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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 
 

การศึกษาเรื่อง การอนุรักษสัตวทะเลหายาก : ขอเสนอแนะในการกําหนดพ้ืนท่ีคุมครอง มี
วัตถุประสงคเพ่ือทราบสถานภาพและแนวโนมการลดลงของประชากรสัตวทะเลหายากจากภัยคุกคาม
ตางๆ ท่ีมีผลพวงมาจากการกระทําของมนุษย และนําเสนอรูปแบบและแนวทางในการจัดทําพ้ืนท่ี
คุมครองทางทะเลในการอนุรักษสัตวทะเลหายาก โดยเนนการมีสวนรวมของชุมชนเปนหลัก ภายใต
กรอบการปฏิบัติท่ีมีความยืดหยุนดานการจัดการแตเขมแข็งในทางปฏิบัติโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีคุมครอง 

ปญหาการเกยตื้นและเสียชีวิตของสัตวทะเลหายากในนานน้ําไทยไดเพ่ิมจํานวนข้ึนอยาง
ตอเนื่องในชวงทศวรรษท่ีผานมา โดยเฉพาะอยางยิ่ง พวกเตาทะเลและโลมา รวมท้ังวาฬขนาดเล็ก 
สวนหนึ่งมาจากติดเครื่องมือประมงท้ังท่ีหากินโดยสุจริตและผิดกฎหมาย และมีจํานวนไมนอยท่ีตาย
เนื่องจากกินขยะพลาสติกท่ีนับวันมีปริมาณเพ่ิมข้ึนทุกป ในขณะท่ีพ้ืนท่ีอาศัยหากินของสัตวทะเล
เหลานี้ในหลายพ้ืนท่ีตามแนวชายฝง ถูกเบียดเบียนจากการพัฒนาของเมืองและการทองเท่ียว พบวา
พ้ืนท่ีท่ีเตาทะเลข้ึนวางไขกลายเปนพ้ืนท่ีสําหรับการทองเท่ียวเกือบหมด และบางพ้ืนท่ีท่ีเตาทะเลข้ึน
วางไขก็ถูกชาวประมงลักลอบขุดไขไปรับประทาน ซ่ึงผิดกฎหมาย 

ในปจจุบันมีหลายพ้ืนท่ีท่ีชุมชนใสใจในการอนุรักษสัตวทะเลหายากมากข้ึน (เชน วาฬ โลมา 
และพะยูน) และอยูดวยกันอยางเปนมิตร ตางพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน โดยชุมชนเฝาระวังระบบนิเวศ
ท่ีเปนแหลงอาศัยหากินใหอุดมสมบูรณ สัตวทะเลก็มีอาหารกินตามตองการและไดรับการปกปองจาก
ชุมชน ขณะเดียวกันประชาชนไดประโยชนจากรายไดท่ีมาจากนักทองเท่ียวเขามาชมสัตวทะเลเหลานี้ 
ความสัมพันธแบบนี้เกิดข้ึนในหลายพ้ืนท่ี เชน วาฬบรูดา บริเวณอาวไทยตอนบน โลมาหลังโหนกและ
โลมาเผือกบริเวณอําเภอขนอม และ โลมาอิรวดี ท่ีปากแมน้ําบางปะกง เปนตน อยางไรก็ตามบริเวณ
ดังกลาวไมไดประกาศเปนพ้ืนท่ีคุมครองตามกฎหมาย สัตวทะเลยังถูกคุกคามอยูตามท่ีปรากฏเปนขาว
วาตายเกยตื้นมิไดขาด ซ่ึงพบวาสัตวเหลานี้เสียชีวิตเนื่องมาจากกิจกรรมของมนุษยเกือบท้ังสิ้น การ
จัดการเรื่องอนุรักษสัตวทะเลหายากเหลานี้ท่ีผานมาอาศัยความรวมมือของชุมชนเปนสวนใหญ ดังนั้น
ถาหากมีกลไกทางกฎหมายท่ีสามารถใชเปนเครื่องมือในการจัดการ เชน การกําหนดพ้ืนท่ีคุมครอง ก็
จะชวยใหการอนุรักษสัตวทะเลเหลานี้เปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน ตามหลายพ้ืนท่ีท่ัวโลกท่ีมี
การประกาศใช ซ่ึงระดับท่ีไดผลคือพ้ืนท่ีประกาศไมนอยกวารอยละ 10 ของพ้ืนท่ีทะเลท้ังหมด 

ในหลักการกําหนดพ้ืนท่ีคุมครองตองพิจารณาในทุกปจจัยท่ีเก่ียวของ และตองใหชุมชนและ
ผูมีสวนเก่ียวของเขารวมกระบวนการตั้งแตเริ่มตน ตามหลักรวมคิด รวมทํา รวมรับผล และรวม
รับผิดชอบ ภาครัฐตองเอ้ืออํานวยความสะดวก จัดหาอุปกรณจําเปน พัฒนากระบวนการจัดการองค
ความรูใหท่ัวถึง และดําเนินการในเรื่องการเสนอพ้ืนท่ีคุมครองตามกรอบการเสนอกฎหมาย/ระเบียบ/
มาตรการ ตามข้ันตอนทางราชการ ในทางปฏิบัติใหดําเนินการเปนไปตามกรอบท่ีหารือกันภายใต
คณะกรรมการท้ังในระดับพ้ืนท่ีและระดับชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูมีสวนเก่ียวของโดยเฉพาะชุมชนใน
พ้ืนท่ีและตัวแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินควรอยูในองคประกอบของคณะกรรมการ พรอมกับ
ผูทรงคุณวุฒิ/ผูเชี่ยวชาญ/ปราชญชาวบาน/สถาบันการศึกษา เปนตน 



จ 

รายงานฉบับนี้ไดนําเสนอแนวทางจัดทํานโยบายหลักท่ีควรบรรจุเปนนโยบายระดับชาติ 
เพ่ือใหการดําเนินการไดรับการเอาใจใสอยางจริงจัง กอนท่ีสัตวทะเลหายากของไทยจะสูญหายไปจน
ไมมีวันหวนกลับ ในขอเสนอแนะไดบอกแนวทางการขับเคลื่อนใหทุกองคาพยพไดทําหนาท่ีโดย
ครบถวน และกําหนดใหมีคณะกรรมการ (บูรณาการท้ังภาครัฐและเอกชน รวมท้ังชุมชน) ท่ีเปน
ตัวกระตุนใหผูเก่ียวของดําเนินการอยางตอเนื่อง เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติการใหคลองตัวในดาน
งบประมาณ นอกจากใชตามระบบภาครัฐแลว ยังมีงบสนับสนุนท่ีจัดตั้งในรูปแบบกองทุนเพ่ือ
สนับสนุนการดําเนินการในพ้ืนท่ีใหมีความคลองตัวยิ่งข้ึน และเปนการปฏิบัติแบบแกปญหาทันทวงที 
ไมลาชาตามระบบราชการ เชน การนําเรือออกปราบปรามผูกระทําผิดในทะเลในทันทีท่ีไดรับขาว ไม
ตองรอวาเจาหนาท่ีไมพรอม น้ํามันเรือไมเพียงพอ เปนตน 

ตลอดท้ังกระบวนการตั้งแตระดับนโยบายชาติลงมาถึงระดับปฏิบัติในพ้ืนท่ี มีคณะผูติดตาม
ตรวจสอบและประเมินทุกข้ันตอน เพ่ือท่ีจะไดนําขอบกพรองท่ีอาจมี นํามาแกไขปรับปรุงใหดีข้ึน 
คณะกรรมการติดตามประเมินเปนผูท่ีไมมีสวนไดสวนเสียกับกระบวนการจัดการหรือเปน Third 
Party ในการประเมินมีการวัดระดับผลสําเร็จและความพึงพอใจของชุมชนและผูเก่ียวของดวย 
ประการสําคัญคือผลท่ีไดรับตองมีประชากรสัตวทะเลหายากเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง โดยความรวมมือ
ของชุมชนเปนท่ีตั้ง 

บทสรุปสุดทายคือเปาหมายในการอนุรักษสัตวทะเลหายากใหยั่งยืนในทุกพ้ืนท่ีของนานน้ํา
ไทย โดยอาศัยการประกาศพ้ืนท่ีคุมครองเปนเครื่องมือสําคัญในการปกปองดูแลรักษาสัตวทะเลหา
ยาก อาศัยความรวมมือในทุกภาคสวนโดยเนนท่ีชุมชนเปนหลัก มีการสรุปและประชุมหารือรวมกัน
ของชุมชนจากทุกพ้ืนท่ี จนเปนกิจวัตรประจําเดือนของพ้ืนท่ีและประจําปของเครือขายท้ังหมด และ
คาดหวังวาการปฏิบัติในรูปแบบดังกลาวนี้จะไดผลหลังจากผานพนไประยะเวลาหนึ่ง จนเปนท่ียอมรับ
ของทุกฝาย จากนั้นกระบวนการปฏิบัติก็จะกลายเปนวัฒนธรรมของชุมชนในท่ีสุด 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 

การศึกษาเรื่อง การอนุรักษสัตวทะเลหายาก : ขอเสนอแนะในการกําหนดพ้ืนท่ีคุมครอง 
ของนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารการทูต ป พ.ศ. 2557 ของสถาบันการตางประเทศเทวะวงศ 
วโรปการ กระทรวงการตางประเทศ นี้ สําเร็จลุลวงดวยความเรียบรอยและเปนไปตามเจตนารมณของ
ผูศึกษา โดยไดรับความอนุเคราะหอยางดียิ่งดานการสนับสนุนขอมูลขอเท็จจริงและขอคิดเห็นรวมท้ัง
มุมมองท่ีหลากหลายของผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับสัตวทะเลหายากท้ังในนานน้ําไทยและในภูมิภาค 
ประกอบดวย ผูบริหาร/หัวหนาหนวยปฏิบัติในพ้ืนท่ี นักวิชาการ และผูประกอบการดานการทองเท่ียว 
โดยเฉพาะอยางยิ่งชุมชนท่ีอาศัยอยูตามแนวชายฝงทะเลของไทย 

ผูศึกษาขอขอบพระคุณคณะอาจารยท่ีปรึกษา ไดแก เอกอัครราชทูต สุจิตรา  หิรัญพฤกษ 
และ ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชูเกียรติ  พนัสพรประสิทธิ์ ท่ีใหคําแนะนําและขอคิดเห็นท่ีเปน
ประโยชนอยางยิ่งตอการดําเนินการตามข้ันตอนอยางเปนระบบ ทําใหรายงานการศึกษาครั้งนี้มีความ
สมบูรณครบถวนมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูชวยศาสตราจารย ดร. พลอย  สืบวิเศษ ท่ีเสียสละ
เวลาใสใจในการติดตามความคืบหนาของรายงานทุกข้ันตอน ชวยใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษา รวมท้ัง
สรรหาแนวทางและวิธีการท่ีใชในการวิเคราะหและนําเสนอขอมูล ตลอดจนการจัดระเบียบของ
รายงานใหเขาใจงายยิ่งข้ึน 

ผูศึกษาขอขอบพระคุณ ผูอํานวยการสถาบัน นายธีรวัฒน  ภูมิจิตร รวมท้ังผูบริหารและ
เจาหนาท่ีของสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ ทุกทาน ท่ีอํานวยความสะดวก สนับสนุน
การดําเนินการศึกษาครั้งนี้ และการจัดทํารายงานเปนอยางดียิ่ง และตองขอชมเชยทีมงานทุกทานท่ี
ใหบริการดวยรอยยิ้ม มีมิตรไมตรี เอาใจใสดูแลเปนอยางดียิ่ง รวมท้ังผูบริหารระดับสูงของกระทรวง
การตางประเทศ ท่ีใหขอคิดท่ีหลากหลายและเปนประโยชนตอผูเขารับการอบรม ในชวงระหวางการ
ฝกอบรมและการศึกษาดูงานท้ังในและตางประเทศ จึงขอขอบพระคุณทุกทานมา ณ ท่ีนี้ 

 
วุฒิชัย  เจนการ 
สิงหาคม 2557 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร ง 
กิตติกรรมประกาศ ฉ 
สารบัญ ช 
สารบัญตาราง ฌ 
สารบัญภาพ ญ 
สารบัญแผนภูมิ ฎ 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 
1.1 ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา 

1.1.1 ภูมิหลัง 
1.1.1.1  ความสําคัญของสัตวทะเลหายาก (Marine Endangered Species) 

ประเทศไทยมีชายฝงทะเลยาว 3,148 กิโลเมตร (ฝงอาวไทย 2,055 กม. 
และ ฝงอันดามัน 1,093 กม.) และมีพ้ืนท่ีทะเลท้ังหมด 323,484 ตร. กม. หรือ 202 ลานไร (ภาพท่ี 
1) มีชุมชนตั้งรกรากอาศัยอยูตามแนวชายฝงทะเลของไทยอยางหนาแนน มากกวา 12 ลานคน และ
ในจํานวนนี้มากกวา 1 ลานคน ท่ีมีอาชีพเก่ียวพันกับการทํามาหากินกับสัตวน้ําทะเล ทําใหการใช
ทรัพยากรสัตวน้ําบริเวณแนวชายฝงเปนไปอยางหนาแนน มีผลตอการเสื่อมโทรมของทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง และมีแนวโนมการถดถอยของทรัพยากรอยางตอเนื่องและรวดเร็วมากยิ่งข้ึน ไดแก 
พวกกุง หอย ปู ปลา ปลาหมึก ท่ีเห็นไดชัดคือปริมาณของปลาหลายชนิดลดลง องคประกอบดาน
ความหลากหลายชนิดสัตวน้ําก็ลดลง สัตวน้ําดังกลาวขางตน นอกจากเปนอาหารของมนุษยแลว ยัง
เปนอาหารของสัตวทะเลอีกหลายชนิด เชน โลมา วาฬ เตาทะเล เปนตน 

ชุมชนชายฝงจึงมีความผูกพันกับสัตวทะเลหายากมายาวนานท้ังทางดาน
บวกและลบ ในชวงทศวรรษท่ีผานมา ชุมชนเริ่มใหความสําคัญกับสัตวทะเลดังกลาวมากข้ึนเปนลําดับ 
เห็นไดจากการรวมกลุมเปนกลุมอนุรักษทรัพยากรทางทะเล ในทุกจังหวัดชายทะเล (23 จังหวัด และ
จังหวัดพัทลุง) มีการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ อยางตอเนื่อง ในหลายพ้ืนท่ีมี
ความรวมมืออนุรักษสัตวเฉพาะถ่ินอยางจริงจัง เชน กลุมอนุรักษโลมาเผือก(โลมาหลังโหนก) อําเภอ
ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุมอนุรักษ โลมาอิรวดีบางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา และ โลมาอิรวดี
ทะเลสาบสงขลา กลุมอนุรักษพะยูน จ. ตรัง กลุมอนุรักษวาฬบรูดา อาวไทยตอนบน เปนตน กลุม
ตางๆ เหลานี้ มีการพัฒนาตอยอด โดยพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศ เปนการนํารายไดใหชุมชนพรอม
กับการอนุรักษ รูปแบบความสัมพันธอีกประการท่ีหาดูไดยาก คือ โลมาอิรวดี บริเวณปากแมน้ําบาง
ประกง ท่ีจับปลาดุกทะเลท่ีมีชุกชุม ณ บริเวณดังกลาว โลมาพวกนี้จะกัดกินปลาดุกทะเลเฉพาะทอน
หลังของลําตัวเนื่องจากตรงกลางลําตัวของปลาดุกทะเลมีเง่ียงท่ีสวนหลัง อาจท่ิมแทงปากไดรับ
อันตรายได แลวท้ิงสวนหัวถึงกลางลําตัวของปลาดุกทะเลลอยท่ีผิวน้ํา ชาวบานก็ใชสวิงชอนข้ึนมาได
โดยงายและเปนสวนท่ีอรอยท่ีสุดในการนํามาประกอบอาหาร 
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ภาพท่ี 1 แผนท่ีแสดงอาณาเขตทางทะเลของประเทศไทย 
(ดัดแปลงจากขอมูลกรมอุทกศาสตร 16 มกราคม 2555) 

ท่ีมา: ศูนยสารสนเทศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2556 
 

1.1.1.2 ภัยคุกคาม 
ปริมาณสัตวทะเลหายากในทะเลไทยมีจํานวนลดลงอยางตอเนื่อง หลาย

ชนิดถูกจําแนกอยูในกลุมท่ีเสี่ยงตอการสูญพันธุอยางยิ่ง จํานวนท่ีมีอยูนอยทําใหเพ่ิมโอกาสในการผสม
พันธุในสายเลือดชิดกัน (in-breed reproduction) มีผลใหลูกท่ีเกิดมาออนแอ เปนอุปสรรคตอการ
สืบสายพันธุตอไป ในแตละปมีสัตวทะเลหายากเสียชีวิตจํานวนไมนอย โดยเฉพาะจากเครื่องมือ
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ประมง ท้ังประเภทเบ็ดและอวน สาเหตุประการหนึ่งคือพ้ืนท่ีทํามาหากินของสัตวทะเลเหลานี้ทับซอน
กับพ้ืนท่ีหากินของชาวประมง การวางเครื่องมือประมงเพ่ือจับสัตวน้ํา จึงเปนภัยคุกคามอยางหนึ่ง 
การกําหนดพ้ืนท่ีหากินของชาวประมง เพ่ือไมใหกระทบตอการดํารงชีวิตอยูของสัตวเหลานี้ มี
กฎหมายหรือมาตรการท่ีกํากับอยางเขมงวด เพียงฉบับเดียว คือ พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ 
พ.ศ. 2504 ท่ีประกาศพ้ืนท่ีทางทะเลใหเปนอุทยานแหงชาติจํานวน 25 แหง และกําลังดําเนินการเพ่ือ
ประกาศเพ่ิมอีก 1 แหง (ตารางท่ี 1) ในเขตพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเปนพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการกํากับ
ดูแลไมใหมีการทําการประมงไดดีท่ีสุดและเปนพ้ืนท่ีท่ีหามดําเนินกิจกรรมใดๆ ท้ังสิ้น อยางไรก็ตาม
พ้ืนท่ีท่ีไดประกาศแลวมีจํานวนนอยมากเม่ือเปรียบเทียบกับพ้ืนท่ีทะเลท้ังหมด ซ่ึงมีเพียง 4,500 ตร. 
กม. หรือนอยกวารอยละ 2 ของพ้ืนท่ีทะเลท้ังหมดเทานั้น ตามหลักสากลท่ีถือปฏิบัติในหลายประเทศ
มักกําหนดพ้ืนท่ีคุมครองไมต่ํากวารอยละ 10 ของพ้ืนท่ีทะเลท้ังหมดท่ีอยูในเขตอํานาจรัฐของประเทศ
นั้นๆ รวมท้ังขอกําหนดในกลุมประเทศอาเซียนก็เชนเดียวกันท่ีระบุใหกําหนดพ้ืนท่ีคุมครองไมต่ํากวา
รอยละ 10 ภายในป พ.ศ. 2555 แตความเปนจริง ประกาศไดเพียงรอยละ 1 เทานั้น 
 
ตารางท่ี 1 รายชื่ออุทยานแหงชาติท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีทางทะเล 
 
ลําดับ ช่ืออุทยานแหงชาติ ท่ีตั้ง จํานวนพ้ืนท่ี 

(ไร) 
1 ตะรุเตา ต.ปากน้ํา อ. ละงู จ. สตูล 931,250 ไร 
2 หมูเกาะอางทอง ต.ตลาด อ. เมือง จ. สุราษฏรธานี 63,750 ไร 
3 อาวพังงา ต.เกาะปนหยี อ. เมืองพังงา จ. พังงา 250,000 ไร 
4 หมูเกาะสุรินทร ต.คุระ อ. คุระบุรี จ. พังงา  88,282 ไร 
5 สิรินาถ ต.สาคู อ. ถลาง จ. ภูเก็ต 56,250 ไร 
6 เขาแหลมหญา - หมูเกาะเสม็ด ต.เพ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 81,875 ไร 
7 หมูเกาะสิมิลัน ต. ลําแกน อ. ทายเหมือง จ. พังงา  87,500.00 ไร 
8 หมูเกาะชาง ต.เกาะชาง อ. เกาะชาง จ. ตราด 406,250.00 ไร 
9 แหลมสน ต. มวงกลวง อ. กะเปอร จ. ระนอง 196,875 ไร 
10 หาดนพรัตนธารา - หมูเกาะพีพี ต. อาวนาง อ. เมือง จ. กระบี่ 242,437.17 ไร 
11 หมูเกาะเภตรา ต. ปากน้ํา อ. ละงู จ. สตูล 308,987.00 ไร 
12 หมูเกาะลันตา ต.เกาะลันตาใหญ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่  83,750.00 ไร 
13 หาดเจาไหม ต. ไมฝาด อ. สิเกา จ. ตรัง 144,300 ไร 
14 เขาลําป – หาดทายเหมือง ต. ทายเหมือง อ. ทายเหมือง จ. พังงา  45,000 ไร 
15 เขาหลัก-ลํารู ต. คึกคัก อ. ตะก่ัวปา จ. พังงา 78,125.00 ไร 
16 หาดวนกร อ. เมือง และ อ. ทับสะแก  

จ. ประจวบคีรีขันธ 
23,750 ไร 

17 ธารเสด็จ – เกาะพงัน ต.เกาะพะงัน อ. เกาะพะงัน  
จ. สุราษฏรธาน ี

1,787 ไร 
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ลําดับ ช่ืออุทยานแหงชาติ ท่ีตั้ง จํานวนพ้ืนท่ี 
(ไร) 

18 ธารโบกขรณี ต. อาวลึกใต อ. อาวลึก จ. กระบี่ 65,000.00 ไร 
19 หมูเกาะชุมพร ต. ปากน้ํา อ.เมือง จ. ชุมพร 198,125 ไร 
20 ลําน้ํากระบุรี ต. ปากน้ํา อ. เมือง จ. ระนอง 100,000 ไร 
21 หมูเกาะพยาม (หมูเกาะ

ระนอง) 
อ. เมือง จ. ระนอง 222,938 ไร 

22 ขนอม-หมูเกาะทะเลใต ต. ขนอม อ. ขนอม จ. นครศรีธรรมราช 197,500 ไร 
23 ทะเลบัน ต.วังประจัน อ. ควนโดน จ. สตูล 122,500 ไร 
24 เขาสามรอยยอด ต.เขาแดง อ. กุยบุรี  

จ. ประจวบคีรี ขันธ  
53,800 ไร 

25 อาวมะนาว – เขาตันหยง ต.กะลุวอเหนือ อ. เมือง จ. นราธิวาส 23,278.25 ไร 
26 หมูเกาะระ–เกาะพระทอง ต. คุระ อ. คุระบุรี จ. พังงา 143,125.00 ไร 

 
นอกจากนี้มีพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 ท่ี

ไดประกาศบางพ้ืนท่ีชายทะเลในบางจังหวัดใหเปนพ้ืนท่ีคุมครองสิ่งแวดลอม แตไมไดหามเครื่องมือ
ประมงท่ีถูกกฎหมาย เพียงแตหามใชเครื่องมือบางประเภทในพ้ืนท่ีประกาศเพ่ือจับสัตวน้ําดังระบุไวใน
ทายประกาศเทานั้น จึงไมมีประสิทธิภาพในการปองกันภัยคุกคามตอสัตวทะเลหายากจากเครื่องมือ
ประมงเทาท่ีควร 

ภัยอีกประการท่ีมีตอพ้ืนท่ีอยูอาศัยและหากินของสัตวทะเลหายากคือผล
จากการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝง ท้ังทางดานอุตสาหกรรม ท่ีปลอยสารมลพิษลงสูแหลงน้ํารวมท้ังตะกอน
แขวนลอยในน้ําทะเลรบกวนตอสัตวทะเล และทางดานการทองเ ท่ียวท่ีมนุษยรุกรานพ้ืนท่ี
คอนขางมาก เชน ตามชายหาดท่ีเดิมเคยเปนแหลงวางไขของเตาทะเล กลายเปนพ้ืนท่ีของโรงแรมท่ี
พัก แหลงรานอาหาร และกิจกรรมตางๆ รวมท้ังเต็นท แผงลอย เปนตน 

1.1.2  ความสําคัญของปญหา 
1.1.2.1  ความสําคัญของปญหา : จุดท่ีไมมีการหวนกลับ 

“สัตวทะเลหายากกําลังจะสูญพันธุ ถาไมกําหนดพ้ืนท่ีคุมครองทางทะเล 
จริงหรือ?” เปนคําถามท่ีตองการคําตอบและคําอธิบายอยางตรงไปตรงมา กอนท่ีเวลาจะผันผานไป
ดวยเหตุปจจัยท่ีมนุษยเปนผูกอ จนไมอาจหวนกลับมาแกไขอะไรไดอีก หรือท่ีเรียกวาถึงจุด “The 
point of no return” ความสูญเสียของเผาพันธุสิ่งมีชีวิตสําคัญในทะเลท่ีมีวิวัฒนาการมายาวนานนับ
ลานปนี้ อาจจะมีใหเห็นเพียงชวงชีวิตของยุคเรากระนั้นหรือ? โดยเฉพาะกรณีท่ีเกิดในนานน้ําไทยและ
ใกลเคียง ซ่ึงถาเปนอยางนั้น ก็จะเปนการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพในนานน้ํานี้ท่ีลูกหลานท่ี
สืบทอดตอจากเราไมอาจใหอภัยได จึงควรระลึกและตระหนักอยูเสมอวา “ทรัพยากรท่ีบรรพบุรุษของ
เราใหมานั้น เราใชหมดไปนานแลว ทุกวันนี้เรากําลังใชทรัพยากรของลูกหลานท่ีควรเปนสมบัติของ
เขาในอนาคต” ถึงเวลาแลวหรือยังท่ีเราควรจะคืนทรัพยสินนี้ใหลูกหลานของเรา กอนท่ีจะถึงจุด The 
point of no return. 
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สมมติฐานเบื้องตนในการวางกรอบการศึกษาครั้งนี้ คือ การกําหนดพ้ืนท่ี
คุมครองทางทะเลโดยอาศัยการมีสวนรวมท่ีมีประชาชนเปนองคประกอบหลัก จะเปนคําตอบในการ
รักษาทรัพยากรสัตวทะเลหายากอยางยั่งยืน 

1.1.2.2 สาเหตุหลักท่ีคุกคามประชากรสัตวทะเลหายาก 
1) ภัยคุกคามจากมนุษยโดยตรง 

ภัยจากการลา ท่ียังปรากฏอยูในหลายชุมชน เปนภัยคุกคามท่ี
กอใหเกิดการสูญเสียอยางตอเนื่อง ในขณะท่ีบางชุมชนมีการรวมกันสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ มี
ความขัดแยงในเรื่องนี้ของคนท้ังสองแนวคิด แมมีกฎหมายคุมครองสัตวเหลานี้ เชน พระราชบัญญัติ
คุมครองและสงวนสัตวปา พ.ศ. 2507 แตในทางปฏิบัติเจาหนาท่ีไมสามารถลวงรูและเขาถึงตัว
ผูกระทําผิดได เนื่องจากการลักลอบลากระทําไดงาย การสอดสองดูแลพ้ืนท่ีของเจาหนาท่ีไมสามารถ
ครอบคลุมไดหมด  

ภัยจากเครื่องมือประมง มีเครื่องมือประมงหลายชนิดท่ีเปนอันตราย
ตอสัตวทะเลหายาก และสวนมากไมมีมาตรการในการกํากับการใชเพ่ือลดอันตรายท่ีจะเกิดข้ึนตอสัตว
ทะเลหายาก ความรุนแรงในการทําลายสัตวทะเลหายากโดยเครื่องมือประมงเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงในแตละ
ปมีสัตวเหลานี้ตายจากเครื่องมือประมงนับหลายรอยตัว 

2) ภัยคุกคามจากการพัฒนาพ้ืนท่ี 
บริเวณแนวชายฝงทะเลเปนพ้ืนท่ีท่ีมีการพัฒนามากท่ีสุด เนื่องจาก

