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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเขื่อนกันคลื่นซึ่งเป็นโครงการพัฒนา
ของภาครัฐกับวิถีชุมชนบ้านบ่ออิฐ ต าบลเกาะแต้ว อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ใช้การสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึกโดยมีผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้น าชุมชนและชาวบ้าน จ านวน 5 คน และผู้ให้ข้อมูลรอง คือ เจ้าหน้าที่
รัฐที่เกี่ยวข้อง จ านวน 1 คน และนักวิชาการ จ านวน 1 คน และการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วน
ร่วมเป็นเครื่องมือรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ร่วมกับการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 ผลการศึกษา พบว่า ในอดีตชุมชนบ้านบ่ออิฐมีทรัพยากรชายฝั่งและทะเลที่อุดมสมบูรณ์ ปัจจุบัน
ทรัพยากรชายฝั่งและเสื่อมโทรมลงเนื่องจากโครงการพัฒนาจากภาครัฐคือเขื่อนกันคลื่น ท าให้หาดทรายที่
ถูกกัดเซาะเข้ามาจนเหลือพ้ืนที่ชายหาดน้อยลงเรื่อย ๆ ชาวบ้านที่อยู่ชายฝั่งได้รับความเดือดร้อนจาก
ปัญหาการกัดเซาะต้องถอยร่อนบ้านเรือน อีกทั้งการกัดเซาะชายฝั่งทวีความรุนแรงในพ้ืนที่ถัดไปขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องจึงต้องมีการสร้างเขื่อนกันคลื่นขึ้นเรื่อย ๆ ไม่มีที่สิ้นสุด ผลจากการสร้างเขื่อนกันคลื่นท าให้
ทัศนียภาพชายหาดไม่สวยงาม มีขยะหรือคราบน้ ามันสีด าบริเวณชายหาด และสัตว์ทะเลจ านวนลดน้อยลง 
ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชนเป็นอย่างมาก คนในชุมชนต้องปรับตัวเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน โดยเฉพาะอาชีพที่เกิดขึ้นเป็นการน าภูมิปัญญามาประยุกต์ใช้กับเขื่อนกันคลื่นคืออาชีพการท า
กระชังเลี้ยงปลา การน าขยะที่ถูกพัดพามากับคลื่นเปลี่ยนเป็นเงิน ดังนั้นการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่
ยั่งยืนคือการให้ชุมชนและภาคีเครือข่ายร่วมกันก าหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ตลอดจนการ
อนุมัติ อนุญาตสิ่งก่อสร้างชายฝั่ง หรือมอบสิทธิในการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่งให้ชุมชน 
ค าส าคัญ : เขื่อนกันคลื่น, วิถีชุมชน, บ้านบ่ออิฐ 
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Abstract 
 The objective of this qualitative study was to explore the seawalls which were a 
government development project, and the effects of the project on the way of life of 
Ban Bo-it Community in Ko Taew Sub-district, Mueang District, Songkhla Province. In-
depth interviews were conducted with five primary key informants who were community 
leader, and local residents, and two secondary key informants who were academic, and 
government official involved in the project. Field data were collected through 
participatory and non-participatory observations in addition to data collected from 
related documents and research reports. 
 The results of the study revealed that government development projects that 
are not based on the needs of the community affect the community directly and 
indirectly, especially its environment and traditions. This is the same for Ban Bo-it 
Community which is a community on the coast of Songkhla Lake where most people are 
native fishers. In the past, the coastal and marine resources were abundant but 
presently, these resources of Ban Bo-it Community have been deteriorating because of 
the government development project which is the building of the seawalls to protect 
the coast or to prevent waves. The sand beach that used to extend over 200 meters 
into the sea has been damaged by erosion and the sand beach area has been greatly 
reduced to the extent that there is almost no sand beach left to be seen at all in some 
area. Local people have been troubled by the erosion problem and have to gradually 
move their houses away from the coast. The government has built the seawalls to solve 
the problem, but it does not tackle the root cause of the problem. As a result, the 
problem of coastal erosion becomes more severe in the next areas, and more seawalls 
will need to be built endlessly. The results of building seawalls include ugly coastal 
scenery with garbage, beach covered with oil from oil spills, reduced amount of marine 
animals, and less number of tourists. These changes have affected the way of life among 
people in the community who have to adapt themselves for survival. In particular, they 
have applied folk wisdom to raising fish in baskets; collected garbage brought in by 
waves and sold it for money; and sent their children to work outside. As can be seen, 
when development does not solve the problem correctly, the problem becomes worse, 
and results in deterioration of the way of life among fishers in their culture and tradition. 
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Therefore, conservation of their culture, tradition and wisdom should be supported and 
promoted so that the way of life of native fishers that has existed for a long time will 
continue. 
Keywords: seawalls, the community’s way of life, Ban Bo-it 
 
บทน า 

ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลเป็นปัญหาที่มีปัจจัยหลายประการมาเก่ียวข้อง ทั้งสภาพภูมิอากาศ 
คลื่นลมที่แปรปรวนตลอดเวลา กระแสน้ า การพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล การตัดไม้ท าลายปุา และการใช้
ประโยชน์พ้ืนที่ชายฝั่งที่ไม่เหมาะสม ได้ส่งผลถึงการเกิดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย โดย
สถานการณก์ารกัดเซาะชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยตอนล่าง ทั้งด้านตะวันออกและตะวันตก และมีแนวโน้ม
จะเพ่ิมจ านวนพ้ืนที่มากขึ้น เนื่องจากบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง มีลักษณะเป็นชายฝั่งแนวตรงยาว ไม่มีส่วน
เว้าเพ่ือลดความรุนแรงของกระแสน้ า ส่งผลให้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีความ
รุนแรงมากขึ้น อีกทั้งการการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่ไปเป็นตัวเร่งให้การกัดเซาะเพ่ิมขึ้น ดังที่ 
ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (2556) กล่าวว่า การ
สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อลดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในแต่ละพ้ืนที่ แต่เป็นไปในทิศทางที่ต่างคนต่างท า 
โดยไม่มีการศึกษาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับระบบนิเวศและพ้ืนที่ใกล้เคียง จึงเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาการ
กัดเซาะชายฝั่ง เรียกได้ว่าปูองกันการกัดเซาะในพ้ืนที่หนึ่งแต่ไปเกิดผลกระทบกับอีกพ้ืนที่หนึ่ง 
เช่นเดียวกับปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่บ้านบ่ออิฐ ที่เกิดจากโครงการสร้างเขื่อนกันคลื่นซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชนเป็นอย่างมาก 

