รายงานสถานภาพ
สัตว์ทะเลหายาก
พ.ศ.2560

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากร
ทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สัตว์ทะเลหายากในประเทศไทย
 สัตว์ทะเลหายากในน่านน้าไทยประกอบด้วยกลุ่มสัตว์ทะเล 3 กลุ่ม ได้แก่ เต่าทะเล
(Sea turtles) พะยู น (Dugong) โลมาและวาฬ (Whales and Dolphins) ซึ่ ง
ทังหมดถูกจัดเป็นสัตว์ป่าสงวนและคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ว่าด้วยการห้ามล่า ห้ามค้า ห้ามครอบครอง ห้ามเพาะพันธุ์
โดยมีผลครอบคลุมไปถึงไข่ ซาก ตลอดจนชินส่วนต่างๆของสัตว์เหล่านันด้วย โดย
จัดให้พะยูน วาฬบรูด้า วาฬโอมูระ เต่ามะเฟือง และฉลามวาฬ เป็นสัตว์สงวน และ
สัตว์ทะเลหายากชนิดอื่นเป็นสัตว์คุ้มครอง นอกจากนีสัตว์ทะเลหายากยังถูกจัดให้
อยู่ในบัญชีรายชื่อของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งพันธุ์พืชป่าและ
สัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธ์ (CITES) โดยเต่าทะเลทุกชนิด พะยูน และโลมาอิรวดี อยู่ใน
ภาวะใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง จึงจัดอยู่ในรายชื่อ CITES บัญชี 1 ส่วนโลมาและวาฬ
ชนิดอื่นๆ และฉลามวาฬ จัดอยู่ใน CITES บัญชี 2
 ส้านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง ได้ ปรับปรุงสถานภาพของโลมาและวาฬที่พบในประเทศไทย
ตามเกณฑ์มาตรฐานของ IUCN Redlist ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2558 ตามรายละเอียด
ในตารางภาคผนวก
 เต่ า ทะเล 5 ชนิ ด ได้ แ ก่ เต่ า ตนุ (Green turtle, Chelonia mydas), เต่ า กระ
(Hawksbill turtle, Eretmochelys imbricata), เต่าหญ้า (Olive ridley turtle,
Lepidochelys olivacea) เต่ า มะเฟื อ ง (Leatherback turtle, Dermochelys
coriacea) และ เต่าหัวค้อน (Loggerhead turtle, Caretta caretta)
 พะยูนมีเพียงชนิดเดียวคือ พะยูน (Dugong, Dugong dugon)
 กลุ่มโลมาและวาฬมี 27 ชนิด แบ่งเป็นกลุ่มที่อยู่ประจ้าถิ่นใกล้ฝั่งและกลุ่มที่มีการ
อพยพย้ายถิ่นระยะไกลซึ่งมักอาศัยบริเวณไกลฝั่ง ชนิดโลมาและวาฬที่มีการศึกษา
ในเชิงสถานภาพและการแพร่ กระจายจ้ากัดอยู่ในกลุ่มประชากรใกล้ ฝั่ง 6 ชนิด
ได้แก่ โลมาปากขวด (Indo-Pacific Bottlenose dolphin, Tursiops aduncus)
โลมาหั ว บาตรหลั ง เรี ย บ (Finless porpoise, Neophocaena phocaenoides)
โลมาหลังโหนก (Indo-Pacific Humpback dolphin, Sousa chinensis) โลมาอิร
วดี (Irrawaddy dolphin, Orcaella brevirostris) วาฬบรู ด้ า (Bryde's whale,
Balaenoptera edeni) และโอมูระ (Omura’s whale, Balaenoptera omurai)

1

เต่าทะเล 5 ชนิด

พะยูน 1 ชนิด

โลมาและปลาวาฬ
27 ชนิด

จานวนและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงประชากรในธรรมชาติ

 แม้ว่าจะพบการแพร่กระจายของเต่าทะเล
ในประเทศไทยจ้านวน 5 ชนิด แต่พบการ
วางไข่ของเต่าทะเลเพียง 4 ชนิด ได้แก่ เต่า
มะเฟืองและเต่าหญ้า ซึ่งพบวางไข่เฉพาะ
ชายหาดบนแผ่ น ดิ น ใหญ่ ข องฝั่ ง ตะวั น ตก
ของประเทศไทย ส้าหรับเต่าตนุและเต่ากระ
มักพบวางไข่บนชายหาดของเกาะต่างๆ ทัง
บริ เวณอ่าวไทยและทะเลอัน ดามัน แหล่ ง
วางไข่ เ ต่ า ทะเลที่ ส้ า คั ญ มี เ หลื อ เพี ย ง 10
แห่ ง โดยมีแหล่ งวางไข่ใหญ่ที่สุ ดที่บ ริ เวณ
หมู่เกาะคราม รองลงมาเป็นหมู่เกาะสิมิลัน

