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Abstract

 The objectives of the study on “Problems And Conflict Management of “Folk Fishery”: Case Study of Khlong 

Dan Community, Khlong Dan Subdistrict, Bang Bo District, Samut Prakan Province, 2015 - 2018.” were 1) to analyze 

the problems of fishery affecting “the folk fishery” in the area, and 2) to analyze the method of conflict management 

in the folk fishery in that area. Data collection of this qualitative study applied non-participant observation method, 

the study on relevant documents, and in-depth interview the informants in the study area.

 Research findings revealed that the cause of fishery conflict situation affecting the folk fishery in Khlong Dan 

Community, Khlong Dan Subdistrict, Bang Bo District, Samut Prakan Province since 2015 was the structural aspect 

which government centralized to manage solution of the problem of the fishery in the country. Because Thailand 

received “Yellow Card” from EU, Thailand had to solve IUU Fishing hastily. State agency legislated The Fisheries 

Decree 2015, enforce fishery that folk fishery think law is centralization, government don’t ask fishery’s opinion and 

have no knowledge of fishery cause fishery is in trouble and taken advantage and law have no righteousness. 

The impacts resulted from the conflict were economic impact and socio-cultural impact. The method of conflict 

management during the past three years were avoiding of problem, negotiation, peaceful confrontation, protest and 

participation of folk fishery.

Keywords : Problems, Folk Fishery, Klongdan Community, Conflict Management, Emergency Decree on Fisheries,  
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บทคัดย่อ

 การศึกษาเร่ืองปัญหาความขัดแย้งและวิธีการจัดการความขัดแย้งของ “ประมงพื้นบ้าน” กรณีศึกษา : ชุมชนคลองด่าน  

ต�าบลคลองด่าน อ�าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมทุรปราการ พทุธศักราช 2558-2561 มีวตัถปุระสงค์ 1) เพือ่วเิคราะห์ปัญหาของ “ประมงพืน้บ้าน” 

ในชุมชนคลองด่าน ต�าบลคลองด่าน อ�าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่พุทธศักราช 2558-2561 และ 2) เพื่อวิเคราะห์รูปแบบ 

ในการจดัการความขัดแย้งด้านการประมงของชาวประมงพ้ืนบ้านในชมุชนคลองด่าน ต�าบลคลองด่าน อ�าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมทุรปราการ 

การศกึษาครัง้นีเ้ป็นการศกึษาเชงิคณุภาพ โดยวธิกีารเกบ็รวบรวมข้อมลูปฐมภมูด้ิวยการสงัเกตแบบไม่มส่ีวนร่วม ศกึษาค้นคว้าจากเอกสาร

ที่เกี่ยวข้อง และสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลักในพื้นที่การศึกษา 



วารสารราชนครินทร์ มกราคม-มิถุนายน 256232

 ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาของ “ประมงพื้นบ้าน” ในชุมชนคลองด่าน ต�าบลคลองด่าน อ�าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่ 

พ.ศ. 2558 มีสาเหตุของความขัดแย้งเกิดจากความขัดแย้งด้านโครงสร้าง โดยรัฐบาลใช้อ�านาจแบบรวมศูนย์ ในการจัดการแก้ไขปัญหา

ประมงของประเทศ ซึ่งเกิดจากประเทศไทยได้รับใบเหลืองจาก EU ท�าให้ประเทศไทยต้องแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย (IUU) อย่างเร่ง

ด่วน หน่วยงานภาครัฐจึงต้องออกกฎระเบียบข้อบังคับและออกพระราชก�าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ออกมาบังคับใช้ และใช้อ�านาจที่

เบด็เสรจ็เดด็ขาด ทีช่าวประมงทกุคนต้องปฏบัิตติาม ซึง่ชาวประมงส่วนใหญ่มองว่าเป็นการรวมศนูย์อ�านาจไว้ทีค่นเพยีงกลุม่เดยีว การออก

กฎหมายโดยไม่ถามความคิดเห็น รัฐบาลขาดความรู้เก่ียวกับประมงอย่างแท้จริง ท�าให้ชาวประมงเดือดร้อน ถูกเอารัดเอาเปรียบ ท�าให้

กฎหมายขาดความชอบธรรม และผลกระทบทีเ่กดิจากความขดัแย้ง ได้แก่ ผลกระทบด้านเศรษฐกจิ และผลกระทบด้านสงัคมและวฒันธรรม 

และรูปแบบในการจัดการความขัดแย้งแบ่งเป็นการจัดการความขัดแย้ง ที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา 3 ปี ได้แก่ การหลีกเลี่ยงหรือหนีปัญหา 

การเผชิญหน้าและการประท้วงอย่างสันติ การฟ้องร้อง และการมีส่วนร่วมของชาวประมงพื้นบ้าน

ค�าส�าคัญ : ปัญหา “ประมงพื้นบ้าน” ชุมชนคลองด่าน การจัดการความขัดแย้ง พระราชก�าหนดการประมง พ.ศ. 2558

ความส�าคัญและความเป็นมาของปัญหา
 ก่อนปี พ.ศ. 2558 การประมงไทยด�าเนินการภายใต้ 

พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 ซึ่งส่งเสริมการประมงแบบ

เสรีให้กับทุกคนท่ีต้องการท�าการประมง เน่ืองจากขาดการควบคุม

ปริมาณการลงแรงประมง ท�าให้เกิดการขยายตัวทั้งการเพิ่มขึ้นของ

จ�านวนเรือประมง และการรับเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการ

ท�าประมงซึง่ไม่สอดคล้องกบัก�าลงั การผลติของทรพัยากรธรรมชาติ 

ปัญหาดังกล่าวเป็นมูลเหตุที่ ท�าให้เกิดการท�าประมงผิดกฎหมาย 

ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal Unreported and 

Unregulated Fishing : IUU) เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในพื้นที่การท�า

ประมง ในน่านน�้าไทย เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2558 สหภาพ

ยุโรป (European Union : EU) ออกประกาศอย่างเป็นทางการ   

โดยขึน้บญัชปีระเทศไทยเป็นประเทศทีไ่ม่ให้ความร่วมมอืใน การต่อ

ต้านการท�าประมงที่ผิดกฎหมาย ไม่รายงาน และไร้การควบคุม 

 (IUU Fishing) (กรมประมง, 2558, น. 8)

 หลังจากประเทศไทยได้รับการเตือนอย่างเป็นทางการจาก 

EU เรือ่งการท�าประมงผดิกฎหมาย ประเทศไทยเข้าสูก่ารปฏิรปูครัง้

ส�าคัญที่มีพื้นฐานอยู ่บนระบบจ�ากัดสิทธิการเข้าถึง การปฏิรูป 

ดังกล่าวเป็นไปได้โดยผ่านพระราชก�าหนดการประมง พ.ศ. 2558 

ฉบบัใหม่ ซึง่เป็นแผนการบรหิารจดัการประมงทะเลของประเทศไทย 

โดยมีแนวทางการปฏิบัติและมาตรการท่ีจ�าเป็นเพื่อให้บรรลุ 

เป้าหมายการประมงอย่างยัง่ยนืในอนาคต และเพือ่ควบคมุปรมิาณ   

การลงแรงประมงท่ีสูงเกินไปให้อยู่ในระดับที่สอดคล้องกับผลจับ

สูงสุดที่ยั่งยืนของทรัพยากร

 แผนการบรหิารจดัการประมงทะเลของประเทศไทยนีน้�าไป

ใช้กับการท�าประมงทะเลท้ังหมด ท้ังเรือประมงพื้นบ้านและเรือ

ประมงพาณิชย์ที่ท�าประมงในน่านน�้าไทย ซึ่งเขตการประมงใน 

น่านน�า้ไทยประกอบด้วยพืน้ทีท่างฝ่ังทะเลตะวนัออก (อ่าวไทย) และ 

ฝั่งตะวันตก (ทะเลอันดามัน) และรวมไปถึงการท�าประมงทะเลที่

ด�าเนนิการโดยเรอืประมงไทยในเขตเศรษฐกจิจ�าเพาะของรฐัอ่ืนและ

ทะเลหลวง (กรมประมง, 2558, น. 8)

