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บทคัดย่ อ

การศึกษาครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการก่อตัว กลยุทธ์ การสร้ าง การบริ หารงาน และค้ นหาปั จจัย
ความเข้ มแข็งของเครื อข่ายด้ วยวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ เชิงลึกกลุ่มเป้าหมายที่สําคัญในพื ้นที่
ซึง่ กําหนดจากวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กลุ่ม ประกอบด้ วย แกนนํากลุ่มอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมในพืน้ ที่โครงการปั กไม้ ไผ่
ชะลอคลื่นของจังหวัดกรุ งเทพ ฯ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และผู้แทนภาคส่วนที่สนับสนุนกิจกรรมเครื อข่าย
เกี่ยวกับการก่อตัว กลยุทธ์การสร้ าง การบริ หารงาน รักษาความต่อเนื่อง และการสนับสนุนด้ านงบประมาณและ
เทคนิคแก่เครื อข่ายตามลําดับ ร่ วมด้ วยการสังเกตุการณ์แบบไม่มีส่วนร่ วมจากการเข้ าร่ วมประชุมใหญ่เพื่อศึกษา
บริ บทพฤติกรรมของเครื อข่าย ใช้ วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูลตามแนวคิดวงจรชีวิตและการจัดการเครื อข่ายด้ วยการ
ถอดบทเรี ยนแบบเล่าเรื่ อง (Story telling) ตามด้ วยการวิเคราะห์แบบอุปนัย (Induction Method) เพื่อตีความ
และสร้ างข้ อสรุ ปเกี่ยวกับปั จจัยความเข้ มแข็งของเครื อข่าย จากการศึกษาพบว่ามี 2 ปั จจัยที่ทําให้ เครื อข่ายเกิด
ความเข้ มแข็ง ประกอบด้ วย ปั จจัยภายใน ได้ แก่ 1) ผู้นําเครื อข่ายเป็ นผู้มีอดุ มการณ์ ความเสียสละ มีตําแหน่งทัง้
ที่เป็ นและไม่เป็ นทางการในชุมชน มีความคิดสร้ างสรรค์ และมีการฝึ กฝนผู้นํารุ่ นใหม่ 2) การมีจิตสํานึกและการมี
ส่วนร่ วมของชุมชนจากการรับรู้ ปัญหาการกัดเซาะและความเปลี่ยนแปลงทรัพยากรชายฝั่ งที่ส่งผลกระทบต่อวิถี
ชี วิต 3) การมีพันธกรณี ห รื อเป้าหมายที่ สร้ างความสัมพันธ์ ที่ ดีจากการที่ เครื อข่ายได้ ร ะดมความคิด เห็น เพื่ อ
กําหนดเป้าหมาย เสนอแนวทางแก้ ปัญหา และกําหนดผู้รับผิดชอบการแก้ ปัญหากัดเซาะชายฝั่ งของแต่ละพื ้นที่
4) การมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่คล้ ายคลึงกันจากการที่แกนนํากลุ่มอนุรักษ์ แต่ละพื ้นที่มีความรู้ จกั สนิทสนมด้ วย
สายสัมพันธ์แบบเครื อญาติ (Kinship System) ทําให้ สามารถรวบรวมสมาชิกแต่ละชุมชนจนก่อรู ปเป็ นเครื อข่าย
5) การติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุ่น และสอดคล้ องกับวิถีชีวิตของสมาชิกเครื อข่ายซึง่ ส่วนใหญ่
เป็ นชาวประมงพื น้ บ้ าน และ 6) การมี ความรู้ ความเข้ าใจ ร่ วมแบ่ ง ปั น ผลประโยชน์ เกี่ ย วกับ เป้ าหมายและ
ผลสําเร็ จด้ านการฟื น้ คืนของทรัพยากรชายฝั่ งที่ชมุ ชนจะได้ รับจากโครงการดังกล่าว และปั จจัยภายนอก ได้ แก่ 1)
การสนับสนุนงบประมาณการจัดประชุมเครื อข่ายจากหน่วยงานของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องตังแต่
้ เริ่ มกระบวนการ
เครื อข่ายจนถึงปั จจุบนั ทําให้ การดําเนินงานต่าง ๆ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ 2) การสนับสนุนทางเทคนิค
ด้ านการให้ คําปรึกษา การพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ จากองค์กรพัฒนาเอกชนซึง่ เปรี ยบเสมือนพี่เลี ้ยงของเครื อข่าย
คําสําคัญ: เครือข่ายชุมชน การกัดเซาะชายฝั่ ง ภูมิปัญญาท้ องถิ่น
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ABSTRACT
This study aims to study the formation, network building strategies, administrative techniques
and seeking for factors affecting network’s strength. The research methodology used qualitative study
