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ภาพยนตร์ในต านานทีท่  าใหค้นท ัว่โลกรู้จกัฉลาม

 นวนยิายของPeter Benchley ในปี1974

 ออกฉายคร ัง้แรกปี 1975 ใน USA

 ในประเทศไทยปี 1976 (2519)-42 ปีมาแลว้

 ภาค 2,3และ4 ในปี 1978,1983 และ1987
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Weigmann (2016): 9 orders, 34 families, 105 genera, 509 species



ฉลามท่ีน่าสนใจ

ปลาฉลามปากหมา (Mako shark; Isurus oxyrinchus)
ฉลามทีว่่ายน ้าเรว็ท ีสุ่ด เฉล ีย่ 35 km/hr 
สามารถท าความเรว็ได้สูงสุดถงึ 100 km/hr (60 mph)

ปลาฉลามวาฬ (Whale shark; Rhincodon typus)
ฉลามทีม่ขีนาดใหญ่ท ีสุ่ด และเป็นปลาท ีม่ขีนาดใหญ่ท ีสุ่ดในโลก

มคีวามยาวถงึ 21 เมตร

ปลาฉลามแคระ (Spined pygmy shark; Squaliolus laticaudus)
ฉลามทีม่ขีนาดเลก็ท ีสุ่ด อาศยัในเขตน ้าลกึ ขนาดโตเตม็วยัของ

เพศผู ้เท่ากบั 15 ซม. และเพศเมยี เท่ากบั 17-20 ซม.



 ผวาฉลามขาวโผล่เกาะลนัตา กระบี่ (29 พฤศจิกายน 2557)

 พบซากฉลามขาวเกยตืน้หาดกระบี่ สลด! มลูีกในท้อง 18 ตัว (2 กมุภาพนัธ์ 2558)

 เป็นเพยีงฉลามหัวบาตร (Bull shark: Carcharhinus leucas)  ไม่ใช่ฉลามขาว

กระแสขา่วปลาฉลาม ทีส่่งผลกระทบต่อการท่องเท ีย่ว



 ลือ! ฉลามกดันักท่องเที่ยวทีห่าดกะรน จ.ภูเกต็ (1 กนัยายน 2558)

 ลือ !! ฉลามกดันักท่องเทีย่วที่หาดกมลา จ.ภูเกต็ (16 สิงหาคม 2560)
เหตุเกิดขณะเล่นกระดานโตค้ล่ืน ห่างจากชายฝ่ังประมาณ 200 เมตร

ฉลาม กลายเป็น แพะ! ???



ข้อเทจ็จริง (สันนิษฐานจากรอยแผล และข้อมูลขณะเกดิเหตุ)
 รอยแผลท่ีเกิดจากการกดั มีลกัษณะคลา้ยปากนก ซ่ึงพบในกลุ่มปลาววั และปลาปักเป้า

 ปลาววั (Trigger fish) กดันกัท่องเท่ียวท่ีหาดหนา้โรงแรม Corus, Port Dickson, Negeri, Malaysia             
(5 มกราคม 2553).....ขอขอบคุณขอ้มูลจาก Dr. Ahmad bin Ali, SEAFDEC/MFRDMD

 มีผลกระทบกบัความเป็นอยูข่องคนในชุมชน และภาพลกัษณ์ดา้นการท่องเท่ียว

Balistoides viridescens

Not shark attack

2 กนัยายน 2558 ท่านรองผูว่้า

ราชการจงัหวดัภูเกต็ ได้แถลงข่าว

เพ ือ่ลดความแตกตืน่จากเหตุการณ์น ี ้

(พบปลาปกัเป้าขนาดใหญ่ น ้าหนกั 

3-4 กก. ใกลท้ ีเ่กดิเหตุ)



ข้อเทจ็จริง (สันนิษฐานจากรอยแผล และข้อมูลขณะเกดิเหตุ)
 รอยแผลท่ีเกิดจากการกดั มีลกัษณะคลา้ยฟันปลาสาก หรือปลาน ้าดอกไม ้(Barracuda)

 มีผลกระทบกบัความเป็นอยูข่องคนในชุมชน และภาพลกัษณ์ดา้นการท่องเท่ียว

17 สงิหาคม 2560 ท่านผูว่้าราชการจงัหวดัภูเกต็ ได้อนุญาตใหน้ายทศัพล 

กระจา่งดารา ใหส้มัภาษณ์สดทางโทรศพัท์กบัทางไทยทวีช่ีอง 3 เพ ือ่ลดความ

แตกตืน่จากเหตุการณ์น ี ้                                                 

(ได้สอบถามคนในพ ืน้ท ี ่พบว่า                                      

ชาวประมงจบัปลาสากในพ ืน้ท ีใ่กลเ้คยีง                                             

ได้เป็นประจ า)

