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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
ส่ิงแวดลอม    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 ตั้งแตสมัยที่เร่ิมตั้งชุมชนที่ตอง
ประสบปญหาโจรผูราย ซ่ึงทําใหชาวบานจําเปนตองรวมกลุมและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ในสมัยกอน
การคมนาคมยังไมสะดวกหากมีใครเจ็บไขไดปวยขึ้นมาก็ไมสามารถไปโรงพยาบาลได เนื่องจากอยู
หางไกลจากหมูบานมากชาวบานจะมาเยี่ยมจนกวาคนปวยจะหายดี ในชวงที่ผูวิจัยอยูในพื้นที่ก็ไดพบ
เห็นเชนกัน ญาติมิตรและเพื่อนบานไปเยี่ยมผูปวยจนกระทั่งหายดี อีกทั้งยังมีโอกาสรวมประเพณีงาน
บวชสองงานซึ่งทําใหเห็นภาพชุมชนที่ชวยเหลือกันอยางดี ผูชายก็ชวยออกแรงยกของ สวนผูหญิงก็
ชวยงานครัว นอกจากนี้ ชาวบานเลาใหฟงวาหากเปนงานศพ ใครจะติดธุระหรือทําไรทํานาอยูก็ตอง
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หยุดมารวมงานโดยไมตองบอกกลาว และอยูรวมจนกวาจะเสร็จพิธีเผาศพ เปนความรูสึกรวมและถือ
ปฏิบัติเร่ือยมาจนถึงปจจุบัน ทุนทางสังคมที่นี่จึงมีอยูสูงในแงของการชวยเหลือซ่ึงกันและกันในชุมชน  

ในสวนความขัดแยงไดเคยเกิดเหตุการณที่มีชาวบานละเมิดขอตกลงของการอนุรักษปาโดย
การลักลอบตัดไม ชาวบานในชุมชนที่เปนสมาชิกกลุมอนุรักษและชาวบานคนอื่น ๆ รูสึกไมพอใจอยาง
มาก แตก็สามารถเจรจารวมกันอยางสันติวิธีจนประสานความตองการรวมกันได 
 
 ข.  ระบบคุณคาท่ีเก่ียวของกับทรัพยากรธรรมชาต ิ

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 ไมวาจะเปนภูมิปญญาในการเลือกถ่ินฐานที่อยู ภูมิปญญาหมอยาพื้นบานที่เริ่มเลือน
หายไป รวมทั้งที่มาของวัฒนธรรมประเพณีตาง ๆ เพื่อสามารถเขาใจแกนแทของประเพณีของตนเอง 
จากการทําการศึกษารวมกันในชุมชนทําใหเกิดความรูสึกภาคภูมิใจในบรรพบุรุษของตนและรูสึกหวง
แหนถ่ินฐานบานเกิด และทําใหรูถึงภูมิปญญาในการจัดการปาชุมชนและสรางกระบวนการใหชุมชนมี
จิตสํานึกรวมกันในการอนุรักษปา การอนุรักษปาจึงประสบผลสําเร็จและเปนที่ยอมรับจากชุมชนและ
ภาคีที่เกี่ยวของ มีผลทําใหเกิดความสามัคคีและความเขาใจซึ่งกันและกัน ตลอดจนการที่ทุกคนมีสวน
รวมในกิจกรรมทุกครั้งทําใหรูสภาพปญหาที่เกิดขึ้นและรวมกันแกปญหานั้นดวยกัน ในที่สุดทุกคนก็
ตระหนักรูคุณคาและหวงแหนทรัพยากรปาไมของตนเอง 

 
การเรียนรูผานวัฒนธรรม  และภูมิปญญา 
ความเชื่อที่มีมาแตดั้งเดิมมีสวนสําคัญยิ่งแตวิธีคิดและวิธีปฏิบัติของชาวบานที่มีตอ

ทรัพยากรทั้งเรื่องการตัดไม ตองมีขั้นตอนพิธีกรรมอยางไร และมีคําสั่งสอนในการใชทรัพยากรใหเกิด
ความยั่งยืนที่วา “ขุดมันใหถมเหงา เฮ็ดขาวใหจงไว ไมตายใหทําฟน ปายืน ฝนยัง” ซ่ึงเปนคําขวญัประจาํ
ใจหลักของคนในชุมชน  
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 ชาวบานละหอกกระสังมีภูมิปญญาในเรื่องภูมินิเวศ และความรู อ่ืนๆที่จําเปนตอการ

ดํารงชีวิต ชาวบานมีความรูในเรื่องภูมินิเวศและความรูอ่ืนๆในการดํารงชีวิตเปนอยางดี เด็ก ๆ รูจัก
ตนไมรูวาอะไรกินไดหรือไมได ผูใหญเองก็มีความรูในภูมินิเวศภายในชุมชนรูวาแหลงอาหารชนิดไหน
อยูที่ใด รูวาเวลาผันน้ําเขานาน้ําจะไหลจากที่นาแปลงใดไปยังแปลงใด เนื่องจากประสบการณและการ
ถายทอดภูมิปญญาจากผูเฒาผูแก  มีภูมิปญญาเกี่ยวกับอาหารที่บริโภค   บริโภคตามคุณคาไมใชตาม
โฆษณา แตละบานมีความรูที่ดีเกี่ยวกับอาหารที่บริโภค รูที่มา รูวิธีการทํา และคนในหมูบานหลายคนมี
ความรูเร่ืองสมุนไพร  

 
การเรียนรูผานการมีสวนรวมในการทํากิจกรรมกลุม 
การรูจักใชและสงวนรักษาทรัพยากร และเพิ่มคุณคาทรัพยากรที่มีอยู เร่ิมจากการดําเนิน

กิจกรรมตาง ๆ อยางรูศักยภาพของตนเอง จากการสังเกตการเขารวมประชุมของกลุมอนุรักษจะมีการ
ทบทวนอยูเสมอวาตอนนี้พวกเรามีอะไรบางและทําอะไรไดบาง ชาวบานสวนใหญเห็นวาอยางไร กอน
การตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรมทุกครั้ง กระบวนการการเรียนรูรวมกันทําใหชาวบานแสวงหาวิธีการ
จัดการที่เหมาะสมกับชุมชนได 

จากการทําการศึกษาวิจัยพบวาชาวบานที่จากเดิมไมเคยเขามารวมกิจกรรมในการอนุรักษ
ปาชุมชนก็เขามากขึ้น คนที่ครั้งหนึ่งเคยตอตานก็กลับมาเขารวมเพราะไดเกิดการเรียนรู  ไดตระหนักถึง
ประโยชนจากการรวมกิจกรรม 

