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บทคัดย่ อ : ความอุดมสมบู รณ์ ของโลมาหลังโหนก (Sousa chinensis) และวาฬบรูด้า (Balaenoptera edeni) ของทะเลอ่าวไทย
ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาชมสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทางทะเลในอ่าวไทยตอนบนซึ่งส่งผลต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างวาฬและโลมา และ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งกันระหว่างการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของชุมชนและการอนุรักษ์ นักวิจัยทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ
ปรับ เปลี่ ย นของชุ ม ชนชาวประมงต่ อ รายได้ ของธุร กิ จ น าเที่ ย วชมโลมาและวาฬอัน เป็ น รายได้ เสริ ม โดยการใช้เครื่อ งมื อ ประเมิ น
สภาวะการณ์ชนบทแบบเร่งด้วยและแบบสอบถามกึ่งโครงสร้าง นักวิจัยสัมภาษณ์ชาวประมงจานวน 65 ราย จาก 5 ตาบล ได้แก่ ตาบล
บางตะบูน ตาบลแหลมผักเบี้ย ตาบลบ้านแหลม ตาบลหาดเจ้าสาราญ อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี หาดนางกา อาเภอดอนสัก จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ตาบลแหลมประทับ อาเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนพฤษภาคม 2559 และการ
สารวจทางทะเลโดยเรือของชาวประมง ผลการศึกษาชี้ให้เห็นถึงแรงกระตุ้นที่ทาให้ชาวประมงปรับเปลี่ยนความเป็นอยู่มาสู่การทาธุรกิจ
นาเที่ยวชมวาฬและโลมา โดยมีปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจนาเที่ยวชมวาฬและโลมาประสบความสาเร็จได้แก่ โอกาสในการพบเห็น
โลมาและวาฬของชุมชนชาวประมง ทัศนคติและความตระหนักถึงความสาคัญในทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลเพื่อการอนุรั กษ์โลมาและ
วาฬ ซึ่งสามารถช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถจัดลาดับความสาคัญถึงนโยบายที่เหมาะสมในวางแผนการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากร
ทางทะเลร่วมกับชุมชนชาวประมง อีกทั้งฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทางทะเลและธุรกิจท่องเที่ยวชมวาฬและโลมา
ตามธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
คาสาคัญ : การปรับเปลี่ยนความเป็นอยู่, ชาวประมง, การท่องเที่ยว, โลมาและวาฬ, ทะเลอ่าวไทย
Abstract : Livelihood changes of artisanal fishery community for wildlife cetacean watching tourism
activities in the Gulf of Thailand
Suwat Jutapruet
Fishery Resources, Faculty of Science and Industrial Technology Prince of Songkla University, Surat Thai Campus,
Amphur Muang, Surat Thani, 84000
Corresponding author : suwat.j@psu.ac.th
The abundance of the Indo-Pacific Humpback Dolphin (Sousa chinensis) and Bryde’s Whale (Balaenoptera edeni)
attracts tourists to watch wildlife cetacean in the Gulf of Thailand affecting to cetacean species and being in
conflict between fishermen community benefits and the conservation. The researcher studies the relationship
between livelihood change of fishermen communities and incomes from watching tourism which was carried out
by rapid rural appraisal tools and semi-structured interviews. 65 fishermen of 5 communities, (i) Tambon BangTaboon, (ii) Tambon Laem Pakbia, Ban Laem District; (iii) Tambon Had JaoSumran, Muang District, Petchburi
Province; (iv) Had Nang Gum, Donsak District, Surat Thani Province, and; (v) Tambon Laem Pratub, Khanom District,
Nakhon Si Thammarat Province, were interviewed during October 2015 - May 2016. Field surveys were conducted
by fishermen boats. The results indicated that the motivation of fishermen for livelihood changed towards wildlife
cetacean watching tourism. The success factors to the dolphin and whale watching in artisanal communities are
the opportunity of sighting of whale and dolphin, attitudes and awareness of fishermen about marine resources
for dolphin and whale conservation. These data will promote and support related organizations in clarification of
marine conservation’s policies integrating artisanal fishery managements with wildlife cetacean watching tourism
and sustainable cetacean habitats restoration in the future.