ชายฝั่งทะเลชุมชนบ้านบ่ออิฐ ต าบลเกาะแต้ว อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีรูปร่างหาดทรายที่
เรียบตรง ไม่ค่อยเว้าแหว่ง มีความยาวของชายหาด 5 กิโลเมตร บ้านบ่ออิฐมีอาณาเขตทิศใต้ติดต่อกับบ้าน
ปึกและถัดลงไปเป็นบ้านนาทับ ทิศเหนือจรดบ้านสามกอง ทิศตะวันออกจรดทะเลฝั่งอ่าวไทย บริเวณ
ชายฝั่งทะเลเป็นที่ตั้งอาศัยของชุมชนเป็นจ านวนมากที่เรียงรายไปตามแนวชายฝั่ง มีพ้ืนที่หมู่บ้านประมาณ 
2,000 กว่าไร่ พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สาธารณะ มีที่ดินส่วนน้อยเท่านั้นที่ชาวบ้านมีเอกสารสิทธิ เนื่องจาก
ชายฝั่งทะเลเป็นพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรนานาชนิด ท าให้มีการอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐาน 
เกิดเป็นชุมชนและยึดอาชีพประมงเพ่ือยังชีพ ชุมชนบ้านบ่ออิฐเป็นชุมชนหนึ่งที่ใช้ทรัพยากรทางทะเลใน
การเลี้ยงชีพ เนื่องจากในอดีตชายหาดบริเวณบ้านบ่ออิฐมีความอุดมสมบูรณ์มาก ต้นสนและต้นมะพร้าว
เรียงมากมายบนชายฝั่ง แต่ปัจจุบันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งท าให้ทรัพยากรชายฝั่งเสื่อมโทรมลง ทั้งนี้ 
พิชญ์สินี หมวดหมะ (2554) กล่าวถึงสถานการณ์การกัดเซาะของชุมชนบ้านบ่ออิฐว่า การกัดเซาะมีความ
รุนแรงเริ่มต้นจากบ้านปึกและบ้านบ่อโชนและเกิดการกัดเซาะชายฝั่งไปเรื่อย ๆ จนถึงชายฝั่งบ้านบ่ออิฐ 
ท าให้บ้านเรือนใกล้ชายฝั่งได้รับความเสียหาย ต่อมาไม่นานนัก ผลจากเขื่อนกันคลื่นดังกล่าวได้เกิดการกัด
เซาะชายฝั่งในจุดถัดไป ท าให้ถนนที่ชาวบ้านใช้สัญจรถูกตัดขาด ประชาชนที่เคยใช้เส้นทางนี้ไม่สามารถ
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เดินทางได้ จึงเกิดการเรียกร้องให้องค์กรปกครองส่วนส่วนท้องถิ่นเข้ามารับผิดชอบในการซ่อมแซมถนนให้
กลับมาเหมือนเดิม จากนั้นกรมทางหลวงชนบทจึงเข้ามาซ่อมแซมถนน สร้างก าแพงคอนกรีตสร้างเป็นแนว
ยาวระหว่างหาดทราย และขอบถนนเพ่ือปูองกันการกัดเซาะชายฝั่งถนน และสร้างเขื่อนกันคลื่นออกไป
นอกชายฝั่งเพ่ิมเติมอีก ซึ่งการกระท าดังกล่าวส่งผลให้ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศชายฝั่งลดลงและ
คาดว่าจะส่งผลให้คลื่นที่มากระทบชายฝั่งมีความรุนแรงมากขึ้นและมีการกัดเซาะชายฝั่งไปเรื่อย  ๆ หาก
ยังคงแก้ปัญหาด้วยการสร้างสิ่งปลูกสร้างขึ้นมาเพ่ิมเติมเช่นนี้ ปัญหาการกัดเซาะก็จะเป็นปัญหานี้ไม่มีวัน
สิ้นสุด พ้ืนที่ชายฝั่งอ่าวไทยคงเต็มไปด้วยเขื่อนกันคลื่นและการท าประมงชายฝั่งอาจสูญหายไป ชาวประมง
พ้ืนบ้านก็จะมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจจะศึกษาเขื่อนกันคลื่นซึ่งเป็นโครงการพัฒนาของภาครัฐที่ส่งผลต่อวิถี
ชีวิตของชุมชนบ้านบ่ออิฐว่าเป็นอย่างไร รับรู้ถึงวิถีชีวิตของชาวประมงภายใต้โครงการพัฒนาของรัฐ เพ่ือ
น าไปใช้ประโยชน์กับงานวิจัยที่เก่ียวข้องในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
  เพ่ือศึกษาถึงผลจากการสร้างเขื่อนกันคลื่นซึ่งเป็นโครงการของรัฐต่อวิถีชุมชนบ้านบ่ออิฐ 
 
