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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
การศึกษาเรื่อง การอนุรักษสัตวทะเลหายาก : ขอเสนอแนะในการกําหนดพื้นที่คุมครอง มี
วัตถุประสงคเพื่อทราบสถานภาพและแนวโนมการลดลงของประชากรสัตวทะเลหายากจากภัยคุกคาม
ตางๆ ที่มีผลพวงมาจากการกระทําของมนุษย และนําเสนอรูปแบบและแนวทางในการจัดทําพื้นที่
คุมครองทางทะเลในการอนุรักษสัตวทะเลหายาก โดยเนนการมีสวนรวมของชุมชนเปนหลัก ภายใต
กรอบการปฏิบัติที่มีความยืดหยุนดานการจัดการแตเขมแข็งในทางปฏิบัติโดยเฉพาะในพื้นที่คุมครอง
ปญหาการเกยตื้นและเสียชีวิตของสัตวทะเลหายากในนานน้ําไทยไดเพิ่มจํานวนขึ้นอยาง
ตอเนื่องในชวงทศวรรษที่ผานมา โดยเฉพาะอยางยิ่ง พวกเตาทะเลและโลมา รวมทั้งวาฬขนาดเล็ก
สวนหนึ่งมาจากติดเครื่องมือประมงทั้งที่หากินโดยสุจริตและผิดกฎหมาย และมีจํานวนไมนอยที่ตาย
เนื่องจากกินขยะพลาสติกที่นับวันมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกป ในขณะที่พื้น ที่อาศัยหากิน ของสัตวทะเล
เหลานี้ในหลายพื้นที่ตามแนวชายฝง ถูกเบียดเบียนจากการพัฒนาของเมืองและการทองเที่ยว พบวา
พื้นที่ที่เตาทะเลขึ้นวางไขกลายเปนพื้นที่สําหรับการทองเที่ยวเกือบหมด และบางพื้นที่ที่เตาทะเลขึ้น
วางไขก็ถูกชาวประมงลักลอบขุดไขไปรับประทาน ซึ่งผิดกฎหมาย
ในปจจุบันมีหลายพื้นที่ที่ชุมชนใสใจในการอนุรักษสัตวทะเลหายากมากขึ้น (เชน วาฬ โลมา
และพะยูน) และอยูดวยกันอยางเปนมิตร ตางพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน โดยชุมชนเฝาระวังระบบนิเวศ
ที่เปนแหลงอาศัยหากินใหอุดมสมบูรณ สัตวทะเลก็มีอาหารกินตามตองการและไดรับการปกปองจาก
ชุมชน ขณะเดียวกันประชาชนไดประโยชนจากรายไดที่มาจากนักทองเที่ยวเขามาชมสัตวทะเลเหลานี้
ความสัมพันธแบบนี้เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ เชน วาฬบรูดา บริเวณอาวไทยตอนบน โลมาหลังโหนกและ
โลมาเผือกบริเวณอําเภอขนอม และ โลมาอิรวดี ที่ปากแมน้ําบางปะกง เปนตน อยางไรก็ตามบริเวณ
ดังกลาวไมไดประกาศเปนพื้นที่คุมครองตามกฎหมาย สัตวทะเลยังถูกคุกคามอยูตามที่ปรากฏเปนขาว
วาตายเกยตื้นมิไดขาด ซึ่งพบวาสัตวเหลานี้เสียชีวิตเนื่องมาจากกิจกรรมของมนุษยเกือบทั้งสิ้น การ
จัดการเรื่องอนุรักษสัตวทะเลหายากเหลานี้ที่ผานมาอาศัยความรวมมือของชุมชนเปนสวนใหญ ดังนั้น
ถาหากมีกลไกทางกฎหมายที่สามารถใชเปนเครื่องมือในการจัดการ เชน การกําหนดพื้นที่คุมครอง ก็
จะชวยใหการอนุรักษสัตวทะเลเหลานี้เปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตามหลายพื้นที่ทั่วโลกที่มี
การประกาศใช ซึ่งระดับที่ไดผลคือพื้นที่ประกาศไมนอยกวารอยละ 10 ของพื้นที่ทะเลทั้งหมด
ในหลักการกําหนดพื้นที่คุมครองตองพิจารณาในทุกปจจัยที่เกี่ยวของ และตองใหชุมชนและ
ผูมีส วนเกี่ยวของเขารวมกระบวนการตั้งแตเริ่มตน ตามหลักรวมคิด รวมทํา รว มรับผล และรว ม
รับผิดชอบ ภาครัฐตองเอื้ออํานวยความสะดวก จัดหาอุปกรณจําเปน พัฒนากระบวนการจัดการองค
ความรูใหทั่วถึง และดําเนินการในเรื่องการเสนอพื้นที่คุมครองตามกรอบการเสนอกฎหมาย/ระเบียบ/
มาตรการ ตามขั้นตอนทางราชการ ในทางปฏิบัติใหดําเนินการเปนไปตามกรอบที่หารือกันภายใต
คณะกรรมการทั้งในระดับพื้นที่และระดับชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูมีสวนเกี่ยวของโดยเฉพาะชุมชนใน
พื้นที่และตัวแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นควรอยูในองคประกอบของคณะกรรมการ พรอมกับ
ผูทรงคุณวุฒิ/ผูเชี่ยวชาญ/ปราชญชาวบาน/สถาบันการศึกษา เปนตน

จ
รายงานฉบับนี้ไดนําเสนอแนวทางจัดทํานโยบายหลักที่ควรบรรจุเปนนโยบายระดับชาติ
เพื่อใหการดําเนินการไดรับการเอาใจใสอยางจริงจัง กอนที่สัตวทะเลหายากของไทยจะสูญหายไปจน
ไม มีวั น หวนกลั บ ในข อเสนอแนะไดบ อกแนวทางการขับ เคลื่อนใหทุกองคาพยพไดทําหนาที่โ ดย
ครบถว น และกํ าหนดใหมีคณะกรรมการ (บูรณาการทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งชุมชน) ที่เป น
ตัวกระตุนใหผูเกี่ยวของดําเนินการอยางตอเนื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการใหคลองตัวในดาน
งบประมาณ นอกจากใช ต ามระบบภาครั ฐ แล ว ยั ง มี ง บสนั บ สนุ น ที่ จั ด ตั้ ง ในรู ป แบบกองทุ น เพื่ อ
สนับสนุนการดําเนินการในพื้นที่ใหมีความคลองตัวยิ่งขึ้น และเปนการปฏิบัติแบบแกปญหาทันทวงที
ไมลาชาตามระบบราชการ เชน การนําเรือออกปราบปรามผูกระทําผิดในทะเลในทันทีที่ไดรับขาว ไม
ตองรอวาเจาหนาที่ไมพรอม น้ํามันเรือไมเพียงพอ เปนตน
ตลอดทั้งกระบวนการตั้งแตระดับนโยบายชาติลงมาถึงระดับปฏิบัติในพื้นที่ มีคณะผูติดตาม
ตรวจสอบและประเมินทุกขั้นตอน เพื่อที่จะไดนําขอบกพรองที่อาจมี นํามาแกไขปรับ ปรุงใหดีขึ้น
คณะกรรมการติ ดตามประเมิ น เป นผูที่ไมมีสวนไดสวนเสียกับ กระบวนการจัดการหรือเปน Third
Party ในการประเมินมีการวัดระดับผลสําเร็จและความพึงพอใจของชุมชนและผูเกี่ย วของดว ย
ประการสําคัญคือผลที่ไดรับตองมีประชากรสัตวทะเลหายากเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยความรวมมือ
ของชุมชนเปนที่ตั้ง
บทสรุปสุดทายคือเปาหมายในการอนุรักษสัตวทะเลหายากใหยั่งยืนในทุกพื้นที่ของนานน้ํา
ไทย โดยอาศัยการประกาศพื้นที่คุมครองเปนเครื่องมือสําคัญในการปกปองดูแลรักษาสัตวทะเลหา
ยาก อาศัยความรวมมือในทุกภาคสวนโดยเนนที่ชุมชนเปนหลัก มีการสรุปและประชุมหารือรวมกัน
ของชุมชนจากทุกพื้นที่ จนเปนกิจวัตรประจําเดือนของพื้นที่และประจําปของเครือขายทั้งหมด และ
คาดหวังวาการปฏิบัติในรูปแบบดังกลาวนี้จะไดผลหลังจากผานพนไประยะเวลาหนึ่ง จนเปนที่ยอมรับ
ของทุกฝาย จากนั้นกระบวนการปฏิบัติก็จะกลายเปนวัฒนธรรมของชุมชนในที่สุด
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กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาเรื่อง การอนุรักษสัตวทะเลหายาก : ขอเสนอแนะในการกําหนดพื้นที่คุมครอง
ของนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รนั ก บริ ห ารการทู ต ป พ.ศ. 2557 ของสถาบั น การต า งประเทศเทวะวงศ
วโรปการ กระทรวงการตางประเทศ นี้ สําเร็จลุลวงดวยความเรียบรอยและเปนไปตามเจตนารมณของ
ผูศึกษา โดยไดรับความอนุเคราะหอยางดียิ่งดานการสนับสนุนขอมูลขอเท็จจริงและขอคิดเห็นรวมทั้ง
มุมมองที่ห ลากหลายของผู ที่มีส วนเกี่ย วของกับ สัตวทะเลหายากทั้งในนานน้ําไทยและในภูมิภ าค
ประกอบดวย ผูบริหาร/หัวหนาหนวยปฏิบัติในพื้นที่ นักวิชาการ และผูประกอบการดานการทองเที่ยว
โดยเฉพาะอยางยิ่งชุมชนที่อาศัยอยูตามแนวชายฝงทะเลของไทย
ผูศึกษาขอขอบพระคุณคณะอาจารยที่ปรึกษา ไดแก เอกอัครราชทูต สุจิตรา หิรัญพฤกษ
และ ผู ช ว ยศาสตราจารย ดร. ชู เ กี ย รติ พนั ส พรประสิ ท ธิ์ ที่ ใ ห คํ า แนะนํ า และข อ คิ ด เห็ น ที่ เ ป น
ประโยชนอยางยิ่งตอการดําเนินการตามขั้นตอนอยางเปนระบบ ทําใหรายงานการศึกษาครั้งนี้มีความ
สมบูรณครบถวนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูชวยศาสตราจารย ดร. พลอย สืบวิเศษ ที่เสียสละ
เวลาใสใจในการติดตามความคืบหนาของรายงานทุกขั้นตอน ชวยใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษา รวมทั้ง
สรรหาแนวทางและวิ ธีการที่ใช ในการวิเคราะหและนําเสนอขอมูล ตลอดจนการจัดระเบียบของ
รายงานใหเขาใจงายยิ่งขึ้น
ผูศึกษาขอขอบพระคุณ ผูอํานวยการสถาบัน นายธีรวัฒน ภูมิจิตร รวมทั้งผูบริหารและ
เจาหนาที่ของสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ ทุกทาน ที่อํานวยความสะดวก สนับสนุน
การดําเนินการศึกษาครั้งนี้ และการจัดทํารายงานเปนอยางดียิ่ง และตองขอชมเชยทีมงานทุกทานที่
ใหบริการดวยรอยยิ้ม มีมิตรไมตรี เอาใจใสดูแลเปนอยางดียิ่ง รวมทั้งผูบริหารระดับสูงของกระทรวง
การตางประเทศ ที่ใหขอคิดที่หลากหลายและเปนประโยชนตอผูเขารับการอบรม ในชวงระหวางการ
ฝกอบรมและการศึกษาดูงานทั้งในและตางประเทศ จึงขอขอบพระคุณทุกทานมา ณ ที่นี้
วุฒิชัย เจนการ
สิงหาคม 2557
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สารบัญ
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
สารบัญแผนภูมิ
บทที่ 1 บทนํา
1.1 ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
1.4 ประโยชนของการศึกษา
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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.) และมีพื้นที่ทะเลทั้งหมด 323,484 ตร. กม. หรือ 202 ลานไร (ภาพที่
1) มีชุมชนตั้งรกรากอาศัยอยูตามแนวชายฝงทะเลของไทยอยางหนาแนน มากกวา 12 ลานคน และ
ในจํานวนนี้มากกวา 1 ลานคน ที่มีอาชีพเกี่ยวพันกับการทํามาหากินกับสัตวน้ําทะเล ทําใหการใช
ทรัพยากรสัตวน้ําบริเวณแนวชายฝงเปนไปอยางหนาแนน มีผลตอการเสื่อมโทรมของทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง และมีแนวโนมการถดถอยของทรัพยากรอยางตอเนื่องและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ไดแก
พวกกุง หอย ปู ปลา ปลาหมึก ที่เห็นไดชัดคือปริมาณของปลาหลายชนิดลดลง องคประกอบดาน
ความหลากหลายชนิดสัตวน้ําก็ลดลง สัตวน้ําดังกลาวขางตน นอกจากเปนอาหารของมนุษยแลว ยัง
เปนอาหารของสัตวทะเลอีกหลายชนิด เชน โลมา วาฬ เตาทะเล เปนตน
ชุมชนชายฝงจึงมีความผูกพันกับสัตวทะเลหายากมายาวนานทั้งทางดาน
บวกและลบ ในชวงทศวรรษที่ผานมา ชุมชนเริ่มใหความสําคัญกับสัตวทะเลดังกลาวมากขึ้นเปนลําดับ
เห็นไดจากการรวมกลุมเปนกลุมอนุรักษทรัพยากรทางทะเล ในทุกจังหวัดชายทะเล (23 จังหวัด และ
จังหวัดพัทลุง) มีการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ อยางตอเนื่อง ในหลายพื้นที่มี
ความรวมมืออนุรักษสัตวเฉพาะถิ่นอยางจริงจัง เชน กลุมอนุรักษโลมาเผือก(โลมาหลังโหนก) อําเภอ
ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุมอนุรักษ โลมาอิรวดีบางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา และ โลมาอิรวดี
ทะเลสาบสงขลา กลุมอนุรักษพะยูน จ. ตรัง กลุมอนุรักษวาฬบรูดา อาวไทยตอนบน เปนตน กลุม
ตางๆ เหลานี้ มีการพัฒนาตอยอด โดยพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เปนการนํารายไดใหชุมชนพรอม
กับการอนุรักษ รูปแบบความสัมพันธอีกประการที่หาดูไดยาก คือ โลมาอิรวดี บริเวณปากแมน้ําบาง
ประกง ที่จับปลาดุกทะเลที่มีชุกชุม ณ บริเวณดังกลาว โลมาพวกนี้จะกัดกินปลาดุกทะเลเฉพาะทอน
หลั งของลํ า ตั ว เนื่องจากตรงกลางลําตัว ของปลาดุกทะเลมีเงี่ย งที่สว นหลัง อาจทิ่มแทงปากไดรับ
อันตรายได แลวทิ้งสวนหัวถึงกลางลําตัวของปลาดุกทะเลลอยที่ผิวน้ํา ชาวบานก็ใชสวิงชอนขึ้นมาได
โดยงายและเปนสวนที่อรอยที่สุดในการนํามาประกอบอาหาร

2

ภาพที่ 1 แผนที่แสดงอาณาเขตทางทะเลของประเทศไทย
(ดัดแปลงจากขอมูลกรมอุทกศาสตร 16 มกราคม 2555)
ที่มา: ศูนยสารสนเทศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2556
1.1.1.2 ภัยคุกคาม
ปริมาณสัตวทะเลหายากในทะเลไทยมีจํานวนลดลงอยางตอเนื่อง หลาย
ชนิดถูกจําแนกอยูในกลุมที่เสี่ยงตอการสูญพันธุอยางยิ่ง จํานวนที่มีอยูนอยทําใหเพิ่มโอกาสในการผสม
พันธุในสายเลือดชิดกัน (in-breed reproduction) มีผลใหลูกที่เกิดมาออนแอ เปนอุปสรรคตอการ
สืบ สายพั นธุ ตอไป ในแต ล ะปมีสั ตวทะเลหายากเสียชีวิตจํานวนไมนอย โดยเฉพาะจากเครื่องมือ

3
ประมง ทั้งประเภทเบ็ดและอวน สาเหตุประการหนึ่งคือพื้นที่ทํามาหากินของสัตวทะเลเหลานี้ทับซอน
กับพื้นที่หากินของชาวประมง การวางเครื่องมือประมงเพื่อจับสัตวน้ํา จึงเปนภัยคุกคามอยางหนึ่ง
การกําหนดพื้นที่ห ากิน ของชาวประมง เพื่อไมใหกระทบตอการดํารงชีวิตอยูของสัตวเหลานี้ มี
กฎหมายหรือมาตรการที่กํากับอยางเขมงวด เพียงฉบับเดียว คือ พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ
พ.ศ. 2504 ที่ประกาศพื้นที่ทางทะเลใหเปนอุทยานแหงชาติจํานวน 25 แหง และกําลังดําเนินการเพื่อ
ประกาศเพิ่มอีก 1 แหง (ตารางที่ 1) ในเขตพื้นที่อุทยานแหงชาติเปนพื้นที่ที่มีศักยภาพในการกํากับ
ดูแลไมใหมีการทําการประมงไดดีที่สุดและเปนพื้นที่ที่หามดําเนินกิจกรรมใดๆ ทั้งสิ้น อยางไรก็ตาม
พื้นที่ที่ไดประกาศแลวมีจํานวนนอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ทะเลทั้งหมด ซึ่งมีเพียง 4,500 ตร.
กม. หรือนอยกวารอยละ 2 ของพื้นที่ทะเลทั้งหมดเทานั้น ตามหลักสากลที่ถือปฏิบัติในหลายประเทศ
มักกําหนดพื้นที่คุมครองไมต่ํากวารอยละ 10 ของพื้นที่ทะเลทั้งหมดที่อยูในเขตอํานาจรัฐของประเทศ
นั้นๆ รวมทั้งขอกําหนดในกลุมประเทศอาเซียนก็เชนเดียวกันที่ระบุใหกําหนดพื้นที่คุมครองไมต่ํากวา
รอยละ 10 ภายในป พ.ศ. 2555 แตความเปนจริง ประกาศไดเพียงรอยละ 1 เทานั้น
ตารางที่ 1 รายชื่ออุทยานแหงชาติที่ครอบคลุมพื้นที่ทางทะเล
ลําดับ
1
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ชื่ออุทยานแหงชาติ

ที่ตั้ง

จํานวนพื้นที่
(ไร)
ตะรุเตา
ต.ปากน้ํา อ. ละงู จ. สตูล
931,250 ไร
หมูเกาะอางทอง
ต.ตลาด อ. เมือง จ. สุราษฏรธานี
63,750 ไร
อาวพังงา
ต.เกาะปนหยี อ. เมืองพังงา จ. พังงา
250,000 ไร
หมูเกาะสุรินทร
ต.คุระ อ. คุระบุรี จ. พังงา
88,282 ไร
สิรินาถ
ต.สาคู อ. ถลาง จ. ภูเก็ต
56,250 ไร
เขาแหลมหญา - หมูเกาะเสม็ด ต.เพ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง
81,875 ไร
หมูเกาะสิมิลัน
ต. ลําแกน อ. ทายเหมือง จ. พังงา
87,500.00 ไร
หมูเกาะชาง
ต.เกาะชาง อ. เกาะชาง จ. ตราด
406,250.00 ไร
แหลมสน
ต. มวงกลวง อ. กะเปอร จ. ระนอง
196,875 ไร
หาดนพรัตนธารา - หมูเกาะพีพี ต. อาวนาง อ. เมือง จ. กระบี่
242,437.17 ไร
หมูเกาะเภตรา
ต. ปากน้ํา อ. ละงู จ. สตูล
308,987.00 ไร
หมูเกาะลันตา
ต.เกาะลันตาใหญ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 83,750.00 ไร
หาดเจาไหม
ต. ไมฝาด อ. สิเกา จ. ตรัง
144,300 ไร
เขาลําป – หาดทายเหมือง
ต. ทายเหมือง อ. ทายเหมือง จ. พังงา
45,000 ไร
เขาหลัก-ลํารู
ต. คึกคัก อ. ตะกั่วปา จ. พังงา
78,125.00 ไร
หาดวนกร
อ. เมือง และ อ. ทับสะแก
23,750 ไร
จ. ประจวบคีรีขันธ
ธารเสด็จ – เกาะพงัน
ต.เกาะพะงัน อ. เกาะพะงัน
1,787 ไร
จ. สุราษฏรธานี
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ลําดับ

ชื่ออุทยานแหงชาติ

ธารโบกขรณี
หมูเกาะชุมพร
ลําน้ํากระบุรี
หมูเกาะพยาม (หมูเกาะ
ระนอง)
22 ขนอม-หมูเกาะทะเลใต
23 ทะเลบัน
24 เขาสามรอยยอด

ที่ตั้ง

จํานวนพื้นที่
(ไร)
65,000.00 ไร
198,125 ไร
100,000 ไร
222,938 ไร

18
19
20
21

ต. อาวลึกใต อ. อาวลึก จ. กระบี่
ต. ปากน้ํา อ.เมือง จ. ชุมพร
ต. ปากน้ํา อ. เมือง จ. ระนอง
อ. เมือง จ. ระนอง

25 อาวมะนาว – เขาตันหยง
26 หมูเ กาะระ–เกาะพระทอง

ต. ขนอม อ. ขนอม จ. นครศรีธรรมราช
197,500 ไร
ต.วังประจัน อ. ควนโดน จ. สตูล
122,500 ไร
ต.เขาแดง อ. กุยบุรี
53,800 ไร
จ. ประจวบคีรี ขันธ
ต.กะลุวอเหนือ อ. เมือง จ. นราธิวาส
23,278.25 ไร
ต. คุระ อ. คุระบุรี จ. พังงา
143,125.00 ไร

