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บทคัดย่อ
งานวิจัยเชิงคุณภาพนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมของกลุ่ม
อนุรัก ษ์อ่า วปัตตานี มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพัฒนาการเครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมของกลุ่มอนุรัก ษ์อ่าว
ปัตตานี มีพื้นที่ศึกษาคือ ชุมชนสมาชิกเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์อ่าวปัตตานี 12 ชุมชนรอบอ่าวปัตตานี ซึ่งอยู่ในพื้นที่
อาเภอเมือง อาเภอหนองจิก และอาเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ประธานชุมชนกลุ่ม
อนุรักษ์อ่าวปัตตานี ชุมชนละ 1 คน จานวน 12 คน สมาชิกกลุ่มอนุรักษ์อ่าวปัตตานี และชาวบ้าน ผู้นาศาสนาผู้นา
ชุมชน และเจ้าหน้าที่หรือนักวิชาการประจาโครงการทั้งภาครัฐและเอกชนจานวน 13 คน รวม 25 คนด้วยวิธีการสุ่ม
แบบเจาะจงและแบบลูกโซ่ เครื่องมือที่ใช้ได้แก่การสัมภาษณ์เชิงลึก สนทนากลุ่ม และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม
แล้ววิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) แบบพรรณนาความ และตรวจสอบข้อมูลด้วยวิธีการแบบสามเส้า
(Triangulation)
ผลการวิจัยพบว่าพัฒนาการเครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมของกลุ่มอนุรักษ์อ่าวปัตตานีสามารถแบ่งได้
เป็น 4 ระยะ ได้แก่1) ระยะก่อตัวของเครือข่าย วัตถุประสงค์ของกลุ่มยังไม่ค่อยชัดเจนนัก คนภายนอกเครือข่ายจึงยัง
ไม่ค่อยรู้จักเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์อ่าวปัตตานีมากนัก 2) ระยะการขยายตัวหรือประสานความร่วมมือ สมาชิกเริ่มเกิด
การไว้วางใจซึ่งกันและกัน ทาให้เกิดพลังของกลุ่มและเครือข่าย ดึงดูดให้ผ้สู นใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้น 3) ระยะ
การดาเนินงานตามเป้าหมาย สังคมเริ่มรับรู้เกี่ยวกับการทางานของเครือข่าย ทาให้การประสานงานกับหน่วยงานอื่น
ทาได้ง่ายขึ้น การดาเนินงานเป็นไปอย่างคล่องตัว และ4) ระยะภายหลังจากการดาเนินงานตามเป้าหมาย เป็นระยะที่
เครือข่ายจะบริหารจัดการเครือข่ายให้เกิดการพัฒนากิจกรรมความสัมพันธ์เพื่อร่วมรักษาเครือข่ายให้ยั่งยืน โดย
อาศัยบทบาทหน้าที่ที่แต่ละคนหรือแต่ละคู่ความสัมพันธ์มีอยู่

คาสาคัญ กลุ่มอนุรักษ์อ่าวปัตตานี, พัฒนาการของเครือข่าย, การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคม
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Abstract
This qualitative research was part of the research project entitled "Social Relationship Network of Pattani
Bay Conservative Group" The purpose of the study was to study the social network development of Pattani bay
conservative group. The method used in this research was qualitative research by collecting data from document
and field data. The study area was 12 surrounding Pattani bay communities which based on Muang district,
Nong-Chick district and Ya-Ring district Pattani Province. The target group is composed of 12 principals of
Pattani bay conservative group, including 13 samples from the members of Pattani bay conservative group,the
villagers of surrounding Pattani bay communities, the religious leaders, andthe community leaders. There are
overall 25 samplesby purposive sampling technique, and snowball sampling technique. Tools used in the research
were an in-depth interview, group discussion, and non-participantobservation. Then analyzes the data by content
descriptive analysis technique.
The research result found that the development of a network of The Social Network Development of
Pattani Bay Conservative Group can be divided into four steps
1) The formation of network:The purposes of Pattani Bay Conservative group were unclear, so it was
nameless. 2)The expansion of network: The member began to trust each other. Therefore, the group had the
power and began to appeal the other ones.3) The implementation of network: The social began to perceive about
their attempts and the benefits of networking. Hence, their works were easiness.4) After the implementation of
network: The network will manage itself to develop the activities and sustainable internal relationship by relying
onrole and dutyof each one.

Keywords Pattani Bay Conservative Group, The Development of Pattani Bay Conservative Group, Social
Relationship Network
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บทนา
อ่าวปัตตานีเป็นทรัพยากรชายฝั่งที่สาคัญของจังหวัดปัตตานีและเป็นพื้นที่ชุ่มน้า (Wetland) ที่มีความสาคัญ
แห่งหนึ่งของประเทศไทยและเอเชียตามประกาศของ IUCN (International Union for the Conversation of Nature and
Natural Resources) (โครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาอ่าวปัตตานี, 2540, น. 2) ในอดีตเคยเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์
ทางด้านชีวภาพสูงมากที่สุดแห่งหนึ่งในแหลมมลายูและอ่าวไทย เป็นแหล่งสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจที่สาคัญทั้งต่อ
ชุมชนรอบอ่าวและต่ออุตสาหกรรม การประมงของจังหวัดปัตตานี (สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดปัตตานี, 2556) สภาพสังคมและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรในอ่าวปัตตานี
ส่งผลกระทบ (Impact) ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ และ ทาให้ทรัพยากรประมงรอบอ่าวปัตตานีมีแนวโน้ม
ลดลงปัญหาหลักคือปัญหาอวนลาก อวนรุน ซึ่งหน่วยงานภาครัฐไม่สามารถจัดการ แก้ไขปัญหาได้
นุกู ล รั ต นดากุ ล (2554) จึ ง สรุ ป ในบั น ทึ ก เรื่ อ งเล่า อ่ า วปั ต ตานี ว่ า ปั ญ หาอ่ า วปั ต ตานี เป็ น ปั ญ หาด้ า น
จริย ธรรม ตราบใดที่ ผู้ใ ช้ อ่า วยั ง ไม่เข้ า ใจและไม่รู้จัก อ่าว เป็นเหยื่ อของความโลภ โดยเฉพาะผู้ที่ใ ช้ประโยชน์
จากอ่าวอย่างเบียดเบียน ยังขาดสานึก ไม่รู้สึกผิด และยังไม่สานึกบาป ก็ไม่มีหนทางใดที่จะแก้ปัญหาอ่าวได้ ซุกรี