Bull shark: Carcharhinus leucas

Blacktip reef shark: C. melanopterus



ฉลามหัวบาตรกดัเท้านักท่องเทีย่วทีห่าดทรายน้อย จ.ประจวบครีีขนัธ์ (15 เมษายน 2561)

เหตุเกิดขณะกระโดดน ้าจากโขดหิน เวลาประมาณ 16:00 น. 

ฉลาม กดัเท้านักท่องเที่ยว

Bull shark: Carcharhinus leucas

ช่วงเย็น                   กลางคืน       

ภาพประกอบจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง, ม.อุบลราชธานี และ Thai PBS



ฉลามวาฬกับการประมง

 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ือง ก าหนดชนิดสัตว์
น า้ที่เลีย้งลูกด้วยนม สัตว์น า้ที่หายากหรือใกล้สูญพนัธ์ุ ที่ห้าม
จบัหรือน าขึน้เรือประมง ฉบับลงวนัที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559

 พระราชบัญญตัสิงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
ประกาศให้ฉลามวาฬ เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง จ าพวกปลา

 ถูกจบัได้โดยบังเอญิ

 ควรรีบปล่อยลงน า้ทันที

พบตายลอยบริเวณด้านทศิใต้ของกอง "หินขาว" อ.ละงู จ.สตูล
(TL 5 เมตร)            7 ก.พ. 2560

ติดอวนล้อม บริเวณเกาะพพี-ีเกาะเขยีว จ.กระบี่
แต่ปล่อยออกไปได้ (TL 5-8 เมตร) 12 พ.ค. 2561

ติดอวนลากคู่ บริเวณเกาะราชา-เกาะเฮ จ.ภูเกต็
(TL 5-8 เมตร) 18 พ.ค. 2561ภาพข่าว MCOT TV 30 ภาพข่าว Bangkok-biznews

ภาพข่าว Nation TV22



สถานภาพของปลาฉลามในประเทศไทย

 เป็นสตัว์น ้าพลอยจบัได้จากการประมง (<0.5%) ส่วนใหญ่ถูกจบัได้โดยเครือ่งมอือวนลาก

 ผลจบัจากการประมงมแีนวโนม้ลดลงเรือ่ยๆ ต ัง้แต่ปี 2546

 พบ 76 ชนดิ (ทะเลอนัดามนั 71 ชนดิ และอ่าวไทย 51 ชนดิ)

 ตาม IUCN-Red list ม ี4 ชนดิทีใ่กลสู้ญพนัธ์ุ และ 17 ชนดิทีม่แีนวโนม้ใกลสู้ญพนัธ์ุ

 มกีฎหมายคุ้มครองเพยีงปลาฉลามวาฬ และการรณรงค์เลกิบรโิภคหูฉลามยงัมนีอ้ยมาก

 แผนปฏบิตักิารแห่งชาตเิพ ือ่การอนุรกัษ์และบรหิารจดัการฉลาม อยู่ในระหว่างการด าเนนิการ

 อาศยับรเิวณไหลท่วปีและมหาสมุทร 61 ชนดิ, แนวหนิและแนวปะการงั 45 ชนดิ, ชายฝ่ังทะเล

และปากแม่น ้า 49 ชนดิ



ปลาฉลามที่พบในน่านน า้ไทย
และน่านน า้ใกล้เคยีง

ผลการส ารวจของคณะท างานฯ ในช่วงเดือนมิถุนายน 2554 – พฤษภาคม 2555

7 อนัดับ 21 วงศ์ 39 สกลุ 76 ชนิด 
30 % ไม่พบจากการส ารวจ ณ ท่าเทียบเรือประมง และ
> 50% เป็นปลาหายาก (บางชนิดมีรายการพบเพยีง 1 คร้ังเท่าน้ัน)



ปลาฉลามท่ีส ารวจพบเพียง 1 คร้ัง (RARE SPECIES)

Carcharhinidae (2556, ระนอง 2554)

Glyphis cf. gangeticus
(Ganges shark, River shark, ฉลามแม่น ้า)   

14 ชนิด: ทะเลอนัดามนั 12 ชนิด และอ่าวไทย 2 ชนิด

Hexanchidae (2559, ส ารวจ 2549)

