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บทคัดย่อ 

การศึกษาครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศกึษาการก่อตวั กลยุทธ์การสร้าง การบริหารงาน และค้นหาปัจจัย

ความเข้มแข็งของเครือข่ายด้วยวิธีการศกึษาเชิงคณุภาพจากการสมัภาษณ์เชิงลกึกลุ่มเป้าหมายท่ีสําคญัในพืน้ท่ี

ซึง่กําหนดจากวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กลุ่ม ประกอบด้วย แกนนํากลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพืน้ท่ีโครงการปักไม้ไผ่

ชะลอคลื่นของจังหวดักรุงเทพ ฯ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และผู้ แทนภาคส่วนท่ีสนับสนุนกิจกรรมเครือข่าย

เก่ียวกบัการก่อตวั กลยทุธ์การสร้าง การบริหารงาน รักษาความต่อเน่ือง และการสนบัสนุนด้านงบประมาณและ

เทคนิคแก่เครือข่ายตามลําดบั ร่วมด้วยการสงัเกตกุารณ์แบบไม่มีส่วนร่วมจากการเข้าร่วมประชุมใหญ่เพ่ือศกึษา

บริบทพฤติกรรมของเครือข่าย ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวคิดวงจรชีวิตและการจัดการเครือข่ายด้วยการ

ถอดบทเรียนแบบเล่าเร่ือง (Story telling) ตามด้วยการวิเคราะห์แบบอปุนยั (Induction Method) เพ่ือตีความ

และสร้างข้อสรุปเก่ียวกบัปัจจยัความเข้มแข็งของเครือข่าย จากการศกึษาพบว่ามี 2 ปัจจยัท่ีทําให้เครือข่ายเกิด

ความเข้มแข็ง ประกอบด้วย ปัจจยัภายใน ได้แก่ 1) ผู้ นําเครือข่ายเป็นผู้ มีอดุมการณ์ ความเสียสละ มีตําแหน่งทัง้

ท่ีเป็นและไมเ่ป็นทางการในชมุชน มีความคิดสร้างสรรค์ และมีการฝึกฝนผู้ นํารุ่นใหม่ 2) การมีจิตสํานึกและการมี

สว่นร่วมของชุมชนจากการรับรู้ปัญหาการกดัเซาะและความเปลี่ยนแปลงทรัพยากรชายฝ่ังท่ีส่งผลกระทบต่อวิถี

ชีวิต 3) การมีพันธกรณีหรือเป้าหมายท่ีสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีจากการท่ีเครือข่ายได้ระดมความคิดเห็นเพ่ือ

กําหนดเป้าหมาย เสนอแนวทางแก้ปัญหา และกําหนดผู้ รับผิดชอบการแก้ปัญหากดัเซาะชายฝ่ังของแต่ละพืน้ท่ี   

4) การมีวิถีชีวิตและวฒันธรรมท่ีคล้ายคลงึกนัจากการท่ีแกนนํากลุ่มอนุรักษ์แต่ละพืน้ท่ีมีความรู้จกัสนิทสนมด้วย

สายสมัพนัธ์แบบเครือญาติ (Kinship System) ทําให้สามารถรวบรวมสมาชิกแต่ละชุมชนจนก่อรูปเป็นเครือข่าย 

5) การติดตอ่สื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุ่น และสอดคล้องกบัวิถีชีวิตของสมาชิกเครือข่ายซึง่ส่วนใหญ่

เป็นชาวประมงพืน้บ้าน และ 6) การมีความรู้ ความเข้าใจ ร่วมแบ่งปันผลประโยชน์เก่ียวกับเป้าหมายและ

ผลสําเร็จด้านการฟืน้คืนของทรัพยากรชายฝ่ังท่ีชมุชนจะได้รับจากโครงการดงักลา่ว และปัจจยัภายนอก ได้แก่ 1) 

การสนบัสนุนงบประมาณการจดัประชุมเครือข่ายจากหน่วยงานของรัฐบาลอย่างต่อเน่ืองตัง้แต่เร่ิมกระบวนการ

เครือข่ายจนถงึปัจจบุนั ทําให้การดําเนินงานต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ 2) การสนบัสนุนทางเทคนิค

ด้านการให้คําปรึกษา การพฒันากิจกรรมตา่ง ๆ จากองค์กรพฒันาเอกชนซึง่เปรียบเสมือนพ่ีเลีย้งของเครือข่าย 