หะยีสาแม (2550) พบว่า ชุมชนชาวประมงรอบอ่าวปัตตานี ใช้ทางเลือกในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว สามทางเลือก
หลัก นั่นคือประการที่หนึ่งการอพยพไปทางานยังประเทศเพื่อนบ้าน การเลือกวิธีการนี้ แม้อาจจะเป็นทางเลือกที่ใ ช้
มากที่สุด แต่ทว่าทางเลือกดังกล่าวอาจทาให้เกิดปัญหาความมั่นคงของชาติ ปัญหาครอบครัว ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหา
สังคมอื่นๆ ตามมา ประการที่สองการคงอยู่ใ นชุมชนแต่เลือกที่จะประกอบอาชีพ อื่นๆ ที่นอกเหนือจากการทา
ประมง ซึ่งทางเลือกนี้จะเห็นได้ว่ามีไม่มากนัก เนื่องจากความ ไม่ชานาญในการประกอบอาชีพอื่นที่นอกเหนือจาก
การประมง และจานวนอาชี พ อื่นๆ ที่ มี อยู่ นั้นไม่เพี ย งพอ และประการที่ส ามการเลือกที่จะคงอาชีพ ความเป็น
ชาวประมงอาศัยอยู่ในพื้นที่เดิม โดยที่กลุ่มชุมชนที่เลือกวิธีการนี้จะเกิดพัฒนาการทางด้านต่างๆ ในการที่จะรักษา
ไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร ก่อให้เกิดการร่วมมือกันในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ทาให้ชุมชนบริเวณ
รอบอ่าวปัตตานี มีพัฒนาการในการมีส่วนร่วมดูแลรักษาอ่าวปัตตานีที่มีความเข้มแข็งสูงมาก ซึ่งเรียกว่ากลุ่มอนุรักษ์
อ่าวปัตตานีภายหลังจากการรวมกลุ่มของชุมชนรอบอ่าวปัตตานีเพื่อแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากร ก่อให้เกิดการขยาย
ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนรอบอ่าว หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จนเกิดเป็นเครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมที่
เรียกว่า "เครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์อ่าวปัตตานี" ซึ่งมีบทบาทเด่นชัดในการร่วมมือกับภาครัฐและภาคส่วนต่างๆ เพื่อทา
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่งมาโดยตลอด (ซุกรี หะยีสาแม, 2554)
ผลจากการรวมตัวกันก่อตั้งเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์อ่าวปัตตานีของชุมชนรอบอ่าวปัตตานีเป็นประโยชน์อย่าง
ยิ่งต่อชุมชนท้องถิ่น ช่วยให้ชุมชนรอบอ่าวปัตตานีสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง ทั้งยังเป็น
เสมือนสะพานเชื่อมมิตรภาพระหว่างชุมชนให้แนบแน่นอีกทางหนึ่งการผลักดันต่อต้าน การใช้อวนรุน อวนลากใน
พื้นที่อ่าวปัตตานีของกลุ่มอนุรักษ์อ่าวปัตตานีเป็นตัวอย่างหนึ่งของผลสาเร็จในการรวมพลังของเครือข่าย เมื่อวันที่ 3
มกราคม พ.ศ. 2551 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการออกประกาศ กาหนดห้ามใช้เครื่องมืออวนรุนและอวน
ลากที่ใช้ประกอบเรือยนต์ทาการประมงในพื้นที่อ่าวปัตตานี พร้อมทั้งยังมีการระบุรายละเอียดของจุดพิกัดที่ห้ามใช้
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เครื่องมือดังกล่าวปัตตานีไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ชาวประมงท้องถิ่นสามารถประกอบอาชีพเดิมเพื่อยังชีพต่อไปได้
(ฮัสสัน ดูมาลี, 2555) ยิ่งกว่านั้นการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายของกลุ่มอนุรักษ์อ่าวปัตตานียังได้ช่วยคืนความสุขให้
ชุมชนประมงรอบอ่าวปั ตตานีได้อย่างเป็นรูป ธรรม อาทิ ชาวบ้านท่ากาชาได้ป่าชายเลน ได้ความอุดมสมบูรณ์
กลับ คืนมา ได้มี อาชี พ สามารถทามาหากิ นอยู่ภายในอ่าวปัตตานี อยู่ กับครอบครัวไม่ต้องไปทางานที่มาเลเซีย
สามารถส่งลูกหลานเรียนหนังสือได้จนถึงระดับมหาวิทยาลัย เมื่อลูกหลานเรียนจบก็มักกลับมาทางานในท้องถิ่น
ของตน นาความรู้ที่ได้มาช่วยกันพัฒนาชุมชนต่อไป
กล่ า วได้ ว่ า เครื อ ข่ า ยกลุ่ ม อนุ รั ก ษ์ อ่ า วปั ต ตานี ที่ เ กิ ด ขึ้ น เป็ น ปร ากฎการณ์ ค วามสั ม พั น ธ์ แ ละการ
เอาตัวรอดอย่างหนึ่งของมนุษย์ ซึ่งตรงกับชินสัคค สุวรรณอัจฉริย (2549) ได้อธิบายไว้ว่า เครือข่ายทางสังคมมี
บทบาทอย่างมากในการนาเสนอช่องทางและโอกาสในชีวิตให้แก่ผู้คน เป็นเสมือนกลไกการช่วยเหลือระหว่าง
มนุษย์ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ส่วนตัวที่มีกิจกรรมร่วมกัน การขาดแคลนทรัพยากรในสังคมทาให้ค นทุก
คนพยายามที่ จ ะมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ ที่ เ ดื อ ดร้ อ นด้ ว ยกั น เพื่ อ การผนึ ก ก าลั ง ให้ ต นสามารถอยู่ ร อดได้
จากความสาคัญของอ่าวปัตตานีที่กาลังประสบปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรชายฝั่งทะเล และความสาเร็จ
ของเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์อ่าวปัตตานีที่ได้กล่าวมาในข้างต้น ทาให้ผู้ วิจัยสนใจที่จะศึกษาถึงพัฒนาการเครือข่าย
ความสัมพันธ์ทางสังคมของเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์อ่าวปัตตานี ว่าแต่ละชุมชนมีการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายได้อย่างไร
และมีความสัมพันธ์หรือมีความเป็นมาของเครือข่ายอย่างไร ผู้วิจัยจึงได้นาแนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางสังคม
(Social Network) มาประยุกต์ในการศึกษาพัฒนาการของเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์อ่าวปัตตานีในครั้งนี้
ความรู้ที่ได้รับจาการศึกษาในครั้งนี้จะทาให้เกิดความเข้าใจถึงคุณค่าและความสาคัญของเครือข่ายทาง
สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเข้าใจในการรวมกลุ่มกันของชุมชนประมงรอบอ่าวปั ตตานีเพื่อผสานกาลังสร้าง
เครื อ ข่ า ยทางสั ง คมที่ เ ข้ ม แข็ ง โดยมี เ ป้ า หมายหลั ก รวมกั น เป็ น เครื อ ข่ า ยเพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ แ ละฟื้ น ฟู
อ่าวปัตตานี ที่เปรียบเสมือนอู่ข้าวอู่น้าของชาวประมงปัตตานี ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า “พัฒนาการเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์
อ่าวปัตตานี” เป็นผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมของการร่วมพลังของ 12 ชุมชนรอบอ่าวปัตตานีในลักษณะของเครือข่าย
ทางสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนในท้องถิ่นโดยแรงผลักดันและความร่วมมือของคน
ในท้องถิ่น นับเป็นการช่วยแก้ไข สร้างธรรมเนียมปฏิบัติ ช่วยให้เครือข่ายได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้นและนามาปรับ
ใช้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาสังคมต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาพัฒนาการเครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมของกลุ่มอนุรักษ์อ่าวปัตตานี
