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บทที่ 5
บทเรียนจากภาคสนาม
ในบทนี้จะสังเคราะหบทเรียนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนในสองพื้นที่ที่
ศึกษาโดยใชกรอบการสังเคราะหดังแสดงในบทที่ 3 (ประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักทฤษฎีเศรษฐศาสตรจุลภาค ทฤษฎีเศรษฐศาสตรประยุกตดานทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนา
ที่ยั่งยืน) ประเด็นที่สังเคราะหประกอบดวย ปจจัยเงื่อนไขกระบวนการใดที่นําไปสูการเปนเศรษฐกิจ
พอเพียง ผลของการเปนเศรษฐกิจพอเพียง และปญหา อุปสรรค หรือภัยคุกคามตอการเปนเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยพิจารณาจากแนวคิดและอุดมการณในการดําเนินชีวิตของชาวบาน วิถีการดําเนินชีวิต
ดานการผลิตการบริโภคและการแลกเปลี่ยน กิจกรรมการใชและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และกระบวนการเรียนรูของชุมชน
จากการศึกษาวิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรบานละหอกกระสัง จังหวัดบุรีรัมยและ
ชุมชนบานแหลม ลุมน้ําปะเหลียน จังหวัดตรัง ถือเปนกรณีศึกษาที่แสดงใหเห็นวา ชุมชนทั้งสอง มี
ปจจัยบางประการที่นําไปสูความเปนเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในดานการใชและการอนุรักษทรัพยากร
รวมถึงการดําเนินชีวิต โดยผานกระบวนการเรียนรู และการมีสวนรวมจากภายในและภายนอกชุมชน

5.1 กรณีบานละหอกกระสัง จังหวัดบุรีรัมย
5.1.1 ปจจัยเงื่อนไขกระบวนการที่นําไปสูการเปนเศรษฐกิจพอเพียง
ก. คุณธรรม
สําหรับชุมชนบานละหอกกระสังชาวบานเกือบทุกคนนับถือศาสนาพุทธและยังคงวิถีของ
ชาวพุทธใหเห็น เชน วัดยังคงมีความสําคัญอยูมากและพระสงฆมีบทบาทในการแนะนําสั่งสอนเรื่อง
ตาง ๆ ใหแกชาวบาน เรียกไดวามีทุนทางวัฒนธรรมอยูพอสมควร นอกจากนี้ การผานประสบการณใน
อดีตรวมกันทําใหชาวบานละหอกกระสังสามัคคีชวยเหลือกันมาตลอด ตั้งแตสมัยที่เริ่มตั้งชุมชนที่ตอง
ประสบปญหาโจรผูราย ซึ่งทําใหชาวบานจําเปนตองรวมกลุมและชวยเหลือซึ่งกันและกัน ในสมัยกอน
การคมนาคมยังไมสะดวกหากมีใครเจ็บไขไดปวยขึ้นมาก็ไมสามารถไปโรงพยาบาลได เนื่องจากอยู
หางไกลจากหมูบานมากชาวบานจะมาเยี่ยมจนกวาคนปวยจะหายดี ในชวงที่ผูวิจัยอยูในพื้นที่ก็ไดพบ
เห็นเชนกัน ญาติมิตรและเพื่อนบานไปเยี่ยมผูปวยจนกระทั่งหายดี อีกทั้งยังมีโอกาสรวมประเพณีงาน
บวชสองงานซึ่งทําใหเห็นภาพชุมชนที่ชวยเหลือกันอยางดี ผูชายก็ชวยออกแรงยกของ สวนผูหญิงก็
ชวยงานครัว นอกจากนี้ ชาวบานเลาใหฟงวาหากเปนงานศพ ใครจะติดธุระหรือทําไรทํานาอยูก็ตอง
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หยุดมารวมงานโดยไมตองบอกกลาว และอยูรวมจนกวาจะเสร็จพิธีเผาศพ เปนความรูสึกรวมและถือ
ปฏิบัติเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน ทุนทางสังคมที่นี่จึงมีอยูสูงในแงของการชวยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชน
ในสวนความขัดแยงไดเคยเกิดเหตุการณที่มีชาวบานละเมิดขอตกลงของการอนุรักษปาโดย
การลักลอบตัดไม ชาวบานในชุมชนที่เปนสมาชิกกลุมอนุรักษและชาวบานคนอื่น ๆ รูสึกไมพอใจอยาง
มาก แตก็สามารถเจรจารวมกันอยางสันติวิธีจนประสานความตองการรวมกันได
ข. ระบบคุณคาที่เกี่ยวของกับทรัพยากรธรรมชาติ
สําหรับชุมชนบานละหอกกระสัง ในระดับการดําเนินชีวิตที่ตองพึ่งพิงทรัพยากรจากปา
เปนหลักนั้น พบวาชาวบานไดประโยชนจากปาทั้งทางตรงและทางออม ชวงที่เกิดวิกฤติปาทรุดโทรม
ลงไปมากนั้นทําใหชาวบานจึงตระหนักคุณคาของปา เนื่องจากปาก็คือชีวิตของพวกเขาดวย การพึ่งพา
และผูกพันกับปาจึงมีความหหมายมากกวาการเห็นประโยชนใชสอย วิธีคิดของชาวบานจึงเขากับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แมวาประโยชนจากการรักษาปาชุมชนสวนหนึ่งก็คือเอาไวใหรุนลูกรุนหลาน
ไดใชก็ตาม แตก็ไมไดเปนการคิดแยกสวนแบงแยกมนุษยกับธรรมชาติ
ค. ความรอบรู กระบวนการเรียนรู
การเรียนรู เพื่อรูจักชุมชนโดยการทําวิจัยทองถิ่น
จากการทําวิจัยที่ชาวบานรวมกันในโครงการ “ศึกษาการมีสวนรวมในการจัดการปาชุมชน
ละหอกกระสัง” โดยการฟนฟูภูมิปญญาของชุมชนพบวา แทจริงแลวชุมชนเองก็มีองคความรูในเรื่อง
ตาง ๆ อยูมาก ไมวาจะเปนภูมิปญญาในการเลือกถิ่นฐานที่อยู ภูมิปญญาหมอยาพื้นบานที่เริ่มเลือน
หายไป รวมทั้งที่มาของวัฒนธรรมประเพณีตาง ๆ เพื่อสามารถเขาใจแกนแทของประเพณีของตนเอง
จากการทําการศึกษารวมกันในชุมชนทําใหเกิดความรูสึกภาคภูมิใจในบรรพบุรุษของตนและรูสึกหวง
แหนถิ่นฐานบานเกิด และทําใหรูถึงภูมิปญญาในการจัดการปาชุมชนและสรางกระบวนการใหชุมชนมี
จิตสํานึกรวมกันในการอนุรักษปา การอนุรักษปาจึงประสบผลสําเร็จและเปนที่ยอมรับจากชุมชนและ
ภาคีที่เกี่ยวของ มีผลทําใหเกิดความสามัคคีและความเขาใจซึ่งกันและกัน ตลอดจนการที่ทุกคนมีสวน
รวมในกิจกรรมทุกครั้งทําใหรูสภาพปญหาที่เกิดขึ้นและรวมกันแกปญหานั้นดวยกัน ในที่สุดทุกคนก็
ตระหนักรูคุณคาและหวงแหนทรัพยากรปาไมของตนเอง
การเรียนรูผานวัฒนธรรม และภูมิปญญา
ความเชื่ อ ที่ มี ม าแต ดั้ ง เดิ ม มี ส ว นสํ า คั ญ ยิ่ ง แต วิ ธี คิ ด และวิ ธี ป ฏิ บั ติ ข องชาวบ า นที่ มี ต อ
ทรัพยากรทั้งเรื่องการตัดไม ตองมีขั้นตอนพิธีกรรมอยางไร และมีคําสั่งสอนในการใชทรัพยากรใหเกิด
ความยั่งยืนที่วา “ขุดมันใหถมเหงา เฮ็ดขาวใหจงไว ไมตายใหทําฟน ปายืน ฝนยัง” ซึ่งเปนคําขวัญประจํา
ใจหลักของคนในชุมชน
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ชาวบ า นละหอกกระสั ง มี ภู มิ ป ญ ญาในเรื่ อ งภู มิ นิ เ วศ และความรู อื่ น ๆที่ จํ า เป น ต อ การ
ดํารงชีวิต ชาวบานมีความรูในเรื่องภูมินิเวศและความรูอื่นๆในการดํารงชีวิตเปนอยางดี เด็ก ๆ รูจัก
ตนไมรูวาอะไรกินไดหรือไมได ผูใหญเองก็มีความรูในภูมินิเวศภายในชุมชนรูวาแหลงอาหารชนิดไหน
อยูที่ใด รูวาเวลาผันน้ําเขานาน้ําจะไหลจากที่นาแปลงใดไปยังแปลงใด เนื่องจากประสบการณและการ
