คำนำ
ปัจจุบันสภาวะทรัพยากรฉลามกาลังตกอยู่ในภาวะวิกฤต ประชากรฉลามบางชนิดมีแนวโน้ม
ใกล้สูญพันธุ์หรือกาลังจะสูญพันธุ์ อันมีสาเหตุจากการถูกคุกคามโดยการทาประมงและในทางชีววิทยาฉลาม
มี ผ ลผลิ ต ตามธรรมชาติ ใ นอั ต ราที่ ต่ ามีก ารเจริญ เติบ โตจนถึง วัย เจริญ พัน ธุ ์ช ้า จากข้อ มูล การส ารวจ
ของหน่วยงานภายในประเทศและระดับนานาชาติ บ่งชี้ว่าทรัพยากรฉลามกาลังถูกคุกคามและอยู่ในสถานะ
เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ จึงจาเป็นต้องได้รับการบริหารจัดการและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพนี้ไว้
ประเทศไทยในฐานะสมาชิกองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and
Agriculture Organization of the United Nation: FAO) ได้ ใ ห้ ก ารรองรั บ จรรยาบรรณการท าประมง
อย่างรับผิดชอบ และมีพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชกาหนดการประมง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2560 (ฉบั บ แก้ ไ ข) เป็ น กฎหมายหลั ก ในการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรประมง ที่ มี ก ารตระหนั ก
ถึงความสาคัญในการทาประมงที่เกินศักย์การผลิตหรือควบคุมมิให้มีการจับสัตว์น้าที่มากเกินกว่าที่ธรรมชาติ
จะสามารถผลิตขึ้น ทดแทนได้ทัน กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจภายใต้นโยบาย
ในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้า จึงได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการแห่งชาติเพื่อการอนุรักษ์และ
บริหารจัดการฉลามของประเทศไทย (National Plan of Action for Conservation and Management of
Sharks, Thailand: NPOA-Sharks) ภายใต้กรอบแผนปฏิบัติการสากลเพื่อการอนุรักษ์และการบริหารจัดการ
ป ล า ฉ ล า ม (International Plan of Action for the Conservation and Management of Sharks:
IPOA-Sharks) ขึ้นเพื่อให้สอดคล้ องตามมาตรการอนุรักษ์ และพันธกรณีระหว่างประเทศ และเพื่อตระหนั ก
ถึงความสาคัญของการจัดการทรัพยากรฉลามอย่างยั่งยืนในประเทศไทย

(นายนฤพล สุขุมาสวิน)
ผู้อานวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
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บทสรุปผู้บริหาร
การประมงทะเลของไทยมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องมือและวิธีการ
ทาการประมงซึง่ มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการใช้เครื่องมือประมงหลายชนิดในบริเวณเดียวกัน
และจากการสารวจและประเมินกาลังผลิตของสัตว์นาในน่านนาไทยโดยกรมประมง พบว่าสัตว์นาบางชนิด
ถูกจับขึนมาใช้ประโยชน์เกินกาลัง การผลิต (Over-fishing) แล้ว ประกอบกับ ในปัจจุบันมีการนาเทคโนโลยี
ต่างๆ มาใช้ในการทาประมงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจับสัตว์นาในเครื่องมือประมงหลายประเภท อาทิเช่น
อวนลาก อวนล้อมจับ อวนติดตา และเบ็ดราว เป็นต้น ส่งผลให้ฉลามถูกจับขึนมาด้วยเป็นจานวนมาก ถึงแม้ว่า
ฉลามจะไม่ ใช่สั ตว์น าเป้ าหมายหลั ก ในการทาประมงของชาวประมงไทยก็ ตาม แต่จากข้อ มูล การส ารวจ
โดยวิ ธี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งของกรมประมง ในช่ ว งปี 2545-2557 ชี ให้ เ ห็ น ว่ า ปริ ม าณฉลามมี แ นวโน้ ม ลดลง
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งทั งทางฝั่ ง อ่ า วไทยและทะเลอั น ดามั น รวมทั งในปั จ จุ บั น ความต้ อ งการฉลามของตลาด
ในหลายประเทศมีแนวโน้มสูงขึน ส่งผลให้ฉลามถูกนามาใช้ประโยชน์มากขึนด้วย
ประเทศไทยในฐานะสมาชิกองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and
Agriculture Organization of the United Nation: FAO) ได้ ใ ห้ ก ารรองรั บ จรรยาบรรณการท าประมง
อย่างรับผิดชอบ และมีพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 เป็นกฎหมายหลักในการบริหารจัดการด้าน
การประมง ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์นาอย่างยั่งยืนในประเทศไทย
จึ ง ต้องมีการอนุ รั ก ษ์แ ละบริ ห ารจั ด การทรั พยากรฉลามด้ว ยในเวลาเดียวกัน แต่เนื่องด้ว ยข้อ มูล เกี่ ย วกั บ
ทรัพยากรฉลามมีไม่เพียงพอและขาดความต่อเนื่อง ทาให้ยากต่อการสารวจและการประเมินสภาวะทรัพยากรฉลาม
สภาวะทรั พ ยากรฉลามหลายชนิ ดทั่ ว โลกก าลั ง ตกอยู่ ใ นภาวะวิ ก ฤต และฉลามบางชนิด
มีแนวโน้ มใกล้ สู ญพัน ธุ์ห รื อกาลั งจะสู ญพันธุ์ เนื่องจากถูกคุกคามจากการทาประมงด้ว ยเครื่องมือประมง
หลากหลายชนิด และด้วยเหตุผลทางธรรมชาติที่ ฉลามมีผลผลิตตามธรรมชาติในอัตราที่ต่า พัฒ นาการของ
ตัวอ่อนในท้องแม่ใช้ระยะเวลานาน และลูกที่เกิดมามีจานวนน้อยในแต่ละครัง อีกทังมีการเจริญเติบโตจนถึง
วัย เจริญพัน ธุ์ค่อนข้างช้า ซึ่ง จากข้อมูล การสารวจของหน่ว ยงานภายในประเทศและระดับนานาชาติ เช่น
FAO, IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources), CITES
(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) และ CMS
(Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals) บ่ง ชี ว่า ทรัพ ยากรฉลาม
อยู่ในสถานะเสี่ย งต่อการสูญพัน ธุ์ ทาให้ห ลายฝ่ายวิตกกังวลต่อสภาวะทรัพยากรฉลามในอนาคต สาหรับ
ประเทศไทยไม่มีการทาประมงฉลามโดยตรง ซึ่งฉลามจัดเป็นสัตว์นาพลอยจับได้จากการทาประมงของประเทศไทย
คิดเป็ น ร้ อยละ 0.72 ของสั ตว์น าทังหมด และส่ ว นใหญ่ ไม่มี เครื่ องมือ ประมงชนิ ดใดที่ อ อกแบบไว้ส าหรั บ
จับฉลามโดยตรง มีเพียงเบ็ดราไว หรือเบ็ดราวปลากระเบน (Ray longline) ซึ่งเป็นเครื่องมือประมงพืนบ้าน
ที่ปัจจุบันไม่นิยมใช้แล้ว เนื่องจากปลากระเบนไม่ชุกชุมเหมือนในอดีต (กองประมงทะเล, 2540)
กรมประมงซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์นากลุ่มนี จึงได้ดาเนินการ
จัดทาแผนปฏิบัติการแห่งชาติเพื่อการอนุรักษ์และบริหารจัดการฉลามของประเทศไทย (National Plan of
Action for Conservation and Management of Sharks, Thailand: NPOA-Sharks) ภายใต้กรอบแผนปฏิบัติ
การสากลเพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ แ ละการบริ ห ารจั ด การปลาฉลาม (International Plan of Action for the
Conservation and Management of Sharks: IPOA-Sharks) โดยแผนปฏิบัติการฯ ฉบับนีมีระยะเวลา 5 ปี
(พ.ศ. 2563-2567)
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ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ ดังนี
วัตถุประสงค์ที่ 1 ศึกษาและการจัดทาฐานข้อมูลชีววิทยา นิเวศวิทยา การประมงและการ
ใช้ประโยชน์ฉลามในน่านนาไทย
วัตถุประสงค์ที่ 2 ประเมินสถานภาพและภัยคุกคามที่เกิดจากการประมงและสิ่งแวดล้อมที่
มีต่อฉลามอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
วั ตถุ ป ระสงค์ ที่ 3 พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ แ ละขี ด ความสามารถในด้ า นการบริ ห ารจั ด การ
ที่เกี่ยวกับฉลามของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
วั ตถุ ป ระสงค์ ที่ 4 ก าหนดมาตรการอนุ รั ก ษ์ ค วบคุ ม การท าประมง และการค้ า ฉลาม
ที่สอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อกาหนด และพันธกรณีระหว่างประเทศ
วัตถุประสงค์ที่ 5 พัฒนาและสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องใน
การบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรฉลาม
ด้วยวัตถุประสงค์ดังกล่าว กรมประมงจึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการแห่งชาติเพื่อการอนุรักษ์และ
บริหารจัดการฉลามของประเทศไทย (NPOA-Sharks) ขึน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลทรัพยากรฉลามของประเทศไทย
ที่ผ่านมาและแนวทางการจัดการทรัพยากรกลุ่มนีโดยเป็นการบูรณการจากทุกภาคส่วนในประเทศ ทาให้สร้าง
ความมั่นใจว่าได้มีการอนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรฉลามเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในระยะยาวต่อไป
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แผนปฏิบตั ิการแห่งชาติเพื่อการอนุรักษ์และการบริหารจัดการฉลามของประเทศไทย
(National Plan of Action for Conservation and Management of Sharks, Thailand)
1.บทนา
1.1 ความเป็นมา
ถึงแม้ว่าฉลามไม่ใช่สัตว์นาเป้าหมายหลักในการทาประมงของชาวประมงไทย แต่การพัฒนา
หรือปรับ ปรุง เครื่อ งมือ และวิธีก ารทาประมง เพื่อ มุ่ง ให้มีป ระสิท ธิภ าพจับ สัต ว์นาได้ม ากขึ น เป็น เหตุใ ห้
ปลาฉลามและปลากระเบนถูกจับได้เพิ่มขึนจากเครื่องมือประมงหลายประเภท ได้แก่ อวนลาก อวนล้อมจับ
อวนติดตา และเบ็ดราว เป็น ต้น ปลากลุ่ม นี จัดเป็นสัตว์นาพลอยจับได้ (by-catch) แต่อย่างไรก็ตามได้มี
การน าเอาปลาที ่ถ ูก จับ ได้เ หล่า นี มาใช้ป ระโยชน์ไ ด้ทั งหมดตั งแต่ใ ช้เ พื ่อ การบริโ ภคไปจนถึง แปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เนื่องจากเป็นที่ต้องการของตลาดในหลายประเทศ จึงเป็นเหตุให้ปริมาณการจับ ปลา
ดังกล่าวมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ดั งเช่นข้อมูลสถิติการประมงแห่งประเทศไทย รายงานปริมาณการจับ
ปลาฉลามและปลากระเบนของประเทศไทยที่เคยสูงสุดในปี 2546 ถึง 14,409 และ 18,131 ตัน แต่ในปี
2554 ปริมาณการจับกลับลดจานวนลงต่าสุดเหลือเพียง 1,424 และ 3,376 ตัน ตามลาดับ ซึ่งลดลงไปมากกว่า
ร้อยละ 80 ของปริมาณการจับ ปลาฉลามและปลากระเบนทังหมดในปี 2546 โดยแนวโน้ม การลดลงของ
ผลจับฉลามของประเทศไทยเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับทรัพยากรฉลามทั่วโลก
ฉลามหลายชนิ ด เป็ น สั ต ว์ น าที่ มี ก ารอพยพย้ า ยถิ่ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย หรื อ เคลื่ อ นย้ า ยไปมา
และมักถูกจั บ เพื่อตั ดครี บ ไปทาหู ฉลาม จึงเสี่ ยงต่อการสู ญพันธุ์อย่างสู ง นานาประเทศมีค วามวิต กกัง วล
ถึงการลดลงอย่างต่อเนื่องของประชากรฉลามที่ถูกคุกคามจากการประมงทั่วโลก ซึ่งส่งผลถึงจานวนประชากร
ที่จ ะเข้า มาทดแทนตามธรรมชาติไ ม่เ พีย งพอ เนื่อ งจากปลากลุ ่ม นี มีผ ลผลิต ตามธรรมชาติใ นอัต ราที ่ต่ า
พัฒ นาการของตัว อ่อ นในท้อ งแม่ใ ช้ร ะยะเวลานาน และลูก ที ่เ กิด มามีจ านวนน้อ ยในแต่ล ะครั ง อีก ทั ง
มีการเจริญเติบโตจนถึงวัยเจริญพันธุ์ค่อนข้างช้า ทาให้หลายฝ่ายวิตกกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อประชากร
ฉลามในอนาคตได้ ซึ่ง อาจส่ง ผลให้เ กิด การสูญ พัน ธุ์ไ ด้ใ นที่ส ุด จึง เป็น เหตุใ ห้อ งค์ก ารอาหารและเกษตร
แห่งสหประชาชาติ (FAO) มีมติให้จัดทาแผนปฏิบัติการสากลเพื่อ การอนุรักษ์และการบริหารจัดการฉลาม
(IPOA-Sharks) ขึนในปี 2541 ซึ่งประกาศใช้ในปี 2542 และได้พยายามผลักดันให้ประเทศสมาชิกจัดทา
แผนปฏิบัติการระดับชาติ (NPOA-Sharks) ขึนเพื่อการอนุรักษ์และการบริหารจัดการฉลามในน่ านนาของตน
ให้มีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่
สาหรับ ประเทศไทยนอกจากต้องดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับ การอนุรักษ์
ทรัพยากรสัตว์นาภายในประเทศแล้วยังต้องปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศ กฎและระเบียบสากลต่างๆ
ทังที่มีผลผูกพันทางกฎหมายและไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายหลายฉบับที่ได้ให้สัตยาบันสาร และภคยานุวัตรไว้
เช่น อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ความตกลงสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติ
ตามบทบัญ ญัติข องอนุส ัญญาสหประชาชาติว ่าด้ว ยกฎหมายทะเล ฉบับลงวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2525
เกี่ยวกับการอนุรักษ์และการจัดการประชากรสัตว์นาชนิดที่อยู่ระหว่างเขตทางทะเลและที่อพยพย้ายถิ่นไกล
ความตกลงว่าด้วยมาตรการของรัฐ เจ้าของท่าเรือ ความตกลงว่า ด้วยการส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรการ
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ด้านการอนุรักษ์และการจัดการระหว่างประเทศสาหรับเรือประมงในทะเลหลวง จรรยาบรรณในการทาประมง
อย่างรับผิดชอบ อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ อนุสัญญาว่าด้วยการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์สัตว์ป่า
ที่อพยพย้ายถิ่น พ.ศ. 2522 สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี
ประเทศไทยยั ง ได้ เข้าร่วมเป็นสมาชิ กขององค์การบริหารจั ดการประมงระดับภูมิภาคหลายองค์การ ซึ่งได้ วาง
แนวทางการจัดการชนิดพันธุ์ฉลามและสนับสนุนให้มีการกาหนดมาตรการอนุรักษ์และการบริหารจัดการสัตว์นา
พลอยจับได้ในเขตพืนที่ความรับผิดชอบ เช่น คณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean Tuna
Commission: IOTC) ความตกลงว่าด้ว ยการทาการประมงในมหาสมุทรอินเดีย ตอนใต้ (Southern Indian
Ocean Fisheries Agreement: SIOFA) และให้ความร่วมมือกับคณะกรรมาธิการประมงแห่งมหาสมุทรแปซิฟิก
ตอนกลางและตะวันตก (Western and Central Pacific Fisheries Commission: WCPFC) ในฐานะประเทศที่ให้
ความร่วมมือแต่ไม่ได้เป็นสมาชิก (Co-operating Non-member Country) ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยได้
ตระหนักถึงปัญหาการลดลงของสัตว์นากลุ่มนี ดังจะเห็นได้จากการออกประกาศคุ้มครองและห้ามทาการ
ประมงหรือทาอันตรายสัตว์นาในกลุ่มนี เช่น พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ที่ประกาศ
ให้ปลาฉลามวาฬ (Rhincodon typus) เป็นสัตว์ป่าสงวน จาพวกปลา รวมทังปลากระเบนอีก 12 ชนิดเป็น
สัตว์ป่าคุ้มครอง จาพวกปลา และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กาหนดชนิดสัตว์นาที่เลียงลูกด้วยนม
สัตว์นาที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์ ที่ ห้ามจับหรือนาขึนเรือประมง พ.ศ. 2559 ซึ่งมีชื่อปลาฉลามวาฬเป็นสัตว์นา
ลาดับที่ 4 ในบัญชีรายชื่อของประกาศฉบับนี ภายใต้พระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 อีกทังได้ศึกษาและ
ติ ด ตามสภาวะทรั พ ยากรสั ต ว์ น ากลุ่ ม นี มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และเพื ่อ ให้ส อดคล้อ งกับ หลัก ปฏิบ ัต ิส ากล
เพื่อการอนุรักษ์และการบริหารจัดการฉลาม ประเทศไทยจึงได้จัดทา NPOA-Sharks ขึน เพื่อให้การอนุรักษ์
และบริหารจัดการทรัพยากรฉลามมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ IPOA-Sharks ของ FAO
1.2 คานิยาม (ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี)
ฉลาม (Sharks) หมายความรวมถึ ง ปลากระดู ก อ่ อ นทุ ก ชนิ ด (Cartilaginous fishes,
Class Chondrichthyes) ซึง่ ได้แก่ ปลาฉลาม ปลากระเบน และปลาหนู หรือไคมีร่า (Ratfishes or Chimaeras)
ปลาฉลาม หมายถึง กลุ่มปลากระดูกอ่อนมีช่องเปิดเหงือก 5-7 คู่ อยู่ด้านข้างของส่วนหัว
ปลาหนู หรือไคมีร่า หมายถึง กลุ่มปลากระดูกอ่อน มีช่องเปิดเหงือก 1 คู่ อยู่ด้านข้างของส่วนหัว
ปลากระเบน หมายถึง กลุ่มปลากระดูกอ่อนมีช่องเปิดเหงือก 5-7 คูอ่ ยู่ด้านล่างของส่วนหัว
1.3 ปัญหา และข้อจากัดเกี่ยวกับการอนุรักษ์และการบริหารจัดการฉลามของประเทศไทย
ประเทศไทยไม่มีการทาประมงฉลามโดยตรง ซึ่ง ฉลามจัดเป็นสั ตว์นาพลอยจับได้จาก
การทาประมงของประเทศไทยโดยถูกจับได้น้อยมาก คิดเป็นร้อยละ 0.72 ของสัตว์นาทังหมด และส่วนใหญ่
ไม่มีเครื่องมือประมงชนิดใดที่ออกแบบไว้สาหรับจับ ฉลามโดยตรง มีเพียงเบ็ดราไว หรือเบ็ดราวปลากระเบน
(Ray longline) ซึ่งเป็นเครื่องมือประมงพืนบ้านที่ปัจจุบันไม่นิยมใช้แล้ว เนื่องจากปลากระเบนไม่ชุกชุมเหมือน
ในอดี ต (กองประมงทะเล, 2540) ปั ญ หาและข้ อ จ ากั ด เกี่ ยวกั บการอนุรั ก ษ์ แ ละการบริ ห ารจัด การฉลาม
ของประเทศไทยในปัจจุบัน ได้แก่
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1.3.1 ปัญหาและข้อจากัดด้านข้อมูล
• ด้านชีววิทยา เช่น ชนิด พันธุ์ ขนาดแรกสืบพันธุ์ อัตราการเติบโต ความชุกชุม
และการแพร่กระจาย
• ด้านชีว วิทยาการประมง เช่น อัตราการตายจากการประมง อัตราการตาย
โดยธรรมชาติ การลงแรงประมง และอัตราการทดแทน
• ด้านสภาวะทรัพยากรของฉลามในน่านนาไทย ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนเท่าที่ควร
เนื่องจากขาดการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
• ด้ า นสถิ ติ ก ารประมง ไม่ มี ค วามชั ด เจนเท่ า ที่ ค วร เนื่ อ งจากไม่ มี ก ารจ าแนก
ปริมาณการจับเป็นรายชนิด จึงไม่สามารถบ่งชีสภาวะที่แท้จริงของทรัพยากรฉลามได้ชัดเจน
• ด้านปริมาณและมูลค่าของการนามาใช้ประโยชน์ภายในประเทศ การนาเข้าและ
ส่งออกในรูปผลิตภัณฑ์ และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น หูฉลาม เครื่อ งหนัง เครื่องประดับ ของที่ระลึก รวมทัง
รายละเอียดชนิด ประเภท และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่นาเข้าและส่งออก
1.3.2 ปัญหาและข้อจากัดด้านบุคลากร
• ขาดแคลนนักอนุกรมวิธานสัตว์นา
• มีเจ้าหน้าที่รัฐจานวนจากัดที่มีความรู้ ทักษะในการจาแนกชนิดฉลาม ในระดับวงศ์
หรือระดับชนิด และขาดความเข้าใจในการรวบรวมข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรฉลามที่ถูกต้อง
• ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่ วมในการรับรู้ และการประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐน้อยเกินไป เนื่องจากขาดการบูรณาการด้านข้อมูลและการบริหารจัดการทรัพยากรฉลามของหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
1.3.3 ปัญหาและข้อจากัดด้านงบประมาณ
• งบประมาณในการดาเนินการวิจัย และการติดตามผลงานวิจัยเกี่ยวกับฉลามมีไม่เพียงพอ
• งบประมาณในการดาเนินงานด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับฉลามมีไม่เพียงพอ
1.3.4 ปัญหาและข้อจากัดด้านการค้า
• ความต้องการด้านการบริโภคและการค้าฉลามก่อให้เกิดแรงกดดันด้านการตลาด
ซึ่งเป็นสาเหตุสาคัญที่ก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรฉลามมากขึน จนส่งผลกระทบต่อตัวทรัพยากร
ฉลามในประเทศไทย
1.3.5 ปั ญหาและข้อจากัด อันเนื่อ งมาจากพั นธกรณีข ององค์ ก ารบริห ารจั ดการประมง
ระหว่างประเทศ
• การประสานงานและการรายงานข้ อ มู ล สารนิ เ ทศเกี่ ย วกั บ ฉลามที่ ขึ นท่ า
ในประเทศไทย และอพยพย้ายถิ่นไกลหรืออยู่ในทะเลหลวงไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
• กฎระเบี ย บ และมาตรการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรประมงภายในประเทศ
ไม่สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศเท่าที่ควร
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• ข้อกาหนด ระเบียบ หรือมาตรการต่างๆ ที่องค์การบริหารจัดการประมงระหว่าง
ประเทศ ที่มีหน้าที่ในการดูแลและบริหารจัดการทรัพยากรประมงในพืนที่ต่างๆ เพื่อให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากร
ฉลาม หรือลดการทาประมงที่มีผลกระทบต่อ ฉลาม เช่น IOTC และ WCPCF เป็นต้น ไม่สามารถใช้ได้กับเรื อ
ที่ไม่อยู่ในประเทศสมาชิก และการกระจายข้อมูลที่เป็นปัจจุบันยังขาดความต่อเนื่องทาให้เรือที่ไปทาการประมง
ปฏิบัติไม่ครอบคลุมกับกฎระเบียบ
1.4 เป้าหมาย
สร้างความมั่นใจว่าประเทศไทยมีการอนุรักษ์ การบริหารจัดการ และการใช้ประโยชน์ฉลาม
โดยคานึงถึงโภชนาการ และภาวะสังคมเศรษฐกิจในระยะยาวภายใต้หลักการมีส่วนร่วม เพื่อทาให้เกิดความยั่งยืน
ของทรัพยากรฉลาม
2. วัตถุประสงค์
2.1 การศึกษาและการจัดทาฐานข้อมูลชีววิทยา นิเวศวิทยา การประมงและการใช้ประโยชน์
ฉลามในน่านนาไทย
2.2 ประเมิ น สถานภาพและภั ย คุ ก คามที่ เ กิ ด จากการประมงและสิ่ ง แวดล้ อ มที่ มี ต่ อ ฉลาม
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
2.3 พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ แ ละขี ด ความสามารถในด้ า นการบริ ห ารจั ด การที่ เ กี่ ย วกั บ ฉลาม
ของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
2.4 กาหนดมาตรการอนุรักษ์ ควบคุมการทาประมงและการค้าฉลามที่สอดคล้องกับกฎระเบียบ
ข้อกาหนด และพันธกรณีระหว่างประเทศ
2.5 พัฒนาและสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการ
และอนุรักษ์ทรัพยากรฉลาม
3. สภาวะทรัพยากรและการประมงฉลามในน่านนาไทย
3.1 ชนิดของฉลามที่พบในน่านนาไทย และน่านนาใกล้เคียง
การสารวจและจัดทาบัญชีรายชื่อฉลามที่พบในน่านนาไทย ได้เริ่มทาในปี 2520 โดยศาสตราจารย์
สุภาพ มงคลประสิทธิ์ จากคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจัดพิมพ์เป็นหนังสือภาษาอังกฤษชื่ อ
“The Cartilaginous fishes (Class Elasmobranchii) found in Thai Waters and adjacent areas” ซึ่งรายงาน
ว่ามีปลาฉลามจานวน 7 วงศ์ 29 ชนิด และปลากระเบนจานวน 6 วงศ์ 38 ชนิด (Monkolprasit, 1984) หลังจากนัน
ได้มกี ารปรับปรุงบัญชีรายชื่อใหม่โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พบว่ามีปลาฉลาม 14 วงศ์ 50 ชนิด และ
ปลากระเบน 10 วงศ์ 56 ชนิด (อนุวัฒน์ และอมรา, 2545) ต่อมาทัศพล และคณะ (2549) ได้ปรับปรุงบัญชีรายชื่อ
ชนิดปลาฉลามเป็น 18 วงศ์ 59 ชนิด และทัศพล (2557) ปรับปรุงบัญชีรายชื่อชนิดปลากระเบนใหม่เป็น 11 วงศ์
71 ชนิด โดยพบปลาฉลามและปลากระเบนที่ยังไม่เคยมีรายงานว่าพบในน่านนาไทยมาก่อน ตังแต่ปี 2547-2557
จานวน 22 ชนิด แบ่งเป็นปลาฉลาม 7 ชนิด และปลากระเบน 15 ชนิดซึ่งส่วนใหญ่ถูกพบทางฝั่งทะเลอันดามัน
ของประเทศไทย
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ในช่ ว งปี 2554-2557 กรมประมงได้ ส ารวจทรั พ ยากรฉลามในเขตน่ า นน าไทยโดย
การสุ่มตัวอย่าง พบปลาฉลามจานวน 12 วงศ์ 39 ชนิด โดยพบในอ่าวไทย 14 ชนิด และทางฝั่งทะเลอันดามัน
37 ชนิด ซึ่งส่วนใหญ่พบในพืนที่จังหวัดระนองมากถึง 33 ชนิด รองลงมาคือ จังหวัดภูเก็ต 16 ชนิด และจังหวัด
สมุทรปราการ พบน้อยที่สุดเพียง 3 ชนิด และปลาฉลามที่พบทั่วไปในทุกพืนที่ ได้แก่ ปลาฉลามกบ 2 ชนิด
คือชนิด Chiloscyllium punctatum, C. griseum และปลาฉลามหูดาชนิด Carcharhinus sorrah นอกจากนี
ยั ง พบปลาฉลามอี ก 3 ชนิ ด ที่ ยั ง ไม่ เ คยมี ร ายงานว่ า พบในน่ า นน าไทยมาก่ อ น คื อ ปลาฉลามปากหนวด
(Orectolobus leptolineatus) ปลาฉลามแมวจุ ด (Proscyllium magnificum) และปลาฉลามหนู ช นิ ด
Glyphis sp. (สานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล, 2557) สาหรับปลากระเบน พบทังหมด 10 วงศ์ 41 ชนิด
โดยพบในอ่าวไทย 16 ชนิด และทางฝั่งทะเลอันดามัน 40 ชนิด (ทัศพล และคณะ, 2557) ส่วนใหญ่พบในพืนที่
จังหวัดระนอง ซึ่งพบมากถึง 35 ชนิด รองลงมาคือ จังหวัดภูเก็ต พบ 16 ชนิด และจังหวัดชุมพร พบน้อยที่สุด
เพียง 5 ชนิด ซึ่งปลากระเบนที่พบทั่วไปในทุกพืนที่ คือ ปลากระเบนในวงศ์ Dasyatidae ได้แก่ ปลากระเบน
ปากแหลม (Dasyatis zugei) ปลากระเบนแมลงวัน (Himantura gerrardi) ปลากระบาง (H. imbricata)
ปลากระเบนตุ๊กตา (H. walga) และปลากระเบนจมูกโต (Neotrygon kuhlii) โดยพบปลากระเบน 9 ชนิด
ที่ยังไม่เคยมีรายงานว่าพบในน่านนาไทยมาก่อน ได้แก่ ปลาโรนันจุดขาวลาย (Rhynchobatus springeri)
ปลาโรนั น หั ว ใสยั ก ษ์ (Glaucostegus cf. granulatus) ปลาโรนั น จมู ก กว้ า ง (Rhinobatos obtusus)
ปลาโรนันหัวใสจุดขาว (R. punctifer) ปลากระเบนลายดอกไม้ (Himantura fai) ปลากระเบนจุดดา (H. toshi)
ปลากระเบนบั ว (H. pastinacoides) ปลากระเบนพริ ก ไท (Neotrygon cf. picta) และปลากระเบนธง
(Pastinachus atrus) (ทั ศ พล, 2557) ส าหรับบั ญชี รายชื่ อปลากระดู กอ่ อนที่ พบในน่ านน าไทยและน่ านน า
ใกล้เคียง ในปี 2560 พบว่ามีปลากระดูกอ่อนทังหมด 160 ชนิด แยกเป็นปลาฉลาม 21 วงศ์ 76 ชนิด ปลากระเบน
16 วงศ์ 82 ชนิด และปลาหนู หรือไคมีร่า 1 วงศ์ 2 ชนิด (ทัศพล, 2560) ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนรายชื่อปลากระเบน
หลายชนิด ตาม Last et al. (2016) ซึ่งมีการปรับปรุงบัญชีรายชื่อใหม่ในปี 2562 พบว่ามีปลากระดูกอ่อนทังหมด
183 ชนิ ด แยกเป็ นปลาฉลาม 23 วงศ์ 86 ชนิด ปลากระเบน 19 วงศ์ 92 ชนิด และปลาหนู 2 วงศ์ 5 ชนิ ด
(ทัศพล และคณะ, 2562) (ภาพที่ 1, 2 และภาคผนวกที่ 1) และจากข้อมูลการสารวจทังหมดนี พอจะบ่งชีได้ว่าพืนที่
ชายฝั่งทะเลจังหวัดระนองมีฉลามชุกชุมมากกว่าแหล่งอื่นๆ
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ภาพที่ 1 ปลาฉลามที่พบในน่านนาไทยและน่านนาใกล้เคียง (ทัศพล และคณะ, 2562)