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ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ ประธานชุมชนกลุ่มอนุรักษ์อ่าวปัตตานี ชุมชนละ 1 คน จานวน 12
คน สมาชิกกลุ่มอนุรักษ์อ่าวปัตตานี และชาวบ้าน ผู้นาศาสนา ผู้นาชุมชน และเจ้าหน้าที่หรือนักวิชาการประจา
โครงการทั้งภาครัฐและเอกชนจานวน 13 คน ใช้วิธีการเลือกกลุ่มเป้าหมายด้ วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง และแบบ
ลูกโซ่ ได้กลุ่มเป้าหมายรวม 25 คน
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ผู้วิจัยมุ่งศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการความสัมพันธ์ทางสังคมของเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์อ่าวปัตตานี
3. ขอบเขตด้านพื้นที่
ชุมชนรอบอ่าวปัตตานีจานวนทั้งสิ้น 12 ชุมชน ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ใน 3 อาเภอ
3.1 อาเภอเมืองปัตตานี ได้แก่ ชุมชนตันหยงลูโละ ชุมชนปาตา และ ชุมชนบ้านบางปลาหมอ
3.2 อาเภอหนองจิก ได้แก่ ชุมชนบ้านบางตาวา ชุมชนบ้านปากบางตาวา ชุมชนบ้านท่ากาชา และ
ชุมชนบ้านโคกม่วง
3.3 อาเภอยะหริ่ง ได้แก่ ชุมชนบ้านตะโละสะมิแล ชุมชนบ้านตะโละอาโหร์ ชุมชนบ้านดาโต๊ะ ชุมชน
บ้านปาตาบูดี และชุมชนบ้านเทียรยา

การทบทวนวรรณกรรม
ผู้วิจัยได้นาแนวคิดเครือข่ายทางสังคม(Social Network) ของเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2543, น. 49-57)
เกี่ยวกับขั้นตอนวงจรชีวิตของเครือข่ายซึ่งประกอบด้วย 5 ระยะ ได้แก่ ระยะก่อตัว ระยะขยายตัว ระยะรุ่งเรือง ระยะ
ถดถอย และระยะฟื้ นตัว มาปรับ ให้ สอดคล้องกับบริบทของเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์อ่าวปัตตานีที่ต้องการศึกษา
พัฒนาการจนนามาสู่กรอบแนวคิดด้านพัฒนาการของเครือข่า ยกลุ่มอนุรักษ์อ่าวปัตตานี ที่ประกอบด้วยตัวแปร
ทั้งสิ้น 4 ตัว แปร คือ การก่อตัว การขยายตัวหรือประสานความร่วมมือ การดาเนินงานตามเป้าหมาย และหลังจาก
ดาเนินงานตามเป้าหมาย

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัย ครั้ง นี้ใ ช้ วิธีการวิจัยเชิ ง คุ ณภาพ (Qualitative Approach) เพื่ อศึกษาและทาความเข้าใจเรื่อง
พัฒนาการเครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมของกลุ่มอนุรักษ์อ่าวปัตตานี โดยการเก็บข้อมูล 2 ประเภท คือ การศึกษา
ข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Study) จากหนังสือที่เกี่ยวข้องกับชุมชนประมงรอบอ่าวปัตตานี และการศึกษา
ข้อมูลภาคสนาม (Field Study) กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ ประธานชุมชนกลุ่มอนุรักษ์อ่าวปัตตานี ชุมชน
ละ 1 คน จานวน 12 คน สมาชิกกลุ่มอนุรักษ์อ่าวปัตตานี และชาวบ้าน ผู้นาศาสนา ผู้นาชุมชน และเจ้าหน้าที่หรือ
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นักวิชาการประจาโครงการทั้งภาครัฐและเอกชนจานวน 13 คน ใช้วิธีการเลือกกลุ่มเป้าหมายด้วยวิธีการสุ่มแบบ
เจาะจง และแบบลูกโซ่ ได้กลุ่มเป้าหมายรวม 25 คน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ การสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก การสนทนากลุ่ม และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพความเป็น มาของกลุ่ม
อนุรักษ์อ่าวปัตตานี วิถีชีวิต และปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 12 ชุมชนรอบอ่าวปัตตานีผู้วิจัยใช้แนวคาถามประกอบการ
สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย และสังเกตความสัมพันธ์ของสมาชิก การประสานผลประโยชน์ของแต่ละเครือข่าย การจัด
กิจกรรมต่างๆ ของชุมชน พฤติกรรมของคนในชุมชน สภาพความเป็นอยู่ ชีวิตประจาวัน การประกอบอาชีพ การ
ประกอบพิธีกรรม และการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น
ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis)แบบพรรณนาความ แล้วตรวจสอบข้อมูลแบบ
สามเส้า (Triangulation) โดยนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยการจัดหมวดหมู่ (Typology) และแยกแยะ (Taxonomy)
ใช้หลักตรรกะ เปรียบเทียบความสอดคล้องของข้อมูลดิบที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล ภาคสนาม กับแนวคิดและ
ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแยกประเด็นเป็นกรณีและเป็นภาพรวม เพื่อให้เห็นถึงพัฒนาการความเป็นมาของ
เครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์อ่าวปัตตานีที่ชัดเจน ซึ่งเป็นการตีความ สร้างข้อสรุปข้อมูลจากการสัมภาษณ์ที่ได้ทาการ
บันทึกไว้

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล
พัฒนาการของเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์อ่าวปัตตานี ประกอบด้วย 4 ระยะ ได้แก่
1. ระยะการก่อตัวของเครือข่าย เป็นผลมาจากกระแสทุนนิยมทาให้อ่าวปัตตานีถูกกลุ่มนายทุนใช้เป็น
เครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์สูง สุดแก่ตนเองและให้ทันกับความต้องการของกระแสโลก ทาให้อ่าว
ปัตตานีไม่สามารถผลิตทรัพยากรสัตว์น้าให้ทันกับความต้องการของตลาด จึงมีการทาการประมงโดยใช้เครื่องมือที่
ผิดกฎหมายและทาลายสัตว์น้า อย่างอวนลาก-อวนรุน ขยายการผลิตสัตว์น้าโดยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง จึงเกิด
การทาลายป่าชายเลน การจับจองพื้นที่ทะเลอุตสาหกรรมการประมงและสัตว์น้าขยายตัว เกิดการขยายพื้นที่เขต
อุตสาหกรรมและการทิ้งน้าเสียโดยมิได้รับผิดชอบบาบัดน้าเสียก่อนทิ้ง นโยบายการพัฒนาประเทศที่ไม่เข้าใจ
ธรรมชาติและระบบนิเวศ เกิดการก่อสร้างสิ่งต่างๆ ลงในอ่าวปัตตานี และชายฝั่งตลอดแนวของอ่าวปัตตานี หรือ
การทากิจกรรมต่างๆ ตลอดแม่น้าปัตตานีและคลองสาขาต่างๆเหล่านี้ล้วนมีส่วนกระทาต่ออ่าวปัตตานี จนเกิน
ความสามารถและศักยภาพของอ่าวปัตตานี สัตว์น้าในอ่าวปัตตานีและอ่าวไทยดังคากล่าวที่ว่า
"...ตั ว ผมท ำงำนอ่ ำ วมำตั้ ง แต่ รุ่ น บุ ก เบิ ก สิ่ ง ที่ เ ห็ น คื อ อ่ ำ วโดนท ำร้ ำ ยมำตลอด
มนุ ษ ย์ เ องใช้ ป ระโยชน์ จ ำกทรั พ ยำกรในอ่ ำ ว แต่ ไ ม่ ไ ด้ คิ ด จะอนุ รั ก ษ์ กั น บ้ ำ งเลย
ยิ่ ง มี เ ครื่ อ งมื อ ประมงที่ ผิ ด กฎหมำยอย่ ำ งพวกอ้ ำ ยโง่ อวนลำก อวนรุ น ด้ ว ย
ระบบนิเวศอ่ำวยิ่งแย่ไปกันใหญ่ ไหนจะน้ำเสียจำกพวกโรงงำนอุตสำหกรรมอีก.."