Hexanchus nakamurai
(Bigeye sixgill shark, ฉลามเหงือกหกช่องตาโต)   

Scyliorhinidae (2559, ส ารวจ 2549)

Cephaloscyllium cf. speccum
(Speckled swellshark, ฉลามทอ้งโป่ง)   

Scyliorhinidae (2526, ส ารวจ 2518)

Bythaelurus hispidus
(Bristly catshark, ฉลามแคระ)   

Orectolobidae (2549, สมุทรสาคร 2547)

Orectolobus cf. japonicus
(Japanese wobbegong, ฉลามกบญ่ีปุ่น)   

Odontaspididae (2533, ส ารวจ 2532)

Carcharias taurus
(Sand tiger shark, ฉลามเสือทราย)   

Megachasmidae (2545, ส ารวจ 2545)

Megachasma pelagios
(Megamouth shark, ฉลามปากกวา้ง)   

Etmopteridae (2526, ส ารวจ 2518)

Etmopterus sculptus
(Sculpted lanternshark, ฉลามทอ้งด า)   

Squatinidae (2539, สมุทรสาคร 2535)

Squatina tergocellatoides
(Ocellated angelshark, ฉลามนางฟ้า)   



สถานภาพปลากระดูกอ่อนของไทยตาม IUCN
IUCN Red List of Cartilaginous fishes found in Thai Waters

สถานภาพ ปลาฉลาม ปลากระเบน ปลาหนู

CR 0 3 0

EN 4 9 0

VU 17 29 0

NT 26 6 0

LC 6 6 0

DD 11 13 0

NE 12 16 2

รวม 76 82 2

CR : ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง EN : ใกล้สูญพันธุ์ VU : มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์
NT : ก าลังถูกคุกคาม อาจมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ในอนาคต        LC : ยังไม่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์
DD : ข้อมูลไม่เพียงพอต่อการประเมิน                                NE : ยังไม่มีการประเมิน



Endangered species of sharks and rays in Thailand
based on IUCN Red List

Rhincodon typus Eusphyra blochii Sphyrna lewini S. mokarran

Hemitrygon laosensis Fluvitrygon kittipongi F. oxyrhyncha F. signifer Urogymnus polylepis

Anoxypristis cuspidata Aetomylaeus maculatus A. vespertilio Mobula mobular



Anoxypristis cuspidata Pristis pristis P. zijsron

Manta alfredi

Mobula mobular
(เดมิใช้ M. japanica)

M. birostris

M. thurstoniM. kuhlii
(รวมเอา M. eregoodootenkee เข้ากบัชนิดนี)้

Urogymnus polylepis

Rhina ancylostoma

Rhincodon typus
สัตว์ป่าคุ้มครอง จ าพวกปลา (ปี 2546)  คงสถานะเดิม

สัตว์ป่าคุ้มครอง จ าพวกปลา  1 กนัยายน 2561 (แจ้งครอบครองภายใน 90 วนั)

ฉนาก

ฉลามวาฬ

กระเบนเจ้าพระยา
กระเบนราหูน า้จืด

โรนิน
กระเบนท้องน า้

กระเบนราหู
กระเบนแมนต้า

กระเบนราหู
กระเบนปีศาจ



การประชุมรบัฟังความคดิเหน็ต่อร่าง NPOA-SHARKS

ทะเลอนัดามนั

จดัท ีจ่งัหวดัพงังา

อ่าวไทยตอนกลาง-ตอนลา่ง

จดัท ีจ่งัหวดันครศรธีรรมราช

อ่าวไทยฝ่ังตะวนัออก-ตอนบน

จดัท ีจ่งัหวดัระยอง



กจิกรรมใน NPOA-SHARKS ทีส่ามารถน าไปต่อยอดด้านการท่องเทีย่ว

 การศกึษาชนดิพนัธ์ุฉลามในเขตอุทยานแห่งชาตทิางทะเล – ฐานขอ้มูล, องค์ความรู้

 การเผยแพร่องค์ความรู้เก ีย่วกบัฉลาม และการอนุรกัษ์ทรพัยากรฉลามสู่สาธารณะ     

- ในรูปสือ่สาธารณะต่างๆ, จดันทิรรศการ, ฝึกอบรม

 การสร้างเครอืขา่ยเพ ือ่ร่วมกนัอนุรกัษ์ฉลาม และรายงานสถานการณ์ทีเ่ก ีย่วขอ้ง

– Social media, ชมรม, อาสาสมคัร หรอืสมาคม

 การปลอ่ยฉลามคนืสู่ธรรมชาต ิ- สร้างจติส านกึ

 มาตรการทางกฎหมายทีคุ้่มครองฉลาม - อนุรกัษ์



การท่องเท่ียวเชิงนิเวศทางทะเล (MARINE ECOTOURISM)