based on in-depth interview from 2 groups of key informants which were selected by purposive
selection consisted of 6 key leaders of the environmental conservation group in the area of bamboo
revetments project in Bangkok, Samut Sakhon and Samut Songkhram Province and 2 delegates of
the related sectors that supported network’s activities about forming process, network building
strategies, administrative techniques, maintaining continuity and providing technical and budget
support to the network respectively. Including, non-participation observation in network meetings 4
times to study the behavior context of the network. Using the concept of network life cycle and
management by story telling approach, followed by an analysis of the induction method in order to
interpret and make conclusions about the strength of the network. The study found that there were
two factors making the network strength, which were internal and external factors. The internal factors
consisted of 1) the network leaders both were authorized persons and volunteers had to be idealists,
sacrifice, creative thinking and had public mind include trying to train new generation leaders of the
network. 2) The awareness and perception of villagers towards the erosion problems and coastal
resources depletion which impacted to their way of life. 3) Having practical missions and goals which
created good relationship among villagers from network’s brainstorming to identify problem solutions
and specific responsible persons to solve coastal erosion problems in each area. 4) The similarity to
the way of life and culture of the population in the coastal communities from conservation network’s
leaders in each area those were familiar with kinship system, enabled to gather community members
and easily formed a network. 5) Effective communication, flexible and harmonize with the network
members those most of them were local fishermen. 6) Having knowledge, good understanding and
benefit sharing from the recovery of coastal resources which communities would gain from the
project. The external factors those were 1) the receiving of budget supporting from the government’s
unit for network meeting continuously since the beginning of network process to the current which
made the network operating effectively and 2) technical supporting from NGOs which acted as
network’s assistant to develop network activities, enabled network members to bring knowledge and
experiences gained from the foundation to develop and build on their works in their local community.
Keyword: Community Network, Coastal Erosion, Indigenous Knowledge
Email Address: yutthapol.pon@mahidol.ac.th
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คํานํา
พื ้นที่ชายฝั่ งอ่าวไทยตอนบนเป็ นฐานทรัพยากรธรรมชาติ ที่ตงชุ
ั ้ มชนท้ องถิ่น แหล่งกําเนิดศิลปวัฒนธรรม
จนถึงแหล่งท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่สําคัญของประเทศ ปั จจุบนั พืน้ ที่ดงั กล่าวกําลังประสบปั ญหาการกัด
เซาะชายฝั่ งอย่างรุ นแรงโดยเฉพาะชายฝั่ งบางขุนเทียน และชายฝั่ งอําเภอเมืองสมุทรสาคร-สมุทรสงครามมีอตั รา
การกัดเซาะมากกว่า 25 เมตร และ1-5 เมตร/ปี (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม,
