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สั ต ว์ ส งวนและคุ ้ ม ครอง
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ปลากระเบนราหูแนวปะการัง
ปลากระเบนปีศาจครีบสั้น
ปลากระเบนปีศาจหางหนาม
ปลากระเบนปีศาจครีบโค้ง
ปลาโรนิน
ปลาฉนากยักษ์
ปลาฉนากเขียว
ปลาฉนากปากแหลม
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ปลาฉลามเสือดาว (ยังไม่ได้รบั การประกาศ
เป็นสัตว์ป่าสงวนและคุ้มครอง)

รายงานส�ำรวจสถานภาพสัตว์ทะเลหายาก
ทีไ่ ด้รบั การประกาศเป็นสัตว์สงวนและคุม้ ครอง
ฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
เดือนกันยายน พ.ศ. 2563
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เสาวภา อาศน์ศิลารัตน์
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บทที่ 1

บทน�ำ

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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1. บทนำ�
1.1 ความเป็นมา
ตามประกาศกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ก�ำหนดให้สัตว์
ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง (ฉบับที่ 4) โดยเพิ่มสัตว์ป่า
จ�ำพวกปลา 12 ชนิด ในบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครอง มีผลบังคับ
และคุ้มครองให้ปลากระเบนน�้ำเค็ม 6 ชนิด ปลาฉนาก 4 ชนิด
ปลาโรนิน 1 ชนิด และปลากระเบนน�้ำจืด 1 ชนิด เป็นสัตว์ป่า
คุ้มครอง และตามประกาศพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สั ต ว์ ป ่ า พ.ศ. 2562 ลงวั น ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เพิ่มรายชื่อสัตว์ป่าสงวน 4 ชนิด โดยก�ำหนดให้ปลาฉลามวาฬ
เป็ น สั ต ว์ ป ่ า สงวน การปรั บ ปรุ ง ข้ อ กฎหมายดั ง กล่ า ว
เอื้อประโยชน์ให้การอนุรักษ์ คุ้มครอง ดูแลรักษา ฟื้นฟูสัตว์ป่า
และถิ่ น อาศั ย เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น โดย
การส� ำ รวจและติ ด ตามสถานภาพเพื่ อ วิ เ คราะห์ จ� ำ นวน
ประชากร ถิ่ น อาศั ย การแพร่ ก ระจาย พฤติ ก รรม และ
ภั ย คุ ก คามนั้ น มี ค วามจ� ำ เป็ น และต้ อ งท� ำ ให้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น
อยู ่ เ สมอ เพื่ อ ใช้ ส� ำ หรั บ พิ จ ารณาก� ำ หนดแผนการอนุ รั ก ษ์
ชนิ ด พั น ธุ ์ สั ต ว์ ท ะเลและถิ่ น อาศั ย ได้ อ ย่ า งเหมาะสม
กรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั ่ ง เล็ ง เห็ น ความส� ำ คั ญ
จึงด�ำเนินการส�ำรวจและติดตามสถานภาพสัตว์ทะเลหายาก
ดังกล่าวระหว่าง ปี พ.ศ. 2559 – 2560 เพื่อเป็นฐานข้อมูล
ของประเทศไทย โดยได้ ด� ำ เนิ น งานร่ ว มกั บ ภาคประชาชน
ภาคเอกชน และหน่วยงานรัฐอื่น ๆ (เช่น นักท่องเที่ยว นักด�ำน�้ำ
ผู ้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย ว เรื อ ด� ำ น�้ ำ Liveaboard
เรือทัวร์ตกปลา สมาคมและชมรมที่เกี่ยวข้องในประเทศและ
ต่างประเทศ ชุมชนประมงชายฝัง่ กลุม่ ประมงพาณิชย์ สือ่ มวลชน
อุทยานแห่งชาติทางทะเล และศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก
เรือประมง) ให้เข้ามามีบทบาทในการท�ำงานอนุรักษ์ร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐในการแจ้งข้อมูลการพบเห็นสัตว์ทะเลหายาก
ซึ่ ง ถื อ เป็ น การสร้ า งเครื อ ข่ า ยอนุ รั ก ษ์ สั ต ว์ ท ะเลหายากเพื่ อ
การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลอย่างมีส่วนร่วม
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ผลการส� ำ รวจพบว่ า ในน่ า นน�้ ำ ประเทศไทยมี
ประชากรปลาฉลามวาฬที่สามารถจ�ำแนกอัตลักษณ์ได้อย่าง
น้อย 132 ตัว โดย อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งจนถึงเกาะไกลฝั่ง
มีพฤติกรรมว่ายหากินอยู่บริเวณเกาะที่อยู่ใกล้เคียงกัน และ
ว่ า ยอพยพระยะทางไกล ผลการส� ำ รวจปลากระเบนราหู
และปลากระเบนปี ศ าจพบอาศั ย เฉพาะบริ เวณเกาะไกลฝั ่ ง
ผลการส�ำรวจปลาโรนินพบอาศัยบริเวณปากแม่น�้ำ ชายฝั่ง
และเกาะไกลฝั ่ ง และปลาฉนากยั ง ไม่ มี ข ้ อ มู ล การพบเห็ น
ซึ่ ง ภั ย คุ ก คามของสั ต ว์ ท ะเลกลุ ่ ม นี้ ส ่ ว นใหญ่ ม าจากการ
ติ ด เครื่ อ งมื อ ประมงโดยบั ง เอิ ญ ติ ด เศษเครื่ อ งมื อ ประมง
ถูกคุกคามจากการท่องเที่ยวอย่างไม่รับผิดชอบ และบางชนิด
มีการน�ำชิ้นส่วนไปท�ำเครื่องประดับ
การส�ำรวจติดตามสถานภาพ การศึกษาพฤติกรรม
และถิ่ น อาศั ย ของสั ต ว์ ท ะเลหายากกลุ ่ ม ที่ มี ก ารอพยพย้ า ย
ถิ่นระยะทางไกลร่ว มกับเครือข่ายอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายาก
นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญเป็นประจ�ำทุกปี จะช่วยพัฒนา
ฐานข้อมูลสถานภาพสัตว์ทะเลหายากที่มีอยู่เดิมให้เป็นปัจจุบัน
และมี คุ ณ ภาพมากขึ้ น ส่ ง ผลให้ ก ารก� ำ หนดมาตรการและ
แผนการอนุรักษ์สัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครองในประเทศมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้น
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยสถาบันวิจัย
และพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงเห็นความส�ำคัญ
ที่จะต้องจัดท�ำโครงการส�ำรวจสถานภาพสัตว์ทะเลที่ได้รับการ
ประกาศเป็นสัตว์ปา่ สงวนและสัตว์ปา่ คุม้ ครอง รวมทัง้ สัตว์ทะเล
หายากในน่านประเทศไทย โดยแบ่งเป็น ปลาฉลามวาฬ (1 ชนิด)
ปลากระเบนราหู (2 ชนิ ด ) ปลากระเบนปี ศ าจ (3 ชนิ ด )
ปลาโรนิน (1 ชนิด) ปลาฉนาก (4 ชนิด) และปลาฉลามเสือดาว
(1 ชนิด) รวมทั้งสิ้น 12 ชนิด เพื่อปรับปรุงข้อมูลในระบบ
ฐานข้อมูลให้มีความเป็นปัจจุบันสอดคล้องกับการประกาศ
บังคับใช้กฎหมาย
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1.2 วัตถุประสงค์
1. รวบรวมข้อมูลการพบเห็น และส�ำรวจสถานภาพของ
สัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง และสัตว์ทะเลหายาก
ในน่านน�้ำไทย จ�ำนวน 12 ชนิด ได้แก่ ปลาฉลามวาฬ
(1 ชนิด) ปลากระเบนราหู (2 ชนิด) ปลากระเบนปีศาจ
(3 ชนิด) ปลาโรนิน (1 ชนิด) ปลาฉนาก (4 ชนิด) และ
ปลาฉลามเสือดาว (1 ชนิด)
2. ปรับปรุงฐานข้อมูลของสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง
และสัตว์ทะเลหายากในน่านน�้ำไทย จ�ำนวน 12 ชนิด
ให้เป็นปัจจุบัน
3. วิเคราะห์อัตลักษณ์ของปลาฉลามวาฬ และกลุ่มปลา
กระเบนราหู เพื่อระบุจ�ำนวนประชากรในน่านน�้ำไทย

1.3 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ฐานข้อมูลสถานภาพ ถิ่นอาศัย พฤติกรรม ภัยคุกคาม
และแผนทีก่ ารแพร่กระจายของสัตว์ทะเลหายากทัง้ 12 ชนิด
2. ฐานข้อมูลอัตลักษณ์ และข้อมูลจ�ำนวนประชากรของ
ปลาฉลามวาฬ ปลากระเบนราหูยักษ์ และปลากระเบนราหูแนวปะการังในน่านน�้ำไทย

1.4 ระยะเวลาด�ำเนินงาน
ระยะเวลาด�ำเนินงาน 150 วัน ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึง
กันยายน พ.ศ. 2563

1.5 งบประมาณ
ใช้งบประมาณด�ำเนินงานทั้งสิ้น 300,000 บาท (สามแสน
บาทถ้วน)

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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รายงานสำ�รวจสถานภาพสัตว์ทะเลหายากที่ได้รับการประกาศเป็นสัตว์สงวนและคุ้มครอง ฉบับสมบูรณ์ (Final Report) พ.ศ. 2563

บทที่ 2

วิธีการและ
แผนการด�ำเนินงาน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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2. วิธีการและแผนดำ�เนินงาน
โครงการส�ำรวจสถานภาพสัตว์ทะเลหายากที่ได้รับ
การประกาศเป็นสัตว์สงวนและคุ้มครอง รวมทั้งหมด 12 ชนิด
ได้แก่ ปลาฉลามวาฬ (1 ชนิด) ปลากระเบนราหู (2 ชนิด)
ปลากระเบนปีศาจ (3 ชนิด) ปลาโรนิน (1 ชนิด) ปลาฉนาก
(4 ชนิด) และปลาฉลามเสือดาว (1 ชนิด) มีชื่อสามัญและ
ชื่อวิทยาศาสตร์ดังต่อไปนี้
1. ปลาฉลามวาฬ
(Whale shark, Rhincodon typus)
2. ปลากระเบนราหูยักษ์
(Giant manta ray, Mobula birostris)
3. ปลากระเบนราหูแนวปะการัง
(Reef manta ray, Mobula alfredi)
4. ปลากระเบนปีศาจครีบสั้น
(Shortfin devil ray, Mobula kuhlii)
5. ปลากระเบนปีศาจหางหนาม
(Giant devil ray, Mobula mobular)
6. ปลากระเบนปีศาจครีบโค้ง
(Bentfin deveil ray, Mobula thurstoni)
7. ปลาโรนิน
(Bowmouth guitarfish, Rhina ancylostoma)
8. ปลาฉนากยักษ์
(Largetooth sawfish, Pristis pristis)
9. ปลาฉนากเขียว
(Green sawfish, Pristis zijsron)
10. ปลาฉนากปากแหลม
(Narrow sawfish, Anoxypristis cuspidata)
11. ปลาฉนากฟันเล็ก
(Smalltooth sawfish, Pristis pectinata)
12. ปลาฉลามเสือดาว
(Leopard shark, Stegostoma fasciatum)
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โครงการฯ มีแผนการด�ำเนินงานเพื่อส�ำรวจสถานภาพ
สัตว์ทะเลหายากทัง้ 12 ชนิด ในพืน้ ทีฝ่ ง่ั อ่าวไทยและฝัง่ อันดามัน
เป็นระยะเวลา 150 วัน ตัง้ แต่เดือนเมษายน ถึง กันยายน พ.ศ. 2563
โดยใช้วธิ กี ารติดตามและรวบรวมข้อมูลการแจ้งพบเห็นสัตว์ทะเล
หายาก และการประสานงานกับผู้ให้ข้อมูลหลักที่อยู่ในกลุ่ม
เครือข่ายอนุรกั ษ์สตั ว์ทะเลหายากทีม่ บี ทบาทการท�ำงานอนุรกั ษ์
ร่ ว มกั บ กรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั ่ ง ประกอบด้ ว ย
ภาคประชาชน ภาคเอกชน และหน่วยงานรัฐอืน่ ๆ (เช่น นักท่องเทีย่ ว
นักด�ำน�้ำ ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว เรือด�ำน�้ำ Liveaboard
เรือทัวร์ตกปลา สมาคมและชมรมที่เกี่ยวข้องในประเทศและ
ต่างประเทศ ชุมชนประมงชายฝัง่ กลุม่ ประมงพาณิชย์ สือ่ มวลชน
อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ท างทะเล ศู น ย์ ค วบคุ ม การแจ้ ง เข้ า -ออก
เรือประมง) ด้วยวิธีการสื่อสารออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข้อมูลทีร่ วบรวมได้ทงั้ หมดจะถูกวิเคราะห์เพือ่ ประเมินสถานภาพ
ถิ่นอาศัย การแพร่กระจาย พฤติกรรม และภัยคุกคาม รวมถึง
การจ�ำแนกอัตลักษณ์ของปลาฉลามวาฬ ปลากระเบนราหูยักษ์
และปลากระเบนราหูแนวปะการังเพื่อระบุจ�ำนวนประชากร
ในน่านน�้ำไทย พร้อมทั้งปรับปรุงฐานข้อมูลสถานภาพสัตว์ทะเล
หายากทั้ง 12 ชนิด จากเดิมให้เป็นปัจจุบัน

รายงานสำ�รวจสถานภาพสัตว์ทะเลหายากที่ได้รับการประกาศเป็นสัตว์สงวนและคุ้มครอง ฉบับสมบูรณ์ (Final Report) พ.ศ. 2563

แผนการด�ำเนินงานแบ่งเป็น 3 กิจกรรมหลัก ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 งานติดตามข้อมูล
1.1 งานวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของสัตว์ทะเลหายาก

กิจกรรมที่ 2 งานวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของสัตว์ทะเลหายาก
2.1 วิเคราะห์ข้อมูลการพบเห็นสัตว์ทะเลหายาก 12 ชนิด
2.2 วิเคราะห์อตั ลักษณ์ของปลาฉลามวาฬ ปลากระเบนราหูยกั ษ์ และปลากระเบนราหูแนวปะการังจากรูปภาพ
2.3 ตรวจสอบและวิเคราะห์ขอ้ มูลการพบเห็นปลาฉลาวาฬ และกลุม่ ปลากระเบนราหู
ร่วมกับองค์กร Marine Megafauna Foundation (MMF)

กิจกรรมที่ 3 งานพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน
และประชาชนในการอนุรกั ษ์สตั ว์ทะเลหายาก
3.1 ประชาสัมพันธ์โครงการติดตามสถานภาพสัตว์ทะเลหายากทีไ่ ด้รบั การประกาศ
เป็นสัตว์สงวนและคุ้มครอง 11 ชนิด
3.2 ประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานภาพและวิธีการเก็บข้อมูลของสัตว์ทะเล
หายาก 12 ชนิด
รายละเอียดของแต่ละกิจกรรมประกอบด้วยเป้าหมาย กิจกรรมย่อย วิธกี าร
ระยะเวลาด�ำเนินงาน และผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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กิจกรรมที่ 1 งานติดตามข้อมูล
เป้าหมาย :
ข้ อ มู ล การพบเห็ น สั ต ว์ ท ะเลหายาก 12 ชนิ ด
ในประเทศไทย
ระยะเวลาด�ำเนินงาน : เดือนเมษายน ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ผู้รับผิดชอบ : เสาวภา อาศน์ศิลารัตน์
กิจกรรมย่อยที่ 1.1 ติดตามและรวบรวมข้อมูลการ
แจ้ ง พบเห็ น สั ต ว์ ท ะเลหายากด้ ว ยวิ ธี ก ารสื่ อ สาร
ออนไลน์
วิธีการด�ำเนินงาน
1. แบ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
รวบรวมผู้ที่มีหรือน�ำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
การพบเห็นสัตว์ทะเลหายาก ทั้งหมด 12 ชนิด ในพื้นที่
ฝั่งอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามัน โดยสามารถแบ่งผู้ให้
ข้อมูลออกเป็นกลุ่ม ได้ดังนี้

•
•
•
•
•
•
•

กลุ่มด�ำน�้ำตื้นและลึก ประกอบด้วย นักด�ำน�้ำ ร้าน
ด�ำน�้ำ เรือ Liveaboard และช่างภาพใต้น�้ำ
กลุม่ ผูป้ ระกอบการประมง ประกอบด้วย ประมงพืน้ บ้าน
และประมงพาณิชย์
กลุ่มนักตกปลา
กลุ่มตลาดซื้อขายออนไลน์
กลุ่มแท่นขุดเจาะปิโตรเลียม
กลุ่มอนุรักษ์ภายในประเทศและต่างประเทศ
กลุ่มหน่วยงานราชการ ได้แก่
◊ กรมประมง ประกอบด้วย ส�ำนักงานประมงจังหวัด
และศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง
◊ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติทางทะเล และ
ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเล
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2. ติดตามและสืบค้นข้อมูลการพบเห็นสัตว์ทะเล
หายากจากสื่อออนไลน์
ติดตามข้อมูลการแจ้งพบเห็นสัตว์ทะเลหายาก 12 ชนิด
จากกลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ปี พ.ศ. 2561 - 2563 ผ่านสือ่ ออนไลน์
เช่น Facebook, Instagram, Youtube, Vimeo ฯลฯ
เพื่อให้ได้ข้อมูล ดังต่อไปนี้

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

วันที่
เวลา
สถานที่
พิกัดทางภูมิศาสตร์
ขนาด
ต�ำหนิ
เพศ
พฤติกรรม
สิ่งมีชีวิตอื่นที่อยู่ร่วมด้วย
สถานภาพ
ภัยคุกคาม
รูปภาพ หรือ วีดีโอ

3. ตรวจสอบข้อมูลการแจ้งพบเห็นสัตว์ทะเลหายาก
ท�ำการตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยันความถูกต้อง
ของข้อมูลว่ามีการพบเห็นจริงโดยมีหลักฐานอ้างอิงและ
มีแหล่งทีม่ าของข้อมูลชัดเจน สามารถสืบย้อนกลับได้
4. บั น ทึ ก ข้ อ มู ล การแจ้ ง พบเห็ น ในฐานข้ อ มู ล
สถานภาพสัตว์ทะเลหายาก
บันทึกข้อมูลการพบเห็นลงในระบบฐานข้อมูล
สถานภาพสัตว์ทะเลหายากแต่ละชนิดที่มีอยู่เดิมใน
โปรแกรม Microsoft Excel เพือ่ ปรับปรุงให้ฐานข้อมูล
เป็นปัจจุบนั และจัดเก็บไฟล์ขอ้ มูล รูปภาพ หรือวิดโี อ
และแหล่งทีม่ าของข้อมูลลงในฮาร์ดดิสก์ (Hard disk)

รายงานสำ�รวจสถานภาพสัตว์ทะเลหายากที่ได้รับการประกาศเป็นสัตว์สงวนและคุ้มครอง ฉบับสมบูรณ์ (Final Report) พ.ศ. 2563

กิจกรรมที่ 2 งานวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของ
สัตว์ทะเลหายาก
เป้าหมาย :
1. ฐานข้อมูลสถานภาพ ถิน่ อาศัย พฤติกรรม ภัยคุกคาม และ
แผนทีก่ ารแพร่กระจายของสัตว์ทะเลหายากทัง้ 12 ชนิด
2. ฐานข้อมูลอัตลักษณ์ และข้อมูลจ�ำนวนประชากรของ
ปลาฉลามวาฬ ปลากระเบนราหูยกั ษ์ และปลากระเบนราหูแนวปะการังในน่านน�้ำไทย
ระยะเวลาด�ำเนินงาน : เดือนเมษายน ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ผู้รับผิดชอบ : เสาวภา อาศน์ศิลารัตน์
กิจกรรมย่อยที่ 2.1 วิเคราะห์ข้อมูลการพบเห็นสัตว์
ทะเลหายาก 12 ชนิด
วิธีการด�ำเนินงาน
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลการพบเห็นสัตว์ทะเลหายาก 12 ชนิด
ข้อมูลสัตว์ทะเลหายากแต่ละชนิดถูกน�ำมาวิเคราะห์
เพือ่ ศึกษาการแพร่กระจาย พฤติกรรม และภัยคุกคาม
2. ท�ำแผนทีก่ ารแพร่กระจายของสัตว์ทะเลหายาก 12 ชนิด
น�ำผลวิเคราะห์ข้อมูลการแพร่กระจายเข้าสู่ระบบ
สารสนเทศทางภูมศิ าสตร์โดยใช้โปรแกรม ArcGIS เพือ่ จัดท�ำ
แผนที่แสดงจุดการพบเห็น หากตรวจสอบกับ MMF
แล้วพบว่ามีการอพยพย้ายถิน่ ระหว่างประเทศ ให้แสดง
พืน้ ทีก่ ารแพร่กระจายและจุดทีพ่ บในน่าน�ำ้ ประเทศอืน่ ด้วย

รูปที่ 2.1 ลายจุดข้างล�ำตัวของปลาฉลามวาฬมีอัตลักษณ์สามารถใช้ใน
การระบุตัวตนได้ (Individual Identification)
(ที่มา: http://whaleshark.org/photographing.jsp)

กิจกรรมย่อยที่ 2.2 วิเคราะอัตลักษณ์ของปลาฉลาม
วาฬ ปลากระเบนราหูยกั ษ์ และปลากระเบนราหูแนว
ปะการังจากรูปภาพ
วิธีการด�ำเนินงาน
1. วิเคราะห์อัตลักษณ์ของปลาฉลามวาฬ และรูป
แบบการเคลื่อนที่
น�ำข้อมูลรูปภาพของปลาฉลามวาฬมาเปรียบเทียบ
ภาพถ่ายลายจุดข้างล�ำตัว (ด้านซ้าย) ด้วยโปรแกรม I3S
ร่วมกับการจ�ำแนกด้วยสายตา เพื่อจ�ำแนกอัตลักษณ์
และวิเคราะห์จ�ำนวนประชากรในประเทศไทย
น�ำข้อมูลการจ�ำแนกอัตลักษณ์ของปลาฉลามวาฬ
มาวิเคราะห์เรือ่ งการพบเห็นซ�ำ้ ของปลาฉลามวาฬแต่ละตัว
เพื่อท�ำเป็นประวัติการพบเห็น (Capture History)
เพือ่ ศึกษารูปแบบการเคลือ่ นทีเ่ บือ้ งต้นว่ามีการเคลือ่ นที่
ไปจุดใดบ้าง ระยะห่างของแต่ละจุด และระยะเวลา
อาศัยในแต่ละจุด
2. วิเคราะห์อัตลักษณ์ของกลุ่มปลากระเบนราหู
น�ำข้อมูลรูปภาพของปลากระเบนราหูยักษ์ และ
ปลากระเบนราหูแนวปะการังแต่ละตัวมาเปรียบเทียบ
ภาพถ่ายลายจุดใต้ท้องด้วยโปรแกรม I3S ร่วมกับการ
จ�ำแนกด้วยสายตา เพือ่ จ�ำแนกอัตลักษณ์ และวิเคราะห์
จ� ำ นวนประชากรปลากระเบนราหู ยั ก ษ์ และปลา
กระเบนราหูแนวปะการังในประเทศไทย

