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Conflict and Conflict Management : A Case
Study of Cockle Farming in Pattani Bay.
ฮัสสัน ดูมาลี1

Hassan Dumalee 1

บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อต้องการศึกษาปัจจัยลักษณะและแนวทางจัดการ
กับปัญหาความขัดแย้งการเลี้ยงหอยแครงในอ่าวปัตตานี ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่น�ำมาสู่
ปัญหาความขัดแย้ง เนื่องจาก การเลี้ยงหอยแครงส่งผลกระทบต่อชาวประมงพื้นบ้านทั้งเรื่อง
ของปัญหาทรัพยากร เขตที่ท�ำกิน อุปกรณ์การท�ำประมง โดยลักษณะของความขัดแย้งเป็น
ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มคือ ชาวประมงพื้นบ้านกับนายทุนผู้เลี้ยงหอยแครง ชาวประมง
พื้นบ้านกับชาวบ้านด้วยกัน และนายทุนผู้เลี้ยงหอยแครงกับเจ้าหน้าที่รัฐ ส่วนแนวทาง
การจัดการความขัดแย้งมี 4 แนวทาง คือ การเผชิญหน้าและประท้วงอย่างสันติ การฟ้องร้อง
การไกล่เกลี่ย และการจัดการความขัดแย้งแบบมีส่วนร่วม
ค�ำส�ำคัญ : ความขัดแย้ง การจัดการความขัดแย้ง อ่าวปัตตานี
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Abstract

This study aimed to investigate factors, types of conflict, and
guidelines for conflict management of Cockle Farming in Pattani Bay.
The study revealed that the factors that led to the conflict wereresources,
farmers’ land, and fishing equipment. With regard to types of the
conflict, the study found that there was the conflict between groups,
which can be clarified as follows: the first one was the conflict between
local fishermen and investors, the second one was the conflict between
the local fishermen, and the third one was the conflict between the
investors and government officials. In addition, the study also showed
that there were four guidelines that could be used to manage the
conflicts: peaceful protest and confrontation, prosecution, mediation,
and participatory conflict management.
Keywords : Conflict, Conflict Management, Pattani Bay

บทนำ�

“บูดูสะอาด หาดทรายสวย รวยน�้ำตก นกเขาเสียงดี ลุกหยีอร่อย หอยแครงสด”
ค�ำขวัญประจ�ำจังหวัดปัตตานีที่สื่อให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม อันเป็นฐานทรัพยากรทีส่ ำ� คัญในการล่อเลีย้ งชีวติ ความเป็นอยูข่ องผูค้ นทัง้ ในและ
นอกพืน้ ที่
โดยหนึ่งในฐานทรัพยากรธรรมชาติที่ส�ำคัญคือ “อ่าวปัตตานี” ส�ำหรับอ่าวปัตตานี
นั้นจัดได้ว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่ชายฝั่งทางทะเลที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างยิ่งจึงท�ำให้ชุมชน
รอบอ่าวและประชาชนจากต่างพืน้ ทีต่ า่ งเข้ามาใช้ประโยชน์เป็นจ�ำนวนมาก ดังนัน้ จึงจะได้เห็น
รู ป แบบและวิ ธี ก ารใช้ ป ระโยชน์ ใ นอ่ า วปั ต ตานี ห ลากหลายรู ป แบบแตกต่ า งกั น ไป เช่ น
การท�ำประมงโดยการวางแหและอุปกรณ์ดักจับสัตว์น้�ำ การงมจับด้วยตัวเอง การท�ำปศุสัตว์
น�ำ้ ทะเล เป็นต้น
อย่างไรก็ตามเมื่อมีการขยายตัวและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ประโยชน์
ในอ่าวปัตตานีมากยิ่งขึ้น ปัญหาและและผลกระทบก็มาพร้อมกันทันที โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

ความขัดแย้งและการจัดการความขัดแย้งกรณีการเลี้ยงหอยแครงในอ่าวปัตตานี

31

เมือ่ มีการใช้ประโยชน์ในลักษณะทีไ่ ม่คำ� นึงถึงผลกระทบหรือปัญหาทีจ่ ะตามมา ซึง่ หนึง่ ในนัน้
คือ การเลีย้ งหอยแครง
จากที่เป็นส่วนหนึ่งของดีจังหวัดปัตตานี แต่กลับกลายมาเป็นประเด็นร้อนในเรื่อง
ของความขั ด แย้ ง และการจัด การทรัพยากรในอ่าวปัต ตานี เพราะผลพวงของการเลี้ ย ง
หอยแครงในอ่าวปัตตานีที่ไม่ได้ค�ำนึงถึงผลกระทบที่ได้กลายเป็นความขัดแย้งในสังคมอย่าง
กว้ า งขวาง เมื่ อ เป็ น เช่ น นี้ จึ ง จ� ำ เป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ ต ้ อ งมี ก ารศึ ก ษาเพื่ อ เข้ า ใจปมปั ญ หาและ
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น อันจะน�ำสู่การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนทั้งในพื้นที่อ่าวปัตตานีของ
ผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจไปปรับใช้กับพื้นที่อื่นเพื่อสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในสังคม

วัตถุประสงค์การวิจยั

เพือ่ ต้องการศึกษาปัจจัยและลักษณะความขัดแย้งกรณีการเลีย้ งหอยแครงในอ่าวปัตตานี
เพือ่ ต้องการศึกษาแนวทางจัดการกับปัญหาความขัดแย้งการเลีย้ งหอยแครงในอ่าวปัตตานี