ภาพที่ 2 ปลากระเบนที่พบในน่านนาไทยและน่านนาใกล้เคียง (ทัศพล และคณะ , 2562)
3.2 เครื่องมือประมงที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรฉลาม
กรมประมงในฐานะหน่ ว ยงานหลั ก ที่ มี ห น้ า ที่ ใ นการดู แ ลรั ก ษาทรั พ ยากรสั ต ว์ น า
ได้ ใ ช้ พ ระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชก าหนดการประมง (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2560
(ฉบับแก้ไข) เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์นาได้กาหนดให้เรือประมงพาณิชย์ทุกลาต้องได้รับใบอนุญาต
ทาการประมงและมีการกาหนดเขตการทาประมง ซึง่ จานวนเรือประมงพาณิชย์ที่ได้รับอนุญาตให้ทาการประมง
ได้ในปี การประมง 2559-2560 มีจ านวนทังสิ น 10,990 ล า โดยแบ่งเป็นตามชนิ ดเครื่องมือทาการประมง
รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 จ านวนเรื อ ประมงพาณิ ช ย์ (ล า) ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตท าการประมง ปี 2559-2560 จ าแนกตาม
ชนิดเครื่องมือและแหล่งทาการประมง
ชนิดเครื่องมือ
อ่าวไทย
ทะเลอันดามัน
รวมทังหมด
รวมอวนลาก
อวนลากแผ่นตะเฆ่ (ลากปลา)
อวนลากแผ่นตะเฆ่ (ลากกุ้ง)
อวนลากลากคู่
อวนลากคานถ่าง
รวมอวนล้อมจับ
อวนล้อมจับ (อวนดา)
อวนล้อมจับปลากะตัก
อวนล้อมปลาโอ
รวมอวนล้อมติด
อวนล้อมติด
รวมอวนติดตา
อวนจมปู/กุ้ง/หมึก
อวนลอยปลา
รวมอวนช้อน/อวนยก
อวนช้อน/ยกปลากะตัก
อวนช้อน/ยกปลาจะละเม็ด
รวมอวนครอบ
อวนครอบปลากะตัก
อวนครอบหมึก
รวมอวนรุน
อวนรุนเคย
รวมลอบ
ลอบปลา
ลอบปู
ลอบหมึกสาย
ลอบหมึก
รวมคราด
คราดหอยลาย
คราดหอยแครง
คราดหอยอื่นๆ
แผงยกปูจักจั่น
รวมเบ็ด

3,053
969
691
946
447
895
629
192
74
22
22
782
213
569
40
16
24
1,752
478
1,274
140
140
782
122
360
208
92
102
68
14
20
79

687
436
38
192
21
316
266
46
4
10
10
218
134
84
104
16
24
64
31
31
17

3,740
1,405
729
1,138
468
1,211
895
238
78
22
22
792
213
579
40
16
24
1,970
612
1,358
140
140
886
138
384
208
156
133
68
14
20
31
96
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ชนิดเครื่องมือ

อ่าวไทย

ทะเลอันดามัน

รวมทังหมด

เบ็ดราว ตังแต่ 100 เมตร ขึนไป
เบ็ดมือ
รวมเรือปั่นไฟ
เรือปั่นไฟ

57
22
1,316
1,316

15
2
644
664

72
24
1,960
1,960

เรือประมงทังหมด (ลา)

8,963

2,027

10,990

ที่มา: กลุ่มควบคุมเรือประมงและการทาประมงในทะเล,กองบริหารจัดการเรือประมงและการทาการประมง (9 ธันวาคม 2559)
หมายเหตุ: เรือประมงพาณิชย์ หมายถึง เรือประมงที่ขนาดตังแต่ 10 ตันกรอส ขึนไป

จากสถิติการประมงทะเลพบว่าปริมาณฉลามที่จับได้ในน่านนาไทยในระหว่าง ปี 2545-2557
คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 0.72 ของผลผลิตสัตว์นาทังหมด ซึ่งผลจับนีคิดเป็นสัดส่วนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับ
ปริมาณสัตว์นาทังหมดที่จับได้ และผลจับฉลามจากเครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่มีสัดส่วนมากที่สุด จากผลจับ
ฉลามทังหมดจากการประมงของไทยเท่ากับร้อยละ 85.17 ส่วนที่เหลือร้อยละ 11.33 นัน ได้มาจากอวนลากคู่
และเครื่องมือประมงอื่นๆ อีกร้อยละ 3.49 เช่น เบ็ดราว อวนล้อมจับ อวนลอยปลาทู และอวนลอยปลาอินทรี
เป็นต้น (ภาพที่ 3)

ภาพที่ 3 ร้อยละของผลจับฉลามในน่านนาไทย จาแนกตามเครื่องมือประมง ระหว่างปี 2545-2557
เมื่อวิเคราะห์ ผ ลจั บ ฉลามในน่ านนาไทยแต่ล ะพืนที่ พบว่า ทางฝั่ ง อ่าวไทยนันอวนลาก
แผ่นตะเฆ่จับฉลามได้ร้อยละ 83.65 ของปริมาณฉลามทังหมดส่วนที่เหลือ อีกร้อยละ 12.63 และ 3.72 ได้มา
จากอวนลากคู่ และเครื่องมือประมงอื่นๆ ตามลาดับ (ภาพที่ 4 ก) และพบว่าอวนลากแผ่นตะเฆ่จับปลาฉลามได้
ร้อยละ 83.75 ส่วนที่เหลือเป็น อวนลากคู่ และเครื่องมือประมงอื่นๆ อีกร้อยละ 12.75 และ 3.50 ตามลาดับ
สาหรับปลากระเบนถูกจับได้จากอวนลากแผ่นตะเฆ่ คิดเป็นร้อยละ 83.59 ส่วนที่เหลือถูกจับได้จากอวนลากคู่
และเครื่องมือประมงอื่นๆ อีกร้อยละ 12.54 และ 3.87 ตามลาดับ (ภาพที่ 4 ข)

ก

ฉลาม
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ข

ปลาฉลาม
ปลากระเบน
ภาพที่ 4 ร้อยละของผลจับฉลาม จาแนกตามเครื่องมือประมงทางฝั่งอ่าวไทย ระหว่างปี 2545-2557
สาหรับทางฝั่งทะเลอันดามัน พบว่าอวนลากแผ่นตะเฆ่จับฉลามได้ มากถึงร้อยละ 87.61
ของปริมาณฉลามทังหมดที่จับได้ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 9.26 และ 3.13 ได้จากอวนลากคู่ และเครื่องมือประมง
อื่น ๆ ตามล าดับ (ภาพที่ 5 ก) และพบว่า อวนลากแผ่ นตะเฆ่จั บปลาฉลามได้ร้ อ ยละ 88.94 ส่ ว นที่เ หลื อ
อีกร้อยละ 9.63 และ 1.43 ได้ มาจากอวนลากคู่ และเครื่องมือประมงอื่นๆ ตามลาดับ สาหรับปลากระเบน
ถูกจับได้จากอวนลากแผ่นตะเฆ่ คิดเป็นร้อยละ 86.75 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 9.02 และ 4.22 ได้มาจากอวนลากคู่
และเครื่องมือประมงอื่นๆ ตามลาดับ (ภาพที่ 5 ข)

ก

ฉลาม

ข

ปลาฉลาม

ปลากระเบน

ภาพที่ 5 ร้อยละของผลจับฉลาม จาแนกตามเครื่องมือประมงทางฝั่งทะเลอันดามัน ระหว่างปี 2545-2557
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ส าหรั บ แหล่ งทาการประมงของเรื อประมงอวนลากแผ่ นตะเฆ่ พบว่า ฝั่ งอ่าวไทยมี ก าร
ทาประมงตลอดแนวชายฝั่ง ที่ระดับความลึกนา 10-45 เมตร โดยบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออกตังแต่บริเวณ
จังหวัดตราดถึงชลบุรี อ่าวไทยตอนบนบริเวณอาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี อ่าวไทยตอนกลางตังแต่อาเภอหัว หิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถึงอาเภอหลังสวน จั งหวัดชุมพร ต่อเนื่องถึงเกาะสมุย เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
และอ่าวไทยตอนล่างตังแต่อาเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ถึงอาเภอเทพา จังหวัดสงขลา ต่อเนื่องถึง
จังหวัดปัตตานี และนราธิวาส และทาการประมงหนาแน่นบริเวณเขตรอยต่อประเทศไทย-มาเลเซีย ซึง่ สามารถ
ท าการประมงได้ ตลอดทั งปี ส่ วนทางฝั่ งทะเลอั นดามั น มี การท าประมงที่ ระดั บความลึ กน า 15-40 เมตร
และกระจายอยู่ทั่วไปตลอดฝั่งทะเลอันดามัน ตังแต่เกาะพยาม จังหวัดระนอง เกาะพระทอง เกาะสิมิลัน จังหวัด
พังงา ด้านทิศใต้ของเกาะภูเก็ต ทางทิศตะวันตกของเกาะลันตาใหญ่ จังหวัดกระบี่ เกาะตะรุเตา และเกาะอาดัง
จังหวัดสตูล ในขณะที่เรือประมงอวนลากคู่ สามารถทาการประมงได้ตลอดทังปีเช่นเดียวกัน และมีแหล่งทาการ
ประมงกระจายทั่วไปทางฝั่งอ่าวไทย ที่ระดับความลึกนา 20-60 เมตร ตังแต่บริเวณแนวเกาะในพืนที่จังหวัด
ตราดถึงชลบุรี ต่อเนื่องถึงจังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ อาเภอเมืองถึงอาเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
เกาะสมุย และเกาะพะงัน จั งหวัดสุ ร าษฎร์ธ านี ต่อเนื่องถึงจังหวัดนครศรีธ รรมราช สงขลา และ ปัตตานี
ถึงแนวเขตประเทศไทย-มาเลเซีย ส่ วนทางฝั่ งทะเลอันดามันมีการทาประมงระดับความลึ กนา 20-90 เมตร
ตลอดฝั่งทะเลอันดามัน (ภาพที่ 6) (สานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล, 2557)

ก

ข

ภาพที่ 6 แหล่ ง ท าการประมงของเรื อ ประมงอวนลากแผ่ น ตะเฆ่ ( ก) และอวนลากคู่ ( ข) ในน่ า นน าไทย
ปี 2554-2555
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3.3 ปริมาณการจับฉลามในน่านนาไทย
3.3.1 สถิติการประมงทะเล สารวจโดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง
จากข้อมูลปริมาณการจับฉลามของเครื่องมือประมงทะเล ได้แก่ อวนลากแผ่นตะเฆ่
อวนลากคู่ อวนลากคานถ่าง อวนล้อมจับ อวนล้ อมจับปลากะตัก อวนลอยปลาอินทรี อวนติดปลาทู อวนรุน
และโป๊ะระหว่างปี 2545-2557 เมื่อนามาวิเคราะห์ผล พบว่าฝั่งอ่าวไทยมี ปริมาณการจับสัตว์ นาอยู่ในช่วง
861,143-1,719,415 ตันต่อปี ในจานวนนีมีปริมาณปลาฉลามอยู่ในช่วง 842-10,492 ตันต่อปี โดยในปี 2546
พบว่ามีปริมาณปลาฉลามสูงสุด เท่ากับ 10,492 ตัน หลังจากนันปริมาณปลาฉลามลดลงอย่างต่อเนื่องจนเหลือ
เพี ย ง 842 ตั น ในปี 2554 และเพิ่ ม ขึ นเล็ ก น้ อ ยในปี 2555-2557 ส่ ว นปริ ม าณปลากระเบนอยู่ ใ นช่ ว ง
1,939-12,669 ตันต่อปี โดยปริมาณปลากระเบนลดลงอย่างต่อเนื่องจนเหลือ 1,939 ตัน ในปี 2554 และเพิ่มขึน
เล็กน้อยในปี 2555-2557 ซึ่งมีแนวโน้มเช่นเดียวกับปลาฉลาม (ภาพที่ 7)

ภาพที่ 7 ปริมาณการจับปลาฉลามและปลากระเบนฝั่งอ่าวไทย (สถิติการประมงทะเล สารวจโดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง)
สาหรับทางฝั่งทะเลอันดามันมีปริมาณการจับสัตว์นาทะเลอยู่ในช่วง 301,884-801,695
ตันต่อปี โดยมีปริมาณการจับปลาฉลามอยู่ในช่วง 156-4,779 ตันต่อปี ซึ่งในปี 2545 พบว่ามีปริมาณการจับ
ปลาฉลามสูงสุด เท่ากับ 4,779 ตัน และลดลงจนกระทั่งเหลือเพียง 156 ตัน ในปี 2554 ในขณะที่ปริมาณ
การจับปลากระเบนทางฝั่งอันดามัน พบอยู่ในช่วง 400-7,748 ตันต่อปี ซึ่งปลาฉลามและปลากระเบนที่จั บได้
จากฝั่งทะเลอันดามัน ลดลงอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยปริมาณการจับสัตว์นากลุ่มนีต่ามากเมื่อเทียบกับ
ปริมาณการจับสัตว์นาทะเลที่จับได้ทังหมด (ภาพที่ 8)
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ภาพที่ 8 ปริมาณการจับปลาฉลามและปลากระเบนฝั่งทะเลอันดามัน (สถิติการประมงทะเล สารวจโดยวิธีการ
สุ่มตัวอย่าง)
3.3.2 การสารวจโดยกรมประมง
1) การสารวจโดยเรือสารวจประมง
กรมประมงมี โ ครงการความร่ ว มมื อ กั บ ศู น ย์ พั ฒ นาการประมงแห่ ง เอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลด้านชีววิทยาและการประมงปลาฉลาม ก่อนที่จะจัดทา
ร่าง NPOA-Sharks ของประเทศไทย ในปี 2547 และได้ทาการติดตามเก็บรวบรวมข้อมูล ด้านชีววิทยาและ
การประมงปลาฉลามอีกครังในปี 2554 เพื่อสารวจสถานภาพปลาฉลามของประเทศไทย โดยเพิ่มพืนที่เก็บ
ข้อมูลให้ครอบคลุมท่าเทียบเรือประมงตลอดแนวชายฝั่งของประเทศไทย (สานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล, 2557)
ส่วนการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านชีววิทยาและการประมงปลากระเบนได้เริ่มดาเนินการในปี 2556 โดยกรมประมง
มีโครงการความร่วมมือกับโครงการจัดการระบบนิเวศขนาดใหญ่ในอ่าวเบงกอล (BOBLME, FAO)
สานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล (2557) รายงานผลการสารวจปลาฉลามและ
ปลากระเบนในบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน โดยใช้เรือสารวจประมงของกรมประมง ซึ่งเป็นเรือสารวจ
ที่ใช้เครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ในช่วงปี 2554-2555 พบว่าผลจับสัตว์นาเฉลี่ยในบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน
เท่ากับ 9,003.63 และ 6,115.43 กิโลกรัม ตามลาดับ ในจานวนนีประกอบด้วยปลาฉลามเท่ากับ 67.14 และ
9.50 กิโลกรัม มีอัตราการจับปลาฉลามเฉลี่ยเท่ากับ 0.14 และ 0.12 กิโลกรัมต่อชั่วโมง และปลากระเบนที่จับ
ได้เท่ากับ 33.95 และ 71.63 กิโลกรัม มีอัตราการจับปลากระเบนเฉลี่ยเท่ากับ 0.07 และ 0.87 กิโลกรัมต่อชั่วโมง
ตามลาดับ ซึ่งในการสารวจในครั งนี พบฉลามเพียง 1 ชนิด ทังฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน คือปลาฉลามกบ
(Chiloscyllium punctatum) พบในอ่ า วไทย ส่ ว นชนิ ด ที่ พ บในทะเลอั น ดามั น คื อ ปลาฉลามเสื อ ดาว
(Stegostoma fasciatum) สถานีสารวจและการแพร่กระจายของปลาฉลามแสดงไว้ในภาพที่ 9
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ภาพที่ 9 สถานีสารวจและการแพร่กระจายของปลาฉลาม ปี 2554-2555
2) การสารวจ ณ ท่าเทียบเรือประมง
ส านัก วิจ ัย และพัฒ นาประมงทะเล (2557) ได้ส ารวจปลาฉลามระหว่า งปี
2554-2555 โดยฝั่งอ่าวไทยทาการสารวจผลการจับปลาฉลามจากเครื่องมือประมง 2 ชนิดคือ อวนลากแผ่นตะเฆ่
และอวนลากคู่ ส่วนทางฝั่งทะเลอันดามัน ทาการสารวจจากเครื่องมือประมง 4 ชนิดคือ อวนลากแผ่นตะเฆ่
อวนลากคู่ อวนล้อมจับ และเบ็ดราว ปรากฏผล ดังนี
ฝั่งอ่าวไทย พบปลาฉลามและปลากระเบนถูกจับในช่วงเวลาดังกล่าวจากเครื่องมือ
อวนลาก 2 ชนิด (อวนลากแผ่นตะเฆ่ และอวนลากคู่) เฉลี่ยร้อยละ 0.07 และ 0.13 ของสัตว์นาทังหมด ตามลาดับ
(ตารางที่ 2) ซึ่งเป็นปริมาณที่น้อยมากในองค์ประกอบสัตว์นาทังหมด ในขณะที่มปี ริมาณการจับสัตว์นาเศรษฐกิจ
และปลาเป็ด เฉลี่ยร้อยละ 59.24 และ 40.56 ตามลาดับ ผลการสารวจครังนีพบว่า ปลาฉลามและปลากระเบน
ที่จับได้ในปี 2555 ซึ่งเป็นช่วงต้นปี มีสัดส่วนสูงกว่าผลจับในปี 2554 ซึ่งเป็นช่วงปลายปี โดยปลาฉลามมีสัดส่วน
ผลจับสูงสุดร้อยละ 0.10 ในเดือนพฤษภาคม 2555 รองลงมาคือ ร้อยละ 0.08 ในเดือนมีนาคม 2555 ในขณะที่
ปลากระเบนมี สั ด ส่ ว นผลจั บ สู ง สุ ด ร้ อ ยละ 0.23 ในเดื อ นมี น าคม 2555 รองลงมาคื อ ร้ อ ยละ 0.22
ในเดือนพฤษภาคม 2555 ซึ่งจากผลการสารวจครังนีแสดงให้เห็นว่ าฤดูกาล และแหล่งทาการประมงมีอิทธิพล
ต่อความชุกชุมและการแพร่กระจายของฉลามในบริเวณอ่าวไทย
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ตารางที่ 2 ค่าร้อยละของปริมาณการจับสัตว์นารายเดือนบริเวณอ่าวไทย
2554
กลุม่ สัตว์นา

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

2555
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

เฉลี่ย

สัตว์นาเศรษฐกิจ 47.98 47.81 46.31 55.46 55.46 54.74 54.72 50.22 65.07 61.38 51.61 58.38 59.24
ปลาเป็ด
51.92 52.05 53.57 44.40 44.57 45.13 45.10 49.57 34.72 38.31 48.17 41.30 40.56
ปลาฉลาม
0.02 0.05 0.03 0.05 0.04 0.05 0.04 0.06 0.06 0.08 0.07 0.10 0.07
ปลากระเบน
0.08 0.09 0.10 0.08 0.12 0.09 0.15 0.15 0.15 0.23 0.15 0.22 0.13
ปริมาณสัตว์นา
3,929.2 4,485.7 6,495.0 5,579.7 6,272.8 7,140.0 4,334.7 4,083.2 4,361.3 3,208.5 2,937.4 2,848.8 3,387.7
(ตัน)