 ตลอดระยะเวลา 3 ปี ( พ.ศ. 2558-2561) รัฐบาลมีความ

ตั้งใจอย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหาประมงเป็นอย่างมาก แต่ไม่ได้

หมายความว่าจะท�าให้เกิดการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง ตรงประเด็น  

และเป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่ายเพราะการแก้ปัญหาอย่างเร่งรีบของ

ภาครัฐ โดยไม่ฟังความคิดเห็นโดย รอบด้าน ท�าให้ในระยะเวลา 3 ป ี

จะได้เหน็แต่ภาพการโต้แย้ง การขดัขวาง การต่อต้านจากชาวประมง

มาโดยตลอด เพราะกฎระเบียบข้อบังคับและมาตรการต่างๆ ที่ 

ภาครฐัออกมาได้ขดัแย้งกบัธรรมชาตขิองชาวประมง ชาวประมงพืน้

บ้านได้รับความเดือดร้อนจากกฎระเบียบข้อบังคับและมาตรการ

ต่างๆ

 ชมุชนคลองด่านมท่ีีตัง้ตดิชายฝ่ังทะเล ลกัษณะพืน้ทีเ่ป็นดนิ

โคลนเหลวท่ีมีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น�้า 

อาทิ หอยแมลงภู่ หอยแครง กุ้ง ปูทะเล และปูแสม พื้นที่ส่วนใหญ่

ในต�าบลคลองด่านเป็นป่าชายเลน ป่าไม้โกงกาง และป่าแสม 

เนื่องจากพื้นที่ชุมชนติดกับทะเลท�าให้วิถีชีวิต ของชาวบ้านต�าบล

คลองด่านท�ามาหากินกับท้องทะเลเป็นหลักวิถีชีวิตของชาวประมง

พืน้บ้านคลองด่านอยูก่บัทะเลมาตลอด ทัง้ชวีติ เพราะท�าการเกษตร

ไม่ได้ ชาวบ้านเกอืบทกุบ้านก็ต้องออกท�าการประมงหาปลา เพ่ือน�า

ปลามาขาย แล้วแลกเปลี่ยนกับสิ่งของอื่นๆ ตามกลไกตลาด ซึ่งถือ

เป็นวิถีดั้งเดิมสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ (กลุ่มศึกษาและรณรงค์

มลภาวะอุตสาหกรรม,  2546) 

 ในปัจจุบันชุมชนคลองด่านซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

ประมงกเ็ป็นอกีหนึง่ชมุชนทีป่ระมงพืน้บ้านทกุครวัเรอืนต่างประสบ

ปัญหากบัการจดัการแก้ไขปัญหาด้านการท�าประมงของภาครัฐตลอด

ระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ท�าให้ชาวประมงต่างได้รับความเดือดร้อน

จากกฎระเบียบข้อบังคับและมาตรการต่างๆ จากภาครัฐ เนื่องจาก

อาชีพประมงพื้นบ้านก็เป็นอาชีพที่สะท้อนให้เห็นถึงวีถีชีวิต 
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ความเป็นอยู่ของชุมชนคลองด่านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้เป็น

อย่างดี ดังนั้น งานวิจัยเรื่องน้ีจึงเกิดขึ้นเพื่อวิเคราะห์ปัญหาของ 

“ประมงพื้นบ้าน” ในชุมชนคลองด่าน ต�าบลคลองด่าน อ�าเภอ

บางบ่อ จงัหวดัสมทุรปราการ ตัง้แต่พทุธศกัราช 2558 - 2561 และ

วิเคราะห์รูปแบบในการจัดการความขัดแย้งด้านการประมงของ 

ชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่ดังกล่าว

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อวิเคราะห์ปัญหาของ “ประมงพื้นบ้าน” ในชุมชน

คลองด่าน ต�าบลคลองด่าน อ�าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 

ตั้งแต่พุทธศักราช 2558-2561 

 2.  เพื่อวิเคราะห์รูปแบบในการจัดการความขัดแย้งด้าน 

การประมงของชาวประมงพืน้บ้านในชมุชนคลองด่าน ต�าบลคลองด่าน 

อ�าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 

ขอบเขตของการวิจัย
 1.  ขอบเขตด้านเนื้อหา ครอบคลุมเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ 

ดงันี ้การวิเคราะห์ปัญหาของ “ประมงพืน้บ้าน” ในชุมชนคลองด่าน 

ต�าบลคลองด่าน อ�าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่

พุทธศักราช 2558-2561 ในประเด็นเกี่ยวกับสาเหตุของความ 

ขดัแย้ง และผลกระทบทีเ่กดิจากความขดัแย้งตัง้แต่มกีารใช้พระราช-

ก�าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ในด้านต่างๆ ได้แก่ ผลกระทบด้าน

เศรษฐกิจ และผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม และวิเคราะห์ 

รูปแบบในการจัดการความขัดแย้ง ด้านการประมงของชาวประมง

พื้นบ้านในชุมชนคลองด่าน ต�าบลคลองด่าน อ�าเภอบางบ่อ จังหวัด

สมุทรปราการ

  2.  ขอบเขตด้านพื้นท่ี คือ พื้นท่ีชุมชนคลองด่าน ต�าบล 

คลองด่าน อ�าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

  3. ขอบเขตด้านประชากร การก�าหนดขอบเขตกลุ ่ม

ประชากรในการวจิยันี ้ซึง่เป็นผูเ้กีย่วข้องและเป็นผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย

เกี่ยวกับปัญหาและการจัดการความขัดแย้งตั้งแต่มีการใช้พระราช-

ก�าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ได้แก่ เจ้าหน้าที่รัฐ คือ เจ้าหน้าที่

กรมประมงผู้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ประธานกลุ่มส่งเสริมอาชีพประมง

ชายฝั่งคลองด่าน ชาวประมงพื้นบ้านชุมชน คลองด่าน ได้แก่  

ชาวประมงที่ใช้เรือขนาดต�่ากว่า 10 ตันกรอส และชาวประมง 

ที่ใช้เรือขนาด 10.01-29.99 ตันกรอส และผู้ประกอบการ ได้แก่  

แพปลาที่ซื้อสัตว์น�้า 

 4. ขอบเขตด้านเวลา การวิจัยครั้งนี้ได้เก็บข้อมูลระหว่าง 

สิงหาคม 2560-พฤศจิกายน 2561 ซึ่งถือเป ็นช ่วงเวลาที่  

พระราชก�าหนดการประมง พ.ศ. 2558 บังคับใช้ในประเทศ

นิยามศัพท์ปฏิบัติการ
 “ประมงพื้นบ้าน” หมายถึง การที่ชาวประมงที่ใช้เรือขนาด 

10.01-29.99 ตนักรอส ได้นยิามตนเองหรอืเรยีกตวัเองว่าเป็นประมง

พื้นบ้านโดยยึดเอาเครื่องมือที่ใช้ท�าการประมงเป็นหลักเหมือน 

ในอดีต (ก่อน พ.ศ. 2558) 

 IUU ย่อมาจาก Illegal, Unreported and Unregulated 

Fishing หมายถงึ การท�าประมงทีผ่ดิกฎหมาย ขาดการรายงาน และ

ไร้การควบคุม

 ใบเหลือง EU (European Union : EU) หมายถึง การที่

สหภาพยุโรปขึ้นบัญชีประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่ให้ความร่วมมือ