คําสําคญั: เครือข่ายชมุชน การกดัเซาะชายฝ่ัง ภมิูปัญญาท้องถ่ิน 

 

                                                        
1คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา นครปฐม 73170 
1Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University, NakhonPathom 73170  



การประชมุวิชาการแหง่ชาต ิมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 9 

869 

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. 
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คาํนํา 

พืน้ท่ีชายฝ่ังอา่วไทยตอนบนเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีตัง้ชมุชนท้องถ่ิน แหลง่กําเนิดศิลปวฒันธรรม 

จนถึงแหล่งท่องเท่ียวและอตุสาหกรรมท่ีสําคญัของประเทศ ปัจจุบนัพืน้ท่ีดงักล่าวกําลงัประสบปัญหาการกัด

เซาะชายฝ่ังอย่างรุนแรงโดยเฉพาะชายฝ่ังบางขนุเทียน และชายฝ่ังอําเภอเมืองสมทุรสาคร-สมทุรสงครามมีอตัรา

การกดัเซาะมากกวา่ 25 เมตร และ1-5 เมตร/ปี (สํานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 

2550) ซึ่งถือเป็นพืน้ท่ีวิกฤติและพืน้ท่ีเสี่ยง ตามลําดับ (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง,2551) อันส่งผล

กระทบตอ่วิถีชีวิตของชมุชนชายฝ่ังอย่างมาก แต่ท่ีผ่านมาการแก้ปัญหาโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมกัไม่คํานึงถึง

ความแตกตา่งทางกายภาพของชายฝ่ังทําให้ใช้โครงสร้างทางวิศวกรรมป้องกนัการกดัเซาะท่ีไมเ่หมาะสมตอ่พืน้ท่ี 

รวมทัง้ขาดการมีส่วนร่วมจากชุมชนท้องถ่ิน การแก้ปัญหาจึงไม่ประสบผลสําเร็จ ด้วยเหตนีุก้ารสร้างเครือข่าย

ชุมชนชายฝ่ังจึงเป็นสิ่งท่ีมีความสําคัญต่อการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ังอย่างยั่งยืน การวิจัยนีจ้ึงมี

วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาการก่อตวั กลยุทธ์การสร้าง การบริหารงาน และค้นหาปัจจยัความเข้มแข็งของเครือข่าย

ชุมชนป้องกันการกดัเซาะชายฝ่ังด้วยวิธีภูมิปัญญาท้องถ่ิน (เครือข่ายรักษ์อ่าวไทยตอนบน) เพ่ือท่ีจะถ่ายทอด

เป็นต้นแบบและแนวทางการพฒันาสูเ่ครือข่ายชมุชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในพืน้ท่ีอ่ืน ๆ ตอ่ไป  

ผู้ วิจยัได้ทบทวนวรรณกรรมโดยเน้นท่ีเกิดขึน้ของเครือข่ายแบ่งเป็นการเกิดขึน้เองตามธรรมชาติ เกิดขึน้

จากการสนบัสนนุของหน่วยงาน และเกิดขึน้จากสถานการณ์เป็นตวักําหนด รวมทัง้แนวคิดวงชีวิตและการจดัการ

เครือข่าย ประกอบด้วย 1) การก่อตวั 2) การบริหารงาน 3) การพฒันาความสมัพนัธ์ 4) การรักษาความต่อเน่ือง 

และ 5) ก้าวต่อไปของเครือข่าย (เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศ์ศกัด์ิ, 2543; พระมหาสทิุตย์ อาภากโร, 2547) สอดคล้อง

กบังานวิจยัท่ีเก่ียวข้องในแนวคิดข้างต้นซึง่พบวา่ความกดดนัจากสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม

ร่วมกบัการสนบัสนนุจากภาคสว่นตา่ง ๆ เป็นแรงผลกัดนัให้เกิดการก่อรูปของเครือข่ายชมุชนได้ (Hamala ,2004; 

Sobels, J. et. al., 2001)รวมทัง้ปัจจัยท่ีทําให้เครือข่ายเกิดความเข้มแข็งประกอบด้วยปัจจยัภายในได้แก่ 1) 

ความสามารถของผู้ นํา ท่ีพบว่าผู้ นําชุมชนเป็นปัจจัยท่ีทําให้เกิดการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนในการจัดการ

ทรัพยากรดอนหอยหลอด (ณัฐกานต์ สุวรรณะ,2546) และการมีผู้ นําตามธรรมชาติเป็นปัจจัยสําคัญในการ

จดัการทรัพยากรชายฝ่ังของหมูบ้่านประมงในอ่าวระยอง (Hamala, 2004) รวมทัง้การฝึกอบรมผู้ นําปัจจุบนัและ

การสรรหาหรือฝึกฝนว่าท่ีผู้ นํารุ่นใหม่ในอนาคต เป็นปัจจัยความสําเร็จของโครงการจัดการชายฝ่ัง Central 

Visayasของฟิลิปปินส์ และเครือข่ายดูแลผืนดินแห่งชาติออสเตรเลีย ตามลําดบั (Robert S. et al.,1997; 

Sobels, J. et al.,2001) 2) การมีพนัธกรณีท่ีสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนัท่ีพบว่าการท่ีชุมชนมีเป้าหมาย มีการ

พฒันาและสร้างความรู้ใหมอ่ย่างตอ่เน่ืองเป็นปัจจยัสําคญัตอ่ความสําเร็จในการจดัการทรัพยากรดอนหอยหลอด 

(ณฐักานต์ สวุรรณะ,2546)ทรัพยากรชายฝ่ังเมือง Visayasของฟิลิปปินส์ (Robert S. et al., 1997) และเครือข่าย

ดแูลผืนดินในออสเตรเลีย(Sobels, J. et al., 2001)3) จิตสํานึกการมีส่วนร่วมและความตระหนกัของชุมชนท่ี

พบว่าสมาชิกชุมชนมีจิตสํานึกและความตระหนักในปัญหาสิ่งแวดล้อมจะทําให้เกิดความสําเร็จในการจัดการ

ทรัพยากรดอนหอยหลอด (ณัฐกานต์ สุวรรณะ,2546) และโครงการจัดการทรัพยากรชายฝ่ังเมือง Visayas

ฟิลิปปินส์(Pollnac,R. B. et al., 2001)4) การมีขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิต และวฒันธรรมท่ีคล้ายคลงึกนัท่ี

พบว่าระบบเครือญาติและความคล้ายคลึงเชิงขนบธรรมเนียมระหว่างชุมชนเป็นปัจจัยความเข้มแข็งในการ

จดัการทรัพยากรชายฝ่ังของเครือข่ายหมู่บ้านประมงในอ่าวระยอง (Hamala, 2004) และการจดัทําแผนการ
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จัดการทรัพยากรชายฝ่ังอย่างบูรณาการในเกาะ Pohnpeiของไมโครนีเซีย(Dahl, C.,1997) 5) การมีระบบ

ติดต่อสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีพบว่ารูปแบบการสื่อสารท่ีมีชีวิตชีวา ยืดหยุ่น ไม่เป็นทางการและสอดคล้องกบั

วิถีชีวิตของคนท้องถ่ินเป็นปัจจัยความสําเร็จของเครือข่ายหมู่บ้านประมงในอ่าวระยอง(Hamala,2004) และ

เครือข่ายดแูลผืนดินแห่งออสเตรเลียตามลําดบั(Sobels, J. et al.,2001) 6) ความรู้ ความเข้าใจ การร่วมแบ่งปัน

ผลประโยชน์ และเรียนรู้ร่วมกัน จากการท่ีประชาชนในพืน้ท่ีรับรู้เก่ียวกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีจะได้รับ

ตัง้แตข่ัน้เสนอโครงการเป็นปัจจยัการมีสว่นร่วมของประชาชนในโครงการจดัการทรัพยากรชายฝ่ังอย่างยัง่ยืนของ

ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย (Pollnac, R. B. และ Pomeroy, R. S.,2005) สอดคล้องกบั Hamala (2004) ท่ีพบว่า

การเรียนรู้ร่วมกนัทําให้ชมุชนท้องถ่ินออกมาทํางานเพ่ือแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรชายฝ่ังในอ่าว

ระยอง รวมทัง้ Evans, S.M., et.al. (2008) ท่ีพบว่าการให้โรงเรียนในพืน้ท่ีได้เข้ามามีส่วนร่วมจดัทําแผนท้องถ่ิน

เพ่ือการอนุรักษ์แนวสนัทรายชายฝ่ัง Northumberland ขององักฤษจะเป็นการเพ่ิมความตระหนกัและความรู้สกึ