ความสะดวกดานการคมนาคมขนสง หลายพ้ืนท่ีตามแนวชายฝง โดยเฉพาะบริเวณอาวไทยตอนบน มี
โรงงานอุตสาหกรรมมากมาย โรงงานเหลานี้มีการปลอยของเสียท้ังตามกฎกติกาและไมปฏิบัติตามกฎ 
ของเสียเหลานี้ไหลลงสูทะเลซ่ึงมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตของสัตวทะเลโดยตรง ในบริเวณดังกลาว
เปนท่ีอยูอาศัยของโลมาหลายรอยตัว นับตั้งแตฝงอาวไทยดานตะวันตก จ. เพชรบุรี ไปจนถึง ฝง
ตะวันออก จ. ชลบุรี และในบางฤดูมีวาฬบรูดา ซ่ึงเปนสัตวขนาดใหญ (ลําดับ 7 ของโลก) อาศัยหากิน
อยูหลายสิบตัว ปญหาท่ีเกิดข้ึนคือ นอกจากสารพิษท่ีละลายในน้ําทะเลแลว มลสารท่ีปลอยมาจาก
โรงงานและสารอาหารท่ีไหลลงมาจากแผนดินเกิดการสะสมในพ้ืนท่ีเพ่ิมมากข้ึน เม่ือเขาสูชวงฤดูรอน
ท่ีมีแสงแดดจัด ทําใหแพลงกตอนบางชนิดเจริญเติบโตอยางรวดเร็วในปริมาณมาก หรือท่ีเรียกวา
แพลงกตอนบลูม ทําใหเกิดปรากฏการณน้ําเปลี่ยนสี หรือชาวบานมักเรียกวา “ข้ีปลาวาฬ” เปนเหตุ
ใหสัตวทะเลไมสามารถอาศัยอยูได พ้ืนท่ีดังกลาวแมมีพระราชบัญญัติคุมครองและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม เปนเครื่องมือในการกํากับดูแลพ้ืนท่ีดานสิ่งแวดลอมก็ตาม แตไมไดคุมครองชีวิตและ
สุขภาพของสัตวทะเลหายาก 

การพัฒนาดานการทองเท่ียวท่ีไมเปนไปตามกรอบความสมดุลของ
ธรรมชาติ ทําใหมนุษยแยงพ้ืนท่ีของสัตวทะเลหายากอยางมีนัยสําคัญ โรงแรมท่ีสรางเพ่ือรองรับ
นักทองเท่ียวท่ีหลั่งไหลเขาในภูมิภาคนี้อยางตอเนื่องถึงปละกวา 25 ลานคน ในชวงป พ.ศ. 2556 ท่ี
ผานมา และจํานวนมากกวาครึ่งท่ีเปนการทองเท่ียวทางทะเลหรือเก่ียวของกับทะเล ทําใหพ้ืนท่ีมีการ
พัฒนาอยางตอเนื่องเพ่ือรองรับการทองเท่ียวท่ีเติบโตข้ึนมาก โดยเฉพาะการสรางโรงแรมท่ีพักใน
รูปแบบตางๆ ท้ังขนาดเล็กและใหญ เพ่ิมข้ึนจํานวนมาก ดวยเหตุนี้ทําใหบริเวณท่ีมีนักทองเท่ียว
จํานวนมากมักมีกิจกรรมทางน้ําเพ่ิมข้ึนตามมา ท้ังเสียงและอันตรายจากพาหนะทางน้ําท่ีรวมถึง
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พาหนะท่ีใหความบันเทิงตางๆ รบกวนและเบียดเบียนพ้ืนท่ีของสัตวทะเลหายากในการดํารงชีวิตไมได
อยูอยางปรกติสุข ในพ้ืนท่ีดังกลาวไมมีมาตรการใดๆ ท่ีคุมครองชีวิตสัตวทะเลหายาก การกําหนดการ
ใชประโยชนของพ้ืนท่ีควบคูกับการจัดทําผังเมือง จึงมีความจําเปนดานการบูรณาการรวมกันเพ่ือรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหยั่งยืน รวมท้ังเปนผลดีตอท้ังตอระบบนิเวศ สัตวน้ําและสัตว
ทะเลหายากอีกดวย 

3) ภัยคุกคามจากขยะทะเล (Marine Debris) 
สัตวทะเลหายาก โดยเฉพาะ เตาทะเล วาฬและโลมา เสียชีวิต

เนื่องจากกินขยะพลาสติกทําใหระบบทางเดินอาหารเกิดปญหาไมสามารถยอยอาหารได โดยปกติ
พลาสติกใชเวลานานกวา 400 ป ในการยอยสลาย ถุงพลาสติกสวนใหญมาจากบนฝงท้ังบริเวณแนว
ชายฝงท่ีเปนแหลงอาศัยของชุมชนและโรงแรมท่ีพักอาศัย ตลอดจนนักทองเท่ียว และถุงพลาสติกอีก
สวนหนึ่งมาจากแหลงอ่ืนแตลอยมาตามกระแสน้ําและลม เนื่องจากถุงพลาสติกเปนท่ีนิยมใชในท่ัวทุก
ภูมิภาค ดังนั้นปญหาเรื่องขยะพลาสติกและขยะพิษอ่ืนๆ จึงจําเปนตองมีการจัดการใหเปนระบบ 
โดยเฉพาะปลายน้ําท่ีเปนแหลงรองรับสุดทาย ดังนั้นการจัดการพ้ืนท่ีจึงตองนํามาวิเคราะหเพ่ือลด
ปญหาขยะท่ีเปนอันตรายตอสัตวทะเลหายากเหลานี้ ในบางประเทศตระหนักถึงภัยจากถุงพลาสติก 
จึงไดออกกฎหมายและมาตรการในการกํากับการใชอยางเขมงวด แตในประเทศไทย ยังไมมีกฎหมาย
หามใชจริงจัง  

1.1.2.3 มาตรการในการควบคุมรักษาพ้ืนท่ีท่ีเปนท่ีอยูอาศัยของสัตวทะเลหายาก
ไมเพียงพอ 

แมมีประกาศเขตอุทยานแหงชาติทางทะเลแลวถึง 25 แหง (ตารางท่ี 1) 
ก็ตาม แตเปนพ้ืนท่ีจํานวนนอยมากเม่ือเปรียบเทียบกับพ้ืนทะเลท้ังหมดของไทย เพียงไมถึงรอยละ 2 
มีพ้ืนท่ีอีกเปนจํานวนมากท่ีจําเปนตองมีมาตรการและกฎระเบียบเพ่ือใชในการกํากับดูแลรักษาพ้ืนท่ีท่ี
เปนท่ีอยูอาศัยหากินของสัตวทะเลหายาก โดยเฉพาะสัตวทะเลท่ีมีพ้ืนท่ีหากินในบริเวณท่ีจํากัด เชน 
พะยูนกับแหลงหญาทะเล โลมาหลายกลุมท่ีมีขอบเขตเฉพาะพ้ืนท่ี รวมท้ังแหลงวางไขของเตาทะเล 
เปนตน การกําหนดพ้ืนท่ีคุมครองสําหรับปกปองรักษาสัตวเหลานี้จึงเปนเรื่องสําคัญท่ีตองดําเนินการ 
รูปแบบของการกําหนดเปนเขตพ้ืนท่ีคุมครองสัตวทะเลเหลานี้จะตองเหมาะสมกับแตละพ้ืนท่ี โดย
คํานึงถึงการอาศัยอยูรวมกันของชุมชนชายฝงกับสัตวทะเลอยางเปนมิตร จํานวนพ้ืนท่ีท่ีควรประกาศ
เปนเขตพ้ืนท่ีคุมครองก็ตองพิจารณาอยางรอบคอบ โดยใหมีผลกระทบท้ังตอคนและสัตวนอยท่ีสุด 
 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

1.2.1 เพ่ือทราบถึงสถานภาพและแนวโนมประชากรของสัตวทะเลหายากในนานน้ําไทย 
1.2.2  เพ่ือทราบสาเหตุการลดลงของประชากรสัตวทะเลหายาก 
1.2.3 เพ่ือเขาใจในบทบาทของแตละองคประกอบท่ีใชในการกําหนดพ้ืนท่ีคุมครองสัตว

ทะเลหายากสําหรับการอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรอ่ืนๆ อยางยั่งยืน 
1.2.4 เพ่ือจัดทํากรอบขอเสนอในเชิงนโยบายและในทางปฏิบัติ ท้ังดานจัดการและดาน

เทคนิค 
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1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 
1.3.1 ขอบเขตการศึกษา 

ขอบเขตการศึกษา ครอบคลุมองคประกอบตางๆ ดังนี้ 
1.3.1.1 มิติขอมูล: ศึกษาและวิเคราะหจากเอกสารทางวิชาการท่ีเคยดําเนินการ

มาแลว 
1.3.1.2 มิติพ้ืนท่ี: พ้ืนท่ีศึกษาอยูในนานน้ําไทยท้ังฝงอันดามันและอาวไทย 
1.3.1.3 มิติทรัพยากรกับชวงเวลา: ศึกษาและวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิถึงการ

เปลี่ยนแปลงของทรัพยากรสัตวทะเลหายากตามชวงเวลาและฤดูกาล  
1.3.1.4 มิติผูเก่ียวของ: ในการศึกษาจะใชขอมูลปฐมภูมิจากผูเก่ียวของ (stake 

holders) โดยเฉพาะนักวิชาการ และเจาหนาท่ีรัฐ รวมท้ังชุมชนชายฝง 
1.3.1.5 ศึกษาจากเอกสารและขอเท็จจริงในสภาวะปจจุบันเพ่ือนําไปกําหนด

กรอบการจัดทําพ้ืนท่ีคุมครองสัตวทะเลหายาก 
1.3.2 วิธีการดําเนินการศึกษา 

1.3.2.1 วิเคราะหสถานภาพของทรัพยากรสัตวทะเลหายากและปจจัยท่ีมีผลตอ
การเปลี่ยนแปลงจากฐานขอมูลท่ีเชื่อถือได ตามหลัก outside in โดยใชวิธีของ PESTLE ตาม 
Renewal Associates (2003) และ หลัก Inside out โดยวิธีของ 7s ตาม McKinsey 7s 
Framework 

1.3.2.2 วิเคราะหผู มีสวนเก่ียวของกับการขับเคลื่อนกิจกรรมนี้ใหดําเนินไป
ขางหนา โดยใชวิธี Stakeholder analysis ตามวิธีของ World Bank Participatory Tools and 
Technique 

1.3.2.3 วิเคราะหกรอบทิศทางและแนวทางปฏิบัติเพ่ือนําไปสูเปาหมายโดยวิธี 
ERIC+SAP ตามวิธีของ Gregg F. Hayden (2010) 

1.3.2.4 นําผลวิ เคราะหมาใชในการกําหนดกรอบพ้ืนท่ีคุมครอง และการ
ขับเคลื่อนไปสูเปาหมายอยางเปนรูปธรรม 

1.3.3 ระเบียบวิธีการศึกษา 
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาลักษณะเชิงพรรณนา โดยใชวิธีการ ดังนี้ 
1.3.3.1 ศึกษาและวิเคราะหจากขอมูลทุติยภูมิ ไดแก เอกสารวิชาการท่ีตีพิมพใน

วารสารท้ังในและตางประเทศ และรายงานผลการศึกษา/ผลงานวิจัย ท่ีเก่ียวของกับทรัพยากรสัตว
ทะเลหายาก รวมท้ังขอมูลจากเครือขายอินเตอรเน็ต 

1.3.3.2 รวบรวมและวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิ 
1) สัมภาษณนักวิชาการ เจาหนาท่ีรัฐ ท่ีเก่ียวของ และชุมชนท่ีมีสวนได

สวนเสีย ท้ังในมิติของเวลา (time) และมิติของพ้ืนท่ี (space) 
2) เจาหนาท่ีรัฐ ท่ี มีหนา ท่ีในการกํากับดูแลการใชประโยชนจาก

ทรัพยากรใหเปนไปตามกฎหมาย 
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1.3.3.3 อาศัยความรูและประสบการณจากการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีและการ
รวมงานกับชุมชนในพ้ืนท่ี รวมท้ังจากเวทีการประชุมท้ังในและระหวางประเทศ มาใชในการวิเคราะห
เชิงลึก 

1.3.4 กรอบและข้ันตอนในการศึกษา 
กระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินการศึกษาครั้งนี้ แสดงโดยสรุปในแผนภูมิท่ี 

1 เริ่มจากความสําคัญและปญหาของสัตวทะเลหายาก ขอเท็จจริงในสถานภาพและแนวโนมการ
เปลี่ยนแปลงท่ีกําลังดําเนินอยู นําไปสูขอเสนอแนะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดูแลรักษาสัตวทะเล
หายากตามปจจัยและกลไกสําคัญท่ีควรมี เพ่ือนําไปสูเปาหมายในการกําหนดพ้ืนท่ีคุมครอง และมีสัตว
ทะเลหายากใหคงมีอยูชั่วลูกชั่วหลานสืบไป 
 

 
 

แผนภูมิท่ี 1 แสดงกระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินการศึกษา 
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1.4 ประโยชนของการศึกษา 
1.4.1 มีขอมูลและองคความรูดานสถานภาพและแนวโนมประชากรของทรัพยากรสัตว

ทะเลหายากในนานน้ําไทย 
1.4.2 มีขอมูลดานภัยคุกคามท่ีเปนสาเหตุทําใหประชากรสัตวทะเลหายากลดนอยลง ท่ี

เปนประโยชนตอการจัดการแกไข 
1.4.3 มีกรอบแนวทางในการนําองคประกอบและปจจัยท่ีเก่ียวของมาใชในการกําหนด

พ้ืนท่ีคุมครองทางทะเล 
1.4.4 มีกรอบขอเสนอแนะในภาพองครวมท้ังหมดตามกระบวนการจัดทําพ้ืนท่ีคุมครอง

ทางทะเลท่ีมีประสิทธิภาพ ท้ังทางดานนโยบาย ทางปฏิบัติ ทางเทคนิค และการติดตามประเมินผล 
  

1.5 นิยามศัพท / การจํากัดความหมายของคําศัพทท่ีสําคัญ 
1.5.1 สัตวทะเลหายาก (Marine Endangered Species) หมายถึง สัตวทะเลท่ีมีจํานวน

นอยและหายากหรือใกลสูญพันธุ ถูกจัดอยูในบัญชีท่ีหามซ้ือหามขายของ CITES ไดแก โลมา วาฬ 
พะยูน เตาทะเล 

1.5.2 สัตวทะเลเลี้ยงลูกดวยนม (Marine Mammals) หมายถึงสัตวเลือดอุนท่ีเลี้ยงลูก
ดวยน้ํานม อาศัยอยูในทะเลตลอดชีวิต และหายใจดวยปอดเหมือนมนุษย ไดแก โลมา วาฬ และ 
พะยูน พวกนี้ไมจัดเปนปลาท่ีหายใจดวยเหงือก อยางไรก็ตามในพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 
2490 เรียกสัตวเหลานี้วา ปลาวาฬ ปลาโลมา ตามความคุนเคยแตโบราณท่ีเรียกสัตวท่ีอาศัยในน้ําวา 
“ปลา” เปนคํานําหนา ในปจจุบันนักมีนวิทยาไมใชคําวา “ปลา” นําหนา เพ่ือไมใหเกิดความสับสน
ระหวางปลาท่ีหายใจดวยเหงือก กับ สัตวเลี้ยงลูกดวยนมท่ีหายใจดวยปอด เชนเดียวกับท่ีปรากฏใน
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ. ศ. 2542 ท่ีไมใชคําวา “ปลา” นําหนา 

1.5.3 พ้ืนท่ีคุมครองทางทะเล (Marine Protected Areas : MPAs) หมายถึงพ้ืนท่ีทาง
ทะเลท่ีไดรับการปกปองดูแลรักษาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลายเรื่อง โดยออกมาตรการ ระเบียบ 
หรือกฎหมาย เพ่ือกําหนดกิจกรรมใดๆ วาอนุญาตใหทําอะไร หรือไมใหทําอะไรบาง มีวัตถุประสงค
ชัดเจนวาเพ่ือปกปองดูแลรักษาอะไร รูปแบบของพ้ืนท่ีคุมครองมีหลายรูปแบบ ข้ึนอยูกับพ้ืนท่ีและตัว
ทรัพยากรท่ีตองการปกปองรักษา 

1.5.4 หญาทะเล (Sea Grasses) เปนพืชชั้นสูง มีดอกมีผล ชื่อเปน หญา แตไมเหมือนกับ
หญาบนบก ท่ัวโลกมีหญาทะเลท่ีเปนพืชชั้นสูงประมาณ 60 ชนิด พบในภูมิภาคอาเซียน 18 ชนิด และ
พบในไทย 13 ชนิด เปนแหลงอาศัยและหากินท่ีสําคัญของพะยูน 



 

  
บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 
 
2.1 แนวคิดทฤษฎี 

2.1.1 กรอบในการวิเคราะหปญหา 
นําเอาทรัพยากรสัตวทะเลหายากเปนตัวตั้ง แลวมาวิเคราะหปญหาถึงปจจัยตางๆ 

ท่ีคุกคามตอสัตวทะเลเหลานี้ จากนั้นมาวิเคราะหหาแนวทางในการลดผลกระทบท่ีเกิดจากปจจัย
เหลานั้น โดยคํานึงถึงพ้ืนฐานของการอาศัยอยูรวมกันระหวางคนกับสัตวทะเลอยางเปนมิตรและ
เก้ือกูลซ่ึงกันและกัน 

ปจจัยตางๆ ท่ีนําวิเคราะหเพ่ือลดผลกระทบนั้น ตองมองท้ังภาพกวางในระดับ 
ประเทศและภูมิภาค และภาพลึกถึงระดับชุมชน โดยครอบคลุมในทุกดานท่ีเก่ียวของ เชน จุดออน
ดานนโยบายและยุทธศาสตร ดานระเบียบกฎหมายท่ียังไมครอบคลุม ดานเศรษฐกิจและความเปนอยู
ของชุมชน ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม รวมถึงบทบาทหนาท่ีของแตละองคกร ชุมชน และ
ผูเก่ียวของ วามีความสามารถในการสนับสนุนการดําเนินการไดอยางไร เปนตน 

จากการวิเคราะหหาสาเหตุและปจจัยท่ีกอใหเกิดภัยคุกคามตอการดํารงชีวิตของ
สัตวทะเลหายากแลว นําผลมาวิเคราะหตอเพ่ือหาแนวทางท่ีเปนไปไดในการกําหนดมาตรการ 
ขอบังคับ กฎกติกา กฎระเบียบ นโยบาย หรือ กฎหมาย ในการกํากับดูแลไมใหเกิดภัยคุกคามตอสัตว
ทะเล โดยเนนย้ําท่ีการปฏิบัติใหเปนรูปธรรม และการขับเคลื่อนท่ีสามารถเดินไปยังเปาหมายท่ีมี
ประสิทธิภาพ ท้ังนี้ตองอาศัยผลงานวิจัยทางวิชาการเปนสวนสนับสนุนการดําเนินการใหเปนท่ี
ประจักษวาเปนแนวทางท่ีดีและเหมาะสมท่ีสุด 

สรุปกรอบในการวิเคราะหปญหาไดดังนี้คือ ใชหลักพิจารณาถึงจุดออน จุดแข็ง 
อุปสรรค และ โอกาส โดยวิเคราะหแบบการมองจากภายนอก (ปจจัยท่ีเกิดจากภายนอก) และมอง
จากภายใน (ปจจัยท่ีมาจากองคกรหรือบุคลากร) รวมท้ังวิเคราะหหาแนวทางโดยคํานึงถึงผูมีสวนรวม
ในทุกภาคสวน และหนทางในการขับเคลื่อนสูเปาหมาย  

2.1.2 แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 
กรอบแนวคิดหลักคือการอนุรักษสัตวทะเลหายากโดยใชหลักการกําหนดพ้ืนท่ี

คุมครองท่ีมีขอปฏิบัติตามกรอบขอกําหนดท่ีไดตกลงกันและเปนท่ียอมรับแลว โดยอาศัยการนําขอมูล
ขาวสารในทุกดาน มาวิเคราะหและประมวลใหตกผลึกและเปนขอเท็จจริงท่ีนาเชื่อถือ มาใชเปน
บรรทัดฐานในการวิเคราะหหากรอบแนวทางในการกําหนดมาตรการ หรือกฎกติกา หรือระเบียบใดๆ 
ตามหลักสากล หรือท่ีนิยมปฏิบัติตามหลักขอตกลงระหวางประเทศ เชื่อมโยงไปสูทฤษฎีอ่ืนๆ ท่ีใชเปน
แนวคิดหลักตามหลักการกําหนดพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการดํารงชีวิตของสัตวทะเลหายากใหเปนพ้ืนท่ีคุมครอง
ท่ีเอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติการดานการอนุรักษ ท้ังในระดับรัฐ ระดับเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ รวมท้ัง
องคกรตางๆ ท่ีมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อน และชุมชนท่ีเก่ียวของ 
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ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการกําหนดพ้ืนท่ีคุมครองและความจําเปนในการกําหนดให
เปนพ้ืนท่ีคุมครองมีในหลายบริบท ในการศึกษาครั้งนี้ใชแนวทางของ Pomeroy et al. (2004) ท่ีให
ความหมายของการคุมครองพ้ืนท่ีในหลายรูปแบบ เชน เพ่ือคุมครองชนิดของสัตวและแหลงท่ีอยูอาศัย 
เพ่ือคุมครองความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือจัดการการใชประโยชนจากทรัพยากรดานการ
ทองเท่ียวและท่ีเก่ียวเนื่องกัน เพ่ือลดความขัดแยงของผูใชทรัพยากรท่ีแตกตางกัน เปนตน ท้ังนี้ให
เปนไปตามเจตนารมณของ “RIO Declaration” ในบทปฏิบัติการ 21 หรือท่ีเรียกวา “Agenda 21” 
ซ่ึงถูกบัญญัติจากท่ีประชุมสุดยอดสิ่งแวดลอมโลก “Earth Summit” ท่ีกรุงริโอ เดอ จาเนโร เม่ือป 
ค.ศ. 1992 และไดเนนย้ําตอเนื่องใหปฏิบัติตามบทปฏิบัติการ 21 อยางจริงจัง ในท่ีประชุม “World 
Summit” อีกครั้ง ท่ีประเทศสาธารณรัฐอาฟริกาใต ในป ค.ศ. 2002 รวมท้ังการตอกย้ําใหแตละ
ประเทศปฏิบัติตามในบทปฏิบัติการ 21 อยางจริงจังและอยางตอเนื่องในอีก 10 ปตอมา ตามท่ี
ประชุมสุดยอดสิ่งแวดลอมโลกลาสุด ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร เม่ือป ค.ศ. 2012 

ในบทปฏิบัติการ 21 ไดมุงหวังใหทรัพยากรธรรมชาติไดรับการคุมครองและอนุรักษ
เพ่ือการใชประโยชนอยางยั่งยืน แนวทางการใชมาตรการดานพ้ืนท่ีคุมครองก็เปนบริบทหนึ่งท่ีเปน
กลไกสําคัญ และใหรวมมือกันตามกฎหมายระหวางประเทศ โดยอยูบนพ้ืนฐานขอเท็จจริงตามหลัก
วิชาการ แมไมไดกําหนดไววาควรกําหนดในจํานวนเทาไรของพ้ืนท่ีท้ังหมด แตหลายประเทศ
ตั้งเปาหมายไวท่ีรอยละ 10 ซ่ึงเปนระดับท่ีใหผลดีตอการรักษาทรัพยากรอยางยั่งยืน ในประเทศไทย
พ้ืนท่ีคุมครองอยูในเขตท่ีประกาศเปนเขตอุทยานแหงชาติท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีทางทะเล ตามท่ีกลาวแลว
ขางตน (ตารางท่ี 1) แตไมถึงรอยละ 2 ในสถานการณปจจุบัน การท่ีจะประกาศเปนพ้ืนท่ีอุทยาน
แหงชาติ ตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 นั้นกระทําไดยากและเปนขบวนการท่ีใช
เวลานานมาก การกําหนดพ้ืนท่ีคุมครองอาจจะตองอาศัยรูปแบบอ่ืนๆ โดยเฉพาะในการศึกษาครั้งนี้ท่ี
ประสงคอนุรักษสัตวทะเลหายาก เปนประเด็นหลักและสําคัญ รูปแบบของพ้ืนท่ีคุมครองเดิมท่ีเคยมีใช
ในหลายรูปแบบ ตองนํามาวิเคราะหตอไปวารูปแบบใดท่ีเหมาะสม หรือควรกําหนดรูปแบบใหม 
 
2.2 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

2.2.1  เอกสารทางวิชาการดานการวิเคราะหสถานภาพของสัตวทะเลหายาก 
การสืบทราบจํานวนหรือปริมาณของสัตวทะเลหายากในทะเล เปนเรื่องท่ียากและ

ตองใชงบประมาณในการสํารวจสูงมาก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงซ่ึงเปนหนวยงานภาครัฐท่ี
มีหนาท่ีรับผิดชอบในการศึกษาวิจัยสถานภาพของสัตวทะเลหายากไดจัดสรรงบประมาณในแตละป
เพ่ือสํารวจสถานภาพของสัตวเหลานี้อยางตอเนื่อง เอกสารวิชาการท่ีนํามาใชเปนขอมูลหลักสวนใหญ
มาจากเอกสารตีพิมพของนักวิชาการในกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงเปนหลัก โดยมุงเนนท่ีสัตว
ทะเลหายากท่ีสําคัญและมีแนวโนมตอการสูญพันธุ ไดแก วาฬ โลมา พะยูน และเตาทะเล ตัวอยาง
เอกสารท่ีใช เชน เรื่องวาฬบรูดาในอาวไทย (กาญจนา, 2556; Adulyanukosol et al., 2012) ท่ี
สามารถสืบทราบจํานวนและจําแนกวาฬบรูดาท่ีพบไดเกือบทุกตัว จํานวนของสัตวทะเลหายากชนิด
อ่ืนๆ กลุมวาฬและโลมา ท่ีมีการบันทึกแลวพบจํานวน 27 ชนิด ปริมาณของสัตวเหลานี้ก็มีการสํารวจ
อยางตอเนื่องในนานน้ําไทย เชน ในปจจุบันพบโลมา ประมาณ 850 ตัว พะยูน ประมาณ 250 ตัว 
เตาทะเล ประมาณ 200 ตัว เปนตน (วุฒิชัย และคณะ, 2557; สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทาง
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ทะเล ชายฝงทะเล และปาชายเลน, 2555) เรื่องพะยูนในนานน้ําไทย (กาญจนา, 2549) เรื่องเตาทะเล 
(สุพจน, 2544; Kittiwattnawong, 2004) เปนตน 

2.2.2 เอกสารท่ีเกี่ยวของกับการจัดการและอนุรักษคุมครองทรัพยากรทางทะเล 
ดานการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลท่ีเก่ียวกับสัตวทะเลหายาก มีการ

ดําเนินการตางกรรมตางวาระ ในหลายพ้ืนท่ี สวนใหญจะเปนเฉพาะแหง ไมมีผลการปฏิบัติอยาง
จริงจัง เนื่องจากขาดกลไกทางกฎหมายท่ีตองใชในการปฏิบัติ รวมท้ังขาดงบประมาณสนับสนุนการ
ปฏิบัติตามบริบทของราชการ การจัดการสวนใหญจึงเปนการกําหนดมาตรการท่ีจัดการกันเองโดย
ชุมชน ซ่ึงไดผลในระดับหนึ่ง ข้ึนอยูกับความเขมแข็งและการเอาใจใสของชุมชนเปนหลัก แนวทางการ
จัดการทรัพยากรสัตวทะเลหายากเพ่ือหวังผลในระดับประเทศและภูมิภาค ใชหลักการจัดการของ 
Appleton et al. (2003) ซ่ึงใชผลจากการประชุมหารือของประเทศสมาชิกเปนแนวปฏิบัติของกลุม
ประเทศอาเซียนใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยมุงเนนท่ีบุคลากรท่ีขับเคลื่อนกระบวนการเปนหลัก 
และใชหลักการของ Pomeroy et al. (2004) ท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของการจัดการ โดยอาศัยการ
ประเมินดานตัวชี้วัดผลสําเร็จของงาน 

นอกจากนี้ยังใชกรณีศึกษาดานการจัดการทรัพยากรชายฝงของ สุวลักษณ (2554) 
ท่ีใชหลักวิเคราะหถึงภาวะกดดันและภัยคุกคามตอทรัพยากรชายฝงและระบบนิเวศชายฝง การ
บริหารความขัดแยงในเรื่องการแยงใชทรัพยากร การใชเครื่องมือในการจัดการทรัพยากร การสราง
กระบวนการมีสวนรวมท่ีเปนหนทางสําคัญในการเดินสูความสําเร็จของทุกภาคสวน รวมท้ังหลักการ
ประเมินผลสําเร็จ 

