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บทคัดย่อ 
 

FAO ได้จัดทําแผนปฏิบัติการสากลเพ่ือการอนุรักษ์และการบริหารจัดการปลาฉลาม หรือ IPOA-Sharks 
ข้ึนใน พ.ศ. 2541 ซึ่งได้รับการรับรองจาก COFI ใน พ.ศ. 2542 โดยมีหลักการท่ีต้องการอนุรักษ์ฉลามบางชนิด
และปลากระดูกอ่อนอ่ืน ๆ ต้องการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ต้องการปกป้องถ่ินท่ีอยู่อาศัยของฉลาม 
และต้องการบริหารจัดการทรัพยากรฉลามเพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน IPOA-Sharks นี้ มุ่งใช้กับ 
รัฐต่าง ๆ ท่ีมีการจับฉลามท้ังโดยเรือประมงของตน และโดยเรือประมงของต่างชาติท่ีเข้ามาจับฉลามในน่านน้ํา
ของตน อย่างไรก็ดีการนํา IPOA-Sharks ไปใช้ปฏิบัตินั้นให้เป็นไปตามความสมัครใจ โดย IPOA-Sharks เสนอแนะ
ให้รัฐต่าง ๆ จัดทําแผนปฏิบัติการระดับชาติ หรือ NPOA-Sharks หรือท่ีเรียกว่าแผนฉลามข้ึนเอง เพ่ือใช้ในการ
อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรฉลามในน่านน้ําของตน ตามท่ี IPOA-Shark ได้ให้ข้อแนะนําในการจัดทํา
แผนฉลามไวแ้ล้ว 

โดยเหตุท่ีประเทศไทยได้ให้การรับรอง IPOA-Sharks ในฐานะท่ีเป็นสมาชิกของ FAO แต่ไทยยังคงมี
การนําเข้าและส่งออกปลาฉลามอยู่ และคนไทยเองนิยมบริโภคหูฉลามมาก ท้ังท่ีในปัจจุบันมีหลายประเทศเริ่ม
รณรงค์และออกกฎหมายห้ามจําหน่ายหูฉลามโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นประเทศนําเข้าสินค้าอาหารทะเล
จากไทย นอกจากนี้มีหลายประเทศเชื่อว่าปลาฉลามได้มาจากการทําประมงแบบผิดกฎหมาย (IUU Fishing) 
ดังนั้น ถึงเวลาท่ีประเทศไทยควรต้องตระหนักว่าเรื่องนี้จะสร้างปัญหาให้กับไทยได ้โดยอาจเป็นเหตุนํามาใช้เป็น
ข้ออ้างในการกีดกันทางการค้า ไทยจึงควรเตรียมตัวตั้งรับกับปัญหาท่ีกําลังจะเกิดข้ึน โดยควรเร่งจัดทําแผนฉลาม
ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว โดยในแผนฉลามนั้นควรมีเป้าหมายเพ่ือ 1) สร้างความม่ันใจว่าปริมาณฉลามท่ีพลอยจับได้ใน
การประมงนั้นคงอยู่ในระดับพอเหมาะ 2) ประเมินภยันตรายท่ีมีต่อประชากรฉลาม ศึกษาและปกป้องแหล่งอาศัย
วิกฤตต่าง ๆ และนํายุทธศาสตร์ในการจับใช้ประโยชน์ท่ีสอดคล้องกับหลักการความยั่งยืนทางชีวภาพ และการ
ใชป้ระโยชนท์างเศรษฐกิจท่ีสมเหตุสมผลในระยะยาวมาใช้ 3) จําแนกและสนใจเป็นพิเศษต่อกลุ่มฉลามท่ีอยู่ใน
ภาวะล่อแหลมและมีภัย 4) ปรับปรุงและพัฒนากรอบปฏิบัติในการจัดตั้งกลไกท่ีทรงประสิทธิภาพเพ่ือประสาน
การปรึกษาหารืออย่างเกิดผลกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการวิจัย การบริหารจัดการ และการริเริ่มการศึกษา
เผยแพร่ท้ังภายในรัฐและระหว่างรัฐ 5) ลดปริมาณฉลามท่ีถูกพลอยจับได้นั้นลงให้เหลือน้อยท่ีสุด 6) สนับสนุน
การปกป้องรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ และโครงสร้างระบบนิเวศ รวมท้ังบทบาทหน้าท่ีของระบบนั้น 
7) ลดปริมาณสูญเสียและท้ิงเปล่าของฉลามท่ีจับได้ 8) ส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากซากฉลามอย่างเต็มท่ี 
9) สนับสนุนการเก็บข้อมูลจําเพาะเก่ียวกับปริมาณการจับ และการนําข้ึนท่าของฉลามโดยรายชนิด และติดตาม
ตรวจสอบปริมาณจับฉลามโดยสมํ่าเสมอ 10) สนับสนุนการจําแนกชนิดพันธุ์ และการรายงานข้อมูลด้านชีวภาพ
และการค้าของฉลามโดยรายชนิด 
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Abstract 
 

FAO developed the International Plan of Action for the Conservation and Management 
of Sharks (IPOA-Sharks) in 1998 which the FAO Committee on Fisheries adopted a voluntary 
IPOA-SHARKS plan in 1999. The principles of IPOA-Sharks are to identify and provide special 
attention to vulnerable or threatened shark stocks ensuring that shark catches from directed 
and non-directed fisheries are sustainable, contribute to the protection of biodiversity and 
ecosystem structure and function, protect critical habitats, and to manage on sustainable 
basis. The IPOA-Sharks is voluntary and applies to States in the waters of which sharks are 
caught by their own or foreign vessels and to States the vessels of which catch sharks on the 
high seas. Each State is responsible for developing, implementing and monitoring its National 
Plan of Action on conservation and management of sharks or NPOA-Sharks or Shark-plan of 
which suggested contents are available.  

Although Thailand is a member of FAO and approved IPOA-Sharks, there have been 
on-going export and import of shark products as well as consuming shark fin. Several countries, 
particularly United State of America where seafood imported from Thailand, are campaigning 
on shark fin ban. In addition, some countries have believed that shark catches are derived 
from IUU fishing. Consequently, Thailand should realize that the constraints and problems on 
shark would be coming up soon and would be then result as trade barriers. Therefore, Thailand 
should not be hesitate to develop and implement the Shark plan which Shark-plan should 
aim at achieving 1) Ensure that shark catches from directed and non-directed fisheries are 
sustainable 2) Assess threats to shark populations, determine and protect critical habitats 
and implement harvesting strategies consistent with the principles of biological sustainability 
and rational long-term economic use 3) Identify, and provide special attention to, vulnerable 
or threatened shark stocks 4) Improve and develop frameworks for establishing and coordinating 
effective consultation involving all stakeholders in research, management and educational 
initiatives within, and between, States 5) Minimize incidental catches of sharks that are not used 
6) Contribute to the protection of biodiversity and ecosystem structure and function 7) Minimize 
waste and discards from shark catches 8) Facilitate improved species-specific catch and landings 
data and monitoring of shark catches and 9) Facilitate the identification and reporting of species-
specific biological and trade data. 
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บัญชีคําย่อ 
(Acronyms) 

 
CCRF จรรยาบรรณในการทําการประมงอย่างรับผิดชอบ 

Code of Conduct for Responsible Fisheries 
CCSBT คณะกรรมาธิการเพ่ืออนุรักษ์ทูน่าครีบน้ําเงิน 

Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna  
CITES อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศเก่ียวกับชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชท่ีใกล้สูญพันธุ์ 

Convention on International Trade in Endangered Species 
COFI คณะกรรมาธิการด้านประมงของเอฟเอโอ 

Committee on Fisheries, FAO 
CPPS Permanent Commission for the South Pacific 
CPUE อัตราการจับต่อชั่วโมง  

Catch per Unit Effort  
CSRP Commission Sous-Régionale des Pêches (in Spanish) 
EU สหภาพยุโรป 

European Union 
FAO องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาต ิ

Food and Agriculture Organization of the United Nations 
IATTC คณะกรรมาธิการทูน่าเขตร้อนในระหว่างประเทศอเมริกัน 

Inter-American Tropical Tuna Commission 
ICCAT คณะกรรมาธิการสากลเพ่ืออนุรักษ์ทูน่าแอตแลนติก 

International Commission for the Conservation of Atlantic tuna 
IOTC คณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย 

Indian Ocean Tuna Commission 
IPOA-IUU แผนปฏิบัติการสากลว่าด้วยการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการประมงท่ีผิดกฎหมาย  

ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม  
FAO International Plan of Action on Prevent, Deter and Eliminate Illegal, 
Unreported and Unregulated Fishing  

IPOA-Sharks แผนปฏิบัติการสากลเพ่ือการอนุรักษ์และบริหารจัดการปลาฉลาม 
FAO International Plan of Action for the Conservation and Management 
of Sharks  

IUCN สหภาพสากลเพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาต ิ
International Union for Conservation of Nature and Natural Resources 
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IUU การทําประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม 
Illegal, Unregulated and Unreported Fishing 

MCS ระบบติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวัง 
Monitoring, Control and Surveillance 

MOU บันทึกความเข้าใจ 
Memorandum of Understanding 

MSY ค่าผลผลิตยั่งยืนสูงสุด 
Maximum Sustainable Yield 

NORAD Norwegian Agency for Development Cooperation 
NPOA-Sharks แผนปฏิบัติการระดับชาตเิพ่ือการอนุรักษ์และบริหารจัดการปลาฉลาม 

National Plan of Action for the Conservation and Management of Sharks 
OSPESCA องค์การพัฒนาการประมงเขตละตินอเมริกา 

Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo 
Centroamericano (in Spanish) 

RFMOs องค์กรบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาค 
Regional Fisheries Management Organizations 

RPOA-Sharks แผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคเพ่ือการอนุรักษ์และการบรหิารจัดการปลาฉลาม 
Regional Plans of Action for the conservation and management of sharks 

SEAFDEC ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเซยีตะวันออกเฉียงใต้ 
Southeast Asian Fisheries Development Center 

SICA Sistema de la Integración Centroamericana (in Spanish) 
UNCLOS อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล  

United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 
UN Fish Stocks 
Agreement 

ความตกลงว่าด้วยการปฏิบัติตามบทบัญญัติของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
กฎหมายทะเล ลงวันท่ี 10 ธนัวาคม พ.ศ. 2525 เก่ียวกับการอนุรักษ์และจัดการ
ประชากรของสัตว์น้ํา ชนิดพันธุ์ท่ีคร่อมเขตและอพยพย้ายถ่ินไกล 
Agreement for the Implementation of the Provisions of the United 
Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 
Relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks 
and Highly Migratory Fish Stocks 

WCPFC คณะกรรมาธิการประมงแห่งมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางและแปซิฟิกตะวันตก 
Western and Central Pacific Fisheries Commission 

WPEB คณะทํางานด้านระบบนิเวศและสัตว์น้ําพลอยจับได้ 
Working Parties on Ecosystems and Bycatch 
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บทท่ี 1 
บทนํา 
 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้จัดทําแผนปฏิบัติการสากลเพ่ือการอนุรักษ์
และการบริหารจัดการปลาฉลาม (FAO International Plan of Action for the Conservation and 
Management of Sharks, 1999 หรือ IPOA-Sharks) ข้ึนใน พ.ศ. 2541 ซึ่งได้รับการรับรองโดย COFI  
ในสมัยประชุมท่ี 23 ท่ีจัดข้ึน ณ กรุงโรม ในระหว่างวันท่ี 15-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 เนื่องจากมีความกังวล
เก่ียวกับการขยายตัวของการจับฉลาม และผลกระทบท่ีอาจมีต่อประชากรของฉลามบางชนิดในมหาสมุทร
หลายแห่งของโลก โดยเหตุท่ีสัตว์น้ําจําพวกปลาฉลามและกระเบนนี้มีผลิตภาพต่ํา เติบโตช้า ออกลูกช้า และ
ออกลูกมาเพียงจํานวนน้อย แม้จะมีช่วงอายุยืนยาวกว่าปลากระดูกแข็งอ่ืน ๆ ก็ตาม แต่การขยายตัวของการประมง
อาจทําให้เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของฉลามได้ จึงเห็นความจําเป็นท่ีจะต้องมีการควบคุมการประมงฉลาม รวมท้ัง
การประมงอ่ืนท่ีพลอยจับฉลามได้ข้ึนโดยเร็ว (FAO, 2002) 
 IPOA-Sharks จึงจัดทําข้ึนเพ่ือกระตุ้นประเทศสมาชิกของ FAO และสังคมโลกให้ตระหนักถึงสิทธิและ
หน้าท่ีในการช่วยคุ้มครองรักษาพันธุ์สัตว์น้ําต่าง ๆ ตลอดจนสัตว์น้ําอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง (เช่น นกทะเล วาฬ โลมา) 
เพ่ือให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ซึ่งในวันท่ีประเทศสมาชิกได้มีการเห็นชอบ IPOA-Sharks นั้น ประเทศสมาชิกได้สนับสนุน
ให้ควรเร่งดําเนินการตามแผนนี้โดยเร็ว เนื่องจากจะช่วยส่งเสริมให้ประเทศต่าง ๆ บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีได้กําหนดไว้
ตามจรรยาบรรณในการทําประมงอย่างรับผิดชอบได้เร็วทันกาลยิ่งข้ึน (FAO, 2002) ซึ่งใน IPOA-Sharks ได้ขอให้
ประเทศสมาชิกจัดทําแผนปฏิบัติการระดับชาติในการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรฉลามต่าง ๆ หากมี
เรือประมงของตนท่ีมุ่งทําการประมงฉลามหรือจับฉลามท่ีแม้มิใช่เป้าหมายหลักได้โดยสมํ่าเสมอ 
 หลายประเทศมองว่าการปกป้องฉลามนี้เป็นเรื่องเร่งด่วน เนื่องจากความต้องการครีบฉลามได้เพ่ิม
สูงข้ึนมากตามการขยายตัวของชนชั้นกลางในประเทศจีน ซุปหูฉลามเป็นเมนูสําคัญในวัฒนธรรมการกินของจีน 
การฆ่าฉลามซึ่งเป็นผู้ล่าในท้องทะเลเป็นจํานวนมาก ย่อมส่งผลด้านลบต่อความสมดุลระหว่างสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์
ต่าง ๆ ในท้องทะเล เฉพาะในบราซิลได้มีการคํานวณค่าความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมท่ีฉลามถูกฆ่า 2.8 หม่ืนตัว
เป็นจํานวนเงินโดยประมาณถึง 2.6 หม่ืนล้านบาท (คมชัดลึก ฉบับวันท่ี 4 สิงหาคม พ.ศ. 2553) 
 มีการประมาณการว่าในแต่ละปีมีปลาฉลามถูกฆ่าโดยเฉพาะเพ่ือต้องการครีบหูมากถึง 73 ล้านตัว 
ซึ่ง IUCN ได้ประเมินว่าหนึ่งในสามของประชากรฉลามในมหาสมุทรเปิดนั้นถูกคุกคามจนเกือบสูญพันธุ์  
ความต้องการครีบปลาฉลามท่ีกําลังเพ่ิมข้ึนอย่างมหาศาลทําให้ปลาฉลามถูกจัดอยู่ในกลุ่มสัตว์น้ําท่ีมีค่ามากท่ีสุด
ต่อท้องทะเล และเป็นสัตวท่ี์อยู่ในสถานะเปราะบางมากท่ีสุด ในแง่นิเวศวิทยานั้นปลาฉลามถูกพิจารณาว่าเป็น 
‘keystone species’ ซึ่งหมายถึงเป็นสัตว์ที่เป็นผู้ล่าที่อยู่ในระดับบนสุดของห่วงโซ่อาหารในท้องทะเลที่มี
ความสําคัญมากท่ีสุดต่อการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศทางทะเล ดังนั้นการท่ีประชากรปลาฉลามลดลง
อย่างมาก คือ ถูกนําออกจากระบบนิเวศมากเกินไปนั้นนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงความสมดุลระหว่างผู้ล่ากับเหยื่อ
ตลอดห่วงโซ่อาหาร (Australian Marine Conservation Society, 2015) 
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 สหพันธอ์นุรักษ์แห่งโลกร้องให้ชาวโลกทราบว่า ปลาฉลามพันธุ์ใหญ่ได้หมดไปจากทะเลเกินครึ่งจํานวน
แล้ว นับแต่ต้นทศวรรษ พ.ศ. 2513 เป็นต้นมา เพราะความนิยมกินหูและเนื้อฉลามท่ีเพ่ิมข้ึน อีกท้ังมีการมองว่า
การล่าฉลามเป็นเกมกีฬาเพ่ือการพักผ่อน นอกจากนี้การทําประมงจับปลาทูน่าและปลากระโทงแทงในแต่ละปี
จะมีปลาฉลามพลอยติดอวนและเบ็ดเป็นล้านตัวไปด้วย สหพันธ์อนุรักษ์ฯ ได้ชี้ว่า การล่าฉลามในน่านน้ําสากล
ทํากันโดยไม่มีข้อจํากัด จึงขอเรียกร้องให้นําญัตตขิององค์การสหประชาชาติท่ีเรียกร้องให้จํากัดการจับปลาฉลาม
และห้ามการบริโภคหูฉลามทันทีมาใช้ (ไทยรัฐ ฉบับวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551) 
 มติให้มีการควบคุมการค้าฉลามและกระเบนราหูโดย CITES CoP16 ซึ่งจัดข้ึนท่ีประเทศไทยระหว่าง  
3 - 15 มีนาคม พ.ศ. 2556 นั้นมีข้ึนในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม รัฐบาลประเทศต่าง ๆ แสดงให้เห็นถึงเจตจํานงท่ี
ต้องการให้มหาสมุทรต่าง ๆ ของโลกคงความสมบูรณ์ เพ่ือเป็นแหล่งให้อาหารและเป็นประโยชน์แก่คนรุ่นหลัง
สืบไป (WWF, 2556) 
 คณะกรรมการวิทยาศาสตร์ภายใต้คณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย (IOTC) จึงขอร้อง
ประเทศสมาชิกท่ียังไม่มีแผนฉลามให้เร่งจัดทําและปฏิบัติตามแผนฉลามท่ีจัดทําข้ึน และรายงานความก้าวหน้า
ต่อ WPEB และคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ โดยใหต้ระหนักอยู่เสมอว่าแผนฉลามเป็นกรอบช่วยในการประเมิน
การจับปลาฉลาม ทําให้เกิดการพัฒนามาตรการการบริหารจัดการรวมถึงการดําเนินการท่ีเหมาะสม โดยให้
สอดคล้องกับมตท่ีิ 05/05 ของ IOTC (IOTC, 2015a; b) 
 การท่ีปลาฉลามและปลากระเบนถูกคุกคามนั้นเก่ียวข้องกับการทําประมง IUU อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
เพราะการทําประมง IUU เสี่ยงต่อการทําให้ปลาฉลามสูญพันธุ์ แม้ว่าการเพ่ิมข้ึนของการทําประมงปลาฉลาม
แบบ IUU ท่ัวโลกนั้นจะยังไม่มีการรายงาน แต่เป็นท่ีแน่ชัดว่าการประมงปลาฉลามนั้นขาดการควบคุมและไม่มี
การรายงาน (unregulated and unreported) แม้ว่าจะได้มาจากการทําประมงท่ีถูกกฎหมายก็ตาม (FAO, 2014) 
มีหลายประเทศโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาได้มีการห้ามอย่างแข็งขัน เช่น ในรัฐฮาวายได้ออกกฎหมายห้ามจําหน่าย
หูฉลาม ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 (มติชน ฉบับวันท่ี 2 มิถุนายน พ.ศ. 2553) ยิ่งกว่านั้น
สหรัฐอเมริกาได้จัดทํา Presidential Task Force on Combating Illegal Unreported and Unregulated 
Fishing and Seafood Fraud Action Plan ข้ึนในวันท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ซึ่งคณะ Task Force นี้ได้
แนะนําระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability system) สินค้าสัตว์น้ําทะเล โดยจะนําระบบนี้ไปใช้กับ
ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลท่ีได้จากชนิดสัตว์น้ําสองประเภท คือ ชนิดสัตว์น้ําท่ีมีการปลอมแปลง และ ชนิดสัตว์น้ําท่ี
เสี่ยงต่อการถูกจับโดยการทําประมง IUU โดยท่ีอเมริกาได้จัดทํา “ร่างระเบียบในการพิจารณาชนิดพันธุ์สัตว์น้ํา
ท่ีมีความเสี่ยง” (Draft principles to determine “at risk” species) และได้ส่งร่างระเบียบนี้ให้ประเทศไทย
พิจารณาให้ความเห็น ซึ่งปลาฉลามเป็นหนึ่งในชนิดสัตว์น้ําท่ีถูกระบุในร่างนีว้่ามีความเสี่ยง 
 โดยเหตุท่ีปลาฉลามนี้ บางชนิดขายแค่ครีบหูฉลาม บางชนิดขายทําสะเต๊กหรือชิ้นปลาแล่ไม่มีกระดูก 
(filets) การบอกความแตกต่างระหว่างชนิดพันธุ์ของปลาฉลามท่ีมีการแปรรูปไปหลายรูปแบบโดยไม่มีคู่มือการ
จําแนกชนิดหรือการตรวจสอบ DNA นั้นเป็นสิ่งกระตุ้นท่ีทําให้คณะทํางานจัดรวมชนิดพันธุ์ปลาฉลามท้ังหมด
เป็นกลุ่มเสี่ยง เนื่องจากปลาฉลามมีประวัติได้รับการคุกคามจากการทําประมง IUU และยังมีการนําสัตว์น้ําชนิดอ่ืน
มาปลอมแปลงวา่เป็นหูฉลาม ดังนั้น อเมริกาจึงเห็นความจําเป็นท่ีจําต้องบรรจุปลาฉลามไว้ในรายชื่อสัตว์น้ําท่ีมี
ความเสี่ยงท่ีสามารถบังคับใช้กฎหมายได้โดยไม่จําเป็นต้องมีการทดสอบ DNA ก่อน (NOAA, 2015) 
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 การรณรงค์ของไทยเรื่องฉลามส่วนใหญ่เกิดจาก NGOs และภาคเอกชน ท่ีจะพยายามรณรงค์ให้ออก
กฎหมายห้ามฆ่าฉลามอย่างเด็ดขาด เหมือนท่ีสหรัฐอเมริกาและบราซิลได้ทําเรื่องนี้สําเร็จไปแล้ว (มติชน ฉบับ
วันท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ. 2546; ผู้จัดการออนไลน,์ 2556) 
 แม้ว่าโดยทางพฤตินัยแล้วประเทศไทยรับรู้และเข้าร่วมให้ความเห็นชอบกับ IPOA-Sharks นี้ในท่ีประชุม 
COFI สมัยท่ี 23 แต่ในทางปฏิบัติไทยยังคงเป็นประเทศท่ีนําเข้าหูฉลามและเนื้อฉลามแช่แข็ง ตลอดจนเป็นผู้นํา
ในการบริโภคฉลามตามจีน ฮ่องกง และสิงคโปร์ โดยไม่มีการสั่งห้ามขาย ห้ามสั่งเข้าใด ๆ เรื่องฉลามนี้จะก่อปัญหา
ให้กับไทยในภายหน้าได ้เพราะยังคงมีการจับมาขายและบริโภคกันอย่างเปิดเผยโดยไม่สนใจมติชาวโลก ดังนั้น
ไทยควรต้องเตรียมตัวตั้งรับกับปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนนี้โดยเร็ว 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การศึกษามีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
 1. ศึกษาความเป็นมาของการจัดทําแผนปฏิบัติการสากลเพ่ือการอนุรักษ์และการบริหารจัดการปลาฉลาม 
 2. วิเคราะห์ปญัหาของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการสากลฯ 
 3. เสนอแนวทางในการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการสากลฯ และการจัดทําแผนปฏิบัติการระดับชาติ
เพ่ือการอนุรักษ์และการบริหารจัดการปลาฉลาม 
 