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บทนา
การท่องเที่ยวชมโลมาและวาฬสามารถพบได้ในหลายประเทศทั่วโลก (O’Connor et al, 2009) และกาลังเพิ่มปริมาณสูงขึ้น
ทั่วโลก (D'Lima, C., 2016) เนื่องจากเริ่มเป็นที่ทราบกันดีว่าการท่องเที่ยวชมวาฬและโลมาตามธรรมชาติสร้างสานึกที่ดีในแง่ของการไม่
กักขังสัตว์ในกรงขังหรือสวนน้า (Hughes, 2001) แต่ก็ส่งผลกระทบต่อแหล่งที่อยู่อาศัยของโลมาและวาฬตามธรรมชาติเช่นกัน (Parsons
et al., 2003, Lusseau and Higha, 2004, Mustika et al., 2012, Beasley et al., 2010, Tseng et al., 2011, Orams, 2002,
Samuels and Bejder, 2004) การจัดแสดงโลมาโชว์ โดยแสดงความสามารถพิเศษของโลมาในประเทศไทยสามารถชมได้ในหลายพื้นที่
บางแห่งมีมานานกว่า 30 ปี แต่การท่องเที่ยวชมโลมาและวาฬตามธรรมชาติในประเทศไทยพึ่งเริ่มมาได้ไม่นานนัก ดาเนินการโดยชุมชน
ชาวประมงเพื่อเป็นรายได้เสริมเป็นส่วนใหญ่ ช่วยส่งเสริมการพัฒ นาเชิงเศรษฐกิ จชุมชนชายฝั่งได้ (Hughes et al., 2001, Parsons
et al., 2003, Hu et al., 2009, Beasley et al., 2010, Mustika, K. et al., 2012) นอกจากนั้นยังสามารถสร้างจิตสานึกในชุมชนให้
มองเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลได้อีกด้วย (Mustika, K. et al., 2012)
การบริหารจัดการเชิงพื้นที่ในแหล่งท่องเที่ยวชมโลมาและวาฬตามธรรมชาติสามารถช่วยลดผลกระทบต่อแหล่งที่อยู่อาศัยของ
โลมาและวาฬในแหล่งท่องเที่ยวได้ (Lusseau and Higham, 2004) ซึ่งในประเทศไทยยังไม่ได้ถูกกาหนดหรือวางการบริหารเชิงพื้นที่
และนโยบายที่แน่ชัด ชาวประมงที่คุ้นเคยกับการพบเห็นวาฬและโลมามักจะดาเนินการเอง เนื่องจากมีประสบการณ์ในการพบเห็นโลมา
ด้วยตนเองได้บ่อยครั้ง (Jutapruet et al., 2014) โดยดาเนินการนาเรือขึ้นทะเบียนเป็นเรือท่องเที่ยวและนาเที่ยวได้ด้วยตนเองทันที
อย่างไรก็ ตามเครือข่ายความรู้จั ก กั น ในหมู่ ชาวประมงท าให้ ก ารขยายพื้ น ที่บ ริก ารน าเที่ ย วชมโลมาและวาฬเพิ่ มมากขึ้น โดยอาศั ย
ประสบการณ์และความสามารถของชาวประมงในแต่ละชุมชน (Jutapruet et al., 2014) แต่หากการกระจายพื้นที่ให้บริการดังกล่าว
ยังไม่ข้อมูลที่สนับสนุนที่เพียงพอต่อการนาไปสู่การบริหารจัดการเชิงพื้นที่ที่เหมาะสม ทาให้ไม่สามารถควบคุมต่อความต้องการท่องเที่ ยว
ชมโลมาและวาฬที่สูงขึ้น การรบกวนจากเสียงเครื่องยนต์ที่นาเที่ยวชมโลมาและวาฬ ส่งผลต่ อการดารงชีวิตและที่อยู่อาศัยของโลมาและ
วาฬได้ (Lusseau, D., et al, 2004, Piwetz et al, 2012) ในทางกลับกันประเด็นที่ควรพิจารณาในแง่ของการท่องเที่ยวชมโลมาและ
วาฬในธรรมชาติสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนชาวประมงจากการทาประมงเพียงอย่างเดียวสู่การทาธุรกิ จนาเที่ยวชม
โลมาและวาฬได้
งานวิจัยชิ้นนี้จะรวบรวมข้อมูลจากพื้นที่ที่มีรายงานการพบและการท่องเที่ยววาฬบรูด้า (Balaenoptera edeni) บริเวณอ่าว
ไทยตอนบน บริเวณชุมชนชายฝั่งและน่านน้าของจังหวัดสมุทธสาคร จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์และชุมพร และโลมาหลังโหนก
(Sousa chinensis) อ าเภอขนอมจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช (กาญจนา และคณะ 2555, 2556, Jaroensutasinee et al., 2010,
Jutapruet et al., 2014) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ค้นหาสาเหตุและแรงจูงใจที่ทาให้ชาวประมงบางกลุ่มปรับเปลี่ยนความเป็นอยู่การดารง