ฝั่งทะเลอันดามันพบปลาฉลามและปลากระเบนถูกจับจากเครื่องมือ ประมง
4 ชนิด (อวนลากแผ่นตะเฆ่ อวนลากคู่ อวนล้อมจับ และเบ็ดราว) ในช่ว งเวลาดังกล่าวเฉลี่ยร้อยละ 0.41
และ 0.13 ของสัตว์นาทังหมด ตามลาดับ (ตารางที่ 3) ซึ่งเป็นปริมาณที่น้อยมากในองค์ประกอบสัต ว์นา
ที่จับได้ทังหมด ในขณะที่มีปริมาณการจับสัตว์นาเศรษฐกิจ และปลาเป็ด เฉลี่ยร้อยละ 61.28 และ 38.19
ตามลาดับ โดยปลาฉลามที่ถูกจับในปี 2554 มีสัดส่วนร้อยละสูงกว่าผลจับในปี 2555 โดยมีสัดส่วนสูงสุดร้อยละ
0.82 ในเดือนกันยายน 2554 รองลงมาคือ ร้อยละ 0.69 ในเดือนตุลาคม 2554 สาหรับปลากระเบนมีสั ดส่วน
ร้อยละสูงสุดคือ ร้อยละ 0.24 ในเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2555 รองลงมาคือ ร้อยละ 0.17 ในเดือนมกราคม 2555
ในขณะที่ ปี 2554 มี ร้ อยละของผลจั บ อยู่ ร ะหว่ า ง 0.07-0.14 ซึ่ งแสดงให้ เห็ นว่ า การท าประมงในช่ วงต้ นปี
หรือปลายฤดูลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีผลกระทบต่อปลากระเบนมากกว่าปลาฉลาม
ตารางที่ 3 ค่าร้อยละปริมาณการจับสัตว์นารายเดือนบริเวณทะเลอันดามัน
กลุ่มสัตว์นา

2554
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

สัตว์นาเศรษฐกิจ 56.68 60.69 58.22 62.97
ปลาเป็ด
43.00 38.90 41.22 36.14
ปลาฉลาม
0.19 0.30 0.45 0.82
ปลากระเบน
0.12 0.12 0.11 0.08
ปริมาณสัตว์นา
2,486.0 3,724.5 3,120.2 3,886.0
(ตัน)

2555
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

64.09 65.48 65.78
35.15 34.01 33.72
0.69 0.41 0.37
0.07 0.11 0.14

36.31 62.16 64.07 58.16 60.48
63.08 37.47 35.68 41.32 39.02
0.44 0.25 0.18 0.29 0.26
0.17 0.11 0.07 0.24 0.24

4,856.9

1,162.9

4,120.3

3,667.8

2,993.1

3,084.5

3,246.2

3,530.2

เฉลี่ย
61.28
38.19
0.41
0.13
39,878.6

4. ปริมาณฉลามจากเรือประมงไทยที่ทาการประมงนอกน่านนาไทย
ประเทศไทยเป็ น ประเทศหนึ่ ง ที่ มี ก ารประมงระยะไกล (Long distance fishing nation)
มีเรือประมงออกไปทาการประมงนอกน่านนาไทยในหลายพืนที่ โดยในปีการประมง 2559-2560 มีเรือประมง
ไทยได้รับอนุญาตให้ออกไปทาการประมงนอกน่านนาไทย จานวน 17 ลา แต่ออกทาการประมงจริงๆ เพียง 15 ลา
เพื่อให้เป็นไปตามหลัก ปฏิบัติสากลในการทาการประมงนอกน่านนา อีกทังเพื่อให้เป็นไปตาม
ข้อกาหนดในพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 กรมประมงได้จัดให้มีผู้สังเกตการณ์บนเรือประมงไทย
(Observer on board) ที่ได้รับใบอนุญาตให้ออกไปทาการประมงนอกน่านนาไทย ซึ่งผลจากการปฏิบัติงานบน
เรือประมงดังกล่าวที่ออกไปทาการประมงบริเวณมหาสมุทรอินเดียจานวน 15 ลา ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2559
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ถึงมิถุนายน 2560 ประกอบด้วยเรือประมงอวนลากแผ่นตะเฆ่ 11 ลา อวนลากคู่ 2 คู่ เรืออวนล้อมจับ/ลอบ และ
เรืออวนลอยอย่างละ 1 ลา ปรากฏว่า เรือประมงกลุ่มนีมีสัตว์นาพลอยจับได้เป็นฉลามทังสิน 109.05 ตัน โดย
เรือประมงอวนลอยไม่มี การจับฉลามได้เลย ในขณะที่อวนลากแผ่นตะเฆ่ อวนลากคู่ และอวนล้อมจับ/ลอบ
มีฉลามเป็นสัตว์นาพลอยจับได้เฉลี่ยเดือนละ 0.62 1.09 และ 0.06 ตันต่อลา หรือคิดเป็นร้อยละ 1.17 1.01 และ
0.86 ตามลาดับ ซึ่งนับว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับสัตว์นาทังหมดที่จับได้ รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4 และ
จากผลการติดตามการทาประมงของเรือกลุ่มนีพบว่าได้เดินทางกลับสู่ประเทศไทยทังหมดแล้ว
ตารางที่ 4 สถิติผลจับฉลามของเรือประมงไทยที่ทาการประมง บริเวณมหาสมุทรอินเดีย ปี 2559-2560
เครื่องมือประมง
ไตรมาส

รอบที่ 1

ชนิดสัตว์นา
Sharks
Anglesharks (Squatina sp.)
Rays
Guitarfishes
Rhina ancylostoma
Carcharhinus limbatus

อวนลากแผ่นตะเฆ่

อวนลากคู่

อวนล้อมจับ/ลอบ

อวนลอย

11 ลา
3.55
0.57
2.37
0.89
2.81

2 คู่
1.73
1.07
0.34
0.18
0.17
0.30
0.13
5.02

1 ลา
0.75
-

1 ลา
-

Carcharhinus sp.
รอบ
ที2่ (1)

Sphyrna lewini
Sharks
Anglesharks (Squatina sp.)
Rays
Guitarfishes
Rhina ancylostoma
Carcharhinus limbatus

0.10
1.46
0.35
0.10
0.04
10.73

Carcharhinus sp.
รอบที่ 2
(2)

รอบที่ 3

รอบที่ 4

Sphyrna lewini
Sharks
Anglesharks (Squatina sp.)
Rays
Guitarfishes
Rhina ancylostoma
Sharks
Anglesharks (Squatina sp.)
Rays
Guitarfishes
Rhina ancylostoma
Sharks
Anglesharks (Squatina sp.)
Loxodon macrorhinus

0.30
3.44
1.91
0.15
0.07
14.18
2.88
5.26
1.64
0.41
22.04
0.85
1.79

0.70
0.30
0.28
4.42
0.36
0.33
10.32
-

-

รวมทังหมด

5.29
0.57
3.43
1.23
0.18
1.59
1.39
0.10
1.46
0.65
0.23
0.04
10.73
5.02
0.30
4.15
2.21
0.43
0.07
18.61
2.88
5.62
1.97
0.41
33.12
0.85
1.79
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Rays
Guitarfishes

3.22
1.08

0.36
-

0.02
-

ผลจับฉลามทังหมด (ตัน)
82.21
26.07
ผลจับรวมสัตว์นาทังหมด (ตัน)
7,006.62
2,593.26
ผลจับสัตว์นาเฉลี่ยต่อเดือนต่อลา (ตัน)
53.08
108.05
ผลจับฉลามเฉลี่ยต่อเดือนต่อลา (ตัน)
0.62
1.09
ร้อยละผลจับฉลามเฉลี่ยต่อเดือนต่อลา
1.17
1.01
ที่มา: กองควบคุมการประมงนอกน่านนาและการขนถ่ายสัตว์นา,กรมประมง, 2560.

0.78
90.08
7.51
0.06
0.86

-

3.60
1.08

141.60

109.05
9,831.56

5. การประเมินทรัพยากรฉลามในน่านนาไทย
การประเมินสภาวะทรัพยากรฉลามในเขตน่านนาไทยครังนี ดาเนินการโดยใช้แบบจาลองผลผลิต
ส่วนเกิน (Surplus production model) โดยใช้ข้อมูลอัตราการจับฉลามต่อหน่วยการลงแรงประมง (กิโลกรัม
ต่อชั่วโมง: CPUE) ของเครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ อวนลากคู่ อวนลอยปลาอินทรี และอวนล้อมจับ ระหว่างปี
2547-2557 จากสถิติประมงทะเล สารวจโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างโดยนาข้อมูลดังกล่าวมาปรับค่ามาตรฐาน
การลงแรงประมงตามวิธีของ ICES (มาลา และเจริญ, 2544) จากนันจึงนาค่าการลงแรงประมงสั มพั ทธ์ มา
คานวณหาค่าผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนและการลงแรงประมงที่เหมาะสมตามวิธีของ Fox (1970) และเนื่องจากข้อมูล
ผลการจับปลากระเบนฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีความแปรปรวนสูงมากจึงทาการประเมินเฉพาะปลาฉลาม
เพียงกลุ่มเดียว โดยผลการประเมินปรากฏดังนี
5.1 ฝั่งอ่าวไทย
พบว่าค่าผลผลิตสูงสุดของปลาฉลามที่ยั่งยืนมีค่าเท่ากับ 1,516 ตัน และมีการลงแรงประมง
ที่เหมาะสมเท่ากับ 1,290×103 ชั่วโมง (ภาพที่ 10) ซึง่ จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าแนวโน้ม
ของผลจับและการลงแรงประมงมีผลกระทบต่อทรัพยากรปลาฉลามในบริเวณอ่าวไทย เป็นเหตุให้ผลจับลดลง
อย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งการลงแรงประมงต่าสุดเท่ากับ 468×103 ชั่วโมงในปี 2553 และแม้ว่าการลงแรงประมง
เพิ่มขึนมากกว่าหนึ่งเท่าตัวในปีต่อมาก็ตาม แต่ผลจับปลาฉลามกลับลดลงต่าสุด เหลือเพียง 780 ตัน ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่าการทาประมงในเขตอ่าวไทยมีผลกระทบต่อสภาวะทรัพยากรปลาฉลาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 3-4 ปี
ที่ผ่านมา ปริมาณผลการจับปลาฉลามและการลงแรงประมงแสดงแนวโน้มในทิศทางตรงกันข้ามต่อกัน

ผลจับ (ตัน)
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ภาพที่ 10 เส้นโค้งผลจับปลาฉลามทางฝั่งอ่าวไทย ตามแบบจาลองของ Fox (1970)

7,000
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5.2 ฝั่งทะเลอันดามัน
พบว่า ค่าผลผลิตสูงสุดของปลาฉลามที่ยั่งยืนมีค่าเท่ากับ 347 ตัน และมีการลงแรงประมง
ที่เหมาะสมเท่ากับ 336×103 ชั่วโมง (ภาพที่ 11) เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ข้อมูลปลาฉลามฝั่งทะเลอันดามัน
ในช่ว งปี 2547-2557 พบว่า ผลจับ ในปี 2547 มี เ ท่า กับ 970 ตัน ซึ่ง มากกว่า ผลผลิต สูง สุด ที่ยั่ง ยืน เกื อ บ
3 เท่าตัว จากนันผลการจับลดลงอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งเหลือเพียง 110 ตันในปี 2557 ในขณะที่การลงแรง
ประมงระหว่างปี 2547-2550 มี แนวโน้ มลดลงเช่นเดียวกัน แต่ ในระยะเวลา 3 ปีต่อมา การลงแรงประมง
มีแนวโน้มเพิ่มขึน จนเกินกว่าการลงแรงประมงที่เหมาะสมอีกครังอย่างไรก็ตามปริมาณการจับปลาฉลามยังคง
ลดลงเช่ น เดิ ม ซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ปลาฉลามทางฝั่ ง ทะเลอั น ดามั น ถู ก จั บ จนเกิ น ก าลั ง การผลิ ต ที่ ยั่ ง ยื น
ตามธรรมชาติแล้ว
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ภาพที่ 11 เส้นโค้งผลจับปลาฉลามทางฝั่งทะเลอันดามัน ตามแบบจาลองของ Fox (1970)
6. การใช้ประโยชน์ฉลาม
ในอดีตคนไทยเชื่อว่ า เนือปลาฉลามและปลากระเบนมีคุณภาพต่า และมีกลิ่นคาวค่อนข้างจัด
จึ งไม่นิ ย มน ามาบริโ ภคเหมือ นปลาชนิด อื ่น ๆ การบริโ ภคเนื อปลาฉลามและปลากระเบนจึง จ ากัด
อยู่ เฉพาะกลุ่มชาวประมง แต่ในปัจจุบันเนื่องจากปริมาณสัตว์นาลดน้อยลง ประกอบกับมีกรรมวิธีแปรรูปแบบ
ต่างๆ ทาให้มีการนาฉลามมาบริโภคเพิ่มมากขึน ปลาฉลามที่มีขายในตลาดส่วนใหญ่อยู่ในวงศ์ Hemiscyllidae
(ปลาฉลามกบ) และวงศ์ Carcharhinidae (ปลาฉลามหูดา) มีราคาขาย ณ ท่าเทียบเรือประมงอยู่ในช่วง 20-50
และ 50-80 บาท/กิโลกรัม ตามลาดับ ขึนอยู่กับชนิด ขนาดและความสดของปลา และอาจแตกต่างกันเล็กน้อย
ในแต่ล ะพืนที่ หากเป็ น ปลาขนาดเล็ ก มาก (นาหนักน้อ ยกว่ า 5 กิโ ลกรัม) มีราคา 10-30 บาท/กิโ ลกรั ม
ขนาดเล็ก (นาหนัก 5-10 กิโลกรัม) ราคา 30-50 บาท/กิโลกรัม ขนาดกลาง (นาหนักมากกว่า 10 กิโลกรัม)
ราคา 50-80 บาท/กิโลกรัม ขนาดใหญ่ (นาหนัก 60-120 กิโลกรัม) ราคา 80-150 บาท/กิโลกรัม และขนาด
ใหญ่มาก (นาหนักมากกว่า 150 กิโลกรัม) ผู้ประมูล จะกาหนดราคาเหมาซือโดยไม่มีการชั่งนาหนัก ส่วนการ
ซือขายปลาฉลาม ณ ตลาดสด จะมีราคาสูงกว่าที่ท่าเทียบเรือประมง 1.5-2.0 เท่าปลาฉลามที่ซือขายกันนัน
มากกว่าร้อยละ 95 เป็นปลาทีม่ ีขนาดเล็ก (สานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล, 2557)
ปลาฉลามและปลากระเบนที่นามาขึนที่ท่าเทียบเรือประมงในจังหวัดชายทะเลบริ เวณอ่าวไทย
จะมีพ่อค้าคนกลางมารวบรวม และรั บ ซือปลาที่มีนาหนักมากกว่า 2 กิโ ลกรัม เพื่อส่ งไปที่แพปลามหาชัย
จังหวัดสมุท รสาคร หรือ แม่ก ลอง จัง หวัด สมุท รสงคราม ในขณะที่ป ลาที่นามาขึ นที่ท่า เทีย บเรือ ประมง
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ทางฝั่ง ทะเลอัน ดามันในจังหวัดภูเก็ต และระนอง ส่วนหนึ่งจะถูกพ่อค้าคนกลางรวบรวมซือเพื่อส่ งเข้าโรงงาน
ที่จังหวัดระนอง ส่วนที่เหลือจะนาส่งไปที่แพปลามหาชัยเช่นกัน
สาหรับปลาฉลามและปลากระเบนในแต่ละพืนที่มีรูปแบบการใช้ประโยชน์ในลักษณะที่ใกล้เคียงกัน
ได้แก่ บริ โ ภคสดหรื อส่ งร้ านอาหารส่ ว นที่เหลือจะถูกนาเข้าสู่ กระบวนการแปรรูปต่างๆ ตังแต่การตัดครีบ
ทาหูฉลามแห้ง โดยส่วนของครีบจะมีการตัดและนาไปตากแห้งเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการทาหูฉลาม มีราคา
ซือขายแตกต่างกัน ไปตามน าหนั กตัว ของปลาฉลามที่นามาตัดครีบ ซึ่งแบ่งเป็น 4 ขนาดคือ มากกว่า 80
กิโ ลกรั ม 50-80 กิโ ลกรั ม 20-50 กิโ ลกรัม และน้อยกว่า 20 กิโ ลกรัม ราคาของครีบที่ตัดออกมา เท่ากับ
150 บาท/กิโลกรั ม 70-120 บาท/กิโลกรัม 50-70 บาท/กิโลกรัม และ 30-50 บาท/กิโลกรัม ตามล าดับ
ส่วนเนือปลาจะนาไปทาเป็นปลาหวาน ปลาเค็ม และแปรรูปเป็นลูกชิน สาหรับตับใช้เป็นวัตถุดิบในการสกัด
นามันตับปลา หรือส่วนผสมเครื่องสาอาง ส่วนที่เหลือนามาใช้เป็นวัตถุดิบสาหรับผลิตส่วนผสมอาหารสัตว์ เป็นต้น
นอกจากนียังมีการนามาสตัฟฟ์ทังตัว โดยใช้ปลาฉลามที่มีสภาพตัวสมบู รณ์และมีขนาดไม่ใหญ่
มากนั ก (น าหนั ก ตั ว 1-10 กิ โ ลกรั ม ) มี ร าคาซื อขายตั งแต่ 150-2,000 บาท/ตัว ส าหรับฟันและขากรรไกร
ของปลาฉลามจะถู กน าไปวางขายตามร้ านจาหน่ ายของที่ระลึ กทั่วไปตามชายทะเล เช่น จังหวัดภูเก็ต ชลบุรี
และระยองโดยฟันมีราคาตังแต่ซี่ละ 20-1,000 บาท และขากรรไกรมีราคาตังแต่ 150-3,000 บาท ทังนีแล้วแต่
ขนาดและความสมบูรณ์ของตัวสินค้า (สานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล, 2557)
สาหรับปลากระเบนส่วนใหญ่อยู่ในวงศ์ Dasyatidae และวงศ์ Myliobatidae (ปลากระเบนนก)
ซึ่งมีการใช้ประโยชน์จากปลากระเบนที่นามาขึนท่าที่ท่าเทียบเรือประมงแยกตามวัตถุประสงค์ในการซือขาย
(ทัศพล และคณะ, 2557) ได้ดังนี
1. เพื่อ การบริโ ภค หรือ แปรรูป เป็น ปลาตากแห้ง หรือ ทาเค็ม โดยปลากระเบนที่ซื อขายกัน
ส ่ว น ใ ห ญ่ เ ป็ น ป ล า ข น า ด เ ล็ ก ช นิ ด Himantura imbricata, H. walga, Dasyatis zugei, D. akajei,
Neotrygon kuhlii และพวกปลากระเบนผี เ สื อ Gymnura spp. มี ร าคาขายที่ ห น้ า แพปลา 15-65 บาท/
กิ โ ลกรั ม นอกจากนี อาจพบพวกปลากระเบนขนาดกลางถึ ง ขนาดใหญ่ เช่ น ปลากระเบนตาเล็ ก
(Dasyatis microps) ปลากระเบนธง (Pastinachus spp.) ปลากระเบนนก (Aetobatus ocellatus) และ
ปลากระเบนจมูกวัว (Rhinoptera spp.) มีราคาขาย 20-100 บาท/กิโลกรัม ขึนกับขนาดและความสดของปลา
โดยพวกปลากระเบนนก และปลากระเบนจมูกวัว ส่วนใหญ่นิยมนามาบริโภคโดยการนามาย่าง
2. เพื่อการแปรรูปเป็นหูฉลาม ใช้ส่วนครีบปลาโรนันจุดขาว (Rhynchobatus australiae) และ
ปลาโรนันหัวใส (Rhinobatos spp.) ส่วนที่เหลือจะแปรรูปทาปลาเค็ม หรือส่งโรงงานปลาป่น มีราคาซือขาย
ทังตัว 10-70 บาท/กิโลกรัม ซึ่งจะขึนกับขนาดและความสดของปลา นอกจากนีที่จังหวัดระนองนิยมนาส่วน
ปลายจะงอยปากของพวกปลาโรนั นหั วใส ซึ่ งมีลั กษณะเป็นแผ่ นแบนบางรูปสามเหลี่ ยมมาประกอบอาหาร
หรือเป็นส่วนผสมยาจีนอีกด้วย
3. เพื่ อ ท าเครื่ อ งประดั บ โดยตั ด เฉพาะแถวหนามบนหั ว ปลาโรนิ น (Rhina ancylostoma)
ส่วนที่เหลือจะแปรรูปทาปลาเค็ม หรือส่งโรงงานปลาป่น มีราคาซือขายทังตัว 45-110 บาท/กิโลกรัม สาหรับ
ปลาที่มีนาหนักมากกว่า 25 กิโลกรัม แต่ถ้านาหนักน้อยกว่านีมีราคาซือขาย 10-40 บาท/กิโลกรัม
หมายเหตุ ปัจจุบันปลาโรนิน และปลาฉนาก ได้รับการขึนบัญชีเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง จาพวกปลา ตามพระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 จึงไม่สามารถซือขายได้เหมือนในอดีต
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4. เพื่อแปรรู ป ทาเครื่ องหนัง เป็นพวกกระเบนที่มี แผ่ นหนัง ตรงแนวกลางล าตัว เป็น ตุ่ ม แข็ ง
ซึ่ ง สามารถน าไปแปรรู ป เป็ น เครื่ อ งหนั ง ได้ ได้ แ ก่ ปลากระเบนชนิ ด Himantura gerrardi, H. jenkinsii,
Pastinachus spp. และ H. uarnacoides ส่ ว นเนื อที่ เ หลื อ จะส่ ง โรงงานท าปลาป่ น มี ร าคาซื อขายทั งตั ว
15-100 บาท/กิ โ ลกรั ม ขึ นกั บ ขนาดของปลา แต่ ถ้ า เป็ น ปลาขนาดใหญ่ จะประมู ล เป็ น ราคาเหมาทั งตั ว
แทนการชั่งนาหนัก ส่วนปลากระเบนขนาดค่อนข้างใหญ่บางชนิด เช่น ปลากระเบนชนิด H. granulata และ
ปลากระเบนตกกระ (Taeniurops meyeni) มีการนามาใช้ประโยชน์ลักษณะเดียวกัน แต่มีราคาซือขายทังตัว
ค่อนข้างต่าเพียง 10-25 บาท/กิโลกรัม
5. เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตปลาป่น ในส่วนของปลากระเบนที่มีขนาดเล็กเกินไป และปลาที่
ไม่สด รวมทังปลากระเบนบางชนิดที่ไม่นิยมนามาบริโภค และชินส่วนต่างๆ ของปลากระเบนที่ไม่สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้แล้วจะถูกขายให้กับโรงงานผลิตปลาป่นในราคา 5-10 บาท/กิโลกรัม
7. การส่งออก และนาเข้าฉลาม
กรมประมง โดยกองควบคุมการค้าสัตว์นาและปัจจัยการผลิ ต กาหนดให้ศูนย์บริหารจั ด การ
ด่านตรวจสัตว์นาทาหน้าที่ควบคุม กากับ ดูแล วางแผนและติดตามเกี่ยวกับการนาเข้าและส่งออกสั ตว์นา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งฉลาม ซึ่ง เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ประเทศไทยมีการส่งออกและนาเข้าในหลายรูปแบบด้วยกัน
โดยในช่ว งปี 2551-2557 (กรมศุล กากร, 2560) ผลิ ตภัณฑ์ส่ งออกและนาเข้า ฉลามที่ส าคัญๆ จากข้อมูล
ของกรมศุลกากรในปี 2551-2554 ได้แก่ ในรูปปลาสด ปลาแช่เย็น ปลาแช่เย็นจนแข็ง หูฉลามตากแห้ง หูฉลาม
รมควัน หูฉลามในนาเกลือ หูฉลามกระป๋อง และหูฉลามพร้อมรับประทาน (สานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล,
2557) ในขณะทีป่ ี 2555-2557 การกาหนดพิกัดศุลกากรได้มีการจาแนกผลิตภัณฑ์การส่งออกและนาเข้าฉลาม
มี ชี วิ ต และซากทั งตั ว เป็ น การเฉพาะอี ก ต่ า งหาก เพื่ อ ให้ ง่ า ยต่ อ การตรวจสอบชนิ ด พั น ธุ์ ที่ แ ท้ จ ริ ง ในการ
นาเข้า-ส่งออกสินค้าประเภทนี รายละเอียดการส่งออกและนาเข้าฉลามของประเทศไทย มีดังนี
7.1 การส่งออก
7.1.1 ปลาฉลามหนู และปลาฉลามอื่นๆ ในรูปปลาสด หรือแช่เย็น มีการส่งออกไปประเทศ
ต่างๆ 9 ประเทศ คือ ออสเตรเลีย อิหร่าน กรีซ แอลจีเรีย อิตาลี โปรตุเกส สเปน สิงคโปร์ และมาเลเชีย
ปริมาณส่งออกอยู่ในช่วง 0.20-118.94 ตัน/ปี มีมูลค่า 0.02-7.39 ล้านบาท/ปี โดยส่งออกไปอิหร่านมากที่สุด
ในปี 2553 จานวน 50.73 ตัน
7.1.2 หูฉลามตากแห้ง หรือในนาเกลือ และหูฉลามรมควัน มีการส่งออกไปยัง 15 ประเทศ
ทั่วโลก ในระหว่างปี 2551-2557 ปริมาณการส่งออกอยู่ระหว่าง 4.91-73.19 ตัน โดยมีปริมาณการส่งออก
ต่าสุดในปี 2556 เท่ากับ 4.91 ตัน อย่างไรก็ตามในปี 2557 ปริมาณการส่งออกกลับเพิ่มขึนสูงถึง 73.19 ตัน
ซึ่งในช่วงปี 2551-2557 ประเทศไทยส่งออกผลิตภัณฑ์ชนิดนีไปยังประเทศฮ่องกงสูงที่สุดโดยส่งออกเฉลี่ยปีละ
11.50 ตัน คิดเป็นมูลค่าเฉลี่ยปีละ 10.56 ล้านบาท
7.1.3 หูฉลามกระป๋อง (หูฉลามที่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้) มีการส่งออกไปยัง
34 ประเทศทั่วโลกในช่วงปี 2551-2557 โดยปริมาณการส่งออกมีแนวโน้มสูงขึนจากเดิมในปี 2551 มีปริมาณ
ส่งออกรวม 271.38 ตันมูลค่า 32.16 ล้านบาท เพิ่มขึนเป็น 1,338.45 ตัน และ 1,350.06 ตัน ในปี 2554 และ
2555 มี มู ล ค่ า สู ง ถึ ง 121.55 และ 117.91 ล้ า นบาท ตามล าดั บ โดยมี ป ริ ม าณการส่ ง ออกรวมตั งแต่ ปี
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2551-2557 ไปยังประเทศเมียนมาร์มีปริมาณสูงที่สุด รองลงมาคือ แอฟริกาใต้ สหรัฐอเมริกา กัมพูชา ญี่ปุ่น
และคองโก ตามลาดับ ซึ่งการส่งออกหูฉลามกระป๋องมีปริมาณสูงสุดในหมวดสินค้าฉลามทังหมด
7.1.4 หูฉลามพร้อมรับประทาน มีการส่งออกไปยัง 49 ประเทศทั่วโลก และมีแนวโน้ม
การส่งออกเพิ่มสูงขึนในช่วงปี 2551-2554 โดยในปี 2551 มีปริมาณการส่งออก 4,449.98 ตัน และเพิ่มขึน
สูงสุดในปี 2554 ที่มีการส่งออกไปยัง 31 ประเทศ รวมปริมาณการส่งออกสูงถึง 6,361.72 ตัน คิดเป็นมูลค่า
1,086.33 ล้านบาท โดยส่งออกไปญี่ปุ่นสูงสุด 3,797.72 ตัน คิดเป็นมูลค่า 622.23 ล้านบาท หลังจากนัน
ปริมาณการส่งออกค่อยๆ ลดลงอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งปี 2557 หูฉลามพร้อมรับประทานที่ส่งออกมีปริมาณ
เพียง 3,269.59 ตัน คิดเป็นมูลค่า 509.84 ล้านบาท โดยส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นมากที่สุด รองลงมาคือ
รัสเซีย ออสเตรเลีย และไต้หวัน
7.1.5 ปลาฉลามหนู และปลาฉลามอื่นๆ แช่เย็นจนแข็ง มีการส่งออกเพิ่มขึนจาก 172.86 ตัน
ในปี 2551 โดยคิดเป็นมูลค่า 9.68 ล้านบาท และสูงสุดในปี 2552 มีปริมาณสูงถึง 1,014.27 ตัน คิดเป็นมูลค่า
50.49 ล้ านบาท โดยส่ งออกไปยั ง 16 ประเทศ ซึ่งจีนเป็นผู้ ซือสู งสุ ดในช่ว งปี 2551-2557 ที่ผ่ านมาโดยมี
ปริมาณเฉลี่ยปีละ 503.81 ตัน คิดเป็นมูลค่าเฉลี่ยปีละ 25.75 ล้านบาท รองลงมาคือ เวียดนาม อิตาลี เกาหลีใต้
สิงคโปร์ และมาเลเซีย ตามลาดับ
7.1.6 ปลาฉลามหนู และฉลามอื่นๆ แบบมีชีวิต (ปลาสวยงาม หรือ Aquarium fishes)
ซึ่งกรมศุลกากรได้มีการจาแนกพิกัดศุลกากรเพื่อส่งออกไปยังประเทศต่างๆ (หน่วยเป็นตัว) จานวน 6 ประเทศ
ในปี 2555 โดยมีจานวนที่ส่งออกเท่ากับ 36,934 ตัว และร้อยละ 99.68 ส่งไปยังประเทศจีน ต่อมาปี 2556
ปริมาณการส่งออกเพิ่มขึนเป็น 109,709 ตัว ไปยัง 29 ประเทศ โดยส่งไปปากีสถานสูงสุด จานวน 54,000 ตัว
รองลงมาคือ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหรัฐอเมริกา และจีน เท่ากับ 24,070 12,132 และ 1,698 ตัว ตามลาดับ
และในปี 2557 มีการส่งออกเพิ่มขึนเป็น 35 ประเทศ รวมทังหมด 978,240 ตัว คิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 11.90
ล้ านบาท โดยส่ งไปยั ง ไต้ห วัน สู งสุ ด จ านวน 373,662 ตัว รองลงมาคือ ปากีส ถานจีน และสหรัฐ อาหรั บ
เอมิเรตส์ เท่ากับ 240,012 180,345 และ 180,310 ตัว ตามลาดับ
7.1.7 ปลาฉลามหนู และฉลามอื่ น ๆ ฟอกหนั ง ไปยั ง ประเทศต่ า งๆ (หน่ ว ยเป็ น ตั ว )
เป็นผลิตภัณฑ์อีกประเภทหนึ่งที่มีการจ าแนกพิกัดศุล กากร โดยมีการส่งออกไปยัง 3 ประเทศ ในปี 2556
จ านวน 12,894 ตั ว คิ ด เป็ น มู ล ค่ า 7.21 ล้ า นบาท และปริ ม าณการส่ ง ออกลดลงเหลื อ เท่ า กั บ 9,262 ตั ว
ในปี 2557 แต่มูลค่าสูงขึนเป็น 8.27 ล้านบาท
7.2 การนาเข้า
7.2.1 ปลาฉลามหนู และปลาฉลามอื่นๆ ในรูปปลาสด หรือแช่เย็น ในปี 2551 มีการนาเข้า
จากอาร์เจนติน่า เพียงประเทศเดียว จานวน 0.18 ตัน และมีการนาเข้าอีกครังในปี 2555 จานวน 0.30 ตัน
จาก 2 ประเทศส่ ว นปี 2556 มี ก ารน าเข้ า จาก 3 ประเทศ แต่ มี ป ริ ม าณเพี ย ง 0.05 ตั น และเพิ่ ม ขึ นเป็ น
5 ประเทศ จานวน 16.07 ตัน ในปี 2557 คิดเป็นมูลค่า 0.37 ล้านบาท
7.2.2 หูฉลามตากแห้งหรือในนาเกลือ และหูฉลามรมควัน มีการนาเข้ามาจาก 16 ประเทศ
ทั่วโลก ปริมาณการนาเข้าในช่วงปี 2551-2553 มีความผันแปรอยู่ในช่วง 33.06-66.07 ตัน และมีแนวโน้ม
เพิ่มสูงขึนจาก 65.54 ตันในปี 2554 เป็น 498.46 ตันในปี 2557 โดยนาเข้ามาจากมาเลเซียมากที่สุด รองลงมา

