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Dolphin & Whale Watching in the Upper Gulf of Thailand

ศูนยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนบน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ท่องเที่ยว
ชมโลมาและวาฬ

เชิงอนุรักษ์ ในอ่าวไทยตอนบน
Dolphin & Whale Watching
in the Upper Gulf of Thailand
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

โลมาและวาฬในอ่าวไทยตอนบน

Dolphin & Whale in the Upper Gulf of Thailand
ปัจจุบนั การท่องเทีย่ วชมโลมาและวาฬในอ่าวไทยตอนบน ได้รบั ความสนใจและความนิยมเพิม่ มากขึน้
จากข้อมูลการส�ำรวจโลมาและวาฬ รวมทั้งการตั้งชื่อและจ�ำแนกอัตลักษณ์วาฬบรูด้าโดยใช้ภาพถ่าย
(Photo-Identification) ของศูนย์วจิ ยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ อ่าวไทยตอนบน (ศวทบ.)
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ส่งเสริมให้มีธุรกิจน�ำเที่ยวชมโลมาและวาฬในพื้นที่อ่าวไทยตอนบนเพิ่มขึ้น โดยปัจจุบันกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝัง่ สามารถระบุอตั ลักษณ์วาฬบรูดา้ ได้รวม 68 ตัว โดยพบเห็นวาฬบรูดา้ ได้บอ่ ยครัง้ บริเวณ
ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน
ทั้งนี้จากข้อมูลการประเมินมูลค่าเศรษฐศาสตร์ของการท่องเที่ยวชมวาฬบรูด้า ของ ศวทบ. พบว่า
มูลค่าประโยชน์จากการท่องเที่ยวชมวาฬบรูด้าในประเทศไทยสร้างรายได้มากถึง 9.2 ล้านบาทต่อปี
อย่างไรก็ตามการให้ความรู้ถึงวิธีการชมโลมาและวาฬอย่างถูกต้องเหมาะสมให้แก่ผู้ประกอบการและ
นักท่องเทีย่ วเป็นสิง่ ส�ำคัญ การจัดท�ำหนังสือ “ท่องเทีย่ วชมโลมาและวาฬเชิงอนุรกั ษ์ในอ่าวไทยตอนบน”
ของ ศวทบ. เป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบหรือเกิด
อันตรายต่อโลมาและวาฬ ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นการอนุรกั ษ์โลมาและวาฬให้คงอยูค่ อู่ า่ วไทยตอนบนอย่างยัง่ ยืนสืบไป
(นางสาวนฤมล กรคณิตนันท์)
ผู้อ�ำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน
กรกฎาคม 2561
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ทัว่ โลกมีโลมาและวาฬแพร่กระจายมากกว่า 90 ชนิด
และในประเทศไทยพบทั้งหมด 27 ชนิด พื้นที่อ่าวไทย
ตอนบน วาฬบรูด้า โลมาอิรวดี โลมาหัวบาตรหลังเรียบ
และโลมาหลังโหนก เป็นชนิดทีพ่ บได้บอ่ ย การชมโลมาและ
วาฬควรเรียนรู้ จดจ�ำลักษณะต่าง ๆ ทีส่ ำ� คัญของโลมาและ
วาฬ เพือ่ ทราบลักษณะเด่นของแต่ละชนิด

โลมาอิรวดี Irrawaddy Dolphin

Orcaella brevirostris (Owen in Gray, 1866)

ขนาด: ตัวเต็มวัย 1.73-2.75 ม. น�้ำหนักเฉลี่ย 115-130 กก.
เพศผู้ใหญ่กว่าเพศเมียเล็กน้อย ลูกแรกเกิดยาว 0.83-1 ม.
น�้ำหนัก 10-12 กก. ตั้งท้องประมาณ 14 เดือน
อายุยืนประมาณ 30 ปี
รูปร่าง: ไม่มจี ะงอยปาก หัวกลมมน คล้ายโลมาหัวบาตรหลังเรียบมาก
ครีบหลัง: โค้งมน มีขนาดเล็ก และอยู่กึ่งกลางล�ำตัวค่อนไปทางหาง
สี:
สีน�้ำเงินเทาด้านหลัง และสีเทาจางด้านท้อง
อาหาร: ปลา กุ้ง และหมึก โดยเฉพาะบริเวณปากแม่น�้ำบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา กินปลาดุกทะเลเป็นอาหาร
โดยกัดกินเฉพาะส่วนของล�ำตัว ที่อยู่ด้านหลังของครีบหลัง
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โลมาหัวบาตรหลังเรียบ Indo-Pacific Finless Porpoise
Neophocaena phocaenoides (G. Cuvier, 1829)