นอกจากนี้มีพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 ที่
ไดประกาศบางพื้นที่ชายทะเลในบางจังหวัดใหเปนพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม แตไมไดหามเครื่องมือ
ประมงที่ถูกกฎหมาย เพียงแตหามใชเครื่องมือบางประเภทในพื้นที่ประกาศเพื่อจับสัตวน้ําดังระบุไวใน
ทายประกาศเทานั้น จึงไมมีประสิทธิภาพในการปองกันภัยคุกคามตอสัตวทะเลหายากจากเครื่องมือ
ประมงเทาที่ควร
ภัยอีกประการที่มีตอพื้นที่อยูอาศัยและหากินของสัตวทะเลหายากคือผล
จากการพัฒนาพื้นที่ชายฝง ทั้งทางดานอุตสาหกรรม ที่ปลอยสารมลพิษลงสูแหลงน้ํารวมทั้งตะกอน
แขวนลอยในน้ํ า ทะเลรบกวนต อ สั ต ว ท ะเล และทางด า นการท อ งเที่ ย วที่ ม นุ ษ ย รุ ก รานพื้ น ที่
คอนขางมาก เชน ตามชายหาดที่เดิมเคยเปนแหลงวางไขของเตาทะเล กลายเปนพื้นที่ของโรงแรมที่
พัก แหลงรานอาหาร และกิจกรรมตางๆ รวมทั้งเต็นท แผงลอย เปนตน
1.1.2 ความสําคัญของปญหา
1.1.2.1 ความสําคัญของปญหา : จุดที่ไมมีการหวนกลับ
“สัตวทะเลหายากกําลังจะสูญพันธุ ถาไมกําหนดพื้นที่คุมครองทางทะเล
จริงหรือ?” เปนคําถามที่ตองการคําตอบและคําอธิบายอยางตรงไปตรงมา กอนที่เวลาจะผันผานไป
ดวยเหตุปจจัยที่มนุษยเปนผูกอ จนไมอาจหวนกลับมาแกไขอะไรไดอีก หรือที่เรียกวาถึงจุด “The
point of no return” ความสูญเสียของเผาพันธุสิ่งมีชีวิตสําคัญในทะเลที่มีวิวัฒนาการมายาวนานนับ
ลานปนี้ อาจจะมีใหเห็นเพียงชวงชีวิตของยุคเรากระนั้นหรือ? โดยเฉพาะกรณีที่เกิดในนานน้ําไทยและ
ใกลเคียง ซึ่งถาเปนอยางนั้น ก็จะเปนการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพในนานน้ํานี้ที่ลูกหลานที่
สืบทอดตอจากเราไมอาจใหอภัยได จึงควรระลึกและตระหนักอยูเสมอวา “ทรัพยากรที่บรรพบุรุษของ
เราใหมานั้น เราใชหมดไปนานแลว ทุกวันนี้เรากําลังใชทรัพยากรของลูกหลานที่ควรเปนสมบัติของ
เขาในอนาคต” ถึงเวลาแลวหรือยังที่เราควรจะคืนทรัพยสินนี้ใหลูกหลานของเรา กอนที่จะถึงจุด The
point of no return.
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สมมติฐานเบื้องตนในการวางกรอบการศึกษาครั้งนี้ คือ การกําหนดพื้นที่
คุมครองทางทะเลโดยอาศัยการมีสวนรวมที่มีประชาชนเปนองคประกอบหลัก จะเปนคําตอบในการ
รักษาทรัพยากรสัตวทะเลหายากอยางยั่งยืน
1.1.2.2 สาเหตุหลักที่คุกคามประชากรสัตวทะเลหายาก
1) ภัยคุกคามจากมนุษยโดยตรง
ภั ย จากการล า ที่ ยั ง ปรากฏอยู ใ นหลายชุ ม ชน เป น ภั ย คุ ก คามที่
กอใหเกิดการสูญเสียอยางตอเนื่อง ในขณะที่บางชุมชนมีการรวมกันสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ มี
ความขัดแยงในเรื่องนี้ของคนทั้งสองแนวคิด แมมีกฎหมายคุมครองสัตวเหลานี้ เชน พระราชบัญญัติ
คุ มครองและสงวนสั ตว ป า พ.ศ. 2507 แตในทางปฏิบัติเจาหนาที่ไมส ามารถลว งรูและเขาถึงตั ว
ผูกระทําผิดได เนื่องจากการลักลอบลากระทําไดงาย การสอดสองดูแลพื้นที่ของเจาหนาที่ไมสามารถ
ครอบคลุมไดหมด
ภัยจากเครื่องมือประมง มีเครื่องมือประมงหลายชนิดที่เปนอันตราย
ตอสัตวทะเลหายาก และสวนมากไมมีมาตรการในการกํากับการใชเพื่อลดอันตรายที่จะเกิดขึ้นตอสัตว
ทะเลหายาก ความรุนแรงในการทําลายสัตวทะเลหายากโดยเครื่องมือประมงเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในแตละ
ปมีสัตวเหลานี้ตายจากเครื่องมือประมงนับหลายรอยตัว
2) ภัยคุกคามจากการพัฒนาพื้นที่
บริเวณแนวชายฝงทะเลเปนพื้นที่ที่มีการพัฒนามากที่สุด เนื่องจาก
ความสะดวกดานการคมนาคมขนสง หลายพื้นที่ตามแนวชายฝง โดยเฉพาะบริเวณอาวไทยตอนบน มี
โรงงานอุตสาหกรรมมากมาย โรงงานเหลานี้มีการปลอยของเสียทั้งตามกฎกติกาและไมปฏิบัติตามกฎ
ของเสียเหลานี้ไหลลงสูทะเลซึ่งมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตของสัตวทะเลโดยตรง ในบริเวณดังกลาว
เปนที่อยูอาศัย ของโลมาหลายรอยตัว นับตั้งแตฝงอาวไทยดานตะวันตก จ. เพชรบุรี ไปจนถึง ฝง
ตะวันออก จ. ชลบุรี และในบางฤดูมีวาฬบรูดา ซึ่งเปนสัตวขนาดใหญ (ลําดับ 7 ของโลก) อาศัยหากิน
อยูหลายสิบตัว ปญหาที่เกิดขึ้นคือ นอกจากสารพิษที่ละลายในน้ําทะเลแลว มลสารที่ปลอยมาจาก
โรงงานและสารอาหารที่ไหลลงมาจากแผนดินเกิดการสะสมในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น เมื่อเขาสูชวงฤดูรอน
ที่มีแสงแดดจัด ทําใหแพลงกตอนบางชนิดเจริญเติบโตอยางรวดเร็วในปริมาณมาก หรือที่เรียกวา
แพลงกตอนบลูม ทําใหเกิดปรากฏการณน้ําเปลี่ยนสี หรือชาวบานมักเรียกวา “ขี้ปลาวาฬ” เปนเหตุ
ใหสัตวทะเลไมสามารถอาศัยอยูได พื้นที่ดังกลาวแมมีพระราชบัญญัติคุมครองและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม เปนเครื่องมือในการกํากับดูแลพื้นที่ดานสิ่งแวดลอมก็ตาม แตไมไดคุมครองชีวิตและ
สุขภาพของสัตวทะเลหายาก
การพัฒนาดานการทองเที่ยวที่ไมเปนไปตามกรอบความสมดุลของ
ธรรมชาติ ทําใหมนุษยแยงพื้นที่ของสัตวทะเลหายากอยางมีนัย สําคัญ โรงแรมที่สรางเพื่อรองรับ
นักทองเที่ยวที่หลั่งไหลเขาในภูมิภาคนี้อยางตอเนื่องถึงปละกวา 25 ลานคน ในชวงป พ.ศ. 2556 ที่
ผานมา และจํานวนมากกวาครึ่งที่เปนการทองเที่ยวทางทะเลหรือเกี่ยวของกับทะเล ทําใหพื้นที่มีการ
พัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อรองรับการทองเที่ยวที่เติบโตขึ้นมาก โดยเฉพาะการสรางโรงแรมที่พักใน
รูป แบบตา งๆ ทั้ งขนาดเล็ กและใหญ เพิ่มขึ้นจํานวนมาก ดวยเหตุนี้ทําใหบ ริเวณที่มีนักทองเที่ย ว
จํา นวนมากมั กมี กิจกรรมทางน้ํ า เพิ่มขึ้นตามมา ทั้งเสีย งและอัน ตรายจากพาหนะทางน้ําที่ร วมถึง
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พาหนะที่ใหความบันเทิงตางๆ รบกวนและเบียดเบียนพื้นที่ของสัตวทะเลหายากในการดํารงชีวิตไมได
อยูอยางปรกติสุข ในพื้นที่ดังกลาวไมมีมาตรการใดๆ ที่คุมครองชีวิตสัตวทะเลหายาก การกําหนดการ
ใชประโยชนของพื้นที่ควบคูกับการจัดทําผังเมือง จึงมีความจําเปนดานการบูรณาการรวมกันเพื่อรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหยั่งยืน รวมทั้งเปนผลดีตอทั้งตอระบบนิเวศ สัตวน้ําและสัตว
ทะเลหายากอีกดวย
3) ภัยคุกคามจากขยะทะเล (Marine Debris)
สั ต ว ท ะเลหายาก โดยเฉพาะ เต า ทะเล วาฬและโลมา เสี ย ชี วิ ต
เนื่องจากกินขยะพลาสติกทําใหระบบทางเดินอาหารเกิดปญหาไมสามารถยอยอาหารได โดยปกติ
พลาสติกใชเวลานานกวา 400 ป ในการยอยสลาย ถุงพลาสติกสวนใหญมาจากบนฝงทั้งบริเวณแนว
ชายฝงที่เปนแหลงอาศัยของชุมชนและโรงแรมที่พักอาศัย ตลอดจนนักทองเที่ยว และถุงพลาสติกอีก
สวนหนึ่งมาจากแหลงอื่นแตลอยมาตามกระแสน้ําและลม เนื่องจากถุงพลาสติกเปนที่นิยมใชในทั่วทุก
ภูมิภาค ดังนั้นปญหาเรื่องขยะพลาสติกและขยะพิษอื่นๆ จึงจําเปนตองมีการจัดการใหเปนระบบ
โดยเฉพาะปลายน้ําที่เปนแหลงรองรับสุดทาย ดังนั้นการจัดการพื้นที่จึงตองนํามาวิเคราะหเพื่อลด
ปญหาขยะที่เปนอันตรายตอสัตวทะเลหายากเหลานี้ ในบางประเทศตระหนักถึงภัยจากถุงพลาสติก
จึงไดออกกฎหมายและมาตรการในการกํากับการใชอยางเขมงวด แตในประเทศไทย ยังไมมีกฎหมาย
หามใชจริงจัง
1.1.2.3 มาตรการในการควบคุมรักษาพื้นที่ที่เปนที่อยูอาศัยของสัตวทะเลหายาก
ไมเพียงพอ
แมมีประกาศเขตอุทยานแหงชาติทางทะเลแลวถึง 25 แหง (ตารางที่ 1)
ก็ตาม แตเปนพื้นที่จํานวนนอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นทะเลทั้งหมดของไทย เพียงไมถึงรอยละ 2
มีพื้นที่อีกเปนจํานวนมากที่จําเปนตองมีมาตรการและกฎระเบียบเพื่อใชในการกํากับดูแลรักษาพื้นที่ที่
เปนที่อยูอาศัยหากินของสัตวทะเลหายาก โดยเฉพาะสัตวทะเลที่มีพื้นที่หากินในบริเวณที่จํากัด เชน
พะยูนกับแหลงหญาทะเล โลมาหลายกลุมที่มีขอบเขตเฉพาะพื้นที่ รวมทั้งแหลงวางไขของเตาทะเล
เปนตน การกําหนดพื้นที่คุมครองสําหรับปกปองรักษาสัตวเหลานี้จึงเปนเรื่องสําคัญที่ตองดําเนินการ
รูปแบบของการกําหนดเปนเขตพื้นที่คุมครองสัตวทะเลเหลานี้จะตองเหมาะสมกับแตละพื้นที่ โดย
คํานึงถึงการอาศัยอยูรวมกันของชุมชนชายฝงกับสัตวทะเลอยางเปนมิตร จํานวนพื้นที่ที่ควรประกาศ
เปนเขตพื้นที่คุมครองก็ตองพิจารณาอยางรอบคอบ โดยใหมีผลกระทบทั้งตอคนและสัตวนอยที่สุด
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่อทราบถึงสถานภาพและแนวโนมประชากรของสัตวทะเลหายากในนานน้ําไทย
1.2.2 เพื่อทราบสาเหตุการลดลงของประชากรสัตวทะเลหายาก
1.2.3 เพื่อเขาใจในบทบาทของแตละองคประกอบที่ใชในการกําหนดพื้นที่คุมครองสัตว
ทะเลหายากสําหรับการอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรอื่นๆ อยางยั่งยืน
1.2.4 เพื่อจัดทํากรอบขอเสนอในเชิงนโยบายและในทางปฏิบัติ ทั้งดานจัดการและดาน
เทคนิค
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1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
1.3.1 ขอบเขตการศึกษา
ขอบเขตการศึกษา ครอบคลุมองคประกอบตางๆ ดังนี้
1.3.1.1 มิติขอมูล: ศึกษาและวิเคราะหจากเอกสารทางวิชาการที่เคยดําเนินการ
มาแลว
1.3.1.2 มิติพื้นที่: พื้นที่ศึกษาอยูในนานน้ําไทยทั้งฝงอันดามันและอาวไทย
1.3.1.3 มิ ติ ทรั พยากรกั บ ชว งเวลา: ศึก ษาและวิ เ คราะหข อมู ล ทุติ ย ภู มิถึ งการ
เปลี่ยนแปลงของทรัพยากรสัตวทะเลหายากตามชวงเวลาและฤดูกาล
1.3.1.4 มิติผูเกี่ยวของ: ในการศึกษาจะใชขอมูลปฐมภูมิจากผูเกี่ยวของ (stake
holders) โดยเฉพาะนักวิชาการ และเจาหนาที่รัฐ รวมทั้งชุมชนชายฝง
1.3.1.5 ศึกษาจากเอกสารและขอเท็จ จริงในสภาวะปจ จุบัน เพื่อนําไปกําหนด
กรอบการจัดทําพื้นที่คุมครองสัตวทะเลหายาก
1.3.2 วิธีการดําเนินการศึกษา
1.3.2.1 วิเคราะหสถานภาพของทรัพยากรสัตวทะเลหายากและปจจัยที่มีผลตอ
การเปลี่ยนแปลงจากฐานขอมูลที่เชื่อถือได ตามหลัก outside in โดยใชวิธีของ PESTLE ตาม
Renewal Associates (2003) และ หลัก Inside out โดยวิธีของ 7s ตาม McKinsey 7s
Framework
1.3.2.2 วิ เ คราะห ผู มี ส ว นเกี่ ย วข อ งกั บ การขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมนี้ ใ ห ดํ า เนิ น ไป
ขางหนา โดยใชวิธี Stakeholder analysis ตามวิธีของ World Bank Participatory Tools and
Technique
1.3.2.3 วิเคราะหกรอบทิศทางและแนวทางปฏิบัติเพื่อนําไปสูเปาหมายโดยวิธี
ERIC+SAP ตามวิธีของ Gregg F. Hayden (2010)
1.3.2.4 นํ า ผลวิ เ คราะห ม าใช ใ นการกํ า หนดกรอบพื้ น ที่ คุ ม ครอง และการ
ขับเคลื่อนไปสูเปาหมายอยางเปนรูปธรรม
1.3.3 ระเบียบวิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาลักษณะเชิงพรรณนา โดยใชวิธีการ ดังนี้
1.3.3.1 ศึกษาและวิเคราะหจากขอมูลทุติยภูมิ ไดแก เอกสารวิชาการที่ตีพิมพใน
วารสารทั้งในและตางประเทศ และรายงานผลการศึกษา/ผลงานวิจัย ที่เกี่ยวของกับทรัพยากรสัตว
ทะเลหายาก รวมทั้งขอมูลจากเครือขายอินเตอรเน็ต
1.3.3.2 รวบรวมและวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิ
1) สัมภาษณนักวิชาการ เจาหนาที่รัฐ ที่เกี่ยวของ และชุมชนที่มีสวนได
สวนเสีย ทั้งในมิติของเวลา (time) และมิติของพื้นที่ (space)
2) เจ า หน า ที่ รั ฐ ที่ มี ห น า ที่ ใ นการกํ า กั บ ดู แ ลการใช ป ระโยชน จ าก
ทรัพยากรใหเปนไปตามกฎหมาย
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1.3.3.3 อาศั ย ความรู แ ละประสบการณ จ ากการปฏิ บั ติ ง านในพื้ น ที่ แ ละการ
รวมงานกับชุมชนในพื้นที่ รวมทั้งจากเวทีการประชุมทั้งในและระหวางประเทศ มาใชในการวิเคราะห
เชิงลึก
1.3.4 กรอบและขั้นตอนในการศึกษา
กระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินการศึกษาครั้งนี้ แสดงโดยสรุปในแผนภูมิที่
1 เริ่มจากความสําคัญและปญหาของสัตวทะเลหายาก ขอเท็จจริงในสถานภาพและแนวโนมการ
เปลี่ยนแปลงที่กําลังดําเนินอยู นําไปสูขอเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาสัตวทะเล
หายากตามปจจัยและกลไกสําคัญที่ควรมี เพื่อนําไปสูเปาหมายในการกําหนดพื้นที่คุมครอง และมีสัตว
ทะเลหายากใหคงมีอยูชั่วลูกชั่วหลานสืบไป

แผนภูมิที่ 1 แสดงกระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินการศึกษา
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1.4 ประโยชนของการศึกษา
1.4.1 มีขอมูลและองคความรูดานสถานภาพและแนวโนมประชากรของทรัพยากรสัตว
ทะเลหายากในนานน้ําไทย
1.4.2 มีขอมูลดานภัยคุกคามที่เปนสาเหตุทําใหประชากรสัตวทะเลหายากลดนอยลง ที่
เปนประโยชนตอการจัดการแกไข
1.4.3 มีกรอบแนวทางในการนําองคประกอบและปจจัยที่เกี่ยวของมาใชในการกําหนด
พื้นที่คุมครองทางทะเล
1.4.4 มีกรอบขอเสนอแนะในภาพองครวมทั้งหมดตามกระบวนการจัดทําพื้นที่คุมครอง
ทางทะเลที่มีประสิทธิภาพ ทั้งทางดานนโยบาย ทางปฏิบัติ ทางเทคนิค และการติดตามประเมินผล
1.5 นิยามศัพท / การจํากัดความหมายของคําศัพทที่สําคัญ
1.5.1 สัตวทะเลหายาก (Marine Endangered Species) หมายถึง สัตวทะเลที่มีจํานวน
นอยและหายากหรือใกลสูญพันธุ ถูกจัดอยูในบัญชีที่หามซื้อหามขายของ CITES ไดแก โลมา วาฬ
พะยูน เตาทะเล
1.5.2 สัตวทะเลเลี้ยงลูกดวยนม (Marine Mammals) หมายถึงสัตวเลือดอุนที่เลี้ยงลูก
ดวยน้ํานม อาศัยอยูในทะเลตลอดชีวิต และหายใจดวยปอดเหมือนมนุษย ไดแก โลมา วาฬ และ
พะยูน พวกนี้ไมจัดเปนปลาที่หายใจดวยเหงือก อยางไรก็ตามในพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.
2490 เรียกสัตวเหลานี้วา ปลาวาฬ ปลาโลมา ตามความคุนเคยแตโบราณที่เรียกสัตวที่อาศัยในน้ําวา
“ปลา” เปนคํานําหนา ในปจจุบันนักมีนวิทยาไมใชคําวา “ปลา” นําหนา เพื่อไมใหเกิดความสับสน
ระหวางปลาที่หายใจดวยเหงือก กับ สัตวเลี้ยงลูกดวยนมที่หายใจดวยปอด เชนเดียวกับที่ปรากฏใน
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ. ศ. 2542 ที่ไมใชคําวา “ปลา” นําหนา
1.5.3 พื้นที่คุมครองทางทะเล (Marine Protected Areas : MPAs) หมายถึงพื้นที่ทาง
ทะเลที่ไดรับการปกปองดูแลรักษาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลายเรื่อง โดยออกมาตรการ ระเบียบ
หรือกฎหมาย เพื่อกําหนดกิจกรรมใดๆ วาอนุญาตใหทําอะไร หรือไมใหทําอะไรบาง มีวัตถุประสงค
ชัดเจนวาเพื่อปกปองดูแลรักษาอะไร รูปแบบของพื้นที่คุมครองมีหลายรูปแบบ ขึ้นอยูกับพื้นที่และตัว
ทรัพยากรที่ตองการปกปองรักษา
1.5.4 หญาทะเล (Sea Grasses) เปนพืชชั้นสูง มีดอกมีผล ชื่อเปน หญา แตไมเหมือนกับ
หญาบนบก ทั่วโลกมีหญาทะเลที่เปนพืชชั้นสูงประมาณ 60 ชนิด พบในภูมิภาคอาเซียน 18 ชนิด และ
พบในไทย 13 ชนิด เปนแหลงอาศัยและหากินที่สําคัญของพะยูน

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.1 แนวคิดทฤษฎี
2.1.1 กรอบในการวิเคราะหปญหา
นําเอาทรัพยากรสัตวทะเลหายากเปนตัวตั้ง แลวมาวิเคราะหปญหาถึงปจจัยตางๆ
ที่คุกคามตอสัตวทะเลเหลานี้ จากนั้นมาวิเคราะหหาแนวทางในการลดผลกระทบที่เกิดจากปจจัย
เหลานั้น โดยคํานึงถึงพื้นฐานของการอาศัยอยูรวมกันระหวางคนกับ สัตวทะเลอยางเปนมิตรและ
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน
ปจ จัย ตา งๆ ที่นํ า วิเคราะหเพื่อลดผลกระทบนั้น ตองมองทั้งภาพกวางในระดับ
ประเทศและภูมิภาค และภาพลึกถึงระดับชุมชน โดยครอบคลุมในทุกดานที่เกี่ยวของ เชน จุดออน
ดานนโยบายและยุทธศาสตร ดานระเบียบกฎหมายที่ยังไมครอบคลุม ดานเศรษฐกิจและความเปนอยู
ของชุ ม ชน ด า นทรั พ ยากรและสิ่ ง แวดล อ ม รวมถึ ง บทบาทหน า ที่ ข องแต ล ะองค ก ร ชุ ม ชน และ
ผูเกี่ยวของ วามีความสามารถในการสนับสนุนการดําเนินการไดอยางไร เปนตน
จากการวิเคราะหหาสาเหตุและปจจัยที่กอใหเกิดภัยคุกคามตอการดํารงชีวิตของ
สั ต ว ท ะเลหายากแล ว นํ า ผลมาวิ เ คราะหต อเพื่ อหาแนวทางที่ เ ปน ไปได ในการกํา หนดมาตรการ
ขอบังคับ กฎกติกา กฎระเบียบ นโยบาย หรือ กฎหมาย ในการกํากับดูแลไมใหเกิดภัยคุกคามตอสัตว
ทะเล โดยเนนย้ําที่การปฏิบัติใหเปนรูปธรรม และการขับเคลื่อนที่สามารถเดินไปยังเปาหมายที่มี
ประสิ ทธิ ภ าพ ทั้ งนี้ ตองอาศั ย ผลงานวิ จัย ทางวิช าการเป น สว นสนับ สนุน การดําเนิ น การให เปน ที่
ประจักษวาเปนแนวทางที่ดีและเหมาะสมที่สุด
สรุปกรอบในการวิเคราะหปญหาไดดังนี้คือ ใชหลักพิจารณาถึงจุดออน จุดแข็ง
อุปสรรค และ โอกาส โดยวิเคราะหแบบการมองจากภายนอก (ปจจัยที่เกิดจากภายนอก) และมอง
จากภายใน (ปจจัยที่มาจากองคกรหรือบุคลากร) รวมทั้งวิเคราะหหาแนวทางโดยคํานึงถึงผูมีสวนรวม
ในทุกภาคสวน และหนทางในการขับเคลื่อนสูเปาหมาย
2.1.2 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ
กรอบแนวคิ ดหลักคือการอนุรักษสัตวทะเลหายากโดยใชห ลักการกําหนดพื้น ที่
คุมครองที่มีขอปฏิบัติตามกรอบขอกําหนดที่ไดตกลงกันและเปนที่ยอมรับแลว โดยอาศัยการนําขอมูล
ขาวสารในทุกดาน มาวิเคราะหและประมวลใหตกผลึกและเปนขอเท็จจริงที่นาเชื่อถือ มาใชเปน
บรรทัดฐานในการวิเคราะหหากรอบแนวทางในการกําหนดมาตรการ หรือกฎกติกา หรือระเบียบใดๆ
ตามหลักสากล หรือที่นิยมปฏิบัติตามหลักขอตกลงระหวางประเทศ เชื่อมโยงไปสูทฤษฎีอื่นๆ ที่ใชเปน
แนวคิดหลักตามหลักการกําหนดพื้นที่เสี่ยงตอการดํารงชีวิตของสัตวทะเลหายากใหเปนพื้นที่คุมครอง
ที่เอื้ออํานวยตอการปฏิบัติการดานการอนุรักษ ทั้งในระดับรัฐ ระดับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ รวมทั้ง
องคกรตางๆ ที่มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อน และชุมชนที่เกี่ยวของ
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ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการกําหนดพื้นที่คุมครองและความจําเปนในการกําหนดให
เปนพื้นที่คุมครองมีในหลายบริบท ในการศึกษาครั้งนี้ใชแนวทางของ Pomeroy et al. (2004) ที่ให
ความหมายของการคุมครองพื้นที่ในหลายรูปแบบ เชน เพื่อคุมครองชนิดของสัตวและแหลงที่อยูอาศัย
เพื่ อ คุ ม ครองความหลากหลายทางชี ว ภาพ เพื่ อ จั ด การการใช ป ระโยชน จ ากทรั พยากรด า นการ
ทองเที่ยวและที่เกี่ยวเนื่องกัน เพื่อลดความขัดแยงของผูใชทรัพยากรที่แตกตางกัน เปนตน ทั้งนี้ให
เปนไปตามเจตนารมณของ “RIO Declaration” ในบทปฏิบัติการ 21 หรือที่เรียกวา “Agenda 21”
ซึ่งถูกบัญญัติจากที่ประชุมสุดยอดสิ่งแวดลอมโลก “Earth Summit” ที่กรุงริโอ เดอ จาเนโร เมื่อป
ค.ศ. 1992 และไดเนนย้ําตอเนื่องใหปฏิบัติตามบทปฏิบัติการ 21 อยางจริงจัง ในที่ประชุม “World
Summit” อีกครั้ง ที่ประเทศสาธารณรัฐอาฟริกาใต ในป ค.ศ. 2002 รวมทั้งการตอกย้ําใหแตละ
ประเทศปฏิ บั ติตามในบทปฏิ บัติการ 21 อย างจริงจั งและอย างต อเนื่องในอีก 10 ปตอมา ตามที่
ประชุมสุดยอดสิ่งแวดลอมโลกลาสุด ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร เมื่อป ค.ศ. 2012
ในบทปฏิบัติการ 21 ไดมุงหวังใหทรัพยากรธรรมชาติไดรับการคุมครองและอนุรักษ
เพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน แนวทางการใชมาตรการดานพื้นที่คุมครองก็เปนบริบทหนึ่งที่เปน
กลไกสําคัญ และใหรวมมือกันตามกฎหมายระหวางประเทศ โดยอยูบนพื้นฐานขอเท็จจริงตามหลัก
วิ ช าการ แม ไ ม ไ ด กํ า หนดไว ว า ควรกํ า หนดในจํ า นวนเท า ไรของพื้ น ที่ ทั้ ง หมด แต ห ลายประเทศ
ตั้งเปาหมายไวที่รอยละ 10 ซึ่งเปนระดับที่ใหผลดีตอการรักษาทรัพยากรอยางยั่งยืน ในประเทศไทย
พื้นที่คุมครองอยูในเขตที่ประกาศเปนเขตอุทยานแหงชาติที่ครอบคลุมพื้นที่ทางทะเล ตามที่กลาวแลว
ขางตน (ตารางที่ 1) แตไมถึงรอยละ 2 ในสถานการณปจจุบัน การที่จะประกาศเปนพื้นที่อุทยาน
แหงชาติ ตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 นั้นกระทําไดยากและเปนขบวนการที่ใช
เวลานานมาก การกําหนดพื้นที่คุมครองอาจจะตองอาศัยรูปแบบอื่นๆ โดยเฉพาะในการศึกษาครั้งนี้ที่
ประสงคอนุรักษสัตวทะเลหายาก เปนประเด็นหลักและสําคัญ รูปแบบของพื้นที่คุมครองเดิมที่เคยมีใช
ในหลายรูปแบบ ตองนํามาวิเคราะหตอไปวารูปแบบใดที่เหมาะสม หรือควรกําหนดรูปแบบใหม
2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.2.1 เอกสารทางวิชาการดานการวิเคราะหสถานภาพของสัตวทะเลหายาก
การสืบทราบจํานวนหรือปริมาณของสัตวทะเลหายากในทะเล เปนเรื่องที่ยากและ
ตองใชงบประมาณในการสํารวจสูงมาก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงซึ่งเปนหนวยงานภาครัฐที่
มีหนาที่รับผิดชอบในการศึกษาวิจัยสถานภาพของสัตวทะเลหายากไดจัดสรรงบประมาณในแตละป
เพื่อสํารวจสถานภาพของสัตวเหลานี้อยางตอเนื่อง เอกสารวิชาการที่นํามาใชเปนขอมูลหลักสวนใหญ
มาจากเอกสารตีพิมพของนักวิชาการในกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงเปนหลัก โดยมุงเนนที่สัตว
ทะเลหายากที่สําคัญและมีแนวโนมตอการสูญพันธุ ไดแก วาฬ โลมา พะยูน และเตาทะเล ตัวอยาง
เอกสารที่ใช เชน เรื่องวาฬบรูดาในอาวไทย (กาญจนา, 2556; Adulyanukosol et al., 2012) ที่
สามารถสืบทราบจํานวนและจําแนกวาฬบรูดาที่พบไดเกือบทุกตัว จํานวนของสัตวทะเลหายากชนิด
อื่นๆ กลุมวาฬและโลมา ที่มีการบันทึกแลวพบจํานวน 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 เอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดการและอนุรักษคุมครองทรัพยากรทางทะเล
ด า นการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรทางทะเลที่ เ กี่ ย วกั บ สั ต ว ท ะเลหายาก มี ก าร
ดําเนินการตางกรรมตางวาระ ในหลายพื้นที่ สวนใหญจะเปนเฉพาะแหง ไมมีผลการปฏิบัติอยาง
จริงจัง เนื่องจากขาดกลไกทางกฎหมายที่ตองใชในการปฏิบัติ รวมทั้งขาดงบประมาณสนับสนุนการ
ปฏิบัติตามบริบทของราชการ การจัดการสวนใหญจึงเปนการกําหนดมาตรการที่จัดการกันเองโดย
ชุมชน ซึ่งไดผลในระดับหนึ่ง ขึ้นอยูกับความเขมแข็งและการเอาใจใสของชุมชนเปนหลัก แนวทางการ
จัดการทรัพยากรสัตวทะเลหายากเพื่อหวังผลในระดับประเทศและภูมิภาค ใชหลักการจัดการของ
Appleton et al. (2003) ซึ่งใชผลจากการประชุมหารือของประเทศสมาชิกเปนแนวปฏิบัติของกลุม
ประเทศอาเซียนใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยมุงเนนที่บุคลากรที่ขับเคลื่อนกระบวนการเปนหลัก
และใชหลักการของ Pomeroy et al. (2004) ที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ของการจัดการ โดยอาศัยการ
ประเมินดานตัวชี้วัดผลสําเร็จของงาน
นอกจากนี้ยังใชกรณีศึกษาดานการจัดการทรัพยากรชายฝงของ สุวลักษณ (2554)
ที่ใช หลั กวิเ คราะหถึงภาวะกดดัน และภัยคุกคามตอทรัพยากรชายฝงและระบบนิเวศชายฝง การ
บริหารความขัดแยงในเรื่องการแยงใชทรัพยากร การใชเครื่องมือในการจัดการทรัพยากร การสราง
กระบวนการมีสวนรวมที่เปนหนทางสําคัญในการเดินสูความสําเร็จของทุกภาคสวน รวมทั้งหลักการ
ประเมินผลสําเร็จ
แหลงขอมูลที่นาเชื่อถือและเปนขอมูลที่เปนปจจุบันมากที่สุดที่สามารถสืบคนไดที่
หนา Web Page ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง คือ www.dmcr.go.th website นี้ เปน
ฐานขอมูลสําคัญที่ใชในการอางอิงของประเทศไทย และมีการพัฒนาขอมูลขาวสารอยางตอเนื่อง