ถายทอดภูมิปญญาจากผูเฒาผูแก มีภูมิปญญาเกี่ยวกับอาหารที่บริโภค บริโภคตามคุณคาไมใชตาม
โฆษณา แตละบานมีความรูที่ดีเกี่ยวกับอาหารที่บริโภค รูที่มา รูวิธีการทํา และคนในหมูบานหลายคนมี
ความรูเรื่องสมุนไพร
การเรียนรูผานการมีสวนรวมในการทํากิจกรรมกลุม
การรูจักใชและสงวนรักษาทรัพยากร และเพิ่มคุณคาทรัพยากรที่มีอยู เริ่มจากการดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ อยางรูศักยภาพของตนเอง จากการสังเกตการเขารวมประชุมของกลุมอนุรักษจะมีการ
ทบทวนอยูเสมอวาตอนนี้พวกเรามีอะไรบางและทําอะไรไดบาง ชาวบานสวนใหญเห็นวาอยางไร กอน
การตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรมทุกครั้ง กระบวนการการเรียนรูรวมกันทําใหชาวบานแสวงหาวิธีการ
จัดการที่เหมาะสมกับชุมชนได
จากการทําการศึกษาวิจัยพบวาชาวบานที่จากเดิมไมเคยเขามารวมกิจกรรมในการอนุรักษ
ปาชุมชนก็เขามากขึ้น คนที่ครั้งหนึ่งเคยตอตานก็กลับมาเขารวมเพราะไดเกิดการเรียนรู ไดตระหนักถึง
ประโยชนจากการรวมกิจกรรม
ชุมชนมีการเรียนรูผานเวทีประชาคมมีการจัดเวทีประชาคมที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
อยางตอเนื่องในสองสวนสําคัญคือเรื่องที่เปนประเด็นชุมชนและประเด็นทรัพยากร ซึ่งการมีสวนรวม
มากนอยขึ้นอยูกับเรื่องที่เกี่ยวของ เด็กเยาชนก็คอนขางมีสวนรวมในเวทีประชาคมเนื่องจากผูใหญเห็น
ความสําคัญของการเรียนรูและสืบทอด
การเรียนรูผานการศึกษาดูงานภายนอก
กลุมบานละหอกกระสัง มีการศึกษาดูงานภายนอกดานการจัดการทรัพยากรและอื่นๆเพื่อ
นํามาปรับใชในพื้นที่ และมีภายนอกเขามาศึกษาดูงานอยูเสมอ
มีการสรางระบบคุณคาใหมผานการถายทอดของคนนอกพื้นที่ ระบบคุณคาใหมจากคน
นอกพื้นที่นั้น สวนมากเปนNGOs และเครือขายอนุรักษซึ่งเปนการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางกัน
คนที่เขามาบานแหลมมักเปนขาราชการ นักพัฒนาและเครือขาย ซึ่งตองประสานผานแกนนําชุมชน
เสมอ ระบบคุณคาใหมนี้นอยครั้งจะผานสูคนในชุมชน
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การจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรูของเยาวชน
จากกิจกรรมที่ขยายไปถึงกลุมเยาวชนใหมาเขารวมและมีบทบาทในการฟนฟูปาไมรวมกับ
กลุมอนุรักษทําใหเยาวชนซึมซับและตระหนักถึงคุณคาของปา อีกทั้งยังเปนการปลูกฝงแนวคิดในการ
อนุรักษปาซึ่งถือไดวาเปนเศรษฐกิจพอเพียงในระดับหนึ่ง
5.1.2 ความพอประมาณ มีเหตุมีผล และมีภูมิคุมกัน
หลักความพอประมาณ: หลักความมีเหตุผล: เปนการใชทรัพยากรอยางประหยัด คุมคา มี
ความสมดุล ไมเบียดเบียนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไมใชเกินความสามารถที่ธรรมชาติจะ
รองรั บ ได ซึ่ ง จากการทํ า การศึ ก ษาวิ จั ย ของชาวบ า นพบว า การอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรทํ า ให เ กิ ด ความ
หลากหลายทางชีวภาพมากขึ้น และกฎกติการวมกันในการใชปาชุมชนสามารถบังคับปฏิบัติได ชุมชน
ยอมรับและสงผลใหการใชทรัพยากรเปนไปอยางคุมคาได
หลักการมีภูมิคุมกันที่ดี: เปนการลดความเสี่ยงและพึ่งพาตนเองใหไดมากที่สุด ซึ่งในกรณี
ของสิ่งแวดลอม คือ การรักษาความหลากหลายของทั้งระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพที่มี
อยู ซึ่งจะเปนการทําใหระบบคนและธรรมชาติอยูรวมกันได และลดความเสี่ยงทั้งดานสุขภาพและ
สิ่งแวดลอม การสรางความรูความเขาใจจากการทําการวิจัยแบบมีสวนรวมของชาวบานถือเปนการสราง
ภูมิคุมกันซึ่งอาจมองได 2 ระดับ คือ การสรางภูมิคุมกันของกิจกรรมการอนุรักษ และการสรางภูมิคุมกัน
ระดับสังคม การสรางภูมิคุมกันของกิจกรรมการอนุรักษนั้นสะทอนจากการใหเยาวฃนไดเรียนรูเกี่ยวกับ
การอนุรักษและสรางจิตสํานึกในการอนุรักษผานกิจกรรมที่กลุมอนุรักษฯจัดขึ้น เชน กิจกรรมเพาะชํา
กลาไม กิจกรรมคายเยาวชนเพื่อการเรียนรูเรื่องพันธุไมในปา เปนตน
ชาวบ า นละหอกกระสั งมีความพอประมาณ มี เ หตุมีผลในการบริ โภค ประหยัด ไม
ฟุมเฟอย ไมตองการกอหนี้ สําหรับชุมชนละหอกกระสังมักไดยินชาวบานพูดอยูเสมอวา รถขายกับขาว
ไมคอยไดเงินจากหมูบานนี้เนื่องจากอาหารการกินที่มีตลอดป การบริโภคฟุมเฟอยไมคอยมี พบเห็น
การบริโภคขนมขบเคี้ยวหรืออาหารตามโฆษณานอยมาก อาจเพราะวารายไดมีเพียงพอกับสินคาที่
จําเปนและตัวหมูบานอยูหางไกลจากแหลงตลาด สวนการกอหนี้สวนใหญกูไปเพื่อการประกอบอาชีพ
ซึ่งเปนจํานวนไมมาก สามารถใชคืนได
ชาวบานสวนมากมีความพอประมาณในการใชทรัพยากรอันเนื่องมาจากกติกาของชุมชน
และสภาพธรรมชาติ เ ป น ข อ จํ า กั ด ให ช าวบ า นใช ท รั พ ยากรอย า งพอประมาณ พบว า ส ว นใหญ ใ ช
ทรัพยากรพอดีกับความตองการซึ่งไมมากเกินไป แตก็มีสวนนอยที่มีพฤติกรรมมือใครยาวสาวไดสาว
เอาในการเก็บหาอาหาร เนื่องจากกติกาของชุมชนไมไดเขมงวดและชาวบานเองก็ไมไดถือสาเพราะ
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ไมไดมากจนธรรมชาติรองรับไมไหว แตทั้งนี้ชาวบานก็เคารพกติกา และมีสวนรวมในการฟนฟูปา
ชุมชนเปนอยางดี
ดานความมีเหตุมีผล พบวามีการวางแผนในการใชควบคูกับการอนุรักษ เชน การปลูก
ทดแทน, ใชทรัพยากรบนฐานความรูภูมิปญญา ตามฤดูกาลที่เหมาะสม, ใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม ไม
เกินกําลังแรงและทุนของตนเอง ใชทรัพยากรอยางรูคุณคา ชาวบานมีเวทีที่เปดโอกาสใหทุกคนมีสวน
รวมในการแสดงความคิดเห็น ใหเหตุผลและการถกเถียงกันได การจัดกิจกรรมตั้งอยูบนพื้นฐานของ
ประโยชนและความยั่งยืนของชุมชนเสมอ สมาชิกที่เปนผูเฒาผูแกจะคอยตั้งคําถามใหยั้งคิด ทั้งเรื่องการ
ใชเงินหรือทรัพยากรมากเกินไปหรือไม มีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหรือไม การใชทรัพยากรอยูบนฐาน
ของภูมิปญญา เชน การหาของปาจะเหลือเหงา หนอ ใหตนใหมไดขึ้นอีก ซึ่งเปนคําสอนแตโบราณมา
ใหทิ้งรากทิ้งเหงาไวใหมันเกิดใหม จะไดมีกินไปตลอด หรือการจับสัตวจําพวกอึ่ง เขียด กบเปนอาหารก็
จะจับแตพอกินและเหลือไวใหมันไดแพรพันธุตอไป สวนเรื่องการประกอบอาชีพ สวนใหญใชแรงงาน
ในครอบครัวและใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับทุนของตนเอง พบเห็นชาวบานที่ใชแรงงานกับเครื่องมือ
ที่หางายในการทําไรนา
ทรัพยากรที่สมาชิกในชุมชนเก็บเกี่ยวมีเปาหมายเพื่อบริโภค เหลือจึงขาย ชาวบานที่นี่สวน
ใหญแลวเปนการเก็บเกี่ยวเพื่อบริโภคในครัวเรือนเหลือจึงขาย มีสวนนอยที่เก็บเกี่ยวเพื่อขายเปนรายได
หลัก
ดานการมีภู มิ คุ มกั น ชุ มชนพึ่งตนเองไดในการบริห ารจัดการทรัพยากร เนื่ องจากมี
จุดเริ่มตนจากชาวบานลงมือทําเองและมีการจัดการที่เปนระบบมากขึ้น โดยมีการดูงานจากภายนอกเพื่อ
มาปรับใชใหเหมาะสม ชุมชนมีความสามารถในการแกปญหาเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร ชุมชนมี
ความสามารถแกปญหาเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรได เนื่องจากเปนชุมชนที่มีความสัมพันธแบบเครือ
ญาติ มีทุนทางสังคมสูง พูดกัน ตกลงทําความเขาใจกันไดงาย หากมีปญหาก็ใชวิธีเจรจาแบบสันติวิธี
นอกจากนี้ยังมีการประสานความชวยเหลือทั้งจากราชการ NGOsและภาคสวนที่เกี่ยวของ
การทดลองวิเคราะหความเปนเศรษฐกิจพอเพียงระดับปจเจก
การตัดสินวาปจเจกชนดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม พิจารณาจากความเขาใจ
ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง วิธีคิดในการดํารงชีวิต การตัดสินใจเกี่ยวกับดานอาชีพ และการเปนหนี้ ใน
สวนที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากร พิจารณาไดจากการการหาของปา การเขารวมกิจกรรมกับกลุม
อนุรักษ
จากการศึกษานักวิจัยพบวาความพอเพียงก็มีหลายระดับหลายประเภท ขึ้นอยูกับความรู
และคุณธรรมตามที่เปนเงื่อนไขจําเปนอยางแรกที่ตองมี ประเภทความพอเพียงมีดังนี้
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ตารางที่ 5.1 ประเภทของความพอเพียง
การนํามาปฏิบตั ิ
และปรับใชในชีวิต
ปฏิบตั ิได
ปฏิบตั ิไมได

ความตองการเรื่องพอเพียง
ตองการ
(1) เขาใจ
(3) ไมเขาใจ

ไมตองการ
(2) จําใจ
(4) ไมใสใจ

จากตารางที่ 5.1 ผูที่ดําเนินชีวิตเกีย่ วของกับเศรษฐกิจพอเพียงแบงเปน 4 ระดับ ไดแก
(1) เขาใจ หมายถึง ผูที่มีความเขาใจเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนํามาปรับใชกับการ
ดําเนินชีวิตประจําวันได ชาวบานที่เต็มใจและปฏิบัติไดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จะดําเนินชีวิต
อยางมีความสุข จากการพูดคุยกับชาวบานที่ระบุวาตนเองดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนั้น
กลาววา ตนเองมีความสุขกับการทําไรทํานา ไมตองไปแขงขันวาตนเองจะตองทําใหไดมาก หรือใหได
ผลผลิตดีโดยการใชปุยเคมีในปริมาณมากทั้งที่ตนเองก็เลี้ยงวัวเลี้ยงควายซึ่งสามารถใชปุยคอกไดแตไม
ใช หรือการเก็บอาหารเชนพืชผักในปาหรือกบอึ่งตามไรนาก็จะจับแตพอกิน ทํากินอยางพอเพียงไมมี
ปญหาเรื่องหนี้สินและพอมีเงินเหลือเก็บ ชาวบานที่มีความคิดและการปฏิบัติเชนนี้มีอยูประมาณรอยละ
40 จากทั้งหมด และทุกคนเขารวมกิจกรรมการอนุรักษปาชุมชน
(2) จําใจ หมายถึง ผูที่มีการปฏิบัติตามวิถีทางเศรษฐกิจพอเพียงโดยไมไดเต็มใจปฏิบัติมี
ประมาณรอยละ 30 กลุมคนประเภทนี้จะดําเนินชีวิตอยางพอเพียง เชน มีการปลูกผักสวนครัวไวกิน ทํา
ไรทํานาก็พยายามใชปุยคอก มีหนี้ในปริมาณไมมากและไมมีเงินออม แตไมพอใจกับวิถีชีวิตเชนนี้ จาก
การพูดคุยกับชาวบานที่มีแนวทางปฏิบัติเชนนี้สวนใหญพูดเหมือนกันวาถามีโอกาสที่ดีกวานี้ก็คงดี
อยากมีชีวิตที่สะดวกสบายไมตองทําไรทํานา และสวนใหญกลุมคนพวกนี้เขารวมกิจกรรมกับกลุม
อนุรักษเพราะวาตนเองก็ไดประโยชนจากปาเหมือนกันจึงสํานึกที่จะชวยกลุมอนุรักษฯบางเทาที่ชวยได
(3) ไมเขาใจ หมายถึง ผูที่เต็มใจจะปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแตไมสามารถทํา
ได โดยสวนมากกลาววา เพราะวาการผลิตยังตองกูยืมอยูมากและไมมีใครชวยทํางาน ลําพังแคทําไรทํา
นาก็ แทบไม ไ หวแลว อยากมี ชีวิ ตที่พอเพียงแตว าทํ าไมไ ด คนกลุมนี้มี ประมาณรอยละ 25 และใช
ประโยชนจากปาชุมชนบาง แตไมไดเขารวมกิจกรรมกับกลุมอนุรักษ
(4) ไมใสใจ หมายถึง ไมคิดจะปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเลยเพราะวาอยากดิน้ รน
ใหชีวิตความเปนอยูดีขึ้น คิดวาชีวิตความเปนอยูในปจจุบันไมสามารถนําพาความสุขได คนกลุมนี้
สวนมากมีหนี้สินมาก ไมมีเงินออม เงินที่กูยืมมาสวนมากใชจายในสินคาฟุมเฟอย และไมสามารถ
จัดการหนี้สินที่ตนมีอยูได คนกลุมนี้มีอยูประมาณรอยละ 5 ของชาวบานทั้งหมด คนกลุมนี้แทบไมได
เก็บหาของปาเลยและไมไดเขารวมกับกลุมอนุรักษในการรวมกันจัดการทรัพยากรของชุมชน
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5.1.3 ผลของเศรษฐกิจพอเพียง
(1) ทุนทรัพยากรธรรมชาติ
- ทรัพยากรธรรมชาติของทองถิ่นมีปริมาณและคุณภาพดีขึ้นจากงานวิจัยชุมชน
ชาวบานพบวาตนไมมีความหนาแนนและหลากหลายมากขึ้น สัตวปาและสัตวอื่น ๆ มากขึ้น ความ
หลากหลายเริ่มกลับมาตามลําดับ
(2) ทุนทางสังคม
- ความสมานฉั น ท ใ นชุ ม ชนไม พ บเห็ น ความขั ด แย ง และจากการสั ม ภาษณ
ชาวบานทุกคนพูดตรงกันวาโดยรวมแลวชุมชนไมมีขอขัดแยงกันในเรื่องสําคัญ ๆ ที่เปนเรื่องชุมชน
หรือจะกระทบตอชุมชน
- ความชวยเหลือเกื้อกูลในชุมชน คนในชุมชนชวยเหลือเกื้อกูลกันดี อาจจะเพราะ
เปนกลุมเครือญาติกันหมด และศาสนายังมีบทบาทสําคัญ
(3) ทุนมนุษย
- สมาชิกมีสุขภาพกายและจิตที่ดี จากการสอบถามอนามัยตําบลพบวาชาวบานทีน่ ี่
มีสุขภาพดีไมคอยเจ็บปวย และมีระบบสุขภาพชุมชนที่ดีเนื่องจากมีการประสานงานระหวาง อสม. ใน
ชุมชนและอนามัยตําบลที่ดี ดานสุขภาพจิต ทุกคนพูดวาถึงจะลําบากทํางานเหนื่อยหนักแคไหน แตก็มี
ความสุขสบายใจ
- สมาชิกรุนใหมมีความรูเกี่ยวกับภูมินิเวศ และการอยูรวมกับสิ่งแวดลอม สมาชิก
รุนใหมคอนขางมีบทบาทสําคัญตอชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการอนุรักษ นอกจากเปนกลุมหนุน
เสริมกิจกรรมหลักของกลุมอนุรักษฯแลว โรงเรียนยังใหความสําคัญในการปลูกฝงเยาวชนอนุรักษ
สิ่งแวดลอมและสรางสํานึกกลับไปยังครอบครัวอีกทอดหนึ่ง
