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บทคัดย่อ
ปั จ จุ บั น โลมาสี ช มพู ใ นประเทศไทยก าลั ง ตกอยู่ ใ นภาวะเสี่ ย งต่ อ การสู ญ พั น ธุ์ ซึ่ ง สาเหตุ ที่ ท าให้
โลมาสีชมพูมีจานวนลดลงนั้น ประกอบด้วยสาเหตุหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุจากการทาประมง ธุรกิจท่องเที่ยว
และมลพิษในทะเล อุบัติเหตุทางทะเล ซึ่งส่งผลกระทบที่ตามมาเป็นอย่างมาก เนื่องจากกฎหมายของประเทศไทย
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการอนุ รั ก ษ์ โ ลมาสี ช มพู โดยกฎหมายที่ ใ ช้ บั ง คั บ ในการคุ้ ม ครองและอนุ รั ก ษ์ โ ลมาสี ช มพู
เช่น พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ในฐานะที่โลมาสีชมพูเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ยังมีข้อบกพร่อง
อยู่ บ างประการ กล่ า วคื อ หลั ก เกณฑ์ การจ าแนกประเภทของสั ต ว์ ต่ า ง ๆ ที่ ถู กก าหนดให้ เป็ น สั ต ว์ ป่ า สงวน
หรื อสั ตว์ ป่ าคุ้ มครอง สั ตว์ ป่ าควบคุ ม สั ตว์ ป่ าอั นตราย ซึ่ งจะมี ผลท าให้ ได้ รั บความคุ้ มครองจากการควบคุ มการล่ า
การเพาะพันธุ์ การครอบครอง การค้าสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า ผลิตภัณฑ์ที่ทาจากซากของสัตว์ป่าและการนาเข้า ส่งออก
หรื อ น าผ่ า น มี เ พี ย งแค่ สี่ ป ระเภทเท่ า นั้ น ซึ่ ง ยั ง ถื อ ว่ า ยั ง ไม่ เ พี ย งพอ ประกอบกั บ ประเทศไทยยั ง ไม่ มี ม าตร การ
ทางกฎหมายที่บัญญัติใช้เพื่อควบคุมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับโลมาสีชมพูโดยตรงแต่อย่างใด คงมีเพียงแต่
แนวทางปฏิบัติเท่านั้นซึ่งมีผลทาให้ไม่มีสภาพบังคับที่จะมีผลในการอนุรักษ์โลมาสีชมพูอย่างแท้จริง รวมทั้งมาตรการ
ในการป้องกันและควบคุมมิให้สภาพแวดล้อมในระบบนิเวศน์ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของโลมาสีชมพูก็ยังไม่มีประสิทธิภาพ
ในการป้องกันได้อย่างเพียงพอ ดังเช่นที่พบเห็นข่าวการเสียชีวิตของโลมาสีชมพูอันเนื่องมากจากขยะมลพิษต่าง ๆ
อยู่เรื่อย ๆ โดยโลมาสีชมพูนั้น เป็นสัตว์ที่มีการเคลื่อนย้ายอยู่ตลอดเวลา ซึ่งหากได้มีการออกกฎหมายและความร่วมมือกัน
ในระหว่างประเทศต่าง ๆ เช่น ในกรณีของพื้นที่อยู่อาศัยของโลมา ตลอดจนมาตรการในด้านการประมง และด้านอื่น ๆ
ก็จะยิ่งส่งผลให้การอนุรักษ์โลมาสีชมพูเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่ง ขึ้น ประกอบกับในปัจจุบันการดาเนิ น
กิจกรรมการท่องเที่ยวล่องเรือชมโลมาสีชมพูกาลังเป็นที่นิยมและแพร่หลายเป็นอย่างมากเช่นที่ อาเภอขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราช ซึ่งหากไม่มีการบัญญัติกฎหมายที่ครอบคลุมไว้อย่างชัดเจนเพื่อนามาใช้ในแก้ไขกรณีดังกล่าว นั้น
อาจมีผลทาให้โลมาสีชมพูมีจานวนลดน้อยลงหรืออาจถึงขนาดสูญพันธุ์ได้เลย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์และ
ด้านต่าง ๆ ตามมาอีกมาก
บทความวิ จั ยเรื่องนี้ ศึกษาเรื่อง “มาตรการทางกฎหมายในการอนุ รักษ์ โลมาสี ชมพู ” เพื่ อศึกษาถึงแนวทาง
การนากฎหมายของต่างประเทศมาปรับใช้เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการอนุรักษ์โลมาสีชมพูให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โดยใช้วิธีการศึกษาจากรวบรวมข้อมูลทางเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก เพื่อนาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์หามาตรการ
ที่เหมาะสม และนาไปปรับใช้ ในการอนุรักษ์โลมาสีชมพูอย่างมีประสิทธิภาพโดยได้มีการศึกษาเปรียบเทียบจาก
กฎหมายของประเทศต่าง ๆ เช่น ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีการจาแนกประเภทของสัตว์ป่าต่าง ๆ
โดยจาแนกเป็นสัตว์ป่า สูญพันธุ์ ใกล้สูญพันธ์ และอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งได้มีการ
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กาหนดโทษที่จะลงแก่ผู้กระทาความผิดจาแนกแยกย่อยเป็นประเภทต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการกาหนดโทษสาหรับการล่า
หรือพยายามล่ า สั ต ว์ เพศเมี ย สั ต ว์ ที่ ยั ง โตไม่ เต็ ม วั ย ให้ ไ ด้ รับ โทษที่ สู ง ขึ้น ด้ ว ย ประเทศสหรัฐ อเมริกาที่ ไ ด้ กาหนด
มาตรการเฉพาะและกาหนดโทษดังเช่น กรณีการล่องเรือชมวาฬ ซึ่งหากได้นามาเทียงเคียงปรับใช้กับโลมาสีชมพู
จะยิ่ ง ส่ ง ผลให้ ก ารอนุ รั ก ษ์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น และประเทศสิ ง ค์ โ ปร์ ซึ่ ง ได้ มี ก ฎหมายก าหนดห้ า มมิ ใ ห้ เ รื อ
ไม่ว่าของชาติใด ๆ ปล่อยทิ้งน้ามันหรือสารผสมของน้ามันลงในทุกภาคส่วนของทะเล และกฎหมายระหว่างประเทศ
เช่น อนุสัญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ซึ่งได้กาหนดให้ รัฐร่วมมือกันโดยมุ่งอนุ รั กษ์
สัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้ว ยนมดัง เช่น โลมาสีชมพู ซึ่งจากการศึกษา พบว่า หากได้มีการนามาตรการทางกฎหมาย
ของต่างประเทศตลอดจนกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง มาปรับใช้จะยิ่งส่งผลให้การอนุรักษ์มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
คาสาคัญ
อนุรักษ์, โลมาสีชมพู, ป้องกัน
ABSTRACT
The Pink dolphin is currently in danger of extinction from pollution in the sea and
accidents happening in the sea, as well as the impact of fishing and tourism, which had a huge
consequence.Results were that Thailand’s law relating to conserving the Pink dolphin is the
Wildlife Conservation and Protection Act B.E. 2562 (2019) still some drawbacks which classifies
dolphins as protected wild animals remain from defining five categories of wildlife —preserved
wildlife, protected wildlife, controlled wildlife, dangerous wildlife, and wildlife carcasses.
Specifically banned are the import, export, or transfer of preserved wildlife, carcasses of preserved
wildlife, or products made from preserved wildlife; collection, endangerment, or keeping of
preserved wildlife; and hunting preserved wildlife or protected wildlife.These strictures prove
inadequate protecting the Pinkdolphin and preserving its habitat. For example, sea pollution killing
dolphins may make species migrate to other areas. These findings suggest that further legislation
should be enacted to more effectively protect the Pink dolphin. Currently, dolphin viewing at
Ampher Kanom, Nakhon Si Thammarat Province is a popular tourist activity. Without further
protection and conservation measures, the dolphin population may decrease to the point of
extinction, affecting the ecosystem and other areas.
This article studies legal measures for conserving the Pink dolphin by formulating guidelines
for adapting foreign laws to promote their conservation more efficiently and support effective
dolphin conservation. Study from related information will be analyzed and tried to find suitable
measure to protect and conserve Pink dolphin. The thesis has examined laws from many countries
In Australia, wildlife is classified as extinct, endangered, and at risk of extinction. Malaysia has enacted
laws increasing sanctions for hunting and attempt to hunting female and immature animals.