 แม้ว่าเต่าทะเลในประเทศไทยจะได้รับความ
คุ้ ม ครองตามพระราชบั ญ ญั ติ ส งวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า ปี 2555แต่สถิติการลดลง
ของเต่าทะเลก็ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ทังนี
มีสาเหตุหลักจากการติดเครื่องมือประมงโดย
บังเอิญ ปัญหาการลักลอบเก็บไข่เต่า พืนที่
วางไข่ และหากิน ของเต่า ทะเลที่ ล ดลงจาก
การพัฒนาการใช้ประโยชนพืนที่ชายฝั่ง สถิติ
การวางไข่เต่าทะเลลดลงเหลือเพียง 1 ใน 5
ส่วน ภายในระยะเวลา 60 ปี

2

 เต่าทะเลวางไข่ทุกๆ 1-3 ปี ในแต่ละฤดูกาลเต่าทะเลสามารถขึนวางไข่มากถึง 10
ครัง ทุกๆ 12 วัน โดยวางไข่ครังละเฉลี่ย 100 ฟอง แม่เต่าทะเลจะเลือกชายหาด
เพื่ อ การวางไข่ ที่ มี ค วามมื ด ไม่ มี ก ารเคลื่ อ นไหวจากกิ จ กรรมของมนุ ษ ย์ และมี
ชายหาดที่ปราศจากสิ่งกีดขวาง แม่เต่า
จะเลื อ กวางไข่ บ ริ เ วณเหนื อ ระดั บ น้ า
สูงสุด ระหว่างการวางไข่แม่เต่าทะเลจะ
ผสมพั น ธุ์ กั บ พ่ อ เต่ า ทะเลหลายตั ว ใน
บริเวณหน้าหาดที่จะวางไข่ ข้อมูลจาก
การติ ด ตามด้ ว ยเครื่ อ งส่ ง สั ญ ญาณ
ดาวเทียมพบว่าพ่อแม่พันธุ์เต่าทะเลจะ
อยู่ ใ นเขต 6 กิ โ ลเมตรจากชายหาดที่
เป็นแหล่งวางไข่
 ภาวะโลกร้อนมีผลต่อการเลือกวางไข่
และสัดส่วนเพศของเต่าทะเล อุณหภูมิ
ที่ สู ง ขึ นมากจะท้ า ให้ ส ถิ ติ ก ารวางไข่
ลดลงนอกจากนียังท้าให้สัดส่วนของลูก
เต่าเพศเมียเพิ่มสูงขึนมีผลต่ออัตราการ
ปฏิ ส นธิ ข องไข่ เ ต่ า ทะเล นอกจากนี
สภาวะโลกร้ อนยั งท้าให้ เกิดความผั น
แปรของสภาพภู มิ อ ากาศ คว าม
แปรปรวนและรุนแรงที่เพิ่มขึนของท้อง
ทะเลก่อให้เกิดปัญหาการกัดเซาะหาด
ที่เป็นแหล่งวางไข่ หรือระดับน้าทะเลที่
เพิ่มสูงขึนท้าให้พืนที่ชายหาดลดลง

3

ตารางที่ 1 สถิติการวางไข่เต่าทะเลและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง แบ่งตามพืนที่รับผิดชอบของหน่วยงานภายใต้
กรมทรัพยากรทางทะเล (ศวทอ, ศวทบ, ศวทก, ศวทล, ศวทม หมายถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง -อ่าวไทยตะวันออก, -อ่าวไทยตอนบน, -อ่าวไทยตอนกลาง, -อ่าวไทยตอนล่าง และ
-ทะเลอันดามัน ตามล้าดับ)

หน่วยงาน

แหล่งวางไข่

ศวทอ

จังหวัดระยอง
(เกาะเสม็ด เกาะ
กุฎี เกาะทะลุ เกาะ
มันใน)
จังหวัดชลบุรี (เกาะ
ครามและเกาะ
ใกล้เคียง)

เต่ากระ

<5

<5

(แนวโน้ม
คงที่)

(แนวโน้ม
คงที่)

173

57

(แนวโน้ม
ลดลง)

(แนวโน้ม
คงที่)

เต่าหญ้า

เต่ามะเฟือง

รวม

-

-

10

-

-

230

ศวทบ

ไม่พบการวางไข่

-

-

-

-

-

ศวทก

เกาะสมุย

1

6

-

-

7

เกาะกุลา

-

4

-

-

4

เกาะพะงัน

3

-

-

-

3

เกาะกระ

30

-

-

-

30

อ่าวขนอม

1

หมู่เกาะสิมิลัน

40

-

-

-

40

หมู่เกาะสุรินทร์

3

-

-

-

3

ชายฝั่งตะวันตกของ
ระนอง

-

-

-

-

-

ชายฝั่งตะวันตกของ
พังงา

6

1

2

1

10

ศวทล
ศวทม

4

เต่าตนุ

หน่วยงาน

5

แหล่งวางไข่

เต่าตนุ

เต่ากระ

เต่าหญ้า

เต่ามะเฟือง

รวม

ชายฝั่งตะวันตกของ
ภูเก็ต

-

-

-

1

1

หมู่เกาะตะรุเตา

4

-

-

-

4

หมู่เกาะอาดัง ราวี

30

-

-

-

30

รวมจ้านวนครังการวางไข่

199

126

2

2

329

ประมาณจ้านวนพ่อแม่เต่าทะเล

187

158

3

8

354

 พบพะยูน แพร่ กระจายอยู่ ในบริ เวณแหล่ ง
หญ้าทะเลทังฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก
ของประเทศไทย การส้ า รวจในปี พ.ศ.
2559 พบพะยู น รวมประมาณ 221 ตั ว
โดยพบว่าจั งหวัดตรั งเป็น แหล่งประชากร
พะยูนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ตารางที่ 2 จ้านวนประชากรพะยูนในธรรมชาติ แบ่งตามพืนที่รับผิดชอบของหน่วยงานภายใต้กรมทรัพยากรทาง
ทะเล (ศวทอ, ศวทบ, ศวทก, ศวทล, ศวทม หมายถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
-อ่าวไทยตะวันออก, -อ่าวไทยตอนบน, -อ่าวไทยตอนกลาง, -อ่าวไทยตอนล่าง และ -ทะเลอันดามัน
ตามล้าดับ)