ชีพจากอาชีพประมงสู่การนาเที่ยวชมโลมาและวาฬในทะเลอ่าวไทย 2) สารวจการกระจายตัวของการพบเห็นโลมาและวาฬในแหล่ง
ท่องเที่ยวและบริเวณพื้นที่ให้บริการนาเที่ยวจากประสบการณ์ของชาวประมงเทียบกับการพบเห็นจริง 3) รวบรวมความรู้พื้นฐานด้าน
วาฬและโลมาของชาวประมงอันเป็นประโยชน์ต่อการนาเที่ยว และทัศนคติของชาวประมงต่อแนวทางการบริหารการท่องเที่ยวเพื่อการ
อนุรักษ์ทรัพยากรโลมาและวาฬในทะเลอ่าวไทย ซึ่งจากทั้ง 3 ประเด็นนี้จะเป็นข้อมูลที่สามารถช่วยสนับสนุนการตัดสินใจกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการนาไปใช้ในการบริหารการใช้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทางทะเลซึ่งจัดเป็นสัตว์ทะเลหายาก อันเป็นทรัพยากรทาง
ทะเลอันมีค่าของทะเลไทยให้คงอยู่ต่อไป

วิธีการ
ผู้วิจัยทาการสัมภาษณ์ชุมชนชาวประมง 65 ราย ใน 5 ชุมชน ได้แก่ ตาบลบางตะบูน ตาบลแหลมผักเบี้ย อาเภอบ้านแหลม
ตาบลหาดเจ้าสาราญ อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี หาดนางกา อาเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตาบลแหลมประทับ อาเภอขนอม
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้การประเมินสภาวะชนบทอย่างเร่งด่วน 1) ปฏิทินฤดูกาล เพื่อทราบถึงช่วงปีที่เริ่มนาเที่ยวชมวาฬและ
โลมา ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการนาเที่ยวชมวาฬและโลมาในพื้นที่อ่าวไทย 2) การจัดทาแผนที่ชุมชน เพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง
แรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนความเป็นอยู่ของชุมชาวประมงที่เคยดารงชีวิตด้วยการทาการประมงเพียงอย่างเดียวไปสู่การนาเที่ยวชมวาฬ
และโลมาในพื้นที่ทะเลอ่าวไทย โดยสร้างตารางบนพื้นที่ทะเลอ่าวไทยตอนบนขนาด 5x5 ตารางกิ โลเมตร และสร้างตารางบนพื้นที่
ท่องเที่ย วทะเลขนอม ขนาด 200x200 ตารางเมตร จากนั้นให้ชาวประมงระบุตาแหน่งบนแผนที่ตามประสบการณ์ ของชาวประมง
จากนั้นคานวณเป็นร้อยละความถี่ของพื้นที่สี่เหลี่ยมแต่ละช่องจากโอกาสที่ชาวประมงจะพบทั้งหมดในพื้นที่สี่เหลี่ยมช่องเดียวกัน และ
การส ารวจด้วยเรือ ของชาวประมงในพื้ น ที่ ท่ อ งเที่ ย วชมวาฬและโลมา โดยการระบุ ด้ วยตนเองและการแนะน าการใช้ GPS ให้ กั บ
การประชุมวิชาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3
15-17 มิถุนายน 2559 โรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน จังหวัดน่าน
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ชาวประมง เพื่อยืนยันตาแหน่งที่พ บเห็นโลมาระหว่างการนาเที่ยวในพื้นที่อาเภอขนอม และการอนุเคราะห์ข้อมูลจากบริษัทนาเที่ยว
3) การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเพื่อมุ่งเน้นหาปัจจัยเสริมอื่นๆที่ส่งผลในการผลักดันอันนาไปสู่การท่องเที่ยว ช่วงเวลาในการนาเที่ยว
พื้นที่ที่พบโลมาและวาฬ ความรู้พื้นฐานของชุมชนด้านวาฬและโลมาอันนาไปสู่การให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวอย่างถูกต้อง และทัศนคติต่อ
การอนุรักษ์วาฬและโลมา

ผลการศึกษา
1. ปฏิทินฤดูกาล
จากการสั ม ภาษณ์ ชุ ม ชนชาวประมงอายุ ร ะหว่ า ง 20-66 ปี จ านวน 65 ราย เป็ น เพศชาย 51 ราย เพศหญิ ง 14 ราย
