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   กําหนดการ การประชุมเชงิปฏบิัติการแบบมีสวนรวม  
โครงการ การสงเสริมศักยภาพนักเศรษฐศาสตรในการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ภายใตบริบททรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
วันท่ี 31 สิงหาคม 2550 เวลา 8.30-12.00 น. 

ณ  หองประชมุใหญชั้น 5  ตกึคณะเศรษฐศาสตร 
ม.ธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

*********************************************************************************  
  
08.30- 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00- 09.10 น. กลาวเปด  
  โดย  รศ. ดร. เรณู  สุขารมณ   
           ผูอํานวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 
09.10- 10.30 น. เสวนา “วิถีชุมชนกับการเปนเศรษฐกิจพอเพียง” 

 กรณีลุมน้ําปะเหลียน จังหวดัตรัง  และปาชมุชนตําบลเขาคอก อําเภอประโคนชัย  
 จังหวดับุรีรัมย 

  โดย  ผูแทนชาวบาน และองคกรพัฒนาเอกชน(สมาคมหยาดฝน) 
           อาจารยชล  บุนนาค          คณะเศรษฐศาสตร ม.ธรรมศาสตร 

          คุณธนิต   เจริญสุข           สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและ 
    ส่ิงแวดลอม 

10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 
10.45-11.30 น. การประยกุตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในบริบททรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดลอม : กรอบคิดทางทฤษฎีและบทสังเคราะห          
  โดย  รศ. ดร. ปทมาวดี โพชนุกุล ซูซูกิ  คณะเศรษฐศาสตร ม.ธรรมศาสตร 
11.30 -12.00 น. อภิปรายและรับฟงความคิดเห็น 
  ดําเนินรายการ โดย รศ.ดร.เรณู  สุขารมณ 
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
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เอกสารถอดเทป การปฎิบัติการแบบมีสวนรวม “โครงการสงเสริมศักยภาพนักเศรษฐศาสตรในการ
ประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตบริบททรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

วันท่ี 31 สิงหาคม 2550 ณ หองประชุมใหญชั้น 5  
ตึกคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 
รายนามคณะนักวิจัย 
1. รศ. ดร. ปทมาวดี โพชนกุลุ ซูซูกิ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทลัยธรรมศาสตร 
2. รศ. ดร. เรณ ู สุขารมณ   คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
3. อาจารยชล  บุนนาค           คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทลัยธรรมศาสตร 
4. คุณธนิต   เจริญสุข           สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 
 
รายนามคณะผูแทนชุมชนและองคกรพัฒนาเอกชน 
1. คุณพิศิษฐ  ชาญเสนาะ   สมาคมหยาดฝน จ.ตรัง 
2. คุณศิริวรรณ นาคมุข   สมาคมหยาดฝน จ.ตรัง 
3. นายบา  เหลหมุด   9 หมู 3 ต.วังวน อ.กันตัง จ.ตรัง 
4. นายพงศกร  หลีแคลว   58/2  หมู 3 ต.วังวน อ.กันตัง จ.ตรัง 
5. นายสุภาพ  ศรีภา    53 ม.8 ต.เขาคอก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย 
6. นายพุทธิชัย  มาฉัน   191 ม.2 ต.เขาคอก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย 
 
รายนามผูเขารวมประชุม 
1. รศ.ดร.ยงยุทธ  แฉลมวงษ  มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
2. รศ.ดร.ประยงค  เนตยารักษ  คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทลัยธรรมศาสตร 
3. นางสาวรจิต  มหาวิหกานนท  ภารกิจวิทยาการ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
4. นายสุรพรรณ  ตั้งทวีวัฒนา  ภารกิจวิทยาการ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
5. ศ.ดร.ดิเรก  ปทมสิริวัฒน  คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
6. ดร.เยาวเรศ  ทับพันธุ   คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
7. ดร.ชยันต  ตันติวัสดาการ  คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
8. ดร.สมนึก  ทับพันธุ   คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
9. ดร.เอื้อมพร  พิชัยสนิธ   คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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10. รศ.ดร.นิรมล  สุธรรมกิจ  คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
11. อ.ชมพูนุท  อุปพงศ   คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
12. ผศ.ดร.ดวงมณี  เลาวกุล  คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
13. อ.สุภาวดี  ฮะมณี   คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยศรีปุม 
14. รศ.ดร.ศิริพร  สัจจานนท  คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
15.ดร.พงษวิภา หลอสมบูรณ  สถาบันสิ่งแวดลอมไทย 
16. ดร.วนิดา  ลาวัณยทักษิณ   สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 
17. นาวสาวรัตติยา  สุดดีพงษ  คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
18.นายบุญชัย  แซเงี้ยว   คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
19.นายสุนนท  ทองพัช   คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
20. นายสุวัฒน  ล้ิมวุฒิใส   คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
21. นางสาวปาภิณีย  บูรณะ  คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
22. นางสาวธีรนา  นภาพฤกษชาติ  คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
23 นางสาวสุนารี  ปทศรีสมบูรณ   
 
เอกสารถอดเทป 
 
อ.ปทมาวดี 
 การสัมมนาครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อตองการเสนอมุมมองของนักเศรษฐศาสตรในการประยุกตใช
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในบริบททรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเปนเวทีที่ใหมีนัก
เศรษฐศาสตรมารวมกันระดมความคิดเห็น โดยที่งานวิจัยช้ินนี้ไมไดเปนการนํากรอบแนวคิดจาก
หนวยงานสวนกลางไปคุยกับชาวบาน แตเปนการนําเอาวิถีชีวิตของชาวบานมาเปนบทเรียนเพื่อนํามา
สังเคราะหในเรื่องเศรษฐกิจพอพียง การสัมมนาในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอผลการศึกษาจาก
การที่ไดลงพื้นที่สองแหงคือ  จ.ตรัง และ  จ.บุรีรัมย และเสนอกรอบแนวคิดในการสังเคราะหความเปน
เศรษฐกิจพอเพียง   

สัมมนาในครั้งนี้ เปนการประชุมเชิงปฏิบัติการ ความหมายของประชุมเชิงปฏิบัติการ คือ อยาก
ไดความคิดเห็นจากทุกทานที่เขารวมประชุมเพื่อนําไปปรับปรุงผลการศึกษา  สําหรับการประชุมใน
วันนี้เพื่อนําเสนอผลการศึกษาในพื้นที่ และรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยกลุมเปาหมายประมาณ 30 
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คน ซ่ึงจะเนนในกลุมของนักเศรษฐศาสตร เพราะในตอนสังเคราะหสุดทายจะมีการกลาวถึงเรื่องของ
ทฤษฏีทางเศรษฐศาสตรดวย เวทีเสวนาในรอบแรก โจทยใหญ คือ  

1) ชาวบานมีวิถีชีวิตที่อยูรวมกับทรัพยากรอยางไร วิถีนี้ทําใหอยูรอดและทําใหเกิดความยั่งยืน
ในทรัพยากรอยางไร   

2) วิถีชีวิตของชาวบานเปนวิถีเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม ทําไมจึงมีการเกิดกิจกรรมกลุม 
กิจกรรมเหลานี้มีความสําคัญตอพื้นที่อยางไร และสงผลอยางไรตอทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

3) กระบวนการสรางวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงใน 2 พื้นที่  ถาจะถอดบทเรียนเพื่อไปใชใน
พื้นที่อ่ืนๆ จะสามารถทําไดอยางไร   

ตอจากนี้ จะเปนการนําเสนอผลจากการลงไปศึกษาในพื้นที่ โดย อ.ชล บุนนาค จากคณะ
เศรษฐศาสตร ธรรมศาสตร ลงไปศึกษาพื้นที่บานแหลม จ.ตรัง  และธนิต เจริญสุข ลงไปศึกษาพื้นที่ ต.
เขาคอก จ.บุรีรัมย โดยที่ทั้งสองคนจะเลาใหฟงเกี่ยวกับสภาพของพื้นที่วาเปนอยางไร เพื่อใหทุกทาน
เห็นภาพรวมกัน 
 
อ.ชล  

กราบเรียนกรรมการสภาวิจัย อาจารยทุกทาน ชาวบานทุกทานที่มาจากพื้นที่จ.ตรังและจ.
บุรีรัมย ผมจะนําเสนอภาพรวมของพื้นที่บานแหลม อ.กันตัง จ.ตรัง ซ่ึงไดลงไปอยูระหวางวันที่ 1-30 
เมษายน 2550 กอนอ่ืนจะขอพูดถึงโจทยวิจัยที่ไดรับกอนลงไปในพื้นที่ คือ  

1) แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนั้นแตกตางจากแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนอยางไร ซ่ึงมีความเขาใจ
กันวาการพัฒนาที่ยั่งยืนคือการทําใหทุน 5 ประการยังคงอยู แตจะมองเพียงแรงระเบิดจากภายในเทานั้น 
โดยไมไดมองถึงจิตวิญญาณ คุณธรรมดวย คิดวาจุดนี้เปนจุดที่แตกตางกันมากจุดหนึ่ง  

2) ตองการดูวาที่มาของแนวคิดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชาวบานเกิดขึ้นไดอยางไร 
เกิดจากฐานของวัฒนธรรมหรือไม หรือเกิดจากการรวมมือของชาวบานที่เห็นปญหาและรวมกันแกไข 
หรือ มีองคกรพัฒนาเอกชนเขามาชวยเหลือ  

3)  เบื้องหลังวิธีคิดและพฤติกรรมของชาวบานนั้นอยูบนพื้นฐานของหลักการเศรษฐกิจ
พอเพียงหรือไม โดยใช 3 หวง 2 เงื่อนไขเปนกรอบแนวคิด  
สมมุติฐานเบื้องตน คือ  

1) คิดวาการพัฒนาที่ยั่งยืนเปนแนวทางการพัฒนาที่ผูดําเนินการนําเอาไปใช เพื่อการสรางกฎ
กติกา แตหลักการเศรษฐกิจพอเพียง เราหวังการระเบิดจากภายใน โดยใหคนตระหนักรูดวยตัวเอง มี
จิตสํานึกดวยตัวเอง โดยมีวิธีการศึกษา คือ ศึกษาวิธีคิดและวิธีปฏิบัติของชาวบานในการดําเนินการดาน
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ส่ิงแวดลอม ดวยวิธีการพูดคุยและสัมภาษณชาวบาน แตอาจจะไมมีการอัดเทป เพราะพบวาจะมี
อุปสรรคตอการพูดคุยเปนอยางมาก จึงเปนการพูดคุยกันและมาสรุปอีกครั้ง นอกจากนี้คิดวาเรื่อง
คุณธรรมในพื้นที่มีบทบาทในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงสูงมาก ในขณะที่การพัฒนาที่ยั่งยืนไมไดกลาวถึง
เร่ืองคุณธรรม ซ่ึงไดศึกษาจากการสังเกตและสัมภาษณวาคําสอนทางศาสนามีผลตอพฤติกรรมของ
ชาวบานหรือไม  

2) สันนิษฐานวาที่มาของแนวคิดนั้นอาจจะมาจากองคกรพัฒนาเอกชน คือสมาคมหยาดฝน
หรือไม โดยสัมภาษณกลุมอนุรักษถึงที่มาของการรวมกลุม  

3) ส่ิงที่ทํานั้นเปนเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม สันนิษฐานไววาสิ่งที่ชาวบานปฏิบัตินาจะเปน
เศรษฐกิจพอเพียง เพียงแตชาวบานอาจจะไมรูวาเปนเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาโดยเขารวมกิจกรรมของ
ชาวบาน เขารวมประชุมและสังเกตวิธีการทํางานของแกนนําชาวบาน  
 
สภาพทั่วไปของพื้นที่บานแหลม  

บริเวณเขตลุมน้ําปะเหลียน มีอาณาเขตตั้งแต อ. ยานตาขาว อ.ปะเหลียน อ.กันตัง รวมไปถึง
บริเวณเกาะลิบง หาดเจาสําราญ และชายฝงทะเล ซ่ึงเปนระบบนิเวศที่ตอเนื่องกัน หากมีปญหาเกิดขึ้น
จะมีผลกระทบไปตลอดแมน้ําทั้งสาย สําหรับพื้นที่ที่ลงไปศึกษาจะเปนบริเวณลุมแมน้ํากรอย บาน
แหลม อ.กันตัง จ.ตรัง  

ลักษณะทั่วไปของชุมชนบานแหลม ตั้งหมู 3 ต.วังวน อ.กันตัง มีพื้นที่ประมาณ 1,500 ไร อาณา
เขต ทิศเหนือ ติดกับบานทาเรือ ทิศใตและตะวันออก ติดกับ แมน้ําปะเหลียน ทิศตะวันตก ติดกับหมู 5 
บานลูไผ  สังเกตวาหมูบานแหลม จะติดกับแมน้ํา ซ่ึงมีทรัพยากรหลายชนิด ทรัพยากรที่สําคัญของบาน
แหลม คือ หอยนางรม ภายในหมูบานจะมีบานของชาวบาน มีปาโกงกาง มีเขตอนุรักษหอยนางรม ซ่ึงมี
ความกวาง 150 เมตร ยาว 1 กิโลเมตร นอกจากนี้มีกระชังปลา จะเห็นวาสวนใหญจะกระจุกตัวอยู
บริเวณริมแมน้ํา  

ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประชากร มีจํานวนประชากร 199 ครัว ประมาณ 1204 คน ประมาณ 
95% นับถือศาสนาอิสลาม อีก 5% นับถือศาสนาพุทธ ภาษาที่ใช คือภาษาใต และภาษาจ.ตรังโดยเฉพาะ 
มีบางสวนที่พูดภาษากลาง  

การประกอบอาชีพ ชุมชนบานแหลมมีอาชีพที่หลากหลาย หมายถึงคนหนึ่งคนทําอาชีพที่
หลากหลาย โดยใน 1 วันทําหลายๆ อาชีพ จึงมีรายไดที่ไมแนนอนในแตละวัน ทุกคนในบานสามารถ
เล้ียงดูตัวเองได และมีรายไดเปนของตนเอง อาชีพหลักๆ คือ ประมง ทั้งในแมน้ํา ปาชายเลน ริมฝงทะเล 
และทะเลน้ําลึก ในแมน้ํา มีการจับหอยปะ  ปาชายเลน จับปูดํา สวนชายฝงจะเปนการวางอวน 
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นอกจากนี้มีอาชีพปลูกยางพารา โดยแตละบานจะมีที่ดินประมาณ 2-3 ไร บางสวนมีอาชีพรับจางกรีด
ยาง อีกอาชีพหนึ่งที่ทํากันมากก็คือ รับจางทําใบจาก ซ่ึงเปนเหมือนอุตสาหกรรมในหมูบาน โดยจะมีคน
ที่รับตัดใบจาก รับลอกใบจาก และนําไปขายสง บางสวนเปนรานคาซ่ึงมีประมาณ 3-4 รานคา 
นอกจากนี้ยังมีพอคาคนกลาง ที่รับใบจากหรือรับปูหรือหอยไปขาย อีกสวนเล็กๆ ประมาณ 2-3 คนทํา
ปูนขาวจากหอย คนหนุมสาวบางสวนก็ไปทํางานนอกหมูบาน ประมาณ 30% ของประชากรมีสวนยาง 
2-3 ไรตอคน ตูเย็น ทีวี เครื่องเลนวีซีดี และรถจักรยานยนตพบเห็นไดทั่วไป และมีการเลี้ยงวัวเนื้อและ
วัวชน นอกจากนี้แตละบานยังมีการเลี้ยงไกและแพะ รถกระบะอาจจะมีเฉพาะบานที่มีสวนยางมากๆ 
หรือกลุมพอคาคนกลาง หรือกลุมที่ทําอาชีพอ่ืนที่นอกเหนือจากประมงดวย    

เร่ืองรายรับ ในชวง 6-13 ค่ํา ทั้งขางขึ้นขางแรม มีการจับหอยปะ โดยเฉลี่ยรายไดประมาณ 200-
800 บาทตอวัน วางอวนรายได 3000-5000 บาทตอวัน สวนการตกปูจะทําไดชวง 5-7 ค่ํา และ 12-14 ค่ํา 
จะทํารายรับไดประมาณ 300-1200 บาทตอวัน ถาเปนวางอวนทะเลนอก หรือใชฉมวกยิงปลาที่ทะเลน้ํา
ลึกจะมีรายไดประมาณ 8000-10000 บาทตอวัน สวนกรีดยางพารามีรายได 400-500 บาทตอวัน แต
อยางไรก็ตาม รายไดจะผันผวนตามดินฟาอากาศ เชน ถาฝนตกจะกรีดยางไดลําบาก หรือออกไปจับ
หอยปะไดลําบาก   

สําหรับรายจายที่พบ จะมีอยู 3 สวนคือ คาใชจายในชีวิตประจําวัน เชน ขาวสาร น้ํามันพืช 
กระเทียม ผักสวนครัวตางๆ เนื่องจากบานแหลมแตเดิมที่มีที่นา ปจจุบันกลายเปนบอกุง ไมสามารถ
ปลูกพืชได ซ่ึงทําใหไมสามารถมีขาวสารบริโภคในพื้นที่ได นอกจากนี้จะมีคาไฟฟา คาน้ําประปา คา
โทรศัพทมือถือ คาน้ํามันรถ ซ่ึงจากการพูดคุยกับคนในพื้นที่ พบวารายจายสวนนี้ สวนใหญรายจายจะ
คอนขางสมดุลกับรายรับ รายจายสวนที่สอง คือ คิดวามาจากวัฒนธรรมทางสังคม คือ คาภาษีสังคม เชน 
งานบวช งานแตงงาน งานศพ  หรือ พิธีการทางศาสนาที่จะตองมีการใหทานตางๆ และพวกเสื้อผา
เครื่องแตงกาย   

ในสวนของหนี้สิน จะมีหนี้ของ ธกส. กองทุนหมูบาน และชุมชนเมือง และหนี้นอกระบบ ซ่ึง
จากการสัมภาษณหลายๆ คน เขาจะรับรูดวยตัวเองวาตัวเองมีหนี้สิน และชาวบานสวนหนึ่งที่จะเปนหนี้
นอกระบบ บางสวนเปนหนี้ ธกส. สําหรับกองทุนหมูบาน ตอนนี้พยายามผลักดันใหเปนนิติบุคคล และ
จะพยายามใหมีหนี้เสียนอยที่สุด  

นอกจากนี้อบายมุข จะมีสวนของเบอรหุนและพนันบอล แตเทาที่ทราบจะมีไมมาก เชน การ
พนันบอลจะเปนพวกเด็กวัยรุน หรือเบอรหุนก็จะมีอยูบางเปนบางครัวเรือนเทานั้น แตแชรก็จะมีอยูบาง 
แตก็เปนไปเพื่อใหมีเงินกอนไปใชจายในบางชวงเทานั้น เชน เปดเทอมเขาโรงเรียน เปนตน   
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ในสวนของสังคมและวัฒนาธรรมจะมีมัสยิดซ่ึงเปนศูนยรวมของชุมชน เปนทั้งที่รวมใจและที่
รวมตัวชุมนุมกัน ซ่ึงตนเองจะไดขอมูลจากการนั่งรานกาแฟ และรานขนมจีน อีกอยางที่สังเกต คือ คน
หนุมสาวจะอยูในหมูบานคอนขางมาก โดยเปรียบเทียบกับพื้นที่อ่ืน ถึงแมวาจะมีบางสวนที่ไปทํางาน
นอกพื้นที่ก็จะเปนแบบไปเชาเย็นกลับ ซ่ึงก็ทําใหรูสึกแตกตางจากที่อ่ืน ตัวอยางเชน เคยไปที่ชัยภูมิ 
พบวาไมคอยเห็นคนหนุมสาวในหมูบาน  

ดานการศึกษา เด็กสวนใหญก็จะมีการศึกษา มีบางสวนที่ขาดแคลนทุนทรัพย โดยในชุมชน
บานแหลมมีโรงเรียนบานแหลม แตบางสวนก็สามารถสงลูกออกไปเรียนโรงเรียนเอกชน เชน โรงเรียน
ปอเนาะ หรือโรงเรียนการอาชีพนอกพื้นที่ได     

ดานภูมิปญญา มีภูมิปญญาอยูในพื้นที่ แรงงานประมงทุกคนจะรูเกี่ยวกับพื้นที่คอนขางดี เร่ือง
สมุนไพร แพทยพื้นบานก็จะยังคงมีอยู ทราบวาเวลาปวยไขเล็กนอยชาวบานจะไปหาแพทยพื้นบาน แต
ถาปวยไขมากก็จะตองไปหาแพทยที่โรงพยาบาล  