ขนาด: ตัวเต็มวัยยาว 2.27 ม. แต่โดยทั่วไปยาวน้อยกว่า 2 ม. น�้ำหนัก 70-100 กก.
เพศผู้ใหญ่กว่าเพศเมียเล็กน้อย ลูกแรกเกิดยาว 0.75-0.85 ม. หนัก 7 กก.
เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เมื่ออายุ 3-6 ปี (ความยาว 1.3-1.5 ม.) อายุยืนประมาณ 33 ปี
รูปร่าง: คล้ายโลมาอิรวดีมาก แต่ขนาดเล็กกว่า หัวกลมมน ไม่มีจะงอยปาก ครีบข้างค่อนข้างใหญ่
ปลายแหลม
ครีบหลัง: ไม่มคี รีบหลัง มีตมุ่ เล็กๆ 10-25 แถว เรียงเป็นแถบรูปใบหอกเว้าลงเป็นแอ่งตืน้ ๆ ทีก่ ลางหลัง
ความกว้าง 3.5-12 ซม. แถบนี้จะแคบลง และสิ้นสุดที่บริเวณคอดหาง
สี:
หลังสีน�้ำเงินเทา และท้องสีขาว
อาหาร: ปลาขนาดเล็กตั้งแต่ผิวน�้ำถึงพื้นท้องน�้ำ  กุ้ง และหมึก
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โลมาหลังโหนก Indo-Pacific Humpback Dolphin
Sousa chinensis (Osbeck, 1765)

ขนาด: ตัวผูย้ าว 2.8 ม. ตัวเมีย 2.6 ม. หนักถึง 280 กก. ลูกแรกเกิด
ยาว 1 ม. ตัวเมียเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เมื่ออายุ 9-10 ปี และ
ตัวผูอ้ ายุ 11-13 ปี ผสมพันธุต์ ลอดทัง้ ปี ตัง้ ท้องนาน 10-12
เดือน และหย่านมเมื่ออายุ 2 ปี อายุยืนมากกว่า 40 ปี
รูปร่าง: หัวกลมมน มีปากยาวเรียว ลักษณะเด่นคือส่วนหลังโหนก
เป็นแนวยาว 1 ใน 3 ของความยาวล�ำตัว
ครีบหลัง: สั้น เล็ก ที่เด่นชัดคือ ส่วนของฐานครีบเป็นสันโหนกรับกับ
ครีบหลัง
สี:
ล�ำตัวมีสตี า่ งกันมากตามอายุ วัยเด็กจะมีสเี ทาด�ำ และจางลง
เมื่อโตขึน้ ตัวเต็มวัยบางตัวมีสเี ทาประขาว เมือ่ อายุมากขึน้
จะมีสีออกขาวเผือกหรือชมพู
อาหาร: ปลา และหมึกหลายชนิด ตามชายฝั่ง และแนวปะการัง
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วาฬบรูด้า Bryde’s Whale

Balaenoptera edeni (Anderson, 1879)