(นุกูล รัตนดากุล, สัมภาษณ์ 16 กุมภาพันธ์ 2559)
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หลั ง จากประสบปั ญ หาระบบนิ เ วศอ่ า วถู ก ท าลาย และปั ญ หาที่ ไ ม่ ส ามารถพึ่ ง พึ ง เจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจ
ให้จับ กุ ม เรือประมงผิดกฎหมายได้ ชาวบ้ า นชุ มชนประมงรอบอ่าวปัตตานี จึงรวมตัวกั น เป็นกลุ่มเพื่ อ ต่อต้า น
เรืออวนลากอวนรุน โดยมีชุมชนบ้านดาโต๊ะเป็นชุมชนศูนย์กลางการก่ อกาเนิดภายหลังการรวมตัวได้เกิดเหตุการณ์
รุนแรงขึ้น เมื่อชาวบ้านในตาบลแหลมโพธิ์ อาเภอยะหริ่ง รวมตัวกันประมาณ 100 คน มีเรือประมาณ 40-50 ลา เข้า
ไปยิงและเผาเรืออวนลาก อวนรุนในอ่าวปัตตานี จนทาให้ลูกเรือเสียชีวิตไป 4 คน หลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้น เรือ
อวนลาก อวนรุน ได้หายไปจากอ่าวปัตตานี แต่ไม่นานนายทุนเจ้าของเรืออวนลาก อวนรุนก็กลับเข้ามาสร้างปัญหา
ภายในอ่าวอีก ดังคากล่าวที่ว่า
"...วันนั้นผมเองก็ไปกับพวกเขำด้วยนะ คนแหลมโพธิ์ไปกันเป็นร้อย เรือตั้ง 40-50 ลำ
ยั ง จ ำได้ เ ลยว่ ำ พวกเรำมี ก ำรยิ ง กั น แล้ ว ก็ เ ผำพวกเรื อ อวนลำก อวนรุ น ของนำยทุ น ที่ จ อดไว้
จำได้ว่ำลูกเรือตำยไป 4 คน หลังจำกนั้นเหตุกำรณ์วันนั้น พวกเรืออวนลำก อวนรุน ก็หำยไป
แต่หำยไปไม่นำนนะ สักพักพวกนำยทุนก็เอำเข้ำมำอีก เลยกลำยเป็นปัญหำเหมือนเดิมอีก.."
(ยาการียา อีซอ, สัมภาษณ์ 25 กุมภาพันธ์ 2559)
ผลการศึ ก ษานี้ ส อดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด เครื อ ข่ า ยทางสั ง คมในประเด็ น วงจรชี วิ ต ของเครื อ ข่ า ย ของ
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2543, น. 49-57) ที่กล่าวถึง ขั้นตอนวงจรชีวิตของเครือข่ายระยะที่ 1 คือ ระยะก่อตัวของ
เครือข่าย เป็นขั้นตอนที่ชุมชนรอบอ่าวปัตตานีมองเห็นปัญหาและความต้องการที่จะแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรใน
อ่าวปัตตานี และได้รับการกระตุ้นหรือจูงใจจากผู้นาชุมชนให้มารวมกลุ่มกัน แต่สมาชิกยังมีจานวนน้อย จากัดเพียง
บางกลุ่มหรือบางพื้นที่เท่านั้น ระยะนี้วั ตถุประสงค์ของกลุ่มยังไม่ค่อยชัดเจนนัก ระบบบริหารมีลักษณะไม่เป็น
ทางการ คนภายนอกเครือข่ายจึงยังไม่ค่อยรู้จักเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์อ่าวปัตตานีมากนัก
ในประเด็ น ที่ ช าวบ้ า นชุ ม ชนรอบอ่ า วปัต ตานี ไม่ ส ามารถพึ่ ง พาเจ้ า หน้ า ที่ ของรั ฐ ในการแก้ ไ ขปั ญ หา
ทาให้เกิดการรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหากันเอง บางครั้งเกิดการปะทะใช้กาลังระหว่างกลุ่มนายทุนกับ
ชาวบ้าน เกิดเหตุการณ์การเสียชีวิตขึ้น จากเหตุการณ์ ดังกล่าวสอดคล้องกับทัศนะเรื่องการจัดการภาคีสาธารณะ
แบบใหม่ (New Public Governance) ของ Elke Loffler (2005อ้างถึงในปรีดา วานิชภูมิ, 2556) ซึ่งมีรากฐานมาจาก
ทฤษฏีเครือข่าย (Network Theory) และทฤษฏีสถาบัน (Institutional Theory) โดบมีทัศนะว่าสังคมมีผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียหลายฝ่าย ทาให้ปัญหาของส่วนรวมมิอาจแก้ไขได้โดยการใช้อานาจรัฐเพียงฝ่ายเดียว หากแต่ต้องได้รับความ
ร่วมมือจากหลายๆ ฝ่าย อาทิ พลเมือง นักธุรกิจ อาสาสมัคร สื่อมวลชน ฯลฯ และใช้กลไกการไกล่เกลี่ย (Mediation)
การชี้ ข าด (Arbitration) และการก ากั บ ดู แ ลตนเอง (Self-Regulation) มี ก ารใช้ ทั้ ง กฎที่ เ ป็ น ทางการ ได้ แ ก่
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ และกฎที่ไม่เป็นทางการ เช่น หลักจริยธรรม ธรรมเนียมปฏิบัติ ประเพณี
โดยถือว่ากฎต่างๆ มิได้ตายตัวเสมอไป แต่ยังคงเปิดช่องว่างให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถต่อรองเพื่อเปลี่ ยนกฎ
ดังกล่าวได้ อีกทั้งการจัดการภาคีสาธารณะแบบใหม่นี้ได้ให้ความสาคัญกับความร่วมมือตามกลไกของเครือข่าย
(Network Mechanism) ให้ความสนใจคุณค่าของกระบวนการปฏิสังสรรค์ เช่น ความโปร่งใส ความซื่อตรง และผล
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การศึกษาในระยะการก่อตัวนี้ ยังสอดคล้องกับ แนวคิดการจัดการภาคีสาธารณะแบบใหม่ ของ R.A.W. Rhodes
(1996 อ้างถึงในปรีดา วานิชภูมิ, 2556) ซึ่งระบุว่าระบบสังคมแบบ Cybernetic (Cybernetic System) นั้นอานาจ
อธิปไตยจะกระจายอยู่ในหลากหลายแหล่ง และเกิดความเหลื่อมซ้อนกันจนมิอาจแยกขาดออกจากกันได้ระหว่าง
ภาคสาธารณะ เอกชน รัฐบาล ภาคอาสาสมัคร ฯลฯ ความเหลื่อมซ้อนดังกล่าวปรากฎให้เห็นในระบบการกากับ