รูปที่ 2.2 ลายจุดใต้ท้องของปลากระเบนราหูยักษ์ (ซ้าย)
และปลากระเบนราหูแนวปะการัง (ขวา) มีอัตลักษณ์
สามารถใช้ในการระบุตัวตนได้ (Individual Identification)
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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กิจกรรมย่อยที่ 2.3 ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล
การพบเห็นปลาฉลาวาฬ และกลุ่มปลากระเบนราหู
ร่วมกับองค์กร Marine Megafauna Foundation (MMF)
วิธีการด�ำเนินงาน
1. ตรวจสอบและวิเคราะห์ขอ้ มูลการพบเห็นปลาฉลา
วาฬ และกลุ่มปลากระเบนราหูร่วมกับองค์กร
Marine Megafauna Foundation (MMF)
น�ำเข้าข้อมูลอัตลักษณ์ของปลาฉลามวาฬลงใน
ฐานข้อมูลการพบเห็นปลาฉลามวาฬขององค์กร MMF
ผ่านเว็บไซต์ www.whaleshark.org เพื่อติดตาม
การพบเห็นจากที่อื่น ๆ และการอพยพย้ายถิ่นของ
ปลาฉลามวาฬระหว่างน่านน�้ำของประเทศไทยและ
ประเทศใกล้เคียง
2. ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลการพบเห็นกลุ่ม
ปลากระเบนราหูร่วมกับ MMF
น�ำเข้าข้อมูลอัตลักษณ์ของปลากระเบนราหูยักษ์
และปลากระเบนราหูแนวปะการังลงในฐานข้อมูลการ
พบเห็นปลากระเบนราหูขององค์กร MMF ผ่านเว็บไซต์
www.mantamatcher.org เพือ่ ติดตามการพบเห็นจาก
ที่อื่น ๆ และการอพยพย้ายถิ่นของปลากระเบนราหู
ระหว่างน่านน�้ำของประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง

รูปที่ 2.3 เว็บไซต์ www.whaleshark.org และ
เว็บไซต์ www.mantamatcher.org
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รายงานสำ�รวจสถานภาพสัตว์ทะเลหายากที่ได้รับการประกาศเป็นสัตว์สงวนและคุ้มครอง ฉบับสมบูรณ์ (Final Report) พ.ศ. 2563

กิจกรรมที่ 3 งานพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
ภาคเอกชน และประชาชนในการอนุรกั ษ์สตั ว์ทะเลหายาก

กิจกรรมย่อยที่ 3.2 ประสานงานแลกเปลีย่ นข้อมูลสถานภาพ
และวิธีการเก็บข้อมูลของสัตว์ทะเลหายาก 12 ชนิด

เป้าหมาย :
แผนการท�ำงาน หรือ ข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุม่ เครือข่าย
อนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากในการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายาก

วิธีการด�ำเนินงาน

ระยะเวลาด�ำเนินงาน : เดือนพฤษภาคม ถึง กันยายน พ.ศ. 2563

ประสานงานเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ และ
แลกเปลีย่ นองค์ความรูต้ า่ งๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการติดตาม
สัตว์ทะเลหายาก รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานภาพ
ของสัตว์ทะเลหายาก 12 ชนิด กับหน่วยงาน สมาคม
หรือชมรมที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ เช่น

ผู้รับผิดชอบ : เสาวภา อาศน์ศิลารัตน์
กิจกรรมย่อยที่ 3.1 ประชาสัมพันธ์โครงการติดตาม
สถานภาพสัตว์ทะเลหายากที่ได้รับการประกาศเป็น
สัตว์สงวนและคุ้มครอง 11 ชนิด
วิธีการด�ำเนินงาน
1. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ เพือ่ สร้างความรูค้ วาม
เข้าใจกับประชาชนที่สนใจ
ท�ำสือ่ ความรูเ้ กีย่ วกับสัตว์ทะเลหายากทัง้ 11 ชนิด
ให้ประชาชนรับรูถ้ งึ บทบาท หน้าที่ ความส�ำคัญ รวมถึง
ภัยคุกคามที่มีต่อสัตว์ทะเลหายากแต่ละชนิด เพื่อสร้าง
ความตระหนักในการปกป้อง และการอนุรักษ์ร่วมกัน
โดยประชาสัมพันธ์ผา่ น Facebook ของโครงการฯ และ
ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

1. ประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานภาพกั บ
หน่วยงานต่าง ๆ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marine Megafauna Foundation (MMF)
Manta Trust Thailand
The Spot Leopard Shark Thailand
Koh Tao Whale shark
Shark Guardian				
Reef Guardian Thailand
Sawfish Conservation Society		
PADI
The International Sawfish Encounter
Database, Sawfish (ISED)

2. จัดท�ำแนวทางการท�ำงานร่วมกันในการอนุรักษ์
สัตว์ทะเลหายาก
หารือเรือ่ งแนวทางการแจ้งพบเห็นสัตว์ทะเลหายาก
และการอนุ รั ก ษ์ สั ต ว์ ท ะเลหายากในระยะยาว
ร่ ว มกั บ กลุ ่ ม เครื อ ข่ า ยอนุ รั ก ษ์ สั ต ว์ ท ะเลหายาก
ที่ มี บ ทบาทการท� ำ งานอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรทาง
ทะเล ประกอบด้ ว ยภาคประชาชน ภาคเอกชน
และหน่วยงานรัฐอื่น ๆ (เช่น นักท่องเที่ยว นักด�ำน�ำ้
ผูป้ ระกอบการธุรกิจท่องเทีย่ ว เรือด�ำน�ำ้ Liveaboard
เรือทัวร์ตกปลา สมาคมและชมรมทีเ่ กีย่ วข้องในประเทศ
และต่างประเทศ ชุมชนประมง-ชายฝั่ง กลุ่มประมง
พาณิชย์ สือ่ มวลชน อุทยานแห่งชาติทางทะเล ศูนย์ควบคุมการ
แจ้งเข้า-ออก เรือประมง) และรวบรวมข้อเสนอแนะต่าง ๆ
เพื่อจัดท�ำเป็นแผนการท�ำงาน หรือ ข้อตกลงร่วมกันใน
การติดตามสถานภาพและอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากใน
ประเทศไทยอย่างมีส่วนร่วม

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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ตารางที่ 2.1 แผนการด�ำเนินงานโครงการส�ำรวจสถานภาพสัตว์ทะเลหายากที่ได้รับการประกาศเป็นสัตว์สงวนและคุ้มครอง
กิจกรรม

พ.ศ. 2563
เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

1. งานติดตามข้อมูล
1.1 ติดตามและรวบรวมข้อมูลการแจ้ง
พบเห็นสัตว์ทะเลหายาก
ด้วยวิธีการสื่อสารออนไลน์
2 งานวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของสัตว์ทะเลหายาก
2.1 วิเคราะห์ข้อมูลการพบเห็นสัตว์ทะเล
หายาก 12 ชนิด
2.2 วิเคราะห์อตั ลักษณ์ของปลาฉลามวาฬ
ปลากระเบนราหูยักษ์ และ
ปลากระเบนราหูแนวปะการัง
จากรูปภาพ
2.2 วิเคราะห์อตั ลักษณ์ของปลาฉลามวาฬ
ปลากระเบนราหูยักษ์ และ
ปลากระเบนราหูแนวปะการัง
จากรูปภาพ
3. งานพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายาก
3.1 ประชาสัมพันธ์โครงการติดตาม
สถานภาพสัตว์ทะเลหายากที่ได้รับ
การประกาศเป็นสัตว์สงวน
และคุ้มครอง 11 ชนิด
3.2 ประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูล
สถานภาพ และวิธีการเก็บข้อมูล
ของสัตว์ทะเลหายาก 12 ชนิด
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ก.ย.

บทที่ 3

ผลการด�ำเนินงาน
การส�ำรวจสถานภาพ
และการแพร่กระจาย

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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ผลการสำ�รวจสถานภาพและการแพร่กระจาย
โครงการส�ำรวจสถานภาพสัตว์ทะเลหายากทีไ่ ด้รบั การ
ประกาศเป็นสัตว์สงวนและคุ้มครอง ได้ด�ำเนินงานเพื่อส�ำรวจ
สถานภาพสัตว์ทะเลหายากทั้ง 12 ชนิด ในพื้นที่ฝั่งอ่าวไทย
และฝั่งอันดามัน ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2563
โดยใช้วธิ กี ารติดตามและรวบรวมข้อมูลการแจ้งพบเห็นสัตว์ทะเล
หายากทีพ่ บในปัจจุบนั และข้อมูลการแจ้งพบเห็นในอดีตระหว่าง
ปี พ.ศ. 2561 - 2563 โดยการประสานงานกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักทีอ่ ยู่
ในกลุม่ เครือข่ายอนุรกั ษ์สตั ว์ทะเลหายากทีม่ บี ทบาทการท�ำงาน
อนุรกั ษ์รว่ มกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ ประกอบด้วย
ภาคประชาชน ภาคเอกชน และหน่วยงานรัฐอืน่ ๆ (เช่น นักท่องเทีย่ ว
นักด�ำน�้ำ ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว เรือด�ำน�้ำ Liveaboard
เรือทัวร์ตกปลา สมาคมและชมรมที่เกี่ยวข้องในประเทศและ
ต่างประเทศ ชุมชนประมงชายฝัง่ กลุม่ ประมงพาณิชย์ สือ่ มวลชน
อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ท างทะเล ศู น ย์ ค วบคุ ม การแจ้ ง เข้ า -ออก
เรื อ ประมง) ด้ ว ยวิ ธี ก ารสื่ อ สารออนไลน์ เ พื่ อ แลกเปลี่ ย น
ข้อมูล โดยข้อมูลการแจ้งพบเห็นที่รวบรวมได้ทั้งหมดถูกน�ำมา
วิเคราะห์เพื่อประเมินสถานภาพ ถิ่นอาศัย การแพร่กระจาย
พฤติ ก รรม และภั ย คุ ก คาม รวมถึ ง การจ� ำ แนกอั ต ลั ก ษณ์
ข อ ง ป ล า ฉ ล า ม ว า ฬ ป ล า ก ร ะ เ บ น ร า หู ยั ก ษ ์ แ ล ะ
ปลากระเบนราหู แ นวปะการั ง เพื่ อ ระบุ จ� ำ นวนประชากร
ในน่ า นน�้ ำ ไทย และรู ป แบบการเดิ น ทางและอพยพย้ า ยถิ่ น
พร้อมทั้งปรับปรุงฐานข้อมูลสถานภาพสัตว์ทะเลหายากทั้ง
12 ชนิด ให้เป็นปัจจุบัน

14

รายชื่ อ สั ต ว์ ท ะเลหายากที่ ไ ด้ รั บ การประกาศเป็ น
สัตว์สงวนและคุม้ ครองทัง้ 12 ชนิด ได้แก่ ปลาฉลามวาฬ (1 ชนิด)
ปลากระเบนราหู (2 ชนิด) ปลากระเบนปีศาจ (3 ชนิด) ปลาโรนิน
(1 ชนิด) ปลาฉนาก (4 ชนิด) และปลาฉลามเสือดาว (1 ชนิด)
มีชื่อสามัญและชื่อวิทยาศาสตร์ดังต่อไปนี้
1. ปลาฉลามวาฬ
(Whale shark, Rhincodon typus)
2. ปลากระเบนราหูยักษ์
(Giant manta ray, Mobula birostris)
3. ปลากระเบนราหูแนวปะการัง
(Reef manta ray, Mobula alfredi)
4. ปลากระเบนปีศาจครีบสั้น
(Shortfin devil ray, Mobula kuhlii)
5. ปลากระเบนปีศาจหางหนาม
(Giant devil ray, Mobula mobular)
6. ปลากระเบนปีศาจครีบโค้ง
(Bentfin deveil ray, Mobula thurstoni)
7. ปลาโรนิน
(Bowmouth guitarfish, Rhina ancylostoma)
8. ปลาฉนากยักษ์
(Largetooth sawfish, Pristis pristis)
9. ปลาฉนากเขียว
(Green sawfish, Pristis zijsron)
10. ปลาฉนากปากแหลม
(Narrow sawfish, Anoxypristis cuspidata)
11. ปลาฉนากฟันเล็ก
(Smalltooth sawfish, Pristis pectinata)
12. ปลาฉลามเสือดาว
(Leopard shark, Stegostoma fasciatum)

รายงานสำ�รวจสถานภาพสัตว์ทะเลหายากที่ได้รับการประกาศเป็นสัตว์สงวนและคุ้มครอง ฉบับสมบูรณ์ (Final Report) พ.ศ. 2563

สถานภาพและการแพร่กระจาย

ปลาฉลามวาฬ
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ปลาฉลามวาฬ (Whale shark, Rhincodon typus) : EN (IUCN Red List)
1. สถานภาพ

4. ภัยคุกคาม

ปี พ.ศ. 2546 ปลาฉลามวาฬถูกจัดอยูใ่ นบัญชีแนบท้าย
หมายเลข 2 (Appendix II) ของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่าง
ประเทศซึง่ ชนิดสัตว์และพืชป่าทีใ่ กล้สญ
ู พันธุ์ (CITES)

พบภัยคุกคามต่อปลาฉลามวาฬจากการท�ำประมง
ขยะทะเล และการท่องเที่ยว ดังนี้

ปี พ.ศ. 2559 IUCN Red List ก�ำหนดสถานภาพให้
เป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered Species, EN) เนื่องจาก
มีข้อมูลบ่งชี้ถึงจ�ำนวนประชากรที่ลดลงมากกว่าร้อยละ 50
ในระยะเวลาประมาณ 75 ปี
ปี พ.ศ. 2560 ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อ มจั ด สถานภาพให้ เ ป็ น สั ต ว์ ที่ มี
แนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable Species)
ปี พ.ศ. 2562 ปลาฉลามวาฬได้รับการคุ้มครองตาม
กฎหมายพระราชบัญญัตสิ งวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562
โดยได้ รั บ การประกาศเป็ น สั ต ว์ ป ่ า สงวนของประเทศไทย
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562

2. ถิ่นอาศัยและการแพร่กระจาย
สามารถพบปลาฉลามวาฬได้ ทั้ ง ฝั ่ ง อ่ า วไทยและ
ทะเลอั น ดามั น โดยมี ก ารพบเห็ น บริ เวณชายฝั ่ ง และเกาะ
ในเกือบทุกจังหวัดฝั่งอ่าวไทย ตั้งแต่อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ถึง
อ่าวไทยตอนล่าง ยกเว้นบริเวณอ่าวไทยตอนบนตั้งแต่จังหวัด
สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม
ที่ไม่มีการพบเห็นปลาฉลามวาฬมีชีวิต ส�ำหรับทะเลอันดามัน
สามารถพบปลาฉลามวาฬได้บริเวณชายฝัง่ และเกาะตัง้ แต่จงั หวัด
ระนอง (อันดามันตอนบน) ถึง สตูล (อันดามันตอนล่าง)

3. พฤติกรรม
ปลาฉลามวาฬที่พบในประเทศไทยส่วนใหญ่มีขนาด
ความยาวประมาณ 3 - 6 เมตร ยังอยูใ่ นช่วงวัยรุน่ (Juvenile) มี
นิสัยไม่ดุร้าย มักพบเห็นพฤติกรรมว่ายวนรอบเรือ และขึ้นกิน
อาหารบริเวณผิวน�้ำ
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•

ติดเครือ่ งมือประมงโดยบังเอิญ ได้แก่ อวนประมงพาณิชย์
(เช่น อวนล้อม อวนลาก อวนครอบปลากะตัก) อวนประมง
พืน้ บ้าน (เช่น อวนปลาทู) และโป๊ะ เป็นต้น
ปี พ.ศ. 2561 พบปลาฉลามวาฬติดอวนล้อมเรือประมง
พาณิชย์ และช่วยเหลือได้สำ� เร็จ จ�ำนวน 4 ครัง้ ดังนี้
1) 11 ก.พ. 61 : ทิศใต้ของหมู่เกาะพีพี จ.กระบี่ (1 ตัว)
2) 13 เม.ย. 61 : ใกล้เกาะบอน จ.พังงา (3 ตัว)
3) 12 พ.ค. 61 : ระหว่างเกาะพีพแี ละเกาะเขียว จ.พังงา (1 ตัว)
4) 20 ก.ค. 61 : ทะเลหน้า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี (1 ตัว)
และพบบาดเจ็บ 1 ตัว มีลกั ษณะคล้ายรอยจากการติดอวน
มีรอยแผลเป็นเส้นตาราง 5 รอย ทีด่ า้ นหน้าของครีบหลัง
เมือ่ 21 ธ.ค. 61 บริเวณท่าเรือบ้านเพ จ.ระยอง
ปี พ.ศ. 2562 พบปลาฉลามวาฬติดอวนล้อมเรือประมง
พาณิชย์ และช่วยเหลือได้สำ� เร็จ จ�ำนวน 3 ครัง้ ดังนี้
1) 8 ก.ค. 62 : เกาะสาม อ.ละงู จ.สตูล (3 ตัว)
2) 27 ก.ค. 62 : ใกล้เกาะพีพี จ.กระบี่ (1 ตัว)
3) 27 ก.ค. 62 : ใกล้เกาะรอก จ.กระบี่ (1 ตัว)
ปี พ.ศ. 2563 พบปลาฉลามวาฬติดอวนล้อมเรือประมง
พาณิชย์ และช่วยเหลือได้สำ� เร็จ จ�ำนวน 6 ครัง้ ดังนี้
1) 1 พ.ค. 63 : ใกล้หมู่เกาะห้า จ.กระบี่ (6 ตัว)
2) 23 พ.ค. 63 : ใกล้เกาะรอกนอก จ.กระบี่ (1 ตัว)
3) 27 มิ.ย. 63 : ใกล้เกาะรอกนอก จ.กระบี่ (3 ตัว)
4) 15 ก.ค. 63 : ใกล้เกาะอาดัง จ.สตูล (1 ตัว)
5) 18 ก.ค. 63 : ทะเลสตูล (1 ตัว)
6) 13 ส.ค. 63 : ระหว่างเกาะลิบงและเกาะรอก จ.ตรัง (2 ตัว)
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•

ติดเศษเครื่องมือประมง ได้แก่ เศษอวน เศษเชือก
เศษสายเบ็ด เป็นต้น
ปี พ.ศ. 2561 พบปลาฉลามวาฬติดเศษเครือ่ งมือประมง
มี เชื อ กพั น ที่ ค อดหาง และไม่ ส ามารถตั ด เอาออกได้
จ�ำนวน 2 ครัง้ ดังนี้
1) 20 พ.ค. 61 : เกาะร้านไก่ จ.ชุมพร
2) 30 พ.ค. 61 : แท่นขุดเจาะปิโตรเลียม ห่างจากชายฝัง่
ทะเล จ.นครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2562 พบปลาฉลามวาฬติดเศษเครือ่ งมือประมง
มีเชือกพันที่คอดหาง และสามารถช่วยตัดเชือกออกได้
จ�ำนวน 1 ครัง้ ดังนี้
1) 19 ต.ค. 62 : แท่นขุดเจาะปิโตรเลียม ห่างจากชายฝัง่
ทะเล จ.นครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2563 พบปลาฉลามวาฬติดเศษเครือ่ งมือประมง
มี เชื อ กพั น ที่ ค อดหาง และไม่ ส ามารถตั ด เอาออกได้
จ�ำนวน 2 ครัง้ ดังนี้
1) 19 พ.ค. 63 : เกาะร้านเป็ด-ร้านไก่ จ.ชุมพร
2) 13 มิ.ย. 63 : หินใบ จ.สุราษฎร์ธานี

•

•

•

พบขยะทะเลในกระเพาะอาหาร ได้แก่ ขยะพลาสติก
และเศษกระดาษ ซึ่งเป็นผลจากการชันสูตรซากปลา
ฉลามวาฬเกยตืน้ ตาย เมือ่ 23 พ.ค. 2548 บริเวณชายหาด
แหลมแม่พมิ พ์ จ.ระยอง ภายนอกมีบาดแผลทีห่ วั และหาง
ไม่สามารถระบุสาเหตุการตายที่แน่ชัดได้
การท่องเที่ยว ได้แก่ ว่ายน�้ำไล่ การว่ายน�้ำเข้าใกล้
การน�ำเรือเข้าใกล้ การใช้แฟลชหรือไฟส่องขณะถ่าย
ภาพ และการให้อาหารล่อจะส่งผลเสียต่อปลาฉลามวาฬ
ในแง่เป็นการรบกวน คุกคาม อาจท�ำให้เกิดบาดแผลจาก
การสัมผัสและติดเชื้อ หรือจากการชนหรือใบพัดเรือฟัน
ถูกตัวปลา และเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท�ำให้เพิ่ม
ความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ
การบาดเจ็บจากกิจกรรมมนุษย์ ทีไ่ ม่สามารถระบุสาเหตุ
ที่แน่ชัดได้
ปี พ.ศ. 2562 พบปลาฉลามวาฬมีบาดแผลสดเป็นรอยบาก
จ�ำนวน 4 รอย บริเวณส่วนหัว จ�ำนวน 1 ตัว และพบเห็นตัว
เดียวกันซ�ำ้ จ�ำนวน 2 ครัง้ ดังนี้

5. การแจ้งพบเห็นปลาฉลามวาฬ
ปี พ.ศ. 2561-2563
จากการรวบรวมข้อมูลการแจ้งพบเห็นปลาฉลามวาฬ
โดยผูแ้ จ้งข้อมูลการพบเห็น ได้แก่ กลุม่ นักด�ำน�ำ้ ลึก นักด�ำน�ำ้ ตืน้
เรือประมงพาณิชย์ เรือประมงพืน้ บ้าน นักตกปลา และเจ้าหน้าที่
อุทยานแห่งชาติ ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ถึง สิงหาคม
พ.ศ. 2563 ได้ทั้งหมด 671 ครั้ง เป็นการพบเห็นฝัง่ อ่าวไทย
383 ครั้ ง และทะเลอั น ดามั น 288 ครั้ ง (รายละเอี ย ดดั ง
ตารางที่ 3.1 ถึง 3.9 รูปที่ 3.1 และกราฟที่ 3.1 ถึง 3.2)
จังหวัดที่พบปลาฉลามวาฬฝั่งอ่าวไทย ได้แก่ ชลบุรี
ระยอง จั น ทบุ รี ตราด เพชรบุ รี ประจวบคี รี ขั น ธ์ ชุ ม พร
สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช ปัตตานี และนราธิวาส โดยบริเวณ
ที่มีการแจ้งพบเห็นมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่
1) หินใบ จ.สุราษฎร์ธานี (ร้อยละ 14.3)
2) เกาะร้านเป็ด-เกาะร้านไก่ จ.ชุมพร (ร้อยละ 11.2)
3) กองหินชุมพร จ.สุราษฎร์ธานี (ร้อยละ 10.7)
จังหวัดที่พบปลาฉลามวาฬฝั่งทะเลอันดามัน ได้แก่
พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล โดยบริเวณที่มีการแจ้งพบเห็น
มากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่
1) กองหินริเชลิว จ.พังงา (ร้อยละ 15.6)
2) เกาะบอน จ.พังงา (ร้อยละ 12.5)
3) หมู่เกาะห้า จ.กระบี่ (ร้อยละ 11.8)
จากข้อมูลการแจ้งพบเห็นทั้งหมด 671 ครั้ง พบทั้ง
สถานภาพมีชวี ติ ตาย ติดเครือ่ งมือประมงโดยบังเอิญ และบาดเจ็บ
หรือติดเศษเครื่องมือประมง ดังนี้
สถานภาพมีชีวิต จ�ำนวน 647 ครั้ง (ร้อยละ 96.5)
โดยทางฝัง่ ทะเลอันดามันทีห่ นิ แปดไมล์ จ.สตูล เป็นจุดทีพ่ บเห็น
ปลาฉลามวาฬได้มากสุด 5 ตัวต่อครัง้ และฝัง่ อ่าวไทยทีเ่ กาะร้าน
เป็ด-เกาะร้านไก่ จ.ชุมพร และหินใบ จ.สุราษฏร์ธานี เป็นจุดที่
พบเห็นปลาฉลามวาฬได้มากสุด 3 ตัวต่อครั้ง
สถานภาพตาย จ�ำนวน 3 ตัว (ร้อยละ 0.5) ทางฝั่ง
ทะเลอันดามันทั้งหมด ดังนี้
1) 5 ก.พ. 62 : ระหว่างเกาะบุโหลนเลและอ่าวพังกาใหญ่
จ.สตูล (เพศผู้โตเต็มวัย ความยาว 8.8 ม. ไม่พบ
บาดแผลภายนอกที่ชัดเจน)