US law has prescribed measures and sanctions for hunting whales, for example, which may apply to
protecting the Pink dolphin. Singapore has a law prohibiting all ships of the world from releasing oil
and substances mixed with oil into sea water and the United Nations Convention on the Law of
the Sea mandates that all member states mutually cooperate to conserve sea mammals
such as the Pink dolphin. The study found that can adapting international legal standards for use in
Thailand will increase the effective protection of the Pink dolphin.
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บทนา
ในอดี ตนั้ น มนุ ษย์ แทบจะไม่ ต้ องกังวลในเรื่องการคุ้ มครองและรั กษาสิ่ งแวดล้ อมเลย1เนื่ องจากจ านวนประชากร
ยั ง มี น้ อ ยเมื่ อ เที ย บกั บ ทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่ อ ย่ า งมากมาย อย่ า งไรก็ ต ามเมื่ อ จ านวนประชากรของโลกเพิ่ ม สู ง ขึ้ น
ในขณะที่ทรัพยากรธรรมชาติกลับลดลงประกอบกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ทาให้กิจกรรมของมนุษย์มีความหลากหลายมากขึ้น
และกิ จ กรรมทุ ก ประเภทของมนุ ษ ย์ ย่ อ มมี ต้ น ทุ น ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มทั้ ง สิ้ น นั่ น ก็ คื อ ภาวะมลพิ ษ ที่ ม นุ ษ ย์ ก่ อ ขึ้ น
และปล่อยเข้าสู่สิ่งแวดล้อมนั่นเอง โดยปัญหาสภาพแวดล้อมในปัจจุบันนั้นได้เป็นปัญหาสาคัญที่ส่งผลกระทบต่อทั่วทั้งโลก
อย่ า งไม่ อาจคานวณค่าของความเสีย หายได้ ดั ง เช่ น สภาวะโลกร้อน (global warming) ซึ่ ง ก่อให้ เกิด ผลกระทบ
ต่ อ การด ารงชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ อ ย่ า งมาก 2 โดยที่ ใ ดที่ มี ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มรั ฐ และประชาชนก็ จ ะต้ อ งเสี ย ค่ า ใช้ จ่ า ย
ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวมากยิ่งขึ้น3
ปั ญ หาดั ง กล่ า วได้ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ทรั พ ยากรธรรมชาติ ทั้ ง ที่ มี ชี วิ ต และไม่ มี ชี วิ ต ซึ่ ง ต่ า งมี ความส าคั ญ
ไม่ ยิ่ งหย่ อนไปกว่ ากัน4 ซึ่ ง รวมถึ ง โลมาสี ช มพู ซึ่ ง เป็ น สั ต ว์ เ ลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนม ซึ่ ง เป็ น สั ต ว์ ป่ า คุ้ ม ครอง ล าดั บ ที่ 165
ตามพระราชบัญญั ติสงวนและคุ้มครองสัตว์ ป่าคุ้มครอง พ.ศ 25625 ที่ มี แหล่ งที่ อยู่อาศัยตามชายฝั่งแม่ น้าและป่าชายเลน
ในเขตร้อนมีการแพร่กระจายตั้งแต่ตอนใต้ของจีน อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย มหาสมุทรอินเดีย และตอนใต้ของแอฟริกา
รวมทั้ ง ประเทศไทย 6 โลมาสี ช มพู เ ป็ น สิ่ ง ที่ มี ชี วิ ต ที่ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ ระบบนิ เ วศทางทะเลเป็ น อย่ า งมาก
เนื่ อ งจากเป็ น สั ต ว์ เ ลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนมขนาดใหญ่ ที่ ช่ ว ยรั ก ษาความสมดุ ล ให้ ร ะบบนิ เ วศวิ ท ยา และเป็ น ตั ว ชี้ วั ด
ความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลได้ดังจะเห็นได้ว่า 7 บริเวณที่ พบโลมาสีชมพูจะพบฝูงปลาขนาดเล็ก ซึ่งเป็นอาหาร
ของโลมาสีชมพูจานวนมาก อีกทั้งยังพบฝูงนกนางนวลและนกชนิดต่าง ๆ บินตามกินปลาใกล้ ๆ ซึ่งบ่งชี้ให้เห็นว่า
ระบบนิ เ วศวิ ท ยาบริ เ วณนั้ น มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ ดั ง นั้ น หากโลมาสี ช มพู สู ญ พั น ธ์ ไ ปย่ อ มส่ ง ผลกระทบ
อย่างไม่อาจประมาณค่าของความเสียหายได้
ปัจจุบันโลมาสีชมพูกาลังตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ดังเช่นที่ปรากฏว่ามีโลมาสีชมพู เกยตื้นตาย8
และลอยตายเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ ซึ่งสาเหตุที่ทาให้โลมาสีชมพูมีจานวนลดลง นั้ นประกอบด้วยสาเหตุหลายประการ
ไม่ ว่ า จะเป็ น สาเหตุ จ ากการท าประมง ธุ รกิจ ท่ องเที่ ย ว และมลพิ ษ ในทะเล อุ บั ติ เหตุ ท างทะเล 9 เป็ น ต้ น ซึ่ ง จาก
การศึกษาพบว่า ประเทศไทยยังไม่มีแผนแม่บทหรือแผนปฏิบัติการอนุรักษ์ที่ใช้เป็นหลักในการจัดการเกี่ยวกับการ
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3, สานักพิมพ์วิญญูชน จากัด 2560) 21.
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เดือนตุลา 2561) 381.
3
อานาจ วงศ์บัณฑิต, กฎหมายสิ่งแวดล้อม (พิมพ์ครั้งที่ 4, สานักพิมพ์วิญญูชน จากัด 2562) 31.
4
โครงการความร่วมมือเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน, ทะเลชุมชน (สมใจการพิมพ์ 2541) 5-6.
5
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2562.
6
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, ‘โลมาหลังโหนก’ <http://km.dmcr.go.th/th/c_1/s_96/d_4192> สืบค้น
เมื่อ 29 พฤษภาคม 2562.
7
อทิตติยา วินิจฉัย, ‘มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองวาฬบรูด้า ’ (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2560) 34.
8
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อนุรักษ์โลมาสีชมพูโดยตรงในทุกด้านอย่างครบถ้วน โดยหากได้มีการนามาตรการของต่างประเทศมาปรับใช้ก็จะยิ่ง
ส่งผลให้การอนุรักษ์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีผลทาให้โลมาสีชมพูอยู่คู่กับประเทศไทยและโลกใบนี้อย่างยั่งยืน
ตลอดไป
บทความนี้กล่าวถึงหลักการสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์โลมาสีชมพู กล่าวคือ
ในการประกอบกิจการหรือกระทาการใด ๆ จะต้องคานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแก่สิ่งแวดล้อมซึ่งรวมถึงโลมาสีชมพูด้วย
โดยได้ศึกษาถึงสาเหตุที่ทาให้จานวนโลมาสีชมพูมีจานวนลดน้อยลงว่ามาจากสาเหตุใดบ้าง และกฎหมายของประเทศไทย
ที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์โลมาสีชมพู ในด้านต่าง ๆ ตลอดจนกฎหมายของต่างประเทศและอนุสัญญาระหว่างประเทศ
ที่ควรนามาปรับใช้เพื่อประสิทธิภาพในการอนุรักษ์โลมาสีชมพู พร้อมทั้งข้อเสนอแนะและแนวทางในการมุ่งอนุรักษ์
โลมาสีชมพูอย่างมีประสิทธิภาพ
1.หลักการสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครองโลมาสีชมพู
ทรัพยากรธรรมชาติของโลก รวมทั้ง อากาศ น้า แผ่นดิน พืชและสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบนิเวศตาม
ธรรมชาติ จ ะต้ องได้ รับการปกป้อง เพื่ อประโยชน์ของชนรุ่นนี้และรุ่นหลัง โดยการวางแผนหรือการจั ดการอย่าง
ระมัดระวังตามความเหมาะสม10
ตามหลั กการและแนวคิด ของการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น จะต้ องคานึ ง ถึง ขีด จ ากัด ของทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมโดยในการดาเนินโครงการหรือกระทาการใด ๆ ต้องคานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดกับสภาพแวดล้อมอื่น ๆ
ประกอบด้ ว ย โดยต้ อ งไม่ ท าลายหรื อ สร้ า งมลพิ ษ ให้ แ ก่ สิ่ ง แวดล้ อ ม 11 ซึ่ ง เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ของโลก
(Sustainable Development Goals: SDGs) ในปัจจุบันที่จะใช้เป็นทิศทางการพัฒนาของประชาคมโลก (ตั้งแต่เดือน
กันยายนปี 2558 ถึง เดือนสิงหาคม 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี) นั้น ประกอบไปด้วย 17 เป้าหมาย (Goals) 169
เป้าประสงค์ (Targets) โดยการอนุรักษ์โลมานั้น จะตรงกับเป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์และใช้มหาสมุทร ทะเล และ
ทรัพยากรทางทะเลอื่น ๆ อย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน12
โดยในการพัฒนาประเทศจะส่งผลให้เกิดการบุกรุกทาลายป่า และสร้างปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม นาไปสู่
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศอย่างมากซึ่งรวมถึงโลมาสีชมพู ซึ่งกาลังประสบภาวะใกล้สูญ
พันธุ์13 ซึ่งส่งผลกระทบที่ตามมาหลายประการ ดังเช่น ที่อาเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งถือได้ว่าโลมาสีชมพู
คือสัญลักษณ์สาคัญของทะเลขนอมมาช้านาน และเป็นจุ ดดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่ต้องการเห็นโลมาตาม
ธรรมชาติแห่งเดียวในประเทศไทย ซึ่งหากไม่ได้มีการอนุรักษ์อย่างมีประสิทธิภาพจะส่งผลที่ตามมาอย่างไม่อาจ
ประมาณค่าของความเสียหายได้ ดังนั้น จะต้องศึกษาถึงแนวทางในการอนุรักษ์และสงวนรักษาโลมาสีชมพูซึ่งเป็นสัตว์
ที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์มากมายไว้เพื่อเป็นประโยชน์ได้ไปอย่างยาวนานยั่งยืนตลอดไป
1.2 หลักการระวังไว้ก่อน (Precautionary Principle)
หลักการระวังไว้ก่อนมีแนวคิดว่า “กิจกรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อธรรมชาติจะต้องถูกควบคุม และจะต้องใช้
เทคโนโลยีที่ดีที่สุดเท่าที่มีอยู่ (best available and other adverse effects) โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องหลีกเลี่ยง
กิจกรรมที่น่าจะก่อให้เกิดความเสีย หายที่ไม่อาจฟื้นคืนดีได้ โดยก่อนที่จะดาเนินกิจกรรมที่น่าจะก่อให้เกิด คว าม
10

นิลุบล เลิศนุวัฒน์ (เชิงอรรถ 2) 54.