กรอบแนวคิดในการวิจยั

กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจะใช้แนวความคิดเรื่องความขัดแย้งและ
การจัดการความขัดแย้งมาอธิบาย โดยแนวคิดเรือ่ งความขัดแย้งผูว้ จิ ยั จะอธิบายปัจจัยทีน่ ำ� ไปสู่
ปัญหาความขัดแย้งการเลี้ยงหอยแครงในอ่าวปัตตานีและลักษณะของความขัดแย้งส�ำหรับ
ความหมายของความขัดแย้งมีนกั วิชาการให้คำ� นิยมดังต่อไปนี้
เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ (2540 : 11) ให้ความหมายของความขัดแย้ง หมายถึง
การที่แต่ละฝ่ายไปด้วยกันไม่ได้ในเรื่องเกี่ยวกับความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นความต้องการจริง
หรือศักยภาพทีจ่ ะเกิดความต้องการ
สัญญา สัญญาวิวฒ
ั น์ (อ้างถึงใน สรวิศ ลิมปรังษี, 2555 : 14) ให้ความหมายของ
ความขัดแย้ง หมายถึง การดิ้นรนเพื่อให้ได้ของที่มีคุณค่า หรือเพื่อเป็นการอ้างกรรมสิทธิ์
ในฐานะอ�ำนาจและทรัพยากรทีม่ อี ยูอ่ ย่างจ�ำกัด โดยกลุม่ ทีข่ ดั แย้งกันมิได้มจี ดุ มุง่ หมายเพียงจะ
ได้สิ่งที่มีคุณค่าที่ตนเองปรารถนา แต่ยังต้องการให้ฝ่ายตรงข้ามมีความเป็นกลางถูกท�ำร้าย
หรือถูกก�ำจัดให้หมดไปความขัดแย้งนีอ้ าจเป็นความขัดแย้งระหว่างบุคคล ระหว่างกลุม่ หรือ
ระหว่างบุคคลกับกลุม่ ความขัดแย้งภายในกลุม่ และความขัดแย้งระหว่างกลุม่ เป็นสิง่ ทีป่ รากฏ
ให้เห็นได้ตลอดชีวติ ของสังคม
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แม้ว่าจะมีนิยามของความขัดแย้งอย่างไร แต่หากพิจารณาถึงแก่นแท้จริงๆ ของ
ความขัดขัดแย้งคือ การมีความเห็นที่ไม่ตรงกัน โดยเฉพาะอย่างในเรื่องความต้องการที่
แตกต่างกันออกไป จึงปรากฏให้เห็นถึงสภาวการณ์นั้นๆ หรือพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง
ซึ่งสาเหตุของความขัดแย้ง อรุณ รักธรรม (อ้างถึงใน ขจรจิต บุนนาค, ม.ป.ป. : 138)
ให้ความเห็นของความขัดแย้งหลายประการ ได้แก่
1. เนื่องจากความแตกต่างกันในการรับรู้ ข้อมูลหรือข้อเท็จจริง ท�ำให้เข้าใจ
ในแต่ละด้าน
2. เป้าหมายหรือสิ่งที่ต้องการแตกต่างกันออกไป ท�ำให้คนเหล่านั้นเลือกวิธีปฏิบัติ
แตกต่างกันไป
3. ค่านิยมของคนแตกต่างกัน ซึง่ ความแตกต่างของค่านิยม จะท�ำให้วถิ แี ห่งความคิด
ความเชือ่ และการปฏิบตั แิ ตกต่างกันออกไป
4. ระบบโครงสร้างของสังคมที่อยู่อาจเป็นสาเหตุน�ำไปสู่ความขัดแย้ง ทั้งนี้เพราะ
การจัดโครงสร้างอาจไปขัดกับความรูส้ กึ หรือพฤติกรรมของคนบางพวกบางกลุม่ ได้
5. การเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ตัวบุคคล โครงสร้าง หรือ
เป้าหมาย จะน�ำไปสู่ความขัดแย้ง เพราะการเปลี่ยนแปลงย่อมกระทบต่อการยอมรับและ
ผลประโยชน์ของคน
6. พฤติกรรมส่วนบุคคล มีผลท�ำให้เกิดความขัดแย้ง ทัง้ นีเ้ พราะพฤติกรรมของบุคคล
จะน�ำไปสูส่ มั พันธภาพ
การจัดการความขัดแย้งนัน้ มีอยูห่ ลายวิธกี าร ซึง่ อยูก่ บั ความเหมาะสมของวิธกี ารว่า
จะจัดการกับความขัดแย้งดังกล่าวอย่างไร ส�ำหรับแนวทางการจัดการความขัดแย้งที่จะใช้ใน
การศึกษาครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั ได้เลือกมาดังนี้
1. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (Mediation) เป็นวิธีการที่คล้ายกับการเจรจาต่อรอง
แต่ อ าศั ย บุ ค คลที่ ส ามที่ เ ป็ น กลาง ซึ่งเรียกว่า “ผู้ไ กล่เกลี่ย” คอยช่ ว ยเหลื อ สนั บสนุ น
กระบวนการเจรจาต่อรองให้ด�ำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังร่วมกับคู่พิพาท
แสวงหาทางออกทีเ่ หมาะสมและเกิดความพึงพอใจแก่ทกุ ฝ่าย
2. การฟ้องร้อง (Litigation) เป็นวิธกี ารทีค่ พู่ พิ าทน�ำเสนอพยานหลักฐานเพือ่ พิสจู น์
ข้อเรียกร้องของตน และให้บุคคลที่เป็นกลางหรือศาลเป็นผู้ตัดสินความถูกต้อง โดยอาศัย
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องในเรือ่ งนัน้ เป็นหลักในการตัดสิน
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3. การเผชิญหน้าและประท้วงอย่างสันติ (Non-violence Confrontation) เป็นวิธี
การทีแ่ ม้วา่ จะไม่ได้ใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา แต่เป็นวิธกี ารทีฝ่ า่ ยหนึง่ ปฏิเสธไม่ทำ� ตาม
หรือปฏิบตั ิ หรือมีหน้าทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ ซึง่ เป็นวิธกี ารทีไ่ ม่ได้เป็นการแก้ทตี่ วั ปัญหา แต่อาจเป็นวิธี
การกดดันให้ฝา่ ยหนึง่ ยอมปฏิบตั ใิ นสิงทีต่ อ้ งการ
ทัง้ นี้ นอกจาก 3 แนวทางดังกล่าวทีผ่ วู้ จิ ยั จะใช้ในการอธิบายการจัดการความขัดแย้ง
เรื่องการเลี้ยงหอยแครงในอ่าวปัตตานีแล้ว ยังมีอีกหนึ่งวิธีการส�ำคัญที่ใช้ในการจัดการความ
ขัดแย้งอาจจะเป็นความขัดแย้งระหว่างรัฐและประชาชน หรือระหว่างประชาชนด้วยกันเอง
แต่ เจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ อาจมี อ� ำ นาจในการจั ด การกั บ ความขั ด แย้ ง วิ ธี ก ารส� ำ คั ญ ที่ ส ามารถใช้
แก้ ไขความขั ด แย้ ง ได้ อ ย่ า งเหมาะสมคื อ “การจั ด การความขั ด แย้ ง แบบการมี ส ่ ว นร่ ว ม
(Consensus Building Conflict Management)
การจัดการความขัดแย้งแบบการมีสว่ นร่วม หมายถึง กระบวนการทีบ่ คุ คลทีเ่ กีย่ วข้อง
กั บ ความขั ด แย้ ง ซึ่ ง อาจหมายถึ ง หน่ ว ยงานของรั ฐ และผู ้ ที่ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การขจั ด
ความขัดแย้งร่วมกันค้นหาประเด็นที่เป็นสาระของความขัดแย้งหรือปมปัญหา และร่วม
หาทางออกซึ่งเป็นที่ยอมรับกับทุกฝ่ายส�ำหรับปัญหานั้น (มนตรี ศิลป์มหาบัณฑิต อ้างถึงใน
สรวิศ ลิมปรังษี, 2555 : 17 - 20)

วิธกี ารด�ำเนินการวิจยั

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยแบบคุณภาพโดย ใช้การวิเคราะห์เชิง
พรรณนา (Descriptive Research) ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
การตีความจากข้อมูลเอกสาร เป็นข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษาหนังสือต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งประกอบไปด้วย เอกสารประเภท หนังสือทางวิชาการ บทความทาง
วิชาการ วิทยานิพนธ์เอกสารทางวิชาการ และรายงานการวิจัยต่างๆ เอกสารประกอบ
การตีพิมพ์วารสารจากข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นข้อมูลข่าวสารประกอบการศึกษาในครั้งนี้
การเก็ บ ข้ อ มู ล ภาคสนามจากการสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก โดยการพบปะพู ด คุ ย กั บ
กลุม่ ตัวอย่าง ซึง่ เป็นการสัมภาษณ์ทใี่ ช้คำ� ถามแบบไม่มโี ครงสร้างและเลือกใช้กลุม่ ตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) พิจารณาจากความเกี่ยวข้องและความเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในแต่ละกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา
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ผลการวิจยั