ชุมชนมีการเรียนรูผานเวทีประชาคมมีการจัดเวทีประชาคมที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
อยางตอเนื่องในสองสวนสําคัญคือเร่ืองที่เปนประเด็นชุมชนและประเด็นทรัพยากร ซ่ึงการมีสวนรวม
มากนอยข้ึนอยูกับเรื่องที่เกี่ยวของ เด็กเยาชนก็คอนขางมีสวนรวมในเวทีประชาคมเนื่องจากผูใหญเห็น
ความสําคัญของการเรียนรูและสืบทอด 

 
การเรียนรูผานการศึกษาดูงานภายนอก 
กลุมบานละหอกกระสัง  มีการศึกษาดูงานภายนอกดานการจัดการทรัพยากรและอื่นๆเพื่อ

นํามาปรับใชในพื้นที่    และมีภายนอกเขามาศึกษาดูงานอยูเสมอ 
 มีการสรางระบบคุณคาใหมผานการถายทอดของคนนอกพื้นที่ ระบบคุณคาใหมจากคน
นอกพื้นที่นั้น สวนมากเปนNGOs และเครือขายอนุรักษซ่ึงเปนการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางกัน 
คนที่เขามาบานแหลมมักเปนขาราชการ นักพัฒนาและเครือขาย ซ่ึงตองประสานผานแกนนําชุมชน
เสมอ ระบบคุณคาใหมนี้นอยคร้ังจะผานสูคนในชุมชน 
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การจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรูของเยาวชน 
จากกิจกรรมที่ขยายไปถึงกลุมเยาวชนใหมาเขารวมและมีบทบาทในการฟนฟูปาไมรวมกับ

กลุมอนุรักษทําใหเยาวชนซึมซับและตระหนักถึงคุณคาของปา อีกทั้งยังเปนการปลูกฝงแนวคิดในการ
อนุรักษปาซ่ึงถือไดวาเปนเศรษฐกิจพอเพียงในระดับหนึ่ง 
 
 5.1.2    ความพอประมาณ   มีเหตุมีผล และมีภูมิคุมกัน 
 

หลักความพอประมาณ: หลักความมีเหตุผล: เปนการใชทรัพยากรอยางประหยัด คุมคา มี
ความสมดุล ไมเบียดเบียนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไมใชเกินความสามารถที่ธรรมชาติจะ
รองรับได ซ่ึงจากการทําการศึกษาวิจัยของชาวบานพบวาการอนุรักษทรัพยากรทําใหเกิดความ
หลากหลายทางชีวภาพมากขึ้น และกฎกติการวมกันในการใชปาชุมชนสามารถบังคับปฏิบัติได ชุมชน
ยอมรับและสงผลใหการใชทรัพยากรเปนไปอยางคุมคาได 

หลักการมีภูมิคุมกันที่ดี: เปนการลดความเสี่ยงและพึ่งพาตนเองใหไดมากที่สุด ซ่ึงในกรณี
ของสิ่งแวดลอม คือ การรักษาความหลากหลายของทั้งระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพที่มี
อยู ซ่ึงจะเปนการทําใหระบบคนและธรรมชาติอยูรวมกันได และลดความเสี่ยงทั้งดานสุขภาพและ
ส่ิงแวดลอม การสรางความรูความเขาใจจากการทําการวิจัยแบบมีสวนรวมของชาวบานถือเปนการสราง
ภูมิคุมกันซึ่งอาจมองได 2 ระดับ คือ การสรางภูมิคุมกันของกิจกรรมการอนุรักษ และการสรางภูมิคุมกัน
ระดับสังคม การสรางภูมิคุมกันของกิจกรรมการอนุรักษนั้นสะทอนจากการใหเยาวฃนไดเรียนรูเกี่ยวกบั
การอนุรักษและสรางจิตสํานึกในการอนุรักษผานกิจกรรมที่กลุมอนุรักษฯจัดขึ้น เชน กิจกรรมเพาะชํา
กลาไม กิจกรรมคายเยาวชนเพื่อการเรียนรูเร่ืองพันธุไมในปา  เปนตน  
   ชาวบานละหอกกระสังมีความพอประมาณ  มีเหตุมีผลในการบริโภค   ประหยัด  ไม
ฟุมเฟอย  ไมตองการกอหนี้ สําหรับชุมชนละหอกกระสังมักไดยินชาวบานพูดอยูเสมอวา รถขายกับขาว
ไมคอยไดเงินจากหมูบานนี้เนื่องจากอาหารการกินที่มีตลอดป การบริโภคฟุมเฟอยไมคอยมี   พบเห็น
การบริโภคขนมขบเคี้ยวหรืออาหารตามโฆษณานอยมาก  อาจเพราะวารายไดมีเพียงพอกับสินคาที่
จําเปนและตัวหมูบานอยูหางไกลจากแหลงตลาด   สวนการกอหนี้สวนใหญกูไปเพื่อการประกอบอาชีพ
ซ่ึงเปนจํานวนไมมาก สามารถใชคืนได    

ชาวบานสวนมากมีความพอประมาณในการใชทรัพยากรอันเนื่องมาจากกติกาของชุมชน
และสภาพธรรมชาติเปนขอจํากัดใหชาวบานใชทรัพยากรอยางพอประมาณ  พบวาสวนใหญใช
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 ซ่ึงเปนคําสอนแตโบราณมา
ใหทิ้งรากทิ้งเหงาไวใหมันเกิดใหม จะไดมีกินไปตลอด หรือการจับสัตวจําพวกอึ่ง เขียด กบเปนอาหารก็
จะจับแตพอกินและเหลือไวใหมันไดแพรพันธุตอไป  สวนเรื่องการประกอบอาชีพ สวนใหญใชแรงงาน
ในครอบครัวและใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับทุนของตนเอง พบเห็นชาวบานที่ใชแรงงานกับเครื่องมือ
ที่หางายในการทําไรนา 

ทรัพยากรที่สมาชิกในชุมชนเก็บเกี่ยวมีเปาหมายเพื่อบริโภค เหลือจึงขาย ชาวบานที่นี่สวน
ใหญแลวเปนการเก็บเกี่ยวเพื่อบริโภคในครัวเรือนเหลือจึงขาย มีสวนนอยท่ีเก็บเกี่ยวเพื่อขายเปนรายได
หลัก 