พื้นที่รับผิดชอบ
ศวทอ

ศวทบ

6

จังหวัด

จานวน

จังหวัดตราด )หาดะมกรูดและเกาะกูด(

5

จังหวัดระยอง)ปากนปำาประแส(จันทบนรจ-

15

จังหวัดชลบนรจ )อ่าวสัตหจบ(

5

ไม่พบในพืนที่อ่าวไทยตอนบน

0

จังหวัดชนมพร )สวจ-อ่าวทน่ง่า( ไม่พบในปัจจุบัน

0

จังหวัดสนราษฎร์ธานจ)อ่าวพนมเรจยง ออะชยา เกาะสมนย(

5

ศวทล

จังหวัดปัตตานี (อ่าวปัตตานี) พบครังสุดท้ายปี 45 อาจมีการออพยพย้าย
ถิ่นไปมาจากมาเลเชีย

0

ศวทม

จังหวัดระนอง (หาดทรายด้า) และฝั่งตะวันตกของจังหวัดพังงา (เกาะพระ
ทอง)

5

จังหวัดพังงา )เกาะพระทอง เกาะยาว อ่าวพังงา(

10

จังหวัดภูเก็ต )อ่าวป่า่ลอก อ่าวตังเ ็น อ่าววลอง(

2

จังหวัดกระบจ่ )เกาะีรจบอยา-เกาะปู(

15

จังหวัดตรัง (อ่าวเจ้าไหม เกาะมุกด์ เกาะลิบง เกาะสุกร)

154

ศวทก

จังหวัดสตูล )เกาะลจดจ เกาะสาหร่าย(
รวมจานวนพะยูนในประเทศไทย 221 ตัว

7

5

 ข้อมูลจากการเกยตืนและการพบเห็นใน
ธรรมชาติ พบโลมาและวาฬในประเทศ
ไ ท ย จ้ า น ว น 27 ช นิ ด ก า ร ศึ ก ษ า
สถานภาพและการเปลี่ ย นแปลงของ
จ้ า นวนประชากร โลมาและวาฬใน
ธรรมชาติ ท้าเฉพาะในกลุ่มประชากรจ้า
ถิ่ น ใกล้ ฝั่ ง ได้ แ ก่ โ ลมาปากขวด (IndoPacific Bottlenose dolphin Tursiops
aduncus) โลมาหั ว บาตรหลั ง เรี ย บ
( Finless porpoise, Neophocaena
phocaenoides) โ ล ม า ห ลั ง โ ห น ก
( Finless porpoise, Neophocaena
phocaenoides) โลมากลุ่ ม สตี เ นลล่ า
(Stenella spp. ประกอบด้วยโลมาลาย
แถบ โลมาลายจุ ด และโลมากระโดด)
โ ล ม า อิ ร ว ดี ( Irrwaddy dolphin,
Orcaella brevirostris) และวาฬบรู ด้ า
( Bryde's whale, Balaenoptera
edeni)
 โลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลาเป็นกลุ่ม
ประชากรโลมาอิรวดีเพียง 1 ใน 5 แห่ง
ของโลกที่อาศัยอยู่ในน้าจืด การส้ารวจ
ในปี พ.ศ.2559 พบเหลือน้อยกว่า 20
ตั ว ท้ า ให้ ป ระชากรโลมาอิ ร วดี ใน
ทะเลสาบสงขลามีความเสี่ยงต่อการสูญ
พันธุ์อย่างยิ่ง

8

ตารางที่ 3 จ้ านวนประชากรโลมาและวาฬในธรรมชาติ แบ่งตามพืนที่รับผิ ดชอบของหน่ว ยงานภายใต้กรม
ทรัพยากรทางทะเล (ศวทอ, ศวทบ, ศวทก, ศวทล, ศวทม หมายถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง -อ่าวไทยตะวันออก, -อ่าวไทยตอนบน, -อ่าวไทยตอนกลาง, -อ่าวไทยตอนล่าง และ ทะเลอันดามัน ตามล้าดับ)

โลมาปากขวด
(Indo-Pacific
Bottlenose dolphin
Tursiops aduncus)

รวม 90 ตัว

โลมาหัวบาตร
หลังเรียบ
(Finless porpoise,
Neophocaena
phocaenoides)