ปัจจัยและลักษณะความขัดแย้งการเลีย้ งหอยแครงอ่าวปัตตานี
ปัญหาความขัดแย้งเรือ่ งการเลีย้ งหอยแครงในอ่าวปัตตานีเป็นปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ตัง้ แต่
อดีตทีผ่ า่ นมามากกว่า 20 ปี จวบจนกระทัง่ ปัจจุบนั ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั แต่ละครัง้ ว่าจะมีรปู แบบและ
ความขัดแย้งอย่างไรส�ำหรับการเลี้ยงหอยแครงในอ่าวปัตตานี เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2528
เมื่อกรมประมงได้ท�ำการส�ำรวจอ่าวปัตตานี พบว่า มีความเหมาะสมในการเลี้ยงหอยแครง
โดยเฉพาะก้นอ่าว จึงได้ด�ำเนินการส่งเสริมการขยายพื้นที่การเลี้ยงหอยแครง ปี พ.ศ. 2530
โดยได้นำ� หอยแครงจากเพชรบุรมี าหว่านในพืน้ ทีจ่ ำ� นวน 15 ไร่ ทีบ่ ริเวณชุมชนบ้านตันหยงลูโละ
ต�ำบลตันหยงลูโละ อ�ำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี แต่ผลยังไม่เป็นทีพ่ อใจเท่าทีค่ วร
ต่อมาในปีเดียวกันโครงการพัฒนาประมงทะเลชายฝั่งพื้นบ้าน ได้ขอสนับสนุน
จากทางกรมประมงให้จัดซื้อพันธุ์มาปล่อยอีกครั้ง โดยได้วางแผนแบ่งปันผลตามโครงการ
ก�ำหนดคือ แบ่งให้สมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงร้อยละ 60 พัฒนาหมู่บ้านร้อยละ 20 และร้อยละ 20
ทีเ่ หลือน�ำไปจัดซือ้ พันธุห์ อยแครงในปีตอ่ ไป (บรรจง นะแส, ไม่ปรากฏปีพมิ พ์)
ด้วยความที่ก�ำไรดี ลงทุนไม่มากการเลี้ยงหอยแครงจึงเป็นแรงจูงใจให้ประชาชนใน
ชุมชนรอบอ่าวปัตตานีรวมกลุ่มกันลงทุนเลี้ยงหอยแครงมากขึ้นและยังดึงดูดให้นายทุนทั้งใน
และนอกพื้นที่สนใจเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ การเข้ามาของนายทุนนั้นจะมีลักษณะติดต่อสัมพันธ์
ผ่านทางผูน้ ำ� และนักการเมืองทีม่ อี ำ� นาจในชุมชน ซึง่ ผูน้ ำ� และนักการเมืองดังกล่าวก็จะท�ำการ
จับจองพื้นที่และเสนอให้กับนายทุนเพื่อซื้อจ�ำนวนพันธุ์หอยแครงเท่ากับขนาดของพื้นที่ที่ได้
จับจองไว้ จนในที่สุดเมื่อตกลงกันเรื่องผลประโยชน์ระหว่างกันได้แล้วนายทุนก็จะซื้อพันธุ์
หอยแครงปล่อยในพืน้ ทีท่ ไี่ ด้จบั จองไว้และอาศัยอ�ำนาจบารมีของผูน้ ำ� และนักการเมืองในท้องถิน่
จ้างชาวบ้านส่วนหนึง่ ให้ดแู ลหอยแครงทีล่ งไว้จนกระทัง้ หอยแครงโตเต็มทีจ่ งึ งมมาเก็บและน�ำไป
ขายจนได้กำ� ไรแล้วก็แบ่งผลประโยชน์รว่ มกัน (ยาการียา อีซอ, สัมภาษณ์, 6 มิถนุ ายน 2554)
การเลี้ยงหอยแครงที่มากขึ้นในอ่าวปัตตานีกลายเป็นประเด็นปัญหาและน�ำไปสู่
ความขัดแย้งในทีส่ ดุ จุดเริม่ ต้นของความขัดแย้งเกิดขึน้ เมือ่ ปี พ.ศ. 2537 ทีต่ ำ� บลบางปู อ�ำเภอยะหริง่
จังหวัดปัตตานี เมือ่ มีชาวบ้านจากหมูท่ ี่ 1 และ 2 ได้มกี ารรวมตัวทีห่ น้าทีว่ า่ การอ�ำเภอยะหริง่
เพื่อน�ำข้อเสนอต่อนายอ�ำเภอคัดค้านการละเมิดข้อตกลงการห้ามเลี้ยงหอยแครงในชุมชน
ของกลุ่มชาวบ้านพื้นที่เดียวกัน แต่หาข้อยุติไม่ได้จึงไปชุมนุมเรียกร้องหน้าศาลากลางจังหวัด
ปัตตานี โดยให้เหตุผลว่าการเลี้ยงหอยแครงได้ส่งผลกระทบต่อผู้ท�ำการประมงพื้นบ้านอื่น
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ไม่วา่ จะเป็นการจับกุง้ หอย ปู ปลาหรือแม้แต่การเก็บสาหร่ายก็ไม่สามารถท�ำได้ (กรุงเทพธุรกิจ
ภาคใต้, 12 กุมภาพันธ์ 2537)
ประเด็นปัญหาความขัดแย้งเรื่องการเลี้ยงหอยในอ่าวปัตตานีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ปี พ.ศ. 2539 ก�ำนันต�ำบลแหลมโพธิ์ อ�ำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ได้ประท้วงการเลี้ยง
หอยแครง เรียกร้องให้ยกเลิกการเลีย้ งของจังหวัด เนือ่ งจากเหตุผล 2 ประการ คือ 1. มีการแย่ง
พืน้ ทีห่ อยแครงธรรมชาติทเี่ คยเป็นแหล่งท�ำมาหากินของชาวบ้าน กลายเป็นพืน้ ทีจ่ บั จองของ
คนบางคน บางกลุ่ม 2. การเลี้ยงหอยแครงให้เกิดการระบาดของหอยหนามอย่างหนัก
เครือ่ งมืออวนลอยปู กุง้ ปลา ของชาวบ้าน ติดหอยหนามเป็นจ�ำนวนมาก จนบางคนต้องทิง้ อวน
ทั้งผืน เพราะไม่สามารถเลาะหอยหนามออกทั้งหมดได้ ซึ่งการประท้วงในครั้งนี้เป็นการยื่น
ข้อเสนอให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในขณะมีการยกเลิกการสัมปทานการเลี้ยงหอยแครง
(ศรีศกั ร วัลลิโภดม, อ้างถึงใน วลัยลักษณ์ ทรงศรี (บรรณาธิการ, 2552)
จากเหตุการณ์ความขัดแย้งทีป่ รากฏข้างต้นนัน้ เบือ้ งต้นจึงสรุปได้วา่ มาจากผลกระทบ
โดยตรงต่อผูท้ ใ่ี ช้ประโยชน์จากทรัพยากรอ่าวปัตตานีโดยเฉพาะชาวประมงพืน้ บ้าน นอกจากนี้
การเลีย้ งหอยแครงยังส่งผลต่อพืน้ ทีก่ ารท�ำประมงของชาวบ้านอีกด้วย เพราะเมือ่ มีการปักปัน