แหลงขอมูลท่ีนาเชื่อถือและเปนขอมูลท่ีเปนปจจุบันมากท่ีสุดท่ีสามารถสืบคนไดท่ี 
หนา Web Page ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง คือ www.dmcr.go.th website นี้ เปน
ฐานขอมูลสําคัญท่ีใชในการอางอิงของประเทศไทย และมีการพัฒนาขอมูลขาวสารอยางตอเนื่อง 



 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 
3.1 การวิเคราะหสถานภาพและแนวโนมประชากรของทรัพยากรสัตวทะเลหายาก 

3.1.1 สถานภาพทรัพยากรสัตวทะเลหายาก 
3.1.1.1 วาฬและโลมา 

วาฬและโลมาจัดเปนสัตว เลือดอุน ท่ี เลี้ ยงลูกดวยนม อยู ในกลุม 
Cetaceans มีรายงานวาพบโลมาและวาฬในนานน้ําไทยแลวท้ังสิ้นจํานวน 27 ชนิด (ตารางท่ี 2) 
 
ตารางท่ี 2  ชนิดของโลมาและวาฬท่ีพบในนานน้ําไทย  
 

วงศ ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร 
1. Balaenopteridae 1. ปลาวาฬฟน Fin whale Balaenoptera physarus 
 2. ปลาวาฬบรูดา 

3. ปลาวาฬโอมูรา 
4. ปลาวาฬหลังคอม 
5. ปลาวาฬสีนํ้าเงิน 

Bryde’s whale 
Omura whale 
Humpback whale 
Blue whale 

Balaenoptera edeni 
Balaenoptera omurai 
Megaptera novaeangliae 
Balaenoptera musculus 

2. Physeteridae 1. ปลาวาฬหัวทุย Great sperm whale Physeter macrocepharus 
3. Kogiidae 1. ปลาวาฬหัวทุยเล็ก Pigmy sperm whale Kogia breviceps 
 2. ปลาวาฬหัวทุยแคระ Dwaff sperm whale Kogia simus 
4. Ziphiidae 1. ปลาวาฬฟนสองซี ่

2. ปลาวาฬคูเวียร 
3. ปลาวาฬเบลนวิลล 

Ginkgo-toothed whale 
Cuvier’s beaked whale 
Blainville’s beaked 
whale 

Mesoplodon ginkgoden 
Ziphius cavirostris 
Mesoplodon densirostris 

5. Delphinidae 1. ปลาวาฬเพชรฆาต Killer whale Orcinus orca 
 2. ปลาวาฬเพชรฆาตดํา 

3. ปลาวาฬเพชรฆาตเล็ก 
4. ปลาวาฬนํารองครีบสั้น 
5. ปลาวาฬหัวแตงโม 
6. โลมาเผือก, หลังโหนก 

False killer whale 
Pygmy killer whale 
Short-fined pilot whale 
Melon-headed whale 
Hump-backed dolphin 

Pseudorca crassiden 
Feresa attenuate 
Globicephala 
macrorhynchus 
Peponocephala electra 

 7. โลมาปากขวด Bottlenose dolphin Sousa chinensis 
Tursiops aduncus 

 8. โลมาฟนหาง Rough-toothed dolphin Steno bredanensis 
 9. โลมาปากยาว 

10. โลมาเฟรเซอร 
11. โลมารสิโซ 

Common dolphin 
Fraser’s dolphin 
Risso’s dolphin 

Delphinuscapensis 
Lagenodelphis hosei 
Grampus griseus 
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วงศ ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร 
 12. โลมากระโดด Spinner dolphin Stenella longirostris 
 13. โลมาแถบ Striped dolphin Stenella coeruleoalba 
 14. โลมาลายจุด Spotted dolphin Stenella attenuata 
 15. โลมาอิรวด,ี หัวบาตร Irrawaddy dolphin Orcaella brevirostris 
6. Phocoenidae 1. โลมาหัวบาตรหลังเรยีบ Finless porpoise Neophocaena 

phocaenoides 

ท่ีมา: สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝงทะเล และปาชายเลน, 2555 
 

วาฬชนิดท่ีพบลาสุดคือวาฬสีน้ําเงิน (ภาพท่ี 2) ซ่ึง นายกองเกียรติ กิตติ
วัฒนาวงศ นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ ศูนยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
ทะเลอันดามัน จ. ภูเก็ต เปนผูรายงาน เม่ือตนป พ.ศ. 2557 ท่ี จ. ตรัง และจัดเปนสัตวท่ีมีขนาดใหญ
ท่ีสุดในโลก เทาท่ีเคยมีการบันทึกของโลกนี้ มีความยาวมากกวา 25 เมตร และหนักกวา 120 ตัน เดิม
เคยมีมากกวา 300,000 ตัว ในท่ัวทุกภูมิภาคของโลก แตปจจุบันเหลือประมาณ 5,000 ตัว เทานั้น จึง
เปนสัตวท่ีเสี่ยงตอการสูญพันธุอยางยิ่ง 

  

   
 

ภาพท่ี 2  วาฬสีน้ําเงิน เปนสัตวท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในโลก เปรียบเทียบกับไดโนเสารขนาดใหญ 
 
วาฬขนาดใหญท่ีพบเห็นบอยในนานน้ําไทยคือ วาฬบรูดา ซ่ึงเปนสัตว

ขนาดใหญเปนลําดับ 7 ของโลกในปจจุบัน มีความยาวถึง 15 เมตร และหนักมากกวา 20 ตัน (หรือ
เทียบกับชาง 5 ตัว) ในปจจุบันประมาณวามีไมถึง 25,000 ตัว ในอาวไทยมีการศึกษาวาฬชนิดนี้อยาง
จริงจังในชวง 4-5 ปท่ีผานมา พบวา วาฬบรูดาท่ีใชชีวิตอาศัยอยูในอาวไทยเปนสวนใหญนั้น มีไมต่ํา
กวา 45 ตัว ในจํานวนนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ไดตั้งชื่อแลว 40 ตัว ตามตําหนิท่ีพบใน
แตละตัว และจากการสํารวจอยางตอเนื่อง พบวามีแมวาฬบรูดา 9 ตัว ท่ีใหกําเนิดลูกในอาวไทย และ
ในจํานวนนี้มีถึง 3 ตัว ท่ีใหกําเนิดลูกเปนตัวท่ี 3 (ดูรายละเอียดไดใน Adulyanukosol et al., 2012) 
โดยท่ัวไปสามารถพบวาฬบรูดา ในอาวไทยในชวงเดือน มีนาคม-พฤศจิกายน สําหรับฝงอันดามันยังมี
ขอจํากัดในการสํารวจ เพราะวาฬบรูดามีการแพรกระจายในบริเวณกวาง การสํารวจตองใชเวลาและ
งบประมาณสูงมาก 

มีการทดลองติดตามการเดินทางของวาฬบรูดาในอาวไทย โดยติด
เครื่องสงสัญญาณดวยระบบดาวเทียม พบวาในชวงระยะเวลาเพียง 1 วัน วาฬชนิดนี้สามารถเดินทาง
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ไดมากกวา 400 กิโลเมตร ทีเดียว และจากงานวิจัยในวาฬบางชนิด เชน วาฬสีน้ําเงิน พบวามัน
สามารถสื่อสารดวยเสียงในระยะไกลถึง 800 กิโลเมตรทีเดียว อยางไรก็ตามการวิจัยในเรื่องการ
แพรกระจายและแหลงหากิน ยังตองกระทําดวยความพยายามตอไป เพราะเปนขอมูลสําคัญตอการ
จัดการและการอนุรักษสัตวพวกนี้ใหคงอยูอยางยั่งยืน ไมเฉพาะในนานน้ําไทยเทานั้น แตรวมถึงใน
ภูมิภาคนี้ดวย 

วาฬชนิดอ่ืนๆ ท่ีพบเห็นบอยมีอีกหลายชนิด เชน วาฬเพชฌฆาต (Killer 
Whale หรือ Orca) โดยเฉพาะทางฝงอันดามัน แตยังไมมีรายงานวาทําอันตรายตอคน นอกจากนี้มี
รายงานวาพบวาฬเพชฌฆาตดํา (False Killer Whale) ฝูงใหญ จํานวน 30 ตัว เกยตื้นท่ีเกาะราชา 
เม่ือวันท่ี 26 มิถุนายน 2551 เปนปรากฏการณท่ีไมเคยพบมากอน อยางไรก็ตาม เจาหนาท่ีของกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงโดยไดรับความรวมมือจากนักทองเท่ียวและเครือขายอนุรักษในพ้ืนท่ี
ระดมกําลังเขาชวยเหลือ สามารถชวยชีวิตรอดถึง 29 ตัว (ภาพท่ี 3) และเสียชีวิต 1 ตัว จากบาดแผล
ฉกรรจท่ีเสียดสีกับโขดหิน ชวงระหวางเกยตื้น 
 

  
 
ภาพท่ี 3  วาฬเพชฌฆาตดําเกยตื้นท่ีเกาะราชาเม่ือวันท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ. 2551 สัตวแพทยของกรม

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ใชยารักษาในการปฐมพยาบาลเบื้องตน 
 

กลุมโลมาท่ีพบ 11 ชนิด ในนานน้ําไทย มีประมาณ 850 ตัว สวนใหญ
เปนชนิดโลมาอิรวดี ท่ีพบฝูงใหญกวา 100 ตัว บริเวณปากแมน้ําบางปะกง โดยเฉพาะในชวงปลายป 
ชุมชนในพ้ืนท่ีมีกิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียวชมโลมาเชิงนิเวศ ซ่ึงเปนท่ีสนใจของคนจํานวนไมนอยใน
แตละป บริเวณนี้จึงจําเปนตองมีมาตรการในการดูแลรักษาใหมีประสิทธิภาพ ในขณะท่ีโลมาอิรวดีใน
ทะเลสาบสงขลาท่ีเหลือประมาณ 20 ตัว เสี่ยงตอการสูญพันธุอยางยิ่ง ท้ังภัยจากเครื่องมือประมงและ
ความออนแอของตัวเองจากการผสมพันธุเลือดชิด (in-breed) การกําหนดพ้ืนท่ีคุมครองอยางเรงดวน
อาจมีความจําเปนสําหรับกรณีนี้ เพราะเปนโลมาอิรวดีท่ีพบในแหลงน้ําจืด 1 ใน 4 แหง ท่ัวโลก ใน
เวลานี้เทานั้น ในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ เชน บริเวณชายฝงในอาวไทยมักพบโลมาหัวบาตรหลังเรียบกระจายอยู
ท่ัวไป อาศัยอยูรวมกันเปนครอบครัว 3-5 ตัว เปนสวนใหญ นอกจากนี้สามารถพบเห็นโลมาหลังโหนก 
ซ่ึงบางฝูงอาจมีโลมาหลังโหนกท่ีมีผิวเปนสีชมพูอยูดวย โดยท่ัวไปมักพบเปนกลุมๆ ละประมาณ 4-7 
ตัว ในบางพ้ืนท่ี ชุมชนไดใหความสําคัญกับการอนุรักษโลมาชนิดนี้อยางจริงจัง เชน ท่ีอําเภอขนอม จ. 
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นครศรีธรรมราช เปนตน อยางไรก็ตามการดูแลนั้น อาศัยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนเปนหลัก 
สําหรับเครื่องมือทางกฎหมายยังไมสามารถดําเนินการไดเต็มประสิทธิภาพนัก 

ทางฝงทะเลอันดามันพบเห็นท้ังวาฬและโลมาไดไมยาก โลมาแตละกลุม
สวนใหญมีพ้ืนท่ีหากินกวางมาก เชน บริเวณหางฝงดานนอกของเกาะสุรินทร จ. พังงา มีโลมาฝูงใหญ
มาก มากกวา 100 ตัว และท่ีนาสนใจคือมีโลมาไมต่ํากวา 4-5 ชนิด อาศัยอยูในฝูงเดียวกัน เพราะ
บริเวณนี้มีสัตวน้ําท่ีเปนอาหารชุกชุมมาก เนื่องจากมีกระบวนการคลายกับแหลงน้ําผุด (upwelling) 
ท่ีนําเอาสารอาหารท่ีสมบูรณจากมวลน้ําชั้นลางพัดพาข้ึนสูชั้นบนท่ีมีแสงแดดจา ทําใหเปนปุยอยางดี
สําหรับแพลงกตอนพืชใชในการเจริญเติบโตจากการสังเคราะหแสง และแพลงกตอนพืชนี้ก็จะเปน
อาหารของสัตวตอๆ ไป ตามวงจรลูกโซอาหารในทะเล นอกจากนี้ยังพบวาบริเวณนี้เปนแหลงวางไข
ของปลาเศรษฐกิจอีกหลายชนิดอีกดวย เชน ปลามง ปลากะพง เปนตน 

เชนเดียวกับฝงอาวไทย ท่ีบางพ้ืนท่ีทางฝงอันดามันก็มีกลุมอนุรักษโลมา
โดยใชกระบวนการมีสวนรวมทํานองเดียวกัน แตมาตรการตางๆ ท่ีใชอยูก็ยังมีประสิทธิภาพไมเต็มท่ี
นัก ยังคงพบเห็นพวก วาฬ โลมา รวมท้ัง พะยูนและเตาทะเล ข้ึนมาเกยตื้นและเสียชีวิตอยูบอยครั้ง 
(ตารางท่ี 3) 
 
ตารางท่ี 3  แสดงจํานวนสัตวทะเลหายากท่ีเสียชีวิตระหวาง 1 ต.ค. 56 – 31 พ.ค. 57 
 

ชนิด อาวไทย อันดามัน รวม 

พะยูน  5 5 

โลมา 21 10 31 

เตาทะเล 44 23 67 

รวม 65 38 103 
 

3.1.1.2 พะยูน 
ฝงอันดามันพบพะยูนมากกวาฝงอาวไทยมาก โดยพบไมต่ํากวา 200 ตัว 

ในขณะท่ีฝงอาวไทยพบประมาณ 50 ตัว เทานั้น ท้ังนี้เปนเรื่องปกติเพราะฝงอันดามันมีแหลงหญา
ทะเลมากกวา โดยการสํารวจลาสุดพบแหลงหญาทะเลในอันดามันประมาณ 86,100 ไร สวนใหญอยู
ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดกระบี่และตรัง ในขณะท่ีฝงอาวไทยพบเพียง 32,565 ไร เทานั้น สวนใหญอยูในเขต
พ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี ชุมพร ระยอง พบประปรายท่ีจังหวัดปตตานี พะยูนกินแตหญาทะเลเทานั้น 
พะยูนแตละตัวกินหญาประมาณรอยละ 5 - 10 ของน้ําหนักตัว พะยูนขนาดใหญ มีน้ําหนักตัวกวา 
300 กิโลกรัม พะยูนฝูงใหญท่ีสุดพบท่ีจังหวัดตรังในพ้ืนท่ีท่ีมีแหลงหญาทะเลหนาแนน เคยสํารวจพบ
ในคราวเดียวกันถึง 126 ตัว รองลงมาพบในเขตจังหวัดกระบี่และพังงา ในฝงอาวไทยพบมากทางฝง
ตะวันออก บริเวณจังหวัดระยองถึงตราด และพะยูนฝูงนี้มีการเคลื่อนยายไปมาระหวางพรมแดนไทย
กับกัมพูชา นอกจากนี้พบประปรายจํานวนนอย (ประมาณ 10 ตัว) ท่ีบริเวณอาวไชยา จ. สุราษฎรธานี 
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3.1.1.3 เตาทะเล 
มีการประเมินกันวาเตาทะเลในนานน้ําไทยมีจํานวนนอยกวา 200 ตัว 

โดยประเมินจากเตาทะเลท่ีข้ึนวางไขปละ 200 – 400 รัง เทานั้น เตาทะเลจะใชชีวิตหลังจากฟกออก
จากไขอาศัยอยูในทะเลตลอดชีวิต ยกเวนตัวเมียในชวงวางไขท่ีตองข้ึนมาวางไขบนหาดทราย เตา
ทะเลในโลกนี้มีท้ังหมด 8 ชนิด ท่ีพบในไทยมี 5 ชนิด ไดแก เตามะเฟอง เตาตะนุ เตากระ เตาหญา 
และเตาหัวฆอน ในปจจุบัน แทบไมพบเตาหัวฆอนแลว เตามะเฟองซ่ึงเปนเตาชนิดท่ีมีขนาดใหญท่ีสุด
ในโลก สวนใหญอยูทางฝงทะเลอันดามัน ก็พบนอยมาก ในฝงอาวไทยสวนใหญพบเตาตะนุ ในขณะท่ี
ฝงอันดามันเปนเตาหญา สําหรับเตากระพบปริมาณนอยท้ังสองฝง อยางไรก็ตาม เตาหญาใน
มหาสมุทรอินเดียในภาพรวมยังพบในปริมาณมาก ในหลายประเทศแถบตะวันออกกลางท่ีรัฐและ
ประชาชนใสใจกับการอนุรักษเตาทะเลเปนอยางดี เชน ในประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรตสท่ีพบเตา
ทะเลข้ึนวางไขปละกวา 4 หม่ืนรัง หมายถึงมีแมเตาทะเลกวา 2 หม่ืนตัว เตาทะเลวางไขแตละครั้ง 
(รัง) ประมาณ 100 – 120 ฟอง 

3.1.2 แนวโนมการเปล่ียนแปลงประชากรสัตวทะเลหายาก 
การศึกษาเรื่องวาฬในนานน้ําไทย เพ่ิงกระทําอยางจริงจังเม่ือไมนานมานี้ เริ่มตนท่ี

ฝงอันดามันแตในเบื้องตนสามารถสืบทราบดานจํานวนชนิด แตในเรื่องปริมาณหรือจํานวนตัว กระทํา
ไดยากเนื่องจากวาฬเปนสัตวท่ีมีการแพรกระจายกวางไกลมาก แมในปจจุบันก็ไมสามารถสืบทราบ
จํานวนท่ีแนนอน แตจากการประเมินของนักวิชาการท่ีมีการสํารวจทางวิชาการโดยเรือสํารวจทาง
ทะเล ประมาณวามีจํานวนประมาณ 100 ตัว ท่ีแวะเวียนมาอยูในนานน้ําไทยในบางชวงบางฤดู 
แนวโนมประชากรของวาฬในไทยลดลงหรือไมอาจจะไมไดคําตอบท่ีชัดเจนนัก แตจากขอมูลการเกย
ตื้นและเสียชีวิตของวาฬขนาดเล็กยังคงมีอยูในแตละป แตมีแนวโนมลดลง วาฬบางตัวติดอวนประมง
รวมท้ังติดเศษอวนประมงท่ีถูกท้ิงแลว ตัวอยางในภาพท่ี 3 ท่ีวาฬเพชฌฆาตดํา 1 ฝูง ข้ึนมาเกยตื้นนั้น 
ก็เปนกรณีท่ีไมเคยพบมากอน แตก็ตองศึกษาตอไปวาเพราะเหตุใดถึงข้ึนมาเกยตื้นท้ังฝูง แนวโนมท่ีทํา
ใหประชากรวาฬลดนอยลงท่ีพบจากวาฬเกยตื้น สวนใหญมักพบขยะพลาสติกในลําไสและกระเพาะ 
ตัวอยางในภาพท่ี 4 เปนอีกภาพหนึ่งท่ีพบเห็นมาตอเนื่อง วาฬหัวทุยแคระเปนวาฬขนาดเล็ก ตราบใด
ท่ีสัตวเหลานี้กินถุงพลาสติกเขาไปแลวมักเสียชีวิต เพราะถุงพลาสติกไมยอยทําใหระบบยอยอาหาร
ผิดปกติ เปนเหตุใหสัตวเจ็บปวย และเสียชีวิตในท่ีสุด 

           
 

ภาพท่ี 4 วาฬหัวทุยแคระ มีถุงพลาสติกเต็มในกระเพาะและลําไส มดลูกติดเชื้อ ปวยตายในท่ีสุด 

ม ด ล ูก
ต ิด เ ช ื้อ  

ข ย ะ เ ต ็ ม
ก ร ะ เพ า ะ  
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อยางไรก็ตามวาฬบรูดาในอาวไทยในอดีตท่ีผานมา เจาหนาท่ีไดรับแจงจากชุมชน
วาวาฬบรูดาเกยตื้นเกือบทุกป เทาท่ีสามารถรวบรวมขอมูลไดจากอดีตยอนหลังไปหลายสิบปพบวา มี
วาฬบรูดาเกยตื้นเสียชีวิตในอาวไทยกวา 100 ตัว ในจํานวนนี้มีโครงกระดูกประมาณ 50 ตัว ท่ีเก็บ
รวบรวมไวตามสถานท่ีตางๆ ในอาวไทย (ขอมูลจากนายสุรศักดิ์ ทองสุกดี นักวิชาการประมงชํานาญ
การพิเศษ ศูนยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะและชายฝงอาวไทยตอนบน) สาเหตุการตายสวนหนึ่ง
มาจากติดเครื่องมือประมงและถูกทํารายสามารถสังเกตไดจากบาดแผลบนลําตัว ในขณะท่ีสวนหนึ่งไม
สามารถระบุสาเหตุการเสียชีวิตได เพราะมักพบซากท่ีลอยมาเกยตื้นหลังจากเสียชีวิตหลายวันแลว 
ยากตอการชันสูตรและวิเคราะหหาสาเหตุ ดังตัวอยางลาสุดเม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ท่ีผาน
มาพบซากวาฬบรูดาขนาดยาวประมาณ 11.27 เมตร ซ่ึงเปนขนาดพอพันธุท่ีสมบูรณเต็มท่ี เกยตื้น
เสียชีวิตบริเวณ จ. สมุทรปราการ รอบลําตัวมีรอยแผลเหมือนถูกเชือกรัด 3 รอย (ภาพท่ี 5) กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงรวมกับคณะสัตวแพทยจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (นําทีมโดย 
สัตวแพทยหญิง นันทริกา  ซันซ่ือ) รวมกันตรวจสอบสาเหตุการตาย และไดสรุปตามคําแถลงขาวเม่ือ
วันท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 พบวาเปนการเสียชีวิตท่ีคอนขางทันที ไมใชจากการปวย เพราะมี
อาหารเต็มกระเพาะ รอยเชือกท่ีพบรอบลําคัวคลายกับการดิ้นเพ่ือใหหลุดจากเชือก นับเปนอีก
เหตุการณหนึ่งท่ีนาเศราสลด โดยเฉพาะพ้ืนท่ีอาวไทยตอนบนท่ีมีวาฬชนิดนี้อาศัยอยูจํานวนหลายตัว 
ควรมีมาตรการในการกําหนดการประกอบกิจกรรมของมนุษยท่ีเปนมิตรกับสัตวเหลานี้ หรือยัง ? 
 

 
 

ภาพท่ี 5   ซากวาฬบรูดาเพศผูเกยตื้นเสียชีวิต ท่ี อ. พระสมุทรเจดีย จ. สมุทรปราการ เม่ือวันท่ี 29 
มิถุนายน พ.ศ. 2557 
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ในพ้ืนท่ีอาวไทยตอนบน (อาวรูปตัว ก) จนถึงอาวไทยตอนกลาง (ประมาณตอนใต
ของจังหวัดชุมพร) นักวิชาการและเจาหนาท่ีของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงสามารถสํารวจ
จํานวนของวาฬบรูดาไดคอนขางชัดเจน สวนใหญมักหากินบริเวณจังหวัดเพชรบุรี สมุทรสงคราม 
สมุทรสาคร กรุงเทพฯ และ ชลบุรี (ภาพท่ี 6) โดยเฉพาะในชวงเดือนมีนาคม – พฤศจิกายน ท่ีพบ
พวกนี้อาศัยอยูในบริเวณนี้เปนสวนใหญ  

 
 

ภาพท่ี 6  บริเวณท่ีพบวาฬบรูดาบอยครั้ง ในอาวไทยตอนบน 
 

ตามท่ีกลาวมาขางตนท่ีวาพบวาฬชนิดนี้ในอาวไทยมีไมนอยกวา 45 ตัว จากการ
จําแนกดวยตําหนิตามรูปภาพ (photography identification: photo ID) และมีการตั้งชื่ออยาง
ชัดเจนแลว 40 ตัว ในจํานวนนี้รวมถึงลูกท่ีพบเกิดใหมในอาวไทยกวา 10 ตัว นับเปนนิมิตท่ีดี จาก
สถิติท่ีรวบรวมในชวงทศวรรษท่ีผานมาก็แสดงใหเห็นวาจํานวนวาฬท่ีเสียชีวิตในป พ.ศ. 2556 ลด
นอยลงรอยละ 17 เม่ือเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ย 10 ปกอนหนานี้ (ภาพท่ี 7) 

 
 
ภาพท่ี 7  จํานวนการเสียชีวิตของวาฬ โลมา และเตาทะเล ในป พ.ศ. 2556 (กราฟสีเขียว) 

เปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยใน 10 ป ท่ีผานมา (กราฟสีน้ําเงิน: ขอมูลจากนายกองเกียรติ กิตติ
วัฒนาวงศ นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ ศูนยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝงทะเลอันดามัน จ. ภูเก็ต) 
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จํานวนโลมาในนานน้ําไทยในปจจุบันมีประมาณ 850 ตัว กระจายอยูตามแนว
ชายฝง โลมาหลายชนิดท่ีพบในไทยมีจํานวนไมนอยท่ีอยูใกลแนวชายฝง มักมีพฤติกรรมท่ีเปนมิตรกับ
มนุษย โลมาแตละกลุมมีจํานวนประมาณ 5 ตัว (± 2 ตัว โดยประมาณ) มีพ้ืนท่ีอาศัยของแตละกลุม
คอนขางแนนอน เปนสัตวท่ีหวงพ้ืนท่ีของตัวเอง ดังนั้นเม่ือพบโลมาตัวใดในพ้ืนท่ีใดก็มักจะพบโลมาตัว
นั้นในพ้ืนท่ีเดิมในรัศมีไมก่ีกิโลเมตร ในแตละปพบโลมาเสียชีวิตนับรอยตัว สวนใหญติดเครื่องมือ
ประมง และถูกทํารายจนมีบาดแผลฉกรรจ บางสวนตายเพราะกินขยะพลาสติก เปนท่ีนาสังเกตวาใน
ปท่ีผานมา พ.ศ. 2556 พบโลมาเสียชีวิตเพ่ิมมากข้ึนอยางมีนัยสําคัญ กลาวคือเกยตื้นเสียชีวิตเพ่ิมข้ึน
ในป พ.ศ. 2556 ถึงรอยละ 49 เม่ือเปรียบเทียบกับอัตราการเสียชีวิตเฉลี่ยในชวง 10 ปกอนหนานี้ 
หรือชีวิตมากกวา 100 ตัว นับเปนปท่ีเลวรายมาก 

เชนเดียวกับเตาทะเลท่ีดูเหมือนวาปองกันตัวเองแทบจะไมไดเลย นอกจากวายน้ํา
หนีเพียงอยางเดียว เตาทะเลท่ีเสียชีวิตสวนใหญตายเนื่องจากติดอวนประมง ท้ังท่ีกําลังทําการประมง 
โดยเฉพาะอวนลอยท่ีวางตามแนวชายฝงท่ีเปนแหลงหากินของมัน และติดอวนท่ีขาดและท้ิงให
ลองลอยอยูในน้ําทะเล บางสวนตายเพราะถูกใบพัดเรือหางยาวและเรือเร็ว และไมนอยท่ีกินขยะ
พลาสติกแลวปวยตาย ตามภาพท่ี 7 ชี้ใหเห็นวาเตาทะเลมีแนวโนมการเสียชีวิตเพ่ิมข้ึนอยางมาก 
โดยเฉพาะเม่ือเปรียบเทียบขอมูลในปท่ีผานมา พ.ศ. 2556 กับคาเฉลี่ยในชวง 10 ปกอนหนานั้น มี
การตายเพ่ิมมากข้ึนถึงรอยละ 32 หรือตายมากกวา 130 ตัว ทําใหนาเปนหวงมาก เนื่องจากปริมาณ
ของเตาทะเลท่ีพบในไทยนั้นมีจํานวนนอยมากอยูแลว (ประมาณ 200 ตัวเทานั้น) ทําใหเสี่ยงตอการ
สูญพันธุอยางยิ่ง แมวาจะมีเตาทะเลท่ีมาจากแหลงน้ําอ่ืนมาอาศัยในไทยบางก็ตาม 