2550) ซึ่งถือเป็ นพืน้ ที่วิกฤติและพืน้ ที่เสี่ยง ตามลําดับ (กรมทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่ ง,2551) อันส่งผล
กระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชนชายฝั่ งอย่างมาก แต่ที่ผ่านมาการแก้ ปัญหาโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องมักไม่คํานึงถึง
ความแตกต่างทางกายภาพของชายฝั่ งทําให้ ใช้ โครงสร้ างทางวิศวกรรมป้องกันการกัดเซาะที่ไม่เหมาะสมต่อพื ้นที่
รวมทังขาดการมี
้
ส่วนร่ วมจากชุมชนท้ องถิ่น การแก้ ปัญหาจึงไม่ประสบผลสําเร็ จ ด้ วยเหตุนีก้ ารสร้ างเครื อข่าย
ชุ ม ชนชายฝั่ ง จึ ง เป็ นสิ่ ง ที่ มี ค วามสํ า คัญ ต่ อ การแก้ ปั ญ หาการกั ด เซาะชายฝั่ ง อย่ า งยั่ ง ยื น การวิ จั ย นี จ้ ึ ง มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการก่อตัว กลยุทธ์ การสร้ าง การบริ หารงาน และค้ นหาปั จจัยความเข้ มแข็งของเครื อข่าย
ชุมชนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ งด้ วยวิธีภูมิปัญญาท้ องถิ่น (เครื อข่ายรั กษ์ อ่าวไทยตอนบน) เพื่อที่จะถ่ายทอด
เป็ นต้ นแบบและแนวทางการพัฒนาสูเ่ ครื อข่ายชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในพื ้นที่อื่น ๆ ต่อไป
ผู้วิจยั ได้ ทบทวนวรรณกรรมโดยเน้ นที่เกิดขึ ้นของเครื อข่ายแบ่งเป็ นการเกิดขึ ้นเองตามธรรมชาติ เกิดขึ ้น
จากการสนับสนุนของหน่วยงาน และเกิดขึ ้นจากสถานการณ์เป็ นตัวกําหนด รวมทังแนวคิ
้
ดวงชีวิตและการจัดการ
เครื อข่าย ประกอบด้ วย 1) การก่อตัว 2) การบริ หารงาน 3) การพัฒนาความสัมพันธ์ 4) การรักษาความต่อเนื่อง
และ 5) ก้ าวต่อไปของเครื อข่าย (เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์, 2543; พระมหาสุทิตย์ อาภากโร, 2547) สอดคล้ อง
กับงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องในแนวคิดข้ างต้ นซึง่ พบว่าความกดดันจากสถานการณ์ ความเปลี่ยนแปลงด้ านสิ่งแวดล้ อม
ร่ วมกับการสนับสนุนจากภาคส่วนต่าง ๆ เป็ นแรงผลักดันให้ เกิดการก่อรู ปของเครื อข่ายชุมชนได้ (Hamala ,2004;
Sobels, J. et. al., 2001)รวมทังปั
้ จจัยที่ทําให้ เครื อข่ายเกิดความเข้ มแข็งประกอบด้ วยปั จจัยภายในได้ แก่ 1)
ความสามารถของผู้นํา ที่พบว่าผู้นําชุมชนเป็ นปั จจัยที่ทําให้ เกิดการมีส่วนร่ วมของสมาชิกชุมชนในการจัดการ
ทรั พยากรดอนหอยหลอด (ณัฐกานต์ สุวรรณะ,2546) และการมีผ้ ูนําตามธรรมชาติเป็ นปั จจัยสําคัญในการ
จัดการทรัพยากรชายฝั่ งของหมูบ่ ้ านประมงในอ่าวระยอง (Hamala, 2004) รวมทังการฝึ
้
กอบรมผู้นําปั จจุบนั และ
การสรรหาหรื อฝึ กฝนว่าที่ ผ้ ูนํ ารุ่ น ใหม่ในอนาคต เป็ นปั จ จัยความสํ าเร็ จของโครงการจัด การชายฝั่ ง Central
Visayasของฟิ ลิปปิ นส์ และเครื อข่ายดูแลผืนดินแห่งชาติออสเตรเลีย ตามลําดับ (Robert S. et al.,1997;
Sobels, J. et al.,2001) 2) การมีพนั ธกรณีที่สร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีต่อกันที่พบว่าการที่ชุมชนมีเป้าหมาย มีการ
พัฒนาและสร้ างความรู้ ใหม่อย่างต่อเนื่องเป็ นปั จจัยสําคัญต่อความสําเร็ จในการจัดการทรัพยากรดอนหอยหลอด
(ณัฐกานต์ สุวรรณะ,2546)ทรัพยากรชายฝั่ งเมือง Visayasของฟิ ลิปปิ นส์ (Robert S. et al., 1997) และเครื อข่าย
ดูแลผืนดินในออสเตรเลีย(Sobels, J. et al., 2001)3) จิตสํานึกการมีส่วนร่ วมและความตระหนักของชุมชนที่
พบว่าสมาชิกชุมชนมีจิตสํานึกและความตระหนักในปั ญหาสิ่งแวดล้ อมจะทําให้ เกิดความสําเร็ จในการจัดการ
ทรั พยากรดอนหอยหลอด (ณัฐกานต์ สุวรรณะ,2546) และโครงการจัดการทรั พยากรชายฝั่ งเมือง Visayas