21
คือ อินโดนีเซีย และฮ่องกง ตามลาดับ โดยระหว่างปี 2551-2557 ปริมาณการนาเข้าหูฉลามสูงกว่าการส่งออก
ถึงกว่า 8.3 เท่า แต่มูลค่าการนาเข้าสูงกว่าการส่งออกเพียง 1.3 เท่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยส่ งออก
สินค้าจากหูฉลามแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า
7.2.3 หูฉลามกระป๋อง ประเทศไทยมีการนาเข้า ผลิตภัณฑ์ชนิดนีค่อนข้างน้อย ในแต่ละปี
มีการนาเข้าจาก 1-3 ประเทศ โดยมีการนาเข้าจากประเทศจีนเป็นหลัก ในปี 2551 มีการนาเข้าจากจีนปริมาณ
1.20 ตั น มู ล ค่ า 0.19 ล้ า นบาท และปี 2552 มี ก ารน าเข้ า รวม 2.58 ตั น โดยน าเข้ า จากจี น และญี่ ปุ่ น
ประเทศละ 1.68 และ 0.90 ตันตามลาดับ ซึ่งเพิ่มขึนมากกว่าสองเท่าตัว ในปีต่อมาการนาเข้าลดลงเล็กน้อย
และในปี 2554 การน าเข้ า เพิ่ ม ขึ นเป็ น 2.88 ตั น โดยน าเข้ า จากประเทศจี น และแคนาดา ส่ ว นปี 2557
มีการนาเข้าเพิ่มขึนเป็น 5.02 ตัน โดยมาจากประเทศจีนทังหมด
7.2.4 หูฉลามพร้อมรับประทาน พบว่า ปี 2551 มีการนาเข้าจาก 11 ประเทศ ปริมาณรวม
24.44 ตัน โดยนาเข้าจากเกาหลีใต้มากถึง 20.32 ตัน จากนันการนาเข้าลดลงเหลือเพียง 2.06 ตันในปี 2553
โดยนาเข้าจากญี่ปุ่นเพียงประเทศเดียว และมีการนาเข้าเพิ่มขึนอีกครังในสองปีต่อมา เป็น 24.40 และ 26.52
ตันตามลาดับ ประเทศที่ส่งหูฉลามพร้อมรับประทานเข้าไทยอย่างต่อเนื่องคือ เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น
7.2.5 ปลาฉลามหนู และปลาฉลามอื่นๆ แช่เย็นจนแข็ง ผลิตภัณฑ์ชนิดนีมีการนาเข้าจาก
20 ประเทศทั่วโลก และปริมาณการนาเข้ามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยปี 2551 มีการนาเข้า 217.64 ตัน
และลดลงเล็กน้อยในปีต่อมา จากนันการนาเข้าเพิ่มขึนอย่างมากเป็น 614.49 และ 889.42 ตันในปี 2553 และ
2554 ตามลาดับ ส่วนปี 2555 มีการนาเข้าจาก 2 ประเทศเท่านัน ปริมาณรวมเพียง 69.50 ตัน และปี 2556
และ 2557 มีการนาเข้าสินค้าชนิดนีเพิ่มสูงขึนเป็น 345.11 และ 400.98 ตัน ตามลาดับ โดยส่วนใหญ่นาเข้า
มาจากประเทศอินโดนีเซีย จีน และไต้หวัน
7.2.6 ปลาฉลามหนู และฉลามอื่ น ๆแบบมี ชี วิต (ปลาสวยงามหรือ Aquarium fishes)
ซึ่งใช้หน่วยเป็นตัว โดยมีการนาเข้าจากสิงคโปร์ และบราซิล จานวน 16 และ 4 ตัว ตามลาดับ ในปี 2555 จากนัน
เพิ่ มขึ นเป็ น 779 ตั ว จาก 4 ประเทศ ในปี 2556 และเพิ่ ม ขึ นเป็ น 3,991 ตั ว ในปี 2557 โดยน าเข้ า จาก
9 ประเทศ ซึ่งประเทศบราซิล เมีย นม่าร์ และมาเลเซีย ส่ งสิ นค้าชนิดนีเข้าประเทศไทยมากที่สุดประเทศ
ละ 1,826 1,000 และ 605 ตัว ตามลาดับ โดยทังหมดเป็นการนาเข้ามาเพื่อเลียงเป็นสัตว์สวยงาม
8. กฎหมาย และมาตรการที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการฉลาม
ถึงแม้ว่าฉลามมิใช่สัตว์นากลุ่ม เป้าหมายในการทาประมงของชาวประมงไทยก็ตาม แต่การใช้
เครื่องมือและวิธีทาการประมงหลากหลายชนิดมีผลทาให้สัตว์นากลุ่มนีพลอยถูกจับ ขึนมาด้วย และจากข้อมูล
สถิติผลจับพบว่าปริมาณฉลามมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง จนน่าวิตกว่า อาจจะสูญพันธุ์ได้ กรมประมงและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้มีการกาหนดมาตรการควบคุมการทาการประมงและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรฉลาม
โดยบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการดูแลทรัพยากรสัตว์นาและกฎหมายอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้องรวมทัง
องค์การระหว่างประเทศได้ให้ความสาคัญในการดูแลและกาหนดมาตรการต่างๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรฉลาม
เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
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8.1 กฎหมาย และมาตรการที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการฉลามของประเทศไทย
ประเทศไทยได้บังคับใช้กฎหมายหลายฉบับในการดาเนินการบริหารจัดการทรัพยากรประมง
ซึ่งมีทังกฎหมายที่มีผลทางตรงและทางอ้อมต่อการบริหารและจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อการใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์นารวมถึงทรัพยากรฉลามอย่างยั่งยืน สาหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
8.1.1 พระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชกาหนดการประมง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข) ซึ่งมีการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 ให้สอดคล้องกับหลักการ
บริ หารทรั พยากรประมงระดับสากล และสถานการณ์การประมงที่เปลี่ ยนแปลงไป โดยมี มาตรการติดตาม
ควบคุม และเฝ้าระวัง เรือประมงไทยที่ ทาการประมงในน่านนาไทยและนอกน่านนาไทย เพื่อป้องกันมิให้ มี
การทาการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และบริหารจัดการการทาประมงให้สอดคล้องกับ กาลังผลิตสูงสุด
ของธรรมชาติ โดยกาหนดแนวทางในการอนุรั กษ์ และบริห ารจัด การแหล่ ง ทรั พ ยากรประมงและสั ต ว์ น า
ในน่านนาไทยให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน ในส่วนของการอนุรักษ์ฉลาม ได้มี ประกาศกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เรื่อง กาหนดชนิดสัตว์นาที่เลียงลูกด้วยนม สัตว์นาที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์ ที่ ห้ามจับหรือนาขึน
เรือประมง พ.ศ. 2559 ซึ่งมีชื่อปลาฉลามวาฬเป็นสั ตว์นาลาดับที่ 4 ในบัญชีรายชื่อของประกาศฉบับนี ภายใต้
มาตรา 66 ของพระราชกาหนดการประมง ฉบับนี
8.1.2 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ซึ่งมีการขึนบัญชีปลาฉลามวาฬ
เป็นสัตว์ป่าสงวน จาพวกปลา และปลากระเบน จานวน 12 ชนิดคือ ปลากระเบนราหูในวงศ์ Mobulidae 6 ชนิด
ปลาฉนากในวงศ์ Pristidae 4 ชนิ ด ปลาโรนิ น และปลากระเบนเจ้า พระยา (Urogymnus chaophraya
หรือเดิมใช้ชื่อ Himantura chaophraya) เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง จาพวกปลา
8.1.3 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
8.1.4 พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
พ.ศ. 2504
8.1.5 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
8.1.6 พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558
นอกจากนี กรมประมงในฐานะหน่วยงานหลั กในการดูแลทรัพยากรสั ตว์นาได้จัดท าแผน
การบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2561 แผนปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกัน
ยับยัง และขจัดการทาการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (National Plan of Action
to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: NPOA-IUU) พ.ศ. 2558-2562
และนโยบายแห่ งชาติด้านการจัดการประมงทะเล (Fisheries Management Plan: FMP) พ.ศ. 2558-2562
(ภาคผนวกที่ 2)
8.2 พันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์และจัดการฉลาม
พันธกรณีและตราสารระหว่างประเทศด้านการประมงที่มีผลผูกพันทางกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การอนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรฉลาม ซึ่งประเทศไทยต้องดาเนินการ หรือปรับปรุงกฎหมายหรือ
มาตรการต่างๆ ให้สอดคล้อง (ภาคผนวกที่ 3) ได้แก่
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8.2.1 อนุ สั ญ ญาสหประชาชาติ ว่ า ด้ ว ยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 (United Nation
Convention on the Law of the Sea)
8.2.2 ความตกลงสหประชาชาติ ว่ า ด้ ว ยการปฏิ บั ติ ต ามบทบั ญ ญั ติ ข องอนุ สั ญ ญา
สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลฉบับลงวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 1982
8.2.3 ความตกลงว่าด้วยมาตรการของรัฐเจ้าของท่า (Port State Measure Agreement: PSMA)
8.2.4 ความตกลงว่ า ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม การปฏิ บั ติ ต ามมาตรการด้ า นการอนุ รั ก ษ์ แ ละ
การจัดการระหว่างประเทศสาหรับเรือประมงในทะเลหลวง และความตกลงกาหนดความรับผิดชอบของรัฐ
เจ้าของธงสาหรับเรือประมงที่ทาการประมงในทะเลหลวง
8.2.5 องค์การจัดการประมงระดับภูมิภาค (Regional Fisheries Management Organization : RFMOs)
ประเทศไทยเป็นสมาชิกขององค์การจัดการประมงระดับภูมิภาคหลายองค์การ ได้แก่
IOTC และ SIOFA รวมทังเป็นประเทศที่มิใช่สมาชิกแต่ให้ความร่วมมือของ WCPFC นอกจากนี ยังมีตราสารที่ไม่
มีผลผูกพันทางกฎหมาย และตราสารระหว่างประเทศด้านอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประเทศไทยจาเป็นต้องให้ความ
ร่วมมือและดาเนินการบริหารจัดการทรัพยากรประมงให้สอดคล้องอีกด้วย ได้แก่
1. จรรยาบรรณในการท าการประมงอย่ างรับผิ ดชอบ (Code of Conduct for
Responsible Fisheries: CCRF)
2. อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์
(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora: CITES)
3. อนุ สั ญญาว่าด้ว ยความหลากหลายทางชีว ภาพ (Convention on Biological
Diversity: CBD)
4. อนุสัญญาว่าด้วยการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์สัตว์ป่าที่อพยพย้ายถิ่น (Convention on
the Conservation of Migratory Species of Wild Animals: CMS)
5. สหภาพสากลเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (International
Union for Conservation of Nature and Natural Resources: IUCN) เ ป็ น อ ง ค์ ก ร ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ
ที่มีภารกิจหนึ่งในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
6. อนุ สั ญญาแรมซาร์ (Ramsar Convention) หรืออนุสั ญ ญาว่าด้ว ยพื นที่ ชุ่ ม น า
(Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat)
7. โครงการมนุษย์และชีวมณฑลขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ ง
สหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO) ซึ่งรับรอง
พืนที่สงวนชีวมณฑลระนอง คิดเป็นพืนที่ 303 ตารางกิโลเมตร (ศูนย์วิจัยทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 (ระนอง), 2555)
8. ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยอุทยานมรดกแห่งอาเซียน (ASEAN Declaration on
Heritage Parks)
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9. สถานภาพฉลาม
ฉลามในน่านนาทั่วโลกหลายชนิดกาลังตกอยู่ในภาวะวิกฤติและมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์หรือกาลัง
จะสูญพันธุ์ เนื่องจากถูกคุกคามจากการทาประมงด้วยเครื่องมือประมงหลากหลายชนิด ทังถูกจับโดยบังเอิญ
หรือสัตว์นาพลอยจับได้ และถูกจับโดยความตังใจทาประมงจากชาวประมงบางกลุ่ม
9.1 สถานภาพฉลามตาม IUCN Red list
IUCN ได้กาหนดสถานะที่ใช้ในการประเมินสถานภาพของสัตว์ เรียกว่า IUCN Red list ซึง่ สถานะ
ของสัตว์ที่ยังไม่สูญพันธุ์นัน แบ่งเป็น 7 สถานะคือ ชนิดพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically endangered: CR),
ชนิดพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered: EN), ชนิดพันธุ์ที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable: VU), ชนิดพันธุ์
ที่กาลังถูกคุกคาม อาจมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ในอนาคต (Near Threatened: NT), ชนิดพันธุ์ที่มีความกังวล
น้อยที่สุด โดยยังไม่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (Least Concern: LC), ชนิดพันธุ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ (Data
Deficient: DD) และชนิดพันธุ์ที่ยังไม่มีการประเมิน (Not Evaluated: NE) โดยสถานะที่ให้ความสาคัญมากที่สุดคือ
3 สถานะแรก ได้แก่ CR, EN และ VU ซึ่งรวมเรียกว่าเป็น ชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม (Threatened species) โดย IUCN
ทาการส ารวจและประเมินสถานภาพของฉลามในน่านนาต่างๆ ทั่วโลก พบว่า มีปลาฉลามและปลากระเบน
ถูกจั ดเป็ นชนิ ดพันธุ์ที่ใกล้ สู ญพันธุ์อย่ างยิ่ง (CR) จานวน 11 และ 14 ชนิด ส่ วนชนิดพันธุ์ที่ใกล้ สู ญพันธุ์ (EN)
มีจานวน 15 และ 28 ชนิด และชนิดพันธุ์ที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (VU) จานวน 48 และ 65 ชนิดตามลาดับ
ดังแสดงไว้ในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 สถานะของปลากระดูกอ่อนจากการประเมินของ IUCN ปี 2560
สถานภาพ
CR
EN
VU
NT
LC
DD
รวม

ปลาฉลาม
11
15
48
67
115
209
465

ปลากระเบน
14
28
65
62
114
256
539

ปลาหนู
0
0
0
3
12
22
37

ที่มา: IUCN (2017),https://cmsdata.iucn.org/downloads/fact sheetspdf ค้นหาเมื่อ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 11.15 น.

9.2 ฉลามที่ถูกขึนบัญชีแนบท้ายของ CITES
ปัจจุบันการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์นารวมทังฉลามมี ความหลากหลายมากขึน
ทังวิธีการและชนิดพันธุ์ที่นาขึนมาใช้ประโยชน์ อีกทังความต้องการก็มีปริมาณเพิ่มมากขึนตามจานวนประชากร
โลกที่เพิ่มขึน ดังนันเพื่อการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์สัตว์นามิให้สูญพันธุ์และเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ
ทางธรรมชาติ รวมทังเพื่อการใช้ประโยชน์ต่อชนิดพันธุ์สัตว์นาจากธรรมชาติอย่างยั่งยืน จึงกลายเป็นกระแส
และความต้องการของนานาประเทศทั่วโลก การนาชนิดพันธุ์สัตว์นาขึนบัญชี แนบท้ายของอนุสัญญาว่า ด้วย
การค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ หรือ CITES จึงเป็นรูปแบบหนึ่งของการอนุรักษ์
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ทรัพยากรสัตว์นา และจากผลการประชุมสมัยสามัญภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่า
และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครังที่ 17 (CITES CoP17) ซึ่งจัดขึนที่สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ในเดือนกันยายน 2559
มี ป ลาฉลามและปลากระเบนได้ รั บ การเสนอชื่อ ให้ ขึ นบัญ ชีแ นบท้ า ยหมายเลข 2 เพิ่ ม ขึ นจากเดิ ม ได้ แ ก่
ปลาฉลามเทา (Carcharhinus falciformis) ปลาฉลามหางยาว 3 ชนิด (Alopias spp.) และปลากระเบนราหู
สกุล Mobula (Mobula spp.) ซึ่งเป็นปลาหายากที่มีรายงานพบในน่านนาไทยในเขตทะเลเปิด (oceanic
species) และถูกจับได้น้อยมากจากการประมงในประเทศไทย โดยรายชื่อชนิดพันธุ์ฉลามทังหมดที่ถูกขึนบัญชี
แนบท้ายของ CITES ตังแต่ปี 2543-2560 แสดงไว้ในตารางที่6
ตารางที่ 6 รายชื่อ ชนิ ด พัน ธุ์ ฉลามที่ถูก ขึนบัญชี แนบท้ายของ CITES ตังแต่ปี 2543-2560
CLASS ELASMOBRANCHII (SHARKS)

Appendices I

Appendices II

Appendices III

CARCHARHINIFORMES
Carcharhinus falciformis (entry into
effect delayed by 12 months, i.e.

Carcharhinidae : Requiem sharks

until 4 October 2017)
Carcharhinus longimanus
Sphyrna lewini

Sphyrnidae : Hammerhead sharks

Sphyrna mokarran
Sphyrna zygaena

LAMNIFORMES
Alopias spp. (entry into effect
Alopiidae : Thresher sharks

delayed by 12 months, i.e. until 4
October 2017)

Cetorhinidae : Basking sharks

Cetorhinus maximus
Carcharodon carcharias

Lamnidae : Mackerel sharks

Lamna nasus

MYLIOBATIFORMES
Manta spp.

Myliobatidae : Eagle and mobulid rays

Mobula spp.
Paratrygon aiereba (Colombia)
Potamotrygon spp. (population of Brazil) (Brazil)
Potamotrygon constellata (Colombia)
Potamotrygon magdalenae (Colombia)

Potamotrygonidae : Freshwater stingrays

Potamotrygon motoro (Colombia)
Potamotrygon orbignyi (Colombia)
Potamotrygon schroederi (Colombia)
Potamotrygon scobina (Colombia)
Potamotrygon yepezi (Colombia)

ORECTOLOBIFORMES
Rhincodontidae : Whale sharks

Rhincodon typus

PRISTIFORMES
Pristidae : Sawfishes

Pristidae spp.

ที่มา: CITES (2017), https://www.cites.org/eng/app/appendices.php ค้นหาเมื่อ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 11.15 น.