คนในหมูบานสัมพันธกันแบบเปนเครือญาติ มีตระกูลที่เปนหลักประมาณ 3-4 ตระกูล และเปน
เครือญาติกันหมด ทุกคนรูจักกัน  
 
คุณธนิต   
 สวัสดีครับ เรียนคณะกรรมการสภาวิจัย คณาจารยคณะเศรษฐศาสตร และผูเขาฟงสัมมนาทุก
ทาน ผม ธนิตเจริญสุข เปนผูชวยวิจัยลงไปศึกษาที่พื้นที่ จ.บุรีรัมย หมูบานละหอกกะสัง  
 
ลักษณะทั่วไปของชุมชนบานละหอกกะสัง 

สภาพทั่วไปของชุมชนบานละหอกกะสังที่จะนําเสนอ มีอยู 5 หัวขอ  คือ 1) ลักษณะทาง
กายภาพ 2)ประวัติชุมชน ประวัติปา ซ่ึงในสวนนี้จะทําใหเห็นวิวัฒนาการของชุมชนที่ละหอกกะสัง 3) 
การประกอบอาชีพ 4) สภาพการปกครองของชุมชนกับกลุมกิจกรรมที่เกิดขึ้น 5) การอนุรักษทรัพยากร
ผานกลุมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของบานละหอกกะสัง 

 
1) ลักษณะทางกายภาพ 

บานละหอกกะสังตั้งอยูในเขต ต.เขาคอก มีพื้นที่ประมาณ 58,000 กวาไร ทําการเกษตร
ประมาณ 30,000 ไร เปนปาชุมชน 3,500 ไร พื้นที่ปาชุมชนที่บานละหอกกะสังจะเปนปาชุมชนที่มีพื้นที่
มากที่สุด มีประมาณ 2,700 ไร ซ่ึงถือวาเปนปาชุมชนหลักของตําบลเขาคอก ในหมูบานมีประชากร
ทั้งส้ินประมาณ 10 ครัวเรือน จํานวน 395 คน แบงเปนชายหญิงเทาๆกันโดยประมาณ มีประชากร
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หลากหลายชาติพันธุ ทั้งคนไทยลาว ไทยเขมร ไทยสวย หรือไทยกวย หรือไทยกุย การใชภาษาจะใชทั้ง 
3 ภาษา คือ ภาษาลาว เขมร และสวย สวนเรื่องวัฒนธรรมจะผสมผสานกันระหวางกลุมชาติพันธุทั้งสาม 
2) เร่ืองประวัติศาสตรชุมชน  
 ชุมชนละหอกกะสังตั้งขึ้นเมื่อประมาณปพ.ศ. 2509 ประมาณเกือบ 40 ปที่แลว ชวงแรกๆ มีการ
อพยพเขามาเริ่มตนจากคนเขมร เนื่องจากพื้นที่ของบานละหอกกะสังจะติดกับชายแดนเขมร ตอมา
ประมาณปพ.ศ. 2513-2516 กลุมคนไทยลาวก็เริ่มอพยพเขามา อาทิ จากสุรินทร หรือในตัวจังหวัดเอง 
เชน อ.พุทไธสง เมื่อปพ.ศ. 2514 รัฐไดใหสัมปทานปาไมบริเวณพื้นที่ ต.เขาคอกเกือบทั้งหมด ซึ่ง ณ 
ชวงเวลานั้นจะมีการใชทรัพยากรอยางมากมาย หลังจากนั้นในปพ.ศ. 2516 รัฐก็ไดใหสัมปทานเผาถาน  
ทั้งๆที่ตนไมขนาดใหญหมดไปแลวตั้งแตปพ.ศ. 2514  เหลือเพียงตนไมขนาดเล็ก ๆ รัฐก็ยังใหสัมปทาน
เผาถานจนทําใหสภาพทรัพยากรในพื้นที่เริ่มเสียหาย  ในปพ.ศ. 2517 เกิดสงครามกัมพูชา ทําใหมีการ
อพยพของกลุมคนเขมรเขามาในพื้นที่เพิ่มเติม ชวงระหวางปพ.ศ. 2519- 2539 มีการใชทรัพยากรปาไม
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยไมไดมีการปลูกทดแทน  

จนกระทั่ง มีเหตุการณหนึ่งเกิดขึ้น ซ่ึงคิดวานาจะเปนจุดเปลี่ยนแปลงของชุมชนละหอกกะสัง 
กลาวคือ มีกลุมนายทุนเขามาสรางเรือนพักในปาละหอกกะสัง และลักลอบตัดไมเปนจํานวนมาก พอ
ชาวบานทราบไดมีการรวมกลุมกันเพื่อตอสู โดยตั้งเปนกลุมอนุรักษเมื่อปพ.ศ. 2540   

ยอนกลับไปที่ปพ.ศ. 2519 ตั้งแตปนั้นเปนตนมาเริ่มมีการเปลี่ยนวิถีเกษตรโดยการทําเกษตร
แบบใชสารเคมี ปพ.ศ. 2540 เขาใจวาจะเปนการระเบิดจากภายในของชาวบานโดยที่ชาวบานเริ่มรูสึก
อึดอัดและรูสึกวาตนเองเปนเจาของพื้นที่แตไมมีสิทธิจัดการกับทรัพยากรของตนเอง จึงรวมกลุมตั้งเปน
กลุมกิจกรรมขึ้นโดยมีคุณประมวล เจริญยิ่ง ซ่ึงเปนประธานกลุมสตรี เมื่อตั้งกลุมขึ้นมาแลวไดขอความ
ชวยเหลือจากหนวยงานราชการ แตไมไดรับความรวมมือ จะมีเพียงกลุมตํารวจตระเวนชายแดนที่ชวย
แนะนําเพียงเล็กนอย  

แนวคิดของการตั้งกลุมกิจกรรมอนุรักษ เร่ิมจากชาวบานมีความสํานึกถึงหนาที่ที่ควรกระทําตอ
ทรัพยากรในพื้นที่ของตนเอง และคิดวาชาวบานในชุมชนเปนผูใชทรัพยากรและอยูรวมกับทรัพยากร 
จึงควรที่จัดการดูแลทรัพยากรกันเอง ซ่ึงเมื่อกลุมกิจกรรมเกิดขึ้นมาแลว ไดมีกิจกรรมกลุมเกิดขึ้น เชน มี
การระดมความคิดเห็นของชาวบานในพื้นที่ใกลเคียง โดยท่ีคุณประมวลเริ่มจากบานละหอกกะสัง แล
ละขยายเครื่อขายเพิ่มทั่วพื้นที่ ต.เขาคอก  และไดรวมภาคีกับจังหวัดและภาคอีกดวย ปจจุบันพื้นที่ ต.เขา
คอกถือเปนพื้นที่ตนแบบของชุมชนใกลเคียง เพราะฉะนั้น จึงถือไดวาเปนพื้นที่ที่สําคัญของภาคอีสาน
พื้นที่หนึ่ง  
3) การประกอบอาชีพ  
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 สําหรับการประกอบอาชีพของชุมชน สวนใหญทําการเกษตรเปนหลัก ไดแก ทํานาป  ทําไร  
เชน ไรมันสําปะหลัง ไรออย ไรขาวโพด  เล้ียงสัตว เชน วัว ควาย ไก  นอกจากนี้ เมื่อพนชวงการเก็บ
เกี่ยว หรือมีเวลาวางก็จะรับจางทั่วไป  
4) สภาพการปกครองของชุมชน 
 สําหรับเรื่องนี้จะขอกลาวถึงเรื่องผูนําชุมชน โดยที่จะมีผูนําที่เปนทางการ คือ ผูใหญบานและ
ผูชวยผูใหญบาน (คุณสุภาพ สีภา) ซ่ึงมีหนาที่ดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของกับชุมชน และเปนแกนหลัก
ของชุมชนในการสรางสรรคกิจกรรมในชุมชนขึ้นมา สวนผูนําที่ไมเปนทางการ คือคุณประมวล เจริญ
ยิ่ง ซ่ึงนับวามีบทบาทสําคัญตอกลุมอนุรักษทรัพยากร และมีบทบาทในการขับเคลื่อนการอนุรักษ
ทรัพยากรในชุมชน ตําบลและจังหวัด  
 สวนกลุมตางๆ ในชุมชน จะมี กลุมออมทรัพย กลุมกองทุนหมูบาน กลุมอสม. กลุมอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติของละหอกกะสังเอง และกลุมเยาวชน 
5) การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 ที่มาของแนวคิดการอนุรักษ เกิดจาก 2 ปจจัยสําคัญ คือ 1) ชวงแรกเกิดจากความอึดอัด ในการ
ไมมีสิทธิในการจัดการทรัพยากรของตนเอง 2) ในปพ.ศ. 2548 ชาวบานไดทําโครงการวิจัยชุมชนโดย
ไดทุนสนับสนุนจากสกว.และผลงานชิ้นนี้ไดรับรางวัล คิดวาการทําวิจัยเปนอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนของคน
ในชุมชน ทําใหชุมชนมีสวนรวม และมีการทํากิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวกับการอนุรักษมากขึ้น  
 ขอคนพบ จากการเขาไปศึกษา คิดวา การจัดสรรทรัพยากรของชุมชนเปนปจจัยที่สําคัญที่สุด
ของตัวชุมชนเอง  เพราะคนละหอกกะสังถือไดวา พึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติอยางเต็มรูปแบบ ตั้งแตการ
บริโภค การประกอบอาชีพ หรือแมแตการเก็บของปาขายก็ตาม นอกจากนี้ การรวมกลุมกันในรูปแบบ
ตางๆ เปนการสรางความรวมมือระหวางคนในชุมชนเองและหนวยงานอื่นๆ ทําใหชาวบานละหอก
กะสังมีการเรียนรูรวมกันมากขึ้น โดยท่ีชุมชนไดสรางกระบวนการเรียนรูใหมๆ ขึ้นมา และสามารถ
รักษาภูมิปญญาของตนเองเอาไวได 
 นอกจากนี้ ในประเด็นเรื่องความพอเพียง เทาที่ไดไปลงพื้นที่และจากการสัมภาษณ สังเกต และ
พูดคุยกับชาวบาน ขอแบงเปน 2 ประเด็น คือ เร่ืองการนํามาใชปฏิบัติไดจริงในชีวิต และความตองการ
ของตัวเองในเรื่องความพอเพียง สวนนี้คือในระดับปจเจกชน ซ่ึงจะพบวาคนที่ตองการปฏิบัติในเรื่อง
ความพอเพียง และปฏิบัติไดจริงมีประมาณ 40% ของคนในพื้นที่ โดยท่ีพฤติกรรมของคนกลุมนี้จะมี
ลักษณะคลายๆ กัน คือ ใชระบบการผลิตจากธรรมชาติ และสามารถจัดการกับหนี้สินของตัวเองได โดย
ไมมีปญหา อาจจะมีหนี้บางแตสามารถจัดการหนี้ของตัวเองได สวนอีกกลุมหนึ่ง คือ กลุมที่จําใจ คือ ไม
ตองการเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง แตมีวิถีที่อาจจะเปนเศรษฐกิจพอเพียงบาง กลุมนี้จะมีพฤติกรรม เชน
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อาจจะทําการผลิตที่ใชปุยคอก แตจริงๆ แลวใชปุยเคมีเนื่องจากไมมีกําลังเงินซ้ือ และอีกกลุมคือ คนที่
ตองการมีเศรษฐกิจพอเพียง แตไมสามารถปฏิบัติได ขอเรียกวากลุมไมเขาใจ ซ่ึงมีประมาณ 25 %  ของ
คนในพื้นที่ และมีกลุมที่ไมใสใจเลย มีประมาณ 5 %  

กรอบวิถีคิดเบื้องหลังกิจกรรมของชาวบานในดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ คือ อยางที่
ไดกลาวมาแลววา จุดเปลี่ยนที่สําคัญของชุมชนละหอกกะสัง คือ การทําวิจัยชุมชนในปพ.ศ. 2548  

หากจะนํามาเชื่อมโยงกับกรอบของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คิดวาชาวบานเริ่มจากหลัก 3 
หวง คือ ประเด็นความมีเหตุผลพอประมาณ และความมีภูมิคุมกันขึ้นมานํากอนในการทําวิจัย สวนของ 
2 เงื่อนไขจะมาทีหลัง โดยที่จะเกิดการสะสมเรียนรู เกิดความสามัคคีขึ้นในชุมชน และหลังจากการทํา
วิจัยชุมชนแลวชาวบานสามารถนําเอาความรูและคุณธรรมที่มีเปนตัวผลักดัน เปนตัวขับเคลื่อนขางหนา 
คือเร่ิมเริ่มมีการเรียนรู และใชเงื่อนไขเหลานี้ไปผลักดันกิจกรรมตางๆ ได   

สุดทาย คิดวาการทําวิจัยของชุมชนโดยที่เนนการมีสวนรวมในการรวมคิด รวมแกปญหา รวม
หาคําตอบ เปนสวนที่กระตุนการเปลี่ยนแปลงวิธีคิด วิถีการผลิต และวิถีชุมชนของตนเอง เพราะฉะนั้น 
เร่ืองการสรางความเขาใจในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง คิดวาเรื่องกระบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 
หรือที่เรียกวา การวิจัยเศรษฐกิจพอเพียงดวยการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู และการเปลี่ยนแปลง
สังคม นาจะเปนคําตอบของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง  

ตอไปเปนเวทีพูดคุยกับชาวบานจากอ.ปะเหลียน จ.ตรัง และ บานละหอกกะสัง ต.เขาคอก จ.
บุรีรัมย ซ่ึงประกอบดวย 
1) คุณบา เหลหมุด หรือบังบา ซ่ึงเปนประธานกลุมอนุรักษหอยนางรม บานแหลม จ.ตรัง 
2) คุณพงศกร หลีแคลว หรือ บังลิ เปนกรรมการหมูบาน และดูแลปาชายเลน บานแหลม จ.ตรัง 
3) คุณพิศิษฐ ชาญเสนาะ นายกสมาคมหยาดฝน จ.ตรัง 
4) คุณศิริวรรณ นาคมุก เจาหนาที่ทํางานในพื้นที่บานแหลม จ.ตรัง 
5) คุณพุทธิชัย มาลัย แกนนํากลุมกิจกรรมอนุรักษฯ บานละหอกกะสัง จ.บุรีรัมย 
6) คุณสุภาพ สีภา ประธานอสม. และเปนคณะกรรมการของกลุมอนุรักษฯ บานละหอกกะสัง จ.บุรีรัมย 
 
คุณพิศิษฐ 

สวัสดีครับ สําหรับกิจกรรมการขับเคลื่อนอนุรักษของชุมชนบานแหลม สมาคมหยาดฝนเริ่ม
ทํางานในปพ.ศ. 2528 โดยทํางานแถบเกาะแกงและชายฝงทะเล ซ่ึงจากการศึกษามีขอสรุปวา ทรัพยากร
ชายฝงและเกาะแกงจะอยูรอดไมไดถาพื้นที่ตนน้ําเสื่อมโทรม จึงไดเร่ิมเดินทางจากชายฝงทะเลไปสูตน
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น้ํา โดยผานหมูบานแหลมเปนหมูบานแรก ตอนนั้นไดรับการสนับสนุนจากผูนําเกาๆ ของหมูบานตาม
ชายฝง และมีกลุมของชาวประมงพื้นบานของจ.ตรัง ในปพ.ศ. 2536  

จริงๆ แลวสมาคมหยาดฝนไมไดขับเคลื่อนมาก เพียงแตกระตุนใหชาวบานเห็นความสําคัญวา
ทําอยางไรใหสามารถอยูอยางปลอดภัย และไมลําบาก โดยประการแรก ทําใหชาวบานใหคํานึงถึง
ทรัพยากรที่มีอยูวาควรจะใชทรัพยากรอยางไร นอกจากนี้ยังไดสนับสนุนใหชาวบานพิจารณาเรื่องการ
จัดการทรัพยากรดวยตนเอง โดยใหชมรมชาวประมงพื้นบานเปนตัวขับเคลื่อน ประการที่สอง  ชาวบาน
บางสวนยังขาดขอมูล และขาดความมั่นใจ จึงชวยสรางสะพานหรือความสัมพันธระหวางชุมชนบาน
แหลม กับหนวยงานราชการ หรือชุมชนอื่นๆ  ประการที่สาม ประจวบเหมาะวาชวงเวลานั้น คลายๆ กับ
เหตุการณที่เกิดขึ้นที่จ.บุรีรัมย กลาวคือ หอยนางรมซึ่งเปนทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญของชุมชน มี
แนวโนมที่จะถูกเอกชนขอซื้อสัมปทานโดยผานกรมประมง เมื่อสมาคมหยาดฝนไดทราบเรื่องจาก
ชาวบาน ไดมีการชวยใหกําลังใจ  ใหขอมูล และกระตุนหลายฝายที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ ชาวบานไดมี
การรวมตัวและเรียกรองไมใหมีการสัมปทาน จึงเปนที่มาของการตั้งกลุมอนุรักษหอยนางรม โดยมีคุณ
บา เหลหมุด เปนผูดําเนินการ จากนั้นก็คอยๆ ขับเคลื่อนในเรื่องอ่ืนตอไป อาทิ แมน้ําปะเหลียน หอย
นางรม ปาชายเลน ความเปนอยูของชุมชน โรงเรียน ศาสนา และอื่นๆ จนกระทั่งปจจุบัน ชุมชนบาน
แหลมเปนจุดที่ประสานความรวมมือ สรางเครือขายระหวางชุมชนในเขตลุมน้ําปะเหลียนประมาณ 10 
กวาหมูบาน 
 
อ.ชล   

อยากใหทุกทานเลาใหฟงวา ตลอดเวลาที่ผานมา ทั้งสองพื้นที่นั้นมีวิถีชีวิตอยางไร ใชชีวิตอยู
กับทรัพยากรในพื้นที่อยางไร ทรัพยากรมีความสําคัญหรือไม อยางไร และทําใหชุมชนสามารถอยูอยาง
ยั่งยืนหรือไม  

 
คุณพุทธิชัย 
 กราบเรียนคณะกรรมการจากสภาวิจัย และผูเขารวมสัมมนา ถาจะพูดถึงคนในชุมชนบานละ
หอกกะสัง มีวิถีชีวิตพึ่งพิงอยูกับปาไดอยางไร จะขอยอนไปตอนเปนเด็ก สวนตัวไดพึ่งพิงอาศัย
ทรัพยากรธรรมชาติมาโดยตลอด ตอนเปนเด็กเห็นคนตัดไมทําลายปา ลากซุง รูสึกดีใจที่ไดเห็นรถ เห็น
คนลากตนไมใหญ พวกไมยาง ไมตะเคียน ซ่ึงวันหนึ่ง มีประมาณ 20-30 เที่ยว  ชาวบานคนอื่นๆ ก็ดีใจ 
เนื่องจาก ประการที่หนึ่ง พื้นที่จะเตียนโลง จะไดมีที่อยู ที่ทํากิน ประการที่สอง ตอนนั้นถาเปนการ
สัมปทานจากภาครัฐ ชาวบานไมมีใครไปขัดแยง หรือตอตาน ประการที่สาม ชวงนั้น เห็ดขอน มีเยอะ
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มาก เพราะตนไมที่ถูกโคนจะเหลือสวนตอ เห็ดขอนก็จะขึ้นเปนจํานวนมาก จนกระทั่ง การสัมปทานตดั
ไมพวกไมซุงขนาด 3-4 คนโอบไปจนหมด  แมกระทั่งชวงหลังเริ่มมีการสัมปทานเผาถาน ชาวบานก็ยัง
ไมเห็นวามีผลกระทบเกิดขึ้น แตตอมาเมื่อตอไมซุงเริ่มแหงตาย ไมขนาดกลางหมดไป ความเดือดรอน
เร่ิมเขามาถึงตัวชาวบานเอง ทําใหเร่ิมรูแลววาปาไมหมด ไมมีอาหาร ซ่ึงตอนนั้นคิดวาทุกคนเริ่มคิด แตก็
ยังไมมีการรวมกลุมกัน ยังเปนชวงที่ตางฝายตางหาผลประโยชนใหกับตนเอง สวนตัวตอนเด็กคิดวา
ตนไมตัดอยางไรก็ไมมีทางหมด แตความเปนจริง ยังไมไดแตงงานเลยไมหมด สัตวปาที่เคยเห็นอยู
เยอะแยะก็หมดไป ยังคิดวาเกินความเปนจริงมาก เนื่องจากสมัยกอนตนไมมีอยูหนาแนนมาก หาก
ตองการบางมากินเปนอาหาร  1  ตัวก็ตัดตนไมทิ้ งทั้ งตน  เหลานี้นี่คือการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติในอดีตที่ผานมา ซ่ึงเปนการใชทรัพยากรอยางไมถูกตองของชาวบานเอง   

