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บทคดัย่อ 

การศึกษาขบวนการเคล่ือนไหวทางสงัคมแบบใหม่ในการจดัการทรัพยากรชายฝ่ังทะเลอ่าว
ปัตตานี กรณีศึกษา กลุ่มเครือข่ายอนุรักษอ่์าวปัตตานี มีวตัถุประสงค ์คือ 1.  เพื่อศึกษากระบวนการ
การก่อตวั ลกัษณะกลุ่ม และแนวทางการเคล่ือนไหวทางสังคม รวมถึงแนวทางการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู
โดยตรงเพื่อการจดัการทรัพยากรชายฝ่ังทะเลอ่าวปัตตานีของกลุ่มเครือข่ายอนุรักษอ่์าวปัตตานี 2. 
เพื่อศึกษาการสร้างความเขม้แข็งและการปรับตวัเพื่อสร้างความเขม้แข็ง ความอยู่รอดของกลุ่ม
เครือข่าย ตลอดจนอุปสรรคต่าง ๆในการเคล่ือนไหวจดัการทรัพยากรชายฝ่ังของกลุ่มเครือข่าย
อนุรักษอ่์าวปัตตานี 3. เพ่ือศึกษาผลท่ีไดรั้บจากการรวมกลุ่มเคล่ือนไหวจดัการทรัพยากรชายฝ่ัง
ทะเลอ่าวปัตตานีของกลุ่มเครือข่ายอนุรักษอ่์าวปัตตานี 

การศึกษาพบว่า “กลุ่มเครือข่ายอนุรักษอ่์าวปัตตานี” มีกระบวนการก่อตวัมาจากพฒันาการ

การเคล่ือนไหวและต่อสู้ของชุมชนประมงพ้ืนบา้นรอบอ่าวปัตตานี อนัเน่ืองมาจากผลกระทบท่ี

ไดรั้บทางดา้นทรัพยากรชายฝ่ังทะเลซ่ึงเป็นฐานทรัพยากรท่ีสาํคญัในการดาํรงชีพจากการเขา้มาทาํ

การประมงของเรืออวนลาก อวนรุน โดยรัฐผูมี้อาํนาจหนา้ท่ีไม่สามารถจดัการกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนได ้

ทั้งน้ีการรวมตวัก็เพื่อผลกัดนัโครงสร้างการทรัพยากรและดาํเนินการบงัคบัใชอ้ย่างจริงจงั รวมถึง

เพื่อการป้องกันการใช้ประโยชน์ท่ีสร้างผลกระทบต่อทรัพยากรและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ

ชาวบา้นรอบอ่าวปัตตานี ทั้งประเดน็ปัญหาท่ีมาจากนายทุนเอกชน ภาครัฐ หรือกระทั้งชาวบา้นดว้ย

กนัเอง ตลอดจนเพื่อการฟ้ืนฟทูรัพยากรทางกายภาพใหมี้ความอุดมสมบูรณ์  

โดยกลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์อ่าวปัตตานีจะเป็นลักษณะประชาสังคมแบบขบวนการ

เคล่ือนไหวทางสังคมกับแบบเสรีนิยมผสมกัน กล่าวคือนอกจากจะเคล่ือนไหวเพื่อการจัดการ

ทรัพยากรโดยกลุ่มเองแลว้ ทางกลุ่มยงัมิได้ปฏิเสธรัฐในการเคล่ือนไหวแต่อย่างใด เพราะบาง
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ประเด็นไดอ้าศยัการผลกัดนัและร่วมมือกบัรัฐนาํไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว ้นอกจากน้ีการเคล่ือนไหว

ในบางประเด็นทางชุมชนสมาชิกกลุ่มเครือข่ายอนุรักษอ่์าวปัตตานียงัสลายความเป็นกลุ่มออกไป

และอาศยัฐานะความเป็นชุมชนประมงพ้ืนบา้นรอบอ่าวปัตตานีเขา้ร่วมเคล่ือนไหวกบัชุมชนประมง

พื้นบา้นรอบอ่าวปัตตานีกลุ่มอ่ืนๆ ท่ีมีประเดน็ปัญหาร่วมกนัโดยไม่แบ่งแยก 

สําหรับโครงสร้างกลุ่มระดบัเครือข่ายเป็นการรวมตวักนัในรูปแบบเครือข่ายทางสังคม

แนวราบโดยไม่มีตาํแหน่งผูน้าํท่ีเป็นทางการ แต่จะมีผูป้ระสานงานท่ีคอยขบัเคล่ือน ส่วนในระดบั