1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้จํากัดขอบเขตเฉพาะด้านการบริหารจัดการฉลามท่ีเก่ียวข้องกับการประมงทะเลใน
น่านน้ําไทยและน่านน้ําใกล้เคียง โดยศึกษาอ้างอิงตามแผนปฏิบัติการสากลเพ่ือการอนุรักษ์และการบริหาร
จัดการปลาฉลาม และจรรยาบรรณในการทําการประมงอย่างรับผิดชอบ ท่ีประเทศไทยได้ให้การรับรองแล้ว 
 
1.4 วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพจากข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ (Documentary research)  
โดยใชข้้อมูลทุติยภูมิจากรายงานการประชุมระหว่างประเทศ ความตกลงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง รายงานการประชุม/
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ กฎหมายระหว่างประเทศและภายในประเทศท่ีเก่ียวข้อง จากนั้นนําข้อมูลมาวิเคราะห ์
เชิงพรรณนา (Descriptive analysis) โดยอาศัยกรอบและแนวคิดทางกระบวนการพัฒนาด้านกฎระเบียบ
ระหว่างประเทศ แนวโน้มทรัพยากรประมงและนโยบายของไทย 
 ข้ันตอนของการวิจัยประกอบด้วยการรวบรวมเอกสารประกอบการประชุม รายงานการประชุม มติ 
และข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากการประชุม จาก Website ตา่ง ๆ และจากการสอบถามบุคคลท่ีเก่ียวข้อง จากนั้น
นํามาจัดระเบียบข้อมูลอย่างเป็นข้ันตอนเพ่ือให้เข้าใจถึงลําดับเหตุการณ์ และภาพรวมของเรื่องท่ีศึกษา นําข้อมูล
มาวิเคราะห์เชิงคุณภาพเพ่ือเสนอผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ ให้ข้อเสนอแนะและสรุปผล 
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1.5 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ทําให้ทราบความเป็นมาของการจัดทําแผนปฏิบัติการสากลเพ่ือการอนุรักษ์และการบริหารจัดการ
การประมงปลาฉลาม 
 2. ทําให้ทราบแนวทางในการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการสากลฯ และการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ระดับชาตเิพ่ือการอนุรักษ์และการบริหารจัดการการประมงปลาฉลาม 
 3. ทําให้มีการตระหนักและเตรียมพร้อมรองรับถึงปัญหาท่ีอาจก่อตัวข้ึนเนื่องจากผลของการทําประมง
ท่ีมีฉลามพลอยจับได ้
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บทท่ี 2 
แผนปฏิบัติการสากลเพื่อการอนุรักษ์และการบริหารจัดการปลาฉลาม 

 
2.1 ท่ีมาของแผนปฏิบัติการสากล 

การประมงปลาฉลามในเขตชายฝั่งของมหาสมุทรหลายแห่งนั้นได้ทํามานานนับร้อยปี โดยชาวประมง
พ้ืนบ้านและในปัจจุบันก็ยังคงทํากันอยู่ แต่ในช่วงหลายสิบปีท่ีผ่านมาได้มีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามา
พร้อมกับมีการขยายตลาดท่ีกว้างไกลข้ึน มีผลทําให้มีการขยายการลงแรงประมงและเพ่ิมปริมาณจับปลาฉลาม 
อีกทั้งมีการขยายแหล่งทําการประมงออกไปอีกมากมาย โดยเหตุนี้ทําให้ทั่วโลกกังวลว่าจะมีผลกระทบต่อ
ประชากรของฉลามบางชนิดในมหาสมุทรหลายแห่งของโลก เนื่องจากฉลามหลายชนิดมีแนวโน้มท่ีจะสูญพันธุ์
ได้ง่ายเพราะการทําประมง โดยท่ีลักษณะทางชีววิทยานั้นฉลามต้องใช้เวลานานกว่าจะถึงวัยผสมพันธุ์ ครั้นเม่ือ
ผสมพันธุ์แล้วยังใช้เวลาตั้งท้องอีกนาน ประกอบกับมีระบบการสืบพันธุ์ออกลูกออกหลานจํานวนน้อยเพียงครั้งละ 
2 - 3 ตัว จึงเป็นข้อจํากัดในการฟ้ืนกลับคืนทดแทนปริมาณท่ีถูกจับไป (อนุวัฒน์และอมรา, 2545) ฉลามมีการ
แพร่กระจายแคบ หรือแพร่กระจายอยู่ในภูมิภาคท่ีมีภัยคุกคามจากมนุษย์สูง และอันเนื่องมาจากขาดข้อมูล
เก่ียวกับปริมาณการจับ การลงแรง การนําข้ึนท่าและการค้า รวมท้ังสารนิเทศท่ีมีอยู่จํากัดเก่ียวกับลักษณะจําเพาะ
ทางชีววิทยาของฉลามหลายชนิดและการจําแนกชนิดพันธุ์ ดังนั้นจึงเห็นความจําเป็นจะต้องควบคุมการประมง
ปลาฉลาม รวมท้ังการประมงอ่ืนท่ีพลอยจับฉลามได้ (bycatch) (FAO, 2002) โดยเหตุนี้ทําให้มติข้อท่ี 9.17 
ของการประชุมไซเตส (CITES CoP 10) ซึ่งจัดข้ึนท่ีประเทศซิมบับเว ระหว่างวันท่ี 9-20 มิถุนายน พ.ศ. 2540 
ไดข้อให้องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) รวบรวมข้อมูลท่ีจําเป็นเก่ียวกับปลาฉลามเพ่ือนํามา
พัฒนาและจัดทําข้อแนะนําสําหรับแผนปฏิบัติการเก่ียวกับฉลาม และญัตติท่ี 10.126 ของไซเตสได้ยืนยันการ
ดําเนินการของ FAO ในเรื่องนี ้(Anonymous, 1997) 

ข้อเสนอนี้ได้ถูกหยิบยกข้ึนในการประชุมของคณะกรรมาธิการด้านประมง (Committee on Fisheries 
หรือ COFI) สมัยท่ี 22 ท่ีจัดข้ึนในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2540 ซึ่งมีความเห็นให้ FAO เชิญผู้เชี่ยวชาญมาร่วมกัน
พัฒนาคู่มือเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการสากลเก่ียวกับฉลามข้ึน โดยรัฐบาลของประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาให้
การสนับสนุนงบประมาณพิเศษแก่ FAO เพ่ือจัดประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญดังกล่าว แผนปฏิบัติการสากลเก่ียวกับ
ฉลามนี้จึงได้พัฒนาเพ่ิมเติมโดยคณะทํางานด้านวิชาการว่าด้วยการอนุรักษ์และบริหารจัดการฉลาม โดยได้มี
การประชุม 3 ครั้ง ครั้งแรกท่ีกรุงโตเกียวระหว่างวันท่ี 23 - 27 เมษายน พ.ศ. 2541 ครั้งท่ีสองเป็นการประชุม
เตรียมการท่ีกรุงโรมเม่ือวันท่ี 22 - 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 และครั้งท่ีสามการประชุมหารือเก่ียวกับการบริหาร
จัดการวิสัยสามารถในการประมงปลาฉลามและการจับนกทะเลพลอยได้ในการประมงเบ็ดราว ซึ่งจัดท่ีกรุงโรม
ระหว่างวันท่ี 26 - 30 ตุลาคม พ.ศ. 2541 แผนปฏิบัติการสากลเพ่ือการอนุรักษ์และการบริหารจัดการปลาฉลาม 
(FAO International Plan of Action for the Conservation and Management of Sharks หรือ IPOA-
Sharks) นี้มีอยู่ 31 ข้อ และ 2 ภาคผนวก ซึ่งได้รับการรับรองจากประเทศสมาชิกในการประชุมเม่ือวันท่ี 26 - 30 
ตุลาคม พ.ศ. 2541 หลังจากนั้นแผนดังกล่าวก็ได้รับการรับรองโดย COFI ในสมัยประชุมท่ี 23 ท่ีจัดข้ึน ณ กรุงโรม 
ในระหว่างวันท่ี 15 - 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 
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ขอบเขตของ IPOA-Sharks นี้จัดทําข้ึนภายใต้กรอบของจรรยาบรรณในการทําประมงอย่างรับผิดชอบ 
(Code of Conduct for Responsible Fisheries หรือ CCRF) ตามท่ีระบุไว้ในมาตรา 2 (ง) ดังนั้นเงื่อนไขตาม
มาตรา 3 ของ CCRF จึงนํามาใช้ในการตีความและประยุกต์ใช้กับแผนปฏิบัติการสากลฯ นี้เช่นเดียวกับความสัมพันธ์
ท่ีมีต่อตราสารระหว่างประเทศอ่ืน ๆ โดยเหตุนี้จึงสนับสนุนให้รัฐท่ีเก่ียวข้องท้ังปวงนําแผนปฏิบัติการสากลฯ นี้
ไปใช้ปฏิบัติโดยความสมัครใจเช่นเดียวกับ CCRF ท่ีมีข้ึนเพ่ือใช้โดยความสมัครใจเช่นกัน (สํานักงาน FAO ประจํา
ภูมิภาคเอเชยีและแปซิฟิก, 2542) 

ใน IPOA-Sharks ได้เสนอแนะให้รัฐต่างๆ จัดทําแผนปฏิบัติการระดับชาติในการอนุรักษ์และบริหาร
จัดการทรัพยากรฉลาม (National Plan of Action for the Conservation and Management of Sharks 
หรือ NPOA-Sharks) ท่ีเรียกว่า “แผนฉลาม” ข้ึนเพ่ือใช้ในการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรฉลามใน
น่านน้ําของตน และเสนอแนะให้รัฐต่างๆ ต้องดําเนินการตรวจสอบประเมินสภาวะทรัพยากรปลาฉลามและ
รายงานผลการประเมินไว้ในแผนฉลามของรัฐด้วย 
 

2.2 วัตถุประสงค์ของ IPOA-Sharks 
IPOA-Sharks ได้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจว่ามีการอนุรักษ์และการบริหาร

จัดการฉลามตลอดจนการใช้ประโยชน์จากฉลามได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งควรคํานึงถึงหลักการนํา 3 ประการ 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ อันได้แก่ 
 1. การเข้าร่วม รัฐท่ีมีส่วนก่อให้เกิดการตายโดยการประมงของฉลามชนิดใดหรือประชากรฉลามใด 
ควรจะเข้าร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรฉลามนี ้
 2. การทําให้ประชากรคงอยู่อย่างย่ังยืน โดยมุ่งเน้นท่ีการควบคุมการตายโดยการประมงท้ังมวลของ
ฉลามแต่ละกลุ่ม เพ่ือให้คงอยู่ในระดับท่ียั่งยืน ท้ังนี้ควรนําแนวทางป้องกันไว้ก่อนมาประยุกต์ใช้ในกรณีท่ียังมี
ข้อมูลไม่เพียงพอ 
 3. การคํานึงด้านอาหารและสภาวะเศรษฐกิจ/สังคม แม้ว่ายุทธศาสตร์นั้นต้องการอนุรักษ์ทรัพยากร 
แต่ควรตระหนักด้วยว่าในกลุ่มประเทศหรือบางภูมิภาคท่ียังคงมีรายได้ต่ําและขาดแคลนอาหารนั้น การจับฉลาม
เป็นประเพณีดั้งเดิมและเป็นแหล่งอาหารท่ีสําคัญ รวมท้ังเป็นการสร้างการว่าจ้างแรงงานและรายได้ จึงควรจะมี
การบริหารจัดการการจับฉลามเพ่ือให้สามารถจับได้อย่างยั่งยืน เพ่ือให้เป็นแหล่งอาหาร มีการว่าจ้างแรงงาน 
และทํารายได้ให้แก่ประชาคมพ้ืนเมืองไดต้ลอดไป 
 

2.3 แนวทางป้องกันไว้กอ่น  
หลักการป้องกันไว้ก่อน (Precautionary approach) คือ ต้องการให้ผู้จัดการประมงใช้ความระมัดระวัง