เมื่อชาวบานรูวาพื้นที่ปาหมด ทุกส่ิงทุกอยางก็หมดไปดวย ตลอดเวลา 5 -10 ปที่ผานมา ไมมี
สัตวนอยใหญไมวาจะเปนบางหรือกิ้งกา หรือแมแตอ่ึงอาง กบ เขียด จนกระทั่งปพ.ศ. 2539-2540 ที่มี
การลักลอบตัดไมของนายทุน ตอนนี้ชาวบานรูแลววาปาไมจะหมดไป และทราบวาถาไมหมด อาหารก็
หมด ทุกคนจะอยูอยางลําบาก เพราะไมมีแหลงอาหาร ดังนั้น เลยมีการรวมตัวกันตอตานนายทุน ตอน
นั้นพวกนายทุนเคยมาติดตอใหตัดไมใหตนละ 5 บาท ยังคิดวาอยากทํา เนื่องจากวันหนึ่งๆ สองคน
สามารถตัดไดถึง 100 ตน ก็จะมีรายไดประมาณ 500 บาท ซ่ึงถือวาเปนเงินจํานวนมหาศาลมากในชวง
นั้น แตก็ไมไดทําเพราะคิดวาถาไมหมดจะทําอยางไร นอกจากนี้ยังเห็นคนจากชุมชนอ่ืนที่รับจางตัดไม 
ก็เกิดความเสียดาย เกิดความตกใจ เพราะมีการทําลายกันเรียกวาราบเปนหนากลอง รถสิบลอลาก
ออกไปจํานวนวันละหลายเที่ยว  

จุดเปลี่ยนอีกประการหนึ่ง คือ มีการเปลี่ยนแปลงผูนําในหมูบาน ที่ผานมาผูนําเกาจะเนนกับ
การออกคําสั่งใหชาวบานปฏิบัติตาม แตเมื่อมีการเปลี่ยนผูนําจึงเริ่มมีการรับฟงชาวบานวาไดรับความ
เดือดรอนอยางไร จึงไดมีการรวมกลุมกันเสนอวาหากไมหยุดลุกลํ้า ทําลายปา ชาวบานก็จะอยูไมได
เชนเดียวกัน และไดตั้งกลุมกิจกรรมขึ้น นอกจากนี้ลักษณะวิถีคน ต.เขาคอกอีกประการหนึ่ง ก็คือ จะ
เชื่อผูนํา ผูใหญบานบอกอยางไรก็วาอยางนั้น ซ่ึงการเชื่อผูนําถือวาเปนวัฒนธรรมของคนเขาคอก ไมวา
อยางไรก็ยังเชื่อผูนําอยู แมแตลงรางรัฐธรรมนูญก็ยังถามผูใหญบาน  
 เมื่อเร่ิมตั้งกลุมขึ้นแลวในปพ.ศ. 2548-2550 ชุมชนในพื้นที่เองเริ่มมองเห็นความเปลี่ยนแปลง
ในปาเกิดขึ้น แมกระทั่งชุมชนอ่ืนก็เขามาดูก็เห็นวามีการเปลี่ยนแปลง ตนเองก็สังเกตวาเมื่อกอนเขาไป
เล้ียงวัว ควายในปา ไมมีที่พักรมเงา  แตเดี๋ยวนี้ตนไมโตเร็วมาก มีรมเงาใหหลบแดดนอกจากนี้แหลง
อาหารก็สมบูรณขึ้น เชน กบ เขียด อ่ึงอาง เห็ด มีพบไดทั่วไป ทุกวันนี้มีคนเขาไปหาเห็ดเกือบตลอด 24 
ช่ัวโมง รวมทั้งคนชุมชนอื่นดวย   
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ขอคนพบคือ ส่ิงที่ชุมชนไดรับจากการพึ่งพิงปา คือ 1) ผักที่ไดเปนผักปลอดสารพิษ 2) อากาศ
บริสุทธิ์         3) อาหารทุกอยางที่ไดปลอดสารพิษแนนอน 
 
 
บังบา   

สวัสดีผูรวมเสวนาทุกทาน กระผมเปนประธานประชาคมหมูบานและประธานอนุรักษหอย
นางรมของหมูที่ 3 บานแหลม ต.วังน อ.กันตัง 

จากการที่ชาวบานตองทนลําบากมาโดยตลอดในชวงยุคสัมปทานปา เกิดการทําลายไม ซ่ึงที่
ผานมาเจาหนาที่ปาไมของรัฐ ไดกลาวหาวาคนที่ทําลายไมคือชาวบาน ไมจึงหมดไป แตจริงๆ แลวเปน
เพราะมีการสัมปทานปา กระผมเองเปนผูประกอบการ ตองรับจางตัดไม แตเมื่อไมหมดไป รัฐกลับบอก
วาชาวบานทําลายปา ทั้งที่ไดภาษีจากการสัมปทานปามากมายมหาศาล คาดวาชวงนั้นนาจะมีการ
สัมปทานปาไมกันทั่วประเทศ ทําใหชาวบานตองเดือดรอนจากการที่ไมหมดไป เชนเดียวกับชาวบานที่
บุรีรัมย โดยท่ีเมื่อไมหมด ทรัพยากรสัตวน้ําตางๆ ก็หมดไปดวย สัตวที่หายาก เชน ปลากระบอก ปลา
อีกหลายชนิดก็หายไปดวย นอกจากนี้ ปู หอย ก็หายไปดวย ปลาโลมาที่เคยขึ้นแถบลุมน้ําปะเหลียนก็ไม
เคยเห็น แมกระทั่งหมูบานที่อยูในเขตน้ําลึกก็ไมมีปลาโลมาขึ้นเชนเดียวกัน  ชาวบานไมสามารถหาหอย 
ปู ปลา ดวยวิธีตกเบ็ด ลงอวนได กวาจะฟนคืนกลับมาเหมือนในปจจุบันก็ใชเวลานานพอสมควร แตใน
ปจจุบันพบวาปากําลังกลับฟนคืนขึ้นมาใหม ทําใหชาวบานอยูอยางสบายขึ้น มีอาหารกินอุดมสมบูรณ
เนื่องจากตนไมโตขึ้น นอกจากนี้ปลาดุกทะเลที่หายากก็พบมากในเขตพื้นที่อนุรักษ หลังจากที่ชาวบาน
เริ่มตอสูในเรื่องที่ภาครัฐจะสัมปทานพื้นที่เพื่อทําหอยนางรม ซ่ึงชาวบานคิดวาถาปลอยใหภาครัฐ
สัมปทานไดไป ชาวบานจะไมสามารถหาอาหารไดเหมือนปกติ เพราะสําหรับชาวชายฝงทะเล ทะเลคือ
แหลงอาหาร แหลงอาหารสําหรับชุมชนบานแหลม คือ ลุมน้ําปะเหลียน ซึ่งเปนแมน้ําสายหลักของจ.ต
รัง ดังนั้น การรวมกลุมเกิดขึ้นโดยเริ่มจากชาวบานไมกี่คนที่รับรู และเขาใจถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 
และไดมีการหารือกันถึงแนวทางแกปองกันมิใหหอยนางรมซึ่งเปนแหลงทรัพยากรในชุมชนสูญหายไป  

ผลงานชิ้นแรกและเปนชิ้นสําคัญของชุมชนบานแหลม คือ เมื่อกอนชาวบานวางทุนโดยใช
โฟมหรือฟองน้ํา ทําใหไมสามารถทานกระแสน้ําที่เชี่ยว หรือคล่ืนลมทะเลได ชาวบานจึงมีการเรี่ยไร
เงินไดมา 2,220  บาท และโชคดีที่ในครั้งนั้นมีสมาคมหยาดฝน คือ คุณพิศิษฐ ใหเงินสมทบมาสวนหนึ่ง
เปนเงิน 18,500 บาท ทําใหชาวบานมีทุนที่ไดมาตรฐานมากขึ้น และไดวางแนวทุนกวาง 150 เมตร ยาว 
1,000 เมตร นั่นคือ การดําเนินการในครั้งแรกในเรื่องหอยนางรม ตอมามีการเลี้ยงปลากระชัง 
หอยแมลงภู หรือ การอนุรักษหอยนางรมโดยการเลี้ยงลูกในกระชังของโรงเรียนบานแหลม ที่ไดรับ
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รางวัลเด็กอนุรักษส่ิงแวดลอมดีเดนเมื่อป 2549 โดยไดรับโลจากนายอานันท ปญญารชุน ซ่ึงผมก็ไดมา
รับรางวัลดวย นอกจากนี้ยังมีโครงการน้ําใสของราชินีซ่ึงเปนโครงการที่เด็กนักเรียนชักชวนชาวบานให
ชวยกันเก็บขยะ และไมทิ้งขยะลงทะเล หรือนําปลาตัวเล็กที่ชาวบานนํามาทําน้ําปลากันเองในชุมชน ซ่ึง
ถึงแมวาเด็กจะเปนฝายชักชวนผูใหญใหชวยกันอนุรักษทะเล แตก็มีผูปกรองและชาวบานหลายคนที่เขา
รวมกิจกรรมนี้  

นอกจากนี้ มีโครงการของสกว. คือ งานวิจัยหอยนางรม และไดจัดทําเปนหนังสือถึง 4 เลม เพื่อ
เผยแพรใหกับประชาชนทั่วไป   

หลังจากนั้น สามอําเภอในเขตลุมน้ําปะเหลียนไดมีการรณรงครวมกันปลูกปา คือ ที่เกาะหอไร 
ซ่ึงมีเนื้อที่ 60 กวาไร เพื่อใชไมรวมกัน แตผลพลอยไดที่เกิดขึ้น คือ หอยปะและหอยตลับเกิดขึ้น
มากมายรอบเกาะหอไร ทําใหชุมชน 3 อําเภอ ไดแก อ.กันตัง อ.ยานตาขาว อ.หาดสําราญ และ 1 กิ่ง
อําเภอ คือ กิ่งอําเภอหาดเจาสําราญ สามารถใชเปนแหลงอาหารไดจนจวบถึงทุกวันนี้ นอกจากนี้ยังมี
ทรัพยากรปาไม หอยตางๆ เชน หอยจุบแจง หอยขวาน หอยกัน หลังจากที่มีปาขึ้นมา ซ่ึงไมเพียงแต
อนุรักษเพียงแตปาไมอยางเดียว แตยังอนุรักษน้ําและดินควบคูไปดวย  

ความโชคดีของคนชุมชนบานแหลม คือ บริเวณเขตลุมน้ําปะเหลียน จุดนี้จะเปนที่ที่มีหอย
นางรมมากที่สุด ถือไดวามากที่สุดในประเทศ นอกจากนี้ยังมีหอยปะชุกชุมในบริเวณ 3 อําเภอตามที่ได
กลาวมาแลว ประมาณ 4000 กวาไร ซ่ึงหากเรารูจักใชแหลงทรัพยากรอยางคุมคาที่สุด เชน ไมควรจับ
สัตวน้ําที่มีขนาดเล็ก เปนตน ตัวอยางของราคาหอยที่นําไปขายในปจจุบัน พบวากิโลหนึ่งราคาเปนรอย
บาท ในขณะที่เมื่อกอนราคากิโลละไมกี่สิบบาท  

ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจากกลุมเครือขายของลุมน้ําปะเหลียนนับวามีความสําคัญ เพราะไดมีการวาง
มาตรการของชุมชนในการจํากัดการใชผลประโยชนของทรัพยากรเหลานี้ โดยใหทุกชุมชนตลอดแนว
ลุมน้ําปะเหลียนรวมกันปฏิบัติ เชน มีขนาดตาอวนที่เหมาะสมเพื่อมิใหจับสัตวน้ําขนาดเล็กติดไปดวย 
นอกจากนี้อวนสําหรับดักปลาเกา หรืออื่นๆ ก็ไดมีการกําหนดขนาดตาอวนที่เหมาะสมมิใหเล็กเกินไป
เพื่อมิใหติดสัตวที่มีขนาดเล็กไปดวย สําหรับมีทรัพยากรใชตอไปในอนาคต 

ขอแกไขสวนที่คุณชล อธิบายถึงจํานวนประชากรในชุมชนบานแหลม โดยมีประชากร 1,070 
คน ครัวเรือน 214 ครัวเรือน 

 
อ.ชล  

เพิ่มเติมเกาะหอไร เปนเกาะที่อยูกลางแมน้ําปะเหลียน และหมูบานรอบๆ ก็จะใชประโยชนจาก
ทรัพยากรตรงนี้รวมกัน 
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คุณบา   
เกาะนี้จะอยูบริเวณลุมน้ําปะเหลียน ถือไดวาเปนเกาะสาธารณะ  ซ่ึงทุกคนจะมีสิทธิที่จะใช

ประโยชนรวมกัน 
 

อ.ชล  
ที่ไดฟงไปแลว เปนการพูดถึงความเปนมากอนที่จะมีการอนุรักษ ตอนที่อนุรักษ และขยาย

ความไปถึงประโยชนของการอนุรักษ  ตอไปจะถามถึงวิถีการดําเนินชีวิตวาเมื่อปาเริ่มดีขึ้น อาหาร
สมบูรณขึ้น เลยอยากจะถามถึงวิถีชีวิตของชาวบานในพื้นที่วามีการเปลี่ยนแปลงอยางไร และที่เปนอยู
ตอนนี้คิดวาพอเพียงหรือไม 

 
คุณสุภาพ 
 สําหรับเรื่องการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต  ในเรื่องการประกอบอาชีพมีการเปลี่ยนแปลงจากอาชีพ
ทํานามาเปนปลูกออย วิถีชีวิตของคนละหอกกะสังประมาณ 40% วิ่งไปตามตลาด แตอีก 60%ที่เหลือ
ยังคงอาชีพเดิม ซ่ึง40%ที่ไดกลาวนั้น จากที่ไดเก็บขอมูล คือ ยังมีความทะเยอทะยานอยากไดผลกําไร
สูงสุดจากที่ดิน หรือที่นา แตตัวเองยังไมทราบเลยวาตัวเองนั้นมีอาชีพอะไร เชน ทั้งๆ ที่มีนา 20 ไร แต
เอาไปปลูกออยหมด แตเมื่อไปสอบถามขอมูลเขาก็บอกวาเขาทํานา ตอนนี้ภาระหนี้สินของคนกลุมนี้
กําลังเพิ่มมากขึ้น จากนโยบายของโรงงานน้ําตาลเขาไปสนับสนุนและสงเสริมใหมีการปลูกออย 
สงเสริมใหชาวบานใชยาฆาหญา ใชปุยเคมีใหมากขึ้น ยกตัวอยางที่เปนขาววาปูหนีตายจากพวกยาฆา
แมลง ผมคิดวาปูฉลาดกวาคน เมื่อรูวามีอันตรายมันก็หนี แตคนรูวาอันตราย แตก็ยังใช คนในไรออย 
บอกวาเขาเปนโรคฉี่หนู แตที่จริงผมคิดวามาจากยาฆาแมลง แมแตหอย ปู ปลา ก็ยังไมอยากอยู แตที่นา
ของผมใชแตปุยคอก ฤดูจับกบจับอ่ึง สามารถจับไดมากมายเพราะกบอึ่งจากนาอื่นกระโดดมาที่นาของ
ผม คืนหนึ่งจับไดเปนรอยตัว ซ่ึงพบวาวิถีของคนที่ใชยาฆาแมลงกับวิถีของคนที่ใชปุยคอก แมแตที่นา
ยังมีสภาพความอุดมสมบูรณแตกตางกันไป 
 สวนวิถีชีวิตของชาวบานหลังจากพื้นที่เร่ิมสมบูรณขึ้นนั้น พบวา ในเรื่องการใชประโยชนจาก
ปา ชาวบานมีขอตกลงรวมกันวาตองใชประโยชนจากปาใหคุมคา จะทําเหมือนเมื่อกอนไมได เชน 
ตนไมที่เราปลูกกวาจะโตเปนตนใหญใชเวลาหลายสิบป ดังนั้นถาจะใชทําฟน ควรใชตนไมที่ตายแลว 
ซ่ึงจากการสังเกต พบวามีความสมดุลของธรรมชาติเอง คือ ตนไมที่ขึ้นหนาแนน จะมีบางตนที่ตาย 
ดังนั้นจึงใชไมที่ตายมาทําฟน ซ่ึงปจจุบันนี้พบวาชาวบานทุกคนตางใหความรวมมือกันใชตนไมที่ตาย
แลวมาทําฟน หรือเผาถาน 
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 สวนเรื่องอาหาร มีทั้งสัตวและพืชพอสมควร แตอาจจะยังไมเหมือนเมื่อสมัยป 2518 คือไมมี
เห็ดขอน เพราะไมมีตอไม  ยกตัวอยางเชน ในชวงหนาแลงที่มีการเขาเวรเพื่อระวังไฟไหมปา ก็เก็บ
ผักหวานหรือไขมดแดงมาทําเปนอาหาร เปนการประหยัดคาใชจาย ปจจุบันนี้รถกับขาวที่เคยเขามาใน
ละหอกกะสังก็ไมคอยเขามา อาหารที่ชาวบานกินสวนใหญมาจากปา 
 
 อ.ชล 
 คิดวาวิถีชีวิตของคนที่บานละหอกกะสังพอเพียงหรือยัง 
 
คุณสุภาพ 
 คิดวาพอเพียง คือ หนึ่ง สามารถประหยัดเรื่องคาใชจายในเรื่องอาหาร อยางเชน ครอบครัวผม
นอยมากที่จะซื้ออาหาร เนื่องจากที่บานเลี้ยงไกไวกินเนื้อ และไข นอกจากเก็บอาหารมาจากปา  

 
อ.ปทมาวดี 
 อยากเสริมใหพอเห็นภาพ หากไปในพื้นที่ภาคอีสาน พบวาในหลายๆ พื้นที่แมแตพื้นที่ที่
ชาวบานบอกวาเขาพึ่งตนเองได แตแกนนําก็มักจะบนวา พวกรถขายอาหารที่เขาไปตามหมูบาน หรือที่
เรียกวารถพุมพวง ซ่ึงเปนศัตรูตัวฉกาจของการพึ่งตนเองของชาวบาน แตที่คุณสุภาพกลาวมาแลว
ขางตน พบวาที่ละหอกกะสังไมสนใจรถพุมพวง ซ่ึงถือเปนจุดเดนของคนละหอกกะสัง 
 
อ.ชล 
อยากใหชาวบานแหลมเลาใหฟงบาง 
 
บังลิ 
 ผมเปนตัวแทนของผูใหญเหยียด เหลหมุด ซ่ึงเพิ่งจะเปนผูใหญบานคนใหม และผมเองไดเปน
ผูชวยผูใหญบานมาประมาณ 5-6 เดือน นอกจากนี้ยังเปนอาสาสมัครรักษาทะเลและชายฝง โดยทํา
หนาที่ดูแลรอบเกาะ เพื่อดูแลปาชายเลน ที่ผานมาไดรวมกันอนุรักษหอยนางรม เมื่อวันที่ 25 เมษายนที่
ผานมาไดมีการจัดงานอนุรักษหอยนางรม โดยมีการเชิญผูวาราชการจังหวัดไปเปดงาน หลังจากนั้นก็มี
หลายกลุมที่เขาไปดูงานที่ลุมน้ําปะเหลียน ทําใหผูใหญบานและผมตอนรับคนไปดูงานแทบทุกวัน  
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อ.ชล 
 หลังจากที่ปาสมบูรณแลว รายไดของชุมชนบานแหลมเปนอยางไร 
 
บังลิ  

รายไดเพิ่มขั้น เนื่องจากมีปาสมบูรณ น้ําก็ดีขึ้น  ซ่ึงเปรียบเสมือนมีโลตัสในหมูบาน อยากกิน
หอย ปลา ก็ลงไปจับมาไดทันที แตหากจะมองถึงในเรื่องความเปนเศรษฐกิจพอเพียงนั้น คิดวาชาวบาน
บางสวนอาจยังไมรูจักใชเงิน เพราะเงินหามาไดงายมาก บางครอบครัวมีรายไดตอวัน เปนพันบาท และ
ยังมีอบายมุข และอื่นๆ ที่เปนส่ิงกระตุนใหมีการใชจายเงินอยางฟุมเฟอย ซ่ึงหากรูจักใชเงินคิดวานาจะ
เปนหมูบานที่ไมลําบาก เพราะมีรายไดจากทรัพยากรธรรมชาติทุกวัน 

