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บทคัดย่อ : ความอุดมสมบูรณ์ของโลมาหลังโหนก (Sousa chinensis) และวาฬบรูด้า (Balaenoptera edeni) ของทะเลอ่าวไทย
ดึงดูดนักท่องเท่ียวให้มาชมสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทางทะเลในอ่าวไทยตอนบนซ่ึงส่งผลต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างวาฬและโลมา และ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งกันระหว่างการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของชุมชนและการอนุรักษ์ นักวิจัยท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ
ปรับเปลี่ยนของชุมชนชาวประมงต่อรายได้ของธุรกิจน าเท่ียวชมโลมาและวาฬอันเป็นรายได้เสริม โดยการใช้เครื่องมือประเมิน
สภาวะการณ์ชนบทแบบเร่งด้วยและแบบสอบถามกึ่งโครงสร้าง นักวิจัยสัมภาษณ์ชาวประมงจ านวน 65 ราย จาก 5 ต าบล ได้แก่ ต าบล
บางตะบูน ต าบลแหลมผักเบี้ย ต าบลบ้านแหลม ต าบลหาดเจ้าส าราญ อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  หาดนางก า อ าเภอดอนสัก จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ต าบลแหลมประทับ อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนพฤษภาคม 2559 และการ
ส ารวจทางทะเลโดยเรือของชาวประมง  ผลการศึกษาชี้ให้เห็นถึงแรงกระตุ้นท่ีท าให้ชาวประมงปรับเปลี่ยนความเป็นอยู่มาสู่การท าธุรกิจ
น าเท่ียวชมวาฬและโลมา โดยมีปัจจัยท่ีช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจน าเท่ียวชมวาฬและโลมาประสบความส าเร็จได้แก่ โอกาสในการพบเห็น
โลมาและวาฬของชุมชนชาวประมง ทัศนคติและความตระหนักถึงความส าคัญในทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลเพื่อการอนุรักษ์โลมาและ
วาฬ ซ่ึงสามารถช่วยให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถจัดล าดับความส าคัญถึงนโยบายท่ีเหมาะสมในวางแผนการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากร
ทางทะเลร่วมกับชุมชนชาวประมง อีกท้ังฟื้นฟูแหล่งท่ีอยู่อาศัยของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทางทะเลและธุรกิจท่องเท่ียวชมวาฬและโลมา
ตามธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต  
ค าส าคัญ : การปรับเปลี่ยนความเป็นอยู่, ชาวประมง, การท่องเท่ียว, โลมาและวาฬ, ทะเลอ่าวไทย 
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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 Bang-
Taboon, (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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บทน า 

 การท่องเท่ียวชมโลมาและวาฬสามารถพบได้ในหลายประเทศท่ัวโลก (O’Connor et al, 2009) และก าลังเพิ่มปริมาณสูงขึ้น 
ท่ัวโลก (D'Lima, C., 2016) เน่ืองจากเริ่มเป็นท่ีทราบกันดีว่าการท่องเท่ียวชมวาฬและโลมาตามธรรมชาติสร้างส านึกที่ดีในแง่ของการไม่
กักขังสัตว์ในกรงขังหรือสวนน้ า (Hughes, 2001) แต่ก็ส่งผลกระทบต่อแหล่งท่ีอยู่อาศัยของโลมาและวาฬตามธรรมชาติเช่นกัน (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 โดยแสดงความสามารถพิเศษของโลมาในประเทศไทยสามารถชมได้ในหลายพื้นท่ี 
บางแห่งมีมานานกว่า 30 ปี แต่การท่องเท่ียวชมโลมาและวาฬตามธรรมชาติในประเทศไทยพึ่งเริ่มมาได้ไม่นานนัก ด าเนินการโดยชุมชน
ชาวประมงเพื่อเป็นรายได้เสริมเป็นส่วนใหญ่ ช่วยส่งเสริมการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจชุมชนชายฝั่งได้ (Hughes et al., 2001, Parsons  
et al., 2003, Hu et al., 2009, Beasley et al., 2010, Mustika, K. et al., 2012) นอกจากน้ันยังสามารถสร้างจิตส านึกในชุมชนให้
มองเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลได้อีกด้วย (Mustika, K. et al., 2012)  