มีประสบการณ์ทาการประมงระหว่าง 2-60 ปี ค่าปีเฉลี่ยอยู่ที่ 24.4±11 ปี จากการสัมภาษณ์โดยแบ่งเป็นกลุ่มนาเที่ยวชมวาฬบริเวณอ่าว
ไทยตอนบน ช่วงเวลานาเที่ยวชมวาฬในรอบปีจะอยู่ช่วงเดือน ตุลาคม ถึง เดือนมกราคม โดยมีบริษัทนาเที่ยวบางรายและชาวประมงบาง
กลุ่มนาเที่ยวเพิ่มเติมในช่วงเดือนเมษายน จนถึงเดือนกันยายน โดยไม่รวมช่วงเวลาที่เกิดลมมรสุม ใช้เวลาเฉลี่ย 345 นาทีต่อการนาเที่ยว
1 ครั้ง และกลุ่มนาเที่ยวชมโลมาในอาเภอ ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช และอาเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ช่วงเวลานาเที่ยวใน
รอบปีจะอยู่ช่วง เดือนมกราคม ถึงเดือนตุลาคม และไม่ออกนาเที่ยวในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม เนื่องจากลมมรสุมประจาปี ใช้
เวลาเฉลี่ย 73 นาทีต่อการนาเที่ยว 1 ครั้ง โดยทั้งสองกลุ่มจะมีช่วงเวลาในการนาเที่ยวต่อวันเริ่มตั้งแต่ 6.00-19.00 ในขณะช่วงเวลาการ
พบเห็นอยู่ในช่วง 7.00-17.00 ผลการศึกษาได้นาเสนอในภาพที่ 1
1.1 การท่องเที่ยวชมวาฬบริเวณอ่าวไทยตอนบน
จุดเริ่มต้นการท่องเที่ยวชมวาฬนาโดยคุณจารูญ พงษ์พิทักษ์ เดิมประกอบอาชีพชาวประมงจับปลากุเลา บริเวณนอกทะเล
อาเภอบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี รับนักท่องเที่ยวตกปลา และถ่ายภาพนกอพยพย้ายถิ่น ตามสภาพอากาศที่อานวยเป็นอาชีพเสริม โดย
ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน ว่าจ้างให้นาเรือออกสารวจวาฬบรูด้าเป็นประจา
เริ่มตั้งแต่ในปี พ.ศ.2548 และเมื่อมีรายงานการพบเห็นทางวิชาการโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
โทรทัศน์และสื่อสังคมออนไลน์บ่อยครั้งขึ้น ทาให้มีผู้สนใจทั่วไปอยากพบเห็นวาฬบรูด้ามากยิ่งขึ้น ทาให้ความต้องการในการนั่งเรือชม
วาฬเพิ่มมากขึ้นแต่ด้วยจานวนชาวประมงที่สามารถนาเที่ยวได้ไม่เพียงพอ จึงเกิดมีการชักชวนชาวประมงในชุมชนแหลมผักเบี้ย ตาบล
บ้านแหลม อาเภอแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี ในพื้นที่ใกล้เคียงดาเนินกิจกรรมดังกล่าวมากขึ้น จากนั้นได้เกิดบริษัทเอกชนนาเที่ยวชม
วาฬโดยเฉพาะและขยายจุดนาเที่ยวไปยังบริเวณหาดเจ้าสาราญ อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี นาโดยรับการส่งเสริมจากเทศบาลตาบล
หาดเจ้าสาราญ นอกจากนี้ยังมีจุดที่ยกเลิ กบริการไปแล้ว อีก 4 จุด ได้แก่ ชายหาดอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด และร้านอาหารครัว
ชมวาฬ อาเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หาดทุ่งวัวแล่น และชุมชนท้องตมใหญ่ จังหวัดชุมพร
1.2 การท่องเที่ยวชมโลมาบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช
การท่องเที่ยวชมโลมาในบริเวณอาเภอขนอมเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 โดยมีจุดนาเที่ยวชมโลมาที่กระจายอยู่ในชุมชนชายฝั่ง
จุดท่องเที่ยวเดิม 3 จุด ตั้งแต่ปี ได้แก่ อ่าวแขวงเภา แหลมประทับ ตาบลท้องเนียน อาเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราชและอ่าวนางกา
อาเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเกิดจุดท่องเที่ยวใหม่เพิ่มอีก 3 จุด ในปี พ.ศ.2558 ชุมชนอ่าวเตล็ด ชุมชนหัวเขาออก และชุมชน
ท้องโหนด อาเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยในปี พ.ศ.2558 ชาวประมงในบ้านแหลมประทับใช้เรือประมงเพื่อการนาเที่ย ว