ในการต่อต้านการท�าประมงที่ผิดกฎหมาย ไม่รายงาน และไร้การ

ควบคุม (IUU Fishing) สหภาพยุโรปก�าหนดให้ไทยเป็นประเทศ 

ที่มีความเสี่ยงที่จะถูกจัดให้เป็นประเทศที่ไม่ให้ความร่วมมือ  

(possibility of identifying as non-cooperating country) ภายใต้

กฎระเบียบ IUU ของสหภาพยุโรป ซึ่งใบเหลืองถือเป็นเพียงการ

ประกาศเตือนในเบื้องต้น เปิดโอกาสให้มีการเจรจาและแก้ไข

ปรับปรุงได้โดยเพิ่มมาตรการคว�่าบาตรการน�าเข้าอาหารทะเลจาก

ประเทศที่เพิกเฉยต่อการแก้ไขปัญหา IUU fishing

วิจัยที่เกี่ยวข้อง
 ครรชติ มาระโภชน์ (2561) วจิยัเรือ่ง “การพฒันาการท่องเท่ียว

โดยชุมชนแบบ มีส่วนร่วมในพื้นที่ต�าบลคลองเขื่อน จังหวัด

ฉะเชิงเทรา” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทรัพยากรการท่องเที่ยวใน

พืน้ทีต่�าบลคลองเขือ่น จงัหวดัฉะเชิงเทรา เพือ่ศึกษาแนวทางในการ

จดัการท่องเทีย่วโดยชมุชนแบบมส่ีวนร่วมในพืน้ทีต่�าบลคลองเขือ่น 

จังหวัดฉะเชิงเทรา และเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการ 

การท่องเที่ยวโดยชุมชนแก่กลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยว และผู้ท่ี

เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ต�าบลคลองเขื่อน จังหวัด

ฉะเชิงเทรา การวิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมด้วยวิธีการวิจัยเชิง

ปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพร่วมกับการวิจัยแบบมีส่วนร่วม 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบส�ารวจทรัพยากรการท่องเท่ียว 

แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถามก ่อนการฝ ึกอบรมและ

แบบสอบถามหลงัการฝึกอบรม การวเิคราะห์ข้อมลูเชิงปรมิาณด้วย

สถิติพรรณนา และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์

ข้อมูลเชิงเนื้อหา

 รัศมี บินอีต�า (2558) วิจัยเรื่อง “ผลกระทบของการพัฒนา

สมัยใหม่ที่มีต่อการปรับตัวของชุมชนประมงพื้นบ้านบ้านเกาะยาว 

ต�าบลปูยู อ�าเภอเมือง จังหวัดสตูล” เป็นงานวิจัย  เชิงคุณภาพ มี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิถีชีวิตของชุมชนชาวประมงพื้นบ้าน และ

ปัจจยัทางเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม ทีน่�าไปสูส่ถานการณ์การปรบัตวั

ของชุมชนชาวประมงพื้นบ้านภายใต้การพัฒนาสมัยใหม่ 
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 วสุนธรา กนษิฐานพุงศ์ (2558) วจิยัเรือ่ง “ความขดัแย้งระหว่าง 

ชาวประมงกับเจ้าหน้าท่ีรัฐ เก่ียวกับปัญหาการจับปลาด้วยวิธี

โพงพาง กรณีศึกษา : ต�าบลนาเกลือ อ�าเภอกันตรัง จังหวัดตรัง” 

เป็นงานวิจัยคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความขัดแย้ง

ระหว่างชาวประมงกับเจ้าหน้าท่ีรฐักบัปัญหาการจบัปลาด้วยวธิโีพงพาง 

และเพ่ือเสนอแนวทางทีท่กุฝ่ายยอมรบัในการแก้ปัญหาความขดัแย้ง

ระหว่างชาวประมงกับเจ้าหน้าท่ีรฐักบัปัญหาการจบัปลาด้วยวธิโีพงพาง 

 จริฏัฐ์ เหมอืนวิหาร (2552) วจัิยเรือ่ง “การจัดการความรูว้ถิชีวีติ

ชมุชนรมิน�า้การใช้เรือพืน้บ้านในภาคตะวนัออก” มวีตัถปุระสงค์เพือ่

น�าบทบาทของการจัดการความรู้ในการฟื้นฟูวัฒนธรรมการใช้เรือ

พื้นบ้านซึ่งอยู่ในกระบวนการที่สูญหายไปเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 

โดยการสัมภาษณ์และผสมผสานรูปแบบของการวิจัยเชิงเอกสาร

ระเบียบวิธีวิจัย
 งานวิ จัยนี้ เป ็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative  

Research) โดยมีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

 1. การเก็บรวบรวมข้อมูล

   1.1  ผู้ให้ข้อมูลหลักส�าหรับการวิจัยเรื่องปัญหาความ 

ขัดแย้งและวิธีการจัดการความขัดแย้งของ “ประมงพื้นบ้าน” กรณี

ศึกษา : ชุมชนคลองด่าน ต�าบลคลองด่าน อ�าเภอบางบ่อ จังหวัด

สมุทรปราการ พุทธศักราช 2558-2561 ได้แก่ 1) เจ้าหน้าที่รัฐ คือ 

เจ้าหน้าที่กรมประมงผู้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน 2) ประธานกลุ่มส่งเสริม

อาชีพประมงชายฝั ่งคลองด่าน 3) ชาวประมงพื้นบ้านชุมชน 

คลองด่าน ได้แก่ ชาวประมงที่ใช้เรือขนาดต�่ากว่า 10 ตันกรอส และ

ชาวประมงทีใ่ช้เรือขนาด 10.01-29.99 ตันกรอส และ 4) ผูป้ระกอบ

การ ได้แก่ แพปลาที่ซื้อสัตว์น�้า

  1.2  วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยใช้วิธีการสังเกตแบบ

ไม่มีส่วนร่วม (Non - participant Observation) เป็น การสังเกต

วถิชีวีติของชาวประมงพืน้บ้านในการท�าประมง และบทบาทในการ

จดัการความขดัแย้งทีเ่ป็นผลกระทบจาก พระราชก�าหนดการประมง 

พ.ศ. 2558 ของชาวประมงพื้นบ้านต�าบลคลองด่าน การศึกษา

ค้นคว้าเอกสารท่ีเก่ียวข้อง เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อประกอบการ

สมัภาษณ์ และการสมัภาษณ์เชิงลกึและไม่เป็นทางการ โดยเน้นการ

สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบน�าสัมภาษณ์ 

(Interview Guide) ใช้เป็นแนวทางในการสอบถามข้อมูลจากผู้ให้

ข้อมูล ซึ่งเป็นข้อความกว้างๆ ลักษณะปลายเปิด และเปิดโอกาสให้

ผู ้ถูกสัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นต่อประเด็นค�าถาม และมี

บรรยากาศการสัมภาษณ์อย่างเป็นกันเอง

 2. การวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยคุณภาพนี้ใช้วิธีวิเคราะห์

ข้อมูลโดยเน้นการพรรณนาเป็นหลัก เมื่อเก็บข้อมูล ผู้วิจัยจะน�า

ข้อมูลที่ได้มาเรียบเรียง น�ามาวิเคราะห์ตามกรอบแนวคิดของการ

จดัการความขดัแย้ง ท�าการตคีวาม และตรวจสอบข้อมลูด้วยวธิกีาร

สามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (methodological-triangulation) 

โดยการใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลเรื่อง

เดียวกัน โดยการเข้าไปสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมเพื่อศึกษาปัญหา

ความขัดแย้งและวิธีการจัดการความขัดแย้งของ “ประมงพื้นบ้าน” 

กรณศีกึษา : ชมุชนคลองด่าน ต�าบลคลองด่าน อ�าเภอบางบ่อ จงัหวดั

สมุทรปราการ พุทธศักราช 2558 - 2561 และสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้

ข้อมูลหลัก นอกจากนี้ยังน�าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ มาเปรียบ