ค าถามการวิจัย 
  เขื่อนกันคลื่นส่งผลอะไรและอย่างไรต่อวิถีชุมชนบ้านบ่ออิฐ 
 
กรอบแนวคิดและทฤษฎี 
 ธรรมชาติของหาดทราย กล่าวคือ หาดทรายมีระบบนิเวศที่ส าคัญประกอบไปด้วยปุาชายหาด 
ปุาชายเลน และทะเล ประกอบไปด้วยบริเวณท่ีเรียกว่า หลังหาด (back shore) ซึ่งมีลักษณะเป็นสันทราย
สองชั้น ส่วนที่สองเรียกว่าหน้าหาด (Fore shore) หรือชายหาด (Beach)เป็นบริเวณที่คลื่นไถลขึ้นไปถึง
และส่วนที่สามคือพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งโดยที่อาจมีสันดอนอยู่ใต้น้ า  
 ในช่วงลมมรสุมคลื่นจะพัดทรายออกสู่ทะเลแล้วทับถมเป็นสันดอนและในช่วงคลื่นลมปกติคลื่น
เดิ่งพัดพาทรายจากสันดอนเข้าหาฝั่งมากองบเป็นหาดทรายเรียกกระบวนการนี้ว่าสมดุลพลวัต (สมบูรณ์ 
พรพิเนตพงศ,์ 2551) 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสนทนากลุ่ม และการสังเกต
แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลภาคสนาม โดยมีผู้ให้ข้อมูลหลัก  คือ 
ผู้น าชุมชนและชาวบ้าน 5 คน และผู้ให้ข้อมูลรอง คือ เจ้าหน้าที่ รัฐที่เกี่ยวข้อง 1 คน และนักวิชาการ 1 
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คน ร่วมกับการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์และ
เขียนรายงานการวิจัย 
 
ผลการวิจัย 

วิถีชุมชนบ้านบ่ออิฐแต่แรก 
ชุมชนบ้านบ่ออิฐ ต าบลเกาะแต้ว อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา เป็นชุมชน ที่ตั้งอยู่ในเขตการ

ปกครองของอ าเภอเมืองสงขลาชาวบ้านมีอาชีพท าประมงพ้ืนบ้าน และนับถือศาสนาอิสลามบริเวณชายฝั่ง
ทะเลเป็นที่ตั้งอาศัยของชุมชนที่เรียงรายขนานไปกับชายฝั่ง ชาวบ้านเข้าไปอยู่อาศัยและท ากินมาเป็น
เวลานาน การอยู่ใกล้ชายหาดก็เป็นความสะดวกสบายในการออกทะเลท ามาหากิน เรือทุกล าจะถูกน ามา
จอดทิ้งไว้ใกล้ ๆ บ้านของตนเองเมื่อเสร็จสิ้นการออกทะเลหาปลาในแต่ละวัน เรื่อที่นิยมใช้ในการท า
ประมงพ้ืนบ้านเป็นเรือกอและท้ายตัดมีความผูกพันกับวิถีชีวิตชาวประมงเป็นอย่างมาก (หน่วยบริหาร
จัดการประมงทะเล, 2553) 

สิ่งเดียวกันที่หลอมรวมกันเป็นชีวิตของชาวประมงพ้ืนบ้านคือการออกทะเลของชาวบ้านไม่ได้
แตกต่างไปจากชาวประมงที่อ่ืน ๆ ที่ในแต่ละวันจะต้องออกทะเลตั้งแต่ย่ ารุ่ง แล้วกลับเข้าฝั่งอีกครั้งในตอน
เย็นของวันนั้น (ภาพประกอบที่ 1) เวลาส่วนใหญ่จึงอยู่ในทะเล วันที่ไม่ออกทะเลคือวันศุกร์เพ่ือท าการ
ละหมาดประกอบพิธีทางศาสนา การท าประมงของชาวบ้านบ่ออิฐสามารถหาท าได้ตลอดเกือบทั้งปี ขึ้นอยู่
กับฤดูกาลสัตว์น้ าต่าง ๆ เครื่องมือที่ใช้เป็นเครื่องมืออย่างง่ายมีความถี่ต่ า ได้แก่ อวนลอยปลาทูอวนจม
หมึก อวนลอยกุ้งสามชั้น อวนใย กุ้งแชบ๊วย (อวนชั้นเดียว) และอวนปูเป็นต้นหลังจากออกเรือหาปลา
ชาวบ้านจะน าสัตว์น้ าที่ได้จ าหน่ายสู่ตลาด บ้างก็ขายให้กับพ่อค้าคนกลางในชุมชนเพ่ือน าไปขายต่อที่ตลาด
ในเมืองสงขลา และหาดใหญ่ 

ภาพประกอบที่ 1  ชาวประมงออกทะเลและน าสัตว์น้ ามาจ าหน่าย 
 ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย (2558) 
 

เห็นได้ว่าการท าประมงพ้ืนบ้านของชุมชนบ้านบ่ออิฐในอดีต เน้นการท าประมงเพ่ือยังชีพ ไม่ใช่
การท าประมงเพ่ือการพาณิชย์ อุปกรณ์การท าประมงก็จะเน้นจับสัตว์น้ าที่โตเต็มวัย ดังนั้นวิถีชีวิตของ
ชาวประมงพ้ืนบ้านจึงสืบทอดกันมานาน ชั่วลุกชั่วหลาย และทรัพยากรชายฝั่งยังคงมีความอุดมสมบูรณ์
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เนื่องจากการด ารงชีวิตที่เอ้ือเฟ้ือซึ่งกันและกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ แต่ในปัจจุบัน บ้านบ่ออิฐเผชิญ
กับปัญหาทรัพยากรชายฝั่งเสื่อมโทรม สัตว์น้ าลดลง ซึ่งมีสาเหตุมาจากหลาย ๆ ปัจจัย หนึ่งในนั้นคือ
โครงการสร้างเขื่อนกันคลื่นจากภาครัฐ ซึ่งจะกล่าวในหัวข้อถัดไป 