1) 17, 19 เม.ย. 62 : หินใบ จ.สุราษฎร์ธานี
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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2) 15 พ.ย. 62 : หลังเกาะกวาง บ้านหลังเขา จ.ตรัง
(เพศผู้ ความยาว 5.3 ม. มีเชือกพันรัดที่โคนหาง
ไม่พบบาดแผลภายนอกที่ชัดเจน)

โดยในการพบเห็นครั้งที่ 4 ปลาฉลามวาฬตัวดังกล่าวมี
รอยต�ำหนิแผลเป็นเพิม่ เติม คือจากเดิมทีค่ รีบหางมีสภาพสมบูรณ์
เปลี่ยนเป็นปลายครีบหางส่วนบนขาดแหว่งไป ดังภาพ

3) 3 ม.ค. 63 : ระหว่างเกาะเฮ และเกาะราชาใหญ่ จ.ภูเก็ต
(เพศเมีย ความยาว 8 ม. ครีบก้นถึงปลายหางขาดหาย
ไป ไม่พบบาดแผลภายนอกส่วนอืน่ ๆ ที่ชัดเจน)
สถานภาพติดเครือ่ งมือประมงโดยบังเอิญ สามารถช่วย
เหลือได้สำ� เร็จจ�ำนวน 13 ครัง้ (ร้อยละ 2) โดยพบบริเวณ จ.กระบี่
มากทีส่ ดุ และรองลงมาคือ สตูล ตรัง พังงา และปัตตานี ตามล�ำดับ
โดยส่วนใหญ่พบติดเรือประมงอวนล้อม 1-3 ตัวต่อครั้ง และ
เคยพบติดมากสุด 6 ตัวต่อครั้ง บริเวณใกล้หมู่เกาะห้า จ.กระบี่
สถานภาพบาดเจ็บ หรือติดเศษเครื่องมือประมง
(มีเชือกพันที่คอดหาง) จ�ำนวน 8 ครั้ง (ร้อยละ 1) โดยพบบริเวณ
เกาะร้านเป็ด-ร้านไก่ จ.ชุมพร และหินใบ จ.สุราษฎร์ธานี
มากที่สุด และรองลงมาบริเวณแท่นขุดเจาะปิโตรเลียมห่างจาก
ชายฝั่งทะเล จ.นครศรีธรรมราช และท่าเรือบ้านเพ จ.ระยอง
ตามล�ำดับ

6. การจ�ำแนกอัตลักษณ์ปลาฉลามวาฬ
ปี พ.ศ. 2561-2563
จากข้อมูลการแจ้งพบเห็นปลาฉลามวาฬตั้งแต่เดือน
มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2563 สามารถจ�ำแนก
อัตลักษณ์ได้ทั้งหมด 274 ตัว แบ่งเป็นฝั่งอ่าวไทย 161 ตัว และ
ทะเลอันดามัน 113 ตัว (รายละเอียดดังตารางที่ 3.1 ถึง 3.3)
ผลจากการจ�ำแนกอัตลักษณ์ พบว่าระหว่างปี พ.ศ. 2561
ถึง พ.ศ. 2562 พบปลาฉลามวาฬตัวเดิมซ�้ำ จ�ำนวน 2 ตัว ดังนี้
ตัวที่ 1 พบทางฝั่งอ่าวไทย
ครั้งที่ 1 : 17 ต.ค. 61 : กองหินชุมพร จ.สุราษฎร์ธานี
ครัง้ ที่ 2 : 19 ต.ค. 61 : กรีนร็อค เกาะเต่า จ.สุราษฏร์ธานี
ครั้งที่ 3 : 21 ต.ค. 61 : หินใบ จ.สุราษฎร์ธานี
ครั้งที่ 4 : 13 ส.ค. 62 : กองหินชุมพร จ.สุราษฏร์ธานี
ครั้งที่ 5 : 31 ส.ค. 62 : เกาะโลซิน จ.ปัตตานี
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ตัวที่ 1 : พบครั้งที่ 1

ตัวที่ 1 : พบครั้งที่ 4

ตัวที่ 2 พบทางฝั่งทะเลอันดามัน
ครั้งที่ 1 : 31 มี.ค. 61 : หมู่เกาะห้า จ.กระบี่
ครั้งที่ 2 : 6 เม.ย. 62 : กองหินริเชลิว จ.พังงา
ครั้งที่ 3 : 15 เม.ย. 62 : กองหินริเชลิว จ.พังงา

7. รูปแบบการเดินทางและอพยพย้ายถิ่น
จากข้อมูลการจ�ำแนกอัตลักษณ์และประวัตกิ ารพบเห็น
ซ�้ำของปลาฉลามวาฬ (Capture History) ในประเทศไทยตั้งแต่
เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2563 พบว่าปลา
ฉลามวาฬมีรูปแบบการเดินทางและการอพยพย้ายถิ่นเบื้องต้น
หลายรูปแบบ ดังนี้ (ตารางที่ 3.10 และรูปที่ 3.2)
1. สามารถพบปลาฉลามวาฬตัวเดิมซ�้ำได้ที่บริเวณเดิม
2. สามารถพบปลาฉลามวาฬตัวเดิมซ�้ำได้บริเวณ :

•
•
•

อ่าวไทยตะวันออกและอ่าวไทยตอนกลาง
อ่าวไทยตอนกลางและอ่าวไทยตอนล่าง
ทะเลอันดามันเหนือและทะเลอันดามันใต้

จากการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลการพบเห็น
ปลาฉลาวาฬนอกน่ า นน�้ ำ ไทย ร่ ว มกั บ องค์ ก ร Marine
Megafauna Foundation (MMF) ยังไม่มีรายงานการพบซ�้ำใน
พื้นที่อื่น ๆ นอกน่านน�้ำไทย

รายงานสำ�รวจสถานภาพสัตว์ทะเลหายากที่ได้รับการประกาศเป็นสัตว์สงวนและคุ้มครอง ฉบับสมบูรณ์ (Final Report) พ.ศ. 2563

ตารางที่ 3.1 จ�ำนวนครัง้ การแจ้งพบเห็นและการจ�ำแนกอัตลักษณ์ปฺ ลาฉลามวาฬในน่านน�ำ้ ไทย (เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2563)
ตั้งแต่
ถึง

ม.ค. 61
ธ.ค. 61

ม.ค. 62
ธ.ค. 62

ม.ค. 63
ส.ค. 63

206

300

165

199

292

156

ติดเครื่องมือประมงโดยบังเอิญ

4

3

6

บาดเจ็บ/ติดเศษเครื่องมือประมง

3

3

2

ตาย

0

2

1

78

142

56

เพศผู้

1

5

5

เพศเมีย

3

11

2

ไม่ทราบเพศ

74

126

49

จ�ำนวนที่มีประวัติเคยพบเห็นมาก่อน (ตัว)

-

2

0

จ�ำนวนรวมที่จ�ำแนกอัตลักษณ์ได้ในฐานข้อมูล
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 (ตัว)

78

218

274

จ�ำนวนการแจ้งพบเห็น (ครั้ง)
มีชีวิต

จ�ำนวนที่จ�ำแนกอัตลักษณ์ได้ (ตัว)

จำนวนการแจงพบเห็นปลาฉลามวาฬ (ครั้ง)
300

อันดามัน

225

อาวไทย

150
75
0

กราฟที่ 3.1 สัดส่วนการแจ้งพบเห็นปลาฉลามวาฬในน่านน�้ำไทย
(เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2563)

2561
ม.ค.-ธ.ค.

2562
ม.ค.-ธ.ค.

2563
ม.ค.-ส.ค.

ป พ.ศ.

จำนวนปลาฉลามวาฬที่จำแนกอัตลักษณได (ตัว)
160

อันดามัน

125

อาวไทย

80
40
0

กราฟที่ 3.2 สัดส่วนปลาฉลามวาฬที่จ�ำแนกอัตลักษณ์ได้ในน่านน�้ำไทย
(เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2563)

2561
ม.ค.-ธ.ค.

2562
ม.ค.-ธ.ค.

2563
ม.ค.-ส.ค.

ป พ.ศ.
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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ตารางที่ 3.2 จ�ำนวนครัง้ การแจ้งพบเห็นและการจ�ำแนกอัตลักษ์ปลาฉลามวาฬฝัง่ ทะเลอันดามัน (เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2563)
ตั้งแต่

ม.ค. 61

ม.ค. 62

ม.ค. 63

ถึง

ธ.ค. 61

ธ.ค. 62

ส.ค. 63

53

126

109

มีชีวิต

50

121

102

ติดเครื่องมือประมงโดยบังเอิญ

3

3

6

บาดเจ็บ/ติดเศษเครื่องมือประมง

0

0

0

ตาย

0

2

1

13

66

35

เพศผู้

0

3

4

เพศเมีย

0

5

2

ไม่ทราบเพศ

13

58

29

จ�ำนวนที่มีประวัติเคยพบเห็นมาก่อน (ตัว)

-

1

0

จ�ำนวนรวมที่จ�ำแนกอัตลักษณ์ได้ในฐานข้อมูล
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 (ตัว)

13

78

113

จ�ำนวนการแจ้งพบเห็น (ครั้ง)

จ�ำนวนที่จ�ำแนกอัตลักษณ์ได้ (ตัว)

ตารางที่ 3.3 จ�ำนวนครัง้ การแจ้งพบเห็นและการจ�ำแนกอัตลักษณ์ปลาฉลามวาฬฝัง่ อ่าวไทย (เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2563)
ตั้งแต่

ม.ค. 61

ม.ค. 62

ม.ค. 63

ถึง

ธ.ค. 61

ธ.ค. 62

ส.ค. 63

153

174

56

149

171

54

ติดเครื่องมือประมงโดยบังเอิญ

1

0

0

บาดเจ็บ/ติดเศษเครื่องมือประมง

3

3

2

ตาย

0

0

0

65

76

21

เพศผู้

1

2

1

เพศเมีย

3

6

0

ไม่ทราบเพศ

61

68

20

จ�ำนวนที่มีประวัติเคยพบเห็นมาก่อน (ตัว)

-

1

0

จ�ำนวนรวมที่จ�ำแนกอัตลักษณ์ได้ในฐานข้อมูล
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 (ตัว)

65

140

161

จ�ำนวนการแจ้งพบเห็น (ครั้ง)
มีชีวิต

จ�ำนวนที่จ�ำแนกอัตลักษณ์ได้ (ตัว)

20

รายงานสำ�รวจสถานภาพสัตว์ทะเลหายากที่ได้รับการประกาศเป็นสัตว์สงวนและคุ้มครอง ฉบับสมบูรณ์ (Final Report) พ.ศ. 2563

ตารางที่ 3.4 ตารางจ�ำนวนครั้งการแจ้งพบเห็นปลาฉลามวาฬ ฝั่งอ่าวไทย (เดือนมกราคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2561)
จ�ำนวนครั้งการแจ้งพบเห็นปลาฉลามวาฬ ฝั่งอ่าวไทย (ม.ค.-ธ.ค. 61)

จังหวัด / สถานที่
ชุมพร
เกาะร้านเป็ด-เกาะร้านไก่, หินแพ, เรือ
หลวงปราบ, เกาะง่ามน้อย, หินหลักง่าม,
อ่าวคราม อ.สวี, เกาะง่ามใหญ่, กองหิน
สามเหลี่ยม, บางเบิด, เกาะร้านไก่ (I)

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
2
2
26 19 13
1
1
2
66

สุราษฎร์ธานี
หินใบ, กองหินชุมพร, กองหินตุ้งกู้, เกาะเต่า
(กรีนร็อค, เรดร็อค, กองหินหินวง, เกาะกง
ทรายแดง), เรือหลวงสัตกูต

4

3

1

2

7

1

-

1

2

15

4

7

47

ตราด
เรือหลวงช้าง, เกาะช้าง (หินลูกบาศก์,
บลูเบอรี่ฮิลล์), เกาะรัง, กองหินเกาะรัง

1

1

2

8

1

-

-

-

-

-

-

2

15

ชลบุรี
แสมสาร, เรือจมสุทธาทิพย์, เกาะนก,
หินสันฉลาม, เกาะสีชัง

-

-

4

-

1

1

-

-

1

-

-

-

7

ประจวบคีรีขันธ์
เกาะทะลุ (อ่าวกรวด), เขาตะเกียบ,
สามร้อยยอด

-

-

1

-

-

-

-

-

5

1

-

-

7

ระยอง
หินเพลิง, เกาะทะลุ, เกาะเสม็ด, บ้านเพ (I)

1

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

4

ปัตตานี
เกาะโลซิน, สายบุรี (C.R)

-

-

-

-

1

-

1

1

1

-

-

-

4

จันทบุรี
หินฤทธิเดช

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

เพชรบุรี
ชะอ�ำ

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

นครศรีธรรมราช
แท่นขุดเจาะปิโตรเลียม (I)

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

7

7

10

36

30

15

2

3

13

16

4

10

153

รวม
หมายเหตุ

หรือ (I) คือ สถานภาพแรกพบได้รับบาดเจ็บจากการติดเศษเครื่องมือประมง หรือ อื่นๆ
หรือ (C.R) คือ สถานภาพแรกพบติดเครื่องมือประมงและช่วยเหลือส�ำเร็จ

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

21

ตารางที่ 3.5 ตารางจ�ำนวนครั้งการแจ้งพบเห็นปลาฉลามวาฬ ฝั่งทะเลอันดามัน (เดือนมกราคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2561)
จ�ำนวนครั้งการแจ้งพบเห็นปลาฉลามวาฬ ฝั่งทะเลอันดามัน (ม.ค.-ธ.ค. 61)

จังหวัด / สถานที่

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
3
1
5
7
1
3
4
24

พังงา
กองหินริเชลิว, เกาะบอน, เกาะตาชัย,
กองหินตาชัย, เรือจมบุญสูง, ทับละมุ,
ระหว่างเกาะไข่นอกและเกาะห้อง,
ใกล้เกาะบอน (C.R)
กระบี่
หมู่เกาะห้า (ลูก3, ลูก5), หินแดง, กะรังแห้ง,
เกาะบิดะ๊ นอก, หมูเ่ กาะพีพ,ี เกาะพีพเี ล (อ่าว
ปิเละ, อ่าวไวกิ้ง), อ่าวเกาะทะลุ ต.อ่าวลึก
น้อย, ใกล้เกาะพีพี (C.R), ระหว่างเกาะพีพี
และเกาะเขียว (C.R)

-

1

1

2

5

-

-

3

-

4

3

1

20

ภูเก็ต
อ่าวกมลา, เกาะไม้ท่อน, เกาะราชา,
เกาะราชาน้อย, หินหมูสังนอก, หินหมูสังใน

1

-

1

1

-

-

-

1

-

1

-

1

6

สตูล
หินแปดไมล์

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

ไม่ได้ระบุ
ทะเลอันดามัน, ทะเลอันดามันใต้

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

2

4

2

7

11

7

0

0

4

0

6

6

6

53

รวม
หมายเหตุ

22

หรือ (C.R) คือ สถานภาพแรกพบติดเครื่องมือประมงและช่วยเหลือส�ำเร็จ

รายงานสำ�รวจสถานภาพสัตว์ทะเลหายากที่ได้รับการประกาศเป็นสัตว์สงวนและคุ้มครอง ฉบับสมบูรณ์ (Final Report) พ.ศ. 2563

ตารางที่ 3.6 ตารางจ�ำนวนครั้งการแจ้งพบเห็นปลาฉลามวาฬ ฝั่งอ่าวไทย (เดือนมกราคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2562)
จ�ำนวนครั้งการแจ้งพบเห็นปลาฉลามวาฬ ฝั่งอ่าวไทย (ม.ค.-ธ.ค. 62)

จังหวัด / สถานที่
สุราษฎร์ธานี
หินใบ, กองหินชุมพร, กองหินตุ้งกู้,
เกาะเต่า (ไวท์ร็อค, หินพีวี, เกาะ
กงทรายแดง, กรีนร็อค, อ่าวม่วง,
ทวินร็อค, เรือสัตกูด, Noname
Pinnacle), หินใบ (I)

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ไม่ระบุ รวม
3
3
6
14 13 10 13
7
2
10
3
6
1
91

ชุมพร
เกาะร้านเป็ด-เกาะร้านไก่, เรือหลวง
ปราบ, หินแพ, เกาะง่ามน่อย, เกาะ
ง่ามใหญ่, กองหินสามเหลี่ยม, เกาะ
เวียง, แหลมใหญ่, เกาะสาก, หาดทุ่ง
วัวแล่น, อ่าวสะพลี

-

-

7

11

13

6

7

3

5

6

-

-

-

58

ปัตตานี
เกาะโลซิน

-

-

-

-

-

1

-

5

4

-

-

-

-

10

ประจวบคีรีขันธ์
อ่าวคัน่ กะได, บ้านกรูด, บ่อทองหลาง,
สามร้อยยอด, กลางทะเลอ่าวไทย

-

-

1

-

1

-

1

-

-

2

-

-

-

5

ตราด
เรือหลวงช้าง, เกาะช้าง (หินราบ)

1

1

2

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

5

นครศรีธรรมราช
เกาะกระ, แท่นเอราวัณ (I.R)

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

2

ชลบุรี
แสมสาร

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

เพชรบุรี
ชะอ�ำ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

นราธิวาส
โคกเคียน (บาเฆะ)

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

4

5

16

25

28

17

21

15

12

19

5

6

1

174

รวม
หมายเหตุ
		

1

หรือ (I) คือ สถานภาพแรกพบได้รับบาดเจ็บจากการติดเศษเครื่องมือประมง หรือ อื่นๆ
หรือ (I.R) คือ สถานภาพแรกพบได้รับบาดเจ็บจากการติดเศษเครื่องมือประมง และได้รับการช่วยเหลือออกจากเศษเครื่องมือประมง
และปล่อยกลับสู่ทะเลอย่างปลอดภัย

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

23

ตารางที่ 3.7 ตารางจ�ำนวนครั้งการแจ้งพบเห็นปลาฉลามวาฬ ฝั่งทะเลอันดามัน (เดือนมกราคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2562)
จ�ำนวนครั้งการแจ้งพบเห็นปลาฉลามวาฬ ฝั่งทะเลอันดามัน (ม.ค.-ธ.ค. 62)

จังหวัด / สถานที่
พังงา
กองหินริเชริว, เกาะบอน (เวสต์ริจ),
เกาะตาชัย, กองหินตาชัย, หมู่เกาะสิมิลัน
(เบรค-ฟาสเบน เกาะเก้า, คริสต์มาสพอยท์
เกาะเก้า, หินปูซาร์/หินหัวกะโหลก),
หมูเ่ กาะสุรนิ ทร์, เกาะตอรินลา, เกาะยาวน้อย

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
14 10 15 13
4
3
6
65

กระบี่
หินม่วง-หินแดง, หมู่เกาะห้า (ลูก1, ลูก5,
ลูก6), เกาะบิด๊ะนอก, หินบิด๊ะ, หมู่เกาะพีพี,
เกาะห้อง, เกาะรอก, ใกล้เกาะรอก (C.R),
ใกล้เกาะพีพี (C.R)

2

5

7

1

1

1

4

-

-

2

11

5

39

สตูล
หินแปดไมล์, เกาะหลีเป๊ะ (สโตนเฮนจ์),
เกาะบุโหลนเล (อ่าวพังกาใหญ่) (D),
เกาะสาม (C.R)

-

1

-

1

6

3

1

1

-

-

-

-

13

ภูเก็ต
เกาะแวว, เกาะดอกไม้, เกาะไม้ท่อน, เกาะ
ราชาใหญ่, เกาะราชาน้อย, ระหว่างเกาะ
ราชาใหญ่-น้อย, เรือจมครุยเซอร์

-

-

1

2

-

-

1

-

-

-

2

1

7

ตรัง
เกาะกวาง บ้านหลังเขา (D)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

ไม่ได้ระบุ
ทะเลอันดามัน

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

รวม 16

16

23

17

12

4

6

1

0

2

17

12

126

หมายเหตุ

24

หรือ (C.R) คือ สถานภาพแรกพบติดเครื่องมือประมงและช่วยเหลือส�ำเร็จ
หรือ (D) คือ สถานภาพตาย

รายงานสำ�รวจสถานภาพสัตว์ทะเลหายากที่ได้รับการประกาศเป็นสัตว์สงวนและคุ้มครอง ฉบับสมบูรณ์ (Final Report) พ.ศ. 2563

ตารางที่ 3.8 ตารางจ�ำนวนครั้งการแจ้งพบเห็นปลาฉลามวาฬ ฝั่งอ่าวไทย (เดือนมกราคม ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2563)
จ�ำนวนครั้งการแจ้งพบเห็นปลาฉลามวาฬ ฝั่งอ่าวไทย (ม.ค.-ส.ค. 63)

จังหวัด / สถานที่

ม.ค.
2

ก.พ.
2

มี.ค.
1

เม.ย.
1

พ.ค.
8

มิ.ย.
4

ก.ค.
2

ส.ค.
5

รวม
25

ชุมพร
เรือหลวงปราบ, เกาะง่ามน้อย, เกาะง่ามใหญ่,
หิ น หลั ก ง่ า ม, ระหว่ า งเกาะง่ า มและเกาะ
มาตรา, เกาะร้านไก่, เกาะไข่, แหลมช่องพระ,
เกาะร้านเป็ด-เกาะร้านไก่ (I)

-

1

-

-

2

1

3

5

12

ปัตตานี
เกาะโลซิน

-

-

-

-

-

-

-

6

7

ระยอง
บ้านเพ, เกาะเสม็ด, หินเพลิง

-

-

1

-

2

2

-

-

5

เพชรบุรี
ชะอ�ำ หาดเจ้าส�ำราญ

-

-

-

1

-

-

1

-

2

ประจวบคีรีขันธ์
สามร้อยยอด, บางสะพานน้อย

-

-

-

-

1

-

1

-

2

ชลบุรี
เกาะจวง แสมสาร, เกาะสีชัง

-

-

-

-

-

1

1

-

2

จันทบุรี
แหลมสิงห์

-

-

1

-

-

-

-

-

1

ตราด
บลูเบอร์รี่ฮิล เกาะช้าง

-

-

-

-

-

-

1

-

1

2

3

3

2

13

8

9

16

56

สุราษฎร์ธานี
หินใบ, กองชุมพร, กองหินตุ้งกู้, เกาะเต่า
(กรีนร็อค, อ่าวโตนด), อ่าวบ้านดอน, พุ่ม
เรียง, หินใบ (I)

รวม
หมายเหตุ

หรือ (I) คือ สถานภาพแรกพบได้รับบาดเจ็บจากการติดเศษเครื่องมือประมง หรือ อื่นๆ

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

25

ตารางที่ 3.9 ตารางจ�ำนวนครั้งการแจ้งพบเห็นปลาฉลามวาฬ ฝั่งทะเลอันดามัน (เดือนมกราคม ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2563)
จ�ำนวนครั้งการแจ้งพบเห็นปลาฉลามวาฬ ฝั่งอ่าวไทย (ม.ค.-ส.ค. 63)

จังหวัด / สถานที่

ม.ค.
11

ก.พ.
16

มี.ค.
11

เม.ย.