  
อ.ปท 
 ถาม เมื่อสักครูทางบุรีรัมยบอกวาเชื่อผูนํา แลวทางบานแหลมเชื่อผูนําหรือไม  
 
บังลิ 
 เชื่ออยูบาง คือผูนําตองมากอน แตก็มีความคิดเปนของตัวเองเชนเดียวกัน 
 
บังบา 
 จากเมื่อกอนที่เคยลําบาก แตเดี๋ยวนี้มีความเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจน กลาวคือ เมื่อกอนที่บาน
แหลมอยูแบบดิ้นรนกวาจะไดเงิน อยูแบบหาเชากินค่ํา บานเปนหลังคามุงจาก แตไมกี่ปมานี้ หลังคามุง
ดวยกระเบื้องแทบทุกบาน แตเมื่อเศรษฐกิจดีขึ้น ทําใหมีการใชจายเพื่อความสุขตามมา ผมคิดวาหากจะ
เปลี่ยนแปลงระบบทุนนิยมที่เคยมีนั้นคงจะเปลี่ยนยาก เชน คาภาษีสังคม หวยบนดิน ใตดิน เปนตน แต
ตรงนี้คิดวาคําวาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นอยูที่ตัวบุคคล วาเราจะรูจักใชในแบบไหน  โดยสวนตัวนั้นคิดวา
คงตองเริ่มจากตัวเองโดยลดคาใชจายที่ไมจําเปนลงบาง ก็จะสามารถนําไปสูชุมชนท่ีเขมแข็งและยั่งยืน
ได 
 
คุณพุทธิชัย 
 ที่ต.เขาคอกมีวิถีชีวิตที่เปล่ียนแปลงไปอยางเห็นไดชัด ในเรื่องของการบริโภคทรัพยากรในปา 
เมื่อกอนจะใชอยางไมจํากัด บวกกับนโยบายของรัฐที่เนนวัตถุนิยม แตปจจุบัน ชาวบานเริ่มเปลี่ยนวิถี
ชีวิต ชาวบานมีการรูและเขาใจมากขึ้น รูจักใชทรัพยากรอยางคุมคามากขึ้น  มีความพอเพียงในระดับ
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หนึ่งในการใชทรัพยากร การเขาปา ยิ่งคนยากจนไมมีไรนา ตองอาศัยปาเปนปจจัยหลัก พวกผัก พวก
เห็ดออกจากปา ยารักษาโรคบางอยางก็ออกจากปา และพวกที่ไมมีที่อยูอาศัยก็ผานกรรมการหมูบาน 
กรรมการอนุรักษนําเขามาประชุม และตกลงวาใครสมควรใหอยูได ก็ช้ีตรงตนไมที่พอตัดได ที่วา
พอเพียงเราก็ใหตรงนี้ ชาวบานคนจนก็พึ่งพิงจากปาหมด ตื่นมาก็เอาฟนจากปา อาหาร จากปา และ
หลายอยางที่คนยากจนก็อาศัยจากปาเปนหลัก ก็พอเพียงระดับหนึ่ง ก็โหมกระแสที่เราถูกกระชากไป 
รสนิยม บางคนก็อยากแปลงสินทรัพยมีที่ดิน ชวงรัฐบาลที่ผานมา แปลงสินทรัพยเปนทุน คุณมีทุน
อะไร มีหลักทรัพย สปก.ออกให คุณมี นส3 ซ่ึงในตําบลมีไมถึง 10 %ของตําบลที่มี และสปก 4-05 รัฐ
ออกใหจากถนนสายดําหางไดไมเกิน 500 เมตร และหลังจากนั้นก็ไมให ก็พอออกเสร็จก็ไปแปลง
สินทรัพยเปนทุน พอแปลงสินทรัพยก็กระทบเพราะชาวบานก็อยากแปลงอยากไดเงินมา เปนวัตถุนิยม 
รถมอเตอรไซด พวกรถปกอัพเริ่มเขาไป ทุกคนอยากมีรถจอด และไมมีเอกสารสิทธิ์ ที่อยูอาศัย สวน 
บานไมมีเอกสารสิทธิ์สักครัวเรือน 
 
อ.สมนึก 
 ถามผูวิจัย ฟงดูคลายกับวา ทางผูวิจัยไดเลือกหมูบานนี้ไวลวงหนาแลว และบอกวาหมูบานที่จะ
ลงไปเปนหมูบานที่ดําเนนิชวีิตแบบเศรษฐกิจพอเพยีง คําถามคือ ส่ิงที่นักวิจยัคิดวาหมูบานนี้ดําเนินชวีิต
แบบเศรษฐกิจพอเพียง ตรงกับสิ่งที่ทางชาวบานหรือทางหมูบานนัน้คิดหรือไม เพราะผมเห็นมีคําถาม
ในหวัขอการสัมมนาวา คิดวาวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม หากวาความเขาใจไมตรงกนั ก็จะ
พูดไปเทานัน้ ดังนั้น คืออยากจะมองเห็นวานักวิจยัพิจารณาหมูบานนี้ เปนเศรษฐกิจพอเพยีงเพราะมี
ตัวช้ีวดั  ชาวบานที่มาหมูบานนั้น กเ็ขาใจตามนั้น ถูกตองหรือไมใหเขาสะทอนกลับมา เพราะผมคิดวา
นาจะไดประโยชนจากการสมัมนาครั้งนี้ จริงๆชีวิตเศรษฐกิจพอเพยีงที่เราเขาใจ เราเขาใจหลวมๆ พอ
ทราบพอสมควรที่มาในวันนี้วาคงจะรูเร่ืองเกี่ยวกับการดําเนินชวีิตแบบนี้มาบางแลว ผมเองอยากจะ
ทราบวาส่ิงที่นกัวิจยัคิดกับสิ่งที่ชาวบานคิดนี้ตรงกันหรือไม เพื่อจะเมื่อใหนกัเศรษฐศาสตรเขาไปชวย
ตองเริ่มจากการเขาใจตรงกันเสียกอน อันนี้หากเปนไปไดและไมไปขดักับสัมมนาทีต่ั้งไว อยากจะลอง
ฟงดูวาส่ิงที่นกัวิจยัคิดวาเศรษฐกิจพอเพยีงที่เลือกหมูบานอยางนี ้ คิดวาอะไรเปนตัวช้ีวัดวาหมูบานนี้
ดําเนินเศรษฐกิจพอเพยีง  
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อ.ปทมาวด ี
 จริงๆคิดวาเวทีที่จะคุยขางลางมีประมาณถงึ 10.45 น. คําถามของอ.สมนึกเปนคําถามที่สําคัญ
มากและเดี๋ยวคิดวาจะใหคําตอบตรงนี้กับอาจารย เพื่อจะไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สวนเวทตีรงนี้ ขอ
อีกสักคนหนึ่ง  คุณศิริวรรณ 
 
คุณศิริวรรณ 
 สวัสดีทีมงานทุกทานที่มารวมประชุม จากคําถามที่วาในเขตลุมน้ําปะเหลียนการใช
ชีวิตประจําวัน พอเพียงแลวหรือไม จากทีล่งไปสัมผัสดู ในเรื่องของทรัพยากรเขามีใชอยางพอเพยีง ไม
วาจะเปนหอยปะ หอยนางรม สัตวน้ําตางๆ ชวงนี้มีสัตวที่หายไปไดกลับเขามา ฟนตัวเขามา เนื่องจาก
อวนรุน อวนลากไดหายไปซึ่งเปนผลมาจากกฎกติกาของชุมชนที่ตั้งไว หามมีเครื่องมือประมงผิด
กฎหมาย ทําใหทรัพยากรตางๆ กลับคืนมา คนในชุมชนมีรายไดตอวันพอประมาณหนึ่ง แตเร่ืองการใช
จายเราไมสามารถที่จะไปจัดการได ซ่ึงขึ้นกับจิตสํานึกแตละคน บางคนไดมาคิดวาไดมางายในเรื่องการ
จับสัตวน้ําก็มรีายไดบางทีรายไดตอวันเปนหลักพัน ไดมาก็ใชไป โดยท่ีไมมีการเกบ็ออม เพราะคิดวา
วันพรุงนีไ้ดแน แตวาพอถึงเวลาวันรุงขึน้ เนืองจากสภาพดนิฟาอากาศ เพราะการทําประมงตองคํานึง 
อาจไมไดลงวนันั้น จึงจําเปนตองนําส่ิงที่เก็บออมใชจายไป บางทีในเรื่องความพอเพยีง ไมพอเพียง อาจ
ยังไมถึงในเรื่องการจับจายใชสอย แตเร่ืองของทรัพยากรมีใหใชอยางพอเพียง เพราะมีขอจํากัดในการ
ใชทรัพยากรคอื เร่ืองน้ําขึ้นน้ําลง ทําใหชุมชนไมสามารถที่จะหาสัตวน้ําหรือทําอาชพีนั้นไดอยูตลอดทั้ง
วัน และอีกอยางหนึ่งมกีฎกติกาชุมชนที่ตัง้ขึ้น ทําใหไมสามารถจับสัตวน้ําไดทั้งหมด อาจกําหนดตา
อวนในการคราดหอย ใหหอยตัวเล็กหลุดออกไป หรือหามใชเครื่องมือประมงผิดกฎหมายตางๆ ทําให
ทรัพยากรตางๆ มีเพิ่มมากขึ้น 
 