การท่องเท ีย่วอย่างมคีวามรบัผดิชอบในแหลง่ธรรมชาตทิางทะเล ทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะถ ิน่ 

และแหลง่วฒันธรรมทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัระบบนเิวศทางทะเล โดยมกีระบวนการเรยีนรู้ร่วมกนัของ

ผูเ้ก ีย่วขอ้ง  ภายใต้การจดัการสิง่แวดลอ้มและการท่องเท ีย่วอย่างมส่ีวนร่วมของท้องถ ิน่ 

เพ ือ่มุง่ใหเ้กดิจติส านกึต่อการรกัษาระบบนเิวศอย่างย ัง่ยนื
(ท่ีมา: การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2544)

ระบบนเิวศ

(Eco-system)

การท่องเท ีย่วอย่างมคีวามรบัผดิชอบ

(Responsible travel)

การมส่ีวนร่วมจากทุกฝ่าย

(Co-

management)

การจดัการองค์ความรู้

(Knowledge 

management)



ความส าคญัของฉลามต่อระบบนเิวศในทะเล

www.nationalgeographic.org

www.kids.britannica.com



ฉลามวาฬ
TL 5-10 เมตร Max. 21 เมตร

ฉลามเสือดาว
TL 80-200 ซม. Max. 354 ซม.

ฉลามขี้เซา, ฉลามกบยักษ์
TL 80-240 ซม. Max. 320 ซม.

ฉลามกบลายหินอ่อน
TL 45-60 ซม. Max. 70 ซม.

ฉลามหูขาว
TL 90-250 ซม. Max. 300 ซม.

ฉลามหูด า
TL 80-150 ซม. Max. 212 ซม. ฉลามครีบด าใหญ,่ ฉลามปะการังสีเทา

TL 80-175 ซม. Max. 265 ซม.

ฉลามหัวบาตร
TL 80-260 ซม. Max. 366 ซม.

ฉลามหูด า
TL 80-160 ซม. Max. 205 ซม. ฉลามครีบขาว, ฉลามขี้เซา

TL 80-260 ซม. Max. 366 ซม.

ฉลามเสือ, ตะเพียนทอง
TL 120-350 ซม. Max. 750 ซม.

ฉลามหัวค้อน
TL 60-250 ซม. Max. 430 ซม.



- ฉลามวาฬเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง

จ าพวกปลา และห้ามท าการประมง

- ส่วนใหญ่เป็นการพบโดยบงัเอิญ

- ควรมกีารให้ความรู้ความเข้าใจท่ี

ถกูต้องแก่ไกด์และนักท่องเท่ียว

- เพิม่มลูค่าด้านการท่องเท่ียว



สือ่ประชาสมัพนัธ์ส าหรบัการดูฉลามวาฬ

(องค์ความรู้ท ีค่วรเผยแพร่สู่สาธารณะ)

ภาพประกอบจาก www.thairath.co.th, กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง และ www.sharkguardian.org



มูลค่าของฉลามต่อการท่องเท ีย่วเชงินเิวศทางทะเล

 โดยเฉล ีย่แลว้ปลาฉลามแต่ละตวัจะมมูีลค่าตลอดอายุขยัของมนัมากถงึประมาณ   

6 ลา้นบาท (www.thairath.co.th/content/244004)

 ปลาฉลามมชีวีติ 1 ตวั สร้างมูลค่าด้านการท่องเท ีย่วทางทะเลได้ 1.9 ลา้น USD

แต่ถา้ถูกจบัไปใชป้ระโยชนเ์พ ือ่การบรโิภค จะมมูีลค่าเพยีง 108 USD (0.006%) 

ขอ้มูลจากการศกึษาในบรเิวณหมูเ่กาะของประเทศปาเลา (Jolly, D., 2011)

http://www.thairath.co.th/content/244004


มูลค่าทางเศรษฐกจิของการท่องเท ีย่วดูฉลามทีม่กีารประเมนิไว้

www.sharkbusiness.org

Bahamas – ฉลาม 7 ชนิด
109-114 ล้าน USD

Australia – ฉลามวาฬ
Whale shark

(Rhincodon typus)
6 ล้าน USD

Palau – ฉลาม 3 ชนิดและ Manta ray 
18 ล้าน USD

Maldives –Manta ray
8 ล้าน USD

Fiji – ฉลาม 8 ชนิด
42 ล้าน USD

Moorea – ฉลามทราย
Sicklefin lemon shark
(Negaprion acutidens)