เทียบกับเอกสารต่างๆ ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสรุป 

ผลการศึกษา

ผลการวิจัย
 ส่วนที่ 1 วิเคราะห์ปัญหาของ “ประมงพื้นบ้าน” ในชุมชน

คลองด่าน ต�าบลคลองด่าน อ�าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 

ตั้งแต่พุทธศักราช 2558-2561 

 สาเหตุความขัดแย้ง

 ผลการศกึษาปัญหาด้านการประมงตัง้แต่ พ.ศ. 2558-2561 

ตลอดระยะเวลา 3 ปี ท�าให้เกดิการเปล่ียนแปลงต่อวถีิประมงพืน้บ้าน

ในชมุชนคลองด่านไปอย่างมาก ผลสบืเนือ่งมากจากสาเหตคุวามขดัแย้ง

ด้านโครงสร้าง ดังนี้

  ความขัดแย้งด้านโครงสร้าง

 ความขัดแย้งด้านโครงสร้าง โครงสร้างในที่น้ีเป็นเรื่องของ

อ�านาจ อาทิ การแย่งชิงอ�านาจ การใช้อ�านาจ การกระจายอ�านาจ 

และปัญหาโครงสร้างรวมไปถงึ กฎ ระเบยีบ บทบาท อกีท้ังเช่ือมโยง

ไปถงึเรือ่งต่างๆ อาท ิการปฏบิตัอิย่างยตุธิรรมหรอืไม่ การใช้อ�านาจ

แบบมีส่วนร่วมหรือไม่ การยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้หรือไม ่ 

สิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุให้เกิดความขัดแย้งได้เสมอ

 ในสมัยรัฐบาลปัจจุบันนี้ (พ.ศ. 2561) อ�านาจ ส่วนใหญ่เป็น

แบบรวมศนูย์ รฐับาลได้ใช้กฎหมาย มาตรา 44 ในการจดัการปัญหา

ภายในประเทศ ในที่นี้ได ้รวมถึง การแก้ไขปัญหาประมงใน

ประเทศไทยด้วย ซ่ึงเกิดจากประเทศไทยได้รับใบเหลืองจาก EU 

ท�าให้ประเทศไทยต้องแก้ไขปัญหาประมง  ผิดกฎหมาย (IUU) อย่าง

เร่งด่วน หน่วยงานภาครัฐจึงต้องออกกฎระเบียบข้อบังคับและออก

พระราชก�าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ออกมาบังคับใช้ และใช้

อ�านาจที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาด ที่ชาวประมงทุกคนต้องปฏิบัติตาม 

เนือ่งจากเป็นกฎหมาย ทีเ่คร่งครดัมาก มบีทลงโทษทีร่นุแรง เพือ่ให้

ชาวประมงปฏิบัติตาม ดังค�าให้สัมภาษณ์ 

 “ในอดตีทีผ่่านมา เราทกุคนปล่อยปละละเลยทรพัยากรทาง

ทะเลมาตลอด 70 ปี ทะเลไทยและสัตว์น�า้ถกูท�าลายอย่างหนัก และ

เรอืประมงของไทยกผิ็ดกฎหมายเยอะ เบือ้งบนต้องการแก้ไขปัญหา

นี้อย่างเร่งด่วน และเพื่อไม่ให้ไทย โดนต่างชาติแบน รัฐบาลไทยจึง
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ต้องการปลดลอ็คใบเหลอืง จาก EU เพือ่ให้ไทยส่งออกได้ ทกุหน่วยงาน

กท็�างานกนัอย่างหนกั เพือ่ให้ประมงของไทยถกูกฎหมายและประมง

ของไทยยั่งยืน ก็เพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวมนะ” (ปาลนี มีวินัย  

(นามสมมุติ), 2561)

 ซึ่งชาวประมงส่วนใหญ่มองว่า เป็นการรวมศูนย์อ�านาจไว้ที่

คนเพียงกลุ ่มเดียว การออกกฎหมายโดยไม่ถามความคิดเห็น  

ขาดความรู้เกี่ยวกับประมงอย่างแท้จริง ท�าให้ชาวประมงเดือดร้อน 

ถกูเอารดัเอาเปรยีบ ท�าให้กฎหมายขาดความชอบธรรม ชาวประมง

จึงรวมตัวกันออกมาเรียกร้อง คัดค้านต่อกฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่

หน่วยงานภาครัฐได้จัดท�าออกมาในรูปของกฎหมาย ดังค�าให้

สัมภาษณ์

 “3 ปีที่ผ่านมา รัฐออกกฎหมายให้พวกผมปฏิบัติตามไม่เว้น

วัน ออกกฎมา พวกผมก็พร้อมปฏิบัติตามนะ แต่บางเรื่องมันก็ต้อง

ใช้เวลาในการด�าเนินการ เช่น ปัญหาปิดอ่าวตัว ก. ถึง 2 ครั้ง แล้ว

จะให้พวกผมเอารายได้จากไหน ไม่ให้เข้ามาท�าการประมงในเขต 3 

ไมล์ทะเล พวกผมก็เดือดร้อน พวกผม จึงรวมตัวกันไปคัดค้าน เดิน

ทางไปพบพวกท่านที่กรมประมงบ่อยๆ” (ปิติ ยินดี (นามสมมุติ), 

2561)

 ตลอด 3 ปี ทีผ่่านมา ชาวประมงพืน้บ้านส่วนใหญ่ ต้องปรบัตวั

ให้เข้ากับสถานการณ์การบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานภาครัฐที่

ออกกฎระเบียบออกมาทุกวัน ชาวประมงต้องคอยติดตามข่าวสาร

ที่หน่วยงานภาครัฐออกมาเพื่อปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เช่น การ

ออกท�าการประมง การต่อใบอนุญาตท�าการประมง การท�าบัตร 

ลูกน้องหรือแรงงานต่างด้าว เป็นต้น 

 ปัจจบัุนนี ้การท�าประมงของประเทศไทยเกดิการเปล่ียนแปลง

ไปอย่างมาก มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย

อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ถูกต้องและมีความพร้อมในการออกท�าการ

ประมง ชาวประมงพื้นบ้านก็ต้องปฏิบัติตาม เพื่อให้เรือของตนได้

ออกท�าการประมงได้ ต้องท�าให้เรอืมคีวามถูกต้องและสมบรูณ์แบบ 

ต้องไม่มคีวามผดิ เพือ่ไม่ให้ ถกูจบั เนือ่งจากมาตรการในการลงโทษ

ที่รุนแรง ที่หน่วยงานภาครัฐจับจริงและปรับจริง อัตราโทษปรับนั้น

สูงมาก หากเรือ ล�าใดโดนจับ ก็อาจจะท�าให้ครอบครัวเดือดร้อน  

ไปกู้เงินมาไถ่ ท�าให้เสียทั้งทรัพย์สิน และเสียทั้งเวลา หรือบางรายก็

อาจต้องเปลี่ยนอาชีพ ไม่ได้ท�าการประมง ซึ่งเป็นอาชีพที่ตนรัก      

ไปตลอดกาล

 จากสาเหตุของความขัดแย้งที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผลการ

ศกึษาพบว่า ความขดัแย้งด้านโครงสร้างเป็นสาเหตหุลกัทีท่�าให้เกิด

การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านชุมชนคลองด่าน 

จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา เนื่องจาก

กฎหมายประมง พ.ศ. 2490 มีการใช้มากว่า 70 ปี หลายภาคส่วน

มีความเห็นตรงกันว่าเน้ือหาและข้อบังคับค่อนข้างล้าสมัยไม่ทันต่อ

เทคโนโลยกีารประมงในปัจจุบนั จงึมกีารร่วมกนัปรบัปรงุแก้ไขและ

ให้ใช้กฎหมายประมงใหม่ คอื พระราชบญัญตักิารประมง พ.ศ. 2558 

ซึ่งเริ่มจากกระบวนการมีส่วนร่วมจึงมีการตั้งคณะกรรมาธิการ       

จากทุกภาคส่วน โดยประกอบด้วย ประมงพื้นบ้าน ประมงพาณิชย์ 

ผู้ประกอบการ นักการเมือง นักวิชาการ องค์กรไม่แสวงหาผลก�าไร 

แต่เน้ือหากฎหมายประมงฉบับน้ันค่อนข้างเป็นการจัดการในภาพ

กว้างที่กล่าวถึงการบริหารการจัดการ แต่ไม่ได้มีการลงรายละเอียด

ในเรื่องการบังคับใช้ และการพื้นฟูด้านทรัพยากร ตลอดจนบท

ลงโทษยังคงน้อยไป นอกจากนี้การที่ประเทศไทยอยู่ในสถานะ

ประเทศที่ไม่ให้ความร่วมมือ ต่อต้านการประมงผิดกฎหมาย ไร้การ

รายงาน ขาดการควบคุม (IUU) กฎหมายฉบับนี้จึงมีข้อทวงติงจาก

สหภาพยุโรปในด้านการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) 

ในห่วงโซ่อุปทานการผลิตอาหารทะเล จึงน�าไปสู ่การปรับปรุง

กฎหมายฉบับใหม่ คือ พระราชก�าหนดการประมง พ.ศ. 2558

 พระราชก�าหนดการประมง พ.ศ. 2558 เป็นกฎหมายเพื่อ

การจัดระเบียบการประมงในประเทศไทยและในน่านน�้าทั่วไป เพื่อ

ป้องกันมิให้มีการท�าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อรักษา

ทรัพยากรสัตว์น�้าให้อยู่ในภาวะท่ีเป็นแหล่งอาหารของมนุษยชาติ

อย่างยัง่ยนื และรกัษาสภาพสิง่แวดล้อมให้ด�ารงอยูใ่นสภาพทีเ่หมาะสม 

ตามแนวทางกฎเกณฑ์ และมาตรฐานทีเ่ป็นทีย่อมรบันบัถอืในนานา

ประเทศ รวมทั้งคุ้มครองสวัสดิภาพของคนประจ�าเรือ และป้องกัน

การใช้แรงงานผิดกฎหมายในภาคการประมง

 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา กฎหมายถือเป็นตัวแปรที่

ส�าคัญที่ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีประมงพื้นบ้าน ไปโดยสิ้นเชิง 

เริ่มจากกฎหมายท่ีออกมานั้นมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาไปที่ขนาดของเรือ

เป็นหลัก ซ่ึงในอดีตกฎหมายจะมุ่งเน้นไปที่เครื่องมือในการท�าการ

ประมง โดยกฎหมายที่ออกมาใหม่จะให้ความส�าคัญกับขนาด 

ของเรือ เพื่อให้เรือออกท�าการประมงอย่างถูกต้องและมีความเป็น

ระเบียบ ก็เพื่อรักษาระบบนิเวศแห่ง ท้องทะเล และทรัพยากรสัตว์

น�า้ไม่ให้ถกูท�าลาย การใช้ขนาดของเรอื (ระวางบรรทกุของเรอื) เป็น

เกณฑ์ ก็เพื่อให้เรือประมงพื้นบ้านหรือเรือประมงชายฝั่ง (ในอดีต) 

ทีม่ขีนาดระวางบรรทกุของเรอืตัง้แต่ 10.01 ตนักรอส เป็นเรอืประมง

พาณิชย์ห้ามท�าการประมงในเขต 3 ไมล์ทะเล ดังค�าให้สัมภาษณ์

 “เนื่องจากเครื่องมือของเรือประมงพื้นบ้านเหมาะแก่การ

ท�าการประมงในเขต 3 ไมล์ทะเล และสัตว์น�า้ทีจั่บได้มนัจะอยูใ่นเขต 

3 ไมล์ จะให้ออกไปนอกเขตได้อย่างไร ถึงแม้ว่าเรือจะมีขนาด

มากกว่า 10 ตันกรอส แต่ปัจจุบันคล่ืนลมในทะเลมันน่ากลัวและ

อันตรายมาก ชาวประมงจึงจ�าเป็นต้องใช้เรือที่มีขนาดใหญ่ เพื่อ

ปกป้องชีวิตและทรัพย์สิน การที่ต้องออกไปท�าการประมงนอกเขต 

3 ไมล์ทะเล ออกไปก็ต้องเสี่ยงขาดทุน ออกไปของก็ไม่มี ค่าใช้จ่าย

ก็สูง ท�าให้ต้องจอดเรือดีๆ แต่ก็ต้องคอยดูแลเรือที่จอดนี้ไม่ให้
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เสือ่มโทรมโดนเพรยีงกนิ หรือน�า้เข้า และเรือทีจ่อดอยูน้ี่จะมีเจ้าหน้าที่

คอยมาตรวจเรืออยู่สม�่าเสมอ ต้องไปหาซื้อเรือล�าเล็กๆ เพื่อหาเงิน

เลี้ยงลูกน้องและครอบครัว วันไหนที่หาสัตว์น�้าได้เยอะๆ เรือล�าเล็ก

ล�านีก้เ็อาของกลับไม่หมด ต้องเรยีกเรอืล�าอืน่ๆ มาช่วยขนกลบับ้าน” 

(ประนอม ซื่อตรง (นามสมมุติ), 2561)

 ดังค�าให้สัมภาษณ์ข้างต้น พระราชก�าหนดการประมง พ.ศ. 

2558 มาตรา 38 ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตท�าการประมงพาณิชย์ 

ท�าการประมงในเขตทะเลชายฝ่ัง (ในเขต 3 ไมล์ทะเล) ถอืเป็นสาเหตุ

ส�าคัญที่ท�าให้ชาวประมงท่ีใช้เรือขนาด 10.01-29.99 ตันกรอส 

ได้รับความเดือดร้อนตลอดระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2558-2561) 

ข้อก�าหนด กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ออกประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา หรือออกมาเป็นกฎหมายแล้วโดยการไตร่ตรอง

ของรัฐบาลเพียงอย่างเดียว โดยไม่ฟังความคิดเห็นของชาวประมง 

เมือ่ต้องมกีารแก้ไข จะด�าเนินการได้ยาก ชาวประมงต่างได้รับความ

เดือดร้อนจากกฎหมายนั้นๆ และต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง

เคร่งครดั เนือ่งจากมบีทลงโทษทีร่นุแรงหากชาวประมงฝ่าฝืน มโีทษ

ปรับในอัตราสูง หากชาวประมงท�าผิดกฎหมายก็จะถูกจ�าคุก และ

ยึดใบประกอบอาชีพที่ตนรักไปตลอดกาล

 ในด้านการตีความกฎหมาย ชาวประมงพื้นบ้าน ส่วนใหญ่ที่

เรียนจบแค่ ป.4 หรือไม่ได้เรียนหนังสือเลยออกท�าการประมงกัน

ตั้งแต่จ�าความได้ ในทุกวันน้ีชาวประมง ทุกคนต้องคอยติดตาม

ข่าวสาร การอัพเดทกฎระเบียบข้อบังคับ หรือการออกกฎหมาย 

ของหน่วยงานภาครัฐตลอดเวลาจะบอกว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้ เพื่อ

น�าไปปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

 ผลกระทบที่เกิดจากความขัดแย้ง

 ผลกระทบท่ีเกิดจากความขัดแย้งตั้งแต่มีการใช้ พระราช

ก�าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ในด้านต่างๆ ได้แก่ ผลกระทบด้าน