รวม 370 ตัว

9

ศวทบ

ศวทก

ศวทล

ศวทอ

ศวทม

0

15

15

20

40

ไม่มีกลุ่มประชากร
ประจ้าถิ่นในพืนที่ มี
ซากเกยตืน อาจมา
จากพืนที่ฝั่ง
ตะวันออก

ประมาณค่าจากการ
นับโดยตรงและการ
สัมภาษณ์ มี 3 กลุ่ม
ประชากรหลัก คือ
1) เขากระโหลก
ปราณบุรี 2) เกาะส
มุย พะงัน สุราษฎร์
ธานี 3) หลังสวน
ชุมพร

ประมาณค่าจากการ
นับโดยตรงและการ
สัมภาษณ์ มี 3 กลุ่ม
ประชากรหลัก คือ 1)
ปากแม่นา้ สะกอม
สงขลา 2) ขนอม
นครศรีธรรมราช 3)
เก้าเส้ง สงขลา

ประมาณค่าจากการ
นับโดยตรงและการ
สัมภาษณ์ มี 2 กลุ่ม
ประชากรหลัก คือ
1) มาบตาพุด
ระยอง ชลบุรี 2)
อ่าวตราด ตราด

ประมาณค่าจากการ
นับโดยตรงและการ
สัมภาษณ์ มี 2 กลุ่ม
ประชากรหลัก 1)
ระนอง 2) อ่าวพังงา

120

50

50

90

120

ประมาณค่าจากการ
นับโดยตรงและการ
สัมภาษณ์ มี 3 กลุ่ม
ประชากรหลัก นับ
โดยตรง 1)
ตะวันออกของอ่าว
ไทยตอนใน 2)
ตะวันตกของอ่าวไทย
ตอนใน 3) ก้นอ่าว
ไทยตอนใน

ประมาณค่าจากการ
นับโดยตรงและการ
สัมภาษณ์ มี 3 กลุ่ม
ประชากรหลัก 1)
หัวหินถึงบางสะพาน
ประจวบคีรีขันธ์ 2)
สวีถึงละแม ชุมพร
3) อ.ไชยา สุราษฎร์
ธานี

ประมาณค่าจากการ
นับโดยตรงและการ
สัมภาษณ์ มี 3 กลุ่ม
ประชากรหลัก 1) ขน
อมถึงปากพนัง
นครศรีธรรมราช 2)
ท่าศาลา
นครศรีธรรมราช 3)
ปากแม่นา้ ปัตตานี
ปัตตานี

ประมาณค่าจากการ
นับโดยตรงและการ
สัมภาษณ์ มี 2 กลุ่ม
ประชากรหลัก 1)
ชลบุรี ระยอง
จ้านวนประมาณ 30
ตัว 2) จันทบุรีตราดจ้านวนประมาณ 60
ตัว

ประมาณค่าจากการ
นับโดยตรงและการ
สัมภาษณ์ มี 5 กลุ่ม
ประชากรหลัก 1)
เกาะสาหร่าย จ้านวน
ประมาณ50 ตัว 2)
ระนอง จ้านวน
ประมาณ 10 ตัว 3)
ตรัง จ้านวนประมาณ
20 ตัว 4) อ่าวพังงา
ตอนใน จ้านวน
ประมาณ 20 ตัว 5)
กระบี่ จ้านวน
ประมาณ 20 ตัว

โลมาหลังโหนก
(Indo-Pacific
Humpback
dolphin, Sousa
chinensis)

รวม 433 ตัว

โลมากลุ่มสตี
เนลลา
(Stenella spp.)

รวม 200 ตัว

โลมาอิรวดี
(Irrwaddy
dolphin,
Orcaella
brevirostris)

รวม 534 ตัว

10

ศวทบ

ศวทก

ศวทล

ศวทอ

ศวทม

5

180

43

25

180

ประเมินโดยใช้
ภาพถ่าย มี 1กลุ่ม
ประชากรหลัก ได้แก่
1) ปากแม่น้าแม่
กลอง สมุทรสงคราม
ถึงบางตะบูน
เพชรบุรี

ประเมินโดยใช้
ภาพถ่ายในบางพืนที่
มี 3 กลุ่มประชากร
หลัก ได้แก่ 1)
เพชรบุรี หัวหินปราณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์ 2)
เมืองชุมพร-อ.สวี 3)
ดอนสัก หมู่เกาะ
อ่างทอง และ
บางส่วนของขนอม

ประเมินโดยใช้
ภาพถ่ายในบางพืนที่
การประมาณจ้านวน
โดยตรง และการ
สัมภาษณ์ มี 7 กลุ่ม
ประชากรหลัก 1) ขน
อม นครศรีธรรมราช
จ้านวนประมาณ 8
ตัว 2) ปากนคร
นครศรีธรรมราช
จ้านวนประมาณ 10
ตัว 3) ระโนด สงขลา
จ้านวนประมาณ 5
ตัว 4) ปากทะเลสาบ
สงขลา สงขลา
จ้านวนประมาณ 7
ตัว 6) ปากแม่น้า
สะกอม เทพา สงขลา
จ้านวนประมาณ 8
ตัว 7) ปากแม่น้า
ปัตตานี ปัตตานี 5
ตัว

ประเมินโดยใช้
ภาพถ่ายในบางพืนที่
การประมาณจ้านวน
โดยตรง และการ
สัมภาษณ์ มี 2 กลุ่ม
ประชากรหลัก ได้แก่
1) จันทบุรีถึงตราด
จ้านวนประมาณ 20
ตัว 2) ชลบุรีถึง
ระยอง จ้านวน
ประมาณ 5 ตัว