ตนเอง (Self-Regulation) การกากับร่วมกัน (Co-Regulation) และการเป็นหุ้นส่วน/ภาคีระหว่างภาครัฐกับเอกชน
(Public-Private Partnerships) เป็นต้น นามาสู่การกาเนิดเครือข่ายที่มีการจัดตั้งตนเอง (Self - Organizing Network)
เพื่อแก้ไขปัญหาพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น
2. ระยะการขยายตั ว หรื อ ประสานความร่ ว มมื อ ภายหลั ง จากการรวมกลุ่ ม ของชุ ม ชนประมงรอบ
อ่ า วปั ต ตานี ซึ่ ง มี ศู น ย์ ก ลางอยู่ ที่ ชุ ม ชนบ้ า นดาโต๊ ะ ต่ อ มาได้ เ กิ ด การขยายตั ว ของกลุ่ ม ครอบคลุ ม ไปทั้ ง
3
หมู่ บ้ า นของต าบลแหลมโพธิ์ คื อ บ้ า นตะโละสมิ แ ล บ้ า นบู ดี ก าปง และบ้ า นปาตาบู ดี ใ นช่ ว งนั้ น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีได้เข้ามาร่วมมือกับชาวบ้านจัดทาโครงการพัฒนาเชิงอนุรักษ์ คือ
โครงการปลูกป่าในหัวใจคน ที่บ้านดาโต๊ะ ตาบลแหลมโพธิ์ อาเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ดังคากล่าวที่ว่า
"...พอเรำรวมตัวกันได้ที่ดำโต๊ะ แล้วขยำยไปทั่วแหลมโพธิ์
มีบ้ำนตะโละสมิแล บ้ำนบูดีกำปง แล้วก็บ้ำนปำตำบูดี
ตอนนั้น มอ.เข้ำมำทำโครงกำรปลูกป่ำที่บ้ำนดำโต๊ะ..."
(ยาการียา อีซอ, สัมภาษณ์ 25 กุมภาพันธ์ 2559)
นุกูล รัตนดากุล (สัมภาษณ์, 16 กุมภาพันธ์ 2559) กล่าวว่า ในขณะที่ตนเองเป็นอาจารย์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีโอกาสได้ลงพื้นที่บริเวณชุมชนรอบอ่าวปัตตานีเพื่อสารวจนกในอ่าวปัตตานี
ทาให้ได้รับรู้ปัญหาของชาวประมงพื้นบ้านเกี่ยวกับเรืออวนลาก อวนรุน จากนั้นได้มีการประสานกับสมาคมหยาด
ฝน ซึ่งเป็นองค์กรภายนอกที่ทางานเกี่ยวกับการรณรงค์ต่อต้านเรืออวนลาก อวนรุนกับชาวประมงพื้นบ้านจังหวัด
ตรัง ให้เป็นองค์กรพี่เลี้ยง สอนการทางานแบบกลุ่มและวิธีการเคลื่อนไหวให้กับกลุ่มชาวประมงรอบอ่าวปัตตานี
นาแกนนาชาวบ้านจากชุ มชนรอบอ่าวปัตตานีไปศึกษาดูงาน เพื่อเรียนรู้กระบวนการทางานและการดาเนินการ
เคลื่อนไหวเพื่อแก้ปัญหาของชุมชนที่จังหวัดตรัง จากนั้นได้นาความรู้ที่ได้มาปรับใช้กับบริบทพื้นที่ของตนเองรอบ
อ่าวปัตตานี ด้วยการทากิจกรรมการอนุรักษ์ที่หลากหลาย เช่น การนาสื่อมวลชนมาทาข่าว การทาวิจัยและหนังสือ
การรณรงค์ให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล การประสานการทางานร่วมกับภาครัฐ การชุมนุม ผลักดันในเชิง
นโยบาย จนที่สุดแล้วนาไปสู่การรวมกลุ่มเครือข่ายของชุมชนประมงพื้นบ้านจัดตั้งเป็น สมาพันธ์ประมงพื้นบ้าน
จังหวัดปัตตานีดังคากล่าวที่ว่า
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"...ตอนนั้นผมเป็นอำจำรย์ ขี่มอเตอร์ไซด์ตั้งใจมำดูนกรอบๆ อ่ำว เลยขี่มำเรื่อยๆ
ผ่ำนหมู่บ้ำนไหนแถวๆ รอบอ่ำวก็ได้คุยกับชำวบ้ำน พวกเขำบอกเหมือนกันเลย
ว่ำเรืออวนลำก อวนรุน สร้ำงปัญหำให้กับพวกเขำมำก ทำให้ทำมำหำกินลำบำก
คำบอกเล่ำพวกนี้ ผมเลยคิดว่ำ อยำกจะช่วยชำวบ้ำน อยำกแก้ไขปัญหำพวกนี้..."
(นุกูล รัตนดากุล, สัมภาษณ์, 16 กุมภาพันธ์ 2559)
ผลการศึ ก ษานี้ ส อดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด เครื อ ข่ า ยทางสั ง คมในประเด็ น ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การพั ฒ นา
ความเข้มแข็งของเครือข่าย ตามแนวคิดของScheunigEberherd (1994 อ้างถึงใน นฤมล นิราธร, 2542) ที่ว่าในการ
ขยายตัวของเครือข่ายจาเป็นต้องอาศัยการมีอุดมการณ์และความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่น การมีมิตรภาพใกล้ชิด มีสาย
สัมพันธ์ระหว่างกัน ผ่านกระบวนการทางาน ความสาเร็จ ความล้มเหลวร่วมกัน และร่วมปรึกษาหารือกันอย่าง
ต่อเนื่องสม่าเสมอการพั ฒนาอยู่ ตลอดเวลา และการเสริมสร้างพลังการทางาน ได้แก่ การสนับสนุนให้องค์ก ร
เครือข่ายได้มีโอกาสแสดงความสามารถ ตลอดจนใช้วิจารณญาณของตนในการร่วมคิด ร่วมแก้ปัญหาต่างๆ ซึ่งใน
ระยะการขยายตัวหรือประสานความร่วมมือเป็นระยะที่สมาชิกเริ่มเกิดการไว้วางใจซึ่งกันและกัน มั่ นใจว่ากลุ่มที่
เกิดขึ้นจะสามารถดาเนินการแก้ไขปัญหาและความต้องการได้ ทาให้เกิดพลังของกลุ่มและเครือข่าย วัตถุประสงค์
และเป้าหมายของเครือข่ายเริ่มชัดเจนมากขึ้น จึงดึงดูดให้คนสนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้น ทาให้เครือข่ายเริ่ม
ขยายตัวในเชิงปริมาณ
นอกจากนั้น ผลการศึ ก ษาลัก ษณะการขยายตัวของเครือข่ายในระยะนี้ยั ง มีความสอดคล้องกับแนวคิด
เงื่อนไขการขยายตัวของการจัดการภาคี สาธารณะแบบใหม่ (New Public Governance) ตามแนวคิดของ G.