 การบริหารจัดการเชิงพื้นท่ีในแหล่งท่องเท่ียวชมโลมาและวาฬตามธรรมชาติสามารถช่วยลดผลกระทบต่อแหล่งที่อยู่อาศัยของ
โลมาและวาฬในแหล่งท่องเท่ียวได้ (Lusseau and Higham, 2004) ซ่ึงในประเทศไทยยังไม่ได้ถูกก าหนดหรือวางการบริหารเชิงพื้นท่ี
และนโยบายท่ีแน่ชัด ชาวประมงท่ีคุ้นเคยกับการพบเห็นวาฬและโลมามักจะด าเนินการเอง เนื่องจากมีประสบการณ์ในการพบเห็นโลมา
ด้วยตนเองได้บ่อยครั้ง (Jutapruet et al., 2014)  โดยด าเนินการน าเรือขึ้นทะเบียนเป็นเรือท่องเท่ียวและน าเท่ียวได้ด้วยตนเองทันที 
อย่างไรก็ตามเครือข่ายความรู้จักกันในหมู่ชาวประมงท าให้การขยายพื้นท่ีบริการน าเท่ียวชมโลมาและวาฬเพิ่มมากขึ้น โดยอาศัย
ประสบการณ์และความสามารถของชาวประมงในแต่ละชุมชน (Jutapruet et al., 2014) แต่หากการกระจายพื้นท่ีให้บริการดังกล่าว  
ยังไม่ข้อมูลท่ีสนับสนุนท่ีเพียงพอต่อการน าไปสู่การบริหารจัดการเชิงพื้นท่ีท่ีเหมาะสม ท าให้ไม่สามารถควบคุมต่อความต้องการท่องเท่ียว
ชมโลมาและวาฬท่ีสูงขึ้น การรบกวนจากเสียงเครื่องยนต์ท่ีน าเท่ียวชมโลมาและวาฬ ส่งผลต่อการด ารงชีวิตและท่ีอยู่อาศัยของโลมาและ
วาฬได้ (Lusseau, D., et al, 2004, Piwetz et al, 2012) ในทางกลับกันประเด็นท่ีควรพิจารณาในแง่ของการท่องเท่ียวชมโลมาและ
วาฬในธรรมชาติสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนชาวประมงจากการท าประมงเพียงอย่างเดียวสู่การท าธุรกิ จน าเท่ียวชม
โลมาและวาฬได้  

งานวิจัยชิ้นน้ีจะรวบรวมข้อมูลจากพื้นท่ีท่ีมีรายงานการพบและการท่องเท่ียววาฬบรูด้า (Balaenoptera edeni) บริเวณอ่าว
ไทยตอนบน บริเวณชุมชนชายฝั่งและน่านน้ าของจังหวัดสมุทธสาคร จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์และชุมพร และโลมาหลังโหนก 
(Sousa chinensis) อ าเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราช (กาญจนา และคณะ 2555, 2556, Jaroensutasinee et al., 2010, 
Jutapruet et al., 2014) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ค้นหาสาเหตุและแรงจูงใจท่ีท าให้ชาวประมงบางกลุ่มปรับเปลี่ยนความเป็นอยู่การด ารง
ชีพจากอาชีพประมงสู่การน าเท่ียวชมโลมาและวาฬในทะเลอ่าวไทย 2) ส ารวจการกระจายตัวของการพบเห็นโลมาและวาฬในแหล่ง
ท่องเท่ียวและบริเวณพื้นท่ีให้บริการน าเท่ียวจากประสบการณ์ของชาวประมงเทียบกับการพบเห็นจริง 3) รวบรวมความรู้พื้นฐานด้าน
วาฬและโลมาของชาวประมงอันเป็นประโยชน์ต่อการน าเท่ียว และทัศนคติของชาวประมงต่อแนวทางการบริหารการท่องเท่ียวเพื่อการ
อนุรักษ์ทรัพยากรโลมาและวาฬในทะเลอ่าวไทย ซ่ึงจากทั้ง 3 ประเด็นน้ีจะเป็นข้อมูลท่ีสามารถช่วยสนับสนุนการตัดสินใจกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการน าไปใช้ในการบริหารการใช้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทางทะเลซ่ึงจัดเป็นสัตว์ทะเลหายาก อันเป็นทรัพยากรทาง
ทะเลอันมีค่าของทะเลไทยให้คงอยู่ต่อไป 