บทที่ 3
ผลการศึกษา
3.1 การวิเคราะหสถานภาพและแนวโนมประชากรของทรัพยากรสัตวทะเลหายาก
3.1.1 สถานภาพทรัพยากรสัตวทะเลหายาก
3.1.1.1 วาฬและโลมา
วาฬและโลมาจั ด เป น สั ต ว เ ลื อ ดอุ น ที่ เ ลี้ ย งลู ก ด ว ยนม อยู ใ นกลุ ม
Cetaceans มีรายงานวาพบโลมาและวาฬในนานน้ําไทยแลวทั้งสิ้นจํานวน 27 ชนิด (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 ชนิดของโลมาและวาฬที่พบในนานน้ําไทย
วงศ
ชื่อไทย
1. Balaenopteridae 1. ปลาวาฬฟน
2. ปลาวาฬบรูดา
3. ปลาวาฬโอมูรา
4. ปลาวาฬหลังคอม
5. ปลาวาฬสีน้ําเงิน
2. Physeteridae
1. ปลาวาฬหัวทุย
3. Kogiidae
1. ปลาวาฬหัวทุยเล็ก
2. ปลาวาฬหัวทุยแคระ
4. Ziphiidae
1. ปลาวาฬฟนสองซี่
2. ปลาวาฬคูเวียร
3. ปลาวาฬเบลนวิลล
5. Delphinidae

ชื่อสามัญ
Fin whale
Bryde’s whale
Omura whale
Humpback whale
Blue whale
Great sperm whale
Pigmy sperm whale
Dwaff sperm whale
Ginkgo-toothed whale
Cuvier’s beaked whale
Blainville’s beaked
whale
1. ปลาวาฬเพชรฆาต
Killer whale
2. ปลาวาฬเพชรฆาตดํา False killer whale
3. ปลาวาฬเพชรฆาตเล็ก Pygmy killer whale
4. ปลาวาฬนํารองครีบสั้น Short-fined pilot whale
5. ปลาวาฬหัวแตงโม
Melon-headed whale
6. โลมาเผือก, หลังโหนก Hump-backed dolphin
7. โลมาปากขวด
Bottlenose dolphin
8. โลมาฟนหาง
9. โลมาปากยาว
10. โลมาเฟรเซอร
11. โลมาริสโซ

ชื่อวิทยาศาสตร
Balaenoptera physarus
Balaenoptera edeni
Balaenoptera omurai
Megaptera novaeangliae
Balaenoptera musculus
Physeter macrocepharus
Kogia breviceps
Kogia simus
Mesoplodon ginkgoden
Ziphius cavirostris
Mesoplodon densirostris

Orcinus orca
Pseudorca crassiden
Feresa attenuate
Globicephala
macrorhynchus
Peponocephala electra
Sousa chinensis
Tursiops aduncus
Rough-toothed dolphin Steno bredanensis
Common dolphin
Delphinuscapensis
Fraser’s dolphin
Lagenodelphis hosei
Risso’s dolphin
Grampus griseus
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วงศ

6. Phocoenidae

ชื่อไทย
12. โลมากระโดด
13. โลมาแถบ
14. โลมาลายจุด
15. โลมาอิรวดี, หัวบาตร
1. โลมาหัวบาตรหลังเรียบ

ชื่อสามัญ
Spinner dolphin
Striped dolphin
Spotted dolphin
Irrawaddy dolphin
Finless porpoise

ชื่อวิทยาศาสตร
Stenella longirostris
Stenella coeruleoalba
Stenella attenuata
Orcaella brevirostris
Neophocaena
phocaenoides

ที่มา: สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝงทะเล และปาชายเลน, 2555

วาฬชนิดที่พบลาสุดคือวาฬสีน้ําเงิน (ภาพที่ 2) ซึ่ง นายกองเกียรติ กิตติ
วัฒนาวงศ นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ ศูนยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
ทะเลอันดามัน จ. ภูเก็ต เปนผูรายงาน เมื่อตนป พ.ศ. 2557 ที่ จ. ตรัง และจัดเปนสัตวที่มีขนาดใหญ
ที่สุดในโลก เทาที่เคยมีการบันทึกของโลกนี้ มีความยาวมากกวา 25 เมตร และหนักกวา 120 ตัน เดิม
เคยมีมากกวา 300,000 ตัว ในทั่วทุกภูมิภาคของโลก แตปจจุบันเหลือประมาณ 5,000 ตัว เทานั้น จึง
เปนสัตวที่เสี่ยงตอการสูญพันธุอยางยิ่ง

ภาพที่ 2 วาฬสีน้ําเงิน เปนสัตวที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก เปรียบเทียบกับไดโนเสารขนาดใหญ
วาฬขนาดใหญที่พบเห็นบอยในนานน้ําไทยคือ วาฬบรูดา ซึ่งเปนสัตว
ขนาดใหญเปนลําดับ 7 ของโลกในปจจุบัน มีความยาวถึง 15 เมตร และหนักมากกวา 20 ตัน (หรือ
เทียบกับชาง 5 ตัว) ในปจจุบันประมาณวามีไมถึง 25,000 ตัว ในอาวไทยมีการศึกษาวาฬชนิดนี้อยาง
จริงจังในชวง 4-5 ปที่ผานมา พบวา วาฬบรูดาที่ใชชีวิตอาศัยอยูในอาวไทยเปนสวนใหญนั้น มีไมต่ํา
กวา 45 ตัว ในจํานวนนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ไดตั้งชื่อแลว 40 ตัว ตามตําหนิที่พบใน
แตละตัว และจากการสํารวจอยางตอเนื่อง พบวามีแมวาฬบรูดา 9 ตัว ที่ใหกําเนิดลูกในอาวไทย และ
ในจํานวนนี้มีถึง 3 ตัว ที่ใหกําเนิดลูกเปนตัวที่ 3 (ดูรายละเอียดไดใน Adulyanukosol et al., 2012)
โดยทั่วไปสามารถพบวาฬบรูดา ในอาวไทยในชวงเดือน มีนาคม-พฤศจิกายน สําหรับฝงอันดามันยังมี
ขอจํากัดในการสํารวจ เพราะวาฬบรูดามีการแพรกระจายในบริเวณกวาง การสํารวจตองใชเวลาและ
งบประมาณสูงมาก
มี ก ารทดลองติ ด ตามการเดิ น ทางของวาฬบรู ด า ในอ า วไทย โดยติ ด
เครื่องสงสัญญาณดวยระบบดาวเทียม พบวาในชวงระยะเวลาเพียง 1 วัน วาฬชนิดนี้สามารถเดินทาง
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ไดมากกวา 400 กิโ ลเมตร ทีเดีย ว และจากงานวิจัย ในวาฬบางชนิด เชน วาฬสีน้ําเงิน พบวามัน
สามารถสื่อสารดวยเสียงในระยะไกลถึง 800 กิโลเมตรทีเดีย ว อยางไรก็ตามการวิจัยในเรื่องการ
แพรกระจายและแหลงหากิน ยังตองกระทําดวยความพยายามตอไป เพราะเปนขอมูลสําคัญตอการ
จัดการและการอนุรักษสัตวพวกนี้ใหคงอยูอยางยั่งยืน ไมเฉพาะในนานน้ําไทยเทานั้น แตรวมถึงใน
ภูมิภาคนี้ดวย
วาฬชนิดอื่นๆ ที่พบเห็นบอยมีอีกหลายชนิด เชน วาฬเพชฌฆาต (Killer
Whale หรือ Orca) โดยเฉพาะทางฝงอันดามัน แตยังไมมีรายงานวาทําอันตรายตอคน นอกจากนี้มี
รายงานวาพบวาฬเพชฌฆาตดํา (False Killer Whale) ฝูงใหญ จํานวน 30 ตัว เกยตื้นที่เกาะราชา
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2551 เปนปรากฏการณที่ไมเคยพบมากอน อยางไรก็ตาม เจาหนาที่ของกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงโดยไดรับความรวมมือจากนักทองเที่ยวและเครือขายอนุรักษในพื้นที่
ระดมกําลังเขาชวยเหลือ สามารถชวยชีวิตรอดถึง 29 ตัว (ภาพที่ 3) และเสียชีวิต 1 ตัว จากบาดแผล
ฉกรรจที่เสียดสีกับโขดหิน ชวงระหวางเกยตื้น

ภาพที่ 3 วาฬเพชฌฆาตดําเกยตื้นที่เกาะราชาเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2551 สัตวแพทยของกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ใชยารักษาในการปฐมพยาบาลเบื้องตน
กลุมโลมาที่พบ 11 ชนิด ในนานน้ําไทย มีประมาณ 850 ตัว สวนใหญ
เปนชนิดโลมาอิรวดี ที่พบฝูงใหญกวา 100 ตัว บริเวณปากแมน้ําบางปะกง โดยเฉพาะในชวงปลายป
ชุมชนในพื้นที่มีกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวชมโลมาเชิงนิเวศ ซึ่งเปนที่สนใจของคนจํานวนไมนอยใน
แตละป บริเวณนี้จึงจําเปนตองมีมาตรการในการดูแลรักษาใหมีประสิทธิภาพ ในขณะที่โลมาอิรวดีใน
ทะเลสาบสงขลาที่เหลือประมาณ 20 ตัว เสี่ยงตอการสูญพันธุอยางยิ่ง ทั้งภัยจากเครื่องมือประมงและ
ความออนแอของตัวเองจากการผสมพันธุเลือดชิด (in-breed) การกําหนดพื้นที่คุมครองอยางเรงดวน
อาจมีความจําเปนสําหรับกรณีนี้ เพราะเปนโลมาอิรวดีที่พบในแหลงน้ําจืด 1 ใน 4 แหง ทั่วโลก ใน
เวลานี้เทานั้น ในพื้นที่อื่นๆ เชน บริเวณชายฝงในอาวไทยมักพบโลมาหัวบาตรหลังเรียบกระจายอยู
ทั่วไป อาศัยอยูรวมกันเปนครอบครัว 3-5 ตัว เปนสวนใหญ นอกจากนี้สามารถพบเห็นโลมาหลังโหนก
ซึ่งบางฝูงอาจมีโลมาหลังโหนกที่มีผิวเปนสีชมพูอยูดวย โดยทั่วไปมักพบเปนกลุมๆ ละประมาณ 4-7
ตัว ในบางพื้นที่ ชุมชนไดใหความสําคัญกับการอนุรักษโลมาชนิดนี้อยางจริงจัง เชน ที่อําเภอขนอม จ.
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นครศรีธรรมราช เปนตน อยางไรก็ตามการดูแลนั้น อาศัยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนเปนหลัก
สําหรับเครื่องมือทางกฎหมายยังไมสามารถดําเนินการไดเต็มประสิทธิภาพนัก
ทางฝงทะเลอันดามันพบเห็นทั้งวาฬและโลมาไดไมยาก โลมาแตละกลุม
สวนใหญมีพื้นที่หากินกวางมาก เชน บริเวณหางฝงดานนอกของเกาะสุรินทร จ. พังงา มีโลมาฝูงใหญ
มาก มากกวา 100 ตัว และที่นาสนใจคือมีโลมาไมต่ํากวา 4-5 ชนิด อาศัยอยูในฝูงเดียวกัน เพราะ
บริเวณนี้มีสัตวน้ําที่เปนอาหารชุกชุมมาก เนื่องจากมีกระบวนการคลายกับแหลงน้ําผุด (upwelling)
ที่นําเอาสารอาหารที่สมบูรณจากมวลน้ําชั้นลางพัดพาขึ้นสูชั้นบนที่มีแสงแดดจา ทําใหเปนปุยอยางดี
สําหรับแพลงกตอนพืชใชในการเจริญเติบโตจากการสังเคราะหแสง และแพลงกตอนพืชนี้ก็จะเปน
อาหารของสัตวตอๆ ไป ตามวงจรลูกโซอาหารในทะเล นอกจากนี้ยังพบวาบริเวณนี้เปนแหลงวางไข
ของปลาเศรษฐกิจอีกหลายชนิดอีกดวย เชน ปลามง ปลากะพง เปนตน
เชนเดียวกับฝงอาวไทย ที่บางพื้นที่ทางฝงอันดามันก็มีกลุมอนุรักษโลมา
โดยใชกระบวนการมีสวนรวมทํานองเดียวกัน แตมาตรการตางๆ ที่ใชอยูก็ยังมีประสิทธิภาพไมเต็มที่
นัก ยังคงพบเห็นพวก วาฬ โลมา รวมทั้ง พะยูนและเตาทะเล ขึ้นมาเกยตื้นและเสียชีวิตอยูบอยครั้ง
(ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 แสดงจํานวนสัตวทะเลหายากที่เสียชีวิตระหวาง 1 ต.ค. 56 – 31 พ.ค. 57
ชนิด
พะยูน
โลมา
เตาทะเล
รวม

อาวไทย
21
44
65

อันดามัน
5
10
23
38

รวม
5
31
67
103

3.1.1.2 พะยูน
ฝงอันดามันพบพะยูนมากกวาฝงอาวไทยมาก โดยพบไมต่ํากวา 200 ตัว
ในขณะที่ฝงอาวไทยพบประมาณ 50 ตัว เทานั้น ทั้งนี้เปนเรื่องปกติเพราะฝงอันดามันมีแหลงหญา
ทะเลมากกวา โดยการสํารวจลาสุดพบแหลงหญาทะเลในอันดามันประมาณ 86,100 ไร สวนใหญอยู
ในเขตพื้นที่จังหวัดกระบี่และตรัง ในขณะที่ฝงอาวไทยพบเพียง 32,565 ไร เทานั้น สวนใหญอยูในเขต
พื้นที่จังหวัดสุราษฎรธานี ชุมพร ระยอง พบประปรายที่จังหวัดปตตานี พะยูนกินแตหญาทะเลเทานั้น
พะยูนแตละตัวกินหญาประมาณรอยละ 5 - 10 ของน้ําหนักตัว พะยูนขนาดใหญ มีน้ําหนักตัวกวา
300 กิโลกรัม พะยูนฝูงใหญที่สุดพบที่จังหวัดตรังในพื้นที่ที่มีแหลงหญาทะเลหนาแนน เคยสํารวจพบ
ในคราวเดียวกันถึง 126 ตัว รองลงมาพบในเขตจังหวัดกระบี่และพังงา ในฝงอาวไทยพบมากทางฝง
ตะวันออก บริเวณจังหวัดระยองถึงตราด และพะยูนฝูงนี้มีการเคลื่อนยายไปมาระหวางพรมแดนไทย
กับกัมพูชา นอกจากนี้พบประปรายจํานวนนอย (ประมาณ 10 ตัว) ที่บริเวณอาวไชยา จ. สุราษฎรธานี
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3.1.1.3 เตาทะเล
มีการประเมินกันวาเตาทะเลในนานน้ําไทยมีจํานวนนอยกวา 200 ตัว
โดยประเมินจากเตาทะเลที่ขึ้นวางไขปละ 200 – 400 รัง เทานั้น เตาทะเลจะใชชีวิตหลังจากฟกออก
จากไขอาศัยอยูในทะเลตลอดชีวิต ยกเวนตัวเมียในชวงวางไขที่ตองขึ้นมาวางไขบนหาดทราย เตา
ทะเลในโลกนี้มีทั้งหมด 8 ชนิด ที่พบในไทยมี 5 ชนิด ไดแก เตามะเฟอง เตาตะนุ เตากระ เตาหญา
และเตาหัวฆอน ในปจจุบัน แทบไมพบเตาหัวฆอนแลว เตามะเฟองซึ่งเปนเตาชนิดที่มีขนาดใหญที่สุด
ในโลก สวนใหญอยูทางฝงทะเลอันดามัน ก็พบนอยมาก ในฝงอาวไทยสวนใหญพบเตาตะนุ ในขณะที่
ฝ ง อั น ดามั น เป น เต า หญ า สํ า หรั บ เต า กระพบปริ ม าณน อ ยทั้ ง สองฝ ง อย า งไรก็ ต าม เต า หญ า ใน
มหาสมุทรอินเดียในภาพรวมยังพบในปริมาณมาก ในหลายประเทศแถบตะวันออกกลางที่รัฐและ
ประชาชนใสใจกับการอนุรักษเตาทะเลเปนอยางดี เชน ในประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรตสที่พบเตา
ทะเลขึ้นวางไขปละกวา 4 หมื่นรัง หมายถึงมีแมเตาทะเลกวา 2 หมื่นตัว เตาทะเลวางไขแตละครั้ง
(รัง) ประมาณ 100 – 120 ฟอง
3.1.2 แนวโนมการเปลี่ยนแปลงประชากรสัตวทะเลหายาก
การศึกษาเรื่องวาฬในนานน้ําไทย เพิ่งกระทําอยางจริงจังเมื่อไมนานมานี้ เริ่มตนที่
ฝงอันดามันแตในเบื้องตนสามารถสืบทราบดานจํานวนชนิด แตในเรื่องปริมาณหรือจํานวนตัว กระทํา
ไดยากเนื่องจากวาฬเปนสัตวที่มีการแพรกระจายกวางไกลมาก แมในปจจุบันก็ไมสามารถสืบทราบ
จํานวนที่แนนอน แตจากการประเมินของนักวิชาการที่มีการสํารวจทางวิชาการโดยเรือสํารวจทาง
ทะเล ประมาณว า มีจํ า นวนประมาณ 100 ตัว ที่แวะเวีย นมาอยูในนานน้ําไทยในบางชว งบางฤดู
แนวโนมประชากรของวาฬในไทยลดลงหรือไมอาจจะไมไดคําตอบที่ชัดเจนนัก แตจากขอมูลการเกย
ตื้นและเสียชีวิตของวาฬขนาดเล็กยังคงมีอยูในแตละป แตมีแนวโนมลดลง วาฬบางตัวติดอวนประมง
รวมทั้งติดเศษอวนประมงที่ถูกทิ้งแลว ตัวอยางในภาพที่ 3 ที่วาฬเพชฌฆาตดํา 1 ฝูง ขึ้นมาเกยตื้นนั้น
ก็เปนกรณีที่ไมเคยพบมากอน แตก็ตองศึกษาตอไปวาเพราะเหตุใดถึงขึ้นมาเกยตื้นทั้งฝูง แนวโนมที่ทํา
ใหประชากรวาฬลดนอยลงที่พบจากวาฬเกยตื้น สวนใหญมักพบขยะพลาสติกในลําไสและกระเพาะ
ตัวอยางในภาพที่ 4 เปนอีกภาพหนึ่งที่พบเห็นมาตอเนื่อง วาฬหัวทุยแคระเปนวาฬขนาดเล็ก ตราบใด
ที่สัตวเหลานี้กินถุงพลาสติกเขาไปแลวมักเสียชีวิต เพราะถุงพลาสติกไมยอยทําใหระบบยอยอาหาร
ผิดปกติ เปนเหตุใหสัตวเจ็บปวย และเสียชีวิตในที่สุด

ข ย ะ เ ต ็ม
ก ร ะ เพ า ะ

ม ด ล ูก
ต ิ ด เ ช ื้ อ

ภาพที่ 4 วาฬหัวทุยแคระ มีถุงพลาสติกเต็มในกระเพาะและลําไส มดลูกติดเชื้อ ปวยตายในที่สุด
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อยางไรก็ตามวาฬบรูดาในอาวไทยในอดีตที่ผานมา เจาหนาที่ไดรับแจงจากชุมชน
วาวาฬบรูดาเกยตื้นเกือบทุกป เทาที่สามารถรวบรวมขอมูลไดจากอดีตยอนหลังไปหลายสิบปพบวา มี
วาฬบรูดาเกยตื้นเสียชีวิตในอาวไทยกวา 100 ตัว ในจํานวนนี้มีโครงกระดูกประมาณ 50 ตัว ที่เก็บ
รวบรวมไวตามสถานที่ตางๆ ในอาวไทย (ขอมูลจากนายสุรศักดิ์ ทองสุกดี นักวิชาการประมงชํานาญ
การพิเศษ ศูนยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะและชายฝงอาวไทยตอนบน) สาเหตุการตายสวนหนึ่ง
มาจากติดเครื่องมือประมงและถูกทํารายสามารถสังเกตไดจากบาดแผลบนลําตัว ในขณะที่สวนหนึ่งไม
สามารถระบุสาเหตุการเสียชีวิตได เพราะมักพบซากที่ลอยมาเกยตื้นหลังจากเสียชีวิตหลายวันแลว
ยากตอการชันสูตรและวิเคราะหหาสาเหตุ ดังตัวอยางลาสุดเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ที่ผาน
มาพบซากวาฬบรูดาขนาดยาวประมาณ 11.27 เมตร ซึ่งเปนขนาดพอพันธุที่สมบูรณเต็มที่ เกยตื้น
เสียชีวิตบริเวณ จ. สมุทรปราการ รอบลําตัวมีรอยแผลเหมือนถูกเชือกรัด 3 รอย (ภาพที่ 5) กรม
ทรั พยากรทางทะเลและชายฝ งร ว มกับ คณะสัตวแพทยจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (นําทีมโดย
สัตวแพทยหญิง นันทริกา ซันซื่อ) รวมกันตรวจสอบสาเหตุการตาย และไดสรุปตามคําแถลงขาวเมื่อ
วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 พบวาเปนการเสียชีวิตที่คอนขางทันที ไมใชจ ากการปวย เพราะมี
อาหารเต็ มกระเพาะ รอยเชื อกที่ พ บรอบลําคัว คลายกับ การดิ้น เพื่อใหห ลุดจากเชือ ก นับ เปน อี ก
เหตุการณหนึ่งที่นาเศราสลด โดยเฉพาะพื้นที่อาวไทยตอนบนที่มีวาฬชนิดนี้อาศัยอยูจํานวนหลายตัว
ควรมีมาตรการในการกําหนดการประกอบกิจกรรมของมนุษยที่เปนมิตรกับสัตวเหลานี้ หรือยัง ?