พ.ค.
3

มิ.ย.
1

ก.ค.
1

ส.ค.
10

รวม
53

พังงา
เกาะบอน, กองหินริเชลิว, กองหินตาชัย, อ่าว
น�ำชัย เกาะสิมลิ นั , หมูเ่ กาะสุรนิ ทร์, อ่าวพังั งา

8

10

15

-

1

-

1

-

35

สตูล
หินแปดไมล์, เกาะตาลัง, ใกล้เกาะอาดัง (C.R),
ไม่ระบุ (C.R)

-

-

1

-

-

-

3

11

15

ภูเก็ต
เกาะดอกไม้, ระหว่างเกาะราชาใหญ่และ
เกาะราชาน้อย, เกาะเฮ (D)

3

-

1

-

-

-

-

-

4

ตรัง
ไม่ระบุ, ระหว่างเกาะลิบงและเกาะรอก (C.R)

-

-

-

1

-

-

-

1

2

รวม

22

26

28

1

4

1

5

22

109

กระบี่
หมูเ่ กาะห้า, เกาะบิดะ๊ นอก, หินม่วง-หินแดง,
เกาะพีพี, หินบิด๊ะ, หินไกล, กะรังแห้ง,
เกาะรอก, เกาะลันตา, เกาะหมา, ใกล้เกาะ
รอกนอก (C.R), ใกล้หมู่เกาะห้า (C.R),
หินมาเล (C.R)

หมายเหตุ

26

หรือ (C.R) คือ สถานภาพแรกพบติดเครื่องมือประมงและช่วยเหลือส�ำเร็จ
หรือ (D) คือ สถานภาพตาย

รายงานสำ�รวจสถานภาพสัตว์ทะเลหายากที่ได้รับการประกาศเป็นสัตว์สงวนและคุ้มครอง ฉบับสมบูรณ์ (Final Report) พ.ศ. 2563

N

อาวไทย

ทะเลอันดามัน

จุดที่มีการแจงพบเห็นปลาฉลามวาฬในนานน้ำไทย
(มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2563)

มีชีวิต
ตาย

ติดเครื่องมือประมงและชวยเหลือสำเร็จ
ติดเศษเครื่องมือประมง / ไดรับบาดเจ็บ

รูปที่ 3.1 แผนที่จุดที่มีการแจ้งพบเห็นปลาฉลามวาฬในน่านน�้ำไทย
(เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2563)
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

27

100°0’0’’E

102°0’0’’E

12°0’0’’N

ประจวบ
คีรีขันธ

เรือจมสุทธาทิพย
เกาะนก แสมสาร

ตราด
หินลูกบาศก
เรือหลวงชาง

12°0’0’’N

ชลบุรี

อาวไทย

เกาะทะลุ
เกาะรานเปด-เกาะรานไก
กองหินสามเหลี่ยม
หินแพ
เกาะงามใหญ
กองหินชุมพร
เกาะงามนอย
เกาะเตา
เรือหลวงปราบ
หินใบ
กองหินตุงกู

10°0’0’’N

10°0’0’’N

ชุมพร

8°0’0’’N

8°0’0’’N

สุราษฎรธานี

เกาะโลซิน

ทะเลอันดามัน
0 25 50

100

ปตตานี
150

200

กิโลเมตร

100°0’0’’E

102°0’0’’E

รูปที่ 3.2 แผนที่จุดที่มีการแจ้งพบเห็นปลาฉลามวาฬตัวเดิมซ�้ำในอ่าวไทย
(เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2563)

28

รายงานสำ�รวจสถานภาพสัตว์ทะเลหายากที่ได้รับการประกาศเป็นสัตว์สงวนและคุ้มครอง ฉบับสมบูรณ์ (Final Report) พ.ศ. 2563

98°0’0’’E
150

200

102°0’0’’E

กิโลเมตร

12°0’0’’N

100

12°0’0’’N

0 25 50

100°0’0’’E

10°0’0’’N

10°0’0’’N

อาวไทย

กองหินริเชลิว
เกาะตาชัย
เกาะบอน
กระบี่

ทะเลอันดามัน

8°0’0’’N

8°0’0’’N

พังงา

เกาะดอกไม
หมูเกาะพีพี
เกาะบิดะนอก
หินบิดะ

หมูเกาะหา
หินมวง-หินแดง

สตูล

สโตนเฮนจ
หินแปดไมล
98°0’0’’E

100°0’0’’E

102°0’0’’E

รูปที่ 3.3 แผนที่จุดที่มีการแจ้งพบเห็นปลาฉลามวาฬตัวเดิมซ�้ำในทะเลอันดามัน
(เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2563)

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

29

ตารางที่ 3.10 ข้อมูลปลาฉลามวาฬที่จ�ำแนกอัตลักษณ์ได้ซ�้ำในน่านน�้ำไทย (เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2563)

อ่าวไทย

พบซ�้ำบริเวณเดิม

30

ระยะห่างระหว่าง
วันที่พบซ�้ำ (วัน)

ระยะทางระหว่างจุดที่
พบซ�้ำ (กม.) และทิศทาง

กองหินชุมพร จ.สุราษฎร์ธานี
กองหินชุมพร จ.สุราษฎร์ธานี

1

พบบริเวณเดิม

28 ก.ย. 61
29 ก.ย. 61

เกาะทะลุ จ.ประจวบคีรีขันธ์
เกาะทะลุ จ.ประจวบคีรีขันธ์

1

พบบริเวณเดิม

3

16 ก.ค. 62
17 ก.ค. 62

เกาะร้านไก่ จ.ชุมพร
เกาะร้านไก่ จ.ชุมพร

1

พบบริเวณเดิม

4

13 ส.ค. 62
14 ส.ค. 62

กองชุมพร จ.สุราษฏร์ธานี
กองชุมพร จ.สุราษฏร์ธานี

1

พบบริเวณเดิม

5

7 ก.ย. 62
9 ก.ย. 62

เกาะโลซิน จ.ปัตตานี
เกาะโลซิน จ.ปัตตานี

2

พบบริเวณเดิม

6

2 มิ.ย.62
6 มิ.ย.62

กองหินสามเหลี่ยม จ.ชุมพร
กองหินสามเหลี่ยม จ.ชุมพร

4

พบบริเวณเดิม

7

23 มี.ค. 62
28 มี.ค. 62

หินแพ จ.ชุมพร
หินแพ จ.ชุมพร

5

พบบริเวณเดิม

8

21 ส.ค. 63
31 ส.ค. 63

เกาะโลซิน จ.ปัตตานี
เกาะโลซิน จ.ปัตตานี

10

พบบริเวณเดิม

9

6 มิ.ย. 62
7 มิ.ย. 62
10 มิ.ย.62
11 มิ.ย.62
18 มิ.ย. 62

กองชุมพร จ.สุราษฎร์ธานี
กองชุมพร จ.สุราษฎร์ธานี
อ่าวม่วง เกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี
ไวท์ร็อค เกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี
กองชุมพร จ.สุราษฎร์ธานี

1
3
1
7

พบบริเวณเดิม
15 (SE)
4 (N)
15 (NW)

10

20 พ.ค. 61
5 มิ.ย. 61

หินแพ จ.ชุมพร
หินแพ จ.ชุมพร

16

พบบริเวณเดิม

11

27 เม.ย. 61
29 เม.ย. 61
17 พ.ค. 61
17 ต.ค. 61

หินแพ จ.ชุมพร
หินแพ จ.ชุมพร
หินแพ จ.ชุมพร
กองหินชุมพร จ.สุราษฎร์ธานี

2
18
153

พบบริเวณเดิม
พบบริเวณเดิม
50 (SE)

12

19 พ.ย. 61
26 ธ.ค. 61

หินใบ จ.สุราษฎร์ธานี
หินใบ จ.สุราษฎร์ธานี

37

พบบริเวณเดิม

13

28 เม.ย. 61
7 ธ.ค. 61

เรือหลวงช้าง จ.ตราด
เรือหลวงช้าง จ.ตราด

223

พบบริเวณเดิม

14

17 ต.ค. 61
13 ส.ค. 62
31 ส.ค. 62

กองหินชุมพร จ.สุราษฎร์ธานี
กองหินชุมพร จ.สุราษฎร์ธานี
เกาะโลซิน จ.ปัตตานี

300
18

พบบริเวณเดิม
400 (SE)

ตัวที่

วันที่พบ

1

20 พ.ค. 61
21 พ.ค. 61

2

จุดที่พบ

รายงานสำ�รวจสถานภาพสัตว์ทะเลหายากที่ได้รับการประกาศเป็นสัตว์สงวนและคุ้มครอง ฉบับสมบูรณ์ (Final Report) พ.ศ. 2563

ตารางที่ 3.10 ข้อมูลปลาฉลามวาฬที่จ�ำแนกอัตลักษณ์ได้ซ�้ำในน่านน�้ำไทย (เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2563) (ต่อ)

ทะเลอันดามัน

พบซ�้ำบริเวณเดิม
ระยะห่างระหว่าง
วันที่พบซ�้ำ (วัน)

ระยะทางระหว่างจุดที่
พบซ�้ำ (กม.) และทิศทาง

เกาะบอน จ.พังงา
เกาะบอน จ.พังงา

1

พบบริเวณเดิม

13 มี.ค. 63
15 มี.ค. 63

กองหินริเชลิว จ.พังงา
กองหินริเชลิว จ.พังงา

2

พบบริเวณเดิม

17

21 ม.ค. 63
24 ม.ค. 63

เกาะดอกไม้ จ.พังงา
เกาะดอกไม้ จ.พังงา

3

พบบริเวณเดิม

18

16 ม.ค. 62
21 ม.ค. 62

เกาะตาชัย จ.พังงา
เกาะตาชัย จ.พังงา

5

พบบริเวณเดิม

19

31 มี.ค. 61
6 เม.ย. 62
15 เม.ย. 62

หมู่เกาะห้า จ.กระบี่
กองหินริเชลิว จ.พังงา
กองหินริเชลิว จ.พังงา

6
9

พบบริเวณเดิม

20

31 มี.ค. 61
6 เม.ย. 62
15 เม.ย. 62

หมู่เกาะห้า จ.กระบี่
กองหินริเชลิว จ.พังงา
กองหินริเชลิว จ.พังงา

371
8

260 (NW)
พบบริเวณเดิม

21

13 ส.ค. 63
26 ส.ค. 63

หินแปดไมล์ จ.สตูล
หินแปดไมล์ จ.สตูล

13

พบบริเวณเดิม

22

15 ส.ค. 63
30 ส.ค. 63

หินบิด๊ะ จ.กระบี่
หินบิด๊ะ จ.กระบี่

15

พบบริเวณเดิม

23

31 มี.ค. 61
14 เม.ย. 61
3 พ.ค. 61

กองหินริเชลิว จ.พังงา
กองหินริเชลิว จ.พังงา
กองหินริเชลิว จ.พังงา

14
19

พบบริเวณเดิม

ตัวที่

วันที่พบ

15

15 ก.พ. 63
16 ก.พ. 63

16

จุดที่พบ

ทะเลอันดามัน

อ่าวไทย

พบซ�้ำบริเวณที่มีระยะห่างกันไม่เกิน 2 กิโลเมตร
1

21 พ.ค. 62
25 พ.ค. 62

เกาะง่ามใหญ่ จ.ชุมพร
หินแพ จ.ชุมพร

4

0.5

N

2

18 มี.ค. 61
18 มี.ค. 61

เรือจมสุทธาทิพย์ จ.ชลบุรี
เกาะนก แสมสาร จ.ชลบุรี

0

1

E

3

7 เม.ย. 61
7 เม.ย. 61

เกาะง่ามน้อย จ.ชุมพร
เกาะง่ามใหญ่ จ.ชุมพร

0

1

N

4

27 เม.ย. 61
- พ.ค. 61

เรือหลวงปราบ จ.ชุมพร
หินแพ จ.ชุมพร

-

2

N

5

4 พ.ย. 62
18 พ.ย. 62
28 พ.ย. 62

หินแดง จ.พังงา
หินม่วง จ.พังงา
หินแดง จ.พังงา

14
10

0.3
0.3

W
E

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

31

ตารางที่ 3.10 ข้อมูลปลาฉลามวาฬที่จ�ำแนกอัตลักษณ์ได้ซ�้ำในน่านน�้ำไทย (เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2563) (ต่อ)

อ่าวไทย

พบซ�้ำบริเวณที่มีระยะห่างกัน 5 - 100 กิโลเมตร

32

ตัวที่

วันที่พบ

จุดที่พบ

ระยะห่างระหว่าง
วันที่พบซ�้ำ (วัน)

ระยะทางระหว่างจุดที่
พบซ�้ำ (กม.) และทิศทาง

1

6 มิ.ย. 62
7 มิ.ย. 62
10 มิ.ย.62
11 มิ.ย.62
18 มิ.ย. 62

กองชุมพร จ.สุราษฎร์ธานี
กองชุมพร จ.สุราษฎร์ธานี
อ่าวม่วง เกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี
ไวท์ร็อค เกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี
กองชุมพร จ.สุราษฎร์ธานี

1
3
1
7

พบบริเวณเดิม
15 (SE)
4 (N)
15 (NW)

2

2 มิ.ย. 62
2 มิ.ย. 62
6 มิ.ย.62

เกาะร้านเป็ด จ.ชุมพร
กองหินสามเหลี่ยม จ.ชุมพร
กองหินสามเหลี่ยม จ.ชุมพร

0
4

20

SW

3

24 มี.ค. 61
21 เม.ย. 61
22 เม.ย. 61
27 เม.ย. 61

เกาะง่ามน้อย จ.ชุมพร
เกาะร้านเป็ด จ.ชุมพร
เกาะร้านเป็ด จ.ชุมพร
เกาะร้านเป็ด จ.ชุมพร

28
1
5

35

NE

4

23 เม.ย. 62
24 เม.ย. 62

กองหินชุมพร จ.สุราษฏร์ธานี
หินใบ จ.สุราษฏร์ธานี

1

40

SW

5

27 เม.ย. 61
29 เม.ย. 61
17 พ.ค. 61
17 ต.ค. 61

หินแพ จ.ชุมพร
หินแพ จ.ชุมพร
หินแพ จ.ชุมพร
กองหินชุมพร จ.สุราษฎร์ธานี

2
18
153

6

26 เม.ย. 62
11 พ.ค. 62

เรือหลวงปราบ จ.ชุมพร
ไวท์ร็อค เกาะเต่า จ.สุราษฏร์ธานี

15

60

SE

7

21 มี.ค. 62
24 มี.ค. 62

กองหินชุมพร จ.สุราษฎร์ธานี
เกาะร้านไก่ จ.ชุมพร

3

70

NW

8

3 มิ.ย. 62
23 มิ.ย.62

กองหินตุ้งกู จ.สุราษฎร์ธานี
หินแพ จ.ชุมพร

20

70

NW

9

11 พ.ค. 62
17 พ.ค. 62

เกาะร้านไก่ จ.ชุมพร
หินพีว,ี ไวท์รอ็ ค เกาะเต่า จ.สุราษฏร์ธานี

6

80

SE

10

11 เม.ย. 62
17 เม.ย. 62
19 เม.ย. 62
20 เม.ย. 62

เกาะร้านเป็ด-เกาะร้านไก่ จ.ชุมพร
หินใบ จ.สุราษฏร์ธานี
หินใบ จ.สุราษฏร์ธานี
หินใบ จ.สุราษฏร์ธานี

6
2
1

รายงานสำ�รวจสถานภาพสัตว์ทะเลหายากที่ได้รับการประกาศเป็นสัตว์สงวนและคุ้มครอง ฉบับสมบูรณ์ (Final Report) พ.ศ. 2563

พบบริเวณเดิม
พบบริเวณเดิม
50 (SE)

100 (SE)
พบบริเวณเดิม
พบบริเวณเดิม

ตารางที่ 3.10 ข้อมูลปลาฉลามวาฬที่จ�ำแนกอัตลักษณ์ได้ซ�้ำในน่านน�้ำไทย (เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2563) (ต่อ)

ทะเลอันดามัน

พบซ�้ำบริเวณที่มีระยะห่างกัน 5 - 100 กิโลเมตร
จุดที่พบ

ระยะห่างระหว่าง
วันที่พบซ�้ำ (วัน)

ระยะทางระหว่างจุดที่
พบซ�้ำ (กม.) และทิศทาง

ตัวที่

วันที่พบ

11

27 ก.พ. 62
1 มี.ค. 62

เกาะพีพี จ.กระบี่
เกาะบิดะ๊ จ.กระบี่

2

5

S

12

27 พ.ค. 62
31 พ.ค. 62

สโตนเฮนจ์ เกาะตาลัง จ.สตูล
หินแปดไมล์ จ.สตูล

4

20

S

13

2 ก.พ. 62
2 เม.ย. 62

หินบิดะ๊ จ.กระบี่
หมูเ่ กาะห้า จ.กระบี่

59

25

SE

14

15 ต.ค. 61
16 ต.ค. 61

หินแดง จ.กระบี่
หมูเ่ กาะห้า จ.กระบี่

1

30

NE

15

31 มี.ค. 62
18 พ.ค. 62

หมูเ่ กาะห้า จ.กระบี่
เกาะบิดะ๊ จ.กระบี่

48

30

NW

16

13 ม.ค. 63
21 ม.ค. 63
24 ม.ค. 63

เกาะบิด๊ะนอก จ.กระบี่
เกาะดอกไม้ จ.พังงา
เกาะดอกไม้ จ.พังงา

8
3

17

21 มี.ค. 63
30 ส.ค. 63

หินม่วง-หินแดง จ.กระบี่
หินบิดะ๊ จ.กระบี่

284

50

N

18

10 ก.พ. 62
8 เม.ย. 62

กองหินริเชลิว จ.พังงา
เกาะบอน จ.พังั งา

57

65

SW

30 (NW)
พบบริเวณเดิม

ทะเลอันดามัน

อ่าวไทย

พบซ�้ำบริเวณที่มีระยะห่างกันมากกว่า 100 กิโลเมตร
ตัวที่

วันที่พบ

จุดที่พบ

ระยะห่างระหว่าง
วันที่พบซ�้ำ (วัน)

ระยะทางระหว่างจุดที่
พบซ�้ำ (กม.) และทิศทาง

1

13 พ.ค. 61
24 ธ.ค. 61

หินสันฉลาม แสมสาร จ.ชลบุรี
หินลูกบาศก์ เกาะช้าง จ.ตราด

225

150

SE

2

13 ม.ค. 61
5 ต.ค. 61

หินลูกบาศก์ เกาะช้าง จ.ตราด
กองหินตุ้งกู จ.สุราษฏร์ธานี

265

350

SW

3

17 ต.ค. 61
13 ส.ค. 62
31 ส.ค. 62

กองหินชุมพร จ.สุราษฎร์ธานี
กองหินชุมพร จ.สุราษฏร์ธานี
เกาะโลซิน จ.ปัตตานี

300
18

พบบริเวณเดิม
400 (SE)

4

31 มี.ค. 61
6 เม.ย. 62
15 เม.ย. 62

หมู่เกาะห้า จ.กระบี่
กองหินริเชลิว จ.พังงา
กองหินริเชลิว จ.พังงา

371
8

260 (NW)
พบบริเวณเดิม

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

33

8. การแพร่กระจายของปลาฉลามวาฬ
อ่าวไทยตะวันออก

N

จังหวัดชลบุรี
อาวไทย

เกาะสี ชั ง , ระหว่ า งท่ า เรื อ แหลมฉบั ง -เกาะสี ชั ง ,
อ่าวศรีราชา, อ่าวพัทยา, ระหว่างอ่าวพัทยาและเกาะล้าน,
เกาะสาก, ระหว่ า งเกาะสากกั บ หาดตะวั น , เกาะริ น ,
เกาะครามน้อย, เรือจมสุธาทิพย์ (แสมสาร), แหลมฝรั่ง,
หินหลักเบ็ด (Sharkfin Rock), เกาะจวง, ทิศตะวันตกของ
เกาะจาน, เกาะนก
จังหวัดระยอง

ทะเลอันดามัน

จุดที่มีการแจ้งพบเห็นมีชีวิตในธรรมชาติ
(ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2563)

ท่ า เที ย บเรื อ ไออาร์ พี ซี , หาดสุ ช าดา, หาดพี เ อ็ ม วาย,
หาดแหลมเจริญ, หาดแสงจันทร์, หาดทองหลาง, หาดแม่พมิ พ์,
แหลมแม่พิมพ์, เกาะขี้ปลา, หินเพลิง, หมู่เกาะมัน, เรือจม
เกาะมันนอก, เรือจมแพควัน (Vertical Wreck), หินเพลิง,
13 ไมล์จากทิศใต้เกาะเสม็ด, ระหว่างเขาแหลมหญ้ากับ
เกาะเสม็ด
อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมูเ่ กาะเสม็ด : หาดแม่รำ� พึง,
แหลมใหญ่ เกาะเสม็ด, หินสะพาน เกาะทะลุ, หินกลางร่อง
หรือหินทุ่น
จังหวัดจันทบุรี
แหลมสิงห์, กองหินเจ้าหลาว, หินลอยกองใน, หินอ้ายลอบ,
หินฤทธิเดช, ทุ่นโหลดน�้ำมัน
จังหวัดตราด
อุทยานแห่งชาติหมูเ่ กาะช้าง : เกาะช้าง, หินราบ, หินสามเส้า,
กองหินเกาะรัง (Rang Pinnacle, Hin Ga Daeng),
เกาะเทียนตะวันตก, เกาะรัง, หินกระเดื่อง, เกาะโล้น,
หินลูกบาศก์, เรือหลวงช้าง, บลูเบอร์รฮี่ ลิ ล์, หินราบ เกาะคลุม้ ,
เกาะหมาก, เกาะกูด (กองหิน 45, หน้าเกาะไม้ซี่เล็ก,
Hin Yedhi, กองหินหน้ากูด-จุดตกปลา, หินลอย)
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8. การแพร่กระจายของปลาฉลามวาฬ
อ่าวไทยตอนบน

N

จังหวัดสมุทรสาคร
12 ไมล์ทะเลจากปากแม่น�้ำท่าจีน
อาวไทย

จังหวัดเพชรบุรี
หาดเจ้าส�ำราญ, ชะอ�ำ

ทะเลอันดามัน

จุดที่มีการแจ้งพบเห็นมีชีวิตในธรรมชาติ
(ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2563)

