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บทคัดย่อ
ปลาฉลามวาฬเป็นปลาที่มขี นาดใหญ่ทสี่ ดุ ในโลกและเป็นชนิดพันธุอ์ พยพย้ายถิน่ ที่พบแพร่กระจายอยูท่ ั่วโลกในทะเลเขต
ร้อนถึงเขตอบอุน่ ปลาฉลามวาฬจึงเป็นส่วนหนึง่ ของความหลากหลายทางชีวภาพทีท่ ำ� ให้ระบบนิเวศมีความยัง่ ยืน แต่ในปัจจุบนั
ปลาฉลามวาฬจัดเป็นสัตว์ทะเลหายากและมีสถานภาพเป็นชนิดพันธุท์ ใี่ กล้สญ
ู พันธุเ์ นือ่ งจากต้องเผชิญกับภัยคุกคามต่าง ๆ อัน
เป็นสาเหตุทที่ ำ� ให้ปลาฉลามวาฬมีจำ� นวนลดลง การก�ำหนดมาตรการทางกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการคุม้ ครองปลาฉลามวาฬให้
มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อแก้ปัญหาภัยคุกคามดังกล่าว จึงมีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการอนุรักษ์และคุ้มครองปลาฉลามวาฬ
ในประเทศไทย อันจะยังผลให้ปลาฉลามวาฬคงอยู่คู่น่านน�้ำไทยและมหาสมุทรทั่วโลกสืบต่อไป
ค�ำส�ำคัญ : ปลาฉลามวาฬ; ชนิดพันธุ์อพยพย้ายถิ่น; ชนิดพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์
Abstract
Whale sharks, the largest fish in the world, are the migratory species found in all tropical and warmtemperate seas across the globe. They are significant parts of the biological diversity which create sustainable ecosystem. However, whale sharks are now classified as rare sea animals and endangered species due
to various threats causing the decrease. It is proposed that legal measures on effective protection to
combat the threats are vital for whale sharks conservation and protection in Thailand which would lead
to their continuing existence in Thai sea and worldwide oceans.
Keywords : Whale Shark; Migratory Species; Endangered Species
บทนำ�
ปลาฉลามวาฬ (Whale Shark, Rhincodon typus) เป็นปลาฉลามชนิดหนึ่ง และเป็นปลาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก จึง
มีความส�ำคัญต่อการศึกษาวิจัยและมีความส�ำคัญต่อระบบนิเวศทางทะเล โดยเป็นส่วนหนึ่งของความหลายหลายทางชีวภาพที่
ท�ำให้ระบบนิเวศมีความยัง่ ยืน และเป็นสัตว์สากลทีเ่ ป็นทรัพยากรทางทะเลร่วมของภูมภิ าคหรือระดับโลกทีพ่ บแพร่กระจายอยู่
ทั่วโลกในทะเลเขตร้อนถึงเขตอบอุ่น เนื่องจากมีพฤติกรรมอพยพย้ายถิ่นระยะไกล และมีถิ่นอาศัยครอบคลุมน่านน�้ำหลาย
ประเทศ (กรองแก้ว สูอ�ำพัน และ เสาวภา อาศน์ศิลารัตน์, 2558) แต่ในปัจจุบันปลาฉลามวาฬถูกจัดเป็นสัตว์ทะเลหายากที่มี
จ�ำนวนประชากรในธรรมชาติน้อยและมีแนวโน้มประชากรลดลง เนื่องจากต้องเผชิญกับภัยคุกคามประการต่าง ๆ ทั้งการล่า
เพื่อน�ำมาบริโภค การติดเครื่องมือประมงโดยบังเอิญ การถูกรบกวนจากการท่องเที่ยว รวมถึงปัญหาภาวะมลพิษที่มีผลกระทบ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรฯ : 085-3665785
E-mail : kmv_5431@hotmail.com
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ต่อแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาฉลามวาฬ ที่ส่งผลกระทบต่อจ�ำนวนประชากรของปลาฉลามวาฬทั้งในน่านน�้ำไทยและมหาสมุทร
ทั่วโลก อันน�ำไปสู่ความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของปลาฉลามวาฬได้ในอนาคต ในปี พ.ศ. 2559 องค์การระหว่างประเทศเพื่อการ
อนุรักษ์ธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature : IUCN) จึงได้จัดให้ปลาฉลามวาฬมีสถานภาพเป็น
ชนิดพันธุท์ ใี่ กล้สญ
ู พันธุ์ (Endangered species : EN) (International Union for Conservation of Nature, 2019) เนือ่ งจาก
มีข้อมูลบ่งชี้ถึงจ�ำนวนประชากรที่ลดลงมากกว่าร้อยละ 50 ในระยะเวลาประมาณ 75 ปี (เสาวภา อาศน์ศิลารัตน์ และ กรอง
แก้ว สูอ�ำพัน, 2560) ส่วนในประเทศไทยปลาฉลามวาฬมีสถานภาพเป็นสัตว์ป่าสงวนตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ ป่า พ.ศ. 2562
ในประเทศไทย สามารถพบปลาฉลามวาฬได้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน โดยจากการรวบรวมข้อมูลการพบเห็น
ปลาฉลามวาฬ โดยนักด�ำน�้ำลึกในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบจ�ำนวนปลาฉลามวาฬไม่เกิน 100 ตัวต่อปี และพบปลาฉลามวาฬ
เกยตื้นมากกว่า 30 ครั้ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเสียชีวิตอย่างเฉียบพลัน ที่สันนิษฐานได้ว่า มีสาเหตุมาจากการติดเครื่องมือ
ประมง (กรองแก้ว สูอำ� พัน และ เสาวภา อาศน์ศลิ ารัตน์, 2558) จึงสะท้อนให้เห็นได้วา่ นโยบายและมาตรการทางกฎหมายใน
การคุ้มครองปลาฉลามวาฬของประเทศไทย ยังไม่มีความเหมาะสม ครอบคลุม และสอดคล้องกับสภาพปัญหาภัยคุกคาม
ต่างๆ ของปลาฉลามวาฬ ทัง้ ในส่วนของมาตรการคุม้ ครองชนิดพันธุ์ มาตรการในการจัดการเขตพืน้ ทีค่ มุ้ ครอง มาตรการในการ
ควบคุมการประมง และมาตรการในการควบคุมกิจกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งส่งผลให้การคุ้มครองปลาฉลามวาฬในประเทศไทย
ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ
ศึกษาข้อมูลของปลาฉลามวาฬ และภัยคุกคามต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ตลอดจนนโยบายของรัฐและมาตรการทางกฎหมายในประเทศไทย
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการคุม้ ครองปลาฉลามวาฬ ประกอบกับการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้องกับการคุม้ ครองปลาฉลามวาฬ เพือ่
เป็นแนวทางในการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการต่างๆ ในการคุ้มครองปลาฉลามวาฬในประเทศไทยให้มีความเหมาะสม ครอบคลุม
และสอดคล้อง กับปัญหาภัยคุกคามมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งหวังให้มาตรการในการคุ้มครองปลาฉลามวาฬในประเทศไทยมี
ประสิทธิภาพสูงสุด อันจะยังผลให้ปลาฉลามวาฬคงอยู่คู่น่านน�้ำไทยและมหาสมุทรทั่วโลกสืบต่อไป
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
จากการศึกษาพบว่า มีแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองปลาฉลามวาฬ ดังต่อไปนี้
หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