ภาพที่ 5 ซากวาฬบรูดาเพศผูเกยตื้นเสียชีวิต ที่ อ. พระสมุทรเจดีย จ. สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 29
มิถุนายน พ.ศ. 2557
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ในพื้นที่อาวไทยตอนบน (อาวรูปตัว ก) จนถึงอาวไทยตอนกลาง (ประมาณตอนใต
ของจังหวัดชุมพร) นักวิชาการและเจาหนาที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงสามารถสํารวจ
จํานวนของวาฬบรูดาไดคอนขางชัดเจน สวนใหญมักหากินบริเวณจังหวัดเพชรบุรี สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร กรุงเทพฯ และ ชลบุรี (ภาพที่ 6) โดยเฉพาะในชวงเดือนมีนาคม – พฤศจิกายน ที่พบ
พวกนี้อาศัยอยูในบริเวณนี้เปนสวนใหญ

ภาพที่ 6 บริเวณที่พบวาฬบรูดาบอยครั้ง ในอาวไทยตอนบน
ตามที่กลาวมาขางตนที่วาพบวาฬชนิดนี้ในอาวไทยมีไมนอยกวา 45 ตัว จากการ
จําแนกดวยตําหนิตามรูปภาพ (photography identification: photo ID) และมีการตั้งชื่ออยาง
ชัดเจนแลว 40 ตัว ในจํานวนนี้รวมถึงลูกที่พบเกิดใหมในอาวไทยกวา 10 ตัว นับเปนนิมิตที่ดี จาก
สถิติที่รวบรวมในชวงทศวรรษที่ผานมาก็แสดงใหเห็นวาจํานวนวาฬที่เสียชีวิตในป พ.ศ. 2556 ลด
นอยลงรอยละ 17 เมื่อเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ย 10 ปกอนหนานี้ (ภาพที่ 7)

ภาพที่ 7 จํ า นวนการเสี ย ชี วิ ต ของวาฬ โลมา และเต า ทะเล ในป พ.ศ. 2556 (กราฟสี เ ขี ย ว)
เปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยใน 10 ป ที่ผานมา (กราฟสีน้ําเงิน: ขอมูลจากนายกองเกียรติ กิตติ
วัฒนาวงศ นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ ศูนยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล
และชายฝงทะเลอันดามัน จ. ภูเก็ต)
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จํานวนโลมาในนานน้ําไทยในปจ จุบันมีประมาณ 850 ตัว กระจายอยูตามแนว
ชายฝง โลมาหลายชนิดที่พบในไทยมีจํานวนไมนอยที่อยูใกลแนวชายฝง มักมีพฤติกรรมที่เปนมิตรกับ
มนุษย โลมาแตละกลุมมีจํานวนประมาณ 5 ตัว (± 2 ตัว โดยประมาณ) มีพื้นที่อาศัยของแตละกลุม
คอนขางแนนอน เปนสัตวที่หวงพื้นที่ของตัวเอง ดังนั้นเมื่อพบโลมาตัวใดในพื้นที่ใดก็มักจะพบโลมาตัว
นั้นในพื้นที่เดิมในรัศมีไมกี่กิโลเมตร ในแตละปพบโลมาเสียชีวิตนับรอยตัว สวนใหญติดเครื่องมือ
ประมง และถูกทํารายจนมีบาดแผลฉกรรจ บางสวนตายเพราะกินขยะพลาสติก เปนที่นาสังเกตวาใน
ปที่ผานมา พ.ศ. 2556 พบโลมาเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นอยางมีนัยสําคัญ กลาวคือเกยตื้นเสียชีวิตเพิ่มขึ้น
ในป พ.ศ. 2556 ถึงรอยละ 49 เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการเสียชีวิตเฉลี่ยในชวง 10 ปกอนหนานี้
หรือชีวิตมากกวา 100 ตัว นับเปนปที่เลวรายมาก
เชนเดียวกับเตาทะเลที่ดูเหมือนวาปองกันตัวเองแทบจะไมไดเลย นอกจากวายน้ํา
หนีเพียงอยางเดียว เตาทะเลที่เสียชีวิตสวนใหญตายเนื่องจากติดอวนประมง ทั้งที่กําลังทําการประมง
โดยเฉพาะอวนลอยที่ ว างตามแนวชายฝงที่เปน แหลงหากิน ของมัน และติดอวนที่ข าดและทิ้งให
ลองลอยอยูในน้ําทะเล บางสวนตายเพราะถูกใบพัดเรือหางยาวและเรือเร็ว และไมนอยที่กินขยะ
พลาสติกแลวปวยตาย ตามภาพที่ 7 ชี้ใหเห็นวาเตาทะเลมีแนวโนมการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอยางมาก
โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบขอมูลในปที่ผานมา พ.ศ. 2556 กับคาเฉลี่ยในชวง 10 ปกอนหนานั้น มี
การตายเพิ่มมากขึ้นถึงรอยละ 32 หรือตายมากกวา 130 ตัว ทําใหนาเปนหวงมาก เนื่องจากปริมาณ
ของเตาทะเลที่พบในไทยนั้นมีจํานวนนอยมากอยูแลว (ประมาณ 200 ตัวเทานั้น) ทําใหเสี่ยงตอการ
สูญพันธุอยางยิ่ง แมวาจะมีเตาทะเลที่มาจากแหลงน้ําอื่นมาอาศัยในไทยบางก็ตาม
พะยูนนับเปนสัตวที่เสี่ยงตอการสูญพันธุมากที่สุดชนิดหนึ่ง เนื่องจากรูปรางและ
การวายน้ําเชื่องชา ไมมีอวัยวะปองกันตัว และพื้นที่หากินสวนใหญเปนบริเวณเดียวกับพื้นที่ทําการ
ประมงของชาวประมง พบพะยูนที่เสียชีวิตในแตละปหลายสิบตัว และอัตราการตายก็เพิ่มขึ้นเปน
ลําดับ สวนใหญในพื้นที่ จ. ตรัง ที่เปนแหลงหญาทะเล แมวามีกลุมชุมชนในพื้นที่ชวยกันเปนหูเปนตา
ในการสอดสองดูแลก็ตาม การบริหารจัดการพื้นที่สําหรับแหลงอาศัยของพะยูน จึงเปนเรื่องเรงดวนที่
ตองดําเนินการ
3.2 การวิเคราะหสาเหตุการลดลงของประชากรสัตวทะเลหายากในไทย
3.2.1 จากภัยคุกคาม
3.2.1.1 ภัยคุกคามจากมนุษย
แมวาสัตวทะเลหายากในปจจุบันไดรับการเอาใจใสมากขึ้นก็ตาม แตยังมี
คนส วนน อยที่ ยังขาดจิ ตสํา นึ กในการอนุรักษสัตวทะเลเหลานี้ และแมวามีกฎหมายคุมครองตาม
พระราชบัญญัติคุมครองและสงวนสัตวปา พ.ศ. 2535 และมีขอบัญญัติตามอนุสัญญาหามซื้อหามขาย
สัตวปาและพืชปาที่ใกลสูญพันธุ หรือ CITES (Convention on International Trade in
Endangered Species of Wild Fauna and Flora, 1973) ก็ตาม แตก็ยังมีการลักลอบจับและทํา
รายสัตวทะเลเหลานี้อยางตอเนื่อง การลักลอบจับสัตวที่มีชีวิต โดยเฉพาะโลมา เพื่อการคาก็มีรายงาน
อยูแมจะมีเพียงเล็กนอย เชน กรณีตํารวจทางหลวงจับผูกระทําผิดลักลอบขนสงโลมาหลังโหนกเพศ
เมีย 2 ตัว ในรถตูโดยสารที่ดัดแปลงไมมีเกาอี้นั่ง ที่ ดานตรวจ ต. ขุนกระทิง อ. เมือง จ. ชุมพร เมื่อ
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ตอนเชาตรู 06.00 น. วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2553 (ภาพที่ 8ก) นับเปนเรื่องที่ตองนํามาพิจารณา
เปนพิเศษ วาทําไมผูกระทําผิดจึงไมเกรงกลัวกฎหมาย บทลงโทษเบา หรือ กระบวนการสืบสวนเอา
ผิดไปไมถึงผูบงการ หรือการลักลอบสามารถกระทําไดงาย ไมมีผูพบเห็น การกระทําผิดในกรณีเชนนี้
เกิ ด ขึ้ น อาจจะไม บ อยนั ก แต เ ป น การบ งบอกถึ ง ความไม รั บ ผิด ชอบต อสั ง คม นอกจากนี้ การล า
ปลาโลมาเพื่อนําเนื้อมาบริโภคยังพบเห็นในบางพื้นที่ ตัวอยางกรณีที่เจาหนาที่ของกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝงดําเนินการจับกุมผูลักลอบขายเนื้อปลาโลมาสดในตลาดนัดแหงหนึ่ง ใน จ. ชุมพร
(ภาพที่ 8ข) มีกรณีหนึ่งที่มีการขายแกงโลมาสําเร็จรูป ลักษณะเปนแกงใสถุง พรอมบริโภค กรณี
ดังกลาวนี้ ชาวบานไดใหขาววายังมีการลาโลมาอยูในบางพื้นที่ แตไมไดนํามาจําหนายในที่สาธารณะ
เนื่องจากในปจจุบันเครือขายอนุรักษทรัพยากร ชวยเปนหูเปนตามากขึ้น อยางไรก็ตามภัยคุกคามจาก
การลานี้ ยังเปนภาระหนักของเจาหนาที่ เนื่องจากจํานวนเจาหนาที่มีนอย ไมสามารถสืบทราบได
ตองอาศัยชุมชนหรือภาคประชาชนเปนสําคัญ หากวิเคราะหสาเหตุที่ทําใหเกิดการลา เปนเพราะเปน
สิ่งที่เคยปฏิบัติกันมาในบางพื้นที่ ผูกระทําผิดยังนําเอาประสบการณที่ผิด มาใชโดยไมไดมีจิตสํานึก ไม
มีปญหาความยากจนเกี่ยวของ แตเปนรายไดเสริมที่ไมไดมีความสําคัญกับเศรษฐกิจภายในครอบครัว
นัก ดังนั้นกระบวนการดานการเผยแพรองคความรูทั้งดานวิทยาศาสตรและสังคมชุมชน ควรเพิ่มความ
เขมขนใหมากขึ้น
ภั ย คุ ก คามจากมนุ ษ ย อี ก ประการตามที่ ก ล า วมาแล ว ข า งต น คื อ การ
เสียชีวิตของสัตวทะเลหายากโดยติดเครื่องมือประมง โดยที่ไมไดตั้งใจ กรณีนี้เปนสาเหตุหลักของการ
เสียชีวิตของสัตวทะเลเหลานี้ ปญหานี้จะยังคงเปนปญหาไปอีกนาน หากไมสามารถแกไขปญหาเรื่อง
การทํามาหากินของชาวประมงในพื้นที่ไดเคยมีหนวยงานของรัฐ เชน กรมประมง ดําเนินโครงการ
ปรับเปลี่ยนเครื่องมือประมงชนิดทําลายลาง และเปนภัยตอชีวิตของสัตวทะเลหายากดวยคือเครื่องมือ
อวนรุน อยางไรก็ตามพบวายังมีชาวประมงบางสวนหันกลับมาใชอีกแมวาไดรับเงินชดเชยใหไปใช
เครื่องมืออยางอื่นแลวก็ตาม นอกจากอวนรุนแลวยังมีเบ็ดราวปลากระเบนที่เตาทะเลและโลมามักกิน
เหยื่อที่ติดกับเบ็ดและไดรับบาดเจ็บ บางตัวเกิดแผลติดเชื้อ ไดรับการรักษาชาเนื่องจากลําเลียงมาถึง
มือเจาหนาที่ลาชาเกินไป หรือเครื่องมืออวนลอมและอวนลอย ที่เปนเครื่องมือที่ชาวประมงนิยมใช
อยางแพรหลาย และเปนเครื่องมือที่ถูกตองตามกฎหมายเปนประเภทเครื่องมือที่คราชีวิตสัตวทะเลป
ละนับรอยตัว ปญหานี้จําเปนที่จะตองมานั่งคุยหาทางออก ดวยความเต็มใจของทุกฝาย จําเปนตองจัด
เวทีใหพบปะหารือเพื่อหาทางออกใหได
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ก)

ข)