พะยูนนับเปนสัตวท่ีเสี่ยงตอการสูญพันธุมากท่ีสุดชนิดหนึ่ง เนื่องจากรูปรางและ
การวายน้ําเชื่องชา ไมมีอวัยวะปองกันตัว และพ้ืนท่ีหากินสวนใหญเปนบริเวณเดียวกับพ้ืนท่ีทําการ
ประมงของชาวประมง พบพะยูนท่ีเสียชีวิตในแตละปหลายสิบตัว และอัตราการตายก็เพ่ิมข้ึนเปน
ลําดับ สวนใหญในพ้ืนท่ี จ. ตรัง ท่ีเปนแหลงหญาทะเล แมวามีกลุมชุมชนในพ้ืนท่ีชวยกันเปนหูเปนตา
ในการสอดสองดูแลก็ตาม การบริหารจัดการพ้ืนท่ีสําหรับแหลงอาศัยของพะยูน จึงเปนเรื่องเรงดวนท่ี
ตองดําเนินการ 
 
3.2 การวิเคราะหสาเหตุการลดลงของประชากรสัตวทะเลหายากในไทย 

3.2.1 จากภัยคุกคาม 
3.2.1.1 ภัยคุกคามจากมนุษย 

แมวาสัตวทะเลหายากในปจจุบันไดรับการเอาใจใสมากข้ึนก็ตาม แตยังมี
คนสวนนอยท่ียังขาดจิตสํานึกในการอนุรักษสัตวทะเลเหลานี้ และแมวามีกฎหมายคุมครองตาม
พระราชบัญญัติคุมครองและสงวนสัตวปา พ.ศ. 2535 และมีขอบัญญัติตามอนุสัญญาหามซ้ือหามขาย
สัตวปาและพืชปาท่ีใกลสูญพันธุ หรือ CITES (Convention on International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna and Flora, 1973) ก็ตาม แตก็ยังมีการลักลอบจับและทํา
รายสัตวทะเลเหลานี้อยางตอเนื่อง การลักลอบจับสัตวท่ีมีชีวิต โดยเฉพาะโลมา เพ่ือการคาก็มีรายงาน
อยูแมจะมีเพียงเล็กนอย เชน กรณีตํารวจทางหลวงจับผูกระทําผิดลักลอบขนสงโลมาหลังโหนกเพศ
เมีย 2 ตัว ในรถตูโดยสารท่ีดัดแปลงไมมีเกาอ้ีนั่ง ท่ี ดานตรวจ ต. ขุนกระทิง อ. เมือง จ. ชุมพร เม่ือ
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ตอนเชาตรู 06.00 น. วันท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2553 (ภาพท่ี 8ก) นับเปนเรื่องท่ีตองนํามาพิจารณา
เปนพิเศษ วาทําไมผูกระทําผิดจึงไมเกรงกลัวกฎหมาย บทลงโทษเบา หรือ กระบวนการสืบสวนเอา
ผิดไปไมถึงผูบงการ หรือการลักลอบสามารถกระทําไดงาย ไมมีผูพบเห็น การกระทําผิดในกรณีเชนนี้
เกิดข้ึนอาจจะไมบอยนัก แตเปนการบงบอกถึงความไมรับผิดชอบตอสังคม นอกจากนี้ การลา
ปลาโลมาเพ่ือนําเนื้อมาบริโภคยังพบเห็นในบางพ้ืนท่ี ตัวอยางกรณีท่ีเจาหนาท่ีของกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝงดําเนินการจับกุมผูลักลอบขายเนื้อปลาโลมาสดในตลาดนัดแหงหนึ่ง ใน จ. ชุมพร 
(ภาพท่ี 8ข) มีกรณีหนึ่งท่ีมีการขายแกงโลมาสําเร็จรูป ลักษณะเปนแกงใสถุง พรอมบริโภค กรณี
ดังกลาวนี้ ชาวบานไดใหขาววายังมีการลาโลมาอยูในบางพ้ืนท่ี แตไมไดนํามาจําหนายในท่ีสาธารณะ 
เนื่องจากในปจจุบันเครือขายอนุรักษทรัพยากร ชวยเปนหูเปนตามากข้ึน อยางไรก็ตามภัยคุกคามจาก
การลานี้ ยังเปนภาระหนักของเจาหนาท่ี เนื่องจากจํานวนเจาหนาท่ีมีนอย ไมสามารถสืบทราบได 
ตองอาศัยชุมชนหรือภาคประชาชนเปนสําคัญ หากวิเคราะหสาเหตุท่ีทําใหเกิดการลา เปนเพราะเปน
สิ่งท่ีเคยปฏิบัติกันมาในบางพ้ืนท่ี ผูกระทําผิดยังนําเอาประสบการณท่ีผิด มาใชโดยไมไดมีจิตสํานึก ไม
มีปญหาความยากจนเก่ียวของ แตเปนรายไดเสริมท่ีไมไดมีความสําคัญกับเศรษฐกิจภายในครอบครัว
นัก ดังนั้นกระบวนการดานการเผยแพรองคความรูท้ังดานวิทยาศาสตรและสังคมชุมชน ควรเพ่ิมความ
เขมขนใหมากข้ึน 

ภัยคุกคามจากมนุษยอีกประการตามท่ีกลาวมาแลวขางตนคือ การ
เสียชีวิตของสัตวทะเลหายากโดยติดเครื่องมือประมง โดยท่ีไมไดตั้งใจ กรณีนี้เปนสาเหตุหลักของการ
เสียชีวิตของสัตวทะเลเหลานี้ ปญหานี้จะยังคงเปนปญหาไปอีกนาน หากไมสามารถแกไขปญหาเรื่อง
การทํามาหากินของชาวประมงในพ้ืนท่ีไดเคยมีหนวยงานของรัฐ เชน กรมประมง ดําเนินโครงการ
ปรับเปลี่ยนเครื่องมือประมงชนิดทําลายลาง และเปนภัยตอชีวิตของสัตวทะเลหายากดวยคือเครื่องมือ
อวนรุน อยางไรก็ตามพบวายังมีชาวประมงบางสวนหันกลับมาใชอีกแมวาไดรับเงินชดเชยใหไปใช
เครื่องมืออยางอ่ืนแลวก็ตาม นอกจากอวนรุนแลวยังมีเบ็ดราวปลากระเบนท่ีเตาทะเลและโลมามักกิน
เหยื่อท่ีติดกับเบ็ดและไดรับบาดเจ็บ บางตัวเกิดแผลติดเชื้อ ไดรับการรักษาชาเนื่องจากลําเลียงมาถึง
มือเจาหนาท่ีลาชาเกินไป หรือเครื่องมืออวนลอมและอวนลอย ท่ีเปนเครื่องมือท่ีชาวประมงนิยมใช
อยางแพรหลาย และเปนเครื่องมือท่ีถูกตองตามกฎหมายเปนประเภทเครื่องมือท่ีคราชีวิตสัตวทะเลป
ละนับรอยตัว ปญหานี้จําเปนท่ีจะตองมานั่งคุยหาทางออก ดวยความเต็มใจของทุกฝาย จําเปนตองจัด
เวทีใหพบปะหารือเพ่ือหาทางออกใหได 
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 ก) ข) 
 
ภาพท่ี 8  ก) โลมาหลังโหนกเพศเมียมีชีวิต 2 ตัว อยูในรถตู กําลังถูกลําเลียงจากภาคใตสูภาคกลาง 

ข) เนื้อโลมาสดท่ีวางขายในตลาดนัด 
 

ในเรื่องนี้การกําหนดพ้ืนท่ีใหสัตวอาศัยสวนหนึ่งและเปนพ้ืนท่ีทํามาหากิน 
นาจะเปนทางออกหนึ่ง โดยภาครัฐอาจจะจําเปนตองชวยเหลือฟนฟูทรัพยากรประมงใหมีความอุดม
สมบูรณมากข้ึน เพ่ือจะไดไมกระทบกับรายได 

3.2.1.2 ภัยคุกคามจากการพัฒนาพ้ืนท่ีตอสภาพแวดลอมและระบบนิเวศชายฝง
ทะเล 

นับจากท่ีไทยไดพัฒนาประเทศเขาสูยุคอุตสาหกรรมในชวงหลายปท่ีผาน
มา โดยเฉพาะพ้ืนท่ีตามแนวชายฝงทะเล บริเวณอาวไทยตอนบน มีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดข้ึน
มากมายตามโครงการท่ีสนับสนุนโดยภาครัฐ แมจะมีกฎหมายดานสิ่งแวดลอม เชน พระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 กํากับดูแลใหเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพ
สิ่งแวดลอมก็ตาม ผลท่ีเกิดข้ึนในบริเวณดังกลาวคือความเสี่ยงตอการรองรับสารมลพิษท่ีมาจาก
โรงงานอุตสาหกรรม หรืออุบัติเหตุท่ีเกิดจากน้ํามันรั่วไหล แมจะไมบอย แตท่ีเกิดในแตละครั้งทําความ
เสียหายใหกับระบบนิเวศในบริเวณกวาง ปรากฏการณท่ีเกิดบอยข้ึนในบริเวณอาวไทยตอนบนคือการ
เกิดน้ําเปลี่ยนสีหรือข้ีปลาวาฬ บางปเกิดข้ึนหลายครั้ง ท้ังนี้เปนเพราะปริมาณสารอาหารท่ีปลอยมา
จากแผนดินและจากระบบกําจัดของเสียโรงงาน สะสมมากข้ึนเปนลําดับ ซ่ึงเปนอาหารอยางดีของ
แพลงกตอนพืชบางชนิด เม่ือมีแสงแดดเพียงพอ และปจจัยแวดลอมพอเหมาะ กระตุนใหแพลงกตอน
เจริญเติบโตอยางรวดเร็ว จนเกิดน้ําเปลี่ยนสี ซ่ึงเปนภัยคุกคามตอสัตวน้ําท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ 
สัตวทะเลหายากก็ไดรับผลกระทบเชนเดียวกัน แมวามีความสามารถในการวายน้ําหลบหนีไปยังท่ีท่ี
ปลอดภัยก็ตาม แตแหลงหากินจําเปนตองเคลื่อนยาย หรือปริมาณอาหารอาจจะลดนอยลงเพราะ
ผลกระทบจากปรากฏการณดังกลาว 
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อยางไรก็ตาม บริเวณพ้ืนท่ีท่ีเปนโรงงานอุตสาหกรรม หากมีการจัดการ
พ้ืนท่ีท่ีดี ก็สามารถลดแรงกดดันตอการอยูอาศัยของสัตวทะเลหายากไดบาง เชน บริเวณโรงงานไฟฟา
บางปะกง ท่ีมีความรวมมือระหวางโรงไฟฟากับชุมชน ในการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชวยกัน
ฟนฟูทรัพยากรใหดีดังเดิมหรือมากข้ึนกวาเดิม ทําใหมีฝูงโลมาอิรวดีอาศัยอยูในบริเวณนั้นไดอยาง
ปกติ เชนเดียวกับท่ีบริเวณโรงไฟฟาขนอม ท่ีมีโลมาหลังโหนกและโลมาสีชมพู อาศัยอยูอยางสมบูรณ
เชนกัน 

ท่ีตองใหความสําคัญเปนพิเศษคือระบบนิเวศทางทะเลท่ีสําคัญ ไดแก 
แหลงหญาทะเล ปาชายเลน และแนวปะการัง เพราะระบบนิเวศสําคัญเหลานี้ เปนแหลงอาศัยหากิน
ของพวกมันเพ่ือการดํารงชีวิต รวมท้ังระบบนิเวศปากแมน้ําท่ีเปนแหลงอาหารสําคัญ ในเรื่องพะยูนท่ี
ท้ังชีวิตตองอาศัยอยูในแหลงหญาทะเล เพราะมันกินแตหญาทะเลเทานั้น จําเปนตองดูแลรักษาระบบ
แหลงหญาทะเลไมใหสูญหาย โดยเฉพาะแหลงใหญในทะเลอันดามัน ตั้งแต จ. ระนอง ถึง จ. กระบี่ 
สําหรับฝงอาวไทย ตั้งแต จ. ระยอง ถึง จ. ตราด รวมท้ังในอาวทุงคา – สวี จ. ชุมพร และ อาวไชยา 
จ. สุราษฎรธานี ในบริเวณดังท่ีกลาวมานี้ มีรายงานวาพะยูนเสียชีวิตเนื่องจากติดอวนประมง และ
ประสบอุบัติเหตุถูกเรือชน หรือลักลอบฆาเพ่ือเอาเข้ียวและเนื้อ ก็ยังปรากฏใหเห็นอยู เปนท่ีทราบกัน
ดีวาพะยูนเปนสัตวท่ีออนไหวตอการถูกคุกคามมากท่ีสุด การจัดการพ้ืนท่ีท่ีมีความขัดแยงกันในเรื่อง
การใชประโยชนระหวางคนกับสัตว จําเปนตองอาศัยกระบวนการพูดคุยของผูมีสวนเก่ียวของทุกภาค
สวน เพ่ือไมใหสัตวทะเลเหลานี้ตองสูญหายไป 

ภัยคุกคามอีกประการหนึ่งท่ีจําตองยอมรับสภาพ คือ การพัฒนาพ้ืนท่ี
เพ่ือการทองเท่ียว เนื่องจากเปนแหลงรายไดใหประเทศนี้ ปละนับลานลานบาท และมีแนวโนมท่ี
รายไดเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ผลพวงจากการพัฒนาพ้ืนท่ี ทําใหมีกิจกรรมเพ่ือการทองเท่ียวมากข้ึน มี
พาหนะทางน้ําเพ่ิมข้ึนรบกวนสัตวทะเลและเปนอันตรายตอสัตวถูกเรือชน รวมท้ังเสียงดังท่ีเกิดจาก
เครื่องเรือ โรงแรมท่ีพักอาศัยสรางข้ึนใกลกับแนวหาดทราย รบกวนพ้ืนท่ีท่ีเปนแหลงวางไขของเตา
ทะเล แสงไฟท่ีมาจากโรงแรมท่ีพักในชวงกลางคืนก็รบกวนเตาท่ีกําลังข้ึนมาวางไข บริเวณท่ีเคยพบเตา
ทะเลข้ึนมาวางไขจํานวนมากในอดีตเม่ือประมาณสามถึงสี่ทศวรรษท่ีผานมา ในปจจุบันนี้แทบจะไม
พบเตาทะเลเลยในชวงทศวรรษท่ีผานมา เชน บริเวณ เกาะพระทอง หาดทายเหมืองตอเนื่องถึงหาด
เขาปหลาย จ. พังงา รวมถึงหาดไมขาวตอเนื่องถึงหาดไนยาง จ. ภูเก็ต รวมท้ังหาดทรายทางดาน
ตะวันตกของเกาะภูเก็ตอีกหลายหาด คงเหลือพ้ืนท่ีใหเตาวางไขท่ีเปนปริมาณพอสมควร ไดแก เกาะสิ
มิลัน จ. พังงา ในฝงอันดามัน สําหรับอาวไทยก็มีท่ีเกาะคราม ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีดูแลของกองทัพเรือ และ
บางเกาะของ จ. ระยอง ซ่ึงเหลือพ้ืนท่ีนอยมาก ท่ีพอจะเปนแหลงวางไขท่ีมีจํานวนพอสมควรอีกแหง
คือ ท่ี เกาะกระ จ. นครศรีธรรมราช เปนเกาะท่ีอยูหางจากฝงพอสมควร ไมมีคนอาศัยอยู แตก็ถูก
รบกวนจากชาวประมงท่ีทําการประมงในละแวกนั้น โดยท่ีลูกเรือประมงพวกนี้มักแอบข้ึนมาขุดไขเตา
ทะเลท่ีเตากลบฝงแลวในชวงท่ีปลอดคน ซ่ึงเปนการกระทําท่ีผิดกฎหมาย เนื่องจากกฎหมายไม
อนุญาตใหมีไวในครอบครองทุกชิ้นสวนอวัยวะของเตา ไมวามีชีวิตหรือไมมีชีวิตแลวก็ตาม ดังนั้นการ
คุมครองพ้ืนท่ีแลงวางไขของเตาทะเลควรไดรับการเสนอใหเปนแหลงวางไขถาวร หรือ Sea turtle’s 
intensive spawning sites ท่ีมีกฎระเบียบขอบังคับมาใชในการกํากับดูแล เพ่ืออนุรักษปริมาณเตา
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ทะเลในไทยท่ีเหลือเพียงนอยนิดในปจจุบัน และยังถูกภัยคุกคามจากอวนประมง และการกินขยะ
ทะเลอีกดวย 

3.2.1.3 ภัยคุกคามจากขยะทะเล 
ท่ีกําลังเปนปญหาเพ่ิมมากข้ึนตอชีวิตของสัตวทะเลหายากในปจจุบัน คือ 

ขยะทะเล ไมเฉพาะตอประเทศไทยเทานั้น แตเปนปญหาท้ังโลก ขยะท้ังท่ีเกิดในทะเลหรือท่ีมาจาก
กิจกรรมในทะเลและขยะบนบกท่ีไหลลงสูทะเลในแตละวันท่ัวโลกมีไมต่ํา 8 ลานชิ้น หรือ เกือบ 2 
พันตัน/วัน หรือมีมากถึง 13,000 ชิ้น/ตารางกิโลเมตร ซ่ึงมากกวาปลาท่ีจับไดเฉลี่ยท่ัวโลกถึง 3 เทา 
โลมาและเตาทะเลท่ีเสียชีวิตในแตละป ประมาณรอยละ 5 เปนการเสียชีวิตเพราะขยะทะเล ขอมูล
จากหลายองคกร ท่ี พิทักษทะเลตางใหความเห็นในทํานองเดียวกันวาขยะกําลังลนทะเล 
http://www.seanursery.com ราบงานวาเพียงวันเดียวในวันท่ี 19 กันยายน พ.ศ. 2551 ท่ีมี
อาสาสมัครเกือบ 4 แสนคน จาก 104 ประเทศ ท่ัวโลก สามารถเก็บขยะทะเลและตามแนวชายฝงได
มากกวา 3,400 ตัน หรือเทากับน้ําหนักของวาฬสีน้ําเงินถึง 18 ตัว หรือจํานวนมากกวา 12 ลานชิ้น 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงไดรณรงครวมกับนักเรียนนักศึกษา 
เยาวชน ภาคเอกชนและองคกรตางๆ ในการเก็บขยะทะเลท้ังในน้ําและชายฝงทุกปๆ ละ กวา 10 ครั้ง 
พรอมกับทําการศึกษาประเภทขยะทะเลเพ่ือนําไปวิเคราะหถึงท่ีมาหรือตนเหตุของผูท้ิงขยะทะเล 
พบวา ขยะท่ีมาจากกิจกรรมดานการทองเท่ียวมีมากท่ีสุดถึงมากกวารอยละ 60 รองลงมาขยะจาก
กิจกรรมเดินเรือรวมท้ังเรือประมงและเครื่องมือประมงกวารอยละ 20 ถัดมาเปนขยะท่ีเกิดจากชุมชน
หรือจากกิจกรรมของชุมชน อีกกวารอยละ 10 เชน เครื่องเรือน เครื่องใช กนบุหรี่ เปนตน ดังนั้น
มาตรการในการยกระดับมาตรฐานดานการทองเท่ียวใหสะอาดและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จึง
จําเปนตองนํามาพิจารณาเพ่ือลดปญหา ในเวทีประชุมระดับนานาชาติมีการหยิบยกปญหาขยะทะเล 
(Marine debris) ข้ึนมาหารือเกือบจะทุกเวที ถึงเวลาท่ีทุกคนตองตระหนักไดแลววา ขยะทะเลไมใช
เรื่องเล็ก ท่ีจะปลอยปละละเลย อีกตอไป เพราะในวันขางหนาขยะทะเลนี้จะไมทํารายเฉพาะสัตว
ทะเลเทานั้น แตอาจจะกลับมาทํารายมนุษยหรือตัวเราเอง 

พ้ืนทองทะเลในประเทศไทย เราอาจจะพบเห็นขยะทะเลจนชินตา แถบ
บริเวณหนาบานชุมชนชายฝง ทาเรือ เขตทองเท่ียว รานคารานอาหาร เปนตน โดยเฉพาะถุงพลาสติก 
หลายคนอาจไมทราบวาขยะเหลานี้คราชีวิต วาฬ โลมา และเตาทะเล ของไทย จากการกิน
ถุงพลาสติกเหลานี้ จํานวนหลายตัวตอป หรือประมาณรอยละ 4 และมีแนวโนมสูงข้ึน นอกจากนี้ขยะ
ท่ีมาจากอวนประมงท่ีขาดแลวถูกท้ิง ไหลไปกับกระแสน้ําจนติดกับแนวปะการัง นอกจากทําความ
เสียหายใหกับแนวปะการังแลว ยังเปนกับดักสัตวทะเลอีกหลายชนิด (ตัวอยางในภาพท่ี 9) มีงานวิจัย
ชี้ใหเห็นวาอวนท่ีขาดแลวถูกท้ิงในทะเล หรือท่ีเรียกวา “อวนผี” หรือ “Ghost net” แมไมไดถูกใช
งานแลว แตมันยังคงทํางานอยู มีสัตวน้ําท่ีวายน้ํามาติดอวนผีเกือบรอยละ 10 ของสัตวน้ําท้ังหมดใน
บริเวณนั้น สัตวน้ําทุกตัวท่ีติดอวนไมสามารถดิ้นหลุดออกจากอวนได และจะเสียชีวิตในท่ีสุด 
โดยเฉพาะพวก วาฬ โลมา เตาทะเล เปนสัตวท่ีหายใจดวยปอด จึงสามารถดําน้ําไดในชวงระยะเวลา
หนึ่ง แลวตองโผลข้ึนมาหายใจท่ีผิวน้ํา 
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ภาพท่ี 9  อวนประมงท่ีขาดลอยมาติดแนวปะการังและเปนอันตรายตอชีวิตของสัตวน้ํา 
 
ภัยจากขยะทะเลซ่ึงรวมถึงท่ีมาท่ีไปของขยะ ควรนํามาสังเคราะหให

ชัดเจนจัดทําเปนองคความรูใหสาธารณะชนไดรับทราบ จะไดตระหนักถึงภัยท่ีเกิดข้ึน องคความรูหรือ
ขอมูลขอเท็จจริงควรนํามาบันทึกเปนฐานขอมูลท่ีทุกคนสามารถเขาถึงได การพัฒนาฐานขอมูลให
ทันสมัยอยูเปนนิจจะชวยใหอาสาสมัครสามารถวางแผนจัดการไดสะดวกข้ึน เชน ขยะอวนประมงท่ี
ติดกับแนวปะการังท่ีไหนบางท่ีถูกกําจัดแลว และท่ีไหนควรจะตองดําเนินการในโอกาสตอไป เปนตน 

3.2.2 ขาดเครื่องมือ/กลไก ท่ีใชในการปองกันดูแลรักษาทรัพยากรสัตวทะเลหายาก 
3.2.2.1 ขาดองคความรูทางวิชาการและการจัดการฐานขอมูล 

องคความรูดานสัตวทะเลหายากในไทยยังมีนอยมาก ผลงานวิจัยก็มี
เฉพาะเรื่อง นักวิจัยมีขอจํากัดในการดําเนินการวิจัย กลาวคือขาดการพัฒนาดานเทคโนโลยีทันสมัย 
ขาดเครื่องมืออุปกรณ รวมท้ังขาดงบประมาณในการจัดซ้ือเครื่องมือ ปจจัยเหลานี้ทําใหการผลิตองค
ความรูดานสัตวทะเลหายากไมไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง สวนใหญไดรับความชวยเหลือจาก
ตางประเทศ เชน ญี่ปุน อยางไรก็ตามขอดีของหนวยงานคือ นักวิจัยมีความมุงม่ัน และสามารถ
ดําเนินการสํารวจวิจัยไดครอบคลุมพ้ืนท่ีตลอดแนวชายฝงของไทย แตจุดออนอีกประการคือ จํานวน
เจาหนาท่ีมีไมเพียงพอในการออกสํารวจพ้ืนท่ีทะเลท่ีหางจากฝงออกไปไกล ทําใหขอมูลสวนนี้มีนอย
มาก แมวานักวิจัยพอจะทราบจํานวนของสัตวทะเลเหลานี้โดยประมาณ แตทางดานชีววิทยาและ
นิเวศวิทยายังมีนอย ขอมูลสําคัญดานการแพรกระจาย แหลงท่ีอยูอาศัย การสืบพันธุ และเหตุการณ
เสียชีวิต อาจจะเปนขอมูลท่ีเปนประโยชนและสําคัญในระดับหนึ่ง ซ่ึงตองดําเนินการตอไปอยาง
ตอเนื่องตามความสามารถของหนวย พรอมๆ กับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีคุณภาพทัดเทียม
สากล สามารถยืนในแถวหนาของอาเซียนไดอยางภาคภูมิ 

การพัฒนาฐานขอมูลในปจจุบันของไทย มีการดําเนินการเม่ือไมนานมานี้ 
ในชั้นนี้นับไดวาเปนฐานขอมูลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ท่ีสามารถสืบคนไดท่ี web site 
ของกรม คือ www.dmcr.go.th ท่ีเชื่อถือได อยางไรก็ตามฐานขอมูลจะพัฒนาได ก็จําเปนตองพัฒนา
องคความรู องคความรูจะพัฒนาไดก็จะตองไดรับผลงานจากการวิจัย ตอเนื่องกันเปนกระบวนการ 
หากถามวาฐานขอมูลท่ีมีอยูในปจจุบันสมบูรณหรือไม คงไดคําตอบวายังไมสมบูรณ แตในบางพ้ืนท่ีมี
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ฐานขอมูลในพ้ืนท่ี โดยชุมชนรวมกับนักวิชาการสํารวจไดขอมูลท่ีเปนจริงตามสถานภาพดีมาก แตก็
เปนสวนนอย บริเวณท่ีมีฐานขอมูลท่ีดีพรอมกับองคความรูท่ีเปนขอเท็จจริง มักนํามาใชประโยชนใน
การพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชน ซ่ึงเปนประโยชนท้ังตอตัวสัตวทะเลและตอรายได
ของชุมชน 

3.2.2.2 ขาดกฎหมายและการบังคับใช 
แมมีกฎหมายคุมครองสัตวทะเลเหลานี้ตามพระราชบัญญัติคุมครองและ

สงวนสัตวปา พ.ศ. 2535 และมีขอบัญญัติตามอนุสัญญาหามซ้ือหามขายสัตวปาและพืชปาท่ีใกลสูญ
พันธุ หรือ CITES ท่ีกลาววาหามซ้ือ หามขาย หามมีไวในครอบครอง ก็ตาม แตขอเท็จจริงพบวายังมี
การละเมิดกระทําผิดอยู จะกลาววาการบังคับใชกฎหมาย เชน การสืบสวนจับกุม ไมไดผลเทาท่ีควร ก็
ตองนํามาพิจารณาใหถ่ีถวน เพราะเหตุผลประการหนึ่งคือผูละเมิดมีชองทางในการดําเนินการท้ัง
ลักลอบและหลบหนี คือรูวิธีหลบหลีก หลอกลอเจาหนาท่ีไดดี ดังนั้นหากขอกฎหมายท่ีเปนกลไกใน
การใชควบคุมเฉพาะตัวสัตวปฏิบัติไดไมมีประสิทธิภาพ ควรจะหากลไกอ่ืนๆ มาใชควบคูกันไป อาจจะ
เปนทางเลือกอีกทางหนึ่ง การกําหนดพ้ืนท่ีเพ่ือใชในการควบคุมอาจจะเปนกลไกท่ีไมใชเฉพาะ
เจาหนาท่ีเทานั้นท่ีนําไปใชในการปฏิบัติการ แตชุมชนหรือประชาชนท่ีเก่ียวของอาจจะนําไปใชในการ
ชวยการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีหรืออาจจะเปนตัวหลักในการดูแลรักษาทรัพยากรของเขาเองไดดี
เพราะอยูในพ้ืนท่ีตลอดเวลา 

3.2.2.3 พ้ืนท่ีสงวนและคุมครองทางทะเลมีไมเพียงพอและไมมีประสิทธิภาพ
เพียงพอตอการรักษาจํานวนประชากรสัตวทะเลหายาก 

การกําหนดพ้ืนท่ีคุมครองเพ่ือการอนุรักษสัตวทะเลหายากเปนเครื่องมือ
สําคัญท่ีเปนกลไกในการจัดการพ้ืนท่ีและตัวสัตวในพ้ืนท่ี นับเปนวิธีการปองกันท่ีดีท่ีสุด แตการบังคับ
ใชตองมีประสิทธิภาพ ในปจจุบันมีการประกาศเปนพ้ืนท่ีคุมครอง ประเภทอุทยานแหงชาติ ท่ี
เก่ียวเนื่องกับทะเล มีเพียง 25 แหง พ้ืนท่ีเพียง 4,500 ตร. กม. ซ่ึงนอยมาก อยางไรก็ตามมีการ
ประกาศพ้ืนท่ีคุมครองในประเภทอ่ืนๆ อีก หลายประเภท ความมุงหมายของการกําหนดพ้ืนท่ี
คุมครองโดยท่ัวไปเพ่ือการคุมครองพ้ืนท่ีธรรมชาติ การศึกษาวิจัย การรักษาความหลากหลายของชนิด
พันธุและพันธุกรรม การทองเท่ียว การใชทรัพยากรจากธรรมชาติและระบบนิเวศ เปนตน เทาท่ี
ตรวจสอบจากหนวยงานตางๆ มีประเภทของพ้ืนท่ีคุมครองทางทะเลท่ีเก่ียวของ เฉพาะในนานน้ําไทย 
มีดังนี้ 

1) ตามขอตกลงระหวางประเทศ 
(1) พ้ืนท่ีมรดกอาเซียน (ASEAN heritage) ท่ีไทยประกาศแลว

และเปนพ้ืนท่ีทางทะเล มี 2 พ้ืนท่ี คือ หมูเกาะสุรินทร หมูเกาะสิมิลัน อาวพังงา จังหวัดพังงา และ 
หมูเกาะตะรุเตา จังหวัดสตูล รับผิดชอบโดยกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ครอบคลุม
พ้ืนท่ีประมาณ 31,000 ตร. กม. 