วิธีการ 

ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์ชุมชนชาวประมง 65 ราย ใน 5 ชุมชน ได้แก่ ต าบลบางตะบูน ต าบลแหลมผักเบี้ย อ าเภอบ้านแหลม 
ต าบลหาดเจ้าส าราญ อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี หาดนางก า อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต าบลแหลมประทับ อ าเภอขนอม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้การประเมินสภาวะชนบทอย่างเร่งด่วน 1) ปฏิทินฤดูกาล เพื่อทราบถึงช่วงปีท่ีเริ่มน าเท่ียวชมวาฬและ
โลมา ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการน าเท่ียวชมวาฬและโลมาในพื้นท่ีอ่าวไทย  2) การจัดท าแผนท่ีชุมชน เพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง 
แรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนความเป็นอยู่ของชุมชาวประมงที่เคยด ารงชีวิตด้วยการท าการประมงเพียงอย่างเดียวไปสู่การน าเท่ียวชมวาฬ
และโลมาในพื้นท่ีทะเลอ่าวไทย โดยสร้างตารางบนพื้นท่ีทะเลอ่าวไทยตอนบนขนาด 5x5 ตารางกิโลเมตร และสร้างตารางบนพื้นท่ี
ท่องเท่ียวทะเลขนอม ขนาด 200x200 ตารางเมตร จากน้ันให้ชาวประมงระบุต าแหน่งบนแผนท่ีตามประสบการณ์ของชาวประมง 
จากน้ันค านวณเป็นร้อยละความถี่ของพื้นท่ีสี่เหลี่ยมแต่ละช่องจากโอกาสท่ีชาวประมงจะพบท้ังหมดในพื้นท่ีสี่เหลี่ยมช่องเดียวกัน และ
การส ารวจด้วยเรือของชาวประมงในพื้นท่ีท่องเท่ียวชมวาฬและโลมา โดยการระบุด้วยตนเองและการแนะน าการใช้ GPS ให้กับ
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ชาวประมง เพื่อยืนยันต าแหน่งท่ีพบเห็นโลมาระหว่างการน าเท่ียวในพื้นท่ีอ าเภอขนอม และการอนุเคราะห์ข้อมูลจากบริษัทน าเท่ียว  
3) การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเพื่อมุ่งเน้นหาปัจจัยเสริมอื่นๆท่ีส่งผลในการผลักดันอันน าไปสู่การท่องเท่ียว ช่วงเวลาในการน าเท่ียว 
พื้นท่ีท่ีพบโลมาและวาฬ ความรู้พื้นฐานของชุมชนด้านวาฬและโลมาอันน าไปสู่การให้ความรู้แก่นักท่องเท่ียวอย่างถูกต้อง และทัศนคติต่อ
การอนุรักษ์วาฬและโลมา   

ผลการศึกษา 

1. ปฏิทินฤดูกาล  

จากการสัมภาษณ์ชุมชนชาวประมงอายุระหว่าง 20-66 ปี จ านวน 65 ราย เป็นเพศชาย 51 ราย เพศหญิง 14 ราย  
มีประสบการณ์ท าการประมงระหว่าง 2-60 ปี ค่าปีเฉลี่ยอยู่ท่ี 24.4±11 ปี จากการสัมภาษณ์โดยแบ่งเป็นกลุ่มน าเท่ียวชมวาฬบริเวณอ่าว
ไทยตอนบน ช่วงเวลาน าเท่ียวชมวาฬในรอบปีจะอยู่ช่วงเดือน ตุลาคม ถึง เดือนมกราคม โดยมีบริษัทน าเท่ียวบางรายและชาวประมงบาง
กลุ่มน าเท่ียวเพ่ิมเติมในช่วงเดือนเมษายน จนถึงเดือนกันยายน โดยไม่รวมช่วงเวลาท่ีเกิดลมมรสุม ใช้เวลาเฉลี่ย 345 นาทีต่อการน าเท่ียว 
1 ครั้ง และกลุ่มน าเท่ียวชมโลมาในอ าเภอ ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช และอ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ช่วงเวลาน าเท่ียวใน
รอบปีจะอยู่ช่วง เดือนมกราคม ถึงเดือนตุลาคม และไม่ออกน าเท่ียวในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม เน่ืองจากลมมรสุมประจ าปี ใช้
เวลาเฉลี่ย 73 นาทีต่อการน าเท่ียว 1 ครั้ง โดยท้ังสองกลุ่มจะมีช่วงเวลาในการน าเท่ียวต่อวันเริ่มต้ังแต่ 6.00-19.00 ในขณะช่วงเวลาการ
พบเห็นอยู่ในช่วง 7.00-17.00 ผลการศึกษาได้น าเสนอในภาพท่ี 1 