 
ชุมชนบ้านบ่ออิฐวันนี้ 

 ความอุดมสมบูรณ์ในอดีตเหลือเพียงความทรงจ าตั้งแต่การเข้ามาของโครงการพัฒนาและการ
แก้ปัญหาของภาครัฐ นอกจากปญัหาเหล่านี้ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ ทะเลและชายหาดที่เป็นมรดก
อันล่ าค่าของคนในชุมชนก าลังจะเสื่อมโทรมลงจากหาดทรายที่ขาวสะอาดทอดยาวกว่า 200 เมตร 
(ภาพประกอบที่ 2) กลายเป็นหาดที่เว้าแหว่ง มีสภาพเสื่อมโทรม 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 2  ภาพก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงชายหาดบ้านบ่ออิฐ 
 ที่มา : เครือข่ายเฝูาระวังรักษาชายหาด (2558) 
 

โดยคลื่นมีความรุนแรงและซัดเข้าชายฝั่งใกล้บ้านเรือนของคนในชุมชน บางหลังก็ถูกคลื่นซัดจน
ได้รับความเสียหาย ท าให้ชาวบ้านต้องอพยพบ้านเรือนเข้าฝั่งเรื่อย ๆ เกิดเป็นวิกฤติการณ์ภายในชุมชนที่
ทุก ๆ ปี ทหารจะต้องน ากระสอบทรายมากองเรียงรายลดแรงของคลื่น แต่ทว่าชาวบ้านก็ยังหวดผวากับ
เสียงคลื่นที่กระทบฝั่งทุกวันผลจากการกัดเซาะดังกล่าวเกิดจากการสร้างเขื่อนกันทรายที่ปากคลองนาทับ
เพ่ืออ านวยความสะดวกด้านการเดินเรือของชาวบ้าน และการคมนาคม โดยรัฐแต่การสร้างเขื่อนกันทราย
ส่งผลให้เกิดการเลี้ยวเบนของคลื่นที่ผิดธรรมชาติไป เนื่องจากตะกอนที่เคยพัดมาสะสมถูกดักและ
ตกตะกอนอยู่ที่ด้านหนึ่งของเขื่อน  ความลาดชันของชายหาดสูงขึ้นความสูงของคลื่นไม่เท่ากันคลื่นจุดที่สูง
กว่าท าให้เกิดการถ่ายเทพลังงานไปแนวสันคลื่น ท าให้มีการกัดเซาะไปทางด้านทิศเหนือของเขื่อน คือ
บริเวณบ้านปึกจนถึงบ้านบ่ออิฐ ชายหาดที่มีการสร้างเขื่อนกันคลื่นจะมีลักษณะของความเว้าและโค้ง 
(ภาพประกอบที่ 3) ผิดรูปแบบของชายหาดตามธรรมชาติ 
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ภาพประกอบที่ 3  ภาพทิศทางของคลื่นที่เปลี่ยนไป 
 ที่มา : สมบูรณ์ พรพิเนตพงศ ์(2552) 
 
 การกัดเซาะดังกล่าวจึงเกิดข้ึนในพื้นท่ีถัดไปเรื่อย ๆ ซึ่งใช้งบประมาณมหาศาล จากการลงพ้ืนที่ไป
สัมภาษณ์ เกี่ยวกับความคิดเห็นของชาวบ้านเกี่ยวกับการสร้างเขื่อน ชาวบ้านเล่าว่า 

“…ต้องสร้างเขื่อนถ้าไม่สร้างเขื่อนบ้านเราก็จะถูกคลื่นซัดจนพังหมด 
โน่นแลตะหลังโน้นก็โดน บ้านต้องถอยลงมาเรื่อย ๆ…” 

    (เชด หมิดเจริญ สัมภาษณ์ 10 มกราคม 2558) 
 เห็นได้ว่าเสียงของชาวบ้านส่วนใหญ่ยอมรับการสร้างเขื่อน แต่ทว่าผู้วิจัยถามถึงก่อนการสร้าง
เขื่อนกันทรายและคลื่น หน่วยงานของรัฐได้มาให้ข้อมูลถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นภายหลังการสร้างเขื่อน
หรือไม่ อย่างไร ชาวบ้านตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่มีข้อมลการกัดเซาะชายฝั่ง เขาไม่เคยรู้มาก่อนหากมี
การสร้างเขื่อนหินกันคลื่นและทรายจะเกิดผลกระทบของการกัดเซาะดังกล่าว อีกท้ัง ชาวบ้านยังกล่าวว่า  

“…วิธีการแก้ปัญหาคือต้องลื้อเข่ือนทิ้งให้หมด แต่มันเป็นไปไม่ได้ เพราะเข่ือนนี้ 
สร้างมาหลายร้อยล้าน ไม่มีทางท่ีเขาจะลื้อทิ้ง เขาต้องสร้างต่อไปจนสุดเล…” 

          (ไซหนับ เหมเจริญ 17 มกราคม, 2558) 
จะเห็นได้ว่าชาวบ้านเข้าใจถึงปัญหาและผลกระทบจากการสร้างเขื่อนกันคลื่นและทรายเป็นอย่าง

ดีในภายหลัง เนื่องจากการขาดข้อมูลของผลกระทบก่อนการสร้างเขื่อน เพ่ือการตัดสินใจของชาวบ้าน ใน
การท าประชาพิจารณ์การสร้างเข่ือนกันคลื่น ปัจจุบันท าให้ชาวบ้านต้องยอมรับการสร้างเขื่อนเพ่ือปกปูอง
ชุมชนไว้จากการท าให้วิถีชีวิตของชาวบ้านต้องเปลี่ยนแปลงไปดังจะกล่าวในหัวข้อถัดไป 

วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของชุมชนบ้านบ่ออิฐ 
หลังจากการสร้างเขื่อนกันคลื่นท าให้ภาพความอุดมสมบูรณ์ของชายหาดเป็นเพียงภาพในอดีตที่

คนในชุมชนนึกถึงและเป็นที่น่าสลดใจยิ่งที่มีการพัฒนาเพ่ือให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจกระแสหลักมาก
เพียงใด ยิ่งท าให้ชุมชนและสิ่งแวดล้อมเดินถอยหลังสู่ความเสื่อมโทรมมากขึ้นเท่านั้น ชุมชนบ่ออิฐเป็น
ชุมชนที่ได้รับผลกระทบกับการกัดเซาะชายฝั่ง วิถีชีวิตของชาวบ้านเปลี่ยนแปลงไปชาวบ้านต้องปรับตัวให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปโดยปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ 
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ปัจจัยด้านทรัพยากร หลังจากการสร้างเขื่อนกันคลื่นที่บ้านบ่ออิฐ ก่อให้เกิดผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงของชุมชนเป็นอย่างมาก เนื่องจากการเข้ามาของโครงการจากภาครัฐดังกล่าว ได้เข้ามา
เปลี่ยนแปลงระบบนิเวศดั้งเดิมของพ้ืนที่และวิถีชีวิตของคนในชุมชน ดังนั้นชุมชนบ้านบ่ออิฐจึงต้องมีการ
ปรับตัวเพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ชาวบ้านส่วนใหญ่ท าอาชีพประมงพ้ืนบ้านมาตั้งแต่บรรพบุรุษ 
ชาวบ้านฝากชีวิตไว้กับทะเลมาเนิ่นนาน ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่มีที่ดินท ากินและไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากร
ที่ส าคัญในการด ารงชีวิตของเขาได้อย่างเพียงพอ อาชีพประมงในชุมชนบ้านบ่ออิฐจึงเป็นอาชีพหลักของ
เขา แต่ตอนนี้จะมีความยากล าบากมากขึ้นเพราะทรัพยากรประมงในพ้ืนที่ลดน้อยลง จากสาเหตุหนึ่งมาก
จากปัจจัยการสร้างเขื่อน ดังที่ สมบูรณ์ พรพิเนตพงศ์ อธิบายว่า “...ชายหาดเป็นเสมือนบ้านของสัตว์น้ า
ทั้งหลาย หากชายหาดถูกท าลายสัตว์น้ าก็ไม่มีที่อยู่ อพยพไปอาศัยที่อ่ืน...” (สัมภาษณ์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 
2558) ชาวบ้านก็ได้รับความเดือดร้อนจากการลดลงของสัตว์น้ า นอกจากนี้ยังมีปัจจัยในเรื่องของการท า
ประมงแบบขูดรีดทรัพยากร เช่น การท าประมงแบบผิดกฎหมายประเภทอวนลาก อวนรุน ของคนนอก
พ้ืนที่ ส่งผลให้ชาวประมงต้องใช้ทุนในการท าประมงที่สูงขึ้น ซึ่งบางครั้งก็ประสบกับปัญหาการขาดทุ น 
หรือไม่คุ้มกับการลงทุน แต่ด้วยอาชีพประมงเป็นอาชีพที่ได้ยึดถือกันมาตั้งแต่อดีตดังที่ชาวบ้านกล่าวว่า 
“...ออกเลในอยู่ ไม่ได้ไหร ปลาก้าหาม้าย ล าบาก...”นะ หมันเจริญ (สัมภาษณ์ 17 มกราคม 2558) จะเห็น
ได้ว่าวิถีประมงพ้ืนบ้านของชาวชุมชนบ้านบ่ออิฐประสบกับปัญหาจ านวนสัตว์น้ า และเงินทุนในการท า
ประมงมากขึ้น ท าให้ชาวบ้านมีความรู้ และความถนัด ประกอบกับชาวบ้านมีการศึกษาน้อย ท าให้ไม่
สามารถหาอาชีพอ่ืนในการประกอบอาชีพ แม้จะมีบางส่วนที่ทนอยู่ไม่ไหวต้องอพยพออกนอกพ้ืนที่ หรือ
การออกไปประกอบอาชีพอ่ืน ๆ อยู่บ้างก็ตาม แต่ส่วนใหญ่ก็ยังยืนหยัดที่จะท าอาชีพประมงอยู่ท่ามกลาง
ความฝืดเคืองของทรัพยากร และโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรลดน้อยลงตามล าดับ  จนท าให้เกิดการ
ปรับตัวในประเด็นอ่ืน ๆ เช่น การปรับตัวด้านเศรษฐกิจ อันจะกล่าวต่อจากนี้ 