(2) พ้ืนท่ีชุมน้ําท่ีมีความสําคัญระหวางประเทศ (Ramsar sites) มี 
2 แหง ประกาศเม่ือวันท่ี 12 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ไดแก เกาะระ-เกาะพระทอง จ. พังงา และเกาะ
กระ จ. นครศรีธรรมราช รับผิดชอบโดย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กับ สํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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(3) พ้ืนท่ีสงวนชีวมณฑล (UNESCO Man and Biosphere 
Reserve) ท่ีเปนพ้ืนท่ีทางทะเล มี 1 แหงท่ี จ. ระนอง ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 245 ตร. กม. 
รับผิดชอบโดย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และกระทรวงศึกษาธิการ 

2) เขตหามลาสัตวปาทางทะเล  
(1) เขตหามลาสัตวปาทะเลสาบสงขลา ครอบคลุมพ้ืนท่ี อ. ควน

เนียง อ. สิงหนคร อ. กระแสสินธุ อ. สทิงพระ จ. สงขลา และ อ. ปากพะยูน จ. ตรัง มีขอบเขตพ้ืนท่ี
ท้ังหมด 227,916 ไร (364 ตร. กม.) สัตวทะเลท่ีไดรับการคุมครองในพ้ืนท่ีนี้ คือ โลมาอิรวดี 

(2) เขตหามลาสัตวปาทะเลนอย ครอบคลุมบางพ้ืนท่ีของ จ. พัทลุง 
จ. สงขลา และ จ.นครศรีธรรมราช มีขอบเขตพ้ืนท่ีท้ังหมด 285,625 ไร (457 ตร. กม.) เปนพ้ืนท่ี
ตอเนื่องในทะเลสาบสงขลา สัตวทะเลหลักท่ีไดรับการคุมครองในพ้ืนท่ีนี้ คือ โลมาอิรวดี เชนเดียวกัน 

(3) เขตหามลาสัตวปาลิบง ครอบคลุมพ้ืนท่ีของเกาะลิบง จ. ตรัง มี
ขอบเขตพ้ืนท่ีท้ังหมด 279,687 ไร (447 ตร. กม.) พ้ืนท่ีนี้มีแหลงหญาทะเลบริเวณกวางมาก สัตว
ทะเลหลักท่ีไดรับการคุมครองในพ้ืนท่ีนี้ คือ พะยูน 

(4) เขตหามลาสัตวปาคุงกระเบน ครอบคลุมพ้ืนท่ีของ อ. ทาใหม 
จ. จันทบุรี มีขอบเขตพ้ืนท่ีท้ังหมด 11,370 ไร (18 ตร. กม.) 

3) พ้ืนท่ีชุมน้ําระดับประเทศ ท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีทางทะเล มี 8 แหง บาง
แหงก็เปนอุทยานแหงชาติ ซ่ึงไดรับการคุมครองอยูแลว รวมพ้ืนท่ีท้ังหมดประมาณ 3,700 ตร. กม. 
ประกอบดวย 

(1) พรุควนข้ีเสียน ทะเลนอย จ. พัทลุง 
(2) ดอนหอยหลอด จ. สมุทรสงคราม 
(3) ปากแมน้ํากระบี่ จ. กระบี่ 
(4) เขตรักษาพันธุ สัตวป า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ (พรุโตะแดง) จ. นราธิวาส 
(5) อุทยานแหงชาติหาดเจาไหม-เขตหามลาสัตวปาหมูเกาะลิบง-

ปากแมนาตรัง จ. ตรัง 
(6) อุทยานแหงชาติแหลมสน-ปากแมนากระบุรี-ปากคลองกะเปอร 

จ. ระนอง 
(7) อุทยานแหงชาติหมูเกาะอางทอง จ. สุราษฎรธานี 
(8) อุทยานแหงชาติอาวพังงา จ. พังงา 

4) เขตพ้ืนท่ีคุมครองสิ่งแวดลอม ประกาศตามพระราชบัญญัติสงเสริม
และคุมครองสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 เฉพาะบางจังหวัดท่ีมีความเสี่ยงจากผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
ในพ้ืนท่ี และปองกันทรัพยากรธรรมชาติท่ีอาจไดรับผลกระทบ ทายประกาศมีรายชื่อสัตวน้ําท่ีหามจับ 
และหามทําการประมงดวยเครื่องมือประมงบางประเภท พ้ืนท่ีคุมครองสิ่งแวดลอมตามระเบียบนี้มี
ระยะเวลาคุมครองปตอป หากสิ้นสุดเวลาตองเสนอกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือ
ดําเนินการผานความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เพ่ือประกาศตอไปอีก ในปจจุบันมี
พ้ืนท่ีท่ีประกาศแลว 5 แหง รวมพ้ืนท่ีประมาณ 6,800 ตร. กม. ดังนี้ 
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(1) พ้ืนท่ีทะเลรอบเกาะภูเก็ต รวมท้ังเกาะบริวาร ใน จ. ภูเก็ต 
(2) พ้ืนท่ีบางตําบล ของ อ. เมือง จ. กระบี่ 
(3) เมืองพัทยา และเกาะท่ีอยูในเขต จ. ชลบุรี 
(4) พ้ืนท่ีตั้ งแตปากน้ํา จ. เพชรบุรี  ถึง ปากน้ําปราณบุรี  จ . 

ประจวบคีรีขันธ 
(5) เขตอําเภอท่ีติดชายทะเลของ จ. พังงา 

นอกจากนี้ยังมีพ้ืนท่ีประกาศของจังหวัดท่ีไดรับความเห็นชอบจาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณเปน เขตรักษาพืชพันธุสัตวน้ํา ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 
2490 ท่ีหามกระทําการใดๆ ท่ีเก่ียวกับการจับสัตวน้ําในเขตประกาศ ซ่ึงประกาศแลว 8 แหง พ้ืนท่ี
ครอบคลุมประมาณ 24,000 ตร. กม. 

สรุปโดยรวมมีพ้ืนท่ีคุมครองทางทะเลท่ีรวมถึงพ้ืนท่ีบนบกดวย ทุก
ประเภทรวมกันประมาณรอยละ 17 ของพ้ืนท่ีทะเลของไทยท้ังหมด แตถาไมนับรวมพ้ืนท่ีบนบก จะมี
พ้ืนท่ีทางทะเลท่ีประกาศเปนพ้ืนท่ีคุมครองนอยกวารอยละ 10 ของพ้ืนท่ีทะเลของไทยท้ังหมด 

แมวาไทยมีการประกาศพ้ืนท่ีคุมครองหลายประเภทดังกลาวแลวก็ตาม 
แตขอเท็จจริงในพ้ืนท่ีประกาศสวนใหญ มีมาตรการในการดําเนินการตามกฎหมายไมเขมงวด
เทาท่ีควร โดยเฉพาะกรณีท่ีจําเปนตองอาศัยเครือขายชุมชนในพ้ืนท่ีชวยปฏิบัติการสนับสนุนเจาหนาท่ี 
เพราะชุมชนอาศัยอยูในพ้ืนท่ีสามารถพบเห็นผูกระทําผิดไดดีกวา จึงควรมีมาตรการในการประกาศ
พ้ืนท่ีคุมครองในรูปแบบท่ีชุมชนสามารถมีสวนรวมไดอยางมีศักยภาพเพียงพอ กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝงไดดําเนินการเสนอรางพระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝงมาหลายสมัยของรัฐบาล แตก็ยังไปไมถึงการพิจารณาของรัฐสภา จึงยังไมมีกฎหมาย
ออกมาใชจนถึงปจจุบัน แนวคิดในรางกฎหมายดังกลาว เพ่ือใหชุมชนมีบทบาทในการปกปองดูแล
ทรัพยากรและบริหารจัดการทรัพยากรในแหลงของตนดวยตนเองภายใตกรอบกติกาท่ียอมรับกัน
โดยท่ัวไป ดังนั้นการผลักดันรางพระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง จึงควรดําเนินการโดยเร็ว 

3.2.2.4 ขาดกระบวนการมีสวนรวมท่ีมาจากจิตสํานึก 
ในชวงหลายปท่ีผานมา หนวยงานภาครัฐไดใหความสําคัญตอการจัดการ

ปญหาของพ้ืนท่ีตนเองดวยกระบวนการมีสวนรวมของผูเก่ียวของเพ่ิมมากข้ึน เชน กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝงไดจัดสรรงบประมาณในแตละปเพ่ือจัดเวทีการพบปะหารือของเครือขายอนุรักษ
ทรัพยากรทางทะเลในการใชเปนเวทีสาธารณะในการพูดคุยแลกเปลี่ยนขอมูลและถกปญหารวมกัน 
ท่ัวทุกจังหวัดชายทะเลท้ัง 23 จังหวัด ในปจจุบันมีเครือขายมากถึง 115 เครือขาย และสมาชิกท่ีอยูใน
เครือขายเหลานี้มากกวา 3.4 หม่ืนคนจากทุกจังหวัดชายทะเล (ตารางท่ี 4) อยางไรก็ตามแมจํานวน
สมาชิกมีจํานวนมากก็ตาม แตสมาชิกท่ีมีบทบาทจริงๆ นั้นมีเพียงจํานวนนอย สิ่งสําคัญอีกประการท่ี
ตองคํานึงถึงในการเขารวมกระบวนการของสมาชิกคือการปลอยวางผลประโยชนของตนเองเปนลําดับ
แรกกอน ดังนั้นการใหองคความรูแกชุมชนเพ่ือเพ่ิมความตระหนักในการหวงแหนรักษาทรัพยากรดวย
จิตใจท่ีเปนสาธารณะอยางแทจริง องคความรูท่ีไดมาจากดานวิชาการอาจมีความจําเปนตองนํามา
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วิจารณเพ่ือรับฟงความคิดเห็นในการเติมเต็มกับขอมูลของชุมชน เพ่ือการนําไปสูภาคปฏิบัติจะเปนไป
ไดอยางราบรื่น 
 
ตารางท่ี 4  จํานวนเครือขายอนุรักษทรัพยากรทางทะเลของไทย ขอมูล ณ ป พ.ศ. 2556 
 

ลําดับ จังหวัด 
เครือขายอนุรักษทรัพยากรทางทะเล 
จํานวนกลุม จํานวนคน 

1 ตราด 8 296 
2 จันทบุร ี 6 270 
3 ระยอง 10 7,249 
4 ชลบุร ี 8 340 
5 ฉะเชิงเทรา 1 95 
6 สมุทรปราการ 1 200 
7 กรุงเทพ 2 130 
8 สมุทรสาคร 1 1,000 
9 สมุทรสงคราม 1 50 
10 เพชรบุรี 1 1,000 
11 ประจวบคีรีขันธ 7 2,314 
12 ชุมพร 6 3,330 
13 สุราษฎรธานี 7 822 
14 นครศรีธรรมราช 5 440 
15 พัทลุง 1 50 
16 สงขลา 4 306 
17 ปตตาน ี 1 70 
18 นราธิวาส 2 130 
19 ระนอง 4 252 
20 พังงา 18 168 
21 ภูเก็ต 8 757 
22 กระบี่ 5 1,568 
23 ตรัง 5 3,392 
24 สตูล 3 10,060 
 รวม 115 34,289 

 
จุดออนอีกประการหนึ่งท่ีมักจะถูกมองขามไป ไมไดใหความสนใจมาก

เทาท่ีควร คือ กลุมเยาวชนท่ีกําลังศึกษาในสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ี แมวามีการจัดฝกอบรมใหความรู
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ทางทะเลแกบางโรงเรียนในแตละป ในบางพ้ืนท่ีบางก็ตาม แตเปนสัดสวนนอยมาก และมักเปนแบบ
ไฟไหมฟาง ดังนั้น การกําหนดโครงการตอเนื่องใหแกเยาวชน อยางนอยเพ่ือเยาวชนบางสวนท่ีตอไป
ในอนาคตจะเปนกําลังสําคัญในพ้ืนท่ีของตนเอง ไดมีจิตสํานึกและมีความตระหนักในการรักษา
ทรัพยากรในทองท่ีตนเอง เชน การปลูกฝงใหเปนทูตทองถ่ิน หรือ เปนปราชญทองถ่ิน ท่ีเปนองค
ความรูของชุมชน เปนผูนําท่ีเขาใจในกระบวนการรักษาและอนุรักษทรัพยากรอยางถองแท พูดตาม
ภาษาชาวบานคือ การติดดาบใหกับบุคลากรในชุมชน กระบวนการฝกฝนเยาวชนเหลานี้ตองเขมขน
และตอเนื่อง จําเปนตองอาศัยกลไกภาครัฐ ท่ีมีหนวยงานท้ังดานวิชาการและดานอนุรักษในพ้ืนท่ี
ชายทะเล ท่ีครอบคลุมครบทุกจังหวัดชายทะเล 

3.2.2.5 ขาดการเชื่อมโยงกับหนวยงานระหวางประเทศ 
การปฏิบัติการดานการอนุรักษทรัพยากรทางทะเล โดยเฉพาะดาน

อนุรักษสัตวทะเลหายาก ท่ีผานมามีการปฏิบัติเฉพาะภายในนานน้ําในราชอาณาจักรไทยเทานั้น ยังไม
เคยมีกรอบความรวมมือใดๆ ในการอนุรักษสัตวทะเลเหลานี้รวมกับประเทศเพ่ือนบาน ท้ังๆ ท่ีเปน
ความจําเปนอยางยิ่ง เนื่องจากสัตวทะเลหายากมีการเคลื่อนยายถ่ินในการหากินไปมาระหวาง
ประเทศเปนประจํา ดังนั้นความรวมมือในการอนุรักษจึงตองมีการปฏิบัติในมาตรฐานเดียวกัน 

ชองทางในการเจรจาพูดคุยเก่ียวกับความรวมมือในการอนุรักษสัตวทะเล
หายากนั้น มีหลายชองทาง ชองทางท่ีเปนทางการคือ เวทีของคณะทํางานดานสิ่งแวดลอมทางทะเล
และชายฝงอาเซียน (ASEAN Working Group in Coastal and Marine Environment) อยางไรก็
ตามในการนําเสนอกรอบเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติรวมกันนั้น จะตองมีกรอบของการนําเสนอท่ีชัดเจน
กอน ในชั้นนี้ยังไมมีใครนําเสนอมากอนเลย 

หนวยงานหรือองคกรระหวางประเทศ ก็เปนอีกชองทางหนึ่งท่ีสามารถ
เชื่อมโยงการปฏิบัติของแตละประเทศใหเปนไปในแนวทางเดียวกันได สวนใหญตองใชงบประมาณใน
การดําเนินการ หากแผนงานไมมีอยูในกรอบปฏิบัติงานตามปกติของหนวยงาน จึงอาจเปนอุปสรรค
เม่ือขาดงบประมาณสนับสนุนจากองคกรระหวางประเทศ ในสวนท่ีเก่ียวกับสัตวทะเลหายาก กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงไดเขารวมลงนามบันทึกความเขาใจและเปนสมาชิกกับ 2 องคกรท่ีอยู
ภายใตอนุสัญญาวาดวยการเคลื่อนยายถ่ินของสัตวปา (Convention on the Conservation of 
Migratory Species of Wild Animals, 1979 : CMS) ไดแก องคกรอนุรักษเตาทะเล (MoU on 
CMS/Sea Turtle) และ องคกรอนุรักษพะยูน (MoU on CMS/Dugong) ในพ้ืนท่ีมหาสมุทรอินเดีย
และเอเชียอาคเนย ท้ังสององคกร มีการประชุมตอเนื่องทุกปๆ ละครั้ง แตยังไมมีความรวมมือระหวาง
ประเทศท่ีมีพรมแดนติดตอกันท่ีเปนรูปธรรม กิจกรรมรวมกันตามขอเสนอขององคกรท่ีผานมาในสวน
ของประเทศไทยมักเปนกิจกรรมท่ีปฏิบัติเฉพาะในไทยในดานการสํารวจวิจัยทางวิชาการ มีแผนงาน
รวมกันของประเทศอ่ืนๆ ในเรื่องการสรางจิตสํานึกของประชาชนในแตละประเทศ แตไมมีการ
เชื่อมโยงโครงขายความรวมมือดานการอนุรักษ หรือแมแตการจัดตั้งกลุมอนุรักษโดยชุมชนท่ีตระหนัก
ถึงการดํารงชีวิตของสัตวทะเลอยางแทจริง 
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3.3 การวิเคราะหบทบาทของแตละองคประกอบในการกําหนดแนวทางการดําเนินการจัดตั้ง
พ้ืนท่ีคุมครอง 

3.3.1 ระบบนิเวศทางทะเล 
ระบบนิเวศทางทะเลในเขตรอนท่ีสําคัญ ไดแก แนวปะการัง แหลงหญาทะเล และ 

พ้ืนท่ีปาชายเลน ระบบนิเวศทางทะเลท้ัง 3 ระบบนี้ มีการเชื่อมโยงกัน ท้ังการพัฒนาการเกิดระบบ
นิเวศตามศักยภาพของพ้ืนท่ี และสัตวน้ําท่ีมีแหลงอาศัยและหากินไปมาระหวางสามระบบ ซ่ึงเปน
ลักษณะพิเศษของพ้ืนท่ีในภูมิภาคเขตรอน ในทุกระบบนิเวศทางทะเลในไทย มีการกระจายอยูตลอด
แนวชายฝงอยางตอเนื่อง กลาวไดวาในทุกระบบนิเวศมีสัตวน้ําอาศัยอยางสมบูรณ รวมท้ังสัตวทะเล
หายาก ดังนั้น ในการกําหนดพ้ืนท่ีตองคํานึงถึงขอบเขตระบบนิเวศในแตละพ้ืนท่ี พ้ืนท่ีไหนท่ีสมควร
ดําเนินการกําหนดใหเปนพ้ืนท่ีคุมครองหรือพ้ืนท่ีไหนควรเปนพ้ืนท่ีสําหรับการทําการประมงหากินของ
ชุมชน รูปแบบในการกําหนดพ้ืนท่ี และมิติของเวลา รวมท้ังมิติของการมีสวนรวมทุกภาคสวน ตอง
นํามาพิจารณาอยางรอบคอบ และตองผานกระบวนการใหความเห็นตามเวทีสาธารณะจนตกผลึก 
ท้ังนี้ตองอยูบนพ้ืนฐานทางวิชาการท่ีสามารถอธิบายและใหเหตุผลท่ียอมรับได 

3.3.2 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก 
ในปจจุบัน การเปลี่ยนแปลงทางดานสภาพภูมิอากาศของโลกมีบทบาทตอการ

ดํารงชีวิตของสัตวมาก เชน อุณหภูมิของน้ําทะเลท่ีเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องประมาณปละ 0.01 – 0.02O 

C ทําใหท้ังระบบนิเวศและองคประกอบประชากรสัตวน้ํามีแนวโนมในการเปลี่ยนแปลง บางพ้ืนท่ีท่ีมี
ความออนไหวหรือเปราะบางตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาว จะตองนําข้ึนมาพิจารณาเปนกรณีพิเศษ 
โดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีเปนแหลงอาศัยสําคัญของสัตวทะเลบางชนิด เชน แหลงหญาทะเลกับพะยูน แนว
ปะการังกับสัตวน้ําท่ีเปราะบางกับการเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิ บริเวณปากแมน้ําสําคัญท่ีเปนแหลงอาหาร
หลัก เปนตน ควรเนนขอมูลการติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ รวมท้ังผลการวิเคราะหท่ี
นาเชื่อถือมาเปนหลักในการพิจารณามาตรการเพ่ือกําหนดกรอบพ้ืนท่ีคุมครองใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 
ขอมูลท่ีนํามาใชในการพิจารณาประกอบควรเปนฐานขอมูลท่ีมีระยะเวลายาวนานเพียงพอ ตอการ
ประเมินตามหลักวิชาการ 

3.3.3 แผนพัฒนาพ้ืนท่ีชายทะเล 
ผลกระทบจากการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝงทะเล ท้ังดานการทองเท่ียวและอุตสาหกรรม

การเกษตรและประมง มีผลโดยตรงตอสภาพพ้ืนท่ีชายฝงท่ีอาจกระทบตอการดํารงชีวิตของสัตวทะเล
ในบริเวณนั้นๆ ดังท่ีกลาวมาแลวขางตน ดังนั้นการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝงท้ังโดยชุมชนเองท่ีไมอยูในกรอบ
ท่ีจะตองศึกษาผลกระทบ และโดยกรอบท่ีกําหนดพ้ืนท่ีเพ่ือการพัฒนาตามแผนพัฒนาเมืองหรือรัฐของ
หลายหนวยงาน เชน กรมโยธาธิการและผังเมือง องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานจังหวัด เปน
ตน ในทุกบริบทของการพัฒนา โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีออนไหวตอการเกิดผลกระทบตอทรัพยากรทาง
ทะเล ควรมีการพิจารณาถึงมิติสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลดวย ท้ังท่ีระบุในกรอบ
กฎหมาย และท่ีไมไดระบุก็ตาม ท่ีผานมาไดแสดงใหเห็นแลววาในหลายพ้ืนท่ีชีวิตสัตวน้ําไดรับ
ผลกระทบจากแผนการพัฒนาพ้ืนท่ี การเยียวยา แกไขปรับปรุง ท่ีตามมาในภายหลังแทบไมชวยให
สภาพเดิมท่ีสมบูรณกลับคืนมา หลายแหงตองรับชะตากรรมอยางจํายอม ในขณะท่ีในหลายพ้ืนท่ีท่ี
ชุมชนมีการรวมตัวเขมแข็งเพ่ือปกปองพ้ืนท่ีของตนไวไมใหมีการขยายตัวดานอุตสาหกรรมหรือตั้ง
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โรงงานใดๆ ก็ยังมีใหเห็น และมักเปนการตอตานถาวร ขบวนการพูดคุยตั้งแตเริ่มตนจึงมีความจําเปน 
และตองเปดโอกาสใหผูเ ก่ียวของทุกคนเขารวมโดยสุจริต ไมแอบแฝงซอนเรนขอเท็จจริงและ
ผลประโยชนอ่ืนใดไว ขบวนการตองเปนไปอยางเสรีและเปนมิตรภาพดวยความจริงใจ 
 
3.4 กรอบการกําหนดขอเสนอ 

3.4.1 การพัฒนาฐานขอมูลและองคความรู 
ฐานขอมูลทางดานประชากรสัตวทะเลหายากจะตองไดรับการพัฒนาใหเปนขอมูล

ท่ีเปนขอเท็จจริงและตรงกับความเปนจริงมากท่ีสุด ฐานขอมูลจะตองเขาถึงไดโดยสะดวก ใชในการ
อางอิงได นอกจากขอมูลดานประชากรของสัตวทะเลแลว ตองศึกษาขอมูลทางดานชีววิทยาและ
นิเวศวิทยาควบคูกันไปพรอมๆ กัน เชน ระบบการสืบพันธุ วงจรชีวิต หวงโซอาหาร การแพรกระจาย
ท้ังมิติพ้ืนท่ีและมิติเวลา เปนตน 

ฐานขอมูลท่ีไดรับการสังเคราะหแลวนํามาจัดทําเปนองคความรู ซ่ึงตองนํามา
พัฒนาตอเปนสื่อเพ่ือใชในการเผยแพรใหท้ังผูเก่ียวของและสาธารณะ ไดรับทราบอยางท่ัวถึง องค
ความรูนี้ควรนําไปใชในทุกพ้ืนท่ีพรอมกับรับฟงขอเสนอแนะ แลวนํามาปรับปรุงพัฒนาตามขบวนการ
พัฒนาองคความรูและพัฒนาบุคลากร ตาม Concept of “Ba” (Ikujiro and Noboru, 1998) ท่ี
มุงเนนการพัฒนาองคความรูผานกระบวนการปฏิบัติตามวงจรปฏิบัติงานของบุคคลท่ีเก่ียวของใน
ระดับตางๆ แบบตอเนื่อง จนกลายเปนความชํานาญการและความเชี่ยวชาญท่ีเปนองคความรูของ
บุคคล (Tacit knowledge) แลวนํามาขยายผลผานกระบวนการถายทอดโดยการปฏิบัติรวมหรือ
ประชุมเสวนาจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง หรือ กลุมหนึ่งไปยังอีกกลุมหนึ่งจนกลายเปนความรู
ประจักษ (Explicit) ท่ีเปนรูปธรรม สามารถนําเขาสูกระบวนการถายทอดเผยแพรใหกวางขวางตอไป 
จนเปนความรูสาธารณะ 

3.4.2 การกําหนดมาตรการ/ระเบียบ/ขอกําหนด ในพ้ืนท่ีคุมครอง 
ในการกําหนดพ้ืนท่ีคุมครองท่ีใชอยูในนานน้ําไทยในปจจุบัน มีรูปแบบอยูมากถึง 

13 ประเภท (ตารางท่ี 5) ท่ีมีหลายหนวยงานเปนผูกําหนดโดยอาศัยกรอบกฎหมายของหนวยงาน
นั้นๆ ในการกําหนดและประกาศใช สิ่งท่ีจะตองนํามาพิจารณาในการกําหนดพ้ืนท่ีคุมครอง ประการ
แรกคือ กรอบระเบียบขอกฎหมายท่ีมีอยูและนํามาใชปฏิบัติในปจจุบัน เหมาะสมกับสภาวการณ
ปจจุบันหรือไม ประการท่ีสองคือ ความสามารถในการบังคับใช ประการท่ีสามคือ การประเมินผล
กระทบท้ังตอคนและสัตว ประการสุดทายคือ การขับเคลื่อนในการจัดการพ้ืนท่ีท่ีมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงการมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิภาพดวย 
 
ตารางท่ี 5  ประเภทของการกําหนดพ้ืนท่ีคุมครองท่ีเก่ียวของกับทะเล ท่ีใชอยูในปจจุบัน 
 
ลําดับ ประเภท หนวยงานเจาภาพหลัก 

1 เขตรักษาพืชพันธุสัตวน้ํา กรมประมง 
2 เขตหามลาสัตวปา (ทางทะเล) กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
3 อุทยานแหงชาติ (ทางทะเล) กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
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4 เขตรักษาพันธุสัตวปา (ทางทะเล) กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
5 ปาสงวน (ปาชายเลน) กรมปาไม 
6 พ้ืนท่ีแนวปะการัง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง* 
7 พ้ืนท่ีแหลงหญาทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง* 
8 เขตกําหนดมาตรการทางการประมง (เชน 