ภาพที่ 8 ก) โลมาหลังโหนกเพศเมียมีชีวิต 2 ตัว อยูในรถตู กําลังถูกลําเลียงจากภาคใตสูภาคกลาง
ข) เนื้อโลมาสดที่วางขายในตลาดนัด
ในเรื่องนี้การกําหนดพื้นที่ใหสัตวอาศัยสวนหนึ่งและเปนพื้นที่ทํามาหากิน
นาจะเปนทางออกหนึ่ง โดยภาครัฐอาจจะจําเปนตองชวยเหลือฟนฟูทรัพยากรประมงใหมีความอุดม
สมบูรณมากขึ้น เพื่อจะไดไมกระทบกับรายได
3.2.1.2 ภัยคุกคามจากการพัฒนาพื้นที่ตอสภาพแวดลอมและระบบนิเวศชายฝง
ทะเล
นับจากที่ไทยไดพัฒนาประเทศเขาสูยุคอุตสาหกรรมในชวงหลายปที่ผาน
มา โดยเฉพาะพื้ น ที่ ตามแนวชายฝงทะเล บริเวณอาวไทยตอนบน มีโ รงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้น
มากมายตามโครงการที่สนับสนุนโดยภาครัฐ แมจะมีกฎหมายดานสิ่งแวดลอม เชน พระราชบัญญัติ
ส ง เสริ มและรั กษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ ม พ.ศ. 2535 กํ า กั บ ดู แ ลใหเ ป น ไปตามมาตรฐานคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล อมก็ ตาม ผลที่ เ กิ ดขึ้ น ในบริเวณดังกลาวคือความเสี่ยงตอการรองรับ สารมลพิษที่มาจาก
โรงงานอุตสาหกรรม หรืออุบัติเหตุที่เกิดจากน้ํามันรั่วไหล แมจะไมบอย แตที่เกิดในแตละครั้งทําความ
เสียหายใหกับระบบนิเวศในบริเวณกวาง ปรากฏการณที่เกิดบอยขึ้นในบริเวณอาวไทยตอนบนคือการ
เกิดน้ําเปลี่ยนสีหรือขี้ปลาวาฬ บางปเกิดขึ้นหลายครั้ง ทั้งนี้เปนเพราะปริมาณสารอาหารที่ปลอยมา
จากแผนดินและจากระบบกําจัดของเสียโรงงาน สะสมมากขึ้นเปนลําดับ ซึ่งเปนอาหารอยางดีของ
แพลงกตอนพืชบางชนิด เมื่อมีแสงแดดเพียงพอ และปจจัยแวดลอมพอเหมาะ กระตุนใหแพลงกตอน
เจริญเติบโตอยางรวดเร็ว จนเกิดน้ําเปลี่ยนสี ซึ่งเปนภัยคุกคามตอสัตวน้ําทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ
สัตวทะเลหายากก็ไดรับผลกระทบเชนเดียวกัน แมวามีความสามารถในการวายน้ําหลบหนีไปยังที่ที่
ปลอดภัยก็ตาม แตแหลงหากินจําเปนตองเคลื่อนยาย หรือปริมาณอาหารอาจจะลดนอยลงเพราะ
ผลกระทบจากปรากฏการณดังกลาว
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อยางไรก็ตาม บริเวณพื้นที่ที่เปนโรงงานอุตสาหกรรม หากมีการจัดการ
พื้นที่ที่ดี ก็สามารถลดแรงกดดันตอการอยูอาศัยของสัตวทะเลหายากไดบาง เชน บริเวณโรงงานไฟฟา
บางปะกง ที่มีความรวมมือระหวางโรงไฟฟากับชุมชน ในการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชวยกัน
ฟนฟูทรัพยากรใหดีดังเดิมหรือมากขึ้นกวาเดิม ทําใหมีฝูงโลมาอิรวดีอาศัยอยูในบริเวณนั้นไดอยาง
ปกติ เชนเดียวกับที่บริเวณโรงไฟฟาขนอม ที่มีโลมาหลังโหนกและโลมาสีชมพู อาศัยอยูอยางสมบูรณ
เชนกัน
ที่ตองใหความสําคัญเปน พิเศษคือระบบนิเวศทางทะเลที่สําคัญ ไดแก
แหลงหญาทะเล ปาชายเลน และแนวปะการัง เพราะระบบนิเวศสําคัญเหลานี้ เปนแหลงอาศัยหากิน
ของพวกมันเพื่อการดํารงชีวิต รวมทั้งระบบนิเวศปากแมน้ําที่เปนแหลงอาหารสําคัญ ในเรื่องพะยูนที่
ทั้งชีวิตตองอาศัยอยูในแหลงหญาทะเล เพราะมันกินแตหญาทะเลเทานั้น จําเปนตองดูแลรักษาระบบ
แหลงหญาทะเลไมใหสูญหาย โดยเฉพาะแหลงใหญในทะเลอันดามัน ตั้งแต จ. ระนอง ถึง จ. กระบี่
สําหรับฝงอาวไทย ตั้งแต จ. ระยอง ถึง จ. ตราด รวมทั้งในอาวทุงคา – สวี จ. ชุมพร และ อาวไชยา
จ. สุราษฎรธานี ในบริเวณดังที่กลาวมานี้ มีรายงานวาพะยูนเสียชีวิตเนื่องจากติดอวนประมง และ
ประสบอุบัติเหตุถูกเรือชน หรือลักลอบฆาเพื่อเอาเขี้ยวและเนื้อ ก็ยังปรากฏใหเห็นอยู เปนที่ทราบกัน
ดีวาพะยูนเปนสัตวที่ออนไหวตอการถูกคุกคามมากที่สุด การจัดการพื้นที่ที่มีความขัดแยงกันในเรื่อง
การใชประโยชนระหวางคนกับสัตว จําเปนตองอาศัยกระบวนการพูดคุยของผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาค
สวน เพื่อไมใหสัตวทะเลเหลานี้ตองสูญหายไป
ภัยคุกคามอีกประการหนึ่งที่จําตองยอมรับสภาพ คือ การพัฒนาพื้น ที่
เพื่อการทองเที่ยว เนื่องจากเปนแหลงรายไดใหประเทศนี้ ปละนับลานลานบาท และมีแนวโนมที่
รายไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ผลพวงจากการพัฒนาพื้นที่ ทําใหมีกิจกรรมเพื่อการทองเที่ยวมากขึ้น มี
พาหนะทางน้ําเพิ่มขึ้นรบกวนสัตวทะเลและเปนอันตรายตอสัตวถูกเรือชน รวมทั้งเสียงดังที่เกิดจาก
เครื่องเรือ โรงแรมที่พักอาศัยสรางขึ้นใกลกับแนวหาดทราย รบกวนพื้นที่ที่เปนแหลงวางไขของเตา
ทะเล แสงไฟที่มาจากโรงแรมที่พักในชวงกลางคืนก็รบกวนเตาที่กําลังขึ้นมาวางไข บริเวณที่เคยพบเตา
ทะเลขึ้นมาวางไขจํานวนมากในอดีตเมื่อประมาณสามถึงสี่ทศวรรษที่ผานมา ในปจจุบันนี้แทบจะไม
พบเตาทะเลเลยในชวงทศวรรษที่ผานมา เชน บริเวณ เกาะพระทอง หาดทายเหมืองตอเนื่องถึงหาด
เขาปหลาย จ. พังงา รวมถึงหาดไมขาวตอเนื่องถึงหาดไนยาง จ. ภูเก็ต รวมทั้งหาดทรายทางดาน
ตะวันตกของเกาะภูเก็ตอีกหลายหาด คงเหลือพื้นที่ใหเตาวางไขที่เปนปริมาณพอสมควร ไดแก เกาะสิ
มิลัน จ. พังงา ในฝงอันดามัน สําหรับอาวไทยก็มีที่เกาะคราม ซึ่งเปนพื้นที่ดูแลของกองทัพเรือ และ
บางเกาะของ จ. ระยอง ซึ่งเหลือพื้นที่นอยมาก ที่พอจะเปนแหลงวางไขที่มีจํานวนพอสมควรอีกแหง
คือ ที่ เกาะกระ จ. นครศรีธรรมราช เปนเกาะที่อยูหางจากฝงพอสมควร ไมมีคนอาศัยอยู แตก็ถูก
รบกวนจากชาวประมงที่ทําการประมงในละแวกนั้น โดยที่ลูกเรือประมงพวกนี้มักแอบขึ้นมาขุดไขเตา
ทะเลที่ เ ต า กลบฝ งแล ว ในช ว งที่ ป ลอดคน ซึ่งเปน การกระทําที่ผิดกฎหมาย เนื่องจากกฎหมายไม
อนุญาตใหมีไวในครอบครองทุกชิ้นสวนอวัยวะของเตา ไมวามีชีวิตหรือไมมีชีวิตแลวก็ตาม ดังนั้นการ
คุมครองพื้นที่แลงวางไขของเตาทะเลควรไดรับการเสนอใหเปนแหลงวางไขถาวร หรือ Sea turtle’s
intensive spawning sites ที่มีกฎระเบียบขอบังคับมาใชในการกํากับดูแล เพื่ออนุรักษปริมาณเตา
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ทะเลในไทยที่เหลือเพียงนอยนิดในปจจุบัน และยังถูกภัยคุกคามจากอวนประมง และการกินขยะ
ทะเลอีกดวย
3.2.1.3 ภัยคุกคามจากขยะทะเล
ที่กําลังเปนปญหาเพิ่มมากขึ้นตอชีวิตของสัตวทะเลหายากในปจจุบัน คือ
ขยะทะเล ไมเฉพาะตอประเทศไทยเทานั้น แตเปนปญหาทั้งโลก ขยะทั้งที่เกิดในทะเลหรือที่มาจาก
กิจกรรมในทะเลและขยะบนบกที่ไหลลงสูทะเลในแตละวันทั่วโลกมีไมต่ํา 8 ลานชิ้น หรือ เกือบ 2
พันตัน/วัน หรือมีมากถึง 13,000 ชิ้น/ตารางกิโลเมตร ซึ่งมากกวาปลาที่จับไดเฉลี่ยทั่วโลกถึง 3 เทา
โลมาและเตาทะเลที่เสียชีวิตในแตละป ประมาณรอยละ 5 เปนการเสียชีวิตเพราะขยะทะเล ขอมูล
จากหลายองค ก รที่ พิ ทั ก ษ ท ะเลต า งให ค วามเห็ น ในทํ า นองเดี ย วกั น ว า ขยะกํ า ลั ง ล น ทะเล
http://www.seanursery.com ราบงานวาเพียงวัน เดีย วในวัน ที่ 19 กัน ยายน พ.ศ. 2551 ที่มี
อาสาสมัครเกือบ 4 แสนคน จาก 104 ประเทศ ทั่วโลก สามารถเก็บขยะทะเลและตามแนวชายฝงได
มากกวา 3,400 ตัน หรือเทากับน้ําหนักของวาฬสีน้ําเงินถึง 18 ตัว หรือจํานวนมากกวา 12 ลานชิ้น
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงไดรณรงครวมกับนักเรียนนักศึกษา
เยาวชน ภาคเอกชนและองคกรตางๆ ในการเก็บขยะทะเลทั้งในน้ําและชายฝงทุกปๆ ละ กวา 10 ครั้ง
พรอมกับทําการศึกษาประเภทขยะทะเลเพื่อนําไปวิเคราะหถึงที่มาหรือตนเหตุของผูทิ้งขยะทะเล
พบวา ขยะที่มาจากกิจกรรมดานการทองเที่ยวมีมากที่สุดถึงมากกวารอยละ 60 รองลงมาขยะจาก
กิจกรรมเดินเรือรวมทั้งเรือประมงและเครื่องมือประมงกวารอยละ 20 ถัดมาเปนขยะที่เกิดจากชุมชน
หรือจากกิจกรรมของชุมชน อีกกวารอยละ 10 เชน เครื่องเรือน เครื่องใช กนบุหรี่ เปนตน ดังนั้น
มาตรการในการยกระดั บ มาตรฐานดานการทอ งเที่ย วใหส ะอาดและเป น มิตรกับ สิ่ง แวดล อม จึ ง
จําเปนตองนํามาพิจารณาเพื่อลดปญหา ในเวทีประชุมระดับนานาชาติมีการหยิบยกปญหาขยะทะเล
(Marine debris) ขึ้นมาหารือเกือบจะทุกเวที ถึงเวลาที่ทุกคนตองตระหนักไดแลววา ขยะทะเลไมใช
เรื่องเล็ก ที่จะปลอยปละละเลย อีกตอไป เพราะในวันขางหนาขยะทะเลนี้จะไมทํารายเฉพาะสัตว
ทะเลเทานั้น แตอาจจะกลับมาทํารายมนุษยหรือตัวเราเอง
พื้นทองทะเลในประเทศไทย เราอาจจะพบเห็นขยะทะเลจนชินตา แถบ
บริเวณหนาบานชุมชนชายฝง ทาเรือ เขตทองเที่ยว รานคารานอาหาร เปนตน โดยเฉพาะถุงพลาสติก
หลายคนอาจไม ท ราบว า ขยะเหล า นี้ ค ร า ชี วิ ต วาฬ โลมา และเต า ทะเล ของไทย จากการกิ น
ถุงพลาสติกเหลานี้ จํานวนหลายตัวตอป หรือประมาณรอยละ 4 และมีแนวโนมสูงขึ้น นอกจากนี้ขยะ
ที่มาจากอวนประมงที่ขาดแลวถูกทิ้ง ไหลไปกับกระแสน้ําจนติดกับแนวปะการัง นอกจากทําความ
เสียหายใหกับแนวปะการังแลว ยังเปนกับดักสัตวทะเลอีกหลายชนิด (ตัวอยางในภาพที่ 9) มีงานวิจัย
ชี้ใหเห็นวาอวนที่ขาดแลวถูกทิ้งในทะเล หรือที่เรียกวา “อวนผี” หรือ “Ghost net” แมไมไดถูกใช
งานแลว แตมันยังคงทํางานอยู มีสัตวน้ําที่วายน้ํามาติดอวนผีเกือบรอยละ 10 ของสัตวน้ําทั้งหมดใน
บริ เ วณนั้ น สั ต ว น้ํ า ทุ ก ตั ว ที่ ติ ด อวนไม ส ามารถดิ้ น หลุ ด ออกจากอวนได และจะเสี ย ชี วิ ต ในที่ สุ ด
โดยเฉพาะพวก วาฬ โลมา เตาทะเล เปนสัตวที่หายใจดวยปอด จึงสามารถดําน้ําไดในชวงระยะเวลา
หนึ่ง แลวตองโผลขึ้นมาหายใจที่ผิวน้ํา
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ภาพที่ 9 อวนประมงที่ขาดลอยมาติดแนวปะการังและเปนอันตรายตอชีวิตของสัตวน้ํา
ภั ย จากขยะทะเลซึ่งรวมถึงที่มาที่ไ ปของขยะ ควรนํามาสังเคราะหใ ห
ชัดเจนจัดทําเปนองคความรูใหสาธารณะชนไดรับทราบ จะไดตระหนักถึงภัยที่เกิดขึ้น องคความรูหรือ
ขอมูลขอเท็จจริงควรนํามาบันทึกเปนฐานขอมูลที่ทุกคนสามารถเขาถึงได การพัฒนาฐานขอมูลให
ทันสมัยอยูเปนนิจจะชวยใหอาสาสมัครสามารถวางแผนจัดการไดสะดวกขึ้น เชน ขยะอวนประมงที่
ติดกับแนวปะการังที่ไหนบางที่ถูกกําจัดแลว และที่ไหนควรจะตองดําเนินการในโอกาสตอไป เปนตน
3.2.2 ขาดเครื่องมือ/กลไก ที่ใชในการปองกันดูแลรักษาทรัพยากรสัตวทะเลหายาก
3.2.2.1 ขาดองคความรูทางวิชาการและการจัดการฐานขอมูล
องค ความรูด านสัต วทะเลหายากในไทยยัง มีนอยมาก ผลงานวิจัย ก็ มี
เฉพาะเรื่อง นักวิจัยมีขอจํากัดในการดําเนินการวิจัย กลาวคือขาดการพัฒนาดานเทคโนโลยีทันสมัย
ขาดเครื่องมืออุปกรณ รวมทั้งขาดงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือ ปจจัยเหลานี้ทําใหการผลิตองค
ความรูดานสั ตวทะเลหายากไมได รับการพัฒนาอยางตอเนื่อง สวนใหญไดรับความชวยเหลือจาก
ตา งประเทศ เชน ญี่ ปุ น อย า งไรก็ ต ามขอดีของหนว ยงานคือ นักวิจัย มีความมุงมั่น และสามารถ
ดําเนินการสํารวจวิจัยไดครอบคลุมพื้นที่ตลอดแนวชายฝงของไทย แตจุดออนอีกประการคือ จํานวน
เจาหนาที่มีไมเพียงพอในการออกสํารวจพื้นที่ทะเลที่หางจากฝงออกไปไกล ทําใหขอมูลสวนนี้มีนอย
มาก แมวานักวิจัยพอจะทราบจํานวนของสัตวทะเลเหลานี้โดยประมาณ แตทางดานชีววิทยาและ
นิเวศวิทยายังมีนอย ขอมูลสําคัญดานการแพรกระจาย แหลงที่อยูอาศัย การสืบพันธุ และเหตุการณ
เสี ยชี วิต อาจจะเป นข อมู ลที่ เป นประโยชนและสําคัญในระดับหนึ่ง ซึ่งตองดําเนินการตอไปอยาง
ตอเนื่องตามความสามารถของหนวย พรอมๆ กับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีคุณภาพทัดเทียม
สากล สามารถยืนในแถวหนาของอาเซียนไดอยางภาคภูมิ
การพัฒนาฐานขอมูลในปจจุบันของไทย มีการดําเนินการเมื่อไมนานมานี้
ในชั้นนี้นับไดวาเปนฐานขอมูลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ที่สามารถสืบคนไดที่ web site
ของกรม คือ www.dmcr.go.th ที่เชื่อถือได อยางไรก็ตามฐานขอมูลจะพัฒนาได ก็จําเปนตองพัฒนา
องคความรู องคความรูจะพัฒนาไดก็จะตองไดรับผลงานจากการวิจัย ตอเนื่องกันเปนกระบวนการ
หากถามวาฐานขอมูลที่มีอยูในปจจุบันสมบูรณหรือไม คงไดคําตอบวายังไมสมบูรณ แตในบางพื้นที่มี
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ฐานขอมูลในพื้นที่ โดยชุมชนรวมกับนักวิชาการสํารวจไดขอมูลที่เปนจริงตามสถานภาพดีมาก แตก็
เปนสวนนอย บริเวณที่มีฐานขอมูลที่ดีพรอมกับองคความรูที่เปนขอเท็จจริง มักนํามาใชประโยชนใน
การพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชน ซึ่งเปนประโยชนทั้งตอตัวสัตวทะเลและตอรายได
ของชุมชน
3.2.2.2 ขาดกฎหมายและการบังคับใช
แมมีกฎหมายคุมครองสัตวทะเลเหลานี้ตามพระราชบัญญัติคุมครองและ
สงวนสัตวปา พ.ศ. 2535 และมีขอบัญญัติตามอนุสัญญาหามซื้อหามขายสัตวปาและพืชปาที่ใกลสูญ
พันธุ หรือ CITES ที่กลาววาหามซื้อ หามขาย หามมีไวในครอบครอง ก็ตาม แตขอเท็จจริงพบวายังมี
การละเมิดกระทําผิดอยู จะกลาววาการบังคับใชกฎหมาย เชน การสืบสวนจับกุม ไมไดผลเทาที่ควร ก็
ตองนํามาพิจารณาใหถี่ถวน เพราะเหตุผลประการหนึ่งคือผูละเมิดมีชองทางในการดําเนินการทั้ง
ลักลอบและหลบหนี คือรูวิธีหลบหลีก หลอกลอเจาหนาที่ไดดี ดังนั้นหากขอกฎหมายที่เปนกลไกใน
การใชควบคุมเฉพาะตัวสัตวปฏิบัติไดไมมีประสิทธิภาพ ควรจะหากลไกอื่นๆ มาใชควบคูกันไป อาจจะ
เป น ทางเลื อกอี กทางหนึ่ ง การกํ า หนดพื้ น ที่ เพื่ อ ใช ในการควบคุ มอาจจะเป น กลไกที่ไ มใ ชเ ฉพาะ
เจาหนาที่เทานั้นที่นําไปใชในการปฏิบัติการ แตชุมชนหรือประชาชนที่เกี่ยวของอาจจะนําไปใชในการ
ชวยการปฏิบัติงานของเจาหนาที่หรืออาจจะเปนตัวหลักในการดูแลรักษาทรัพยากรของเขาเองไดดี
เพราะอยูในพื้นที่ตลอดเวลา
3.2.2.3 พื้ น ที่ ส งวนและคุมครองทางทะเลมีไมเ พีย งพอและไม มีป ระสิท ธิภ าพ
เพียงพอตอการรักษาจํานวนประชากรสัตวทะเลหายาก
การกําหนดพื้นที่คุมครองเพื่อการอนุรักษสัตวทะเลหายากเปนเครื่องมือ
สําคัญที่เปนกลไกในการจัดการพื้นที่และตัวสัตวในพื้นที่ นับเปนวิธีการปองกันที่ดีที่สุด แตการบังคับ
ใช ต อ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ในป จ จุ บั น มี การประกาศเปน พื้ น ที่ คุม ครอง ประเภทอุ ท ยานแห งชาติ ที่
เกี่ ยวเนื่ องกั บทะเล มี เพี ยง 25 แหง พื้ นที่ เพีย ง 4,500 ตร. กม. ซึ่งนอยมาก อยางไรก็ตามมีการ
ประกาศพื้ น ที่ คุ มครองในประเภทอื่ น ๆ อี ก หลายประเภท ความมุ งหมายของการกํ า หนดพื้ น ที่
คุมครองโดยทั่วไปเพื่อการคุมครองพื้นที่ธรรมชาติ การศึกษาวิจัย การรักษาความหลากหลายของชนิด
พันธุและพันธุ กรรม การท องเที่ยว การใชทรัพยากรจากธรรมชาติและระบบนิเวศ เปนตน เทาที่
ตรวจสอบจากหนวยงานตางๆ มีประเภทของพื้นที่คุมครองทางทะเลที่เกี่ยวของ เฉพาะในนานน้ําไทย
มีดังนี้
1) ตามขอตกลงระหวางประเทศ
(1) พื้นที่มรดกอาเซียน (ASEAN heritage) ที่ไทยประกาศแลว
และเปนพื้นที่ทางทะเล มี 2 พื้นที่ คือ หมูเกาะสุรินทร หมูเกาะสิมิลัน อาวพังงา จังหวัดพังงา และ
หมูเกาะตะรุเตา จังหวัดสตูล รับผิดชอบโดยกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ครอบคลุม
พื้นที่ประมาณ 31,000 ตร. กม.
(2) พื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระหวางประเทศ (Ramsar sites) มี
2 แหง ประกาศเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ไดแก เกาะระ-เกาะพระทอง จ. พังงา และเกาะ
กระ จ. นครศรีธรรมราช รับผิดชอบโดย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กับ สํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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(3) พื้นที่สงวนชีวมณฑล (UNESCO Man and Biosphere
Reserve) ที่เปนพื้นที่ทางทะเล มี 1 แหงที่ จ. ระนอง ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 245 ตร. กม.
รับผิดชอบโดย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และกระทรวงศึกษาธิการ
2) เขตหามลาสัตวปาทางทะเล
(1) เขตหามลาสัตวปาทะเลสาบสงขลา ครอบคลุมพื้นที่ อ. ควน
เนียง อ. สิงหนคร อ. กระแสสินธุ อ. สทิงพระ จ. สงขลา และ อ. ปากพะยูน จ. ตรัง มีขอบเขตพื้นที่
ทั้งหมด 227,916 ไร (364 ตร. กม.) สัตวทะเลที่ไดรับการคุมครองในพื้นที่นี้ คือ โลมาอิรวดี
(2) เขตหามลาสัตวปาทะเลนอย ครอบคลุมบางพื้นที่ของ จ. พัทลุง
จ. สงขลา และ จ.นครศรีธรรมราช มีขอบเขตพื้นที่ทั้งหมด 285,625 ไร (457 ตร. กม.) เปนพื้นที่
ตอเนื่องในทะเลสาบสงขลา สัตวทะเลหลักที่ไดรับการคุมครองในพื้นที่นี้ คือ โลมาอิรวดี เชนเดียวกัน
(3) เขตหามลาสัตวปาลิบง ครอบคลุมพื้นที่ของเกาะลิบง จ. ตรัง มี
ขอบเขตพื้นที่ทั้งหมด 279,687 ไร (447 ตร. กม.) พื้นที่นี้มีแหลงหญาทะเลบริเวณกวางมาก สัตว
ทะเลหลักที่ไดรับการคุมครองในพื้นที่นี้ คือ พะยูน
(4) เขตหามลาสัตวปาคุงกระเบน ครอบคลุมพื้นที่ของ อ. ทาใหม
จ. จันทบุรี มีขอบเขตพื้นที่ทั้งหมด 11,370 ไร (18 ตร. กม.)
3) พื้นที่ชุมน้ําระดับประเทศ ที่ครอบคลุมพื้นที่ทางทะเล มี 8 แหง บาง
แหงก็เปนอุทยานแหงชาติ ซึ่งไดรับการคุมครองอยูแลว รวมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 3,700 ตร. กม.
ประกอบดวย
(1) พรุควนขี้เสียน ทะเลนอย จ. พัทลุง
(2) ดอนหอยหลอด จ. สมุทรสงคราม
(3) ปากแมน้ํากระบี่ จ. กระบี่
(4) เขตรั ก ษาพั น ธุ สั ต ว ป า เฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ (พรุโตะแดง) จ. นราธิวาส
(5) อุทยานแหงชาติหาดเจาไหม-เขตหามลาสัตวปาหมูเกาะลิบงปากแมนาตรัง จ. ตรัง
(6) อุทยานแหงชาติแหลมสน-ปากแมนากระบุรี-ปากคลองกะเปอร
จ. ระนอง
(7) อุทยานแหงชาติหมูเกาะอางทอง จ. สุราษฎรธานี
(8) อุทยานแหงชาติอาวพังงา จ. พังงา
4) เขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม ประกาศตามพระราชบัญญัติสงเสริม
และคุมครองสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 เฉพาะบางจังหวัดที่มีความเสี่ยงจากผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
ในพื้นที่ และปองกันทรัพยากรธรรมชาติที่อาจไดรับผลกระทบ ทายประกาศมีรายชื่อสัตวน้ําที่หามจับ
และหามทําการประมงดวยเครื่องมือประมงบางประเภท พื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมตามระเบียบนี้มี
ระยะเวลาคุมครองปตอป หากสิ้นสุดเวลาตองเสนอกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อ
ดําเนินการผานความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เพื่อประกาศตอไปอีก ในปจจุบันมี
พื้นที่ที่ประกาศแลว 5 แหง รวมพื้นที่ประมาณ 6,800 ตร. กม. ดังนี้
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ประจวบคีรีขันธ

(1)
(2)
(3)
(4)

พื้นที่ทะเลรอบเกาะภูเก็ต รวมทั้งเกาะบริวาร ใน จ. ภูเก็ต
พื้นที่บางตําบล ของ อ. เมือง จ. กระบี่
เมืองพัทยา และเกาะที่อยูในเขต จ. ชลบุรี
พื้ น ที่ ตั้ ง แต ป ากน้ํ า จ. เพชรบุ รี ถึ ง ปากน้ํ า ปราณบุ รี จ.

(5) เขตอําเภอที่ติดชายทะเลของ จ. พังงา
นอกจากนี้ ยั ง มี พื้ น ที่ ป ระกาศของจั ง หวั ด ที่ ไ ด รั บ ความเห็ น ชอบจาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปน เขตรักษาพืชพันธุสัตวน้ํา ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.
2490 ที่หามกระทําการใดๆ ที่เกี่ยวกับการจับสัตวน้ําในเขตประกาศ ซึ่งประกาศแลว 8 แหง พื้นที่
ครอบคลุมประมาณ 24,000 ตร. กม.
สรุ ป โดยรวมมี พื้ น ที่ คุ ม ครองทางทะเลที่ ร วมถึ ง พื้ น ที่ บ นบกด ว ย ทุ ก
ประเภทรวมกันประมาณรอยละ 17 ของพื้นที่ทะเลของไทยทั้งหมด แตถาไมนับรวมพื้นที่บนบก จะมี
พื้นที่ทางทะเลที่ประกาศเปนพื้นที่คุมครองนอยกวารอยละ 10 ของพื้นที่ทะเลของไทยทั้งหมด
แมวาไทยมีการประกาศพื้นที่คุมครองหลายประเภทดังกลาวแลวก็ตาม
แต ข อ เท็ จ จริ ง ในพื้ น ที่ ป ระกาศส ว นใหญ มี ม าตรการในการดํ า เนิ น การตามกฎหมายไม เ ข ม งวด
เทาที่ควร โดยเฉพาะกรณีที่จําเปนตองอาศัยเครือขายชุมชนในพื้นที่ชวยปฏิบัติการสนับสนุนเจาหนาที่
เพราะชุมชนอาศัยอยูในพื้นที่สามารถพบเห็นผูกระทําผิดไดดีกวา จึงควรมีมาตรการในการประกาศ
พื้นที่คุมครองในรูปแบบที่ชุมชนสามารถมีสวนรวมไดอยางมีศักยภาพเพียงพอ กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝงไดดําเนินการเสนอรางพระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ งมาหลายสมัย ของรัฐ บาล แตก็ยังไปไมถึงการพิจารณาของรัฐ สภา จึงยังไมมีกฎหมาย
ออกมาใชจนถึงปจจุบัน แนวคิดในรางกฎหมายดังกลาว เพื่อใหชุมชนมีบทบาทในการปกปองดูแล
ทรัพยากรและบริหารจัดการทรัพยากรในแหลงของตนดวยตนเองภายใตกรอบกติกาที่ยอมรับกัน
โดยทั่วไป ดังนั้นการผลักดันรางพระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง จึงควรดําเนินการโดยเร็ว
3.2.2.4 ขาดกระบวนการมีสวนรวมที่มาจากจิตสํานึก
ในชวงหลายปที่ผานมา หนวยงานภาครัฐไดใหความสําคัญตอการจัดการ
ปญหาของพื้นที่ตนเองดวยกระบวนการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของเพิ่มมากขึ้น เชน กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝงไดจัดสรรงบประมาณในแตละปเพื่อจัดเวทีการพบปะหารือของเครือขายอนุรักษ
ทรัพยากรทางทะเลในการใชเปนเวทีสาธารณะในการพูดคุยแลกเปลี่ยนขอมูลและถกปญหารวมกัน
ทั่วทุกจังหวัดชายทะเลทั้ง 23 จังหวัด ในปจจุบันมีเครือขายมากถึง 115 เครือขาย และสมาชิกที่อยูใน
เครือขายเหลานี้มากกวา 3.4 หมื่นคนจากทุกจังหวัดชายทะเล (ตารางที่ 4) อยางไรก็ตามแมจํานวน
สมาชิกมีจํานวนมากก็ตาม แตสมาชิกที่มีบทบาทจริงๆ นั้นมีเพียงจํานวนนอย สิ่งสําคัญอีกประการที่
ตองคํานึงถึงในการเขารวมกระบวนการของสมาชิกคือการปลอยวางผลประโยชนของตนเองเปนลําดับ
แรกกอน ดังนั้นการใหองคความรูแกชุมชนเพื่อเพิ่มความตระหนักในการหวงแหนรักษาทรัพยากรดวย
จิตใจที่เปนสาธารณะอยางแทจริง องคความรูที่ไดมาจากดานวิชาการอาจมีความจําเปนตองนํามา
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วิจารณเพื่อรับฟงความคิดเห็นในการเติมเต็มกับขอมูลของชุมชน เพื่อการนําไปสูภาคปฏิบัติจะเปนไป
ไดอยางราบรื่น
ตารางที่ 4 จํานวนเครือขายอนุรักษทรัพยากรทางทะเลของไทย ขอมูล ณ ป พ.ศ. 2556
ลําดับ

จังหวัด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ตราด
จันทบุรี
ระยอง
ชลบุรี
ฉะเชิงเทรา
สมุทรปราการ
กรุงเทพ
สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ
ชุมพร
สุราษฎรธานี
นครศรีธรรมราช
พัทลุง
สงขลา
ปตตานี
นราธิวาส
ระนอง
พังงา
ภูเก็ต
กระบี่
ตรัง
สตูล
รวม

เครือขายอนุรักษทรัพยากรทางทะเล
จํานวนกลุม
จํานวนคน
8
296
6
270
10
7,249
8
340
1
95
1
200
2
130
1
1,000
1
50
1
1,000
7
2,314
6
3,330
7
822
5
440
1
50
4
306
1
70
2
130
4
252
18
168
8
757
5
1,568
5
3,392
3
10,060
115
34,289