แนวความคิดในเรื่องของการอนุรักษ์ (Conservation) มีที่มาจากเหตุที่ว่า ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ ซึ่งมีหลายประเภทที่ธรรมชาติไม่สามารถจะสร้างขึ้นมาทดแทนได้อีก หรือจะต้องใช้เวลานานมากในการสร้างขึ้นมา
ใหม่ หากถูกน�ำเอาไปใช้ประโยชน์จนหมดสิ้นไปหรือปล่อยให้ถูกท�ำลายลงไปมนุษย์จะไม่สามารถที่สร้างทดแทนได้ด้วยตนเอง
จึงมีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องหาแนวทางในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุม้ ค่าและเกิดประโยชน์มากทีส่ ดุ โดยจะ
ต้องไม่ท�ำลายทรัพยากรธรรมชาติ โดยไม่จ�ำเป็นและในขณะเดียวกันก็จะต้องมีการก�ำหนดมาตรการในการสงวนรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้นด้วย (เดชา บุญค�้ำ, 2537)
โดยการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง การรูจ้ กั ใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด เพือ่ ให้เกิดประโยชน์
อย่างทั่วถึงต่อมนุษย์จ�ำนวนมากที่สุด โดยการใช้อย่างต่อเนื่องให้ได้นานที่สุด และให้มีการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติจากการ
บริ โ ภคที่ เ ปล่ า ประโยชน์ น ้ อ ยที่ สุ ด (เดชา บุ ญ ค�้ ำ , 2537) ดั ง นั้ น การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ จึ ง มิ ใช่ ก ารเก็ บ รั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติไว้เฉย ๆ แต่จะต้องน�ำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ให้ถกู ต้องตามกาลเทศะ (time and space) (นิวตั ิ
เรืองพานิช, 2542) และเหมาะสมกับคุณสมบัติของทรัพยากรธรรมชาติแต่ละประเภท และใช้ในปริมาณที่พอเหมาะเพื่อให้เกิด
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน (สุธาทิพย์ โพธิศ์ รี, 2549) ทัง้ นี้ แม้วา่ ปลาฉลามวาฬจะจัดเป็นทรัพยากรธรรมชาติ
ประเภททีธ่ รรมชาติสามารถสร้างขึน้ มาทดแทนได้ใหม่ แต่เนือ่ งจากในปัจจุบนั ปลาฉลามวาฬเหลืออยูเ่ ป็นจ�ำนวนน้อยมากและ
อยูใ่ นสภานะทีใ่ กล้สญ
ู พันธุ์ จึงควรก�ำหนดมาตรการอนุรกั ษ์โดยตรง (Direct Conservation Measures) โดยการรักษาทรัพยากร
ไว้ให้คงสภาพเดิมตามธรรมชาติ ซึง่ เป็นวิธที นี่ ยิ มใช้กบั ทรัพยากรธรรมชาติทมี่ อี ยูน่ อ้ ยหรือเกิดขึน้ ยาก ซึง่ ทรัพยากรเหล่านีจ้ ำ� เป็น
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ต้องมีการจ�ำกัดการใช้และป้องกันไม่ให้ถกู ท�ำลาย เพือ่ รักษาให้คงอยูท่ งั้ ปริมาณและคุณภาพ แต่วธิ กี ารนีม้ ไิ ด้หมายความว่าห้าม
ใช้ทรัพยากรนั้นแต่หมายถึง การใช้จะต้องไม่ท�ำลายให้ทรัพยากรเสียหายหรือหมดสิ้นไป โดยปลาฉลามวาฬไม่ควรถูกน�ำมา ใช้
เพือ่ การบริโภค แต่ยงั สามารถใช้ประโยชน์ทางการท่องเทีย่ วและการศึกษาวิจยั ทีไ่ ม่เป็นอันตรายต่อปลาฉลามวาฬได้ตามความ
เหมาะสม ประกอบกับการใช้มาตรการทางสังคม (Social Measures) ซึ่งเป็นวิธีการที่ปฏิบัติต่อทรัพยากรธรรมชาติโดยทาง
อ้อม กล่าวคือ การให้ประชาชนและสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบและร่วมมือในการอนุรักษ์ รวมทั้งการใช้กฎหมาย
ควบคุม เนือ่ งจากกฎหมายเป็นเครือ่ งมือทีส่ ำ� คัญอย่างหนึง่ ทีจ่ ะท�ำให้การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยการออกกฎหมายใหม่หรือปรับปรุงกฎหมายเดิมให้เหมาะสมและทันกับเหตุการณ์มากขึ้น (เดชา บุญค�้ำ, 2537) ซึ่งในการ
ก�ำหนดมาตรการทางกฎหมายในการคุม้ ครองปลาฉลามวาฬควรก�ำหนดเป็นมาตรการทีเ่ ข้มงวด เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์สำ� คัญ
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหลักนิเวศวิทยา 3 ประการ (พนัส ทัศนียานนท์, 2532) คือ
(1) เพื่อคุ้มครองกระบวนการทางนิเวศที่จ�ำเป็นอย่างยิ่งต่อการด�ำรงชีวิตของทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ตลอดเวลา
(2) เพื่อสงวนความหลากหลายทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติ
(3) เพือ่ การใช้ประโยชน์ทยี่ งั่ ยืนจากทรัพยากรธรรมชาติ ซึง่ หมายถึง การใช้ประโยชน์ทไี่ ม่เกินศักยภาพการผลิตสูงสุดของ
ฐานทรัพยากร
หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
แนวคิดในเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ถูกน�ำมาใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน โดยมีนิยามแรกซึ่งเป็นนิยามที่ได้รับการ
อ้างอิงมากที่สุดในระดับสากล คือ นิยามของคณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (World Commission
on Environment and Development) ว่า “การพัฒนาที่ตอบสนองต่อความต้องการของคนในรุ่นปัจจุบัน โดยไม่ท�ำให้คน
รุ่นต่อไปในอนาคตต้องประนีประนอมยอมลดทอนความสามารถในการตอบสนองความต้องการของตนเอง” โดยตามแนวคิด
ดังกล่าว การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ของคนรุ่นปัจจุบันจะต้องไม่กระท�ำอย่างสิ้นเปลือง แต่ควรใช้
ทรัพยากรในเชิงอนุรักษ์และพัฒนาให้เต็มศักยภาพตลอดเวลา เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง (ส�ำนักงานคณะ
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2546) ทั้งนี้ เนื่องจากการท�ำประมงถือเป็นอาชีพหลักของคนในประเทศ
ซึ่งสร้างรายได้อย่างมหาศาล และมีความส�ำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย แต่ในขณะเดียวกัน การท�ำประมงก็จัดเป็นภัย
คุกคามทีร่ า้ ยแรงต่อปลาฉลามวาฬ อันเป็นทรัพยากรธรรมชาติทเี่ ป็นทุนทางธรรมชาติทมี่ คี ณ
ุ ค่า ซึง่ มีความส�ำคัญไม่ยงิ่ หย่อนไป
กว่ากัน ดังนัน้ การก�ำหนดมาตรการในการควบคุมการท�ำประมงจึงต้องพิจารณาอย่างรอบด้าน เพือ่ ให้เกิดดุลยภาพทัง้ ทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม ตามหลักการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน เพือ่ ส่งมอบทุนทางธรรมชาติอนั ทรงคุณค่านีใ้ ห้ถงึ คนรุน่ อนาคต
ต่อไป
หลักการป้องกันล่วงหน้า
หลักการป้องกันล่วงหน้า (Precautionary Principle : PP) มาจากแนวคิดว่า การป้องกันปัญหาความเสียหายต่อสิ่ง
แวดล้อมเป็นสิ่งที่พึงกระท�ำควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหา เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นและสร้างความเสียหายต่อสิ่ง
แวดล้อมได้ ดังที่ปรากฏตามข้อบทที่ 15 ของ ปฏิญญากรุงริโอ ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ค.ศ.1992 ว่า “รัฐพึงก�ำหนด