หวงแหนทรัพยากรชายฝ่ังให้กับภาคส่วนต่าง ๆ ของชุมชนได้ และปัจจัยภายนอกได้แก่ การสนับสนุนด้าน

งบประมาณและเทคนิคจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจากการท่ีพบว่าเครือข่ายดูแลผืนดินแห่งชาติออสเตรเลียมี

งบประมาณสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอกทําให้เกิดความสําเร็จในการดําเนินงาน (Sobels, J. et al., 2001) 

สอดคล้องกบัการสนบัสนนุด้านตา่ง ๆ จากหน่วยงานภายนอกเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสําเร็จของโครงการ

จดัการพืน้ท่ีอนุรักษ์บนฐานของชุมชน ณ เมือง Visayas ของฟิลิปปินส์ (Pollnac, R. B. et al., 2001) และการ

จดัการทรัพยากรชายฝ่ังของเครือข่ายหมูบ้่านประมงอา่วระยอง (Hamala, 2004)  

ดังนัน้ การนําเสนอบทความวิจัยชิน้นีจ้ึงมุ่งหวังท่ีจะเน้นให้ผู้ เก่ียวข้องตระหนักถึงการแก้ปัญหา

ทรัพยากรธรรมชาติบนพืน้ฐานความเข้มแข็งของชุมชนท้องถ่ิน ซึง่จะเป็นการพฒันาต่อยอดองค์ความรู้ด้านงาน

พฒันาชมุชนอีกวิถีทางหนึง่ด้วย  

 

วิธีการศึกษา  

พืน้ที่ศึกษา 

จากพืน้ท่ีดําเนินงานของเครือข่ายรักษ์อ่าวไทยตอนบน จํานวน 10 พืน้ท่ี ตัง้แต่อําเภอบางปะกง จงัหวดั

ฉะเชิงเทราจนถึงอําเภอบ้านแหลม จังหวดัเพชรบุรี ผู้ วิจัยใช้วิธีสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Random) โดย

กําหนดให้เป็นพืน้ท่ีท่ีมีปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ัง มีการรวมตวัของแกนนําและสมาชิกเครือข่าย ดําเนินการปักไม้

ไผ่ชะลอคลื่นมาเป็นระยะเวลาตัง้แต ่1 ปีขึน้ไป และมีความสะดวกในการเดินทาง จึงได้พืน้ท่ีศกึษาจํานวนทัง้สิน้ 

6 พืน้ท่ี ได้แก่ (1) ชมุชนเสาธง (2) ชมุชนชายทะเลบางขนุเทียน แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ ฯ (3) หมู ่

3 (4) หมู่ 8 ตําบลโคกขาม (5) หมู่ 1 ตําบลบางกระเจ้า อําเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร และ (6) หมู่ 10 ตําบล

บางแก้ว อําเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสงคราม 

กลุ่มเป้าหมาย 

 ผู้ วิจัยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้ ให้ข้อมูลสําคญัในพืน้ท่ี 

(Key Informants) จํานวน 2 กลุม่ ประกอบด้วย 1) แกนนํากลุม่อนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมท่ีมารวมตวัเป็นเครือข่ายรักษ์

อา่วไทยตอนบน จํานวนพืน้ท่ีศกึษาละ 1 คน รวมทัง้สิน้ 6 คน และ 2) ผู้แทนภาคส่วนท่ีให้การสนบัสนุนเครือข่าย 

จํานวน 1 คน/หน่วยงาน รวมทัง้สิน้ 2 คน 
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การเกบ็ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้ วิจัยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 

Interview)เก่ียวกับการก่อตัว การบริหารงาน การพัฒนาความสัมพันธ์ การรักษาความต่อเน่ือง การก้าวไป

ข้างหน้า รวมทัง้การสนบัสนุนด้านงบประมาณและเทคนิคแก่เครือข่ายตามลําดบั ร่วมกบัการสงัเกตการณ์แบบ

ไม่มีส่วนร่วม (Non-participation Observation) จากการเข้าร่วมประชุมเครือข่าย จํานวน 4 ครัง้ โดยดดัแปลง

บนัทึกภาคสนาม (Field Note) ของทวีศกัด์ิ นพเกษร (2548: 96 เล่ม1)) เพ่ือสงัเกตบริบทพฤติกรรมเครือข่าย 