จุดออนอีกประการหนึ่งที่มักจะถูกมองขามไป ไมไดใหความสนใจมาก
เทาที่ควร คือ กลุมเยาวชนที่กําลังศึกษาในสถาบันการศึกษาในพื้นที่ แมวามีการจัดฝกอบรมใหความรู
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ทางทะเลแกบางโรงเรียนในแตละป ในบางพื้นที่บางก็ตาม แตเปนสัดสวนนอยมาก และมักเปนแบบ
ไฟไหมฟาง ดังนั้น การกําหนดโครงการตอเนื่องใหแกเยาวชน อยางนอยเพื่อเยาวชนบางสวนที่ตอไป
ในอนาคตจะเป น กํ า ลั งสํ า คั ญ ในพื้ น ที่ข องตนเอง ไดมี จิตสํ านึกและมี ความตระหนักในการรัก ษา
ทรัพยากรในทองที่ตนเอง เชน การปลูกฝงใหเปนทูตทองถิ่น หรือ เปนปราชญทองถิ่น ที่เปนองค
ความรูของชุมชน เปนผูนําที่เขาใจในกระบวนการรักษาและอนุรักษทรัพยากรอยางถองแท พูดตาม
ภาษาชาวบานคือ การติดดาบใหกับบุคลากรในชุมชน กระบวนการฝกฝนเยาวชนเหลานี้ตองเขมขน
และตอเนื่อง จําเปนตองอาศัยกลไกภาครัฐ ที่มีหนวยงานทั้งดานวิชาการและดานอนุรักษในพื้นที่
ชายทะเล ที่ครอบคลุมครบทุกจังหวัดชายทะเล
3.2.2.5 ขาดการเชื่อมโยงกับหนวยงานระหวางประเทศ
การปฏิ บั ติ ก ารด า นการอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรทางทะเล โดยเฉพาะด า น
อนุรักษสัตวทะเลหายาก ที่ผานมามีการปฏิบัติเฉพาะภายในนานน้ําในราชอาณาจักรไทยเทานั้น ยังไม
เคยมีกรอบความรวมมือใดๆ ในการอนุรักษสัตวทะเลเหลานี้รวมกับประเทศเพื่อนบาน ทั้งๆ ที่เปน
ความจํ า เป น อย า งยิ่ ง เนื่ อ งจากสั ต วทะเลหายากมีก ารเคลื่อ นยา ยถิ่น ในการหากิน ไปมาระหวา ง
ประเทศเปนประจํา ดังนั้นความรวมมือในการอนุรักษจึงตองมีการปฏิบัติในมาตรฐานเดียวกัน
ชองทางในการเจรจาพูดคุยเกี่ยวกับความรวมมือในการอนุรักษสัตวทะเล
หายากนั้น มีหลายชองทาง ชองทางที่เปนทางการคือ เวทีของคณะทํางานดานสิ่งแวดลอมทางทะเล
และชายฝงอาเซียน (ASEAN Working Group in Coastal and Marine Environment) อยางไรก็
ตามในการนําเสนอกรอบเพื่อนําไปสูการปฏิบัติรวมกันนั้น จะตองมีกรอบของการนําเสนอที่ชัดเจน
กอน ในชั้นนี้ยังไมมีใครนําเสนอมากอนเลย
หนวยงานหรือองคกรระหวางประเทศ ก็เปนอีกชองทางหนึ่งที่สามารถ
เชื่อมโยงการปฏิบัติของแตละประเทศใหเปนไปในแนวทางเดียวกันได สวนใหญตองใชงบประมาณใน
การดําเนินการ หากแผนงานไมมีอยูในกรอบปฏิบัติงานตามปกติของหนวยงาน จึงอาจเปนอุปสรรค
เมื่อขาดงบประมาณสนับสนุนจากองคกรระหวางประเทศ ในสวนที่เกี่ยวกับสัตวทะเลหายาก กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงไดเขารวมลงนามบันทึกความเขาใจและเปนสมาชิกกับ 2 องคกรที่อยู
ภายใตอนุสัญญาวาดวยการเคลื่อนยายถิ่นของสัตวปา (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) ในพื้นที่มหาสมุทรอินเดีย
และเอเชียอาคเนย ทั้งสององคกร มีการประชุมตอเนื่องทุกปๆ ละครั้ง แตยังไมมีความรวมมือระหวาง
ประเทศที่มีพรมแดนติดตอกันที่เปนรูปธรรม กิจกรรมรวมกันตามขอเสนอขององคกรที่ผานมาในสวน
ของประเทศไทยมักเปนกิจกรรมที่ปฏิบัติเฉพาะในไทยในดานการสํารวจวิจัยทางวิชาการ มีแผนงาน
ร ว มกั น ของประเทศอื่ น ๆ ในเรื่ องการสรางจิตสํ านึกของประชาชนในแตล ะประเทศ แตไมมีการ
เชื่อมโยงโครงขายความรวมมือดานการอนุรักษ หรือแมแตการจัดตั้งกลุมอนุรักษโดยชุมชนที่ตระหนัก
ถึงการดํารงชีวิตของสัตวทะเลอยางแทจริง
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3.3 การวิเคราะหบทบาทของแตละองคประกอบในการกําหนดแนวทางการดําเนินการจัดตั้ง
พื้นที่คุมครอง
3.3.1 ระบบนิเวศทางทะเล
ระบบนิเวศทางทะเลในเขตรอนที่สําคัญ ไดแก แนวปะการัง แหลงหญาทะเล และ
พื้นที่ปาชายเลน ระบบนิเวศทางทะเลทั้ง 3 ระบบนี้ มีการเชื่อมโยงกัน ทั้งการพัฒนาการเกิดระบบ
นิเวศตามศักยภาพของพื้นที่ และสัตวน้ําที่มีแหลงอาศัยและหากินไปมาระหวางสามระบบ ซึ่งเปน
ลักษณะพิเศษของพื้นที่ในภูมิภาคเขตรอน ในทุกระบบนิเวศทางทะเลในไทย มีการกระจายอยูตลอด
แนวชายฝงอยางตอเนื่อง กลาวไดวาในทุกระบบนิเวศมีสัตวน้ําอาศัยอยางสมบูรณ รวมทั้งสัตวทะเล
หายาก ดังนั้น ในการกําหนดพื้นที่ตองคํานึงถึงขอบเขตระบบนิเวศในแตละพื้นที่ พื้นที่ไหนที่สมควร
ดําเนินการกําหนดใหเปนพื้นที่คุมครองหรือพื้นที่ไหนควรเปนพื้นที่สําหรับการทําการประมงหากินของ
ชุมชน รูปแบบในการกําหนดพื้นที่ และมิติของเวลา รวมทั้งมิติของการมีสวนรวมทุกภาคสวน ตอง
นํามาพิจารณาอยางรอบคอบ และตองผานกระบวนการใหความเห็นตามเวทีสาธารณะจนตกผลึก
ทั้งนี้ตองอยูบนพื้นฐานทางวิชาการที่สามารถอธิบายและใหเหตุผลที่ยอมรับได
3.3.2 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก
ในป จจุ บัน การเปลี่ยนแปลงทางดานสภาพภูมิอากาศของโลกมีบ ทบาทตอการ
ดํารงชีวิตของสัตวมาก เชน อุณหภูมิของน้ําทะเลที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องประมาณปละ 0.01 – 0.02O
C ทําใหทั้งระบบนิเวศและองคประกอบประชากรสัตวน้ํามีแนวโนมในการเปลี่ยนแปลง บางพื้นที่ที่มี
ความออนไหวหรือเปราะบางตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาว จะตองนําขึ้นมาพิจารณาเปนกรณีพิเศษ
โดยเฉพาะพื้นที่ที่เปนแหลงอาศัยสําคัญของสัตวทะเลบางชนิด เชน แหลงหญาทะเลกับพะยูน แนว
ปะการังกับสัตวน้ําที่เปราะบางกับการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ บริเวณปากแมน้ําสําคัญที่เปนแหลงอาหาร
หลั ก เป น ต น ควรเน น ข อมู ล การติ ด ตามการเปลี่ย นแปลงทางวิชาการ รวมทั้งผลการวิเคราะหที่
นาเชื่อถือมาเปนหลักในการพิจารณามาตรการเพื่อกําหนดกรอบพื้นที่คุมครองใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
ขอมูลที่นํามาใชในการพิจารณาประกอบควรเปนฐานขอมูลที่มีระยะเวลายาวนานเพียงพอ ตอการ
ประเมินตามหลักวิชาการ
3.3.3 แผนพัฒนาพื้นที่ชายทะเล
ผลกระทบจากการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเล ทั้งดานการทองเที่ยวและอุตสาหกรรม
การเกษตรและประมง มีผลโดยตรงตอสภาพพื้นที่ชายฝงที่อาจกระทบตอการดํารงชีวิตของสัตวทะเล
ในบริเวณนั้นๆ ดังที่กลาวมาแลวขางตน ดังนั้นการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทั้งโดยชุมชนเองที่ไมอยูในกรอบ
ที่จะตองศึกษาผลกระทบ และโดยกรอบที่กําหนดพื้นที่เพื่อการพัฒนาตามแผนพัฒนาเมืองหรือรัฐของ
หลายหนวยงาน เชน กรมโยธาธิการและผังเมือง องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานจังหวัด เปน
ตน ในทุกบริบทของการพัฒนา โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ออนไหวตอการเกิดผลกระทบตอทรัพยากรทาง
ทะเล ควรมีการพิจารณาถึงมิติสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลดวย ทั้งที่ระบุในกรอบ
กฎหมาย และที่ ไม ได ร ะบุ ก็ต าม ที่ผ านมาไดแ สดงให เห็ น แลว ว าในหลายพื้น ที่ชี วิต สั ตว น้ํา ได รั บ
ผลกระทบจากแผนการพัฒนาพื้นที่ การเยียวยา แกไขปรับปรุง ที่ตามมาในภายหลังแทบไมชวยให
สภาพเดิมที่สมบูรณกลับคืนมา หลายแหงตองรับชะตากรรมอยางจํายอม ในขณะที่ในหลายพื้นที่ที่
ชุมชนมีการรวมตัวเขมแข็งเพื่อปกปองพื้นที่ของตนไวไมใหมีการขยายตัวดานอุตสาหกรรมหรือตั้ง
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โรงงานใดๆ ก็ยังมีใหเห็น และมักเปนการตอตานถาวร ขบวนการพูดคุยตั้งแตเริ่มตนจึงมีความจําเปน
และต อ งเป ด โอกาสให ผู เ กี่ ย วข อ งทุ ก คนเข า ร ว มโดยสุ จ ริ ต ไม แ อบแฝงซ อ นเร น ข อ เท็ จ จริ ง และ
ผลประโยชนอื่นใดไว ขบวนการตองเปนไปอยางเสรีและเปนมิตรภาพดวยความจริงใจ
3.4 กรอบการกําหนดขอเสนอ
3.4.1 การพัฒนาฐานขอมูลและองคความรู
ฐานขอมูลทางดานประชากรสัตวทะเลหายากจะตองไดรับการพัฒนาใหเปนขอมูล
ที่เปนขอเท็จจริงและตรงกับความเปนจริงมากที่สุด ฐานขอมูลจะตองเขาถึงไดโดยสะดวก ใชในการ
อางอิงได นอกจากขอมูล ดานประชากรของสัตวทะเลแลว ตองศึกษาขอมูลทางดานชีววิทยาและ
นิเวศวิทยาควบคูกันไปพรอมๆ กัน เชน ระบบการสืบพันธุ วงจรชีวิต หวงโซอาหาร การแพรกระจาย
ทั้งมิติพื้นที่และมิติเวลา เปนตน
ฐานข อ มู ล ที่ ไ ด รั บ การสัง เคราะหแล ว นํามาจัดทํา เปน องคความรู ซึ่งตอ งนํามา
พัฒนาตอเปนสื่อเพื่อใชในการเผยแพรใหทั้งผูเกี่ยวของและสาธารณะ ไดรับทราบอยางทั่วถึง องค
ความรูนี้ควรนําไปใชในทุกพื้นที่พรอมกับรับฟงขอเสนอแนะ แลวนํามาปรับปรุงพัฒนาตามขบวนการ
พัฒนาองคความรูและพัฒนาบุคลากร ตาม Concept of “Ba” (Ikujiro and Noboru, 1998) ที่
มุงเนนการพัฒนาองคความรูผานกระบวนการปฏิบัติตามวงจรปฏิบัติงานของบุคคลที่เกี่ยวของใน
ระดับตางๆ แบบตอเนื่อง จนกลายเปนความชํานาญการและความเชี่ยวชาญที่เปนองคความรูของ
บุคคล (Tacit knowledge) แลวนํามาขยายผลผานกระบวนการถายทอดโดยการปฏิบัติรวมหรือ
ประชุ มเสวนาจากคนหนึ่ งไปยั งอี กคนหนึ่ง หรือ กลุมหนึ่ งไปยังอีก กลุมหนึ่ง จนกลายเปน ความรู
ประจักษ (Explicit) ที่เปนรูปธรรม สามารถนําเขาสูกระบวนการถายทอดเผยแพรใหกวางขวางตอไป
จนเปนความรูสาธารณะ
3.4.2 การกําหนดมาตรการ/ระเบียบ/ขอกําหนด ในพื้นที่คุมครอง
ในการกําหนดพื้นที่คุมครองที่ใชอยูในนานน้ําไทยในปจจุบัน มีรูปแบบอยูมากถึง
13 ประเภท (ตารางที่ 5) ที่มีหลายหนวยงานเปนผูกําหนดโดยอาศัยกรอบกฎหมายของหนวยงาน
นั้นๆ ในการกําหนดและประกาศใช สิ่งที่จะตองนํามาพิจารณาในการกําหนดพื้นที่คุมครอง ประการ
แรกคือ กรอบระเบียบขอกฎหมายที่มีอยูและนํามาใชป ฏิบัติในปจจุบัน เหมาะสมกับสภาวการณ
ปจจุบันหรือไม ประการที่สองคือ ความสามารถในการบังคับใช ประการที่สามคือ การประเมินผล
กระทบทั้งตอคนและสั ตว ประการสุดทายคือ การขับเคลื่อนในการจัดการพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ
รวมถึงการมีสวนรวมที่มีประสิทธิภาพดวย
ตารางที่ 5 ประเภทของการกําหนดพื้นที่คุมครองที่เกี่ยวของกับทะเล ที่ใชอยูในปจจุบัน
ลําดับ
ประเภท
1 เขตรักษาพืชพันธุสัตวน้ํา
2 เขตหามลาสัตวปา (ทางทะเล)
3 อุทยานแหงชาติ (ทางทะเล)

หนวยงานเจาภาพหลัก
กรมประมง
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
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4
5
6
7
8

เขตรักษาพันธุสัตวปา (ทางทะเล)
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
ปาสงวน (ปาชายเลน)
กรมปาไม
พื้นที่แนวปะการัง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง*
พื้นที่แหลงหญาทะเล
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง*
เขตกําหนดมาตรการทางการประมง (เชน
กรมประมง
พื้นที่หามทําการประมงในฤดูวางไขปลาทู)
9 พื้นที่คุมครองโบราณคดีใตทะเล
กรมศิลปากร
10 พื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม
สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
11 พื้นที่ชุมน้ํา (Ramsar Sites)
กรมอุทยานฯ กรมประมง กรมทรัพยากรฯ
12 พื้นที่สงวนชีวมณฑล (ปาชายเลนระนอง)
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
13 พื้นที่มรดกอาเซียน (ASEAN Heritage) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
* = เปนทางปฏิบัติรวมกับขอตกลงของชุมชนในบางพื้นที่ เมื่อพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ. ศ. ..... มีผลบังคับใช จะไดจัดทํากรอบทางกฎหมายตอไป
นอกจากนี้ยังมีแผนพัฒนาระดับประเทศที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมและทรัพยากร
ทางทะเล รวมทั้งสัตวทะเลหายาก อยูหลายแผน ซึ่งตองนํามาพิจารณาในการจัดทํากรอบการกําหนด
พื้นที่คุมครองดวย เชน
1) แผนพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2541 – 2559 เปนแผนระยะยาว เนน
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติ
2) แผนและยุทธศาสตรในการอนุรักษและการใชประโยชนจากความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยางยั่งยืน พ.ศ. 2551 – 2555 แมจะเลยกําหนดแลว แตยังไมบรรลุเปาหมาย ซึ่งกําหนด
วาตองประกาศพื้นที่ทางทะเลใหเปนเขตอนุรักษใหไดรอยละ 25 ภายในป 2555 หลายหนวยงาน
กําลังดําเนินการอยูอยางตอเนื่อง การเสนอพื้นที่เปนพื้นที่ชุมน้ําระหวางประเทศ 2 พื้นที่ คือ เกาะระ
– เกาะพระทอง จ. พังงา และ เกาะกระ จ. นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ก็อยู
ภายใตกรอบนี้
3) แผนแมบทในการจัดการแนวปะการังของประเทศ ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
ตั้งแตป พ.ศ. 2535 แตการดําเนินการมีอุปสรรค เพราะแผนดังกลาวไมไดรับจัดสรรงบประมาณให
ดําเนินการตามแผน รวมทั้งปญหาเรื่องบุคลากรที่ไมเพียงพอ ภายใตแผนนี้ที่ใชเปนเครื่องมือในการ
กําหนดการใชประโยชนพื้นที่ เชน การกําหนดเปนพื้นที่เพื่อการทองเที่ยวและอนุรักษ เปนตน
4) ยุ ท ธศาสตร ก ารจั ด การทรั พ ยากรแหล ง หญ า ทะเลและพะยู น ที่ มี ห ลาย
หนวยงานชวยกันพิจารณากําหนดกฎเกณฑ เพื่อการอนุรักษที่มีประสิทธิภาพ และเปนประโยชน ทั้ง
ตอคนและตอระบบนิเวศ
5) กรอบแนวทางปฏิ บั ติ ในการบริ ห ารจั ดการพื้ น ที่ แหล งวางไข ข องเต าทะเล
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การกําหนดพื้นที่ใหเปนแหลงอนุรักษสําหรับการวางไขของเตา
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3.4.3 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการขับเคลื่อน
การจั ด ทํ า ยุ ทธศาสตร ใ ห เป น แนวปฏิ บั ติแ ละให เ ป น นโยบายต อ เนื่อ ง โดยการ
พิจารณาจากบทบาทเดิมที่เคยใช แนวโนมของการเปลี่ยนแปลง ขอกําหนดตางๆ ในเวทีระหวาง
ประเทศ รวมทั้งวิถีของธรรมชาติและชีวิตความเปนอยูของสัตวและชุมชนบนพื้นฐานทางวิชาการ
ขอเสนอแนะควรเปนกรอบที่สามารถนําไปปฏิบัติได มีบุคลากรและเงินทุนเพียงพอในการดําเนินการ
ไดอยางตอเนื่อง ดังนั้นขบวนการขับเคลื่อนใหไปสูเปาหมายตองขับเคลื่อนไดสะดวก ชองทางในการ
เข า ถึ ง งบประมาณต อ งสะดวกรวดเร็ ว สร า งกลไกในการดํ า เนิ น การให เ กิ ด ขึ้ น อย า งต อ เนื่ อ ง
เช น เดี ย วกั บ การพั ฒ นาบุ ค ลากร และการจัด การป จ จั ย แวดล อ มอื่ น ๆ รวมทั้ง การใช ร ะเบี ย บข อ
กฎหมายและการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเต็มประสิทธิภาพ โดยกําหนดใหเปน
ยุทธศาสตรประจําของทองถิ่น มีกระบวนการติดตามดานนโยบายตอเนื่อง ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินการ
ในภาคสวนอื่นๆ ไดรับการสนับสนุนอยางจริงจัง และนําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนานโยบายให
ทันตอสถานการณที่เกิดขึ้น
3.4.4 กระบวนการมีสวนรวม
นับเปน กระบวนการที่มีความสําคัญอยางยิ่ง การเดินไปสูเปาหมายความสําเร็จ
จําเปนตองอาศัยกลไกของผูขับเคลื่อนที่มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ดังนั้นการพัฒนากระบวนการมี
สวนรวมในทุกภาคสวน ตองนํามาพิจารณาเปนประเด็นหลัก การพัฒนาบุคลากรและผูเกี่ยวของ ตอง
มีกรอบการดําเนินการตอเนื่องและเปนรูปธรรมจริงจัง อาจใชวิธี Stakeholder Analysis ของ
World Bank Participatory Tools and Technique โดยใชหลักใหผูเกี่ยวของ รวมรับรูทุกดานทุก
แง มุ ม ทั้ ง เชิ ง ระนาบและเชิ ง ลึ ก ตั้ ง แต ต น ร ว มคิ ด และร ว มแสดงความคิ ด เห็ น เพื่ อ ให ค วามคิ ด ที่
หลากหลายตกผลึก รวมพิจารณาและรวมตัดสินใจใหไดทิศทางที่ตองเดินไปดวยกัน รวมดําเนินการ
ฟ น ฝ า อุ ป สรรคไปด ว ยกั น ให ถึ ง จุ ด หมายด ว ยความมุ ง มั่ น ตั้ ง ใจจริ ง ร ว มติ ด ตามตรวจสอบและ
ประเมินผลอยางโปรงใสปราศจากอคติใดๆ และ รวมยอมรับผลที่เกิดขึ้น แลวนํามาพัฒนาปรับปรุงใน
โอกาสตอไป

บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
4.1.1 สถานภาพและแนวโนมประชากรสัตวทะเลหายากในนานน้ําไทย
ขอมูลในชวง 4 – 5 ปที่ผานมา แสดงใหเห็นแนวโนมที่ลดลงของประชากรของสัตว
ทะเลหายาก โดยเฉพาะกลุมที่มีการแพรกระจายเฉพาะถิ่นและในระยะที่ไมไกลมากนัก ไดแก โลมา
พะยูน และ เตาทะเล ทั้งนี้เนื่องจากภัยคุกคามหลายอยาง ในขณะที่กลุมที่มีการแพรกระจายกวางไกล
พวกวาฬ ยังมีขอมูลไมชัดเจนนักในเรื่องจํานวน แตมีรายงานการเกยตื้นและเสียชีวิตของวาฬทุกป
แมวาจํานวนการเสียชีวิตจะลดลงในปที่ผานมา (พ. ศ. 2556) ก็ตาม (ภาพที่ 7)
กอนมีการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทั้งดานอุตสาหกรรม การทองเที่ยว และ ที่อยูอาศัย
ภัยคุกคามที่มีตอสัตวทะเลหายากในสมัยนั้น ที่สําคัญคือเครื่องมือประมงที่เปนกับดักใหสัตวทะเลติด
และไมสามารถขึ้นมาหายใจที่ผิวน้ําได (ภาพที่ 9) และการถูกลาของคนบางกลุมเพื่อนําไปเลี้ยงสําหรับ
การแสดงและการลาเพื่อการบริโภค (ภาพที่ 8ข) รวมทั้งนําอวัยวะบางสวนมาทําเครื่องรางตามความ
เชื่ อ ที่ ไ ม ใ ช เ รื่ อ งจริ ง ต อ มาหลั ง จากมี ก ารพั ฒ นาพื้ น ที่ สั ต ว ท ะเลหายากถู ก รบกวนเพิ่ ม มากขึ้ น
โดยเฉพาะในเรื่องพื้นที่หากินและที่อยูอาศัยถูกคุกคามจากสิ่งกอสรางที่เพิ่มขึ้น จากแสงและเสียงที่มา
จากการกระทําของมนุษย รวมทั้งกิจกรรมทางน้ําทั้งที่มาจากการทองเที่ยวและการเดินเรือ เสียงที่มา
จากการเดินเรือรบกวนตอการสื่อสารของสัตวทะเลหายาก พวกวาฬ โลมา และพะยูน ทําใหพวกมัน
ประสบปญหาในการติดตอสื่อสารซึ่งกันและกัน อาจทําใหแมลูกพลัดหลงกัน หรือพลัดหลงกับฝูง
บางครั้ งก็ ไม ส ามารถคน หาทิ ศทางในการเดิน ทางที่ถูกตองเปนเหตุใหเกยตื้น เชน กรณีที่พบวาฬ
เพชรฆาตดําเกยตื้นที่เกาะราชา (ภาพที่ 3) เปนตน
ปญหาสําคัญอีกประการที่ทําใหสัตวทะเลหายากสูญเสียชีวิตเพิ่มขึ้นในปจจุบัน คือ
ปญหาที่มาจากขยะทะเล ที่นับวันยิ่งทําใหจํานวนประชากรสัตวทะเลหายากสูญเสียเพิ่มมากขึ้นเปน
ลําดับ สัตวทะเลพวกเตาทะเล โลมา รวมทั้งวาฬขนาดเล็ก มักกิน พวกขยะทะเล โดยเฉพาะพวก
ถุงพลาสติกที่ลองลอยอยูในน้ํา โดยที่เขาใจวาถุงพลาสติกนี้เปนอาหาร ซึ่งคลายกับแมงกะพรุนหรือ
สัตวน้ําอื่นๆ ถุงพลาสติกไมสามารถยอยได โดยปกติตองใชเวลามากกวา 400 ป ในการยอยสลาย เมื่อ
อยูในกระเพาะและลําไสของสัตวพวกนี้ จึงทําใหระบบยอยอาหารไมทํางาน เปนสาเหตุใหสัตวเกิดการ
เจ็บปวย ออนแอ และเสียชีวิตในที่สุด (ภาพที่ 4) ปญหาขยะทะเลเปนปญหาในทุกพื้นที่ของโลกที่มี
จํานวนเพิ่มขึ้นเปนอยางมาก การเสียชีวิตของสัตวทะเลพวกนี้เนื่องจากการกินขยะพลาสติกมีจํานวน
มากถึงรอยละ 5 ในนานน้ําไทยในชวงปที่ผานมาพบการตายเนื่องจากการกินขยะทะเลและขยะที่ติด
อยูกับพื้นทองทะเลและแนวปะการังไมต่ํากวา 50 ตัว จึงเปนปญหาที่จะตองพิจารณาอยางเขมขน
ภัยคุกคามที่กลาวมาแลวขางตน มีที่มาที่เปนสาเหตุหลักของการเกิดภัยคุกคามคือ
การขาดจิตสํานึกและไมมีความตระหนักถึงคุณธรรมและจริยธรรมที่มีตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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กระบวนการสรางจิตสํานึกใหคนสวนใหญไมไดผลเทาที่ควร โดยเฉพาะกลุมคนที่สรางปญหา การ
สรางเครือข ายอนุ รักษที่กระจายอยูในพื้นที่ชายทะเลมีไมเพีย งพอ หรือ ไมมีความสามารถในการ
ควบคุมกํากับการสรางภัยคุกคาม หรือไมมีเครื่องมือหรือกลไกในการปฏิบัติการ ลวนแตเปนคําถามที่
หาคําตอบไดไมชัดเจน การแกไขปญหาจึงยังคงวนเวียนอยูในกรอบเดิมๆ
4.1.2 ประสิทธิภาพของพื้นที่คุมครองทางทะเลที่ประกาศใช
พื้ น ที่ คุม ครองทางทะเลที่ ป ระกาศใชใ นปจ จุบั น เพื่ อการกํากั บ ดู แลพื้น ที่ ในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่มีถึง 13 ประเภท นั้น (ตารางที่ 5) ในทางปฏิบัติพบวา
ยังมีการหลีกเลี่ยงขอระเบียบกฎหมาย และลักลอบกระทําผิดอยูบอยครั้ง เนื่องจากภาครัฐมีจุดออน
ในเรื่องการขาดแคลนกําลังของเจาหนาที่ในการตรวจตราเฝาระวังใหครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดได การ
อาศัยเครือขายของชุมชนในพื้นที่ก็มีขอจํากัดในเรื่องเครื่องมือเครื่องใชที่ภาครัฐไมสามารถจัดหาใหได
ตามที่ตองการ เชน วิทยุ โทรศัพทมือถือ พาหนะเรือ และอํานาจทางกฎหมาย เปนตน
นอกจากนี้รูปแบบของการกําหนดพื้นที่คุมครองทางทะเลในบางประเภทไมเอื้อตอ
การเปดโอกาสใหภาคเอกชนและชุมชนเขารวมไดอยางเต็มที่ เชน พระราชบัญญัติหลายฉบับที่ให
อํานาจหนาที่เฉพาะเจาหนาที่ของหนวยงานนั้นๆ และเจาหนาที่ของรัฐหนวยงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย
จากหนวยงานตนสังกัด เทานั้น เปนจุดออนในการปฏิบัติ เนื่องจากกําลังเจาหนาที่ไมเพียงพอตอการ
เฝาระวัง ดังนั้นในการแกไขปญหาประเด็นนี้ ควรคํานึงถึงมาตรการที่เปดโอกาสใหภาคประชาชนและ
ชุมชน โดยเฉพาะชุมชนในพื้นที่มีโอกาสเขารวมดวย รวมทั้งภาคเอกชนอื่นๆ ที่สามารถชวยเหลือดาน
การสนับสนุนการปฏิบัติ เชน สนับสนุนเรื่องยานพาหนะ ดานเทคโนโลยี เปนตน
4.1.3 ฐานขอมูลและองคความรูที่เปนประโยชนตอการจัดการ
ขอมูลที่เปนขอเท็จจริงตามสถานภาพปจจุบัน เปนหัวใจสําคัญในการจัดการปญหา
ที่เกิดขึ้น ฐานขอมูลตองไดรับการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยอาศัยความรวมมือทั้งทางวิชาการ
และตามภูมิปญญาทองถิ่น ฐานขอมูลในปจจุบันเปนขอมูลที่เชื่อถือไดในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะในเรื่อง
จํา นวนประชากรของสัตวทะเลบางชนิด ที่ชัดเจนที่สุดไดแก จํานวนของวาฬบรูดาในอาวไทย ที่
ประเมิน วา มี ไม ต่ํา กว า 45 ตัว และ ในจํานวนนี้ 40 ตัว ถูกตั้งชื่อและจําแนกลักษณะแตละตัว ได
ชัดเจนแลว รวมทั้งการจําแนกความสัมพันธของแมลูกอีกหลายตัว นับเปนแบบอยางที่ดี อยางไรก็
ตามยังมีสัตวทะเลอีกจํานวนมากที่ไมสามารถจําแนกจํานวนและชนิดไดอยางใกลเคียงกับความเปน
จริง เชน การประเมินจํานวนโลมาที่พบในนานน้ําไทย 850 ตัว ก็อาจคลาดเคลื่อนไดเพราะโลมามี
จํานวนมากและแพรกระจายไปมาจากพื้นที่หนึ่งไปยังอีกพื้นที่หนึ่งตลอดเวลา พะยูนก็เปนสัตวทะเล
อีกชนิดหนึ่งที่มีจํานวนไมนอย แมวาพื้นที่หากินจะอยูในวงจํากัดตามแหลงหญาทะเลก็ตาม แตการ
สํารวจในแนวระนาบก็ไมสามารถระบุจํานวนไดแมนยําเนื่องจากการมองเห็นสัตวทะเลเหลานั้นไม
ชัดเจน การสํารวจทางอากาศก็ยังเปนขอจํากัดของเจาหนาที่ ทั้งเรื่องงบประมาณและกําลังเจาหนาที่
ภาคสนาม
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงมีความพยายามที่จะดําเนินการสํารวจขอมูลใน
เรื่องนี้เทาที่จะกระทําได หนทางหนึ่งที่จะชวยพัฒนาฐานขอมูลคือความรวมมือ ทั้งกับภาคเอกชน
กลุมอนุรักษ ชุมชนในพื้นที่ และ กับนักวิชาการตางประเทศ หรือองคกรระหวางประเทศ มีหลาย
ฐานขอมูลที่ไดผลเปนที่ประจักษจากความรวมมือดังกลาว เชน เรื่องการเดินทางหากินของเตาทะเล ที่
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ติดเครื่องหมายดาวเทียม ทําใหทราบวาเตาทะเลที่ปลอยจากนานน้ําไทย เดินทางไกลไปถึงหมูเกาะอัน
ดามันของประเทศอินเดีย และทะเลซูลูของประเทศฟลิปปนส เปนตน
ฐานขอมูลตามที่กลาวมานี้มีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งตอการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลใหเกิดผลลัพธที่เปนประโยชน การนําฐานขอมูลตางๆ มาประมวลรวมกันใหเกิด
เปนองคความรู ตาม Concept of “Ba” ก็เปนอีกทางหนึ่งที่ทําใหการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น และ
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและกาวทันตอ
เหตุการณ ทั้งยังเปนกลไกสําคัญตอความรวมมือทั้งในระดับประเทศและระหวางประเทศ การจัดการ
องคความรูใหแพรหลายในทุกมิติของผูเกี่ยวของก็เปนกระบวนการหนึ่งที่ตองใหความสนใจเปนพิเศษ
4.1.4 ความรวมมือตามกระบวนการมีสวนรวม
เปนที่ทราบกันดีวากระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนเปนกําลังสําคัญในการ
ดําเนินการกิจกรรมใดๆ ก็ตาม ที่มีผูเกี่ยวของมากมายและหลากหลายกลุม ดังเชนในกรณีการอนุรักษ
สัตวทะเลหายาก กระบวนการมีสวนรวมเปนหนทางสําคัญที่จะทําใหการอนุรักษเปนไปตามเปาหมาย
อยางไรก็ตาม การสรางสรรคกระบวนการมีสวนรวมมีขอจํากัดในเรื่องงบประมาณในการจัดเวทีให
ผูเกี่ยวของไดพบปะหารือเพื่อแกไขปรับปรุงมาตรการทั้งที่กําหนดโดยภาครัฐ และที่กําหนดโดยชุมชน
เอง ในการดําเนินการกิจกรรมตางๆ ในพื้นที่แทบจะเปนไปดวยความลําบาก หากไมมีงบประมาณ
ภาครัฐสนับสนุน การจัดสรรเครื่องมืออุปกรณที่จําเปน ก็มีสวนชวยใหการดําเนินกิจกรรมเปนไปได
อยางราบรื่น ขั้นตอนในการจัดทําขบวนการใหเกิดกระบวนการมีสวนรวม มีอยูหลายวิธี แตประการ
สําคัญคือการทําใหกระบวนการมีสวนรวมสามารถเดินไปไดอยางตอเนื่อง จํานวนสมาชิกเครือขาย
อนุรักษของชุมชนตางๆ ตามตารางที่ 4 ไมไดบงบอกถึงความสําเร็จในอนาคต แตอยางนอยก็เปน
สั ญ ญาณที่ ดี ข องความร ว มมื อ จากกลุ ม พื้ น ฐาน จุ ด ด อ ยที่ เ ป น อุ ป สรรคต อ การดํ า เนิ น การตาม
กระบวนการมีสวนรวม คือ ผูเกี่ยวของไมไดเขารวมทุกกลุม เชน กลุมประมงที่ใชเครื่องมือซึ่งเปนภัย
คุกคามตอสัตวทะเล เจาของกิจการที่สนับสนุน กลุมประมงกลุมนี้ เจาหนาที่องคกรปกครองสว น
ทองถิ่นที่ไมไดเขารวมอยางตอเนื่อง เปนตน ในบางพื้นที่องคกรเอกชนบางองคกรที่มีบทบาทสําคัญไม
สามารถเข า ร ว มได ทั่ ว ถึ ง ประชาชนทั่ ว ไปมี ข อ จํ า กั ด ด า นค า ใช จ า ยในการเข า ร ว มกระบวนการ
โดยเฉพาะคาเดินทางและที่พัก ในกรณีที่มีการประชุมนอกพื้นที่ตัวเอง
การแก ไ ขจุ ด อ อ นนี้ อาจต อ งหาแนวทางในการจั ด ทํ า กรอบความร ว มมื อ ตาม
กระบวนการมีสวนรวมที่มีปจจัยจําเปนสนับสนุนไดตลอดเวลาและตอเนื่อง หากภาครัฐไมสามารถ
ชวยเหลือได เชน การจัดตั้งกองทุนชุมชน หรือการจัดตั้งงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
สําหรับการนี้เปนการเฉพาะ เปนตน
4.1.5 พื้นที่คุมครองทางทะเลที่ไดประกาศในภูมิภาคตางๆ
พื้นที่ทะเลทั่วโลก 362 ลาน ตร. กม. เปนพื้นที่ที่เปนทะเลหลวงรอยละ 64 หรือ
ประมาณ 202 ลาน ตร. กม. ที่ไมมีประเทศหรือรัฐใดครอบครองจึงไมมีการออกกฎหมายคุมครองโดย
รัฐใดๆ เพียงแตมีองคกรระหวางประเทศที่ดูแลเฉพาะเรื่องเปนผูออกมาตรการในการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรใหเปนธรรมทั้งผูใชและตอฐานทรัพยากรเอง เชน การใชประโยชนจากทรัพยากรปลาทูนา
ในน า นน้ํ า สากล การห า มล า วาฬในพื้ น ที่ ป ระกาศ เป น ต น ดั ง นั้ น พื้ น ที่ ที่ มี รั ฐ ชายฝ ง แต ล ะรั ฐ
ครอบครองประมาณ 160 ลาน ตร. กม. ซึ่งในเขตอํานาจรัฐสามารถกําหนดพื้นที่คุมครองทางทะเล
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ของตนเองไดตามกรอบกฎหมายของตนเองและสอดคลองกับกฎหมายระหวางประเทศ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งกฎหมายทะเลระหวางประเทศ UNCLOS 1982 (United Nations Convention on the
Law of the Sea, 1982) อยางไรก็ตาม เทาที่ปรากฏในปจจุบันพบวาการกําหนดพื้นที่คุมครองทาง
ทะเลมีสัดสวนนอยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่คุมครองประเภทอื่นๆ ที่อยูบนแผนดิน และที่เปน
ทะเลภายในแผนดิน (ตารางที่ 6)
ตารางที่ 6 พื้นที่คุมครองประเภทตางๆ ตาม IUCN (International Union for Conservation of
Nature and Natural Resources)
Habitat type
Tropical moist forest
Tropical dry forest
Temperate & boreal needleleaf forest
Shrubland
Temperate broadleaf & mixed forest
Savannah
Grass land
Wetlands (inland)
Caspian Sea
Marine
Desert

Total habitat Protected Percentage
area
area
protected
2
2
(x1000 km ) (x1000 km )
10,392
2,471
23.8
2,716
399
14.7
11,425
1,514
13.3
5,611
692
12.3
10,180
1,240
12.2
15,368
1,878
12.2
14,284
1,478
10.3
3,429
434
2.7
375
4
1.1
361,800
1,637
0.5
45,474
4,589
0.1

จะเห็นไดวาการกําหนดพื้นที่คุมครองทางทะเลมีสัดสวนนอยมาก ทั้งๆ ที่เปนพื้นที่
ที่มีความสําคัญตอการผลิตตนทุนอาหารตามธรรมชาติและเปนแหลงอาหารสําคัญของมวลมนุษยชาติ
รวมทั้งเปนฐานทุน เศรษฐกิจ และสังคมที่มากดว ยศักยภาพ อยางไรก็ดี พบวาในหลายภูมิภ าคใน
ปจจุบัน โดยเฉพาะในบริเวณที่ใหความสําคัญตอการพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
สวนใหญมักเปนประเทศที่เจริญทางดานอุตสาหกรรมแลว ที่ไดใหความจริงจังตอการกําหนดพื้นที่
คุมครองทางทะเล และมีเปาหมายในการกําหนดพื้นที่คุมครองเพิ่มขึ้นตอเนื่อง (ตารางที่ 7) ตาม
ขอเท็จจริงเปนที่ยอมรับกันทั่วไปแลววาการกําหนดพื้นที่คุมครองทางทะเล เปนกลไกที่สําคัญประการ
แรกที่จะอนุรักษทรัพยากรไดอยางยั่งยืนและเปนแนวทางที่ประนีประนอมระหวางสัตวกับคนไดดีที่สุด
แนวทางหนึ่ง องคกร IUCN ซึ่งมีสมาชิกทั้งภาครัฐและเอกชนจํานวนมากกวา 1,200 แหง จาก
มากกว า 140 ประเทศทั่ ว โลก นั บ เป น องค ก รที่ มี บ ทบาทสํ า คั ญ ต อ การกระตุ น ให รั ฐ ชายฝ ง ได
ดําเนินการกําหนดพื้นที่คุมครองใหมากที่สุดเพื่อประโยชนตอการดูแลรักษาความอุดมสมบูรณที่ยั่งยืน
ของทรัพยากรธรรมชาติ ใหคงอยูชั่วลูกชั่วหลานสืบไป
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ตารางที่ 7 พื้นที่คุมครองจําแนกตามภูมิภาคของ WCPA (World Commission on Protected
Areas)
WCPA region

Marine area in Marine areas Number Percentage
WCPA
protected
of sites protected
2
2
(x1,000 km ) (X1,000 km )
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
สํ า หรั บ ในกลุ ม ประเทศอาเซี ย น พื้ น ที่ ท ะเลทั้ ง หมดเกื อ บ 9 ล า น ตร. กม. มี
เปาหมายในการกําหนดพื้นที่คุมครองทางทะเลใหไดรอยละ 10 ภายในป ค.ศ. 2012 ที่ผานมา แตผล
จากการกําหนดจริงไดเพียงรอยละ 1 หรือประมาณ 89,272 ตร. กม. เทานั้น (ตารางที่ 8) นับเปนการ
กําหนดที่ต่ํากวาเปาหมายมาก อยางไรก็ตามประเทศในกลุมอาเซียนยังมีความมุงมั่นในการดําเนินการ
ประกาศพื้นที่คุมครองอยางตอเนื่องทุกป สําหรับประเทศไทยมีพื้นที่ที่ไดประกาศเปนเขตอุทยาน
แหงชาติทางทะเลไปแลว 25 แหง และมีพื้นที่คุมครองประเภทอื่นๆ อีก ตามที่กลาวแลวในหัวขอ
3.2.2.3
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ตารางที่ 8 พื้นที่คุมครองทางทะเลในภูมิภาคอาเซียน
ประเทศ
อินโดนีเซีย
ฟลิปปนส
มาเลเซีย
ไทย
เวียดนาม
พมา
กัมพูชา
สิงคโปร
บรูไน

จํานวน (แหง)
139
212
147
25
36
6
2
3
7

พื้นที่ (ตร. กม.) % / พื้นที่ทั้งหมด
60,005
1.80
11,944
0.73
6,741
4.62
4,511
3.87
3,930
1.37
766
0.50
66
0.38
5
0.81
3
0.06

จะเห็ น ได ว า การใช ก ลไกในการกํ า หนดพื้ น ที่ คุ ม ครองทางทะเล เพื่ อ ปกป อ ง
ทรัพยากรทางทะเลใหมีใชอยางยั่งยืน จะเปนคําตอบใหในทุกภูมิภาค เพียงแตในทางปฏิบัติจะไดผล
มากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับการเขมงวดของผูปฏิบัติ เพราะขอเท็จจริงคือเกือบจะทั่วทุกภูมิภาคที่ยังมีผู
ลักลอบเขามาทําการประมงในเขตหวงหามอยูเปนนิจ การแกไขปญหาจึงไมใชอยูที่การกําหนดพื้นที่
เพียงอยางเดียว แตตองใหความสําคัญกับบุคลากรในทุกสวนดวย มิเชนนั้นหากปลอยใหมีการลักลอบ
อยางตอเนื่อง พื้นที่ที่สงวนไวสําหรับการเกิดทดแทน (recruitment) ของทรัพยากร ก็จะไมเหลือ
เพียงพอ ไมเฉพาะตอคนรุนนี้เทานั้น แตคนรุนตอๆ ไป ก็จะไมมีทรัพยากรอะไรเหลือเลย
4.1.6 กรอบการกําหนดพื้นที่คุมครองทางทะเลใหมีประสิทธิผล
ตามที่กลาวมาแลวขางตนวาพื้นที่คุมครองทางทะเลบางประเภทมีขอจํากัดในการ
ดําเนินการปกปองคุมครองสัตวทะเลหายาก ไมวาจํานวนเจาหนาที่ไมเพียงพอตอการดูแลพื้นที่ที่มี
ขนาดกวางขวางเกินกําลัง รวมทั้งงบประมาณในการดําเนินการมีจํากัด ประชาชนทั่วไปไมสามารถเขา
รวมตรวจตราเฝาระวังไดเนื่องจากขอระเบียบกฎหมายไมเอื้อตอการทําหนาที่ เปนตน
จากการวิเคราะหขอจํากัดในทางปฏิบัติหลายๆ ดาน พอสรุปไดวา วิธีที่สามารถ
เพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพในการตรวจตราเฝาระวังสัตวทะเลหายากไดดีกวาวิธีที่เคยปฏิบัติกัน มา ไดแก
ประการแรกคือการกําหนดพื้นที่คุมครองใหเหมาะสมตอสภาพพื้นที่และสถานภาพของสัตวทะเลแต
ละชนิดที่อาศัยอยูในพื้นที่นั้นๆ ประการที่สองคือรูปแบบในการกําหนดพื้นที่คุมครองที่ควรใชการ
บริหารจัดการพื้นที่ในรูปแบบประสมทั้งหนวยงานรัฐและประชาชน โดยมีแนวคิดใหมีการใชประโยชน
จากทรัพยากรทางทะเลที่ไมเปนภั ยตอสัตวทะเลหายาก ประการที่สามคือการเปดโอกาสใหภาค
ประชาชนและเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเขามามีสวนรวมพรอมกับเจาหนาที่ภาครัฐใน
การจัดทําแผนงานและการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินการเปนประจําโดยอยูบนพื้นฐานของการมุง
ผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติ โดยใชทรัพยากรทั้งเงินงบประมาณ บุคลากร และอุปกรณเครื่องมือ อยาง
คุมคา ประการสุดทายคือการติดตามประเมินผล โดย Third party ที่ไมมีสวนไดสวนเสีย และ
ประเมินจากขอเท็จจริงเปนที่ตั้ง
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4.2 ขอเสนอแนะ
กรอบขอเสนอแนะเสนอในรูปแบบการหมุนของกงลอ “แรงหมุนสัมพันธ” (แผนภูมิที่ 2)
โดยมี 3 กงลอ ที่เปนกรอบขอเสนอแนะหลัก ไดแก 1) ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 2) ขอเสนอแนะใน
การดําเนินการ และ 3) ขอเสนอแนะในการขับเคลื่อน กิจกรรมในแตละกงลอตองดําเนินการหรือ
ไดรับการปฏิบัติอยางตอเนื่องและสัมพันธกันทั้งในกงลอเดียวกันและระหวางกงลอ การหมุนไปพรอม
กัน แบบนี้ เปรี ย บเสมื อนเครื่ องจั กรที่ทุกชิ้น สว นตองหมุน การทํางานจึงจะมีป ระสิทธิภ าพสูงสุด
รายละเอียดในแตละประเด็นขององคประกอบในแตละกงลอ บรรยายตามดานลาง

แผนภูมิที่ 2 ขอเสนอแนะในรูปแบบกงลอ “แรงหมุนสัมพันธ” ที่มีรูปแบบการดําเนินการสัมพันธกัน
ในทุกองคประกอบ แตละสวนจะชวยผลักดันใหสวนอื่นๆ เดินไปดวยกันอยางตอเนื่อง
ทีม่ า: ออกแบบโดยผูเขียน
4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
4.2.1.1 แนวทางการกําหนดพื้น ที่ คุมครองแบบมุงผลสัมฤทธิ์ บนพื้น ฐานทาง
วิชาการและองคความรูที่ประจักษ (Explicit knowledge) นโยบายในการกําหนดพื้นที่คุมครองควร
อยูบนหลักการที่วา
1) คนกับสัตวตองอยูรวมกันไดอยางสันติและมีความสุข
2) รูปแบบของพื้นที่คุมครองเปดชองใหชุมชนไดใชประโยชนจากทะเล
และชายฝงโดยไมกระทบตอการอาศัยอยูของสัตวทะเลหายาก เชน การจัดทํา zoning ของการใช
ประโยชนแตละประเภท พรอมกับการกําหนดเครื่องมือในการจับสัตวน้ําใหเปนกฎกติกาของชุมชน
3) มีพื้นที่สําหรับการฟนฟูทรัพยากรที่เปนรากฐานของระบบนิเวศไม
นอยกวารอยละ 10 เชน แหลงเพาะและขยายพันธุหญาทะเล เปนตน
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4) ให ชุ มชนมีส ว นร ว มตลอดทั้ งกระบวนการ ตั้ ง แต เริ่ ม คิด รว มทํ า
จนถึงการติ ดตามประเมิ น ผล รวมทั้ง กําหนดกรอบความรว มมือของชุมชนระหวางกลุ มประเทศ
อาเซียนในโอกาสตอไปดวย
5) การกําหนดพื้นที่ใหตั้งอยูบนรากฐานทางวิชาการและขอเท็จจริงใน
พื้นที่
4.2.1.2 การกําหนดมาตรการทางดานกฎหมายที่นําไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม
1) นํากฎหมายระเบียบและมาตรการ ทุกฉบับที่เกี่ยวของตามแตละพื้น
ที่มาวิเคราะหรวมกับชุมชนถึงจุดออนจุดแข็ง การแกไข ยกเลิก หรือ ปรับปรุง ตามความเหมาะสมใน
แตละพื้นที่ โดยเนนใหเปนกลไกสําคัญที่เปนเครื่องมือในการปฏิบัติหนาที่ของชุมชนและเจาหนาที่
2) รั ฐ ควรมี น โยบายเยี ย วยาผู ไ ด รับ ผลกระทบจากการกํ า หนดพื้ น ที่
คุมครองอยางเหมาะสม เชน ตั้งงบประมาณชดเชยในการยกเลิกเครื่องมือบางประเภทโดยจัดหา
เครื่องมือประเภทอื่นที่ไมเปนภัยคุกคามมาใชแทน
3) กฎหมายระเบียบปฏิบัติตองยอมรับไดของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
4.2.1.3 การจั ด ทํ า ยุท ธศาสตรเ พื่อ การบริ ห ารจัด การพื้น ที่ทั้ ง ในภาพรวมของ
ประเทศและระดับทองถิ่น
1) ควรมียุทธศาสตรดานการอนุรักษสัตวทะเลหายากที่ชัดเจน มีกรอบ
เวลาและพื้นที่ที่สามารถติดตามตรวจสอบได
2) จัดทํายุทธศาสตรเฉพาะพื้นที่ตามระบบนิเวศสําคัญตามความจําเปน
เชน ยุทธศาสตรการจัดการพื้นที่แหลงหญาทะเล แนวปะการัง และบริเวณปากแมน้ํา เปนตน
3) ยุทธศาสตรควรครอบคลุมในทุกดาน ทั้งดานการบริหารจัดการพื้นที่
จัดการทรัพยากรสัตวทะเลหายากและอาหารของมัน รวมทั้งการวิจัยเพื่อจัดทําองคความรู และการ
เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน ในกรณีที่สัตวเคลื่อนยายถิ่นขามพรมแดน
4.2.1.4 การจัดตั้งพื้นที่ตนแบบเพื่อการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม และเปนแบบอยาง
ใหพื้นที่อื่นๆ ทั้งในประเทศและในกลุมประเทศอาเซียน
1) กํ า หนดใหมี ก ารจั ดตั้ ง พื้น ที่ ตน แบบ ตามกฎกติก าในรู ป แบบการ
บริหารพื้นที่คุมครองแบบใหม
2) เมื่อพื้นที่ตนแบบดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพแลว กําหนดให
เปนพื้นที่ตัวอยางสําหรับชุมชนอื่นๆ ไดนําไปเรียนรูและดําเนินการในพื้นที่ของตัวเอง ซึ่งรวมถึงชุมชน
ในกลุมประเทศอาเซียนดวย
4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินการ/ปฏิบัติ
4.2.2.1 จัดทํากรอบการดําเนินการของทุกภาคสวน และกรอบการดําเนินการ
แบบบูรณาการ ตามยุทธศาสตรที่ไดกําหนดไว และใชแนวทางการประสานความรวมมือตามหลักยุทธศิลป
4.2.2.2 ดําเนินการในรูป แบบของการมีสว นรวมเปนหลัก ตั้งแตรวมรับ รู รว ม
คิด เห็ น ร ว มตั ดสิ น ใจ ร วมดํ า เนิ น การ รว มติดตามประเมิน และรว มรับ ผลที่เกิดขึ้น สงเสริมใหมี
เครือขายเชื่อมโยงกันทั้งประเทศและระหวางประเทศ เนนการใชเทคโนโลยีทันสมัยและการสรรสราง
นวัตกรรม
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4.2.2.3 กํ าหนดรูป แบบโครงการทั้ งระยะสั้ น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่ อ
นําไปสูการปฏิบัติที่จนเปนวัฒนธรรมทั้งขององคกรและของทองถิ่น รวมทั้งพัฒนาจากวัฒนธรรมให
เปนความสนใจในประโยชนสาธารณะ (Public Interest)
4.2.2.4 บริ ห ารจั ด การองค ค วามรู ให มี ก ารพั ฒ นาอย า งต อ เนื่ อ ง หรื อ
knowledge value chain จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อใหองคความรูไดพัฒนาอยางตอเนื่อง
4.2.2.4 ใชห ลักการบริห ารความเสี่ยง ทั้งจากปจจัยภายนอกและภายใน ตาม
แนวทาง วิเคราะห ลด กระจาย และยอมรับความเสี่ยง เพื่อไมใหเปนอุปสรรคตอการดําเนินการใน
ภาพรวมทั้งหมด
4.2.3 ขอเสนอแนะในการขับเคลื่อน
4.2.3.1 การจั ด ตั้ ง คณะกรรมการด า นนโยบายระดั บ ชาติ เป น กลไกสํ า คั ญ ที่
เชื่อมโยงระหวางนโยบายรัฐกับการปฏิบัติในพื้นที่ รวมทั้งการอํานวยความสะดวกในการขับเคลื่อน
องคประกอบอื่นๆ ใหเดินอยางสะดวก เชน สนับสนุนการขอตั้งงบประมาณ จัดหาบุคลากรภาครัฐเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของชุมชนในพื้นที่ เชน การตรวจตราเฝาระวัง การวิจัย การสงเสริมการมี
สวนรวม
4.2.3.2 การจัดตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานระดับทองถิ่นเพื่อการขับเคลื่อน
ตอเนื่อง พรอมกับการพัฒนาภาวะผูนํา คณะกรรมการ/คณะทํางาน ในระดับนี้ เปนตัวจักรที่สําคัญ
ที่สุด ตองใกลชิดกับชุมชน ใหความชวยเหลือ รวมคิดรวมแกปญหา และรวมดําเนินการ ผูแทนมาจาก
ชุ มชน หน ว ยงานภาคประชาชน และเจ าหน าที่ในพื้น ที่ ควรเป น ชุด ทํางานที่ มีความคลองตัว สู ง
หัวหนาชุดควรมีภาวะผูนํา และมีการตัดสินใจไดทันทีตามกระบวนการที่ไดตกลงกัน
4.2.3.3 การจัดทํากรอบการดําเนินการภาครัฐ ใหเปน
1) Mandating เจาหนาที่รัฐสามารถดําเนินการตามภารกิจที่ไดรับ
มอบหมาย ไดเต็มประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องการปองกันปราบปรามตามระเบียบกฎหมาย การสงเสริม
สนับสนุนชุมชนอยางตรงไปตรงมา มีความพรอมในการปฏิบัติงานตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อ
ไดรับการรองขอจากชุมชนและผูไดรับผลกระทบจากการกระทําผิดกฎหมายโดยผูอื่น
2) Facilitating เจาหนาที่รัฐ ควรอํานวยความสะดวกใหชุมชนและ
อาสาสมัครในการปฏิบัติหนาที่ใหมีประสิทธิภาพ เชน การพัฒนาบุคลากรของชุมชนโดยการฝกอบรม
เปนประจํา การสนับสนุนรถรามาเรือและอุปกรณเครื่องมือเทาที่จะกระทําไดตามขอระเบียบทาง
ราชการ
3) Partnering รวมเปนสวนหนึ่งของชุมชนในการปฏิบัติหนาที่ ให
ชุ ม ชนได รู สึ ก ว า เจ า หน า ที่ เ ป น เสมื อ นพี่ น อ งร ว มทุ ก ข ร ว มสุ ข สามารถพู ด คุ ย ได อ ย า งเป ด เผย
ตรงไปตรงมา ไปไหนไปดวยชวยกัน
4) Endorsing ทําหนาที่ชวยเหลือ เปนผูค้ําจุนรับรองการดําเนินการ
ของชุมชนที่ถูกที่ควร ทําใหชุมชนมั่นใจวาการปฏิบัติของชุมชนมีผูรับรองวาเปนเรื่องถูกตองไดอยาง
สนิทใจ
4.2.3.4 การจัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนการดําเนินการในพื้นที่ การดําเนินการจะ
เดินไปไมไดหากไมมีเงินทุนสนับสนุน เพราะขอเท็จจริงคือมีคาใชจายในการดําเนินการซึ่งชุมชนอาจมี
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ขอจํากัดในเรื่องนี้ การตั้งงบประมาณอาจมีขอจํากัดในเรื่องระเบียบการจัดตั้งงบประมาณของรัฐ
สําหรับภาคประชาชน ดังนั้นทางออกที่มีคือการจัดตั้งกองทุนในการสนับสนุนชุมชน เงินกองทุนอาจ
มาจากการบริจาคของเอกชน หนวยงานระหวางประเทศ หรือจากการของบประมาณจากงบกองทุน
สิ่งแวดลอม ที่อยูภายใตการดูแลของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เปนตน
4.2.3.5 การจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการ
รวมทั้งผลกระทบที่เกิดตอภาคเศรษฐกิจและสังคม ที่มาของคณะกรรมการชุดนี้ควรเปน Third party
หรือ ผูที่ไมไดรวมอยูในกระบวนการ เพื่อเปนการปองกันการลําเอียงตอการประเมินผล การประเมิน
ตองเปนไปอยางตรงไปตรงมา หากมีผลลัพธที่ไมเปนไปตามเปาประสงค จะไดนํากลับมาทบทวน และ
ปรับปรุงหรือแกไข ใหเดินตอไปไดอยางมีผลสัมฤทธิ์ที่ทุกฝายตองการ
กรอบในการติ ด ตามประเมิ น ควรดํ า เนิ น การติ ด ตามในทุ ก ขั้ น ตอน โดยมุ ง สู
เปาหมายตามวิสัยทัศนที่ไดตั้งไว ดังตัวอยางกรอบการติดตามในแผนภูมิที่ 3