ประเมินโดยใช้
ภาพถ่ายในบางพืนที่
การประมาณจ้านวน
โดยตรง และการ
สัมภาษณ์ มี 2 กลุ่ม
ประชากรหลัก ได้แก่
1) ระนอง จ้านวน
ประมาณ 30 ตัว 2)
พระทอง จ้านวน
ประมาณ 15 ตัว 3)
กระบี่ จ้านวน
ประมาณ 15 ตัว 4)
ตรัง จ้านวนประมาณ
70 ตัว 5) เกาะ
สาหร่าย เกาะปูยู สตูล
จ้านวนประมาณ 50
ตัว

0

0

0

0

200

ไม่พบการ
แพร่กระจายของ
โลมากลุ่มนี

ไม่พบการ
แพร่กระจายของ
โลมากลุ่มนี

ไม่พบการ
แพร่กระจายของ
โลมากลุ่มนี

ไม่พบการ
แพร่กระจายของ
โลมากลุ่มนี

ประมาณจากการ
สัมภาษณ์และสถิตกิ าร
เกยตืน พบบริเวณอ่าว
พังงาตอนนอก ฝั่ง
ตะวันตกของภูเก็ต
และพังงา

200

30

45

174

85

ประมาณจากการ
สัมภาษณ์และนับ
จ้านวนโดยตรง
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม
ประชากรหลัก ได้แก่
1) บางปะกง 2) ท่า

ประมาณจากการ
สัมภาษณ์และนับ
จ้านวนโดยตรง
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
ประชากรหลัก ได้แก่
1) ละแม ชุมพร 2)

ประมาณจากการ
สัมภาษณ์และนับ
จ้านวนโดยตรง
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม
ประชากรหลัก 1) ขน
อม นครศรีธรรมราช
20 ตัว 2) ปากพนัง

ประมาณจากการ
สัมภาษณ์และนับ
จ้านวนโดยตรง
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
ประชากรหลัก 1)
ตราด จันทบุรี 154
ตัว 2) ชลบุรี 20 ตัว

ประมาณจากการ
สัมภาษณ์และนับ
จ้านวนโดยตรง
แบ่งเป็น 4 กลุ่ม
ประชากรหลัก 1) อ่าว
ตะเสะ ตรัง 40 ตัว 2)
เกาะสาหร่าย สตูล

ศวทบ
จีน 3) แม่กลอง บาง
ตะบูน

วาฬบรูด้า
(Bryde's whale,
Balaenoptera
edeni)

รวม 65 ตัว

รวม

ศวทก
ดอนสัก
สุราษฏร์ธานี

ศวทล

ศวทอ

นครศรีธรรมราช 5
ตัว 3) ทะเลสาบ
สงขลา 20 ตัว

60

กลุ่มประชากร
ร่วมกับที่พบอ่าว
ไทยตอนบน

กลุ่มประชากร
ร่วมกับที่พบอ่าว
ไทยตอนบน

กลุ่มประชากร
ร่วมกับที่พบอ่าว
ไทยตอนบน

นับจ้านวนโดยใช้
เทคนิค Photo ID
พบระหว่างช่วงเดือน
มีนาคม-ธันวาคม

ประมาณจากข้อมูล
การแจ้งพบเห็น พบ
บริเวณปราณบุร-ี
สามร้อยยอด กุยบุรีบางสะพานน้อย
ประจวบคีรีขันธ์
เกาะจระเข้ เกาะง่าม
ใหญ่
เกาะมัตรา
อ่าวสวีชุมพร และ
บริเวณเกาะเต่า หมู่
เกาะอ่างทอง
สุ
ราษฎร์ธานี

ประมาณข้อมูลจาก
การแจ้งพบ ในพืนที่
จังหวัด
นครศรีธรรมราชถึง
จังหวัดนราธิวาศ

เกยตืนเกาะช้าง
จันทบุรี พบเกยตืนมี
ชีวิต

355

288

158

309

รวมจานวนสัตว์ทะเลหายากกลุ่มโลมาและวาฬ 1,742 ตัว
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ศวทม
30 ตัว 3) อ่าวกระบี่
5 ตัว 4) สุขส้าราญ
ระนอง 10 ตัว