ชุมชนสมาชิกนั้นจะเป็นโครงสร้างลาํดับการบงัคบับญัชาแนวด่ิงท่ีมีแกนนําท่ีชัดเจน ทั้งน้ีการ

เคล่ือนไหวเพื่อการจดัการทรัพยากรอ่าวปัตตานีของกลุ่มนั้นแบ่งออกเป็น 2 แนวทาง ไดแ้ก่ 

แนวทางแรกคือการเคล่ือนไหวทางสังคม มีการใชยุ้ทธวิธีการขดัขวาง ทา้ทายระบบการเมือง คือ 

การชุมนุมประทว้งผลกัดนัเพื่อการตดัสินใจของรัฐ และยทุธวิธีตามช่องทางระบบการเมืองปกติ คือ 

การยืน่หนงัสือเพื่อชะลอและระงบัโครงการของรัฐและการร่วมชุมนุมแสดงสิทธิปกป้องทรัพยากร 

รวมถึงการเคล่ือนไหวทางสังคมโดยการสร้างทางเลือกให้กบัชาวบา้นบางคนยกเลิกการประกอบ

อาชีพท่ีส่งผลกระทบต่อทรัพยากรดว้ย นอกจากการเคล่ือนไหวทางสังคมแลว้ยงัมีการใชแ้นวทาง

เคล่ือนไหวโดยการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรชายฝ่ังโดยตรงควบคู่ดว้ย ไดแ้ก่ วิธีการสร้างมาตรการ

การป้องกนัการคุกคามทรัพยากรจากภายนอกและการจดักิจกรรมการฟ้ืนฟทูางกายภาพ   

ส่วนการสร้างความเขม้แขง็และการปรับตวัเพื่อสร้างความเขม้แขง็ ความอยู่รอดของกลุ่ม

เครือข่ายอนุรักษอ่์าวปัตตานีนั้น ไดมี้การปรับตวัทางดา้นโครงสร้างเพ่ือความเหมาะสม การสร้าง

พันธมิตรให้กับกลุ่มเพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน รวมถึงการปรับเปล่ียนแนวทางการ

เคล่ือนไหวเพ่ือความสอดคลอ้งกบับริบททางสังคมและการเมือง นอกจากน้ียงัมีการจดักิจกรรมเพ่ือ

ตอกย ํ้ าอุดมการณ์สาธารณะและความต่อเน่ืองของกิจกรรมโดยการจัดกิจกรรมเชิงอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีอ่ืนๆ หรือจดัโครงการทางดา้นการทาํมาหาชีพหรือโครงการการพฒันาใหก้บั

ชุมชน 

 ปัญหาของกลุ่มพบวา่มี 2 ระดบั คือ ปัญหาภายใน ไดแ้ก่ 1.การขาดความเขา้ใจของชาวบา้น

บางส่วนต่อการเคล่ือนไหวและกิจกรรมของกลุ่มเครือข่ายอนุรักษอ่์าวปัตตานี 2.ปัญหาเร่ืองการขาด

แคลนแกนนาํกลุ่มเครือข่ายระดับชุมชน 3.ปัญหาความเบ่ือหน่ายของชาวบา้นในชุมชนต่อการ
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เคล่ือนไหวหรือเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ 4.ภาระทางครอบครัวของแกนนาํกลุ่มเครือข่าย ส่วนปัญหา

จากภายนอก ไดแ้ก่ โครงการของภาครัฐท่ีส่งผลต่อการกิจกรรมของกลุ่มเครือข่ายในชุนชน 

 สุดทา้ยคือผลท่ีไดรั้บจากการเคล่ือนไหวต่อการจดัการทรัพยากรชายฝ่ังทะเลอ่าวปัตตานี 

แบ่งได ้2 ลกัษณะคือ 1.การอนุรักษ์ในทางสังคม ไดแ้ก่ การสะทอ้นปัญหาให้กบัหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งและการมีส่วนร่วมผลกัดนัการตดัสินใจของรัฐเพื่อดาํเนินการบงัคบัใชก้ฎหมายการจดัการ