ข้อมลูท่ีเก็บรวบรวมได้จะใช้วิธีการวิเคราะห์ตามแนวทางวงจรชีวิตและการจดัการเครือข่ายของเกรียงศกัด์ิ เจริญ

วงศกัด์ิ (2543) และพระมหาสทิุตย์ อาภากโร (2547) ด้วยการถอดบทเรียนแบบเลา่เร่ือง (Story telling) ตามด้วย

การวิเคราะห์แบบอปุนยั (Induction) เพ่ือตีความและสร้างข้อสรุปเก่ียวกบัปัจจยัความเข้มแข็งของเครือข่าย 

 

ผลและวิจารณ์ผลการศึกษา 

จากการถอดบทเรียนด้านวงจรชีวิตและการจดัการเครือข่ายกลา่วพบวา่ปัจจยัท่ีทําให้เครือข่ายเกิดความ

เข้มแข็ง ประกอบด้วย ปัจจยัภายในจากความเข้มแข็งของชมุชนท้องถ่ินและปัจจยัภายนอกจากการสนบัสนนุของ

หน่วยงานของรัฐและองค์กรพฒันาเอกชนท่ีมีความจริงใจในการสง่เสริมการมีสว่นร่วมของชมุชน ดงันี ้ 

1. ปัจจัยภายในได้แก่  

1.1 ผู้นําเครือข่าย เป็นกลุ่มแกนนําในการค้นหาสาเหต ุแสวงหาแนวทางแก้ปัญหาทัง้ภายในชุมชนและระดบั

เครือข่ายชมุชน โดยกลุม่ผู้ นําเครือข่ายมีลกัษณะร่วมดงัตอ่ไปนี ้ 

1)มีอุดมการณ์และความเสียสละ กล่าวคือ มีความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาความเสื่อมโทรมของ

ทรัพยากรชายฝ่ังอ่าวไทยตอนบนจึงชกัชวนแกนนํากลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากชุมชนชายฝ่ังต่าง ๆ รวมตวัเป็น

เครือข่ายรวมทัง้เสียสละเวลาและทุนทรัพย์เพ่ือนําร่องวิธีการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ังสอดคล้องกับ   

การศกึษาของณฐักานต์ สวุรรณะ (2546) และHamala (2004)  

2)มีตําแหน่งทัง้ท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการในชุมชน โดยเฉพาะการเป็นแกนนํากลุ่มอนุรักษ์ใน

พืน้ท่ี กลา่วคือ แกนนําเครือข่ายจากหมู ่3 ต. โคกขาม เคยดํารงตําแหน่งผู้ ใหญ่บ้าน และปัจจุบนัเป็นแกนนํากลุ่ม

อนุรักษ์และฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติมหาชยัตะวนัออก แกนนําเครือข่ายจากหมู่ 8. ตําบลโคกขาม ปัจจุบนัเป็น

ประธานกลุ่มผู้ เลีย้งหอยประจําตําบล แกนนําเครือข่ายจากหมู่ 1 ตําบลบางกระเจ้า ปัจจุบันเป็นสมาชิก อบต. 

และประธานกลุ่มประมงพืน้บ้าน แกนนําเครือข่ายจากหมู่ 10 ต. บางแก้ว ปัจจุบันเป็นผู้ ใหญ่บ้านและประธาน

กลุม่อนรัุกษ์และพฒันาป่าเลน และแกนนําเครือข่ายชุมชนเสาธง ปัจจุบนัเป็นแกนนํากลุ่มรักษ์ทะเลกรุงเทพและ

สิ่งแวดล้อม ทําให้แกนนําเหลา่นีมี้ฐานสมาชิกท่ีจะโน้มน้าวเพ่ือขยายจํานวนสมาชิกในชมุชนให้เติบโตได้    

4)มีความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการเครือข่าย กล่าวคือ แกนนําจะใช้วิธีสรุปปัญหาจากพืน้ท่ี ระดม

ความคิดเห็นและมอบหมายผู้ รับผิดชอบซึ่งเป็นกลุ่มในพืน้ท่ีเดิมเพ่ือนําความคืบหน้าในการแก้ปัญหามา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (รูปท่ี 1) รวมทัง้แกนนําพืน้ท่ีต่าง ๆ สามารถประยุกต์ความรู้ท่ีได้รับจากเครือข่ายมาพฒันาต่อ