เขตพื้นที่เลี้ยงหอยแครงอย่างชัดเจนก็มีการห้ามปรามไม่ให้ชาวบ้านเข้าท�ำการประมงบริเวณ
ดังกล่าว ตลอดจนกระบวนการเก็บหอยแครงของนายทุนทีใ่ ช้คราดขนาดใหญ่และทรงอนุภาพ
ได้สง่ ผลกระทบต่อระบบนิเวศหน้าดิน เนือ่ งจากท�ำลายสัตว์หน้าดิน ท�ำลายโพลงต่างๆ ทีม่ อี ยู่
บนผิวดิน อันเป็นที่หลบภัยของสัตว์น�้ำวัยอ่อนก่อนที่จะเจริญเติบโต (บทสัมภาษณ์ เจ๊ะอาลี
เจ๊ะอามะและมะรอนิง สาและ อ้างถึงใน ส�ำนักข่าวอามาน, 2553)
ส�ำหรับการเลี้ยงหอยแครงของนายทุนนั้นยังมีประเด็นที่ต้องพิจารณาดังที่กล่าวไว้
ข้างต้นว่า การเลี้ยงหอยแครงในอ่าวปัตตานีส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบว่าด้วย
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและทีส่ าธารณะ เพราะไม่ดำ� เนินการตามขัน้ ตอนการขออนุญาต
ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2533 เรือ่ ง เงือ่ นไขรัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการอนุญาตให้ท�ำการประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำประเภทที่
สาธารณะประโยชน์ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 และระเบียบกรมประมง
ว่าด้วยการยืน่ ค�ำขอและการอนุญาตให้เพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ ประเภททีส่ าธารณประโยชน์ พ.ศ. 2533
(สุนันท์ หลีเจริญ, สัมภาษณ์, 15 กันยายน 2554) นอกจากจะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายตาม
บทบัญญัติที่เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ในแง่ของการใช้ประโยชน์จากที่สาธารณะซึ่งถือว่า
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ไม่สามารถทีผ่ ใู้ ดจะครอบครองได้ อันถือว่าจารีตสืบทอดกันมาหลายชัว่ อายุคนยังถูกท�ำลายอีกด้วย
ดังนายยาการียา อีซอ หนึ่งในแกนน�ำชาวบ้านชุมชนรอบอ่าวปัตตานี บ้านดาตะโล๊ะสะมิแล
อ�ำเภอยะหริ่ง ได้กล่าวไว้ว่า “วิถีชีวิตของชาวบ้านรอบอ่าวปัตตานี จะท�ำมหากินเวลาไหน
บริเวณไหนก็ได้และไม่ได้จำ� กัดเฉพาะคนรอบอ่าว คนจากพืน้ ทีอ่ นื่ ก็มสี ทิ ธิเช่นเดียวกัน เพราะ
เป็นพืน้ ทีส่ าธารณะ” (สัมภาษณ์, 6 มิถนุ ายน 2554)
เมื่อเป็นเช่นนี้จึงน�ำไปสู่ผลกระทบต่อผู้ที่ใช้ประโยชน์ในอ่าวปัตตานีที่เป็นวิถีชีวิต
แต่ละวันเป็นอย่างมากจึงได้กลายเป็นปัญหาความขัดแย้งเรื่องการใช้ทรัพยากรอ่าวปัตตานี
ล่าสุดจนน�ำไปสูค่ วามรุนแรงทางการเมืองทีม่ กี ารแจ้งความฟ้องร้องกันกว่าเรือ่ งจะยุตลิ งก็ตอ้ ง
ตัดสินด้วยกระบวนการยุตธิ รรม ตลอดจนเป็นความขัดแย้งทีข่ ยายคูข่ ดั แย้งให้เกิดขึน้ ในสังคม
อย่างกว้างขวางและเป็นประเด็นที่หลายหน่วยงานต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องคลี่คลายปัญหา
ที่เกิดขึ้น ซึ่งผู้วิจัยจะน�ำเสนอตามแต่ละหัวข้อ โดยเบื้องต้นจะขอน�ำเสนอล�ำดับเหตุการณ์
พอสังเขปก่อน
ความขัดแย้งล่าสุดนัน้ เกิดขึน้ เมือ่ วันที่ 4 เดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ. 2553 ทีต่ ำ� บลบานา
อ�ำเภอเมืองปัตตานี สืบเนือ่ งจากได้มชี าวบ้านจ�ำนวนหนึง่ ได้รว่ มกันเข้าไปงมเก็บหอยแครงของ
นายทุนที่เลี้ยงไว้ในอ่าวปัตตานี เขตต�ำบลบานา อ�ำเภอเมือง ซึ่งสาเหตุที่ชาวบ้านต้องเข้าไป
งมเก็บหอยแครงในเขตพืน้ ทีข่ องนายทุนเกิดจากปริมาณหอยธรรมชาติในอ่าวปัตตานีนนั้ เหลือ
น้อยมาก อันเนือ่ งมาจากการกันเขตเลีย้ งหอยแครงของนายทุนได้ไปแย่งพืน้ ทีท่ ำ� มาหากินของ
ชาวบ้าน จนในที่สุดได้มีการแจ้งความให้ด�ำเนินคดีกับชาวบ้านที่ได้เข้าไปเก็บหอยแครง
โดยนายทุนจากต่างชุมชนและผู้ดูแลในชุมชน (มะรอนิง สาและ, สัมภาษณ์, 27 พฤษภาคม
2554) ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความไม่พอใจให้กับชาวประมงพื้นบ้านรอบอ่าวปัตตานี
จนในที่สุดมีการรวมตัวกันกว่า 1,000 คน เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2553 ที่ต�ำบลบานา
อ�ำเภอเมือง เพื่อแสดงพลังปกป้องอ่าวปัตตานีและได้มีการปฏิบัติการร่วมรื้อถอนไม้ปักเขต
การเลี้ ย งหอยแครงของนายทุ น ด้ ว ยในวั น ดั ง กล่ า วด้ ว ย (มะรอนิ ง ตานอ, สั ม ภาษณ์ ,
31 พฤษภาคม 2554)
ดังนัน้ จากทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ศกึ ษาความเป็นมาของความขัดแย้งเรือ่ งการเลีย้ งหอยแครงใน
อ่าวปัตตานีจงึ สรุปปัจจัยได้ดงั ต่อไปนี้ คือ 1. การเลีย้ งหอยแครงได้สง่ ผลกระทบต่อผูป้ ระกอบ
อาชีพทีใ่ ช้ฐานทรัพยากรอ่าวปัตตานีในการด�ำรงชีพ เพราะสร้างปัญหาต่อทรัพยากรธรรมชาติ