(4) ทุนทางเศรษฐกิจ
- สมาชิ ก มี ร ายได เ สริ ม จากฐานทรั พ ยากร ถ า เป น รายได ท างตรงมี น อ ย แต
ทรัพยากรชวยใหผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้นซึ่งเปนรายไดทางออมมากกวา
- ชุมชนมีทรัพยสินสาธารณะที่เกิดผลมาจากการมีฐานทรัพยากรที่สมบูรณ
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5.2 กรณีบานแหลม ลุม น้ําปะเหลียน
5.2.1 ปจจัยเงื่อนไขกระบวนการที่นําไปสูก ารเปนเศรษฐกิจพอเพียง
แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนเปนแนวคิดหลักที่สมาคมหยาดฝนนํามาใชและถายทอดใหแก
ชุมชนบานแหลมผานการจัดกิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรและการแลกเปลี่ยนเรียนรู ทําใหชุมชนมี
แนวคิดบางสวนที่สอดคลองกับการใชทรัพยากรอยางยั่งยืน อยางไรก็ตามมีลักษณะหลายประการที่
ทฤษฎีการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือทฤษฎีเศรษฐศาสตรไมไดกลาวเอาไว แตปรากฎชัดเจนวาเปนปจจัยสําคัญ
ในการดําเนินชีวิตและเปนปจจัยสําเร็จในการใชและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนตามหลัก
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง นั่ น คื อ ป จ จั ย ด า นคุ ณ ธรรม และความรู ที่ เ ป น สั ม มาทิ ฎ ฐิ ซึ่ ง มี
ความหมายลึกซึ้งกวาและมีลักษณะเชิงบวกเฉพาะเจาะจงมากกวา “ขอมูลขาวสารที่สมบูรณ” หรือ
“เทคโนโลยี” ซึ่งอาจเปนไดกอใหเกิดพฤติกรรมทั้งเชิงบวกและเชิงลบตอทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
เศรษฐกิจพอเพียงมีความยืดหยุนในแงที่เปนปรัชญาที่ทุกคนสามารถปรับใชกับตนเองและ
บริบทที่ตนเองอยูได และครอบคลุมในแงที่สามารถนําไปประยุกตใชไดทั้งในระดับปจเจกชน กลุม
องคกร ระดับชุมชน ไปจนถึงระดับสังคมประเทศและนานาประเทศ
ก. คุณธรรม
คุณธรรมที่เกี่ยวของกับการใชและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดแก
การไมเบียดเบียนกัน จิตสํานึกสาธารณะ และการเคารพกติกาที่เกิดจากความซื่อสัตยมากกวาเกิดจาก
ความเกรงกลัวตอบทลงโทษเพียงอยางเดียว
สําหรับชุมชนบานแหลมเปนชุมชนมุสลิม
ชาวบานถือเอาหลักศาสนาเปนหลักใน
การดําเนินชีวติ มีหลักคําสอนที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน หามถายมูลลงในแหลงน้ํา เปน
ตน สวนอื่นก็จะเปนคําสอนเกี่ยวกับความไมเบียดเบียนกัน 1
ศาสนาอิสลามมีคําสอนที่สอดคลองกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ดวยความเชื่อ
ที่วา
“ทุกสิ่งทุกอยางตางเปนสิ่งที่ พระอัลเลาะสรางขึ้น ไมมีอะไรเปนของเราเลย แมแตตวั ของ
เราเอง การที่เราประกอบอาชีพเชนประมง และไดปลา หรือสัตวน้ํามานั้น ก็เปนเพราะการดลบันดาล
ของพระอัลเลาะ ฉะนัน้ เราจึงไมสามารถและไมจําเปนที่จะตองขวนขวายหาเครื่องมือทุนแรงมา เพื่อทํา
ใหผลผลิตเราเพิ่มขึ้น เพราะทุกอยางขึน้ อยูกับพระเจา และเราไมควรไปถือเอาของพระเจามาเปนของ
เรา” 2 ยังมีคําสอนอีกวา
1
2

จากการสอบถามพูดคุยกับโตะอีหมามของชุมชนบานแหลม
จากการสนทนากับชาวบานที่ทําการเผยแพรศาสนา(บังหมอ)
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“ใหเราเมตตาตอสิ่งที่พระเจาสราง ก็คือสัตวทั้งหลายและธรรมชาตินั่นเอง” หรือ
“อยาไดถายมูลรดตนไมหรือลงไปในน้ํา” และคําสอนที่วา
“การยิ่งเราไดมากเรายิ่งตองใหมาก ยิ่งเราใหมากเรายิ่งไดความดีจากพระอัลเลาะฮฺ มากขึ้น
ไปดวย และการใหที่พระอัลเลาะฮฺจะใหความดีแกเราตองเปนการใหที่ไมหวังสิ่งตอบแทนใดๆ แตทาํ ใน
นามของ พระอัลเลาะฮฺ”
นักวิจัยภาคสนามตั้งขอสังเกตจากการ สัมภาษณพูดคุยกับชาวบานวา ชาวบานไมไดอาง
ถึงศาสนาโดยตรงเมื่อพูดถึงสาเหตุที่เขาเขารวมกิจกรรมการอนุรักษ แตสาเหตุการเขารวมนั้น สะทอน
การมี จิตสํานึก สาธารณะมากกวา กลาวคือ ในกิจกรรมการอนุรักษหอยนางรมจะจํากัดเขตการ
อนุรักษหอยนางรม หามใคร เขาไปจับเปนเวลา 1 ป และเปดใหจับปละครั้ง โดยนําเงินรายไดจากการ
นําหอยไปขายมาชวยกิจกรรมสาธารณะประโยชน ชาวบานทุกคนที่ใหสัมภาษณทั้งที่เขารวมกลุมและ
ไมเขารวมกลุม พูดเปนเสียงเดียวกันวา การเงินที่ไดนํามาทําประโยชนใหชุมชนเปนสิ่งดีจึงเห็นดวยและ
บางสวนเขามารวมกิจกรรมดวย แมวาตนจะมี รายไดจากทางอื่น (เชน มีรายไดจากการเก็บหอยปะวัน
ละ 300-500 บาท) และการอนุรักษหอยนางรม ไมไดมคี วาม สัมพันธ กับรายไดของตนในทางตรงเลยก็
ตาม
นักวิจัยคิดวาคําสอนเหลานี้ นาจะมีผลตอพฤติกรรมการเสียสละเพือ่ สวนรวมของคนใน
หมูบาน
ในสวนของแกนนําอยางผูใหญบาน มีจดุ ยืนที่ชดั เจนที่จะกระทําการตางๆเพื่อประโยชน
ชาวบาน เห็นไดชดั จากการสังเกตพฤติกรรมของผูใหญ เมื่อมีหลายๆองคกรเขามาปฏิสัมพันธกับ
หมูบาน เชน สมาคมหยาดฝน ประมงอําเภอ เจาหนาทีป่ าไม เปนตน นอกจากนี้เหลาแกนนํายังเขารวม
กิจกรรมดวยความรูสึกอยากทําประโยชนใหแกชุมชนอยางแทจริง
แมวากิจกรรมการอนุรักษหอย
นางรมนั้น ไมไดมีความสัมพันธ กับรายไดของกลุมอนุรักษเลยแมแตนอย แตกรรมการเขารวมกิจกรรม
เพราะเห็นวาเปนประโยชนแกชุมชน
เงื่อนไขคุณธรรม ยังสะทอนในการจัดการกับความขัดแยงภายในชุมชนอีกดวย โดย
คณะทํางานของกลุมและผูใหญบานทั้งหมดไดมองขามเรื่องการเมืองทองถิ่นที่มีความขัดแยงจากชวง
เลือกตั้งผูใหญบาน และไดพยายามทีจ่ ะดึงอีกฝายหนึ่งเขามารวมกันพัฒนาชุมชน หรือในคราวทีม่ ีการ
รุกล้ําเขตอนุรักษ ในชวงแรกของกิจกรรมการอนุรักษหอยนางรม ทางกลุมก็ใชวธิ ีการประณีประนอม
พูดคุยและสรางความเขาใจ สะทอนใหเห็นวา แกนนํากลุมกิจกรรมยึดถือเอาประโยชนสว นรวมเปน
ใหญ และตองการรักษาความสามัคคี ในชุมชนเอาไว
ข. ระบบคุณคา
การพัฒนาที่ยั่งยืนมีการกลาวถึงระบบคุณคาอยูบาง โดยคําวา “มูลคาทางเศรษฐศาสตร”
นั้นรวมคุณคาจากการดํารงอยู (existence value) ของทรัพยากรและสิ่งแวดลอมซึ่ง “ไมไดเกิดจากการ

116

ใช”ไวดวย ตอประเด็นดังกลาว การพัฒนาที่ยั่งยืนและทฤษฎีเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอมจึงมีแนวทาง
ประยุกตใชที่ขยายขอบเขตการตีความของหลักทฤษฎีเศรษฐศาสตรกระแสหลักอยูบาง