ดานการมีภูมิคุมกัน  ชุมชนพึ่งตนเองไดในการบริหารจัดการทรัพยากร    เนื่องจากมี
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 
 

ความตองการเรื่องพอเพียง การนํามาปฏิบตั ิ
และปรับใชในชีวิต ตองการ ไมตองการ 

ปฏิบตัิได (1) เขาใจ (2) จําใจ 

ปฏิบตัิไมได      (3) ไมเขาใจ      (4) ไมใสใจ 

 
จากตารางที่ 5.1 ผูที่ดําเนินชวีิตเกีย่วของกบัเศรษฐกิจพอเพียงแบงเปน 4 ระดับ ไดแก  
(1) เขาใจ หมายถึง ผูที่มีความเขาใจเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนํามาปรับใชกับการ

ดําเนินชีวิตประจําวันได ชาวบานที่เต็มใจและปฏิบัติไดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จะดําเนินชีวิต
อยางมีความสุข จากการพูดคุยกับชาวบานที่ระบุวาตนเองดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนั้น
กลาววา ตนเองมีความสุขกับการทําไรทํานา ไมตองไปแขงขันวาตนเองจะตองทําใหไดมาก หรือใหได
ผลผลิตดีโดยการใชปุยเคมีในปริมาณมากทั้งที่ตนเองก็เล้ียงวัวเล้ียงควายซึ่งสามารถใชปุยคอกไดแตไม
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
นาก็แทบไมไหวแลว อยากมีชีวิตที่พอเพียงแตวาทําไมได คนกลุมนี้มีประมาณรอยละ 25 และใช
ประโยชนจากปาชุมชนบาง แตไมไดเขารวมกิจกรรมกับกลุมอนุรักษ 

(4) ไมใสใจ หมายถึง ไมคิดจะปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเลยเพราะวาอยากดิน้รน
ใหชีวิตความเปนอยูดีขึ้น คิดวาชีวิตความเปนอยูในปจจุบันไมสามารถนําพาความสุขได คนกลุมนี้
สวนมากมีหนี้สินมาก ไมมีเงินออม เงินที่กูยืมมาสวนมากใชจายในสินคาฟุมเฟอย และไมสามารถ
จัดการหนี้สินที่ตนมีอยูได คนกลุมนี้มีอยูประมาณรอยละ 5 ของชาวบานทั้งหมด คนกลุมนี้แทบไมได
เก็บหาของปาเลยและไมไดเขารวมกับกลุมอนุรักษในการรวมกันจัดการทรัพยากรของชุมชน 
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 5.1.3   ผลของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 (1) ทุนทรัพยากรธรรมชาติ 

- ทรัพยากรธรรมชาติของทองถ่ินมีปริมาณและคุณภาพดีขึ้นจากงานวิจัยชุมชน 
ชาวบานพบวาตนไมมีความหนาแนนและหลากหลายมากขึ้น สัตวปาและสัตวอ่ืน ๆ มากขึ้น ความ
หลากหลายเริ่มกลับมาตามลําดับ 

(2) ทุนทางสังคม 
- ความสมานฉันทในชุมชนไมพบเห็นความขัดแยง และจากการสัมภาษณ

ชาวบานทุกคนพูดตรงกันวาโดยรวมแลวชุมชนไมมีขอขัดแยงกันในเรื่องสําคัญ ๆ ที่เปนเรื่องชุมชน 
หรือจะกระทบตอชุมชน 

- ความชวยเหลือเกื้อกูลในชุมชน คนในชุมชนชวยเหลือเกื้อกูลกันดี อาจจะเพราะ
เปนกลุมเครือญาติกันหมด และศาสนายังมีบทบาทสําคัญ 

(3) ทุนมนุษย 
- สมาชิกมีสุขภาพกายและจิตที่ดี จากการสอบถามอนามัยตําบลพบวาชาวบานทีน่ี่

มีสุขภาพดีไมคอยเจ็บปวย และมีระบบสุขภาพชุมชนที่ดีเนื่องจากมีการประสานงานระหวาง อสม. ใน
ชุมชนและอนามัยตําบลที่ดี ดานสุขภาพจิต ทุกคนพูดวาถึงจะลําบากทํางานเหนื่อยหนักแคไหน แตก็มี
ความสุขสบายใจ 

- สมาชิกรุนใหมมีความรูเกี่ยวกับภูมินิเวศ  และการอยูรวมกับสิ่งแวดลอม สมาชกิ
รุนใหมคอนขางมีบทบาทสําคัญตอชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการอนุรักษ นอกจากเปนกลุมหนุน
เสริมกิจกรรมหลักของกลุมอนุรักษฯแลว โรงเรียนยังใหความสําคัญในการปลูกฝงเยาวชนอนุรักษ
สิ่งแวดลอมและสรางสํานึกกลับไปยังครอบครัวอีกทอดหนึ่ง 

 
(4) ทุนทางเศรษฐกิจ 

- สมาชิกมีรายไดเสริมจากฐานทรัพยากร ถาเปนรายไดทางตรงมีนอย แต
ทรัพยากรชวยใหผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้นซึ่งเปนรายไดทางออมมากกวา 

- ชุมชนมีทรัพยสินสาธารณะที่เกิดผลมาจากการมีฐานทรัพยากรที่สมบูรณ  
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5.2  กรณีบานแหลม  ลุมน้ําปะเหลียน 
  
 5.2.1   ปจจัยเงื่อนไขกระบวนการที่นําไปสูการเปนเศรษฐกิจพอเพียง  
  แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนเปนแนวคิดหลักที่สมาคมหยาดฝนนํามาใชและถายทอดใหแก
ชุมชนบานแหลมผานการจัดกิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรและการแลกเปลี่ยนเรียนรู   ทําใหชุมชนมี
แนวคิดบางสวนที่สอดคลองกับการใชทรัพยากรอยางยั่งยืน    อยางไรก็ตามมีลักษณะหลายประการที่
ทฤษฎีการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือทฤษฎีเศรษฐศาสตรไมไดกลาวเอาไว  แตปรากฎชัดเจนวาเปนปจจัยสําคัญ
ในการดําเนินชีวิตและเปนปจจัยสําเร็จในการใชและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  นั่นคือ  ปจจัยดานคุณธรรม และความรูที่ เปนสัมมาทิฎฐิ  ซ่ึงมี
ความหมายลึกซึ้งกวาและมีลักษณะเชิงบวกเฉพาะเจาะจงมากกวา “ขอมูลขาวสารที่สมบูรณ” หรือ 
“เทคโนโลยี”  ซ่ึงอาจเปนไดกอใหเกิดพฤติกรรมทั้งเชิงบวกและเชิงลบตอทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