ทั้งหมด จะมีการออกหาปลาเพื่อเป็นอาหารในครัวเรือนบ้างเป็นบางครั้ง
2. การจัดทาแผนที่ชุมชน
2.1 จากประสบการณ์ของชาวประมงและบริษัทนาเที่ยว บริเวณอ่าวไทยตอนบน
จากการสารวจด้วยแบบสอบถามเชิงพื้นที่บริเวณการท่องเที่ยวชมวาฬบรูด้าและข้อมูลอนุเคราะห์จากบริษัทนาเที่ยวทาให้
พบว่า โอกาสในการพบเห็นวาฬบรูด้ากระจายตัวดังภาพที่ 2
2.2 จากผลการสารวจและการใช้แบบสอบถามเชิงพื้นที่บริเวณการท่องเที่ยวชมโลมา
พื้นที่ชมโลมาบริเวณรอยต่อของจังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานี มีจุดให้บริการนาเที่ยวชมโลมาในพื้นที่ใกล้เคียงกัน
6 จุดและสามารถพบเห็นโลมาได้ถึง 3 ชนิด ได้แก่ โลมาหลังโหนก (Sousa chinensis) โลมาอิรวดี (Orcaella brevirostris) และโลมา
หัวบาตรหลังเรียบ (Neophocaena phocaenoides) และมีการพบวาฬบรูด้า (Balaenoptera edeni) 1 ครั้ง ดังภาพที่ 3
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3. การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง
ในปี พ.ศ.2557 มีการเปลี่ยนแปลงการนาเที่ยวชมโลมาและวาฬสูงที่สุด กลุ่มชาวประมงที่ประสบความสาเร็จในการนาเที่ยว
ชมโลมามากที่สุดคือชาวประมงในหมู่บ้านแหลมประทับ ซึ่งได้วางแผนการให้บริการเรือไม่เกิน 2 ลาต่อครัวเรือน มีเรือให้บริการชมโลมา
ไม่ต่ากว่า 50 ลา และเป็นหมู่บ้านเดียวที่หันมาประกอบอาชีพ หลักจากการนาเที่ยวชมโลมา โดยเฉลี่ยมีการนาเที่ยวไม่น้อยกว่าวันละ
1 ครั้งต่อลา ยกเว้นเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม นอกจากนี้ในหมู่บ้านแหลมประทับได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนในพื้นที่ในการสนับสนุนการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ เช่น การปรับปรุงพื้นที่ การทาถนนทางเข้า การแนะนาลูกค้าจากโรงแรมและรี
สอร์ทต่างๆ ในบริเวณพื้นที่ชายหาดขนอมให้ทราบถึงกิจกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่ นอกจากนั้นยังมีการหักเงินนาเที่ยวแต่ละครั้งเป็นกองทุ น
ในชมรมอนุรักษ์โลมาในหมู่บ้านเพื่อปรับปรุงการให้บริการและนามาใช้ส่งเสริมธุรกิจในหมู่บ้านอีกด้วย ความเห็นของชาวประมงส่วนใหญ่
ที่หันมาประกอบธุรกิจชมโลมาเพียงอย่างเดียวเพราะมีรายได้ที่ค่อนข้างมั่นคงและแน่นอน ไม่ต้องการซื้อเครื่องมือประมง ต่างจากการทา
ประมงซึ่งได้สัตว์น้าไม่แน่นอน บางครั้งต้องเสียค่าซ่อมบารุงเครื่องมือประมง และไม่คุ้มค่าเชื้อเพลิงในการเดิ นทาง ในขณะที่จุดนาเที่ยว
ชมโลมาบริเวณอื่นๆในบริเวณอาเภอดอนสักและอาเภอขนอม กาลังพัฒนาเพิ่มขึ้นแต่ยังขาดการบริหารจัดการที่ชัดเจนและมีแนวโน้ม
นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น การนาเที่ยวชมวาฬกาลังขยายตัวเป็นวงกล้าง ซึ่งจุดให้บริการนาเที่ยวของชาวประมงในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน
จะอยู่ค่อนข้างห่างจากกัน ประเภทเรือที่ใช้มีขนาดใหญ่ใช้ เครื่องยนต์ที่มีแรงม้าสูงกว่า สามารถนานักท่องเที่ยวได้ครั้งละมากกว่า ทุ กจุด
ได้รับการสนับ สนุน จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน บริเวณปากแม่น้าบางตะบู นได้มีส่วนช่วยในการออกสารวจเพื่ องานวิจัยจาก
หน่วยงานภาครัฐบ่อยครั้ง พื้นที่หาดเจ้าสาราญได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐในการวางแผนจัดการท่องเที่ยวชมวาฬเป็นอย่าง