ทางทะเลจากการใช้อุปกรณ์คราดเก็บหอยขนาดใหญ่และสร้างความเสียหายต่ออุปกรณ์การ
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ท�ำประมงขอชาวประมงพืน้ บ้าน 2. การเลีย้ งหอยแครงเป็นการใช้ประโยชน์ในอ่าวปัตตานีทขี่ ดั
ต่อระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการยืน่ ค�ำขอละการอนุญาตให้เพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ ในทีจ่ บั สัตว์นำ�้
ประเภททีส่ าธารณประโยชน์ พ.ศ. 2533 3. การจับจองทีส่ าธารณะเป็นของส่วนตัวเพือ่ เลีย้ ง
หอยแครงนัน้ ขัดกับหลักจารีตประเพณีปฏิบตั ดิ งั้ เดิมทีอ่ า่ วปัตตานี ซึง่ เป็นพืน้ ทีส่ าธารณะไม่มี
ใครสามารถจับจองเป็นกรรมสิทธิ์ตัวได้และยังเป็นการจ�ำกัดพื้นที่ของชาวบ้านทั่วไปที่ใช้
ประโยชน์ในอ่าวปัตตานีให้เหลือน้อยลง
ส่วนความขัดแย้งในประเด็นปัญหาเรือ่ งการเลีย้ งหอยแครงในอ่าวปัตตานีนนั้ พบว่า
มีลกั ษณะความขัดแย้ง 3 ลักษณะด้วยกัน คือ 1. ความขัดแย้งระหว่างนายทุนผูเ้ ลีย้ งหอยแครง
กับชาวบ้านในชุมชนใกล้เคียง ได้แก่ การรวมตัวประท้วงของชาวต�ำบลบางปู หมูท่ ี่ 1 และ 2 ที่
ยื่นหนังสือให้กับจังหวัดเมื่อปี พ.ศ. 2537 การยื่นหนังสือประท้วงของก�ำนันต�ำบลแหลมโพธิ์
เมื่อปี พ.ศ. 2539 และกรณีความขัดแย้งที่นายทุนเลี้ยงหอยแครงแจ้งความด�ำเนินคดีกับ
ชาวบ้านที่งมเก็บหอยแครงที่ต�ำบลบานา ปี พ.ศ. 2553 2. ความขัดแย้งระหว่างชาวบ้าน
กับชาวบ้าน กรณีนเี้ กิดขึน้ เห็นเป็นรูปธรรม เมือ่ ปี พ.ศ. 2553 ทีช่ าวบ้านต�ำบลบานา มีความขัดแย้ง
กันแบ่งกันออกเป็น 2 ฝ่าย กล่าวคือ ฝ่ายแรก คือ ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการเลี้ยง
หอยแครงและถูกแจ้งความจับกุม ฝ่ายที่สอง คือ ชาวบ้านที่ร่วมมือกับนายทุนในการเลี้ยง
หอยแครงในอ่าวปัตตานี 3. ความขัดแย้งระหว่างนายทุนผู้เลี้ยงหอยแครงกับเจ้าหน้าที่รัฐ
เพราะเหตุการณ์ทตี่ ำ� บลบานา ปี พ.ศ. 2553 ได้มกี ารฟ้องร้องเจ้าหน้าของรัฐด้วยนัน้ คือ รองผูว้ า่
ราชการจังหวัดปัตตานีและประมงอ�ำเภอขณะนัน้ (พ.ศ. 2553) ในข้อหาปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยมิชอบ
และเรียกร้องความรับผิดชอบ อันเนือ่ งมาจากช่วงทีช่ าวบ้านชุมชนรอบอ่าวปัตตานีรวมตัวกัน
เพื่อแสดงพลังปกป้องอ่าวปัตตานี เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 โดยว่าที่ ร.ต.เลิศเกียรติ
วงศ์โพธิพนั ธ์ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยประมงอ�ำเภอในขณะนัน้ ได้ลงพืน้ ทีแ่ ละ
ประกาศต่อหน้าชาวบ้านที่มารวมตัวกันประมาณ 1,000 คนว่า “ทะเลเป็นของสาธารณะที่
‘อัลลอฮฺ’ สร้างมาให้ ทุกคนสามารถหาสัตว์นำ�้ ในทะเลได้หมด” จากค�ำประกาศดังกล่าวท�ำให้
ประชาชนจากพื้นที่อื่นได้ลงงมมาเก็บหอยแครงจนส่งผลกระทบกับกลุ่มผู้เลี้ยงหอยแครง
ต�ำบลบานาและใกล้เคียง (ส�ำนักข่าวอามาน, 2553)
แนวทางการจัดการกับปัญหาความขัดแย้งการเลีย้ งหอยแครงในอ่าวปัตตานี
นับตั้งแต่การริเริ่มเลี้ยงหอยแครงและเกิดความขัดแย้งขึ้นตลอดมา ผู้วิจัยเห็นว่า
การจั ด การความแย้ ง นั้ น ยั ง ไม่ ป รากฏเป็ น รู ป ธรรมเพราะยั ง คงมี ก ารเลี้ ย งหอยแครง
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ในอ่าวปัตตานีอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งเหตุการณ์ส�ำคัญที่เกิดขึ้นที่ต�ำบลบานา อ�ำเภอเมือง
เมื่อปี พ.ศ. 2553 ได้กลายเป็นความขัดแย้งระลอกใหม่ที่ขยายเป็นวงกว้างในสังคม น�ำมา
ซึง่ การตืน่ ตัวของชาวประมงพืน้ บ้านรวมถึงหน่วยงานต่างๆ ทีต่ อ้ งการผลักดันให้เกิดการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งอย่างรูปธรรมและยัง่ ยืน
ส�ำหรับวิธกี ารจัดการกับปัญหาความขัดแย้งการเลีย้ งหอยแครงเริม่ มาจากการเข้ามา
จัดการกับปัญหาโดยตรงของประชาชนในประเด็นนี้ คือการประท้วงการเลี้ยงหอยแครงที่
ต�ำบลบางปู เมือ่ ปี พ.ศ. 2537 การประท้วงของก�ำนันต�ำบลแหลมโพธิเ์ มือ่ ปี พ.ศ. 2539 จนถึง
กรณีการเข้าไปงมเก็บหอยแครงของนายทุนที่เลี้ยงในอ่าวปัตตานีและการรวมตัวแสดงพลัง
เพื่อปกป้องอ่าวปัตตานีที่ต�ำบลบานา อ�ำเภอเมือง เมื่อปี พ.ศ. 2553 เหตุการณ์นี้นับได้ว่า
เป็นจุดเปลีย่ นทีส่ ำ� คัญของการจัดการกับปัญหาการเลีย้ งหอยแครง เพราะประชาชนได้กา้ วข้าม
ผ่านกับดักความคิดเกีย่ วกับกรรมสิทธิก์ ารครอบครองอ่าวปัตตานี ทัง้ นี้ เนือ่ งจากในอดีตทีผ่ า่ น
ประชาชนมีความหวาดกลัวว่าหากเข้าไปเก็บหอยแครงในบริเวณทีค่ รอบครองของใครคนหนึง่
คนใดถือว่าเป็นการกระท�ำความผิดในข้อหาลักขโมย แต่เมื่อประชาชนได้เข้าใจกฎหมายที่