สาหรับการประชุม CITES-CoP18 ณ กรุงเจนีวา สวิซเซอร์แลนด์ ในเดือนสิงหาคม 2562
ผลการเสนอชื่อปลาฉลามปากหมา หรือมาโก (Isurus spp.), ปลาโรนิน (Rhina ancylostoma), ปลาโรนัน
(Rhynchobatus spp.) และปลาโรนั น หั ว ใส (Rhinobatos spp. and Glaucostegus spp.) ให้ ที่ ป ระชุ ม
ร่ ว มกั น พิ จ ารณา พบว่ า ได้ รั บ ความเห็ น ชอบให้ ป ลาทั งหมดนี ขึ นบั ญ ชี แ นบท้ า ยหมายเลข 2 ต่ อ ไป
(ทัศพล และคณะ, 2562)
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9.3 สถานภาพฉลามในน่านนาไทย
9.3.1 สถานภาพฉลามในประเทศไทยตาม IUCN Red list
ฉลามในน่านนาไทยหลายชนิดจัดเป็นชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม กาลังอยู่ในภาวะวิกฤติ
และมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์หรือกาลังจะสูญพันธุ์ เช่นเดียวกัน จากข้อมูล IUCN Redlist ในปี 2562 (ทัศพล
และคณะ, 2562) พบว่ามีปลาฉลาม 25 ชนิดและปลากระเบน 41 ชนิดของประเทศไทยตกอยู่ในภาวะดังกล่าว
ซึ่งมีชนิดพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (CR) ได้แก่ ปลากระเบน 11 ชนิดคือ ปลาฉนากสกุล Pristis 2 ชนิด ซึ่งไม่
พบในน่ านน าไทยมานานแล้ ว ปลาโรนิ นและโรนัน รวม 8 ชนิด และปลากระเบนชวาน าลึ ก (Urolophus
javanicus) ซึ่งมีรายงานถูกพบเพียง 1 ครังในทะเลอันดามันปี 2525 ในขณะที่ชนิดพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์ (EN)
มี 17 ชนิด ได้แก่ ปลาฉลามวาฬ (Rhincodon typus), ปลาฉลามเสือดาว (Stegostoma fasciatum), ปลาฉลาม
มาโก 2 ชนิ ด (Isurus spp.), ปลาฉลามหนู (Carcharhinus dussumieri), ปลาฉลามหั วค้ อนยาว (Eusphyra
blochii), ปลาฉลามหัวค้อนสีนาเงิน (Sphyrna lewini), ปลาฉลามหัวค้อนใหญ่ (S. mokarran), ปลาฉนาก
ปากแหลม (Anoxypristis cuspidata) ปลากระเบนในวงศ์ Dasyatidae 5 ชนิดคือ ปลากระเบนแม่กลอง
(Fluvitrygon kittipongi), ปลากระเบนลายเสื อ (F. oxyrhyncha), ปลากระเบนน าจื ด ขาว (F. signifer),
ปลากระเบนลาว (Hemitrygon laosensis), ปลากระเบนเจ้าพระยา (Urogymnus chaophraya หรือเดิม
ใช้ ชื่ อ Himantura chaophraya), ปลากระเบนนก 2 ชนิ ด คื อ ปลากระเบนนกจุ ด ขาว (Aetomylaeus
maculatus), กระเบนนกรางกระแส (A. vespertilio) และปลากระเบนธง (Pastinachus solocirostris)
รวมทังชนิดพันธุ์ที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (VU) แยกเป็นปลาฉลาม 17 ชนิด และปลากระเบน 21 ชนิด (ตารางที่ 7)
ตารางที่ 7 ชนิดพันธุ์ฉลามในน่านนาไทยที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ตาม IUCN Red list ปี 2562
ปลาฉลาม (Sharks)
ชื่อไทย (Thai name)

ชื่ออังกฤษ (English name)

ปลากระเบน (Rays)

ฉลามนางฟ้า

Ocellated angelshark

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)
Squatina tergocellatoides Chen, 1963

ชื่อไทย (Thai name)

ชื่ออังกฤษ (English name)

กระเบนไฟฟ้าจุดน้าตาล

Shortlip numbfish

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)
Narcine brevilabiata Bessednov, 1966

ฉลามทราย

Sandtiger shark

Carcharias taurus Rafinesque, 1810

กระเบนไฟฟ้าหลังเรียบ

Finless sleeper ray

Temera hardwickii Gray, 1831

ฉลามหางยาว

Pelagic thresher

Alopias pelagicus Nakamura, 1935

กระเบนผีเสือหางลาย

Zonetail butterfly ray

Gymnura zonura (Bleeker, 1852)

ฉลามหางยาวหน้าหนู

Bigeye thresher

A. superciliosus (Lowe, 1841)

กระเบนปากแม่น้า

Estuary stingray

Hemitrygon fluviorum ( Ogilby, 1908)

ฉลามหางยาว

Thresher shark

A. vulpinus (Bonnaterre, 1788)

กระเบนลายเสือดาว

Leopard whipray

Himantura leoparda Manjaji-Matsumoto & Last, 2008

ฉลามขีเซา

Tawny nurse shark

Nebrius ferrugineus (Lesson, 1831)

กระเบนลายเสือเล็ก

Coach whipray

H. uarnak (Gmelin, 1789)

ฉลามหนู

Hooktooth shark

Chaenogaleus macrostoma (Bleeker, 1852)

กระเบนลายเสือใหญ่

Honeycomb whipray

H. undulata (Bleeker, 1852)

ฉลามหนู

Sicklefin weasel shark

Hemigaleus microstoma Bleeker, 1852

กระเบนแมลงวัน

Whitespotted whipray

Maculabatis gerrardi (Gray, 1851)

ฉลามหนู

Snaggletooth shark

Hemipristis elongata (Klunzinger, 1871)

กระเบนบัว

Round whipray

M. pastinacoides (Bleeker, 1852)

ฉลามหูขาว

Silvertip shark

Carcharhinus albimarginatus (Rüppell, 1837)

กระเบนลายดอกไม้,

Pink whipray

Pateobatis fai (Jordan & Seale, 1906)

ฉลามเทา

Silky shark

C. falciformis (Müller & Henle, 1839)

กระเบนทองหางหนาม

Jenkins' whipray

P. jenkinsii (Annandale, 1909)

ฉลามครีบยาว

Oceanic whitetip shark

C. longimanus (Poey, 1861)

กระเบนจมูกขาว

Whitenose whipray

P. uarnacoides (Bleeker, 1852)

ฉลามเทา

Dusky shark

C. obscurus (LeSueur, 1818)

กระเบนตกกระ

Blotched stingray

Taeniurops meyeni (Müller and Henle, 1841)

ฉลามกระโดงสูง

Sandbar shark

C. plumbeus (Nardo, 1827)

กระเบนใบขนุน

Porcupine whipray

Urogymnus asperrimus (Bloch & Schneider, 1801)

ฉลามหนู

Indonesian whaler shark

C. tjutjot (Bleeker, 1852)

กระเบนจุดขาว

Mangrove whipray

U. granulatus (Macleay, 1883)

ฉลามครีบโค้ง

Sharptooth lemon shark

Negaprion acutidens (Rüppell, 1837)

กระเบนนกบัง

Banded eagle ray

Aetomylaeus nichofii (Bloch & Schneider, 1801)

ฉลามหัวค้อนสัน

Smooth hammerhead

Sphyrna zygaena (Linnaeus, 1758)

กระเบนนก

Spotted eagle ray

Aetobatus ocellatus (Kuhl, 1823)

กระเบนจมูกวัว

Javan cownose ray

Rhinoptera javanica Müller & Henle, 1841

กระเบนราหูแนวปะการัง

Reef manta ray

Mobula alfredi (Krefft, 1868)

กระเบนราหูยักษ์

Giant manta ray

M. birostris (Walbaum, 1792)

กระเบนราหูครีบแหลม

Chilean devilray

M. tarapacana (Philippi, 1892)
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9.3.2 สถานภาพฉลามในประเทศไทยที่ถูกขึนบัญชีแนบท้ายของ CITES
จากผลการประชุมสมัยสามัญภาคีอนุสัญญาว่า ด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิด
สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครังที่ 18 (CITES CoP18) ทาให้มีฉลามที่พบในน่านนาไทย จานวน 33 ชนิด
ถูกพิจารณาให้ขึนบัญชีแนบท้ายของอนุสัญญานี แบ่งเป็นปลาฉลาม 11 ชนิดที่อยู่ในบัญชีแนบท้ายหมายเลข 2
คือ ปลาฉลามวาฬ ปลาฉลามเทา ปลาฉลามครีบยาว ปลาฉลามหัวค้อนสกุล Sphyrna 3 ชนิด ปลาฉลามหางยาว
3 ชนิด และปลาฉลามมาโก 2 ชนิด (ภาพที่ 12) และปลากระเบน 22 ชนิด คือ ปลากระเบนราหูในวงศ์ Mobulidae
6 ชนิด ปลาโรนิน และโรนัน 3 วงศ์ (Rhinidae, Rhinobatidae และ Glaucostegidae) รวม 13 ชนิดอยู่ในบัญชี
แนบท้ายหมายเลข 2 และปลาฉนากในวงศ์ Pristidae 3 ชนิดอยู่ในบัญชีแนบท้ายหมายเลข 1 (ภาพที่ 13)

ภาพที่ 12 ปลาฉลามที่พบในน่านนาไทยที่ถูกขึนบัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 ของ CITES

ภาพที่ 13 ปลากระเบนที่พบในน่านนาไทยที่ถูกขึนบัญชีแนบท้ายหมายเลข 1 และ 2 ของ CITES
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9.3.3 สถานภาพฉลามในประเทศไทยที่มีผลทางกฎหมาย
ในปั จจุ บั นมีเพี ยงปลาฉลามวาฬ เพียงชนิดเดียวที่ ได้รั บการคุ้ มครองโดย ประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กาหนดชนิดสัตว์นาที่เลียงลูกด้วยนม สัตว์นาที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์
ที่ห้ามจับหรือนาขึนเรือประมง ฉบับลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 รวมทังได้รับการประกาศเป็นสัตว์ป่าสงวน
จาพวกปลา ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ในขณะที่มีปลากระเบนจานวน 12 ชนิด
ได้รับการประกาศเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง จาพวกปลา ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าฉบับนีด้วย
กรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง จั ด กลุ่ ม สั ต ว์ ท ะเลหายากเป็ น 3 กลุ่ ม คื อ
1. สัตว์ทะเลหายากตามที่กาหนดในกรอบการทางานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2. สัตว์ทะเลหายาก
ที่ถูกคุกคามตามบั ญชีรายชื่อของส านั กงานนโยบายและแผนสิ่ งแวดล้ อม และองค์กรระหว่างประเทศ และ
3. สัตว์ทะเลเฉพาะถิ่นที่พบครังแรกของโลก โดยมีเป้าหมายดาเนินการในส่วนของฉลาม ดังนี
1) ชนิ ดพัน ธุ์สั ตว์ ป่า สงวน หรือสั ตว์ป่า คุ้ม ครอง ตามพระราชบั ญญั ติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 เช่น ปลาฉลามวาฬ และปลากระเบนราหู
2) ชนิดพันธุ์ที่เตรียมเสนอให้เป็นสัตว์ ป่าคุ้มครอง จาพวกปลา ตามพระราชบัญญัติ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 เช่น ปลาฉลามเสือดาว ปลาฉลามหัวค้อน และฉลามอื่นๆ
3) ชนิดพันธุ์ที่พบครังแรกของโลก เช่น ปลาฉลามแมวจุด หรือปลาฉลามลายเมฆ
10. การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์ฉลามของประเทศไทย
การประมงทะเลของไทยมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องมือและวิธีการ
ทาการประมงมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยมีการใช้เครื่องมือประมงหลายชนิดในแหล่งประมง
เดียวกัน และจากการประเมินกาลังผลิตสัตว์นาในน่านนาไทย พบว่าสัตว์นาหลายชนิดถูกจับขึนมาใช้ประโยชน์
เกินกาลังผลิต (Over-fishing) แล้ว นอกจากนียังพบปัญหาการลักลอบทาประมงในเขตห้ามทาการประมงอีกด้วย
สิ่ งเหล่ านี ทาให้ เกิดความซับ ซ้ อนและยุ่ งยากในการบริห ารจัด การทรัพยากรสั ตว์ นาของไทย ซึ่งนอกจาก
ต้องคานึ งถึงความยั่ งยื น ของการใช้ ป ระโยชน์ จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด แล้ ว ยังจาเป็น ต้องคานึงถึง
กฎระเบี ย บ และกฎหมายสากล กฎบั ต รสหประชาชาติ จรรยาบรรณในการท าประมงอย่ า งรั บ ผิ ด ชอบ
อนุ สั ญ ญาเรื่ อ งการรั ก ษาพื ช พั น ธุ์ แ ละความหลากหลายทางชี ว ภาพ ข้ อ ตกลงต่ า งๆ ของสหประชาชาติ
ว่าด้วยเรื่องสัตว์นาชนิดพันธุ์ที่มีการอพยพย้ายถิ่นไกล สัตว์นาชนิดพันธุ์ที่อยู่อาศัย อยู่ระหว่างเขตทางทะเล
การค้าระหว่างประเทศที่เกี่ยวเนื่องกับ CITES และการอนุรักษ์เต่าทะเล รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากร
ฉลามอีกด้วย ดังนันสิ่งจาเป็นที่ประเทศไทยต้องดาเนินการ มีดังนี
10.1 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์
10.1.1 การศึกษาด้านอนุกรมวิธานและจัดตังธนาคารพันธุกรรม (Gene Bank) ของฉลาม
เนื่ อ งจากกรมประมงเป็ น หน่ ว ยงานที่ ต้ อ งออกใบรั บ รองชนิ ด สั ต ว์ น าเพื่ อ การส่ ง ออก แต่ ปลาฉลามและ
ปลากระเบนที่ส่งออกส่วนใหญ่มีการแปรรูปเป็นเนือ ครีบ หนัง หรือรูปแบบอื่นๆ ทาให้ยากต่อการระบุชนิด ดังนัน
จึงควรมีแนวทางในการดาเนินการ คือ การหาวิธีจาแนกชนิดโดยใช้รหัสพันธุกรรม และการจัดตังธนาคาร
พันธุกรรมของฉลาม เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบและเปรียบเทียบรหัสทางพันธุกรรม
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10.1.2 การศึกษาชีววิทยาและการประเมินทรัพยากรปลาฉลามและปลากระเบน เพื่อการ
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรชนิดนีอย่างยั่งยืน
10.1.3 การเพาะเลี ยงเพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ ห รื อ ทางการค้ า ปลาฉลามและปลากระเบน
ในรูปแบบปลาสวยงาม
10.1.4 การสารวจประชากรฉลาม และแหล่งแพร่กระจายตังแต่ชายฝั่งออกไป
10.2 การบริหารจัดการข้อมูลฉลาม
10.2.1 การติดตามและตรวจสอบข้ อ มูล ปลาฉลามและปลากระเบน จากท่าเทีย บเรื อ
แพปลาเอกชน และเรือสารวจประมงของกรมประมงเป็นประจาทุกปี หรือทุก 3 ปี
10.2.2 การบันทึกและรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในการประเมินสภาวะประชากร ดังนี
1) การกาหนดให้องค์ การสะพานปลา ทาการบันทึกข้อมูลของปลาฉลามและ
ปลากระเบนที่ขึนท่า โดยการจาแนกในระดับวงศ์ หรือระดับชนิด (ถ้าสามารถทาได้ เนื่องจากการประเมิน
สภาวะทรัพยากรสัตว์นาที่ถูกต้อง จะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลผลจับสัตว์นาให้ได้ถึงระดับชนิดอย่างต่อเนื่อง)
2) การจั ด ท าเว็ บ ไซด์ ที่ ง่ า ยและสะดวกในการสื บ ค้ น เพื่ อ ให้ นั ก ด าน า หรื อ
ประชาชนทั่วไปที่พบเห็นปลาฉลามและปลากระเบนสามารถแจ้งหรือส่งข้อมูลที่พบเห็นในระหว่างการดานา
การท่องเที่ยว หรือบริเวณตลาดท้องถิน่ เข้ามาที่ศูนย์กลาง เพื่อให้การรวบรวมข้อมูลได้อย่างครอบคลุม
11. แผนปฏิบัติการแห่งชาติเพื่อการอนุรักษ์และการบริหารจัดการฉลามของประเทศไทย
ภายใต้บริบทของพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชกาหนดการประมง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2560 (ฉบั บแก้ ไข) ในการอนุ รั กษ์ ทรั พยากรสั ตว์น า โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งสั ตว์ ทะเลหายาก กรมประมง
เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการดาเนินการในการจัดทาร่างแผนปฏิบัติการแห่งชาติเพื่อการอนุรักษ์และ
การบริหารจัดการฉลาม (NPOA-Sharks) ของประเทศไทยขึน เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ก่อนที่จะจัดทาสรุปเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ
ในขณะที่ NPOA-Sharks ยังไม่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ทาให้ความชัดเจนในการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับทรัพยากรฉลามยังไม่มีผลเป็นรูปธรรม แต่อย่างไรก็ตามกรมประมงได้ดาเนินการในกิจกรรมต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุน NPOA-Sharks ดังนี
11.1 เก็บรวบรวมข้อมูลทางวิชาการของฉลามจากการประมง ตังแต่ปี 2547-2559
11.2 ติ ดตามและตรวจสอบสภาวะทรั พยากรประมง โดยเรื อส ารวจประมงของกรมประมง
เป็นประจาทุกปี โดยดาเนินการ 4 เที่ยวเรือต่อปี
11.3 จั ด ฝึ ก อบรมหลั ก สู ต ร การจ าแนกชนิ ด พั น ธุ์ ฉ ลาม แก่ เ จ้ า หน้ า ที่ ที่ เ ก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
ภาคสนามของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง ในปี 2554, 2556 และ 2558
11.4 จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรฉลาม ได้แก่ การจัดพิมพ์โปสเตอร์
และแผ่นพลาสติกภาพปลาฉลามที่พบในน่านนาไทย ในปี 2547 แผ่นพลาสติกภาพปลากระเบนที่พบในน่านนาไทย
และน่านนาใกล้เคียง ในปี 2556 โปสเตอร์เผยแพร่ความรู้เรื่องชนิดพัน ธุ์ฉลามของไทยที่ขึนบัญชีแนบท้ายของ
CITES ในปี 2557 หนังสือปลากระดูกอ่อน (ปลาฉลาม ปลากระเบน และปลาหนู) ที่พบในน่านนาไทยและ
น่านนาใกล้เคียง ในปี 2560 และคู่มือปลากระดูกอ่อนที่พบในน่านนาไทยและน่านนาใกล้เคียง ในปี 2562
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11.5 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ปลาฉลาม เช่น การปล่อยปลาฉลามกบ และปลาฉลามหูดา
สู่ทะเล ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมประมงกับหลายหน่วยงานทังภาครัฐและเอกชน
11.6 ให้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก รระหว่ า งประเทศ เช่ น FAO, CITES, IOTC, BOBLME และ
SEAFDEC เป็นต้น ในการส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมอย่างสม่าเสมอ เพื่อปรึกษาหารือ รวมทังการกาหนด
แนวทางในการอนุรักษ์ฉลามในระดับภูมิภาค
เมื่อพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ตังแต่เดือนธันวาคม 2558 เป็นต้นมา
และภายใต้ มาตรา 64, 65 และ 66 กาหนดให้ กรมประมงต้องดาเนิน การในหลายกิจ กรรมเพื่ อสนั บ สนุ น
ภาระหน้าที่ตามกฎหมาย รวมทังการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรฉลามของประเทศไทย กรมประมง
จึงมีคาสั่งแต่งตังคณะทางานเพื่อพิจารณาจัดทาแผนปฏิบัติการแห่งชาติเพื่อการอนุรักษ์และการบริหารจัดการ
ฉลามของประเทศไทย โดยคณะทางานฯ ได้ทบทวนร่าง NPOA-Sharks ฉบับเดิม และปรับปรุงใหม่ ซึ่งใช้
IPOA-Sharks เป็นแนวทางหลัก ประกอบกับการศึกษาข้อดีและข้อเสียจาก NPOA-Sharks ของประเทศต่างๆ ซึง่ สรุป
สาระสาคัญในการจัดทา โดยมีหัวข้อดังนี
1) การศึกษาและการจัดทาฐานข้อมูลชีววิทยา นิเวศวิทยา การประมง และการใช้ประโยชน์
ฉลามในน่านนาไทย
2) ประเมิ น สถานภาพและภั ย คุ ก คามที่ เ กิ ด จากการประมงและสิ่ ง แวดล้ อ มที่ มี ต่ อ ฉลาม
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
3) พัฒนาองค์ความรู้และขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับฉลามของบุคลากร
ที่เกี่ยวข้อง
4) กาหนดมาตรการอนุรักษ์ควบคุมการทาประมง และการค้าฉลามที่สอดคล้องกับกฎระเบียบ
ข้อกาหนด และพันธกรณีระหว่างประเทศ
5) พัฒนาและสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการและ
อนุรักษ์ทรัพยากรฉลาม
กิจกรรมการดาเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการทัง 5 ข้อ รายละเอียดแสดงไว้ในตารางที่ 8 มีดังนี
1) การศึกษาและการจัดทาฐานข้อมูลชีววิทยา นิเวศวิทยา การประมงและการใช้ประโยชน์ฉลาม
ในน่านนาไทย
• รวบรวมข้อมูลฉลามเป็นรายวงศ์หรือรายชนิดจากเรือสารวจ และเรือประมงที่นาสัตว์นา
มาขึนท่า
• สารวจชนิดพันธุ์ฉลามที่อาศัยในเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเล ที่รักษาพืชพันธุ์สัตว์นา
แม่นา พืนที่เชื่อมโยงทางระบบนิเวศ รวมทังบริเวณแท่นขุดเจาะนามันในทะเลที่หมดสัมปทานแล้ว
• ศึกษาชีววิทยา นิเวศวิทยา และการประมง
• เก็บรวบรวมตัวอย่างฉลามเข้าพิพิธภัณฑ์
• รวบรวมข้อมูลฉลามเป็นรายวงศ์ หรือรายชนิดจากการส่งออกและนาเข้า
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• ศึ ก ษาและเก็ บ รวบรวม DNA ของฉลามชนิ ด พั น ธุ์ ต่ า งๆ ที่ พ บในน่ า นน าไทย และ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากฉลาม
• ศึกษาการใช้ประโยชน์จากฉลาม
• จัดทาระบบฐานข้อมูลฉลาม
2) ประเมิ น สถานภาพและภั ย คุ ก คามที่ เ กิ ด จากการประมงและสิ่ ง แวดล้ อ มที่ มี ต่ อ ฉลาม
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
• ประเมินสถานภาพฉลามในน่านนาไทย
• ประเมินภัยคุกคามจากการประมงและการท่องเที่ยว
• ศึกษาผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นภัยคุกคามต่อฉลาม
3) พัฒนาองค์ความรู้และขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับฉลามของบุคลากร
ที่เกี่ยวข้อง
• ฝึกอบรมการจาแนกชนิดฉลามจากท่าเทียบเรือประมง ให้เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องจาก
ภาครัฐและภาคเอกชน
• ฝึกอบรมความรู้ในการจาแนกชนิดจากชินส่วนหรือผลิตภัณฑ์จากฉลาม
• จัดทาคู่มือจาแนกชนิดฉลามภาคสนาม
• จัดประชุมวิชาการเกี่ยวกับฉลาม
4) กาหนดมาตรการอนุรักษ์ควบคุมการทาประมง และการค้าฉลามที่สอดคล้องกับกฎระเบียบ
ข้อกาหนด และพันธกรณีระหว่างประเทศ
• ก าหนดชนิ ด ฉลามที่ ห้ ามท าการประมง/ครอบครองตามพั น ธกรณี ระหว่ างประเทศ
ที่ประเทศไทยเป็นภาคี
• กาหนดมาตรการเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรฉลาม พร้อมทังศึกษาผลกระทบจากมาตรการ
• จัดทาระบบตรวจสอบย้อนกลับของฉลามและผลิตภัณฑ์ฉลาม
• กาหนดมาตรการทางการตลาดต่อการนาฉลามมาใช้ประโยชน์
5) พัฒนาและสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการและ
อนุรักษ์ทรัพยากรฉลาม
• สร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานรัฐโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์
• สร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานรัฐกับภาคเอกชนโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์
• เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับฉลามในระดับนานาชาติ
• ทบทวนและปรับปรุง NPOA-Sharks ของประเทศไทย
• ศึกษาและวิจัยวิธีการเพาะขยายพันธุ์ฉลาม
• ปล่อยฉลามที่ได้จากการเพาะพันธุ์คืนสู่ธรรมชาติ
• ประชาสัมพันธ์การปล่อยฉลามคืนสู่ธรรมชาติ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ฉลาม
• จัดนิทรรศการการอนุรักษ์ฉลาม

หน่วยงานหลัก : กปม.
หน่วยงานสนับสนุน : ศก.
หน่วยงานสนับสนุน : อส. ทช.มหาวิทยาลัย และ องค์กร
Manta Trust (Thailand)
หน่วยงานหลัก : กปม.
หน่วยงานสนับสนุน : สมาคมประมงแห่งประเทศไทย
หน่วยงานหลัก : กปม.
หน่วยงานสนับสนุน : มหาวิทยาลัย ทช. อส. และสมาคม
ประมงแห่งประเทศไทย

5. รวบรวมข้อมูลฉลามเป็นรายวงศ์ หรือรายชนิดจากการ
ส่งออกและนาเข้า
6. ศึกษาและเก็บรวบรวม DNA ของฉลามชนิดพันธุ์ต่างๆ ที่พบ
ในน่านนาไทย และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากฉลาม

7. ศึกษาการใช้ประโยชน์จากฉลาม

8 กิจกรรมจัดทาระบบฐานข้อมูลฉลาม

หน่วยงานหลัก : อพวช. กปม.
หน่วยงานสนับสนุน : ทช. อส. และ มหาวิทยาลัย

หน่วยงานหลัก : กปม.
หน่วยงานสนับสนุน : ทช. อส. และ มหาวิทยาลัย

หน่วยงานหลัก : กปม.
หน่วยงานสนับสนุน : อสป. SEAFDEC มหาวิทยาลัย
สมาคมประมงแห่งประเทศไทย และ องค์กรชุมชน
(ประมงพืนบ้าน)
หน่วยงานหลัก : อส. กปม. ทช.
หน่วยงานสนับสนุน : ปตท. และมหาวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบ

4. เก็บรวบรวมตัวอย่างฉลามเข้าพิพธิ ภัณฑ์

2. สารวจชนิดพันธุ์ฉ ลามที่อ าศัย ในเขตอุ ทยานแห่ งชาติทาง
ทะเล ที่รักษาพืชพันธุ์สัตว์นา แม่นา พืนที่เชื่อมโยงทางระบบ
นิเวศ รวมทังบริเวณแท่นขุดเจาะนามันในทะเลที่หมดสัมปทาน
แล้ว
3. ศึกษาชีววิทยา นิเวศวิทยา และการประมง

1. รวบรวมข้ อ มู ล ฉลามเป็ น รายวงศ์ หรื อ รายชนิ ด จากเรื อ
สารวจ และเรือประมงที่นาสัตว์นามาขึนท่า

โครงการ / กิจกรรม

กรอบระยะเวลา
ระยะที่ 1
ระยะที่ 2
2563 2564 2565 2566 2567

20.0

0.4

5.0

1.0

5.0

5.0

15.0

22.6

วงเงิน
(ล้านบาท)

ตัวชีวัด

ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก ฉ ล า ม รายงานการใช้ ป ระโยชน์
อย่างคุ้มค่า
จากฉลาม
ระบบฐานข้อมูล
ฐานข้อมูลฉลาม

เพื่อให้ ประเมินสถาณการณ์ ข้ อ มู ล การน าเข้ า -ส่ ง ออก
การค้าฉลาม
ฉลามเป็นรายชนิด
ธนาคารพั น ธุ ก รรมเพื่ อ ใช้ รูปแบบ DNA ฉลาม
อ้างอิงชนิดพันธุ์ฉลาม

เพื่อใช้กาหนดมาตรการ และ ผลงานวิชาการ
ประเมิ น สภาวะทรั พ ยากร
ฉลาม
เป็นตัวแทนอ้างอิงชนิดพันธุ์ ตั ว อ ย่ า ง ฉ ล า ม ที่ ส่ ง ใ ห้
ฉลามที่พบ
พิพิธภัณฑ์

ส่งเสริมเป็นแหล่งท่อ งเที่ย ว
เชิงนิเวศทางทะเล

เ พื่ อ ใ ช้ ป ร ะ เ มิ น ส ภ า ว ะ ข้อมูลฉลามเป็นรายวงศ์
ทรัพยากรฉลาม
หรือรายชนิด

เป้าหมาย

ตารางที่ 8 แผนปฏิบัติการแห่งชาติเพื่อการอนุรักษ์และการบริหารจัดการฉลามของประเทศไทย ระยะเวลา 5 ปี (ปี 2563-2567)
วัตถุประสงค์ 1 การศึกษาและการจัดทาฐานข้อมูลชีววิทยา นิเวศวิทยา การประมงและการใช้ประโยชน์ฉลามในน่านนาไทย
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หน่วยงานหลัก : SEAFDEC กปม.
หน่วยงานสนับสนุน : อสป. ทช.มหาวิทยาลัย และสผ.
หน่วยงานหลัก : กปม.
หน่วยงานสนับสนุน : ทช. อส. ททท. สผ. กปส.
มหาวิทยาลัย และ อบจ.
หน่วยงานหลัก : กปม. ทช.
หน่วยงานสนับสนุน : คพ. กรอ. สผ.
ททท. อบจ. มหาวิทยาลัย และองค์กร Manta Trust
(Thailand)

ผู้รับผิดชอบ

4. จัดประชุมวิชาการเกี่ยวกับฉลาม

3. จัดทาคู่มือจาแนกชนิดฉลามภาคสนาม

2. ฝึ ก อบรมความรู้ ใ นการจ าแนกชนิ ด จากชิ นส่ ว นหรื อ
ผลิตภัณฑ์จากฉลาม

1. ฝึ ก อบรมการจ าแนกชนิ ด ฉลามจากท่ า เที ย บเรื อ ประมง
ให้เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องจากภาครัฐและภาคเอกชน

กิจกรรม

2563

2564

2565

2566

2567

กรอบระยะเวลา
ระยะที่ 1
ระยะที่ 2

หน่วยงานหลัก : กปม.
หน่วยงานสนับสนุน : ทช. อสป.
อพวช. อส. มหาวิทยาลัย และสมาคมประมงแห่งประเทศไทย
หน่วยงานหลัก : กปม.
หน่วยงานสนับสนุน : ทช. อสป.อพวช. อส. มหาวิทยาลัย
และสมาคมประมงแห่งประเทศไทย
หน่วยงานหลัก : กปม.
หน่วยงานสนับสนุน : มหาวิทยาลัย
หน่วยงานหลัก : กปม. และมหาวิทยาลัย
หน่วยงานสนับสนุน : ทช. อส. สวทช. และสผ.