เสรี วรพงษ์ , ‘สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ’ <file:///C:/Users/Admins/Downloads/145918Article
%20Text-389882-1-10-20180917%20(2).pdf> สืบค้นเมื่อ 15 กันยายน 2563.
12
กรมพั ฒ นาสั งคมและสวั ส ดิ ก าร, ‘บทที่ 2 แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น และเป็ น มิ ต รกั บ สิ่ งแวดล้ อ ม’
<http: / / www. dsdw2016. dsdw. go. th/ doc_pr/ ndc_2560- 2561/ PDF/ 8387e/ 5. % E0% B8% 9A% E0% B8
%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%202.pdf> สืบค้นเมื่อ 23 พฤษภาคม 2562.
13
ประชาคมวิจัย, ‘แสงสว่างแห่งการอนุรักษ์ท้องทะเล ขนอม – หมู่เกาะทะเลใต้’ <http://rescom.trf.or.th/dis
play/ke ydefault.aspx?id_colum=2713> สืบค้นเมื่อ 7 มีนาคม 2563.
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เสียหายอย่างรุนแรงต่อธรรมชาติจะต้องตรวจสอบให้เห็นว่าผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจะมีมากกว่าความเสียหายที่
อาจจะเกิดขึ้น และในกรณีที่ยังไม่มีความเข้าใจอย่างเต็มที่เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจะต้องไม่ดาเนินกิจกรรมนั้น
หรือจะต้องวางแผนและดาเนินโครงการในลักษณะที่ก่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด”14 ดังนั้น ก่อนที่จะดาเนินโครงการ
ใดจะต้องศึกษาถึงผลกระทบที่จะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงโลมาสีชมพูซึ่งเป็นสัตว์ที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์มากมายไว้
เพื่อเป็นประโยชน์ได้ไปอย่างยาวนานยั่งยืนตลอดไป
1.3 หลั ก การผู้ ก่ อ มลพิ ษ เป็ น ผู้ จ่ า ย (Polluters Pay Principle) และผู้ ไ ด้ รั บ ผลประโยชน์ เ ป็ น ผู้ จ่ า ย
(Beneficiaries Pay Principle) เป็นหลักการที่มีพื้นฐานมาจากแนวความคิดกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย
กล่ า วคื อ “การกระท าของผู้ ใดที่ก่อให้ เกิด ปั ญหาสิ่ง แวดล้อม ผู้ นั้ น ย่ อมมี หน้ าที่ เบื้องต้น ในการป้ องกัน ไม่ ให้ เกิด
ผลกระทบดังกล่าว หากเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผู้นั้นมีหน้าที่ต้องเยียายาผลกระทบดังกล่าว”15 โดยกฎหมาย
นาแนวคิดนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยผู้ก่อมลพิษ
หรือผู้ก่อความเสียหายต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อสุขภาพของมนุษย์
หรือสิ่งแวดล้อม และหลักผู้ได้รับผลประโยชน์เป็นผู้จ่ายเป็นหลักการการส่งเสริมความรับผิดชอบโดยสร้างแรงจูงใจ
ให้ ผู้ ที่ ไ ด้ รับ ผลประโยชน์ เป็ น ผู้ จ่ า ยค่า ตอบแทนให้ กับ ผู้ ใ ห้ บ ริ การด้ า นระบบนิ เวศทั้ ง ที่ อยู่ ต้ น ทางและปลายทาง
รวมถึงสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้เสียประโยชน์ เพื่อลดความขัดแย้งทางสังคมอันเกิดจากการนาทรัพยากรธรรมชาติ
ไปใช้ประโยชน์และทาให้เกิดผลลัพธ์ที่ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ร่วมกัน16
ปัจจุบันการท่องเที่ยวชมโลมาสีชมพูกาลังเป็นที่นิยมอย่างมาก ซึ่งภัยคุกคามที่เกิดขึ้นคือ ธุรกิจท่องเที่ยวที่
ขยายตัวอย่างรวดเร็วมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปดูโลมาจานวนมาก บางครั้งอัตราส่วนของเรือและโลมาอยู่ที่ประมาณ
โลมาสองตัวถูกล้อมรอบด้วยเรือท่องเที่ย วนับสิบลา เรือประมงขนาดใหญ่ที่เข้ามาจอดบริเวณนี้ นอกจากจะผิ ด
กฎหมายแล้ว ยังรบกวนทรัพยากรในละแวกดังกล่าวอีกด้วยเพราะมีการใช้อวนขนาดใหญ่คราดหอย สัตว์ตัวเล็กตัว
น้อย รวมไปถึงปะการง ใต้ท้องทะเลจากเหตุการณ์ดังกล่าว17 ซึ่งรวมถึงโลมาสีชมพูด้วย ดังนั้น รัฐจะมีบทบาทเป็นผู้กาหนด
มาตรการต่ า ง ๆ เพื่ อ ใช้ ค วบคุ ม ในกรณี ที่ มี ก ารด าเนิ น กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ โลมาสี ช มพู ในด้ า นต่ า ง ๆ
เช่ น การน าเที่ ยวชมโลมาสีชมพูของเอกชนที่เป็น แหล่ งกาเนิด กาเนิด เป็นธุรกิจ และก่อให้ เกิดรายได้ โดยการใช้
หลั กการดั ง กล่ าวในการส่ง เสริม ความรับผิ ดชอบและสร้างแรงจู งใจให้ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์เป็นผู้จ่ายค่าตอบแทน
โดยรัฐอาจกาหนดเป็นการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ภาษี หรือการให้วางเงินประกัน รวมถึง การขอสนั บ สนุน เงิ นอุดหนุน
ซึ่งบริษัทเอกชนที่เข้ามาประกอบกิจกรรมการนาเที่ยวชมโลมาสีชมพูที่จะต้องชาระเพื่อที่จะได้นาไปใช้เกี่ยวกับการ
ด าเนิ น การเพื่ อ อนุ รั ก ษ์ โ ลมาสี ช มพู หรื อ การบ ารุ ง รั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ มบริ เ วณนั้ น หรื อ การใช้ ห ลั ก การนี้ ข องรั ฐ
ในการควบคุมเกี่ยวกับมลพิษทางน้า
2. สภาพปัญหาที่ส่งผลให้เกิดการลดลงของโลมาสีชมพู ในสภาวการณ์ปัจจุบันโลมาสีชมพูกาลังตกอยู่ใน
ภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ดังเช่นที่ปรากฏว่าจากรายงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งว่าสาเหตุที่ทาให้
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ฐปณต ไมพาณิช, ปัญหาทางกฎหมายในการคุ้มครองสัตว์ทะเลที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ กรณีศึกษา : ปลานกแก้ว
(วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2559) 23.
