
vii 
 

Thesis Title The Struggle for  for Survival in a Fishing Community: A Case 
Study of Property Relations and the Livelihood Strategies of Poor 
Fishersing Families in Barangay Nipa, Concepcion, The Iloilo, 
Philippines. 

 
Author Miss Fredylin Pariolo P. Saclote 
 
Degree Master of Arts (Sustainable Development) 
 
Thesis Advisory Committee 
 Lecturer Lect. Dr. Chayan Vaddanaphuti  Chairperson 
 Assoc. Prof.  Dr. Jamaree Chiengthong Member 
  
 

ABSTRACT 
 

 

The Philippine’s coastal resources, being a national patrimony, are state property, 

and essentially what currently exists is managed according to the laws and statutes of the 

land. However, the State’s property regime is not operational. Coastal resources remain 

open to access, because the State cannot effectively manage them consistently, leading to 

differential enforcement of the regulations with respect to fishing. 

Taking into consideration the social context within which the fishing industry and 

the entire Philippines economy are situated, existing social structures and arrangements 

favor a few over the majority, in terms of access to and control of resources and markets.  

This thesis will examine the struggle for survival among the small-scale 

fishermen in Nipa, focusing on the social and institutional mechanisms which govern 

their lives and in particular, the rules and regulations (both formal and informal) 

governing their access to fishing resources, as well as the subsequent benefits and dis-

benefits they produce. It will also investigate the political (power-related), economic, and 

cultural resources and constraints which condition this access and control.   

ท่ีจัดรูปแบบ: แบบอักษร: ไม ตัวเอียง,
แบบอักษรภาษาท่ีซับซอน: ไม ตัวเอียง



viii 
 

The study was conducted in Barangay Nipa, Concepcion in Iloilo, wherein the 

community exhibits a dynamic political system. The management of fishing resources in 

the study area varied according to the political will, commitment and political agenda of
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the Chief Executive and any other political leaders in office at a given time. The study 

found that commercial and municipal fishermen were locked in intense competition for 

offshore fishing resources. Although existing laws prohibited commercial fishing within 

fifteen kilometers of the shore, compliance with the law was limited, as the Philippines 

Government had inadequate systems and structures for managing fisheries on a 

sustainable basis and these was a fragmentation of fishery management functions which 

had resulted in conflicts with respect to jurisdiction, and also the creation of non-

complementary fishery policies, particularly between the national and local governments. 

Furthermore, a lack of commitment and political will from the local executives and 

implementing agencies was one of the most important factors in fishery management.   

Policymakers and implementers would do well to realize that coastal communities 

can be viable development partners, and that the answers to most of the problems for 

coastal and fishery management are available within the country itself.  During my 

research, I found that the lack of enforcement of the fishing laws and poor monitoring 

and regulation of the commercial fishing sector, meant that municipal fishermen were not 

able to exercise their preferential and legal right to fish in the municipal waters.
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บทคัดยอ 
 

ทรัพยากรชายฝงของประเทศฟลิปปนสซ่ึงถือเปนมรดกของชาติน้ันรัฐเปนผูครอบครอง โดย
หลักการแลว ปจจุบันน้ีการจัดการมรดกของชาติน้ันก็ยังคงขึ้นอยูกับหลักกฏหมายและรูปแบบลักษณะ
ของพื้นท่ี แตการบริหารสมบัติของรัฐน้ันนํามาใชในลักษณะปฏิบัติจริงไมได ทวาทรัพยากรชายฝง
ยังคงเปดใหมีการใชประโยชนไดเพราะรัฐไมสามารถจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพเน่ืองจากมีการ
บังคับใชขอบังคับดานการประมงท่ีแตกตางกันในแตละพื้นท่ี หากพิจารณาบริบททางดานสังคมของ
การประมงและประเทศฟลิปปนสโดยรวม โครงสรางทางสังคมและการจัดสันปนสวนที่เอ้ือประโยชน
ตอกลุมคนเพียงไมก่ีกลุมในการเขาถึงและควบคุมทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงพ้ืนท่ีทางการตลาด  

วิทยานิพนธฉบับน้ีศึกษาการตอสูเพ่ือความอยูรอดของชาวประมงขนาดเล็กโดยเนนท่ีกลไก
ทางดานสังคมและทางสถาบันซ่ึงรวมถึงกฏและขอบังคับ (ท้ังแบบเปนทางการและไมเปนทางการ)ใน
การเขาถึงทรัพยากรประมงและผลกําไรที่ตามมา และวิทยานิพนธฉบับน้ีไดตรวจสอบทรัพยากร
ทางดานการเมือง เศรษฐกิจและทางวัฒนธรรมและขอจํากัดซ่ึงเปนเง่ือนไขในการเขาถึงและควบคุม
ทรัพยากร 
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งานศึกษาน้ีเกิดข้ึนท่ี เมือง บันรันกาย นิปา จังหวัด อิโลอิโล ซ่ึงชุมชนไดแสดงใหเห็นถึงระบบ
การเมืองท่ีเปนพลวัตในขณะท่ีการจัดการทรัพยากรประมงเปล่ียนไปตามความตั้งใจทางการเมืองและ
มติทางการเมืองของนักการเมืองระดับสูงหรือผูนําทางการเมือง  ซ่ึงงานศึกษาพบวาชาวประมงเพ่ือ
การคาและชาวประมงสาธารณะไดอยูในกรอบภายใตการแขงขันท่ีสูงมากสําหรับการประมงใกลชายฝง 
แมวากฏหมายฉบับปจจุบันจะหามไมใหมีการประมงเพ่ือการคาในระยะ   15 กิโลเมตรจากชายฝง ซ่ึง
การปฏิบัติตามกฏหมายน้ันยังเปนขอจํากัดอยูมาก โดยรัฐบาลฟลิปปนสมีโครงสรางและระบบรองรับท่ี
ไมเพียงพอตอการประมงสงผลใหเกิดความขัดแยงในวงอํานาจและกอใหเกิดความไมสมบรูณของ
นโยบายดานการประมงโดยเฉพาะอยางย่ิงระหวางการปกคองระดับชาติและการปกครองระดับทองถ่ิน  
การขาดซ่ึงขอผูกมัดและความตั้งใจทางการเมืองของผูนําทองถ่ินและหนวยงานรองรับเปนหน่ึงใน
ปจจัยสําคัญในการจัดการการประมง  

ผูมีหนาท่ีออกนโยบายและผูปฏิบัติงานจะเขาใจไดเปนอยางดีวาชุมชนชายฝงทะเลน้ันเปนคู
สวนท่ีพัฒนาไดและคําตอบของปญหาสวนใหญของการจัดการทรัพยากรชายฝงและการประมงน้ันมีอยู
ภายในประเทศ  การขาดการบังคับใชกฏหมายการประมงและการตรวจสอบหละหลวม และสวน
ขอบังคับของการประมงเชิงพาณิชยหมายถึงการท่ีชาวประมงชุมชนไมสามรถพึงพอใจกับสิทธิทาง
กฏหมายท่ีเอ้ือประโยชนใหกับฝายใดฝายหน่ึงในการเขาถึงนํ้าสาธารณะ  
 