มาตรการในการป้องกันปัญหาด้านสิง่ แวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ” การจัดการสิง่ แวดล้อมทีด่ นี นั้ จึงต้องด�ำเนินการควบคูก่ นั
ไป ทั้งมาตรการในการป้องกันและในการแก้ไขปัญหา เนื่องจากสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเสียหายไปแล้วนั้น ยากที่จะแก้ไขให้
กลับคืนสภาพเดิมหรือใกล้เคียงกับสภาพเดิมได้ เพราะจะต้องใช้เวลาและทรัพยากรต่าง ๆ เป็นจ�ำนวนมาก หรือมีค่าใช้จ่ายที่
สูงมากเกินไป (อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์, 2554) ทั้งนี้ ปลาฉลามวาฬซึ่งจัดเป็นสัตว์ทะเลหายากในปัจจุบันที่ยังคงต้องเผชิญกับภัย
คุกคามหลากหลายรูปแบบ ซึ่งหากไม่มีมาตรการป้องกันภัยคุกคามที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ย่อมท�ำให้ปลาฉลามวาฬมีความ
เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในอนาคตอย่างแน่นอน และหากการสูญพันธุ์ของปลาฉลามวาฬเกิดขึ้นจริงย่อมเป็นความเสียหายทาง
สิ่งแวดล้อมที่ไม่อาจแก้ไขได้ ซึ่งนับเป็นความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมที่ร้ายแรงอันไม่อาจประเมินค่าได้ ดังนั้น จึงมีความจ�ำเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องน�ำหลักการป้องกันล่วงหน้ามาใช้ในการพิจารณาก�ำหนดมาตรการคุ้มครองปลาฉลามวาฬ เพื่อป้องกันไม่ให้
ความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมดังกล่าวเกิดขึ้น
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หลักความรับผิดโดยเคร่งครัด
หลักความรับผิดโดยเคร่งครัด (Strict Liability) มาจากแนวความคิดที่ว่า เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้น ไม่ว่าจากการกระ
ท�ำของบุคคลใดก็ตามจะต้องมีการชดใช้และเยียวยาความเสียหายนัน้ เสมอ โดยไม่คำ� นึงว่าผูก้ ระท�ำจะจงใจหรือประมาทเลินเล่อ
หรือไม่ จึงเรียกว่าความรับผิดโดยเคร่งครัด หรือความรับผิดโดยปราศจากความผิด (Liability without fault) ซึ่งผู้กระท�ำยัง
คงต้องรับผิดถึงแม้จะมิได้จงใจหรือประมาทเลินเล่อก็ตาม หลักความรับผิดโดยเคร่งครัดนีเ้ ป็นการวางหลักกฎหมายต่อผูถ้ กู กล่าว
หา โดยสันนิษฐานว่าเป็นผู้กระท�ำผิดและต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น ดังนั้น จึงถือเป็นหน้าที่ของจ�ำเลยหรือผู้ถูก
กล่าวหาจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าการกระท�ำนั้นเข้าข้อยกเว้นตามที่กฎหมายก�ำหนด จึงจะหลุดพ้นจากความรับผิด (อุดมศักดิ์ สิน
ธิพงษ์, 2561) ทั้งนี้ จากปัญหาการติดเครื่องมือประมงโดยบังเอิญของปลาฉลามวาฬ ซึ่งเป็นสาเหตุการตายและบาดเจ็บของ
ปลาฉลามวาฬเป็นจ�ำนวนมาก โดยที่ความเสียหายอันเกิดแก่ปลาฉลามวาฬดังกล่าวยากต่อการพิสูจน์ให้ครบองค์ประกอบว่า
เป็นผลโดยตรงจากการกระท�ำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้ใด เนื่องจากปลาฉลามวาฬมักพบอยู่ในบริเวณเดียวกับ
สัตว์น�้ำชนิดอื่น ๆ ที่เป็นเป้าหมายในการท�ำประมง จึงท�ำให้ปลาฉลามวาฬมักถูกจับติดมาพร้อมกับสัตว์น�้ำชนิดอื่น ๆ จนได้รับ
บาดเจ็บหรือเสียชีวิต และมักถูกพบเกยตื้นในภายหลัง ซึ่งยากต่อการพิสูจน์พยานหลักฐาน แม้จะพบตัวผู้กระท�ำ ผู้นั้นก็อาจ
กล่าวอ้างได้วา่ มิได้จงใจหรือประมาทเลินเล่อ ซึง่ จะท�ำให้ผนู้ นั้ ไม่มคี วามผิดทางอาญา เพราะไม่มเี จตนาในการล่าปลาฉลามวาฬ
ซึง่ เป็นสัตว์ปา่ สงวน อันอาจเป็นเหตุทที่ ำ� ให้ชาวประมงขาดความระมัดระวังตามสมควรในการท�ำประมงเพือ่ ป้องกันมิให้อนั ตราย
เกิดขึ้นแก่ปลาฉลามวาฬ ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาและเยียวยาความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมดังกล่าว จึงควรน�ำหลักความรับ
ผิดโดยเคร่งครัดมาพิจารณาในการก�ำหนดมาตรการในการคุ้มครองปลาฉลามวาฬโดยอาจพิจารณาก�ำหนดค่าเสียหายใน
เชิงลงโทษเพือ่ เป็นการป้องปรามให้ใช้ความระมัดระวังในการท�ำประมงมากขึน้ อันจะเป็นมาตรการทีใ่ ช้บงั คับควบคูก่ บั มาตรการ
ทางอาญาและมาตรการทางปกครอง เพื่อให้มาตรการในการคุ้มครองปลาฉลามวาฬมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน
หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) เป็นหลักการที่มีพัฒนาการมาจากแนวความคิดที่ถือว่าสิ่ง
แวดล้อมเป็นสมบัตริ ว่ มกันของมนุษยชาติ ทุกคนจึงควรมีสทิ ธิและส่วนร่วมในการจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและสิง่
แวดล้อม อันเป็นหลักการพืน้ ฐานของการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนในการให้โอกาสแก่ทอ้ งถิน่ และประชาชนได้เข้ามามีสว่ นร่วมในการ
พัฒนา ดังที่ปรากฏตามข้อบทที่ 10 ของปฏิญญากรุงริโอ ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ค.ศ.1992 ว่า “ในการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนจ�ำเป็นต้องมีระบบการเมืองการปกครองที่ให้หลักประกันและค�ำนึงถึงบทบาทของท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน”(อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์, 2554)
ทั้งนี้ การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอาจท�ำได้หลายระดับและหลายวิธี ขึ้นอยู่กับความต้องการเข้ามามีส่วนร่วม
ของประชาชน ค่าใช้จ่ายและความจ�ำเป็นในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น
เรื่องละเอียดอ่อน จึงต้องมีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชน การรับฟังความคิด
เห็น การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ควบคู่ไปกับการพัฒนาของส่วนราชการอีกทางหนึ่ง โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนดังกล่าว นอกจากจะเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทร่วมกับภาครัฐในการจัดการกับปัญหาสิง่ แวดล้อม
แล้ ว ยั ง ท� ำ ให้ ป ระชาชนได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละเกิ ด ความหวงแหนในการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและท�ำให้หน่วยงานของรัฐได้ทราบข้อมูลทีแ่ ท้จริงอันจะน�ำไปสูก่ ารแก้ไขปัญหาสิง่ แวดล้อมได้อย่างถูกต้อง
(มูลนิธิโลกสีเขียว, 2537)
โดยในการคุ้มครองปลาฉลามวาฬในประเทศไทย ซึ่งสามารถพบปลาฉลามวาฬแพร่กระจายได้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและทะเล
อันดามันได้ในหลายพืน้ ทีน่ นั้ แม้จะมีหน่วยงานของรัฐหลายฝ่ายทีม่ บี ทบาทในการคุม้ ครองปลาฉลามวาฬ แต่ดว้ ยปัญหาจ�ำนวน
เจ้าหน้าที่ที่มีจ�ำกัดเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ความรับผิดชอบ ประกอบกับการขาดงบประมาณที่สนับสนุนเครื่องมือต่างๆ ท�ำให้
ยากต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้ครอบคลุมพื้นที่ทางทะเลทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การน�ำหลักการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนมาปรับใช้กับการคุ้มครองปลาฉลามวาฬ โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการคุ้มครองปลาฉลามวาฬ
เช่น การแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิดกฎหมายต่อปลาฉลามวาฬ การเป็นอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่
ช่วยชีวิตปลาฉลามวาฬ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมในระดับสูง จะมีส่วนช่วยให้สามารถคุ้มครองปลาฉลามวาฬได้อย่าง
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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หลักความร่วมมือระหว่างประเทศ
เนือ่ งจากปัญหาสิง่ แวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ปัญหาภาวะมลพิษต่อสิง่ แวดล้อม มักจะมิได้จำ� กัดอยูใ่ นดินแดนหรือพืน้ ที่
ทางทะเลที่รัฐมีอ�ำนาจอธิปไตยหรือสิทธิอธิปไตยหรือเขตอ�ำนาจเท่านั้น แต่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของรัฐอื่นหรือต่อ
บริเวณที่มิได้อยู่ภายในเขตอ�ำนาจแห่งชาติของรัฐ ดังนั้น หลักความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อป้องกัน ลด ควบคุม และแก้ไข
ปัญหาสิง่ แวดล้อม จึงเป็นหลักการทีส่ ำ� คัญ โดยหลักการนีจ้ ะไม่จำ� กัดอยูเ่ ฉพาะเวลาเมือ่ เกิดความเสียหายต่อสิง่ แวดล้อมขึน้ แล้ว
เท่านัน้ แต่จะเริม่ ตัง้ แต่ความร่วมมือเพือ่ ป้องกันมิให้เกิดภาวะมลพิษต่อสิง่ แวดล้อม ตลอดทัง้ ความร่วมมือในการฟืน้ ฟูสงิ่ แวดล้อม
ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะมลพิษ ประการส�ำคัญคือ ความร่วมมือในการพัฒนากฎเกณฑ์ระหว่างประเทศ ทั้งในระดับภูมิภาค
และระดับโลก อันจุดเริ่มต้นที่ส�ำคัญและเป็นวิธีการที่รวดเร็วในการที่รัฐต่าง ๆ จะบรรลุความตกลงร่วมกันในการป้องกัน
ลด ควบคุม และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ตลอดทั้งฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบ และเมื่อรัฐต่าง ๆ บรรลุถึงความตกลงดัง
กล่าวแล้ว เช่น ในรูปของอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศ รัฐภาคีของอนุสญ
ั ญาจะต้องอนุวตั กิ ารตามพันธกรณีของอนุสญ
ั ญาดังกล่าว
เพื่อให้บรรลุและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของอนุสัญญานั้น ๆ ในการนี้ รัฐภาคีเช่นว่านั้นจะต้องมีความจริงใจและจริงจังต่อการ
บังคับใช้กฎหมายภายในของตน เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของสนธิสัญญานั้น ๆ (เขมจุฑา สุวรรณจินดา, 2558) ส�ำหรับ
สภาวะที่ใกล้สูญพันธุ์ของปลาฉลามวาฬถือเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมส�ำคัญ ที่จ�ำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากประเทศต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา ด้วยเหตุที่ปลาฉลามวาฬจัดเป็นสัตว์สากล ซึ่งเป็นทรัพยากรทางทะเลร่วมของภูมิภาคหรือระดับ
โลกที่พบแพร่กระจายอยู่ทั่วโลกในทะเลเขตร้อนถึงเขตอบอุ่น เนื่องจากมีพฤติกรรมอพยพย้ายถิ่นระยะไกล และมีถิ่นอาศัย
ครอบคลุมน่านน�้ำหลายประเทศ (กรองแก้ว สูอ�ำพัน และ เสาวภา อาศน์ศิลารัตน์, 2558) แม้ว่า ปลาฉลามวาฬจะได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมายระหว่างประเทศหลายฉบับ ทั้งในรูปแบบของอนุสัญญาและความตกลงต่าง ๆ และมีหน่วยงานระหว่าง
ประเทศที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน แต่การคุ้มครองปลาฉลามวาฬให้ส�ำเร็จผล ยังจ�ำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่าง
ประเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแม้จะเป็นภาคีอนุสัญญาเหล่านั้นหรือไม่ก็ตาม ดังนั้น การน�ำหลักความร่วมมือระหว่างประเทศมา
ปรับใช้ในการคุ้มครองปลาฉลามวาฬจึงมีความส�ำคัญอย่างยิ่ง เพราะล�ำพังเพียงประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถแก้ปัญหา
ดังกล่าวได้สำ� เร็จ โดยการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศนอกจากจะเป็นประโยชน์ตอ่ การคุม้ ครองปลาฉลามวาฬในประเทศไทย
แล้ว ยังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยคุ้มครองปลาฉลามวาฬทั่วโลกด้วย
หลักการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หมายถึง กิจกรรมการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติและศิลปกรรม โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเรียนรู้ถึงสภาพตามธรรมชาติสังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นนั้นโดยที่ไม่ท�ำให้เกิด
การเปลีย่ นแปลงต่อระบบนิเวศของแหล่งท่องเทีย่ วนัน้ ๆ และเป็นการช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจต่อประชาชนในท้องถิน่ อีก
ทางหนึ่ง (ยุวดี นิรัตน์ตระกูล, 2538) โดยประกอบด้วยวัตถุประสงค์ที่ส�ำคัญ 4 ประการ ได้แก่ (สุดาพร วรพล, 2538)
(1) การสร้างจิตส�ำนึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดกับนักท่องเที่ยว (Ecologically
Sensitive)
(2) การเกิดผลกระทบต่อสภาพตามธรรมชาติน้อย (Low Impact)
(3) จะต้องมีการให้ข้อมูลข่าวสารและการศึกษา (Education)
(4) การเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมและเป็นผู้ได้รับประโยชน์ (Local Benefit)
ทั้งนี้ ปลาฉลามวาฬเป็นสัตว์ทะเลหายากที่ได้รับความนิยมในหมู่นักด�ำน�้ำซึ่งสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งไทยและ
ต่างชาติให้มาท่องเทีย่ วทะเลไทย สร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยเป็นจ�ำนวนมาก แต่กท็ ำ� ให้ปลาฉลามวาฬต้องเผชิญกับภัยคุกคาม
จากการถูกรบกวนจากนักท่องเที่ยวที่ไร้จิตส�ำนึก ตลอดจนมัคคุเทศก์และผู้ประกอบกิจการท่องเที่ยวที่ไร้ความรับผิดชอบ