เศรษฐกิจพอเพียงมีความยืดหยุนในแงที่เปนปรัชญาที่ทุกคนสามารถปรับใชกับตนเองและ
บริบทที่ตนเองอยูได และครอบคลุมในแงที่สามารถนําไปประยุกตใชไดทั้งในระดับปจเจกชน กลุม
องคกร ระดับชุมชน ไปจนถึงระดับสังคมประเทศและนานาประเทศ  
 ก.  คุณธรรม  
  คุณธรรมที่เกี่ยวของกับการใชและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ไดแก   
การไมเบียดเบยีนกนั   จิตสํานึกสาธารณะ  และการเคารพกติกาที่เกิดจากความซื่อสัตยมากกวาเกิดจาก
ความเกรงกลวัตอบทลงโทษเพียงอยางเดียว 
  สําหรับชุมชนบานแหลมเปนชุมชนมุสลิม   ชาวบานถือเอาหลักศาสนาเปนหลักใน
การดําเนนิชีวติ    มีหลักคําสอนที่เกี่ยวกบัทรัพยากรธรรมชาติ  เชน หามถายมูลลงในแหลงน้ํา เปน
ตน สวนอื่นกจ็ะเปนคําสอนเกี่ยวกับความไมเบียดเบียนกัน1   
  ศาสนาอิสลามมีคําสอนที่สอดคลองกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ   ดวยความเชื่อ
ที่วา  
  “ทุกสิ่งทุกอยางตางเปนสิ่งที่ พระอัลเลาะสรางขึ้น ไมมีอะไรเปนของเราเลย แมแตตวัของ
เราเอง   การที่เราประกอบอาชีพเชนประมง และไดปลา หรือสัตวน้ํามานั้น ก็เปนเพราะการดลบนัดาล
ของพระอัลเลาะ  ฉะนัน้เราจึงไมสามารถและไมจําเปนที่จะตองขวนขวายหาเครื่องมือทุนแรงมา เพื่อทํา
ใหผลผลิตเราเพิ่มขึ้น เพราะทุกอยางขึน้อยูกับพระเจา และเราไมควรไปถือเอาของพระเจามาเปนของ
เรา”2   ยังมีคําสอนอีกวา   

                                                 
1   จากการสอบถามพูดคุยกับโตะอีหมามของชุมชนบานแหลม 
2 จากการสนทนากับชาวบานที่ทําการเผยแพรศาสนา(บังหมอ) 
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  “ใหเราเมตตาตอส่ิงที่พระเจาสราง ก็คือสัตวทั้งหลายและธรรมชาตินั่นเอง”  หรือ     
  “อยาไดถายมูลรดตนไมหรือลงไปในน้ํา”   และคําสอนที่วา  
  “การยิ่งเราไดมากเรายิ่งตองใหมาก ยิ่งเราใหมากเรายิ่งไดความดีจากพระอัลเลาะฮฺ มากขึ้น
ไปดวย และการใหที่พระอัลเลาะฮฺจะใหความดีแกเราตองเปนการใหที่ไมหวังส่ิงตอบแทนใดๆ แตทาํใน
นามของ พระอัลเลาะฮฺ”  
  นักวจิัยภาคสนามตั้งขอสังเกตจากการ สัมภาษณพูดคยุกับชาวบานวา    ชาวบานไมไดอาง
ถึงศาสนาโดยตรงเมื่อพูดถึงสาเหตุที่เขาเขารวมกิจกรรมการอนุรักษ  แตสาเหตุการเขารวมนั้น สะทอน
การมี จิตสํานึก สาธารณะมากกวา   กลาวคือ   ในกิจกรรมการอนรัุกษหอยนางรมจะจํากัดเขตการ
อนุรักษหอยนางรม  หามใคร เขาไปจับเปนเวลา 1 ป และเปดใหจับปละครั้ง   โดยนําเงินรายไดจากการ
นําหอยไปขายมาชวยกิจกรรมสาธารณะประโยชน   ชาวบานทุกคนที่ใหสัมภาษณทั้งที่เขารวมกลุมและ
ไมเขารวมกลุม พูดเปนเสียงเดียวกันวา การเงินที่ไดนํามาทําประโยชนใหชุมชนเปนสิ่งดีจึงเหน็ดวยและ
บางสวนเขามารวมกิจกรรมดวย แมวาตนจะมี รายไดจากทางอื่น  (เชน  มีรายไดจากการเก็บหอยปะวนั
ละ 300-500 บาท)  และการอนุรักษหอยนางรม ไมไดมคีวาม สัมพันธ กับรายไดของตนในทางตรงเลยก็
ตาม 
  นักวจิัยคิดวาคาํสอนเหลานี ้ นาจะมีผลตอพฤติกรรมการเสียสละเพือ่สวนรวมของคนใน
หมูบาน 
  ในสวนของแกนนําอยางผูใหญบาน มีจดุยืนที่ชัดเจนที่จะกระทําการตางๆเพื่อประโยชน
ชาวบาน เห็นไดชัดจากการสังเกตพฤติกรรมของผูใหญ เมื่อมหีลายๆองคกรเขามาปฏิสัมพันธกับ
หมูบาน เชน สมาคมหยาดฝน ประมงอําเภอ เจาหนาทีป่าไม เปนตน  นอกจากนี้เหลาแกนนํายังเขารวม
กิจกรรมดวยความรูสึกอยากทําประโยชนใหแกชุมชนอยางแทจริง แมวากจิกรรมการอนรัุกษหอย
นางรมนั้น ไมไดมีความสัมพันธ กับรายไดของกลุมอนรัุกษเลยแมแตนอย  แตกรรมการเขารวมกจิกรรม
เพราะเห็นวาเปนประโยชนแกชุมชน   
  เงื่อนไขคุณธรรม ยังสะทอนในการจัดการกับความขัดแยงภายในชุมชนอีกดวย โดย
คณะทํางานของกลุมและผูใหญบานทั้งหมดไดมองขามเรื่องการเมืองทองถ่ินที่มีความขัดแยงจากชวง
เลือกตั้งผูใหญบาน และไดพยายามทีจ่ะดงึอีกฝายหนึ่งเขามารวมกันพฒันาชุมชน หรือในคราวทีม่ีการ
รุกลํ้าเขตอนุรักษ ในชวงแรกของกิจกรรมการอนุรักษหอยนางรม ทางกลุมก็ใชวธีิการประณีประนอม 
พูดคุยและสรางความเขาใจ สะทอนใหเห็นวา แกนนํากลุมกิจกรรมยึดถือเอาประโยชนสวนรวมเปน
ใหญ และตองการรักษาความสามัคคี ในชุมชนเอาไว  
 