5

ประมาณข้อมูลจาก
การแจ้งพบ บริเวณ
ชายฝั่งตะวันตกของ
จังหวัดพังงา เกาะ
ราชา ภูเก็ต

672

สถิติการเกยตื้น
 สถิติการเกยตืนสัตว์ทะเลหายากในช่วง 16 ปี (พ.ศ. 2546-2559) พบสัตว์ทะเลหา
ยากเกยตื นรวม 3,105 ตั ว คิ ด เป็ น ค่ า เฉลี่ ย ปี ล ะ 190±112 ตั ว ในจ้ า นวนนี
ประกอบด้วยเต่าทะเล 1,775 ตัว คิดเป็น 57% โลมาและวาฬ 1,163 ตัว
คิ ด เป็ น 38% และพะยู น 167 ตั ว คิ ด เป็ น 5% โดยในแต่ ล ะปี มี
แนวโน้มของการเกยตืนเพิ่มสูงขึนทังนีเป็นเพราะการแจ้งข่าวสาร
การเกยตืนที่ส ะดวกและความตระหนั กในการรับรู้ของชุมชน
ชายฝั่งที่เพิ่มมากขึน มีค่าเฉลี่ ยการเกยตืนต่อปีของเต่าทะเล
โลมาวาฬ และพะยู น เท่ า กั บ 127±75, 83±62, และ
12±5 ตัวต่อปี ตามล้าดับ
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 พอีอ 2559 มจการเกยตืปน รวม 12 ตั ว
เป็ น การเกยตืป น ในฝั่ ง ทะเลอั น ดามั น
ทัปงหมด
 เมื่อเปรจยบเทจยบกับ่่าเวลจ่ยในช่วง 5
ปีทจ่ผ่านมา )พอีอ2554-2558 ่่าเวลจ่ย
12อ2±4อ3 ตัวต่อปี( พบว่าสถิติการเกย
ตืปนในปี พอีอ2559 ะม่แตกต่างอย่างมจ
นัยสำา่ัญ แสดงใหก เห็นว่าการเกยตืปน
องพะยูน่่อน กาง่งทจ่
 เมื่อพิจารณา กอมูลการเกยตืปนระหว่าง
ปี พอีอ2546-2559 พบว่าพะยู นรก อย
ละ 85 เกยตืปนในพืปนทจ่่วามรับผิดชอบ
อง ีวทมอ รองลงมาเป็ น ีวทอ
)รกอยละ 10( ีวทก )รกอยละ 4( และ
ีวทล )รกอยละ 1(
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 พอีอ 2559 มจการเกยตืปนรวม 165 ตัว
เป็นการเกยตืปนในอ่าวะทย 123 ตัว และ
ฝั่งทะเลอันดามัน 42 ตัว
 เมื่อเปรจยบเทจยบกับ่่าเวลจ่ยในช่วง 5 ปี
ทจ่ ผ่ า นมา )พอีอ2554-2558 ่่ า เวลจ่ ย
165อ0±28.1 ตั ว ต่ อ ปี ( พบว่ า สถิ ติ ก าร
เกยตืปนในปี พอีอ2559 )165 ตัว( มจ่่าะม่
แตกต่างอย่างมจนัยสำา่ัญ
 เมื่อพิจารณา กอมูลการเกยตืปนระหว่างปี
พอีอ2546-2559 พบว่าเต่าทะเลรกอยละ
39 เกยตืปนในพืปนทจ่่วามรับผิดชอบ อง
ีวทมอ รองลงมาเป็ น ีวทอ )รก อ ยละ
20( เท่ากับการเกยตืปน อง ีวทบ )รกอย
ละ 20( ใน ณะทจ่การเกยตืปน อง ีวทก
และ ีวทล มจ ่่ า รก อ ยละ 14 และ 7
ตามลำาดับ
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 พอีอ 2559 มจ ก ารเกยตืป น รวม 119 ตั ว
เป็นการเกยตืปนในอ่าวะทย 101 ตัว และ
ฝั่งทะเลอันดามัน 18 ตัว
 เมื่อเปรจยบเทจยบกับ่่าเวลจ่ยในช่ วง 5 ปี
ทจ่ ผ่ า นมา )พอีอ2554-2558 ่่ า เวลจ่ ย
100อ2±51อ2 ตั ว ต่ อ ปี ( พบว่ า สถิ ติ ก าร
เกยตืปน ในปี พอีอ2559 )119 ตั ว ( มจ่่ า
มากกว่า่่าเวลจ่ย แต่ะม่แตกต่างอย่างมจ
นั ย สำ า ่ั ญ แสดงใหก เ ห็ น ว่ า การเกยตืป น
องโลมาและวาฬ่่อน กาง่งทจ่
 เมื่อพิจารณา กอมูลการเกยตืปนระหว่างปี
พอีอ2546-2559 พบว่ า โลมาและวาฬ
รก อ ย ล ะ 32 เ ก ย ตืป น ใ น พืป น ทจ่ ่ ว า ม
รั บ ผิ ดชอบ อง ีวทมอ รองลงมาเป็ น
ีวทอ )รกอยละ 21( ใน ณะทจ่การเกยตืปน
อง ีวทล และ ีวทม มจ่่ารกอยละ 19
เท่ากัน ทจ่ ีวทบ มจการเกยตืปนรกอยละ 9
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สาเหตุการเกยตื้น
 ลักษณะการเกยตืนของสัตว์ทะเลหายากส่วนใหญ่จะเลียชีวิตมาแล้วเมื่อได้รับแจ้ง
การเกยตืนโดยเฉพาะในกลุ่มของพะยูน โลมาและวาฬ โดยมีสัดส่วนของการเกยตืน
แบบเป็นซาก 83% และ 65% ตามล้าดับ ในขณะที่เต่าทะเลมีสัดส่วนของการเกย
ตืนแบบมีชีวิตใกล้เคียงกับเสียชีวิต
 สาเหตุของการเกยตืนส้าหรับเต่าทะเลและพะยูนส่วนใหญ่ (ประมาณร้อยละ 7489) เกิดจากเครื่ องมือประมง โดยเฉพาะเครื่องมือประมงชายฝั่งได้แก่อวนลอย
ตลอดจนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประมง ในขณะที่โลมาและวาฬมีสาเหตุการเกย
ตืนส่วนใหญ่จากการป่วยตามธรรมชาติ (ประมาณร้อยละ 63) โดยพบการติดเชือใน
ระบบทางเดินหายใจมากที่สุด
 ขยะเป็ นสาเหตุการเกยตืนซึ่งมีแนวโน้ มของปัญหาเพิ่มขึนทุกปี ค่าเฉลี่ ยของเต่า
ทะเลและโลมาที่กลืนขยะและเข้าไปสะสมอยู่ในระบบทางเดินอาหารมีร้อยละ 2-3
แต่หากนับจ้านวนของการเกยตืนที่มีขยะทะเลเกี่ยวพันภายนอก โดยเฉพาะขยะ
จ้าพวกอวน ซึ่งพบมากในเต่าทะเลจะมีเปอร์เซ็นต์การเกยตืนจากสาเหตุขยะสูงถึง
20-40%
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ผลการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากเกยตื้น
 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้ความส้าคัญกับการช่วยเหลือ สัตว์ทะเลหา
ยากเกยตืนโดยมีการจัดตังศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก ซึ่งมีบุคลากรด้านสัตว
แพทย์ นักวิชาการทางทะเล และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จ้านวน 5 แห่ง ครอบคลุม
พืนที่ชายฝั่งทะเลทังหมดของประเทศไทย การท้างานช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากยัง
เป็นการท้างานร่วมกับเครือข่ายทางทะเลและชายฝั่งซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรการ
ช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายาก มีจ้านวนอาสาสมัครมากกว่า 500 คน
 กลุ่ม เต่ า ทะเล ข้อมูล การช่ว ยเหลื อเต่าทะเลระหว่างปี พ.ศ.2549-2559 รวม
ระยะเวลา 11 ปี พบว่ า เต่ า ทะเลที่ เ กยตื นส่ ว นใหญ่ มี ก ารเสี ย ชี วิ ต มาก่ อ นแล้ ว
(60%) เต่าทะเลที่มีชีวิตขณะเกยตืนเมื่อได้รับการช่วยเหลือและอนุบาลในสถานพัก
ฟื้นของหน่วยงานภายใต้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีอัตรารอดชีวิตเฉลี่ย
80% โดยผลส้าเร็จในการช่วยเหลือมีแนวโน้มที่ดีขึนตามระยะเวลา