ฟิ ลิปปิ นส์(Pollnac,R. B. et al., 2001)4) การมีขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิต และวัฒนธรรมที่คล้ ายคลึงกันที่
พบว่าระบบเครื อญาติ และความคล้ ายคลึงเชิ งขนบธรรมเนี ยมระหว่างชุมชนเป็ นปั จจัย ความเข้ มแข็งในการ
จัดการทรั พยากรชายฝั่ งของเครื อข่ายหมู่บ้านประมงในอ่าวระยอง (Hamala, 2004) และการจัดทําแผนการ
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จัดการทรั พยากรชายฝั่ งอย่างบูรณาการในเกาะ Pohnpeiของไมโครนี เซีย(Dahl, C.,1997) 5) การมีระบบ
ติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ที่พบว่ารู ปแบบการสื่อสารที่มีชีวิตชีวา ยืดหยุ่น ไม่เป็ นทางการและสอดคล้ องกับ
วิถีชีวิตของคนท้ องถิ่ นเป็ นปั จจัยความสําเร็ จของเครื อข่ายหมู่บ้านประมงในอ่าวระยอง(Hamala,2004) และ
เครื อข่ายดูแลผืนดินแห่งออสเตรเลียตามลําดับ(Sobels, J. et al.,2001) 6) ความรู้ ความเข้ าใจ การร่ วมแบ่งปั น
ผลประโยชน์ และเรี ยนรู้ ร่ วมกัน จากการที่ประชาชนในพืน้ ที่รับรู้ เกี่ยวกับผลประโยชน์ ทางเศรษฐกิจที่จะได้ รับ
ตังแต่
้ ขนเสนอโครงการเป็
ั้
นปั จจัยการมีสว่ นร่ วมของประชาชนในโครงการจัดการทรัพยากรชายฝั่ งอย่างยัง่ ยืนของ
ฟิ ลิปปิ นส์และอินโดนีเซีย (Pollnac, R. B. และ Pomeroy, R. S.,2005) สอดคล้ องกับ Hamala (2004) ที่พบว่า
การเรี ยนรู้ ร่วมกันทําให้ ชมุ ชนท้ องถิ่นออกมาทํางานเพื่อแก้ ไขปั ญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรชายฝั่ งในอ่าว
ระยอง รวมทัง้ Evans, S.M., et.al. (2008) ที่พบว่าการให้ โรงเรี ยนในพื ้นที่ได้ เข้ ามามีส่วนร่ วมจัดทําแผนท้ องถิ่น
เพื่อการอนุรักษ์ แนวสันทรายชายฝั่ ง Northumberland ของอังกฤษจะเป็ นการเพิ่มความตระหนักและความรู้ สกึ
หวงแหนทรั พ ยากรชายฝั่ ง ให้ กับ ภาคส่วนต่าง ๆ ของชุมชนได้ และปั จ จัยภายนอกได้ แก่ การสนับ สนุนด้ าน
งบประมาณและเทคนิคจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องจากการที่พบว่าเครื อข่ายดูแลผื นดินแห่งชาติออสเตรเลียมี
งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกทําให้ เกิดความสําเร็ จในการดําเนินงาน (Sobels, J. et al., 2001)
สอดคล้ องกับการสนับสนุนด้ านต่าง ๆ จากหน่วยงานภายนอกเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความสําเร็ จของโครงการ
จัดการพื ้นที่อนุรักษ์ บนฐานของชุมชน ณ เมือง Visayas ของฟิ ลิปปิ นส์ (Pollnac, R. B. et al., 2001) และการ
จัดการทรัพยากรชายฝั่ งของเครื อข่ายหมูบ่ ้ านประมงอ่าวระยอง (Hamala, 2004)
ดัง นัน้ การนํ า เสนอบทความวิ จัย ชิ น้ นี จ้ ึ ง มุ่ง หวัง ที่ จ ะเน้ น ให้ ผ้ ู เ กี่ ย วข้ อ งตระหนัก ถึ ง การแก้ ปั ญ หา
ทรัพยากรธรรมชาติบนพื ้นฐานความเข้ มแข็งของชุมชนท้ องถิ่น ซึง่ จะเป็ นการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ ด้านงาน
พัฒนาชุมชนอีกวิถีทางหนึง่ ด้ วย

วิธีการศึกษา

พืน้ ที่ศึกษา
จากพื ้นที่ดําเนินงานของเครื อข่ายรักษ์ อ่าวไทยตอนบน จํานวน 10 พื ้นที่ ตังแต่
้ อําเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิ งเทราจนถึงอําเภอบ้ านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ผู้วิจัยใช้ วิธีส่มุ แบบเจาะจง (Purposive Random) โดย
กําหนดให้ เป็ นพื ้นที่ที่มีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ ง มีการรวมตัวของแกนนําและสมาชิกเครื อข่าย ดําเนินการปั กไม้
ไผ่ชะลอคลื่นมาเป็ นระยะเวลาตังแต่
้ 1 ปี ขึ ้นไป และมีความสะดวกในการเดินทาง จึงได้ พื ้นที่ศกึ ษาจํานวนทังสิ
้ ้น
6 พื ้นที่ ได้ แก่ (1) ชุมชนเสาธง (2) ชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน แขวงท่าข้ าม เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพ ฯ (3) หมู่