1.1 การท่องเท่ียวชมวาฬบริเวณอ่าวไทยตอนบน 
จุดเริ่มต้นการท่องเท่ียวชมวาฬน าโดยคุณจ ารูญ พงษ์พิทักษ์ เดิมประกอบอาชีพชาวประมงจับปลากุเลา บริเวณนอกทะเล  

อ าเภอบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี รับนักท่องเที่ยวตกปลา และถ่ายภาพนกอพยพย้ายถิ่น ตามสภาพอากาศท่ีอ านวยเป็นอาชีพเสริม โดย
ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าท่ีศูนย์วิจัยทรัพยากรทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน ว่าจ้างให้น าเรือออกส ารวจวาฬบรูด้าเป็นประจ า 
เริ่มตั้งแต่ในปี พ.ศ.2548 และเมื่อมีรายงานการพบเห็นทางวิชาการโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
โทรทัศน์และสื่อสังคมออนไลน์บ่อยครั้งขึ้น ท าให้มีผู้สนใจท่ัวไปอยากพบเห็นวาฬบรูด้ามากยิ่งขึ้น ท าให้ความต้องการในการน่ังเรือชม
วาฬเพิ่มมากขึ้นแต่ด้วยจ านวนชาวประมงท่ีสามารถน าเท่ียวได้ไม่เพียงพอ จึงเกิดมีการชักชวนชาวประมงในชุมชนแหลมผักเบี้ย ต าบล
บ้านแหลม อ าเภอแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี ในพื้นท่ีใกล้เคียงด าเนินกิจกรรมดังกล่าวมากขึ้น จากน้ันได้เกิดบริษัทเอกชนน าเท่ียวชม
วาฬโดยเฉพาะและขยายจุดน าเท่ียวไปยังบริเวณหาดเจ้าส าราญ อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี น าโดยรับการส่งเสริมจากเทศบาลต าบล
หาดเจ้าส าราญ นอกจากน้ียังมีจุดท่ียกเลิกบริการไปแล้ว อีก 4 จุด ได้แก่ ชายหาดอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด และร้านอาหารครัว
ชมวาฬ อ าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หาดทุ่งวัวแล่น และชุมชนท้องตมใหญ่ จังหวัดชุมพร  

1.2 การท่องเท่ียวชมโลมาบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช 
การท่องเท่ียวชมโลมาในบริเวณอ าเภอขนอมเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 โดยมีจุดน าเท่ียวชมโลมาท่ีกระจายอยู่ในชุมชนชายฝั่ง  

จุดท่องเท่ียวเดิม 3 จุด ตั้งแต่ปี ได้แก่ อ่าวแขวงเภา แหลมประทับ ต าบลท้องเนียน อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราชและอ่าวนางก า 
อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเกิดจุดท่องเท่ียวใหม่เพิ่มอีก 3 จุด ในปี พ.ศ.2558 ชุมชนอ่าวเตล็ด ชุมชนหัวเขาออก และชุมชน 
ท้องโหนด อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยในปี พ.ศ.2558 ชาวประมงในบ้านแหลมประทับใช้เรือประมงเพื่อการน าเท่ียว
ท้ังหมด จะมีการออกหาปลาเพ่ือเป็นอาหารในครัวเรือนบ้างเป็นบางครั้ง  

2. การจัดท าแผนที่ชุมชน 

2.1 จากประสบการณ์ของชาวประมงและบริษัทน าเท่ียว บริเวณอ่าวไทยตอนบน 
จากการส ารวจด้วยแบบสอบถามเชิงพื้นท่ีบริเวณการท่องเท่ียวชมวาฬบรูด้าและข้อมูลอนุเคราะห์จากบริษัทน าเท่ียวท าให้

พบว่า โอกาสในการพบเห็นวาฬบรูด้ากระจายตัวดังภาพท่ี 2  

2.2 จากผลการส ารวจและการใช้แบบสอบถามเชิงพื้นท่ีบริเวณการท่องเท่ียวชมโลมา 
 พื้นท่ีชมโลมาบริเวณรอยต่อของจังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานี มีจุดให้บริการน าเท่ียวชมโลมาในพื้นท่ีใกล้เคียงกัน  
6 จุดและสามารถพบเห็นโลมาได้ถึง 3 ชนิด ได้แก่ โลมาหลังโหนก (Sousa chinensis) โลมาอิรวดี (Orcaella brevirostris)  และโลมา
หัวบาตรหลังเรียบ (Neophocaena phocaenoides) และมีการพบวาฬบรูด้า (Balaenoptera edeni) 1 ครั้ง ดังภาพท่ี 3  
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3. การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 