สําหรับชุมชนบานแหลม พบวา แกนนําสวนใหญที่ดําเนินกิจกรรมการอนุรักษหอย
นางรมนั้น มีความตระหนักเกี่ยวกับเรื่องการสูญพันธุของหอยนางรมคอนขางมาก และกลาววาอยากให
หอยนางรมยังคง ดํารงพันธุสืบทอดไปใหกับคนรุนลูกรุนหลานไดใชประโยชนตอไป
อยางไรก็ดี การใหคุณคาของการอนุรักษนั้นมีความแตกตางกันระหวางกลุมแกนนําและ
ชาวบานทั่วไป ในกลุมแกนนําดูจะมีความชัดเจนและเห็นคุณคาของเรื่องการอนุรักษที่คอนขางจะ
ชัดเจนมากกวา ผูใหญบาน (เหยด) กลาวววา “ชาวบานจะไมคราดเอาหอยตัวจิ๋วไป เพราะหอยจะ
เติบโตและขยายพันธุตอไปได” ผูใหญยังบอกอีกวา ในอนาคตอยากจะทําใหขนาดของตาอวนที่ติดอยู
กับคราดเพิ่มขนาดเปน 1.5 นิ้ว ซึ่งจะทําใหหอยขนาดเล็กหลุดไปได เก็บไดเฉพาะหอยขนาดกลางและ
ขนาดใหญ
เมื่อนักวิจัยสอบถามชาวบานวา เหตุใดจึงตองเขยาอวนเพื่อใหหอยตัวจิ๋วหลุดไป ชาวบาน
ตอบวา “เพราะวาหอยตัวจิ๋วนั้น คนเขาไมรับซื้อแลว เมื่อกอนรับซื้อกันมากเพื่อไปทําอาหารกุง หอยจิ๋ว
เมื่อตมแลวบางครั้งตายทั้งกลม คือเปลือกไมอาและเนื้อก็ไมหลุดออกมา” และมีอยูชวงหนึ่งที่ชาวบาน
หันมาคราดหอยตัวเล็กโดยใหเหตุผลวา “ตอนนี้หอยลูกกลางกับลูกใหญมันนอย และตอนนี้หอยลูกเล็ก
ราคา ดีขึ้นเลยมาคราดหอยลูกเล็ก” เหตุการณขางตนสะทอนใหเห็นวาชาวบานจะเก็บหอยขนาดใด
ขึ้นอยูกับ ความตองการของตลาด และชาวบานจะตอบสนองตอราคา งานของ เลิศชาย ศิริชัย (2550 ) ก็
ไดกลาวเอาไว เชนเดียวกันวา ชาวบานก็ตอบสนองตอแรงจูงใจทางเศรษฐกิจที่รุนแรงเชนเดียวกัน และ
ไดยกตัวอยางกรณี ที่มีการใชคราดเครื่องกันอยางแพรหลายในชวงที่มีบริษัทหอยกระปองชื่อดัง เขามา
รับซื้อหอยในพื้นที่
การตอบสนองตอราคาตลาดเปนเพราะวิถีการดําเนินชีวิตและการใชจายภายในบาน สวน
ใหญแลว ก็ยังตองใชเงินเพื่อซื้อของแลกมา เชน ชาวบานที่ทําประมงเก็บหอยและตกปู จะขายหอยไป
เกือบหมด เก็บไวกินบาง แลวนําเงินไปซื้อปลา พริก หอม กระเทียม กะทิ และที่สําคัญคือ ขาวสาร
ฉะนั้น เมื่ อเงิน ยังจํ า เปน ต อชี วิ ตประจํ าวัน การตอบสนองต อราคาก็มีความจํา เปน เช น เดี ย วกัน แต
กระบวนการเรียนรูเพื่อสรางความตระหนักรูก็มีความสําคัญที่จะทําใหเกิดการชั่งน้ําหนักระหวางการใช
กับการอนุรักษ ซึ่งจะกลาวถึงเรื่องการเรียนรูในตอนตอไป
การตอบสนองตอราคายังดูจะแตกตางกันระหวางวัยดวย ปจจัยที่เกี่ยวของคือความรูความ
เขาใจ เกี่ยวกับการเก็บหอยสวนหนึ่ง และขอจํากัดทางกําลังแรงกายนาจะเปนอีกปจจัยสําคัญ ที่ทําให
ความยืดหยุน ของอุปทานการจับหอยมีความแตกตางกัน
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ค. การเคารพกติกา
ในประเด็นเรือ่ งการตัดสินใจเคารพกติกา ของชาวบานมีเหตุผล 3 ประการ ประการแรก
คือ การที่กติกาและการลงโทษที่กําหนดไวนนั้ มีการบังคับใชที่ชัดเจนและจริงจัง โดยคณะกรรมการ
กลุมอนุรักษ ของหมูบานไมวาจะดวยเรื่อง หอยนางรม ปาชายเลน หรือหอยปะก็ตาม ทั้งนี้ไดรบั ความ
รวมมือจากหนวยงาน ราชการในการบังคับใชกฎเหลานั้นดวย เหตุผลประการที่สอง คือ เปนเพราะ
ชาวบานเห็นผลจากการอนุรกั ษ อยางชัดเจน อยางในการอนุรักษหอยนางรม การจับหอยขึน้ มาปละ 1
วัน ชวยใหชาวบานเห็นผลจาก การอนุรักษอยางชัดเจนวาปริมาณหอยเพิ่มขึ้นจริง หรือในเรื่องหอยปะ
เมื่อมีการบังคับใชกติกาการหามใช คราดเครื่อง และหอยปะเพิ่มจํานวนขึ้นจนบางคนสามารถอยูไดดวย
การจับหอยปะเพียงอยางเดียว นอกจากนี้ การอนุรักษหอยปะและปาชายเลนก็ทําใหปลาในแมน้ําเพิ่มขึ้น
ดวย ชาวบานก็เห็นดวยกับกติกาดังกลาว และพรอมที่จะปฏิบัติตามกติกา ประการที่สาม คือ เพราะ
กิจกรรมการอนุรักษไดสงผลประโยชนทางออม สูสาธารณะดวย ดังที่ไดกลาวไวแลวในสวนของการ
อนุรักษหอยนางรม ซึ่งในสวนนี้อาจตีความไดวา สะทอนเรื่องเกี่ยวกับปจจัยเชิงคุณธรรมของชาวบาน
ง. ความรอบรู กระบวนการเรียนรู
สิ่งสําคัญในเรื่องความรอบรู คือ เนื้อหาของความรู และกระบวนการเรียนรู กระบวนการ
เรียนรูมีความสําคัญตอการสรางระบบคุณธรรม ระบบคุณคา และสรางความรอบรู แมวาเศรษฐกิจ
พอเพียงจะไมกลาวถึงกระบวนการเรียนรูโดยตรง แตความรอบรูจนเกิด “ระเบิดจากภายใน” ไดนั้น
ตองผานกระบวนการเรียนรูที่สําคัญอยางนอยสองประการ คือ มีการปฏิบัติจนรูแจงดวยตนเอง หรือ มี
กระบวนการถายทอดจากครอบครัว จากโรงเรียน จากสถาบันทางศาสนา หรือจากการจัดเวทีเรียนรู
ของกลุมชุมชน ตลาดก็เปนอีกสถาบันหนึ่งที่ใหขอมูล แตเนื่องจากการอนุรักษเปนสินคาสาธารณะ
ตลาดจึงไมสงสัญญาณที่สงเสริมการอนุรักษ แตจะใหขอมูลดานราคาที่ทําใหเกิดการใชมากหรือนอย
การจับหรือการเก็บเกี่ยวทรัพยากรขึ้นมาใชมากหรือนอยมากกวา
ชาวบานเขาถึงตลาด แตมีสวนรวมในเวทีพูดคุยปรึกษาหารือเกี่ยวกับกิจกรรมการอนุรักษ
นอยกวาแกนนํา ซึ่งไดมีการพูดคุยกันบอย พรอมไดรับฟงและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากเพื่อนๆในเครือขาย
และจากสมาคมหยาดฝน จึงทําใหเกิดความตระหนักรูและ“ระเบิดจากภายใน” ไดงายกวา ในขณะที่
ชาวบานนั้นจะมีความสนใจตออุปสงคและราคาของหอยมากกวา ดังกลาวแลวขางตน
การตระหนักรูจากประสบการณตรง
จากการพูดคุยกับผูใหญ (เหยด) ทําใหพบวา ชาวบานมีความคิดที่จะทําการอนุรักษ
ทรัพยากร ในทองถิ่นอยูแตเดิมแลว เนื่องจากเห็นสภาพความเสื่อมโทรมของทรัพยากรในพื้นที่ และผล
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ที่เกิดขึ้นตอสัตวน้ํา ในบริเวณหมูบาน 3 จึ ง มี ค วามคิ ด ที่ จ ะทํ า การอนุ รั ก ษ ห อยนางรมและได เ ริ่ ม
ดําเนินการไปบาง ประกอบกับ ทางสมาคมหยาดฝนและเครือขายชาวประมงพื้นบานขนาดเล็กไดเขามา
ดําเนินการในพื้นที่พอดี จึงไดดําเนินการ ตอไป และมีการรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูกับทางสมาคม
ตลอดชวงเวลาที่ทําการอนุรักษมาอยางตอเนื่อง จึงทําใหแนวคิดและความรูความเขาใจเพิ่ม มากขึ้นเปน
ลําดับ
การเรียนรูผานกระบวนการกลุม และเครือขาย
กลุมแกนนําที่ดําเนินการกิจกรรมการอนุรักษภายในหมูบานมีความรูเปนอยางดี ทั้งในเชิง