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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8. การแพร่กระจายของปลาฉลามวาฬ
อ่าวไทยตอนกลาง

N

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อาวไทย

หาดหัวหิน, หาดวังไกลกังวล (จุดจอดเรือรักษาการณ์หน้า
วังไกลกังวล), เขาตะเกียบ, หาดทุ่งประดู่, หาดทับสะแก,
หาดแหลมกุ่ม, สามร้อยยอด, อ่าวมะนาว, หาดบ้านกรูด,
หาดบ้านหนองมงคล, หาดบ้านดอนส�ำราญ, หาดบางสะพานน้อย,
อ่าวกรวด เกาะทะลุ, กองปะการังเทียม (ปากน�้ำปราณบุรี)
จังหวัดชุมพร
อ่าวสะพลี, หาดทุ่งวัวแล่น, แหลมช่องพระ, เกาะเวียง,
เกาะรัง, เกาะร้านไก่, เกาะร้านเป็ด, กองสามเหลี่ยม,
เกาะไข่, กองหิน SOS (อ่าวทุ่งมหา), หลังหมู่เกาะง่าม
2 ไมล์ทะเล, ระหว่างเกาะง่ามและเกาะมาตรา, เกาะสาก,
อ่าวคราม อ.สวี

ทะเลอันดามัน

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร : หินแพ, หินหลักง่าม,
เกาะง่ามใหญ่, เกาะง่ามน้อย, เรือหลวงปราบ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จุดที่มีการแจ้งพบเห็นมีชีวิตในธรรมชาติ
(ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2563)

อ่าวม่วง, พุ่มเรียง, อ่าวบ้านดอน, กองชุมพร, เกาะนางยวน
(กรีนร็อค และทวินร็อค), เกาะเต่า (หาดทรายรี, อ่าวโตนด
หินพีวี, ไวท์ร็อค, ทวินร็อค, ระหว่างหินพีวีและไวท์ร็อค,
เรือหลวงสัตกูด, กองหินกระโจมไฟ, อ่าวหินวง, กองหินวง,
อ่าวลึก), เกาะกงทรายแดง, หินตุ้งกู, หินใบ, เกาะว่าวใหญ่
อุทยานแห่งชาติหมูเ่ กาะอ่างทอง : เกาะวัวตาหลับ, เกาะง่าม,
เกาะสามเส้า, เกาะแจ้
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8. การแพร่กระจายของปลาฉลามวาฬ
อ่าวไทยตอนล่าง

N

จังหวัดนครศรีธรรมราช
หมู่เกาะกระ, หลังเกาะกระ, แท่นผลิตน�้ำมันไพลินใต้
อาวไทย

จังหวัดสงขลา
หาดท่าบอน, แท่นผลิตน�้ำมัน SKL-D, แท่นผลิตน�้ำมัน
เอราวัณ, แท่นผลิตปิโตรเลียมนงเยาว์
จังหวัดปัตตานี
เกาะโลซิน, หาดสายบุรี, โคกเคียน (บาเฆะ)

ทะเลอันดามัน

จุดที่มีการแจ้งพบเห็นมีชีวิตในธรรมชาติ
(ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2563)

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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8. การแพร่กระจายของปลาฉลามวาฬ
ทะเลอันดามันตอนบน

N

จังหวัดระนอง
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง : เกาะพยาม
อาวไทย

อุทยานแห่งชาติแหลมสน : เกาะค้างคาว, ระหว่างเกาะ
ค้างคาวและเกาะก�ำ
จังหวัดพังงา
ระหว่างกองหินริเชริวและเกาะตาชัย, ระหว่างกองหินริเชริว
และหมู่เกาะสุรินทร์, เรือหลวงพระทอง, กองหินอีแต๋น
เกาะคอเขา, เรือจมเดอะทีค, เรือจมบุญสูง, หาดท้ายเหมือง,
ทิศตะวันตกเฉียงใต้เกาะหนึง่ หมูเ่ กาะสิมลิ นั , เกาะยาวน้อย,
เกาะนอก, เกาะกาหลาด, เกาะไข่ใน, เกาะไข่นอก, เกาะดอกไม้,
หินหมูสงั (Shark Point), หินหมูสงั นอก (Anemone Reef),
เรือจมคิงครุยเซอร์ (King Cruiser), เกาะเขียว (เกาะไก่)

ทะเลอันดามัน

จุดที่มีการแจ้งพบเห็นมีชีวิตในธรรมชาติ
(ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2563)

อุทยานแห่งชาติหมูเ่ กาะสิมลิ นั : เกาะตาชัย , กองหินตาชัย,
เกาะบอน, เกาะเก้า, ทรีธรี, คริสต์มาสพอยท์, กองหิน
แฟนตาซี, หินปูซา, สโตนเฮนจ์ (ตะวันตกของเกาะสี่)
อุทยานแห่งชาติหมูเ่ กาะสุรนิ ทร์ : เกาะสตอร์ค, หินแพ เกาะ
สุรินทร์เหนือ, อ่าวเต่า (เกาะสุรินทร์ใต้), เกาะตอรินลา,
กองหินริเชริว
อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา : หินมดแดง
จังหวัดภูเก็ต
อุทยานแห่งชาติสิรินาท : หาดในยาง, เกาะแวว
อ่าวป่าตอง, อ่าวกะตะ, หาดกมลา, หาดบางเทา, เกาะไม้ทอ่ น,
เกาะแก้วใน, เกาะแก้วนอก, เกาะเฮ, เกาะบอน, เกาะราชาใหญ่
(อ่าวคอนแข, อ่าวทือ, อ่าวหลา, อ่าวสยาม, อ่าวป่าตก),
เกาะราชาน้อย (South Pinnacle, Marita Rock), ระหว่าง
เกาะราชาใหญ่และเกาะราชาน้อย, เรือจมคิงส์ครุยเซอร์, หิน
หมูสังนอก (Anemone Reef), หินหมูสังใน (Shark Point)
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8. การแพร่กระจายของปลาฉลามวาฬ
ทะเลอันดามันตอนล่าง

N

จังหวัดกระบี่
อาวไทย

ระหว่างเกาะยาวน้อยและเกาะห้อง, เกาะงัง่ , ระหว่างเกาะงัง่
และเกาะเสม็ด, เกาะจัมหรือเกาะปู, อ่าวเกาะทะลุ ต.อ่าวลึก
น้อย, ระหว่างเกาะจัมและเกาะพีพี, ระว่างเกาะเขียวและ
เกาะพีพี, ระหว่างเกาะบิด๊ะและเกาะลันตาใหญ่, ระหว่าง
เกาะไหงและเกาะลันตาใหญ่, หินมาเล (ทิศตะวันตกของ
เกาะรอก)
อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี : ระหว่างเกาะห้องและแหลม
หางนาค, ระหว่างเกาะห้องและอ่าวท่าเลน, เกาะห้อง,
เกาะเหลาลาดิง

ทะเลอันดามัน

จุดที่มีการแจ้งพบเห็นมีชีวิตในธรรมชาติ
(ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2563)

อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี : อ่าวนาง,
เกาะเสม็ด, เกาะปอดะใน, เกาะปอดะนอก (เกาะไก่),
ระหว่างเกาะยุงและเกาะไม้ไผ่, เกาะพีพีเล (อ่าวโละซามะ,
อ่าวปิเละ, ปิเละวอล, อ่าวไวกิง้ ), เกาะพีพดี อน, เกาะบิดะ๊ นอก,
เกาะบิด๊ะใน, หินบิด๊ะ, หินไกล, กะรังแห้ง
อุทยานแห่งชาติหมูเ่ กาะลันตา : หมูเ่ กาะห้า (ลูก1 ถึง ลูก6),
หมู่เกาะรอก, หินม่วง, หินแดง, เกาะไหง
จังหวัดตรัง
ร่องเกาะลันตาใหญ่กับเกาะม้า, หินนอก, หินส�ำเภาจม,
ระหว่างเกาะลิบงและเกาะรอก
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม : เกาะม้า, อ่าวเหนียว เกาะกระดาน
จังหวัดสตูล
หินแปดไมล์, หินขาว
อุทยานแห่งชาติตะรุเตา : ระหว่างเกาะทะลุและเกาะกลาง,
เกาะหินรูหรือเกาะทะลุ, หินตะกุนเจ็ด, เกาะตาลัง, สโตนเฮนจ์
(Stonehenge), ทุ ่ น จอดเรื อ หาดพั ท ยา เกาะหลี เ ป๊ ะ ,
ระหว่างเกาะราวีและเกาะอาดัง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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สถานภาพและการแพร่กระจาย

กลุ่มปลากระเบนราหู

• ปลากระเบนราหูยักษ์
• ปลากระเบนราหูแนวปะการัง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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ปลากระเบนราหูยักษ์ (Giant manta ray, Mobula birostris) : EN (IUCN Red List)
1. สถานภาพ
ปี พ.ศ. 2557 ปลากระเบนราหู ยั ก ษ์ ถู ก จั ด อยู ่ ใ น
บัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 (Appendix II) ของอนุสัญญา
ว่ า ด้ ว ยการค้ า ระหว่ า งประเทศซึ่ ง ชนิ ด สั ต ว์ แ ละพื ช ป่ า ที่
ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2557
ปี พ.ศ. 2560 ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อ มจั ด สถานภาพให้ เ ป็ น สั ต ว์ ที่ มี
แนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable Species)
ปี พ.ศ. 2561 ปลากระเบนราหูยกั ษ์ได้รบั การคุม้ ครอง
ตามกฎหมายพระราชบัญญัตสิ งวนและคุม้ ครองสัตว์ปา่ พ.ศ. 2562
โดยได้รับการประกาศเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองของประเทศไทย
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561
ปี พ.ศ. 2563 IUCN Red List ก�ำหนดสถานภาพ
ให้ เ ป็ น สั ต ว์ ที่ ใ กล้ สู ญ พั น ธุ ์ (Endangered Species, EN)
เนือ่ งจากมีขอ้ มูลบ่งชีถ้ งึ จ�ำนวนประชากรทีล่ ดลงร้อยละ 50 - 79
ในระยะเวลาประมาณ 87 ปี หรือกว่า 3 รุ่นอายุ

2. ถิ่นอาศัยและการแพร่กระจาย
สามารถพบปลากระเบนราหูยักษ์ได้ทั้งฝั่งอ่าวไทย
และทะเลอั น ดามั น โดยพบเห็ น ได้ ย ากบริ เวณเกาะไกลฝั ่ ง
ของอ่ า วไทยตอนกลางตั้ ง แต่ ป ลายจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์
ถึ ง สุ ร าษฎร์ ธ านี พบเห็ น ได้ บ ้ า งบริ เวณเกาะไกลฝั ่ ง ของ
อ่าวไทยตอนล่างจังหวัดปัตตานี และพบเห็นได้ง่ายกว่าทาง
ฝั่งทะเลอันดามันบริเวณเกาะและกองหินไกลฝั่งตั้งแต่จังหวัด
ระนองถึงสตูล

3. พฤติกรรม
ปลากระเบนราหูยักษ์มีพฤติกรรมว่ายบริเวณผิวน�้ำ
และด�ำน�้ำลึก โดยมักว่ายเข้ามาบริเวณใกล้กองหิน (Cleaning
station) เพื่อท�ำความสะอาดร่างกาย ให้ปลาพยาบาลก�ำจัด
ปรสิตตามตัว

4. ภัยคุกคาม
พบภัยคุกคามต่อปลากระเบนราหูยักษ์จากการท�ำ
ประมง เศษเครื่องมือประมง และการท่องเที่ยว ดังนี้

•
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ติดเครือ่ งมือประมงโดยบังเอิญ ได้แก่ อวนประมงพาณิชย์
(เช่น อวนล้อม)

•
•

ติดเศษเครื่องมือประมง ได้แก่ เศษอวน เศษเชือก เศษ
สายเอ็นและเบ็ด เป็นต้น
การท่องเที่ยว ได้แก่ ว่ายน�้ำไล่ การเข้าใกล้ตัว การใช้
แฟลชหรือแสงไฟส่องขณะถ่ายภาพจะส่งผลเสียเป็นการ
รบกวนและคุกคาม หรืออาจท�ำให้เกิดบาดแผลจาก
การสัมผัสและติดเชื้อต่อปลากระเบนราหู และเป็นการ
รบกวนปลาขนาดเล็กที่ก�ำลังท�ำความสะอาด กินปรสิต
ให้ปลากระเบนราหู

5. การแจ้งพบเห็นปลากระเบนราหูยกั ษ์
ปี พ.ศ. 2561-2563
มี ข ้ อ มู ล การแจ้ ง พบเห็ น ปลากระเบนราหู ยั ก ษ์
ในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2563
จ� ำ นวน 89 ครั้ ง โดยสามารถพบทั้ ง ฝั ่ ง ทะเลอั น ดามั น
และอ่ า วไทย เป็ น การพบเห็ น สถานภาพมี ชี วิ ต ทั้ ง หมด
ไม่ พ บเห็ น สถานภาพตาย หรื อ ติ ด เครื่ อ งมื อ ประมง หรื อ
ติดเคษเครื่องมือประมง จ�ำนวนตัวที่พบเห็นในแต่ละครั้งพบ
มากที่สุด จ�ำนวน 6 ตัว ส่วนใหญ่เป็นการพบเห็นครั้งละ 1-3 ตัว
และส่วนน้อยที่พบเห็นมากกว่า 3 ตัว โดยบริเวณที่สามารถ
พบปลากระเบนราหูยักษ์อยู่ด้วยกันครั้งละ 4-6 ตัว ได้แก่
เกาะบอน และเกาะตาชัย จ.พังงา และจากการรวบรวมข้อมูล
พบว่าผู้แจ้งข้อมูลการพบเห็นทั้งหมดเป็นกลุ่มนักด�ำน�้ำลึก
จ�ำนวนครั้งการแจ้งพบเห็นปลากระเบนราหูยักษ์และ
จุดที่พบเห็นในแต่ละปี ดังนี้

•
•
•
•
•

ปี พ.ศ. 2561 จ�ำนวน 20 ครั้ง
จ.พังงา (7 ครั้ง) : เกาะบอน, เกาะตาชัย (Pinnacle)
จ.กระบี่ (8 ครั้ง) : หินแดง, หินม่วง, เกาะห้า (ลูก 1)
จ.ภูเก็ต (3 ครั้ง) : เกาะราชาน้อย, เกาะราชาใหญ่
จ.สุราษฎร์ธานี (1 ครั้ง) : กองหินชุมพร
จ.ปัตตานี (1 ครั้ง) : เกาะโลซิน

•
•

ปี พ.ศ. 2562 จ�ำนวน 28 ครั้ง
จ.พังงา (19 ครัง้ ) : เกาะบอน (West ridege, Pinnacle),
เกาะตาชัย (Plateau, Pinnacle), เกาะเก้า สิมิลัน
จ.กระบี่ (9 ครั้ง) : หินแดง, หินม่วง, เกาะห้า (ลูก 5)

•

ปี พ.ศ. 2563 จ�ำนวน 41 ครั้ง
จ.พังงา (41 ครั้ง) : เกาะบอน (West ridge)
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จุ ด ที่ มี ก ารพบเห็ น ปลากระเบนราหู ยั ก ษ์ ม ากที่ สุ ด
3 อันดับแรก ทางฝั่งทะเลอันดามัน ได้แก่ เกาะบอน จ.พังงา,
เกาะตาชัย จ.พังงา และ หินแดงหินม่วง จ.กระบี่ ตามล�ำดับ และ
ทางฝั่งอ่าวไทย ได้แก่ เกาะโลซิน จ.ปัตตานี และกองหินชุมพร
จ.สุราษฏร์ธานี รายละเอียดดังตารางที่ 3.11 โดยช่วงเดือนที่
พบฝั่งทะเลอันดามัน คือ เดือนพฤศจิกายน ถึง เมษายน ซึ่ง
สอดคล้องกับช่วงเวลาของฤดูการท่องเที่ยวทะเลอันดามัน และ
เดือนที่พบฝั่งอ่าวไทย คือ เดือนกรกฎาคม และกันยายน

6. การจ�ำแนกอัตลักษณ์ปลากระเบนราหูยักษ์
ปี พ.ศ. 2561-2563
จากข้ อ มู ล การแจ้ ง พบเห็ น ปลากระเบนราหู ยั ก ษ์
ในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2563
สามารถจ�ำแนกอัตลักษณ์ได้ทั้งหมด 45 ตัว ดังนี้
ปี พ.ศ. 2561 จ�ำนวน 4 ตัว
ปี พ.ศ. 2562 จ�ำนวน 11 ตัว
ปี พ.ศ. 2563 จ�ำนวน 30 ตัว
จากข้อมูลปลากระเบนราหูยักษ์ที่จ�ำแนกอัตลักษณ์ได้
ทัง้ หมด สามารถระบุเพศได้ 29 ตัว เป็นเพศผูโ้ ตเต็มวัย (Adult) 2 ตัว
เพศผู้วัยเด็ก (Juvenile) 2 ตัว และเพศเมีย 25 ตัว นอกจากนั้น
พบปลากระเบนราหูยกั ษ์ทมี่ ลี กั ษณะพิเศษเป็นสีดำ� (Melanistic
manta/Black morp) 1 ตัว

ตารางที่ 3.11 จุดที่มีการแจ้งพบเห็นปลากระเบนราหูยักษ์
(เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2563)
จุดที่มีการแจ้งพบเห็นปลากระเบนราหูยักษ์มีชีวิต
สถานที่

จังหวัด

จ�ำนวนครั้ง

เกาะบอน
(West ridge, Pinnacle)
เกาะตาชัย
(Pinnacle, Plateau)
หินแดงหินม่วง
หมู่เกาะสิมิลัน
(North point, Breakfast
bend, เกาะเก้า)
เกาะราชาน้อย
เกาะห้า (ลูก 1, ลูก 5)
เกาะราชาใหญ่
เกาะตอรินลา หมู่เกาะสุรินทร์
เกาะโลซิน
กองหินชุมพร

พังงา
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พังงา

16

กระบี่

15
8

พังงา

ภูเก็ต

2
2
1
1
1
1

กระบี่
ภูเก็ต
พังงา
ปัตตานี
สุราษฎร์ธานี
รวม

89

7. รูปแบบการเดินทางและอพยพย้ายถิ่น
จากข้ อ มู ล การจ� ำ แนกอั ต ลั ก ษณ์ แ ละประวั ติ ก าร
พบซ�้ ำ ของปลากระเบนราหู ยั ก ษ์ (Capture History)
ในประเทศไทยช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2563
พบปลากระเบนราหูยักษ์ จ�ำนวน 1 ตัว ซ�้ำกันในสองพื้นที่ ดังนี้

• ครั้งที่ 1 : 3 มี.ค. 63 บริเวณเกาะบอน จ.พังงา
• ครั้งที่ 2 : 6 มี.ค. 63 บริเวณหมู่เกาะสิมิลัน จ.พังงา

จากการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลการพบเห็น
ปลากระเบนราหูยักษ์นอกน่านน�้ำไทย ร่วมกับองค์กร Marine
Megafauna Foundation (MMF) ยังไม่มีรายงานการพบเห็น
ซ�้ำในพื้นที่อื่น ๆ นอกน่านน�้ำไทย

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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8. การแพร่กระจายของปลากระเบนราหูยักษ์
ทะเลอันดามันตอนบน

N

จังหวัดระนอง
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง : อ่าวใหญ่ เกาะช้าง
อาวไทย

อุทยานแห่งชาติแหลมสน : อ่าวเรือเหล็ก เกาะเปียกน�ำ้ ใหญ่
จังหวัดพังงา
แหลมหัวล้าน เกาะยาวใหญ่
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ : เกาะตอรินลา, กองหิน
ริเชลิว
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน : เกาะตาชัย, เกาะบอน,
คริสต์มาสพอยท์ (Christmas Point) เกาะเก้า, นอร์ธพอยท์
(North Point) เกาะเก้า, ธรีทรี (Three Tree) เกาะเก้า,
เกาะเจ็ด, บีคอนรีฟ (Beacon Reef) เกาะแปด

ทะเลอันดามัน

จุดที่มีการแจ้งพบเห็นมีชีวิตในธรรมชาติ
(ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2563)

จังหวัดภูเก็ต
เกาะแอว, เกาะเฮ, เกาะไม้ทอ่ น, เกาะราชาใหญ่, เกาะราชาน้อย
(South Pinnacle, Marita Rock, North Point, อ่าวรังไก่,
อ่าวกล้วย)

ทะเลอันดามันตอนล่าง
จังหวัดกระบี่
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา : หินม่วง-หินแดง
จังหวัดสตูล
กองหินแปดไมล์
อุทยานแห่งชาติตะรุเตา : หินรูหรือเกาะทะลุ
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8. การแพร่กระจายของปลากระเบนราหูยักษ์
อ่าวไทยตอนกลาง

N

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เวิ้งอู่ตะเภา (ร่องน�้ำระหว่างเกาะทะลุ และเกาะสิงห์)
อาวไทย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กองหินชุมพร, ระหว่างอ่าวแม่หาด เกาะเต่า, กองหินหินวง,
หินตาโต (Buddha Rock) และเกาะนางยวน, หินใบ

อ่าวไทยตอนล่าง
จังหวัดปัตตานี
เกาะโลซิน

ทะเลอันดามัน

จุดที่มีการแจ้งพบเห็นมีชีวิตในธรรมชาติ
(ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2563)

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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N

อาวไทย

ทะเลอันดามัน

จุดที่มีการแจงพบเห็นปลากระเบนราหูยักษในนานน้ำไทย

(มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2563)
มีชีวิต

รูปที่ 3.4 แผนที่จุดที่มีการแจ้งพบเห็นปลากระเบนราหูยักษ์ในน่านน�้ำไทย
(เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2563)
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ปลากระเบนราหูแนวปะการัง (Reef manta ray, Mobula alfredi) : VU (IUCN Red List)
1. สถานภาพ

4. ภัยคุกคาม

ปี พ.ศ. 2561 IUCN Red List ก�ำหนดสถานภาพให้
เป็นสัตว์ที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable Species, VU)
เนื่องจากมีแนวโน้มประชากรลดลง

พบภัยคุกคามต่อปลากระเบนราหูแนวปะการังจาก
การท�ำประมง เศษเครื่องมือประมง และการท่องเที่ยว ดังนี้

ปี พ.ศ. 2557 ปลากระเบนราหูแนวปะการังถูกจัดอยูใ่ น
บัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 (Appendix II) ของอนุ สั ญ ญา
ว่ า ด้ ว ยการค้ า ระหว่ า งประเทศซึ่ ง ชนิ ด สั ต ว์ แ ละพื ช ป่ า ที่
ใกล้สญ
ู พันธุ์ (CITES) เมือ่ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2557
ปี พ.ศ. 2560 ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อ มจั ด สถานภาพให้ เ ป็ น สั ต ว์ ที่ มี
แนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable Species)
ปี พ.ศ. 2561 ปลากระเบนราหูแนวปะการังได้รับการ
คุม้ ครองตามกฎหมายพระราชบัญญัตสิ งวนและคุม้ ครองสัตว์ปา่
พ.ศ. 2562 โดยได้รับการประกาศเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองของ
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561

2. ถิ่นอาศัยและการแพร่กระจาย
สามารถพบปลากระเบนราหู แ นวปะการั ง ได้ ย าก
พบเฉพาะฝั่งทะเลอันดามัน โดยมีข้อมูลยืนยันการพบเห็นเมื่อ
มี.ค. 52 บริเวณหมู่เกาะสิมิลัน จ.พังงา จ�ำนวน 1 ครั้งเท่านั้น