ผู้รับผิดชอบ

วงเงิน

4.0

2.0

1.0

(ล้านบาท)
1.0

วงเงิน

10.0

4.0

(ล้านบาท)
2.0

วัตถุประสงค์ 3 พัฒนาองค์ความรู้และขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการที่เกีย่ วกับฉลามของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

3. ศึกษาผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นภัยคุกคามต่อฉลาม

2. ประเมินภัยคุกคามจากการประมงและการท่องเที่ยว

1. ประเมินสถานภาพฉลามในน่านนาไทย

กิจกรรม

กรอบระยะเวลา
ระยะที่ 1
ระยะที่ 2
2563 2564 2565 2566 2567
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วัตถุประสงค์ 2 ประเมินสถานภาพและภัยคุกคามที่เกิดจากการประมงและสิ่งแวดล้อมที่มีต่อฉลามอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ตัวชีวัด

บุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ รั บ
การพั ฒ นาความรู้ เกี่ย วกับ
การจาแนกชนิดพันธุ์ฉลาม
บุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ รั บ
การพั ฒ นาความรู้ เกี่ย วกับ
การจาแนกชินส่วนฉลาม
เป็ น เครื่ อ งมื อ ช่ ว ยในการ
จาแนกชนิดฉลาม
แ ลก เป ลี่ ย นคว า มรู้ ท าง
วิชาการที่เกี่ยวข้องกับฉลาม

เป้าหมาย

คู่มือการจาแนกชนิดฉลาม
ภาคสนามจานวน 3,000 เล่ม
จัดประชุมวิชาการปีละ 1 ครัง

จานวนเจ้าหน้าที่ที่ผา่ นการอบรม
จานวน 100 คน

จานวนเจ้าหน้าที่ที่ผา่ นการอบรม
จานวน 100 คน

ตัวชีวัด

แนวทางการป้ อ งกั น ผลกระทบ ข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อม
จากสิ่งแวดล้อมต่อฉลาม

ทราบชนิ ด พั น ธุ์ ที่ คุ ก คามหรื อ มี รายงานผลการประเมิ น
ความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์
สถานภาพ
ทราบสาเหตุที่ทาให้ฉลามลดลง
รายงานผลการประเมิ น ภั ย
คุกคาม

เป้าหมาย

4. กาหนดมาตรการทางการตลาดต่อการนาฉลามมาใช้ประโยชน์

3. จัดทาระบบตรวจสอบย้อนกลับของฉลามและผลิตภัณฑ์ฉลาม

2. กาหนดมาตรการเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรฉลาม พร้อมทังศึกษา
ผลกระทบจากมาตรการ

1. กาหนดชนิดฉลามที่ห้ามทาการประมง/ครอบครองตามพันธกรณี
ระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี

กิจกรรม

กรอบระยะเวลา
ระยะที่ 1
ระยะที่ 2
2563 2564 2565 2566 2567
หน่วยงานหลัก : กปม. ทช.
หน่วยงานสนับสนุน : อส. สผ. อสป.อบจ. องค์กร
ชุมชน (ประมงพืนบ้าน)และ สมาคมประมงแห่ง
ประเทศไทย
หน่วยงานหลัก : กปม. ทช.
หน่วยงานสนับสนุน : อส. สผ. และสมาคมประมง
แห่งประเทศไทย
หน่วยงานหลัก : กปม.
หน่วยงานสนับสนุน : สมาคมประมงแห่งประเทศไทย
และมหาวิทยาลัย
หน่วยงานหลัก : กปม. ทช.
หน่วยงานสนับสนุน : สมาคมประมงแห่งประเทศไทย

ผู้รับผิดชอบ

1.0

10.0

1.0

(ล้านบาท)
1.0

วงเงิน

ตัวชีวัด

มาตรการการอนุรักษ์ฉลาม

ลดการนาฉลามมาใช้ประโยชน์

มาตรการทางการตลาด

สามารถสื บ ทราบแหล่ ง ที่ ม า ระบบตรวจสอบย้ อ นกลั บ
ของฉลาม
ของฉลาม

ฉลามยังคงอยู่ในน่านนาไทย

เพื่ อ คุ้ ม ครองชนิ ด พั น ธุ์ ฉ ลาม จ านวนชนิ ด ฉลามที่ ไ ด้ รั บ
ตามพันธกรณีระหว่างประเทศ การคุ้มครอง
ที่ประเทศไทยเป็นภาคี

เป้าหมาย
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วัตถุประสงค์ 4 กาหนดมาตรการอนุรักษ์ ควบคุมการทาประมงและการค้าฉลามที่สอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อกาหนด และพันธกรณีระหว่างประเทศ

9. จัดนิทรรศการการอนุรกั ษ์ฉลาม

8. จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์การอนุรกั ษ์ฉลาม

7. ประชาสั ม พั น ธ์ ก ารปล่ อ ยฉลามคื น สู่ ธ รรมชาติ โดยบู ร ณาการ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6. ปล่อยฉลามที่ได้จากการเพาะพันธุ์คืนสู่ธรรมชาติ

5. ศึกษาและวิจัยวิธีการเพาะขยายพันธุ์ฉลาม

4. ทบทวนและปรับปรุง NPOA-Sharks ของประเทศไทย

หน่วยงานหลัก : กปม. ทช.
หน่วยงานสนับสนุน : อส. กปส. ทร. และ
มหาวิทยาลัย

หน่วยงานหลัก : กปม. ทช.
หน่วยงานสนับสนุน : องค์กรชุมชน (ประมง
พืนบ้าน) และสมาคมประมงแห่งประเทศไทย
หน่วยงานหลัก : กปม.
หน่วยงานสนับสนุน : ทช. อส.
หน่วยงานหลัก : กปม.
หน่วยงานสนับสนุน : ทช. อส. SEAFDEC และ
สมาคมประมงแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัย
หน่วยงานหลัก : กปม. ทช.
หน่วยงานสนับสนุน : อส. ทร. และ มหาวิทยาลัย
หน่วยงานหลัก : กปม. ทช.
หน่วยงานสนับสนุน : อส. ทร. และ มหาวิทยาลัย
หน่วยงานหลัก : กปม. ทช.
หน่วยงานสนับสนุน : อส. กปส. ทร. และ
มหาวิทยาลัย
หน่วยงานหลัก : กปม. ทช.
หน่วยงานสนับสนุน : อส. และ มหาวิทยาลัย

2. สร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานรัฐกับภาคเอกชนโดยใช้สื่อ สังคม
ออนไลน์

3. เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับฉลามในระดับนานาชาติ

หน่วยงานหลัก : กปม. ทช.
หน่วยงานสนับสนุน : อส. อบจ. มหาวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบ

1.สร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานรัฐโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์

กิจกรรม

กรอบระยะเวลา
ระยะที่ 1
ระยะที่ 2
2563 2564 2565 2566 2567

ตัวชีวัด

จานวนฉลามที่ปล่อยสู่ธรรมชาติ
ไม่น้อยกว่า 50 ตัว ต่อปี
ก า ร จั ด พิ ธี ป ล่ อ ย ฉ ล า มคื น สู่
ธรรมชาติปีละ 1 ครัง

เอกสารวิชาการ

ร่าง NPOA-Sharks ของประเทศ
ไทยฉบับที่ 2

เข้าร่วมประชุมปีละ 1 ครัง

จานวนสมาชิก 100 คน

สร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ - การประชาสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งน้ อ ย
ฉลาม
3 ช่ อ ง ท า ง ( Line, Facebook
,Website)
สร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ - จั ด นิ ท ร ร ศ ก า ร อ ย่ า ง น้ อ ย
ฉลาม
1 ครัง

บู รณาการการเข้ า ถึ งข้ อ มู ล
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับ
ภาคเอกชน
แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ฉลามใน
ระดับนานาชาติ
ร่าง NPOA-Sharks ฉบับที่ 2
ที่มีแผนปฏิบัติการที่ต่อยอด
มาจากฉบับที่ 1
ชนิ ด พั น ธุ์ ฉ ลามที่ ส ามารถ
เพาะพันธุ์ได้
เ พิ่ ม จ า น ว น ฉ ล า ม ใ น
ธรรมชาติ
สร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์
ฉลาม

บู รณาการการเข้ า ถึ งข้ อ มู ล จานวนสมาชิก 100 คน
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

เป้าหมาย

งบประมาณรวมทัง 5 วัตถุประสงค์ เป็นจานวนเงิน 130 ล้านบาท

2.0

2.0

2.0

2.0

5.0

2.0

1.0

2.0

(ล้านบาท)
1.0

วงเงิน

35
วัตถุประสงค์ 5 พัฒนาและสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรฉลาม

หมายเหตุ
กปม. หมายถึง กรมประมง
กปส. หมายถึง กรมประชาสัมพันธ์
กรอ. หมายถึง กรมโรงงานอุตสาหกรรม
คพ. หมายถึง กรมควบคุมมลพิษ
ททท. หมายถึง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ทช. หมายถึง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ทร. หมายถึง กองทัพเรือ
ปตท. หมายถึง การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
ศก. หมายถึง กรมศุลกากร
สผ. หมายถึง สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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สวทช. หมายถึง สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
อบจ. หมายถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อพวช. หมายคือ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
อส. หมายถึง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
อสป. หมายถึง องค์การสะพานปลาแห่งประเทศไทย
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ภาคผนวกที่ 1
ตารางผนวกที่ 1 บัญชีรายชื่อชนิดปลากระดูกอ่อนที่พบในน่านนาไทย และน่านนาใกล้เคียงปี 2562
1) กลุ่มปลาฉลามและปลากระเบน (Subclass Elasmobranchii: sharks and rays)
อันดับ (Order)
วงศ์ (Family)
No. ชือ่ ไทย (Thai name)
ชือ่ อังกฤษ (English name)
ปลาฉลาม (Sharks 8 orders) …. จัดระบบรายชือ่ ตาม Ebert et al., 2015 (Sharks of the World)
1) Hexanchiformes
1) Hexanchidae
1 ฉลามปากจิงจก
Sharpnose sevengill shark
2 ฉลามเหงือกหกช่องตาโต
Bigeye sixgill shark
2) Echinorhiniformes
2) Echinorhinidae
3 ฉลามหนาม
Bramble shark
3) Squaliformes
3) Squalidae
4 ฉลามหลังหนาม
Indonesian shortsnout dogfish
5 ฉลามหลังหนาม
Shortnose spurdog
6 ฉลามหลังหนาม
Spiny dogfish
4) Centrophoridae
7 ฉลามกลูเปอร์
Gulper shark
8 ฉลามกลูเปอร์ครีบเล็ก
Smallfin gulper shark
5) Etmopteridae
9 ฉลามท้องด้า
Southern lanternshark
10 ฉลามท้องด้า
Smooth lanternshark
11 ฉลามท้องด้า
Sculptured lanternshark
4) Squatiniformes
6) Squatinidae
12 ฉลามนางฟ้า
Angelshark
13 ฉลามนางฟ้า
Ocellated angelshark
5) Heterodontiformes 7) Heterodontidae
14 ฉลามหน้าวัวลาย
Zebra bullhead shark
6) Lamniformes
8) Odontaspididae
15 ฉลามทราย
Sandtiger shark
9) Pseudocarchariidae
16 ฉลามจระเข้
Crocodile shark
10) Megachasmidae
17 ฉลามปากกว้าง
Megamouth shark
11) Alopiidae
18 ฉลามหางยาว
Pelagic thresher
19 ฉลามหางยาวหน้าหนู
Bigeye thresher
20 ฉลามหางยาว
Thresher shark
12) Lamnidae
21 ฉลามปากหมา
Shortfin mako
22 ฉลามปากมอม
Longfin mako
7) Orectolobiformes
13) Orectolobidae
23 ฉลามกบญี่ปนุ่
Japanese wobbegong
24 ฉลามปากหนวด
False cobbler wobbegong
14) Hemiscylliidae
25 ฉลามกบ
Grey bambooshark
26 ฉลามกบ
Indonesian bambooshark
27 ฉลามกบลาย
Slender bambooshark
28 ฉลามกบลายเสือน้าตาล
Whitespotted bambooshark
29 ฉลามกบ
Brownbanded bambooshark
15) Ginglymostomatidae 30 ฉลามขีเซา
Tawny nurse shark
16) Stegostomatidae
31 ฉลามเสือดาว
Zebra shark
17) Rhincodontidae
32 ฉลามวาฬ
Whale shark
8) Carcharhiniformes
18) Scyliorhinidae
33 ฉลามแมวหัวยาว
Longhead catshark
34 ฉลามกบลายหินอ่อน
Coral catshark
35 ฉลามแคระ
Bristly catshark
36 ฉลามแคระ
Mud catshark
37 ฉลามพองลม
Australian reticulated swellshark
38 ฉลามท้องโป่ง
Indian swellshark
39 ฉลามท้องโป่ง
Speckled swellshark
40 ฉลามกบจุดด้า
Blackspotted catshark
19) Proscylliidae
41 ฉลามแมวหางแถบ
Pygmy ribbontail catshark
42 ฉลามแมวจุด
Magnificent catshark
20) Triakidae
43 ฉลามหมา
Mangalore houndshark
44 ฉลามหมาตาโต
Bigeye houndshark
45 ฉลามหมา
Starspotted smoothhound
46 ฉลามหมา
Arabian smoothhound
47 ฉลามหมาจุดขาว
Whitespotted gummy shark
21) Hemigaleidae
48 ฉลามหนู
Hooktooth shark
49 ฉลามหนู
Sicklefin weasel shark
50 ฉลามหนู
Snaggletooth shark
51 ฉลามหนู
Slender weasel shark
52 ฉลามหนู
Straighttooth weasel shark
22) Carcharhinidae
53 ฉลามหูขาว
Silvertip shark
54 ฉลามจมูกโต
Bignose shark
55 ฉลามหูด้า
Graceful shark
56 ฉลามครีบด้าใหญ่
Grey reef shark
57 ฉลามตาเล็ก
Pigeye shark
58 ฉลามครีบด่าง
Bronze whaler
59 ฉลามหูด้า
Spinner shark
60 ฉลามหนู
Whitecheek shark
61 ฉลามเทา
Silky shark
62 ฉลามหัวบาตร
Bull shark
63 ฉลามหูด้าเล็ก
Blacktip shark
64 ฉลามครีบยาว
Oceanic whitetip shark
65 ฉลามจมูกแข็ง
Hardnose shark

ชือ่ วิทยาศาสตร์ (Scientific name)
Heptranchias perlo (Bonnaterre, 1788)
Hexanchus nakamurai Teng, 1962
Echinorhinus brucus (Bonnaterre, 1788)
Squalus hemipinnis White, Last & Yearsley, 2007
S. megalops (Macleay, 1881)
Squalus sp.
Centrophorus granulosus (Bloch and Schneider, 1801)
C. cf. moluccensis Bleeker, 1860
Etmopterus granulosus (Günther, 1880)
E. cf. pusillus (Lowe, 1839)
E. sculptus Ebert, Compagno & De Vries, 2011
Squatina sp.
S. tergocellatoides Chen, 1963
Heterodontus zebra (Gray, 1831)
Carcharias taurus Rafinesque, 1810
Pseudocarcharias kamoharai (Matsubara, 1936)
Megachasma pelagios Taylor, Compagno & Struhsaker, 1983
Alopias pelagicus Nakamura, 1935
A. superciliosus (Lowe, 1841)
A. vulpinus (Bonnaterre, 1788)
Isurus oxyrinchus Rafinesque, 1810
I. paucus Guitart, 1966
Orectolobus cf. japonicus Regan, 1906
O. leptolineatus Last, Pogonoski & White, 2010
Chiloscyllium griseum Müller & Henle, 1838
C. hasseltii Bleeker, 1852
C. indicum (Gmelin, 1789)
C. plagiosum (Bennett, 1830)
C. punctatum Müller & Henle, 1838
Nebrius ferrugineus (Lesson, 1831)
Stegostoma fasciatum (Hermann, 1783)
Rhincodon typus Smith, 1828
Apristurus longicephalus Nakaya, 1975
Atelomycterus marmoratus (Bennett, 1830)
Bythaelurus hispidus (Alcock, 1891)
B. lutarius (Springer & D'Aubrey, 1972)
Cephaloscyllium cf. hiscosellum White & Ebert, 2008
C. silasi (Talwar, 1974)
C. cf. speccum Last, Séret & White, 2008
Halaelurus buergeri (Müller & Henle, 1838)
Eridacnis radcliffei Smith, 1913
Proscyllium magnificum Last & Vongpanich, 2004
Iago cf. mangalorensis (Cubelio, Remya & Kurup, 2011)
I. omanensis (Norman, 1939)
Mustelus manazo Bleeker, 1854
M. mosis Hemprich & Ehrenberg, 1899
M. cf. stevensi White & Last, 2008
Chaenogaleus macrostoma (Bleeker, 1852)
Hemigaleus microstoma Bleeker, 1852
Hemipristis elongata (Klunzinger, 1871)
Paragaleus randalli Compagno, Krupp & Carpenter, 1996
P. tengi (Chen, 1963)
Carcharhinus albimarginatus (Rüppell, 1837)
C. altimus (Springer, 1950)
C. amblyrhynchoides (Whitley, 1934)
C. amblyrhynchos (Bleeker, 1856)
C. amboinensis (Müller & Henle, 1839)
C. brachyurus (Günther, 1870)
C. brevipinna (Müller & Henle, 1839)
C. dussumieri (Müller & Henle, 1839)
C. falciformis (Müller & Henle, 1839)
C. leucas (Müller & Henle, 1839)
C. limbatus (Müller & Henle, 1839)
C. longimanus (Poey, 1861)
C. macloti (Müller & Henle, 1839)

Status Source
+
RS/FP
+
RS
FP
+
RS/FP
+
RS/FP
RS/FP
+
RS
+
RS
+
RS
+
RS
RS
RS
FP
+
RS/FP
RS
RS
RS
+
RS/FP
+
RS/FP
RS/FP
RS/FP
RS/FP
+
FP
+
RS/FP
++
RS/FP
++
FP
+
FP
+
FP
+++ RS/FP/OT
+
FP/OT
+ RS/FP/OT
+
OT
+
RS
+
RS/FP
RS
+
RS
RS
RS
+
RS
+
RS/FP
RS
+
RS/FP
+
RS
+
RS
RS
+
RS/FP
+
FP
+
RS/FP
+
RS/FP
+
RS/FP
+
FP
+
FP
+
FP/OT
+
RS/FP
++
FP
++
FP/OT
+
FP
+
FP
++
RS/FP
++
RS/FP
+
RS/FP
++
FP/OT
+
FP
RS/FP
RS/FP

IUCN Redlist
NT
DD
DD
NT
DD
NE
DD
NE
LC
NE
LC
NE
VU
LC
VU
LC
LC
VU
VU
VU
EN
EN
NE
NE
NT
NT
NT
NT
NT
VU
EN
EN
LC
NT
DD
DD
NE
DD
NE
DD
LC
NE
NE
LC
DD
DD
NE
VU
VU
VU
NT
DD
VU
DD
NT
NT
DD
NT
NT
EN
VU
NT
NT
VU
NT
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ตารางผนวกที่ 1 (ต่อ)
อันดับ (Order)

วงศ์ (Family)

No. ชือ่ ไทย (Thai name)
ชือ่ อังกฤษ (English name)
66 ฉลามหูด้า
Blacktip reef shark
67 ฉลามเทา
Dusky shark
68 ฉลามกระโดงสูง
Sandbar shark
69 ฉลามหนู
Blackspot shark
70 ฉลามหูด้า
Spottail shark
71 ฉลามหนู
Indonesian whaler shark
72 ฉลามเสือ
Tiger shark
73 ฉลามแม่น้า
Ganges shark
74 ฉลามแม่น้า
Borneo broadfin shark
75 ฉลามตาฉีก
Sliteye shark
76 ฉลามครีบโค้ง
Sharptooth lemon shark
77 ฉลามสีน้าเงิน
Blue shark
78 ฉลามหนูหวั แหลม
Milk shark
79 ฉลามหนูหวั แหลม
Grey sharpnose shark
80 ฉลามหนูหวั แหลม
Spadenose shark
81 ฉลามหนูหวั แหลม
New spadenose shark
82 ฉลามครีบขาว
Whitetip reef shark
23) Sphyrnidae
83 ฉลามหัวค้อนยาว
Winghead shark
84 ฉลามหัวค้อนสีน้าเงิน
Scalloped hammerhead
85 ฉลามหัวค้อนใหญ่
Great hammerhead
86 ฉลามหัวค้อนสัน
Smooth hammerhead
ปลากระเบน (Rays 4 orders) …. จัดระบบรายชือ่ ตาม Last et al., 2016 (Rays of the World)
1) Rhinopristiformes
1) Pristidae
1 ฉนากปากแหลม
Narrow sawfish
2 ฉนากยักษ์
Largetooth sawfish
3 ฉนากเขียว
Green sawfish
2) Rhinidae
4 โรนิน
Shark ray
5 โรนันจุดขาว
Bottlenose wedgefish
6 โรนันจุดขาว
Smoothnose wedgefish
7 โรนันจุดขาว
Eyebrow wedgefish
8 โรนันจุดขาวลาย
Broadnose wedgefish
3) Rhinobatidae
9 โรนันหัวใสจุดขาว
Bengal guitarfish
10 โรนันหัวใส
Borneo guitarfish
11 โรนันหัวใส
Ranong guitarfish
4) Glaucostegidae
12 โรนันเม็ด
Sharpnose guitarfish
13 โรนันหัวใสยักษ์
Thailand pointed guitarfish
14 โรนันจมูกกว้าง
Widenose guitarfish
15 โรนันหัวจิงจก
Clubnose guitarfish
16 โรนันหัวใสยักษ์
Giant guitarfish
5) Platyrhinidae
17 โรนันหัวกลม
Indian fanray
2) Torpediniformes
6) Narcinidae
18 กระเบนไฟฟ้าอินเดีย
Indian blind numbfish
19 กระเบนไฟฟ้าจุดน้าตาล
Shortlip numbfish
20 กระเบนไฟฟ้าจุดเข้ม
Smallspot numbfish
21 กระเบนไฟฟ้าจุดเล็ก
Tonkin numbfish
22 กระเบนไฟฟ้าสีน้าตาล
Brown numbfish
7) Narkidae
23 กระเบนไฟฟ้าหางจุด
Spot-tail sleeper ray
24 กระเบนไฟฟ้าหลังเรียบ
Finless sleeper ray
3) Rajiformes
8) Rajidae
25 กระเบนหลังหนามจุด
Borneo sand skate
26 กระเบนหลังหนามจุดเหลือง Holland skate
27 กระเบนหลังหนามจุด
Indian ring skate
9) Gurgesiellidae
28 กระเบนหลังหนามอันดามัน Andaman pygmy skate
10) Anacanthobatidae
29 กระเบนขายาว
Andaman legskate
4) Myliobatiformes
11) Hexatrygonidae
30 กระเบนเหงือกหกช่อง
Sixgill stingray
12) Gymnuridae
31 กระเบนผีเสือญี่ปนุ่
Japanese butterfly ray
32 กระเบนผีเสือเผือก
Smooth butterfly ray
33 กระเบนผีเสือหางยาว
Longtail butterfly ray
34 กระเบนผีเสือหางลาย
Zonetail butterfly ray
13) Dasyatidae
35 กระเบนหางสัน
Smooth stingray
36 กระเบนหางหนาม
Brown stingray
37 กระเบนตุก๊ ตา
Dwarf whipray
38 กระบาง
Bengal whipray
39 กระบาง
Scaly whipray
40 กระเบนแม่กลอง
Roughback whipray
41 กระเบนน้าจืด
Marbled whipray
42 กระเบนน้าจืดขาว
White-edge whipray
43 กระเบนหางหวาย
Red stingray
44 กระเบนหางหวาย
Bennett's stingray
45 กระเบนปากแม่น้า
Estuary stingray
46 กระเบนลาว
Mekong stingray
47 กระเบนหิน
Oriental black stingray
48 กระเบนแคระด้า
Dwarf black stingray