เม่ือไม่ทราบสภาวะทรัพยากรอย่างแน่นอน เช่น มีข้อมูลด้านการประมงไม่เพียงพอหรือไม่น่าเชื่อถือ เม่ือเจอภาวะ
เช่นนี้ ผู้มีหน้าท่ีจัดการจะต้องควบคุมให้มีการประมงอยู่ในระดับต่ําสุด 
 หลักการป้องกันไว้ก่อนรวมอยู่ในข้อตกลงสากลสองฉบับ คือ มาตรา 6 (Article 6) ของความตกลงว่าด้วย
การปฏิบัติตามบทบัญญัติของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ลงวันท่ี 10 ธันวาคม พ.ศ. 2525 
เก่ียวกับการอนุรักษ์และจัดการประชากรของสัตว์น้ํา ชนิดพันธุ์ท่ีคร่อมเขตและอพยพย้ายถ่ินไกล พ.ศ. 2538 
(UN Fish Stocks Agreement) และ มาตรา 7.5 ของ CCRF (United Nations, 1995; สํานักงาน FAO 
ประจําภมิูภาคเอเชยีและแปซิฟิก, 2542) 
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2.4 หลักการพื้นฐานของ IPOA-Sharks  
หลักการพ้ืนฐาน 4 ประการของ IPOA-Sharks (FAO, 2002) คือ 

 1. ต้องการอนุรักษ์ฉลามบางชนิดและปลากระดูกอ่อนอ่ืน ๆ 
 2. ต้องการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพโดยการคงไว้ของประชากรฉลาม 
 3. ต้องการปกป้องถ่ินท่ีอยู่อาศัยของฉลาม 
 4. ต้องการบริหารจัดการทรัพยากรฉลามเพ่ือใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

2.4.1 ต้องการอนุรักษ์ฉลามบางชนิดและปลากระดูกอ่อนอ่ืน ๆ 
ฉลามบางชนิดต้องมีการปกป้องเป็นพิเศษ เนื่องจากผลิตภาพของปลาเหล่านี้อยู่ในระดับต่ํา มีขนาด

ประชากรเล็กโดยธรรมชาติ (หายาก) มีการแพร่กระจายแคบ หรือแพร่กระจายอยู่ในภูมิภาคท่ีมีภัยคุกคามจาก
มนุษย์สูง ซึ่งอาจทําให้ประชากรปลาเหล่านี้ถูกคุกคามหรือเสื่อมโทรมลงได้อย่างรุนแรง สัตว์น้ําเหล่านี้จึงต้องมี
การปกป้องเป็นพิเศษโดยผ่านทางมาตรการในการบริหารจัดการรูปแบบต่างๆ เช่น ห้ามจับสัตว์น้ําชนิดนี้ ห้ามใช้
เครื่องมือทําการประมงบางประเภท ห้ามทําการประมงในบางพื้นที่ หรือการกําหนดให้ใช้เฉพาะเครื่องมือ 
ทําการประมงเพียงบางประเภทเท่านั้น 

2.4.2 ต้องการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพโดยการคงไว้ของประชากรฉลาม 
 ความหลากหลายทางชีวภาพ คือ ความแตกต่างกันของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ทุกรูปแบบซึ่งเกิดจากความ
หลากหลายทางพันธุกรรม ความหลากหลายในชนิดพันธุ์ ความหลากหลายทางระบบนิเวศ และความสัมพันธ์ต่อกัน
ของเชื้อพันธุ์ (genes) ชนิดพันธุ์ และระบบนิเวศ จํานวนของชนิดพันธุ์และการผันแปรในพันธุกรรมของฉลาม
และปลากระดูกอ่อนนั้นอยู่ในระดับต่ําโดยธรรมชาตเิม่ือเปรียบเทียบกับสัตว์น้ํากลุ่มอ่ืน 
 การสูญเสียฉลามบางชนิด การลดจํานวนประชากรของแต่ละชนิด หรือการลดความแปรปรวนของ
พันธุกรรมภายในชนิดพันธุ์หรือในประชากร จะก่อให้เกิดการสูญเสียกระบวนการในระบบนิเวศท่ีมีผลลดความ
หลากหลายทางชีวภาพและประโยชน์ท่ีพึงได้ของมนุษยชาต ิ

2.4.3 ต้องการปกป้องถิ่นท่ีอยู่อาศัยของฉลาม 
 กิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ เช่น การทําการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
การขุดลอกแหล่งน้ํา การทําเหมืองแร่ การปรับปรุงพ้ืนท่ีต้นน้ํา การท้ิงของเสียลงสู่แหล่งน้ํา การเพ่ิมพูน
สารอาหารในน้ํา มลภาวะ หรือการนําสัตว์น้ําต่างถ่ินมาปล่อย เหล่านี้ล้วนแต่มีผลทําให้แหล่งท่ีอยู่อาศัยของ
สัตว์น้ําเสื่อมโทรมเป็นอย่างยิ่ง หรืออาจมีผลทําลายแหล่งท่ีอยู่อันวิกฤตของสัตว์น้ําวัยอ่อน แหล่งเลี้ยงตัวอ่อน 
แหล่งผสมพันธุ์ หรือเส้นทางเดินอพยพย้ายถ่ินของสัตว์น้ํา ดังนั้น จึงจําเป็นต้องมีโครงการปกป้องและฟ้ืนฟู
แหล่งท่ีอยู่อาศัยของสัตว์น้ํา เพ่ือไม่ให้ความชุกชุมของสัตว์น้ําลดลง เนื่องจากสูญเสียแหล่งท่ีอยู่อาศัย 

2.4.4 ต้องการบริหารจัดการทรัพยากรฉลามเพื่อใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 
 การใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ําอย่างยั่งยืนนั้น ต้องเข้าใจเก่ียวกับระบบชีวกายภาพและนิเวศวิทยา และ
ต้องมีการคงรักษาหรือฟ้ืนฟูกลุ่มสัตว์น้ําให้อยู่เหนือระดับท่ีสามารถก่อผลผลิตถาวรสูงสุดได้ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรฉลามเพ่ือคงใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนนั้น จะเก่ียวข้องกับการควบคุมอัตราการตายจากการประมง โดย
การควบคุมกําลังลงแรงทําการประมงและ/หรือปริมาณการจับ และโดยการกําหนดขนาดสัตว์น้ําท่ีอนุญาตให้จับ 
การกําหนดขนาดตาอวนหรือขนาดเบ็ด การกําหนดฤดูห้ามทําการประมง และการกําหนดเขตห้ามทําการประมง
ในบางพ้ืนท่ี 
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2.5 สาระสําคัญและการปฏิบัติของ IPOA-Sharks 
1. ฉลามใน IPOA-Sharks รวมถึงฉลามทุกชนิด ปลากระเบน และปลาไคมีรา (Class Chondricththyes)  
2. IPOA-Sharks นี้ครอบคลุมปริมาณจับฉลามทั้งที่เป็นเป้าหมายและมิใช่เป้าหมายในการประมง  

ผลจับฉลาม รวมถึง ปริมาณการจับท้ังโดยการตั้งใจจับโดยตรง (ฉลามเป็นสัตว์น้ําเป้าหมาย) การจับโดยทางอ้อม 
(ฉลามไม่ใช่สัตว์น้ําเป้าหมาย) และการจับโดยบังเอิญ (จะคัดท้ิงไป) ไม่ว่าการจับนั้นจะเป็นการจับเพ่ือการค้า 
นันทนาการ หรืออ่ืนใดท่ีเป็นการจับฉลามข้ึนมาจากทะเล 

3. IPOA-Sharks นี้มุ่งใช้กับรัฐต่าง ๆ ท่ีจับฉลามโดยเรือประมงของตน และเรือประมงของต่างชาต ิ
ท่ีเข้ามาจับฉลามในน่านน้ําของรัฐตน และใช้กับรัฐซึ่งมีเรือประมงทําการจับฉลามในเขตทะเลหลวง  

4. IPOA-Sharks นี้ให้รัฐนําไปใช้ปฏิบัติโดยความสมัครใจ 
 5. รัฐต่าง ๆ นี้ควรจัดทําแผนปฏิบัติการระดับชาติในการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรฉลามต่าง ๆ 
(ซึ่งต่อไปนี้เรียกโดยย่อว่า แผนฉลาม) หากมีเรือประมงของตนท่ีมุ่งทําการประมงฉลามหรือจับฉลามท่ีแม้มิใช่
เป้าหมายหลักได้โดยสมํ่าเสมอ  
 6. รัฐแต่ละรัฐควรรับผิดชอบในการพัฒนา ปฏิบัติ และตรวจสอบทบทวนแผนฉลามของตน 
 7. รัฐต่าง ๆ ควรดําเนินการตรวจสอบสภาวะของทรัพยากรฉลามที่ถูกจับใช้ในการประมงของตน 
อย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือให้ทราบว่ายังมีความจําเป็นท่ีต้องพัฒนาแผนฉลามต่อไปอีกหรือไม่ โดยการประเมินสภาวะนี้
ควรถือตามมาตรา 6.13 ของ CCRF และควรรายงานผลการประเมินสภาวะนี้เป็นส่วนหนึ่งในแผนฉลามของรัฐ 
 8. รัฐและองค์การจัดการประมงในภูมิภาคท่ีได้ดําเนินงานตามแผนฉลามนี้ควรจะได้ประเมินผลการปฏิบัติ
อย่างสมํ่าเสมอ อย่างน้อยทุกระยะ 4 ปี เพ่ือให้สามารถกําหนดยุทธศาสตร์ความคุ้มค่าในการลงทุนอันจะช่วย
ทําให้แผนดังกล่าวมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
 9. รัฐที่มีความเห็นว่าแผนฉลามนี้ยังไม่จําเป็น ควรจะมีการพิจารณาทบทวนมตินี้อย่างสมํ่าเสมอ  
โดยคํานึงถึงความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในการประมงของตน แต่อย่างน้อยท่ีสุดก็ควรเริ่มเก็บรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับชนิด ปริมาณการจับ ปริมาณนําข้ึนท่า และปริมาณท่ีใช้ในการค้าของฉลามเอาไว้ เพ่ือนําไปประเมิน
สถานภาพของกลุ่มฉลามท่ีถูกจับในการประมง และตัดสินใจว่าจําเป็นท่ีจะต้องมีแผนบริหารจัดการฉลามหรือยัง 
 10. รัฐต่าง ๆ ควรมุ่งให้ความร่วมมือกับองค์การประมงในอนุภูมิภาค หรือภูมิภาค หรือองค์กรอ่ืน ๆ 
และความร่วมมือแบบอ่ืน ๆ ภายใต้กรอบความสามารถของตน และสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ 
เพ่ือสร้างความม่ันใจในความยั่งยืนของทรัพยากรฉลามต่าง ๆ รวมท้ังพัฒนาแผนฉลามในระดับอนุภูมิภาคหรือ
ภูมิภาคตามความเหมาะสม 
 11. ในท่ีซ่ึงมีฉลามประเภทท่ีข้ามพรมแดน คร่อมเขต อพยพย้ายถ่ินไกล หรือท่ีอาศัยอยู่ในทะเลหลวง 
และถูกจับโดยเรือประมงสองชาติหรือมากกว่า รัฐท่ีเก่ียวข้องควรมุ่งพยายามให้มีการอนุรักษ์และการบริหาร
จัดการทรัพยากรเหล่านี้อย่างเกิดผล 
 12. รัฐต่าง ๆ ควรมุ่งร่วมมือกันโดยผ่านทาง FAO และความร่วมมือระหว่างประเทศอ่ืน ๆ ในการวิจัย 
การฝึกอบรม และการจัดทําสารนิเทศ และเอกสารศึกษาค้นคว้าต่าง ๆ เก่ียวกับฉลาม 
 13. รัฐต่าง ๆ ควรรายงานความคืบหน้าในการประเมินสภาวะ การพัฒนา และการดําเนินการตาม
แผนฉลามในรายงานทุก 2 ปี ท่ีมีการนําเสนอต่อ FAO เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม CCRF  
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14. IPOA-Sharks นี้เป็นเพียงคําแนะนําเก่ียวกับกระบวนการท่ีแต่ละประเทศหรือประเทศท่ีเข้าร่วมใน
ข้อตกลงในระดับอนุภูมิภาคท้ังแบบทวิภาคีและพหุภาคีในด้านการบริหารจัดการฉลามท่ีอพยพข้ามเขต รวมท้ัง
องค์กรจัดการประมงในระดับภูมิภาค (RFMO) นําไปชี้ประเด็นปัญหาท้ังในระดับชาติ อนุภูมิภาค และภูมิภาค 
เพ่ือจัดทําแผนฉลามท้ังในระดับชาติและภูมิภาคเพ่ือแก้ปัญหานี้ต่อไป 
 
2.6 การจัดทําแผนฉลามระดับประเทศ 
 IPOA-Sharks ได้กําหนดแนวทางของการจัดทําแผนฉลามในระดับประเทศ โดยควรมีเป้าหมายเพ่ือ 
 1. สร้างความม่ันใจว่าปริมาณฉลามท่ีจับได้ในการประมงท้ังท่ีเป็นและไม่เป็นเป้าหมายนั้นคงอยู่ในระดับ
ยั่งยืน 
 2. ประเมินภยันตรายท่ีมีต่อประชากรฉลาม ศึกษาและปกป้องแหล่งอาศัยวิกฤตต่าง ๆ และนํายุทธศาสตร์
ในการจับใช้ประโยชน์ท่ีสอดคล้องกับหลักการความยั่งยืนทางชีวภาพ และการใช้ทางเศรษฐกิจท่ีสมเหตุสมผล
ในระยะยาวมาใช ้
 3. จําแนกและสนใจเป็นพิเศษต่อกลุ่มฉลามท่ีอยู่ในภาวะล่อแหลมและมีภัย 
 4. ปรับปรุงและพัฒนากรอบปฏิบัติในการจัดตั้งกลไกท่ีทรงประสิทธิภาพ เพ่ือประสานการปรึกษาหารือ
อย่างเกิดผลกับทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องในการวิจัย การบริหารจัดการ และการริเริ่มการศึกษาเผยแพร่ท้ังภายในรัฐ
และระหว่างรัฐ 
 5. ลดปริมาณฉลามท่ีถูกพลอยจับได้นั้นลงให้เหลือน้อยท่ีสุด 
 6. สนับสนุนการปกป้องรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ และโครงสร้างระบบนิเวศ รวมท้ังบทบาท
หน้าท่ีของระบบนั้น 
 7. ลดปริมาณสูญเสียและท้ิงเปล่าของฉลามท่ีจับได้ตามมาตรา 7 ของ CCRF ว่าด้วยการจัดการประมง 
ข้อ 7.2.2 (ช)  
 8. ส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากซากฉลามอย่างเต็มท่ี 
 9. สนับสนุนการเก็บข้อมูลจําเพาะเก่ียวกับปริมาณการจับ และการนําข้ึนท่าของฉลามโดยรายชนิด 
และติดตามตรวจสอบปริมาณจับฉลามโดยสมํ่าเสมอ 
 10. สนับสนุนการจําแนกชนดิพันธุ์ และการรายงานข้อมูลด้านชีวภาพและการค้าของฉลามโดยรายชนิด 
 
2.7 เนื้อหาแนะนําสําหรับการจัดทําแผนฉลาม 

แผนปฏิบัติการสากลเก่ียวกับฉลามได้กําหนดทิศทางให้แต่ละประเทศจัดทําแผนฉลามข้ึนมาเพ่ือการ
อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรฉลาม โดย FAO จะมีบทบาทสนับสนุนรัฐต่าง ๆ ในการปฏิบัติตามแผน 
ปฏิบัติการสากลเก่ียวกับฉลาม รวมท้ังการจัดทําแผนฉลามในระดับประเทศตามขอบเขตท่ีได้รับมอบหมายจาก
สมัชชา FAO โดย FAO จะจัดทํารายงานเก่ียวกับความคืบหน้าในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการสากลเก่ียวกับ
ฉลามนี้เสนอต่อ COFI ทุกระยะ 2 ป ี
 เพ่ือช่วยให้รัฐต่าง ๆ จัดทําแผนฉลามในระดับชาติได้บรรลุเป้าหมาย ในภาคผนวกของ IPOA-Sharks 
ได้แนะนําเนื้อหาสําหรับการจัดทําแผนฉลามข้ึน โดยการบริหารจัดการประมงฉลามนั้นในเบื้องต้นจําต้องคํานึงถึง
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ภาวะความรู้เกี่ยวกับฉลามและวิธีการปฏิบัติต่อฉลามที่จับได้ที่อาจก่อปัญหาในการอนุรักษ์และการบริหาร
จัดการฉลาม ดังต่อไปนี ้

• ปัญหาด้านอนุกรมวธิานเก่ียวกับชนิดพันธุ์ของฉลามท่ีพบในการประมง 

• ข้อมูลเก่ียวกับปริมาณจับ การลงแรงประมง และปริมาณฉลามท่ีนําข้ึนท่าท่ียังมีอยู่ไม่เพียงพอ 

• ความยุ่งยากในการจําแนกชนิดพันธุ์ฉลามท่ีนําข้ึนท่าแล้ว  

• ข้อมูลด้านชีววิทยาและสิง่แวดล้อมท่ียังขาดแคลน  

• การขาดแคลนงบประมาณในการวิจัยและการบริหารจัดการฉลาม  

• ขาดการประสานงานในการเก็บรวบรวมสารนิเทศเก่ียวกับประชากรฉลามท่ีข้ามพรมแดนอยู่คร่อมเขต 
อพยพย้ายถ่ินไกล หรืออยู่ในเขตทะเลหลวง 

• ความยุ่งยากในการบรรลุเป้าหมายในการจัดการฉลามท่ีจับได้ในการประมงหลากพันธุ ์
ในการจัดทําแผนฉลามจึงควรศึกษาทําความเข้าใจกับคู่มือทางวิชาการเก่ียวกับการอนุรักษ์และการบริหาร

จัดการฉลามที่จัดทําขึ้นโดย FAO ซึ่งได้ให้คําแนะนําทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาและการปฏิบัติงานตาม 
แผนฉลามไว้ โดยคําแนะนํานั้นประกอบด้วย 1) การติดตามตรวจสอบ 2) การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห ์
3) การวิจัย 4) การเสริมสร้างวิสัยสามารถ 5) การปฏิบัติตามมาตรการจัดการ 