ดีทาให้มีชาวประมงรายใหม่เริ่มประกอบธุรกิจนาเที่ยวตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 เกิดการกระจายจุดนาเที่ยวใหม่เพิ่มขึ้น จากพื้นที่เดิม บริเวณ
ปากแม่น้าบางตะบูน และแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี แต่การนาเที่ยวชมวาฬของชาวประมงในบริเวณอ่าวไทยตอนบนยังเป็นเพียง
รายได้เสริมเนื่องจากยังไม่สามารถนาเที่ยวได้อย่างสม่าเสมอ เพราะว่าสามารถพบเห็นวาฬได้บ่อยในช่วงฤดูปลอดมรสุมระหว่างเดือน
ตุลาคมจนถึงเดือนมกราคมเท่านั้น นอกจากนั้นชาวประมงนาเที่ยวชมวาฬมีความเห็นว่านโยบายภาครัฐที่ชาวประมงไม่สามารถใช้อวนรุน
อวนลาก การรื้อถอนโพงพางบริเวณอ่าวไทยตอนบน เป็นการส่งเสริมให้เกิดการฟื้นฟูสภาพแหล่งที่อยู่อาศัยของวาฬและโลมาในอ่าวไทย
ตอนบนได้
ในปีพ.ศ. 2557 จากจานวนชาวประมงนาเที่ยวผู้ให้สัมภาษณ์ 65 ราย เป็นชาวประมงนาเที่ยวชมโลมาและวาฬรายใหม่ร้อยละ
73.34 โดยร้อยละ 95.31 ของชาวประมงนาเที่ยวเห็นว่าจานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น และเห็นว่าปริมาณเรือนาเที่ยวที่เพิ่มขึ้นนี้ส่งผล
ต่อประชากรโลมาและวาฬร้อยละ 78.13 แต่ได้เสนอแนะข้อคิดเห็นบางประการเกี่ยวกับผลกระทบที่ จะเกิดขึ้นไว้ดังนี้ ควรได้รับความรู้
ในการนาเที่ยวชมวาฬและโลมาอย่างสม่าเสมอ ความทิ้งระยะห่างจากโลมาและวาฬ เพิ่มความระมัดระวังในการบังคับเรือ การดับ
เครื่องยนต์เรือในจุดที่พ บโลมาและวาฬ การรัก ษาความสะอาด และไม่ให้ อาหารโลมา ความเห็นของชาวประมงในการเสนอความ
ต้องการในการพัฒนาการท่องเที่ยวชมโลมาและวาฬเรียงลาดับตามจานวนชาวประมงนาเที่ยวผู้ให้ความเห็นดังนี้ 1) การปรับปรุงสถานที่
ขึ้นเรือปรับปรุงเรือให้มีความปลอดภัยมากขึ้น 2) การทาป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อประเภทต่างๆ 3) การอบรมให้ความรู้เรื่องโลมาส่งเสริม
การนาเที่ยวแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การดูแลทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลให้มีความสมบูรณ์ 4) การบริการที่ดี และ 5) ภาครัฐให้
การสนับสนุน ปัจจัยส่งเสริมให้การท่องเที่ยวชมวาฬและโลมาประสบความสาเร็จโดยความเห็นของชาวประมงเรียงลาดับตามจานวน
ชาวประมงนาเที่ยวผู้ให้ความเห็นดังนี้ 1) การประชาสัมพันธ์ด้วยป้าย แผ่นพับ และการเผยแพร่ข้อมูลภาพถ่ายและวีดิโอในสื่อสังคม
ออนไลน์ 2) การสร้างจิตสานึกและรณรงค์ให้ชุมชนและนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามกฏเกณฑ์การนาเที่ยวชมโลมาและวาฬอย่างถูกวิธี และ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล 3) ความเข้มแข็งและความสามัคคีของชุ มชน 4) การสร้างความประทับใจในการบริการให้แก่
นัก ท่ องเที่ ย วเพื่ อการประชาสัม พัน ธ์แบบบอกต่อ และ 5) การพั ฒ นาพื้ นที่ ให้สะอาด ความเรีย บร้อยของสถานที่ การพั ฒ นาความ
ปลอดภัยในการท่องเที่ยว ด้านความรู้พื้นฐานด้านการแยกชนิดของโลมาและวาฬชาวประมงตอบได้ถูกต้องร้อยละ 78.3 จากจานวน
ชาวประมง 65 ราย โดยความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและชาวประมงนาเที่ยวโลมาและวาฬ ชาวประมงที่นาเที่ยวทั้งหมดเคย
ได้รับการอบรมเกี่ยววิธีการนาเที่ยวชมโลมาและวาฬและการสนับสนุนการข้อมูลวิชาการท่องเที่ยวชมโลมาและวาฬจากหน่วยงานภาครัฐ