อ.ชล 
 จริง session ที่ผานมาเพือ่จะใหผูรวมสมัมนาไดเห็นภาพรวมกันไดจากกลุมชาวบานในพืน้ที่ 
แตคิดวานาจะทําใหเห็นภาพรวมบางอยาง ตอไปเปนในสวนของ อ.ปทมาวดี ในเรื่องการประยกุตใช
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงในบริบททรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เปนกรอบทฤษฎีและบท
สังเคราะห 
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อ.ปทมาวด ี
 คําถามอ.สมนึกสําคัญมาก วานักวิจยัคิดอยางหนึ่งและชาวบานคิดอยางหนึ่ง อยากจะเลาใหฟง
วาจริงๆ ตนเองก็ไมมีรายละเอียดเร่ืองของกระบวนการเศรษฐกิจพอเพียง หรือกลไกเศรษฐกิจพอเพียง
วาทํางานอยางไร คิดวาทุกคนรูเทากันพอกนัในลักษณะทีว่า หนึ่งเราพดูถึงสภาพัฒน 3 หวง 2 เงื่อน 
สองดูทีวีฉายภาพ กลุมนั้นกลุมนี้ แลวบอกวานี่คือความพอเพียง อยากจะเรียนถึงสาเหตุที่เลือกสองพื้นที่
นั้น เพราะสองพื้นที่นี้ประสบความสําเร็จในเรื่องการอนรัุกษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เราตั้ง
ประเด็นในลักษณะที่วาไมใชเปนการฟนธงทีเดียว เพราะคําวาเศรษฐกจิพอเพียงความเขาใจยังกวางและ
เหล่ือม มองจากมุมอนุรักษคิดวาในพืน้ที่เห็นความพอเพียงในการจดัการตรงนี้ ในการจับการใชใน
อัตราที่ทําใหทรัพยากรไมเสือ่มโทรมและฟนฟูขึ้นได ซ่ึงอาจจะดูคลายความยั่งยนืมากกวา แตมองใน
มุมการบริโภคอาจเห็นภาพอยางหนึ่งของความพอเพยีง คิดวาโจทยยากตรงนี้ คือวาสังคมจะทําความ
เขาใจวิถีบริโภคกับวิถีผลิตที่รวมกันตรงนีไ้ดอยางไร และบางครั้งคิดวาบางครั้งทฤษฎีเศรษฐศาสตรที่
แยกการผลิตออกไปมุมหนึ่ง การบริโภคออกไปมุมหนึ่ง ก็อาจทําใหการเชื่อมโยงตรงนี้เห็นไมชัด คดิวา
เศรษฐศาสตรเกษตร ตัวทฤษฎีบางทฤษฏีมีความใกลเคียงกันอยูในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง แตวาการ 
apply เศรษฐศาสตรเกษตรตรงนี้เปนที่รูนอยมากในหมูนกัเศรษฐศาสตรทั่วไป ดังนั้นมุมมองเรือ่งของ
เศรษฐกิจพอเพียงหรือทฤษฎีเศรษฐศาสตรก็เลยดูเหมือนยังเหล่ือมกันพอสมควร 
 ในมุมกรอบคดิของวิจยั เริ่มตน ไมอยากคิดวาเปนการสรางดัชนีแลวไปประเมนิชาวบาน 
เพราะความตั้งใจคือการเรียนรูจากชาวบานและสรางมาเปนดัชนีอะไรบางอยางที่พอทีจ่ะทําใหเรามี
แนวทางหรือ guideline หรือกรอบในการมองเปนเศรษฐกิจพอเพียงจากภาคปฏิบตัิ ซ่ึงคิดวาอยากทํา
ตรงนั้น  
 จากจุดเริ่มตน เวลาพูดสภาพัฒนพูดสามหวงสองเงื่อน ตนเองไมชอบเลย เพราะแหงแลงมาก
และไมเห็นความเชื่อมโยงวาอะไร มาจากไหน และไปที่ไหน ไดเห็นและฟงครั้งแรกจากคุณอานันท 
ปนยารชุน พูดในงานสัมมนาของ TDRI ป2542 พูดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเชิงระบบ และอ.อภิชัย ได
ขยายความตรงนี้และมีแนวคิดคลายกับคุณอานันท คือ จริงแลว ตัวเร่ิมตนที่สําคัญของเศรษฐกิจพอเพียง 
คือตัวสองเงื่อน ซ่ึงเมื่อสักครูผลการศึกษาของบุรีรัมยตรงกันพอดี นั้นคือจากชาวบานเอง ดึงขึ้นมาจาก
ชาวบานทําวิจัยชุมชน วิจัยทองถ่ินที่ผาน สกว. ตัวสําคัญสุด คือ สองเงื่อนไข คือ คุณธรรมกับความรู ตัว
นี้ถึงจะประมวลเขาสูเกิดกระบวนการปฏิบัติ วิถีชีวิตหรือวิธีคิดนั้นเปนทางสายกลาง พอสภาพัฒนไป
แยกความมีเหตุผล ความพอประมาณ ภูมิคุมกัน ดิฉันคิดวาเปนการมองแบบแยกสวนอีกแลว เพราะวา
เวลาไปศึกษา พอดีไดทําโครงการของสภาวิจัยอีกโครงการหนึ่ง สังเคราะหอานหนังสือประมาณ 200 
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เลม ในทีมประมาณ 6 คน เห็นชัดวานักวิจัยแตละคนแลวแตตนเองถนัด เอาเรื่องนี้ไปใสกลองความมี
เหตุผล อีกคนเอาไปใสกลองความพอประมาณ คือพยายามแยกใหเปนชิ้น ดิฉันคิดวาความมีเหตุผล 
ความพอประมาณ เปนเรื่องที่พันกัน ยากที่จะแยก แตเวลาพอลงไปดูอาจชวยใหมี guideline มีแนวทาง
ในการมองบาง แตในสวนของการทําวิจัยคร้ังนี้ อยากจะมองวาเปนกลุมของวิถีชีวิต วิธีปฏิบัติแบบหนึ่ง
ที่เปนทางสายกลาง ผลที่ออกมา คือ ความสมดุล มั่นคง ยั่งยืน อ.อภิชัยขยายความออกไปเรื่อง ความสุข 
ซ่ึงความจริงเปน keyword ที่พระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัส แตการศึกษาครั้งนี้คงไมแจกแจงถึง
ผลลัพธ ความสุขตาง ๆ ซ่ึงเปนอีกเรื่องหนึ่งและมองไมไดงายนัก อาจจะมองแงความยั่งยืน คือมองไปที่
ส่ิงที่จับตองไดชัดเจน คือ เร่ืองของ ทุน 4 ตัว ในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ ทุนมนุษย ทุนทางเศรษฐกิจ 
หรือทุนกายภาพ ทุนทางสังคม ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม อันนี้เปนกรอบคิดแรกที่ใช
ในการมอง กรอบคิดที่สอง คือแนวคิดทางเศรษฐศาสตร จากการศึกษา review งาน 200 ช้ินรวมกับทีม
ของอ.อภิชัย ก็มีการศึกษาในมิติส่ิงแวดลอมในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไมมากเทาไร สวนมากการศกึษาที่
ผานมามักพูดในเรื่องความยั่งยืนมากกวา และเวลาสรางดัชนีช้ีวัดในงานของ ทานผูหญิงสุธาวัลย หรือ
แมแตงานของ TEI เองแตเปนตัวช้ีวัดในระดับประเทศในระดับชุมชนยังมีนอย และในระดับชุมชนที่
ไมใชนักวิชาการสรางและไปวัดชุมชน ตองดึงจากชุมชนที่มีแนวปฏิบัติที่ใกลเคียงหรือสอดคลอง อาจ
ไมใชเศรษฐกิจพอเพียง 100 เปอรเซ็นต แตตองเรียนรูจากชุมชน และไปสรางวาตัวช้ีวัดนั้นคือะไร และ
ตัวช้ีวัดนั้นคิดวาไมใชตองมี 20 ตัว ถามวาทําไมประเทศไทยถึงมุง growth rate ที่ใชเปนตัวช้ีวัด
ความสําเร็จในการพัฒนาประเทศ ก็เลย guide อะไรหลายๆอยางไปสูตัวนั้น หากคุณสรางดัชนีช้ีวัด 20 
ตัว เพื่อสราง composite คิดวาไมมี guideline ดังนั้นจําเปนตองสรางดัชนีช้ีวัดเพียงไมกี่ตัวที่เปน 
guideline ไดเชน สมมติ นอกเรื่องนิดหนึ่ง คือเปล่ียนดัชนีช้ีวัดจาก growth rate เปน income distribution 
การกระจายรายได คิดวาหากเอาตัวนั้นเปนเปา เสนทางการพัฒนาประเทศก็จะปรับเปล่ียนไปอีกทาง
หนึ่ง อันนี้ก็คลายกัน ตัวชี้วัดระดับชุมชนก็ไมตองมี 20-30 ตัว เพราะหาแนวทางตัวช้ีวัดที่เดนยาก ใน
การศึกษาความเปนเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชนสวนมากมักจะมองเศรษฐกิจชุมชน แลวสรุปวา
เปนสิ่งที่มีอยูแลวในชุมชน เพียงแตความหมายเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทพื้นที่ ปจจุบันก็มีอยูบางใน
ภาคปฏิบัติ  
 ตัวทฤษฎีเศรษฐศาสตรที่จะนํามาปรับ โดยตนเองไมไดปฏิเสธวาตัวทฤษฎีเศรษฐศาสตรผิด 
เพียงแตวาอาจจะมีขอจํากัด หรือสมมติฐานบางอยางที่หากเราขยายความตรงนั้นก็จะทําใหสามารถ
สอดคลองหรืออธิบายพฤติกรรม สามารถอธิบายขอเท็จจริงเศรษฐกิจพอเพียงได ตัวแรกที่พูดถึงกันมาก
และตัวเศรษฐกิจพอเพียงทําใหเกิดความยั่งยืนก็คือ แนวคิดเรืองการพัฒนาที่ยั่งยืน ตัวที่สอง คือทฤษฎี
เศรษฐศาสตรในการวิเคราะหตนทุนผลประโยชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ทฤษฎี
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เศรษฐศาสตร มีการพูดถึงความสัมพันธระหวางรายไดกับการแกปญหาสิ่งแวดลอม ตนเองคิดวามี 3 ตัว
หลัก ๆ ซ่ึงการพัฒนาที่ยั่งยืนอยางที่ทราบแลววาเปนการมองความเทาเทียมกันระหวางรุนตางๆ คนรุน
พอ รุนแม ปู ยา จนลงมาถึงรุนลูก และทําอยางไรจะถายทอดใหคนรุนหลังมีกินมีใชอยูตอไป อันนี้จริง
แลว ทฤษฎีเศรษฐศาสตรวาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืนมี 2-3 แนวทาง แนวทางที่ใชมากที่สุด คือแนวทางวา
ดวยทุน คือทําใหทุนที่มนุษย สรางขึน ทุนมนุษย ทุนสังคม ฯ ยังดํารงอยูตอไปได คือมีกลองอยูกลอง
หนึ่งในนี้มีอยู 4 อยาง คือ คน ส่ิงแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม อยูในกลอง แตคราวนี้ความแตกตางในการ
มองเปนการมองแบบเขมงวด คือ ทุนธรรมชาติ ตองไมสูญหาย แตหากมองอยางหลวม คือทุน
ธรรมชาติ ตองมีการใช ก็อาจหายไปได แตตองมีทุนอยางอื่นมาทดแทน ซ่ึงแนวคิดแบบหลวม คอืขอให
กลุมของทุนยังอยูได โดยที่มีการทดแทนอยูได และกลองของทุนก็จะสงตอจากปู ยา ไปสูรุนลูกหลาน 
โดยที่กลองของทุนไมสึกหรอลงไป ทําใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน อันนี้คือการตีความในแนว
เศรษฐศาสตร พูดกลับกันคือ ทางเศรษฐศาสตรการพัฒนาที่ยั่งยืนมองวาทําอยางไรถึงระดับการบริโภค
ตอคนไมลดลง การบริโภคตอคนจะไมลดลงก็ตอเมื่อการผลิตจะตองไมลดลง การผลิตจะไมลดลงก็
ตอเมื่อรักษาทุนทั้ง 4 กอนไวได อันนี้คือถอดตําราออกมา  
 จะเปรียบเทียบใหฟงวาแนวคิดนี้กับแนวคดิเศรษฐกจิพอเพียงแตกตางกันอยางไร ทาง
เศรษฐศาสตร  แนวคดิการพัฒนาที่ยั่งยนืมีตัวช้ีวัดหลายๆตัว ในกลุมที่สอง คือแนวคดิเกีย่วกบัการ
วิเคราะหตนทนุผลประโยชนมองวาจริงมลูคาทางเศรษฐศาสตรของสิ่งแวดลอมมีทัง้ตนทุนคาจัดการใช
และไมไดใช จัดการใช ใชโดยตรง ใชโดยออม ไมไดใช กันไวใชในอนาคต มูลคาที่เราเก็บเกีย่วมาหรือ
มีประโยชนตอระบบนิเวศน สวนการที่ไมไดใชคือเก็บไวกอนไวใหเปนลูกหลาน หรือแมเราไม
เกี่ยวของกับมนัแตก็รูสึกวามันมีคุณคา อันนี้คือส่ิงที่เรียกวาคุณคาการดํารงอยู  มีการประเมินจาก
งานวิจยัของทานผูหญิงสุธาวัลย ทีเ่คยประเมนิวาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมนั้นมีมลูคา
มหาศาลที่สุราษฎรประมาณ 15 ลานบาท/ตรม./ป  
 ตัวที่สาม คือ ความสัมพันธระหวางรายไดกับสิ่งแวดลอม ก็มักมองวาชวงแรกที่มีการพัฒนา
ตองยอมเสียสละส่ิงแวดลอมไปบาง พอรายไดเพิ่มขึ้นถึงระดับหนึ่ง คนก็ตระหนักและตอนนี้อยูดีกินดี
แลว ก็เร่ิมคํานึงเรื่องส่ิงแวดลอม   ในชวงตนรายไดดีขึ้นถึงระดับหนึ่ง ส่ิงแวดลอมก็จะรักษาไปได มี
งานของธนาคารโลกชี้วาไมสามารถสรุปแบบนี้ไดตลอด แตขึ้นกับลักษณะกิจกรรม เร่ืองน้ําสะอาด 
ฯลฯ อาจเปนลักษณะนั้น หรืออากาศ ตอนแรกสิ่งแวดลอมแยอากาศแย แตพอประเทศพัฒนาถึงระดับ
หนึ่งก็จะพัฒนาดีขึ้น มีอยูช้ินเดียวที่ทําอยางไรก็ไมลด คือเร่ืองขยะ ยิ่งรายไดมากขยะยิ่งมาก 
 มามองการเปรียบเทียบเศรษฐกิจพอเพียง อยากมอง 3 อยาง อันทีห่นึ่ง คือเปาหมาย สอง
พฤติกรรม และสาม คือกลไก เครื่องมือ ตัวแรกที่อยากพดูถึงแนวคดิเศรษฐกิจพอเพียงอยากชี้ใหเหน็วา
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ทางซายมือของทาน คือแนวแบบเศรษฐกิจทั่วไปในปจจบุัน คือเรามีการผลิต เอาไปขายมีรายไดเปนเงิน
และมาซื้อส่ิงของบริโภค โดย การบริโภควงในจําเปน วงนอกอาจไมจาํเปนมาก มีก็ไดไมมีก็ได แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง คือ การทําใหวงการผลิตกับการบริโภคมาเชื่อมกันระดับหนึ่ง ความจริงมองระดับ
ครอบครัวก็ได ก็คือผลิตไวบริโภคเองสวนหนึ่ง เหลือขาย หรือมองระดับชุมชนผลิตเอามาแลกเปลี่ยน
ในชุมชน เหลือขาย ระดบัประเทศก็ได คือผลิตใชเองใน domestic market แลวเหลือขาย ดังนั้น
เศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดอนัที่ 1 คือการพยายามเอาการผลิตกับการบริโภคมาเชื่อมกัน อันนีเ้รียกวาเปน
การพึ่งตนเอง และเปนภมูิคุมกันระดับหนึ่ง นาจะสามารถดูแลควบคุมบริหารจัดการไดดวยตนเอง 
แนวคดิที่สอง คือลดการบริโภคที่ไมจําเปนและในเรือ่งของทรัพยากรก็คือการมีเหตุผลที่ใชทรัพยากร
อยางยั่งยืน อันนี้จริงมาจากการคุยกับคณุพิพัฒน ซ่ึงเปนวิศวกร วาเราจะมองเรื่องเศรษฐกิจพอเพยีงใน
ประเด็นการผลิต การบริโภค การแลกเปลี่ยนอยางไร แลวเราพบวาในพื้นทีน่ี้วิธีคิดของชาวบานกับ
ทฤษฎีตรงกัน ชาวบานไมไดเลียนแบบทฤษฎี เพราะคดิมาจากประสบการณตนเอง และทฤษฎีตางหาก
ที่ไปสังเกตและดึงมาเปนขอสรุป  
 สวนที่ตองการขยายความ จากสักครูที่พูดเรือ่งการบริโภค การอนุรักษ จริงแลวจะเชื่อมสิ่งตางๆ 
เหลานี้อยางไร ดูเหมือนวาการอนุรักษ การใชอาจประสบความสําเร็จ แตพอโยงมาเรือ่งการบริโภค แต
ละพื้นที่ก็อาจบอกวามีการพนัน มีส่ิงฟุมเฟอย คําถามคือเราจะมองเชื่อมโยงตรงนี้อยางไร และจะมอง
ระบบนี้ภายใตกรอบเศรษฐกจิพอเพียงอยางไร ซ่ึงคิดวาจริงๆ ถามองอันนี้เปนการมองรายบุคคล 
เปาหมายสุดทายของทุกคนนาจะเหมือนกนัคือความตองการสินคาและบริการซึ่งในทนีี้ คือการมอง
เร่ืองคุณภาพสิง่แวดลอมดวย เพื่อการดํารงชีวิตและความเปนอยูที่ดี อันนี้คือเร่ืองของสวัสดิการนั่นเอง 
นาจะเปนจดุประสงคสุดทาย  
 ในทฤษฎีเศรษฐศาสตร ส่ิงที่กําหนดอุปสงค คือเร่ืองของราคา รายได เปนตัวหลัก ซอนอยูขาง
หลังเปนสมมติฐานของทฤษฎีเศรษฐศาสตร แลวในชวงหลังขยายความมากขึ้น คือเร่ืองของขอมูล 
ขาวสาร ซ่ึงคิดวาชุดความรูเองเปนเรื่องของขอมูลขาวสาร ทฤษฎีเศรษฐศาสตรมีตัว utility function 
กําหนดใหมาอยูแลว ตวันัน้เปนตัวทีก่ระบวนการตดัสินใจของแตละคน ระบบคุณคา เราเหมือนกนัวา
คงที่อยู แตที่ใสตัวหนา คือระบบคุณคา  ซ่ึงจะไปขยายความก็คือ เร่ืองคุณธรรม วิธีคิด ความรูง สอง
เงื่อนไข จริงแลว เปนตวัแปรที่อยูในระบบการตัดสินใจ ไมใชตัวทีก่ําหนดมาจากภายนอกแลวเปลีย่น
ไมได ซ่ึงคิดวาสองตัวนี้ตางหาก นอกเหนอืจาก ราคา รายได ที่มีผลตอการตัดสินใจแลว วิธีคิดเองกม็ีผล
อยางมากตอการตัดสินใจ และวิธีคิดก็เปลีย่นได ไมใชวาอยูนิ่ง เปลี่ยนได เพราะมิฉะนั้นสื่อ โทรทัศนจะ
เขามาอยางไร ในกรณีของชาวบานประสบการณก็ทําใหเปลี่ยนได คิดวาสองตัวนี้คิดวาเปนกุญแจใน
เรืองเศรษฐกิจพอเพียง คือคุณธรรมตางๆ  
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 จากความตองการสินคาขั้นสุดทายเพื่อกนิอยู ก็โยงมาสูเรื่องของความตองการใชทรัพยากร ซ่ึง
ดิฉันมองวาความตองการใชทรัพยากรเปนอุปสงคสืบเนื่อง อาจจะเพื่อบริโภคเองในครัวเรือน ผลิตกอน 
แลวไปดึงเขามาใชเพื่อการบริโภคในครัวเรือน หรือเพื่อสรางรายไดกลับเขาไปสูตรงนี้ ดังนั้นหากเพื่อ
บริโภคโดยตรงก็เปนเรื่องอปุสงคที่ตอบอุปสงคอันสุดทายและหากเปนเรื่องผลิตก็เปนเรื่องของรายได 
จริงมีระบบคุณคาในเรื่องทรัพยากรอยูดวย ในเรื่องการเห็นคุณคา ไมเบียดเบยีนตางๆ ในขณะเดยีวกัน
ดานอุปทานคอืาการจับทรัพยากรขึ้นมาใช ทฤษฎีเศรษฐศาสตรก็บอกวามีเร่ืองของทุน เทคโนโลยี 
แรงงาน ราคา ที่ซอนขางหลังทฤษฎีเศรษฐศาสตร ที่สําคัญมากคือเร่ืองของขอมูลที่ผูผลิตมีอยู ระบบ
กรรมสิทธิ์ ซ่ึงตรงนี้เราไมคอยพูดกับนักศกึษาเทาไร เพราะกรณีอ่ืนไมมีปญหา ในทฤษฎีเร่ืองของ
ทรัพยากรธรรมชาติ อันนี้เปนตัวสําคัญที่ตองดึงมาพูดถึง ซ่ึงก็คือเร่ืองของสถาบัน  ระบบคุณคาในการ
จัดการทรัพยากร ตรงนี้ก็มี ซ่ึงตรงขอมูล คุณคา จะมกีารขยายความ โดยสรุป ระบบคุณคาและขอมูล มา
จากกระบวนการทางสังคมที่เรียกวาเปนสถาบัน 
 ในกระบวนการคิดหรือกระบวนการตดัสินใจของชาวบาน หากมองเปนกรอบใหญ ที่พูดเรื่อง
รายได ราคา อันนั้นมองเปนปจจัยทางเศรษฐกิจ ตลาด เทคโนโลยี ซ่ึงเปนตัวหนึ่งที่เขาไปมีผลตอการ
ทํางานของวงกลมขางใน คอืกลุมชาวบาน เชนกลุมที่ดแูลอนุรักษทรัพยากร ขณะเดียวกันมกีรอบทาง
สถาบัน เชน กฎหมายตางๆ และมีเครือขายของชาวบาน คือทุนทางสังคม มีการทํางาน เครือขายของ
ชาวบานกับการทํางานกับบุคลากรจากภายนอก อันนีก้็เปนกระบวนการทํางานขางในมีแนวคิดเรื่อง
รูปแบบ กฎกติกา การทํางานตางๆ  
 โดยจะนํามาเปรียบเทียบจากมุมมองเหลานี้ เร่ืองแนวคิดทางเศรษฐศาสตรโดยเฉพาะการพฒันา
ที่ยั่งยืนกับ แนวคิดในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาที่ยั่งยืนตามทฤษฎี กลไกเปาหมายที่สําคัญ 
คลายกันคืออยากใหทรัพยากรธรรมชาติไดใชกันไปไดถึงชั่วลูกชั่วหลาน ตัวสําคัญจะทําอยางไร การ
พัฒนาที่ยั่งยืนกลไกคือมองจากภายนอกที่จะเปนแรงจูงใจใหคนอยูรวมกับสิ่งแวดลอมไดอยางยั่งยืน 
กลไกที่สําคัญ ที่ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรพูดถึงคือกลไกราคา วากลไกราคาตองสะทอนตนทุนทาง
สังคม หากตนทุนสูงแพงคนจะใชทรัพยากรอยางรูคุณคามากขึ้น และมีระบบกรรมสิทธิ์ที่ชัดเจน คําวา
กรรมสิทธิ์มักจะมีคนเขาใจผิด มักจะเขาใจวาเปนกรรมสิทธิ์เอกชน ซ่ึงความจริงไมใช โดยกรรมสิทธิ์
แทจริงมีอยู 3 แบบ คือ ของรัฐ เอกชน ของปจเจก และของชุมชน คําวาชุมชนตรงนี้ ความเปน
กรรมสิทธิ์ คือตองมีกติกา ที่เปนหัวใจสําคัญ ถาชุมชนอยูรวมกันตองเปนกติกา เพราะไมมีกติกา
ทรัพยากรตองแยงกันใช ไมมีเจาของ แตหากชุมชนมีกติกา จริงก็คือทรัพยสินรวมของชุมชน เหมือนกบั
โลกที่ตอนนี้ตองมีกติกาวาดวยส่ิงแวดลอมโลกมี Kyoto protocol ตาง ๆ อันนี้ก็เปนกติกาที่ทําให