โดยเหตุนี้ แผนฉลามจึงควรรวมเนื้อหาเก่ียวกับ 
ก. การบรรยายถึงภาวะท่ีเป็นอยู่ของ 

 : ทรัพยากรฉลามและกลุ่มประชากร 
 : การประมงท่ีเก่ียวข้อง 
 : กรอบการบริหารจดัการและการบังคับใช้มาตรการ 

ข. วัตถุประสงค์ของแผนฉลาม 
ค. ยุทธศาสตร์เพ่ือบรรลุถึงวัตถุประสงค์ 

 : ทําให้แน่ใจว่ามีการควบคุมเรือประมงท่ีทําการประมงฉลามได้ 
 : ลดปริมาณลงแรงประมงในการจับฉลามบางชนิดท่ีมีปริมาณจับไม่ยั่งยืน 
 : ปรับปรุงการใช้ประโยชน์จากฉลามท่ีจับได้ 
 : ปรับปรุงการรวบรวมข้อมูลและการติดตามตรวจสอบการประมงฉลาม 
 : ฝึกอบรมผู้เก่ียวข้องท้ังปวงเก่ียวกับการจําแนกชนิดพันธุ์ฉลาม 
 : ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยเก่ียวกับฉลามชนิดพันธุ์ท่ียังรู้จักกันน้อย 
 : รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับการใช้ประโยชน์และการค้าพันธุ์ปลาฉลาม 
 
2.8 การดําเนินการในระดับภูมิภาคและสถานภาพการจดัทําแผนฉลามของประเทศต่าง ๆ 
 องค์การบริหารจัดการระดับภูมิภาค (RFMOs) ตระหนักดถึีงความเป็นมาของ IPOA-Sharks จึงได้มีมติ
ต่างๆ ออกมาเพ่ือกระตุ้นเตือนประเทศสมาชิกให้รู้ว่าประชากรปลาฉลามกําลังถูกคุกคามจนเกือบสูญพันธุ ์
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 RFMOs ท่ีทําหน้าท่ีบริหารจัดการการทําประมงท่ีมีเป้าหมายจับปลาประเภทท่ีมีการเคลื่อนย้ายข้าม
ถ่ินมีอยู่ 5 องค์การ ได้แก่ International Commission for the Conservation of Atlantic tuna (ICCAT), 
Indian Ocean Tuna Commission (IOTC), Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC), 
Inter-American Tropical Tuna Commission (IATTC), และ Commission for the Conservation of 
Southern Bluefin Tuna (CCSBT) ท้ัง 5 องค์การนี้ควบคุมการทําประมงปลาทูน่าในพ้ืนท่ีขอบเขตอํานาจท่ี
แต่ละองค์การดูแลอยู ่โดยรับผิดชอบปลาชนิดอ่ืน ๆ ท่ีพลอยถูกจับมากับปลาทูน่าด้วย โดยมาตรการบริหารจัดการ
ท่ีออกมาจะใช้ข้อมูลการประเมิน stock ประจําปี และคําแนะนําจากคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ของแต่ละองค์การ 
ซึ่งมาตรการเหล่านี้ถูกกําหนดออกมาเป็นข้อแนะนําหรือมติ ซึ่งประเทศสมาชิกต้องปฏิบัติตามและรายงานให้
องค์การทราบ 
 ปัจจุบันมาตรการการบริหารจัดการท่ีเจาะจงเฉพาะชนิดพันธุ์ได้ถูกจัดทําข้ึนมาหลายมาตรการภายใต้ 
RFMOs ซึ่งเกี่ยวกับการจับปลาฉลามชนิดที่อาศัยบริเวณผิวน้ําได้โดยบังเอิญ มาตรการเหล่านี้ซึ ่งต่อไปนี้
หมายความถึงมาตรการการห้ามต่าง ๆ (banning measures) นั้น โดยท่ัวไปได้กําหนดเงื่อนไขให้ประเทศสมาชิก
ห้ามการเก็บรักษา การขนถ่าย การนําข้ึนท่า หรือการเก็บส่วนหนึ่งส่วนใดๆ หรือเก็บปลาท้ังตัวของชนิดพันธุ์ปลา
ท่ีห้ามนั้น บางมาตรการกําหนดให้ปล่อยปลาฉลามท่ีจับได้ทันทีโดยต้องไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อปลาฉลามนั้น 
และ/หรือบางรัฐก็มีการห้ามค้า ห้ามขาย หรือการเสนอขาย 
 IOTC ได้แสดงสถานภาพล่าสุด (ณ วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557) ของประเทศสมาชิกและประเทศท่ี
ไม่ได้เป็นสมาชิกแต่ให้ความร่วมมือในการจัดทําแผนฉลามและการดําเนินการ มีประเทศสมาชิก 11 ประเทศได้
เริ่มจัดทําแผนฉลามแล้ว ได้แก่ ออสเตรเลีย ไต้หวัน สหภาพยุโรป ฝรั่งเศส เกาหลีใต้ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ 
เซเชลส์ ไทย อังกฤษ และวานูอาตู โดยไทยได้เสนอร่างเม่ือวันท่ี 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 และ 22 ประเทศ
ยังอยู่ระหว่างดําเนินการและ/หรือยังไม่ได้จัดทํา ได้แก่ เบลีซ จีน คอโมโรส เอริเทรีย กินี  อินเดีย อินโดนีเซีย 
อิหร่าน เคนยา มาดากัสการ์ มัลดีฟส์ มอริเชียส โมแซมบิก โอมาน ปากีสถาน เซียร์ราลีโอน โซมาเลีย ศรีลังกา 
ซูดาน แทนซาเนีย และ เยเมน ส่วนประเทศท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกแต่ให้ความร่วมมือ มีเพียงเซเนกัลประเทศเดียว
ท่ีจัดทําแผนฉลาม ส่วนอีก 2 ประเทศ คือ จิบูต ีและ แอฟริกาใต้ ยังไม่จัดทําแผนฉลาม (IOTC, 2015a) 
 ในระดับภูมิภาคได้มีการจัดทําแผนเพ่ือการอนุรักษ์และการบริหารจัดการปลาฉลาม (Regional Plans 
of Action for the conservation and management of sharks หรือ RPOA-Sharks) แล้ว (FAO, 2015) 
ได้แก่  
 1. European Union Plan of Action (EUROPA Sharks) ได้รับความเห็นชอบโดยคณะกรรมาธิการ
ยุโรป (European Commission หรือ EC) เม่ือเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 
 2. UNEP/IUCN Action Plan for the Conservation of Chondrichthyes in the Mediterranean 
Sea (2546)  
 3. CPPS Regional Plan of Action for the Conservation of Sharks, Rays and Chimeras in 
the South East Pacific (2553) 
 4. Shark finning ban by the Central American Integration System (SICA, 2012) 
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 5. Central American Fisheries and Aquaculture Organization (OSPESCA) Regional Plan 
of Action on shark conservation (2554) 
 6. Pacific Island RPOA (2552, เกิดข้ึนจากความร่วมมือของ 4 องค์กร ได้แก่ Pacific Island Forum 
Fisheries Agency, Secretariat of the Pacific Regional Environment Programme, Secretariat of 
the Pacific Community และ WCPFC) 
 7. CSRP and International Foundation for the Banc d’ Arguin subregional Plan of Action 
on the Conservation and Sustainable Management of Shark Populations in West Africa 
 ในภูมิภาคเอเชียยังไม่มีการจัดทํา RPOA-Sharks มีแต่เพียงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค
วิธีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับฉลามเพื่อนําไปประเมินสถานภาพของประชากรฉลาม ซึ่งจัดโดยศูนย์พัฒนา 
การประมงแห่งเอเซยีตะวันออกเฉียงใต ้(SEAFDEC) 
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บทท่ี 3 
ปลาฉลามและปลากระเบนในน่านน้ําของไทยและน่านน้ําใกล้เคียง 

 
3.1 ชนิดของปลาฉลามและปลากระเบนในน่านน้ําไทยและน่านน้ําใกล้เคียง 

ปลาฉลามเป็นสัตว์น้ําในกลุ่มปลากระดูกอ่อน (Cartilaginous fish: Class Chondrichthyes, Subclass 
Elasmobranchii) เช่นเดียวกับปลากระเบน โรนัน โรนิน และฉนาก ซึ่งปลากลุ่มนี้มีความหลากหลายสูง อาศัย
อยู่ได้ในทุกสภาพแวดล้อมจากน้ําจืดไปจนถึงก้นพ้ืนมหาสมุทรท่ีน้ําลึกไม่เกิน 2,000 เมตร และพบอาศัยอยู่ใน
มหาสมุทรท่ัวไปจากข้ัวโลกไปจนถึงทะเลเขตร้อนแถบศูนย์สูตร ปลากระดูกอ่อนกลุ่มนี้ใช้บริโภคได้ จึงเป็นท่ี
นิยมใช้เป็นอาหารในหลายประเทศ 

ในระยะแรกปลาฉลามเป็นสัตว์น้ําท่ีคนไทยไม่นิยมบริโภคเนื่องจากมีกลิ่นคาวจัด ชาวประมงจึงคัดท้ิงไป 
แต่ในช่วงระยะหลังท่ีปริมาณปลาในอ่าวไทยลดน้อยลง ปลาฉลามและปลากระเบนจึงเป็นสัตว์น้ําอีกกลุ่มหนึ่ง 
ท่ีต้องนํามาใช้ประโยชน์ท้ังเพ่ือการบริโภคและใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมแปรรูปมากข้ึน ในประเทศไทย 
ไม่มีการทําประมงปลาฉลามเป็นเป้าหมายหลัก แต่ฉลามเป็นเพียงสัตว์น้ําท่ีพลอยได้หรือจับได้โดยบังเอิญจาก
เครื่องมือประมงต่าง ๆ จึงทําให้มีผู้สนใจศึกษาวิจัยเก่ียวกับทรัพยากรนี้น้อยราย และมีข้อมูลท่ีค่อนข้างกระจัด
กระจาย โดยการศึกษาเริ่มแรกเกี่ยวกับปลาฉลามใน พ.ศ. 2488 เป็นเพียงการรายงานชนิดปลาฉลามและ 
ปลากระเบนท่ีสํารวจพบในน่านน้ําไทยรวมอยู่กับปลากระดูกแข็งชนิดอ่ืน ๆ (อนุวัฒน์และอมรา, 2545) และ
ต่อมาใน พ.ศ. 2520 จึงเริ่มมีการสํารวจและรวบรวมข้อมูลชนิดพันธุ์ปลาฉลามและกระเบนท่ีพบในน่านน้ําไทย
และน่านน้ําใกล้เคียงอย่างจริงจัง (Mongkolparsit, 1977) ต่อมาก็ได้มีการสํารวจอีกหลายครั้งจนถึงปัจจุบัน
โดยนักวิชาการของกรมประมง นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นักวิชาการของกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง งานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท (ทัศพลและคณะ, 2549; วราพร, 2552; ทัศพล, 2557)  

ส่วนงานวิจัยด้านอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับปลาฉลามนั้น คือการรวบรวมข้อมูลทางสถิติด้านประมงท่ีได้เริ่มข้ึน
อย่างจริงจังใน พ.ศ. 2510 โดยกรมประมงและสํานักงานสถิติแห่งชาติร่วมกันจัดทําสํามะโนประมงทะเลครั้งท่ี 1 
ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐบาลญี่ปุ่นท่ีได้จัดส่งผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติมาช่วยให้คําแนะนํา ต่อมามีการ
จัดทําครั้งที่ 2 ในปี 2528 และครั้งที่ 3 ในปี 2538 และสํารวจการเปลี่ยนแปลงทางประมงทะเลในปี 2533 
และปี 2543 หลังจากนั้นไม่มีการจัดทําสํามะโนประมงทะเลอีกเลยจนถึงปัจจุบัน แต่เป็นการสํารวจรวบรวม
ข้อมูลสถิติครอบคลุมผลผลิตทางการประมงทุกประเภทที่ได้ดําเนินการมาถึงปัจจุบัน (กรมประมง, 2558) 
อย่างไรก็ตาม ปลาฉลามและปลากระเบนท่ีได้รายงานไว้นั้น มิได้มีการจําแนกชนิดพันธุ์ท่ีพบแต่เป็นการ
รายงานชนิดในภาพรวม สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล (2557) ได้ประเมินสภาวะทรัพยากรฉลามทางฝั่ง
อ่าวไทยและฝั่งอันดามันในช่วง พ.ศ. 2541-2550 ก็เป็นการประเมินปลาฉลามรวมทุกชนิดมิได้จําแนกเป็นราย
ชนิดเช่นกัน 

ใน พ.ศ. 2545 FAO ได้มอบหมายให้นักวิชาการกรมประมงศึกษารวบรวมข้อมูลเก่ียวกับฉลามและสภาวะ
การประมงในประเทศไทย เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการจัดทําแผนฉลามระดับชาติข้ึนตามท่ี FAO เสนอ รายงานฉบับนี้
ได้จัดพิมพ์เผยแพรเ่ป็นภาษาไทยพร้อมกับคําแปล IPOA โดยสํานักงาน FAO ประจําภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกแล้ว 
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รายงานการสํารวจล่าสุดในระหว่าง พ.ศ. 2554-2557 โดยนักวิชาการของกรมประมง พบว่ามีปลาฉลาม
จํานวน 12 วงศ์ 39 ชนิดพันธุ์ สําหรับปลากระเบนพบท้ังหมด 10 วงศ์ 41 ชนิด (ทัศพล และคณะ, 2557) ซึ่งเม่ือ
นํามาจัดทําเป็นบัญชีรายชื่อชนิดปลาฉลามและปลากระเบนโดยรวมทําให้มีปลาฉลามท้ังหมด 19 วงศ์ 64 ชนิด 
และปลากระเบนท้ังหมด 11 วงศ์ 71 ชนิด ซึ่งไดจ้ัดตามรูปแบบของสหภาพสากลเพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
ทรัพยากรธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources: IUCN) 
ในรูปแบบท่ีเรียกว่า IUCN Red list (Krajangdara, 2014) ในภาคผนวกท่ี 1 และ 2 

 
3.2 สถานภาพการประมงฉลามในน่านน้ําไทย 
 นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน (คือ ใน พ.ศ. 2556) ปริมาณการจับปลาฉลามและปลากระเบนในประเทศไทย
ส่วนใหญ่เป็นเพียงผลพลอยจับได้มาจากการใช้เครื่องมือประมงหลายชนิดท่ีมีสัตว์น้ําชนิดอ่ืนเป็นเป้าหมายหลัก 
โดยเหตุนี้รายงานสถิติผลการจับปลาฉลามและปลากระเบนจึงอาจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง อย่างไรก็ตาม 
ผลการศึกษาจากข้อมูลในรายงานต่าง ๆ อาจนํามาใช้ประโยชน์ในการพิจารณาการบริหารจัดการตามแนวทาง 
การป้องกันไว้ก่อนได ้
 
3.3 ชนิดของเครื่องมือท่ีมีโอกาสในการจับปลาฉลามและปลากระเบน 
 ปัจจุบันเครื่องมือท่ีมีโอกาสจับปลาฉลามและปลากระเบน ได้แก่ เครื่องมือประเภทอวนลาก อวนล้อมจับ 
อวนติดตา เบ็ด และเครื่องมืออ่ืน ๆ ท้ังนี้เครื่องมือประมงท่ีมีการจับปลาฉลามมาใช้ประโยชน์ในสัดส่วนมากท่ีสุด 
คือ อวนลากแผ่นตะเฆ่ ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีทําประมงท่ัวไปตลอดแนวชายฝั่งท้ังอ่าวไทยและทะเลอันดามัน โดยมี
สัตว์น้ําเป้าหมายหลัก ได้แก่ กลุ่มสัตว์น้ําหน้าดิน ในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2538 - 2554 อวนลากแผ่นตะเฆ่จับปลา
ฉลามได้มากถึงร้อยละ 85.66 ของปริมาณการจับปลาฉลามท้ังหมดในน่านน้ําไทย รองลงมาคืออวนลากคู่ ซึ่งพบ
ทําการประมงท่ัวไปตลอดแนวชายฝั่งท้ังอ่าวไทยและทะเลอันดามันเช่นเดียวกัน มีผลจับปลาฉลามในสัดส่วนเฉลี่ย
ร้อยละ 11.71 ท้ังเครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่และอวนลากคู่นี้สามารถทําการประมงได้ตลอดท้ังปี โดยอวนลาก
แผ่นตะเฆ่พบทําการประมงในระดับน้ําลึกระหว่าง 10 - 45 เมตร ส่วนอวนลากคู่ทําการประมงท่ีระดับน้ําลึก  
20 - 90 เมตร (สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล, 2557) 
 