พ้ืนท่ีหามทําการประมงในฤดูวางไขปลาทู) 
กรมประมง 

9 พ้ืนท่ีคุมครองโบราณคดีใตทะเล กรมศิลปากร 
10 พ้ืนท่ีคุมครองสิ่งแวดลอม สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 
11 พ้ืนท่ีชุมน้ํา (Ramsar Sites) กรมอุทยานฯ กรมประมง กรมทรัพยากรฯ 
12 พ้ืนท่ีสงวนชีวมณฑล (ปาชายเลนระนอง) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
13 พ้ืนท่ีมรดกอาเซียน (ASEAN Heritage) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

* = เปนทางปฏิบัติรวมกับขอตกลงของชุมชนในบางพ้ืนท่ี เม่ือพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ. ศ. ..... มีผลบังคับใช จะไดจัดทํากรอบทางกฎหมายตอไป 

 
นอกจากนี้ยังมีแผนพัฒนาระดับประเทศท่ีเก่ียวของกับสิ่งแวดลอมและทรัพยากร

ทางทะเล รวมท้ังสัตวทะเลหายาก อยูหลายแผน ซ่ึงตองนํามาพิจารณาในการจัดทํากรอบการกําหนด
พ้ืนท่ีคุมครองดวย เชน  

1) แผนพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2541 – 2559 เปนแผนระยะยาว เนน
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติ 

2) แผนและยุทธศาสตรในการอนุรักษและการใชประโยชนจากความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยางยั่งยืน พ.ศ. 2551 – 2555 แมจะเลยกําหนดแลว แตยังไมบรรลุเปาหมาย ซ่ึงกําหนด
วาตองประกาศพ้ืนท่ีทางทะเลใหเปนเขตอนุรักษใหไดรอยละ 25 ภายในป 2555 หลายหนวยงาน
กําลังดําเนินการอยูอยางตอเนื่อง การเสนอพ้ืนท่ีเปนพ้ืนท่ีชุมน้ําระหวางประเทศ 2 พ้ืนท่ี คือ เกาะระ 
– เกาะพระทอง จ. พังงา และ เกาะกระ จ. นครศรีธรรมราช เม่ือวันท่ี 12 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ก็อยู
ภายใตกรอบนี้ 

3) แผนแมบทในการจัดการแนวปะการังของประเทศ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
ตั้งแตป พ.ศ. 2535 แตการดําเนินการมีอุปสรรค เพราะแผนดังกลาวไมไดรับจัดสรรงบประมาณให
ดําเนินการตามแผน รวมท้ังปญหาเรื่องบุคลากรท่ีไมเพียงพอ ภายใตแผนนี้ท่ีใชเปนเครื่องมือในการ
กําหนดการใชประโยชนพ้ืนท่ี เชน การกําหนดเปนพ้ืนท่ีเพ่ือการทองเท่ียวและอนุรักษ เปนตน 

4) ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรแหลงหญาทะเลและพะยูน ท่ีมีหลาย
หนวยงานชวยกันพิจารณากําหนดกฎเกณฑ เพ่ือการอนุรักษท่ีมีประสิทธิภาพ และเปนประโยชน ท้ัง
ตอคนและตอระบบนิเวศ 

5) กรอบแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการพ้ืนท่ีแหลงวางไขของเตาทะเล 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การกําหนดพ้ืนท่ีใหเปนแหลงอนุรักษสําหรับการวางไขของเตา 
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3.4.3 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือการขับเคล่ือน 
การจัดทํายุทธศาสตรใหเปนแนวปฏิบัติและใหเปนนโยบายตอเนื่อง โดยการ

พิจารณาจากบทบาทเดิมท่ีเคยใช แนวโนมของการเปลี่ยนแปลง ขอกําหนดตางๆ ในเวทีระหวาง
ประเทศ รวมท้ังวิถีของธรรมชาติและชีวิตความเปนอยูของสัตวและชุมชนบนพ้ืนฐานทางวิชาการ 
ขอเสนอแนะควรเปนกรอบท่ีสามารถนําไปปฏิบัติได มีบุคลากรและเงินทุนเพียงพอในการดําเนินการ
ไดอยางตอเนื่อง ดังนั้นขบวนการขับเคลื่อนใหไปสูเปาหมายตองขับเคลื่อนไดสะดวก ชองทางในการ
เขาถึงงบประมาณตองสะดวกรวดเร็ว สรางกลไกในการดําเนินการใหเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง 
เชนเดียวกับการพัฒนาบุคลากร และการจัดการปจจัยแวดลอมอ่ืนๆ รวมท้ังการใชระเบียบขอ
กฎหมายและการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเต็มประสิทธิภาพ โดยกําหนดใหเปน
ยุทธศาสตรประจําของทองถ่ิน มีกระบวนการติดตามดานนโยบายตอเนื่อง ท้ังนี้เพ่ือใหการดําเนินการ
ในภาคสวนอ่ืนๆ ไดรับการสนับสนุนอยางจริงจัง และนําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนานโยบายให
ทันตอสถานการณท่ีเกิดข้ึน 

3.4.4 กระบวนการมีสวนรวม 
นับเปนกระบวนการท่ีมีความสําคัญอยางยิ่ง การเดินไปสูเปาหมายความสําเร็จ

จําเปนตองอาศัยกลไกของผูขับเคลื่อนท่ีมีศักยภาพและประสิทธิภาพ ดังนั้นการพัฒนากระบวนการมี
สวนรวมในทุกภาคสวน ตองนํามาพิจารณาเปนประเด็นหลัก การพัฒนาบุคลากรและผูเก่ียวของ ตอง
มีกรอบการดําเนินการตอเนื่องและเปนรูปธรรมจริงจัง อาจใชวิธี Stakeholder Analysis ของ 
World Bank Participatory Tools and Technique โดยใชหลักใหผูเก่ียวของ รวมรับรูทุกดานทุก
แงมุมท้ังเชิงระนาบและเชิงลึกตั้งแตตน รวมคิดและรวมแสดงความคิดเห็นเพ่ือใหความคิดท่ี
หลากหลายตกผลึก รวมพิจารณาและรวมตัดสินใจใหไดทิศทางท่ีตองเดินไปดวยกัน รวมดําเนินการ
ฟนฝาอุปสรรคไปดวยกันใหถึงจุดหมายดวยความมุงม่ันตั้งใจจริง รวมติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลอยางโปรงใสปราศจากอคติใดๆ และ รวมยอมรับผลท่ีเกิดข้ึน แลวนํามาพัฒนาปรับปรุงใน
โอกาสตอไป 



 

 
บทที่ 4 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 
 
4.1 สรุปผลการศึกษา 

4.1.1 สถานภาพและแนวโนมประชากรสัตวทะเลหายากในนานน้ําไทย 
ขอมูลในชวง 4 – 5 ปท่ีผานมา แสดงใหเห็นแนวโนมท่ีลดลงของประชากรของสัตว

ทะเลหายาก โดยเฉพาะกลุมท่ีมีการแพรกระจายเฉพาะถ่ินและในระยะท่ีไมไกลมากนัก ไดแก โลมา 
พะยูน และ เตาทะเล ท้ังนี้เนื่องจากภัยคุกคามหลายอยาง ในขณะท่ีกลุมท่ีมีการแพรกระจายกวางไกล 
พวกวาฬ ยังมีขอมูลไมชัดเจนนักในเรื่องจํานวน แตมีรายงานการเกยตื้นและเสียชีวิตของวาฬทุกป 
แมวาจํานวนการเสียชีวิตจะลดลงในปท่ีผานมา (พ. ศ. 2556) ก็ตาม (ภาพท่ี 7) 

กอนมีการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝงท้ังดานอุตสาหกรรม การทองเท่ียว และ ท่ีอยูอาศัย 
ภัยคุกคามท่ีมีตอสัตวทะเลหายากในสมัยนั้น ท่ีสําคัญคือเครื่องมือประมงท่ีเปนกับดักใหสัตวทะเลติด
และไมสามารถข้ึนมาหายใจท่ีผิวน้ําได (ภาพท่ี 9) และการถูกลาของคนบางกลุมเพ่ือนําไปเลี้ยงสําหรับ
การแสดงและการลาเพ่ือการบริโภค (ภาพท่ี 8ข) รวมท้ังนําอวัยวะบางสวนมาทําเครื่องรางตามความ
เชื่อท่ีไมใชเรื่องจริง ตอมาหลังจากมีการพัฒนาพ้ืนท่ี สัตวทะเลหายากถูกรบกวนเพ่ิมมากข้ึน 
โดยเฉพาะในเรื่องพ้ืนท่ีหากินและท่ีอยูอาศัยถูกคุกคามจากสิ่งกอสรางท่ีเพ่ิมข้ึน จากแสงและเสียงท่ีมา
จากการกระทําของมนุษย รวมท้ังกิจกรรมทางน้ําท้ังท่ีมาจากการทองเท่ียวและการเดินเรือ เสียงท่ีมา
จากการเดินเรือรบกวนตอการสื่อสารของสัตวทะเลหายาก พวกวาฬ โลมา และพะยูน ทําใหพวกมัน
ประสบปญหาในการติดตอสื่อสารซ่ึงกันและกัน อาจทําใหแมลูกพลัดหลงกัน หรือพลัดหลงกับฝูง 
บางครั้งก็ไมสามารถคนหาทิศทางในการเดินทางท่ีถูกตองเปนเหตุใหเกยตื้น เชน กรณีท่ีพบวาฬ
เพชรฆาตดําเกยตื้นท่ีเกาะราชา (ภาพท่ี 3) เปนตน 

ปญหาสําคัญอีกประการท่ีทําใหสัตวทะเลหายากสูญเสียชีวิตเพ่ิมข้ึนในปจจุบัน คือ 
ปญหาท่ีมาจากขยะทะเล ท่ีนับวันยิ่งทําใหจํานวนประชากรสัตวทะเลหายากสูญเสียเพ่ิมมากข้ึนเปน
ลําดับ สัตวทะเลพวกเตาทะเล โลมา รวมท้ังวาฬขนาดเล็ก มักกินพวกขยะทะเล โดยเฉพาะพวก
ถุงพลาสติกท่ีลองลอยอยูในน้ํา โดยท่ีเขาใจวาถุงพลาสติกนี้เปนอาหาร ซ่ึงคลายกับแมงกะพรุนหรือ
สัตวน้ําอ่ืนๆ ถุงพลาสติกไมสามารถยอยได โดยปกติตองใชเวลามากกวา 400 ป ในการยอยสลาย เม่ือ
อยูในกระเพาะและลําไสของสัตวพวกนี้ จึงทําใหระบบยอยอาหารไมทํางาน เปนสาเหตุใหสัตวเกิดการ
เจ็บปวย ออนแอ และเสียชีวิตในท่ีสุด (ภาพท่ี 4) ปญหาขยะทะเลเปนปญหาในทุกพ้ืนท่ีของโลกท่ีมี
จํานวนเพ่ิมข้ึนเปนอยางมาก การเสียชีวิตของสัตวทะเลพวกนี้เนื่องจากการกินขยะพลาสติกมีจํานวน
มากถึงรอยละ 5 ในนานน้ําไทยในชวงปท่ีผานมาพบการตายเนื่องจากการกินขยะทะเลและขยะท่ีติด
อยูกับพ้ืนทองทะเลและแนวปะการังไมต่ํากวา 50 ตัว จึงเปนปญหาท่ีจะตองพิจารณาอยางเขมขน 

ภัยคุกคามท่ีกลาวมาแลวขางตน มีท่ีมาท่ีเปนสาเหตุหลักของการเกิดภัยคุกคามคือ 
การขาดจิตสํานึกและไมมีความตระหนักถึงคุณธรรมและจริยธรรมท่ีมีตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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กระบวนการสรางจิตสํานึกใหคนสวนใหญไมไดผลเทาท่ีควร โดยเฉพาะกลุมคนท่ีสรางปญหา การ
สรางเครือขายอนุรักษท่ีกระจายอยูในพ้ืนท่ีชายทะเลมีไมเพียงพอ หรือ ไมมีความสามารถในการ
ควบคุมกํากับการสรางภัยคุกคาม หรือไมมีเครื่องมือหรือกลไกในการปฏิบัติการ ลวนแตเปนคําถามท่ี
หาคําตอบไดไมชัดเจน การแกไขปญหาจึงยังคงวนเวียนอยูในกรอบเดิมๆ  

4.1.2 ประสิทธิภาพของพ้ืนท่ีคุมครองทางทะเลท่ีประกาศใช 
พ้ืนท่ีคุมครองทางทะเลท่ีประกาศใชในปจจุบันเพ่ือการกํากับดูแลพ้ืนท่ีในการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ท่ีมีถึง 13 ประเภท นั้น (ตารางท่ี 5) ในทางปฏิบัติพบวา
ยังมีการหลีกเลี่ยงขอระเบียบกฎหมาย และลักลอบกระทําผิดอยูบอยครั้ง เนื่องจากภาครัฐมีจุดออน
ในเรื่องการขาดแคลนกําลังของเจาหนาท่ีในการตรวจตราเฝาระวังใหครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังหมดได การ
อาศัยเครือขายของชุมชนในพ้ืนท่ีก็มีขอจํากัดในเรื่องเครื่องมือเครื่องใชท่ีภาครัฐไมสามารถจัดหาใหได
ตามท่ีตองการ เชน วิทยุ โทรศัพทมือถือ พาหนะเรือ และอํานาจทางกฎหมาย เปนตน 

นอกจากนี้รูปแบบของการกําหนดพ้ืนท่ีคุมครองทางทะเลในบางประเภทไมเอ้ือตอ
การเปดโอกาสใหภาคเอกชนและชุมชนเขารวมไดอยางเต็มท่ี เชน พระราชบัญญัติหลายฉบับท่ีให
อํานาจหนาท่ีเฉพาะเจาหนาท่ีของหนวยงานนั้นๆ และเจาหนาท่ีของรัฐหนวยงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย
จากหนวยงานตนสังกัด เทานั้น เปนจุดออนในการปฏิบัติ เนื่องจากกําลังเจาหนาท่ีไมเพียงพอตอการ
เฝาระวัง ดังนั้นในการแกไขปญหาประเด็นนี้ ควรคํานึงถึงมาตรการท่ีเปดโอกาสใหภาคประชาชนและ
ชุมชน โดยเฉพาะชุมชนในพ้ืนท่ีมีโอกาสเขารวมดวย รวมท้ังภาคเอกชนอ่ืนๆ ท่ีสามารถชวยเหลือดาน
การสนับสนุนการปฏิบัติ เชน สนับสนุนเรื่องยานพาหนะ ดานเทคโนโลยี เปนตน 

4.1.3 ฐานขอมูลและองคความรูท่ีเปนประโยชนตอการจัดการ 
ขอมูลท่ีเปนขอเท็จจริงตามสถานภาพปจจุบัน เปนหัวใจสําคัญในการจัดการปญหา

ท่ีเกิดข้ึน ฐานขอมูลตองไดรับการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยอาศัยความรวมมือท้ังทางวิชาการ
และตามภูมิปญญาทองถ่ิน ฐานขอมูลในปจจุบันเปนขอมูลท่ีเชื่อถือไดในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะในเรื่อง
จํานวนประชากรของสัตวทะเลบางชนิด ท่ีชัดเจนท่ีสุดไดแก จํานวนของวาฬบรูดาในอาวไทย ท่ี
ประเมินวามีไมต่ํากวา 45 ตัว และ ในจํานวนนี้ 40 ตัว ถูกตั้งชื่อและจําแนกลักษณะแตละตัวได
ชัดเจนแลว รวมท้ังการจําแนกความสัมพันธของแมลูกอีกหลายตัว นับเปนแบบอยางท่ีดี อยางไรก็
ตามยังมีสัตวทะเลอีกจํานวนมากท่ีไมสามารถจําแนกจํานวนและชนิดไดอยางใกลเคียงกับความเปน
จริง เชน การประเมินจํานวนโลมาท่ีพบในนานน้ําไทย 850 ตัว ก็อาจคลาดเคลื่อนไดเพราะโลมามี
จํานวนมากและแพรกระจายไปมาจากพ้ืนท่ีหนึ่งไปยังอีกพ้ืนท่ีหนึ่งตลอดเวลา พะยูนก็เปนสัตวทะเล
อีกชนิดหนึ่งท่ีมีจํานวนไมนอย แมวาพ้ืนท่ีหากินจะอยูในวงจํากัดตามแหลงหญาทะเลก็ตาม แตการ
สํารวจในแนวระนาบก็ไมสามารถระบุจํานวนไดแมนยําเนื่องจากการมองเห็นสัตวทะเลเหลานั้นไม
ชัดเจน การสํารวจทางอากาศก็ยังเปนขอจํากัดของเจาหนาท่ี ท้ังเรื่องงบประมาณและกําลังเจาหนาท่ี
ภาคสนาม 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงมีความพยายามท่ีจะดําเนินการสํารวจขอมูลใน
เรื่องนี้เทาท่ีจะกระทําได หนทางหนึ่งท่ีจะชวยพัฒนาฐานขอมูลคือความรวมมือ ท้ังกับภาคเอกชน 
กลุมอนุรักษ ชุมชนในพ้ืนท่ี และ กับนักวิชาการตางประเทศ หรือองคกรระหวางประเทศ มีหลาย
ฐานขอมูลท่ีไดผลเปนท่ีประจักษจากความรวมมือดังกลาว เชน เรื่องการเดินทางหากินของเตาทะเล ท่ี
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ติดเครื่องหมายดาวเทียม ทําใหทราบวาเตาทะเลท่ีปลอยจากนานน้ําไทย เดินทางไกลไปถึงหมูเกาะอัน
ดามันของประเทศอินเดีย และทะเลซูลูของประเทศฟลิปปนส เปนตน 

ฐานขอมูลตามท่ีกลาวมานี้มีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งตอการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลใหเกิดผลลัพธท่ีเปนประโยชน การนําฐานขอมูลตางๆ มาประมวลรวมกันใหเกิด
เปนองคความรู ตาม Concept of “Ba” ก็เปนอีกทางหนึ่งท่ีทําใหการพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน และ
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้ังภาครัฐและเอกชน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและกาวทันตอ
เหตุการณ ท้ังยังเปนกลไกสําคัญตอความรวมมือท้ังในระดับประเทศและระหวางประเทศ การจัดการ
องคความรูใหแพรหลายในทุกมิติของผูเก่ียวของก็เปนกระบวนการหนึ่งท่ีตองใหความสนใจเปนพิเศษ 

4.1.4 ความรวมมือตามกระบวนการมีสวนรวม 
เปนท่ีทราบกันดีวากระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนเปนกําลังสําคัญในการ

ดําเนินการกิจกรรมใดๆ ก็ตาม ท่ีมีผูเก่ียวของมากมายและหลากหลายกลุม ดังเชนในกรณีการอนุรักษ
สัตวทะเลหายาก กระบวนการมีสวนรวมเปนหนทางสําคัญท่ีจะทําใหการอนุรักษเปนไปตามเปาหมาย 
อยางไรก็ตาม การสรางสรรคกระบวนการมีสวนรวมมีขอจํากัดในเรื่องงบประมาณในการจัดเวทีให
ผูเก่ียวของไดพบปะหารือเพ่ือแกไขปรับปรุงมาตรการท้ังท่ีกําหนดโดยภาครัฐ และท่ีกําหนดโดยชุมชน
เอง ในการดําเนินการกิจกรรมตางๆ ในพ้ืนท่ีแทบจะเปนไปดวยความลําบาก หากไมมีงบประมาณ
ภาครัฐสนับสนุน การจัดสรรเครื่องมืออุปกรณท่ีจําเปน ก็มีสวนชวยใหการดําเนินกิจกรรมเปนไปได
อยางราบรื่น ข้ันตอนในการจัดทําขบวนการใหเกิดกระบวนการมีสวนรวม มีอยูหลายวิธี แตประการ
สําคัญคือการทําใหกระบวนการมีสวนรวมสามารถเดินไปไดอยางตอเนื่อง จํานวนสมาชิกเครือขาย
อนุรักษของชุมชนตางๆ ตามตารางท่ี 4 ไมไดบงบอกถึงความสําเร็จในอนาคต แตอยางนอยก็เปน
สัญญาณท่ีดีของความรวมมือจากกลุมพ้ืนฐาน จุดดอยท่ีเปนอุปสรรคตอการดําเนินการตาม
กระบวนการมีสวนรวม คือ ผูเก่ียวของไมไดเขารวมทุกกลุม เชน กลุมประมงท่ีใชเครื่องมือซ่ึงเปนภัย
คุกคามตอสัตวทะเล เจาของกิจการท่ีสนับสนุนกลุมประมงกลุมนี้ เจาหนาท่ีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีไมไดเขารวมอยางตอเนื่อง เปนตน ในบางพ้ืนท่ีองคกรเอกชนบางองคกรท่ีมีบทบาทสําคัญไม
สามารถเขารวมไดท่ัวถึง ประชาชนท่ัวไปมีขอจํากัดดานคาใชจายในการเขารวมกระบวนการ 
โดยเฉพาะคาเดินทางและท่ีพัก ในกรณีท่ีมีการประชุมนอกพ้ืนท่ีตัวเอง 

การแกไขจุดออนนี้ อาจตองหาแนวทางในการจัดทํากรอบความรวมมือตาม
กระบวนการมีสวนรวมท่ีมีปจจัยจําเปนสนับสนุนไดตลอดเวลาและตอเนื่อง หากภาครัฐไมสามารถ
ชวยเหลือได เชน การจัดตั้งกองทุนชุมชน หรือการจัดตั้งงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
สําหรับการนี้เปนการเฉพาะ เปนตน 

4.1.5 พ้ืนท่ีคุมครองทางทะเลท่ีไดประกาศในภูมิภาคตางๆ 
พ้ืนท่ีทะเลท่ัวโลก 362 ลาน ตร. กม. เปนพ้ืนท่ีท่ีเปนทะเลหลวงรอยละ 64 หรือ

ประมาณ 202 ลาน ตร. กม. ท่ีไมมีประเทศหรือรัฐใดครอบครองจึงไมมีการออกกฎหมายคุมครองโดย
รัฐใดๆ เพียงแตมีองคกรระหวางประเทศท่ีดูแลเฉพาะเรื่องเปนผูออกมาตรการในการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรใหเปนธรรมท้ังผูใชและตอฐานทรัพยากรเอง เชน การใชประโยชนจากทรัพยากรปลาทูนา
ในนานน้ําสากล การหามลาวาฬในพ้ืนท่ีประกาศ เปนตน ดังนั้น พ้ืนท่ีท่ีมีรัฐชายฝงแตละรัฐ
ครอบครองประมาณ 160 ลาน ตร. กม. ซ่ึงในเขตอํานาจรัฐสามารถกําหนดพ้ืนท่ีคุมครองทางทะเล



38 

ของตนเองไดตามกรอบกฎหมายของตนเองและสอดคลองกับกฎหมายระหวางประเทศ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งกฎหมายทะเลระหวางประเทศ UNCLOS 1982 (United Nations Convention on the 
Law of the Sea, 1982) อยางไรก็ตาม เทาท่ีปรากฏในปจจุบันพบวาการกําหนดพ้ืนท่ีคุมครองทาง
ทะเลมีสัดสวนนอยท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับพ้ืนท่ีคุมครองประเภทอ่ืนๆ ท่ีอยูบนแผนดิน และท่ีเปน
ทะเลภายในแผนดิน (ตารางท่ี 6) 
 
ตารางท่ี 6  พ้ืนท่ีคุมครองประเภทตางๆ ตาม IUCN (International Union for Conservation of 

Nature and Natural Resources) 
 

Habitat type Total habitat 
area  

(x1000 km2) 

Protected 
area  

(x1000 km2) 

Percentage 
protected 

Tropical moist forest 10,392 2,471 23.8 
Tropical dry forest 2,716 399 14.7 
Temperate & boreal needleleaf forest 11,425 1,514 13.3 
Shrubland 5,611 692 12.3 
Temperate broadleaf & mixed forest 10,180 1,240 12.2 
Savannah 15,368 1,878 12.2 
Grass land 14,284 1,478 10.3 
Wetlands (inland) 3,429 434 2.7 
Caspian Sea 375 4 1.1 
Marine 361,800 1,637 0.5 
Desert 45,474 4,589 0.1 
 

จะเห็นไดวาการกําหนดพ้ืนท่ีคุมครองทางทะเลมีสัดสวนนอยมาก ท้ังๆ ท่ีเปนพ้ืนท่ี
ท่ีมีความสําคัญตอการผลิตตนทุนอาหารตามธรรมชาติและเปนแหลงอาหารสําคัญของมวลมนุษยชาติ 
รวมท้ังเปนฐานทุนเศรษฐกิจและสังคมท่ีมากดวยศักยภาพ อยางไรก็ดี พบวาในหลายภูมิภาคใน
ปจจุบัน โดยเฉพาะในบริเวณท่ีใหความสําคัญตอการพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
สวนใหญมักเปนประเทศท่ีเจริญทางดานอุตสาหกรรมแลว ท่ีไดใหความจริงจังตอการกําหนดพ้ืนท่ี
คุมครองทางทะเล และมีเปาหมายในการกําหนดพ้ืนท่ีคุมครองเพ่ิมข้ึนตอเนื่อง (ตารางท่ี 7) ตาม
ขอเท็จจริงเปนท่ียอมรับกันท่ัวไปแลววาการกําหนดพ้ืนท่ีคุมครองทางทะเล เปนกลไกท่ีสําคัญประการ
แรกท่ีจะอนุรักษทรัพยากรไดอยางยั่งยืนและเปนแนวทางท่ีประนีประนอมระหวางสัตวกับคนไดดีท่ีสุด
แนวทางหนึ่ง องคกร IUCN ซ่ึงมีสมาชิกท้ังภาครัฐและเอกชนจํานวนมากกวา 1,200 แหง จาก
มากกวา 140 ประเทศท่ัวโลก นับเปนองคกรท่ีมีบทบาทสําคัญตอการกระตุนใหรัฐชายฝงได
ดําเนินการกําหนดพ้ืนท่ีคุมครองใหมากท่ีสุดเพ่ือประโยชนตอการดูแลรักษาความอุดมสมบูรณท่ียั่งยืน
ของทรัพยากรธรรมชาติ ใหคงอยูชั่วลูกชั่วหลานสืบไป 
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ตารางท่ี 7  พ้ืนท่ีคุมครองจําแนกตามภูมิภาคของ WCPA (World Commission on Protected 
Areas) 

 
WCPA region Marine area in 

WCPA  
(x1,000 km2) 

Marine areas 
protected 

(X1,000 km2) 

Number 
of sites 

Percentage 
protected 

Australia/New Zealand 12,398 423.35 437 3.4 
Brazil 3,661 14.19 83 0.4 
Caribbean 3,976 42.04 357 1.1 
Central America 1,501 16.02 104 1.1 
East Asia 5,523 31.39 283 0.6 
Eastern & Southern Africa 8,339 5.32 139 0.1 
Europe 9,548 67.49 848 0.7 
North Africa & Middle East 3,459 23.54 134 0.7 
North America 17,740 212.13 695 1.2 
North Eurasia 7,719 217.84 82 2.8 
Pacific 32,372 357.20 168 1.1 
South America 8,432 72.21 115 0.9 
South Asia 4,692 5.16 184 0.1 
South East Asia 8,652 75.94 387 0.9 
Western & Central Africa 3,606 10.17 41 0.3 
 

สําหรับในกลุมประเทศอาเซียน พ้ืนท่ีทะเลท้ังหมดเกือบ 9 ลาน ตร. กม. มี
เปาหมายในการกําหนดพ้ืนท่ีคุมครองทางทะเลใหไดรอยละ 10 ภายในป ค.ศ. 2012 ท่ีผานมา แตผล
จากการกําหนดจริงไดเพียงรอยละ 1 หรือประมาณ 89,272 ตร. กม. เทานั้น (ตารางท่ี 8) นับเปนการ
กําหนดท่ีต่ํากวาเปาหมายมาก อยางไรก็ตามประเทศในกลุมอาเซียนยังมีความมุงม่ันในการดําเนินการ
ประกาศพ้ืนท่ีคุมครองอยางตอเนื่องทุกป สําหรับประเทศไทยมีพ้ืนท่ีท่ีไดประกาศเปนเขตอุทยาน
แหงชาติทางทะเลไปแลว 25 แหง และมีพ้ืนท่ีคุมครองประเภทอ่ืนๆ อีก ตามท่ีกลาวแลวในหัวขอ 
3.2.2.3 
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ตารางท่ี 8  พ้ืนท่ีคุมครองทางทะเลในภูมิภาคอาเซียน 
 