ยอดเป็นโครงการใหมภ่ายในชมุชนของตนเอง 

5)มีผู้ นํารุ่นใหมท่ี่จะมาทดแทนในอนาคต กล่าวคือ ในระยะสัน้ผู้ นํารุ่นปัจจุบนัมีการพฒันา “แกนนํารุ่น 

2 หรือ 3” ท่ีมีวยัใกล้เคียงกบักลุ่มแกนนําปัจจุบนั ให้เข้ามาร่วมคิด ร่วมทํา และร่วมบริหารงานเครือข่ายอย่าง

ตอ่เน่ือง และในระยะยาวมีกระบวนการฝึกฝนวา่ท่ีผู้ นํารุ่นใหม ่ซึง่เป็นกลุม่วยัเร่ิมทํางาน มีความสมัพนัธ์แบบเครือ



การประชมุวิชาการแหง่ชาต ิมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 9 

873 

ญาติให้เข้ามาศกึษางานด้านการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมในพืน้ท่ีอนัจะเช่ือมโยงกบัการทํางานของเครือข่ายในอนาคต

สอดคล้องกบัการศกึษาของSobels, J. et. al. (2001) 

1.2 การมีจติสํานึกและการมีส่วนร่วม 

จากการท่ีปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ังทําให้ชมุชนได้รับความเดือดร้อนเป็นเวลาหลายปีซึง่ความช่วยเหลือ

จากภาครัฐเป็นไปอย่างลา่ช้า เม่ือแกนนําเครือข่ายทดลองวิธีป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ังด้วยวิธีภูมิปัญญาท้องถ่ิน

เป็นผลสําเร็จจนได้รับงบประมาณสนบัสนนุ จงึสามารถสร้างการยอมรับอนัก่อให้เกิดการร่วมคิด ร่วมทํา และร่วม

สร้างแนวไม้ไผ่ชะลอคลื่นจากสมาชิกชมุชนได้ (รูปท่ี2) สอดคล้องกบัการศกึษาของPollnac, R. B. et al. (2001) 

1.3 การมีพันธกรณีหรือเป้าหมายที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

 จากการท่ีเครือข่ายได้ระดมความคิดเห็นเพ่ือกําหนดเป้าหมายในการทํางานด้านการแก้ปัญหาการกัด

เซาะชายฝ่ัง จึงได้เสนอแนวทางและกําหนดผู้ รับผิดชอบแต่ละพืน้ท่ีให้ติดตามและรายงานความคืบหน้าสู่ท่ี

ประชมุใหญ่ทกุครัง้ นํามาซึง่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์จริงเพ่ือตอ่ยอดเป็นองค์ความรู้ของเครือข่าย

สอดคล้องกบัการศกึษาของณฐักานต์ สวุรรณะ (2546) Robert S. et al. (1997) และ Sobels, J. et al. (2001) 

1.4 การมีขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิตวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน 

 จากการท่ีแกนนํากลุม่อนุรักษ์แต่ละพืน้ท่ีมีความสมัพนัธ์แบบเครือญาติหรือความเป็นเพ่ือน พ่ี น้องของ

คนชายฝ่ัง (Kinship System) เม่ือแกนนําแต่ละกลุ่มร่วมกันท่ีจะรวบรวมสมาชิกชุมชนให้ก่อรูปเป็นเครือข่าย

ระบบดงักล่าวจึงเป็นปัจจยัท่ีทําให้เครือข่ายเกิดความเข้มแข็ง เน่ืองจากความสมัพันธ์แบบเครือญาติก่อให้เกิด

กําลงัใจในการทํางานร่วมจากโครงสร้างท่ีไมแ่ข็งตวั มีความยืดหยุ่นและเท่าเทียม ยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่าง 

และมีอิสระในการตดัสินใจของแต่ละกลุ่มโดยไม่ละทิง้แนวทางของเครือข่าย เป็นผลให้การร่วมกนัแก้ไขปัญหา

ของแตล่ะพืน้ท่ีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกบัการศกึษาของDahl, C. (1997) และHamala (2004) 

1.5 การมีรูปแบบการตดิต่อส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ 

กลา่วได้ว่าเครือข่ายมีวิธีติดต่อสื่อสารท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกบัวิถีชีวิตของสมาชิกซึง่ส่วนใหญ่เป็น