ระบบนิเวศวิทยา ความเปนอยูของสิ่งมีชีวิตในระบบและความเชื่อมโยงกันภายในระบบนิเวศ และใช
ความรู เหลานี้ในกิจกรรมการอนุรักษ นอกจากนั้นยังมีความรูเกี่ยวกับขอมูลตางๆในชุมชนอยางดี
นอกจากนี้ยังไดมีการเรียนรูจากกิจกรรมการปฏิบัติ ของชุมชนอื่น ๆ ผานกิจกรรมการ
ประชุม เครือขายอนุรักษทรัพยากรลุมน้ําปะเหลียนอีกดวย และความรอบคอบของแกนนําสะทอนได
จากการ จัดการกับภัยคุกคามที่กําลังเขามา ยกตัวอยางที่สําคัญคือ กรณีของการตั้งนิคมอุตสาหกรรมทุง
คาย ชาวบานแหลมรวมถึงเครือขายรวมกับสมาคมหยาดฝนไดใชความรู ขอมูล และกลยุทธที่แยบคาย
ในการตอสูกับ ภัยคุกคามดังกลาว ดวยการจัดงานเทศกาลหอยนางรม ดึงเครือขายมารวมจัดเพื่อใหเกิด
พลังในการสื่อสาร เรียนเชิญผูวาราชการจังหวัดตรังเขามารวมรับรูถึงกระบวนการและปญหาของ
ประชาชนผานการจัด กิจกรรมดังกลาว
การเรียนรูวิถีการดําเนินชีวติ ที่ถายทอดผานสถาบันในชุมชน
บังหมอ ผูประกอบอาชีพหลากหลาย คือ เปนชางกอสราง เลี้ยงหอยนางรม และเลี้ยง
หอยแมงภู มีความเครงครัดในศาสนา บังหมอไดพูดถึงหลักการในการดําเนินชีวิต ที่ไดรับการสืบ
ทอด มาแตคนรุนกอนวา
“อีหมั่น 4 ขยัน ประหยัด
ลดรายจาย เพิม่ รายได ใชความคิด
อยาอยูเปลาๆ”
(ขอมูลจากการรวมประชุมประชาคมเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนบานแหลม วันที่ 9
เมษายน 2550)

3
4

ปะเมี๊ยะเลาวาเมื่อกอนมีคนจับหอยนางรมไดเปนหมื่นตัว แตตอมาลดลงไมถึง 3 พันตัว จึงคิดวาควรทําการอนุรักษ
อีหมั่นหมายถึงการยึดมั่นและศรัทธาในศาสนา
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และจากการสอบถามผูเฒาผูแกในหมูบานบางสวนก็พบวา คําสอนเหลานี้มีการสอนมา
เชนเดียวกัน
ดวยเหตุนี้ นักวิจัยภาคสนามจึงตั้งขอสังเกตวา ชาวบานแหลมนาจะเขาใจเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง อยูแลว เพราะประโยคขางตนมีความใกลเคียงกับเศรษฐกิจพอเพียงเปนอันมาก ขอสังเกต
ดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยหลายชิ้นทั้งในชุมชนพุทธและมุสลิมที่วา แทจริงนั้น เศรษฐกิจพอเพียง
ดํารงอยูแลวในสังคมไทย (อภิชัย พันธเสน และคณะ 2550)
การเรียนรูวิถีการดําเนินชีวติ จากประสบการณ
จากการพูดคุยกับกลุมที่สามารถบริหารจัดการรายไดของตนไดดีนั้น มี 2 ลักษณะหลักๆ
คือ กลุมที่มี ประสบการณตรงจากการประสบความยากลําบาก หรือมีประสบการณตรงและเห็น
ประโยชน จากการ ใชชีวิต อยางขยันมั่นเพียร อีกกลุมหนึ่งคือ ไดยึดถือเอาคําสอนทางศาสนาและผู
เฒาผูแกมาเปนแนวทางในการดําเนิน ชีวิต จากการสัมภาษณกับชาวบานคนหนึ่ง (บังจวบ) ที่มีแนวคิด
ที่นาสนใจมาก คือ ใหความสําคัญกับความขยัน ความประหยัด ประกอบอาชีพใหหลากหลาย ไมกูหนี้
ยืมสิน กระทั่งการเลี้ยงดูบุตร
“เราตองทําตัวใหดยู ากจนขนแคนเอาไว ลูกจะไดใชจายประหยัดและอยูอยางพอเพียง
เพราะเชื่อวาเรามีเงินไมมาก”
จากการสอบถามพบวา ชาวบานผูนี้เคยประสบกับสภาวะยากจนที่สุด คือ ขาวสารหยิบมือ
สุดทาย หมดลง ในขณะที่ลูกคนแรกยังเล็กอยู จากวันนั้นไดเริ่มตนใหมดวยการลองทําทุกๆอยาง และ
ถาสิ่งใดผลตอบแทนมากกวาก็จะทําอาชีพนั้น สวนอาชีพที่ใหผลตอบแทนนอยกวาหรือยังไมดีนัก เขา
จะพักไวกอน และกลับมาทําให ดีขึ้นในปถัดไป ฉะนั้นในขณะนี้ที่บานเขาทําหลายอาชีพมาก เชน
ทําประมงน้ําลึกหาปลา ดวยการใชฉมวก ขายโรตี ทําใบจาก และเปดรานเกมส เปนตน (สําหรับราน
เกมสนั้น เขาไดวางกติกา เอาไววา เด็กๆหามเลนเกิน 3 ชม. เลนไดไมเกินตี 7 เปนตน คือวางกติกาไว
เพื่อไมใหเด็กๆเลนเกินเวลาอันควร และเขา ก็มองวา รานก็เปนที่รวมของเด็กๆ ไมใหเตลิดไปเที่ยวเลน
ในเมือง) ลักษณะนี้เปนการสะทอนเรื่องของการ สรางภูมิคุมกัน การใชเหตุผลในการพิจารณาและ
เลือกทําอาชีพ และมีความพอประมาณในการใชจาย
การเรียนรูของเยาวชนผานโรงเรียน
การสรางภูมิคุมกันของกิจกรรมอนุรักษนั้นสะทอนจากการใหเยาวชน ไดเรียนรูเกี่ยวกับ
การ อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เชน หอยนางรม น้ํา ปาชายเลน เปนตน ซึ่งนําไปสูการทําให ชุมชนมี
ความเขาใจกันมากขึ้น เนื่องจากเยาวชนไดดึงพอแมมารวมกิจกรรม นอกจากนี้ในการประชุมประชาคม
ผูใหญบานยังไดกําหนดใหเยาวชนที่มีอายุเกิน 15 ป เขารวมประชุมประชาคมดวย กิจกรรมดังกลาว ทํา
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ใหเชื่อไดวาแมวาคนรุนนี้จะผานไปก็จะยังมีคนรุนใหมที่มีความเขาใจและจะสานตองานอนุรักษนี้ได
ระดับ หนึ่ง
ความรูเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
ชาวบานมีความรูเปนอยางดีในเรื่องเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของตน แตก็จะรูกันเฉพาะ
ในสวน ของงานที่ตนทําอยูเทานั้น ในสวนที่ตนไมไดทําก็จะพอมีความรูอยูบาง ซึ่งจากการสังเกต
พบวา ความรูเหลานี้ อาจแพรกระจายผานการพูดคุยกันกอนและหลังไปทํางานที่รานกาแฟ ความรู
ดังกลาวยังเห็นไดชัดวาสืบตอไป สูคนรุนลูกรุนหลานอีกดวย จากการสังเกตวาในการทําประมงมีเด็ก
และวัยรุนในหมูบาน ไปรวมทํากันอยาง
ชํานาญ
การรูศักยภาพของตนเองและชุมชน
สิ่งแรกที่สะทอนเรื่องนี้คือ ทุกๆครั้งที่ชุมชนจะคิดโครงการหรือจัดงานอะไรบางอยาง
สังเกตไดวาที่ประชุมจะมองและใชศักยภาพที่ชุมชนมีอยูกอนเสมอ ถึงกับมีการพูดเสนอความเห็น
ออกมาอยางชัดเจนในการประชุมประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงวา “เราตองใชศักยภาพที่เรามีอยูใน
ชุมชน” จึงมีการเสนอโครงการเชน การเลี้ยงหอยนางรม การเลี้ยงปลาในกระชัง เปนตน
จ. ความมั่นคงทางอาหาร
ความพอเพียงขั้นพื้นฐานจะชวยใหชาวบานสามารถดํารงชีวิตอยูไดโดยไมตองแขงขัน
เบียดเบียนทรัพยากรธรรมชาติมากนัก และสามารถพึ่งตนเองเปนภูมิคุมกันไดในระดับหนึ่ง ความ
พอเพียงขั้นพื้นฐานจึงเปนปจจัยเอื้อตอการเปนเศรษฐกิจพอเพียงในระดับปจเจก
แมชาวบานแหลมสวนใหญ ยังอาจจะมีปญหาในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการการใชจาย และ
หนี้สิน บางสวน แตก็มีความมั่นคงทางดานอาหารอยูระดับหนึ่ง คือ แมวาหลายๆอยางจะตองซื้อ แต