ShabbirCheema (2005อ้างถึงในสรัญญา จุฑานิล, 2556) ซึ่งกล่าวถึงปัจจัยเงื่อนไขสาคัญ 4ประการในการขยายตัว
ของการจัดการภาคีสาธารณะแบบใหม่ ได้แก่ 1) ปัญหาสังคมมีลักษณะที่ซับซ้อน และขอบเขตขยายออกไปอย่าง
กว้างขวาง เกินกว่าขีดความสามารถของภาครัฐที่จะจัดการได้ อีกทั้งภาครัฐยังมีทรัพยากรและงบประมาณไม่เพียง
พอที่จะจัดสรรสาหรับให้บริการแก่ประชาชน (ที่ปัญหาและความต้องการของพวกเขาได้เพิ่มขึ้นและขยายขอบเขต
ไปอย่างมาก) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง2) ประชาชนไม่พอใจในคุณภาพของบริการที่รัฐจัดให้ และไม่พอใจ
ที่รัฐให้บริการแก่ประชานอย่างเชื่องช้าและไม่ทั่วถึง ขณะเดียวกันพวกเขามีความต้องการและมีความพร้อมที่จะเข้า
ร่ ว มด านิ น งานสาธารณะ รวมทั้ ง จั ด บริ ก ารสาธารณะที่ มี คุ ณ ภาพสู ง ด้ ว ยตั ว ของพวกเขาเอง เพื่ อ ให้ ส ามารถ
ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการอันมีลักษณะเฉพาะเจาะจงกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม ชุมชนจึงต้องเป็นผู้
ริเริ่มในการพัฒนาแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง 3)กระแสความคิดที่ปฏิเสธการจัดตั้งระบบราชการแบบดั้งเดิม รวมทั้ง
องค์การอื่นๆ ที่มีขนาดใหญ่ภายใต้ความเชื่อเกี่ยวกับ ความประหยัดในขนาด (Economy of Scale)ทาให้เกิดการลด
ขนาดในองค์กร และการตัดงบประมาณ เหตุนี้จึงทาให้พื้นที่ในการทางานและการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ
ย่อมหดแคบลงตามไปด้วย ภายใต้สถานการณ์ดั งกล่าวย่อมส่งผลให้เกิดพื้นที่ว่างสาหรับภาคธุรกิจ ภาคประชา
สังคม และชุมชนต่างๆ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในฐานะที่เป็น "ภาคี" เพื่อแบ่งเบาภาระของภาครัฐ 4) การพัฒนาความ
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เข้ ม แข็ ง ของภาคประชาสั ง คม โดยพยายามเข้ าร่ วมเป็น ภาคีกั บภาครัฐ ในการพั ฒ นาด้า นต่ างๆ ท าให้เ กิ ด การ
ตรวจสอบ ถ่ว งดุ ล อ านาจ และสร้ า งความขั ด แย้ ง ขึ้ น เป็ น จ านวนมาก ทาให้ ภาครั ฐและสัง คมต้อ งปรับ ตั ว ต่ อ
สถานการณ์ดังกล่าว พร้อมเปิดใจกว้าง อดกลั้นต่อความแตกต่างที่หลากหลาย ซึ่งจะทาให้สามารถจัดการกับความ
ขัดแย้งให้บรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะสามารถเปลี่ยนพลังความชัดแย้งไปสู่ความร่วมมือ เพื่อก่อให้เกิดการ
พัฒนาที่ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของทุกๆ ฝ่ายได้
3. ระยะการดาเนินงานตามเป้าหมายช่วงปลายปี พ.ศ.2535 ชุมชนบ้านดาโต๊ะ ตาบลแหลมโพธิ์ อาเภอยะ
หริ่ง ซึ่งเป็นหนึ่งในชุมชนเครือข่ายสมาพันธ์ประมงพื้นบ้านจังหวัดปัตตานี ได้มีการแยกตัวจัดตั้งกลุ่มใหม่คือ “กลุ่ม
เครือข่ายอนุรักษ์อ่าวปัตตานี” เนื่องจากเห็นว่าอ่าวปัตตานีมีปัญหาหลายประเด็นที่จาเป็นจะต้องดูแลเฉพาะมิใช่มีแต่
ปัญหาเรื่องอวนลาก อวนรุนอย่างเดียวเท่านั้น จึงจาเป็นที่จะต้องมีกลุ่มดูแลต่างหาก ดังคากล่าวที่ว่า
"...อ่ำวไม่ได้มีแต่ปัญหำอวนลำก อวนรุน มันมีปัญหำมำกกว่ำนั้น
คนแหลมโพธิ์เห็นว่ำถ้ำเรำรวมกันเป็นสมำพันธ์ประมงฯอย่ำงเดียว
เรำคิดว่ำอำจแก้ไขปัญหำได้ไม่ทันกำรณ์ เลยขอแยกตัวออกมำ
ตัง้ กลุ่มของเรำเองจนเกิดเป็น กลุ่มเครือข่ำยอนุรักษ์อ่ำวปัตตำนี..."
(มะรอนิง สาและ, สัมภาษณ์ 19 มีนาคม 2559)
ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 กลุ่มได้ขยายความร่วมมือไปยังอาเภอปานะเระ อาเภอหนองจิก และอาเภอเมือง
ปัตตานี จนถึงพ.ศ. 2554 กลุ่มมีสมาชิกประมาณ 3,000 คน ประกอบด้วยชุมชนสมาชิกทั้งหมด 12 หมู่บ้านรอบอ่าว
ปัตตานี ได้แก่ ชุมชนบ้ านดาโต๊ะ บ้านตะโละสะมิแล บ้านบูดีกาปง ตาบลแหลมโพธิ์ บ้านตะโละอาโหร์ ตาบล
ตะโล๊ะกาโปร์ บ้านเทียรยา ตาบลตาแกะ อาเภอยะหริ่ง บ้านบางตาวา บ้านปากบางตาวา ตาบลบางตาวา บ้านท่า
กาชา ตาบลท่ากาชา บ้านโคกม่วง ตาบลตุยง อาเภอหนองจิก บ้านตันหยงลูโละ บ้านปาตา ตาบลตันหยงลูโ ละ บ้าน
บางปลาหมอ ตาบลรูสะมิแล อาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี อีกทั้งขยายความสัมพันธ์ไปยังชุมชนชายฝั่งทะเลจังหวัด
ปัตตานี แม่น้ายะหริ่ง และเขตป่าสันทราย ทาให้เครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์อ่าวปัตตานีมีเครือข่ายเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุข
อีก 13 หมู่บ้านในเขตลุ่มน้าสายบุรี ในนามขององค์กรพิทักษ์ลุ่มน้าสายบุรี โดยมีโครงการวิจัยพื้นที่ชุ่มน้าคณะ
วิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิท ยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นองค์ก รพี่ เลี้ย ง ต่อมาสมาชิก
เครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์อ่าวปัตตานีได้ขอถอนตัวออกไป 1 ชุมชน คือชุ มชนบ้านปาตาบูดี ทาให้สมาชิกเครือข่าย
ทั้งสิ้นมีจานวน 12 ชุมชน ดังคากล่าวที่ว่า
"...กลุ่มเครือข่ำยอ่ำวของเรำขยำยออกไปเรื่อยๆ
ชุมชนรอบอ่ำวได้เข้ำมำเป็นสมำชิกกันเกือบหมด
มีกลุ่มลุ่มน้ำสำยบุรี กลุ่มป่ำสันทรำย ร่วมด้วย..."