ชือ่ วิทยาศาสตร์ (Scientific name)
C. melanopterus (Quoy & Gaimard, 1824)
C. obscurus (LeSueur, 1818)
C. plumbeus (Nardo, 1827)
C. sealei (Pietschmann, 1913)
C. sorrah (Müller & Henle, 1839)
C. tjutjot (Bleeker, 1852)
Galeocerdo cuvier (Peron & LeSueur, 1822)
Glyphis cf. gangeticus (Müller & Henle, 1839)
Lamiopsis tephrodes (Fowler, 1905)
Loxodon macrorhinus Müller & Henle, 1839
Negaprion acutidens (Rüppell, 1837)
Prionace glauca (Linnaeus, 1758)
Rhizoprionodon acutus (Rüppell, 1837)
R. oligolinx Springer, 1964
Scoliodon laticaudus Müller & Henle, 1838
S. macrorhynchos (Bleeker, 1852)
Triaenodon obesus (Rüppell, 1837)
Eusphyra blochii (Cuvier, 1816)
Sphyrna lewini (Griffith & Smith, 1834)
S. mokarran (Rüppell, 1837)
S. zygaena (Linnaeus, 1758)

Status
++
+
+
+++
++
++
+
+
+
+
+
+
+
+
++
++
+
-

Anoxypristis cuspidata (Latham, 1794)
Pristis pristis (Linnaeus, 1758)
P. zijsron Bleeker, 1851
Rhina ancylostoma Bloch & Schneider, 1801
Rhynchobatus australiae Whitley, 1939
R. laevis (Bloch & Schneider, 1801)
R. palpebratus Compagno & Last, 2008
R. springeri Compagno & Last, 2010
Rhinobatos annandalei Norman, 1926
R. borneensis Last, Séret & Naylor, 2016
R. ranongensis Last, Séret & Naylor, 2019
Glaucostegus granulatus (Cuvier, 1829)
G. cf. granulatus (Cuvier, 1829)
G. obtusus (Müller & Henle, 1841)
G. thouin (Anonymous, 1798)
G. typus ( Bennett, 1830)
Platyrhina psomadakisi White and Last, 2016
Benthobatis moresbyi Alcock, 1898
Narcine brevilabiata Bessednov, 1966
N. maculata (Shaw, 1804)
N. prodorsalis Bessednov, 1966
N. timlei (Bloch & Schneider, 1801)
Narke dipterygia (Bloch & Schneider, 1801)
Temera hardwickii Gray, 1831
Okamejei cairae Last, Fahmi & Ishihara, 2010
O. hollandi (Jordan & Richardson, 1909)
Orbiraja powelli (Alcock, 1898)
Cruriraja andamanica (Lloyd, 1909)
Sinobatis andamanensis Last & Bussarawit, 2016
Hexatrygon bickelli Heemstra & Smith, 1980
Gymnura japonica (Temminck & Schlegel, 1850)
G. cf. micrura (Bloch & Schneider, 1801)
G. poecilura (Shaw, 1804)
G. zonura (Bleeker, 1852)
Bathytoshia brevicaudata (Hutton, 1875)
B. lata (Garman, 1880)
Brevitrygon heterura (Bleeker, 1852)
B. imbricata (Bloch & Schneider, 1801)
B. cf. imbricata (Bloch & Schneider, 1801)
Fluvitrygon kittipongi (Vidthayanon & Roberts, 2005)
F. oxyrhynchus (Sauvage, 1878)
F. signifer (Compagno & Roberts, 1982)
Hemitrygon akajei (Müller & Henle, 1841)
H. bennetti (Müller & Henle, 1841)
H. fluviorum ( Ogilby, 1908)
H. laosensis (Roberts & Karnasuta, 1987)
H. navarrae (Steindachner, 1892)
H. parvonigra (Last & White, 2008)

++
++
+
+
+
+
++
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
++
++
+
+
+++
+++
+++
+
+
+
++
+
+
+
+

Source IUCN Redlist
FP/OT
NT
FP
VU
RS/FP
VU
RS/FP
NT
RS/FP/OT
NT
RS/FP
VU
RS/FP/OT
NT
FP
NE
RS
NE
RS/FP
LC
FP
VU
RS
NT
RS/FP
LC
RS/FP
LC
RS/FP
NT
FP
NE
RS/FP/OT
NT
FP
EN
RS/FP/OT
EN
RS/FP
EN
FP
VU
RS/FP
RS/FP
RS/FP
FP
RS/FP
RS/FP
FP
FP
RS/FP
RS/FP
RS/FP
FP
FP
FP
FP
FP
RS
RS
FP
RS/FP
FP
FP
FP
RS/FP
RS
RS
RS/FP
RS
RS
RS
RS/FP
RS/FP
RS/FP
FP
RS/FP
FP
RS/FP
RS/FP
RS/FP
RS/FP
FP
FP
FP
FP

EN
CR
CR
CR
CR
CR
NT
CR
DD
NE
NE
CR
NE
CR
CR
CR
NE
LC
VU
DD
DD
DD
DD
VU
NE
DD
DD
DD
NE
LC
DD
NE
NT
VU
LC
LC
NE
DD
NE
EN
EN
EN
NT
DD
VU
EN
DD
DD
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ตารางผนวกที่ 1 (ต่อ)
อันดับ (Order)

วงศ์ (Family)

14) Plesiobatidae
15) Urolophidae
16) Myliobatidae

17) Aetobatidae
18) Rhinopteridae
19) Mobulidae

No. ชือ่ ไทย (Thai name)
49 กระเบนลายเสือดาว
50 กระเบนลายเสือเล็ก
51 กระเบนลายเสือใหญ่
52 กระเบนจุดด้า
53 กระเบนแมลงวัน
54 กระเบนแมลงวัน
55 กระเบนบัว
56 กระเบนตาเล็ก
57 กระเบนจมูกโต
58 กระเบนจมูกโต
59 กระเบนจมูกโต
60 กระเบนพริกไท
61 กระเบนจมูกโตสีน้าตาล
62 กระเบนธงหางใบตอง
63 กระเบนธงหางแคบ
64 กระเบนธง
65 กระเบนธงจมูกเกล็ดดาว
66 กระเบนบัว
67 กระเบนลายดอกไม้
68 กระเบนทองหางหนาม
69 กระเบนจมูกขาว
70 กระเบนด้า
71 กระเบนทอง
72 กระเบนตกกระ
73 กระเบนปากแหลม
74 กระเบนปากแหลม
75 กระเบนใบขนุน
76 กระเบนเจ้าพระยา
77 กระเบนจุดขาว
78 กระเบนบัว
79 กระเบนน้าลึก
80 กระเบนชวาน้าลึก
81 กระเบนนกจุดขาว
82 กระเบนนกบัง
83 กระเบนนกรางกระแส
84 กระเบนนก
85 กระเบนจมูกวัว
86 กระเบนจมูกวัวหางสัน
87 กระเบนราหูแนวปะการัง
88 กระเบนราหูยกั ษ์
89 กระเบนราหูครีบสัน
90 กระเบนราหูหางหนาม
91 กระเบนราหูครีบแหลม
92 กระเบนราหู

ชือ่ อังกฤษ (English name)
Leopard whipray
Coach whipray
Honeycomb whipray
Blackspotted whipray
Whitespotted whipray
Sharpnose whipray
Round whipray
Smalleye stingray
Bluespotted maskray
Kuhl's maskray
Oriental bluespotted maskray
Speckled maskray
Mahogany maskray
Broad cowtail ray
Narrow cowtail ray
Roughnose cowtail ray
Starrynose cowtail ray
Bleeker's whipray
Pink whipray
Jenkins' whipray
Whitenose whipray
Pelagic stingray
Bluespotted fantail ray
Blotched stingray
Indonesian sharpnose ray
Pale-edge sharpnose ray
Porcupine whipray
Giant freshwater stingray
Mangrove whipray
Songkhla lake whipray
Giant stingaree
Java stingaree
Mottled eagle ray
Banded eagle ray
Ornate eagle ray
Spotted eagle ray
Javan cownose ray
Shorttail cownose ray
Reef manta ray
Giant manta ray
Kuhl's devilray
Giant devilray
Chilean devilray
Bentfin devilray

ชือ่ วิทยาศาสตร์ (Scientific name)
Himantura leoparda Manjaji-Matsumoto & Last, 2008
H. uarnak (Gmelin, 1789)
H. undulata (Bleeker, 1852)
Maculabatis astra (Last, Manjaji-Matsumoto & Pogonoski, 2008)
M. gerrardi (Gray, 1851)
M. macrura (Bleeker, 1852)
M. pastinacoides (Bleeker, 1852)
Megatrygon microps (Annandale, 1908)
Neotrygon caeruleopunctata Last, White & Séret, 2016
N. kuhlii (Müller & Henle, 1841)
N. orientalis Last, White & Séret, 2016
N. cf. picta Last & White, 2008
N. varidens (Garman, 1885)
Pastinachus ater (Macleay, 1883)
P. gracilicaudus Last & Manjaji-Matsumoto, 2010
P. solocirostris Last, Manjaji & Yearsley, 2005
P. stellurostris Last, Fahmi & Naylor, 2010
Pateobatis bleekeri (Blyth, 1860)
P. fai (Jordan & Seale, 1906)
P. jenkinsii (Annandale, 1909)
P. uarnacoides (Bleeker, 1852)
Pteroplatytrygon violacea (Bonaparte, 1832)
Taeniura lymma (Forsskål, 1775)
Taeniurops meyeni (Müller and Henle, 1841)
Telatrygon biasa Last, White & Naylor, 2016
T. zugei (Müller & Henle, 1841)
Urogymnus asperrimus (Bloch & Schneider, 1801)
U. chaophraya (Monkolprasit and Roberts, 1990)
U. granulatus (Macleay, 1883)
U. aff. lobistoma (Manjaji-Matsumoto & Last, 2006)
Plesiobatis daviesi (Wallace, 1967)
Urolophus javanicus (Martens, 1864)
Aetomylaeus maculatus (Gray, 1834)
A. nichofii (Bloch & Schneider, 1801)
A. vespertilio (Bleeker, 1852)
Aetobatus ocellatus (Kuhl, 1823)
Rhinoptera javanica Müller & Henle, 1841
R. jayakari Boulenger, 1895
Mobula alfredi (Krefft, 1868)
M. birostris (Walbaum, 1792)
M. kuhlii (Müller & Henle, 1841)
M. mobular (Bonnaterre, 1788)
M. tarapacana (Philippi, 1892)
M. thurstoni (Lloyd, 1908)

Status Source IUCN Redlist
+
FP
VU
++
RS/FP
VU
++
RS/FP
VU
+
FP
LC
+++ RS/FP
VU
+
FP
NE
+
FP
VU
+
FP
DD
++
RS/FP
NE
+++ RS/FP
DD
++
RS/FP
NE
+
NE
+
RS/FP
NE
+
FP
LC
+
FP
NE
+
EN
+
NE
++
RS/FP
NE
+
FP
VU
++
RS/FP
VU
+
FP
VU
+
RS
LC
+ RS/FP/OT
NT
+ RS/FP/OT
VU
+++ RS/FP
NE
+++ RS/FP
NT
+
RS/FP
VU
++
FP
EN
+
FP
VU
++
NE
+
RS/FP
LC
RS
CR
+
RS/FP
EN
+
RS/FP
VU
+
RS/FP
EN
++
RS/FP
VU
+
FP
VU
+
FP
NE
+
OT
VU
+
OT
VU
+
FP
DD
+
RS/FP
NT
OT
VU
+
FP
NT

2) กลุ่มปลาหนู หรือไคมีร่า (Subclass Holocephali: ratfishes, rabbit fishes, elephant fishes, Chimaeras, ghost sharks)
อันดับ (Order)
1) Chimaeriformes

วงศ์ (Family)
1) Chimaeridae

2) Rhinochimaeridae

No. ชือ่ ไทย (Thai name)
1 ปลาหนูหนามยาว
2 ไคมีร่าสีเงิน
3 ปลากระต่ายครีบลอน
4 ฉลามผี
5 ปลาหนูจมูกยาว

ชือ่ อังกฤษ (English name)
Longspine chimaera
Silver chimaera
African chimaera
Ghostshark
Sicklefin chimaera

ชือ่ วิทยาศาสตร์ (Scientific name)

Chimaera aff. macrospina Didier, Last & White, 2008
Chimaera cf. phantasma Jordan & Snyder, 1900
Hydrolagus africanus (Gilchrist, 1922)
Hydrolagus sp.
Neoharriotta pinnata (Schnakenbeck, 1931)

Status Source
+
RS
RS
+
RS
RS
+
RS

หมายเหตุ :
* Status: สถานภาพของปลากระดูกอ่อนจากการสารวจตังแต่ปี 2547-2561
+++
= dominant คือ พบมาก (จานวนมากและพบเป็นประจา)
++
= normal คือ พบทั่วไป แต่ไม่มาก (พบเป็นประจา)
+
= rare คือ พบน้อย (นานๆ พบ)
= only recorded คือ ไม่พบตังแต่ปี 2547 (มีเพียงรายงาน)
** Source: แหล่งข้อมูลของปลากระดูกอ่อนที่รวบรวมได้
FP
= Fishing port คือ การสารวจ ณ ท่าเทียบเรือประมง โดยกรมประมง
OT
= Observation & Tourism คือ การได้รับรายงานการพบเห็นจากข่าวประจาวัน และนักท่องเที่ยว
RS
= Research Survey คือ การสารวจโดยใช้เรือสารวจประมงของกรมประมง และหน่วยงานอื่น
*** IUCN Redlist: เป็นสถานภาพทีจ่ ัดทาโดยสหภาพสากลเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN)

IUCN Redlist
NE
NE
DD
NE
DD
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ภาคผนวกที่ 2
กฎหมาย และมาตรการที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการฉลาม
กฎหมาย และมาตรการที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการฉลามของประเทศไทย
ประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมง ซึ่งส่งผลทังทางตรง และทางอ้อมต่อการ
อนุรักษ์ฉลามหลายฉบับ โดยอาศัยอานาจภายใต้พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 พระราชกาหนดการ
ประมง พ.ศ. 2558 แผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย นโยบายแห่งชาติด้านการจัดการประมง
ทะเล พ.ศ. 2558-2562 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ
พ.ศ. 2504 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติส่งเสริม
การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 และพระราชบัญญัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมง
รายละเอียดโดยสังเขปมีดังนี
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 เป็นกฎหมายหลักของกรมประมงจนถึงปี 2558
ระเบียบและประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้องซึ่งออกภายใต้พระราชบัญญัติฉบับนี ได้แก่
1) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กาหนดเขตห้ามใช้เครื่องมืออวนลาก
และอวนรุน ที่ใช้กับเรือยนต์ทาการประมง ลงวัน ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2515 เป็นการคุ้มครองปลาฉลามเชิง
พืนที่ โดยห้ามเครื่องมือประมงดังกล่าวทาการประมงเขต 3,000 เมตรจากชายฝั่ง ทาให้สัตว์นาที่อาศัยใน
บริเวณเขตชายฝั่งมีโอกาสหลุดรอดจากการทาการประมงเหล่านี
2) ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกั บการควบคุ ม
จานวนเครื่องมือทาการประมงอวนลากและอวนรุน พ.ศ. 2539 ลงวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2539 ซึ่งเครื่องมือ
ประมงดังกล่าวเป็นเครื่องมือที่มีการจับฉลามได้ในปริมาณมาก ดังนันระเบียบนีจึงเป็นการควบคุมจานวน
เครื่องมือประมงไม่ให้เพิ่มมากจนเกินกาลังการผลิตสัตว์นาของธรรมชาติ
3) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กาหนดห้ามใช้เครื่องมือทาการ
ประมงบางชนิดทาการประมงในฤดูปลาที่มีไข่ วางไข่ และเลียงตัวอ่อนในท้องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร
และสุราษฎร์ธานี ภายในระยะเวลาที่กาหนด ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2542 โดยห้ามใช้เครื่อ งมือประมง
ดังกล่าวระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์-15 พฤษภาคมของทุกปี
4) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กาหนดห้ามใช้เครื่องมือทาการ
ประมงบางชนิดทาการประมงในฤดูปลาที่มีไข่และวางไข่ เลียงลูกในที่จับสัตว์นาบางส่วนของจังหวัดภูเก็ต พังงา
กระบี่ และตรัง ภายในระยะเวลาที่กาหนด ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2551 โดยห้ามใช้เครื่องมือประมงดังกล่าว
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน-30 มิถุนายนของทุกปี
5) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กาหนดห้ามใช้เครื่องมืออวนลาก
และอวนรุนที่ใช้ประกอบเรือยนต์ทาการประมงในที่จับสัตว์นาบางแห่งของจังหวัด 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
กระบี่ ประจวบคีรีขันธ์ ตรัง (ลงวัน ที่ 9 ตุล าคม พ.ศ.2550) ระยองนราธิวาส ปัตตานี (ลงวันที่ 3 ตุล าคม
พ.ศ. 2551) สตูล (ลงวัน ที่ 29 มกราคม พ.ศ.2552) นครศรีธ รรมราช (ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2552)
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ชุมพร (ลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2554) และจันทบุรี (ลงวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2555) โดยห้ามใช้เครื่องมือ
ประมงดังกล่าวทาการประมงในเขต 5,400 เมตรจากชายฝั่ง
6) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กาหนดห้ ามใช้เครื่ องมื อท าการ
ประมงบางชนิ ดท าการประมงบางส่ ว นของจั งหวั ดประจวบคี รี ขั นธ์ เพชรบุ รี สมุ ทรสงคราม สมุ ทรสาคร
กรุ งเทพมหานคร สมุท รปราการ ฉะเชิง เทรา และชลบุรี ในระยะเวลาที่กาหนดลงวัน ที่ 13 สิง หาคม
พ.ศ. 2556 โดยห้ามใช้เครื่องมือประมงดังกล่าวระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน-31 กรกฎาคมของทุกปี
พระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นกฎหมายหลักในปัจจุบัน โดยมีเนือหา 2
ฉบั บ คือ พระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข) ได้ตระหนักถึ ง
ความสาคัญอย่างยิ่งยวดของการจัดการทรัพยากรสัตว์นาอย่างยั่งยืนในประเทศไทย และต้องมีการจัดทาและ
ดาเนินการตามแผนการบริหารจัดการประมงทะเล พ.ศ. 2558-2562 ซึ่งแผนการบริหารจัดการประมงทะเลนี
วางแนวทางการจัดการปัญหาที่ประเทศไทยกาลังเผชิญอยู่ รวมถึง รายละเอียดเรื่องมาตรการการจัดการและ
การดาเนินการเพื่อเปลี่ยนระบบการประมงแบบเสรีที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน มาเป็นการประมงแบบจากัดสิทธิการ
เข้าถึง โดยอยู่บนพืนฐานความสมดุลระหว่างปริมาณการลงแรงประมงกับกาลังการผลิตของทรัพยากรประมง
หรือผลจับสูงสุดที่ยั่งยืน (Maximum Sustainable Yield: MSY) โดยที่แผนการบริหารจัดการประมงทะเลของ
ประเทศไทย จะมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับแผนปฏิบัติการระดับชาติในการป้องกัน ยับยัง และขจัดการทา
ประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (NPOA-IUU) พ.ศ. 2558 ซึ่งได้แก่
1) กาหนดให้เรือประมงทุกลามีใบอนุญาตทาการประมง และมี การพัฒนาระบบ
การออกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์สาหรับเรือประมงทุกประเภท ทาให้มั่นใจว่าเรือประมงได้รับการจดทะเบียน
และมีใบอนุญาต
2) เสริมสร้างการประสานงานระหว่างกรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง กรมศุลกากร กองทัพเรือ กองกากับการตารวจนา กรมเจ้าท่า กรมการปกครองส่วนจังหวัด กระทรวง
แรงงาน และศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ผ่านทางบันทึกความ
เข้าใจเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและอานาจในการจับกุม การดาเนินคดี และการลงโทษ
3) จั ด ตังศูน ย์ ควบคุมการแจ้งเข้า -ออกเรือ ส าหรับเรือประมงพาณิช ย์ที่มีขนาด
มากกว่า 30 ตันกรอส ที่มีประสิทธิภาพในทุกพืนที่
4) กาหนดให้เรือประมงทุกลาที่มีขนาดมากกว่า 30 ตันกรอส ติดตังระบบติดตาม
เรือประมง หรือ VMS
5) กาหนดให้เ รือ ประมงพาณิช ย์ ป ฏิบัติต ามข้อ กาหนดในเรื่อ งของสมุด บัน ทึก
การทาการประมง
6) พัฒนาโครงการผู้สังเกตการณ์บนเรือ สาหรับเรือประมงและเรือขนถ่ายสัตว์นาที่
ดาเนินการนอกน่านนาไทยบนพืนฐานของการประเมินความเสี่ยง
7) กาหนดให้เรือต่างชาติที่มาขนถ่ายในประเทศไทยปฏิบัติตามและสอดคล้องกับ
มาตรการของรัฐเจ้าของท่า (Port State Measure)
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8) ควบคุมการนาเข้าและส่งออกสินค้าจะต้องเป็นไปตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้า
ระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES)
9) มีระบบการตรวจสอบย้อนกลับที่ได้รับการปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ผ่านระบบซอฟต์แวร์ที่มีการปรับปรุงศักยภาพการตรวจสอบให้ดีขึน
10) มีการเพิ่มจานวนพืนที่คุ้มครองทางทะเล (Marine Protected Area)
11) มีการปรับปรุงระบบการรวบรวมข้อมูลและการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศไปสู่
ระดับที่สามารถนาไปใช้ได้ง่าย เพื่อช่วยในการติดตามการดาเนินงานของแผนการบริหารจัดการประมงทะเล
พระราชบั ญ ญั ติ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2504 เป็ น กฎหมายที่ ส่ ง ผลทางอ้ อ มต่ อ การ
คุ้มครองถิ่นอาศัยของฉลามที่อาศัยอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเล และที่มีเขตติดต่อกับแนวชายฝั่ง ซึ่งห้าม
ทาการประมง ปัจจุบันมีอุทยานแห่งชาติครอบคลุมพืนที่ทางทะเลฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน จานวน 22 แห่ง
คิดเป็ น พืนที่ ร วม 6,166.93 ตารางกิโ ลเมตร ได้แก่ อุทยานแห่ งชาติเขาแหลมหญ้า -หมู่เกาะเสม็ด อุทยาน
แห่งชาติหมู่เกาะชุมพร อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง อุทยานแห่งชาติตะรุเตา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา
อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาอุทยาน
แห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง เป็นต้น
พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติ
พ.ศ. 2504 เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพืนที่คุ้มครองทางทะเลในรูปแบบของพืนที่คุ้มครองโบราณคดีใต้ทะเล
(อนุวัฒน์ และอมรา, 2545) ส่งผลทางอ้อมต่อการคุ้มครองถิ่นอาศัยของฉลามในพืนที่ดังกล่าว
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 เป็นกฎหมายหลักของกรมอุทยาน
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมประมง ที่ปรับปรุงมาจากพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ซึ่ง
มุ่งเน้นการคุ้มครองชนิดพันธุ์ที่เป็นสัตว์ป่าสงวนและคุ้มครอง ตลอดจนสัตว์ในบัญชีแนบท้ายของ CITES สาหรับ
กฎกระทรวงและประกาศที่เกี่ยวข้องในพระราชบัญญัตินี ได้แก่
1) กฎกระทรวง เรื่ อ ง ก าหนดให้ สั ต ว์ ป่ า บางชนิ ด เป็ น สั ต ว์ ป่ า คุ้ ม ครองฉบั บ ที่ 4
พ.ศ.2561 ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561 กาหนดให้ปลาฉนากในวงศ์ Pristidae, ปลาโรนิน, ปลากระเบน
เจ้ า พระยา และปลากระเบนราหู ใ นวงศ์ Mobulidae (ยกเว้ น ชนิ ด Mobula tarapacana) เป็ น สั ต ว์ ป่ า
คุ้มครอง จ าพวกปลา มีผ ลบั งคับ ใช้ตังแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2561 และมีการยกระดับความคุ้มครอง
ปลาฉลามวาฬ จากสัตว์ป่าคุ้มครอง จาพวกปลา เป็นสัตว์ป่าสงวน จาพวกปลา ลาดับที่ 1 ในบัญชีแนบท้าย
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดชนิดสัตว์ป่า
และซากสัตว์ป่าที่ห้ามนาเข้าหรือส่งออก ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 และบัญชีแนบท้ายรายชื่อชนิดสัตว์ป่า
ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 เป็นการอนุวัตรกฎหมายให้สอดคล้องกับอนุสัญญา CITES
3) ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการยื่นคาขอและการออกหนังสือรับรองชนิดที่มิได้อยู่
ในบัญชีท้ายอนุสัญญาว่าการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) 2547 ลงวันที่
29 กันยายน พ.ศ. 2547 เป็นระเบียบที่อาศัยอานาจพระราชบัญญัติต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ส อดคล้ อ งกับ