อาหารจําพวกเนื้อสัตว เชน ไก แพะ หรือกระทั่งเนื้อวัว ชาวบานก็จะเลี้ยงสัตวเหลานี้ไวในบาน และ
เมื่อถึงเวลาตองการบริโภคก็จับมาเชือดดวยตนเองและแบงปนและขายใหกับเพื่อนบาน ในขอนี้อาจ
เปน ผลมาจากขอศาสนาในเรื่องขอจํากัดของ การฆาสัตวเพื่อกินของชาวมุสลิมที่ตองกระทํา โดยชาว
มุสลิม และถูกตองตามวิธีการที่ระบุไว ในศาสนา
นอกจากนี้ แมวาจากการสัมภาษณโดยสวนใหญชาวบานจะตอบวา ไมคอยมีเงินเก็บ เงิน
ออม แตจริงๆแลวชาวบานจะมีเงินออมอยูกับตัวระดับหนึ่ง เห็นไดชัดจากชวงที่ฝนตกและตรงกับชวง
น้ําใหญพอดี ชาวบานแทบจะไมสามารถหาหอยไดเพราะน้ําสูง และเมื่อฝนตกทําใหออกเรือลําบาก
กรีดยางไมได แตชาวบานก็สามารถใชจายไดหลายวัน
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ฉ. กระบวนการกลุมและเครือขาย
การอนุรัก ษทรัพยากรถือเปน สินคาสาธารณะที่ป จเจกหรื อตลาดไมมีแรงจูงใจในการ
ลงทุ น ทํ า กิ จ กรรมดั ง กล า ว ที่ ผ า นมา เศรษฐศาสตร มั ก คํ า นึ ง ถึ ง บทบาทของรั ฐ ในการผลิ ต สิ น ค า
สาธารณะ แตการอนุรักษทรัพยากรจะมีลักษณะสวนหนึ่งเปนสินคาสาธารณะระดับทองถิ่น (local
public goods) การรวมกลุมระดับทองถิ่นเพื่อรับภาระตนทุนและประโยชนโดยตรงจากการอนุรักษจึง
เกิดขึ้นไดและมีเหตุผลรองรับในเชิงเศรษฐศาสตร
เมื่อประยุ กต ใชแ นวคิดเศรษฐกิจพอเพี ยงกระบวนการกลุมมีความสําคัญในการสราง
ภูมิคุมกัน ระดับชุมชนทั้งในเรื่องการรวมกลุมเพื่ออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และอื่นๆเชนการจัด
สวัสดิการชุมชน ในพื้นที่ลุมน้ําปะเหลียนพบวา กิจกรรมอนุรักษทรัพยากรยังสงผลใหทรัพยากรมี
ความสมบูรณมากขึ้นอยางมาก และสรางรายไดใหแกคนในชุมชน นอกจากจะเปนความมั่นคงดาน
อาหารของคนในชุมชนแลว ยังเปนภูมิคุมกันใหกับชาวบานแหลมที่ออกไปทํางานนอกพื้นที่ และออก
จากงานอีกดวย มีคนหนุมสาวชาวบานแหลมจํานวนหนึ่งที่ผูวิจัยพบวา เมื่อเขาออกจากงาน เขาจะ
กลับมาชวยงานที่บาน สรางรายไดใหตนเองอยูได เมื่อพรอมก็ออกไปหางานนอกหมูบานใหม การที่
กลุมอนุรักษนําเงิน ที่ได จากการขายหอยนางรม มารวบรวมเปนกองทุนเพื่อสาธารณะประโยชน เทาที่
ผานมาไดนําเงินไปชวยเหลือ ทําศพ ชวยเหลือเด็กที่ขาดทุนการศึกษา รวมถึงการชวยเหลือผูที่ประสบ
ความทุกขยากตางๆในชุมชน เงินกอนนี้เปนคลายๆเงินประกันสังคมที่ทําหนาที่สํารองไวใหกับคนใน
ชุมชนที่ประสบปญหาตางๆ เปนภูมิคุมกันระดับสังคมใหกับครัวเรือนที่เผชิญความเปลี่ยนแปลงอยาง
ฉับพลัน
เครือขายอนุรักษทรัพยากรลุมน้ําปะเหลียนมีบทบาทตอชุมชนในลักษณะที่เปนภูมิคุมกัน
เครือขาย เปนภูมิคุมกันใหกับชุมชนเนื่องจากชุมชนในเครือขายจะคอยชวยเหลือกันเมื่ออีกชุมชนหนึ่งมี
ปญหา ซึ่งผู ที่ กระตุน ใหเครือขายชว ยเหลื อกัน ก็คือ สมาคมหยาดฝนที่จะชวนผูนําชุมชนมาหารือ
รวมกัน หากชุมชนใด ชุมชนหนึ่งประสบปญหา ดังตัวอยางที่ไดกลาวไปแลวในกรณีปญหาที่บาน
แตะหรํา
ภูมิคุมกันมิไดมีเพียงในรูปของการชวยเหลือเทานั้น แตการทํางานเปนเครือขายยังชวย
เสริมพลัง ตอรองทางการเมืองอีกดวย ซึ่งชวยใหเครือขายสามารถตอบโตกับภัยคุกคามไดอยางมีพลัง
ดังเชนในกรณี ของการตอตานการตั้งนิคมบานทุงคาย ทีไ่ ดกลาวไปแลวขางตน
เครือขายทําหนาที่เปนตัวเสริมเงื่อนไขดานความรูใหแกชุมชนในรูปของการให “สติ” แก
แกนนําชุมชนแตละชุมชน โดยเฉพาะสมาคมหยาดฝน ความคิดความเห็นของผูนําชุมชนอื่นๆ ก็มผี ลทํา
ใหแตละชุมชนไดทบทวนตัวเองอยางสม่ําเสมอ ทั้งนี้เปนเพราะวา ผูน ําชุมชนมักมีหนวยงานตางๆ เขา
มาเสนอใหทํางานตางๆ หรือมีผลประโยชนตางๆแวะเวียนเขามาอยางสม่ําเสมอ หากผูนําชุมชนไม
เขมแข็ง จริงๆก็อาจจะไขวเขวไปได การทํางานเปนเครือขายจะชวยประคับประคองใหแตละชุมชน ยัง
สามารถเดินอยู บนเสนทางนี้ไดอยู นอกจากนี้ยังให “ความรู” ในการทํางานตางๆของชุมชนจากการ
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เดินทางไปศึกษาดูงาน หรือการแลกเปลี่ยนในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูที่สมาคมหยาดฝนหรือหนวยงาน
อื่นๆจัดขึ้นอีกดวย
5.2.2 ความพอประมาณ มีเหตุมีผล และมีภูมิคุมกัน
ระดับปจเจก
ในประเด็นเกี่ยวกับความพอประมาณ พบวาในการทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจของชาวบาน
เขาจะก็ทําไปเรื่อยๆโดยไมรีบรอนหรือใหความสําคัญกับการหาเงินใหไดมากๆมากนัก ครั้งหนึ่งผูวิจัย
เคยถามชาวบาน ระหวางลากหอยวา “ไดมีการตั้งเปาหมายในการเก็บหอยในแตละครั้งหรือไมวาเก็บได
ขนาดนี้พอแลว” ชาวบานตอบวา “เราก็เก็บใหไดมากที่สุดเทาที่ทําได” คําตอบนี้อาจตีความไดวา
ชาวบานไมมีความพอประมาณ แตเมื่อลองวิเคราะหตอไป พบวา แมชาวบานจะเก็บใหมากที่สุดที่ทําได
แตดวยกติกาที่ไมใหใชคราดเครื่อง และปจจัยเรื่องน้ําขึ้น น้ําลงก็เปนสัญญาณที่บอกใหชาวบานหยุดเก็บ
โดยอัตโนมัติ
กิจกรรมประมงของชาวบานจะตองสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปตามธรรมชาติของน้ําขึ้นน้ํา
ลง เปนเงื่อนไขใหชาวบานจะตองมีการทําอาชีพใหหลากหลายเปรียบเสมือนการกระจายความเสี่ยง
หรือเปนการ สรางภูมิคุมกัน หากเกิดความผิดพลาดในการประกอบอาชีพ การทําอาชีพนอกภาคเกษตร
เชนในโรงงาน หรือการทํากิจกรรมในครัวเรือนเชนการทําใบจาก ก็ถือเปนการกระจายความเสี่ยงจาก
การทํากิจกรรมตางๆ เชนเดียวกัน
ระดับกลุม ชุมชน
แนวคิดความพอประมาณในระดับกลุมชุมชนปรากฎชัดในกติกากลุมชุมชน นอกจากนี้
กติกา การอนุรักษประกอบกับสภาพธรรมชาติยังกอใหเกิดความพอประมาณในการทํามาหาเลี้ยงชีพ
ของคนในหมูบาน อีกดวย ยกตัวอยางเชน กติกาการเก็บหอยปะ ที่หามใชคราดเครื่อง ดังที่ไดกลาวไป
แลวในขางตน หรือกติกาเรื่องของการใชไมในปาชายเลน ที่ใชโดยทั่วไปในแตละชุมชน ก็ไดกาํ หนดให
ชาวบานใชไมเทาที่ จําเปนตองใชในชีวิตเทานั้น ไมอนุญาตใหตัดไปขาย หากพูดโดยสรุปก็คือ กิจกรรม
ที่กลุมชาวบานกําหนด ขึ้นนั้น อยูในวิสัยที่ชาวบานทําไดเพราะใชศักยภาพในชุมชน กติกาตั้งขึ้น
เพื่อใหชาวบานใชทรัพยากร เทาที่จําเปนตองใชในชีวิต โดยไมเบียดเบียนหรือเอาเปรียบธรรมชาติ