ที่มุ่งเอาใจนักท่องเที่ยวจนละเลยความปลอดภัยของปลาฉลามวาฬ ซึ่งปัญหาดังกล่าว มาตรการทางกฎหมายในปัจจุบันไม่
สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รัฐจึงควรพัฒนาการท่องเที่ยว โดยเน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่อันเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาฉลามวาฬ ซึ่งนอกจากจะเป็นมาตรการใน
การคุม้ ครองชนิดพันธุแ์ ละแหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัยของปลาฉลามวาฬแล้ว ยังเป็นการพัฒนาการท่องเทีย่ วให้มคี ณ
ุ ภาพอย่างยัง่ ยืน โดย
ไม่ท�ำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

มาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยในการคุ้มครองปลาฉลามวาฬ
Legal Measures for Protecting Whale Shark in Thailand

วิธีดำ�เนินการวิจัย
บทความวิจัยฉบับนี้ จะศึกษาถึงข้อมูลของปลาฉลามวาฬ และภัยคุกคามต่างๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนนโยบายของรัฐและ
มาตรการทางกฎหมายในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองปลาฉลามวาฬ ประกอบกับการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่
เกีย่ วข้องกับการคุม้ ครองปลาฉลามวาฬ ด้วยวิธกี ารวิจยั เอกสาร โดยศึกษาจากบทบัญญัตขิ องกฎหมายของประเทศไทย หนังสือ
บทความ เอกสาร งานวิจยั วิทยานิพนธ์ และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตา่ ง ๆ ทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง เพือ่ วิเคราะห์มาตรการทางกฎหมาย
ของประเทศไทย อันจะน�ำไปสู่บทสรุป และข้อเสนอแนะในการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายในการคุ้มครองปลาปลาฉลามวาฬให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป
ผลการวิจัย
จากการวิจยั พบว่า ประเทศไทยมีนโยบายของรัฐและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการอนุรกั ษ์และคุม้ ครองสัตว์ปา่ และแหล่งที่
อยู่ของสัตว์ป่า รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอยู่หลายฉบับ ซึ่งสามารถ
ใช้บังคับเพื่อการคุ้มครองชนิดพันธุ์และแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาฉลามวาฬได้ โดยมีกฎหมายที่ส�ำคัญ ได้แก่ พระราชบัญญัติ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 พระราชก�ำหนดการประมง พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัตอิ ุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 พระ
ราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ง
แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติธุรกิจน�ำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 โดยมาตรการทางกฎหมายของ
ประเทศไทยเหล่านีย้ งั คงมีปญ
ั หาบางประการ อันท�ำให้มาตรการดังกล่าวยังไม่เหมาะสม ครอบคลุม และสอดคล้องกับภัยคุกคาม
ของปลาฉลามวาฬ ซึ่งสามารถน�ำแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองปลาฉลามวาฬที่ได้จากการศึกษามาประกอบ
การพิจารณาปัญหาและข้อเสนอแนะได้ ดังต่อไปนี้
ปัญหาการขาดข้อมูลทางวิชาการของปลาฉลามวาฬและการขาดแผนการจัดการปลาฉลามวาฬของประเทศ
เนือ่ งจากประเทศไทยมีขอ้ มูลทางวิชาการของปลาฉลามวาฬค่อนข้างจ�ำกัด โดยยังขาดข้อมูลการแพร่กระจายแหล่งทีอ่ ยู่
อาศัย และเส้นทางอพยพทีแ่ น่ชดั ของปลาฉลามวาฬในประเทศไทย ตลอดจนยังไม่มกี ารจัดระดับความชุกชุมของปลาฉลามวาฬ
ในแต่ละพื้นที่ จึงเป็นปัญหาต่อการก�ำหนดแผนการจัดการปลาฉลามวาฬของประเทศ เนื่องจากการบริหารจัดการและก�ำหนด
มาตรการในการคุม้ ครองปลาฉลามวาฬจ�ำเป็นต้องพิจารณาจากฐานความรู้ งานวิชาการและงานวิจยั ทีถ่ กู ต้อง ส่งผลให้ในปัจจุบนั
ยังไม่มแี ผนการจัดการปลาฉลามวาฬของประเทศทีจ่ ะใช้เป็นแผนแม่บทในการก�ำหนดแนวนโยบายและขัน้ ตอนเพือ่ การอนุรกั ษ์
และคุ้มครองปลาฉลามวาฬที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม และไม่สามารถก�ำหนดมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองปลาฉลาม
วาฬให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับปัญหาภัยคุกคามต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ในประการแรกจึงจ�ำเป็นต้องเร่งส่ง
เสริมการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับปลาฉลามวาฬอย่างจริงจังและเร่งด่วน เพื่อน�ำไปสู่การจัดท�ำแผนการจัดการปลาฉลามวาฬแห่ง
ชาติ ในการก�ำหนดมาตรการในการอนุรกั ษ์และคุม้ ครองปลาฉลามวาฬ ให้มแี นวทางและเป้าหมายทีช่ ดั เจนในทุก ๆ ด้าน ตลอด
จนแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการทางกฎหมายให้มีความเหมาะสม ครอบคลุม และสอดคล้องกับสภาพปัญหาภัยคุกคามต่าง ๆ ของ
ปลาฉลามวาฬต่อไป
ปัญหามาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองปลาฉลามวาฬจากการล่า
ภัยคุกคามของปลาฉลามวาฬจากการล่าโดยเจตนา อันเนื่องจากความนิยมบริโภคปลาฉลามวาฬ จากการวิจัยพบว่า มี
การก�ำหนดมาตรการห้ามล่าสัตว์ป่าสงวนตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ที่มีความ
เหมาะสมแล้ว แต่มีปัญหาในการก�ำหนดมาตรการที่ไม่ครอบคลุมถึงการห้ามครอบครองผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าสงวน ผู้วิจัย
จึงขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติ ดังกล่าว ให้ครอบคลุมถึงการห้ามครอบครอง
ผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าสงวน เพื่อมิให้เป็นการเปิดช่องให้มีการล่าปลาฉลามวาฬเพื่อน�ำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไป
ปัญหามาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองปลาฉลามวาฬจากการท�ำประมง
ภัยคุกคามของปลาฉลามวาฬจากการท�ำประมง โดยเฉพาะการติดเครื่องมือประมงโดยบังเอิญ ที่มีสาเหตุมาจากการใช้
เครื่องมือประมงแบบท�ำลายล้าง อันเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาการท�ำประมงเกินขนาดซึ่งเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงที่สุดของปลา
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ฉลามวาฬในประเทศไทย ทีต่ อ้ งอาศัยมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการประมงและมาตรการทางกฎหมายในการจัดการ