5 ล้าน USD
South Africa – ฉลามขาว

Great white shark 
(Carcharodon carcharias)

4 ล้าน USD

แหลง่ทีม่กีารส่งเสรมิดูฉลามหลายชนดิ มูลค่าด้านการท่องเท ีย่วย ิง่สูงข ึน้



ฉลาม กบัโอกาสด้านการท่องเท ีย่วเชงินเิวศทางทะเลของไทย

 ฉลาม เป็น top predator ในทะเล จงึเป็นตวัช ีว้ดัความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งทีพ่บ

ฉลาม

 ทะเลไทยท ัง้ 2 ฝ่ังมเีขตอุทยานแห่งชาตทิางทะเล 22 แห่ง คดิเป็นพ ืน้ท ี่ 6,167 ตร.กม.

 การท่องเท ีย่วเชงินเิวศทางทะเล เช่น ลอ่งเรอื, ว่ายน ้า หรอืด าน ้าดูปลาฉลาม ควรมกีารให้

ความรู้กบัไกด์ และนกัท่องเท ีย่ว ในการเขา้ชมอย่างถูกวธิ ีและช่วยกนัรกัษาสภาพแวดลอ้ม

 ฉลามส่วนใหญ่ทีพ่บในน่านน ้าไทยไม่ดุร้าย นกัท่องเท ีย่วทีไ่ด้รบับาดเจบ็น ัน้ นา่จะเป็นอุบตัเิหตุ

 กรณทีีห่วัหนิ อยู่ในช่วงการศกึษาเพ ือ่ท ีจ่ะประกาศเป็นเขตอนุรกัษ์ฉลาม-แหลง่ศกึษาฉลาม

 เป็นการสร้างมูลค่าเพ ิม่ให้กบัฉลาม ควบคู่ไปกบัการอนุรกัษ์และการบรหิารจดัการ ช่วยรกัษา

สภาพแวดลอ้มทางทะเล เพ ือ่ใหเ้ป็นแหลง่ทีอ่ยู่อาศยัทีเ่หมาะสมของฉลามต่อไป

 14 กรกฎาคม ของทุกปี ถอืเป็นวนัฉลามโลก หรอืวนัรู้จกัฉลาม 

(Shark Awareness Day) -ควรเริม่ต้นใส่ใจในความส าคญัของฉลามต่อระบบนเิวศ



รูปแบบของการท่องเท ีย่วดูฉลามในต่างประเทศ
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ด ำน ้ำแบบใชท้่อช่วยหำยใจ ด ำน ้ำแบบมแีนวเชอืกใหเ้กำะ

ดอูยูบ่นเรอื

ด ำน ้ำดใูนกรงเหลก็

ด ำน ้ำใหอ้ำหำร

ด ำน ้ำบรเิวณแนวปะกำรงั
ด ำน ้ำลกึแบบมแีนวเชอืกใหเ้กำะ

ด ำน ้ำดฉูลำมล่ำเหยือ่



ประโยชน์ท ีไ่ด้รบัจากการท่องเท ีย่วดูฉลาม
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คงความสมดลุของ
ประชากรฉลาม

สงวนแหล่งอาศยัเพื่อ
คุ้มครองฉลามและสตัวท์ะเล

จดัเกบ็รายได้
เพื่อใช้ในงานวิจยั

สรา้งงานและรายได้
ให้คนในท้องถ่ิน

สรา้งทางเลือกใหม่
ให้ชาวประมงพืน้บ้าน

สรา้งรายได้
เข้าสู่ประเทศ

ส่งเสริมการท่องเท่ียว
และธรุกิจท่ีเก่ียวข้อง

สรา้งจิตส านึกท่ีดีใน
การดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อม

เข้าใจความส าคญัของฉลาม
ต่อระบบนิเวศในทะเล

จดัตัง้กองทุน
อนุรกัษ์ฉลาม



Download PDF. file ผา่นทาง Google drive ที ่

https://drive.google.com/open?id=0B83my-FPRvcWWQwYm1oZnEtTEk 

และท ี ่Website ของกองวจิยัและพฒันาประมงทะเล กรมประมง 

(http://www.fisheries.go.th/marine/) 

http://www.fisheries.go.th/marine/