หลักความมีเหตุผลอาจแบงไดเปน 2 สวนคือ 1) ลักษณะของโครงการ และ 2)
กระบวนการในการ ทํางาน สวนที่ 1 ลักษณะของโครงการที่กลุมจัดขึ้นเปนโครงการที่มีเหตุผล มี
วัตถุประสงคชัดเจน และอยูในกรอบของความรูและคุณธรรมขางตน มิไดจัดกิจกรรมตามๆกันมาโดย
มิไดรูเหตุผล แตจัดกิจกรรม โดย มีเหตุผลเพื่อสงเสริมกิจกรรมอนุรักษ สรางความตระหนักรูและความ
เขมแข็งใหแกชุมชนและเครือขาย และเพื่อสาธารณะประโยชนของชุมชนเปนหลัก ดูไดจากทั้งกรณีงาน
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เทศกาลหอยนางรม และโครงการที่เกิดขึ้นจากชุมชนในคราวที่มีการประชุมประชาคมเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อคิดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อของบประมาณ สวนที่ 2 กระบวนการทํางาน โดยเฉพาะ
ในสมัยผูใหญบาน (เหยด) จะเนนหลักโดยการใช เหตุผลและการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
จากคนในชุมชน และยึดเอามติของชุมชนเปนหลักในการดําเนินการ สังเกตไดจากการเขารวมประชุม
หมูบานที่มัสยิดครั้งหนึ่ง และการประชุมประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้งหนึ่ง (เปนงบประมาณ
สงผานอําเภอมาอีกทีหนึ่ง) ในการประชุมผูใหญแทบจะไมไดเสนอความเห็นเลย (ในที่ประชุม
ประชาคมเศรษฐกิจพอเพียง) และไดกระตุนใหคนที่มาเขารวมประชุมจํานวนมากรวมคิดโครงการ
อภิปรายเหตุผล และคัดเลือกโครงการรวมกัน ความมีเหตุผลยังสะทอนอยูในกระบวนการดําเนินการ
ของกลุมในโอกาสอื่นๆ หรือกระทั่งประเด็นการแกปญหาความขัดแยงหรือการชวยเหลือชุมชนอื่นๆ
ภายในเครือขายอีกดวย
การรวมกลุมและเครือขายชวยสรางอํานาจตอรองใหแกชุมชนดังเชนกรณีการเขามาของ
นิคมอุตสาหกรรมบานทุงคายดังกลาวแลว
5.2.3 ปญหา อุปสรรค ตอการเปนเศรษฐกิจพอเพียง
แนวคิดเชิงปจเจก: ความจําเปน ความพอใจ คาเสียโอกาส
ระดับปจเจกชน การตัดสินใจเขารวมและไมเขารวมกิจกรรมของชาวบานขึ้นอยูกับวา เขา
สามารถ ทํางานหาเลี้ยงชีพ และสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวไดหรือไม หลายๆคนที่เห็นดวยกับ
กิจกรรมอนุรกั ษ แตไมไดเขารวมมักใหเหตุผลวา ตนมีภาระที่บานอยูมาก คือ มีลูกหลายคนที่ยังไม
สามารถชวยประกอบอาชีพได จึงไมมีเวลาที่จะไปรวมกิจกรรม
ทัศนคติในการดําเนินชีวิตของชาวบานในชุมชนบานแหลม มีความแตกตางหลากหลาย
กันไป สวนใหญยังมีลักษณะที่ไมสามารถจัดการการใชจายไดดีนกั เลนการพนันเชน เบอรหุน หรือ
พนันผลฟุตบอล และมีการกูหนีย้ ืมสินบางสวน อยางไรก็ดี มีบางครอบครัวที่สามารถบริหารจัดการ
รายไดของตนเองไดดี และไมจําเปนตองมีการกูหนีย้ ืมสินแตอยางใด
ขีดจํากัดในการสรางกระบวนการเรียนรู
กลุมอาจสามารถสรางกระบวนการเรียนรูไดในหมูสมาชิกที่เ ขารวมกิจกรรม แตไ ม
สามารถทํางานดังกลาวไดกวางขวางทั้งตําบล ดวยเหตุนี้ นักวิจัยภาคสนามจึงตั้งขอสังเกตวา ชุมชนยัง
ขาดการสราง กระบวนการเรียนรู และสรางความเขาใจในเรื่องการอนุรักษอยางเปนรูปธรรมในระดับ
ชุมชนหรือภายในชุมชน จึงยังทําใหหากทีมผูนําชุดนี้หมดวาระไป อาจทําใหกิจกรรมการอนุรัก ษ
ทรัพยากรขาดตอนได
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บุคคลที่เขามาที่บานแหลมมักเปนขาราชการ นักพัฒนาและเครือขาย ซึ่งตองประสานผาน
แกนนําชุมชนเสมอ ระบบคุณคาใหมจากบุคคลภายนอกนี้นอยครั้งจะผานสูคนในชุมชน
อยางไรก็ดี ขอที่ยังมีความขัดกันกับกิจกรรมของชุมชน และเปนความเปนหวงกังวลของ
เหลาแกนนําชุมชนดวยก็คือ พฤติกรรมการใชจายของครัวเรือนในชุมชน ยังเปนไปในทางที่ฟุมเฟอย
และใชจายไปในสิ่งที่ไมจําเปนและอบายมุขอยูมาก และความสามัคคีของชุมชนก็ยังเกิดขึ้นไมมากนัก
อาจเป น เพราะเพิ่ ง มี ก ารเปลี่ ย นสมั ย ผู ใ หญ บ า น และบางส ว นยั ง มี ผ ลประโยชน ทั บ ซ อ นอยู ใ น
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ก็คือ กรณีปาจากของชาวบานในปาชายเลนนั่นเอง ทิศทางในการเมือง
ของหมูบานยังคงตองดูตอไป
ภัยคุกคามตอความพอเพียงของคนในชุมชนในขณะนี้ เรื่องหลักสําคัญคือ การสรางนิคม
อุตสาหกรรมบานทุงคายที่อยูทางตอนบนของลุมน้ําปะเหลียน ซึ่งหากมีการสรางนิคมอุตสาหกรรม
บานทุงคายขึน้ จริงๆ ปญหาจะตกอยูก บั ชาวบานที่ใชประโยชนจากลุมน้ําในฐานะที่เปนฐานทรัพยากร
ในการดํารงชีวิตกวา 40 หมูบาน ตลอดแนวตั้งแตปาตนน้ํา ลุมน้ําจืด เขตน้ํากรอยไปจนถึงชายฝงทะเล
น้ําเสียจะกระทบหอยปะอันแทบจะเปนรายไดหลักของคนบานแหลม
และหอยนางรมอันเปน
เอกลักษณของชุมชนอยางแนนอน ซึ่งจะทําใหชุมชนสูญเสียความพอเพียงในการดํารงชีวิตไป เนื่องจาก
ความมั่นคงทางอาหารหายไป และรายไดที่เกิดขึ้นจากการประมงในทองถิ่นก็จะหายไป ทําใหวิถีชีวิต
ของคนในหมูบ านเปลี่ยนไปทําอาชีพนอกภาคเกษตรนอกพื้นที่มากขึน้ และจะสงผลตอคนวัยกลางคน
คนแก และครอบครัวชาวบานแหลมอยางมาก
ภัยคุกคามอีกประการหนึ่งก็คือ การบริหารจัดการงบประมาณที่ไดจากภาครัฐ ซึ่งยังขาด
กระบวนการบริหารจัดการงบประมาณนัน้ อยางเหมาะสม ขอสังเกตประการหนึ่งในเชิงของแรงจูงใจ
ในการดําเนินการเพื่อสาธารณะรวมถึงกลุมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนนัน้
ชัดเจนวา
แรงจูงใจเกิดจากความตั้งใจที่จะทําเพื่อผลประโยชนของสังคม
ดังเชนกรณีของคณะกรรมการหอย
นางรม คณะกรรมการอนุรักษปาชายเลนชุมชน ก็ตาม และคนในชุมชน และคนในกรรมการ ตางก็
เขาใจวาทุกคนเขามาทํางานเพื่อประโยชนสวนรวม
แตปญหาที่เกิดในเรื่องการบริหารจัดการ
งบประมาณจากภาครัฐ ที่อาจกอใหเกิดความเขาใจที่ผิดพลาดในคณะกรรมการปาชายเลนชุมชนแตะห
รํา จึงทําใหเกิดปญหาการมีแนวคิดที่แตกตาง ซึ่งอยางไรก็ดีตองอาศัยระยะเวลาและหาทางประสาน
รวมกัน เชนเดียวกับกรณีอื่นๆที่เงินจากภาครัฐลงมาในชุมชนและทําใหแรงจูงใจในการทํางานและ
ความเขาใจแรงจูงใจในการทํางานของคนอื่นเปลี่ยนไป ปญหาดังกลาวนี้อาจถือวาเปนประสบการณ
เรียนรูสําหรับชุมชน
โดยหากชุมชนรูเทาทันและนําทรัพยากรทีร่ ัฐนําลงมาใหใชเพื่อสงเสริมงาน
สวนรวมที่ทําอยู ก็จะทําใหชุมชนเกิดความเขมแข็งขึ้นได