ขนาด: โตเต็มทีย่ าว 14-15 ม. หนัก 12-20 ตัน ตัวเมียใหญ่กว่า
ตัวผูเ้ ล็กน้อย ลูกแรกเกิดยาว 4 ม. วัยเจริญพันธุ์ 8-13 ปี
ออกลูกครัง้ ละ 1 ตัว ทุก 2 ปี ตัง้ ท้องนาน 11-12 เดือน
ระยะเวลาเลีย้ งลูกประมาณ 2 ปี อายุยนื ประมาณ 50 ปี
รูปร่าง: ค่อนข้างเพรียว ส่วนหัวมีแนวสันนูน 3 สัน ครีบหลังเล็ก
และปลายแหลม มีร่องใต้คาง 40-70 ร่อง ยาวเกือบถึง
หรือพ้นแนวสะดือ
ครีบหลัง: อยู่ค่อนไปทางหาง เป็นรูปสามเหลี่ยมค่อนข้างตั้งตรง
ปลายครีบแหลม
สี:
ล�ำตัวสีเทาด�ำ  ท้องสีอ่อน หรือชมพู ขากรรไกรล่างสีเทา
อาหาร: ฝูงปลาขนาดเล็ก หมึก และเคย พบหากินใกล้ชายฝั่ง
ลึก 4-10 ม. กินแบบ โดยตั้งส่วนหัวขึ้นมาเหนือผิวน�้ำ
และแบบตะแคงด้านข้าง
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การเตรียมตัว
และอุปกรณ์ ในการ
ชมโลมาและวาฬ
ทางเรือ

นักท่องเทีย่ วหรื อผูส้ นใจชมโลมาและวาฬทางเรื อ
ควรเตรี ยมตัวพร้อมอุปกรณ์เบื้องต้นดังนี้
1. ศึกษาคู่มือการชมโลมาและวาฬ และปฏิบัติตาม
2. ศึกษาชนิดของโลมาหรือวาฬที่คาดว่าจะพบเห็น และจดจ�ำ
ลักษณะเด่น เช่น ครีบหลัง ลักษณะส่วนหัว สีล�ำตัว เป็นต้น
3. แว่นตากันแดด
4. หมวก
5. เสื้อแขนยาว และเสื้อกันฝน 6. ครีมกันแดด
7. อาหาร น�้ำ  และของว่าง
8. กล้องถ่ายรูป
9. กล้องส่องทางไกล
10. ยาแก้เมาเรือ

การชมโลมาและวาฬ
การชมโลมาและวาฬทางเรือนั้น หากไม่ปฏิบัติตามคู่มือการชมและจ�ำกัดจ�ำนวนเรือแล้วนั้น
ย่อมจะรบกวนวิถชี วี ติ ความเป็นอยูข่ องโลมาและวาฬแน่นอน เช่น รบกวนการกินอาหาร การเลีย้ งดูลกู
หรือการผสมพันธุ์ ก่อให้เกิดอันตรายต่อสัตว์เหล่านี้ ท�ำให้บาดเจ็บ หรืออาจเป็นสาเหตุท�ำให้สัตว์
เกิดการเจ็บป่วยเรื้อรัง เช่น ผลกระทบจากเรื่องเสียงใต้น้�ำ  (Underwater sounds) การเฉี่ยวชน
จากเรือ (Vessel strike) เป็นต้น
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ข้อควรปฏิบัติ ในการชมโลมาและวาฬ

จำกัดความเร็วเรือ
Speed Limit

พื้นที่สีเขียว

ลดความเร็วเรือ
ไมเกิน 7 น็อต

พื้นที่สีเหลือง

จำกัดจำนวนเรือ
ไมเกิน 3 ลำ
และลดความเร็วเรือ
ไมเกิน 4 น็อต

พื้นที่สีแดง

หามแลนเรือเขา
ทางดานหัวหรือหาง
และในระยะที่กำหนด

แหล่งท่องเที่ยว ชมโลมาและวาฬ
			
ในอ่าวไทยตอนบน
ปากแม่น�้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
กิจกรรม:
ดูนก ชมโลมาอิรวดี และการท�ำประมงพื้นบ้าน
ช่วงเวลา:
ปลายเดือนตุลาคม - เดือนมกราคม
ติดต่อสอบถาม: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต�ำบลท่าข้าม
อ�ำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
โทร 0 3857 3411-2 ต่อ 121
เรือน�ำเที่ยวคุณสุทิน เก๊อะเจริญ ประมงพื้นบ้าน
โทร 08 1488 8618
สถานที่:
ท่าเรือหมู่ 8 ต�ำบลท่าข้าม อ�ำเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
13°28'09.4"N 100°58'44.9"E
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แหล่งท่องเที่ยว ชมโลมาและวา
				