 ในปี พ.ศ.2557 มีการเปลี่ยนแปลงการน าเท่ียวชมโลมาและวาฬสูงท่ีสุด กลุ่มชาวประมงท่ีประสบความส าเร็จในการน าเท่ียว
ชมโลมามากท่ีสุดคือชาวประมงในหมู่บ้านแหลมประทับ ซ่ึงได้วางแผนการให้บริการเรือไม่เกิน 2 ล าต่อครัวเรือน มีเรือให้บริการชมโลมา 
ไม่ต่ ากว่า 50 ล า และเป็นหมู่บ้านเดียวท่ีหันมาประกอบอาชีพหลักจากการน าเท่ียวชมโลมา โดยเฉลี่ยมีการน าเท่ียวไม่น้อยกว่าวันละ  
1 ครั้งต่อล า ยกเว้นเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม นอกจากน้ีในหมู่บ้านแหลมประทับได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนในพื้นท่ีในการสนับสนุนการท่องเท่ียวทุกรูปแบบ เช่น การปรับปรุงพื้นท่ี การท าถนนทางเข้า การแนะน าลูกค้าจากโรงแรมและรี
สอร์ทต่างๆ ในบริเวณพื้นท่ีชายหาดขนอมให้ทราบถึงกิจกรรมท่องเที่ยวในพื้นท่ี นอกจากนั้นยังมีการหักเงินน าเท่ียวแต่ละครั้งเป็นกองทุน
ในชมรมอนุรักษ์โลมาในหมู่บ้านเพื่อปรับปรุงการให้บริการและน ามาใช้ส่งเสริมธุรกิจในหมู่บ้านอีกด้วย ความเห็นของชาวประมงส่วนใหญ่
ท่ีหันมาประกอบธุรกิจชมโลมาเพียงอย่างเดียวเพราะมีรายได้ท่ีค่อนข้างมั่นคงและแน่นอน ไม่ต้องการซ้ือเครื่องมือประมง ต่างจากการท า
ประมงซ่ึงได้สัตว์น้ าไม่แน่นอน บางครั้งต้องเสียค่าซ่อมบ ารุงเครื่องมือประมง และไม่คุ้มค่าเชื้อเพลิงในการเดินทาง ในขณะท่ีจุดน าเท่ียว
ชมโลมาบริเวณอื่นๆในบริเวณอ าเภอดอนสักและอ าเภอขนอม ก าลังพัฒนาเพิ่มขึ้นแต่ยังขาดการบริหารจัดการท่ีชัดเจนและมีแนวโน้ม
นักท่องเท่ียวเพิ่มมากขึ้น การน าเท่ียวชมวาฬก าลังขยายตัวเป็นวงกล้าง ซ่ึงจุดให้บริการน าเท่ียวของชาวประมงในพื้นท่ีอ่าวไทยตอนบน
จะอยู่ค่อนข้างห่างจากกัน ประเภทเรือท่ีใช้มีขนาดใหญ่ใช้ เครื่องยนต์ท่ีมีแรงม้าสูงกว่า สามารถน านักท่องเท่ียวได้ครั้งละมากกว่า ทุกจุด
ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  บริเวณปากแม่น้ าบางตะบูนได้มีส่วนช่วยในการออกส ารวจเพื่องานวิจัยจาก
หน่วยงานภาครัฐบ่อยครั้ง พื้นท่ีหาดเจ้าส าราญได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐในการวางแผนจัดการท่องเท่ียวชมวาฬเป็นอย่าง
ดีท าให้มีชาวประมงรายใหม่เริ่มประกอบธุรกิจน าเท่ียวตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 เกิดการกระจายจุดน าเท่ียวใหม่เพิ่มขึ้น จากพื้นท่ีเดิม บริเวณ
ปากแม่น้ าบางตะบูน และแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี แต่การน าเท่ียวชมวาฬของชาวประมงในบริเวณอ่าวไทยตอนบนยังเป็นเพียง
รายได้เสริมเนื่องจากยังไม่สามารถน าเท่ียวได้อย่างสม่ าเสมอ เพราะว่าสามารถพบเห็นวาฬได้บ่อยในช่วงฤดูปลอดมรสุมระหว่างเดือน
ตุลาคมจนถึงเดือนมกราคมเท่าน้ัน นอกจากนั้นชาวประมงน าเท่ียวชมวาฬมีความเห็นว่านโยบายภาครัฐท่ีชาวประมงไม่สามารถใช้อวนรุน 
อวนลาก การรื้อถอนโพงพางบริเวณอ่าวไทยตอนบน เป็นการส่งเสริมให้เกิดการฟื้นฟูสภาพแหล่งท่ีอยู่อาศัยของวาฬและโลมาในอ่าวไทย
ตอนบนได ้