สาธารณะมากขึ้นจึงมั่นใจได้ว่าอ่าวปัตตานีเป็นที่สาธารณะที่ผู้ใดสามารถมาครอบครองได้
(สุนนั ท์ หลีเจริญ, สัมภาษณ์, 15 กันยายน 2554)
ส่วนวิธกี ารจัดการกับปัญหาความขัดแย้งวิธกี ารทีส่ องคือ การทีม่ หี น่วยงานภายนอก
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการความขัดแย้ง กล่าวคือ ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
ในตอนนั้นลงมารับฟังปัญหาข้อพิพาทจนน�ำไปสู่การสร้างกระบวนการจัดการแก้ไขเพื่อยุติ
ความขัดแย้งด้วยสันติวธิ โี ดยคณาจารย์จากส�ำนักสันติวธิ แี ละธรรมาภิบาลสถาบันพระปกเกล้า
ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดเวทีประชาเสวนาระหว่างชาว
ประมงพืน้ บ้านรอบอ่าวปัตตานีกบั ผูเ้ ลีย้ งหอยแครงเมือ่ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554 เพือ่ แสดง
ความคิดเห็นในการหาทางออกร่วมกัน ทัง้ นี้ จากการตระเวนจัดเวทีเสวนา 8 ต�ำบลรอบอ่าว
ปัตตานี ได้ขอ้ สรุป 3 ความเห็น คือ กลุม่ ผูเ้ ลีย้ งหอยแครงเรียกร้องอยากให้อา่ วปัตตานีเป็นพืน้ ที่
เลีย้ งหอยแครงเหมือนเดิม เพราะมีความรูส้ กึ ว่าสถานทีด่ งั กล่าวตัวเองได้ครอบครองมานานพอ
จะเรียกได้วา่ เป็นพืน้ ทีข่ องตนเอง ส่วนความคิดเห็นของชาวประมงพืน้ บ้านไม่เห็นด้วยในการน�ำ
หอยแครงเลี้ยงโดยปราศจากเงื่อนไข เพราะมองว่าการน�ำพันธุ์หอยแครงมาหว่านเลี้ยง
ในอ่าวปัตตานีล้วนแต่มีการสร้างปัญหาให้กับชาวประมงพื้นบ้านในการที่จะประกอบอาชีพ
อวนลอย ทีเ่ ป็นส่วนใหญ่มากถึง 90% นอกจากนี้ ยังคงมีอกี ส่วนหนึง่ เห็นด้วยในการทีจ่ ะให้มี
การเลีย้ งหอยแครง แต่ตอ้ งอยูภ่ ายใต้การควบคุมอย่างใกล้ชดิ เพือ่ ไม่ให้เป็นการรบกวนกับอาชีพ
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ประมงพืน้ บ้าน มีการก�ำหนดพืน้ ทีเ่ ลีย้ งต้องห่างจากฝัง่ ไม่เกิน 100 - 200 เมตร และไม่ใช้คราด
เรือยนต์มาคราดหอยแครงทีเ่ ป็นผลผลิต เป็นต้น (ผูจ้ ดั การ [ออนไลน์] 27 พฤษภาคม 2554)
วิธีการจัดการที่สามคือ การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยอาศัยกลไกยุติธรรม
ของรัฐ สืบเนื่องมากจากที่มีชาวบ้านคนเข้ามางมเก็บหอยแครงของกลุ่มผู้เลี้ยงที่บริเวณ
ต�ำบลบานา อ�ำเภอเมือง เมือ่ เดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ. 2553 เหตุการณ์นกี้ ลายเป็นข้อพิพาท
ระหว่างกลุ่มประมงพื้นบ้านบริเวณอ่าวปัตตานีกับกลุ่มผู้เลี้ยงหอยแครง ต่างฝ่ายต่างใช้พื้นที่
ในอ่าวปัตตานีทำ� กินกลับมีปญ
ั หาขัดแย้งเป็นคดีความถึงชัน้ ศาล จนเมือ่ วันที่ 5 กันยายน 2554
ชาวบ้าน 6 คน ถูกออกหมายเรียกข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ “หอยแครง” ในอ่าวปัตตานี โดย
นายมูฮามัดซุลกิฟลี ดาโอ๊ะ และนายประกิจ แซ่ตนั อ้างเป็นนายทุนผูเ้ ลีย้ งหอยแครง เข้าแจ้ง
ความกับต�ำรวจ สภ.เมืองปัตตานี เรียกค่าเสียหายเป็นเงิน 50,373,876 บาท
นอกจากนีน้ ายทุนยังได้ยนื่ ฟ้องจ�ำเลยอีกครัง้ ถึง 9 คน ประกอบด้วย นายเจะมือดา
แวหามะ, นายสมาน โต๊ะเร็ง, นายกอเดร์ สาแม, นายอาลี มามะ, นายอามะ ปะจูมะ,
นายแวอูเซ็ง สะนิ, นายมักตาร์ สะแม เป็นจ�ำเลยที่ 1-7 ซึ่งทั้งหมดเป็นชาวประมงพื้นบ้าน
ในพืน้ ที่ ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ส่วนจ�ำเลยที่ 8 คือ นายสุนนั ท์ หลีเจริญ ประมงอ�ำเภอเมือง
ปัตตานี และว่าที่ ร.ต.เลิศเกียรติ วงศ์โพธิพนั ธ์ รองผูว้ า่ ฯ ปัตตานี เป็นจ�ำเลยที่ 9 (รวิวรรณ
รักถิน่ ก�ำเนิด, 2556) ส�ำหรับการยืน่ ฟ้องเพิม่ นีส้ บื เนือ่ งมาจากค�ำประกาศของรองผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดปัตตานีในขณะนั้นได้ประกาศต่อหน้าชาวบ้านที่มารวมตัวกันและท�ำให้ชาวบ้านร่วม
เข้างมเก็บหอยแครงเมือ่ วันที่ 14 กรกฎาคม 2553 ดังทีผ่ วู้ จิ ยั ได้กล่าวแล้วก่อนหน้านี้
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการตัดสินคดีความจะยุติลงโดยการยกฟ้องจ�ำเลยทั้งหมดแล้ว
เมือ่ ปลายปี พ.ศ. 2558 ทีผ่ า่ นมา แต่กระบวนการของการจัดการข้อพิพาทเรือ่ งนีศ้ าลยุตธิ รรม
ก็พยายามไกล่เกลีย่ คูค่ วามกัน ดังเมือ่ วันที่ 3 สิงหาคม 2554 มีการเรียกคูค่ วามมาไกล่เกลีย่
ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ศาลปัตตานี ตามนโยบายของศาลจังหวัดปัตตานี ที่มีนโยบาย
ให้คู่ความได้มีโอกาสแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยวิธีการไกล่เกลี่ย แต่ก็ไม่เป็นผลเพราะคูความ
ทัง้ สองยังไม่พร้อม (ผูจ้ ดั การ [ออนไลน์], 1 สิงหาคม 2554)