3. พฤติกรรม
ปลากระเบนราหู แ นวปะการั ง มี พ ฤติ ก รรมว่ า ย
บริ เ วณผิ ว น�้ ำ และด� ำ น�้ ำ ลึ ก โดยมั ก ว่ า ยเข้ า มาบริ เวณใกล้
กองหิน (Cleaning station) เพื่ อ ท� ำ ความสะอาดร่ า งกาย
ให้ปลาพยาบาลก�ำจัดปรสิตตามตัว

•
•
•

ติดเครือ่ งมือประมงโดยบังเอิญ ได้แก่ อวนประมงพาณิชย์
(เช่น อวนล้อม)
ติดเศษเครื่องมือประมง ได้แก่ เศษอวน เศษเชือก
เศษสายเอ็นและเบ็ด เป็นต้น
การท่ อ งเที่ ย ว ได้ แ ก่ ว่ า ยน�้ ำ ไล่ การเข้ า ใกล้ ตั ว
การใช้แฟลชหรือแสงไฟส่องขณะถ่ายภาพจะส่งผลเสีย
เป็นการรบกวนและคุกคาม หรืออาจท�ำให้เกิดบาดแผล
จากการสัมผัสและติดเชื้อต่อปลากระเบนราหู และ
เป็นการรบกวนปลาขนาดเล็กที่ก�ำลังท�ำความสะอาด
กินปรสิตให้ปลากระเบนราหู

5. การแจ้งพบเห็นปลากระเบนราหูแนวปะการัง
ปี พ.ศ. 2561-2563
ไม่ มี ร ายงานการแจ้ ง พบเห็ น ปลากระเบนราหู แนวปะการังในช่วงปี พ.ศ. 2561-2563

6. การจ�ำแนกอัตลักษณ์ปลากระเบนราหูแนวปะการัง
ปี พ.ศ. 2561-2563
ไม่ มี ร ายงานการแจ้ ง พบเห็ น ปลากระเบนราหู แนวปะการังในช่วงปี พ.ศ. 2561-2563
โดยครั้งล่าสุดที่พบเมื่อ 24 พ.ย. 59 บริเวณกองหิน
ตาชัย จ.พังงา เพศผู้ จ�ำนวน 1 ตัว

7. รูปแบบการเดินทางและอพยพย้ายถิ่น
ไม่ มี ร ายงานการแจ้ ง พบเห็ น ปลากระเบนราหู แนวปะการังในช่วงปี พ.ศ. 2561-2563 และยังไม่มีรายงาน
การพบเห็นซ�้ำในพื้นที่อื่น ๆ นอกน่านน�้ำไทย และจากการตรวจ
สอบและวิเคราะห์ขอ้ มูลการพบเห็นปลากระเบนราหูแนวปะการัง
นอกน่านน�ำ้ ไทย ร่วมกับองค์กร Marine Megafauna Foundation
(MMF) ยังไม่มีรายงานการพบเห็นซ�้ำในพื้นที่อื่น ๆ
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8. การแพร่กระจายของปลากระเบนราหูแนวปะการัง
ทะเลอันดามันตอนบน

N

จังหวัดพังงา
อาวไทย

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน : บีคอนรีฟ (Beacon Reef)
แนวปะการังทิศตะวันออกของเกาะแปด, กองหินตาชัย

ทะเลอันดามัน

จุดที่มีการแจ้งพบเห็นมีชีวิตในธรรมชาติ
(ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2563)
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สถานภาพและการแพร่กระจาย

กลุ่มปลากระเบนปีศาจ

• ปลากระเบนปีศาจครีบสั้น
• ปลากระเบนปีศาจหางหนาม
• ปลากระเบนปีศาจครีบโค้ง
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กลุ่มปลากระเบนปีศาจ (Devil ray)
ปลากระเบนปีศาจครีบสั้น (Shortfin devil ray, Mobula kuhlii) : EN (IUCN Red List)
ปลากระเบนปีศาจหางหนาม (Giant devil ray, Mobula mobular) : EN (IUCN Red List)
ปลากระเบนปีศาจครีบโค้ง (Bentfin deveil ray, Mobula thurstoni) : EN (IUCN Red List)

1. สถานภาพ

4. ภัยคุกคาม

ปี พ.ศ. 2562 IUCN Red List ก�ำหนดสถานภาพให้
ปลากระเบนปีศาจหางหนาม และปลากระเบนปีศาจครีบโค้ง
เป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered Species, EN) และ
ปี พ.ศ. 2563 ให้ปลากระเบนปีศาจครีบสัน้ เป็นสัตว์ทใี่ กล้สญ
ู พันธุ์
(Endangered Species, EN) เช่นเดียวกัน โดยทั้งสามชนิดมี
แนวโน้มประชากรลดลง

พบภัยคุกคามต่อกลุ่มปลากระเบนปีศาจจากการท�ำ
ประมง และเศษเครื่องมือประมง ดังนี้

•

ปี พ.ศ. 2562
1 ส.ค. 62 : พบปลากระเบนปีศาจ (ไม่ระบุชนิด) ติดอวนล้อม
เรือประมงพาณิชย์ และช่วยเหลือได้สำ� เร็จ จ�ำนวน 1 ตัว
บริเวณหินแดง จ.กระบี่

ปี พ.ศ. 2560 ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจัดสถานภาพปลากระเบนปีศาจครีบสัน้
และปลากระเบนปีศาจครีบโค้ง เป็นสัตว์ที่ใกล้ถกู คุกคาม (Near
Threatened Species) และปลากระเบนปีศาจหางหนาม เป็น
สัตว์ที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable Species)
ปี พ.ศ. 2561 ปลากระเบนปีศาจทั้ง 3 ชนิด ได้รับการ
คุม้ ครองตามกฎหมายพระราชบัญญัตสิ งวนและคุม้ ครองสัตว์ปา่
พ.ศ. 2562 โดยได้รับการประกาศเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองของ
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561

2. ถิ่นอาศัยและการแพร่กระจาย
สามารถพบกลุ่มปลากระเบนปีศาจไม่บ่อยนักและมัก
พบครัง้ ละ 1 ตัว หรือเป็นฝูงประมาณ 20-100 ตัว ทีบ่ ริเวณน�ำ้ ลึก
ส่วนใหญ่เป็นบริเวณกองหินใต้น�้ำไกลฝั่ง เกาะไกลฝั่ง และ
ร่องน�้ำ เคยมีการพบเห็นในธรรมชาติไม่บ่อยนักในฝั่งอ่าวไทย
บริเวณ Samesan Hole จ.ชลบุรี ร่องน�้ำลึกระหว่างเขตทะเล
ไทยกับประเทศกัมพูชา จ.ตราด บ้านแหลม จ.เพชรบุรี และ
เกาะโลซิน จ.ปัตตานี ในฝั่งอันดามันพบบริเวณกองหินริเชริว
จ.พังงา หินม่วง-หินแดง จ.กระบี่ และหินแปดไมล์ จ.สตูล

3. พฤติกรรม
กลุม่ ปลากระเบนปีศาจมีพฤติกรรมว่ายน�ำ้ ค่อนข้างเร็ว
และไม่ว่ายเข้าใกล้นักด�ำน�้ำ ส่วนใหญ่พบอาศัยบริเวณน�้ำลึก แต่
สามารถพบว่ายที่ผิวน�้ำได้ไม่บ่อยนัก

ติดเครือ่ งมือประมงโดยบังเอิญ ได้แก่ อวนประมงพาณิชย์
(เช่น อวนลาก อวนล้อม)

ปี พ.ศ. 2563
1 ส.ค. 62 : พบปลากระเบนปีศาจ (ไม่ระบุชนิด) ติดอวนล้อม
เรือประมงพาณิชย์ และช่วยเหลือได้สำ� เร็จ จ�ำนวนประมาณ
30 ตัว บริเวณทิศตะวันตกของเกาะแก้ว จ.ภูเก็ต

•

ติดเศษเครื่องมือประมง ได้แก่ เศษอวน เศษเชือก
เศษสายเอ็นและเบ็ด เป็นต้น และพบว่าหากมีการช่วย
เหลือปลากระเบนราหูด้วยวิธีที่เหมาะสม จะสามารถ
ช่วยท�ำให้สัตว์บาดเจ็บได้น้อยลงและยังสามารถหากิน
ได้ตามธรรมชาติ

5. การแจ้งพบเห็นกลุม่ ปลากระเบนปีศาจ
ปี พ.ศ. 2561-2563
จากการรวบรวมข้อมูลการแจ้งพบเห็นปลากระเบนปีศาจ
ในช่วงปี พ.ศ. 2561 ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 มีการแจ้ง
พบเห็นจ�ำนวน 3 ครัง้ เป็นการพบเห็นเฉพาะทางฝัง่ ทะเลอันดามัน
จังหวัดทีพ่ บ ได้แก่ ภูเก็ต กระบี่ และสตูล
พบเห็นปลากระเบนปีศาจ (ไม่ระบุชนิด) ขณะด�ำน�ำ้ ลึก
บริเวณหินแปดไมล์ จ.สตูล จ�ำนวน 1 ครัง้ เมือ่ 21 ส.ค. 63
พบเห็นสถานภาพติดเครือ่ งมือประมงเรืออวนล้อมและ
ช่วยเหลือส�ำเร็จจ�ำนวน 2 ครัง้ ทีบ่ ริเวณหินแดง จ.กระบี่ (1 ส.ค. 62)
และด้านทิศตะวันออกของเกาะแก้ว จ.ภูเก็ต (10 ก.ค. 63)
ผู้แจ้งข้อมูลการพบเห็นเป็นกลุ่มนักด�ำน�้ำลึก และเรือ
ประมงพาณิชย์
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6. การแพร่กระจายของกลุ่มปลากระเบนปีศาจ
อ่าวไทยตะวันออก

N

จังหวัดชลบุรี
Samesan Hole (ระหว่างเกาะแสมสาร และเกาะจวง)
อาวไทย

จังหวัดตราด
ร่องน�้ำลึกระหว่างเขตทะเลไทยกับกัมพูชา

อ่าวไทยตอนบน
จังหวัดเพชรบุรี
บ้านแหลม

อ่าวไทยตอนล่าง
จังหวัดปัตตานี
เกาะโลซิน
ทะเลอันดามัน

ทะเลอันดามันตอนบน
จังหวัดพังงา
ระหว่างหมู่เกาะสิมิลันและทับละมุ

จุดที่มีการแจ้งพบเห็นมีชีวิตในธรรมชาติ
(ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2563)

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ : กองหินริเชริว
จังหวัดภูเก็ต
ทิศตะวันตกของเกาะแก้ว

ทะเลอันดามันตอนล่าง
จังหวัดกระบี่
อุทยานแห่งชาติหมูเ่ กาะลันตา : หมูเ่ กาะห้า, หินม่วง-หินแดง,
ร่องน�้ำลึก
จังหวัดสตูล
อุทยานแห่งชาติตะรุเตา : ร่องน�ำ้ ระหว่างเกาะราวีและเกาะ
อาดัง, เกาะสาวัง, เกาะหลีเป๊ะ
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N

อาวไทย

ทะเลอันดามัน

จุดที่มีการแจงพบเห็นกลุมปลากระเบนปศาจในนานน้ำไทย
(มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2563)

มีชีวิต

ติดเครื่องมือประมงและชวยเหลือสำเร็จ

รูปที่ 3.5 แผนที่จุดที่มีการแจ้งพบเห็นกลุ่มปลากระเบนปีศาจในน่านน�้ำไทย
(เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2563)
52
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สถานภาพและการแพร่กระจาย

ปลาโรนิน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

53

ปลาโรนิน (Bowmouth guitarfish, Rhina ancylostoma) : CR (IUCN Red List)
1. สถานภาพ

•

ปี พ.ศ. 2562 IUCN Red List ก�ำหนดสถานภาพให้
ปลาโรนินเป็นสัตว์ทใี่ กล้สญ
ู พันธุอ์ ย่างยิง่ (Critically Endangered
Species, CR) มีแนวโน้มประชากรลดลง
ปี พ.ศ. 2560 ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดสถานภาพปลาโรนิน เป็นสัตว์ที่
ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered Species)
ปี พ.ศ. 2561 ปลาโรนิน ได้รบั การคุม้ ครองตามกฎหมาย
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 โดยได้
รับการประกาศเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองของประเทศไทย เมื่อวันที่
12 มิถุนายน 2561

2. ถิ่นอาศัยและการแพร่กระจาย
สามารถพบปลาโรนิ น ได้ ทั้ ง ฝั ่ ง อ่ า วไทยและทะเล
อั น ดามั น โดยพบไม่ บ ่ อ ยนั ก กระจายอยู ่ ต ามปากแม่ น�้ ำ
แนวปะการัง เกาะใกล้และไกลฝัง่ และกองหินบริเวณอ่าวไทยฝัง่
ตะวันออก อ่าวไทยตอนกลาง และอ่าวไทยตอนล่าง ส�ำหรับฝั่ง
ทะเลอันดามันสามารถพบปลาโรนินได้บริเวณเกาะไกลฝัง่ โดยมี
การพบเห็นที่ระดับความลึกประมาณ 12-40 เมตร

3. พฤติกรรม
ปลาโรนินเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นทะเล เมื่อถูก
พบเห็นมักจะว่ายหนีนักด�ำน�้ำออกไปบริเวณน�้ำลึก

4. ภัยคุกคาม
พบภัยคุกคามจากการประมง และการล่าเพื่อขายท�ำ
เป็นเครื่องประดับ หรือ เพื่อเพาะเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม ดังนี้

•

ติดเครือ่ งมือประมงโดยบังเอิญ ได้แก่ อวนประมงพาณิชย์
อวนลาก อวนดักปู เป็นต้น
ปี พ.ศ. 2563
27 เม.ย. 63 : ปลาโรนิน เพศผู้ ความยาว 1 เมตร ติด
อวนดักปู ท�ำให้อวนบาดบริเวณล�ำตัวส่วนหางเป็นแผลลึก
ถึงกระดูกจนเกือบขาด ส่วนหัวและตามีแผลจากร่องรอย
โดนอวนบาด และช�ำ้ บริเวณล�ำตัว ปัจจุบนั ได้รบั การรักษา
(ตัวส่วนหางออก) และดูแลอยูท่ พี่ พิ ธิ ภัณฑ์สตั ว์นำ�้ จ.ภูเก็ต
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•

ถู ก จั บ เพื่ อ ขายเป็ น เครื่ อ งประดั บ มี ค วามต้ อ งการ
ทางการค้าเพื่อน�ำ “หัวปลากระเบน” ซึ่งเป็นกระดูก
ส่วนหลังหัวที่ยื่นออกมาจากหลังปลาโรนิน นิยมน�ำมา
ท�ำเป็นหัวแหวนและเครือ่ งรางของขลัง ส่วนของหนังท้อง
เอามาท�ำกระเป๋า ความนิยมนี้พบในกลุ่มผู้ชายมากกว่า
ผูห้ ญิง และในภาคใต้มากกว่าภาคตะวันออก การซือ้ ขาย
สามารถพบได้ในสื่อสังคมออนไลน์ มีขายทั้งแบบเส้น
กระดูก แยกกระดูกเดีย่ วๆ และแปรรูปเป็นเครือ่ งประดับ
เรียบร้อย โดยผูข้ ายส่วนใหญ่นำ� ชิน้ ส่วนปลาโรนินมาจาก
ประเทศมาเลเซีย
ถูกจับเพื่อขายเป็นปลาทะเลสวยงาม มีความต้องการ
ของตลาดปลาสวยงามที่จะเพาะเลี้ยงปลาโรนิน โดย
ต้องอาศัยจับพ่อแม่พันธุ์จากธรรมชาติ ในประเทศไทยมี
การน�ำมาแสดงทีพ่ พิ ธิ ภัณฑ์สตั ว์นำ�้ Underwater World
Pattaya จ.ชลบุรี ในปี พ.ศ. 2550

5. การแจ้งพบเห็นปลาโรนิน
ปี พ.ศ. 2561-2563
จากการรวบรวมข้อมูลการแจ้งพบเห็นปลาโรนินใน
ช่วงปี พ.ศ. 2561 ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 มีการแจ้ง
พบเห็นเฉพาะทางฝั่งทะเลอันดามัน ที่จังหวัดพังงา จ�ำนวน 8
ครั้ง เป็นการพบเห็นขณะด�ำน�ำ้ ลึก 7 ครัง้ พบสถานภาพบาดเจ็บ
จากการติดเครือ่ งมือประมงโดยบังเอิญ 1 ครัง้ นอกจากนัน้ พบใน
พิพธิ ภัณฑ์สตั ว์นำ�้ จ.กรุงเทพฯ 1 ครัง้ ดังนี้
ปี พ.ศ. 2561 จ�ำนวน 1 ครั้ง
1) 31 ธ.ค. 61 : เกาะสิมิลัน จ.พังงา
ปี พ.ศ. 2562 จ�ำนวน 7 ครั้ง
1) 1 ม.ค. 62 : เกาะสิมิลัน #3 (Sharkfin Reef) จ.พังงา
2) 13 ม.ค. 62 : เกาะสิมิลัน จ.พังงา
3) 1 มี.ค. 62 : เกาะสิมิลัน (Boulder City) จ.พังงา
4) 17 เม.ย. 62 : เกาะบอน จ.พังงา
5) 1 พ.ค. 62 : เกาะสิมิลัน จ.พังงา
6) 27 ต.ค. 62 : เกาะสิมิลัน #7 จ.พังงา
7) ต.ค. 62 : SEA LIFE Bangkok Ocean World
จ.กรุงเทพฯ (ปลาโรนินจากการเพาะเลี้ยง ความยาว
2 เมตร เพศเมีย ชื่อ “ซูซี่”)
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ปี พ.ศ. 2563 พบสถานภาพบาดเจ็บ จ�ำนวน 1 ครั้ง
1) 27 เม.ย. 63 : กองหินหน้าชายทะเลบ่อดาน จ.พังงา

ผู้แจ้งข้อมูลการพบเห็นเป็นกลุ่มนักด�ำน�้ำลึก และ
ชาวประมงอวนปู

6. การแพร่กระจายของปลาโรนิน
อ่าวไทยตะวันออก

N

จังหวัดชลบุรี
เกาะครามน้อย
อาวไทย

จังหวัดระยอง
ปากน�้ำประแส
อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมูเ่ กาะเสม็ด : หินกลางร่อง
หรือหินทุ่ม บริเวณเกาะทะลุ

อ่าวไทยตอนกลาง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เวิ้งอู่ตะเภา (ร่องน�้ำระหว่างเกาะทะลุและเกาะสิงห์)
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทะเลอันดามัน

กองชุมพร, เกาะเต่า

อ่าวไทยตอนล่าง
จังหวัดปัตตานี

จุดที่มีการแจ้งพบเห็นมีชีวิตในธรรมชาติ
(ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2563)

ทะเลอันดามันตอนล่าง

เกาะโลซิน

ทะเลอันดามันตอนบน
จังหวัดพังงา

จังหวัดกระบี่

เกาะพนัก

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา : เกาะห้าลูก 6, เกาะรอก,
หินม่วง-หินแดง

อุทยานแห่งชาติหมูเ่ กาะสุรนิ ทร์ : เกาะตอรินลา, อ่าวแม่ยาย
เกาะสุรินทร์เหนือ, เกาะสตอร์ค (ทิศใต้)

จังหวัดสตูล
อุทยานแห่งชาติตะรุเตา : ร่องน�้ำระหว่างเกาะราวีและ
เกาะยาง (หรือเกาะกะต้า)

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน : ระหว่างคริสต์มาสพอยท์
(Christmas Point) และนอร์ธพอยท์ (North Point) เกาะ
เก้า, นอร์ธพอยท์ เกาะเก้า, เกาะแปด, ดีฟซิกส์ (Deep Six)
เกาะเจ็ด, เวสท์ออฟอีเดน เกาะเจ็ด, เกาะสี,่ Shark Fin Reef
เกาะสาม, Boulder City
จังหวัดภูเก็ต
เกาะราชาใหญ่
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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N

อาวไทย

ทะเลอันดามัน

จุดที่มีการแจงพบเห็นปลาโรนินในนานน้ำไทย
(มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2563)

มีชีวิต

ติดเครื่องมือประมงและชวยเหลือสำเร็จ

รูปที่ 3.6 แผนที่จุดที่มีการแจ้งพบเห็นปลาโรนินในน่านน�้ำไทย
(เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2563)
56
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สถานภาพและการแพร่กระจาย

กลุ่มปลาฉนาก

•
•
•
•

ปลาฉนากยักษ์
ปลาฉนากเขียว
ปลาฉนากปากแหลม
ปลาฉนากฟันเล็ก
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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กลุ่มปลาฉนาก (Sawfish)
ปลาฉนากยักษ์ (Largetooth sawfish, Pristis pristis) : CR (IUCN Red List)
ปลาฉนากเขียว (Green sawfish, Pristis zijsron) : CR (IUCN Red List)
ปลาฉนากปากแหลม (Narrow sawfish, Anoxypristis cuspidata) : EN (IUCN Red List)
ปากฉนากฟันเล็ก (Smalltooth sawfish, Pristis pectinata) : CR (IUCN Red List)

1. สถานภาพ

4. ภัยคุกคาม

ปี พ.ศ. 2550 กลุม่ ปลาฉนากถูกจัดอยูใ่ นบัญชีแนบท้าย
หมายเลข 1 (Appendix I) ของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่าง
ประเทศซึง่ ชนิดสัตว์และพืชป่าทีใ่ กล้สญ
ู พันธุ์ (CITES)

พบภัยคุกคามต่อกลุ่มปลาฉนากจากการท�ำประมง
การล่าเพือ่ ขายท�ำเป็นเครือ่ งประดับ หรือ เพือ่ เพาะเลีย้ งเป็นปลา
สวยงาม และความเสื่อมโทรมของแหล่งที่อยู่อาศัย ดังนี้ี

ปี พ.ศ. 2556 IUCN Red List ก�ำหนดสถานภาพให้
ปลาฉนากเขียว ปลาฉนากฟันเล็ก เป็นสัตว์ทใี่ กล้สญ
ู พันธุอ์ ย่างยิง่
(Critically Endangered Species, CR) ให้ปลาฉนากปากแหลม
เป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered Species, EN) และปี
พ.ศ. 2558 ก�ำหนดให้ปลาฉนากยักษ์เป็นสัตว์ทใี่ กล้สญ
ู พันธุอ์ ย่างยิง่
(Critically Endangered Species, CR) โดยทัง้ สีช่ นิดมีแนวโน้ม
ประชากรลดลง
ปี พ.ศ. 2560 ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจัดสถานภาพปลาฉนากปากแหลม เป็น
สัตว์ทใี่ กล้สญ
ู พันธุ์ (Endangered Species) และปลาฉนากยักษ์
และปลาฉนากเขียว เป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically
Endangered Species)
ปี พ.ศ. 2561 ปลาฉนาก ทั้ง 4 ชนิด ได้รับการ
คุม้ ครองตามกฎหมายพระราชบัญญัตสิ งวนและคุม้ ครองสัตว์ปา่
พ.ศ. 2562 โดยได้รับการประกาศเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองของ
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561