 พะยูน ข้อมูลการช่วยเหลือพะยูนระหว่างปี พ.ศ.2549-2559 รวมระยะเวลา 11
ปี พบว่าพะยูนที่เกยตืนส่วนใหญ่มีการเสียชีวิตมาก่อนแล้ว (89%) พะยูนที่มีชีวิต
ขณะเกยตืนเมื่อได้รับการช่วยเหลือและอนุบาลในสถานพักฟื้นของหน่วยงานภายใต้
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีอัตรารอดชีวิตเฉลี่ย 45% โดยผลส้าเร็จในการ
ช่วยเหลือมีแนวโน้มที่ดีขึนตามระยะเวลา
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 กลุ่มโลมาและวาฬ ข้อมูลการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากกลุ่มโลมาและวาฬระหว่าง
ปี พ.ศ.2549-2559 รวมระยะเวลา 11 ปี พบว่าโลมาและวาฬที่เกยตืนส่วนใหญ่
มีการเสียชีวิตมาก่อนแล้ว (89%) ความส้าเร็จในการช่วยเหลือโลมาและวาฬยังมี
ค่อนข้างต่้า เนื่องจากโลมาและวาฬที่เกยตืนส่วนใหญ่มีอาการป่วยที่ค่อนข้างรุนแรง
โลมาและวาฬที่สามารถช่วยเหลือได้ส้าเร็จมักเป็นกรณีของการเกยตืนจากการน้า
ทางผิดพลาด เช่นกรณีการช่วยโลมาอิรวิดีจ้านวนมากกว่า 16 ตัว ที่ว่ายน้าเข้ามา
บริเวณแนวไม้ไผ่ที่ติดตังเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ผลส้าเร็จในการช่วยเหลือมี
แนวโน้มที่ดีขึนตามระยะเวลา
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สถานภาพการถูกคุกคามของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในประเทศไทย
ชื่อ

พรบ.2535

สผ.

IUCN

CITES

CMS

Dugongidae
1

พะยูน (Dugong, Dugong dugon)

สงวน

CR (2005); CR (2015)

VU (Unknown)

I

-

EN (2015)

EN (Increasing)

I

I (1979)

Balaenopteridae
2

วาฬสีน้าเงิน (Blue whale, Balaenoptera
musculus)

3

วาฬบรูด้า (Bryde's whale, Balaenoptera
edeni)

คุ้มครอง

EN (2005); EN (2015)

DD (Unknown)

I

I (2002); II
(2002)

4

วาฬฟิน (Fin whale, Balaenoptera
physalus)

คุ้มครอง

EN (2005); EN (2015)

EN (Unknown)

I

I (2002); II
(2002)

5

วาฬโอมูระ (Omura's whale,
Balaenoptera omurai)