ทรัพยสินที่เปดใหใครก็ใชไดเปนทรัพยสินของชุมชน และมีกติกามาดูแล ดังนั้นความเขาใจเรื่องของ
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กรรมสิทธิ์ก็ตองชัดเจน และทฤษฏีเศรษฐศาสตร ก็บอกวาระบบกรรมสิทธ์ิขอใหมีกติกา มีคนดูแล 
บังคับใชไดจริง ทรัพยากรก็จะยั่งยืนได เศรษฐกิจพอเพียง ตางกับตรงนี้อยางไร ประเด็นที่หนึ่ง คือ
เศรษฐกิจพอเพียง อาจเนนจากภายใน คือวิธีคิด ระบบคุณคา การมีความรู คุณธรรม ความพอประมาณ 
 การระเบิดจากภายใน มีอะไรบางอยางที่มีผลทําใหเกิดการขับเคลื่อนขางใน เมื่อสักครูพี่นอง
จากหลายพื้นที่ทั้งสองพื้นที่ประสบการณเปนตัวสําคัญ แตประสบการณตองผานการเรียนรู กล่ันกรอง 
เพราะฉะนั้นปจจัยภายในหรือระเบิดจากภายในก็ไมไดแปลวามาจากศูนยหรือผุดขึ้นมาเอง คิดวาความ
แตกตางของการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือกลไกทางเศรษฐศาสตร หรือกติกาขางนอกโดยเฉพาะตัวราคา แต
เศรษฐกิจพอเพียง เราอยากเห็นกลไกจากขางใน  
 ดิฉันไมไดสรางตัวนี้ขึ้นมากอนที่จะลงในพื้นที่ เพราะทุกอยางดิฉันอยากใหหลวมและอยากดึง
จากพื้นที่ขึ้นมากอน ตัวนี้สรางขึ้นหลังจากที่ลงไปในพื้นที่แลวสกัดมาเปนสามกลุมตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดที่
สอดคลองกับการวิเคราะหเชิงระบบ และตัวช้ีวัดในระดับปจจัยนําเขา ตัวช้ีวัดในระดับกระบวนการ 
และตัวช้ีวัดในระดับผล ก็จะดูวาปจจัยนําเขาที่สําคัญ กระบวนการที่สําคัญคืออะไร และผลที่สําคัญคือ
อะไร พอไดตัวนี้แลว ก็นํามาทําเปนตารางคําถาม คลายกับกึ่งดัชนีช้ีวัดและใหเลือกวาอยูในระดับใด 
ประเด็นนี้อยูในระดับดีมาก ปานกลาง นอย และใหนักวิจัยลองทําดู แตไมถามชาวบานโดยตรง เพราะ
ไมตองการเอากรอบอะไรไปวัดชาวบาน เพียงแตตองการวัดวาหากสมมติวาดึงจากชาวบานขึ้นมาได
เปน 4-5 ขอ แลวเราตั้งเปนคําถามและใหนักวิจัยลองเลือกวา หากสมมติเอากรอบนี้ไปใชที่อ่ืนจะพอ
ตอบไดหรือไม ใหเหตุผลดวยวาทําไมประเมินมาก ปานกลาง นอย ปรากฏวาก็ทําได แตเราไมไดแจก
ในที่ประชุมตรงนี้ เพียงแตวาเปนส่ิงที่ไดทดลองทํา และพบวาทั้งสองพื้นที่มีดัชนีบางประเด็นคอนขาง
ปานกลาง ถึงนอยในหลายประเด็น คําตอบที่ตอบวาทีอยูมาก ก็จะดึงมาวาดัชนีเหลานี้นาจะเปนตัวที่
สําคัญ  
 ปจจัยนําเขาแบงเปน 2 กลุมใหญ คือระบบคุณคา คุณธรรม และความรู ภูมิปญญา กระบวนการ
นั้นสําคัญเพราะเวลาพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียง ส่ิงที่อยากขับเคลื่อนและเราขาดไป เราไมรูวากระบวนการ
ที่ควรทําคืออะไร โดยคิดวาจากการลงพื้นที่และสกัดขึ้นมา มี 4 กลุม กลุมที่ 1 เราตองไปดูกระบวนการ
ตัดสินใจของชาวบานวากระบวนการตัดสินใจเปนอยางไร สอดคลองกับความพอประมาณ มีเหตุผล มี
ภูมิคุมกันหรือไม กระบวนการที่สอง ที่สําคัญคือกระบวนการเรียนรู ซ่ึงเปนการเรียนรูจากภาคปฏิบัติ
การจัดการเรียนรูเปนอยางไร มีระบบสืบทอดภูมิปญญาระหวางรุนตอรุนอยางไร มีระบบเรียนรูส่ิง
ใหมๆอยางไร กลุมที่ 3 คือการรักษาระบบความสัมพันธกับชุมชนเปนอยางไร กลุมส่ี เปนแนวทางทาง
เศรษฐศาสตร คือการใหคุณคากับการอนุรักษส่ิงแวดลอม ใชโดยตรง ใชโดยออม หรือเก็บเปนลูกหลาน
ตางๆ ซ่ึงคิดวาวิธีคิดสวนนี้มีความสําคัญที่จะนําไปสูตัวผล คือทุน 4 อยาง อันแรกคือไปดูวาทุน
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ทรัพยากรไดรับการฟนฟูหรือไม ทุนทางสังคมเพิ่มขึ้นหรือไม รายไดและการบริโภค คือทุนเศรษฐกิจ
เปนอยางไร และเกิดในเรื่องการพัฒนาคนซึ่งความจริงมีตัวช้ีวัดอยูแลว คือคุณคา คุณธรรม แตมองใน
แงการเกิดผลเกิดกระบวนการจัดการที่คนอยูรวมกับสิ่งแวดลอมได 
 ตัวสังเคราะหนี้ช้ีใหเห็นโดยสรุปวา ซ่ึงพยายามมองในกระบวนการและเปรียบเทียบ ทาง
ซายมือคือเศรษฐกิจสมัยใหม และทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรพูดถึงวาเปาหมายปจเจก คือตอบสนองความ
ตองการสวนบุคคล ไมวาจะเปนอรรถประโยชน หรือกําไร และที่เปนจริงคือผานกลไกตลาดซึ่งตองใช
เงินเขามา ขอจํากัดในทฤษฎีเศรษฐศาสตร คือบุคคลที่จะผลิตบริโภคนั้น มีขอจํากัดในการตัดสินใจ คือ 
เรื่องตลาดเปนอยางไร เทคโนโลยีเปนอยางไร ความรู งบประมาณรายไดของตนเองเปนอยางไร จาก
ตรงนี้ทําใหเกิดระบบตัดสินใจที่อิงอยูกับตลาด แตพอมองกับมาที่เศรษฐกิจชุมชน ความจริงเปาหมาย
คลายกันในแงที่วาเปนการตอบสนองความตองการสวนบุคคล แตในภาษาที่ใชในเรื่องเศรษฐกิจชุมชน 
มักจะมองวาเปนเพื่อการดํารงชีพ ซึงความจริงก็คือความตองการของบุคคล ทางซายมือทฤษฏี
เศรษฐศาสตร ไมวาจะเปนการซื้อของ ก็เพื่อการดํารงชีพแตจะเปนการดํารงชีพในระดับสูง ต่ํามากนอย
เพียงใดก็เปนอีกเรื่องหนึ่ง แตในระดับเศรษฐกิจชุมชนเรามักใชเพื่อการดํารงชีพ ที่นาสนใจ คือตรง
ขอจํากัด ดวยความที่เปนชุมชน ขอจํากัดทางสังคมมันเขามาชัด ตรงนี้คนที่ลงพื้นที่จะรูสึกได หรือคนที่
อยูตางจังหวัดจะรูสึกได กรุงเทพคุณไมตองสนใจคนรอบดาน กทม. จะมีคําสั่งอะไรไมสนใจ แตหาก
เมื่อไรมาขุดทอประปาหนาบานจะรูสึก แตหากไปอยูในชุมชน ขอจํากัดตัวแรกที่เปนกรอบในการใช
ชีวิต คือระบบความสัมพันธของคนในชุมชน เรื่องกติกาในชุมชน  ขอจํากัดที่สอง คือเรืองความรู
เทคโนโลยี เราใชคําวาภูมิปญญา ซ่ึงความจริง คือเทคโนโลยีแบบหนึ่ง ขอจํากัดที่สาม คือ กรณีชุมชนที่
อยูรวมกับธรรมชาติ ก็คือระบบนิเวศกับธรรมชาติ ส่ี คือเร่ืองรายได ก็เปนขอจํากัด แตตลาดนั้นความ
จริงก็เปนขอจํากัด แตมากหรือนอยก็แลวแตวาเศรษฐกิจชุมชนไปผูกพันกับตลาดมากนอยเทาใด แตส่ิง
ที่อยากชี้ใหเห็นคือขอจํากัดเชิงสังคม กับระบบนิเวศธรรมชาติ เปนจุดตางสําคัญของเศรษฐกิจชุมชนกับ
เศรษฐกิจสมัยใหม ดวยชุดของขอจํากัดแบบนี้ทําใหเกิดระบบคุณคาอีกชุดหนึง แตกตางจากเศรษฐกิจ
ทั่วไป คือระบบคุณคาที่พึ่งตนเอง พึ่งธรรมชาติและพึ่งชุมชน จากระบบคุณคาสองแบบโยงมาสูเรื่อง
แรงจูงใจ แบบพึ่งตลาดไมรูวาจะเรียกวาระบบคุณคาแบบหนึ่งไดหรือไม แตก็เปนสถาบันแบบหนึง 
การที่พึ่งพาตลาดซื้อขาย ผลิตบริโภค ผานตลาดตรงนั้น ก็จะเกิดแรงจูงใจดานราคา ซ่ึงแนนอนเปน
แรงจูงใจภายนอก และพฤติกรรมที่สืบเนื่องมาก็คือพฤติกรรมที่ตอบสนองตอราคา แตขณะที่ระบบ
เศรษฐกิจชุมชน มีระบบคุณคาที่พึ่งตนเอง พึ่งธรรมชาติ พึ่งชุมชน ที่เรียนแลววาไมใชวา การเรียนรู
ระเบิดภายในอยูๆ ลอยมา แตผานจากขอจํากัดภายนอก ไมวาจะเปนเรื่องของสังคม ระบบนิเวศ แตผาน
เขามาสูกระบวนการเรียนรู ดังนั้นแรงจูงใจที่เกิดในกระบวนการตัดสินใจ ของชุมชนนั้น ราคาอาจมีอยู
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บาง แตที่สําคัญคือเกิดจากขางในเองผานการเรียนรู จากการเรียนรูดวยวิธีปฎิบัติจริง จากการจัดเวที
ชาวบาน จากการวิจัยทองถ่ิน หรือจากกติกาของชุมชนซึ่งเปนกรอบภายนอก ตามผูนํา อันนี้เปนกลไก
ภายนอก เพราะฉะนั้นกลไก การตัดสินใจของชาวบานไมใช set ของราคา แตดวยขอจํากัด ส่ิงแวดลอม
ที่มีสังคม มีชุมชน มีธรรมชาติ จะผานการกรองและผานการเรียนรู และนําไปสูพฤติกรรม นัก
เศรษฐศาสตรที่ทําเรื่องเศรษฐศาสตรเกษตรจะพบมากวา และพูดวา ชาวบานดื้อ จริงก็คือพฤติกรรมจาก
ประสบการณ ถามวาพฤติกรรมจากประสบการณมาจากไหน ประสบการณไมอยากใหมองวาเปนเรื่อง
ที่เจอแบบลอยๆ  ความจริงกระบวนการผานการเรียนรูทั้งหมด ซ่ึงการเรียนรูของชาวบานผานการ
ปฏิบัติจริง ดังนั้นพี่นองไมวาจะเปนลุมน้ําปะเหลียน บุรีรัมย ผานประสบการณการทําลายปามาและ
เห็นชัดวาอาหารหายไป เห็นชัดวาวิถีชีวิตเปลี่ยน เห็นชัดวาเกิดความขัดสนแตเมื่อไดปรับมีความเขาใจ
ในระบบคุณคาสิ่งแวดลอม ปรับกิจกรรม กระบวนการกลุมใหม ก็ทําใหเกิดกระบวนการเรียนรูที่ทํา
ใหผลสุดทายทําใหอยูรอดและยั่งยืนได อยางที่บอกวาไมไดบอกวาทฤษฎีเศรษฐศาสตรผิด แตบริบทที่
ตางกันคือเศรษฐกิจสมัยใหมกับสิ่งที่ชาวบานเผชิญอยูในเศรษฐกิจชุมชนนั้น คําอธิบายอาจตองมีการ
ขยายความ 
 จากที่แสดงภาพใหเห็นวามีอยู 2 ตัวสําคัญ ซ่ึงแทรกมาในวิธีคิดชาวบานนอกเหนือจากเรื่อง
ราคา ก็คือเรื่องระบบคุณคาและเรื่องขอมูลความรู ขอพูดเรื่องระบบคุณคามีสวนชวยใหเกิดการจัดสรร
ทรัพยากรอยางยั่งยืน นี่คือส่ิงที่จะใสกลับเขาไปในเรื่องของคุณธรรมในเศรษฐกิจพอเพียง เพราะ
เศรษฐกิจพอเพียงพูดกันมากคุณธรรมมีหลายอยาง เชน ความขยัน ประหยัด เอ้ือเฟอตางๆ ซ่ึงคิดวา
ระบบคุณคาเหลานี้ใสไปได 
 ตัวอยางที่พบจากงานศึกษา ดังที่เรียนวาไดลองสรางดัชนี 4-5กระบวนการ และลองไปวัด และ
นักวิจัยตอบกันมา จากนั้นไดดึงตรงนั้นกลับมาอีกครั้ง ในเอกสารที่อานและไดคุยกับชาวบาน วิธี 
checklist ของเราพบระบบคุณคา ที่มีความสําคัญ หนึ่ง คือ เร่ืองความซื่อสัตย ตัวอยางเชน ละหอก
กระสัง นั้นกติกาชุมชนจริงๆ แลวหลวมแตชาวบานเคารพ ซ่ึงคิดวาที่บานแหลมก็คลายกัน กติกาชุมชน 
มีอยูแตจะหลวม เขมขนขึ้นกับแนวทางปฏิบัติ แตชาวบานโดยทั่วไปก็จะเคารพตอกติกาชุมชน อันนี้จะ
เรียกวาความซื่อสัตยไดหรือไม ก็ไมแนใจ แตตรงนี้เอง ถามีความซื่อสัตยแมวากติกาชุมชนจะหลวม แต
รูวาอะไรควรทําไมควรทําก็จะลดปญหา moral hazard คนพยายาม ที่จะเบี่ยงเบน และเชิงจริยธรรมจะมี
ผลตอพฤติกรรมที่เปล่ียนไป ความจริงเศรษฐศาสตรไมไดสอนใหคนซื่อสัตย แตเศรษฐศาสตรบอกวา
ภายใตจุดออนตรงไหนที่คนจะไมซ่ือสัตย ซ่ึงตรงนั้นเปนความฉลาดของทฤษฎีเศรษฐศาสตร เพราะ
ความซื่อสัตยวัดยาก แตเราบอกไดวาเพราะอะไรคนไมซ่ือสัตย และเราไปอุดชองวางเหลานั้นเพื่อใหคน
ซ่ือสัตยขึ้น เร่ืองขอมูลอะไรตางๆ คิดวาถามีความซื่อสัตย เร่ือง moral hazard ก็จะลดลง สอง คุณคา
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เร่ืองของความรวมมือ อันนี้เห็นจากกิจกรรมการอนุรักษ สวนหนึ่งอาจเปนเพราะวาเขาไดประโยชนจริง
จากการอนุรักษ แตคงไมปฏิเสธวาความรวมมือหรือระบบคุณคา วาทํางานรวมกันนั้นดี จะทําใหได
ประโยชน คือถามีระบบคุณคาเรื่องความรวมมือก็จะลดปญหาเรื่อง free rider หมายความวา เชน ฉัน
ไมไดทําคุณอนุรักษปาไป แลวฉันคอยไปจับทีหลังโดยฉันไมตองทําอะไรเลย คือพวกคนที่ไมชวยเขา
แตฉกฉวยประโยชน หากสรางระบบคุณคาเรื่องการสรางความรวมมือ ใหมีความสําคัญตรงนี้ไดก็จะลด
ปญหา free rider  สาม คือความเอื้อเฟอเผ่ือแผ เปนระบบวัฒนธรรมในชุมชนเล็กๆ จะลดปญหาการนึก
ถึงตนเองไดมาก สุดทาย คือการใชทรัพยากรอยางพอประมาณ ไมเบียดเบียนธรรมชาติ คือความ
ตระหนักรูตรงนี้ แนนอนมีกติกาชุมชน ครอบหรือกํากับอยู แตอีกดานหนึ่งของการรับรูของชาวบานที่
ผานกระบวนการ ผานประสบการณมาแลววาไปใชแบบนี้จะทําใหเกิดผลกระทบ  จึงใหเกิดการอยู
รวมกันกับธรรมชาติ หรือประสบการณอาจเปนการถายทอดทางจารีตประเพณี อะไรก็ตามแตสุดทาย
เกิดระบบความเขาใจหรือความคิดวาใชทรัพยากรนั้นพอประมาณ ไมใชมากและรูอยูวาวิถีชีวิตของปู 
ปลาเปนอยางไร ควรจับมากนอยในชวงฤดูใด ใชความรูประกอบดวยก็จะทําใหเกิดความพอประมาณ 
ไมเบียดเบียนธรรมชาติ ซ่ึงอันนี้จะแกปญหา tragedy of the commons  ก็คือมือใครยาวสาวไดสาวเอา 
อยากจะสรุปวา นอกจากกลไกราคา กลไกที่กํากับจากขางนอก ระบบคุณคาขางในก็สามารถสรางกลไก
บางอยางที่ไปทําใหแกปญหาความลมเหลวของการจัดสรรทรัพยากรไดเหมือนกัน แตตรงนี้ นัก
เศรษฐศาสตร ก็มีการพูดถึงไมมากนัก แตความเปนเศรษฐศาสตรนั้น เราก็จะไปใหความสําคัญเรื่อง
กลไกราคา ระบบกรรมสิทธิ์เสียมาก  
 สรุป ไมแนใจวาจะเรียกเศรษฐกิจพอเพียง ไดสมบูรณหรือไมเพราะวา อยางที่บอกวามีสอง
ระดับ คือระดับหนึ่งมองในแงการใชทรัพยากรการผลิต อีกดานหนึ่ง คือระดับการบริโภค ซ่ึงจากระดับ
การบริโภคยังมีความออนตรงนั้นอยูวาอาจจะไมพอเพียงมากนักในการบริโภค แตวาในเรื่องของการใช
ทรัพยากรที่เรียกวาเปนเศรษฐกิจพอเพียง เพราะมีระบบคุณคาที่สอดคลองกับเศรษฐกิจพอเพียงเขาไป
อยูในกระบวนการตัดสินใจใชทรัพยากร เราเริ่มจากการมีทรัพยากร และมีกติกาในการใชทรัพยากร แต
กติกาอยางเดียวไมสามารถกํากับการใชทรัพยากรได ถาคนไมซ่ือสัตย ถามีความโลภ ถาตรงนี้เองที่
ระบบคุณคาเขามาชวยทํางานเรื่องของระบบความซื่อสัตย ปฏิบัติตามกติกาแมวาผูนําเขาจะไมอยู  ขอ
เลาใหฟงเกร็ดนอกที่โรงเรียนลูกเขาตั้งคําถามวา วินัยคืออะไร ซ่ึงชอบคําตอบของครูมากวา วินัยคือส่ิง
ที่ตองทําในสิ่งตองทํา และไมทําในสิ่งที่ตองไมทํา ไมวาผูคุมกฎจะอยูหรือไม นั่นคือคุณมีวินัยในตัวเอง 
มีความซื่อสัตยในตัวเอง ดังนั้นระบบคุณคาจะทํางานสองอยาง อยางแรกคือ เรื่องความซื่อสัตยระบบ
คุณธรรม ทําใหกติกานั้นรักษาไดดวยตนทุนที่ต่ํา รักษากติกาไดไมยาก ในขณะเดียวกันความ
พอประมาณก็จะทําใหมีการใชทรัพยากรอยางไมฟุมเฟอย แนนอนวามีเร่ืองของราคาตลาดผสมดวย มี
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ขอจํากัดของระบบนิเวศผสมดวย แตวาความพอประมาณก็เปนปจจัยหนึ้ง ประเด็นที่สอง คือความรู ซ่ึง
ความรูนี้ที่เกี่ยวของกับเรื่องของการรูระบบนิเวศของพื้นที่ตนเองวาทําอยางไร ทรัพยากรถึงจะอยูได แต
ความรูกับระบบคุณคาไมใช ส่ิงที่ลอยมา  แตตองมีการสราง  และในพื้นที่ เห็นชัดวาในพื้นที่มี
กระบวนการสรางตรงนี้ ซ่ึงใชคําวากระบวนการทางสังคม มีอยู 2 อยางใหญ คือกระบวนการเรียนรู 
และกระบวนการมีสวนรวม ซ่ึงจะนําไปสูการสรางระบบคุณคาและสืบทอดระบบคุณคาจากรุนสูรุน 
การสรางองคความรูและกระบวนการถายทอดจากรุนสูรุน กระบวนการเรียนรู อยากจะเนนโดยเฉพาะ
นักศึกษาวาเราสอนกันที่นี่วา จริงการเรียนรูมี 3 หลัก คือ hand มือ การปฎิบัติ head คือการคิด heart คือ 
ความตั้งใจ ความใสใจ นักศึกษาที่นี่ใชหัวคิดมาก ปฏิบัติไมเคยปฎิบัติ  heart หัวใจในการเรียนอาจจะไม
มี แตชาวบานตองมี 3 ตัวและเทาที่พบชาวบานก็จะมีทั้งสามตัว เพราะวาเขาเรียนรูจากการปฎิบัติจริง 
คือ hand   head คือกระบวนการเรียนรูที่เกิดจากการสั่งสม และ heart เปนวิถีชีวิตของเขาที่ตองใสใจ 
ดังนั้นกระบวนการเรียนรูชาวบาน จะคอนขางครอบกับ 3 h ตัวนี้ ตรงนี้ที่อยากมองวาเศรษฐกิจพอเพียง
เขาไปในตัวหลัก 2 ตัวนี้ ตัว input ขางใน ถากลับไปที่ flow chart อันนี้เปนการถอดบทเรียน ไมใชการ
สรางทฤษฎีใหม ไมใชเปนการไปประเมินชาวบาน แตวาจากตรงนี้เรากลับไปสูขอเสนอแนะ สมมติวา
จะมีการศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ ซ่ึงมีตารางวิธีประเมินเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ 
สมมติวาองคความรูตรงนี้ไปใชตอ ก็คิดวาตองสรางตัวช้ีวัดในเรื่อง คุณคา คุณธรรม ความรู ภูมิปญญา 
ในเร่ืองกระบวนการจะตองถามวากระบวนการตัดสินใจของชาวบานเปนอยางไร กระบวนการเรียนรู
ของชาวบานทําอยางไร ชาวบานรักษาความสัมพันธในชุมชนเปนอยางไร  การใหคุณคาสิ่งแวดลอม
เปนอยางไร และตัวช้ีวัด ซ่ึงความจริงมีตารางที่เขียนไวอยู ดังนี้ 
 จากที่ list อยูก็มาแปลงวาตัวดัชนีเรื่องระบบคุณคา จะถามระบบคุณคาอยางไร ถามความ
พอประมาณ ประหยัด ไมกอหนี้ เหลานี้เปนสิ่งที่พอจะถามไดเชิงประจักษ มาก ปานกลาง นอย และ
อธิบายวาทําไมถึงเปนอยางนั้น ความซื่อสัตยเปนอยางไร ความเพียรเปนอยางไร มีหลักฐานอะไรที่บอก
วาชาวบานซื่อสัตย ฯลฯ ความรู ภูมิปญญาเรื่องการบริโภค ระบบนิเวศ และคําถามเรืองกระบวนการ
ตัดสินใจ วามีวิธีการตัดสินใจอยางไร ความมีเหตุผลอยางไร และทดลองทํากับทั้งสองพื้นที่ และได
คะแนนคอนขางดี กับทั้งสองพื้นที่ ถึงแมวาจะไมใช 100 คะแนนกับเศรษฐกิจพอเพียง แตวามีความ
สอดคลอง อยูในหลายเรื่อง และที่สําคัญ ไมอยากปฎิเสธทฤษฎีเศรษฐศาสตรกระแสหลัก ซ่ึงคิดวาใช
อธิบายพฤติกรรมของคนสวนใหญได แตเวลามองเศรษฐกิจชุมชนคิดวามีส่ิงที่แทรกขึ้นมา อยางเรื่อง
ขอจํากัดแตละพื้นที่ ที่แสดงใหเห็นเรื่องผูนํา สังคม เปนสิ่งที่ทฤษฎีเศรษฐศาสตรหายไป ดังนั้นถาจะ
ศึกษาเศรษฐกิจชุมชน ดัชนีช้ีวัดเศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชน ตองมีเรื่องของกระบวนการทางสังคม
ตางๆ เขาไป อันนี้คือขอเสนอที่คิดวาจะสงไปกรรมการสภาวิจัย แตไมแนใจวาถึงที่สุดโจทยที่เรา
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พยายามทํากับส่ิงที่ทางทานคาดหวังจะสอดคลองหรือไม ประเด็นที่สอง ในเชิงทฤษฎีเอง จะมีการมอง
อะไรอยางไรที่ถูกตองหรือคาดเคลื่อนไป ขอจบการนําเสนอตรงนี้ 
 