แผนภูมิที่ 3 กรอบในการติดตามประเมินผลการดําเนินการตามขอกําหนดพื้นที่คุมครอง
ที่มา: IUCN (Pomeroy et al. 2004)
ตามแผนภูมิที่ 3 เริ่มตนดวยการวิเคราะหหาตัวตนของตัวเองและทรัพยากรกอนวา
อยูที่ตรงไหน ทั้งในประเด็นของสถานภาพในปจจุบัน ปจจัยที่มีอิทธิพลรอบขาง ขอจํากัดอุปสรรคที่มี
ผลตอสถานภาพ (status/threats) จากนั้นจึงมากําหนดวิสัยทัศนหรือสิ่งที่เราตองการจะใหเปน
(vision) แลวมากําหนดแผน กลยุทธ และยุทธศาสตร (planning) เปนเสนทางเพื่อเดินไปสูเปาหมาย
ใหคํานึงถึงปจจัยจําเปนที่ตองใชในการดําเนินการ ทั้งดานวัตถุ บุคลากร แผนงาน งบประมาณ เปน
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ตน รวมทั้งปจจัยที่เปนทั้งรูปธรรมและนามธรรม เชน นโยบายทั่วๆ ไป ความเชื่อของชุมชน เปนตน
(Inputs) ตอจากนั้นก็เปนกระบวนการดําเนินการจัดการใหเปนไปตามแนวทางและแผนที่กําหนด
(management processes) ผลผลิตที่ไดจากการดําเนินการตามกระบวนการที่กลาวมาคืออะไร
(output) เชน กอใหเกิดความรวมมือจากชุมชนและองคกร ไดแนวทางและกระบวนการรวมกัน มี
มาตรการขอตกลงรวมกันหรือไม อยางไร เปนตน ผลลัพธทายสุดที่ไดคืออะไร ตรงกับเปาหมายที่วาง
ไวแตตนหรือไม (outcome) เชน มีการกําหนดพื้นที่คุมครองบนพื้นฐานของแนวคิดรวมกันและเห็น
พองตองกัน และ ผลลัพธประการสุดทายคือ ทรัพยากรสัตวทะเลหายากไดรับการคุมครองอยางมี
ประสิ ทธิ ภ าพและยั่ งยื น ตลอดไป ปลอดภั ย จากภั ย คุ กคามทั้ งปวง ตามมาตรการที่ ได ว างไวเ ป น
มาตรฐานในขอกําหนดของพื้นที่คุมครอง ในทุกขั้นตอนตองมีการติดตามและประเมินผลอยางตอเนื่อง
เพื่อที่จะไดนําขอบกพรองหรือสิ่งที่เปนอุปสรรค มาปรับปรุงแกไข ใหดีขึ้นในการดําเนินการตอไป
กอนที่จะเริ่มดําเนินการประเมินตามแผนภูมิที่ 3 ควรมีความเขาใจในทุกประเด็นที่
จะประเมิน โดยการตั้งและตอบคําถามสําหรับการดําเนินการตามกรอบของแผนภูมิที่ 3 ตามตัวอยาง
ขางลาง ดังนี้

4.2.4 โครงสรางของระบบจัดการในภาพรวม
เพื่อใหการดําเนินการเปนไปอยางเปนระบบ และมีระบบการติดตามประเมินผลที่
โปรงใสและเปนรูปธรรม การกําหนดกรอบโครงสรางของพื้นที่ดําเนินการจึงเปนกลยุทธสําคัญ และ
ควรเปนไปอยางบูรณาการ ใหกระบวนการมีสวนรวมเปนไปตามกลไกและสถานการณในพื้นที่ ทั้งนี้
เพื่อใหการปฏิบัติสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่องและมั่นคง จนกลายเปนวัฒนธรรมที่ถือปฏิบัติ
ของชุ ม ชนเองในที่ สุ ด ดั ง ตั ว อย า งกรอบโครงสร า งตามแผนภู มิ ที่ 4 ซึ่ ง มี ร ายละเอี ย ดในแต ล ะ
องคประกอบดังนี้
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แผนภูมิที่ 4 กรอบโครงสรางองคกรและองคประกอบที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดการพื้นที่คุมครอง
ที่มา: ออกแบบโดยผูเขียน ตามพื้นฐานแนวคิดของ Appleton et al., 2003
นโยบายและยุทธศาสตร (Policy/Strategies) ตามแผนภูมิที่ 4 ที่ไดมาจากการ
เรียบเรียงและประมวลขอคิดเห็นและขอเสนอรวมกันของทุกภาคสวน เปนตัวตั้ง นํามากําหนดพื้นที่
เพื่อการปฏิบัติและแผนงานในการบริหารจัดการในพื้นที่จริง โดยกําหนดองคประกอบและองคกร
ตางๆ พรอมกับแนวทางและขั้นตอนปฏิบัติ ทั้งตามยุทธศาสตรและยุทธศิลป (ลีลาหรือกลยุทธในทาง
ปฏิบัติ เชน การฝงตัวในชุมชนจนเปนเสมือนสมาชิกคนหนึ่งของชุมชน เปนตน) ที่ไดวางไวเปนกรอบ
สําหรับการปฏิบัติและนโยบายในภาพรวม ดังอธิบายตามขางลาง ดังนี้
4.2.4.1 National System Head เปนหนวยงานควบคุมกํากับระดับชาติ (ระดับ
กรม/สํานักงานใหญ) ที่เปนแกนกลางในการเชื่อมตอและประสานระหวางนโยบายของรัฐและการ
ปฏิบัติของหนวยในพื้นที่ หนวยนี้เปนเจาหนาที่ของรัฐดําเนินการภายใตคําแนะนําของคณะกรรมการ
ที่ปรึกษา/ผูทรงคุณวุฒิ ที่มาจากหลากหลายสายงาน เปนหนวยงานที่ถายทอดและกํากับดูแลการ
ปฏิบัติดานแผนงานยุทธศาสตร ควบคุมกํากับการปฏิบัติใหเปนไปตามกรอบของกฎหมาย มาตรการ
และระเบียบขั้นตอนทางราชการ นําขอบกพรองมาปรับปรุงแกไขและพัฒนาเพื่อนําไปสูการจัดทํา
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นโยบายตอไป ดําเนินการในดานตางๆ เชน สนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณที่จําเปน ยานพาหนะ
การพั ฒ นาบุ คลากร รวมทั้ งเยี ย วยาผูไดรับ ผลกระทบจากการปฏิ บัติตามแผนงาน ภายใตกรอบ
ระเบียบทางราชการ หนวยนี้ทําหนาที่ประดุจพี่เลี้ยงใหหนวยปฏิบัติในพื้นที่สามารถดําเนินการไดตาม
ศักยภาพสูงสุด และนําผลลัพธจากการปฏิบัติที่เปนวัฒนธรรมของชุมชนในพื้นที่แลว มาตอยอดให
เปนความสนใจในประโยชนสาธารณะ (Public Interest) และเปนที่ยอมรับ/แพรหลายในสังคมทั่วไป
4.2.4.2 Local Head หนวยในพื้นที่ระดับภูมิภาค/เขต/จังหวัด ที่ควบคุมกํากับ
ดูแลหนวยงานแตละแปลง/พื้นที่ยอย รับถายทอดภารกิจตามยุทธศาสตรมาจากหนวยงานขางตน
แปลงสูการปฏิบัติ ผานกระบวนการแผนงาน/โครงการ ที่ไดรับความเห็นชอบตามสายบังคับบัญชา
แลวมารวมดําเนินการกับหนวยพื้นที่เฉพาะ (ถามีในเขตนั้นๆ) โดยใหมีการบูรณาการกับหนวยงาน
ราชการอื่นๆ ในพื้นที่ ที่มีภารกิจเกี่ยวเนื่องหรือสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยใหความสําคัญกับการ
รวมมือของชุมชน ผูนําทองถิ่น องคกรเอกชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนหลัก การกําหนด
แผนปฏิบัติงาน การจัดการกิจกรรมตางๆ ใหเปนไปตามกรอบยุทธศาสตรและความตองการของ
ชุมชน ภายใตหลักการการใชประโยชนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการอนุรักษทรัพยากรทางทะเล
ใหคงอยูอยางยั่งยืน รวมทั้งการพัฒนาฟนฟูทรัพยากรใหสมบูรณและขยายความรวมมือไปยังพื้นที่
อื่นๆ และสังคมอื่นตางพื้นที่ใหกวางขวาง ซึ่งจะเปนเกราะปองกันใหกับสัตวทะเลปราศจากภัยคุกคาม
ที่มาจากมนุษยไดดีอีกทางหนึ่ง หากหนวยระดับนี้พบขอบกพรองจากการดําเนินการในขั้นตอนใด ก็
สามารถแกไขปรับปรุงไดถาอยูในกรอบความสามารถ แตถาหากจําเปนตองไดรับการแกไขในระดับสูง
ขึ้นไป ก็ใหรายงานตามสายงาน
4.2.4.3 Local Sub-Head หนวยเฉพาะแปลงพื้นที่ หนวยนี้เปนหนวยที่มี
ความสําคัญมากที่สุด เพราะเปนหนวยในพื้นที่ที่ปฏิบัติเฉพาะแปลงพื้นที่ที่รับผิดชอบของตนเอง เปน
หนวยที่รวมการบูรณาการของทุกภาคสวนในทางปฏิบัติใหเปนเอกภาพ และเปนหนวยหลักที่ปฏิบัติ
ภารกิจใหเปนไปตามเปาหมาย แนวทางการดําเนินงานเปนไปในทิศทางเดียวกันกับหนวย Local
Head เพียงแตภาคปฏิบัติมีความเขมขนในเรื่องบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวน ทุกองคกร
ทุกหนวยในพื้นที่ ซึ่งพื้นที่ดําเนินการก็เปรียบเสมือนบานของทุกคนที่ตองพึ่งพาอาศัยใชประโยชน
ทรัพยากรในพื้นที่ จึงตองรักษาไวเต็มความสามารถ และหนวยนี้เปนหนวยที่สามารถผลักดันใหการ
ปฏิบัติในทุกภารกิจกลายเปนวัฒนธรรมของชุมชน/ทองถิ่น และมีคานิยมรวมกันได จึงเปนหนวยที่
เปนเหมือนหัวใจของทั้งหมด หากหนวยนี้ประสบความลมเหลว องคาพยพอื่นๆ ก็ไมสามารถเดิน
ตอไปได ตามหลักการของการมีสวนรวม
4.2.4.4 Management ฝายบริหารจัดการ เปนกลไกสําคัญของหนวยเฉพาะ
แปลงพื้นที่ เพราะฝายนี้เปนหนวยที่ใกลชิดสัมพันธกับชุมชนในทางปฏิบัติมากที่สุด เปนฝายที่รวมหัว
จมทายกับชุมชนในทุกสถานการณ การปฏิบัติงานรวมกันกับชุมชนและองคกรอื่นๆ ตองเปนเอกภาพ
พรอมเพรียง สนับสนุนซึ่งกันและกัน แกไขปญหาที่เกิดขึ้นและปรับปรุงพัฒนากระบวนการปฏิบัติ
รวมกัน เปนหนวยที่อาจกําหนดแนวทางปฏิบัติ/กฏเกณฑของสังคม ใหอยูในกรอบกติกาที่ไดตกลง
ยอมรับกันแลวอยางพรอมเพรียง การกําหนดพื้นที่อนุรักษและใชประโยชน (Zoning utilization
and conservation) เพื่อใหเกิดความสมดุลทางธรรมชาติ อาจใชเปนเครื่องมือในการจัดการได โดย
ตั้งอยูบนพื้นฐานตามหลักวิชาการ
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4.2.4.5 Research หนวยวิจัยเปนหนวยที่ตองใชความรูความสามารถสูง ตองมี
กรอบการวิจัยอยางตอเนื่อง ซึ่งรวมถึงการติดตามประเมินผลตามหลักวิชาการดวย นักวิจัยอาจเปน
นักวิจัยในพื้นที่ หรือนักวิจัยจากสวนกลางที่ปฏิบัติภารกิจตามรอบเวลา หรือนักวิจัยชาวบาน หรือ
ปราชญชาวบาน ในกรณีที่จําเปนตองอาศัยความรูความเชี่ยวชาญจากตางประเทศ ใหเสนอไปยังสาย
งานตามขั้นตอนและติดตามความคืบหนาเปนระยะ ในบางกรณีอาจใชเครือขายทั้งในกรอบนักวิจัยเอง
และกับเครือขายภาคอื่นๆ การสราง networking ทั้งกับภาคประชาชนและสื่อตางๆ อาจชวยใหการ
ดําเนินงานดานประชาสัมพันธเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้การถายทอดสายเลือด
นักวิจัยไปยังนักวิจัยรุนเยาวในพื้นที่จะเปนกุญแจสําคัญในการสืบทอดเจตนารมณ หรือถายทอด DNA
จากรุนสูรุน อีกทั้งยังเปนการพัฒนานักวิจัยรุนเยาวในหองเรียนธรรมชาติที่เปนสถานการณจริงอีกดวย
4.2.4.6 Administration หนวยสนับสนุนดานธุรการ การอํานวยความสะดวก
ทั่ว ไป การจัดฝกอบรมบุคลากรและประชาชนที่เกี่ย วของ การประสานงานทั่วไป การจัดหาวัส ดุ
ครุภัณฑ รวมทั้งการดําเนินการทางกฎหมาย เปนหนวยที่เปรียบเสมือนแมบานดูแลหนวยใหปฏิบัติ
ภารกิจไดคลองตัวขึ้น
4.2.4.7 Advisor Committee เปนคณะกรรมการที่ปรึกษา ทั้งระดับชาติ
(ผูทรงคุณวุฒิ /ผูมีประสบการณ/ผูมีบทบาทสําคัญระดับชาติ/ผูแทนองคกรระหวางชาติ) และระดับ
พื้นที่ (ผูเชี่ยวชาญ/ผูมีประสบการณในพื้นที่/ผูรูทั้งปราชญชาวบานและ สถาบันการศึกษา/ผูแทน
องค ก รและผู เ กี่ ย วข อง) คณะกรรมการนี้มีห น าที่ให คําปรึ กษา ทั้งทางดาน สังคม เศรษฐกิ จ ข อ
กฎหมาย วิชาการ การจัดการ และในประเด็นอื่นๆ ที่หนวยงานรองขอ
4.2.4.8 Trust fund กองทุนที่เปนปจจัยสนับสนุนการดําเนินงานในสวนของ
ประชาชนหรือชุมชน ซึ่งไมสามารถเบิกจากงบประมาณแผนดินไดเหมือนหนวยราชการ ที่มาของ
กองทุนอาจเริ่มตนจากงบประมาณของรัฐ หรือจัดทํางบประมาณประจําปของหนวยงาน จากการ
บริจาค จากการระดมทุน (Fund raising) จากงบชวยเหลือขององคกรระหวางประเทศ หรือ ตาม
ชองทางขององคกรตางๆ เชน กองทุนสิ่งแวดลอมภายใตสํานักงานนโยบายและแผนธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม งบของสํานักงานสนับสนุนกองทุนวิจัย เปนตน ผูบริห ารกองทุนตองเปนผูที่มีความรู
ความสามารถและมีขบวนการตรวจสอบของชุมชน มีคณะกรรมการกองทุนกํากับการใชจายอยางเปน
ระบบ และเปนประโยชนตอทรัพยากรและชุมชน หลักการของกองทุนเพื่อใหการดําเนินการในการ
จั ด การพื้ น ที่ คุ ม ครองเป น ไปอย า งต อ เนื่ อ ง ไม ติ ด ขั ด ในเรื่ อ งค า ใช จ า ยที่ จํ า เป น เปรี ย บเสมื อ น
น้ํามันหลอลื่นที่ชวยใหเครื่องจักรทุกชิ้นสวนไดเดินเครื่องดวยความเรียบรอย
4.2.4.9 Evaluation กระบวนการติดตามและประเมินผล ในทุกขั้นตอน ตั้งแต
ระดับ นโยบายและยุ ทธศาสตร จนถึงระดับ ปฏิบัติในพื้น ที่ เพื่อจะไดนําขอบกพรองหรืออุป สรรค
รวมทั้งปจจัย นอกเหนือการควบคุมที่อาจเกิดขึ้น ในขั้นตอนตางๆ มาพิจารณาปรับปรุงแกไข และ
นําเสนอใหระดับนโยบายกําหนดมาตรการและแนวทางในการจัดทํานโยบายและยุทธศาสตรในโอกาส
ตอไป การประเมินจะไดผลดีถาใช Third Party ที่ไมมีอคติแอบแฝง ประเมินตามขอเท็จจริงจะได
สะทอนภาพที่แทจริง เพื่อนํามาแกไขปญหา หรือพัฒนาปรับปรุงกระบวนการใหมีประสิทธิภาพยิ่งๆ
ขึ้นไป
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4.2.5 บทสรุปของการกําหนดพื้นที่คุมครองทางทะเลโดยการมีสวนรวม
ตามประสบการณใ นเกือ บทุก พื้น ที่ และทุกภูมิ ภ าค ชี้ใ หเห็ น การเสื่อ มถอยของ
ทรัพยากรทางทะเลอยางตอเนื่อง ทําใหประชาชนทั่วไป ชุมชนทองถิ่น องคกรอนุรักษทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอมทั้งในและระหวางประเทศ ไดใหความสนใจและตระหนักถึงภัยอันตรายที่กําลังเกิดขึ้นมา
อยางตอเนื่อง
การพบปะหารือเพื่อหาทางออกในการแกไขปญหาในเรื่องทรัพยากรลดลงและ
เสื่อมถอย จึงเกิดขึ้นในหลายเวทีทั้งระดับชาติและนานาชาติในชวงสองทศวรรษที่ผานมา ผลจากการ
ประชุมสวนใหญออกมาตรงกันคือการเพิ่มจํานวนในการกําหนดพื้นที่คุมครองใหเปนกลไกสําหรับใช
ในการดําเนินการอนุรักษทรัพยากรไมใหลดนอยลง พรอมกับการพัฒนาการดานการฟนฟูระบบนิเวศ
และทรัพยากรใหกลับคืนมาควบคูกันไป
อยางไรก็ตาม ในบางพื้นที่ที่ไดมีการกําหนดพื้นที่คุมครองในรูปแบบตางๆ แลว แต
การปฏิบัติยังไมไดผลเทาที่ควร ทั้งนี้เนื่องจากในกระบวนการปฏิบัติสวนใหญขาดกระบวนการมีสวน
รวมที่เปนกลไกสําคัญยิ่ง โดยเฉพาะชุมชนในพื้นที่ที่อยูใกลชิดกับทรัพยากร และเปนกลุมชุมชนที่ใช
ประโยชนจากทรัพยากรในวิถีชีวิตของเขาเหลานั้น การหวงแหนทรัพยากรจึงเปนไปตามธรรมชาติของ
ชุมชนในพื้นที่ การดูแลปกปกรักษาทรัพยากรเปรียบเสมือนหนาที่ของเขาโดยจิตสํานึก ภาครัฐจึงควร
สนับสนุนอุปกรณเครื่องมือหรือใหมีกลไกในการเปดชองทางใหชุมชนไดเขามามีสวนรวมโดยถูกตอง
ตามกระบวนการทางรัฐศาสตรและนิติธรรม กรอบแนวทางขอเสนอแนะในการจัดการขางตนจึงนาจะ
เปนทางออกและตอบโจทยการปองกันรักษาทรัพยากรทางทะเล/สัตวทะเลหายากใหคงอยูอยางยั่งยืน
ตลอดไป
กรอบข อ เสนอแนะดั งกล าวขา งต น (ตามแผนภู มิ ที่ 4 ในข อ 4.2.4) เปน เพี ย ง
แนวทางและกลไกที่ภาครัฐและชุมชน รวมทั้งองคกรเอกชน ไดใชเปนกรอบในทางปฏิบัติ ซึ่งตองใช
ระยะเวลาหนึ่งในการดําเนินการใหเขารูปเขารอย เปาหมายทายที่สุดคือกรอบในการปฏิบัติจะเปนที่
ยอมรับของทุกภาคสวนและกลายเปนวัฒนธรรมของชุมชนและเปนวิถีชีวิตที่สืบทอดตอไปยังลูกหลาน
ของเขา ดวยประการฉะนี้ หากคนรุนนี้กระทําการไดสําเร็จก็จะเปนการคืนทรัพยสมบัติของลูกหลานที่
เราหยิบยืมมาใชในชวงหลายทศวรรษที่ผานมา ใหกับพวกเขาสักที
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