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ จากปัจจัยด้านทรัพยากรที่เปลี่ยนไปท าให้ ชาวบ้านจึงต้องดิ้นรนเพ่ือให้
ได้มาซึ่งทุนทางการเงิน โดยการน าภูมิปัญญามาสร้างอาชีพใหม่ เป็นการประยุกต์การท าประมงพ้ืนบ้านกับ
เขื่อนกันคลื่น  ซึ่งเห็นได้ชัดในลักษณะของการท ากระชังเลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา หลังเขื่อน เนื่องจากปัญหาของ
คลื่นลมแรงทั้งในฤดูลมมรสุมและฤดูลมสงบท าให้ชาวประมงท าประมงยากขึ้นต้องออกเรือออกไปไกลถึง
จะได้ปลามาบ้างเพ่ือจุนเจอในครัวเรือน  ดังนั้นจึงมีอาชีพการท าประมงแบบใหม่เกิดขึ้นจากการประยุกต์
ภูมิปัญญาการท าประมงพ้ืนบ้านกับเขื่อนกันคลื่น กล่าวคือ เขื่อนกันคลื่นเป็นเขื่อนหินที่วางขนานกับแนว
ชายฝั่งดังนั้นคลื่นที่มากระทบหน้าเขื่อนจะลดความแรงของการกัดเซาะชายฝั่งขึ้นบริเวณหลังเขื่อนจึงมี
ความสงบของคลื่น เป็นพ้ืนที่ที่มีสัตว์น้ ามาวางไข่ ชาวประมงจึงสร้างกระชังปลาเพ่ือเพาะพันธุ์ปลา ได้แก่ 
ปลากะพง ปลาเก๋า เป็นต้น นอกจากปลายังมี และกุ้ง หอย และปูขึ้นอยู่กับศักยภาพของแต่ละครัวเรือน 
อาชีพดังกล่าวนับว่าเป็นอาชีพท่ีสร้างรายได้ไม่น้อยให้กับคนในชุมชน อย่างไรก็ตามการท ากระชังเลี้ยงปลา
ท าได้บางครัวเรือนเท่านั้น เนื่องจากใช้งบประมาณค่อนข้างสูงชาวบ้านที่ท าได้จึงเป็นกลุ่มนายทุน หรือผู้ที่
มีทุนทรัพย์เพียงพอ เพราะต้องเผชิญกับปัญหาเขื่อนพัง การกัดเซาะที่รุนแรง บางครั้งก็ท าให้กระชังปลา
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พังเสียหาย ชาวบ้านผู้ที่ล าบากไม่สามารถท ากระชังเลี้ยงปลาได้ก็จะมีระบบการกู้ยืมระหว่างชาวบ้านใน
ชุมชนคือกลุ่มผู้มีทุน กับกลุ่มผู้ที่ขาดแคลนทุนแต่มีภูมิปัญญาในกาท าประมง นายทุนจะให้ทุนแก่ชาวบ้าน
ไปเช่าซื้ออุปกรณ์การท าประมง หลังจากชาวบ้านท าประมงแล้วก็จะน าสัตว์น้ าหรือเงินมาชดใช้ให้นายทุน
ภายใต้ข้อตกลงระหว่างกัน ยกตัวอย่างครอบครัวหนึ่งยึดอาชีพประมงเป็นอาชีพหลัก แห อวน เรือที่ใช้ใน
การออกทะเลก็ต้องกู้ยืม เช่าซื้อมาจากนายทุน รายได้จากการท าประมงก็น ามาจัดสรรในส่วนของหนี้สิน 
ส่วนที่เหลือเป็นค่าเลี้ยงดูปากท้องคนในครอบครัว 

“ ต้องอีมเบี้ยจากเฒ่าแก่ บ้านที่ยังเบี้ย เอาเบี้ยมาซื้ออวนมั้ง แหมั้ง เอามาซื้อ
เรือมั้ง บางทีก้าเช้าเรือเขา พอออกเลเสร็จก้าเอาเบี้ยมาใช้เขา บางทีก้าแบ่งปลา 
กุ้งที่ได้ให้เขา แล้วแต่ทีตกลงกัน” 

    (เชด หมิดเจริญ สัมภาษณ์ 13 ธันวาคม 2558) 
เห็นได้ว่าการท าประมงในปัจจุบันส่งผลกระทบถึงภาระหนี้สินในระดับครัวเรือนต่อมา เป็นที่น่า

สังเกตว่าในชุมชนมีกองทุนอยู่มากทั้งกองทุนหมู่บ้านและธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
แต่เหตุใดชาวบ้านจึงต้องกู้ยืมทุนจากนายทุน แม้จะมีการดิ้นรนต่าง ๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งอุปกรณ์และทุนในกร
ท าประมงแต่ชาวบ้านก็ต้องประสบกับปัญหาความยากล าบากในการออกทะเลเนื่องจากต้องออกทะเลไป
ไกลกว่าเดิม ค่าใช้จ่ายเพ่ิมมากขึ้น รวมถึงความเสี่ยงต่อความรุนแรงของคลื่น  เห็นได้ว่าเงื่อนไขด้าน
เศรษฐกิจทั้ง แรงงาน และเศรษฐกิจชุมชนหรือครัวเรือนนับเป็นเงื่อนไขส าคัญของผลกระทบต่อวิถี
ชาวประมง ท าให้ต้องมีการปรับตัว หากการขาดแคลนแรงงาน มีภาระหนี้สินมาก มีรายได้น้อยการปรับตัว
ก็จะเป็นไปได้ยาก ในฤดูมรสุม ชาวบ้านไม่สามารถออกเรือได้ด้วยปัญหาคลื่นลมแรง เขาก็จะอยู่กับบ้าน
ซ่อมแซมอุปกรณ์การท าประมง บ้างก็ไปรับปลาตัวเล็กจากโรงงานอุตสาหกรรมใกล้ชุมชนมาปอกหัวปลา
เพ่ือน ารายได้มายังชีพ หากไม่มีอาชีพใดเลยชาวบ้านก็ต้องเผชิญกับความขาดแคลน ชาวบ้านมักจะตัดพ้อ
ด้วยน้ าเสียงที่น้อยใจถึงวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปว่าในอดีตออกทะเลไปก็ได้ปลา กุ้งกลับมาจ านวนมาก แหอวน
ตาห่าง บ้างก็ได้ปลามามากจนต้องแจกจ่ายแลกเปลี่ยนบางทีก็ต้องน าไปปล่อยในทะเล  แต่ตอนนี้ถักแห 
อวนให้ถี่เท่าใดปลา กุ้ง ก็ยังมาติดน้อยอยู่ดี เห็นได้ว่าวิถีชีวิตของชาวชุมชนบ้านบ่ออิฐอยู่อย่างล าบากขึ้น 
นอกจากนี้ยังมีปัจจัยในเรื่องของสังคมและวัฒนธรรมซึ่งจะมีความเชื่อมโยงกับปัจจัยทางด้านทรัพยากร
และเศรษฐกิจ ดังจะกล่าวต่อไปนี้ 

ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม ได้แก่ระบบเครือข่ายความส า
พันธ์ของคนที่มีอิทธิพล ต่อการตอบสนองทางอาชีพครัวเรือน เช่นระบบเครือญาติ ระบบอุปถัมภ์ และ
ความสัมพันธ์อ่ืน ๆ รวมทั้งระบบภูมิปัญญา พบว่า ชาวบ้านในชุมชนมีความผูกพันและมีการช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันพอสมควร เช่นการที่บุตรหลานส่งลูกมาให้ญาติเลี้ยง หรือการที่บุตรหลานส่งเงินมาจุนเจือ
ครอบครัว นอกจากนี้ยังมีระบบเครือญาติซึ่งในชุมชนจะมีนามสกุลใหญ่ ๆเช่น หมันเจริญ เหมเจริญ หมิด
เจริญ เป็นต้น การช่วยเหลือเห็นได้เมื่อยามล าบากจะมีการช่วยเหลือกัน ในวันศุกร์เป็นวันที่ชาวบ้านมา
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ละหมาดที่มัสยิดในชุมชน ชาวบ้านได้มีโอกาสพบเจอและแลกเปลี่ยนถึงปัญหาน าไปสู่การช่วยเหลือใน
ระดับชุมชน 
 เห็นได้ว่าวิถีชีวิตของคนในชุมชนบ้านบ่ออิฐเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ล าบากขึ้นสาเหตุหนึ่งมา
จากการสร้างเขื่อนกันคลื่น เนื่องจากเมื่อมีการสร้างเขื่อนท าให้เกิดการกัดเซาะที่รุนแรงขึ้นในพ้ืนที่ถัดไป 
เมื่อเกิดการกัดเซาะชาวบ้านได้รับความเสียหายทางด้านสาธารณูปโภค อีกทั้งบ้านเรือนก็พังทลายและที่
ส าคัญหาดทรายซึ่งเป็นคุณค่าที่ส าคัญของสัตว์ทะเลและชาวบ้านที่อาศัยในบริเวณนั้น เป็นบริเวณที่ให้เด็ก 
ๆ วัยรุ่นในชุมชนวิ่งเล่น ท ากิจกรรมยามว่างหายไป  เมื่อระบบนิเวศเสื่อมโทรมลง สัตว์น้ าที่เคยอุดม
สมบูรณ์ก็ค่อย ๆ หายไป นอกจากนี้ทางด้านสังคมและวัฒนธรรม จากที่ชาวประมงไม่ว่ารุ่นไหน ๆ โตมา
เพ่ือท าประมง อาศัยกันเป็นครอบครัวใหญ่ต้องทยอยอพยพไปหาที่ท ากินที่อ่ืน มีเพียงผู้สูงอายุที่ยังคงด ารง
อยู่ในชุมชน ท าให้ระบบสังคมท่ีเหนียวแน่นค่อยบอบบางลง ปัญหาทางสังคมเกิดขึ้น เช่นปัญหายาเสพติด 
เป็นต้น ชาวบ้านต่างปรับตัวดิ้นรนเพ่ือความอยู่รอด  ชาวบ้านต้องยอมรับสภาพ ท ามาหากินเลี้ยงปากท้อง
ไปวัน ๆ สุดท้ายในอนาคตหาดนี้ก็จะหายไปหมด ลูกหลานจะไม่มีที่อยู่ที่ท ากินอีกต่อไป เป็นภาพสะท้อน
ให้เห็นความล้มเหลวของการพัฒนาจากภาครัฐส่วนกลางที่ขาดการพัฒนาแบบบูรณาการ การสูญเสีย
งบประมาณแผ่นดินไปอย่างสูญเปล่า แม้จะมีการลุกขึ้นมาต่อสู้ระหว่างรัฐกับกฎหมาย การต่อสู้ดังกล่าวก็
ไม่เป็นผล เป็นประเด็นที่จะต้องจัดการต่อไปถึงเรื่องการพัฒนาบนความทุกข์ยากของชุมชน 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 กล่าวโดยสรุปได้ว่าชาวประมงพ้ืนบ้านและชาวบ้านที่ประกอบอาชีพต่าง ๆ ในชุมชนล้วนด ารงอยู่
ได้ด้วยการพ่ึงพิงทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งวิถีชีวิตความเป็นอยู่และการก่อเกิดภูมิปัญญาในการด ารงชีพที่
สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ ถึงแม้จะเกิดวิกฤติจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรในพ้ืนที่หรือ
คนในชุมชนก็เป็นไปอย่างช้า ๆ และไม่ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของชาวบ้านมากนัก แต่นับแต่การ
สร้างเขื่อนกันคลื่นและทรายจากโครงการพัฒนาของภาครัฐ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากร
อย่างรวดเร็วและรุนแรงต่อการ ารงชีพของชาวบ้านในพ้ืนที่อย่างมากจากปัญหาการสร้างเขื่อน สอดคล้อง
กับค าอธิบายของ สมบูรณ์ พรพิเนตพงศ์ (2554) กล่าวว่า การพังทลายของหาดทรายเป็นปัญหาที่อยู่ใน
วิกฤติและถูกกล่าวถึงเสมอ แต่มาตรการปูองกันและแก้ไขที่ด าเนินการอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ส่งเสริมให้หาด
ทรายฟื้นคืนสู่สภาพเดิมที่มีเสถียรภาพ ยิ่งไปกว่านั้นมาตรการเหล่านี้ยังส่งผลกระทบต่อหาดทรายในพ้ืนที่
ข้างเคียงอย่างไม่มีที่สิ้นสุด แสดงถึงความไม่เข้าใจของปัญหาและสาเหตุที่แท้จริง นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้อง
กับผลประโยชน์ทับซ้อนของคนบางกลุ่ม กลุ่มชาวประมงพ้ืนบ้านประสบกับปัญหา การสร้างเขื่อนกันคลื่น
เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้สัตว์น้ าในพ้ืนที่มีปริมาณที่ลดลง บางชนิดสูญหายไปจากชุมชน ความยากล าบาก
ในการท าอาชีพประมงท าให้ชาวบ้างบางกลุ่มต้องอพยพออกไปใช้แรงงานนอกชุมชน หรือชาวประมงที่ยืน
หยัดท าอาชีพประมงอยู่ก็ต้องกู้ยืมหนี้สินเพราะสัตว์น้ าที่ เหลือน้อยไม่เพียงพอในการด ารงชีพของ
ชาวประมงได้ จากปรากฏการณ์ดังกล่าวท าให้ชุมชนอยู่ในภาวะวิกฤติด้านทรัพยากร นอกจากวิกฤติด้าน
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ทรัพยากร ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจเมื่อทรัพยากรหลักที่เลี้ยงปากท้องคนในชุมชนเสียหายท าให้ชุมชนต้อง
เผชิญกับปัญหาความยากจน ความเดือดร้อน รวมไปถึงความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงทรัพยากรชุมชน ท าให้
ชุมชนต้องดิ้นรนต่อสู้ภายใต้การพัฒนาที่ล้มเหลวของภาครัฐ  