อ.เรณู 
 เรียนถามทานอ.สมนึกวา อ.ปทมาวดี ตอบคําถามหรือยัง 
 
อ.สมนึก 
 ตอบแลวสวนหนึ่ง แตวาจะเหมือนกับที่ผมคิดหรือไม ซึ่งอยากมานั่งฟงอยางเดียว จริงแลว
อยากสะทอนใหทางหมูบาน ชาวบานที่อ.ปท คิดอยางนี้ มีจุดไหนบางที่เขาแตกตางออกไป จุดที่เหมือน
เรารูอยูแลว 
 
อ.ยงยุทธ 
 อยากจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในสิ่งที่อ.สมนึกถาม เหมือนกับ beyond economic theory 
พอสมควร ถาดู factor ที่เขามา ปจจัยแวดลอมที่ผนวกเขามากับ conventional theory ที่เราใชกัน เพราะ
ทางเศรษฐศาสตรทรัพยากร inter temporary resource  allocation ก็เปนตัวที่สะทอนภาพที่อาจารยกําลัง
พูดถึง องคประกอบหลัก คือตัว pricing กอน กับที่ reflect scarcity คือ ณจุดสมดุล ซ่ึงตรงนั้นความ
เขาใจของคนที่จะดูระดับ scarcity  มีมากนอยเทาใด ไมไดตีความออกมาชัดเจนในโลกของความเปน
จริง ซ่ึงภาพของที่อาจารยสะทอนใหเห็นวาดีกรีบางอยางซึ่งชาวบานเขาทํา กอนที่จะสรางระบบที่
อาจารยนําส่ิงตางๆ เขาไปจับ เขาเดือดรอนมาถึงระดับหนึ่ง ส่ิงนี้เราอยากเห็นวาความเดือดรอนระดับ
ไหน เพราะอาจารยไปประเมินระดับสุดทายเปน post evaluation ไมมี pre assessment คือครั้งแรกเลย 
ระดับไหนที่ชาวบานเขาไดรับความเดือดรอน ระดับ scarcity ของ resource deplete  ไประดับไหน 
จนถึงขั้นที่เขาเดือดรอน เขาถึงหลังชนฝา และเมื่อหลังชนฝา เขาไมมีทางเลือกแลว จําเปนตองอยูในที่
นั้น เขาตองอยูในระดับ immobile ดังนั้นเขาตองอยูกับปญหา เขาพยายามจะแก ซ่ึงจุดตรงนี้ชุมชนใน
บานเราจะมีdegree ตรงนี้แตกตางกัน แตส่ิงนี้ยังไมเห็น แตอาจเขียนไวในรายงานแลว แตตองมี 
condition ตรงนี้เปนการลวงหนากอนเพื่อจะไดรูวาสิ่งที่เราเขาไปสวมมีความแตกตางระดับพื้นที่
หรือไม องคประกอบอีกสวนหนึ่ง ใน inter temporal resource allocation ก็คือ นอกเหนือจากเรื่องของ 
pricing reflect scarcity ตรงนั้น ซ่ึงคอนขางยากในการทําความเขาใจ อีกสวนหนึ่งที่มีอยูหรือ constraint 
ทั้งหลายเปนส่ิงที่ institute ไมไดคิดคน เปนสวนหนึ่งที่เรามองไมเห็นวามีอยูเทาไร ซ่ึงตรงนี้เปนเรือง
ฐานของทรัพยากรที่มีอยูในพื้นที่ แตส่ิงทีมีองคประกอบก็คือเร่ือง renewable กับ reuse recycle ทั้งสอง
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นี้เปนองคประกอบระยะยาว ดังนั้นส่ิงที่ทํานั้นมีเวลามาเกี่ยวของดวย ที่เราฟงเหมือนกับเปน static ซ่ึง
ไมใชทั้งหมดที่เราพูดเปนเรื่อง dynamic กระบวนการปรับตัวของการใชทรัพยากร เพื่อจะเก็บทรัพยากร
นั้นใชใหเพียงพอและเหลือใหลูกหลาน ดังนั้นระดับ optimal ซ่ึง reflect future generation แตวาการที่
เรามี resource base หรือ institute renewable กับ reuse recycle ทั้งหลายนี้ ตองมีกติกาเขามากํากับ ซ่ึงใน
ทฤษฎีที่เราเรียนไมไดมีบอก แตกฎกติการตรงนี้ก็ขึ้นกับ ถามันไมมีก็บอกวา marketลมเหลว แตส่ิงที่เรา
กําลังดูเราดูวาจะแก market failure นั่นคือการmaintain กฎกติกา โดยเอาทฤษฎีเขาไปจับ แตส่ิงที่ชุมชน
ทําสะทอนคือความลมเหลวของรัฐในการกุมกฎกติกา ให resource จัดสรรไปตามที่ควรจะเปน และวิถี
ชุมชนเปนวิถีที่เขามาจับเพื่อจะแกความลมเหลวของรัฐในการที่จะดูแลทรัพยากรใหเกิดความเหมาะสม
ของพื้นที่ อันนี้มีทางหนึ่งที่จะจัดสรรทรัพยากรovertime เขามาจับในทฤษฎีที่อาจารยทําได เปนตัวที่
เสริมเขามาอีก นอกเหนือจากที่ทีมของนิดาที่พยายามเอา inverse คูทเมกเกอร มาใช โดยพอประมาณ
เปนยูคว่ํา และมีตัวลักษณะบางอยางของ utility มา add up กันแลวพยายามหาระดับ optimum  ซ่ึงมี 
paper ของอาจารยที่นิดา อาจลองเอาตรงนั้นมาชวย review หรือเสริมได 
 
ดร.สมนึก 
 ที่อยากจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อยากจะฟงจากชาวบาน ไมอยากจะพูดภาษาเศรษฐศาสตร
กันเอง เรามีทรัพยากรที่มีคา มานั่งอยูตรงนี้ ส่ิงที่ถามอยากไดความรู เกี่ยวพันกับส่ิงที่อาจารยพูดไป จาก
ที่ฟงจากสองกรณีที่ผานมาเหมื่อนเกิดเหตุการณ ที่บอกวาระเบิดจากขางในเหมือนเปนแผลจนหนอง
แตก ถามวาหากไมเกิดการระเบิดจากขางในการเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดขึ้นไดหรือไม เพราะจากการ
ประสบความสําเร็จของสองพื้นที่นี้จะสามารถแผขยายไปที่อ่ืนไดหรือไม ทําไมตองรอจนกระทั่งมัน
ระเบิด  คําถามที่สอง ทางบุรีรัมยบอกวาพอดีเปล่ียนผูนํา หากไมเปลี่ยนผูนําเหตุการณนี้จะเกิดขึ้นได
หรือไม หรือสมมติวาในอนาคตผูนําเปล่ียนไปอีกคนหนึ่งที่มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปเราจะสามารถรักษา
ระบบนี้ไดหรือไม และที่เกี่ยวของ คือเห็นบอกวาทุกวันนี้มีหมูบานอื่นมาดูงาน มาดูความสําเร็จเขาเอา
ไปใชไดหรือไม ปจจัยอะไรที่เขาเอาไปใชไดหรือไมได และกรณีสองหมูบาน ตอนนี้คิดวาเทาที่ดิฉันฟง
คอนขางพอใจ และคิดวาประสบความสําเร็จพอสมควร ถามวาเราจะรักษาไวไดยั่งยืน? ระบบความรู 
ทรัพยากรมีความสําคัญ คนกับปาตองอยูดวยกัน คนกับทรัพยากรธรรมชาติตองอยูดวยกัน ตองดูแล
รักษา ความรูตรงนี้จะสามารถถายทอดไปใหลูกหลานไดในระยะยาว และรักษาระบบคุณคา ความ
ซ่ือสัตยฯลฯ ไดหรือไม เพราะที่ถามเพราะคนรุนนี้ไดเห็นวาตนเองนี้เกือบสูญเสียทรัพยากรที่มีคาไป
แลว และทรัพยากรที่มีคาชวยกันรักษา แตรุนลูกหลานตอไป เมื่อเขาโตขึ้นมา แลวเลาวาตอนแรกที่คน
มาตัดไมแลวชอบใจ หากรุนหลังเขาเติบโตแลวมีไมเต็มปาและไมไดคิดวามีคา มีคนมาตัดชอบใจอีกก็
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ได เราจะสามารถถายทอดวาปาเปนของมีคาจะสามารถถายทอดตอไปไดในระยะยาว คิดวาจะ
กระบวนการตรงนี้หรือไม 
 
 รศ.ดร.ประยงค  เนตยารักษ 

ในใจของกรรมการเขาคิดอยางไร คือการสัมมนาในวันนี้ ในฐานะที่กรรมการอยากใหโดย
ไมใชการเผยแพรผลงานวิจัย เราคิดวาการจัดสัมมนาคราวนี้จะไดระดมความคิดเห็นจากหลายๆ ฝาย 
และเอามาเขียนเปนรายงานสุดทายจะไดประโยชน ความเห็นหลากหลาย ซ่ึงคอนขางจะเปดมากในการ
รับฟงความคิดเห็นตางๆวามีขอเสนอแนะอยางไร พอดีผมไมไดอานรายงานนี้ แตอานรายงานกอนๆ คดิ
วาความคาดหวังของกรรมการไมไดคาดหวังอะไรมาก เพียงแตมีหลักๆ อยูคือ หากดูตามหัวขอและ
วัตถุประสงค คือสงเสริมศักยภาพนักเศรษฐศาสตรในการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงภายใตบริบท
ของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม สวนหนึ่งในนี้ก็จะตรงกับคําถามของอ.เยาวเรศ ซ่ึงเรื่องนี้เปน
ประเด็นตามที่อาจารยพยายามอธิบายมากวาเศรษฐกิจพอเพียงหมายความวาอยางไร พยายามที่จะยืนยัน 
และบอกวาอะไรคือเศรษฐกิจพอเพียง ขอที่สองคือ จากความหมายตรงนั้นลงไปอยูในพื้นที่ก็เลือกพื้นที่
สองแหง เพื่อจะเอามาสะทอนตรงนี้ วาพื้นที่สองแหงนี้สะทอนเศรษฐกิจพอเพียงที่จะเขาไปเรียนรูซ่ึง
ผมคิดวา สวนหนึ่งที่อาจารยสุดทายจะตองออกมาใหชัดวาสองพื้นที่ที่เลือกนี้มีความเปนเศรษฐกิจ
พอเพียงอยางไร ตัวแปรอะไรที่เปนเศรษฐกิจพอเพียง เพราะในที่สุดเมื่อเผยแพรออกไปคนหยิบอานจะ
ไดรูวานี้คือตัวอยางของเศรษฐกิจพอเพียงที่เปนรูปธรรม ตรงนั้นอยากใหในที่สุดอยากใหชัดเจน 
เพราะฉะนั้นจะสัมพันธกับขอมูลที่จะนําไปใชกับmethodology ที่ทําใหคนอานเชื่อวาสิ่งที่อาจารยบอก
เปนไปตามความหมาย จากนั้นจะนําไปสูหลังจากนั้น จะมีแนวทางอะไรที่นักเศรษฐศาสตร จะไป
เรียนรู เพราะหัวขอเปนเรื่องการสงเสริมศักยภาพนักเศรษฐศาสตรที่จะเขามาเรียนรู ผมเขาใจวาคงเปน
เร่ืองการเผยแพร ที่อาจารยเยาวเรศ  
 จุดอันหนึ่งที่อาน อยาก comment ที่อาจารยมีตารางให แตวิธีการยังไมชัดวาอาจารยจะเอา
ตัวเลขมาใสตารางอยางไร และมีการคํานวณคาออกมาอยางไร คือเรากําลังพูดวาวิธีการของอาจารยจะ
ใชวิธีการทางมานุษยวิทยา ถาใชทางมานุษยวิทยาก็จะตองเขียนรายงานแบบหนึ่ง วิธีการเก็บขอมูลก็
แบบหนึ่ง เขาใจวาเปน in-depth study ในเชิงมานุษยวิทยา วิธีการอันนี้สไตลการเขียนก็แบบหนึ่ง แตวิธี
ทีเปนตัวเลขมาชี้วัดก็เปนอีกแบบหนึ่ง เพราะฉะนั้น methodology จะเปลี่ยนไป ซ่ึงคิดวาตองเขียนใหชัด
วาจะเอาอยางไร เพราะคนอานจะไดรู ซึงผมคิดวาจะเปนประโยชนกับอาจารยวาประเด็นพวกนี้จะทํา
อยางไร เพราะจุดออนเทาที่เสนอคือกรอบความคิดมาก แตการแปลงไปสูพื้นที่ที่จะออกใหชัดเจน คิดวา
ยังไมชัดตรงนั้น ในการที่link ตัวอยางออกมาเปน output  
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อ.ดิเรก 
 ส่ิงที่จะวิจารณ หรือออกความเห็น ก็เกี่ยวของกับวิธีการตีความทางเศรษฐศาสตร โดยเฉพาะ 
slide ที่มีตัวชี้วัดดานปจจัยนําเขา กระบวนการ คิดวาดี แตวาดีเกินจริงนิดหนอย เลยทําใหไมคอยดี หาก
จะทําใหดีตองมีตัวรายเขามา เหมือนกับเราลืมตัวราย อยางเชน ภัยคุกคาม ในหนา 52 หมายความวาจะ
ยั่งยืนหรือพอเพียง ตองคํานึงถึงความเสี่ยงที่จะมาขอใหความคิดเห็นในเรื่องการตีความของนัก
เศรษฐศาสตร  ตัวอยางเชน ตัวช้ีวัดดานปจจัยนําเขา หรือกระบวนการ  คิดวาส่ิงที่ทีมวิจัยพูดถึงปจจัย
ตางๆ ยังพูดถึงดานบวกเพียงอยางเดียว อยากใหเพิ่มปจจัยดานลบดวย หมายความวา จะตองคํานึงถึง
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นมาในอนาคตดวย ยกตัวอยางเชน ภัยคุกคาม ในหนา 52 ไดพูดถึงภัยคุกคามจาก
นิคมอุตสาหกรรมที่ทุงคาย หรือ กรณีที่มีแรงกระทบจากตลาดภายนอกที่เบาบางของพื้นที่บุรีรัมยทําให
ชุมชนสามารถอยูรอดได  ในสวนนี้ถาหากผลกระทบดังกลาวรุนแรงขึ้นจะเปนอยางไร ดังนั้น จึง
อยากจะใหเติมปจจัยดานลบดวย  เชน ภัยคุกกคามหรือความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในวันขางหนา ไมใชใน
อดีต เพราะวาในอนาคตอาจมีอะไรเกิดขึ้นไดหลายอยาง ดังนั้น หากชุมชนในระบบมีตัวตานทาน หรือ 
immunity ก็จะทําใหสามารถอยูรอดได  หรือกรณีที่ในรายงานกลาวไววามีโครงการจากภาครัฐเขามาใน
ชุมชน แตหากชุมชนหนักแนนมากพอ และรวมกันที่จะตอสูกับแรงกระทบจากภายนอก  หากตีความ
สวนนี้เพิ่มเติมใหชัดเจนก็จะทําใหเนื้อหารายงานมีความสมบูรณขึ้น สวนเรื่อง quantify  คิดวาไมจําเปน 
เพราะยาก 
 
อ.ปทมาวดี  
 จริงๆ แลวโครงการไมไดตองการวัดเรื่อ quantify เพียงแตอยากจะศึกษาวาชุมชนนั้นมีความ
พอเพียงอยูในระดับมาก ปานกลาง นอย เทานั้น  และศึกษา factor ของความเปนเศรษฐกิจพอเพียงของ
ชุมชนวามีจุดเดน ณ จุดไหน ตรงไหน  
 
รศ.ดร.ยงยุทธ 
 ในเรื่องของความพอเพียงของชุมชนในระดับมาก ปานกลาง นอย ทีมวิจัยเคยถามความคิดเห็น
ของใครบางหรือไม หรือไดมาอยางไร ตรงนี้ยังไมคอยชัดเจน หรือในที่สุดผลลัพธสุดทายอาจไมมี
คําตอบที่ชัดเจน อยากใหทีมวิจัยอธิบายวิธีการใหชัด เพราะไมมีรายละเอียดวาทีมวิจัยใชเกณฑอะไรที่
บอกระดับของความเปนเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน 
 
 



 179

อ.ปทมาวดี 
 สําหรับเกณฑตางๆจะเขียนไวในรายงาน และขอตอบคําถามของอ.ดิเรก วาปจจัยนําเขาของแต
ละพื้นที่นั้นมีความแตกตางกัน ในเรื่องแรงกระแทกของภายนอกเบาบางเปนกรณีของบุรีรัมย  สวนที่
ปะเหลียนจะเปนอีกลักษณะหนึ่ง ซ่ึงตองพูดถึงเรื่องโครงสรางอํานาจในการจัดการทรัพยากรดวย 
 
อ.ดิเรก 
 ในเรื่องของแรงกระแทกจากภายนอกนั้น โอกาสที่จะกระแทกหรือ ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนั้น
เกิดขึ้นไดเสมอ ไมมีทางทราบลวงหนา จึงอยากใหเพิ่มในสวนนี้เพื่อใหสมบูรณ และเปนจริงขึ้น  
 
อ.เรณู 
 ตอบคําถามในเรื่องของเกณฑความพอพียงระดับมาก ปานกลาง นอย มาจากการลงพื้นที่ของ
นักวิจัยสองคนและ อ.ปทมาวดีไดนําความคิดเห็นของทั้งสองคนมาสังเคราะหอีกครั้ง  สวนคําถามที่วา 
ควอนติไฟลหรือไม งานวิจัยคร้ังนี้ไมไดเนนในประเด็นนั้น  
 
อ.ปทมาวดี 
 คิดวาในรายงานสวนสุดทายจะมีคําอธิบายที่ชัดเจนขึ้นวาทําไมจึงคิดวาชุมชนอยูในระดับมาก 
ปานกลาง หรือนอย หรือเห็นไมชัด  
 
ดร.พงษวิภา 
 สวนตัวอาจจะมองในเรื่องทฤษฏีแตกตางไปจากทีมวิจัย เ ร่ืองนี้ เปนเรื่องของการที่จะ
ประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใตบริบทของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  กลาวคือ 
วิเคราะหวาชุมชนมีความพอเพียงที่จะทําใหนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือไม ซ่ึงทางทีมวิจัยไดมีการ
อธิบายถึงบริบทของความแตกตางระหวางทฤษฎีการพัฒนาที่ยั่งยืน กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แต
สําหรับนักสิ่งแวดลอม อาจมีความเห็นแตกตางไปจากทีมวิจัย กลาวคือ ในแงของนักสิ่งแวดลอมนั้นคิด
วาเศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องมือตัวหนึ่งซ่ึงนําไปสูจุดมุงหมายปลายทาง คือ การพัฒนาอยางยั่งยืน ซ่ึง
เปนการสมดุลระหวางทุน 4 ทุน แตจะทําทุนอยางไรใหสมดุลนั้น คิดวาจะตองมีตัวคุณธรรม และ
ความรูไปจัดการจึงจะทําใหเกิดความสมดุล และนําไปสูความยั่งยืน  แตทีมวิจัยไดทําการเปรียบเทียบวา
การพัฒนาอยางยั่งยืนเปนการขับเคลื่อนจากภายนอกเขามา โดยใชกลไกทางราคา แตเศรษฐกิจพอเพียง
เปนการขับเคลื่อนจากตัวชุมชนเอง 
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มีคําถามวา  
 1) ถาเชนนั้น จะ apply เศรษฐกิจพอเพียงไปเพราะเหตุใด ถามีความแตกตางไปจากการพัฒนา

ที่ยั่งยืนซึ่งเปนเปาหมายของการทํางานทุกประเภท    
2) พฤติกรรมของการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติมาจากการขับเคลื่อนพฤติกรรมที่เกิดจาก

ประสบการณ ดังนั้นในแงของการมองถึงอนาคต หากชุมชนหรือเด็กๆ ที่ไมเคยมีประสบการณ หรือ ไม
เคยไดรับผลกระทบเหลานี้ ดังนั้นคนเหลานี้จะไมมีจิตสํานึกที่จะรักษาทรัพยากรธรรมชาติ หรือ การ
พัฒนาที่ยั่งยืนหรือไม ดังนั้น นอกจากประสบการณแลว จะมีปจจัยอ่ืนที่ขับเคลื่อนใหคนคิดเกี่ยวกับ
เร่ืองนี้หรือไม คิดวาในแงเศรษฐศาสตรนาจะมองตรงนี้ดวย 
 
อ.ปทมาวดี 
 กรอบเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น เปนกรอบที่จากการตีความของนักเศรษฐศาสตร ตามตํารา
เศรษฐศาสตร เพราะฉะนั้นอาจมีสวนที่เหล่ือมกันอยูกับมุมมองของนักสิ่งแวดลอมบางเล็กนอย 
 
ดร.วนิดา  
 มี 2 สวน คือ  

1) ช้ีแจงวา ทีมวิจัยอาจเขาใจผิดเกี่ยวกับหลักการ 3 หวง 2 เงื่อนไขของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของสภาพัฒนสภาพัฒนไมไดบอกวา 3 หวง 2 เงื่อนไขนั้นจะตองแยกออกจากกัน หรือดูทีละ
สวน แตบอกวา องคประกอบของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น มี 3 หวง โดยที่ทั้ง 3 หวง จะตองไปดวยกัน 
และตองมี 2 เงื่อนไขดวย คือ คุณธรรม กับองคความรู  แตคนที่นําไปใชมักจะนําใชแยกกัน และตีความ
ผิดไป 