(ดอเลาะ เจ๊ะแต, สัมภาษณ์ 6 เมษายน 2559)
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ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับแนวคิดความสัมพันธ์ทางสังคม ในประเด็นเงื่อนไขความสัมพันธ์ทางสังคม
ของ กมลรัฐ อินทรทัศน์ และพรทิพย์ เย็นจะบก (2547) ซึ่งแบ่งความสัมพันธ์ของมนุษย์ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
ความสัมพันธ์ด้านกายภาพ (Physical Relationship) และความสัมพันธ์ทางด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมและจิตใจ
(Climate or Social-Psychological Relationship) โดยความสัมพันธ์จะพัฒนาขึ้นได้จะต้องประกอบด้วยเงื่อนไข
ต่างๆ ได้แก่ 1) สภาพแวดล้อมทางสังคมและจิตใจ การสร้างบรรยากาศของการสื่อสารให้เอื้อและสนับสนุน
2) ระยะเวลาในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน เวลาจะเป็นองค์ประกอบที่ทาให้ความสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้น ยิ่ง
เวลานาน ก็จะทาให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน ไว้วางใจซึ่งกันและกัน 3) การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารร่วมกัน เพื่อ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน สามารถจาแนกได้เป็น 2 แบบคือ แลกเปลี่ยนข้อมูลกันในแนวกว้าง (Breadth) และ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกันในแนวลึก (Depth) 4) การไว้วางใจซึ่งกันและกัน และ 5) ความรักและการควบคุมซึ่งกันและ
กัน ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ได้ใน 2 แบบ คือ การพึ่งพาอาศัยกั นและกัน คือ ทั้งสองฝ่ายได้รับการสอบสนอง
จุดมุ่งหมายร่วมกันจากความสัมพันธ์และได้รับผลประโยชน์ทั้งคู่ ซึ่งจากผลการศึกษาในระยะการดาเนินงานตาม
เป้ า หมาย เป็ นระยะที่ เครือข่ า ยได้ดาเนินงานมาในระยะเวลาหนึ่งแล้ว เกิ ดความเข้มแข็ง จึงมีก ารสานต่อและ
เชื่ อมโยงกับ ฝ่ายต่า งๆ ในการจัดการกั บประเด็นปัญหาต่างๆ เริ่มมีก ารวางแผนขยายเครือข่ายอย่ างเป็นระบบ
ชื่อเสียงของเครือข่ายเริ่มเป็นที่รู้จักของสังคม สังคมเริ่มรับรู้เกี่ยวกับการทางาน กิจกรรม และวัตถุป ระสงค์ และ
ประโยชน์ของเครือข่าย ทาให้การประสานงานกับหน่วยงานอื่นทาได้ง่ายขึ้น ช่วยให้การดาเนินงานเป็นไปอย่าง
คล่องตัว
4. ระยะภายหลังจากการดาเนินงานตามเป้าหมายเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์อ่าวปัตตานี เริ่มก่อตัวทางานฟื้นฟู
อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลและร่วมแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านมาตั้งแต่ปี 2535
โดยทาตามล าพัง บ้ าง ร่วมกั บภาครัฐบ้ างรวมทั้งร่วมทางานในพื้นที่ต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องกั นในเชิงนิเวศลุ่มน้ากั บ
เครือข่ายในระบบนิเวศนั้นๆเพื่อเชื่อมโยงสู่การแก้ปัญหา ป้องกันความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทั้งระบบ โดยมี
โครงการวิจัยพื้นที่ชุ่มน้าเป็นองค์กรประสานงาน และเป็นองค์กรพี่ เลี้ยงในพื้นที่ ทาให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน
สามารถดูแลรักษาและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจกาหนดการจัดการอ่าวปัตตานีร่วมกับภาครัฐระดับหนึ่ง จนเมื่อ
เกิดกระแสการสร้างองค์กรชุมชนเข้มแข็ง เครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์อ่าวปัตตานีจึงเป็นต้นแบบของการทางานชุมชน
เข้มแข็ง และเมื่อเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ บุคลากรและสมาชิกของเครือข่าย ได้
กลายเป็นแกนนาสาคัญในการเยียวยาความสูญเสียจากสถานการณ์และเป็นต้นแบบของการทางานโดยยึดหลักสันติ
วิธี เหตุนี้เองเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์อ่าวปัตตานีจึงค่อนข้างเชื่อมั่นทิศทางและประสบการณ์ที่ผ่านมาและต้องการ
ดารงกิจกรรมในแนวทางเช่นนี้ต่อไป ดังคากล่าวที่ว่า
"...โครงกำรพื้นที่ชุ่มน้ำจะช่วยเป็นพี่เลี้ยง ประสำนงำน ดูแลเครือข่ำยกลุ่มอนุรักษ์อ่ำวมำตลอด
ด้วยเหตุนี้เลยทำให้กลุ่มเครือข่ำยอนุรักษ์อ่ำวเข้มแข็ง เป็นที่พึ่งของชุมชนได้ยำมเกิดปัญหำ..."