2. ถิ่นอาศัยและการแพร่กระจาย
ปัจจุบันไม่พบเจอปลาฉนากทั้ง 4 ชนิด อาศัยอยู่ใน
ธรรมชาติในเขตน่านน�้ำไทย ในอดีต (ประมาณ 25-50 ปีที่แล้ว)
สามารถพบปลาฉนากได้บริเวณแม่น�้ำ ปากแม่น�้ำ เกาะใกล้และ
ไกลฝั่งทางฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน

3. พฤติกรรม
ปลาฉนากมีพฤติกรรมอาศัยและหากินตามพื้นทะเล
ปากแม่น�้ำ และแม่น�้ำ
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•

•
•

ติดเครื่องมือประมงโดยบัง เอิญ ได้แก่ อวนประมง
พาณิชย์ อวนลาก ลอบน�้ำลึก เป็นต้น ลูกปลาฉนาก
อาศัยพื้นที่บริเวณปากแม่น�้ำและพื้นที่ชายฝั่งท�ำให้มี
ความเสี่ยงที่จะติดเครื่องมือประมงชายฝั่งขึ้นมาโดย
บังเอิญ ในอดีตเมื่อปลาฉนากยังสามารถพบได้ง่ายชาว
ประมงพื้นบ้านบริเวณปากแม่น�้ำจะใช้วิธีเอาต้นกล้วย
วางดั ก ปลาฉนากไว้ ใ ต้ น�้ ำ เมื่ อ ปลาว่ า ยผ่ า นฟั น ที่ ยื่ น
ยาวจะติดกับต้นกล้วยท�ำให้ถูกจับได้ง่าย เมื่อประมาณ
ปี พ.ศ. 2525 มี ร ายงานปลาฉนากติ ด เรื อ อวนลาก
บริเวณหมู่เกาะสิมิลัน (เขตท�ำประมงพาณิชย์) ขนาดตัว
น�ำ้ หนักประมาณ 300 กิโลกรัม และติดลอบน�ำ้ ลึกบริเวณ
เกาะพีพี ขนาดตัวน�้ำหนักประมาณ 1,000 กิโลกรัม
ถูกจับเพือ่ ขายเป็นเครือ่ งประดับ ส่วนปากทีย่ าวและยืน่
แหลมคล้ายฟันเลื่อย (Rostrum) มีมูลค่าทางการตลาด
ใช้ท�ำเครื่องตกแต่ง และเนื้อสามารถใช้ในการบริโภค
ครีบมีมูลค่าสูง
ถูกจับเพื่อขายเป็นปลาทะเลสวยงาม มีความต้องการ
ของตลาดปลาสวยงามที่ จ ะเพาะเลี้ ย งปลาฉนาก
โดยต้องอาศัยจับพ่อแม่พนั ธุจ์ ากธรรมชาติ ในประเทศไทย
มีการน�ำเข้าปลาฉนากยักษ์ เพศเมีย ความยาว 3 เมตร
จากประเทศออสเตรเลียเพือ่ มาแสดงทีพ่ พิ ธิ ภัณฑ์สตั ว์นำ�้
SEA LIFE Bangkok Ocean World ในปี พ.ศ. 2562
มีชื่อว่า “มากีต้า” โดยมากีต้าถูกจับมาแสดงครั้งแรกใน
พิพธิ ภัณฑ์สตั ว์นำ�้ Sunshine Coast ประเทศออสเตรเลีย
เมื่อปี พ.ศ. 2535
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•

ความเสื่อมโทรมของแหล่งที่อยู่อาศัย พื้นที่แหล่งที่อยู่
อาศัยของปลาฉนากครอบคลุมทั้งแม่น�้ำ ชายฝั่ง และ
ทะเลลึกท�ำให้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการพัฒนา
พื้นที่ชายฝั่ง

5. การแจ้งพบเห็นกลุม่ ปลาฉนาก และซากส่วนฟัน
ปี พ.ศ. 2561-2563
ปั จ จุ บั น ยั ง ไม่ มี ร ายงานที่ มี ห ลั ก ฐานยื น ยั น การแจ้ ง
พบเห็นปลาฉนากมีชีวิตอยู่ในธรรมชาติ มีเพียงซากส่วนฟันที่
สามารถพบเห็นได้ตามวัด ศาลเจ้า ตลาดอาหารทะเล ร้านขาย
ของเก่าของขลัง พิพิธภัณฑ์ สถานศึกษา และหน่วยงานราชการ
จากข้อมูลของกรมประมง เรื่องการแจ้งครอบครอง
สัตว์ปา่ คุม้ ครอง ซากของสัตว์ปา่ คุม้ ครอง หรือผลิตภัณฑ์ทที่ ำ� จาก
ซากของสัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎกระทรวงก�ำหนดให้สัตว์ป่า
บางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และกฎ
กระทรวงก�ำหนดชนิดของสัตว์ปา่ คุม้ ครองให้เป็นสัตว์ปา่ คุม้ ครอง
ทีเ่ พาะพันธุไ์ ด้ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 มีจำ� นวนผูม้ าแจ้ง 7,649 ราย
จาก 45 จังหวัด (ภาคผนวก 3) ทัง้ นีเ้ ป็นข้อมูลรวมการครอบครอง
สัตว์ปา่ คุม้ ครองทัง้ 12 ชนิด ซึง่ มีรายชือ่ กลุม่ ปลาฉนากทัง้ สีช่ นิด
รวมอยู่ด้วย
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6. การแพร่กระจายของกลุ่มปลาฉนาก
ภาคกลาง

N

แม่นำ�้ เจ้าพระยา จ.นนทบุร,ี เหนือปากน�ำ้ แม่นำ�้ เจ้าพระยา,
แม่นำ�้ ท่าจีน, พิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยาประมง ม.เกษตรศาสตร์
(ซากส่วนฟัน)
อาวไทย

อ่าวไทยตะวันออก
จังหวัดฉะเชิงเทรา
แม่น�้ำบางปะกง
จังหวัดจันทบุรี
ศาลเจ้าปลายทะเล หาดเจ้าหลาว (ซากส่วนฟัน)
จังหวัดตราด
ปากน�้ำตราด

ทะเลอันดามัน

อ่าวไทยตอนกลาง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
คลองฉนาก, กองหินตุ้งกู้

ซากส่วนฟัน
พบในอดีต
(ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2444 ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2563)

อ่าวไทยตอนล่าง
จังหวัดสงขลา

จังหวัดภูเก็ต

ศาลเจ้าทวดหัวเขาแดง (ซากส่วนฟัน)

กลุม่ สัตว์ทะเลหายาก ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเล
และชายฝัง่ ทะเลอันดามัน (ซากส่วนฟันปลาฉนากยักษ์), จังหวัด
ภูเก็ต (ซากส่วนฟันของปลาฉนากปากแหลม), หมู่บ้าน
ชาวเลหาดราไวย์ (ซากส่วนฟัน)

จังหวัดนราธิวาส

ทะเลอันดามันตอนล่าง

ร้านปลาหมึก อ.เมือง

ทะเลอันดามันตอนบน
จังหวัดระนอง

จังหวัดกระบี่

ส�ำนักงานประมงจังหวัดระนอง (ซากส่วนฟัน)

อ�ำเภออ่าวลึก (ซากส่วนฟัน)

จังหวัดพังงา

อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี : เกาะพีพี

อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา : เกาะโรย, เกาะโบยใหญ่

อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ห มู ่ เ กาะลั น ตา : แนวปะการั ง ใกล้ ฝ ั ่ ง
(ลึก 7-8 ม.) บริเวณหมู่เกาะรอก

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน : หมู่เกาะสิมิลัน

จังหวัดสตูล
อุทยานแห่งชาติตะรุเตา : ร่องน�ำ้ ระหว่างเกาะราวีและเกาะ
อาดัง, ร่องน�ำ้ ระหว่างเกาะราวีและเกาะยาง (หรือเกาะกะต้า)
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สถานภาพและการแพร่กระจาย

ปลาฉลามเสือดาว
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ปลาฉลามเสือดาว (Leopard shark, Stegostoma fasciatum) : EN (IUCN Red List)
1. สถานภาพ

•

ปี พ.ศ. 2559 IUCN Red List ก�ำหนดสถานภาพให้
ปลาฉลามเสื อ ดาวเป็ น สั ต ว์ ที่ ใ กล้ สู ญ พั น ธุ ์ (Endangered
Species, EN) มีแนวโน้มประชากรลดลง และข้อมูลบ่งชี้ถึง
จ�ำนวนประชากรที่ลดลงมากกว่าร้อยละ 50 ในระยะเวลา 50
ปีที่ผ่านมา
ปี พ.ศ. 2560 ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดสถานภาพปลาโรนิน เป็นสัตว์ที่
ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered Species)
ปัจจุบนั ปลาฉลามเสือดาวยังไม่ได้รบั การเสนอขึน้ บัญชี
เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองของประเทศไทย

ปี พ.ศ. 2561-2563
23 ธ.ค. 61 : พบปลาฉลามเสือดาวมีเบ็ดและสายเอ็น
ติดที่ปาก บริเวณโบล์วเดอร์ซิตี้ หมู่เกาะสิมิลัน จ.พังงา
1 ธ.ค. 62 : พบปลาฉลามเสือดาวมีเบ็ดและสายเอ็นติด
ที่ปาก บริเวณเกาะบอน จ.พังงา
12 ก.ค. 63 : พบปลาฉลามเสือดาวมีเบ็ดและสายเอ็นติดที่
ปาก บริเวณทิศเหนือของอ่าวกล้วย เกาะราชาน้อย จ.ภูเก็ต

2. ถิ่นอาศัยและการแพร่กระจาย
สามารถพบปลาฉลามเสือดาวได้ในฝั่งอ่าวไทยและ
อันดามัน บริเวณกองหิน แนวปะการัง เกาะใกล้และไกลฝั่ง ที่
ความลึกประมาณ 18-30 เมตร

3. พฤติกรรม
มักพบปลาฉลามเสือดาวอาศัยอยูบ่ ริเวณพืน้ ทะเล ครัง้ ละ
1-2 ตัว และพบมากสุดครัง้ ละ 4 ตัว บริเวณหมูเ่ กาะพีพี จ.กระบี่

4. ภัยคุกคาม
พบภัยคุกคามจากการประมง เศษเครือ่ งมือประมง การ
ท่องเทีย่ ว และการจับเพือ่ เลี้ยงในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น�้ำ ดังนี้

•
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ติดเครือ่ งมือประมงโดยบังเอิญ ได้แก่ อวนประมงพาณิชย์
เบ็ดราว ลอบน�ำ้ ลึก เป็นต้น จากข้อมูลแจ้งการช่วยเหลือปลา
ฉลามเสือดาวของชาวประมงพืน้ บ้านเคยพบติดเบ็ดบริเวณ
ต.ชุมโค และ ต.ปากน�ำ้ จ.ชุมพร โดยได้รบั การช่วยเหลือปลด
เบ็ดออก และปล่อยกลับสูท่ ะเลได้อย่างปลอดภัย

ติดเศษเครื่องมือประมง ได้แก่ เศษอวน เศษเชือก
เศษสายเอ็นและเบ็ด เป็นต้น และพบว่าหากมีการช่วย
เหลือปลาฉลามเสือดาวด้วยวิธีที่เหมาะสม จะสามารถ
ช่วยท�ำให้สัตว์บาดเจ็บได้น้อยลงและยังสามารถหากิน
ได้ตามธรรมชาติ จากข้อมูลแจ้งการพบเห็นของนักด�ำน�ำ้
ลึกเคยพบปลาฉลามเสือดาวมีเบ็ดติดทีป่ าก บริเวณเกาะ
ราชาน้อย จ.ภูเก็ต, กะรังแห้ง, หินบิดะ๊ , หินม่วง จ.กระบี่ และ
สโตนเฮนจ์ จ.สตูล และพบกรณีกลืนเบ็ดลงในกระเพาะ
อาหาร บริ เวณทิ ศ เหนื อ ของเกาะพี พี ด อน จ.กระบี่
(เสียชีวิตหลังการช่วยเหลือ)

•
•

การท่องเที่ยว ได้แก่ การด�ำน�้ำไล่จับ เข้าใกล้ และการ
ใช้แฟลชหรือไฟส่องขณะถ่ายภาพเป็นการรบกวนสัตว์
ถู ก จั บ เพื่ อ ใช้ แ สดงในพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ สั ต ว์ น้� ำ และ
กระชั ง ปลาในร้ า นอาหาร ปลาฉลามเสื อ ดาว
เป็ น สั ต ว์ ที่ ถู ก จั บ เพื่ อ น� ำ มาแสดงในสถานแสดงพั น ธุ ์
สัตว์น�้ำหลายแห่งในประเทศไทย เช่น พิพิธภัณฑ์สัตว์น�้ำ
อ่าวคุง้ กระเบน จังหวัดจันทบุรี หรือสถานแสดงพันธุส์ ตั ว์
น�้ำเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา พิพิธภัณฑ์
สัตว์น�้ำ SEA LIFE Bangkok Ocean World และสถาน
แสดงพันธุ์สัตว์น�้ำภูเก็ต สถานแสดงพันธุ์สัตว์น�้ำสงขลา
เชียงใหม่ ซู อควาเรี่ยม พิพิธภัณฑ์สัตว์น�้ำบางแสน ฯลฯ
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5. การแจ้งพบเห็นปลาฉลามเสือดาว
ปี พ.ศ. 2561-2563
จากการรวบรวมข้อมูลการแจ้งพบเห็นปลาฉลามเสือดาว
ในช่วงปี พ.ศ. 2561 ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 มีการแจ้งพบเห็น
เฉพาะทางฝั่งทะเลอันดามัน ที่จังหวัดพังงา ภูเก็ต และกระบี่
จ� ำ นวน 42 ครั้ ง ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น การพบเห็ น ขณะด� ำ น�้ ำ ลึ ก
โดยพบสถานภาพบาดเจ็ บ จากการติ ด เศษเครื่ อ งมื อ ประมง
(ที่ปากมีเบ็ดและสายเอ็นติดอยู่) จ�ำนวน 3 ครั้ง และพบใน
พิพิธภัณฑ์สัตว์น�้ำ จ�ำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ปี พ.ศ. 2561 จ�ำนวน 3 ครั้ง บริเวณ
จ.กระบี่ (2 ครั้ง) : เกาะพีพี, กะรังแห้ง
จ.พังงา (1 ครั้ง) : เกาะสิมิลัน
ปี พ.ศ. 2562 จ�ำนวน 15 ครั้ง บริเวณ
จ.ภูเก็ต (9 ครั้ง) : เกาะราชาน้อย, เกาะราชาใหญ่
จ.พังงา (3 ครั้ง) : เกาะบอน, หินแพ, หินหมูสัง
จ.พังงา (กระชังปลา 1 ครัง้ ) : กระชังปลา เกาะยาวน้อย
(เลี้ยงไว้ 6-7 ปี) โดยสถานภาพเมื่อวันที่ 7 ก.พ.62
สบทช.8 พังงา แจ้งว่าปลาฉลามเสือดาวทัง้ 2 ตัว ได้
รับการปล่อยกลับสูธ่ รรมชาติแล้ว
จ.กระบี่ (2 ครั้ง) : เกาะบิด๊ะนอก, เกาะพีพี, หินไกล
ปี พ.ศ. 2563 จ�ำนวน 24 ครั้ง บริเวณ
จ.พังงา (12 ครัง้ ) : หินหมูสงั , หมูเ่ กาะสิมลิ นั (Elephant
Head Rock,Three Tree)
จ.กระบี่ (7 ครัง้ ) : เกาะบิด๊ะ, หินบิด๊ะ, กะรังแห้ง
จ.ภูเก็ต (4 ครั้ง) : อ่าวกุง้ , เกาะดอกไม้, เกาะราชาน้อย,
จ.ภูเก็ต (พิพิธภัณฑ์สัตว์น�้ำ 1 ครั้ง) : สถานแสดงพันธุ์
สัตว์นำ�้ ภูเก็ต กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ โดย
มีทมี่ าจากการประสานงานของหน่วยงาน Ocean for
All เพือ่ เคลือ่ นย้ายปลาฉลามเสือดาว เพศผู้ ความยาว
1.5 เมตร มีชื่อว่า “สมหวัง” จากกระชังปลาของร้าน
อาหารในภูเก็ต ไปยังสถานแสดงพันธุ์สัตว์น�้ำภูเก็ต
เพื่อเข้าโปรแกรมผสมพันธุ์กับตัวเมียต่อไป

ตารางที่ 3.12 จุดที่มีการแจ้งพบเห็นปลาฉลามเสือดาว
(เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2563)
จุดที่มีการแจ้งพบเห็นปลาฉลามเสือดาวมีชีวิต
สถานที่

จังหวัด

จ�ำนวนครั้ง

หินหมูสัง

พังงา

11

หินบิด๊ะ

กระบี่

5

เกาะพีพี

กระบี่

5

หินไกล

กระบี่

4

เกาะราชาน้อย

ภูเก็ต

2

เกาะบิด๊ะ

กระบี่

2

เกาะดอกไม้

ภูเก็ต

2

กะรังแห้ง

กระบี่

2

อ่าวกุ้ง เกาะเฮ

ภูเก็ต

1

อ่าว 3 (ลูซี่ส์รีฟ) เกาะราชาใหญ่

ภูเก็ต

1

หินแพ เกาะสาม หมู่เกาะสิมิลัน

พังงา

1

หินปูซา หมู่เกาะสิมิลัน

พังงา

1

ธรีทรี เกาะเก้า หมู่เกาะสิมิลัน

พังงา

1

โบล์วเดอร์ซิตี้ หมู่เกาะสิมิลัน

พังงา

1

เกาะบอน

พังงา

1

กระชังปลา เกาะยาวน้อย

พังงา

1

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น�้ำภูเก็ต

ภูเก็ต

1
รวม

42

ข้อมูลแจ้งการพบเห็นมาจากการรายงานของกลุ่มนัก
ด�ำน�้ำลึก ไกด์ นักท่องเที่ยว และกลุ่มนักอนุรักษ์ทางทะเล
บริเวณทีม่ กี ารแจ้งพบเห็นปลาฉลามเสือดาวมีชวี ติ มาก
ทีส่ ดุ ได้แก่ หินหมูสงั จ.พังงา, หินบิดะ๊ จ.กระบี,่ เกาะพีพี จ.กระบี่
และหินไกล จ.กระบี่ ตามล�ำดับ รายละเอียดดังตารางที่ 3.12
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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N

อาวไทย

ทะเลอันดามัน

จุดที่มีการแจงพบเห็นปลาฉลามเสือดาวในนานน้ำไทย
(มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2563)

มีชีวิต

ติดเศษเครื่องมือประมง

รูปที่ 3.7 แผนที่จุดที่มีการแจ้งพบเห็นปลาฉลามเสือดาวในน่านน�้ำไทย
(เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2563)
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6. การแพร่กระจายของปลาฉลามเสือดาว
อ่าวไทยตอนกลาง

N

จังหวัดชุมพร
ทะเลระหว่าง ต.ชมโค และ ต.ปากน�้ำ
อาวไทย

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร : เกาะลังกาจิว
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทรีรอ็ ค (Three Rocks) เกาะเต่า, เกาะกงทรายแดง, หินตุง้ กู

ทะเลอันดามันตอนบน
จังหวัดพังงา
หินหมูสังเหนือ, หินหมูสัง, เกาะเขียว

ทะเลอันดามัน

อุทยานแห่งชาติหมูเ่ กาะสิมลิ นั : เกาะตาชัย, เกาะบอน, หินแพ
เกาะหนึ่ง, โบล์วเดอร์ซิตี้ (Boulder City) เกาะสาม, West
of Eden เกาะเจ็ด, ThreeTree เกาะเก้า, Elephant Head
Rock
จังหวัดภูเก็ต

จุดที่มีการแจ้งพบเห็นมีชีวิตในธรรมชาติ
(ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2563)

เกาะแก้ว, เกาะราชาใหญ่ (อ่าวหลา, อ่าวลัคกี)้ , เกาะราชาน้อย
(South Pinnacle, อ่าวรังไก่), อ่าวกุ้ง, เกาะดอกไม้

ทะเลอันดามันตอนล่าง
จังหวัดกระบี่
เกาะงัง่ (เกาะเหลาฮัง), ระหว่างหมูเ่ กาะห้าและเกาะลันตาใหญ่,
หาดกันเตียง เกาะลันตาใหญ่
อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี : อ่าวนุ้ย
เกาะพีพีดอน, หินกลาง, กองหินกะรังแห้ง, หินไกล, เกาะ
บิด๊ะนอก, เกาะบิด๊ะใน, หินบิด๊ะ, เกาะเสม็ด
อุทยานแห่งชาติหมูเ่ กาะลันตา : เกาะห้าลูก 1, หินม่วง-หินแดง,
แหลมเจ้าแม่ เกาะไหง
จังหวัดสตูล
หินแปดไมล์
อุทยานแห่งชาติตะรุเตา : เกาะทะลุหรือเกาะหินรู, เกาะตาลัง,
สโตนเฮนช์ (Stonehenge)

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

65

66

รายงานสำ�รวจสถานภาพสัตว์ทะเลหายากที่ได้รับการประกาศเป็นสัตว์สงวนและคุ้มครอง ฉบับสมบูรณ์ (Final Report) พ.ศ. 2563

บทที่ 3

ผลการด�ำเนินงาน
การพัฒนาความร่วมมือ
ในการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายาก
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67

ผลการดำ�เนินงานพัฒนาความร่วมมือในการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายาก
โครงการส�ำรวจสถานภาพสัตว์ทะเลหายากที่ได้รับ
การประกาศเป็นสัตว์สงวนและคุ้มครอง ได้ด�ำเนินงานเพื่อ
ประชาสัมพันธ์โครงการ และให้ความรูค้ วามเข้าใจกับประชาชนที่
สนใจผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ เฟสบุค้ (Facebook) ของโครงการ
(www.facebook.com/thaimarineendangeredspecies)
และเว็ บ ไซต์ ห ้ อ งสมุ ด กรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั ่ ง
(www.dmcr.go.th/libraryAll) โดยใช้สอื่ ประชาสัมพันธ์ความรู้
สัตว์ทะเลหายากทั้ง 12 ชนิด ได้แก่ ปลาฉลามวาฬ (1 ชนิด)
ปลากระเบราหู (2 ชนิด) ปลากระเบนปีศาจ (3 ชนิด) ปลาโรนิน
(1 ชนิด) ปลาฉนาก (4 ชนิด) และปลาฉลามเสือดาว (1 ชนิด)
เรือ่ งความส�ำคัญ สถานภาพ และภัยคุกคามต่อสัตว์ทะเลหายาก
ข้ อ ปฏิ บั ติ ที่ ดี เ มื่ อ พบเห็ น สั ต ว์ ท ะเลหายากแต่ ล ะชนิ ด และ
แนวทางการมีสว่ นร่วมในการส�ำรวจติดตามประชากรปลาฉลามวาฬ
และปลากระเบนราหูที่พบในน่าน�้ำไทย เพื่อให้ประชาชนเกิด
ความตระหนักถึงบทบาทของตนเองในการปกป้องและอนุรักษ์
สัตว์ทะเลหายากร่วมกันกับทางภาครัฐและเอกชน