15
บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ, กฎหมายสิ่งแวดล้อมปรียบเทียบ (โรงพิมพ์ เดือนตุลา 2560) 16.
16
อทิตติยา วินิจฉัย (เชิงอรรถ 7).
17
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง , ‘พลังนี้เพื่อโลมา’<https://www.dmcr.go.th/detailAll/1779/rn/0>
สืบค้นเมื่อ 7 มีนาคม 2563.
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โลมาสีชมพูมีจานวนลดลง นั้น ประกอบด้วยสาเหตุหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุจากการทาประมง ธุรกิจ
ท่องเที่ยว และมลพิษในทะเล อุบัติเหตุทางทะเล18
2.1 การทาประมง
การทาประมงเป็นสาเหตุหลักสาเหตุหนึ่งให้สัตว์ทะเลหายาก เช่น โลมาสีชมพู เกยตื้นตายบ่อยครั้งเนื่องจาก
การใช้เครื่องมือจับสัตว์น้าบางประเภทที่เป็นอันตราย เช่น การใช้อวนลาก อวนรุน อวนตาถี่ต่าง ๆ ซึ่งอาจทาให้โลมา
สีชมพูว่ายน้าเข้าไปแล้วติดอวนไม่สามารถออกได้
2.2. การท่องเที่ยว
การด าเนิน ธุรกิจการท่องเที่ย วของประเทศไทยถือเป็นธุ รกิจที่ส าคัญ ซึ่งการสร้างรายได้เข้าประเทศอย่าง
มหาศาล ไม่แพ้การทาอุตสาหกรรมประมงดังที่ได้กล่าวมาแล้ว19 เนื่องจากประเทศไทยมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ดึงดูดใจ
ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมมากมายในทุกทั่วภูมิภาคทั่วประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยมีชายฝั่งทะเล
เป็นแนวทอดยาว และมักไม่ประสบภาวะอุทกภัย ซึ่งมีผลทาให้มีนักท่องเที่ยวต่าง ๆ จากทั่วโลกเดินทางมาท่องเที่ยว
เป็นจานวนมาก ซึ่งจะมีผลกระทบที่ตามมาคือความเสื่อมโทรมที่เกิดขึ้นกับ ทรัพยากรธรรมชาติหรือการรบกวนและเป็น
อันตรายต่อวัฎจักรชีวิตของสัตว์ต่าง ๆ เช่น โลมาสีชมพู ดังเช่นในกรณีของการล่องเรือเที่ยวชมโลมาสีชมพู ซึ่งหากเป็นกรณีที่
มากเกินไปและไม่ควบคุมปริมาณนักท่องเที่ยว เช่น ในช่วงวันหยุดที่มีนักท่องเที่ยวจานวนมากจะมีเสียงเครื่องยนต์เรือ
รบกวนการดารงชีวิตของโลมาสีชมพู อีกทั้งอาจเกิดอุบัติเหตุและอาจมีนักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเช่นทิ้ง
ขยะ ตลอดจนการปล่อยน้าเสียหรือสิ่งต่าง ๆ ของสถานประกอบการในพื้นที่ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์และสัตว์
ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงโลมาสีชมพู ด้วย หากไม่มีมาตรการควบคุมหรือบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ
2.3. ภาวะมลพิษ
ภาวะมลพิษมีผลทาให้คุณภาพของสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง เช่น มลพิษจากทางน้า มลพิษจากทางอากาศ
มลพิษในดิน ซึ่งภาวะมลพิษของสิ่งแวดล้อมทางทะเลกว่าร้อยละ 70 มาจากแหล่งบนบก ซึ่งเป็นบริเวณที่มนุษย์อยู่
อาศัยและประกอบกิจการต่าง ๆ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม ร้านอาหาร ฯลฯ ซึ่งเป็นภาวะมลพิษที่ปล่อยลงสู่
ทะเลโดยตรงหรือผ่านลาน้าต่าง ๆ เช่น แม่นา้ ลาคลองทะเลสาบแล้วจึงลงสู่ทะเลในทีส่ ุด20 โดยมลพิษทางน้าก็ถือเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่มผี ลทาให้โลมาสีชมพูมีจานวนลดจานวนลง ไม่วา่ จะเป็นภาวะมลพิษจากน้าเสียจากแหล่งชุมชนแหล่ง
ท่องเที่ยว โรงงานอุตสาหกรรม คราบน้ามันจากเรือ ขยะทะเล ซึ่งพอลงในทะเลจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพน้า
ที่ไม่เหมาะสมกับการอยู่อาศัยของสัตว์และระบบนิเวศน์และผลกระทบต่าง ๆ ที่ตามมาอีกมาก รวมถึงการที่สัตว์นา้
เสียชีวิตจากการกินขยะทะเลอีกด้วย
2.4 อุบัติเหตุทางทะเล
ประเทศไทยยังไม่เคยมีการศึกษาเส้นทางเดินเรือในทะเลที่จะกระทบต่อวิถีชีวิต ของสัตว์น้า โดยเฉพาะสัตว์
น้าขนาดใหญ่อย่างโลมาสีชมพู21
2.5 การบุกรุกพื้นที่ธรรมชาติ
การบุกรุกหรือการลุกล้าพื้นที่ธรรมชาติ จานวนหนึ่งได้ถูกนาไปใช้ในการเกษตรกรรม บางส่วนถูกนาไปใช้เป็น
ที่อยู่อาศัย การอุตสาหกรรม 22การขยายตัวและการเติบโตของธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ต้องแข่งขันกันของ
ผู้ประกอบการภาคเอกชน เพื่อเข้าไปสร้างประโยชน์และแสวงหากาไรให้กับธุรกิจของตนเอง อาทิเช่น โรงงาน โรงแรม
18

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง , ‘สถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่ง
ของประเทศไทย พ.ศ. 2560’ <file:///C:/Users/Admins/Downloads/ 202560%20(1).pdf> สืบค้นเมื่อ 28 กันยายน
2563.
19
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งฯ (เชิงอรรถ 8) 23.
20
จุมพต สายสุนทร (เชิงอรรถ 1) 33.
21
อทิตติยา วินิจฉัย (เชิงอรรถ 7) 24.
22
อานาจ วงศ์บัณฑิต (เชิงอรรถ 3) 30.