สรุปผลและอภิปรายผล

ปัจจัยและลักษณะความขัดแย้งการเลีย้ งหอยแครงอ่าวปัตตานี
ความขัดแย้งเรือ่ งการเลีย้ งแครงในอ่าวปัตตานีเป็นความขัดแย้งทีด่ ำ� เนินยาวนานกว่า
20 ปี ทัง้ นีจ้ ากการศึกษาปัจจัยทีน่ ำ� ไปสูค่ วามขัดแย้งสรุปได้วา่ มีปจั จัยดังต่อไปนี้ คือ 1. สร้าง
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ผลกระทบทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและสร้างความเสียหายต่ออุปกรณ์การท�ำประมง
ของชาวประมงพื้ น บ้ า น 2. การด� ำ เนิ น การที่ ขั ด กั บ ข้ อ ระเบี ย บละกฎหมายการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพื้นที่สาธารณะ 3. เป็นการท�ำลายจารีตประเพณี
ปฏิบตั ดิ งั้ เดิมทีอ่ า่ วปัตตานีซงึ่ เป็นพืน้ ทีส่ าธารณะ
อย่างไรก็ตามปัจจัยทั้ง 3 ข้อข้างต้น ผู้วิจัยคิดว่ามีความสัมพันธ์ที่เป็นลูกโซ่ต่อกัน
กล่าวคือ เริ่มต้นจากการไม่เคารพจารีตประเพณีของการใช้ประโยชน์อ่าวปัตตานีและ
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ล ะเมิ ด ระเบี ย บกฎหมายในเรื่ อ งการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิง่ แวดล้อมรวมถึงพืน้ ทีส่ าธารณะ ทัง้ นีเ้ มือ่ วิเคราะห์แล้วจะพบว่าทัง้ จารีตประเพณีและระเบียบ
กฎหมายนัน้ เป็นกลไกส�ำคัญในการจัดการทรัพยากรเพือ่ ให้เกิดความเท่าเทียมและความยัง่ ยืน
แต่เมือ่ มีการละเมิดกฎดังกล่าวผลกระทบและปัญหาจึงจึงเกิดขึน้ ตามมาทันที โดยปัญหาทีเ่ กิด
ขึน้ ตามนัน้ คือ “ความขัดแย้ง”
ทั้งนี้เมื่อวิเคราะห์ความขัดแย้งเรื่องการเลี้ยงหอยแครงในอ่าวปัตตานีนั้นสอดคล้อง
กับสาเหตุของความขัดแย้งดังที่ อรุณ รักธรรม (อ้างถึงใน ขจรจิต บุนนาค, ม.ป.ป.: 138)
กล่าวไว้คือ เป้าหมายหรือสิ่งที่ต้องการแตกต่างกันไป กล่าวคือ กลุ่มชาวประมงพื้นบ้าน
ต้องการให้พื้นที่อ่าวปัตตานีเป็นพื้นที่สาธารณะ หากมีการใช้ประโยชน์ไม่สร้างผลกระทบต่อ
ทรัพยากรหรือผูท้ ใี่ ช้ประโยชน์จากอ่าวปัตตานี ส่วนกลุม่ ผูเ้ ลีย้ งหอยแครงมีความต้องการพืน้ ที่
บางส่วนของอ่าวปัตตานีเพื่อเป็นที่เลี้ยงหอยแครงของตนเอง ทั้งนี้หากวิเคราะห์นอกเหนือ
จากเป้าหมายหรือสิง่ ทีต่ อ้ งการแตกต่างกันไปความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ ยังสอดคล้องกับความแตกต่าง
กันในการรับรู้ ข้อมูลหรือข้อเท็จจริง เพราะทั้งสองฝ่ายมีความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พื้นที่
สาธารณะไม่เหมือนกันคือ ชาวชุมชนประมงพืน้ บ้านมีความเข้าใจอ่าวปัตตานีเป็นทีส่ าธารณะที่
โดยยึดจารีตประเพณีและข้อกฎหมายมาเป็นแนวทางการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ส่วนกลุม่
ผูเ้ ลีย้ งหอยแครงเข้าใจว่าเคยครอบครองพืน้ ทีม่ านาน
ลักษณะความขัดแย้งนั้นเป็นความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม ซึ่งพบว่า มีหลายคู่ขัดแย้ง
ด้ ว ยกั น คู ่ ขั ด แย้ ง กลุ ่ ม แรกคื อ กลุ ่ ม ชาวประมงพื้ น บ้ า นชุ ม ชนรอบอ่ า วปั ต ตานี กั บ กลุ ่ ม
ผูเ้ ลีย้ งหอยแครงซึง่ มีนายทุนรวมอยูด่ ว้ ย คูข่ ดั แย้งทีส่ องคือ กลุม่ ชาวประมงพืน้ บ้านทีไ่ ด้รบั ผล
กระทบจากการเลี้ ย งหอยแครงกั บ กลุ ่ ม ชาวบ้ า นที่ ช ่ ว ยดู แ ลหอยแครงของกลุ ่ ม นายทุ น
คูข่ ดั แย้งทีส่ ามคือ กลุม่ ผูเ้ ลีย้ งหอยแครงกับเจ้าหน้าทีร่ ฐั ทีส่ นับสนุนการใช้พนื้ ทีอ่ า่ วปัตตานีของ
ชุมชนประมงพืน้ บ้าน
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แนวทางจัดการกับปัญหาความขัดแย้งการเลีย้ งหอยแครงในอ่าวปัตตานี
จากการศึกษาการจัดการความขัดแย้งเรือ่ งการเลีย้ งหอยแครงในอ่าวปัตตานี พบว่า
มี 4 แนวทาง ซึ่งมีพัฒนาการการจัดการตามระดับของความขัดแย้ง กล่าวคือ แนวทางที่ 1
แนวทางการเผชิญหน้าและประท้วงอย่างสันติ (Non-violence Confrontation) ในทีน่ จี้ ะเห็น
ได้ว่าชุมชนรอบอ่าวปัตตานีได้มีการประท้วงอย่างสันติหลายเหตุการณ์ โดยสองครั้งแรกคือ
ปี พ.ศ. 2537 และ พ.ศ. 2539 เป็นการประท้วงยืน่ เรือ่ งให้กบั หน่วยงานของรัฐคืออ�ำเภอและ
ผู้แทนราษฎรในพื้นที่รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้น ส่วนเหตุการณ์ ปี พ.ศ. 2553 ที่มีการรวมตัว
แสดงพลังปกป้องอ่าวปัตตานีนั้นก็เป็นการประท้วงอย่างสงบเหมือนกัน หากแต่ว่าเป็นการ
ประท้วงในลักษณะให้สงั คมได้รบั รูไ้ ม่ได้เจาะจงไปยังหน่วยงานใดหน่วยงานหนึง่ ดังการประท้วง
ก่อนหน้านี้
อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ส�ำคัญตามมาซึ่งมีความเชื่อมโยงระหว่างกัน คือ กรณีที่มี
ชาวบ้านเข้าไปงมเก็บหอยแครงที่กลุ่มนายทุนและชาวประมงพื้นบ้านเข้าไปรื้อถอนไม้
ปักเขตแดนการเลีย้ งหอยแครง ทัง้ นี้ เมือ่ วิเคราะห์ตามแนวคิดแล้วเป็นไปในลักษณะการเผชิญ
หน้าที่ไม่ใช้ความรุนแรง เป็นการปฏิเสธไม่ท�ำตามหรือมีหน้าที่ปฏิบัติ ในที่นี้หมายความว่า
ชาวบ้านได้ปฏิเสธสิ่งที่นายทุนตั้งกฎของตัวเองในเรื่องของกรรมสิทธิ์ครอบครองอ่าวปัตตานี
ซึ่งเหตุการณ์ทั้งการเผชิญหน้าและประท้วงอย่างสันติ (Non-violence Confrontation)
เป็นการจัดการความขัดแย้งทีเ่ ป็นต้นตอของปัญหาคือ การเลีย้ งหอยแครงทีผ่ ดิ จารีตประเพณี
กฎหมายและส่งผลกระทบต่อทรัพยากรรวมถึงอุปกรณ์การท�ำประมงของชาวประมงพื้นบ้าน
โดยตรง
แนวทางการจัดการความขัดแย้งที่สองคือ การฟ้องร้อง (Litigation) จะเห็นได้ว่า
แนวทางนีถ้ อื เป็นแนวทางส�ำคัญเป็นอย่างมากของการจัดการปัญหาความขัดแย้งเรือ่ งการเลีย้ ง
หอยแครงในอ่าวปัตตานีครัง้ ล่าสุด ปี พ.ศ. 2553 ดังจะเห็นได้จากมีการฟ้องร้องด�ำเนินคดีกบั
ชาวบ้านและเจ้าหน้าทีข่ องรัฐของนายทุนผูเ้ ลีย้ งหอยแครง จนกระทัง่ สามารถทีจ่ ะหาข้อยุตลิ ง
ด้วยกระบวนการนี้ เพราะศาลได้ตดั สินยกฟ้องเมือ่ ปลายปี พ.ศ. 2557 อย่างไรตามในห้วงเวลา
ก่อนที่จะมีการตัดสินคดีความนี้ก็ได้มีการพยายามใช้แนวทางของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
(Mediation) กับปัญหาความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ ซึง่ ถือว่าเป็นแนวทางการความขัดแย้งแนวทาง
ที่สามส�ำหรับเรื่องนี้ ดังจะเห็นได้จากที่ศาลนัดคู่ความมาไกล่เกลี่ยที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ศาลปัตตานี เมือ่ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2554 แต่กไ็ ม่เป็นผล
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แนวทางการจัดการทีส่ คี่ อื การจัดการความขัดแย้งแบบการมีสว่ นร่วม (Consensus
Building Conflict Management) แนวทางนีม้ กี ารด�ำเนินการหลังจากเกิดเหตุการณ์ความ
ขัดแย้งขยายตัวเมือ่ เดือนกรกฎาคม 2553 แนวทางนีม้ กี ารสร้างการมีสว่ นร่วมของคูข่ ดั แย้งคือ
ชุมชนประมงพื้นบ้านรอบอ่าวปัตตานีและกลุ่มผู้เลี้ยงหอยแครง โดยการจัดประชาเสวนา
เมื่อปี 2554 เพื่อแสดงความคิดเห็นในการหาทางออกร่วมกัน และน�ำข้อมูลทั้งหมดส่งให้กับ
ทางจังหวัดแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่อไป ซึ่งมีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ส�ำนักสันติวิธี
สถาบันพระปกเกล้าและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีเข้ามามีบทบาท
ในการจัดประชาเสนาครัง้ นี้