รูปที่ 3.8 สือ่ ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางเฟสบุค้ และเว็บไซต์
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การประสานงานระหว่างโครงการส�ำรวจสถานภาพ
สัตว์ทะเลหายากทีไ่ ด้รบั การประกาศเป็นสัตว์สงวนและคุม้ ครอง
กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดตามสัตว์ทะเลหายาก
12 ชนิด และกลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากที่มีบทบาท
การท�ำงานอนุรกั ษ์ทรัพยากรทางทะเล ประกอบด้วยภาคประชาชน
ภาคเอกชน และหน่ ว ยงานรั ฐ อื่ น ๆ (เช่ น นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
นักด�ำน�ำ้ ผูป้ ระกอบการธุรกิจท่องเทีย่ ว เรือด�ำน�ำ้ Liveaboard
เรือทัวร์ตกปลา สมาคมและชมรมที่เกี่ยวข้องในประเทศ และ
ต่ า งประเทศ ชุ ม ชนประมง-ชายฝั ่ ง กลุ ่ ม ประมงพาณิ ช ย์
สื่อมวลชน อุทยานแห่งชาติทางทะเล ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก
เรือประมง) ได้ด�ำเนินการผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ และ
รวบรวมข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางการท�ำงานติดตาม
สถานภาพและอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากในประเทศไทยอย่าง
มีส่วนร่วมได้ดังนี้
หน่วยงานทีม่ บี ทบาทในการร่วมส�ำรวจและติดตามสถานภาพ
ปลาฉลามวาฬ
Marine Megafauna Foundation (MMF)
Koh Tao Whale shark

•
•

ปลากระเบนราหู
Marine Megafauna Foundation (MMF)
Manta Trust Thailand
The Spot Leopard Shark Thailand

•
•
•

ปลากระเบนปีศาจ
Manta Trust Thailand

•

แนวทางการลดภัยคุกคามต่อสัตว์ทะเลหายาก

•
•
•

การก� ำ หนดข้ อ ปฏิ บั ติ ที่ เ หมาะสมเมื่ อ พบสั ต ว์ ท ะเล
หายากแต่ละชนิด (Code of conduct) อย่างมีสว่ นร่วม
โดยให้ ข ้ อ ปฏิ บั ติ นั้ น มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ รู ป แบบ
กิจกรรมทีแ่ ตกต่างกันในแต่ละพืน้ ที่
การสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวปฏิบัติ
ตาม Code of conduct เพือ่ เป็นตัวแทนในการสือ่ สาร
ต่อไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
เรื่องข้อปฏิบัติต่าง ๆ
พัฒนาแนวทางการช่วยเหลือเมื่อพบสัตว์ทะเลหายาก
บาดเจ็บ ติดเครื่องมือประมง ติดเศษเครื่องมือประมง
หรือขยะทะเล

แนวทางการส�ำรวจและติดตามสถานภาพสัตว์ทะเลหายาก
โดยภาคประชาชน (Citizen science)

•

•

พัฒนารูปแบบการส�ำรวจ การส่งข้อมูลให้มปี ระสิทธิภาพ
มี ค วามแม่ น ย� ำ และเข้ า กั บ รู ป แบบการด� ำ เนิ น
กิ จ กรรมของผู ้ ร ่ ว มส� ำ รวจ เช่ น การด� ำ น�้ ำ ตื้ น
การด�ำน�้ำลึก การด�ำน�้ำฟรีไดฟ์ เรือ Liveaboard
เรือประมงพืน้ บ้าน เรือประมงพาณิชย์ เรือกีฬาตกปลา
แท่นส�ำรวจปิโตรเลียม เป็นต้น
เพิ่ ม ศั ก ยภาพภาคประชาชนเรื่ อ งการส� ำ รวจและ
ติดตามสัตว์ทะเลหายากแต่ละชนิด โดยเปิดโอกาส
ให้ เข้ า ร่ ว มเป็ น อาสาสมั ค รในการส� ำ รวจร่ ว มกั บ
ผู้เชี่ยวชาญ

ปลาฉนาก
Sawfish Conservation Society		
The International Sawfish Encounter
Database, Sawfish (ISED)

•
•

ปลาฉลามเสือดาว
The Spot Leopard Shark Thailand

•

หน่วยงานที่มีบทบาทในการให้ความรู้และประชาสัมพันธ์

•
•
•

Shark Guardian
Reef Guardian Thailand
PADI

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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ภาคผนวก
1

ตัวอย่าง
ฐานข้อมูลการจ�ำแนกอัตลักษณ์
ปลาฉลามวาฬ

ตัวอย่าง ฐานข้อมูลการจำ�แนกอัตลักษณ์ปลาฉลามวาฬ ฝั่งอ่าวไทย
WS-2020-THG001

WS_2020.01.06_Suratthani-HinBai (SailRock)

WS-2020-THG002

WS_2020.02.29_Chumphon-HTMS.Prab

WS-2020-THG003

WS_2020.05.09_Rayong-HinPleong(AlhambraRock)
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ตัวอย่าง ฐานข้อมูลการจำ�แนกอัตลักษณ์ปลาฉลามวาฬ ฝั่งทะเลอันดามัน
WS-2020-THA001

WS_2020.01.13_Krabi-KohBidaNok | WS_2020.01.21_Phuket-KohDokMai | WS_2020.01.24_Phuket-KohDokMai

WS-2020-THA002

WS_2020.01.15_Krabi-HinMuang

WS-2020-THA003

WS_2020.01.18-21_PhangNga-RichelieuRock
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ภาคผนวก
2

ตัวอย่าง
ฐานข้อมูลการจ�ำแนกอัตลักษณ์
ปลากระเบนราหูยักษ์

ตัวอย่าง ฐานข้อมูลการจำ�แนกอัตลักษณ์ปลากระเบนราหูยักษ์ ฝั่งทะเลอันดามัน
MA.B-THA-001-Female

MA_2020.01.23_PhangNga-KohBonWestRidge

MA.B-THA-002-Female

MA_2020.01.23_PhangNga-KohBonWestRidge

MA.B-THA-003

MA_2020.01.23_PhangNga-KohTachai
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ตัวอย่าง ฐานข้อมูลการจำ�แนกอัตลักษณ์ปลากระเบนราหูยักษ์ ฝั่งทะเลอันดามัน (ต่อ)
MA.B-THA-004

MA_2020.02.04-08_PhangNga-KohTachai

MA.B-THA-005-Female

MA_2020.02.12_PhangNga-Similan-Northpoint

MA.B-THA-006-Female

MA_2020.02.dd_PhangNga-KoTachai
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ภาคผนวก
3

ข้อมูลการแจ้งครอบครอง
สัตว์ป่าคุ้มครอง และซาก
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ภาคผนวก
4

รายชือ่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
การแจ้งพบเห็นสัตว์ทะเลหายาก

รายชื่อผู้ให้ข้อมูลการแจ้งพบเห็นสัตว์ทะเลหายาก
จังหวัด ชลบุรี

จังหวัด ตราด (ต่อ)
รายชื่อ / หน่วยงาน

1
2
3
4
5
6
7
8

อ�ำพล โลหะสุวรรณ (ไต๋เอก เกาะสีชัง )

Shin Sirachai Arunrungstichai

4
5
6
7

Santod JT

จังหวัด สมุทรปราการ

Wannapa Thammasangwan
Krittima Thuphom

1

Warasin Diving

ธเนศ คูณหาร
อ๊อฟ เดอะทอย
วรรณา อัฐโส
ป๋า บอล ลืมนอน เรือราบสามฤดู
Ronnakon Sriputta
Nichannita Ngammontha
Wahoo Diving Center
Sinsamut Group Tour Samed Isand - สินสมุทรกรุ๊ป
ทัวร์เกาะเสม็ด
Thailand Marine endangered species stranding network
Rayong Dive Center
อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด

รายชื่อ / หน่วยงาน
Soon Path
สมนึก เต้ย สุวรรณรัตน์

จังหวัด ตราด
รายชื่อ / หน่วยงาน
1
2
3

Bangkok Freedivers

Sail Rock Daily News

Rachawadee Chantra

จังหวัด เพชรบุรี

จังหวัด จันทบุรี
1
2

Tharapong Photography

รายชื่อ / หน่วยงาน

The Shark Diving

รายชื่อ / หน่วยงาน

9
10
11

Thailand Underwater Photography

Diveinfinity SSI

จังหวัด ระยอง
1
2
3
4
5
6
7
8

รายชื่อ / หน่วยงาน

Tharapong Talubnak
Pern (เปิ้ล)

รายชื่อ / หน่วยงาน
1
2
3
4
5
6

จักรกฤษณ์ แก่นพรหม
Surasak Thongsukdee
CaptainNai Cha-am Fishing Hadklong
U Turn Vance
เพชรภูมิ ฮอตนิวส์
เรือโชคคุณชวน

จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
รายชื่อ / หน่วยงาน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Kuntida Kongkaew
ธีระ ภู่ผาสุก
จิรศักดิ์ มีฤทธิ์
ประจักษ์ ทองรัตน์
ณัฎฐพล อ�ำมงคล
บริสุทธิ์ น้อยประเสริฐ (Kung Hua-Hin)
อภิชาติ หงษ์สกุล
Phaopipat Charoenpak
วสันต์ สุขชุ่ม

รงค์ แดงโชติ
Patta Kanyamee
เรือโชคสมรักษ์
กิ๊กไดฟ์วิ่งทัวร์

BB divers Koh Chang
รายงานสำ�รวจสถานภาพสัตว์ทะเลหายากที่ได้รับการประกาศเป็นสัตว์สงวนและคุ้มครอง ฉบับสมบูรณ์ (Final Report) พ.ศ. 2563

รายชื่อผู้ให้ข้อมูลการแจ้งพบเห็นสัตว์ทะเลหายาก (ต่อ)
จังหวัด ชุมพร

จังหวัด ชุมพร (ต่อ)
รายชื่อ / หน่วยงาน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Sumet Wannavisit
Sontaya Wimontong
Kung Charoen
Jake Wongkeawprasert
Tanawat Phensrisirikul
Genezy Jeen
น๊อต ศรีทองกุล ทิ่งดิ่ง
Mambo Pongkanpai
Supchok Kulchai
Jibi Le Blond
Tom Jang
A-ha PanSociety
Wattanasak Khamjuang
Wanjajaa Vimolnoch
Jake Wongkeawprasert
Pattrathip Mhom Blunt
ชาญวิทย์ ขุนทองจันทร์
Nu Chamchuen
Khana Gf
Arm N.Phuyathikul
Varakorn Kuldilok, VK Photography
Kitipan Taesuwan
Parinya Sirinutsomboon
Sudtida Malai
Narin AE Jearanai
Anan Chaya
Por Ratiwat

Toon Trachuentong
Pakkanan Thanomsaeng
Sarasin Sadakorn
Nattawut Chotsuwan
Gift Tatikarn
Pi-Ti Praomatooros
Soammaras Ratanavanich
Erin Marie

รายชื่อ / หน่วยงาน
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

David Ribeiro
Niti Oat ReconDiver
Pinn Asirawat
Apple Napaket Limthanakit
Onthira Ardhannarong
Panya Payakkin
The Ocean Dive Center
ชุมพรไดฟ์วิ่งเซ็นเตอร์
เรือบุหลัน-ด�ำน�้ำชุมพร Coral Grand Divers
MoveMaker
Pattaya Divers
กรีนน�ำเที่ยว ด�ำน�้ำเกาะเวียง
ทุ่งมหากรุ๊ป ท่องเที่ยวชุมชน เกาะร้านเป็ดเกาะร้านไก่
อ่าวทุ่งมหาชุมพร
Trigger DIVE Chumphon
บางเบิดทัวร์
K2dive
PandaDumnam
ฐานชุมพร Thanchumphon TV
ChaokohDiving
Scubanine
Siam Catamaran ด�ำน�้ำชุมพร
Dive friday
Hardcore Travelers
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
แดนโดมโฮมสเตย์-บ้านอ่าวครา ชุมพร

จังหวัด สุราษฎร์ธานี
รายชื่อ / หน่วยงาน
1
2
3
4
5
6

May Ho
Kyle Power
Lana Chiang
Opal Suthvanich
ครูซัม dive rangers
Tan supanut
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

รายชื่อผู้ให้ข้อมูลการแจ้งพบเห็นสัตว์ทะเลหายาก (ต่อ)
จังหวัด สุราษฎร์ธานี

จังหวัด สุราษฎร์ธานี (ต่อ)
รายชื่อ / หน่วยงาน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Guntaphat Pokasasipun
Wendy van Goethem
Michael Luff
Elisabeth Lauwerys
Tasspon Paknin
Kimura Nana
Steven Curtis
Jessie O’Brien
Pitchaya Hotarapavanond
Has Song Yang
Sinchai Peun Keangkhun
Iggy Corsellis
Gerald Parr
Perry Verheijen
Veerasak Jhittachi
TK Chasing Weird
f.fyme
Derek Hughes
Elena Kopysova
Michel Hanna
Arto Kumpumaki
Aekarat Aek Boonsin
Vit Tharaputi
Igor Varfolomeev
Pierre Forestier
Ste Kelly
Anna Berestova
Javier Ssi
Natalie E Alderton
Aldy Thanakijpathompong
Ferry Weerayut
Dan Schofield
Stefan Follows
Lain Spooner

รายชื่อ / หน่วยงาน
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Elwin Mnp
Sujin Kim
Akkaaue Kaewkornkul
Kate Bradford
Giu Delf
Tia Sellars
Bansi Buckley
Chococonanabanana
Unter Erd
Teeny Imperi
Shurui Zhang
Kristi Danielle Sage
Mikko Paasi
Benz…
Rawewatchara Khunprom
Lee Jellyman
Arno Koh Tao
Laura Younger
Chanchot Piriyasatit
Watchara Sakornwimon
Amrae Productions
WTC Productions
Koh Tao Dive Site Report
Lotus Diving
Had Yao Divers
Silent Divers
Ban’s Diving Resort
Reefers Dive Resort
Discover Diving with Kyle
Travelling with Storm
New Way Diving
Ocean Reality Channel
Impian Divers Koh Tao, Dutch Dive Center
Dive Point Koh Tao

รายงานสำ�รวจสถานภาพสัตว์ทะเลหายากที่ได้รับการประกาศเป็นสัตว์สงวนและคุ้มครอง ฉบับสมบูรณ์ (Final Report) พ.ศ. 2563

รายชื่อผู้ให้ข้อมูลการแจ้งพบเห็นสัตว์ทะเลหายาก (ต่อ)
จังหวัด สุราษฎร์ธานี (ต่อ)

จังหวัด สุราษฎร์ธานี (ต่อ)

รายชื่อ / หน่วยงาน
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

Blue Horizon Diving&Adventure-Club de Plongee
Francais
Big Blue Diving Koh Tao
Coral Grand Divers
Montalay Diving
New Wave Diving Koh Tao
Koh Pha Ngan Photographic
Buddha View Dive Resort
Aquatopia Diving
Bridge Parry Media
Seashell Divers
Marine Dive
Dive Potato
Koh Tao Divers - KTD
Fat fish movie
Koh Phangan Dive Site Report
Reef Wanderers
Assava Dive Resort
Calypso Diving Koh Tao
Easydivers Koh Samui
NAVA Scuba Diving PADI 5 Star Dive Center
Mojo Divers
CORE sea
HappyNancy
BigBubble Diving
Dive Sun
Sail Rock Divers
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง
Koh Tao Whalesharks
Patchka Diving
Apnea Koh Phangan
Koh Tao Thai Divers Team - KTDT
ด�ำน�้ำไงให้ไม่โสด
PURA VIDA Diving Koh Tao

รายชื่อ / หน่วยงาน
102
103
104
105

Mentally Beach Resort
Oceanus Diving โอเชี่ยนนัส ด�ำน�้ำเกาะสมุย
Thai Whale Sharks
New Wave Diving Koh Tao

จังหวัด นครศรีธรรมราช
รายชื่อ / หน่วยงาน
1
2
3

สิทธิโรจน์ แก้วหนองเสม็ด
Kt.watersports suaratthani
Nat Panupong Taps

จังหวัด ปัตตานี
รายชื่อ / หน่วยงาน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Tanachit Dangtanuwat
Piyawan Nuanthawin
Kun Duangprateep
Turn Chamai
Smoked Kusonpithak
Hafitz Chaemae
Nan Arphathananuwat
Eng Pongsak Bhumichitra
Num Sasita Thippayawat
Siriwan Poolsawad
Sermsak Posayajinda
Kanjana Srinapa
Teekatad Chantarasareekul
Dive A Lot
Scuba Jamboree
Just Dive Thailand
Scubanine
Muscle Diver
เรือ น.ศักดิ์ชัยมงคล34
In2dive
Sainamtalay Diving
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

รายชื่อผู้ให้ข้อมูลการแจ้งพบเห็นสัตว์ทะเลหายาก (ต่อ)
จังหวัด นราธิวาส

จังหวัด พังงา (ต่อ)
รายชื่อ / หน่วยงาน

1

ล่องใต้ ลองแล รูเมาะห์กีตอ

จังหวัด พังงา
รายชื่อ / หน่วยงาน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Weera Bunnak
Dirk Schwalb
Soo Hwan Kim
Kannikar Wacharakul
Teekatad Chantarasareekul
Risa Assakul
Bas Jirawat Deeraksa
Gift Kutsalin
Prajuk PJ Ponsimma
Suntorn Suntornrat
Nuiz Saiwongse
ณัฐพงษ์ นิลสวิท
Richard Whitcombe
Pond Siramongkonphat
Pongphat Turasakul
Tii Pattachai
Dennis Karlsson
Sitichai Thanosawan
Apple Napaket Limthanakit
Alan Coppei
Nick Fawcus-Robinson
Naruemon Ammy J
Ann Christmas
Jose Miguel Arias
Parnuwat Rudklao
Ferran Loras Baez
Chatuphon Neelasri
Napasorn Hiruncharnkul
Alongkorn Darawankul
กัปตันวีระ

รายชื่อ / หน่วยงาน
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

เกรียงศักดิ์ บุญประสพ
Bert Klangpremchitt
Lertsak Ponklin
ว่าน สังข์ค�ำ
Chawanya Chiakwathanyu
MorMy ChantiSa
Sabai Kwankajohnjit
Tong Worapanya
Rich Carey
Vorasate Ariyarattnahirun
Nae MV Peterpan
Ty Saksit
Nattapon Ponbumrungwong
Namaporn Waiyasara
จริยา วังสตัง
John Gray Sea Canoe
Dive RACE
Loma Diving Adventure Khao Lak
Similan Diving Safaris
Wetzone Divers KhaLak, Thailand. Scuba Dive
Center/Dive Boat Operator
Sea Turtle Divers Co. Ltd.
Sea Dragon Dive Center
Khao Lak Scuba Adventures
South Siam Divers
Manta Queen Liveaboard Diving & Charter
Thaiseafrong มนุษย์กบไทย
Tapana Liveaboard & Tapana Catamaran
เรือก�ำพวนวัน
เรือ ส.สมบูรณ์3
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
Bangtao Dive Center
IQ-Dive Khao Lak
เที่ยวให้หรอย By On The Way Dive
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รายชื่อผู้ให้ข้อมูลการแจ้งพบเห็นสัตว์ทะเลหายาก (ต่อ)
จังหวัด พังงา (ต่อ)

จังหวัด กระบี่
รายชื่อ / หน่วยงาน

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

BigBubble Diving
Greenviewtour
Dive2MeetYou
OnTheWayDive
Pirate Divers Khao Lak
Scubacat
Liveaboard Holidays
Habo-Ya Similan
Dive n’ Drone
Scubanetliveaboard
Koh Tao Tec Divers
MV Fahsai
เรือ ม.ศราวุธ

จังหวัด ภูเก็ต
รายชื่อ / หน่วยงาน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Danu Chammavanijakul
Pakwipa Marukatanon
Chayodom Nganwongwai
Max Morgan
Niruj Kdtv Kamala
Nat Senmuang
Adul Inna
เหยี่ยวข่าว ภูเก็ต Newshawk Phuket
Issaraliveaboard
Wahoo dive center
เรือนิชากร2
WeLoveAndaman
Phuket Diving-Love Diving Phuket
Phuket Hotnews
South Siam Divers
เสียงประชาชนคนภูเก็ต People’s Voice

รายชื่อ / หน่วยงาน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Richard Reardon
Pomme Tithikaans
NarcosisNick
Kai Tong
Franz Seidel
Yeliz Anlak
Onanong Kongyuedyao
Elle Florianova
Remy Auburtin
Chaiwat Niwetmarin
Ju Sujirapong
Siriporn Rattanadechakun
Roman Weber
Elaine Ross
Magnus Larson
Bee Koh Yao Diving
Andrew Hewett
Check Dive
First Arnunthorn
Krit Aroonrusmeechote
Alonggon Chonlaty
พระเอก ชายเล
Orn Daorueang
Suwatchai Sutiprapa
Disspong Sittichai
Natthawut Dolnavakul
Tua Wongsathienchai
MinMin Sumintra Thongwan
Bon Shington
CK Kritsada
Lanta Diver
กระบี่นิวส์ กระบี่
Ko Lanta Diving Center
Phoenix Divers Koh Lanta
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

รายชื่อผู้ให้ข้อมูลการแจ้งพบเห็นสัตว์ทะเลหายาก (ต่อ)
จังหวัด กระบี่ (ต่อ)

จังหวัด สตูล
รายชื่อ / หน่วยงาน

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

OK Club Diving Center
fabricedieudonne photography
Profun Divers
MS Photography-lovetheocean
Palm Beach Divers
Mook Lanta Eco Resort
Raya Divers
Pattana scuba club
Scool Divers Phi Phi Island
Apo Dhatu Divers
The Junk Liveaboards
เรือ ก.สินสมุทน�ำโชค99
เรือ ป.โชคประพาภรณ์ 1
เรือ ศ.ศักดิ์สังวาลย์เพชร3
Blue Planet Divers, Koh Lanta
Scubafish
Summer Liveaboard
Mahasamut Patrol Thailand
ปูด�ำนิวส์
Local Dive Thailand
ด�ำน�้ำภูเก็ต By Bangtao Dive Center
Dive Potato
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา
Love Andaman
Bangkok Freedivers
เรือ ส.ศักดิ์สังวาลย์เพชร3
เรือ ช.โชคบุญชู111
เรือ ป.โชคประพาภรณ์ 1

รายชื่อ / หน่วยงาน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Ruffwell Dzul Rafiq Nordin
Vance Stevens
Milos Prelevic
Thammarat Prasutham
New Panida Kittilakana
Nuttawut Manakitsomboon
Ople Sirirat
Settavit Pacharatikasukh
Weera Bunnak
Eak Eakgapong Hemra
Forra Dive Resort-Koh Lipe
Castaway Divers Koh Lipe
Adang Sea Divers
เรือ ป.โชคประพาภรณ์ 1
Satun Dive Resort-Koh Lipe
Lion Fish Prod
NAVA Scuba Diving PADI 5 Star Dive Center
Nu Parnupong Photography
Kho Komol
Ocean Wanderers
Whale Liveaboard
เรือ รุ่งรัตน์10
เรือ ก.เทพเจริญพร9

จังหวัด ตรัง
รายชื่อ / หน่วยงาน
1
2
3

Bab Mardlee
Trash Hero Trang
เรือ ช.โชคบุญชู111
รายงานสำ�รวจสถานภาพสัตว์ทะเลหายากที่ได้รับการประกาศเป็นสัตว์สงวนและคุ้มครอง ฉบับสมบูรณ์ (Final Report) พ.ศ. 2563

สิง