3.4 ปริมาณการจับปลาฉลามและปลากระเบนในน่านน้ําไทยและน่านน้ําใกล้เคียง 
 สถิติการประมงแห่งประเทศไทยแสดงปริมาณการจับปลาฉลามรวมในช่วงปี พ.ศ. 2542 - 2556 อยู่ระหว่าง 
1,424 – 14,409 เมตริกตัน เฉลี่ยปีละ 6,936.93 เมตริกตัน/ป ีคิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยเพียงร้อยละ 0.29 ของผลผลิต
สัตว์น้ํารวมท่ีจับได ้และปลากระเบนอยู่ระหว่าง 3,376 – 18,131 เมตริกตัน เฉลี่ยปีละ 10,063.73 เมตริกตัน/ป ี
คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 0.43 ของผลผลิตสัตว์น้ํารวมท่ีจับได้ ฉลามและกระเบนจึงมิใช่สัตว์น้ําหลักในการ
ประมงทะเลไทย (กรมประมง, 2544-2558) (ตารางท่ี 1) อย่างไรก็ดีในปี พ.ศ. 2554 - 2555 กรมประมงได้ทําการ
สํารวจปริมาณปลาฉลามและกระเบนในน่านน้ําไทย โดยใช้เรือสํารวจประมงท่ีใช้เครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ 
และสํารวจผลการจับจากเรือประมงตามท่าเทียบเรือประมงต่าง ๆ สําหรับปริมาณปลาฉลามและกระเบนท่ีได้จาก
เรือสํารวจในป ีพ.ศ. 2554 - 2555 นั้น พบปลาฉลามและปลากระเบนท่ีจับได้บริเวณอ่าวไทยจํานวนรวม 67.14 กก. 
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และ 33.95 กก. ตามลําดับ จากผลจับสัตว์น้ํารวม 9003.63 กก. ซึ่งเม่ือคิดเป็นอัตราการจับเฉลี่ยได้เท่ากับ 
0.14 กก./ชม. สําหรับปลาฉลาม และ 0.07 กก./ชม. สําหรับปลากระเบน ส่วนฝั่งอันดามันพบปลาฉลามและ
ปลากระเบนรวมเท่ากับ 9.50 กก. และ 71.63 กก. ตามลําดับ จากผลจับสัตว์น้ํารวม 6115.43 กก. ซึ่งเม่ือคิดเป็น
อัตราการจับเฉลี่ยได้เท่ากับ 0.12 กก./ชม. สําหรับปลาฉลาม และ 0.87 กก./ชม. สําหรับปลากระเบน ผลการ
สํารวจโดยเรือสํารวจประมงนี้ชี้ให้เห็นถึงสัดส่วนของปลาฉลามและปลากระเบนท่ีจับได้น้อยมาก โดยพบปลา
ฉลามร้อยละ 0.75 และปลากระเบนพบร้อยละ 0.38 ในบริเวณอ่าวไทย ส่วนฝั่งทะเลอันดามันพบปลาฉลาม
ร้อยละ 0.16 และ ปลากระเบนร้อยละ 1.17 โดยผลจากการสํารวจพบปลาฉลามเพียง 1 ชนิดคือ ฉลามกบ 
(Chiloscyllium punctatum) ในบริเวณอ่าวไทย และพบปลาฉลาม 1 ชนิด คือ ฉลามเสือดาว  (Stegostoma 

fasciatum) ในทะเลอันดามัน (สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล, 2557) 
ส่วนปริมาณจับปลาฉลามและปลากระเบนจากการสํารวจท่ีท่าเทียบเรือนั้น เครื่องมือประมงท่ีจับปลา

ฉลามไดม้ากบริเวณอ่าวไทย มี 2 ประเภท ได้แก่ อวนลากแผ่นตะเฆ่ และอวนลากคู่ ส่วนทางฝั่งทะเลอันดามัน 
มี 4 ประเภท ได้แก่ อวนลากแผ่นตะเฆ่ อวนลากคู่ อวนล้อมจับ และเบ็ดราว ซึ่งมีผลจับปลาฉลามและปลากระเบน 
คือ พบปลาฉลาม 192,232 กก. และปลากระเบน 115,183 กก. คิดเป็นร้อยละ 0.23 และ 0.12 ของปริมาณ
สัตว์น้ําท่ีจับได้ท้ังหมด โดยปลาฉลามในอ่าวไทยถูกจับได้โดยเครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่มากท่ีสุด รองลงมาคือ 
อวนลากคู่ แต่ในทะเลอันดามันปลาฉลามถูกจับโดยเครื่องมือเบ็ดราวมากท่ีสุด รองลงมาคืออวนลากแผ่นตะเฆ่ 
 ปริมาณการจับปลาฉลามและกระเบนที่ได้จากการสํารวจทั้งสามวิธีการข้างต้น มีปริมาณน้อยมาก 
เม่ือเทียบกับปริมาณสัตว์น้ําท้ังหมดท่ีจับได ้เป็นการยืนยันว่าปลาฉลามเป็นสัตว์น้ําพลอยจับได้หรือจับได้โดยบังเอิญ 
และเครื่องมือท่ีจับปลาฉลามได้มากท่ีสุดคืออวนลากแผ่นตะเฆ่ และอวนลากคู่ 
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ตารางท่ี 1  ปริมาณการจับปลาฉลามและปลากระเบนในน่านน้ําไทยและน่านน้ําใกล้เคียง (เมตริกตัน) 

ปี พ.ศ. ปลาฉลาม %ปลาฉลาม ปลากระเบน %ปลากระเบน ผลจับสัตว์น้ํารวม 

2542 10,118 0.37 12,279 0.45 2,725,207 
2543 11,039 0.40 13,650 0.49 2,773,665 
2544 11,146 0.42 13,132 0.50 2,631,702 
2545 13,918 0.53 16,290 0.62 2,643,711 
2546 14,409 0.54 18,131 0.68 2,651,223 
2547 10,155 0.38 17,491 0.66 2,635,969 
2548 7,751 0.29 12,994 0.50 2,615,565 
2549 6,082 0.24 10,133 0.41 2,484,803 
2550 5,000 0.24 8,116 0.39 2,079,351 
2551 2,834 0.17 6,245 0.38 1,644,832 
2552 3,037 0.18 5,932 0.36 1,664,476 
2553 1,868 0.12 4,815 0.30 1,601,320 
2554 1,424 0.09 3,376 0.21 1,610,418 
2555 2,873 0.19 4,272 0.28 1,500,200 
2556 2,400 0.11 4,100 0.19 2,176,000 

เฉลี่ย 6,937 0.29 10,064 0.43 2,229,229 

 
3.5 สภาวะทรัพยากรปลาฉลาม 
 เนื่องจากปริมาณการจับปลาฉลามและปลากระเบนท่ีรายงานไว้ในสถิติการประมงทะเล สํารวจโดยวิธี
สุ่มตัวอย่างนั้นมีปริมาณน้อยมาก ซึ่งเป็นปลาฉลามและปลากระเบนท่ีพลอยจับได้จากเครื่องมือประมงหลาย
ชนิด และเป็นการรายงานปริมาณปลาฉลามและปลากระเบนรวม มิได้มีการแยกชนิด ดังนั้นการประเมิน
สภาวะทรัพยากรปลาฉลามจึงยังไม่อาจทําได้ เพราะจะทําให้การแปรผลไม่ถูกต้อง ส่งผลต่อการวางแผนการ
บริหารจัดการทรัพยากรฉลามผิดพลาดไป 
 
3.6 การใช้ประโยชน์จากปลาฉลามและปลากระเบน 

ประเทศไทยมีการนําปลาฉลามและปลากระเบนมาใช้ประโยชน์ทุกส่วน ไม่มีการท้ิงลงทะเล ส่วนใหญ่
ปลาฉลามที่ขายอยู่ในตลาดสดเป็นพวกปลาฉลามกบ (วงศ์ Hemiscyliidae) และปลาฉลามหูดํา (วงศ์ 
Carcharhinidae) ส่วนปลากระเบนเป็นชนิดอยู่ในวงศ์ Dasyatidae เช่น ปลากระบาง และวงศ์ Myliobatidae 
(ปลากระเบนนก) ซึ่งปลาฉลามและปลากระเบนนี้จะมีพ่อค้าคนกลางมารวบรวมซื้อเพ่ือส่งเข้าโรงงาน และส่งท่ี
แพปลามหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร หรือแพปลาแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม ส่วนท่ีบริโภคในท้องถ่ินจะมีท้ัง
การบริโภคสด แปรรูปเป็นลูกชิ้น หรือปลาเค็ม ครีบตากแห้ง ตับใช้เป็นวัตถุดิบในการทําน้ํามันตับปลา หรือ
ส่วนผสมของเครื่องสําอาง ส่วนท่ีเหลือนํามาใช้เป็นวัตถุดิบสําหรับทําอาหารสัตว์ ทําเครื่องประดับ แปรรูป 
ทําเครื่องหนัง (ทัศพลและคณะ, 2557; สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล, 2557) 
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หูฉลามอาหารยอดนิยมของคนไทยนั้นมีใช้ครีบของปลาโรนันจุดขาว (Rhynchobatus australiae) 
และปลาโรนันหัวใส (Rhinobatus spp.) มาแปรรูปแทนหูฉลาม 
 
3.7 การนําเข้าและส่งออกปลาฉลาม 

ในภาพรวมไทยมีการส่งออกปลาฉลามในรูปปลาสดหรือแช่เย็น หูฉลามตากแห้งหรือในน้ําเกลือ หูฉลาม
รมควัน หูฉลามกระป๋อง หูฉลามปรุงพร้อมรับประทาน โดยส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ ได้แก่ ออสเตรเลีย อิหร่าน 
กรีซ แอลจีเรีย อิตาลี โปรตุเกส สเปน สิงคโปร์ มาเลเซีย ฮ่องกง ญี่ปุ่น เมียนมา สหรัฐอเมริกา แอฟริกาใต้ 
และจีน นอกจากการส่งออกแล้ว ไทยมีการนําเข้าปลาฉลามเช่นกัน โดยนําเข้าในรูปปลาสดหรือแช่เย็น หูฉลาม
ตากแห้งหรือในน้ําเกลือ หูฉลามรมควัน หฉูลามกระป๋อง หูฉลามปรุงพร้อมรับประทาน โดยนําเข้าจากประเทศ
อาร์เจนตินา ฮ่องกง แคนาดา เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย จีน และไต้หวัน 

การศึกษาวิเคราะห์การนําเข้าและส่งออกฉลามระหว่างปี 2553 – 2557 พบว่ามีการนําเข้าผลิตภัณฑ์
ฉลามทุกชนิด ปริมาณการนําเข้ารวมท้ังสิ้น 2,968.23 ตัน คิดเป็นมูลค่า 206.25 ล้านบาท ปลาฉลามสีน้ําเงิน
เป็นชนิดท่ีมีการนําเข้ารวมมากท่ีสุด มีปริมาณรวม 1042.08 ตัน อย่างไรก็ตาม ท้ังปริมาณและมูลค่าการนําเข้า
ฉลามมีแนวโน้มลดลงตลอดระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา ส่วนการส่งออกฉลามรวมทุกชนิด ระหว่างปี 2553 – 2557 
มีปริมาณการส่งออกรวมท้ังสิ้น 3,311.16 ตัน คิดเป็นมูลค่า 194.99 ล้านบาท ปลาฉลามหูดําเป็นชนิดท่ีมีการ
ส่งออกรวมมากท่ีสุด มีปริมาณรวม 912.77 ตัน ท้ังนี้ ปริมาณและมูลค่าการส่งออกรวมมีแนวโน้ม ลดลงตั้งแต ่
ป ี2553 – 2555 จากนั้นมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึนตั้งแต่ป ี2555 – 2557 ส่วนใหญ่เป็นประเภทฉลามท่ีส่งออกท้ังตัว 
ส่วนครีบฉลามมีการส่งออกน้อยท่ีสุดเพราะมีความต้องการใช้บริโภคภายในประเทศสูงจนต้องนําเข้ามาเสริม 
(บัณฑิต, 2558) 
 
3.8 กรอบองค์กร กฎหมาย และกรอบการบริหารจัดการปลาฉลามและปลากระเบน 
 กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการประมงของไทยท่ีส่งผลโดยตรงต่อการอนุรักษ์ปลาฉลามและปลากระเบนนั้น
อาศัยอํานาจภายใต้พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติอ่ืน ๆ สําหรับพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2558 ท่ีเพ่ิงมีผลบังคับใช้เม่ือ
วันท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ. 2558 นั้นยังไม่มีกฎหมายลําดับรอง (กฎหมายลูก) ออกมา ดังนั้น กฎหมายลําดับรอง 
ท่ีออกตามความใน พ.ร.บ. การประมง 2490 ท่ียังใช้บังคับอยู่ก่อนวันท่ี พ.ร.บ. การประมง 2558 ใช้บังคับ จึงยังคง
ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าท่ีไม่ขัดแย้งกับ พ.ร.บ. ใหม่นี้ จนกว่าจะมีกฎหมายลําดับรองตาม พ.ร.บ. นี้ออกมาใช้บังคับ 
(บทเฉพาะกาล มาตรา 100) (พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2558, 2558) นอกจากนี้ยังมีพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้เม่ือ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
ซึ่งได้กล่าวถึงการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งไว้ในมาตรา 17 ด้วย อย่างไรก็ตามยังไม่มีการออก
กฎหมายลําดับรองออกมาเช่นกัน (พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่, 2558) 

ในภาพรวม ปัจจุบันไทยมีกฎหมายและมาตรการท่ีบังคับใช้เก่ียวกับการอนุรักษ์ปลาฉลามและปลากระเบน
โดยตรงเพียง 5 ฉบับเท่านั้น ได้แก่ 
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1. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ห้ามทําการประมงปลาฉลามวาฬ ลงวันท่ี 28 มีนาคม 
พ.ศ. 2543 ออกภายใต้อํานาจของพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 (ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 
2543) 

2. กฎกระทรวง เรื่อง กําหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 
โดยกําหนดให้ปลาฉลามวาฬเป็นสัตว์คุ้มครองจําพวกสัตว์น้ํา (กฎกระทรวง, 2546) 

3. ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการยื่นคําขอและการออกหนังสือรับรองชนิดท่ีมิได้อยู่ในบัญชีท้ายอนุสัญญา
ว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์และพืชป่าท่ีใกล้จะสูญพันธุ์ (CITES) 2547 ลงวันท่ี 29 กันยายน 
พ.ศ. 2547 เป็นระเบียบท่ีอาศัยอํานาจพระราชบัญญัติต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และอนุสัญญาไซเตส เพ่ือควบคุมมิให้มีการค้าสัตว์น้ําตามบัญชีแนบท้าย
อนุสัญญาไซเตส ซึ่งมีผลในการคุ้มครองปลาฉลามวาฬในปัจจุบัน (ระเบียบกรมประมง, 2547) 

4. ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ห้ามทําการประมงปลากระเบนเจ้าพระยาหรือปลากระเบนราห ู
ในเขตท้องท่ีจังหวัดสมุทรสงคราม ลงวันท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ออกภายใต้อํานาจของพระราชบัญญัต ิ
การประมง พ.ศ. 2490 (ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม, 2553) 

5. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดชนิดสัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่า
ท่ีห้ามนําเข้าหรือส่งออก ลงวันท่ี 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เพ่ืออนุวัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ
ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าท่ีใกล้สูญพันธุ ์(CITES) และบัญชีแนบท้ายประกาศฯ เรื่อง กําหนดชนิดสัตว์ป่าและซาก
ของสัตว์ป่าท่ีห้ามนําเข้าหรือส่งออก ลงวันท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ. 2556 โดยประกาศนี้มีผลคุ้มครองปลาฉลามครีบขาว 
(Carcharhinus longimanus) ปลาฉลามหัวค้อนหยัก (Sphyrna lewini ) ปลาฉลามหัวค้อนใหญ่ (Sphyrna 
mokarran) ปลาฉลามหัวค้อนเรียบ (Sphyrna zygaena) ปลาฉลามช้าง (Cetorhinus maximus) ปลาฉลามขาว 
(Carcharodon carcharias) ปลาฉลามพอร์บีเกิล (Lamna nasus) ปลาฉลามพอร์บีเกิล (Lamna nasus) 
ปลาฉลามวาฬ (Rhincodon typus) ปลาฉนากในวงศ์ Pristidae (Pristidae spp.) และวงศ์ปลากระเบนราห ู
(Family Mobulidae) จําพวกปลากระเบนในสกุล Manta (ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 
2556) 

สําหรับกฎหมายท่ีมีผลทางอ้อมต่อการอนุรักษ์และคุ้มครองปลาฉลามและปลากระเบนนั้น เป็นมาตรการ
ในการห้ามเครื่องมือประมงประเภทอวนลาก อวนรุน ท่ีส่วนใหญ่เป็นเครื่องมือท่ีจับฉลามข้ึนมาได้แบบพลอยจับ 
และมาตรการท่ีห้ามทําการประมงในเชิงพ้ืนท่ี ได้แก่  

1. พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ปา่ พ.ศ. 2503 กรมประมงได้ใช้ พ.ร.บ. นี้ในการออกประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องกําหนดเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
พ.ศ. 2503 ซึ่งได้แก่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลหลวง เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย 
แต่ปลาฉลามและปลากระเบนไม่ใช่สัตว์ท่ีห้ามล่าตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ แต่พ้ืนท่ีเหล่านี้มีการควบคุม
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีอาจส่งผลต่อปลาฉลามและปลากระเบน 

2. พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 เป็นกฎหมายท่ีมีผลทางอ้อมต่อการคุ้มครองถ่ินอาศัย
ของปลาฉลามท่ีอาศัยอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเล และท่ีมีเขตติดต่อกับแนวชายฝั่งซึ่งห้ามทําการประมง 
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3. พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 
เป็นกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับพ้ืนท่ีคุ้มครองทางทะเลในรูปแบบของพ้ืนท่ีคุ้มครองโบราณคดีใต้ทะเล ส่งผลทางอ้อม
ตอ่การคุ้มครองถ่ินอาศัยของปลาฉลาม 

4. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมายท่ีส่งผล
ทางอ้อมต่อการคุ้มครองถ่ินอาศัยของปลาฉลามท่ีกําหนดเป็นเขตพ้ืนท่ีและมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

5. อนุสัญญาแรมซาร์ (Ramsar Convention) เป็นอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนท่ีชุ่มน้ํา จัดทําข้ึนท่ีเมืองแรมซาร ์
ประเทศอิหร่าน ในวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 เป็นข้อตกลงระหว่างรัฐบาลในการกําหนดกรอบการทํางาน 
สําหรับความร่วมมือระหว่างประเทศ เพ่ือการอนุรักษ์แหล่งท่ีอยู่อาศัยท่ีเป็นพ้ืนท่ีชุ่มน้ํา 

6. โครงการมนุษย์และชีวมณฑลขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ 
(ยูเนสโก) ซึ่งรองรับพ้ืนท่ีสงวนชีวมณฑลระนอง (ศูนย์วิจัยทรัพยากรป่าชายเลนท่ี 1 ระนอง, 2555) 

7. ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยอุทยานมรดกแห่งอาเซียน (ASEAN Declaration on Heritage Parks) 
โดยประกาศพื้นที่คุ้มครองที่จัดอยู่ในทะเลและชายฝั่งที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกแห่งอาเซียน 2 แห่ง 
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติตะรุเตา และกลุ่มอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ - หมู่เกาะสิมิลัน และอ่าวพังงา 
(กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, 2557) 
 