เช่นเดียวกับที่ สวรินทร์ เบ็ญเด็มอะหลี (2554) ที่กล่าวว่ารัฐอ้างสิทธิและอ านาจ เข้ามาจัดการ
ทรัพยากรของชุมชนโดยถือว่าชุมชนไม่ได้รับการยอมรับทางกฎหมายว่ามีตัวตนหรือมีสิทธิตามกฎหมายได้
ซึ่งการกระท าเช่นนี้ถือเป็นการลบล้างสิทธิของชุมชนที่เคยมีอยู่เหนือทรัพยากรชุมชนจนท า ให้ชุมชนเกิด
ความสั่นคลอน ทางวัฒนธรรม แต่สิ่งที่คอยยึดชุมชนให้คงด ารงอยู่ได้คือ สถาบันทางศาสนา ซึ่งคนส่วน
ใหญ่ในชุมชนนับถือศาสนาอิสลาม และเป็นไปในแนวทางเดียวกับท่ี ตฤณ สุขนวล (2550) กล่าวว่าสถาบัน
ทางศาสนาเป็นจุดศูนย์รวมของชุมชนในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ และน าไปสู่การพูดคุยแลกเปลี่ยน
ปัญหาเพ่ือแก้ปัญหาต่อไปในอนาคต เมื่อชาวบ้านเจอกับความบอบช้ าของการพัฒนาที่ไม่เป็นธรรมพร้อม
กับแรงกดทับของภาครัฐท าให้ชาวบ้านต้องมีการปรับตัวโดยการปรับตัวของแต่ละครัวเรือนก็แตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับศักยภาพในการเข้าถึงทรัพยากรที่ต่างกัน สุดท้ายแม้จะมีการปรับตัวหรือการให้ความช่วยเหลือ
จากภาครัฐมากเพียงใดก็ไม่ส่งผลให้วิถีชีวิตของชาวบ้านดีขึ้น สอดคล้องกับที่ กฤษฎา บุญชัย (2543) 
กล่าวว่าในบริบทโครงสร้างทางอ านาจที่ไม่เท่าเทียมกัน การรวมศูนย์อ านาจ ส่วนค าว่าการกระจายอ านาจ 
การมีส่วนร่วม ประชาสังคม ธรรมรัฐ ซึ่งเป็นค าที่มีความหมายล่องลอย ที่รัฐหยิบมาโดยขาดวิญญาณ เพ่ือ
ประชาชนคนชายขอบอย่างแท้จริง ซึ่งคล้ายกับค าว่ารับกับสิทธิชุมชนที่มีการกล่าวถึงและตีพิมพ์เผยแพร่ 
แต่ไม่สามารถน ามาใช้ได้จริงระหว่างชุมชนกับรัฐอย่างเป็นรูปธรรม สิทธิชุมชนยังอยู่ภายใต้การพัฒนาของ
รัฐ ความบอบช้ าของชุมชนภายใต้การกระท าของผู้ถืออ านาจทางสังคม ดังนั้นในการพัฒนาจึงต้องค านึงถึง
ความหลากหลายของวิถีชีวิต สังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ ระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้าน รวมถึง
การมีส่วนร่วมของชุมชนที่ถูกพัฒนาเพราะเขาเหล่านี้เป็นผู้ถูกกระท าไม่ว่าการกระท าจะเป็นไปในด้านบวก
หรือลบต่อชุมชนก็ตามเขาควรจะได้รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้น หรือผลจากการพัฒนาของรัฐอย่างตรงไปตรงมาและมี
ความชัดเจน อันจะน าไปสู่การตัดสินใจอย่างรอบด้านเพ่ือก าหนดอนาคตของชุมชนต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ในการศึกษาชุมชนบ้านบ่ออิฐครั้งต่อไปควรมีการศึกษาท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณควบคู่กัน
ไปเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนในการน ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ได้อ่านเพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาที่ดีขึ้นในอนาคต 
 2. การศึกษาเรื่องเขื่อนกันคลื่น: โครงการพัฒนาของภาครัฐต่อวิถีชีวิตชุมชนบ้านบ่ออิฐ ยังไม่
ชัดเจนในเรื่องของ สิทธิชุมชนซึ่งเป็นประเด็นส าคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน ดังนั้น
การศึกษาเรื่องสิทธิชุมชนให้ชัดเจนจะน าไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนโดยชุมชนอย่างยั่งยืนใน
อนาคต 
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