ประเทศ จํานวน (แหง) พ้ืนท่ี (ตร. กม.) % / พ้ืนท่ีท้ังหมด 
อินโดนีเซีย 139 60,005 1.80 
ฟลิปปนส 212 11,944 0.73 
มาเลเซีย 147 6,741 4.62 
ไทย 25 4,511 3.87 
เวียดนาม 36 3,930 1.37 
พมา 6 766 0.50 
กัมพูชา 2 66 0.38 
สิงคโปร 3 5 0.81 
บรูไน 7 3 0.06 

 
จะเห็นไดวาการใชกลไกในการกําหนดพ้ืนท่ีคุมครองทางทะเล เพ่ือปกปอง

ทรัพยากรทางทะเลใหมีใชอยางยั่งยืน จะเปนคําตอบใหในทุกภูมิภาค เพียงแตในทางปฏิบัติจะไดผล
มากนอยเพียงใด ข้ึนอยูกับการเขมงวดของผูปฏิบัติ เพราะขอเท็จจริงคือเกือบจะท่ัวทุกภูมิภาคท่ียังมีผู
ลักลอบเขามาทําการประมงในเขตหวงหามอยูเปนนิจ การแกไขปญหาจึงไมใชอยูท่ีการกําหนดพ้ืนท่ี
เพียงอยางเดียว แตตองใหความสําคัญกับบุคลากรในทุกสวนดวย มิเชนนั้นหากปลอยใหมีการลักลอบ
อยางตอเนื่อง พ้ืนท่ีท่ีสงวนไวสําหรับการเกิดทดแทน (recruitment) ของทรัพยากร ก็จะไมเหลือ
เพียงพอ ไมเฉพาะตอคนรุนนี้เทานั้น แตคนรุนตอๆ ไป ก็จะไมมีทรัพยากรอะไรเหลือเลย 

4.1.6 กรอบการกําหนดพ้ืนท่ีคุมครองทางทะเลใหมีประสิทธิผล 
ตามท่ีกลาวมาแลวขางตนวาพ้ืนท่ีคุมครองทางทะเลบางประเภทมีขอจํากัดในการ

ดําเนินการปกปองคุมครองสัตวทะเลหายาก ไมวาจํานวนเจาหนาท่ีไมเพียงพอตอการดูแลพ้ืนท่ีท่ีมี
ขนาดกวางขวางเกินกําลัง รวมท้ังงบประมาณในการดําเนินการมีจํากัด ประชาชนท่ัวไปไมสามารถเขา
รวมตรวจตราเฝาระวังไดเนื่องจากขอระเบียบกฎหมายไมเอ้ือตอการทําหนาท่ี เปนตน 

จากการวิเคราะหขอจํากัดในทางปฏิบัติหลายๆ ดาน พอสรุปไดวา วิธีท่ีสามารถ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจตราเฝาระวังสัตวทะเลหายากไดดีกวาวิธีท่ีเคยปฏิบัติกันมา ไดแก 
ประการแรกคือการกําหนดพ้ืนท่ีคุมครองใหเหมาะสมตอสภาพพ้ืนท่ีและสถานภาพของสัตวทะเลแต
ละชนิดท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีนั้นๆ ประการท่ีสองคือรูปแบบในการกําหนดพ้ืนท่ีคุมครองท่ีควรใชการ
บริหารจัดการพ้ืนท่ีในรูปแบบประสมท้ังหนวยงานรัฐและประชาชน โดยมีแนวคิดใหมีการใชประโยชน
จากทรัพยากรทางทะเลท่ีไมเปนภัยตอสัตวทะเลหายาก ประการท่ีสามคือการเปดโอกาสใหภาค
ประชาชนและเจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเขามามีสวนรวมพรอมกับเจาหนาท่ีภาครัฐใน
การจัดทําแผนงานและการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินการเปนประจําโดยอยูบนพ้ืนฐานของการมุง
ผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติ โดยใชทรัพยากรท้ังเงินงบประมาณ บุคลากร และอุปกรณเครื่องมือ อยาง
คุมคา ประการสุดทายคือการติดตามประเมินผล โดย Third party ท่ีไมมีสวนไดสวนเสีย และ
ประเมินจากขอเท็จจริงเปนท่ีตั้ง 
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4.2 ขอเสนอแนะ 
กรอบขอเสนอแนะเสนอในรูปแบบการหมุนของกงลอ “แรงหมุนสัมพันธ” (แผนภูมิท่ี 2) 

โดยมี 3 กงลอ ท่ีเปนกรอบขอเสนอแนะหลัก ไดแก 1) ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 2) ขอเสนอแนะใน
การดําเนินการ และ 3) ขอเสนอแนะในการขับเคลื่อน กิจกรรมในแตละกงลอตองดําเนินการหรือ
ไดรับการปฏิบัติอยางตอเนื่องและสัมพันธกันท้ังในกงลอเดียวกันและระหวางกงลอ การหมุนไปพรอม
กันแบบนี้ เปรียบเสมือนเครื่องจักรท่ีทุกชิ้นสวนตองหมุน การทํางานจึงจะมีประสิทธิภาพสูงสุด 
รายละเอียดในแตละประเด็นขององคประกอบในแตละกงลอ บรรยายตามดานลาง 
 

 
 
แผนภูมิท่ี 2  ขอเสนอแนะในรูปแบบกงลอ “แรงหมุนสัมพันธ” ท่ีมีรูปแบบการดําเนินการสัมพันธกัน

ในทุกองคประกอบ แตละสวนจะชวยผลักดันใหสวนอ่ืนๆ เดินไปดวยกันอยางตอเนื่อง 
ท่ีมา: ออกแบบโดยผูเขียน 

 
4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

4.2.1.1 แนวทางการกําหนดพ้ืนท่ีคุมครองแบบมุงผลสัมฤทธิ์ บนพ้ืนฐานทาง
วิชาการและองคความรูท่ีประจักษ (Explicit knowledge) นโยบายในการกําหนดพ้ืนท่ีคุมครองควร
อยูบนหลักการท่ีวา  

1) คนกับสัตวตองอยูรวมกันไดอยางสันติและมีความสุข 
2) รูปแบบของพ้ืนท่ีคุมครองเปดชองใหชุมชนไดใชประโยชนจากทะเล

และชายฝงโดยไมกระทบตอการอาศัยอยูของสัตวทะเลหายาก เชน การจัดทํา zoning ของการใช
ประโยชนแตละประเภท พรอมกับการกําหนดเครื่องมือในการจับสัตวน้ําใหเปนกฎกติกาของชุมชน 

3) มีพ้ืนท่ีสําหรับการฟนฟูทรัพยากรท่ีเปนรากฐานของระบบนิเวศไม
นอยกวารอยละ 10 เชน แหลงเพาะและขยายพันธุหญาทะเล เปนตน 
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4) ใหชุมชนมีสวนรวมตลอดท้ังกระบวนการ ตั้งแต เริ่มคิด รวมทํา 
จนถึงการติดตามประเมินผล รวมท้ังกําหนดกรอบความรวมมือของชุมชนระหวางกลุมประเทศ
อาเซียนในโอกาสตอไปดวย 

5) การกําหนดพ้ืนท่ีใหตั้งอยูบนรากฐานทางวิชาการและขอเท็จจริงใน
พ้ืนท่ี 

4.2.1.2 การกําหนดมาตรการทางดานกฎหมายท่ีนําไปสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรม 
1) นํากฎหมายระเบียบและมาตรการ ทุกฉบับท่ีเก่ียวของตามแตละพ้ืน

ท่ีมาวิเคราะหรวมกับชุมชนถึงจุดออนจุดแข็ง การแกไข ยกเลิก หรือ ปรับปรุง ตามความเหมาะสมใน
แตละพ้ืนท่ี โดยเนนใหเปนกลไกสําคัญท่ีเปนเครื่องมือในการปฏิบัติหนาท่ีของชุมชนและเจาหนาท่ี 

2) รัฐควรมีนโยบายเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากการกําหนดพ้ืนท่ี
คุมครองอยางเหมาะสม เชน ตั้งงบประมาณชดเชยในการยกเลิกเครื่องมือบางประเภทโดยจัดหา
เครื่องมือประเภทอ่ืนท่ีไมเปนภัยคุกคามมาใชแทน 

3) กฎหมายระเบียบปฏิบัติตองยอมรับไดของทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ 
4.2.1.3 การจัดทํายุทธศาสตรเพ่ือการบริหารจัดการพ้ืนท่ีท้ังในภาพรวมของ

ประเทศและระดับทองถ่ิน 
1) ควรมียุทธศาสตรดานการอนุรักษสัตวทะเลหายากท่ีชัดเจน มีกรอบ

เวลาและพ้ืนท่ีท่ีสามารถติดตามตรวจสอบได  
2) จัดทํายุทธศาสตรเฉพาะพ้ืนท่ีตามระบบนิเวศสําคัญตามความจําเปน 

เชน ยุทธศาสตรการจัดการพ้ืนท่ีแหลงหญาทะเล แนวปะการัง และบริเวณปากแมน้ํา เปนตน 
3) ยุทธศาสตรควรครอบคลุมในทุกดาน ท้ังดานการบริหารจัดการพ้ืนท่ี 

จัดการทรัพยากรสัตวทะเลหายากและอาหารของมัน รวมท้ังการวิจัยเพ่ือจัดทําองคความรู และการ
เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน ในกรณีท่ีสัตวเคลื่อนยายถ่ินขามพรมแดน 

4.2.1.4 การจัดต้ังพ้ืนท่ีตนแบบเพ่ือการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรม และเปนแบบอยาง
ใหพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ท้ังในประเทศและในกลุมประเทศอาเซียน 

1) กําหนดใหมีการจัดตั้งพ้ืนท่ีตนแบบ ตามกฎกติกาในรูปแบบการ
บริหารพ้ืนท่ีคุมครองแบบใหม 

2) เม่ือพ้ืนท่ีตนแบบดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพแลว กําหนดให
เปนพ้ืนท่ีตัวอยางสําหรับชุมชนอ่ืนๆ ไดนําไปเรียนรูและดําเนินการในพ้ืนท่ีของตัวเอง ซ่ึงรวมถึงชุมชน
ในกลุมประเทศอาเซียนดวย 

4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินการ/ปฏิบัติ 
4.2.2.1 จัดทํากรอบการดําเนินการของทุกภาคสวน และกรอบการดําเนินการ

แบบบูรณาการ ตามยุทธศาสตรท่ีไดกําหนดไว และใชแนวทางการประสานความรวมมือตามหลักยุทธศิลป 
4.2.2.2 ดําเนินการในรูปแบบของการมีสวนรวมเปนหลัก ตั้งแตรวมรับรู รวม

คิดเห็น รวมตัดสินใจ รวมดําเนินการ รวมติดตามประเมิน และรวมรับผลท่ีเกิดข้ึน สงเสริมใหมี
เครือขายเชื่อมโยงกันท้ังประเทศและระหวางประเทศ เนนการใชเทคโนโลยีทันสมัยและการสรรสราง
นวัตกรรม 
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4.2.2.3 กําหนดรูปแบบโครงการท้ังระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพ่ือ
นําไปสูการปฏิบัติท่ีจนเปนวัฒนธรรมท้ังขององคกรและของทองถ่ิน รวมท้ังพัฒนาจากวัฒนธรรมให
เปนความสนใจในประโยชนสาธารณะ (Public Interest) 

4.2.2.4 บริหารจัดการองคความรู  ให มีการ พัฒนาอย า งตอ เนื่ อง  หรื อ 
knowledge value chain จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือใหองคความรูไดพัฒนาอยางตอเนื่อง 

4.2.2.4 ใชหลักการบริหารความเสี่ยง ท้ังจากปจจัยภายนอกและภายใน ตาม
แนวทาง วิเคราะห ลด กระจาย และยอมรับความเสี่ยง เพ่ือไมใหเปนอุปสรรคตอการดําเนินการใน
ภาพรวมท้ังหมด 

4.2.3 ขอเสนอแนะในการขับเคล่ือน 
4.2.3.1 การจัดตั้งคณะกรรมการดานนโยบายระดับชาติ เปนกลไกสําคัญท่ี

เชื่อมโยงระหวางนโยบายรัฐกับการปฏิบัติในพ้ืนท่ี รวมท้ังการอํานวยความสะดวกในการขับเคลื่อน
องคประกอบอ่ืนๆ ใหเดินอยางสะดวก เชน สนับสนุนการขอตั้งงบประมาณ จัดหาบุคลากรภาครัฐเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ีของชุมชนในพ้ืนท่ี เชน การตรวจตราเฝาระวัง การวิจัย การสงเสริมการมี
สวนรวม 

4.2.3.2 การจัดต้ังคณะกรรมการและคณะทํางานระดับทองถ่ินเพ่ือการขับเคลื่อน
ตอเนื่อง พรอมกับการพัฒนาภาวะผูนํา คณะกรรมการ/คณะทํางาน ในระดับนี้ เปนตัวจักรท่ีสําคัญ
ท่ีสุด ตองใกลชิดกับชุมชน ใหความชวยเหลือ รวมคิดรวมแกปญหา และรวมดําเนินการ ผูแทนมาจาก
ชุมชน หนวยงานภาคประชาชน และเจาหนาท่ีในพ้ืนท่ี ควรเปนชุดทํางานท่ีมีความคลองตัวสูง 
หัวหนาชุดควรมีภาวะผูนํา และมีการตัดสินใจไดทันทีตามกระบวนการท่ีไดตกลงกัน 

4.2.3.3 การจัดทํากรอบการดําเนินการภาครัฐ ใหเปน 
1) Mandating เจาหนาท่ีรัฐสามารถดําเนินการตามภารกิจท่ีไดรับ

มอบหมาย ไดเต็มประสิทธิภาพ ท้ังในเรื่องการปองกันปราบปรามตามระเบียบกฎหมาย การสงเสริม
สนับสนุนชุมชนอยางตรงไปตรงมา มีความพรอมในการปฏิบัติงานตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือ
ไดรับการรองขอจากชุมชนและผูไดรับผลกระทบจากการกระทําผิดกฎหมายโดยผูอ่ืน 

2) Facilitating เจาหนาท่ีรัฐควรอํานวยความสะดวกใหชุมชนและ
อาสาสมัครในการปฏิบัติหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพ เชน การพัฒนาบุคลากรของชุมชนโดยการฝกอบรม
เปนประจํา การสนับสนุนรถรามาเรือและอุปกรณเครื่องมือเทาท่ีจะกระทําไดตามขอระเบียบทาง
ราชการ 

3) Partnering รวมเปนสวนหนึ่งของชุมชนในการปฏิบัติหนาท่ี ให
ชุมชนไดรูสึกวา เจาหนาท่ีเปนเสมือนพ่ีนองรวมทุกขรวมสุข สามารถพูดคุยไดอยางเปดเผย
ตรงไปตรงมา ไปไหนไปดวยชวยกัน 

4) Endorsing ทําหนาท่ีชวยเหลือ เปนผูคํ้าจุนรับรองการดําเนินการ
ของชุมชนท่ีถูกท่ีควร ทําใหชุมชนม่ันใจวาการปฏิบัติของชุมชนมีผูรับรองวาเปนเรื่องถูกตองไดอยาง
สนิทใจ 

4.2.3.4 การจัดต้ังกองทุนเพ่ือสนับสนุนการดําเนินการในพ้ืนท่ี การดําเนินการจะ
เดินไปไมไดหากไมมีเงินทุนสนับสนุน เพราะขอเท็จจริงคือมีคาใชจายในการดําเนินการซ่ึงชุมชนอาจมี



44 

ขอจํากัดในเรื่องนี้ การตั้งงบประมาณอาจมีขอจํากัดในเรื่องระเบียบการจัดตั้งงบประมาณของรัฐ
สําหรับภาคประชาชน ดังนั้นทางออกท่ีมีคือการจัดตั้งกองทุนในการสนับสนุนชุมชน เงินกองทุนอาจ
มาจากการบริจาคของเอกชน หนวยงานระหวางประเทศ หรือจากการของบประมาณจากงบกองทุน
สิ่งแวดลอม ท่ีอยูภายใตการดูแลของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เปนตน 

4.2.3.5 การจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการ 
รวมท้ังผลกระทบท่ีเกิดตอภาคเศรษฐกิจและสังคม ท่ีมาของคณะกรรมการชุดนี้ควรเปน Third party 
หรือ ผูท่ีไมไดรวมอยูในกระบวนการ เพ่ือเปนการปองกันการลําเอียงตอการประเมินผล การประเมิน
ตองเปนไปอยางตรงไปตรงมา หากมีผลลัพธท่ีไมเปนไปตามเปาประสงค จะไดนํากลับมาทบทวน และ
ปรับปรุงหรือแกไข ใหเดินตอไปไดอยางมีผลสัมฤทธิ์ท่ีทุกฝายตองการ 

กรอบในการติดตามประเมิน ควรดําเนินการติดตามในทุกข้ันตอน โดยมุงสู
เปาหมายตามวิสัยทัศนท่ีไดตั้งไว ดังตัวอยางกรอบการติดตามในแผนภูมิท่ี 3 
 

 
 

แผนภูมิท่ี 3  กรอบในการติดตามประเมินผลการดําเนินการตามขอกําหนดพ้ืนท่ีคุมครอง 
ท่ีมา: IUCN (Pomeroy et al. 2004) 

 
ตามแผนภูมิท่ี 3 เริ่มตนดวยการวิเคราะหหาตัวตนของตัวเองและทรัพยากรกอนวา

อยูท่ีตรงไหน ท้ังในประเด็นของสถานภาพในปจจุบัน ปจจัยท่ีมีอิทธิพลรอบขาง ขอจํากัดอุปสรรคท่ีมี
ผลตอสถานภาพ (status/threats) จากนั้นจึงมากําหนดวิสัยทัศนหรือสิ่งท่ีเราตองการจะใหเปน 
(vision) แลวมากําหนดแผน กลยุทธ และยุทธศาสตร (planning) เปนเสนทางเพ่ือเดินไปสูเปาหมาย 
ใหคํานึงถึงปจจัยจําเปนท่ีตองใชในการดําเนินการ ท้ังดานวัตถุ บุคลากร แผนงาน งบประมาณ เปน
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ตน รวมท้ังปจจัยท่ีเปนท้ังรูปธรรมและนามธรรม เชน นโยบายท่ัวๆ ไป ความเชื่อของชุมชน เปนตน 
(Inputs) ตอจากนั้นก็เปนกระบวนการดําเนินการจัดการใหเปนไปตามแนวทางและแผนท่ีกําหนด 
(management processes) ผลผลิตท่ีไดจากการดําเนินการตามกระบวนการท่ีกลาวมาคืออะไร 
(output) เชน กอใหเกิดความรวมมือจากชุมชนและองคกร ไดแนวทางและกระบวนการรวมกัน มี
มาตรการขอตกลงรวมกันหรือไม อยางไร เปนตน ผลลัพธทายสุดท่ีไดคืออะไร ตรงกับเปาหมายท่ีวาง
ไวแตตนหรือไม (outcome) เชน มีการกําหนดพ้ืนท่ีคุมครองบนพ้ืนฐานของแนวคิดรวมกันและเห็น
พองตองกัน และ ผลลัพธประการสุดทายคือ ทรัพยากรสัตวทะเลหายากไดรับการคุมครองอยางมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืนตลอดไป ปลอดภัยจากภัยคุกคามท้ังปวง ตามมาตรการท่ีไดวางไวเปน
มาตรฐานในขอกําหนดของพ้ืนท่ีคุมครอง ในทุกข้ันตอนตองมีการติดตามและประเมินผลอยางตอเนื่อง 
เพ่ือท่ีจะไดนําขอบกพรองหรือสิ่งท่ีเปนอุปสรรค มาปรับปรุงแกไข ใหดีข้ึนในการดําเนินการตอไป 

กอนท่ีจะเริ่มดําเนินการประเมินตามแผนภูมิท่ี 3 ควรมีความเขาใจในทุกประเด็นท่ี
จะประเมิน โดยการตั้งและตอบคําถามสําหรับการดําเนินการตามกรอบของแผนภูมิท่ี 3 ตามตัวอยาง
ขางลาง ดังนี้ 
 

 
 

4.2.4 โครงสรางของระบบจัดการในภาพรวม 
เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปอยางเปนระบบ และมีระบบการติดตามประเมินผลท่ี

โปรงใสและเปนรูปธรรม การกําหนดกรอบโครงสรางของพ้ืนท่ีดําเนินการจึงเปนกลยุทธสําคัญ และ
ควรเปนไปอยางบูรณาการ ใหกระบวนการมีสวนรวมเปนไปตามกลไกและสถานการณในพ้ืนท่ี ท้ังนี้ 
เพ่ือใหการปฏิบัติสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่องและม่ันคง จนกลายเปนวัฒนธรรมท่ีถือปฏิบัติ
ของชุมชนเองในท่ีสุด ดังตัวอยางกรอบโครงสรางตามแผนภูมิท่ี 4 ซ่ึงมีรายละเอียดในแตละ
องคประกอบดังนี้ 
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แผนภูมิท่ี 4  กรอบโครงสรางองคกรและองคประกอบท่ีมีสวนเก่ียวของในการจัดการพ้ืนท่ีคุมครอง  
ท่ีมา: ออกแบบโดยผูเขียน ตามพ้ืนฐานแนวคิดของ Appleton et al., 2003 

 
นโยบายและยุทธศาสตร (Policy/Strategies) ตามแผนภูมิท่ี 4 ท่ีไดมาจากการ

เรียบเรียงและประมวลขอคิดเห็นและขอเสนอรวมกันของทุกภาคสวน เปนตัวตั้ง นํามากําหนดพ้ืนท่ี
เพ่ือการปฏิบัติและแผนงานในการบริหารจัดการในพ้ืนท่ีจริง โดยกําหนดองคประกอบและองคกร
ตางๆ พรอมกับแนวทางและข้ันตอนปฏิบัติ ท้ังตามยุทธศาสตรและยุทธศิลป (ลีลาหรือกลยุทธในทาง
ปฏิบัติ เชน การฝงตัวในชุมชนจนเปนเสมือนสมาชิกคนหนึ่งของชุมชน เปนตน) ท่ีไดวางไวเปนกรอบ
สําหรับการปฏิบัติและนโยบายในภาพรวม ดังอธิบายตามขางลาง ดังนี้ 

4.2.4.1 National System Head เปนหนวยงานควบคุมกํากับระดับชาติ (ระดับ
กรม/สํานักงานใหญ) ท่ีเปนแกนกลางในการเชื่อมตอและประสานระหวางนโยบายของรัฐและการ
ปฏิบัติของหนวยในพ้ืนท่ี หนวยนี้เปนเจาหนาท่ีของรัฐดําเนินการภายใตคําแนะนําของคณะกรรมการ
ท่ีปรึกษา/ผูทรงคุณวุฒิ ท่ีมาจากหลากหลายสายงาน เปนหนวยงานท่ีถายทอดและกํากับดูแลการ
ปฏิบัติดานแผนงานยุทธศาสตร ควบคุมกํากับการปฏิบัติใหเปนไปตามกรอบของกฎหมาย มาตรการ 
และระเบียบข้ันตอนทางราชการ นําขอบกพรองมาปรับปรุงแกไขและพัฒนาเพ่ือนําไปสูการจัดทํา
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นโยบายตอไป ดําเนินการในดานตางๆ เชน สนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณท่ีจําเปน ยานพาหนะ 
การพัฒนาบุคลากร รวมท้ังเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากการปฏิบัติตามแผนงาน ภายใตกรอบ
ระเบียบทางราชการ หนวยนี้ทําหนาท่ีประดุจพ่ีเลี้ยงใหหนวยปฏิบัติในพ้ืนท่ีสามารถดําเนินการไดตาม
ศักยภาพสูงสุด และนําผลลัพธจากการปฏิบัติท่ีเปนวัฒนธรรมของชุมชนในพ้ืนท่ีแลว มาตอยอดให
เปนความสนใจในประโยชนสาธารณะ (Public Interest) และเปนท่ียอมรับ/แพรหลายในสังคมท่ัวไป 

4.2.4.2 Local Head หนวยในพ้ืนท่ีระดับภูมิภาค/เขต/จังหวัด ท่ีควบคุมกํากับ
ดูแลหนวยงานแตละแปลง/พ้ืนท่ียอย รับถายทอดภารกิจตามยุทธศาสตรมาจากหนวยงานขางตน 
แปลงสูการปฏิบัติ ผานกระบวนการแผนงาน/โครงการ ท่ีไดรับความเห็นชอบตามสายบังคับบัญชา
แลวมารวมดําเนินการกับหนวยพ้ืนท่ีเฉพาะ (ถามีในเขตนั้นๆ) โดยใหมีการบูรณาการกับหนวยงาน
ราชการอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ี ท่ีมีภารกิจเก่ียวเนื่องหรือสนับสนุนซ่ึงกันและกัน โดยใหความสําคัญกับการ
รวมมือของชุมชน ผูนําทองถ่ิน องคกรเอกชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนหลัก การกําหนด
แผนปฏิบัติงาน การจัดการกิจกรรมตางๆ ใหเปนไปตามกรอบยุทธศาสตรและความตองการของ
ชุมชน ภายใตหลักการการใชประโยชนท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการอนุรักษทรัพยากรทางทะเล
ใหคงอยูอยางยั่งยืน รวมท้ังการพัฒนาฟนฟูทรัพยากรใหสมบูรณและขยายความรวมมือไปยังพ้ืนท่ี
อ่ืนๆ และสังคมอ่ืนตางพ้ืนท่ีใหกวางขวาง ซ่ึงจะเปนเกราะปองกันใหกับสัตวทะเลปราศจากภัยคุกคาม
ท่ีมาจากมนุษยไดดีอีกทางหนึ่ง หากหนวยระดับนี้พบขอบกพรองจากการดําเนินการในข้ันตอนใด ก็
สามารถแกไขปรับปรุงไดถาอยูในกรอบความสามารถ แตถาหากจําเปนตองไดรับการแกไขในระดับสูง
ข้ึนไป ก็ใหรายงานตามสายงาน 

4.2.4.3 Local Sub-Head หนวยเฉพาะแปลงพ้ืนท่ี หนวยนี้เปนหนวยท่ีมี
ความสําคัญมากท่ีสุด เพราะเปนหนวยในพ้ืนท่ีท่ีปฏิบัติเฉพาะแปลงพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบของตนเอง เปน
หนวยท่ีรวมการบูรณาการของทุกภาคสวนในทางปฏิบัติใหเปนเอกภาพ และเปนหนวยหลักท่ีปฏิบัติ
ภารกิจใหเปนไปตามเปาหมาย แนวทางการดําเนินงานเปนไปในทิศทางเดียวกันกับหนวย Local 
Head เพียงแตภาคปฏิบัติมีความเขมขนในเรื่องบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวน ทุกองคกร 
ทุกหนวยในพ้ืนท่ี ซ่ึงพ้ืนท่ีดําเนินการก็เปรียบเสมือนบานของทุกคนท่ีตองพ่ึงพาอาศัยใชประโยชน
ทรัพยากรในพ้ืนท่ี จึงตองรักษาไวเต็มความสามารถ และหนวยนี้เปนหนวยท่ีสามารถผลักดันใหการ
ปฏิบัติในทุกภารกิจกลายเปนวัฒนธรรมของชุมชน/ทองถ่ิน และมีคานิยมรวมกันได จึงเปนหนวยท่ี
เปนเหมือนหัวใจของท้ังหมด หากหนวยนี้ประสบความลมเหลว องคาพยพอ่ืนๆ ก็ไมสามารถเดิน
ตอไปได ตามหลักการของการมีสวนรวม 