3.9 ประเด็นปัญหาของการดําเนินการตาม IPOA-Sharks ในประเทศไทย 
 จากการรวบรวมข้อมูลงานวิจัยเก่ียวกับปลาฉลามและได้สรุปรายงานไว้ข้างต้นนั้น เม่ือนํามาวิเคราะห์
ประเด็นปัญหาพบว่าไทยยังมีข้อจํากัดท่ีอาจทําให้การอนุรักษ์และบริหารจัดการปลาฉลามยังไม่สามารถดําเนินการ
ไดเ้ต็มท่ี ซึ่งอาจมีผลทําให้ไม่บรรลุผลสําเร็จได้ ปัญหาดังกล่าวนั้น ได้แก่ 

1. นักอนุกรมวิธานท่ีมีความเชี่ยวชาญมีไม่เพียงพอ และนักอนุกรมวิธานท่ีมีอยู่ยังมีความสามารถจํากัด 
2. ขาดพนักงานแจงนับในภาคสนามท่ีผ่านการอบรมแล้ว 
3. ผู้ชํานาญการท่ีมีความสามารถมีจํากัด 
4. งานศึกษาวิจัยยังมีไม่มาก ข้อมูลเก่ียวกับปริมาณจับ การลงแรงประมง และปริมาณฉลามท่ีนําข้ึนท่า

ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากฉลามท่ีจับได้ส่วนใหญ่มักพลอยจับได้โดยชาวประมงท่ีมุ่งจับปลากระดูกแข็งอ่ืน ๆ ส่งผลให้
ไม่มีการระบุชนิดพันธุ์ฉลามในรายงานปริมาณผลจับฉลามท่ีได้ หรือระบุรวมเป็นปลาเลย หรืออาจไม่รายงานเลย 
การขาดการจําแนกชนิดพันธุ์และขาดข้อมูลเก่ียวกับอัตรากําลังลงแรงประมงนี้ทําให้มีข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือประเมิน
ประชากรฉลามได้เพียงไม่ก่ีชนิดในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังขาดข้อมูลด้านชีววิทยาและสิ่งแวดล้อม 

5. การบันทึกข้อมูลทางสถิติยังไม่เหมาะสม จะเห็นได้จากข้อมูลสถิติท่ีรายงานนั้นมิได้แยกชนิดของ
ปลาฉลามและปลากระเบน แต่รายงานเป็นปริมาณรวม อีกท้ังไม่มีการจัดทําสํามะโนประมงทะเลอีกเลย
นับตั้งแต่ พ.ศ. 2538 จนถึงปัจจุบัน ทําให้เกิดเป็นปัญหาในการนําข้อมูลไปวางแผนเพ่ือการอนุรักษ์และการ
บริหารจัดการปลาฉลามในประเทศไทย 

6. การประเมินสภาวะทรัพยากรใช้ข้อมูลผลรวมของปลาฉลามทุกชนิดท่ีจับโดยเครื่องมือหลายชนิด 
เนื่องจากจํานวนของปลาฉลามแต่ละชนิดพันธุ์ท่ีพบมีน้อยมาก ทําให้ไม่สามารถคํานวณค่าผลผลิตสูงสุดเป็นราย
ชนิดได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นไปได้ว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการประมงทะเลมิได้มีการจําแนกชนิดของปลา
ฉลามท่ีพบ ดังนั้นค่าท่ีได้ไม่อาจสะท้อนสภาวะทรัพยากรปลาฉลามท่ีแท้จริงได ้
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7. ประสบปัญหาความยุ่งยากในการบรรลุเป้าหมายในการจัดการฉลามท่ีจับได้ในการประมงหลากพันธุ ์
เพราะการประมงของไทยเป็นแบบการจับสัตว์น้ําหลากพันธุ์ด้วยหลายเครื่องมือ 

8. การขาดแคลนงบประมาณ แหล่งเงินทุน ซึ่งเปน็ปัญหาท่ีมีตลอดทุกยุคสมัย 
9. กฎหมาย มาตรการ ท่ีคุ้มครองปลาฉลามโดยตรงยังมีน้อย 
10. ประเทศไทยยังให้ความสําคัญน้อยกับเรื่องการอนุรักษ์ปลาฉลาม โดยเฉพาะในเรื่องการรณรงค์ให้

ระงับการบริโภคหูฉลามไม่ได้รับการสนับสนุนท้ังจากภาครัฐและภาคเอกชน 
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บทท่ี 4 
แนวทางดําเนินการตามแผนปฏิบัติการสากลเกี่ยวกับปลาฉลาม 

 
4.1 ความพร้อมของไทยในการจัดทําแผนฉลาม 
 FAO (2012) ได้รายงานความก้าวหน้าในการดําเนินการตาม IPOA-Sharks ของไทยว่า ไทยยังไม่มี
แผนฉลาม แม้จะได้จัดทําแผนฉลามใน พ.ศ. 2548 ไว้แล้ว และได้ให้ความเห็นว่าไทยยังไม่มีมาตรการหรือ
กฎระเบยีบการห้ามตัดครีบฉลาม ไทยยังขาดข้อมูลเก่ียวกับฉลาม และขาดบุคลากรท่ีผ่านการอบรม ไม่มีระบบ
การติดตามและควบคุมทรัพยากรฉลาม ขาดความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ  
ไม่มีการประเมินพื้นฐานที่เกี่ยวกับสถานการณ์ของประชากรฉลาม ขาดข้อมูลทางด้านชีววิทยาของฉลาม  
ข้อมูลสถิติการประมงและทางการค้า  
 FAO (2002) ได้แนะนํารูปแบบสําหรับแผนฉลามในระดับชาติ โดยหัวข้อท่ีควรจะมีในรายงานแผนฉลาม คือ 

• บทนํา 
o ประเด็นปัญหา 

• กฎหมาย สถาบัน และกรอบในการบริหารจัดการท่ีต้องการ 

• ทรัพยากรมนุษย์และการเพ่ิมขีดความสามารถท่ีต้องการ 

• ข้อมูลและการวิจัยเพ่ือการบริหารจัดการในระดับชาต ิ
o การประมงฉลามโดยย่อ 
o ชนิดพันธุ์สัตว์น้ําท่ีพลอยได้และถูกท้ิงลงทะเล 
o การจําแนกชนิดพันธุ์ฉลาม การแพร่กระจายและโครงสร้างของประชากรฉลามท่ีจับใช้ประโยชน ์
o ชนิดพันธุ์ฉลามท่ีถูกท้ิงลงทะเล 
o การติดตามตรวจสอบการทําประมงและวิธกีารรวบรวมข้อมูล 
o การวิจัยทางวิทยาศาสตร ์
o การบริหารจัดการข้อมูล 
o ข้อมูลข่าวสารท่ีใช้ในการประเมินสภาวะประชากร 
o การจําแนกชนิดพันธุ์ฉลามท่ีต้องการ “การบริหารจัดการเป็นพิเศษ” 

• การบริหารจัดการประมงและการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์ 
o ข้อจํากัดของทรัพยากร 
o เกณฑ์ วัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้ และจุดอ้างอิงของระบบอ้างอิงในการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
o ทางเลือกในการควบคุมการทําประมง 
o การลดปริมาณสัตว์น้ําพลอยได ้
o การส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์โดยเต็มท่ี 
o ข้อพิจารณาเก่ียวกับความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ 
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 เม่ือพิจารณารูปแบบในการจัดทําแผนฉลามดังกล่าวนีผ้นวกกับเนื้อหาท่ีควรมีในแผนฉลามดังท่ีกล่าวไว้
ในบทท่ี 2 แล้วไทยยังขาดข้อมูลเกือบทุกด้าน เนื่องจากการศึกษาเก่ียวกับปลาฉลามโดยตรงยังมีอยู่น้อยมาก 
ดังนั้น ไทยควรเร่งจัดทําแผนฉลามให้เสร็จโดยเร็ว  
 
4.2 แผนฉลามของประเทศไทยและการดําเนินงานท่ีผ่านมาของกรมประมงเกี่ยวกับปลาฉลาม 
 เป็นท่ีน่ายินดีท่ีกรมประมงได้เริ่มดําเนินการจัดทํา ‘แผนฉลาม (NPOA-Sharks)’ ร่วมกับศูนย์พัฒนาประมง
แห่งเอเซยีตะวันออกเฉียงใต ้(SEAFDEC) ข้ึนแล้ว และจัดพิมพ์ในปี พ.ศ. 2548 แต่มิได้เสนอต่อ FAO อย่างไรก็ตาม 
ช่วงเวลาท่ีผ่านมาตั้งแต ่พ.ศ. 2547 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน กรมประมงได้ทํากิจกรรมตามแผนฉลาม พ.ศ. 2548 
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรปลาฉลามของประเทศไทยไปแล้วหลายกิจกรรม 
(Krajangdara, 2014) คือ 
 1. เก็บรวบรวมข้อมูลทางวิชาการของปลาฉลามและปลากระเบน ตั้งแต่ป ีพ.ศ. 2547 - 2557 

2. ติดตามและตรวจสอบสภาวะทรัพยากรประมง โดยเรือสํารวจประมงของกรมประมงเป็นประจําทุกป ี
 3. จัดฝึกอบรมหลักสูตร การจําแนกชนิดปลาฉลามและปลากระเบน ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เก็บรวบรวม
ข้อมูลภาคสนามของสํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง ในปี พ.ศ. 2554 และ 2556 
 4. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรปลาฉลามและปลากระเบน ได้แก่ การจัดพิมพ์
โปสเตอร ์และแผ่นพลาสติกภาพปลาฉลามท่ีพบในน่านน้ําไทย ในป ีพ.ศ. 2547 และแผ่นพลาสติกภาพปลากระเบน
ท่ีพบในน่านน้ําไทยและน่านน้ําใกล้เคียง ในปี พ.ศ. 2556 
 5. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ปลาฉลาม เช่น การปล่อยปลาฉลามกบ และปลาฉลามหูดําสู่ทะเล 
ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมประมงกับหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน (เดลินิวส์ ฉบับวันพุธที่ 7 
สิงหาคม 2556)  
 6. ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมประชุมกับองค์กรระหว่างประเทศ เช่น FAO, CITES, BOBLME, IOTC และ 
SEAFDEC อย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือปรึกษาหารือรวมท้ังการกําหนดแนวทางในการอนุรักษ์ปลาฉลามและปลากระเบน
ในระดับภูมิภาค 

ปัจจุบันกรมประมงกําลังจัดทําร่างแผนฉลามฉบับใหม่ข้ึนมาโดยจัดทําร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง (สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย สมาคม
การประมงนอกน่านน้ํา และ SEAFDEC ดังนั้น การจัดทําร่างแผนฉลามฉบับใหม่นี้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายท่ีต้องการ
อนุรักษ์ทรัพยากรปลาฉลามและปลากระเบน จึงต้องมีการบริหารจัดการการทําประมงท่ีคุกคามทรัพยากรสัตว์น้ํา
ดังกล่าว โดยควรจัดทํายุทธศาสตร์ท่ีมีวัตถุประสงค์ท่ีทําให้แน่ใจว่า 1) มีการควบคุมเรือประมงท่ีทําการประมง
ฉลาม 2) มีการลดปริมาณการลงแรงประมงในการจับฉลามบางชนิดท่ีมีปริมาณการจับไม่ยั่งยืน 3) มีการปรับปรุง
การใช้ประโยชน์จากฉลามท่ีพลอยจับได้ 4) มีการปรับปรุงการรวบรวมข้อมูลและการติดตามตรวจสอบการประมง
ฉลาม 5) มีการฝึกอบรมผู้เก่ียวข้องด้านการจําแนกชนิดพันธุ์ฉลาม 6) มีการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยเก่ียวกับ
ฉลามชนิดพันธุ์ท่ียังรู้จักกันน้อย 7) มีการรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับการใช้ประโยชน์และการค้าพันธุ์ปลาฉลาม 
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4.3 แนวทางดําเนินการตามแผนการปฏิบัติการสากลเกี่ยวกับฉลาม 
ไทยเป็นประเทศท่ีมีการจับฉลามพลอยจับได้หรือจับได้โดยบังเอิญจึงมีส่วนในการทําให้เกิดการตาย

โดยการประมง และไทยเป็นสมาชิกของ FAO ซึ่งร่วมให้การรับรอง IPOA-Sharks นี้แล้วในการประชุม 
ประเทศสมาชิกเม่ือวันท่ี 26-30 ตุลาคม พ.ศ. 2541 ดังนั้นเท่ากับไทยยอมรับท่ีจะปฏิบัติตาม IPOA-Sharks นี ้
โดยทางพฤตินัยแล้ว 

แนวทางท่ีไทยควรปฏิบัติในการนําแผนปฏิบัติการสากลนี้มาใช ้
1. ต้องมีการจัดเตรียมและพัฒนากรอบขององค์กร นโยบายและกฎหมายอย่างเหมาะสมเพ่ือให้เกิด

การอนุรักษ์ฉลามและปลากระดูกอ่อนอ่ืน ๆ รวมท้ังการใช้ทรัพยากรฉลามอย่างยั่งยืน และเพ่ือควบคุมการเข้าไป
ใช้ทรัพยากรนี้ โดยต้องคํานึงถึงภาวะท่ีฉลามมีผลิตภาพต่ําและมีอยู่อย่างจํากัด  

ปัจจุบันนี้ไทยมีกฎหมายและมาตรการท่ีบังคับใช้เก่ียวกับการอนุรักษ์ปลาฉลามและปลากระเบนโดยตรง
เพียง 5 ฉบับเท่านั้น (ดบูทท่ี 3) โดยเหตุนี้รัฐควรกําหนดมาตรการในการอนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากร
โดยครอบคลุมปลาฉลาม ปลากระเบน ปลาโรนัน และปลากระดูกอ่อนชนิดอ่ืน ๆ ท้ังหมดท่ีพบในประเทศไทย
และในน่านน้ําใกล้เคียงโดยตรง โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ท่ีดี เป็นท่ียอมรับ โดยมีการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนด้วยในการร่วมกันจัดทํามาตรการนี้ อย่างไรก็ดีโดยเหตุท่ีประเทศไทยไม่ได้มี
การทําประมงฉลามโดยตรง และไม่มีชาวประมงพ้ืนบ้านทําการประมงฉลาม ปลาฉลามท่ีจับได้ท้ังหมดเป็นผล
พลอยจับได้จากการทําประมงสัตว์น้ําชนิดอ่ืน ๆ ดังนั้นปัญหาท่ีว่าจะมีผลกระทบต่อการดํารงชีพของชาวประมง
พ้ืนบ้านในการออกมาตรการตา่ง ๆ เก่ียวกับการอนุรักษ์และบริหารจัดการฉลามจึงไม่น่าจะเกิดข้ึน ท้ังในปัจจุบัน
ได้มีพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2558 ออกมามีผลบังคับใช้เม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ. 2558 แล้ว และ
พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ท่ีมีผลบังคับใช้วันท่ี 24 
มิถุนายน พ.ศ. 2558 ดังนั้น จึงควรใช้อํานาจตาม พ.ร.บ. สองฉบับดังกล่าวนี้กําหนดกฎระเบียบ มาตรการ เพ่ือ
การอนุรักษ์และการบริหารจัดการปลาฉลามและปลากระเบนโดยตรง โดยท่ีปลาฉลามบางชนิดต้องมีการปกป้อง
เป็นพิเศษ ดังนั้น ควรมีมาตรการในการบริหารจัดการในรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น ห้ามจับฉลามชนิดนี้ ห้ามใช้
เครื่องมือทําการประมงบางประเภท ห้ามทําการประมงในบางพ้ืนท่ี กําหนดให้ใช้เฉพาะเครื่องมือทําการประมง
บางประเภท ควบคุมอัตราการตายจากการทําประมงโดยการควบคุมกําลังลงแรงทําการประมงและ/หรือ
ปริมาณการจับ การกําหนดขนาดสัตว์น้ําท่ีอนุญาตให้จับ การกําหนดขนาดตาอวนหรือขนาดเบ็ด การกําหนด
ฤดูห้ามทําการประมงในบางพ้ืนท่ี รวมท้ังทําการพัฒนาองค์กร 

ไทยควรจัดทํามาตรการเพื่อติดตามตรวจสอบการประมงฉลาม การทําวิจัย การบริหารจัดการ  
การเฝ้าระวัง และการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมาย ซึ่งรวมถึงโครงการส่งผู้สังเกตการณ์ แผนการตรวจตรา 
และระบบการติดตามเรืออย่างมีประสิทธิภาพตามความเหมาะสม โดยมาตรการเหล่านี้ควรจะได้รับการสนับสนุน
และใช้ปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีได้ตกลงร่วมกันในระดับทวิภาคีหรือพหุภาคีหรือโดยผ่านทาง RFMOs 

ไทยควรห้ามการนําเข้า - ส่งออกหูฉลาม เนื้อฉลาม และผลิตภัณฑ์จากฉลามต่าง ๆ โดยเด็ดขาด (เพ่ือ
ทําลาย demand ท้ังในและนอกประเทศ) 

2. ให้การสนับสนุนจัดหาสถานท่ี อุปกรณ์ และส่งเสริมการติดตามตรวจสอบและการวิจัยเพ่ือสนับสนุน
การประเมินสภาวะทรัพยากรฉลาม การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์ รวมท้ังการวิจัยเก่ียวกับทรัพยากร
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และผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม และปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม โดยท่ีผลงานวิจัยเหล่านี้
ควรได้รับการเผยแพร่แก่กลุ่มและองค์กรท่ีสนใจ อีกท้ังรัฐควรสนับสนุนการศึกษาเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในเรื่อง
ของต้นทุน ผลประโยชน์และผลกระทบจากทางเลือกในการบริหารจัดการต่าง ๆ ซึ่งได้จัดเตรียมขึ้นเพื่อให้
ปริมาณผลจับฉลามและอัตรากําลังลงแรงประมงท่ีสมเหตุสมผล ท้ังนี ้งานวิจัยด้านอนุกรมวิธานท่ีจําเป็นต้องใช้
การตรวจสอบ DNA น้ัน ควรให้องค์กรหรือมหาวิทยาลัยท่ีมีความชํานาญและมีห้องแลปพร้อมอุปกรณ์ท่ีทันสมัย
เป็นผู้ดําเนินการ 