ในปีพ.ศ. 2557 จากจ านวนชาวประมงน าเท่ียวผู้ให้สัมภาษณ์ 65 ราย เป็นชาวประมงน าเท่ียวชมโลมาและวาฬรายใหม่ร้อยละ 
73.34  โดยร้อยละ 95.31 ของชาวประมงน าเท่ียวเห็นว่าจ านวนนักท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น และเห็นว่าปริมาณเรือน าเท่ียวท่ีเพิ่มขึ้นน้ีส่งผล  
ต่อประชากรโลมาและวาฬร้อยละ 78.13 แต่ได้เสนอแนะข้อคิดเห็นบางประการเกี่ยวกับผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นไว้ดังน้ี ควรได้รับความรู้
ในการน าเท่ียวชมวาฬและโลมาอย่างสม่ าเสมอ ความท้ิงระยะห่างจากโลมาและวาฬ เพิ่มความระมัดระวังในการบังคับเรือ การดับ
เครื่องยนต์เรือในจุดท่ีพบโลมาและวาฬ การรักษาความสะอาด และไม่ให้อาหารโลมา ความเห็นของชาวประมงในการเสนอความ
ต้องการในการพัฒนาการท่องเที่ยวชมโลมาและวาฬเรียงล าดับตามจ านวนชาวประมงน าเท่ียวผู้ให้ความเห็นดังน้ี 1) การปรับปรุงสถานท่ี
ขึ้นเรือปรับปรุงเรือให้มีความปลอดภัยมากขึ้น 2) การท าป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อประเภทต่างๆ 3) การอบรมให้ความรู้เรื่องโลมาส่งเสริม
การน าเท่ียวแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การดูแลทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลให้มีความสมบูรณ์  4) การบริการท่ีดี และ 5) ภาครัฐให้
การสนับสนุน ปัจจัยส่งเสริมให้การท่องเท่ียวชมวาฬและโลมาประสบความส าเร็จโดยความเห็นของชาวประมงเรียงล าดับตามจ านวน
ชาวประมงน าเท่ียวผู้ให้ความเห็นดังน้ี 1) การประชาสัมพันธ์ด้วยป้าย แผ่นพับ และการเผยแพร่ข้อมูลภาพถ่ายและวีดิโอในสื่อสังคม
ออนไลน์ 2) การสร้างจิตส านึกและรณรงค์ให้ชุมชนและนักท่องเท่ียวปฏิบัติตามกฏเกณฑ์การน าเท่ียวชมโลมาและวาฬอย่างถูกวิธี และ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล 3) ความเข้มแข็งและความสามัคคีของชุมชน 4) การสร้างความประทับใจในการบริการให้แก่
นักท่องเท่ียวเพื่อการประชาสัมพันธ์แบบบอกต่อ และ 5) การพัฒนาพื้นท่ีให้สะอาด ความเรียบร้อยของสถานท่ี การพัฒนาความ
ปลอดภัยในการท่องเท่ียว ด้านความรู้พื้นฐานด้านการแยกชนิดของโลมาและวาฬชาวประมงตอบได้ถูกต้องร้อยละ 78.3 จากจ านวน
ชาวประมง 65 ราย โดยความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและชาวประมงน าเท่ียวโลมาและวาฬ ชาวประมงท่ีน าเท่ียวท้ังหมดเคย
ได้รับการอบรมเกี่ยววิธีการน าเท่ียวชมโลมาและวาฬและการสนับสนุนการข้อมูลวิชาการท่องเท่ียวชมโลมาและวาฬจากหน่วยงานภาครัฐ 
ร้อยละ 93.8 อยากได้รับการอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวาฬและโลมาในแหล่งท่องเท่ียวเพิ่มเติม ร้อยละ 89.23 ได้มีส่วนร่วมในการ
ส ารวจโลมาหรือวาฬจากหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