ชาวประมงพืน้บ้าน กลา่วคือ นิยมติดตอ่สื่อสารทางโทรศพัท์เป็นหลกั รองลงมาได้แก่การแจ้งข่าวสารแบบไม่เป็น

ทางการผ่านผู้ นําชุมชน กลุ่มเพ่ือนบ้าน กลุ่มอนุรักษ์ หรือกลุ่มอาชีพตามสถานท่ีสําคญัในชุมชน เป็นต้น ย่ิงไป

กว่านัน้ยังได้ริเร่ิมการใช้วิทยุสื่อสารในระดบัแกนนําเน่ืองจากคลื่นวิทยุสามารถเข้าถึงได้ทุกพืน้ท่ีทําให้รับทราบ

กิจกรรมเครือข่ายได้ตลอดเวลา สอดคล้องกบัการศกึษาของ Sobels, J. et al. (2001)และ Hamala (2004) 

1.6 การมีความรู้ ความเข้าใจ ร่วมแบ่งปันผลประโยชน์ และเรียนรู้ร่วมกัน 

 กลา่วคือสมาชิกชมุชนมีความรู้ ความเข้าใจในเป้าหมายของโครงการป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ังด้วยวิธี

ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นเพ่ือฟื้นฟูทรัพยากรท่ีเคยเสียหายจากการเพ่ิมขึน้ของระดบันํา้ทะเล โดยถ้าโครงการประสบ

ผลสําเร็จ ทรัพยากรชายฝ่ังมีการฟื้นตวั จะเป็นการรักษาอาชีพประมงพืน้บ้านให้ดําเนินต่อได้ สอดคล้องกับ

การศึกษาของ Pollnac, R.B. และ Pomeroy,R. S. (2005) รวมทัง้มีความเช่ือมัน่และยอมรับว่าเป็นวีธีท่ี

สอดคล้องกับธรรมชาติ ไม่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการรับรองโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ประกอบกับได้รับ

ความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างลา่ช้า จงึเป็นจดุร่วม (Focus) ของสมาชิกชมุชนแตล่ะพืน้ท่ีซึง่จะให้การสนบัสนุน

แกนนําไปผลกัดนัโครงการดงักล่าว และรวมตวัสร้างเป็นเครือข่ายรักษ์อ่าวไทยตอนบนอนัมีกิจกรรมต่าง ๆ แก่

สมาชิกได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การแก้ปัญหาทรัพยากรชายฝ่ัง (รูปท่ี 3) สอดคล้องกบัการศกึษา

ของ Hamala (2004) ย่ิงไปกว่านัน้ยงัพบว่าแนวไม้ไผ่ชะลอคลื่นในพืน้ท่ีต่าง ๆ ได้ถูกพฒันาเป็นศนูย์เรียนรู้การ
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ป้องกนัการกัดเซาะและอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝ่ังแก่นักเรียนระดบัประถมและมธัยมซึ่งเป็นลกูหลานของคนใน

พืน้ท่ีได้มาทํากิจกรรมศกึษาระบบนิเวศทรัพยากรชายฝ่ังอนัจะเป็นการปลกูฝังความตระหนกัและความรู้สกึหวง

แหนทรัพยากรท้องถ่ินท่ีต้องร่วมกนัรักษาตอ่ไป สอดคล้องกบัการศกึษาของ Evans, S.M., et.al. (2008)  

2. ปัจจัยภายนอกได้แก่  

2.1 การสนับสนุนด้านงบประมาณจากหน่วยงานของรัฐบาล 

กล่าวคือจากการท่ีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง (ทช.) ได้จัดตัง้ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

และชายฝ่ังท่ี 2 ขึน้ ณ ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมทุรสาคร ตัง้แตต้่นปี 2551 ซึง่มีภารกิจสนบัสนนุการมีสว่นร่วมของ

ชมุชนในการอนรัุกษ์ทรัพยากรชายฝ่ังผ่านการจดัสรรงบประมาณแผ่นดินเพ่ือสนบัสนุนการจดัประชุมแก่สมาชิก

กลุ่มอนุรักษ์ในพืน้ท่ีได้มาพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกนั อย่างต่อเน่ืองตัง้แตร่ะยะก่อตัง้ (ปี 2553) จนถึงการ