ร้อยละ 93.8 อยากได้รับการอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวาฬและโลมาในแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มเติม ร้อยละ 89.23 ได้มีส่วนร่วมในการ
สารวจโลมาหรือวาฬจากหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยวิจัยที่เกี่ยวข้อง

บทสรุป
การปรับเปลี่ยนความเป็นอยู่ของชาวประมงที่ผันตัวมาประกอบธุรกิจนาเที่ยวเพื่อสร้างรายได้เสริมนั้น มีปัจจัยสนับสนุน ดังนี้
1) ความคุ้นเคยในพบเห็นในแต่ละพื้นที่ มีช่วงเวลาและเวลาที่ใช้ในการนาเที่ยวท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน ช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวสามารถ
พบโลมาและวาฬอยู่ระหว่าง 8.00-18.00 มีโอกาสพบเห็นได้สูงสุดช่วง 9.00-10.00 ชาวประมงทราบแหล่งการกระจายตัวมีความเป็นได้
ที่จ ะนานัก ท่องเที่ ยวไปยังจุดที่สามารถพบเห็นโลมาและวาฬได้ การพบเห็นวาฬอาจจะเป็นไปได้ว่าพบได้ตลอดแนวชายฝั่งอ่าวไทย
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แต่ เนื่ อ งจากไม่ได้บ่ อ ยครั้งเท่ าบริเวณอ่ าวไทยตอนบน จึงท าให้ เป็ น ไปได้ ว่าบางจุด น าเที่ ย วชมวาฬบริเวณจั งหวัด ประจวบคีรีขั น ธ์
และชุมพรต้องปิดตัวไป 2) การได้รับการสนับ สนุนจากภาครัฐและเอกชน โดยการให้ความรู้ด้านชนิดพันธุ์หรือพื้นฐานทางวิชาการ
ที่จาเป็นเพื่อเป็นประโยชน์แก่ ก ารแนะนานัก ท่ องเที่ย ว การปรับปรุงการบริหารจัดการและพื้นที่ ให้ บริก าร การส่งเสริมการบริการ
และการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 3) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการ แนวทางในการดาเนินการกิจกรรมท่องเที่ยวชม
วาฬและโลมา สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับปัจ จัยสนับสนุน และแนวทางปรับปรุงกิจ กรรมการท่องเที่ยวทางทะเลได้ 4) ข้อมูลการ
ประชาสัมพันธ์และการกระจายข่าวจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเกี่ย วกับวาฬและโลมาในสื่อสังคมออนไลน์มี มาอย่างต่อเนื่อง
ชาวประมงส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและมีปริมาณนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปี ซึ่งก็ทาให้ชาวประมง
หันมาทาธุรกิจนาเที่ยวมากขึ้น จนเปลี่ยนเป็นการนาเที่ยวเพียงอย่างเดียวในหมู่บ้านแหลมประทับ อาเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ข้อเสนอแนะ 1) ควรกาหนดพื้นที่งดจับสัตว์น้าบริเวณชายฝั่งของหมู่บ้านที่ประกอบธุรกิจนาเที่ยวชมโลมาในบริเวณ อ่าวเตล็ด
เกาะท่าไร่ พื้นที่รอยต่อของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้าเพื่อการอนุรัก ษ์แหล่งที่อยู่อาศัยโลมา
2) ภาครัฐควรมีการสุ่มตรวจลาดตระเวนและสารวจพื้นที่อย่างสม่าเสมอ เนื่องจากเริ่มมีก ารลักลอบให้อาหารปลาโลมาให้เห็นอยู่ได้
บ่อยครั้ง อาจจะทาให้พฤติกรรมการหาอาหารของโลมาเปลี่ยนไป (Orams, 1996, 2002, Samuels and Bejder 2004) หรืออาจจะติด
เชื้อจากปลาที่ไม่สดได้หรือสารเคมีปนเปื้อ นที่ ใช้รัก ษาสภาพปลาได้ 3) ควรมีอบรมภาษาอังกฤษในบางท้ องที่ ที่เริ่มมีนั ก ท่องเที่ ย ว
ชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้น เพื่อแนะนาการนาเที่ยวให้กับชุมชนชาวประมงหรือป้ายประชาสัมพันธ์แบบภาษาอังกฤษเพื่อแนะนาข้อมูลการ