EN (2015)

DD (Unknown)

I

-

6

วาฬหลังค่อม (Humback whale,
Megaptera novaeangliae)

LC (2015)

LC (Increasing)

I

I (1979)

VU (2005); LC (2015)

DD (Unknown)

II

-

LC (2015)

LC (Unknown)

-

II (1988)

คุ้มครอง

EN (2005); DD (2015)

DD (Unknown)

-

-

คุ้มครอง

LC (2015)

LC (Unknown)

-

II (1979)

-

DD (2015)

DD (Unknown)

-

-

Delphinidae
7

วาฬเพชฌฆาตด้า (False killer whale,
Pseudorca crassidens)

8

โลมาริสโซ (Risso's dolphin, Grampus
griseus)

9

วาฬน้าร่องครีบสัน (Short-finned pilot
whale, Globicephala macrorhynchus)

10 โลมาปากฟราเซอร์ (Fraser's dolphin,
Lagenodelphis hosei)
11 โลมาปากยาว (Long-beaked common
dolphin, Delphinus capensis)
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คุ้มครอง
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12 วาฬเพชฌฆาตเล็ก (Pygmy killer whale,
Feresa attenuata)

คุ้มครอง

EN (2005); DD (2015)

13 วาฬเพชฌฆาต (Killer whale, Orcinus orca)

คุ้มครอง

14 วาฬหัวแตงโม (Melon-headed whale,
Peponocephala electra)

IUCN

CITES

CMS

DD (Unknown)

II

-

EN (2005); DD (2015)

DD (Unknown)

II

II (1991)

คุ้มครอง

EN (2005); LC (2015)

LC (Unknown)

II

-

15 โลมาลายจุด (Pantropical Spotted
dolphin, Stenella attenuata)

คุ้มครอง

EN (2005); LC (2015)

LC (Unknown)

-

II (1999)

16 โลมาฟันห่าง (Rough-toothed dolphin,
Steno bredanensis)

คุ้มครอง

EN (2005); LC (2015)

LC (Unknown)

-

-

17 โลมาหลังโหนก (Indo-Pacific Humpback
dolphin, Sousa chinensis)

คุ้มครอง

VU (2005); EN (2015)

NT (Decreasing)

I

II (1991)

18 โลมาลายแถบ (Striped dolphin, Stenella
coeruleoalba)

คุ้มครอง

EN (2005); LC (2015)

LC (Unknown)

-

II (2001)

19 โลมากระโดด (Spinner dolphin, Stenella
longirostris)

คุ้มครอง

VU (2005); DD (2015)

DD (Unknown)

-

II (1999)

20 โลมาปากขวด (Indo-Pacific Bottlenose
dolphin Coastal Form, Tursiops
aduncus)

คุ้มครอง

VU (2005); EN (2015)

DD (Unknown)

-

II (1979)

21 โลมาอิรวดี (Irrwaddy dolphin, Orcaella
brevirostris)

คุ้มครอง

CR (2005); EN for
Songkhla Lake and VU
for coastal populations
(2015)

VU (Decreasing)

I

I (2009); II
(1991

22 วาฬหัวทุยแคระ (Dwarf sperm whale,
Kogia sima)

คุ้มครอง

EN (2005); DD (2015)

DD (Unknown)

II

-

23 วาฬหัวทุยเล็ก (Pygmy sperm whale, Kogia
breviceps)

คุ้มครอง

EN (2005); DD (2015)

DD (Unknown)

II

-

Kogiidae
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IUCN

CITES

CMS

Phocoenidae
24 โลมาหัวบาตรหลังเรียบ (Finless porpoise,
Neophocaena phocaenoides)

คุ้มครอง

EN (2005); EN (2015)

VU (Unknown)

I

II (1979)

คุ้มครอง

EN (2005)

VU (Unknown)

I

I (2002); II
(2002)

DD (2015)

DD (Unknown)

-

-

Physeteridae
25 วาฬหัวทุย (Sperm whale, Physeter
macrocephalus)
Ziphiidae
26 วาฬเบลนวิลล์ (Blainville's beaked whale,
Mesoplodon densirostris)
27 วาฬคูเวียร์ (Cuvier's beaked whale,
Ziphius cavirostris)

คุ้มครอง

LC (2015)

LC (Unknown)

I

-

28 วาฬฟันสองซี่ (Ginkgo-toothed beaked
whale, Mesoplodon ginkgodens)

คุ้มครอง

DD (2005)

DD (Unknown)

II

-

หมายเหตุ: 1) DD = Data Deficiency, LC = Least concern, VU = Vulnerable, EN = Endangered, CR = Critically Endangered
2) I = Appendix I, II = Appendix II, (xxxx) = ปี ค.ศ.
3) (Unknown), (Decreasing) และ (Increasing) หมายถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง "ไม่ทราบ", "ลดลง", และ "เพิ่มขึน"
4) พรบ.2535=พระราชบั ญ ญั ติ ส งวนและคุ้ ม ครองสั ต ว์ ป่ า พ.ศ. 2535, สผ.=ส้ า นั ก งานแผนและนโยบายแห่ ง ชาติ ,
CITES= Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CMS = Convention of
Migratory Species, IUCN=International Union for Conservation of Nature
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