เขตพื้นที่คุ้มครองในการแก้ปัญหา โดยจากการวิจัยพบว่ามีประเด็นปัญหา ดังต่อไปนี้
(1) ปัญหามาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการประมง กรณีก�ำหนดมาตรการห้ามจับปลาฉลามวาฬขึ้นเรือประมง
เว้นแต่มีความจ�ำเป็นเพื่อการช่วยชีวิตของปลาฉลามวาฬ ตามมาตรา 66 แห่งพระราชก�ำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ที่ยังไม่มี
ความเหมาะสม เนื่องจากยังไม่มีความรัดกุมเพียงพอ ซึ่งอาจท�ำให้เกิดอันตรายแก่ปลาฉลามวาฬมากขึ้น หากมีการจับหรือน�ำ
ปลาฉลามวาฬขึ้นเรือประมงเพื่อช่วยชีวิตปลาฉลามวาฬโดยวิธีที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่มีความรู้ความสามารถที่เพียงพอ และอาจ
เป็นการเปิดช่องให้ผทู้ มี่ เี จตนาล่าปลาฉลามวาฬอาศัยข้อยกเว้นดังกล่าวเพือ่ เป็นข้ออ้างให้พน้ จากความผิดได้ ผูว้ จิ ยั จึงขอเสนอ
ให้แก้ไขมาตรา 66ดังกล่าว โดยก�ำหนดว่า “ห้ามมิให้ผู้ใด จับ ล่อ ท�ำอันตราย หรือฆ่า สัตว์น�้ำที่เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์น�้ำที่หายาก
หรือใกล้สูญพันธุ์ตามที่รัฐมนตรีประกาศก�ำหนด โดยเด็ดขาดแม้สัตว์นั้นจะติด หรือถูกจับขึ้นมาด้วยเครื่องมือใด ๆ ก็ตามให้
ปล่อยลงทะเลไปทันที เว้นแต่กรณีทสี่ ตั ว์นนั้ ได้รบั บาดเจ็บหรืออ่อนเพลียจนอาจเป็นอันตรายแก่สตั ว์หากปล่อยลงทะเลไปทันที
ให้ผทู้ พี่ บเหตุดงั กล่าว ด�ำเนินการแจ้งพนักงานเจ้าหน้าทีโ่ ดยมิชกั ช้า” ซึง่ การก�ำหนดมาตรการดังกล่าวนี้ นอกจากจะเป็นมาตรการ
ทีช่ ว่ ยชีวติ สัตว์นำ�้ ดังกล่าวได้ดที สี่ ดุ แล้ว ยังเป็นมาตรการทีส่ ามารถแก้ปญ
ั หาความยุง่ ยากของการพิสจู น์เจตนาตามข้อกล่าวอ้าง
ในการน�ำสัตว์น�้ำดังกล่าวขึ้นเรือ เพื่อช่วยชีวิตได้อีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้ชาวประมงสามารถช่วยเหลือสัตว์น�้ำดังกล่าวได้อย่างถูกวิธี
โดยที่ชาวประมงได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ควรก�ำหนดมาตรการในการเยียวยาช่วยเหลือชาวประมงที่เครื่องมือประมงได้รับ
ความเสียหายจากการช่วยเหลือสัตว์น�้ำดังกล่าวในแต่ละกรณีตามความเหมาะสมด้วย
ปัญหาประการต่อมา บทบัญญัติตามพระราชก�ำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ยังไม่มีมาตรการที่ชัดเจนในการควบคุมการ
จับสัตว์น�้ำชนิดอื่นที่มิได้เป็นเป้าหมาย มีเพียงการก�ำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือคณะกรรมการ
ประมงประจ�ำจังหวัดออกประกาศข้อก�ำหนดที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับสัตว์น�้ำที่ถูกจับได้โดยบังเอิญตามที่ตามมาตรา 71 (2) แห่ง
พระราชก�ำหนดฉบับเดียวกัน โดยในปัจจุบันก็ยังมิได้มีการด�ำเนินการออกประกาศดังกล่าว แต่อย่างใดท�ำให้ปัญหาปลาฉลาม
วาฬถูกจับโดยบังเอิญยังไม่ได้รับการแก้ไข ดังนั้น กรมประมงจึงควรพิจารณาก�ำหนดมาตรการด�ำเนินการลดการจับสัตว์น�้ำที่
มิได้เป็นเป้าหมาย โดยเฉพาะชนิดพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์ และพัฒนาและการใช้เครื่องมือและวิธีการท�ำประมงแบบคัดเลือกชนิดที่
ไม่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะกรรมการประมงประจ�ำจังหวัดควร
พิจารณาออกประกาศข้อก�ำหนดที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับสัตว์น�้ำที่ถูกจับได้โดยบังเอิญโดยเร่งด่วนต่อไป เพื่อลดการสูญเสียปลา
ฉลามวาฬอันเป็นทรัพยากรสัตว์ทะเลหายากจากการถูกจับโดยบังเอิญ
ปัญหาประการต่อมา มาตรการอนุรักษ์และบริหารจัดการตามพระราชก�ำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ยังมีบางมาตรการ
ที่ไม่อาจน�ำมาใช้ในการแก้ปัญหาการติดเครื่องมือประมง โดยบังเอิญของปลาฉลามวาฬได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยส่วนใหญ่
เป็นเพียงมาตรการที่มีส่วนช่วยคุ้มครองแหล่งอาหารของปลาฉลามวาฬแต่ยังไม่มีมาตรการที่มุ่งเน้นการคุ้มครองฉลามวาฬ
โดยตรง จึงควรอาศัยอ�ำนาจตามมาตรา 71 (1) แห่งพระราชก�ำหนดฉบับนี้ ออกประกาศ ห้ามใช้เครื่องมือประมงชนิดท�ำลาย
ล้างในที่จับสัตว์น�้ำที่มีความชุกชุมของปลาฉลามวาฬในระดับสูงโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการคุ้มครองปลาฉลามวาฬนอกเขตพื้นที่
คุ้มครองอื่นๆ อีกทางหนึ่ง
ปัญหาประการสุดท้ายคือ พระราชก�ำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ยังไม่มีบทบัญญัติเฉพาะที่ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการ
ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่รัฐส�ำหรับการกระท�ำความผิดที่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์
อันเป็นการท�ำลายทรัพยากรธรรมชาติซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ จึงควรมีการ
ก�ำหนดให้มกี ารชดใช้คา่ เสียหายให้แก่รฐั ควบคูก่ บั การใช้มาตรการทางอาญาด้วย เพือ่ เป็นการเสริมให้มาตรการในการคุม้ ครอง
ชนิดพันธุข์ องปลาฉลามวาฬมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ โดยจะท�ำให้รฐั ได้มโี อกาสน�ำค่าเสียหายดังกล่าวไปใช้เพือ่ การฟืน้ ฟู อนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติทเี่ หลืออยูต่ อ่ ไปได้ และเป็นการน�ำหลักความรับผิดโดยเคร่งครัดมาใช้เพือ่ แก้ปญ
ั หาความยากล�ำบากต่อการ
พิสจู น์พยานหลักฐานในคดีสงิ่ แวดล้อม ดังนัน้ จึงควรเพิม่ เติมบทบัญญัตใิ นการเรียกร้องค่าเสียหายให้แก่รฐั ในพระราชก�ำหนดการ
ประมง พ.ศ. 2558 และก�ำหนดบทบัญญัตทิ ใี่ ห้อำ� นาจพนักงานอัยการในการเรียกร้องค่าเสียหายจากผูก้ ระท�ำความผิดได้โดยตรง
ในคดีอาญาที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญาแก่ผู้กระท�ำความผิด เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนและระยะเวลา
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ในการเรียกร้องให้ผู้กระท�ำความผิดชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการกระท�ำความผิดตามกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ ในการประเมิน
ค่าเสียหาย ควรค�ำนวณจากมูลค่าที่แท้จริงของปลาฉลามวาฬ รวมถึงมูลค่าความเสียหายของระบบนิเวศด้วย
(2) ปัญหามาตรการทางกฎหมายในการจัดการเขตพื้นที่คุ้มครองปลาฉลามวาฬ ซึ่งพบว่า มีการก�ำหนดเขตพื้นที่คุ้มครอง