 ข.  ระบบคุณคา 
  การพัฒนาที่ยั่งยืนมีการกลาวถึงระบบคุณคาอยูบาง  โดยคําวา  “มูลคาทางเศรษฐศาสตร”  
นั้นรวมคุณคาจากการดํารงอยู (existence value) ของทรัพยากรและสิ่งแวดลอมซึ่ง “ไมไดเกิดจากการ
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ใช”ไวดวย    ตอประเด็นดังกลาว  การพัฒนาที่ยั่งยืนและทฤษฎีเศรษฐศาสตรส่ิงแวดลอมจึงมีแนวทาง
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 ซ่ึงจะทําใหหอยขนาดเล็กหลุดไปได เก็บไดเฉพาะหอยขนาดกลางและ
ขนาดใหญ 
  เมื่อนักวิจัยสอบถามชาวบานวา เหตุใดจึงตองเขยาอวนเพื่อใหหอยตัวจิ๋วหลุดไป ชาวบาน
ตอบวา “เพราะวาหอยตัวจิ๋วนั้น คนเขาไมรับซ้ือแลว เมื่อกอนรับซ้ือกันมากเพื่อไปทําอาหารกุง 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
รับซ้ือหอยในพื้นที่ 
  การตอบสนองตอราคาตลาดเปนเพราะวิถีการดําเนินชีวิตและการใชจายภายในบาน สวน
ใหญแลว ก็ยังตองใชเงินเพื่อซ้ือของแลกมา เชน ชาวบานที่ทําประมงเก็บหอยและตกปู จะขายหอยไป
เกือบหมด เก็บไวกินบาง แลวนําเงินไปซื้อปลา พริก หอม กระเทียม กะทิ และที่สําคัญคือ ขาวสาร 
ฉะนั้นเมื่อเงินยังจําเปนตอชีวิตประจําวัน การตอบสนองตอราคาก็มีความจําเปนเชนเดียวกัน  แต
กระบวนการเรียนรูเพื่อสรางความตระหนักรูก็มีความสําคัญที่จะทําใหเกิดการชั่งน้ําหนักระหวางการใช
กับการอนุรักษ  ซ่ึงจะกลาวถึงเรื่องการเรียนรูในตอนตอไป 
  การตอบสนองตอราคายังดูจะแตกตางกันระหวางวัยดวย ปจจัยที่เกี่ยวของคือความรูความ
เขาใจ เกี่ยวกับการเก็บหอยสวนหนึ่ง และขอจํากัดทางกําลังแรงกายนาจะเปนอีกปจจัยสําคัญ ที่ทําให
ความยืดหยุน ของอุปทานการจับหอยมีความแตกตางกัน 
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 ค.  การเคารพกติกา 
  ในประเด็นเรือ่งการตัดสินใจเคารพกติกา ของชาวบานมเีหตุผล 3 ประการ  ประการแรก 
คือ การที่กตกิาและการลงโทษที่กําหนดไวนัน้มีการบังคับใชที่ชัดเจนและจริงจัง โดยคณะกรรมการ
กลุมอนุรักษ ของหมูบานไมวาจะดวยเรื่อง หอยนางรม ปาชายเลน หรือหอยปะกต็าม ทั้งนี้ไดรับความ
รวมมือจากหนวยงาน ราชการในการบังคับใชกฎเหลานั้นดวย เหตผุลประการที่สอง คือ เปนเพราะ
ชาวบานเห็นผลจากการอนุรักษ อยางชดัเจน อยางในการอนุรักษหอยนางรม การจับหอยขึน้มาปละ 1 
วัน ชวยใหชาวบานเห็นผลจาก การอนุรักษอยางชัดเจนวาปริมาณหอยเพิ่มขึ้นจริง หรือในเรื่องหอยปะ 
เมื่อมีการบังคับใชกติกาการหามใช คราดเครื่อง และหอยปะเพิ่มจํานวนขึ้นจนบางคนสามารถอยูไดดวย
การจับหอยปะเพยีงอยางเดยีว นอกจากนี้ การอนุรักษหอยปะและปาชายเลนก็ทําใหปลาในแมน้ําเพิ่มขึ้น
ดวย ชาวบานก็เห็นดวยกับกติกาดังกลาว และพรอมที่จะปฏิบัติตามกติกา ประการที่สาม คือ เพราะ
กิจกรรมการอนุรักษไดสงผลประโยชนทางออม สูสาธารณะดวย ดงัที่ไดกลาวไวแลวในสวนของการ
อนุรักษหอยนางรม ซ่ึงในสวนนี้อาจตีความไดวา สะทอนเรื่องเกี่ยวกับปจจัยเชิงคณุธรรมของชาวบาน 
 
 ง.  ความรอบรู   กระบวนการเรียนรู 

ส่ิงสําคัญในเรื่องความรอบรู  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  แตมีสวนรวมในเวทีพูดคุยปรึกษาหารือเก่ียวกับกิจกรรมการอนุรักษ
นอยกวาแกนนํา  ซ่ึงไดมีการพูดคุยกันบอย พรอมไดรับฟงและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากเพื่อนๆในเครือขาย
และจากสมาคมหยาดฝน จึงทําใหเกิดความตระหนักรูและ“ระเบิดจากภายใน” ไดงายกวา ในขณะที่
ชาวบานนั้นจะมีความสนใจตออุปสงคและราคาของหอยมากกวา  ดังกลาวแลวขางตน     
   
  การตระหนักรูจากประสบการณตรง  
  จากการพูดคุยกับผูใหญ (เหยด) ทําใหพบวา ชาวบานมีความคิดที่จะทําการอนุรักษ
ทรัพยากร ในทองถ่ินอยูแตเดิมแลว เนื่องจากเห็นสภาพความเสื่อมโทรมของทรัพยากรในพื้นที่ และผล
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ที่เกิดขึ้นตอสัตวน้ํา ในบริเวณหมูบาน3  จึงมีความคิดที่จะทําการอนุ รักษหอยนางรมและได เ ร่ิม
ดําเนินการไปบาง ประกอบกับ ทางสมาคมหยาดฝนและเครือขายชาวประมงพื้นบานขนาดเล็กไดเขามา
ดําเนินการในพื้นที่พอดี จึงไดดําเนินการ ตอไป และมีการรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูกับทางสมาคม
ตลอดชวงเวลาที่ทําการอนุรักษมาอยางตอเนื่อง  จึงทําใหแนวคิดและความรูความเขาใจเพิ่ม มากขึ้นเปน
ลําดับ 
 