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หรือรีสอร์ทที่รุกล้าพื้นที่ธรรมชาติเข้าไป เช่น การสร้างสิ่งก่อสร้างรุกล้าลงไปในทะเลอันเป็นการสร้างจุดขายให้กับ
ธุรกิจของตนเองและเมื่อมีการพัฒนาพื้นที่ธรรมชาติรอบ ๆ ให้กลายเป็นสิ่ งปลูกสร้างหรือพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งให้มี
บริเวณพื้นดินมากขึ้น โดยปัจจุบันแนวชายฝั่งทะเลของอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตกกาลังประสบปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งเกือบทุกพื้นที่ บางพื้นที่มีการกัดเซาะที่รุนแรงมาก (มากกว่า 10 เมตรต่อปี) 23 การกัดเซาะชายฝั่งจึงเป็นการ
ทาลายถิ่นที่อยู่อาศัยบริเวณชายฝั่งทะเลของสัตว์น้าต่าง ๆ โดยตรงทั้งในบริเวณที่เป็นหาดโคลนและป่าชายเลนซึ่ง
ส่งผลให้เกิดภาวการณ์เสียสมดุลตามธรรมชาติและมีผลต่อระบบนิเวศน์อีกด้วย
2.6 ปัจจัยทางธรรมชาติ
สาเหตุการตายที่เกิดจากปัจจัยทางธรรมชาตินั้น มีหลายปัจจัยด้วยกัน อาทิเช่น สภาพภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ การ
เกิดคลื่นลมพายุ ทาให้โลมาสีชมพูไม่สามารถรักษาทิศทางการเคลื่อนที่ได้เช่นกรณีโลมาสีชมพูถูกคลื่นซัดเข้าฝั่งหรือลูก
โลมาสีชมพูพลัดหลงจากแม่และฝูงซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดการสูญพันธุ์ได้24
3.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์โลมาสีชมพูประกอบไปด้วยกฎหมายหลายฉบับ โดยจากการศึกษา
พบว่า หากได้มีการนามาตรการกฎหมายของต่างประเทศและอนุสัญญาระหว่างประเทศมาใช้ประกอบด้วยจะยิ่งส่งผล
ให้การอนุรักษ์โลมาสีชมพูเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง โดยขอแยกพิจารณาเป็นรายมาตรการประกอบไปด้วย
5 หัวข้อ ดังนี้ 1. มาตรการทางกฎหมายในการกาหนดประเภทและสถานะของสัตว์ป่า ตลอดจนบทลงโทษ
2.มาตรการทางกฎหมายในการกาหนดเขตพื้นที่คุ้มครองโลมาสีชมพู 3. มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการทา
ประมง 4. มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมกิจกรรมการท่องเที่ยว 5. มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและ
ควบคุมมลพิษที่ส่งผลกระทบต่อโลมาสีชมพู
3.1 กฎหมายต่างประเทศและอนุสัญญาระหว่างประเทศ
จากการศึกษาพบว่า กฎหมายของต่างประเทศที่ควรนามาเทียบเคียงในการปรับใช้เพื่ออนุรักษ์ โลมาสีชมพู
แบ่งแยกเป็นรายมาตรการได้ ดังนี้
3.1.1 มาตรการทางกฎหมายในการกาหนดประเภทและสถานะของสัตว์ป่า ตลอดจนบทลงโทษ
มาตรการทางกฎหมายในการกาหนดประเภทและสถานะของสัตว์ป่า กล่าวคือกฎหมาย Nature Conservation Act
1992 ของออสเตรเลียเป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองสัตว์ป่าพืชป่า รวมตลอดถึงพื้นที่ทางธรรมชาติ โดย
ได้กาหนดประเภทของสัตว์ป่าที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายโดยแบ่งออกเป็นกลุ่มสัตว์ป่าสูญพันธุ์ (Extinct in
the wild wildlife) กลุ่ ม สั ต ว์ ป่ า ใกล้ สู ญ พั น ธุ์ (Endangered wildlife) และกลุ่ มสั ตว์ ป่ าที่ มี แนวโน้ มจะสู ญพั นธุ์
(Vulnerable wildlife) และมาตรการทางกฎหมายในการกาหนดโทษ กล่าวคือ กฎหมาย Wildlife Conservation Act 2010
ของประเทศมาเลเซียได้กาหนดมาตรการคุ้มครองชนิดพันธุ์สัตว์ป่าที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย และได้มีการ
กาหนดโทษในทางอาญาไว้ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนไว้ โดยรวมถึงห้ามล่าและห้ามครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองที่ยังโตไม่เต็มวัย
หรือสัตว์ป่าคุ้มครองเพศเมีย
3.1.2 มาตรการทางกฎหมายในการกาหนดเขตพื้นที่คุ้มครองโลมาสีชมพู
อนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยกฎหมายทะเล (The Convention on the Law of The Sea) ซึ่ งเป็ น ความตกลงด้ า น
สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ที่มีจุดมุ่งหมายหลักในการกาหนดเขตพื้นที่ทางทะเล ตลอดจนสิทธิ หน้าที่ ของรัฐต่าง ๆ
ในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ในทะเล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากร ทางทะเลทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ให้คง
อยู่อย่างยั่งยืนด้วย โดยได้กาหนดพันธกรณีให้รัฐในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทั้งปวงไม่จากัดแต่เฉพาะทะเลที่อยู่ในเขต
อ านาจแห่ ง ชาติ ข องรั ฐ เท่ า นั้ น 25 โดยในข้ อ 56 วรรค 1 ได้ ก าหนดให้ รั ฐ ชายฝั่ ง มี สิ ท ธิ อ ธิ ป ไตย ในการส ารวจ
23

อทิตติยา วินิจฉัย (เชิงอรรถ 7) 25.
อานาจ วงศ์บัณฑิต (เชิงอรรถ 3) 20-26.
25
จุมพต สายสุนทร, กฎหมายระหว่างประเทศ (ครั้งที่ 8 เล่มที่ 1 สานักพิมพ์วิญญูชน จากัด 2552) 378.
24
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(exporation) และแสวงประโยชน์ (exploitation) รวมถึ ง การอนุ รั ก ษ์ (conservation) และการจั ด การ
(management) ทรั พ ยากรธรรมชาติ ทั้ ง ที่ มี ชี วิ ต และไม่ มี ชี วิ ต และไม่ ว่ า ทรั พ ยากรนั้ น จะอยู่ ณ พื้ น ดิ น
ท้ อ งทะเล (sea – bed) และดิ น ใต้ ผิ ว ดิ น ของพื้ น ดิ น ท้ อ งทะเลในท้ อ งทะเล (subsoil) 26 ตลอดถึ ง การดู แ ล
ทรัพยากรธรรมชาติ และข้อ 65 รัฐจะร่วมมือกันโดยมุ่งอนุรักษ์สัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม
3.1.3 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการทาประมง
อนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทะเล (The Convention on the Law of The Sea) ในข้อ 192 และ ข้อ 194 ได้
กาหนดให้ รัฐมีพันธกรณีในการคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล โดยการร่วมมือกันในการอนุรักษ์รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและโดยกาหนดให้รัฐไม่ว่าจะโดยลาพังหรือร่วมกันตามความเหมาะสมจะต้องใช้มาตรการทั้งปวง
เพื่อป้องกัน ลดและควบคุมภาวะมลพิษของสิ่งแวดล้อมทางทะเลจากแหล่งต่าง ๆ โดยใช้วิธีการที่จะพึงปฏิบัตไิ ด้ดีที่สดุ
ตามแต่ละนโยบายของตนในเรื่องนั้น ๆ ด้วย ตลอดจนจะต้องประกันว่ากิจกรรมภายในเขตอานาจหรือการควบคุม
ของตนได้กระทาไปเพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายจากภาวะมลพิษต่อรัฐอื่น ๆ และสิง่ แวดล้อมของรัฐเหล่านัน้
โดยรวมถึงมาตรการต่าง ๆ ข้างต้นนี้ย่อมรวมถึงมาตรการที่จาเป็นเพื่อคุ้มครองและรักษาระบบนิเวศที่หายาก (rare)
หรือเปราะบาง (fragile) ตลอดทั้งถิ่นที่อยู่ของชนิดพันธุ์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ที่ถูกคุกคามหรือที่อยู่อันตราย (threatened
or endangered species) และสิ่งมีชวี ิตในทะเลรูปแบบอื่น ๆ27
3.1.4 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมกิจกรรมการท่องเที่ยว
Whale watching The National Marine Sanctuaries Act ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งได้ กาหนดมาตรการ
ในการดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ทะเลด้วย โดยได้มีการกาหนดมาตรการเฉพาะและการกาหนดบทลงโทษที่
เกี่ยวข้องโดยตรงดังเช่น ในกรณีของการล่องเรือชมวาฬในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ทะเล (Whale watching Guidelines)
ซึ่งประกาศข้อควรปฏิบัติในการชมวาฬของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ทะเล Stellwagen Bank โดยหากฝ่าฝืนการกระทา
ต่อไปนี้ โดยการล่า ทาร้าย จับ ฆ่า รวมถึงการกระทาอื่นใดที่เป็นการรบกวนหรือรุกรานต่อสัตว์ทะเลจาพวกนี้ถือเป็น
การผิดกฎหมายมีบทลงโทษ ในกรณีที่มีการละเมิดข้อปฏิบัติ และทาให้เกิดความเสียหายต่อสัตว์ทะเลในเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ ซึ่งอยู่ภายใต้การคุ้มครองของพระราชบัญญัติคุ้มครองสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทางทะเลหรือพระราชบัญญัติ
คุ้มครองสัตว์ป่าและ พืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ผู้กระทาจะได้รับโทษทางแพ่ง โดยกาหนดโทษปรับในอัตราโทษ 10,000
USD ถึง 20,000 USD และยังกาหนดโทษในทางอาญา รวมถึงการยึดเรือและทรัพย์สินของผู้ประกอบการ
3.1.5 มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและควบคุมมลพิษที่ส่งผลกระทบต่อโลมาสีชมพู
ประเทศสิงคโปร์มีลักษณะภูมิประเทศเป็นหมู่เกาะขนาดเล็กและตั้งอยู่ระหว่างทวีปยุโรปและเอเซียตะวันตก
กับภาคพื้นตะวันออกไกลรวมทั้งภาคพื้นแปซิฟิก ทาให้เป็นชุมทางของเส้นทางเดินเรือและสายการบินระหว่างประเทศ
และเป็นแหล่งชุมนุมการค้าขาย และมีท่าเรือที่มีการขนส่งสินค้าจานวนมาก ดังนั้น จึงเป็นประเทศที่ให้ความสาคัญกับ
เรื่องทรัพยากรทางทะเลและมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองมลพิษทางทะเลเป็นการเฉพาะคือกฎหมาย Prevention
of Pollution of The Sea Act (Chapter 243) โดยกฎหมายฉบับนี้ได้กาหนดมาตรการในการป้องกันมลพิษที่เกิด
จากเรือโดยการห้ามเรือสัญชาติสิงคโปร์และเรือสัญชาติอื่นปล่อยทิ้งน้ามันหรือสารผสมน้ามันลงในทุกส่วนของทะเลซึง่
หมายถึงนอกน่านน้าสิงค์โปร์ด้วย หากฝ่าฝืน กัปตันเรือ เจ้าของเรือและตัวแทนจะได้รับโทษปรับคนละไม่น้อยกว่า 1,000
ดอลลาร์สิงคโปร์ ประมาณ 25,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 25,000,000 บาท หรือจาคุกไม่เกิน 2 ปี
หรือทั้งจาทั้งปรับ เว้นแต่กรณีแห่งความจาเป็นเพื่อความปลอดภัยของเรือหรือการรักษาชีวิต หรือกรณีการปล่อยทิ้งซึ่ง
เกิดจากการสู้รบของรัฐบาลจะไม่ต้องรับโทษดังกล่าว28
26

เพิ่งอ้าง.