ขยายเครือข่ายในปัจจบุนัทําให้การดําเนินงานตา่ง ๆ ของเครือข่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2 การสนับสนุนทางเทคนิคจากองค์กรพัฒนาเอกชน 

นอกจาก ทช. ซึง่เป็นผู้สนับสนุนด้านงบประมาณแล้ว เครือข่ายยังได้รับการสนบัสนุนทางเทคนิคจาก

องค์กรพัฒนาเอกชนอย่างมูลนิธิชุมชนไทในการให้คําปรึกษา แนะนําการพัฒนากิจกรรมเครือข่ายต่าง ๆ อาทิ 

การเขียนข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับงบประมาณจาก ทช. การฝึกอบรมผู้ นําเครือข่าย การแจ้งข้อมูลข่าวสาร 

รวมทัง้ร่วมผลักดันการเคลื่อนไหวในระดับสาธารณะผ่านการนําเสนอของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสทําให้

กิจกรรมเครือข่ายได้รับความสนใจจากภาคส่วนต่าง ๆ ในสงัคมมากย่ิงขึน้ (รูปท่ี 4) สอดคล้องกบัการศกึษาของ

Pollnac, R. B. et al. (2001)Sobels, J. et al. (2001)และ Hamala (2004) 

 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. ภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องควรมีกลยุทธ์ต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องกบัการพฒันาเครือข่ายในแต่ละช่วงวงจรชีวิต อาทิการ

สง่เสริมความสมัพนัธ์ของแกนนํา การสร้างความตระหนกัในปัญหาชมุชนในระยะก่อตวั การกําหนดวตัถุประสงค์

และวางผงัเครือข่าย ฝึกอบรมผู้ นํา รวมทัง้สง่เสริมความสมัพนัธ์ของสมาชิกในระยะขยายตวั การทบทวนและสรุป

บทเรียน สง่เสริมกิจกรรมสาธารณะและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระยะรุ่งเรือง จนถึงการจดักิจกรรมอย่างต่อเน่ือง 

การรักษาสมัพันธภาพในหมู่สมาชิก กระตุ้นการเรียนรู้เทคโนโลยีและความรู้ใหม่ ตลอดจนการส่งเสริมผู้ นํารุ่น

ใหม่ เม่ือกําลงัเข้าสู่ระยะถดถอย เพ่ือเป็นการวางแผนการจัดการเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพอนัจะเป็นการ

พลิกฟืน้และรักษาสมัพนัธภาพเครือข่ายให้มีความตอ่เน่ือง 

2. การเตรียมแนวทางการสื่อสารเร่ืองการปรับตัวโดยเข้าใจความเปราะบางในชุมชนเพ่ือนํามากําหนดเป็น

นโยบาย/แผนการสนบัสนนุศกัยภาพการปรับตวัของชมุชนให้สามารถดํารงอยู่อย่างมีความเข้มแข็ง    

 

ข้อเสนอแนะสาํหรับการวิจัยครัง้ต่อไป 

1. แนวทางการขยายมมุมององค์กร/เครือข่ายในการรับมือกบัปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต  

เช่น การผสานองค์ความรู้ท้องถ่ินกบัชุดข้อมลูการพยากรณ์อากาศ การจดัการความเสี่ยงจากภูมิอากาศและภยั

ธรรมชาติ การจดัการฐานข้อมลูเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และสนบัสนนุภมิูปัญญาท้องถ่ินเพ่ือการปรับตวั เป็นต้น 

2. แนวทางการสร้างหรือพัฒนาตวัชีว้ัดความเข้มแข็งของเครือข่ายชุมชนอย่างเป็นระบบ ใกล้เคียงความเป็น

สากล หรือมีลกัษณะเป็นเชิงปริมาณมากขึน้ เพ่ือการประเมินความเข็มแข็งของชมุชนได้อย่างเป็นรูปธรรม  
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รูปท่ี1: การประชุมกลุ่มย่อยของแกนนําเครือข่าย รูปท่ี 2: แนวไม้ไผ่ชะลอคล่ืนท่ีชาวบ้านร่วมกันสร้าง 

ท่ีมา: ศูนย์ประสานงานเครือข่ายรักษ์อ่าวไทยตอนบน     ท่ีมา: ผู้วจัิย 

 

 

 
รูปท่ี 3: บรรยากาศการระดมความคิดเหน็ในท่ีประชุม        รูปท่ี 4: การสนับสนุนจากภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
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