  การเรียนรูผานกระบวนการกลุม และเครือขาย 
  กลุมแกนนําที่ดําเนินการกิจกรรมการอนุรักษภายในหมูบานมีความรูเปนอยางดี ทั้งในเชิง 
ระบบนิเวศวิทยา ความเปนอยูของสิ่งมีชีวิตในระบบและความเชื่อมโยงกันภายในระบบนิเวศ และใช
ความรู เหลานี้ในกิจกรรมการอนุรักษ นอกจากนั้นยังมีความรูเกี่ยวกับขอมูลตางๆในชุมชนอยางดี  
  นอกจากนี้ยังไดมีการเรียนรูจากกิจกรรมการปฏิบัติของชุมชนอื่นๆ ผานกิจกรรมการ
ประชุม เครือขายอนุรักษทรัพยากรลุมน้ําปะเหลียนอีกดวย และความรอบคอบของแกนนําสะทอนได
จากการ จัดการกับภัยคุกคามที่กําลังเขามา ยกตัวอยางที่สําคัญคือ กรณีของการตั้งนิคมอุตสาหกรรมทุง
คาย ชาวบานแหลมรวมถึงเครือขายรวมกับสมาคมหยาดฝนไดใชความรู ขอมูล และกลยุทธที่แยบคาย
ในการตอสูกับ ภัยคุกคามดังกลาว ดวยการจัดงานเทศกาลหอยนางรม ดึงเครือขายมารวมจัดเพื่อใหเกิด
พลังในการสื่อสาร เรียนเชิญผูวาราชการจังหวัดตรังเขามารวมรับรูถึงกระบวนการและปญหาของ
ประชาชนผานการจัด กิจกรรมดังกลาว 
 
  การเรียนรูวิถีการดําเนินชีวิตท่ีถายทอดผานสถาบันในชุมชน 
  บังหมอ ผูประกอบอาชีพหลากหลาย  คือ  เปนชางกอสราง เล้ียงหอยนางรม และเล้ียง
หอยแมงภู    มีความเครงครัดในศาสนา  บังหมอไดพูดถึงหลักการในการดําเนินชีวิต ที่ไดรับการสืบ
ทอด มาแตคนรุนกอนวา 
 
   “อีหมั่น4  ขยัน  ประหยดั  
   ลดรายจาย  เพิม่รายได ใชความคิด  
   อยาอยูเปลาๆ”   
            (ขอมูลจากการรวมประชุมประชาคมเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนบานแหลม วันที่ 9 
เมษายน 2550) 

                                                 
3

  ปะเมี๊ยะเลาวาเมื่อกอนมีคนจับหอยนางรมไดเปนหมื่นตัว  แตตอมาลดลงไมถึง 3 พันตัว จึงคิดวาควรทําการอนุรักษ 
4 อีหมั่นหมายถึงการยึดมั่นและศรัทธาในศาสนา 
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   และจากการสอบถามผูเฒาผูแกในหมูบานบางสวนก็พบวา คําสอนเหลานี้มีการสอนมา 
เชนเดียวกัน  
  ดวยเหตุนี้  นักวิจัยภาคสนามจึงตั้งขอสังเกตวา ชาวบานแหลมนาจะเขาใจเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง อยูแลว    เพราะประโยคขางตนมีความใกลเคียงกับเศรษฐกิจพอเพียงเปนอันมาก   ขอสังเกต
ดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยหลายชิ้นทั้งในชุมชนพุทธและมุสลิมที่วา  แทจริงนั้น เศรษฐกิจพอเพียง
ดํารงอยูแลวในสังคมไทย  (อภิชัย  พันธเสน และคณะ  2550) 
 
  การเรียนรูวิถีการดําเนินชีวิตจากประสบการณ   
  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  
  “เราตองทําตัวใหดยูากจนขนแคนเอาไว ลูกจะไดใชจายประหยดัและอยูอยางพอเพยีง 
เพราะเชื่อวาเรามีเงินไมมาก”  
  จากการสอบถามพบวา ชาวบานผูนี้เคยประสบกับสภาวะยากจนที่สุด คือ ขาวสารหยิบมือ
สุดทาย หมดลง ในขณะที่ลูกคนแรกยังเล็กอยู จากวันนั้นไดเร่ิมตนใหมดวยการลองทําทุกๆอยาง  และ
ถาส่ิงใดผลตอบแทนมากกวาก็จะทําอาชีพนั้น 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 ซ่ึงนําไปสูการทําให ชุมชนมี
ความเขาใจกันมากขึ้น เนื่องจากเยาวชนไดดึงพอแมมารวมกิจกรรม  นอกจากนี้ในการประชุมประชาคม 
ผูใหญบานยังไดกําหนดใหเยาวชนที่มีอายุเกิน 15 ป เขารวมประชุมประชาคมดวย กิจกรรมดังกลาว ทํา
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ใหเชื่อไดวาแมวาคนรุนนี้จะผานไปก็จะยังมีคนรุนใหมที่มีความเขาใจและจะสานตองานอนุรักษนี้ได
ระดับ หนึ่ง 
 
  ความรูเก่ียวกับการประกอบอาชีพ  
  ชาวบานมีความรูเปนอยางดีในเรื่องเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของตน แตก็จะรูกันเฉพาะ
ในสวน ของงานที่ตนทําอยูเทานั้น ในสวนที่ตนไมไดทําก็จะพอมีความรูอยูบาง   ซ่ึงจากการสังเกต
พบวา ความรูเหลานี้ อาจแพรกระจายผานการพูดคุยกันกอนและหลังไปทํางานที่รานกาแฟ  ความรู
ดังกลาวยังเห็นไดชัดวาสืบตอไป สูคนรุนลูกรุนหลานอีกดวย  จากการสังเกตวาในการทําประมงมีเด็ก
และวัยรุนในหมูบาน ไปรวมทํากันอยาง 
ชํานาญ 
 