การน�ำผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์

ส�ำหรับการน�ำผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์นนั้ ผูว้ จิ ยั คิดว่ามีสองด้านด้วยกัน ด้านแรก
คือ การน�ำผลการศึกษามาปรับใช้ในการจัดการทรัพยากรอ่าวปัตตานีอย่างยัง่ ยืน ทัง้ ในเรือ่ งการ
เลีย้ งหอยแครงและการจัดการทรัพยากร รวมทัง้ ยังสามารถน�ำผลการศึกษามาเป็นบทเรียนของ
ความขัดแย้ง
ด้านที่สองคือ ด้านวิชาการ ผู้วิจัยคิดว่าการศึกษาครั้งนี้เป็นหนึ่งในกรณีศึกษา
ทางวิชาการในเรือ่ งของความขัดแย้งและการจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม อันจะน�ำสู่
การเติมเต็มองค์ความรู้ทางทฤษฎีหรือแนวคิดทางวิชาการด้านนี้มากขึ้นและหลากหลาย
ในสังคมวิชาการ

สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

ความขัดแย้งและการจัดการความขัดแย้งกรณีการเลี้ยงหอยแครงในอ่าวปัตตานี

บรรณานุกรม

43

ขจรจิต บุนนาค. (ม.ป.ป.) “ความขัดแย้ง vs ความรุนแรง”. [ระบบออนไลน์]. แหล่งทีม่ า :
http://www.hiso.or.th/hiso/picture/reportHealth/report2_11_3.pdf.
(20 มิถนุ ายน 2557)
บรรจง นะแส. (ม.ป.ป.). ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการ SEA FOOD BANK, รายงาน
การศึกษาเสนอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน.
ผู้จัดการ. (2554). “สถาบันพระปกเกล้าร่วม มอ.ปัตตานีจัดเวทีหาทางออกปัญหา
เลีย้ งหอยแครงในอ่าวปัตตานี”. [ระบบออนไลน์]. แหล่งทีม่ า : http://www.manager.
co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9540000064995 (21 มิถนุ ายน 2558)
_______. (2554). “ศาลนัดไกล่เกลี่ยคดีลักหอยแครงอีกรอบ หลังชาวประมงไปตามนัด
แต่โจทก์ไม่พร้อมคุย”. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://www.manager.
co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9540000064995 (21 มิถนุ ายน 2558)
รวิวรรณ รักถิ่นก�ำเนิด. (2556). “รื้อปมชิงอ่าวปัตตานีฟ้องชาวบ้าน 50 ล้าน อ้างขโมย
‘หอยแครง’ - ชีท้ ะเลของส่วนรวม”. [ระบบออนไลน์]. แหล่งทีม่ า : http://tcijthai.
com/tcijthainews/view.php?ids=3507 (28 มิถนุ ายน 2558)
วลัยลักษณ์ ทรงศิริ (บรรณาธิการ). (2552). เสียงสะท้อนจากหมู่บ้านประมงอ่าวปัตตานี.
กรุงเทพมหานคร : มูลนิธเิ ล็ก – ประไพ วิรยิ ะพันธุ.์
สรวิศ ลิมปรังษี (บรรณาธิการ). (2555). การจัดการความขัดแย้งกับการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท
ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท. กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักงานระงับ
ข้อพิพาท ส�ำนักงานศาลยุตธิ รรม.
เสริ ม ศั ก ดิ์ วิ ศ าลาภรณ์ . (2554). ความขั ด แย้ ง : การบริ ห ารเพื่ อ ความสร้ า งสรรค์ .
กรุงเทพมหานคร : เลิฟ แอนดื เลิฟ เพรส จ�ำกัด.
ส�ำนักข่าวอามาน. (2553). ประมงพืน้ บ้านแย่งอ่าวปัตตานีคนื จากกลุม่ เลีย้ งหอยแครงต้องแก้
เสียก่อนบานปลาย. รายงานพิเศษ.

44

สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

Walailak Abode of Culture Journal

บุคลานุกรม
มะรอนิง ตานอ. แกนน�ำชุมชนประมงพืน้ บ้านบ้านบูดี ต�ำบลแหลมโพธิ์ อ�ำเภอยะหริง่ . 2554.
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์, 31 พฤษภาคม 2554.
มะรอนิง สาและ. แกนน�ำชุมชนประมงพืน้ บ้านบ้านดาโต๊ะ ต�ำบลแหลมโพธิ์ อ�ำเภอยะหริง่ . 2554.
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์, 27 พฤษภาคม 2554.
ยาการียา อีซอ. แกนน�ำชุมชนประมงพื้นบ้านบ้านตะโล๊ะสะมิแล ต�ำบลแหลมโพธิ์ อ�ำเภอ
ยะหริง่ . 2554. ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์, 6 มิถนุ ายน 2554.
สุนนั ท์ หลีเจริญ. ประมงอ�ำเภอเมืองปัตตานี. 2554. ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์สมั ภาษณ์, 15 กันยายน 2554.