3 (4) หมู่ 8 ตําบลโคกขาม (5) หมู่ 1 ตําบลบางกระเจ้ า อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร และ (6) หมู่ 10 ตําบล
บางแก้ ว อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้วิจัยใช้ วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็ นผู้ให้ ข้อมูลสําคัญในพื ้นที่
(Key Informants) จํานวน 2 กลุม่ ประกอบด้ วย 1) แกนนํากลุม่ อนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมที่มารวมตัวเป็ นเครื อข่ายรักษ์
อ่าวไทยตอนบน จํานวนพื ้นที่ศกึ ษาละ 1 คน รวมทังสิ
้ ้น 6 คน และ 2) ผู้แทนภาคส่วนที่ให้ การสนับสนุนเครื อข่าย
จํานวน 1 คน/หน่วยงาน รวมทังสิ
้ ้น 2 คน
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การเก็บข้ อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจัย ใช้ วิธี ก ารศึก ษาเชิ ง คุณ ภาพ (Qualitative Method) ด้ วยการสัมภาษณ์ เชิ ง ลึก (In-depth
Interview)เกี่ ย วกับการก่ อตัว การบริ หารงาน การพัฒนาความสัมพัน ธ์ การรั ก ษาความต่อเนื่ อง การก้ าวไป
ข้ างหน้ า รวมทัง้ การสนับสนุนด้ านงบประมาณและเทคนิคแก่เครื อข่ายตามลําดับ ร่ วมกับการสังเกตการณ์ แบบ
ไม่มีส่วนร่ วม (Non-participation Observation) จากการเข้ าร่ วมประชุมเครื อข่าย จํานวน 4 ครัง้ โดยดัดแปลง
บันทึกภาคสนาม (Field Note) ของทวีศกั ดิ์ นพเกษร (2548: 96 เล่ม1)) เพื่อสังเกตบริ บทพฤติกรรมเครื อข่าย
ข้ อมูลที่เก็บรวบรวมได้ จะใช้ วิธีการวิเคราะห์ตามแนวทางวงจรชีวิตและการจัดการเครื อข่ายของเกรี ยงศักดิ์ เจริ ญ
วงศักดิ์ (2543) และพระมหาสุทิตย์ อาภากโร (2547) ด้ วยการถอดบทเรี ยนแบบเล่าเรื่ อง (Story telling) ตามด้ วย
การวิเคราะห์แบบอุปนัย (Induction) เพื่อตีความและสร้ างข้ อสรุ ปเกี่ยวกับปั จจัยความเข้ มแข็งของเครื อข่าย

ผลและวิจารณ์ ผลการศึกษา

จากการถอดบทเรี ยนด้ านวงจรชีวิตและการจัดการเครื อข่ายกล่าวพบว่าปั จจัยที่ทําให้ เครื อข่ายเกิดความ
เข้ มแข็ง ประกอบด้ วย ปั จจัยภายในจากความเข้ มแข็งของชุมชนท้ องถิ่นและปั จจัยภายนอกจากการสนับสนุนของ
หน่วยงานของรัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนที่มคี วามจริ งใจในการส่งเสริ มการมีสว่ นร่ วมของชุมชน ดังนี ้
1. ปั จจัยภายในได้ แก่
1.1 ผู้นําเครื อข่ าย เป็ นกลุ่มแกนนําในการค้ นหาสาเหตุ แสวงหาแนวทางแก้ ปัญหาทังภายในชุ
้
มชนและระดับ
เครื อข่ายชุมชน โดยกลุม่ ผู้นําเครื อข่ายมีลกั ษณะร่ วมดังต่อไปนี ้
1)มี อุด มการณ์ แ ละความเสี ย สละ กล่ า วคื อ มี ค วามมุ่ง มั่น ในการแก้ ปั ญ หาความเสื่ อ มโทรมของ
ทรัพยากรชายฝั่ งอ่าวไทยตอนบนจึงชักชวนแกนนํากลุ่มอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมจากชุมชนชายฝั่ งต่าง ๆ รวมตัวเป็ น
เครื อ ข่ า ยรวมทัง้ เสี ย สละเวลาและทุ น ทรั พ ย์ เ พื่ อ นํ า ร่ องวิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หาการกัด เซาะชายฝั่ ง สอดคล้ อ งกับ
การศึกษาของณัฐกานต์ สุวรรณะ (2546) และHamala (2004)
2)มีตําแหน่งทัง้ ที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการในชุมชน โดยเฉพาะการเป็ นแกนนํากลุ่มอนุรักษ์ ใน
พื ้นที่ กล่าวคือ แกนนําเครื อข่ายจากหมู่ 3 ต. โคกขาม เคยดํารงตําแหน่งผู้ใหญ่บ้าน และปั จจุบนั เป็ นแกนนํากลุ่ม
อนุรักษ์ และฟื น้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติมหาชัยตะวันออก แกนนําเครื อข่ายจากหมู่ 8. ตําบลโคกขาม ปั จจุบนั เป็ น
ประธานกลุ่มผู้เลี ้ยงหอยประจําตําบล แกนนําเครื อข่ายจากหมู่ 1 ตําบลบางกระเจ้ า ปั จจุบันเป็ นสมาชิก อบต.