  การรูศักยภาพของตนเองและชุมชน 
  ส่ิงแรกที่สะทอนเรื่องนี้คือ ทุกๆครั้งที่ชุมชนจะคิดโครงการหรือจัดงานอะไรบางอยาง 
สังเกตไดวาที่ประชุมจะมองและใชศักยภาพที่ชุมชนมีอยูกอนเสมอ ถึงกับมีการพูดเสนอความเห็น 
ออกมาอยางชัดเจนในการประชุมประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงวา “เราตองใชศักยภาพที่เรามีอยูใน 
ชุมชน”   จึงมีการเสนอโครงการเชน การเลี้ยงหอยนางรม การเลี้ยงปลาในกระชัง   เปนตน  
 

 จ.  ความมั่นคงทางอาหาร 
  ความพอเพียงขั้นพื้นฐานจะชวยใหชาวบานสามารถดํารงชีวิตอยูไดโดยไมตองแขงขัน 
เบียดเบียนทรัพยากรธรรมชาติมากนัก และสามารถพึ่งตนเองเปนภูมิคุมกันไดในระดับหนึ่ง    ความ
พอเพียงขั้นพื้นฐานจึงเปนปจจัยเอ้ือตอการเปนเศรษฐกิจพอเพียงในระดับปจเจก 
  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 
  การอนุรักษทรัพยากรถือเปนสินคาสาธารณะที่ปจเจกหรือตลาดไมมีแรงจูงใจในการ
ลงทุนทํากิจกรรมดังกลาว   ที่ผานมา เศรษฐศาสตรมักคํานึงถึงบทบาทของรัฐในการผลิตสินคา
สาธารณะ   แตการอนุรักษทรัพยากรจะมีลักษณะสวนหนึ่งเปนสินคาสาธารณะระดับทองถ่ิน (local 
public goods) การรวมกลุมระดับทองถ่ินเพื่อรับภาระตนทุนและประโยชนโดยตรงจากการอนุรักษจึง
เกิดขึ้นไดและมีเหตุผลรองรับในเชิงเศรษฐศาสตร     
  เมื่อประยุกตใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกระบวนการกลุมมีความสําคัญในการสราง
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 ซ่ึงผูที่ กระตุนใหเครือขายชวยเหลือกันก็คือ สมาคมหยาดฝนที่จะชวนผูนําชุมชนมาหารือ
รวมกัน หากชุมชนใด ชุมชนหนึ่งประสบปญหา  ดังตัวอยางที่ไดกลาวไปแลวในกรณีปญหาที่บาน
แตะหรํา  
  ภูมิคุมกันมไิดมีเพียงในรูปของการชวยเหลือเทานั้น แตการทาํงานเปนเครือขายยังชวย
เสริมพลัง ตอรองทางการเมืองอีกดวย ซ่ึงชวยใหเครอืขายสามารถตอบโตกับภัยคุกคามไดอยางมีพลัง 
ดังเชนในกรณ ีของการตอตานการตั้งนิคมบานทุงคาย ทีไ่ดกลาวไปแลวขางตน 
  เครือขายทําหนาที่เปนตวัเสริมเงื่อนไขดานความรูใหแกชุมชนในรูปของการให “สติ” แก
แกนนําชุมชนแตละชุมชน โดยเฉพาะสมาคมหยาดฝน ความคิดความเห็นของผูนําชมุชนอื่นๆ ก็มผีลทํา
ใหแตละชุมชนไดทบทวนตวัเองอยางสม่ําเสมอ ทั้งนี้เปนเพราะวา ผูนําชุมชนมักมหีนวยงานตางๆ เขา
มาเสนอใหทํางานตางๆ หรือมีผลประโยชนตางๆแวะเวียนเขามาอยางสม่ําเสมอ หากผูนําชุมชนไม
เขมแข็ง จริงๆก็อาจจะไขวเขวไปได การทาํงานเปนเครือขายจะชวยประคับประคองใหแตละชุมชน ยัง
สามารถเดินอยู บนเสนทางนี้ไดอยู  นอกจากนี้ยังให “ความรู” ในการทํางานตางๆของชุมชนจากการ
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เดินทางไปศกึษาดูงาน หรือการแลกเปลี่ยนในเวทแีลกเปลี่ยนเรยีนรูที่สมาคมหยาดฝนหรือหนวยงาน
อ่ืนๆจัดขึ้นอีกดวย  
 
 
 5.2.2    ความพอประมาณ   มีเหตุมีผล และมีภูมิคุมกัน 
 
  ระดับปจเจก 
  ในประเด็นเกี่ยวกับความพอประมาณ พบวาในการทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจของชาวบาน 
เขาจะก็ทําไปเรื่อยๆโดยไมรีบรอนหรือใหความสําคัญกับการหาเงินใหไดมากๆมากนัก คร้ังหนึ่งผูวิจัย
เคยถามชาวบาน ระหวางลากหอยวา “ไดมีการตั้งเปาหมายในการเก็บหอยในแตละครั้งหรือไมวาเก็บได
ขนาดนี้พอแลว” ชาวบานตอบวา “เราก็เก็บใหไดมากที่สุดเทาที่ทําได” คําตอบนี้อาจตีความไดวา
ชาวบานไมมีความพอประมาณ  แตเมื่อลองวิเคราะหตอไป พบวา แมชาวบานจะเก็บใหมากที่สุดที่ทําได 
แตดวยกติกาที่ไมใหใชคราดเครื่อง และปจจัยเร่ืองน้ําขึ้น น้ําลงก็เปนสัญญาณที่บอกใหชาวบานหยุดเกบ็
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 ก็ไดกาํหนดให
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 หรือกระทั่งประเด็นการแกปญหาความขัดแยงหรือการชวยเหลือชุมชนอ่ืนๆ 
ภายในเครือขายอีกดวย 
  การรวมกลุมและเครือขายชวยสรางอํานาจตอรองใหแกชุมชนดังเชนกรณีการเขามาของ
นิคมอุตสาหกรรมบานทุงคายดังกลาวแลว 
 