ทรัพยากรอยา่งจริงจงั ตลอดจนยบัย ั้งบางโครงการของรัฐเก่ียวกบัการใชป้ระโยชน์ในอ่าวปัตตานี 

รวมถึงการสร้างจิตสํานึกให้ชุมชนมีความรัก ห่วงแหนและเลิกใช้ประโยชน์ทรัพยากรจากอ่าว

ปัตตานีท่ีผดิกฎหมายและส่งผลกระทบต่อทรัพยากร 2.การอนุรักษโ์ดยตรง ไดแ้ก่ การกนัพื้นท่ีอ่าว

ปัตตานีบางส่วนไม่ใหน้ายทุนเขา้มาครอบตรอง 
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ABSTRACT 
  This thesis entitled New Social Movement in Managing Coastal Wetland Resources:     
A Case Study of Pattani Bay Conservation Network aimed to study: 1. group forming process, 
group types, social movement process guidelines, and guidelines for conserving and rehabilitating 
coastal wetland resources of the Pattani Bay Conservation Network; 2. ways of strengthening and 
adjusting the group to be stronger and survive obstacles in the movement to manage coastal 
wetland resources of the Pattani Bay Conservation Network; and 3. the results of the group 
formation and movement to manage coastal wetland resources of the Pattani Bay Conservation 
Network.  
 The results found that the group formation process of the Pattani Bay Conservation 
Network was developed from the movement and battle of the fishermen community around 
Pattani Bay. This was due to the limited availability of the coastal wetland resources which local 
residents depend solely on by fishing with trawls and push nets to make a living and the lack of 
involvement. The Pattani Bay Conservation Network’s aim is to enforce the resource conservation 
efforts and prevent depletion of resources which affects the local environment and villagers’ lives 
around Pattani Bay area, to solve problems arising from private capitalists and local stakeholders, 
while rehabilitating physical resources.  
 The Pattani Bay Conservation Network is a social and liberalized movement formation, 
which apart from moving to manage the resources within the community while working together 
with the government in processing any movement. This was due to the necessity of government’s 
cooperation in reaching the defined goals of the Pattani Bay Conservation Network.  Moreover, 
for movement in some issues, the Pattani Bay Conservation Network does not strictly adhere to its 
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own goals but joined in the movement of other fishermen communities around Pattani Bay to 
promote common problems shared by the local residents.  
 The structure of the network is a horizontal social network without an official leader, but 
with a coordinator who drove the group’s movement. For the community members, it is a vertical 
structure with a clear line of command. However, two movement guidelines of both groups 
includes the social movement, which uses interruption strategy to challenge the political system 
by organizing a rally to protest and pushing the government policies and normal political channel 
strategy, which is to submit a letter to postpone or suspend the government’s projects, organizing 
a rally to present their rights in protecting the resources, and organizing social movements by 
offering alternative ways of living to local villagers which does not involve exploiting the 
resources. Apart from the social movement, they also used a direct approach in conserving and 
rehabilitating resources of Pattani coastal wetland resources by building measurements to prevent 
the resources from external threats, and organizing physical rehabilitation activities.  
 For strength building and survival of the Pattani Bay Conservation Network, there was an 
adjustment to the structure to be more suitable and build partners for the group to exchange 
knowledge and learn together. It also adjusted its movement approach to be consistent with the 
social and political contexts. In addition, it also organized an activity to emphasize the public 
ideology and continuity of the activities by organizing natural resources conservation activities in 
other places or organizing career-related and community development projects.   
 The project identified two factors, internal and external, linked to the group’s problems. 
Internal factors included: 1. lack of understanding of some villagers regarding the movement and 
activities of the Pattani Bay Conservation Network, 2. lack of leadership from the network at the 
community level, 3. villagers’ lack of interest towards attainment of the movements and activities, 
and 4. family's duty of the network leaders. External problem was identified as the government 
structure which affected the activities of the network at the community level.  
 Finally, the result of the movement towards Pattani Bay coastal wetland resources 
management could be divided into two characteristics including: 1. social conservation such as 
reflecting the problems to the related institutions and jointly pushing the government policies in 
enforcing laws regarding managing resources, stopping government projects from exploiting 
resources of Pattani Bay, and creating awareness among the community to love, cherish, and stop 
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illegally taking advantage of Pattani Bay resources which affected the resources; and 2. direct 
conservation by designating a section of Pattani Bay as a national protected area.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             