สัตว์ปา่ ทีย่ งั ไม่ครอบคลุมพืน้ ทีก่ ารแพร่กระจายของปลาฉลามวาฬ โดยทีก่ ารก�ำหนดมาตรการในพืน้ ทีค่ มุ้ ครองทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
จะท�ำให้ปัญหาด้านการติดเครื่องมือประมงโดยบังเอิญลดลง และช่วยเสริมมาตรการคุ้มครองชนิดพันธุ์ปลาฉลามวาฬจากภัย
คุกคามโดยตรงได้ ท�ำให้สามารถดูแล คุ้มครอง และลดภัยคุกคามต่อปลาฉลามวาฬในพื้นที่ที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยได้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่เนื่องจากการก�ำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองปลาฉลามวาฬดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการท�ำประมงใน
พืน้ ทีด่ งั กล่าวเป็นอย่างมาก ดังนัน้ เพือ่ รักษาผลประโยชน์ของทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องให้เกิดความสมดุลมากทีส่ ดุ ตามหลักการพัฒนา
อย่างยั่งยืน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจึงควรเร่งศึกษาข้อมูลการแพร่กระจาย การเคลื่อนที่ และจัดระดับความชุกชุม
ของปลาฉลามวาฬในแต่ละพื้นที่ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน และเมื่อได้ข้อมูลดังกล่าวแล้ว ควรเร่งพิจารณาก�ำหนดเขตพื้นที่
คุ้มครองให้ครอบคลุมพื้นที่การแพร่กระจายของปลาฉลามวาฬ และหากมีความเป็นไปได้ ควรอาศัยหลักความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการท�ำความตกลงหรือเข้าร่วมความตกลงตามแนวทางตามอนุสัญญาว่าด้วยการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์สัตว์ป่าที่อพยพ
ย้ายถิ่น ค.ศ.1979 เพื่อการอนุรักษ์และคุ้มครองชนิดพันธุ์ปลาฉลามวาฬและแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาฉลามวาฬอย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป
ปัญหาประการต่อมา คือ การก�ำหนดมาตรการคุ้มครองที่ไม่เหมาะสมและสอดคล้องต่อการแก้ไขปัญหา ซึ่งการพิจารณา
ก�ำหนดประเภทของเขตพื้นที่คุ้มครองและมาตรการคุ้มครองให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทในแต่ละพื้นที่ที่มีระดับความ
เข้มงวดแตกต่าง ต้องพิจารณาจากระดับความชุกชุมของปลาฉลามวาฬและระดับความร้ายแรงของภัยคุกคามเป็นส�ำคัญ รวม
ทั้งก�ำหนดมาตรการคุ้มครองที่ใช้บังคับในแต่ละเขตพื้นที่คุ้มครองให้เหมาะสมกับลักษณะภัยคุกคาม ดังนั้น จึงควรทบทวนการ
ก�ำหนดเขตพืน้ ทีค่ มุ้ ครองปลาฉลามวาฬและมาตรการในการคุม้ ครองปลาฉลามวาฬในแต่ละพืน้ ที่ โดยควรก�ำหนดมาตรการใน
การห้ามใช้เครื่องมือประมงชนิดท�ำลายล้างในเขตพื้นที่คุ้มครองต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาฉลามวาฬโดยเด็ดขาด
เพื่อแก้ปัญหาการถูกจับโดยบังเอิญและการติดเครื่องมือประมงของปลาฉลามวาฬในเชิงพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้
ควรแก้ปัญหาการขาดแคลนเจ้าหน้าที่เมื่อเทียบกับพื้นที่ และการขาดแคลนงบประมาณสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีเพื่อใช้ใน
การตรวจติดตามผู้กระท�ำความผิด ซึ่งส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร โดยการบริหารจัดการเพื่อแก้
ปัญหาดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพต่อไป
ปัญหาประการสุดท้าย คือ การขาดข้อมูลการส�ำรวจเส้นทางอพยพของปลาฉลามวาฬของประเทศไทยซึง่ ท�ำให้ในปัจจุบนั
ยังไม่มีมาตรการทางกฎหมายในการบริหารจัดการและคุ้มครองแนวบริเวณเส้นทางอพยพของปลาฉลามวาฬที่ครอบคลุม จึง
ควรก�ำหนดให้มีมาตรการส่งเสริมในการคุ้มครองแนวบริเวณเส้นทางอพยพของปลาฉลามวาฬโดยเฉพาะ โดยการด�ำเนินการ
ส�ำรวจ ติดตาม และปกป้องเส้นทางอพยพของปลาฉลามวาฬ และจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เส้นทางอพยพของปลาฉลามวาฬ
ตลอดจนก�ำหนดมาตรการคุม้ ครองแนวบริเวณเส้นทางอพยพทีเ่ หมาะสม เพือ่ เป็นการป้องกัน ขจัด ชดเชย หรือลดให้นอ้ ยทีส่ ดุ
เท่าที่เหมาะสมซึ่งอันตรายจากกิจกรรมหรืออุปสรรคส�ำคัญที่ขัดขวางการอพยพย้ายถิ่นของปลาฉลามวาฬ
ปัญหามาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองปลาฉลามวาฬจากการท่องเที่ยว
ภัยคุกคามของปลาฉลามวาฬจากการท่องเที่ยวที่มักพบอยู่บ่อยครั้ง ได้แก่ ปัญหาการประสบอุบัติเหตุโดยถูกเรือชน ถูกใบพัด
เรือบาด และการถูกรบกวนจากนักท่องเทีย่ วทีม่ พี ฤติกรรมว่ายน�ำ้ เข้าใกล้หรือไล่ตามติดปลาฉลามวาฬในระยะใกล้ชดิ เกินสมควร
และเข้าไปสัมผัสถูกตัวปลาฉลามวาฬซึ่งอาจท�ำให้ปลาฉลามวาฬได้รับบาดเจ็บและได้รับเชื้อโรคจากมนุษย์ จากการวิจัยพบว่า
ในปัจจุบนั ยังไม่มมี าตรการทางกฎหมายทีค่ มุ้ ครองปลาฉลามวาฬจากภัยคุกคามเหล่านีโ้ ดยตรง ดังนัน้ จึงควรเพิม่ บทบัญญัตลิ ง
ในพระราชบัญญัตสิ งวนและคุม้ ครองสัตว์ปา่ พ.ศ. 2562 โดยก�ำหนดเป็นบทนิยามไว้ในมาตรา 4 ของพระราชบัญญัตวิ า่ รบกวน
หมายความว่า “สัมผัส ติดตาม รุกราน และหมายความรวมถึงการไล่ การต้อน การเรียก การล่อ หรือการกระท�ำประการอื่นใด
ในลักษณะเป็นการรบกวน จนอาจท�ำให้เกิดอันตรายต่อสัตว์ป่า” (อทิตติยา วินิจฉัย, 2560) และก�ำหนดบทบัญญัติ “ห้ามมิให้
ผู้ใดกระท�ำการ อันเป็นการรบกวนสัตว์ป่าสงวน” ต่อไป เพื่อการคุ้มครองปลาฉลามวาฬจากการถูกรบกวนจากกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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นอกจากนี้ ยังพบว่า บทบัญญัติตามพระราชบัญญัติธุรกิจน�ำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 มีการก�ำหนดความผิดของ
ผูป้ ระกอบธุรกิจน�ำเทีย่ วและมัคคุเทศก์ไว้อย่างกว้างๆ ขาดความชัดเจน โดยไม่มรี ายละเอียดหลักเกณฑ์ทชี่ ดั เจนเพียงพอต่อการ
พิจารณาการกระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัติดังกล่าวจึงอาจท�ำให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ประกอบธุรกิจน�ำเที่ยวและ
มัคคุเทศก์ และยากต่อการพิจารณาของผู้บังคับใช้กฎหมาย อีกทั้ง บทบัญญัติดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมถึงกรณีความเสียหายต่อ
ปลาฉลามวาฬ อันเกิดจากภัยคุกคามจากกิจกรรมการท่องเที่ยวต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประสบอุบัติเหตุโดยถูกเรือชน
และถูกใบพัดเรือบาด จึงควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจน�ำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.