เศรษฐกจิ และผลกระทบด้านสงัคมและวฒันธรรม ผูว้จิยั ได้ท�าการ

ลงพื้นที่ และวิเคราะห์ข้อมูลไว้ดังต่อไปนี้

 1. ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 

 อุตสาหกรรมอาหารทะเลถือเป็นอุตสาหกรรมหลัก ที่สร้าง

รายได้ให้กับประเทศตลอดมา แต่ในช่วง 3 ปี ท่ีผ่านมาตั้งแต่ปี  

พ.ศ. 2558-2561 การประมงของประเทศไทยเกิดการปฏิวัติ 

ครัง้ยิง่ใหญ่ เนื่องจากประเทศไทยได้รบัใบเหลอืงจาก EU เพือ่แก้ไข

ปัญหาการท�าประมงผดิกฎหมาย การประมงทีข่าดการรายงาน และ

การประมงที่ขาดการควบคุม หากประเทศไม่แก้ไขปัญหา ก็จะส่ง

ออกสินค้าหรืออาหารทะเลไม่ได้ ประกอบกับประเทศไทยต้องการ

แก้ไขกฎหมายการประมง พ.ศ. 2490 ซึ่งประเทศไทยใช้กฎหมาย

ฉบบันีม้ากกว่า 50 ปี ซึง่ถอืเป็นกฎหมายทีม่คีวามล้าสมยั และระบบ

นิเวศทางทะเลและทรัพยากรทางทะเลถูกท�าลายลงไปมาก  

หน่วยงานภาครัฐ หลายหน่วยงานได้ร่วมมือกันจัดท�า แล้วตราเป็น

กฎหมายขึ้น คือ พระราชก�าหนด พ.ศ. 2558 และพระราช

ก�าหนดการประมง พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2)

 การเร่งรบีบงัคับใช้กฎหมายของภาครฐัน�ามาสู่ความเสยีหาย

รุนแรง ได้สร้างผลกระทบเป็นโดมิโนต่อระบบเศรษฐกิจ เนื่องจาก

การที่รัฐบาลมีค�าส่ังให้เรือท่ีผิดกฎหมายและเรือที่มีเอกสารไม่ 

ครบถ้วนต้องหยุดท�าการประมงโดยทันที ท�าให้เรือประมงกว่า 

3,000 ล�า ขาดรายได้ และขาดการเหลียวแลใดๆ จากภาครัฐ โดย

ออกนโยบายว่าจะดูแลโดยการซ้ือเรือคืน แต่ในปัจจุบันยังไม่มีการ

ซื้อเรือคืนจากภาครัฐแต่อย่างใด

 ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ตามมา คือ อาชีพอื่นๆ ท่ีเป็น

ประมงต่อเนื่อง ได้แก่ โรงน�้าแข็ง โรงงานแปรรูป โรงน�้ามัน โรงงาน

อวน โรงงานแห โรงเหลก็ ช่างไม้ ช่างส ีช่างเหลก็ต่างได้รบัผลกระทบ

เนื่องจากกฎหมายที่ออกมาด้วยการจ้างงานน้อยลง โรงงานหลาย

แห่งกปิ็ดตัวลง วถีิประมงพืน้บ้านเกดิการเปลีย่นแปลง หลายครวัเรอืน

ขาดรายได้เพราะต้องหยุดท�าการประมง ต้องขายเรือใหญ่ เพื่อน�า

เงินมาซื้อเรือที่เล็กลง เพื่อออกท�าการประมงได้ บางครอบครัวต้อง

เลิกท�าอาชีพที่ตนรัก เพื่อไปท�าอาชีพค้าขายเพ่ือหารายได้จุนเจือ

ครอบครัว

 ด้านการค้าขายส่งออกของเรอืประมงกด็�าเนนิการอย่างเป็น

ระบบมากยิ่งขึ้น ต้องมีหลักฐานและเอกสารการซื้อขาย สัตว์น�้าท่ี

ชดัเจน เมือ่ออกไปท�าการประมงต้องมกีารจดบนัทกึปรมิาณสตัว์น�า้

ที่จับได้ ส่งเอกสารให้กับกรมประมงทุกครั้ง เม่ือเข้าเทียบท่าท่ี 

ท่าเทียบเรือ ขณะที่ท่าเทียบเรือเองก็ต้องด�าเนินการไปจดทะเบียน

ท่าเทียบเรือให้เรียบร้อย ต้องให้สาธารณสุขมาตรวจท่าเทียบเรือให้

ถูกต้อง ตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา ประมงทุกภาคส่วนของ

ประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ซึ่งเกิดจากการปรับตัว

และปฏิบตัติามกฎหมายอย่างเคร่งครดั ชาวประมงพร้อมปฏบิตัติาม 

และพร้อมรับมือกับทุกปัญหาที่เข้ามาให้แก้ไข 

 2.  ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม

 วถิชีมุชนคลองด่าน ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชพีประมง 

เนื่องจากบ้านอยู ่ริมฝั ่งคลอง ทุกบ้านเรือนจึงหารายได้เลี้ยง

ครอบครัวจากการออกท�าการประมงตั้งแต่อายุน้อยๆ หรือตั้งแต ่

จ�าความได้ ในอดตีชาวบ้านออกท�าการประมงซึง่เป็นประมงพืน้บ้าน

เพื่อยังชีพ ต่อมาความต้องการอาหารทะเลมากขึ้น และความ

ต้องการในการหารายได้มาเลี้ยงครอบครัวก็มากข้ึน ชาวบ้านจึงมี

การขยับขยายต่อเติมเรือ เป็นเรือประมงพาณิชย์ เพื่อให้จับสัตว์น�้า

ได้มากขึ้นเวลา ออกท�าการประมง และการใช้เรือล�าใหญ่ก็เพื่อ

ป้องกันตัวเองจากมรสุมและคลื่นลมทางทะเล เวลาออกไปท�าการ

ประมง  นอกเขตชายฝั่ง และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา วิถีชีวิต