และประธานกลุ่มประมงพืน้ บ้ าน แกนนําเครื อข่ายจากหมู่ 10 ต. บางแก้ ว ปั จจุบันเป็ นผู้ใหญ่บ้านและประธาน
กลุม่ อนุรักษ์ และพัฒนาป่ าเลน และแกนนําเครื อข่ายชุมชนเสาธง ปั จจุบนั เป็ นแกนนํากลุ่มรักษ์ ทะเลกรุ งเทพและ
สิ่งแวดล้ อม ทําให้ แกนนําเหล่านี ้มีฐานสมาชิกที่จะโน้ มน้ าวเพื่อขยายจํานวนสมาชิกในชุมชนให้ เติบโตได้
4)มีความคิดสร้ างสรรค์ในกระบวนการเครื อข่าย กล่าวคือ แกนนําจะใช้ วิธีสรุ ปปั ญหาจากพื ้นที่ ระดม
ความคิ ด เห็ น และมอบหมายผู้ รั บ ผิ ด ชอบซึ่ง เป็ นกลุ่ม ในพื น้ ที่ เ ดิ ม เพื่ อ นํ า ความคื บ หน้ าในการแก้ ปั ญ หามา
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ (รู ปที่ 1) รวมทังแกนนํ
้
าพื ้นที่ต่าง ๆ สามารถประยุกต์ความรู้ ที่ได้ รับจากเครื อข่ายมาพัฒนาต่อ
ยอดเป็ นโครงการใหม่ภายในชุมชนของตนเอง
5)มีผ้ นู ํารุ่ นใหม่ที่จะมาทดแทนในอนาคต กล่าวคือ ในระยะสันผู
้ ้ นํารุ่ นปั จจุบนั มีการพัฒนา “แกนนํารุ่ น
2 หรื อ 3” ที่มีวยั ใกล้ เคียงกับกลุ่มแกนนําปั จจุบนั ให้ เข้ ามาร่ วมคิด ร่ วมทํา และร่ วมบริ หารงานเครื อข่ายอย่าง
ต่อเนื่อง และในระยะยาวมีกระบวนการฝึ กฝนว่าที่ผ้ นู ํารุ่ นใหม่ ซึง่ เป็ นกลุม่ วัยเริ่ มทํางาน มีความสัมพันธ์แบบเครื อ
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ญาติให้ เข้ ามาศึกษางานด้ านการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมในพื ้นที่อนั จะเชื่อมโยงกับการทํางานของเครื อข่ายในอนาคต
สอดคล้ องกับการศึกษาของSobels, J. et. al. (2001)
1.2 การมีจติ สํานึกและการมีส่วนร่ วม
จากการที่ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ งทําให้ ชมุ ชนได้ รับความเดือดร้ อนเป็ นเวลาหลายปี ซึง่ ความช่วยเหลือ
จากภาครัฐเป็ นไปอย่างล่าช้ า เมื่อแกนนําเครื อข่ายทดลองวิธีป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ งด้ วยวิธีภูมิปัญญาท้ องถิ่น
เป็ นผลสําเร็ จจนได้ รับงบประมาณสนับสนุน จึงสามารถสร้ างการยอมรับอันก่อให้ เกิดการร่ วมคิด ร่ วมทํา และร่ วม
สร้ างแนวไม้ ไผ่ชะลอคลื่นจากสมาชิกชุมชนได้ (รู ปที่2) สอดคล้ องกับการศึกษาของPollnac, R. B. et al. (2001)
1.3 การมีพันธกรณีหรื อเป้าหมายที่สร้ างความสัมพันธ์ ท่ ดี ีต่อกัน
จากการที่เครื อข่ายได้ ระดมความคิดเห็นเพื่อกําหนดเป้าหมายในการทํางานด้ านการแก้ ปัญหาการกัด
เซาะชายฝั่ ง จึงได้ เสนอแนวทางและกํ าหนดผู้รับผิ ดชอบแต่ละพื น้ ที่ ให้ ติดตามและรายงานความคืบหน้ าสู่ที่
ประชุมใหญ่ทกุ ครัง้ นํามาซึง่ การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ จากประสบการณ์จริ งเพื่อต่อยอดเป็ นองค์ความรู้ ของเครื อข่าย
สอดคล้ องกับการศึกษาของณัฐกานต์ สุวรรณะ (2546) Robert S. et al. (1997) และ Sobels, J. et al. (2001)
1.4 การมีขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิตวัฒนธรรมที่คล้ ายคลึงกัน
จากการที่แกนนํากลุม่ อนุรักษ์ แต่ละพื ้นที่มีความสัมพันธ์ แบบเครื อญาติหรื อความเป็ นเพื่อน พี่ น้ องของ
คนชายฝั่ ง (Kinship System) เมื่อแกนนําแต่ละกลุ่มร่ วมกันที่จะรวบรวมสมาชิกชุมชนให้ ก่อรู ปเป็ นเครื อข่าย
ระบบดังกล่าวจึงเป็ นปั จจัยที่ทําให้ เครื อข่ายเกิดความเข้ มแข็ง เนื่องจากความสัมพันธ์ แบบเครื อญาติก่อให้ เกิด
กําลังใจในการทํางานร่ วมจากโครงสร้ างที่ไม่แข็งตัว มีความยืดหยุ่นและเท่าเทียม ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง
และมีอิสระในการตัดสินใจของแต่ละกลุ่มโดยไม่ละทิง้ แนวทางของเครื อข่าย เป็ นผลให้ การร่ วมกันแก้ ไขปั ญหา
ของแต่ละพื ้นที่เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้ องกับการศึกษาของDahl, C. (1997) และHamala (2004)
1.5 การมีรูปแบบการติดต่ อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
กล่าวได้ ว่าเครื อข่ายมีวิธีติดต่อสื่อสารที่เหมาะสมและสอดคล้ องกับวิถีชีวิตของสมาชิกซึง่ ส่วนใหญ่เป็ น
ชาวประมงพื ้นบ้ าน กล่าวคือ นิยมติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์เป็ นหลัก รองลงมาได้ แก่การแจ้ งข่าวสารแบบไม่เป็ น
ทางการผ่านผู้นําชุมชน กลุ่มเพื่อนบ้ าน กลุ่มอนุรักษ์ หรื อกลุ่มอาชีพตามสถานที่สําคัญในชุมชน เป็ นต้ น ยิ่งไป
กว่านัน้ ยังได้ ริเริ่ มการใช้ วิทยุสื่อสารในระดับแกนนําเนื่องจากคลื่นวิทยุสามารถเข้ าถึงได้ ทุกพืน้ ที่ทําให้ รับทราบ
กิจกรรมเครื อข่ายได้ ตลอดเวลา สอดคล้ องกับการศึกษาของ Sobels, J. et al. (2001)และ Hamala (2004)
1.6 การมีความรู้ ความเข้ าใจ ร่ วมแบ่ งปั นผลประโยชน์ และเรี ยนรู้ ร่วมกัน
กล่าวคือสมาชิกชุมชนมีความรู้ ความเข้ าใจในเป้าหมายของโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ งด้ วยวิธี
ปั กไม้ ไผ่ชะลอคลื่นเพื่อฟื ้นฟูทรั พยากรที่เคยเสียหายจากการเพิ่มขึ ้นของระดับนํา้ ทะเล โดยถ้ าโครงการประสบ
ผลสําเร็ จ ทรั พยากรชายฝั่ งมีการฟื ้นตัว จะเป็ นการรั กษาอาชี พประมงพื น้ บ้ านให้ ดําเนินต่อได้ สอดคล้ องกับ
การศึกษาของ Pollnac, R.B. และ Pomeroy,R. S. (2005) รวมทัง้ มีความเชื่อมัน่ และยอมรั บว่าเป็ นวีธีที่
สอดคล้ องกับธรรมชาติ ไม่มีผลกระทบสิ่งแวดล้ อมจากการรั บรองโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ประกอบกับได้ รับ
ความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างล่าช้ า จึงเป็ นจุดร่ วม (Focus) ของสมาชิกชุมชนแต่ละพื ้นที่ซงึ่ จะให้ การสนับสนุน
แกนนําไปผลักดันโครงการดังกล่าว และรวมตัวสร้ างเป็ นเครื อข่ายรักษ์ อ่าวไทยตอนบนอันมีกิจกรรมต่าง ๆ แก่
สมาชิกได้ มาร่ วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ประสบการณ์การแก้ ปัญหาทรัพยากรชายฝั่ ง (รู ปที่ 3) สอดคล้ องกับการศึกษา
ของ Hamala (2004) ยิ่งไปกว่านันยั
้ งพบว่าแนวไม้ ไผ่ชะลอคลื่นในพื ้นที่ต่าง ๆ ได้ ถูกพัฒนาเป็ นศูนย์เรี ยนรู้ การ
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ป้องกันการกัดเซาะและอนุรักษ์ ทรัพยากรชายฝั่ งแก่นักเรี ยนระดับประถมและมัธยมซึ่งเป็ นลูกหลานของคนใน
พื ้นที่ได้ มาทํากิจกรรมศึกษาระบบนิเวศทรัพยากรชายฝั่ งอันจะเป็ นการปลูกฝั งความตระหนักและความรู้ สกึ หวง
แหนทรัพยากรท้ องถิ่นที่ต้องร่ วมกันรักษาต่อไป สอดคล้ องกับการศึกษาของ Evans, S.M., et.al. (2008)
2. ปั จจัยภายนอกได้ แก่
2.1 การสนับสนุนด้ านงบประมาณจากหน่ วยงานของรั ฐบาล
กล่าวคือจากการที่กรมทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่ ง (ทช.) ได้ จัดตังศู
้ นย์ อนุรักษ์ ทรั พยากรทางทะเล
และชายฝั่ งที่ 2 ขึ ้น ณ ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ตังแต่
้ ต้นปี 2551 ซึง่ มีภารกิจสนับสนุนการมีสว่ นร่ วมของ
ชุมชนในการอนุรักษ์ ทรัพยากรชายฝั่ งผ่านการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อสนับสนุนการจัดประชุมแก่สมาชิก
กลุ่มอนุรักษ์ ในพืน้ ที่ได้ มาพบปะแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ร่ วมกัน อย่างต่อเนื่องตังแต่