3. การเข้าร่วมในกระบวนการบริหารจัดการประมงทะเลอันเป็นท่ียอมรับ และการจัดการหาทรัพยากร
มาใช้ โดยในกระบวนการนี้ต้องมีตัวแทนของแต่ละกลุ่มประมงต่าง ๆ ชุมชนประมง องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) 
และกลุ่มผู้ท่ีสนใจ ได้มีโอกาสเข้าร่วมปรึกษาหารือในกระบวนการตัดสินใจและกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับการ
อนุรักษ์ฉลาม และการพัฒนาวางแผนการบริหารจัดการการประมงฉลาม โดยท่ีกระบวนการควรสนับสนุนการ
ก่อให้เกิดการรับรู้ของสาธารณชนถึงความจําเป็นต้องมีการบริหารจัดการทรัพยากรฉลาม และการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการบริหารจัดการของกลุ่มบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง 

4. ไทยควรร่วมกําหนดภารกิจในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาค และระดับโลก ร่วมกับรัฐอ่ืน RFMOs 
และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการประมง เนื่องจากฉลามเป็นประชากรสัตว์น้ําท่ีมีการแพร่กระจาย
คร่อมถ่ิน หรืออาศัยอยู่ในเขตเศรษฐกิจจําเพาะมากกว่าหนึ่งประเทศข้ึนไป หรืออยู่ในทะเลหลวง เท่ากับว่า 
กลุ่มฉลามนี้ถูกใช้ประโยชน์ร่วมกัน เนื่องจากมีการอพยพข้ามเขตระหว่างทะเลหลวงและเขตเศรษฐกิจจําเพาะ 
ดังนั้น การบริหารจัดการจําต้องอาศัยข้อตกลงแบบทวิภาคีและพหุภาคี หรือดําเนินการโดย RFMOs และร่วมกัน
จัดทํามาตรการท่ีเป็นท่ียอมรับโดยนานาชาติในกรอบขององค์การนั้น ๆ หรือความตกลงนั้น และสอดคล้องกับ
กฎหมายระหว่างประเทศ 

5. ไทยควรนํา UN Fish Stocks Agreement ซึ่งเป็นความตกลงท่ีมีผลผูกพันทางกฎหมาย และคาด
ว่าไทยจะให้สัตยาบันในไม่ช้านี ้มาเป็นเครื่องมือใช้เป็นกรอบในการกําหนดสิทธิ ข้อผูกพัน และหลักการบริหาร
จัดการประมงเพ่ืออนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากกลุ่มสัตว์น้ําประเภทอยู่คร่อมเขตและอพยพย้ายถ่ินไกลอย่าง
ยั่งยืนในระยะยาว ท้ังนี้ เพ่ือให้มีความร่วมมือเพ่ิมข้ึนระหว่างประเทศท่ีทําการประมง รวมท้ัง RFMOs ในการ
ปฏิบัติตามมาตรการท่ีได้ตกลงกันในภูมิภาคเก่ียวกับการอนุรักษ์และการบริหารจัดการฉลาม 

6. ไทยต้องเสริมสร้างศักยภาพขีดความสามารถขององค์กรท่ีรับผิดชอบในกิจกรรมนี้ ให้มีความสามารถ
ประเมินสถานภาพของประชากรฉลามภายในเขตน่านน้ําของไทย รวมท้ังสามารถศึกษาผลกระทบจากระบบนิเวศ
ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องมาจากการประมง มลภาวะ และการเปลี่ยนแปลงแหล่งท่ีอยู่อาศัยของสัตว์น้ํา โดย
งานวิจัยเหล่านี้ควรเป็นไปตามมาตรฐานทางวิทยาศาสตร์ท่ีดีท่ีสุดอันเป็นท่ียอมรับ โดยข้อมูลท่ีได้จากการวิจัย
และการติดตามตรวจสอบนี้ควรจะวิเคราะห์โดยเร็วและเผยแพร่ผลการศึกษาในรูปแบบท่ีเข้าใจง่าย ในการนี้
ควรจัดให้มีเจ้าหน้าท่ี การฝึกอบรม อาคารสถานท่ี และสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ อย่างเพียงพอ เพ่ือใช้ใน
การตรวจสอบ การวิจัย และการบริหารจัดการทรัพยากรฉลาม ซึ่งมีความเป็นไปได้ท่ีจําต้องเพ่ิมทรัพยากรมนุษย ์
และงบประมาณแก่ผู้ทําการวิจัย และผู้บริหารจัดการฉลามให้เพียงพอในการปรับปรุงการอนุรักษ์และการ
บรหิารจัดการด้วย 
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โดยเหตุนี้ กรมประมงและกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งมีภารกิจเก่ียวข้องกับการอนุรักษ์และ
การบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ําควรทํางานกันอย่างใกล้ชิดยิ่งข้ึน ร่วมประสานงานดําเนินการจัดทํามาตรการ
อนุรักษ์ในระยะยาวและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรฉลามอย่างยั่งยืน โดยอาศัยกรอบกฎหมาย และองค์กร
ตามท่ีเหมาะสม ซึ่งมาตรการอนุรักษ์และบริหารจัดการนี้ควรตั้งอยู่บนหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ท่ีดีท่ีสุดท่ีมีอยู่ 
และควรกําหนดข้ึนเพ่ือให้ม่ันใจได้ถึงความยั่งยืนของทรัพยากรฉลามในระยะยาว 

7. ต้องจัดฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบตัิงานในการติดตามตรวจสอบการประมงฉลาม เพ่ือให้ได้
ข้อมูลท่ีถูกต้อง และต้องมีการฝึกอบรมในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องด้วย สําหรับหลักสูตรในการฝึกอบรม
และการประชุมเชิงปฏิบัติการต่าง ๆ นั้น ควรมุ่งเป้าหมายไปท่ีตัวแทนของเจ้าหน้าท่ีระดับชาติท่ีเก่ียวข้องกับ
โครงการเก็บข้อมูลทางการประมงในระดับต่าง ๆ และควรเป็นกิจกรรมท่ีทําอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
หรือการประชุมนี้ควรจะรวมไปถึงชาวประมง ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ควบคุมงานนักวิจัย นักปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ซึ่งทําหน้าท่ีประมวลข้อมูล และผู้มีหน้าท่ีตัดสินใจในแผนนี ้

สิ่งท่ีจะช่วยทําให้การดําเนินงานนี้มีประสิทธิภาพ ควรจะจัดทําโครงสร้างความร่วมมือกับผู้ท่ีมีส่วนได้
ส่วนเสียต่าง ๆ และผู้ท่ีเก่ียวข้องในการบริหารจัดการประมงร่วมกัน รวมท้ังผู้กําหนดนโยบายและนักวิชาการประมง 
ผู้สนับสนนุด้านทุนจากนอกองค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีท่ีเป็นตัวแทนของชุมชนท่ีสนใจ การฝึกอบรมผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในกระบวนการนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเช่นกัน ซึ่งองค์กรท่ีสามารถให้การสนับสนุนในการจัดฝึกอบรม 
คือ SEAFDEC 
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บทท่ี 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุป 
 FAO ได้จัดทํา IPOA-Sharks ขึ้นในปี พ.ศ. 2541 และได้รับการรับรองจาก COFI ในปี พ.ศ. 2542 
วัตถุประสงค์ของ IPOA-Sharks เพ่ือมุ่งให้ประเทศสมาชิกต่าง ๆ หันมาให้ความสนใจอนุรักษ์ทรัพยากรปลาฉลาม 
และให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรฉลามอย่างยั่งยืน เพ่ือป้องกันการสูญพันธุ์เนื่องจากปลาฉลามเป็นสัตว์น้ํา 
ท่ีมีผลผลิตตามธรรมชาติในอัตราท่ีต่ํา มีการเจริญเติบโตช้า ตั้งท้องนาน และให้ลูกจํานวนน้อย ทําให้จํานวน
ประชากรท่ีจะเข้ามาทดแทนตามธรรมชาติได้ไม่ทัน 
 แม้ประเทศไทยจะได้รับรอง IPOA-Sharks มาแต่แรกในฐานะท่ีเป็นสมาชิกของ FAO แต่ไทยยังคงมี
การนําเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์จากปลาฉลามอยู่ ท้ังคนไทยเองก็นิยมบริโภคหูฉลามกันมาก จึงนิยมใช้ใน 
งานเลี้ยงต่าง ๆ แต่ถึงเวลาท่ีประเทศไทยควรตระหนักว่าต่อไปเรื่องนี้อาจสร้างปัญหาให้กับไทยได้เช่นเดียวกับ
เรื่อง IUU เนื่องจากในปัจจุบันมีประเทศท่ีนําเข้าสินค้าอาหารทะเลหลายประเทศ อาทิเช่น สหรัฐอเมริกา 
สหภาพยุโรป ซึ่งได้จดัทําแผนฉลามระดับชาติแล้ว มีการออกกฎหมายห้ามจําหน่ายหูปลาฉลาม และมีหลายประเทศ
เชื่อว่าปลาฉลามส่วนใหญ่ได้มาจากการทําประมงแบบ IUU จึงอาจเป็นเหตุนํามาใช้เป็นข้ออ้างในการกีดกัน 
ทางการค้าสินค้าสัตว์น้ําของไทยได้ ไทยจึงควรเตรียมตัวตั้งรับกับปัญหาท่ีกําลังจะเกิดข้ึน โดยควรเร่งจัดทํา 
แผนฉลามให้เสร็จโดยเร็ว เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติขอความเห็นชอบ ก่อนจะนําไป
เสนอต่อ FAO ตามท่ีได้เคยตกลงไว้ อันเป็นการประกาศว่าประเทศไทยมิได้นิ่งนอนใจกับการอนุรักษ์และการ
บริหารจัดการทรัพยากรฉลาม เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน 
 อนึ่ง กรมประมงควรสนับสนุนการจัดทําร่างแผนฉลามฉบับใหม่ข้ึนมาโดยร่วมจัดทํากับองค์กรท่ีเก่ียวข้อง 
คือ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย สมาคมการประมงนอกน่านน้ํา 
และศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเซยีตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) 

 
5.2 ข้อเสนอแนะ 

1. ประเทศไทยยงัขาดงานวิจัยด้านอนุกรมวิธานของปลาฉลาม ปลากระเบน งานวิจัยทางอนุกรมวิธาน
จะช่วยจําแนกชนิดปลาฉลาม ปลากระเบน หรือปลากระดูกอ่อนชนิดอ่ืน ๆ จําแนกโครงสร้างประชากร ดังนั้น
กรมประมงจําเป็นต้องเพ่ิมพูนความรู้ให้กับนักอนุกรมวิธานท่ีมีอยู่แล้ว และสร้างบุคลากรด้านอนุกรมวิธานรุ่นใหม่
ข้ึนมาอย่างเร่งด่วน ด้วยความรู้ด้านอนุกรมวิธานนี้เป็นเรื่องจําเป็นท่ีสําคัญเป็นลําดับแรก หากทําการวิจัยและมี
การจําแนกชนิดผิดไปตั้งแต่เริ่มต้น การดําเนินการข้ันต่อไปย่อมต้องเกิดความผิดพลาด นําไปสู่การแปรผลผิดพลาด
ทําให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีไม่มีประสิทธิภาพได ้ท้ังนี้การสร้างนักวิจัยด้านอนุกรมวิธานควรคํานึงถึง
วิธีการจําแนกชนิดโดยวิธีการจําแนกลักษณะตามรหัสพันธุกรรมด้วย เนื่องจากปลากระดูกอ่อนที่ถูกตัดแยก
ชิ้นส่วนแล้วทําให้ยากต่อการจําแนกด้วยวิธีปกต ิ

2. ควรจัดทํา “โครงการจัดการทรัพยากรประมงฉลามแบบมีส่วนร่วม” และ “โครงการปกป้องและ
ฟ้ืนฟูแหล่งอยู่อาศัยของสัตว์น้ํา” โดยมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐบาลท้ังส่วนกลางและท้องถ่ิน 
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ภาคเอกชน ผู้ประกอบการท่ีเก่ียวข้อง นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวข้อง ชาวประมงท้ังพาณิชย์และพ้ืนบ้าน 
รวมท้ัง NGOs และ SEAFDEC เข้ามาร่วมกันดําเนินโครงการ เพ่ือให้เกิดผลในการบริหารจัดการทรัพยากรฉลาม
อย่างยั่งยืน และให้เกิดการดําเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดไป 

3. ไทยควรเร่งจัดทําแผนฉลามข้ึน และนําเสนอต่อ FAO อันเป็นการแสดงความรับผิดชอบเพ่ือรองรับ
ปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตอันใกล้ เนื่องจากจะเก่ียวพันกับปัญหาการทําประมง IUU ซึ่งเป็นภัยคุกคาม
ประชากรปลาฉลาม อันจะนําไปสู่การถูกกีดกันทางการค้าหากพบว่าผลผลิตสัตว์น้ําท่ีได้จากการทําประมงนั้นมี
ปลาฉลามติดมาด้วย 

4. ควรจัดทํากรอบโครงสร้างในการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรฉลาม โดยบูรณาการร่วมกัน
ระหว่างกรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช โดยแบ่ง
หน้าท่ีความรับผิดชอบตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมายตามการแบ่งส่วนราชการ เพ่ือให้การอนุรักษ์และการบริหาร
จัดการทรัพยากรปลาฉลามสามารถดําเนินการได้อย่างประสบผลสําเร็จ มีความยั่งยืน 

5. ปริมาณการจับปลาฉลามและปลากระเบนในช่วง 15 ปี (พ.ศ. 2542-2556) นั้นชัดเจนว่ามีปริมาณ
น้อยมากจน catch ไม่มีความหมาย (ดูตารางท่ี 1) แต่มีความสําคัญในด้านองค์ประกอบของระบบนิเวศ เพราะฉลาม
เป็น Apex predator (รองจากมนุษย์) หากพิจารณาอย่างคร่าว ๆ จะเห็นว่าปริมาณการจับมีแนวโน้มลดลง
เรื่อย ๆ จนเหลือเพียง 1 ใน 4 โดยไม่จําเป็นต้องดูค่า MSY ดังนั้นความจําเป็นท่ีต้องจํากัดการจับ (พลอยจับได้
หรือแม้โดยบังเอิญ) จึงควรเกิดข้ึน แต่การจํากัดปริมาณการจับนั้นทําได้ยากเพราะเป็น incidental catch  
(จับโดยบังเอิญ) ซึ่งหากชาวประมงตระหนักรู้ความจําเป็นนี้และให้ความร่วมมือโดยโยนท้ิงน้ําไปทันที ฉลามก็จะ
อยู่รอดอีกมาก แต่หากยังเป็นท่ีต้องการและขายได้ (เช่น ครีบต่าง ๆ) ชาวประมงก็คงไม่ท้ิงแน่ ๆ ฉะนั้น ทางออก
ของเรื่องนี ้คือ การควบคุมตลาด หมายรวมถึงการขายสด การแปรรูป การนําเข้า และการส่งออกท้ังห่วงโซก่ารผลิต 

6. ควรมีการประสานงานในการเก็บรวบรวมสารนิเทศเกี่ยวกับประชากรฉลามที่ข้ามพรมแดนอยู่ 
คร่อมเขต อพยพย้ายถ่ินไกล หรืออยู่ในเขตทะเลหลวง โดยให้ SEAFDEC เป็นองค์กรทําหน้าท่ีในการประสานงาน
ในภูมิภาคอาเซียน 
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ภาคผนวกที่ 1  บัญชีรายชื่อชนิดปลาฉลามที่พบในน่านน้ําไทยและน่านน้ําใกล้เคียง (Krajangdara, 2014) 
Family No. Thai name English Common name Scientific name Status IUCN 

Red list 
1) Squatinidae 1 ฉลามนางฟ้า Angle shark Squatina sp. - - 

2) Squalidae 2 ฉลามหนามยาว Piked dogfish Squalus acanthias Linnaeu, 1758 - VU 

3 ฉลามหลังหนาม, ฉลามแมว Shortnose spurdog S. megalops (Macleay ,1881) ++ DD 

4 ฉลามหลังหนาม Shortspine spurdog S. mitsukurii Jordan & Snyder, 1903 + DD 

5 ฉลามท้องดํา Valvet belly lantern shark Etmopterus spinax (Linnaeus, 1758) - LC 

3) Hexanchidae 6 ฉลามปากจิ้งจก Sharpnose sevengill shark Heptranchias perlo (Bonnaterre, 1788) + NT 

4) Heterodontidae 7 ฉลามหน้าวัวลาย Zebra bullhead shark Heterodontus zebra (Gray, 1831) + LC 

5) Orectolobidae 8 ฉลามกบญี่ปุ่น Japanese wobbegong Orectolobus cf. japonicus Regan, 1906 + - 

9 ฉลามปากหนวด Indonesian wobbegong O. leptolineatus Last, Pogonoski & White, 2010 + NT 

6) Hemiscylliidae 10 ฉลามกบ, ฉลามหิน Grey bamboo shark Chilocyllium griseum (Muller & Henle, 1838) +++ NT 

11 ฉลามกบ, ฉลามหิน Indonesian bamboo shark C. hasselti Bleeker, 1852 + NT 

12 ฉลามลาย, ฉลามเสือ, ฉลามหิน Slender bamboo shark C. indicum (Gmelin, 1789) + NT 

13 ฉลามกบลายเสือน้ําตาล Whitespotted bamboo shark C. plagiosum (Bannet t, 1830) + NT 

14 ฉลามกบ, ฉลามหิน Brownbanded bamboo shark C. punctatum Muller & Henle, 1838 +++ NT 

7) Ginglymostomatidae 15 ฉลามขี้เซา Tawny nurse shark Nebrius ferrugineus (Lesson, 1831) ++ VU 