ชาวประมงพื้นบ้านชุมชนก็เปลี่ยนแปลงไปมาก
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 เริ่มต้นจากชาวประมงทุกคนต้องคอยติดตามข่าวสารกฎ
ระเบียบข้อบังคับจากหน่วยงานภาครัฐตลอดเวลา เพื่อน�าไปปฏิบัติ
ตามอย่างเคร่งครัด จะบอกว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้ ในเรื่องต่อมาคือ 
การที่หน่วยงานภาครัฐออกกฎหมายรายวัน  ซึ่งท�าให้ชาวประมงมี
ความหวาดกลัวที่จะออกท�าการประมง  ท�าให้ชาวประมงส่วนใหญ่
รวมตัวกันจอดเรือ และเรือบางล�าเอกสารไม่ครบก็ถือว่ามีความผิด 
ต้องจอดเรือ และรอคอยให้รฐัซือ้เรือคนื ตามทีร่ฐัได้ออกนโยบายรบั
ซื้อเรือคืน
 จากการทีรั่ฐออกกฎหมายฉบบัใหม่ทีมุ่ง่เน้นไปทีข่นาดระวาง
บรรทุกของเรือ ต่างจากกฎหมายการประมงฉบับเก่าท่ีมุ่งเน้นไปที่
เคร่ืองมือท�าการประมง ท�าให้ชาวประมงที่มีเรือที่มีขนาดระวาง
บรรทกุของเรอืต้ังแต่ 10.01 - 29.99 ตนักรอส ได้รบัผลกระทบด้าน
สังคมและวัฒนธรรม วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากในอดีต กลุ่ม
ชาวประมงเหล่านี้เป็นประมงชายฝั่งหรือประมงพื้นบ้าน โดยยึด
เครื่องมือท�าการประมงแบบติดตา ต้องถูกผลักดันจากกฎหมายให้
เป็นเรือประมงพาณิชย์ ต้องออกไปท�าการประมงนอกเขตชายฝั่ง  
3 ไมล์ทะเล การออกไปนอกชายฝ่ัง 3 ไมล์ทะเล ชาวประมงกม็คีวาม
หวาดกลัวที่จะเสียชีวิต เน่ืองจากคลื่นลมแรง และเสียทรัพย์สิน 
เนือ่งจากเครือ่งมอืท�าการประมงของพวกเขา เป็นเครือ่งมอืทีเ่หมาะ
แก่การท�าการประมงชายฝั่ง การออกไปท�าการประมงนอกเขต        
3 ไมล์ทะเล จะท�าให้ชาวประมงเหล่านี้จับสัตว์น�้าไม่ได้ และเรือที่มี
ขนาดต�่ากว่า 30 ตันกรอส เมื่อโดนคลื่นลมมรสุมซัด ก็อาจจะท�าให้
เรอือบัปาง ชาวประมงพืน้บ้านกลุม่นีจ้งึต้องจอดเรือ และหาเงนิโดย
การไปกูเ้งนิเพือ่น�ามาซือ้เรอืล�าเลก็ทีม่ขีนาดต�า่กว่า 10 ตนักรอส ซึง่
เป็นเรือประมงพื้นบ้านตามกฎหมายมาออกท�าการประมงในเขต 3 
ไมล์ทะเล
 ส่วนที่ 2 วิเคราะห์รูปแบบในการจัดการความขัดแย้งด้าน
การประมงของ “ชาวประมงพื้นบ้าน” ในชุมชนคลองด่าน ต�าบล
คลองด่าน อ�าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
 การจดัการความขดัแย้งทีผ่่านมาตลอดระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 
2558-2561) ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ชาวประมงพื้นบ้าน 
ในชุมชนคลองด่าน มีบทบาทส�าคัญในการจัดการความขัดแย้ง 
ด้านการประมงของประเทศ ซึ่งมีหลากหลายวิธีดังต่อไปนี้
 1. การหลีกเลี่ยงหรือหนีปัญหา (Avoidance) เป็นวิธีการ
ทีฝ่่ายหนึง่ไม่สนใจในสิง่ทีอ่กีฝ่ายหนึง่เรยีกร้องหรอืคูก่รณทีัง้สองฝ่าย
ต่างไม่สนใจทีจ่ะแก้ปัญหา วธิกีารนีอ้าจน�าไปสูค่วามขดัแย้งทีร่นุแรง
ขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากปัญหา ไม่ได้รับการแก้ไข
 จากการลงพ้ืนท่ี ผลการศึกษาพบว่า วิธีการหลีกเลี่ยงหรือ
หนปัีญหานี ้ชาวประมงพ้ืนบ้านบางกลุ่มได้ใช้วิธนีีใ้นการจดัการความ
ขดัแย้งหรือแก้ไขปัญหา คอื การหลกีเลีย่งหรอืหนปัีญหา ชาวประมง
พื้นบ้านกลุ่มนี้ เห็นว่า รัฐบาลออกกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ

ต่างๆ มากมายที่ท�าให้วิถีประมงพื้นบ้านท่ีเรียบง่ายของพวกเขา  

เต็มไปด้วยความยุ่งยาก เต็มไปด้วยกฎระเบียบข้อบังคับ และมีบท

ลงโทษที่สูงมาก มีการจับและปรับจริง ชาวประมงพื้นบ้านกลุ่มนี้         

จงึหลีกเล่ียงและหนปัีญหา ด้วยการขายเรอื และเลิกประกอบอาชพี

ที่ตนรัก แล้วหันไปประกอบอาชีพอื่นๆ แทน 

 2. การเผชิญหน้าและประท้วงอย่างสันต ิ(Non - Violence 

Confrontation) เป็นวิธีการทีแ่ม้ว่าจะไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ไข

ปัญหา แต่เป็นวิธีการที่ฝ่ายหน่ึงปฏิเสธไม่ท�าตามหรือปฏิบัติใน

กิจกรรมที่ควรปฏิบัติ หรือมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ ซึ่งเป็นวิธีการที่ไม่ได้

เป็นการแก้ไขที่ตัวปัญหาแต่เป็นวิธีการที่กดดันให้อีกฝ่ายหนึ่งยอม

ปฏิบัติในสิ่งที่ต้องการ

 ผลการศกึษาพบว่า การจดัการความขดัแย้งของชาวประมง

พื้นบ้านในชุมชนคลองด่านในวิธีน้ี จะใช้เม่ือหน่วยงานภาครัฐไม่

ปฏิบตัติามข้อตกลงไม่เปล่ียนแปลงกฎระเบยีบข้อบังคบัตามทีม่กีาร

เจรจาต่อรองกันไป ชาวประมงพ้ืนบ้านกลุ่มน้ีจะไปรวมตัวกับ 

ชาวประมงทกุภาคส่วนท้ัง 22 จงัหวดัเพือ่ไปเผชญิหน้าและประท้วง

อย่างสันติหน้ากรมประมง หน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หน้าส�านักนายกรัฐมนตรี และหน้าท�าเนียบรัฐบาล ซึ่งเกิดขึ้นบ่อย

ครั้งตลอดระยะเวลา 3 ปี

 3. การฟ้องร้อง (Litigation) เป็นวิธีการที่คู่พิพาทน�าเสนอ

พยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ข้อเรียกร้องของตน และให้บุคคลท่ี 

เป็นกลางหรือศาลเป็นผู้ตัดสินความถูกต้อง

 ผลการศึกษาพบว่า การจัดการความขัดแย้งวิธีนี้เกิดขึ้น

เนือ่งจากชาวประมงพืน้บ้านในชมุชนคลองด่านได้รบัความเดอืดร้อน

หนักมาก โดยชาวประมงพื้นบ้านในชุมชน คลองด่าน ต�าบลคลอง

ด่าน อ�าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับสมาคมองค์การ

พิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางไป ศาลปกครองกลาง เพ่ือยื่น

ค�าฟ้องร้องเพิกถอนประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรณ ี

มีการออกประกาศปิดอ่าวตัว ก เพิ่มเติม (หลังจากประกาศปิดอ่าว

ครั้งแรกมาแล้วตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์-15 พฤษภาคมของทุกปี)  

โดยการปิดอ่าวครั้งที่ 2 ในรอบปีนี้ เป็นการห้ามใช้เครื่องมือประมง        

บางชนิดจับสัตว์น�้าใน 2 ช่วง คือ ช่วงแรก 1 มิถุนายน-15 สิงหาคม 

ในฝ่ังตะวนัตกอ่าวตัว ก และช่วงทีส่อง วันที ่1 สงิหาคม-30 กันยายน 

2560 ในฝั่งอ่าวไทยตอนบน ท�าให้ชาวประมงพื้นบ้านไม่สามารถ

ออกท�าการประมงได้ เน่ืองจากประกาศฯ มีผลบังคับแล้ว ท�าให้ 

ชาวประมงพื้นบ้านเดือดร้อนหนัก

 4. การมส่ีวนร่วมของประชาชน คอื กระบวนการซึง่น�าเอา

ความห่วงกังวลของสาธารณชน ความต้องการ และความเชื่อหรือ

ค่านิยมของประชาชนเข้ามาประกอบการตัดสินใจของรัฐบาล  

การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการสื่อสารสองทาง  

โดยมีเป้าหมายส�าคัญคือ เพื่อให้เกิดการตัดสินใจที่ดีที่สาธารณชน

ให้การสนับสนุน 



วารสารราชนครินทร์ มกราคม-มิถุนายน 256238

 ตลอดระยะเวลา 3 ปี ชาวประมงพื้นบ้านกลุ่มนี้ มีส่วนร่วม

กับภาครัฐมาโดยตลอด ในขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎหมาย

หรอืกฎระเบียบข้อบังคบัทีก่รมประมงออกมาใช้บงัคบั แต่ชาวประมง

กลุ่มนี้ไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบาย กรมประมง 

ได้ออกกฎหมายมาท�าให้ชาวประมงเดือดร้อน ชาวประมงก็รวมตัว

กันเข้าไปมีส่วนร่วมในการเสนอหรือแก้ไขกฎหมายที่หน่วยงาน 

ภาครัฐออกกฎระเบียบมา

 จะเห็นได้ว่า ตลอดระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา ชาวประมง 