46
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 และอนุสัญญา CITES เพื่อควบคุมมิให้มีการค้าสัตว์นา
ตามบัญชีแนบท้ายอนุสัญญา CITES
พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2535 เป็ น
กฎหมายที่ส่งผลทางอ้อมต่อการคุ้มครองถิ่นอาศัยของฉลามในเขตพืนที่ของมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ใน
สถานที่และช่วงระยะเวลาที่กาหนด โดยออกเป็นประกาศกระทรวงและกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม คุ้มครองพืนทีจ่ านวน 6 แห่ง คิดเป็นพืนที่รวม 12,190.21 ตารางกิโลเมตร
พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558
เป็ น กฎหมายที่ส่ งผลทางอ้อมต่อการคุ้มครองถิ่นอาศัยของฉลาม และห้ ามทาอั นตรายฉลามเช่นเดียวกัน
ซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นผู้กากับดูแลกฎหมายนีโดยตรง
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เล่ม ๑๓6 ตอนที่ 71 ก

ราชกิจจานุเบกษา

29 พฤษภาคม ๒๕๖2

พระราชบัญญัติ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
พ.ศ. ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้ไว้ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖2
เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
พระราชบั ญ ญั ติ นี มี บ ทบั ญ ญั ติ บ างประการเกี่ ย วกั บ การจ ากั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คล
ซึ่ ง มาตรา 26 ประกอบกั บ มาตรา 28 มาตรา 33 มาตรา 37 และมาตรา 40 ของรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจาเป็นในการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี เพื่อให้
การสงวน อนุรักษ์ คุ้มครอง และบารุงรักษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า และการบริห าร
จัดการสัตว์ป่า ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีว ภาพในพืนที่ดังกล่ าวให้ เกิ ด
ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินีสอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา 26
ของรัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรไทยแล้ว
จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ นไว้ โ ดยค าแนะน าและยิ น ยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี
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บัญชีสงวนสัตว์ป่าสงวน
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
1
1

สัตว์ป่าสงวน
สัตว์ป่าจาพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
กระซู่ (Didermocerus sumatraensis)
กวางผา (Naemorhedus griseus)
กูปรีหรือโคไพร (Bos sauveli)
เก้งหม้อ (Muntiacus feae)
ควายป่า (Bubalus bubalis)
พะยูนหรือหมูนา (Dugong dugon)
แมวลายหินอ่อน (Pardofelis marmorata)
แรด (Rhinoceros sondaicus)
ละองหรือละมั่ง (Cervus eldi)
เลียงผาหรือเยืองหรือกูราหรือโครา (Capricornis sumatraensis)
วาฬบรูด้า (Balaenoptera edeni)
วาฬโอมูระ (Balaenoptera omurai)
สมเสร็จ (Tapirus indicus)
สมันหรือเนือสมัน (Cervus schomburgki)
สัตว์ป่าจาพวกนก
นกกระเรียน (Grus antigone)
นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร (Pseudochelidon sirintarae)
นกแต้วแล้วท้องดา (Pitta gurneyi)
สัตว์ป่าจาพวกสัตว์เลื้อยคลาน
เต่ามะเฟือง (Dermochelys coriacea)
สัตว์ป่าจาพวกปลา
ปลาฉลามวาฬ (Rhincodon typus)
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เล่ม ๑๓5 ตอนที่ 46 ก

ราชกิจจานุเบกษา

3 กรกฏาคม ๒๕๖1

กฎกระทรวง
กาหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. ๒๕๖1
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 6 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕35 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี
ข้อ 1 กฎกระทรวงนีให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป
ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนีเป็นลาดับที่ 15 – 26 ของสัตว์ป่าจาพวกปลา ในบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองท้าย
กฎกระทรวงกาหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. ๒๕46
ลาดับที่
“15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

สัตว์ป่าคุ้มครอง
ปลากระเบนปีศาจครีบโค้ง (Mobula thurstoni)
ปลากระเบนปีศาจครีบสัน (Mobula kuhlii)
ปลากระเบนปีศาจแคระ (Mobula eregoodootenkee)
ปลากระเบนปีศาจหางหนาม (Mobula japonica)
ปลากระเบนแมนต้าแนวปะการัง (Mobula alfredi)
ปลากระเบนแมนต้ายักษ์ (Mobula birostris)
ปลากระเบนราหูนาจืด หรือปลากระเบนเจ้าพระยา (Himantura chaophraya)
ปลาโรนินหรือกระเบนท้องนา (Rhina ancylostoma)
ปลาฉนากเขียว (Pristis zijsron)
ปลาฉนากปากแหลม (Anoxypristis cuspidata)
ปลาฉนากฟันเล็ก (Pristis pectinata)
ปลาฉนากยักษ์ (Pristis pristis)”

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑2 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖1
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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เล่ม ๑๓5 ตอนที่ 46 ก

ราชกิจจานุเบกษา

3 กรกฏาคม ๒๕๖1

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้ กฎกระทรวงฉบับนี คือ โดยที่ปัจจุบัน ปลากระเบนปีศาจครีบโค้ง
(Mobula thurstoni) ปลากระเบนปีศาจครีบ สัน (Mobula kuhlii) ปลากระเบนปีศาจแคระ (Mobula
eregoodootenkee) ปลากระเบนปีศาจหางหนาม (Mobula japonica) ปลากระเบนแมนต้าแนวปะการัง
(Mobula alfredi) ปลากระเบนแมนต้ า ยั ก ษ์ (Mobula birosrtis) ปลากระเบนราหู น าจื ด หรื อ ปลา
กระเบนเจ้าพระยา (Himantura chaophraya) ปลาโรนินหรือกระเบนท้องนา (Rhina ancylostoma)
ปลาฉนากเขี ย ว (Pristis zijsron) ปลาฉนากปากแหลม (Anoxypristis cuspidata) ปลาฉนากฟั น เล็ ก
(Pristis pectinata) และปลาฉนากยักษ์ (Pristis pristis) เป็นสัตว์ป่าที่มีจานวนลดลงมากและยังไม่ได้รับ
การคุ้มครองตามกฎหมาย ประกอบกับประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ
ซึ่ ง ชนิ ด สั ต ว์ ป่ า และพื ช ป่ า ที่ ใ กล้ สู ญ พั น ธุ์ (Convention on International Trade in Endangered
Species of Wild Fauna and Flora (CITES)) จึงมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตามอนุสั ญญาที่กาหนดให้
ประเทศสมาชิ ก ต้ อ งมี ม าตรการในการสงวนและคุ้ ม ครองสั ต ว์ ป่ า อย่ า งเหมาะสม จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งออก
กฎกระทรวงนี
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เล่ม ๑๓5 ตอนที่ 46 ก

ราชกิจจานุเบกษา

3 กรกฏาคม ๒๕๖1

กฎกระทรวง
กาหนดชนิดของสัตว์ป่าคุ้มครองให้เป็นสัตว์ป่าชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. ๒๕๖1
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ ง และมาตรา 17 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส งวน
และคุ้ ม ครองสั ต ว์ ป่ า พ.ศ. ๒๕35 รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี
ข้อ 1 กฎกระทรวงนีให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ข้ อ 2 ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี เป็ น ล าดั บ ที่ 4 ของสั ต ว์ ป่ า จ าพวกปลา ในบั ญ ชี สั ต ว์ ป่ า คุ้ ม ครอง
ชนิ ด ที่ เ พาะพั น ธุ์ ไ ด้ ท้ า ยกฎกระทรวงก าหนดชนิ ด ของสั ต ว์ ป่า คุ้ ม ครองให้ เ ป็น สั ตว์ ป่า ชนิด ที่ เ พาะพั นธุ์ ได้
พ.ศ. ๒๕46
ลาดับที่
“4

สัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่เพาะพันธุ์ได้
ปลากระเบนราหูนาจืด หรือปลากระเบนเจ้าพระยา (Himantura chaophraya)”

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑2 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖1
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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เล่ม ๑๓5 ตอนที่ 46 ก

ราชกิจจานุเบกษา

3 กรกฏาคม ๒๕๖1

หมายเหตุ : เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ ก ฎกระทรวงฉบั บ นี คื อ เนื่ อ งจากปลากระเบนราหู น าจื ด
หรื อ ปลากระเบนเจ้ า พระยา (Himantura chaophraya) เป็ น สั ต ว์ ป่ า คุ้ ม ครองที่ ส ามารถเพาะพั น ธุ์ ได้
สมควรส่งเสริมให้มีการเพาะพันธุ์ เพิ่มเติม เพื่อป้องกันมิให้ให้สูญพันธุ์ และเพื่ออนุญาตให้บุคคลมีไว้ ใน
ครอบครองค้า และเพาะพันธุ์ได้โดยชอบด้วยกฎหมาย จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี
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เล่ม ๑๓3 ตอนพิเศษ 98 ง

ราชกิจจานุเบกษา

28 เมษายน ๒๕59

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง กาหนดชนิดสัตว์นาที่เลียงลูกด้วยนม สัตว์นาที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์
ที่ห้ามจับหรือนาขึนเรือประมง
พ.ศ. ๒๕59
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 66 แห่ ง พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี
ข้อ 1 ให้ยกเลิก
(1) ประกาศกระทรวงเกษตราธิการ ลงวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. ๒๕90 เรื่อง ห้ามมิให้ทาการ
ประมงเต่าทะเลและกระทะเลทุกชนิด รวมทังไข่ของสัตว์นาดังกล่าวแล้ว
(2) ประกาศกระทรวงเกษตร ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕04 เรื่อง ห้ามมิให้ทาการประมง
ปลาพยูร
(3) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕33 เรื่อง กาหนดห้าม
ทาการประมงปลาโลมา
(4) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. ๒๕43 เรื่อง ห้ามทาการ
ประมงปลาฉลามวาฬ
ข้อ 2 กาหนดให้ สัตว์นาชนิดที่เลี ยงลูกด้วยนม สัตว์นาที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์ ดังต่อไปนี
เป็นสัตว์นาที่ห้ามมิให้ผู้ใดจับหรือนาขึนเรือประมง
(1) เต่ า ทะเลทุ ก ชนิ ด ในวงศ์ (Family) Cheloniidae และ Dermochelyidae รวมทั งไข่ ข อง
สัตว์นาดังกล่าว
(2) พะยูน (Dugong dugon)
(3) โลมาและวาฬทุกชนิดในอันดับ (Order) Cetacea
(4) ปลาฉลามวาฬ (Rhincodon typus)
(5) กัลปังหาดาทุกชนิดในอันดับ (Order) Antipatharia
(6) กัลปังหาทุกชนิดในอันดับ (Order) Gorgonacea
(7) ปะการังแข็งทุกชนิดในอันดับ (Order) Scleractinia และในอันดับ (Order) Stylasterina
(8) ปะการังไฟทุกชนิดในสกุล (Genus) Millepora
(9) ปะการังสีฟ้าทุกชนิดในอันดับ (Order) Helioporacea
(10) ปะการังอ่อนทุกชนิดในอันดับ (Order) Alcyonacea
(11) ดอกไม้ทะเลทุกชนิดในอันดับ (Order) Actiniaria
(12) หอยมือเสือทุกชนิด (Tridacna spp.)
(13) หอยสังข์แตร (Charonia tritonis)
ข้อ 3 ความตามประกาศนี มิให้ใช้บังคับแก่กรณีจาเป็นเพื่อการช่วยชีวิตของสัตว์นานัน
ข้อ 4 ประกาศนีให้ใช้บังคับตังแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน ๒๕59
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ภาคผนวกที่ 3
พันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์และจัดการฉลาม
พันธกรณีและตราสารระหว่างประเทศด้านการประมงที่มีผลผูกพันทางกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การอนุรักษ์และการบริหารจัดการฉลาม ซึ่งประเทศไทยต้องดาเนินการ หรือปรับปรุงกฎหมายหรือ มีมาตรการ
ต่างๆ ให้สอดคล้อง ได้แก่
1. อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ซึ่งได้กาหนดมาตรการ
อนุรักษ์ การจัดการทรัพยากรประมง และการใช้ประโยชน์จากทะเลในด้านอื่นๆ อย่างครอบคลุมโดยบทบัญญัติ
ว่าด้วยเขตเศรษฐกิจจาเพาะและทะเลหลวง ได้กาหนดหน้าที่ในการร่วมมือของรัฐชายฝั่งและระหว่างรัฐอื่นๆ
สาหรับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ชนิดพันธุ์สัตว์นาที่อพยพย้ายถิ่นไกล ได้แก่ ปลาฉลามเหงือกหกช่อง (Sixgill
shark; Hexanchus griseus), ปลาฉลามบาสกิง (Basking shark; Cetorhinus maximus), วงศ์ปลาฉลามหางยาว
(Alopiidae), ปลาฉลามวาฬ (Whale shark; Rhinocodon typus), วงศ์ปลาฉลามหูดา (Carcharhinidae), วงศ์ปลา
ฉลามหั วค้ อน (Sphyrnidae) และวงศ์ ปลาฉลามขาว (Lamnidae) ซึ่งประเทศไทยได้ ยื่นสั ตยาบั นสารเมื่ อวั นที่
15 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 โดยมีผลกับประเทศไทยตังแต่วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2554
2.ความตกลงว่าด้วยมาตรการของรัฐเจ้าของท่า ซึง่ ความตกลงนีใช้เป็นเครื่องมือเพื่อ
ขจัดการประมงที่ผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุม โดยมุ่งในการป้องกันสัตว์นาและผลิตภัณฑ์
สัตว์นาที่ได้มาจากการทาประมงที่ผิดกฎหมายเข้าสู่ตลาดการค้าระหว่างประเทศผ่านการขึนท่าหรือขนถ่ายสัตว์นา
ณ ท่าเทียบเรือ การประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ถือเป็นภัยต่อชนิดพันธุ์ ฉลาม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งชนิดที่ใกล้จะสูญพันธุ์ ดังนันการใช้มาตรการของรัฐเจ้าของท่าเรือจะส่งผลดีต่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรฉลาม โดยประเทศไทยได้ยื่นภคยานุวัตรสารเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
3.ความตกลงว่าด้วยการส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรการด้านการอนุรักษ์และการ
จัดการระหว่างประเทศสาหรับเรื อประมงในทะเลหลวง เป็นความตกลงที่กาหนดความรับผิดชอบของรัฐ
เจ้าของธง สาหรับเรือประมงที่ทาการประมงในทะเลหลวง โดยรัฐเหล่านันจะต้องดาเนินมาตรการที่จาเป็นเพื่อ
ประกันว่าเรือที่ชักธงของตนจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดๆ ที่กระทบต่อประสิทธิภาพของมาตรการ
อนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรประมงในทะเลหลวง
4.ความตกลงสหประชาชาติ ว่ า ด้ ว ยการปฏิ บั ติ ต ามบทบั ญ ญั ติ ข องอนุ สั ญ ญา
สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลฉบับลงวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 1982 ซึ่งเกี่ยวกับการอนุรักษ์และการ
จัดการประชากรสัตว์นาชนิดที่อยู่ระหว่างเขตทางทะเลและที่อพยพย้ายถิ่นไกล โดยความตกลงดังกล่าวได้
กาหนดมาตรการสาหรับการอนุรักษ์และการบริหารจัดการประชากรสัตว์นาที่อยู่ระหว่างเขตทางทะเลและ
ที่อพยพย้ายถิ่นไกล รวมทังกาหนดหน้าที่สาหรับรัฐที่จะต้องร่วมมือกันผ่านองค์การจัดการประมงระดับภูมิภาค
เพื่อการอนุรักษ์และการบริหารจัดการประชากรสัตว์นาที่อยู่ระหว่างเขตทางทะเลและที่อพยพย้ายถิ่นไกล
นอกจากนี ความตกลงยังได้กาหนดหน้าที่ส าหรับรัฐ ภาคีเพื่อลดการจับชนิดพันธุ์ที่มิใช่
กลุ่มเป้าหมายให้น้อยลง เช่น ปลาฉลามและผลกระทบต่อชนิดพันธุ์ที่สัมพันธ์หรือพึ่งพากัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ชนิดพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์ ซึ่งรวมถึงการลดมลพิษ และของเสีย อันเป็นการนาเอาแนวทางการป้องกันไว้ ก่ อน
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และการบริหารจัดการบนพืนฐานของระบบนิเวศน์มาใช้ปฏิบัติในทะเลหลวงและในน่านนาภายใต้เขตอานาจ
ของรัฐชายฝั่ง โดยประเทศไทยได้ยื่นภคยานุวัตรสารเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560 และมีผลกับประเทศไทย
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
5. องค์การจัดการประมงระดับภูมิภาค
ประเทศไทยเป็นสมาชิกขององค์ก ารจัดการประมงระดับภูมิภาคหลายองค์กรเช่น
IOTC และ SIOFA ซึ่งประเทศไทยมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์และการจัดการที่กาหนดในพืนที่
ความรับผิดชอบขององค์กรนันๆ ตัวอย่างมาตรการอนุรักษ์และการจัดการฉลามในพืนที่ IOTC เช่น มาตรการ
สาหรับสัตว์นาพลอยได้ (by-catch measures) มาตรการสาหรับการจับฉลาม ข้อกาหนดเกี่ยวกับการรายงาน
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิจัย เป็นต้น
นอกจากนี ยังมีตราสารที่ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย และตราสารระหว่ างประเทศ
ด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประเทศไทยจาเป็นต้องให้ความร่วมมือและดาเนินการการบริหารจัดการทรัพยากร
ประมงให้สอดคล้องอีกด้วย เช่น
1. จรรยาบรรณในการทาการประมงอย่างรับผิดชอบ (CCRF) เป็นจรรยาบรรณ
ทีก่ าหนดหลักการและมาตรฐานของพฤติกรรมสาหรับการทาประมงและกิจกรรมการทาประมงอย่างรับผิดชอบ
โดยมุ่งประสงค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์การบริหารจัดการการพัฒนาการประมงทุกประเภท และกาหนดแนวทาง
สาหรับการจัดทาตราสารอื่นๆ ที่สนับสนุนวัตถุประสงค์ของจรรยาบรรณ ทังนี IPOA-Sharks จัดเป็นตราสาร
ที่ได้รับรองภายใต้กรอบของจรรยาบรรณ
2. อนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยการค้ า ระหว่ า งประเทศซึ่ ง ชนิ ด สั ต ว์ ป่ า และพื ช ป่ า
ที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) เป็นอนุสัญญาที่กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศซึ่งสัตว์ป่าและพืชป่า
ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ หรือถูกคุกคามผ่านระบบใบอนุญาตและหนังสือรับรองโดยแบ่งเป็น 3 บัญชีแนบท้าย (Appendix)
คือบัญชีแนบท้ายหมายเลข 1 (Appendix I) เป็นชนิดพันธุ์ที่ห้ามทาการค้าโดยเด็ดขาด บัญชีแนบท้ายหมายเลข 2
(Appendix II) เป็นชนิดพันธุ์ที่อนุญาตให้ทาการค้าได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการใช้ประโยชน์
ที่ไม่สอดคล้องกับปริมาณการอยู่รอดตามธรรมชาติ และบัญชีแนบท้ายหมายเลข 3 (Appendix III) เป็นชนิดพันธุ์
ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของประเทศใดประเทศหนึ่ง และขอความร่วมมือประเทศภาคีในการดูแลการ
นาเข้า โดยใช้หนังสือรับรองการส่งออกจากถิ่นกาเนิด ซึง่ ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2526
3. อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD) เป็นอนุสัญญาส่งเสริม
การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อประกันถึงการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนขององค์ประกอบทาง
ชีววิทยาของระบบนิเวศน์ และการแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ทังนี
ที่ประชุมภาคีอนุสัญญาฯ ได้มีการรับรองข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของ
ปลาฉลามโดยเฉพาะปลาฉลามผิวนาขนาดใหญ่ (large pelagic sharks) โดยประเทศไทยเข้าเป็นภาคีเมื่อวันที่
29 มกราคม พ.ศ. 2547
4. อนุสัญญาว่าด้วยการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์สัตว์ป่าที่อพยพย้ายถิ่น (CMS) บัญญัติ
ขึนในปี พ.ศ. 2522 เป็นอนุสัญญาส่งเสริมการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์ซึ่งอยู่ระหว่างเขตแดนของรัฐและ/หรืออยู่ใน
พืนที่นอกเขตอานาจรัฐ เพื่อป้องกันมิให้ชนิดพันธุ์เหล่านันอยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์ ซึ่งในปี ค.ศ. 2010 ได้มีการ
จัดทาบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการอนุรักษ์ปลาฉลามที่อพยพย้ายถิ่นไกล (Memorandum of understanding
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on the conservation of migratory sharks) และมีการรับรองแผนการอนุรักษ์ปลาฉลามในเดือนกันยายน 2012
สาหรับบัญชีแนบท้ายอนุสัญญานีที่ประกาศในปี ค.ศ. 2018 พบว่า บัญชีแนบท้ายหมายเลข 1 มีปลาฉลามวาฬ
, ปลาฉลามขาว, ปลาฉลามบาสกิ ง, ปลาฉลามนางฟ้ า ชนิ ด Squatina squatina, ปลาโรนั น หั ว ใสชนิ ด
Rhinobatos rhinobatos, วงศ์ปลาฉนาก (Pristidae) และวงศ์ปลากระเบนราหู (Mobulidae) ส่วนบัญชีแนบ
ท้ า ยหมายเลข 2 มี ป ลาฉลามวาฬ, ปลาฉลามขาว, ปลาฉลามมาโก (Isurus spp.), ปลาฉลามพอร์ บิเกิ ล
(Lam nanasus), ปลาฉลามบาสกิ ง, ปลาฉลามหางยาว (Alopias spp.), ปลาฉลามเทา (Carcharhinus
falciformis และ C. obscurus), ปลาฉลามสีนาเงิน (Prionace glauca), ปลาฉลามหัวค้อน (Sphyrna lewini
และ S. mokarran), ปลาฉลามหลังหนามชนิด Squalus acanthias, ปลาฉลามนางฟ้าชนิด Squatina squatina,
ปลาโรนั น หั ว ใสชนิ ด Rhinobatos rhinobatos,ปลาโรนั น จุ ด ขาวชนิ ด Rhynchobatus australiae,
วงศ์ปลาฉนาก และวงศ์ปลากระเบนราหู
5. สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN)
เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีภารกิจหนึ่งในการอนุ รักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพโดยมีการจัดตัง Shark
Specialist Group (SSG) ซึ่งมีภ ารกิจ ในการส่ ง เสริ มการอนุรั ก ษ์ใ นระยะยาวส าหรับ ฉลามและชนิด พั น ธุ์ ที่
เกี่ยวข้องในโลก ทังนี SSG ได้ประเมินสถานภาพฉลามและภัยคุกคามต่อชนิดพันธุ์ฉลามโดยจัดทาสถานะ
ความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของสัตว์ป่าที่เรียกว่า IUCN Red list
6. อนุสัญญาแรมซาร์ (Ramsar Convention) หรืออนุสัญญาว่าด้วยพืนที่ชุ่มนา
คือ อนุสัญญาที่จัดทาขึนที่เมืองแรมซาร์ ประเทศอิหร่าน ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514 ซึ่งเป็นข้อตกลง
ระหว่างรัฐบาล ในการกาหนดกรอบการทางานสาหรับความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อการอนุรักษ์แหล่งที่อยู่
อาศัยที่เป็นพืนที่ชุ่มนา ซึ่งประเทศไทยมีการประกาศพืนที่ชุ่มนาทางทะเลและชายฝั่ง จานวน 9 แห่ง คิดเป็นพืนที่
รวม 3,768.52 ตารางกิโลเมตร (สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2557)
7. โครงการมนุ ษย์และชี วมณฑลขององค์การศึ กษาวิทยาศาสตร์ และวั ฒนธรรม
แห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ซึ่งรับรองพืนที่สงวนชีวมณฑลระนอง คิดเป็นพืนที่ 303 ตารางกิโลเมตร (ศูนย์วิจัย
ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 (ระนอง), 2555)
8. ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยอุทยานมรดกแห่งอาเซียน (ASEAN Declaration on
Heritage Parks) โดยประกาศพืนที่คุ้มครองที่จัดอยู่ในทะเลและชายฝั่งที่ได้รับการขึนทะเบียนเป็นมรดกแห่ง
อาเซียน 2 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติตะรุเตา และกลุ่มอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ -หมู่เกาะสิมิลัน และ
อ่าวพังงาคิดเป็นพืนที่ทะเลรวม 1,361.80 ตารางกิโลเมตร (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, 2557)

57

คณะผู้จัด / คณะผู้เรียบเรียง / จัดทาต้นฉบับ