8) Stegostomatidae 16 ฉลามเสือดาว, เสือทะเล Zebra shark Stegostoma fasciatum (Hermann, 1783) ++ VU 

9) Rhincodontidae 17 ฉลามวาฬ Whale shark Rhincodon typus Smith, 1828 + VU 

10) Odontaspididae 18 ฉลามทราย Sand tiger shark Carcharias taurus Rafinesque, 1810 - VU 

11) Megachasmidae 19 ฉลามปากกว้าง Megamouth shark Megachasma pelagios Taylor, Compangno & Struhsaker, 1983 - DD 

12) Alopiidae 20 ฉลามหางยาว Pelagic thresher Alopias pelagicus Nakamura, 1935 ++ VU 

21 ฉลามหางยาวหน้าหนู Bigeye thresher A. superciliosus (Lowe, 1841) ++ VU 

22 ฉลามหางยาว, ฉลามสีน้ําเงิน Thresher shark A. vulpinus (Bonnaterre, 1788) + VU 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวกที่ 1  (ต่อ) 
Family No Thai name English Common name Scientific name Status IUCN Red 

list 
13) Lamnidae 23 ฉลามปากหมา,ฉลามมาโก Shortfin mako Isurus oxyrinchus Rafinesque, 1810 + VU 

14) Scyliorhinidae 24 ฉลามกบลายหินอ่อน Marbled catshark Atelomycterus marmoratus (Bennett, 1830) + VU 

25 ฉลามเขี้ยว ,ฉลามหนู Bristly catshark Bythaelurus hispidus (Alcock, 1891) - DD 

26 ฉลามกบจุดน้ําตาล,ฉลามแคระ Brown spotted catshark Halaelurus buergeri (Muller & Henle, 1838) + DD 

15) Proscylliidae 27 ฉลามแมวจุด,ลายเมฆ Finback catshark Procyllium magnificum Last & Vongpanich, 2004 + NE 

16) Triakidae 28 ฉลามหมาจุดขาว White-spotted hound shark Mustelus sp. B (Western form) + - 

29 ฉลามหมา Starspotted smooth-hound shark M. manaza Bleeker, 1854 + DD 

30 ฉลามหมา Arabian smooth-hound shark M. mosis Hemprich & Ehrenberg,1899 + DD 

31 ฉลามหมาตาโต Bigeye hound shark lago omanensis (Norman, 1939) + LC 

17) Hemigaleidae 32 ฉลามหนู Hooktooth shark Chaenogaleus macrostoma (Bleeker,1852) + VU 

33 ฉลามหนู,ชายกรวย Sicklefin weasel shark Hemigaleus microstoma Bleeker,1852 ++ VU 

34 ฉลามหนู Snaggletooth shark Hemipristis elongata (Klunzinger,1871) ++ VU 

35 ฉลามหนู Straigth-tooth weasel shark Paragaleus tengi (Chen,1963) + DD 

18) Carcharhinidae 36 ฉลามหูขาว,ฉลามปลายครีบขาว Silvertip shark Carcharhinus albimarginatus (Ruppell, 1837) ++ NT 

37 ฉลามจมูกโต Bignose shark C. altimus (Springer, 1950) + DD 

38 ฉลามหูดํา Graceful shark C. amblyrhynchoides (Whitley, 1934) ++ NT 

39 ฉลามครีบดําใหญ่ , จ้าวมัน Grey reef shark C. amblyrhynchos (Bleeker ,1856) ++ NT 

40 ฉลามตาเล็ก Pigeye shark C. amboinensis (Muller & Henle, 1839) ++ DD 

41 ฉลามครีบด่าง Copper shark C. brachyurus (Gunther, 1870) ++ NT 

42 ฉลามหูดํา Spinner shark C. brevipinna (Muller&Hemle, 1839) ++ NT 

43 ฉลามหนู,ชายกรวย Whitecheek shark C. dussumieri (Muller & Henle, 1839) ++ NT 

44 ฉลามเทา Silky shark C. falciformis (Muller& Henle, 1839) ++ NT 
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Family No Thai name English Common name Scientific name Status IUCN Red 
list 

18) Carcharhinidae (ต่อ) 45 ฉลามหัวบาตร Bull shark C. leucas (Muller& Henle, 1839) ++ NT 

46 ฉลามหูดําเล็ก, ฉลามครีบดําเล็ก Blacktip shark C. limbatus (Muller & Henle, 1839) ++ NT 

47 ฉลามครีบยาว ,ฉลามครีบด่าง Oceanic whitetip shark C. longimanus (Poey, 1861) - VU 

48 ฉลามหูดํา Blacktip  reef shark C. melanopterus (Quoy & Gaimard, 1824) ++ NT 

49 ฉลามเทา Dusky shark C. obscurus (LeSueur, 1818) + VU 

50 ฉลามกระโดงสูง Sandbar shark C. plumbeus (Nardo, 1827) + VU 

51 ฉลามหนู,ชายกรวย Blackspot shark C. sealei (Pietschmann, 1913) + NT 

52 ฉลามหูดํา ,ฉลามครีบดํา Spottail shark C. sorrah (Muller & Henle, 1839) +++ NT 

53 ฉลามเสือ ,ตะเพียนทอง Tiger Shark Galeocerdo cuvier (Peron&LeSueur, 1822) ++ NT 

54 ฉลามหนู , ฉลามน้ําจืด River Shark Glyphis sp. + - 

55 ฉลามตาฉีก Sliteye shark Loxodon macrorhinus Muller& Henle, 1839 ++ LC 

56 ฉลามครีบโค้ง Sicklefin lemon shark Negaprion acutidens (Ruppell, 1837) + VU 

57 ฉลามหนูหัวแหลม Milk shark Rhizoprionodon acutus (Ruppell, 1837) ++ LC 

58 ฉลามหนูหัวแหลม ,ฉลามหนูเทา Grey sharpnose shark R. oligolinx Springer, 1964 + LC 

59 ฉลามหนูหัวแหลม Spadenose shark Scoliodon laticaudus Muller & Henle, 1838 ++ NT 

60 ฉลามครีบขาว Whitetip reef shark  Triaenodon obesus (Ruppell, 1837) ++ NT 

19) Sphyrnidae 61 ฉลามหัวค้อนยาว Winghead shark Eusphyra blochil (Cuvier, 1816) - NT 

62 ฉลามหัวค้อนสีน้ําเงิน ,อ้ายแบ้ Scalloped hammerhead shark Sphyrna lewini (Griffith & Smith, 1834) ++ EN 

63 ฉลามหัวค้อนใหญ่ Great hammerhead  shark S. mokarran (Ruppell, 1837) + EN 

64 ฉลามหัวค้อน Smooth hammerhead  shark S. zygaena (Linnaeus, 1758) - VU 

 สถานภาพ (Status) ของปลาฉลามจากการสํารวจ 
 +++ พบมาก (จํานวนมากและพบเป็นประจํา; dominant) ++ พบทั่วไป แต่ไม่มาก (พบเป็นประจํา; normal) 
 + พบน้อย (นาน ๆ พบ; rare) - ไม่พบ (มีเพียงรายงาน; only recorded) 
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ภาคผนวกที่ 2  บัญชีรายชื่อชนิดปลากระเบนที่พบในน่านน้ําไทยและน่านน้ําใกล้เคียง (Krajangdara, 2014) 
Family No. Thai name English Common name Scientific name Status IUCN Red 

list 
1) Pristidae 1 ฉนากปากแหลม Point  sawfish Anoxypristis cuspidata (Latham, 1794) - CR 

2 ฉนากยักษ์ Largetooth  sawfish  Pristis pristis (Linnaeue, 1758 ) - CR 
3 ฉนากฟันเล็ก Smalltooth sawfish P. pectinata Latham, 1794 - CR 
4 ฉนากเขียว Green sawfish P. zijsron bleeker, 1851 - CR 

2) Rhinidae 5 โรนัน, กระเบนท้องน้ํา Bowmouth guitarfish Rhina ancylostoma  Bloch & Schneider, 1801 ++ VU 
6 โรนันจุดขาว Whitespotted wedgefish Rhynchobatus australiae Whitley, 1939 ++ VU 
7 โรนันจุดขาว Smooth nose wedgefish R. laevis (Bloch & Schneider, 1801) ++ VU 
8 โรนันจุดขาวลาย Broadnose wedgefish R. springeri Compagno & Last, 2010 + VU 

3) Rhinobatidae 9 โรนันเม็ด ,อีมุด ,อีมด Granulated guitarfish Glaucostegus  granulatus (Cuvier, 1829) + VU 
10 โรนันหัวใสยักษ์  Thailand granulated guitarfish G.cf. granulatus (Cuvier, 1829) + - 
11 โรนันหัวจิ้งจก,อีมุด,อีมด Clubnose  guitarfish G. thouin (Lacepede, 1798 ) + VU 
12 โรนันจมูกกว้าง Widenose guitarfish Rhinobatos obtusus Muller & Henle, 1841 + VU 
13 โรนันหัวใสจุดขาว Spotted guitarfish R. punctifer Compagno & Randall, 1987 + DD 
14 โรนันหัวใส ,โรนันปุ่ม Brown guitarfish R. schlegelii Muller & Henle, 1841 ++ DD 
15 โรนันเม็ด Granulated shovelnose ray R. ligonifer (Cantor, 1849 ) - - 

4) Narcinidae 16 กระเบนไฟฟ้าน้ําตาล Brown numbfish Narcine brunnea Annandale, 1909 + NE 
17 กระเบนไฟฟ้าอินเดีย Largespotted  numbfish N. indica Henle, 1834 + DD 
18 กระเบนไฟฟ้าจุดเข้ม Darkfinned  numbfish N. maculata (shaw, 1804) + DD 
19 กระเบนไฟฟ้าจุดเล็ก Tonkin numbfish N. prodorsalis Bessednov, 1966 + DD 
20 กระเบนไฟฟ้าจุดดํา Blackspotted numbfish N. timlei (Bloch & Schneider, 1801) + DD 

5) Narkidae 21 กระเบนไฟฟ้าหางจุด ,ปลาเสียว Spottail sleeper ray Narke dipterygia (Bloch & Schneider, 1801) + DD 
22 กระเบนไฟฟ้าหลังเรียบ Finless sleeper ray Temera hardwicki Gray, 1831 + VU 

6) Rajidae 23 กระเบนไฟฟ้าหลังหนามจุด Sulu sea skate Okamejei jensenae Last & Lim, 2010 + NE 

39 



 

ภาคผนวกที่ 2  (ต่อ) 
Family No. Thai name English Common name Scientific name Status IUCN Red list 

7) Dasyatidae 24 กระเบนหางหวาย Whip stingray  Dasyatis akajei (Muller & Henle, 1841) ++ NT 
25 กระเบนหางสั้น Short tail stingray D. brevicaudata (Hutton, 1875) + LC 
26 กระเบนลาว Maekong freshwater stingray D. laosensis Roberts & karnasuta, 1987 + EN 
27 กระเบนตาเล็ก Smalleye  stingray D. microps (Annandale, 1908) + DD 
28 กระเบนหางหนาม Cow  stingray D. ushiei (Jordan & Hubbs, 1925) + DD 
29 กระเบนปากแหลม Sharpnose  stingray D. zugei (Muller& Henle, 1841) +++ NT 
30 กระเบนขาว Whiptail stingray Himantura bleekeri (Blyth, 1860) ++ NE 
31 กระเบนเจ้าพระยา Giant  freshwater  stingray H. chaophraya Monkolprasit & Roberts, 1990 ++ VU 
32 กระเบนลายดอกไม ้ Pink  whipray H. fai Jordan & Seale, 1906 + LC 
33 กระเบนแมลงวัน, กระเบนวัว Whitespotted  whip ray H. gerrardi (Gray, 1851) +++ VU 
34 กระเบนจุดขาว Mangrove whip ray H. granulata (Macleay, 1883) + NT 
35 กระบาง ,กระเบนปากแหลม Scaly whip ray H. imbricata (Bloch & Schneider, 1801) +++ DD 
36 กระเบน Golden whip ray H. jenkinsii  (Annandale, 1909) ++ LC 
37 กระเบนแม่กลอง Maeklong whipray H. kittipongi Vidthayanon & Roberts, 2005 + EN 
38 กระเบนน้ําจืดลาย Marbled freshwater whip ray H. Krempfi (Chabanaud, 1923) ++ NE 
39 กระเบนน้ําจืด Longnose marble whip ray H. oxyrhynchus (Sauvage, 1878) ++ EN 
40 กระเบนบัว Round  whip ray H. pastinacoides (Bleeker, 1852) + VU 
41 กระเบนน้ําจืดขาว White –edge freshwater whip ray H. signifer Compagno& Roberts, 1982 ++ EN 
42 กระเบนจุดดํา Black-spotted  whipray H. toshi Whitley, 1939 + LC 
43 กระเบนจมูกขาว Whitenose  whip ray H. uarnacoides (Bleeker, 1852) ++ VU 
44 กระเบนลายเสือเล็ก Reticulate   whip ray H. uarnak (Forsskal, 1775) ++ VU 
45 กระเบนลายเสือใหญ่ Leopard whip ray  H. undulata (Bleeker, 1852) ++ VU 
46 กระเบนตุ๊กตา ,กระบาง Dwarf  whip ray H. walga (Muller & Henle, 1841) +++ NT 
47 กระเบนจมูกโต,กระเบนจุดฟ้า Bluespotted  stingray Neotrygon kuhlii (Muller & Henle, 1841) +++ DD 
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ภาคผนวกที่ 2 (ต่อ) 
Family No. Thai name English Common name Scientific name Status IUCN Red list 

7) Dasyatidae (ต่อ) 48 กระเบนพริกไทย Peppered maskray N. cf.picta Last & White, 2008 + LC 

49 กระเบนธง Cowtail stingray  Pastinachus atrus (Macleay, 1883) + NE 
50 กระเบนธง Cowtail  stingray P. sephen (Forsskal, 1775) ++ DD 

51 กระเบนดํา Pelagic stingray  Pteroplatytrygon violancea (Bonaparte, 1832) + LC 

52 กระเบนทอง ,กระเบนหิน Ribbontail stingray Taeniura lymma (Forsskal, 1775) ++ NT 
53 กระเบนตกกระ Round ribbontail ray T. meyeni Muller & Henle, 1841 + VU 

54 กระเบนใบขนุน Porcupine ray Urogymnus asperrimus (Bloch & Schneider, 1801) + VU 

8) Gymnuridae 55 กระเบนผีเสื้อญี่ปุ่น Japanese  butterfly ray Gymnura japonica (Temmink & Schlegal, 1850) + DD 
56 กระเบนผีเสื้อเผือก Smooth butterfly ray G. micura (Bloch & Schneider, 1801) ++ DD 

57 กระเบนผีเสื้อหางยาว Longtail  butterfly ray G. poecilura (Shaw, 1804) ++ NT 
58 กระเบนผีเสื้อ,อ้ายเปี๊ยก Tentacled  butterfly ray G. tentaculata (Muller & Henle, 1841) - DD 

59 กระเบนผีเสื้อหางลาย Zonetail  butterfly ray G. zonura (Bleeker, 1852) ++ VU 

9) Myliobatidae 60 กระเบนค้างคาว Spotted eagle ray Aetobatus narinari (Euphrasen,1790) ++ NT 
61 กระเบนนกปีกแหลม Ocellated  eagle ray A. ocellatus (Kuhl,1823) ++ NE 

62 กระเบนนกจุดขาว Mottled eagle ray Aetomylaeus maculatus (Gray,1834) + EN 

63 กระเบนนก Ocellate eagle ray A. milvus (Muller&Henle,1841) - NE 
64 กระเบนนกบั้ง Banded  eagle ray A. nichofii (Bloch&Schneider,1801) + VU 

65 กระเบนนกรางกระแส Ornate eagle ray A. vespertilio (Bleeker, 1852 ) + EN 
10) Rhinopteridae 66 กระเบนจมูกวัว ,ยี่สน Flapnose ray Rhinoptera javanica  Muller& Henle, 1841 + VU 

67 กระเบนจมูกวัว Indain cow-nose ray R. sewell Misra, 1946 - - 

11) Mobulidae 68 กระเบนราหูเขายาว Longhorned mobula Mobula eregoodootenkee (Bleeker,1852 ) + NT 
69 กระเบนราหูหางหนาม Spinetail devil ray M. japonica (Muller&Henle,1841) + NT 

70 กระเบนราหูครีบสั้น Shortfin devil ray M. kuhlii (Muller&Henle,1841) + DD 

71 กระเบนราหู Smoothtail  devil ray M. thurstoni (Lloyd,1908) + NT 
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 สถานภาพ (Status) ของปลาฉลามจากการสํารวจ 
  +++ พบมาก (จํานวนมากและพบเป็นประจํา; dominant) 
  ++ พบท่ัวไป แต่ไม่มาก (พบเป็นประจํา; normal) 
  + พบน้อย (นาน ๆ พบ; rare) 
  - ไม่พบ (มีเพียงรายงาน; only recorded) 
 

IUCN Red list 

 

 

 

 

 CR – Critically endangered species คือ ชนิดพันธุ์ท่ีใกล้สูญพันธุอ์ย่างยิ่ง  

 EN – Endangered species คือ ชนิดพันธุ์ท่ีใกล้สูญพันธุ์ 

 VU – Vulnerable species คือ ชนิดพันธุ์ท่ีมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ ์

 NT – Near Threatened คือ ชนิดพันธุ์ท่ีกําลังถูกคุกคามอาจมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ในอนาคต 

 LC – Least Concern คือ ชนิดพันธุ์ท่ีมีความกังวลน้อยท่ีสุด โดยยังไม่มีความเสีย่งต่อการสูญพันธ ์

 DD – Data Deficient คือ ชนิดพันธุ์ท่ีมีข้อมูลไม่เพียงพอ 

 NE – Not Evaluated คือ ชนิดพันธุ์ท่ียังไม่มีการประเมิน 

 No data คือ ชนิดพันธุ์ท่ียังไม่มีข้อมูล หรือยังระบุชนิดได้ไม่ชัดเจน 
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Extinct Threatened Least concern 