พื้นบ้านในชุมชนคลองด่านได้ใช้หลากหลายวิธีในการจัดการความ

ขัดแย้งด้านการประมง ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558 แต่ความขัดแย้งด้าน

การประมงก็ยังไม่บรรเทาลง มีปัญหา ให้หน่วยงานภาครัฐและ 

ชาวประมงพ้ืนบ้านทกุภาคส่วน ต้องคอยแก้ไขปัญหากนัอย่างต่อเนือ่ง 

ซึ่งความขัดแย้งอาจปะทุข้ึนได้ตลอดเวลา หากทุกภาคส่วนยัง 

ไม่ร่วมมือกัน

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย

 1.  ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ

 จากการศึกษาพบว่า ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2558-2561 ตลอด 

ระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐพยายามจัดสรรประเภท

ของเรือประมงเพื่อก�าหนดเขตพ้ืนท่ีในการท�าการประมงให้แก่ชาว

ประมงพืน้บ้านและชาวประมงพาณชิย์ เพือ่ให้เกดิความเป็นระเบยีบ

เรียบร้อย และไม่แย่งพื้นที่ท�าการประมงกัน และเพื่อรักษาฟื้นฟู

ระบบนิเวศทางทะเล แต่ชาวประมงส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับหน่วย

งานภาครฐัทีอ่อกกฎหมายมุง่เน้นไปทีข่นาดของเรอื โดยไม่ให้ความ

ส�าคัญกับเคร่ืองมือการท�าการประมงเหมือนดั่งในอดีต ด้วยเหตุนี้

อาจท�าให้ชาวประมงทุกประเภทเกิดความแตกแยกกันได้ 

 เน่ืองด้วยหน่วยงานภาครัฐใช้ มาตรา 44 ในการบังคับใช้

กฎหมายพระราชก�าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราช-

ก�าหนดการประมง พ.ศ. 2560 ท�าให้ประชาชนได้รบัความเดอืดร้อน

อย่างหนกั จากการทีห่น่วยงานภาครฐั ได้ออกกฎระเบยีบ ข้อบงัคบั 

ถ่ีมาก จนชาวประมงพืน้บ้านปรบัตัวตามไม่ทนั แล้วหน่วยงานภาครัฐ

ยังใช้หลักทฤษฎีในการออกกฎหมาย เวลาชาวประมงน�าไปปฏิบัติ 

มันกลับใช้ไม่ได้ โดยขาดการร่วมมือในการตัดสินใจจากชาวประมง 

ด้วยเหตุนี้ จึงท�าให้ชาวประมงพื้นบ้านออกมารวมตัวประท้วง 

ยื่นค�าร้อง เจรจาต่อรอง และฟ้องร้องต่อภาครัฐ

 ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐควรรับฟังความคิดเห็นของ 

ชาวประมงมากยิง่ข้ึน และควรให้ความรูก้บัชาวประมงพืน้บ้านเกีย่วกบั

กฎหมายที่ก�าลังจะตราขึ้นก่อนที่จะประกาศใช้กฎหมายท�าให้ 

ชาวประมงมีส่วนร่วมในกระบวนการร่างกฎหมายดังกล่าว เพื่อให้

เกดิการยอมรบัและเกดิความเข้าใจทีต่รงกนั และชาวประมงกจ็ะไม่ 

เดือดร้อนจากกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ท�าให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้  

และท�าให้ความขัดแย้งทุเลาลง

 2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 จากการศึกษาพบว่า ตลอดระยะเวลา 3 ปี หน่วยงานภาครฐั

จะออกกฎหมายหรือกฎระเบียบข้อบังคับมาอย่างต่อเนื่อง แล้ว

กฎหมายส่วนใหญ่ที่ออกมา ท�าให้ชาวประมงได้รับความเดือดร้อน 

จึงออกมาคัดค้านและต่อรองกับหน่วยงานภาครัฐตลอดมา  

หน่วยงานภาครัฐมีความเร่งรีบ ในการแก้ไขปัญหาประมงผิด

กฎหมาย ท�าให้ไม่ได้คิดถงึผลลัพธ์ทีจ่ะตามมา ด้วยข้อจ�ากัดของเวลา 

ดังน้ัน หน่วยงานภาครัฐจึงควรให้ความส�าคัญกับชาวประมงทุก 

ภาคส่วน จึงควรให้ชาวประมงทุกภาคส่วนซ่ึงมีความช�านาญและ

คลุกคลีกับพื้นที่ และวิถีการท�าประมงได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจออกกฎหมายหรือกฎระเบียบข้อบังคับร่วมกับหน่วยงาน

ภาครัฐ ซึง่ถอืเป็นวธิกีารจดัการความขัดแย้งด้านการประมงในระยะ

สั้นได้ดีที่สุด เพื่อให้เกิดคุณภาพในการตัดสินใจในการพิจารณาทาง

เลือกใหม่ๆ ลดความล่าช้าลง น�าไปปฏิบัติง่ายขึ้น เพื่อสร้างความ

เข้าใจที่ตรงกันของทุกฝ่าย เพ่ือหลีกเล่ียงการเผชิญหน้าที่เลวร้าย 

และเพื่อการคงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือและความชอบธรรม

 อนึ่งในปี พ.ศ. 2562 ประเทศไทยจะมีการเลือกตั้งครั้งใหม่ 

ท�าให้นโยบายของพรรคการเมืองต่างๆ ให้ความสนใจในประเด็น

ปัญหาความขัดแย้งด้านการประมงอย่างยิ่ง ทุกพรรคมีนโยบายมุ่ง

เสนอการจัดการความขัดแย้งด้านการประมง โดยการให้ตัวแทน

พรรคลงพื้นที่พบปะกับชาวประมงและให้สัญญาว่า ส่ิงแรกท่ีจะท�า

เม่ือได้เข้ารัฐสภา คือ การแก้กฎหมายประมงของประเทศ จึงอาจ

เป็นไปได้ว่า ปัญหาความขัดแย้งด้านการประมงของประเทศจะได้

รับการคล่ีคลายในอนาคต หากกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะได้รับการ

แก้ไขตามนโยบายดังกล่าว

 ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

 จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ยังมีประเด็นที่น่าสนใจเก่ียวกับ

ประมงอีกมากมาย ผู้วิจัยจะขอน�าเสนอประเด็นที่มีประโยชน์ ต่อ 

ผู้ที่สนใจ ดังต่อไปนี้

 1.  ควรมกีารศกึษาถงึปัญหาของประมงพืน้บ้านในฝ่ังทะเล

อันดามันตั้งแต่ พ.ศ. 2558 เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงปัญหา  ที่เกิดขึ้น

ในระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2558-2561)

 2.  ควรมีการศึกษาสถานการณ์ปัญหาด้านการประมงของ

ไทยในประเดน็อืน่ๆ ได้แก่ ปัญหาแรงงานต่างด้าว ซึง่แรงงานต่างด้าว

นั้นมีความเกี่ยวข้องกับประมงของประเทศไทยอย่างมาก เพราะใน

ปัจจบุนักฎหมายแรงงานได้ให้ความส�าคญักับแรงงานต่างด้าวในเรอื

ประมงอย่างยิ่ง เช่น ภาคีอนุสัญญาแรงงานระหว่างประเทศ ILO 

C188 ซึง่อนสุญัญาฉบบัดงักล่าวก�าลังเป็นประเด็นใหม่ทีช่าวประมง

ก�าลังเผชิญอยู่ เป็นต้น
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