จุมพต สายสุนทร (เชิงอรรถที่ 1) 62-65.
28
สานักวิชาการ สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ‘มาตรการทางกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางทะเลซึ่ง
มีแหล่งกาเนิดมลพิษทางเรือ’ <https://library2.parliament.go.th/ebook/content-issue/2559/hi2559-028.pdf>
สืบค้นเมื่อ 7 มีนาคม 2563.
27
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3.2 กฎหมายของประเทศไทย
3.2.1 มาตรการทางกฎหมายในการกาหนดประเภทและสถานะของสัตว์ป่า ตลอดจนบทลงโทษ
ในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 29 ได้จาแนกสัตว์ป่าที่ได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายออกเป็น 4 ประเภท โดยแบ่งออกเป็นสัตว์ป่าสงวนซึง่ หมายความว่า สัตว์ป่าหายากหรือสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์
จาเป็นต้องสงวนและอนุรักษ์ไว้อย่างเข้มงวด สัตว์ป่าคุ้มครอง หมายความว่า สัตว์ป่าที่มีความสาคัญต่อระบบนิเวศหรือ
จานวนประชากรของสัตว์ป่าชนิดนั้น มีแนวโน้มลดลงอันอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ สัตว์ป่าควบคุม สัตว์ป่า
อันตราย
3.2.2 มาตรการทางกฎหมายในการกาหนดเขตพื้นที่คุ้มครองโลมาสีชมพู
ตามกฎหมายไทยได้ให้อานาจหน่วยงานในการกาหนดพื้นที่ซึ่งมีสภาพหรืออาจมีสภาพที่ส่งผลกระทบต่อสัตว์
ทะเล ซึ่งรวมถึงโลมาสีชมพูด้วย ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์
ป่า พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558
3.2.3 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการทาประมง
พระราชกาหนดประมง พ.ศ. 2558 ได้กาหนดพื้นที่และระยะเวลาห้ามจับสัตว์น้า ตลอดจนอุปกรณ์ในการทา
ประมงไว้ตามอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอแล้ว
3.2.4 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมกิจกรรมการท่องเที่ยว
ตามกฎหมายของประเทศไทย พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติสภา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2544 พระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติ
นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ได้กาหนดเพียงแนวทางปฏิบัติไว้โดยทั่วไปเท่านั้น
3.2.5 มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและควบคุมมลพิษที่ส่งผลกระทบต่อโลมาสีชมพู
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย พ.ศ. 2456 30 ได้กาหนดถึงมาตรการในการป้องกันการเกิดมลพิษ
รวมถึงบทลงโทษ อันเกิดจากการเท ทิ้ง หรือทาด้วยประการใด ๆ ให้น้ามันและเคมีภัณฑ์ หรือสิ่งใด ๆ ลงในแม่น้า
ลาคลอง บึง อ่างเก็บน้า หรือทะเลสาบอันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือทะเล
ภายในน่านน้าไทยอันอาจจะเป็นเหตุให้เกิดเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตหรือต่อสิ่งแวดล้อมหรือเป็นอันตรายต่อการเดินเรือใน
แม่น้า ลาคลอง บึง อ่างเก็บน้า หรือทะเลสาบดังกล่าว โดยผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน
หกหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับและต้องชดใช้เงินค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปในการแก้ไขสิ่งเป็นพิษหรือชดใช้ค่าเสียหาย
เหล่านั้นด้วย
4.วิเคราะห์สภาพปัญหาและเสนอแนะแนวทางแก้ไข
จากสภาพปัญหาโลมาสีชมพูกาลังประสบภาวะใกล้สูญพันธุ์นั้น มาจากหลายสาเหตุดังที่ปรากฏตามรายงาน
ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งไม่ว่าจะเป็นสาเหตุจากการทาประมง ธุรกิจท่องเที่ยว และมลพิษในทะเล 31 จึง
จาเป็นต้องมีมาตรการในการอนุรักษ์อย่างมีประสิทธิภาพ แต่เนื่องจากโลมาสีชมพูเป็นสัตว์ที่มีการเคลื่อนย้ายไปมา
ตลอดโดยอยู่ในหลายท้องที่ ดังนั้น ในการอนุรักษ์โลมาสีชมพูจึงต้องใช้มาตรการหลายๆ มาตรการประกอบกัน เพื่อ
ส่งผลให้การอนุรักษ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4.1 มาตรการทางกฎหมายในการกาหนดประเภทและสถานะของสัตว์ป่า ตลอดจนบทลงโทษ
ในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ได้จาแนกสัตว์ป่าที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายออกเป็น
4 ประเภท โดยแบ่งออกเป็นสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง สัตว์ป่าควบคุม สัตว์ป่าอันตราย โดยมิได้มีการแบ่งแยก
29

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งฯ (เชิงอรรถ 8)
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย พ.ศ. 2456.
31
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ประเภทของสัตว์โดยแบ่งแยกเป็นประเภทอย่างชัดเจน ซึ่งในการอนุรักษ์สัตว์ในประเภทต่าง ๆ นั้น จะต้องมีวิธีการใน
การอนุรักษ์ตามแต่ละประเภทไม่เหมือนกัน ซึ่งหากได้มีการแบ่งแยกประเภทต่าง ๆ มากกว่านี้ก็จะมีผลให้การกาหนด
มาตรการในการอนุ รั ก ษ์ แ ละมาตรการต่ า ง ๆ เกิ ด ผลมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น จึ ง ควรน า กฎหมาย Nature
Conservation Act 1992 ของออสเตรเลียที่ได้แบ่งกลุ่มของสัตว์ป่าไว้ โดยแบ่งออกเป็น กลุ่มสัตว์ป่าสูญพันธุ์ (Extinct
in the wild wildlife) กลุ่ ม สั ต ว์ ป่ า ใกล้ สู ญ พั น ธุ์ (Endangered wildlife) และกลุ่ ม สั ต ว์ ป่ า ที่ มี แนวโน้ ม จสู ญ พั นธุ์
(Vulnerable wildlife) มาปรับใช้เนื่องจากกฎหมายได้ให้อานาจในการออกกฎหมายเพื่อคุ้มครองชนิดพันธุ์ ที่มีความ
เสี่ยงจะสูญพันธุ์ หากปรากฏว่า ขนาดประชากรหรือการกระจายตัวของสัตว์นั้นลดลงหรือมีแนวโน้มว่าจะลดลงจนสัตว์
นั้นอยู่ในภาวะที่ใกล้จะสูญพันธุ์อันเนื่องจากการเกิดภาวะคุกคาม หรือขนาดประชากรของสัตว์นั้นลดลงในขั้นวิกฤต
ประกอบกับการคุ้มครองสัตว์นั้นอยู่ในภาวะไม่ปลอดภัย ซึ่งหากได้มีการแบ่งแยกประเภทของสัตว์ป่าอย่างชัดเจนจะมี
ผลทาให้การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า รวมทั้งโลมาสีชมพูเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สาหรับมาตรการกาหนดโทษ ควรนากฎหมาย Wildlife Conservation Act 2010 ของประเทศมาเลเซียซึ่งได้
กาหนดมาตรการคุ้มครองชนิดพันธุ์สัตว์ป่า ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย และได้มีการกาหนดโทษในทางอาญา
ไว้ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนไว้ โดยรวมถึงห้ามล่าและห้ามครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองที่ยังโตไม่เต็มวัย หรือสัตว์ป่าคุ้มครอง
เพศเมีย ซึง่ หากได้มีการนามาเทียบเคียงในการปรับใช้โดยการกาหนดอัตราโทษสาหรับการล่า หรือพยายามล่าที่มีสัตว์
ตัวเมียหรือสัตว์ที่ยังโตไม่เต็มวัยซึ่งจะมีผลให้การอนุรักษ์โลมาสีชมพูเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 มาตรการทางกฎหมายในการกาหนดเขตพื้นที่คุ้มครองโลมาสีชมพู
ตามกฎหมายไทยได้ให้อานาจหน่วยงานในการกาหนดพื้นที่ซึ่งมีสภาพหรืออาจมีสภาพที่ส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเล
ซึ่งรวมถึงโลมาสีชมพูด้วย ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.