ในอ่าวไทยตอนบ
ปากแม่น�้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร
กิจกรรม:

ดูนก ชมโลมาอิรวดี โลมาหัวบาตรหลังเรียบ
วาฬบรูด้า และเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
การเดินเรือ การส�ำรวจทรัพยากรระบบนิเวศ
ทางทะเลและชายฝั่ง
ช่วงเวลา:
ตลอดทั้งปี
ติดต่อสอบถาม: บริษทั น�ำเทีย่ ว Wild Encounter Thailand
โทร 09 9292 2666
Science Chic by Nics โทร 08 1701 0866
คุณมงคล มงคลตรีลกั ษณ์ (ครัวบ้านประมง)
โทร 09 8589 2550
JK SEASIDE TOUR (ร้านเจ๋ง ครัวชายทะเล)
โทร 09 8795 4563
สถานที่:
ท่าเรือครัวบ้านประมง
13°29'55.3"N 100°23'10.8"E
ท่าเรือร้านเจ๋ง ครัวชายทะเล
13°29'37.5"N 100°23'14.3"E

แหลมผักเบีย้ อ�ำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
กิจกรรม:
ดูนก ตกปลา ชมโลมาอิรวดี โลมาหัวบาตรหลังเรียบ และวาฬบรูด้า
ช่วงเวลา:
เดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน
ติดต่อสอบถาม: องค์การบริหารส่วนต�ำบลแหลมผักเบี้ย โทร 0 3244 1209
คุณมนู อรัญพันธุ์ โทร 08 1856 4939
สถานที่:
ท่าเรือ แพปลาชุมชนแหลมผักเบี้ย 13°02'25.9"N 100°05'09.5"E

หาดเจ้าส�ำราญ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
กิจกรรม:

ดูนก ตกปลา ชมโลมาอิรวดี โลมาหัวบาตรหลังเรียบ
และวาฬบรูด้า
ช่วงเวลา:
เดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน
ติดต่อสอบถาม: เทศบาลหาดเจ้าส�ำราญ โทร 0 3247 8555
สถานที่:
หาดเจ้าส�ำราญ
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าและวาฬ

วไทยตอนบน

าคร

ผลิตโดย

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน

ผู้เขียน
สุรศักดิ์ ทองสุกดี พัชราภรณ์ เยาวสุต ธีรวัตร เปรมปรี
ราชาวดี จันทรา และสมหมาย สินธุ์เชาว์
รูป
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน
จ�ำนวน 1,000 เล่ม
โรงพิมพ์ บริ ษัทบอร์นทูบีพับลิชชิ่ง จ�ำกัด
เจ้าของลิขสิทธิ์ 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ปากแม่นำ�้ บางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี
กิจกรรม:

ดูนก ตกปลา ชมโลมาอิรวดี โลมาหัวบาตรหลังเรียบ
และวาฬบรูด้า
ช่วงเวลา:
เดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน
ติดต่อสอบถาม: คุณจ�ำรูญ พงศ์พิทักษ์ โทร 0 3258 1233
คุณทิพย์เนตร สุขเจริญ (ร้านริมทะเลบางตะบูน)
โทร 08 6796 5506 
สถานที่:
ท่าเรือ บ้านคุณจ�ำรูญ
13°15'58.9"N 99°56'28.7"E
ท่าเรือ ร้านริมทะเลบางตะบูน
13°26'54.7"N 99°94'06.4"E
ท่าเรือ ร้านอาหารบางตะบูนเบย์
13°26'77.9"N 99°93'66.0"E
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ศูนยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนบน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เลขที่ 120/1 หมูที่ 6 ตำบลบางหญาแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทร 034-497074 โทรสาร 034-497074

www.dmcrth.dmcr.go.th/umcr/