 5.2.3    ปญหา อุปสรรค ตอการเปนเศรษฐกิจพอเพียง 
 
  แนวคิดเชงิปจเจก:  ความจําเปน   ความพอใจ  คาเสียโอกาส 
  ระดับปจเจกชน การตัดสินใจเขารวมและไมเขารวมกิจกรรมของชาวบานขึ้นอยูกับวา เขา
สามารถ ทํางานหาเลี้ยงชพี และสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวไดหรือไม หลายๆคนที่เห็นดวยกับ
กิจกรรมอนุรักษ แตไมไดเขารวมมักใหเหตุผลวา ตนมีภาระที่บานอยูมาก คือ มีลูกหลายคนที่ยังไม
สามารถชวยประกอบอาชีพได จึงไมมีเวลาที่จะไปรวมกิจกรรม  
  ทัศนคติในการดําเนินชวีิตของชาวบานในชุมชนบานแหลม มีความแตกตางหลากหลาย
กันไป สวนใหญยังมีลักษณะที่ไมสามารถจัดการการใชจายไดดีนกั เลนการพนันเชน เบอรหุน หรือ  
พนันผลฟุตบอล และมีการกูหนีย้ืมสินบางสวน อยางไรก็ดี มีบางครอบครัวที่สามารถบริหารจัดการ
รายไดของตนเองไดดี และไมจําเปนตองมกีารกูหนีย้ืมสินแตอยางใด  
 
    ขีดจํากัดในการสรางกระบวนการเรียนรู 
  กลุมอาจสามารถสรางกระบวนการเรียนรูไดในหมูสมาชิกที่เขารวมกิจกรรม   แตไม
สามารถทํางานดังกลาวไดกวางขวางทั้งตําบล ดวยเหตุนี้  นักวิจัยภาคสนามจึงตั้งขอสังเกตวา   ชุมชนยัง
ขาดการสราง กระบวนการเรียนรู และสรางความเขาใจในเรื่องการอนุรักษอยางเปนรูปธรรมในระดับ
ชุมชนหรือภายในชุมชน จึงยังทําใหหากทีมผูนําชุดนี้หมดวาระไป อาจทําใหกิจกรรมการอนุรักษ
ทรัพยากรขาดตอนได 
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 บุคคลที่เขามาที่บานแหลมมักเปนขาราชการ นักพัฒนาและเครือขาย ซ่ึงตองประสานผาน
แกนนําชุมชนเสมอ  ระบบคุณคาใหมจากบุคคลภายนอกนี้นอยคร้ังจะผานสูคนในชุมชน 
  อยางไรก็ดี ขอที่ยังมีความขัดกันกับกิจกรรมของชุมชน และเปนความเปนหวงกังวลของ
เหลาแกนนําชุมชนดวยก็คือ พฤติกรรมการใชจายของครัวเรือนในชุมชน ยังเปนไปในทางที่ฟุมเฟอย 
และใชจายไปในสิ่งที่ไมจําเปนและอบายมุขอยูมาก และความสามัคคีของชุมชนก็ยังเกิดขึ้นไมมากนัก 
อาจเปนเพราะเพิ่งมีการเปลี่ยนสมัยผูใหญบาน  และบางสวนยังมีผลประโยชนทับซอนอยูใน
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ก็คือ กรณีปาจากของชาวบานในปาชายเลนนั่นเอง ทิศทางในการเมือง
ของหมูบานยังคงตองดูตอไป 
 
  ภัยคุกคามตอความพอเพยีงของคนในชุมชนในขณะนี้ เร่ืองหลักสําคัญคือ การสรางนิคม
อุตสาหกรรมบานทุงคายที่อยูทางตอนบนของลุมน้ําปะเหลียน ซ่ึงหากมีการสรางนิคมอุตสาหกรรม
บานทุงคายขึน้จริงๆ ปญหาจะตกอยูกบัชาวบานที่ใชประโยชนจากลุมน้ําในฐานะที่เปนฐานทรัพยากร
ในการดํารงชวีิตกวา 40 หมูบาน ตลอดแนวตั้งแตปาตนน้ํา ลุมน้ําจืด เขตน้ํากรอยไปจนถึงชายฝงทะเล 
น้ําเสียจะกระทบหอยปะอันแทบจะเปนรายไดหลักของคนบานแหลม และหอยนางรมอนัเปน
เอกลักษณของชุมชนอยางแนนอน ซ่ึงจะทําใหชุมชนสญูเสียความพอเพียงในการดํารงชีวิตไป เนื่องจาก
ความมั่นคงทางอาหารหายไป และรายไดที่เกิดขึ้นจากการประมงในทองถ่ินก็จะหายไป ทําใหวิถีชีวิต
ของคนในหมูบานเปลี่ยนไปทําอาชีพนอกภาคเกษตรนอกพื้นที่มากขึน้ และจะสงผลตอคนวัยกลางคน 
คนแก และครอบครัวชาวบานแหลมอยางมาก  
 
  ภัยคุกคามอกีประการหนึ่งกค็ือ การบริหารจัดการงบประมาณที่ไดจากภาครัฐ ซ่ึงยงัขาด
กระบวนการบริหารจัดการงบประมาณนัน้อยางเหมาะสม   ขอสังเกตประการหนึ่งในเชิงของแรงจูงใจ
ในการดําเนินการเพื่อสาธารณะรวมถึงกลุมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนนัน้ ชัดเจนวา
แรงจูงใจเกิดจากความตั้งใจที่จะทําเพื่อผลประโยชนของสังคม ดังเชนกรณีของคณะกรรมการหอย
นางรม คณะกรรมการอนุรักษปาชายเลนชุมชน ก็ตาม และคนในชมุชน และคนในกรรมการ ตางก็
เขาใจวาทุกคนเขามาทํางานเพื่อประโยชนสวนรวม แตปญหาที่เกิดในเรื่องการบรหิารจัดการ
งบประมาณจากภาครัฐ ที่อาจกอใหเกดิความเขาใจที่ผิดพลาดในคณะกรรมการปาชายเลนชุมชนแตะห
รํา จึงทําใหเกิดปญหาการมีแนวคดิที่แตกตาง ซ่ึงอยางไรก็ดีตองอาศัยระยะเวลาและหาทางประสาน
รวมกัน เชนเดียวกับกรณีอ่ืนๆที่เงินจากภาครัฐลงมาในชุมชนและทําใหแรงจูงใจในการทํางานและ
ความเขาใจแรงจูงใจในการทํางานของคนอื่นเปลี่ยนไป   ปญหาดังกลาวนี้อาจถือวาเปนประสบการณ
เรียนรูสําหรับชุมชน โดยหากชุมชนรูเทาทันและนําทรัพยากรทีรั่ฐนําลงมาใหใชเพื่อสงเสริมงาน
สวนรวมที่ทําอยู ก็จะทําใหชุมชนเกิดความเขมแข็งขึ้นได  
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