(สมศักดิ์ บัวทิพย์สัมภาษณ์, 7 เมษายน 2559)
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ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับทฤษฏีบทบาท (Role Theory) ของกรุณา ใจใส (2552) ที่ว่าในเครือข่ายทาง
สังคมจะประกอบด้วยบุคคลที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ตามบทบาทหน้าที่ที่แต่ละคนหรือแต่ ละคู่ โดยที่แต่ละ
บุคคลนั้นมิได้มีเพียงบทบาทเดียว แต่มีหลายบทบาทที่จะต้องแสดงในชีวิตประจาวัน ดังนั้นบุคคลสองคนอาจมี
ความสัมพันธ์กันได้ทั้งในบทบาทเดียว (Single Role) หรือหลายบทบาท (Multiple Roles) อาจเป็นความสัมพันธ์
เชิงเดี่ยว (Uniplex or Single-Relation) และความสัมพันธ์เชิงซ้อน ตามลาดับ ซึ่งบทบาทแต่ละบทบาท จะมี
ปทั สถานและความคาดหวังเป็ นตัวชี้ นาแนวทางพฤติก รรมและในระยะหลังจากการดาเนินงานตามเป้าหมาย
เครือข่ายก็จะบริหารจัดการเครือข่ายให้เกิดการพัฒนากิจกรรมความสัมพันธ์เพื่อร่วมรักษาเครือข่ายให้ยั่งยืน โดย
อาศัยบทบาทหน้าที่ที่แต่ละคนหรือแต่ละคู่ความสัมพันธ์มีอยู่ต่อไป
ดั ง นั้ น อาจกล่ า วถึ ง ผลการศึ ก ษาถึ ง พั ฒ นาการเครื อ ข่ า ยกลุ่ ม อนุ รั ก ษ์ อ่ า วปั ต ตานี ใ นภาพรวมได้ ว่ า
การรวมตัวของชุมชนรอบอ่าวปัตตานีในนามเเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์อ่าวปัตตานีนั้น มีลักษณะของความเป็นภาคี
ความร่วมมือ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเป็นสถาบัน (Institution) ขึ้น ตามแนวคิดสถาบันนิยม (Institutionalism ) ของ
Peters B. Guy (2005 อ้างถึงในณัฐพงศ์ พื้นแสน, 2554) ซึ่งกล่าวว่า พฤติกรรมของมนุษย์จะถูกกากับโดยบริบทเชิง
สถาบันที่คอยจัดความสัมพันธ์ที่มีอยู่ในสังคม โดยอาศัยกฎ ระเบียบ กติกาและบรรทัดฐานที่เกิดจากการตกลง
ร่วมกันของสมาชิก สมาชิกจะแสดงพฤติกรรมผ่านสถานภาพและบทบาทของตัวเองออกมาเป็นหน้าที่ของตน
เช่นเดียวกับเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์อ่าวปัตตานี ซึ่งมีลักษณะของความเป็นสถาบันนิยม ที่มีวัตถุประสงค์ของเครือข่าย
เป็นแนวทางในการดาเนินงาน และกาหนดกฎระเบียบ กติกาต่างๆ ในการอยู่ร่วมกันของสมาชิกเครือข่ายไว้อย่าง
ชั ด เจน ท าให้ ส มาชิ ก เครื อ ข่ า ยแต่ ล ะคนปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ตกต่ า งกั น ไปตามสถานภา พและบทบาทของตนเอง
วัตถุประสงค์และข้อกาหนดต่างๆ ของเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์อ่าวปัตตานีที่กาหนดขึ้นนั้น มิได้มุ่งเพื่อกิจการเฉพาะ
กิจ เพราะเครือข่ายมุ่งให้การอนุรักษ์ทรัพยากและระบบนิเวศในอ่าวปัตตานีเกิดขึ้นอย่างมั่นคงถาวร ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดสถาบันนิยมของ March and Olsen (1989อ้างถึงในปรีดา วานิชภูมิ, 2556) ที่กล่าวว่า สถาบันมีไว้เพื่อ
ดารงอยู่และสืบทอดอย่างถาวร ไม่ใช่เพื่อการเฉพาะกิจ
เมื่อนาบริบทของเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์อ่าวปัตตานี มาวิเคราะห์ร่วมกับแนวคิดสถาบันนิยม และแนวคิด
เกี่ยวกับความคิดระบบสังคมของ Talcott Parsons (สุภางค์ จันทวานิช ,2551, น.164) แสดงให้เห็นชัดเจนว่า
กระบวนการกลายเป็นสถาบันของเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์อ่าวปัตตานีมีความสอดคล้องตรงตามแนวคิดการกลายเป็น
สถาบันของ Parsons ที่ว่า การกลายเป็นสถาบันเป็นทั้งกระบวนการและโครงสร้างทางสังคม โดยมีขั้นตอนคือ
ผู้กระทา ( สมาชิกชุมชนรอบอ่าวปัตตานี และสมาชิกเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์อ่าวปัตตานี) มีภูมิหลังที่ทั้งแตกต่างและ
คล้ายคลึงกัน เข้าสู่ความสัมพันธ์ทางสังคม มีการกระทาระหว่างกันของบุคคลในสถานภาพ และบทบาทต่างๆ
ในช่วงนี้บรรทัดฐานทางสังคมจะก่อรูปขึ้น จากนั้นผู้กระทาจะปรับการขัดเกลาทางสังคมที่ได้รับมาก่อนเข้าหากัน
ซึ่งทาให้บรรทัดฐานเหล่านั้นจะถูกนามาปรับเป็นแนวทางการขัดเกลาเข้าหากันของผู้กระทา ขณะเดียวกันก็ถูกหล่อ
หลอมโดยวัฒนธรรม บรรทัดฐานเหล่านี้จะทาหน้าที่ควบคุมระหว่างกัน ทาให้เกิดเสถียรภาพขึ้น จนกล่าวได้ว่าการ
กระทาระหว่างกันกลายเป็นสถาบันขึ้นมาแล้วโดยสมบูรณ์ สถาบันที่เกิดขึ้นจะเป็นมาตรฐานของเครือข่ายกลุ่ม
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อนุรักษ์อ่าวปัตตานีที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรและระบบนิเวศในอ่าวปัตตานี และมีหน้าที่ที่ทาให้
สังคมโดยรวมดารงอยู่ได้

ข้อเสนอแนะทั่วไป
1) สมาชิ ก เครือ ข่ า ยกลุ่ม อนุรัก ษ์ อ่าวปัตตานี ควรตระหนัก ถึงความส าคัญและผลกระทบจากปัญหา
ทรัพยากรในอ่าวปัตตานี โดยเฉพาะการได้รับความรู้ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางชายฝัง่ ของอ่าวปัตตานี
2) ชุมชนควรเปิดโอกาสและเห็นความสาคัญของกลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์อ่าวปัตตานี ในฐานะที่เป็นเครือข่าย
พิ ทั ก ษ์ ท รั พ ยากรรอบอ่ า วปั ต ตานี ไม่ ค วรต่ อ ต้ า น หรื อ กี ด กั น การท างาน ควรให้ ก าลั ง ใจและสนั บ สนุ น การ
ปฏิบัติงานของเครือข่ายในสิ่งที่ถูกต้อง
3) เจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องควรให้ความร่วมมือในการดาเนิน โครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ของเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์อ่าวปัตตานี รวมทั้งสนับสนุนทั้งงบประมาณและความรู้ในการขับเคลื่อน
กิจกรรมของเครือข่ายอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
4) ควรนาข้อเรียกร้องและข้อเสนอแนะของเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์อ่าวปัตตานีที่มีต่อการจัดการปัญหาด้าน
ทรัพยากรชายฝั่งของอ่าวปัตตานี มาผลักดันเป็นข้อกาหนด หรือกฎหมาย เพื่อนามาใช้ ในการดูแลและแก้ไขปัญหา
ในอ่าวปัตตานีอย่างเป็นรูปธรรม

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป
1) ควรศึกษาเกี่ยวกับกลไกของชุมชนรอบอ่าวปัตตานีในการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเลรอบอ่าวปัตตานี
รวมถึงแนวทางการใช้ทรัพยากรในอ่าวปัตตานีที่เป็นมิตรต่อระบบนิเวศ หรือสิ่งแวดล้อม
2) ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้กลุ่มอนุรักษ์อ่าวปัตตานีประสบความสาเร็จในการสร้างเครือข่ายหรือความ
ยั่งยืนของเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์อ่าวปัตตานี
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