2) เห็นดวยกับ อ.พงษวิภา วาการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นเปน goal หรือ  ends สวนเศรษฐกิจพอเพียง
นั้นเปนปรัชญาหรือเปนเครื่องมือในการที่จะนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่อยากจะกลาวถึงคือประเด็น 
ความมั่งคั่ง ซ่ึงมี 2 แบบ คือ แบบสัมผัสไดและสัมผัสไมได แตที่ปจจุบันนี้ไมมีความยั่งยืนเนื่องจากคน
มุงเนนแตความมั่งคั่งแบบสัมผัสได ดังนั้น ทีมวิจัยนาจะนําเอา concept เร่ืองนี้ไปใชในพื้นที่ดวย เพื่อดู
วาเขาเนนในเรื่องใดมากกวา จากนั้นคอยนํามาเปรียบเทียบกัน ที่ผานมาเรามักไมไดใชปจจัยความมั่งคั่ง
แบบที่สัมผัสไมได เชน คุณธรรม องคความรู นอกจากนี้ส่ิงที่ทีมวิจัยยังพูดถึงนอยมาก คือ ตัวสถาบัน 
และกฎหมาย ซ่ึงเล่ียงไมไดที่จะพูดถึงสวนนี้ เนื่องจากหากไมมีสวนนี้จะทําใหบทบาทในเรื่องการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาตินั้นไมดีขึ้น ถึงแมจะมีกติกาแตก็ยังออนอยูมาก บางพื้นที่จะมีตัวสถาบันเขา
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มาเกี่ยวของทําใหกติกาบางอยางใชไมไดผล ซ่ึงทําใหไมมีคุณธรรม เกิดความไมเทาเทียมกันในการใช
ทรัพยากรในพื้นที่ ดังนั้น จะทําอยางไรใหคนในชุมชนเกิดการเทาเทียมกันในการใชทรัพยากรในพื้นที่ 
3) เห็นดวยกับ อ.ประยงคที่วาจะตองมีเหตุผล และอธิบายใหชัดเจนวาทําไมจึงเลือกสองพื้นที่นี้ใน
การศึกษาความเปนเศรษฐกิจพอเพียง สองพื้นที่นี้มีลักษณะพิเศษอยางไร ทําไมจึงเลือก 2 พื้นที่นี้ ซ่ึง
อาจจะมีพื้นที่อ่ืนๆ อีกหลายท่ี ที่อาจจะมีคุณสมบัติความเปนเศรษฐกิจพอเพียงมากกวาก็ได แลวเหตุใด
จึงเลือกสองพื้นที่นี้  
 
อ.ปทมาวดี  
 จริงๆ แลวการพัฒนาที่ยั่งยืนเปนเปาหมายสุดทายอยางที่อาจารยทั้งสองทานไดกลาวมา โดยมี
คนเปนจุดศูนยกลาง แตทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรไดกลาวถึงวาจะมีกลไกที่จะนําไปสูความยั่งยืนได
อยางไร ดังนั้น จึงไดอธิบายถึงทฤษฎีตางๆ ในดานเศรษฐศาสตร เพื่อนํามาเปรียบเทียบเทานั้น ไมได
นําเอาเศรษฐกิจพอเพียงไปเปรียบเทียบกับเปาหมายแตอยางใด เนื่องจากเศรษฐกิจพอเพียงก็นําไปสู
ความยั่งยืนเชนเดียวกัน แตอยากจะเปรียบเทียบถึงกลไกมากกวาวามีความแตกตางกันอยางไร 
 
คุณพิศิษฐ 
 ในฐานะชาวบาน ขณะนี้มองวามีอยู 2 ฝาย คือ ฝายหนึ่งคือ นักวิชาการที่มองแยกแยะในเรื่อง
ระบบ และทฤษฎีตางๆ แตอีกฝายคือ ชาวบาน ซ่ึงอาจจะไมมีความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว  
มี 2 ประเด็น ที่จะกลาวถึง คือ  

1) อยากจะเลาใหฟงวา ในอดีตสังคมไทย หรือสังคมชนบทในหลายๆ ประเทศของโลก เคยมี
ความสุข อยูดีกินดี มากอนอยูแลว  ไมวาจะเปนเรื่องของอาหาร ความเปนอยู คุณธรรม จริยธรรม 
วัฒนธรรมตางๆ ในอดีต คิดวามีอยูกอนแลว  

2) แตเมื่อหลังจากที่ชุมชนมีความสะดวกสบาย ตอมาไดมีการพัฒนาจากภาครัฐ ตั้งแตป 2500 
อาจกลาวไดวา เปนชวงที่ทางสภาพัฒนไดใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ หลังจากนั้นความ
อยูดีมีความสุขของชาวบานเริ่มลดนอยลง บุรีรัมยก็บอกวามีการสัมปทานปาไมคร้ังแลวครั้งเลา 
จนกระทั่งตนไมใหญหมดไป แหลงอาหารก็หมดไปดวย สอดคลองกับทางปะเหลียน ปาชายเลนถูก
สัมปทานตัดไมเผาถานตอเนื่องยาวนานมากวา 50 ป จนกระทั่งระบบนิเวศนปาชายเลนเสื่อมโทรม สัตว
ทะเลที่เปนอาหารก็ลดนอยลง แตนักเศรษฐศาสตรในยุคนั้นไดชูประเด็นวาทกรรมการเติบโตทาง
เศรษฐกิจโดยการทําลาย ประชาชนในขณะนั้นประสบกับความยากลําบาก ซ่ึงระยะหลังประชาชนเริ่ม
รูสึกวาตนเองเดือดรอน จึงไดเร่ิมมีการรวมตัวกันเพื่อตอสู ซ่ึงจะเห็นไดวาเกิดขึ้นทั้งที่จ.บุรีรัมย และปะ



 182

เหลียน โดยการฟนฟูเอาระบบนิเวศน ทั้ง ดิน น้ํา ปาไม ปาชายเลน  ปจจุบันนี้ทรัพยากรธรรมชาติเริ่ม
คืนกลับมาเหมือนเดิม จึงคิดวาตอนนี้ชุมชนเริ่มมีความสุขบางพอสมควร ในขณะที่ภาครัฐกําลังโตเถียง
กันถึงความลมเหลวของนโยบายในการพัฒนาประเทศ ซึ่งทําใหเกิดวิกฤติ สังคมเสื่อมโทรม คนไมมี
จริยธรรม  แตขณะเดียวกันชุมชนไมทราบวาเกิดอะไรขึ้น แตปญหาที่เกิดขึ้นมักมองวาชุมชนเปนผู
กอใหเกิดปญหา อยางไรก็ตาม ณ ตอนนี้ชุมชนในหลายๆ พื้นที่เริ่มฟนตัว ไมเพียงเฉพาะ 2 พื้นที่ที่
กลาวถึง และคิดวายังมีพื้นที่ที่ดีกวา 2 พื้นที่นี้มากมายในประเทศไทย หรือในหลายๆ ประเทศ  

ดังนั้น การที่นักวิชาการ นักพัฒนา หนวยงานราชการ เร่ิมมีวาทกรรมใหม เริ่มใชเศรษฐกิจ
พอเพียงบาง การพัฒนาที่ยั่งยืนบาง เพื่อมาอธิบายในสิ่งที่ชาวบานไดทํา คิดวาควรใหเกียรติและยกยอง
แกชาวบานที่บุรีรัมย ที่ปะเหลียน หรือชาวบานพื้นที่อ่ืนๆ ดวย จริงๆ แลวไมวาจะอธิบายวิถีชีวิตของ
ชุมชนวาอยางไรก็ตาม แตผมคิดวาชาวบานแทบทุกพื้นที่ตางพูดเปนเสียงเดียวกันวา ตอนนี้ชาวบานมี
ความสุขมากพอควร ไมวาจะเปนเศรษฐกิจพอเพียงหรือการพัฒนาที่ยั่งยืนก็ตาม ผมชอบที่อาจารยพูดวา
เมื่อชาวบานมีความสุขแลว มีความเสี่ยงเขามาคุกคาม ผมคิดวานั่น คือ ความคิดของนักเศรษฐศาสตร 
ความคิดของนักพัฒนาชาติบานเมือง เชน FTA GMO โครงการ SEA FOOD BANK การปลูกมะละกอ
ทางอีสาน การปลูกขาว GMO แตไมมีใครที่ยับยั้งหรือขัดขวางในเรื่องดังกลาว ซ่ึงผลลัพธในที่สุด ผม
คาดวาชาวบานที่มีความสุข ณ ปจจุบันนี้ จะหวนกลับไปสูความยากลําบากอีกครั้ง และตอจากนั้น ก็จะ
มีวาทกรรมใหมขึ้นมาอีกวาชาวบานควรจะอยูอยางไร  ดังนั้น โดยสรุป  มีความเห็นวา โลกที่
เปลี่ยนแปลงไปอยูตลอดเวลา ส่ิงที่เรียกวาการพัฒนาก็ถูกตีความหมายอยูตลอดเวลา การเจริญเติบโตก็มี
ความหมายสลับไปมาอยูตลอดเวลา แตส่ิงที่เปนความจริงแท หรือแกนแท คือ ชุมชนเองจะเปน
ผูถูกกระทํา แต ณ ปจจุบันชาวบานไมยอมถูกกระทําฝายเดียว เนื่องจากการกระทําดังกลาวทําให
ชาวบานไดยอนคิด  

สุดทาย ดีใจที่นักเศรษฐศาสตรรุนใหม ใหความสําคัญกับความเปนอยูอยางมีความสุขของ
ชาวบาน ถึงแมวาชาวบานนั้นอาจจะไมเขาใจในเรื่องหลักการหรือทฤษฏี หรือแมกระทั่งตัวช้ีวัดที่ได
กลาวมา บางตัวชาวบานอาจจะไมเขาใจ หรือนึกภาพไมออก แตโดยนามธรรม คิดวาชาวบานโดยรวม
นั้นมีความสุขขึ้น และอยากจะฝาก ใหคิดถึงสิ่งที่จะไมทําใหความสุขของชาวบานเปลี่ยนแปลงไปอยาง
รวดเร็ว นักเศรษฐศาสตรทุกทานจะมีแนวทางในการปองกันและแกปญหารวมกันอยางไร เพื่อมิให
ชาวบานเกิดความเดือดรอนขึ้นมาอีก เพราะการปองกันดีกวาแกปญหา และดีใจที่มีการสรางนัก
เศรษฐศาสตรรุนใหม โดยที่ชาวบานมีสวนชวยในการสรางมุมมอง และคิดวาจะทําใหเราไมกาวซ้ํารอย
เดิมที่เคยเกิดปญหาขึ้นมาแลว  
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บังลิ 
 ในฐานะที่เปนชาวบานที่มีความรูนอย อยากจะเสริมวา หลักใหญๆ ที่ชาวบานรวมกันอนุรักษ 
คือ ปาชายเลน หอยนางรม และหอยปะ  โดยที่ชาวบานจะไมบุกรุกปาชายเลน และชาวบานรวมกันดูแล
แหลงหอยนางรมกันเอง หอยปะก็เชนเดียวกัน โดยมีขอตกลงรวมกันวาใหจับแตตัวใหญๆ ซ่ึงทุกคนก็
ใหความรวมมือเปนอยางดี  ดังนั้น สวนตัวคิดวามีความเปนเศรษฐกิจพอเพียงพอสมควร ในแงที่
ชาวบานทุกคนไมเบียดเบียนทรัพยากรธรรมชาติ  
 
คุณสุภาพ 
 สําหรับมุมมองเศรษฐกิจพอเพียงของชาวบาน อาจจะมองคนละแบบกับนักเศรษฐศาสตร โดย
ที่ความพอเพียงนั้นไมมีเปาหมายสูงสุดวาแคไหนที่เรียกวาพอเพียง  คิดวาความพอเพียงนั้นอยูที่ใจวาจะ
พอเพียงหรือไม ยกตัวอยาง ผมหาเงินไดวันละ 20 บาท ก็พอเพียง เพราะใหลูกไปโรงเรียน 10 บาท 
เหลืออีก 10 บาทเก็บไว หรือซ้ืออาหาร ซ่ึงแตละพื้นที่สภาพเศรษฐกิจนั้นไมเหมือนกัน ที่ปะเหลียนอาจ
มีรายไดวันละเปนพันบาท  ดังนั้น ความพอเพียงเลยไมเทากัน สําหรับบุรีรัมย 20 บาท อาจจะพอเพียง
แลว แตปะเหลียน 1000 บาทอาจจะพอเพียงก็ได เปนตน 
 
อ.เรณู สรุป 
 มีคําถามจากที่ประชุม เชน ดร.เยาวเรศ ทับพันธุ ถามวา ในที่สุดนักเศรษฐศาสตรจะนําบทเรียน
ที่ทีมวิจัยถอดออกมาจาก 2 พื้นที่ เอาไปใชไดอยางไร จะนําประเด็นดังกลาวไปเขียนเพิ่มเติมในรายงาน  
นอกจากนี้ มี ขอคิดเห็นจาก อ.ดิเรก ในเรื่องของการเพิ่มเติมในเรื่องกับดักหรือภัยคุกคาม  และประเด็น
ที่ อ.พงษวิภา ใหขอคิดเห็นไววา จากขอสรุปจะเห็นไดวาชาวบานเรียนรูจากประสบการณแลวจึงมา
แกปญหา ดังนั้น ถาพื้นที่อ่ืนที่เด็กรุนใหมไมเคยผานประสบการณมากอน จะสามารถรับถายโอนใน
เร่ืองของแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง และจะพยายามทําพื้นที่ใหมีความพอเพียงไดหรือไม 
 
รศ.ดร.ประยงค 
 ผมเนนในเรื่องของการเขียนงานวิจัย  อยากใหชัดเจน  เพราะในที่ สุด  คนที่ไปเรียนรู
ประสบการณคือนักวิจันสองคนที่ลงไปในพื้นที่ และรายงานฉบับนี้เมื่อเสร็จแลว คนอื่นจะตองหยิบ
อานและจะตองเขาใจเนื้อหาขางในวา 2 กรณีศึกษาไดถูกตีความไวอยางไร มีรายละเอียดอยางไร ผมเอง
ทํางานกับ อ.อคิน นานพอสมควร ซ่ึงถาเขียนแนวมานุษยวิทยา จะตองเขียนใหมีรายละเอียดมาก
พอที่จะทําใหคนอานตีความดวยตัวเองได หมายถึงคนอานสามารถตีความไดไมเหมือนหรือ
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นอกเหนือไปจากคนเขียนก็ได แตตองมีมีขอมูลมากพอ ซ่ึงอยากจะเห็นอยางนั้น เพราะแมกระทั่ง
ชาวบาน ก็ยังมีความคิดเห็นในเรื่องความพอเพียงแตกตางกัน ซ่ึงสองพื้นที่ก็อาจจะมีความแตกตางกัน 
และยิ่งหมูบานทางภาคใต พบวา นับถืออิสลามถึง 95% สวนภาคอีสานคาดวาจะนับถือศาสนาพุทธ 
เพราะฉะนั้น ตรงนี้อาจจะมีผลตอการตีความดวย จึงอยากใหมีรายละเอียดในสวนนี้ และไดถามอ.ยง
ยุทธ ดวยวา กรรมการรับไดหรือไมที่ตัวช้ีวัดไดมาจากคนสองคน ไมไดมาจากการรวมระดมความ
คิดเห็น เนื่องจากทั้งสองคนนั้นมี background ของตัวเอง และคอยไป absorb ส่ิงแวดลอม และใหความ
คิดเห็น เทากับวาเปนการถายทอดจากพื้นที่มาสูชน และจากชนมาสูรายงาน วิธีการดังกลาวเปนที่
ยอมรับไดหรือไม ดังนั้น อยากใหมีรายละเอียดตรงนี้ คือไมไดบอกวาผิดหรือถูก แตอยากใหมีความ
ชัดเจน เพราะในฐานะที่เปนกรรมการตรวจรับอยากใหมีความชัดเจน  
 
อ.ปทมาวดี 
 คิดวา ยังมีความเขาใจที่ตางกันพอสมควร เพราะไมไดตองการสรางตัวช้ีวัดเพื่อประเมินพื้นที่ 
และไมไดตองการดูวาในที่สุดแลวพื้นที่นี้พอเพียงหรือไม คิดวาไมใชเปาหมายตั้งแตตน แตตองการดู
ส่ิงที่ชาวบานทําและดึงขึ้นมาวาถาเราจะมองชาวบานในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง ควรจะมีประเด็น
อะไรบาง เพราะฉะนั้น ส่ิงที่ทีมวิจัยเสนอ คือ กระบวนการทางสังคมเปนสิ่งที่มองขามไมไดเพราะวาจะ
ไมสามารถนําไปสูเร่ืองระบบคุณคาได จึงไมแนใจวากรรมการกับนักวิจัยจะมองตรงกันหรือไม และ
ตอจากนั้นจะมีขอเสนอตอไปวาถาจะทําในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนั้นจะมีตัวช้ีวัดแบบใด แตใน
รายละเอียดนั้นคิดวาตางพื้นที่ก็มีความแตกตางกัน  
 
รศ.ดร.ประยงค 
 ขอเพิ่มเติมวา อยากขอใหชาวบานยืนยันวาตัวช้ีวัดนี้ใชไดหรือไม หรือจะใหเอาตัวช้ีวัดไปให
ชาวบานประเมินวาสถานภาพเขาเปนอยางไร ขอใหอธิบายตรงนี้ใหชัดเจน โดยเปนตัวช้ีวัดที่ชาวบาน
เห็นดวยวา ตัวช้ีวัดเหลานี้สะทอนภาพของความเปนเศรษฐกิจพอเพียงของหมูบาน ซ่ึงขอใหมีความ
ชัดเจนในสวนนี้ โดยที่ไมตองบอก scaling แตอาจารยมีสเกลอยูในรายงาน ก็เลยงงวาอาจารยจะให
ชุมชนประเมินความเปนเศรษฐกิจพอเพียงของหมูบาน  เชน มีคาเทากับ 4.5 เฉล่ีย หรืออยางไร  
 
อ.ปทมาวดี 
 ไมแนใจวาเปนความเขาใจผิดระหวางนักวิจัยกับกรรมการหรือไม เพราะไมไดตั้งเปาหมายที่จะ
ลงไปวัดสเกลตั้งแตแรก เนื่องจากโครงการนี้ไมไดเปนการประเมินชาวบาน แตจากการพูดคุยกับ
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กรรมการในครั้งกอนทีมวิจัยเขาใจวากรรมการตองการเชนนั้นหรือไม ดังนั้นจึงไดทําเปนสเกลออกมา 
จริงๆ แลว เปาหมายจริงๆ คือ อยากทําเปนขอเสนอวาถาจะมองเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงจะตองมองใน
ประเด็นเหลานี้ เชน มองในเรื่องกระบวนการ หรือระบบคุณคาบางอยาง เปนตน  ซ่ึงคาดวาไมวา
นักวิชาการ หรือชาวบานตางก็มองแบบเดียวกัน และคิดวาชาวบานมีกระบวนการเหลานีอ้ยูแลว สวนจะ
นําไปใชอยางไร อาจจะแลวแตมุมมองของแตละคน เชน นักเศรษฐศาสตร อาจจะนําไปใชแบบหนึ่ง 
หรือชาวบานอาจจะใชอีกแบบหนึ่งก็ได และอาจเปนแนวทางหนึ่งในการปฏิบัติ เชน หากชาวบานอยาก
ทราบวาตนเปนเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม ก็มาดูวาเปนไปตามกระบวนการเหลานี้หรือไม หรืออาจเปน 
guide line หรือแนวทางที่จะนําไปสูการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่อ่ืนๆ ตอไป  
 
 รศ.ดร.ประยงค 
 อยากใหอาจารยเซตตัวช้ีวัดขึ้นมา และใหชาวบานเปนผูประเมิน แตเมื่อใหนักวิจัยไปประเมิน
เองอาจจะมีชองวางที่ไมตรงกัน อ.ประยงคเลยแนะนําวา อยากใหปราชญชาวบานชวยทําความตกลงใน
ตัวช้ีวัดตางๆนี้ไดหรือไม เมื่อตกลงแลวจะประเมิน ก็จะสามารถประเมินไดวาเขาอยูในระดับใด โดยที่
อยากใหเปนขอตกลงรวมกันของชาวบาน แตถาทีมวิจัยนํามาประเมินเองจากการที่เขาไปทําความเขาใจ 
อาจคลาดเคลื่อนได และขอใหอธิบายใหชักเจนวาตัวแปรที่ไดจะนําไปใชอยางไร  
 
อ.เรณู 
 ในนามของสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม ขอกราบขอบพระคุณทุกทาน
ที่สละเวลามารวมกิจกรรมในวันนนี้ ซ่ึงไดประโยชนอยางมาก บางสวนที่ยังไมชัดเจน ทีมวิจัยจะนําไป
ปรับปรุง และขอบพระคุณทุกทานจากพื้นที่ จ.บุรัรัมย และจ.ตรัง หวังวาโอกาสหนาจะไดมีการสัมมนา
รวมกันอีกครั้ง ขอบคุณคะ 
 

 
 

*********************************************** 
 