4.2.4.4 Management ฝายบริหารจัดการ เปนกลไกสําคัญของหนวยเฉพาะ
แปลงพ้ืนท่ี เพราะฝายนี้เปนหนวยท่ีใกลชิดสัมพันธกับชุมชนในทางปฏิบัติมากท่ีสุด เปนฝายท่ีรวมหัว
จมทายกับชุมชนในทุกสถานการณ การปฏิบัติงานรวมกันกับชุมชนและองคกรอ่ืนๆ ตองเปนเอกภาพ 
พรอมเพรียง สนับสนุนซ่ึงกันและกัน แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนและปรับปรุงพัฒนากระบวนการปฏิบัติ
รวมกัน เปนหนวยท่ีอาจกําหนดแนวทางปฏิบัติ/กฏเกณฑของสังคม ใหอยูในกรอบกติกาท่ีไดตกลง
ยอมรับกันแลวอยางพรอมเพรียง การกําหนดพ้ืนท่ีอนุรักษและใชประโยชน (Zoning utilization 
and conservation) เพ่ือใหเกิดความสมดุลทางธรรมชาติ อาจใชเปนเครื่องมือในการจัดการได โดย
ตั้งอยูบนพ้ืนฐานตามหลักวิชาการ  
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4.2.4.5 Research หนวยวิจัยเปนหนวยท่ีตองใชความรูความสามารถสูง ตองมี
กรอบการวิจัยอยางตอเนื่อง ซ่ึงรวมถึงการติดตามประเมินผลตามหลักวิชาการดวย นักวิจัยอาจเปน
นักวิจัยในพ้ืนท่ี หรือนักวิจัยจากสวนกลางท่ีปฏิบัติภารกิจตามรอบเวลา หรือนักวิจัยชาวบาน หรือ 
ปราชญชาวบาน ในกรณีท่ีจําเปนตองอาศัยความรูความเชี่ยวชาญจากตางประเทศ ใหเสนอไปยังสาย
งานตามข้ันตอนและติดตามความคืบหนาเปนระยะ ในบางกรณีอาจใชเครือขายท้ังในกรอบนักวิจัยเอง 
และกับเครือขายภาคอ่ืนๆ การสราง networking ท้ังกับภาคประชาชนและสื่อตางๆ อาจชวยใหการ
ดําเนินงานดานประชาสัมพันธเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน นอกจากนี้การถายทอดสายเลือด
นักวิจัยไปยังนักวิจัยรุนเยาวในพ้ืนท่ีจะเปนกุญแจสําคัญในการสืบทอดเจตนารมณ หรือถายทอด DNA 
จากรุนสูรุน อีกท้ังยังเปนการพัฒนานักวิจัยรุนเยาวในหองเรียนธรรมชาติท่ีเปนสถานการณจริงอีกดวย 

4.2.4.6 Administration หนวยสนับสนุนดานธุรการ การอํานวยความสะดวก
ท่ัวไป การจัดฝกอบรมบุคลากรและประชาชนท่ีเก่ียวของ การประสานงานท่ัวไป การจัดหาวัสดุ
ครุภัณฑ รวมท้ังการดําเนินการทางกฎหมาย เปนหนวยท่ีเปรียบเสมือนแมบานดูแลหนวยใหปฏิบัติ
ภารกิจไดคลองตัวข้ึน 

4.2.4.7 Advisor Committee เปนคณะกรรมการท่ีปรึกษา ท้ังระดับชาติ 
(ผูทรงคุณวุฒิ /ผูมีประสบการณ/ผูมีบทบาทสําคัญระดับชาติ/ผูแทนองคกรระหวางชาติ) และระดับ
พ้ืนท่ี (ผูเชี่ยวชาญ/ผูมีประสบการณในพ้ืนท่ี/ผูรูท้ังปราชญชาวบานและ สถาบันการศึกษา/ผูแทน
องคกรและผูเก่ียวของ) คณะกรรมการนี้มีหนาท่ีใหคําปรึกษา ท้ังทางดาน สังคม เศรษฐกิจ ขอ
กฎหมาย วิชาการ การจัดการ และในประเด็นอ่ืนๆ ท่ีหนวยงานรองขอ 

4.2.4.8 Trust fund กองทุนท่ีเปนปจจัยสนับสนุนการดําเนินงานในสวนของ
ประชาชนหรือชุมชน ซ่ึงไมสามารถเบิกจากงบประมาณแผนดินไดเหมือนหนวยราชการ ท่ีมาของ
กองทุนอาจเริ่มตนจากงบประมาณของรัฐ หรือจัดทํางบประมาณประจําปของหนวยงาน จากการ
บริจาค จากการระดมทุน (Fund raising) จากงบชวยเหลือขององคกรระหวางประเทศ หรือ ตาม
ชองทางขององคกรตางๆ เชน กองทุนสิ่งแวดลอมภายใตสํานักงานนโยบายและแผนธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม งบของสํานักงานสนับสนุนกองทุนวิจัย เปนตน ผูบริหารกองทุนตองเปนผูท่ีมีความรู
ความสามารถและมีขบวนการตรวจสอบของชุมชน มีคณะกรรมการกองทุนกํากับการใชจายอยางเปน
ระบบ และเปนประโยชนตอทรัพยากรและชุมชน หลักการของกองทุนเพ่ือใหการดําเนินการในการ
จัดการพ้ืนท่ีคุมครองเปนไปอยางตอเนื่อง ไมติดขัดในเรื่องคาใชจายท่ีจําเปน เปรียบเสมือน
น้ํามันหลอลื่นท่ีชวยใหเครื่องจักรทุกชิ้นสวนไดเดินเครื่องดวยความเรียบรอย 

4.2.4.9 Evaluation กระบวนการติดตามและประเมินผล ในทุกข้ันตอน ตั้งแต
ระดับนโยบายและยุทธศาสตร จนถึงระดับปฏิบัติในพ้ืนท่ี เพ่ือจะไดนําขอบกพรองหรืออุปสรรค
รวมท้ังปจจัยนอกเหนือการควบคุมท่ีอาจเกิดข้ึนในข้ันตอนตางๆ มาพิจารณาปรับปรุงแกไข และ
นําเสนอใหระดับนโยบายกําหนดมาตรการและแนวทางในการจัดทํานโยบายและยุทธศาสตรในโอกาส
ตอไป การประเมินจะไดผลดีถาใช Third Party ท่ีไมมีอคติแอบแฝง ประเมินตามขอเท็จจริงจะได
สะทอนภาพท่ีแทจริง เพ่ือนํามาแกไขปญหา หรือพัฒนาปรับปรุงกระบวนการใหมีประสิทธิภาพยิ่งๆ 
ข้ึนไป  
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4.2.5 บทสรุปของการกําหนดพ้ืนท่ีคุมครองทางทะเลโดยการมีสวนรวม 
ตามประสบการณในเกือบทุกพ้ืนท่ีและทุกภูมิภาค ชี้ใหเห็นการเสื่อมถอยของ

ทรัพยากรทางทะเลอยางตอเนื่อง ทําใหประชาชนท่ัวไป ชุมชนทองถ่ิน องคกรอนุรักษทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอมท้ังในและระหวางประเทศ ไดใหความสนใจและตระหนักถึงภัยอันตรายท่ีกําลังเกิดข้ึนมา
อยางตอเนื่อง 

การพบปะหารือเพ่ือหาทางออกในการแกไขปญหาในเรื่องทรัพยากรลดลงและ
เสื่อมถอย จึงเกิดข้ึนในหลายเวทีท้ังระดับชาติและนานาชาติในชวงสองทศวรรษท่ีผานมา ผลจากการ
ประชุมสวนใหญออกมาตรงกันคือการเพ่ิมจํานวนในการกําหนดพ้ืนท่ีคุมครองใหเปนกลไกสําหรับใช
ในการดําเนินการอนุรักษทรัพยากรไมใหลดนอยลง พรอมกับการพัฒนาการดานการฟนฟูระบบนิเวศ
และทรัพยากรใหกลับคืนมาควบคูกันไป 

อยางไรก็ตาม ในบางพ้ืนท่ีท่ีไดมีการกําหนดพ้ืนท่ีคุมครองในรูปแบบตางๆ แลว แต
การปฏิบัติยังไมไดผลเทาท่ีควร ท้ังนี้เนื่องจากในกระบวนการปฏิบัติสวนใหญขาดกระบวนการมีสวน
รวมท่ีเปนกลไกสําคัญยิ่ง โดยเฉพาะชุมชนในพ้ืนท่ีท่ีอยูใกลชิดกับทรัพยากร และเปนกลุมชุมชนท่ีใช
ประโยชนจากทรัพยากรในวิถีชีวิตของเขาเหลานั้น การหวงแหนทรัพยากรจึงเปนไปตามธรรมชาติของ
ชุมชนในพ้ืนท่ี การดูแลปกปกรักษาทรัพยากรเปรียบเสมือนหนาท่ีของเขาโดยจิตสํานึก ภาครัฐจึงควร
สนับสนุนอุปกรณเครื่องมือหรือใหมีกลไกในการเปดชองทางใหชุมชนไดเขามามีสวนรวมโดยถูกตอง
ตามกระบวนการทางรัฐศาสตรและนิติธรรม กรอบแนวทางขอเสนอแนะในการจัดการขางตนจึงนาจะ
เปนทางออกและตอบโจทยการปองกันรักษาทรัพยากรทางทะเล/สัตวทะเลหายากใหคงอยูอยางยั่งยืน
ตลอดไป 

กรอบขอเสนอแนะดังกลาวขางตน (ตามแผนภูมิท่ี 4 ในขอ 4.2.4) เปนเพียง
แนวทางและกลไกท่ีภาครัฐและชุมชน รวมท้ังองคกรเอกชน ไดใชเปนกรอบในทางปฏิบัติ ซ่ึงตองใช
ระยะเวลาหนึ่งในการดําเนินการใหเขารูปเขารอย เปาหมายทายท่ีสุดคือกรอบในการปฏิบัติจะเปนท่ี
ยอมรับของทุกภาคสวนและกลายเปนวัฒนธรรมของชุมชนและเปนวิถีชีวิตท่ีสืบทอดตอไปยังลูกหลาน
ของเขา ดวยประการฉะนี้ หากคนรุนนี้กระทําการไดสําเร็จก็จะเปนการคืนทรัพยสมบัติของลูกหลานท่ี
เราหยิบยืมมาใชในชวงหลายทศวรรษท่ีผานมา ใหกับพวกเขาสักที 

 



 

 
บรรณานุกรม 

 
 

กาญจนา อดุลยานุโกศล. 2549. พะยูนและการอนุรักษพะยูนในประเทศไทย. เอกสารเผยแพร 
สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝงทะเล และปาชายเลน ฉบับท่ี 5/2549. 53 
หนา. 

กาญจนา อดุลยานุโกศล, สมิทธิ์ สุติบุตร, สุรศักดิ์ ทองสุกดี และ ธีรวัตร เปรมปรี (บรรณาธิการ). 
2546. วาฬบรูดา และอาวตัว ก. ศูนยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทย
ตอนบน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง. โรงพิมพอักษรไทย. กรุงเทพฯ.  

วุฒิชัย เจนการ, สมศักดิ์ พิริยโยธา, ไพทูล แพนชัยภูมิ, สมบัติ ภูวชิรานนท, ธนา ยิ่งเจริญ, ปนสักก 
สุรัสวดี, สุชาติ สวางอารียรักษ, สุมนา ขจรวัฒนากุล, ไพรัตน สุทธิพล, บุญชวย อรรถวรรธน, 
ปราโมท หานวิไล, ทนุวงศ แสงเทียน, สมศรี อวเกียรติ, ขวัญใจ แตมทอง, พิมพวลัญช เชื้อ
ผูดี, จิตติมา เสถียรวุฒิกุล, รักชาติ สุขสําราญ, นิพนธ ทองอยู, กวินทรา นามประกอบ และ 
จิตรลดา ดอกแกว (คณะบรรณาธิการ). 2557. คัมภีรทรัพยากรทางทะเลและชายฝงของไทย. 
เอกสารเผยแพรสํานักอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ฉบับท่ี 67. กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง. โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย. กรุงเทพ. 108 หนา. 

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝงทะเล และปาชายเลน. 2555. สถานภาพทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝง พ.ศ. 2550-2554. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง. 185 หนา. 

สุพจน จันทราภรณศิลป. 2544. ชีววิทยาและแนวทางการอนุรักษเตาทะเลไทย. เอกสารเผยแพร
สถาบันวิจัยชีววิทยาและประมงทะเล กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 18 หนา. 

สุวลักษณ สาธุมนัสพันธุ. 2554. การจัดการชายฝง: การบูรณาการสูความยั่งยืน. สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยมหิดล. นครปฐม. 474 หนา. 

Adulyanukosol K., Thongsukdee S., Passada S., Prempree T. and Wannarangsee T. 
2012. Bryde’s Whales in Thailand. Aksornthai Printing Co. Ltd. Bangkok, 
Thailand. 197 pp. 

Appleton, M. R., Texon, G. I. and Uriarte, M. T. 2003. ASEAN Guidelines on 
Competence Standards for Protected Area Jobs. ASEAN Regional Centre for 
Biodiversity Conservation, Los Banos, Philippines. 104 pp. 

Hayden, F. Gregg. 2010. Policy making for a good society: The social matrix approach 
to policy analysis and program evaluation. 



51 

Kittiwattnawong, K. 2004. Biology and conservation of green turtle (Chelonia mydas) 
in Thailand. Ph.D. Dissertation, Kyuto University. 115 pp. 

Nonaka, Ikujiro and Konno, Noboru. 1998. The Concept of “Ba”: Building a foundation 
for knowledge creation. California Management Review. Vol. 40, No.3. Spring 

1998: 40-54. 

Perrin W. F., Reeves R. R., Dolar M. L. L., Jefferson T. A., Marsh H., Wang J. Y. and 
Estacion J. (eds.). 2005. Report of the Second Workshop on the Biology and 
Conservation of Small Cetaceans and Dugongs of Southeast Asia. Workshop 
sponsored by Convention on Migratory Species of Wild Animals; additional 
support provided by Ocean Park Conservation Foundation, WWF-US and 
WWF-Philippines. CMS Technical Series Publication No 9. UNEP / CMS 
Secretariat, United Nations Premises in Bonn, Bonn, Germany. 162 pp. 

Pomeroy, R.  S., Parks, J. E. and Watson, L. M. 2004. How is your MPA doing? A 
Guidebook of Natural and Social Indicators for Evaluating Marine Protected 
Area Management Effectiveness. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. 
xvi + 216 pp. 

Renewal Associates. PESTLE Analysis [Online]. Available from: 
http://www.renewal.eu.com. 

 
 
 
  

  



52 

ประวัติผูเขียน 
 
 
ช่ือ – สกุล นายวุฒิชัย เจนการ 
 
ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2521 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง)  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
พ.ศ. 2531 M. Sc. (Tropical Coastal Management),  
 University of Newcastle upon Tyne,  
 Newcastle upon Tyne, United Kingdom.  
 (Distinctive Degree) 

 
ประวัติการทํางาน   

พ.ศ. 2521 นักวิชาการประมงทะเล 3 กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
พ.ศ. 2524-2540 นักวิชาการประมงทะเล 4-7 กรมประมง  
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
พ.ศ. 2540 นักวิชาการประมง 8 กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
พ.ศ. 2540 หัวหนากลุมผลผลิตชีวภาพทางทะเล สถาบันวิจัยชีววิทยา 
 และประมงทะเล กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
พ.ศ. 2545 ผูอํานวยการศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทย 
 ตอนกลาง (จังหวัดชุมพร) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  
 กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
พ.ศ. 2549 ผูอํานวยการกองแผนงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
พ.ศ. 2553-ปจจุบัน ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานจัดการทรัพยากรทางทะเล กรมทรัพยากรทาง 
 ทะเลและชายฝง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 
ผลงานทางวิชาการ   

พ.ศ. 2525 วุฒิชัย เจนการ. มีใครรูจักจักจั่นทะเลบางไหม? วารสารการประมง 
35(2):155-168. 

พ.ศ. 2526 วุฒิชัย เจนการ. สัตวทะเลท่ีมีพิษและเปนภัยตอมนุษย. สถานแสดง
พันธุสัตวน้ําภูเก็ต 1:10-25. 

พ.ศ. 2528 วุฒิชัย เจนการ. วิธีการประเมินคาอัตราผลผลิตข้ันตนของทะเลโดย
วิธีคารบอน 14. วารสารการประมง 38(6):451-464. 



53 

พ.ศ. 2528 วุฒิชัย เจนการ และ เพ็ญศรี บุญเรือง. การประเมินผลผลิตข้ันตน
ของทะเลบริเวณฝงตะวันตกของอาวพังงา. รายงานการสัมมนา
วิชาการประจําป 2528 กรมประมง. หนา 368-376. 

พ.ศ. 2529 วุฒิชัย เจนการ. การแพรกระจายของลูกปลาวัยออนท่ีพบตามแนว
ชายฝงดานตะวันตกของไทย. รายงานเสนอท่ีประชุมวิชาการทาง
วิทยาศาสตรทางทะเล ครั้ง ท่ี 3 สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ กรุงเทพมหานคร. 30 หนา. 

พ.ศ. 2533 วุฒิชัย เจนการ สุชาติ สวางอารียรักษ และ ประจวบ โมฆรัตน. 
การศึกษาความแตกตางของผลผลิตชีวภาพระหวางบริเวณใกลฝง
และไกลฝง ท่ีใกลกับแปลงขุดแร. รายงานการสัมมนาวิชาการ
ประจําป 2533 กรมประมง. หนา 179-215. 

พ.ศ. 2534 วุฒิชัย เจนการ T. Kiorboe สุรีย พวงอินทร และ สุชาติ สวางอารีย
รักษ. ความสัมพันธระหวางผลผลิตชีวภาพกับตัวแปรทางฟสิกสและ
เคมี บริเวณ shelf front ในทะเลอันดามัน. รายงานการสัมมนา
วิชาการประจําป 2534 กรมประมง. หนา 176-187. 

พ.ศ. 2535 วุฒิชัย เจนการ. ลูกปลาวัยออนบริเวณ shelf front ในทะเลอันดา
มัน. รายงานการสัมมนาวิชาการประจําป 2535 กรมประมง. หนา 
343-353. 

พ.ศ. 2535 วุฒิชัย เจนการ และ เพ็ญศรี บุญเรือง. ผลผลิตข้ันตน ตัวแปร
สภาพแวดลอม และการประมงทางฝงทะเลอันดามัน. รายงานการ
สัมมนาวิชาการประจําป 2535 กรมประมง. หนา 354-355. 

พ.ศ. 2540 วุฒิชัย เจนการ. ลูกปลาวัยออนในคลองปาชายเลน แมน้ํามะรุย 
จังหวัดพังงา. สถาบันวิจัยชีววิทยาและประมงทะเล. เอกสารวิชาการ
ฉบับท่ี 8/2540. 36 หนา. 

พ.ศ. 2540 กรรณิการ กาญจนชาตรี และ วุฒิชัย เจนการ. ศึกษาการผสมพันธุ
กบ อาหารกบระยะตางๆ และเทคนิคการใหอาหาร. วารสารการ
ประมง 50(1): 11-19. 

พ.ศ. 2541 กรรณิการ กาญจนชาตรี และ วุฒิชัย เจนการ. การวิเคราะหน้ําจาก
ฟารมกุงกุลาดํากอนปลอยลงสูสิ่งแวดลอมในจังหวัดภูเก็ต. วิทยาลัย
ชุมชนภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร. วิทยาเขตภูเก็ต. 

พ.ศ. 2543 วุฒิชัย เจนการ สุชาติ สวางอารียรักษ สุรีย พวงอินทร วิทยา ลิ้ม
ตระกูลวงศ สุธารัตน ชนะสกุลนิยม ประจวบ โมฆรัตน และ ขอดี้
เยาะ พรชัย. การสํารวจผลผลิตชีวภาพทางทะเล. ใน: รายงาน
การศึกษาและสํารวจนิเวศวิทยาทางทะเลบริเวณอาวกระบี่ โครงการ
ทาเทียบเรือขนถายน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับโรงไฟฟาพลังความรอน
กระบี่. สถาบันวิจัยชีววิทยาและประมงทะเล. หนา I1 - I97. 



54 

พ.ศ. 2544 วุฒิชัย เจนการ สุชาติ สวางอารียรักษ วิทยา ลิ้มตระกูลวงศ สุรีย 
พวงอินทร สุธารัตน ชนะสกุลนิยม ประจวบ โมฆรัตน และ ขอดี้
เยาะ พรชัย. แหลงประมงใหมในทะเลอันดามัน: ตัวบงชี้ทางผลผลิต
ชีวภาพ. รายงานเสนอท่ีประชุมสัมมนาวิชาการประจําป 2544. 41 
หนา. 

พ.ศ. 2547 วุฒิชัย เจนการ. สัตวทะเลท่ีมีพิษและเปนภัย. ศูนยวิจัยทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนกลาง. สถาบันวิจัยและพัฒนา
ทรัพยากรทางทะเล ชายฝงทะเล และปาชายเลน. กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝง. 76 หนา. 

พ.ศ. 2552 บํารุงศักดิ์ ฉัตรอนันทเวช วุฒิชัย เจนการ เกรียง มหาศิริ ไพรัตน 
สุทธิพล นิพนธ พงศสุวรรณ และ ไพทูล แพนชัยภูมิ. คูมือการดําน้ํา
ดูปะการังอยางรับผิดชอบ. เอกสารเผยแพร สํานักอนุรักษทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝง ฉบับท่ี 48. กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง. กรุงเทพมหานคร. 97 หนา. 

พ.ศ. 2553 อนุวัฒน นทีวัฒนา และ วุฒิชัย เจนการ. เปาหมายป 2010 ของ
ความหลากหลายทางชีวภาพกับการอนุรักษสัตวปาคุมครองในทะเล
และชายฝงตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. พ.ศ. 
2535 เสนอท่ีประชุมวิชาการประจําป พ.ศ. 2553 กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. 

พ.ศ. 2554 วุฒิชัย เจนการ. แนวทางการจัดการขอมูลทรัพยากรทางทะเล
บริเวณนอกชายฝง : กรณีศึกษาฝงทะเลอันดามัน. รายงานการศึกษา
สวนบุคคล หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผูนําท่ีมีวิสัยทัศนและ
คุณธรรม รุนท่ี 74. สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงาน 
ก.พ. ประจําป 2554. 100 หนา 

A.D. 1983 Boonruang, P. and V. Janekarn. Distribution, density, 
biomass and population bionomic of Anadara granosa (L.) 
in relation to environmental factors at Sapum Bay on the 
east coast of Phuket Island. Thai Fisheries Gazette 
36(5):461-468. 

A.D. 1985 Boonruang, P. and V. Janekarn. Distribution and 
abundance of Penaeid post larvae in mangrove areas 
along the east coast of Phuket Island, Southern Thailand. 
Phuket mar. biol. Cent. Res. Bull. 36:1-29. 

A.D. 1985 Janekarn, V. and P. Boonruang. 1985. Composition and 
occurrence of fish larvae in mangrove areas along the 



55 

east coast of Phuket Island, western Peninsular, Thailand. 
Phuket mar. biol. Cent. Res. Bull. 44:1-22. 

A.D. 1987 Sundstrom, B., V. Janekarn, J. Hylleberg and P. 
Boonruang. Annual pelagic primary production with notes 
on physical and chemical variables at Phuket, the 
Andaman Sea, Thailand. Phuket mar. biol. Cent. Res. Bull. 
46:1-18. 

A.D. 1989 Janekarn, V. and J. Hylleberg. Coastal and offshore 
primary production along the west coast of Thailand 
(Andaman Sea) with notes on physical-chemical 
variables. Phuket mar. biol. Cent. Res. Bull. 51:1-20. 

A.D. 1991 Janekarn, V. and T. Kiorboe. Temporal and spatial 
distribution of fish larvae and their environmental biology 
in Phang-nga Bay, Thailand. Phuket mar. biol. Cent. Res. 
Bull. 56:23-40. 

A.D. 1991 Janekarn, V. and T. Kiorboe. The distribution of fish larvae 
along the Andaman coast of Thailand. Phuket mar. biol. 
Cent. Res. Bull. 56:41-61. 

A.D. 1991 Kiorboe, T., V. Janekarn, P. Boonruang, S. Poung-in and S. 
Sawangarreruks. Proceedings of the first PMBC/DANIDA 
training course and workshop on marine fish larvae and 
plankton ecology. 18-29 March 1991. Phuket, Thailand. 
Phuket mar. biol. Cent. Spec. Publ. No. 8:1-30. 

A.D. 1991 Kiorboe, T., V. Janekarn, S. Poung-in, S. Sawangarreruks 
and P. Piuwkhao. New Fisheries resources in the 
Andaman shelf sea?: Indirect oceanographical evidence. 
Thai Fisheries Gazette 44(3):261-270. 

A.D. 1993 Janekarn, V. and P. Boonruang. A guide-line for 
measurement of phytoplankton and copepod 
production, and their linkage. Thai Fisheries Gazette 
46(2):111-119. 

A.D. 1993 Janekarn, V. A review of larval fish distribution and 
abundance in the Andaman Sea, Thailand. Phuket mar. 
biol. Cent. Spec. Publ. No. 12:123-130. 

A.D. 1993 Janekarn, V. Species composition and annual population 
growth of fishes in front of a mangrove in Phang-nga Bay, 



56 

the Andaman Sea, Thailand. Phuket mar. biol. Cent. Spec. 
Publ. No. 12:131-140. 

A.D. 1997 Janekarn, V. and S. Chullasorn. Environmental impacts on 
the coastal fisheries along the west coast of Thailand. In: 
Environmental Aspects of Responsible Fisheries. 
Proceedings of the APFIC Symposium, Seoul, Korea, 15-18 
October 1996. pp. 222-233. 

A.D. 1998 Janekarn, V. and P. Munk. Growth rate variation of 
tropical fish larvae across frontal structures in the 
Andaman Sea. In: Book of Abstracts. A paper submitted 
at the Fish Otolith Research and Application Symposium, 
Bergen, Norway, 20-25 June 1998. p. 200. (abstract) 

A.D. 2002 Janekarn, V., P. Munk and S. Sawangarreruks. (eds.). 
Proceedings of the Regional Workshop on Ecology of 
Tropical Mesoplankton and Fish Larvae. 15-23 November 
2000. Phuket, Thailand. Phuket mar. Biol. Cent. Spec. 
Publ. No. 26. 41 pp. 

A.D. 2004 Torkel G. Nielsen, Peter K. BjØrnsen, Pensri Boonruang, 
Michael Fryd, Per J. Hansen, Vudhichai Janekarn, Vitthaya 
Limtrakulvong, Peter Munk, Ole S. Hansen, Suree 
Satapoomin, Suchat Sawangarreruks, Helge A. Thomsen 
and Jette B. Østergaard. Hydrography, bacteria and 
protest communities across the continental shelf and 
shelf slope of the Andaman Sea (NE Indian Ocean). Mar. 
Ecol. Prog. Ser. 274: 69-86. 

A.D. 2004 Peter Munk, Peter K. BjØrnsen, Pensri Boonruang, Michael 
Fryd, Per J. Hansen, Vudhichai Janekarn, Vitthaya 
Limtrakulvong, Torkel G. Nielsen, Ole S. Hansen, Suree 
Satapoomin, Suchat Sawangarreruks, Helge A. Thomsen 
and Jette B. Østergaard. Assemblages of fish larvae and 
mesozooplankton across the continental shelf and shelf 
slope of the Andaman Sea (NE Indian Ocean). Mar. Ecol. 
Prog. Ser. 274: 87-97. 

A.D. 2005 Pia Østergaard, Peter Munk and Vudhichai Janekarn. 
Contrasting feeding patterns among species of fish larvae 



57 

from the tropical Andaman Sea. Marine Biology. 146: 595-
606. 

A.D. 2008 Janekarn, V. Summary of an entire programme under the 
SCP of marine biological productivity (MBP) Sub-Division. 
Phuket mar. boil. Cent. Spec. Pub. 31: 41-48. 

A.D. 2008 Janekarn, V., Munk, P. and Boonruang, P. Is the Andaman 
Sea community shelf front significant to Thai Fisheries? 
Phuket mar. boil. Cent. Spec. Pub. 31: 49-59. 

A.D. 2010 Janekarn, V. and Nateewatana, A. Gap Analysis of Marine 
Protected Areas in Thailand. Paper presented at the side 
event “Marine and Terrestrial Protected Areas Gap 
Analyses in the ASEAN Region”. In “10th Meeting of the 
Conference of the Parties to the Convention of 
Biodiversity, 18 October 2010, Nagoya Congress Center, 
Japan. 26 pp. 

 
รางวัลดีเดนและทุนการศึกษา   

พ.ศ. 2530 ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท (M.Sc.) โดย British Council ณ 
University of Newcastle upon Tyne ประเทศสหราชอาณาจักร 

พ.ศ. 2544 ผลงานวิจัยดีเดนประจําป พ.ศ. 2544 กรมประมง สาขาประมงทะเล 
เรื่อง “แหลงประมงใหมในทะเลอันดามัน” 

 
ตําแหนงปจจุบัน ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานจัดการทรัพยากรทางทะเล  
 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ (อาคารบี) ชั้น 9 
 เลขท่ี 120 หมู 3 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง 
 เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 