้ ระยะก่อตัง้ (ปี 2553) จนถึงการ
ขยายเครื อข่ายในปั จจุบนั ทําให้ การดําเนินงานต่าง ๆ ของเครื อข่ายเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 การสนับสนุนทางเทคนิคจากองค์ กรพัฒนาเอกชน
นอกจาก ทช. ซึง่ เป็ นผู้สนับสนุนด้ านงบประมาณแล้ ว เครื อข่ายยังได้ รับการสนับสนุนทางเทคนิคจาก
องค์กรพัฒนาเอกชนอย่างมูลนิธิชุมชนไทในการให้ คําปรึ กษา แนะนําการพัฒนากิจกรรมเครื อข่ายต่าง ๆ อาทิ
การเขียนข้ อเสนอโครงการเพื่อขอรั บงบประมาณจาก ทช. การฝึ กอบรมผู้นําเครื อข่าย การแจ้ งข้ อมูลข่าวสาร
รวมทัง้ ร่ วมผลักดัน การเคลื่อ นไหวในระดับสาธารณะผ่านการนํ าเสนอของสถานี โทรทัศ น์ ไทยพี บี เอสทํ าให้
กิจกรรมเครื อข่ายได้ รับความสนใจจากภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมมากยิ่งขึ ้น (รู ปที่ 4) สอดคล้ องกับการศึกษาของ
Pollnac, R. B. et al. (2001)Sobels, J. et al. (2001)และ Hamala (2004)

ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ภาคส่วนที่เกี่ยวข้ องควรมีกลยุทธ์ ต่าง ๆ ที่สอดคล้ องกับการพัฒนาเครื อข่ายในแต่ละช่วงวงจรชีวิต อาทิการ
ส่งเสริ มความสัมพันธ์ของแกนนํา การสร้ างความตระหนักในปั ญหาชุมชนในระยะก่อตัว การกําหนดวัตถุประสงค์
และวางผังเครื อข่าย ฝึ กอบรมผู้นํา รวมทังส่
้ งเสริ มความสัมพันธ์ของสมาชิกในระยะขยายตัว การทบทวนและสรุ ป
บทเรี ยน ส่งเสริ มกิจกรรมสาธารณะและเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ในระยะรุ่ งเรื อง จนถึงการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
การรักษาสัมพันธภาพในหมู่สมาชิก กระตุ้นการเรี ยนรู้ เทคโนโลยีและความรู้ ใหม่ ตลอดจนการส่งเสริ มผู้นํารุ่ น
ใหม่ เมื่อกําลังเข้ าสู่ระยะถดถอย เพื่อเป็ นการวางแผนการจัดการเครื อข่ายอย่างมีประสิทธิ ภาพอันจะเป็ นการ
พลิกฟื น้ และรักษาสัมพันธภาพเครื อข่ายให้ มีความต่อเนื่อง
2. การเตรี ยมแนวทางการสื่อสารเรื่ องการปรั บตัวโดยเข้ าใจความเปราะบางในชุมชนเพื่ อนํ ามากํ าหนดเป็ น
นโยบาย/แผนการสนับสนุนศักยภาพการปรับตัวของชุมชนให้ สามารถดํารงอยู่อย่างมีความเข้ มแข็ง

ข้ อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั ง้ ต่ อไป

1. แนวทางการขยายมุมมององค์กร/เครื อข่ายในการรับมือกับปั ญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต
เช่น การผสานองค์ความรู้ ท้องถิ่นกับชุดข้ อมูลการพยากรณ์ อากาศ การจัดการความเสี่ยงจากภูมิอากาศและภัย
ธรรมชาติ การจัดการฐานข้ อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และสนับสนุนภูมิปัญญาท้ องถิ่นเพื่อการปรับตัว เป็ นต้ น
2. แนวทางการสร้ างหรื อพัฒนาตัวชีว้ ัดความเข้ มแข็งของเครื อข่ายชุมชนอย่างเป็ นระบบ ใกล้ เคียงความเป็ น
สากล หรื อมีลกั ษณะเป็ นเชิงปริ มาณมากขึ ้น เพื่อการประเมินความเข็มแข็งของชุมชนได้ อย่างเป็ นรู ปธรรม
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รูปที่1: การประชุมกลุ่มย่ อยของแกนนําเครือข่ าย
ที่มา: ศูนย์ ประสานงานเครือข่ ายรักษ์ อ่าวไทยตอนบน

รูปที่ 2: แนวไม้ ไผ่ ชะลอคลื่นที่ชาวบ้ านร่ วมกันสร้ าง
ที่มา: ผู้วจิ ัย

รูปที่ 3: บรรยากาศการระดมความคิดเห็นในที่ประชุม
รูปที่ 4: การสนับสนุนจากภาคส่ วนที่เกี่ยวข้ อง
เครือข่ าย ที่มา: ผู้วิจัย
ที่มา: ศูนย์ ประสานงานเครือข่ ายรักษ์ อ่าวไทยตอนบน
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