2562 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 แต่การที่ได้ให้อานาจในการกาหนดพื้นที่ดังกล่าวนั้น ล้วนแต่เป็นพื้นที่ใน
ประเทศไทยเท่านั้น แต่เนื่องจากโลมาสีชมพู นั้น มิได้มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง ดังนั้น จึงควรให้มีการออกกฎหมายเพื่อขยาย
การคุ้มครองไปถึงพื้นที่ที่โลมาสีชมพูมีถิ่นที่อยู่เช่นไปถึง เขตเศรษฐกิจจาเพาะด้วย โดยจากการศึกษาพบว่าประเทศไทยยัง
ไม่ได้ออกกฎหมายเพื่อควบคุมไปถึงเขตเศรษฐกิจจาเพาะ ซึ่งประเทศไทยมีพันธกรณีในการรักษาสิ่งแวดล้อมที่จะต้องอนุ
วัติการณ์ให้เป็นไปตามข้อ 192 และ ข้อ 194 แห่งอนุสัญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 จึง
เห็นว่า ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นภาคีของอนุสัญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ซึ่งตามข้อ
56 วรรค 1 ที่ได้กาหนดให้ประเทศไทยในฐานะรัฐชายฝัง่ มีสิทธิอธิปไตยในการการอนุรักษ์ (conservation) ทรัพยากร
ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต 32ซึ่งรวมถึงโลมาสีชมพูด้วย ซึ่งประเทศไทยมีพันธกรณีในการออกกฎหมายเพื่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งรวมถึงโลมาสีชมพูด้วย ดังนั้น จึงควรจะได้มีการออกกฎหมายเพื่ออนุรักษ์โลมาสีชมพูในเขต
เศรษฐกิจจาเพาะด้วย และร่วมมือกันกับรัฐต่างๆ ในการอนุรักษ์สัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม ตามข้อ 65 ของอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ซึ่งจะส่งผลให้การอนุรักษ์โลมาสีชมพูเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4.3 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการทาประมง
ราชกาหนดประมง พ.ศ. 2558 ได้กาหนดพื้นที่และระยะเวลาห้ามจับสัตว์น้า ตลอดจนอุปกรณ์ในการทา
ประมงไว้ตามอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอแล้ว ซึ่งหากได้หากได้มีมาตรการครอบคลุมไปนอกพื้นที่อาณาเขตประเทศ
ไทยก็จะยิ่งส่งผลให้การอนุรักษ์โลมาสีชมพูมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงเห็นว่า หากได้มีการออกกฎหมายบังคับไปถึง
นอกพื้นที่เช่นในเขตเศรษฐกิจจาเพาะซึ่งประเทศไทยมีพันธกรณีในการรักษาสิ่งแวดล้อมที่จะต้องอนุวัติการณ์ให้เป็นไป
ตามข้อ 192 และ ข้อ 194 แห่งอนุสัญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ก็จะยิ่งส่งผลให้การอนุรักษ์
โลมาสีชมพูมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4.4 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมกิจกรรมการท่องเที่ยว
32
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ตามกฎหมายของประเทศไทย พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติ
สภาอุ ต สาหกรรมท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย พ.ศ. 2544 พระราชบั ญญั ติ ธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2562 เป็นเพียงแนวปฏิบัติโดยทั่วไป จึงยังไม่มีสภาพบังคับอย่าง
แท้จริงที่จะส่งผลต่อการอนุรักษ์โลมาสีชมพู ประกอบกับตามกฎหมายได้ให้อานาจหน่วยงานในการออกระเบียบควบคุมการ
ท่องเที่ยวได้เช่น ตามพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยว พ.ศ. 256233 ได้ให้อานาจในการออกประกาศกาหนดมาตรฐาน
เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวหรืออุตสาหกรรมท่องเที่ยว ตลอดจนติดตามประเมินผลได้ แต่จากการศึกษาพบว่าในปัจจุบัน
ยังไม่มีการออกระเบียบดังกล่าว จึงขอเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกระเบียบในการควบคุมซึ่งจะส่งผลให้ การ
อนุรักษ์โลมาสีชมพูเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและหากได้มีการนามาตรการคุ้มครองและการกาหนดโทษในการ
ด าเนิ น กิจ กรรมที่ เกี่ย วข้องกับสัต ว์ศึกษากรณี Whale watching The National Marine Sanctuaries Act ซึ่ ง ได้
กาหนดมาตรการในการดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ทะเลด้วย โดยได้มีการกาหนดมาตรการเฉพาะและการ
กาหนดบทลงโทษ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง เช่น ในการล่องเรือชมวาฬในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ทะเล (Whale watching
Guidelines) ซึ่งประกาศข้อควรปฏิบัติในการชมวาฬของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ทะเล Stellwagen Bank โดยหากฝ่าฝืน
การกระทาต่อไปนี้โดยการล่า ทาร้าย จับ ฆ่า รวมถึงการกระทาอื่นใดที่เป็นการรบกวนหรือรุกรานต่อสัตว์ทะเลจาพวก
นี้ถือเป็นการผิดกฎหมายมีบทลงโทษ ในกรณีที่มีการละเมิดข้อปฏิบัติ และทาให้เกิดความเสียหายต่อสัตว์ทะเลในเขต
รั ก ษาพั น ธุ์ สั ต ว์ ซึ่ ง อยู่ ภ ายใต้ ก ารคุ้ ม ครองของพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองสั ต ว์ เ ลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนมทางทะเลหรื อ
พระราชบัญญัติคุ้มครองสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ผู้กระทาจะได้รับโทษทางแพ่ง โดยกาหนดโทษปรับในอัตรา
โทษ 10,000 USD ถึ ง 20,000 USD และยั ง ก าหนดโทษในทางอาญา รวมถึ ง การยึ ด เรื อ และทรั พ ย์ สิ น ของ
ผู้ประกอบการอีกด้วยโดยได้กาหนดบทลงโทษไว้อย่างชัดเจนแล้ว ซึ่งหากได้มีการนามาปรับใช้ประกอบด้วยแล้ว จะมี
ผลเป็นการอนุรักษ์โลมาสีชมพูอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4.5 มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและควบคุมมลพิษที่ส่งผลกระทบต่อโลมาสีชมพู
จากการศึกษาพบว่า ในกฎหมายแต่ละฉบับได้มีการกาหนดมาตรการในการควบคุมป้องกันการทิ้งขยะ สิ่ง
ปฏิกูล ฯลฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไว้ โดยได้มีการกาหนดเพียงเฉพาะในพื้นที่ ใดพื้นที่หนึ่งเท่านั้น ดังเช่น
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย พ.ศ. 2456 34 ได้กาหนดถึงมาตรการในการป้องกันการเกิดมลพิษ รวมถึง
บทลงโทษ อันเกิดจากการเท ทิ้ง หรือทาด้วยประการใด ๆ ให้น้ามันและเคมีภัณฑ์ หรือสิ่งใด ๆ ลงในแม่น้า ลาคลอง
บึง อ่างเก็บน้า หรือทะเลสาบอันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือทะเลภายใน
น่านน้าไทยอันอาจจะเป็นเหตุให้เกิดเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตหรือต่อสิ่งแวดล้อมหรือเป็นอันตรายต่อการเดินเรือในแม่น้า
ลาคลอง บึง อ่างเก็บน้า หรือทะเลสาบดังกล่าว โดยผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหก
หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับและต้องชดใช้เงินค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปในการแก้ไขสิ่งเป็นพิษหรือชดใช้ค่าเสียหายเหล่านั้น
ด้วย ซึ่งบริเวณที่ใช้บังคับตามพระราชบัญญัติดังกล่าวยังจากัดอยู่เพียงไม่เกินเขตต่อเนื่องที่มีความกว้างไม่เกิน 24 ไมล์
ทะเลวัดจากเส้นฐานที่วัดความกว้างยาวเท่านั้น ตามที่นิยามไว้ในมาตรา 3 ของพระราชบัญญัติดังกล่าว35 ซึ่งยังเป็น
มาตรการที่มีผลใช้บังคับยังไม่ครอบคลุมเท่าที่ควรเนื่องจากโลมาสีชมพูไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งโดยจะว่ายไปมาตลอด
ทั่วทั้งน่านน้าในประเทศไทยและต่างประเทศตลอด และในส่วนของคานิยาม สิ่งใด ๆ อันทาให้ตื้นเขินนั้น ควรแก้ไข
เพิ่ ม เติ ม โดยเปลี่ ย นท าให้ ตื้ น เขิ น ออกไปเนื่ อ งจากเพี ย งแค่ ทิ้ ง ขยะหรื อ สิ่ ง อื่ น ใดลงไปก็ ย่ อ มจะส่ ง ผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงโลมาสีชมพูด้วย โดยในการอนุรักษ์โลมาสีชมพูนั้นหากได้มีการนา Prevention of Pollution of
The Sea Act (Chapter 243) ซึ่งได้กาหนดหลักเกณฑ์ในการการป้องกันมลพิษที่เกิดจากเรือ โดยการห้ามเรือ ทุก
สัญชาติปล่อยทิ้งน้ามันหรือสารผสมน้ามันลงในทุกส่วนของทะเลซึ่งหมายถึงนอกน่านน้าสิงค์โปร์ด้วย หากฝ่าฝื น
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กัปตันเรือ เจ้าของเรือและตัวแทนจะได้รับโทษปรับคนละไม่น้อยกว่า 1,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ ประมาณ 25,000 บาท
แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 25,000,000 บาท หรือจาคุกไม่เกิน 2 ปี หรือทั้งจาทั้งปรับ เว้นแต่กรณีแห่ง
ความจาเป็นเพื่อความปลอดภัยของเรือหรือการรักษาชีวิตหรือกรณีการปล่อยทิ้งซึ่งเกิดจากการสู้รบของรัฐบาลจะไม่
ต้องรับโทษดังกล่าว
ซึ่ ง เป็ น มาตรการที่ เ หมาะสมควรจะน ามาเที ย บเคี ย งในการปรั บ ใช้ เ พื่ อ การอนุ รั ก ษ์ โ ลมาสี ช มพู ที่ มี
ประสิทธิภาพ มาตรการ Prevention of Pollution of The Sea Act (Chapter 243) ของประเทศสิงคโปร์ นั้น ได้
กาหนดหลักเกณฑ์ในการการป้องกันมลพิษที่เกิดจากเรือ โดยการห้ามเรือเรือสัญชาติอื่นปล่อยทิ้งน้ามันหรือสารผสม
น้ามันลงในทุกส่วนของทะเลซึ่ง หมายถึงนอกน่านน้าสิงค์โปร์ด้วย ดังนั้น หากได้นามาปรับใช้กับกรณีการป้องกัน
ผลกระทบของมลพิษต่อสัตว์ทะเลซึ่งรวมถึงโลมาสีช มพูด้วยเพื่อเป็นการเสริมสร้างการอนุรักษ์อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
5. บทสรุป
โลมาสีชมพู ในปัจจุบันกาลังตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ซึ่งประกอบด้วยสาเหตุหลายประการ ไม่ว่า
จะเป็นสาเหตุจากการทาประมง ธุรกิจท่องเที่ยว และมลพิษในทะเล อุบัติเหตุทางทะเล เป็นต้น ดังนั้น หากได้มีการนา
กฎหมายของต่างประเทศ ตลอดจนอนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องมาปรับใช้ในการ อนุรักษ์โลมาสีชมพู เช่น ใน
การกาหนดประเภทและสถานะของสัตว์ป่า ควรนากฎหมาย Nature Conservation Act 1992 ของออสเตรเลียที่ได้
แบ่งกลุ่มของสัตว์ป่าไว้ โดยแบ่งออกเป็น กลุ่มสัตว์ป่าสูญพันธุ์ กลุ่มสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ และกลุ่มสัตว์ป่าที่มีแนวโน้มจะ
สูญพันธุ์ สาหรับมาตรการกาหนดโทษ ควรนากฎหมาย Wildlife Conservation Act 2010 ของประเทศมาเลเซียซึ่งได้
กาหนดมาตรการคุ้มครองชนิดพันธุ์สัตว์ป่าที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย และได้มีการกาหนดโทษในทางอาญาไว้
ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนไว้ โดยรวมถึงห้ามล่าและห้ามครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองที่ยังโตไม่เต็มวัยหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง
เพศเมีย มาตรการทางกฎหมายในการกาหนดเขตพื้นที่คุ้มครองโลมาสีชมพู ควรจะได้มีการออกกฎหมายเพื่ออนุรักษ์
โลมาสีชมพูในเขตเศรษฐกิจจาเพาะด้วย และร่วมมือกันกับรัฐต่าง ๆ ในการอนุรักษ์สัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม ตามข้อ
65 ของอนุสัญญาแห่งสหประชาชาติว่าชด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการทา
ประมงควรมีการออกกฎหมายบังคับไปถึงนอกพื้นที่เช่นในเขตเศรษฐกิจจาเพาะซึ่งประเทศไทยมีพันธกรณีในการ
รักษาสิ่งแวดล้อมที่จะต้องอนุวัติการณ์ให้เป็นไปตามข้อ 192 และ ข้อ 194 แห่งอนุสัญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมาย
ทะเล ค.ศ. 1982 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมกิจกรรมการท่องเที่ยวตามกฎหมายได้ให้อานาจหน่วยงานในการ
ออกระเบียบควบคุมการท่องเที่ยวได้เช่น ตามพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยว พ.ศ. 2562 ได้ให้อานาจในการออกประกาศ
กาหนดมาตรฐานเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวหรืออุตสาหกรรมท่องเที่ยว ตลอดจนติดตามประเมินผลได้ แต่จากการศึกษา
พบว่าในปัจจุบันยังไม่มีการออกระเบียบดังกล่าว จึงขอเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกระเบียบในการควบคุมและ
ควรนาได้มีการนามาตรการคุ้มครองและการกาหนดโทษในการดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ศึกษากรณี Whale
watching The National Marine Sanctuaries Act ซึ่งได้กาหนดมาตรการในการดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัตว์
ทะเลด้วย โดยได้มีการกาหนดมาตรการเฉพาะและการกาหนดบทลงโทษ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง และมาตรการทาง
กฎหมายในการป้องกันและควบคุมมลพิษที่ส่งผลกระทบต่อโลมาสีชมพู ในพระราชบัญญัติการเดิ นเรือในน่านน้าไทย
พ.ศ. 2456 ในส่ ว นของคานิย าม สิ่ ง ใด ๆ อั น ท าให้ตื้ นเขินนั้ น ควรแก้ไ ขเพิ่ม เติม โดยเปลี่ย นทาให้ ตื้นเขินออกไป
เนื่องจากเพียงแค่ทิ้งขยะหรือสิ่งอื่นใดลงไปก็ย่อมจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงโลมาสีชมพูด้วย และควรนา
Prevention of Pollution of The Sea Act (Chapter 243) ซึ่งได้กาหนดหลักเกณฑ์ในการการป้องกันมลพิษที่เกิด
จากเรือ โดยการห้ามเรือทุกสัญชาติปล่อยทิ้งน้ามันหรือสารผสมน้ามันลงในทุกส่วนของทะเลก็จะส่งผลเป็นการ
อนุรักษ์โลมาสีชมพูอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะมีผลทาให้โลมาสีชมพูอยู่คู่กับประเทศไทยและโลกใบนี้อย่างยั่งยืน
ตลอดไป
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