ท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้อง 4) ภาครัฐควรกาหนดนโยบายการให้บริการนาเที่ยวอย่างชัดเจนเช่น การบังคับใช้การทาประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการนาเที่ยวเพื่อส่งเสริมการให้บริการ การขึ้นทะเบียนเรือประมงนาเที่ยว และการกาหนดขอบเขตสาหรับ
การนาเที่ยวชมโลมาและวาฬโดยเฉพาะ เพื่อจากัดการขยายพื้นที่ให้บริการนาเที่ ยวที่มีแนวโน้มจะมีปริมาณสูงขึ้น หากปริมาณเรือมาก
จนเกินไปอาจจะนาไปสู่การรบกวนแหล่งที่อยู่อาศัยของโลมาและวาฬได้ 5) ควรคานึงถึงประเภทเรือที่ใช้นาเที่ยว หลายครั้งนักวิจัยพบว่า
ในบางพื้นที่เริ่มมีการนานักท่องเที่ยวโดยเรือสปีดโบ๊ทจากเกาะสมุยซึ่งใช้ความเร็วที่สู งเกินไปในการมาชมโลมา หรือการให้บริการเช่าเรือ
เจทสกีบริเวณในหาดนางกา ซึ่งเป็นการรบกวนแหล่งที่อยู่อาศัย ของโลมา (Van Parijs and Corkeron, 2001, Tseng et al., 2011)
และทาลายทัศนียภาพที่งดงามด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 6) ภาครัฐควรให้ข้อมูลสนับสนุนบางวิชาการด้านโลมาและวาฬอย่างต่อเนื่อง
แก่ชาวประมงและนักท่องเที่ยว เนื่องจากการให้ความรู้ในกระบวนการท่องเที่ยวเป็นสิ่งจาเป็นที่ช่วยสร้างจิตสานึกและเห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรทางทะเล (Amante-Helweg, 1996)
การศึกษาในครั้งนี้ยังสามารถนาไปเป็นข้อมูลที่สาคัญและเป็นประโยชน์ในอีกหลายพื้นที่มีศักยภาพในการพัฒนาการนาเที่ยว
ชมโลมาและวาฬ อีกควรทาการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของชุมชนชาวประมง เพื่อปรับปรุงมาตรการเชิง
พื้นที่ แนวนโยบายที่เหมาะสมในการบริหารจัดการชุมชนและการอนุรักษ์โลมาและวาฬในพื้นที่ที่แตกต่างกันเช่น โลมาในทะเลฝั่งอันดา
มัน บริเวณเกาะสุกร จังหวัดตรัง โลมาอิรวดีบริเวณปากแม่น้า เขตบางขุนเทียน โลมาอิรวดีในอ่าวตราด จังหวัดตราด โลมาอิรวดีในแม่น้า
บางปะกง ตาบลท่าข้าม อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งสามารถนาไปพัฒนาการท่องเที่ยวชมสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทางทะเลในแต่
ละพื้ น ที่ ช่ ว ยสนั บ สนุ น เศรษฐกิ จ ชุ ม ชนชายฝั่ ง สร้ า งความห่ ว งแหน ตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ และมองเห็ น คุ ณ ค่ า ในการรั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลเพื่อโลมาและวาฬของไทยต่อไปในอนาคต
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ภาพที่ 1  ร้อยละของชาวประมงที่พบในช่วงเวลาการนาเที่ยวชมโลมาและวาฬ และ  ช่วงเวลาที่พบโลมาและวาฬในการนาเที่ยว

ภาพที่ 2  ร้อยละของความถี่การพบเห็นวาฬและโลมาจากประสบการณ์ของชาวประมงในพื้นที่ และข้อมูลการอนุเคราะห์จาก
Wild Encounter Thailand  ข้อมูลปีพ.ศ.2557  ข้อมูลปีพ.ศ.2558 จุดให้บริการนาเที่ยวชมวาฬ
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ภาพที่ 3 ร้อยละของความถี่การพบเห็นโลมาแต่ละชนิดจากประสบการณ์ของชาวประมงในพื้นที่ (สัญลักษณ์ \ คือ โลมาหลังโหนก / คือ
วาฬบรูด้า | คือ โลมาอิรวดี – โลมาหัวบาตรหลังเรียบ) และการบันทึกข้อมูลจาก GPS โดยตัวแทนชาวประมง อาเภอขนอม
จั งห วั ด น ค ร ศ รี ธ ร ร ม ร าช แ ล ะ อ าเภ อ ด อ น สั ก จั งห วั ด สุ ร าษ ฎ ร์ ธานี
จุ ด ให้ บ ริ ก าร น าเที่ ย วช ม โล ม า
- เส้นทางนาเที่ยวโดยเรือชาวประมง  จุดที่พบโลมาโดยการนาเที่ยวของชาวประมง
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