บทสรุป 

การปรับเปลี่ยนความเป็นอยู่ของชาวประมงท่ีผันตัวมาประกอบธุรกิจน าเท่ียวเพื่อสร้างรายได้เสริมน้ัน มีปัจจัยสนับสนุน  ดังน้ี  
1) ความคุ้นเคยในพบเห็นในแต่ละพื้นท่ี มีช่วงเวลาและเวลาท่ีใช้ในการน าเท่ียวท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกัน ช่วงเวลาท่ีนักท่องเท่ียวสามารถ
พบโลมาและวาฬอยู่ระหว่าง 8.00-18.00 มีโอกาสพบเห็นได้สูงสุดช่วง 9.00-10.00 ชาวประมงทราบแหล่งการกระจายตัวมีความเป็นได้
ท่ีจะน านักท่องเท่ียวไปยังจุดท่ีสามารถพบเห็นโลมาและวาฬได้ การพบเห็นวาฬอาจจะเป็นไปได้ว่าพบได้ตลอดแนวชายฝั่งอ่าวไทย  
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แต่เน่ืองจากไม่ได้บ่อยครั้งเท่าบริเวณอ่าวไทยตอนบน จึงท าให้เป็นไปได้ว่าบางจุดน าเท่ียวชมวาฬบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
และชุมพรต้องปิดตัวไป 2) การได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน โดยการให้ความรู้ด้านชนิดพันธุ์หรือพื้นฐานทางวิชาการ  
ท่ีจ าเป็นเพื่อเป็นประโยชน์แก่การแนะน านักท่องเท่ียว การปรับปรุงการบริหารจัดการและพื้นท่ีให้บริการ การส่งเสริมการบริการ  
และการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเท่ียว 3) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการ แนวทางในการด าเนินการกิจกรรมท่องเท่ียวชม
วาฬและโลมา สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุน และแนวทางปรับปรุงกิจกรรมการท่องเท่ียวทางทะเลได้ 4) ข้อมูลการ
ประชาสัมพันธ์และการกระจายข่าวจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับวาฬและโลมาในสื่อสังคมออนไลน์มี มาอย่างต่อเน่ือง 
ชาวประมงส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่ามีนักท่องเท่ียวให้ความสนใจและมีปริมาณนักท่องเท่ียวเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปี ซ่ึงก็ท าให้ชาวประมง  
หันมาท าธุรกิจน าเท่ียวมากขึ้น จนเปลี่ยนเป็นการน าเท่ียวเพียงอย่างเดียวในหมู่บ้านแหลมประทับ อ าเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ข้อเสนอแนะ 1) ควรก าหนดพื้นท่ีงดจับสัตว์น้ าบริเวณชายฝั่งของหมู่บ้านท่ีประกอบธุรกิจน าเท่ียวชมโลมาในบริเวณ อ่าวเตล็ด 
เกาะท่าไร่ พื้นท่ีรอยต่อของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ าเพื่อการอนุรักษ์แหล่งท่ีอยู่อาศัยโลมา  
2) ภาครัฐควรมีการสุ่มตรวจลาดตระเวนและส ารวจพื้นท่ีอย่างสม่ าเสมอ เน่ืองจากเริ่มมีการลักลอบให้อาหารปลาโลมาให้เห็นอยู่ได้
บ่อยครั้ง อาจจะท าให้พฤติกรรมการหาอาหารของโลมาเปลี่ยนไป (Orams, 1996, 2002, Samuels and Bejder 2004) หรืออาจจะติด
เชื้อจากปลาท่ีไม่สดได้หรือสารเคมีปนเปื้อนท่ีใช้รักษาสภาพปลาได้  3) ควรมีอบรมภาษาอังกฤษในบางท้องท่ีท่ีเริ่มมีนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้น เพื่อแนะน าการน าเท่ียวให้กับชุมชนชาวประมงหรือป้ายประชาสัมพันธ์แบบภาษาอังกฤษเพื่อแนะน าข้อมูลการ
ท่องเท่ียวได้อย่างถูกต้อง 4) ภาครัฐควรก าหนดนโยบายการให้บริการน าเท่ียวอย่างชัดเจนเช่น การบังคับใช้การท าประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการน าเท่ียวเพ่ือส่งเสริมการให้บริการ การขึ้นทะเบียนเรือประมงน าเท่ียว และการก าหนดขอบเขตส าหรับ
การน าเท่ียวชมโลมาและวาฬโดยเฉพาะ เพื่อจ ากัดการขยายพื้นท่ีให้บริการน าเท่ียวท่ีมีแนวโน้มจะมีปริมาณสูงขึ้น หากปริมาณเรือมาก
จนเกินไปอาจจะน าไปสู่การรบกวนแหล่งท่ีอยู่อาศัยของโลมาและวาฬได้ 5) ควรค านึงถึงประเภทเรือท่ีใช้น าเท่ียว หลายครั้งนักวิจัยพบว่า
ในบางพื้นท่ีเริ่มมีการน านักท่องเท่ียวโดยเรือสปีดโบ๊ทจากเกาะสมุยซ่ึงใช้ความเร็วท่ีสูงเกินไปในการมาชมโลมา หรือการให้บริการเช่าเรือ
เจทสกีบริเวณในหาดนางก า ซ่ึงเป็นการรบกวนแหล่งท่ีอยู่อาศัยของโลมา  (Van Parijs and Corkeron, 2001, Tseng et al., 2011) 
และท าลายทัศนียภาพท่ีงดงามด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 6) ภาครัฐควรให้ข้อมูลสนับสนุนบางวิชาการด้านโลมาและวาฬอย่างต่อเน่ือง
แก่ชาวประมงและนักท่องเท่ียว เน่ืองจากการให้ความรู้ในกระบวนการท่องเท่ียวเป็นสิ่งจ าเป็นท่ีช่วยสร้างจิตส านึกและเห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรทางทะเล (Amante-Helweg, 1996)   

การศึกษาในครั้งน้ียังสามารถน าไปเป็นข้อมูลท่ีส าคัญและเป็นประโยชน์ในอีกหลายพื้นท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาการน าเท่ียว
ชมโลมาและวาฬ อีกควรท าการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของชุมชนชาวประมง เพื่อปรับปรุงมาตรการเชิง
พื้นท่ี แนวนโยบายท่ีเหมาะสมในการบริหารจัดการชุมชนและการอนุรักษ์โลมาและวาฬในพื้นท่ีท่ีแตกต่างกันเช่น โลมาในทะเลฝั่งอันดา
มัน บริเวณเกาะสุกร จังหวัดตรัง โลมาอิรวดีบริเวณปากแม่น้ า เขตบางขุนเทียน โลมาอิรวดีในอ่าวตราด จังหวัดตราด โลมาอิรวดีในแม่น้ า
บางปะกง ต าบลท่าข้าม อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซ่ึงสามารถน าไปพัฒนาการท่องเท่ียวชมสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทางทะเลในแต่
ละพื้นท่ี ช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนชายฝั่ง สร้างความห่วงแหน ตระหนักถึงความส าคัญและมองเห็นคุณค่าในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลเพื่อโลมาและวาฬของไทยต่อไปในอนาคต  
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ภาพท่ี 1  ร้อยละของชาวประมงท่ีพบในช่วงเวลาการน าเท่ียวชมโลมาและวาฬ และ  ช่วงเวลาท่ีพบโลมาและวาฬในการน าเท่ียว 

 

ภาพท่ี 2  ร้อยละของความถี่การพบเห็นวาฬและโลมาจากประสบการณ์ของชาวประมงในพื้นท่ี และข้อมูลการอนุเคราะห์จาก  
Wild Encounter Thailand  ข้อมูลปีพ.ศ.2557   ข้อมูลปีพ.ศ.2558  จุดให้บริการน าเท่ียวชมวาฬ 
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ภาพที่ 3 ร้อยละของความถี่การพบเห็นโลมาแต่ละชนิดจากประสบการณ์ของชาวประมงในพื้นท่ี (สัญลักษณ์ \ คือ โลมาหลังโหนก / คือ 
วาฬบรูด้า | คือ โลมาอิรวดี – โลมาหัวบาตรหลังเรียบ)  และการบันทึกข้อมูลจาก GPS โดยตัวแทนชาวประมง อ าเภอขนอม 
จั งห วั ด น ค รศ รี ธ ร รม ร าช แ ล ะ อ า เภ อ ด อ น สั ก  จั งห วั ด สุ ร าษ ฎ ร์ ธ า นี   จุ ด ให้ บ ริ ก า รน า เ ท่ี ย วช ม โล ม า 
- เส้นทางน าเท่ียวโดยเรือชาวประมง  จุดท่ีพบโลมาโดยการน าเท่ียวของชาวประมง 