2551 โดยก�ำหนดว่า “ผูป้ ระกอบธุรกิจน�ำเทีย่ วต้องไม่ดำ� เนินการประกอบธุรกิจน�ำเทีย่ ว หรือส่งเสริมสนับสนุน หรือมีสว่ นรูเ้ ห็น
หรือกระท�ำการใดอันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติ หรือนักท่อง
เที่ยว ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการก�ำหนด” พร้อมทั้งให้คณะกรรมการธุรกิจน�ำเที่ยวและมัคคุเทศก์ออกระเบียบก�ำหนด
รายละเอียดหลักเกณฑ์เพือ่ ประกอบการพิจารณาความผิดและระดับความร้ายแรงของความผิดตามบทบัญญัตดิ งั กล่าวให้มคี วาม
ชัดเจน และก�ำหนดให้นายทะเบียนมีอ�ำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจน�ำเที่ยว ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจน�ำเที่ยว
ฝ่าฝืนบทบัญญัติดังกล่าว ตลอดจนก�ำหนดให้น�ำความในบทบัญญัติดังกล่าว มาใช้บังคับแก่มัคคุเทศก์โดยอนุโลม เพื่อเป็นการ
กระตุ้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจน�ำเที่ยวด�ำเนินการด้วยความระมัดระวังและมีความรับผิดชอบ และควรมีการ
ก�ำหนดมาตรการในการควบคุมความเร็วของเรือและการใช้ระบบติดตามเรือในพืน้ ทีท่ มี่ คี วามชุกชุมของปลาฉลามวาฬในระดับ
สูงและแนวบริเวณเส้นทางอพยพของปลาฉลามวาฬ เพื่อเป็นการช่วยคุ้มครองปลาฉลามวาฬจากการประสบอุบัติเหตุจากเรือ
อีกทางหนึ่ง
ปัญหาขอบเขตพื้นที่ใช้บังคับของกฎหมายภายในของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องการคุ้มครองปลาฉลามวาฬ
เนื่องจากปลาฉลามวาฬจัดเป็นสัตว์สากล ซึ่งได้รับความคุ้มครองในระดับนานาชาติ ตามมาตรการของอนุสัญญาหลาย
ฉบับ โดยอนุสัญญาที่มีมาตรการในการคุ้มครองปลาฉลามวาฬโดยตรง ได้แก่ อนุสัญญาว่าด้วยการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์สัตว์ป่าที่
อพยพย้ายถิน่ (Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals 1979) อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยกฎหมายทะเล (United Nations Convention on the Law of the Sea 1982) และอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่าง
ประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (The Convention on International Trade in Endangered Species
of Wild Fauna and Flora 1973) แต่เมื่อพิจารณาขอบเขตพื้นที่ใช้บังคับของกฎหมายภายในของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องการ
คุ้มครองปลาฉลามวาฬส่วนใหญ่พบว่า มีขอบเขตการใช้บังคับภายในราชอาณาจักรเท่านั้น เช่น พระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 และพระราช
บัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กฎหมายดังกล่าวจึงไม่สามารถใช้บงั คับให้ครอบคลุมพืน้ ทีใ่ ช้
บังคับกฎหมายที่ไกลไปกว่าราชอาณาจักร กล่าวคือ เขตทางทะเลที่อยู่ภายนอกราชอาณาจักร อันได้แก่ เขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะ
และเขตไหล่ทวีป ซึ่งไม่สอดคล้องรองรับกับขอบเขตพื้นที่ใช้บังคับของอนุสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองปลาฉลามวาฬที่
ประเทศไทยเป็นภาคีและมีสทิ ธิหน้าทีท่ จี่ ะต้องปฏิบตั ติ ามพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศทีม่ คี วามส�ำคัญต่อการคุม้ ครอง
ปลาฉลามวาฬ ซึ่งมีขอบเขตพื้นที่ใช้บังคับถึงเขตอ�ำนาจแห่งชาติ (national jurisdiction) จึงควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายภายใน
ดังกล่าวข้างต้น ให้มขี อบเขตการใช้บงั คับไปถึงเขตอ�ำนาจแห่งชาติ เพือ่ ให้มาตรการในการคุม้ ครองปลาฉลามวาฬมีประสิทธิภาพ
และท�ำให้ประเทศไทยมีกฎหมายทีร่ บั รองสิทธิและสามารถปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง
ได้อย่างสมบูรณ์ต่อไปตามหลักความร่วมมือระหว่างประเทศ
อภิปรายผล
จากผลการวิจยั ในเรือ่ งมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยทีเ่ กีย่ วข้องกับการคุม้ ครองปลาฉลามวาฬเพือ่ เป็นแนวทาง
ในการแก้ไขเพิม่ เติมมาตรการต่าง ๆ ในการคุม้ ครองปลาฉลามวาฬในประเทศไทยให้มคี วามเหมาะสม ครอบคลุม และสอดคล้อง
กับปัญหาภัยคุกคามมากยิง่ ขึน้ ซึง่ จะมีสว่ นส�ำคัญทีช่ ว่ ยให้มาตรการในการคุม้ ครองปลาฉลามวาฬในประเทศไทยมีประสิทธิภาพ
สูงสุดนัน้ สามารถอภิปรายได้วา่ แม้วา่ ประเทศไทยจะมีมาตรการทางกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการคุม้ ครองปลาฉลามวาฬก�ำหนด
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ไว้ในกฎหมายหลายฉบับแต่มาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยยังคงมีปัญหาบางประการที่จ�ำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์และคุ้มครองปลาฉลามวาฬ โดยการคุ้มครองปลาฉลามวาฬให้ประสบความส�ำเร็จนั้น
นอกจากการมีนโยบายและมาตรการทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพแล้ว จะต้องมีการน�ำมาปฏิบัติและบังคับใช้อย่างจริงจัง ซึ่ง
ต้องอาศัยการบูรณาการร่วมกันจากทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องในระดับประเทศ ประกอบกับการใช้มาตรการอืน่ ๆ ควบคูก่ นั ไป อัน
ได้แก่ มาตรการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชน มาตรการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ มาตรการส่งเสริมการท่อง
เที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตลอดจนการสร้างจิตส�ำนึกและความตระหนักถึงความส�ำคัญของปลาฉลามวาฬ จึงจะท�ำให้ปลาฉลามวาฬ
รอดพ้นจากการสูญพันธุแ์ ละคงอยูค่ นู่ า่ นน�ำ้ ไทยและมหาสมุทรทัว่ โลกสืบต่อไปได้ โดยผูว้ จิ ยั ขอสรุปเป็นข้อเสนอแนะด้านต่าง ๆ
ดังต่อไปนี้
ข้อเสนอแนะด้านนโยบายของรัฐ
(1) ควรจัดท�ำแผนการจัดการปลาฉลามวาฬแห่งชาติ เพื่อก�ำหนดมาตรการในการอนุรักษ์และคุ้มครองปลาฉลามวาฬให้
มีแนวทางและเป้าหมายที่ชัดเจน
(2) ควรส่งเสริมให้เกิดการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับของปลาฉลามวาฬ ในด้านชีววิทยา สถานภาพการแพร่กระจาย แหล่งที่
อยู่อาศัย เส้นทางอพยพ และการจัดระดับความชุกชุมของปลาฉลามวาฬในแต่ละพื้นที่โดยเร่งด่วน และควรอาศัยหลักความ
ร่วมมือระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับปลาฉลามวาฬเพื่อน�ำมาใช้ประกอบการพิจารณาก�ำหนดเขตพื้นที่
คุ้มครองและมาตรการในการคุ้มครองปลาฉลามวาฬที่มีประสิทธิภาพต่อไป
(3) ควรก�ำหนดมาตรการในการด�ำเนินการส�ำรวจเส้นทางอพยพของปลาฉลามวาฬ เพื่อศึกษาและก�ำหนดมาตรการใน
การบริหารจัดการและคุ้มครองแนวบริเวณเส้นทางอพยพของปลาฉลามวาฬให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะด้านมาตรการทางกฎหมาย
ผู้วิจัยขอเสนอแนะให้ด�ำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ดังต่อไปนี้
(1) ควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 มาตรา 17 ให้ครอบคลุมถึง
การห้ามครอบครองผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าสงวน และก�ำหนดบทนิยาม “รบกวน” ในมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติและ
ก�ำหนดบทบัญญัติห้ามมิให้กระท�ำการรบกวนสัตว์ป่าสงวน
(2) ควรแก้ไขบทบัญญัติแห่งพระราชก�ำหนดการประมง พ.ศ. 2558 มาตรา 66 ให้มีความรัดกุม รวมทั้งก�ำหนดมาตรการ
ในการเยียวยาช่วยเหลือชาวประมงที่ประสบปัญหาเครื่องมือประมงได้รับความเสียหายจากการช่วยเหลือปลาฉลามวาฬที่ติด
เครื่องมือประมงโดยบังเอิญในแต่ละกรณีตามความเหมาะสม
และควรอาศัยบทบัญญัติตามมาตรา 71 (1) แห่งพระราชก�ำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ออกประกาศห้ามใช้เครื่องมือ
ประมงชนิดท�ำลายล้างในที่จับสัตว์น�้ำที่มีความชุกชุมของปลาฉลามวาฬในระดับสูงโดยเด็ดขาด และสนับสนุนให้ใช้เครื่องมือ
ประมงชนิดเลือกจับสัตว์น�้ำเฉพาะอย่าง และออกประกาศข้อก�ำหนดที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับสัตว์น�้ำที่ถูกจับได้โดยบังเอิญตาม
มาตรา 71 (2) แห่งพระราชก�ำหนดการประมง พ.ศ. 2558 โดยเร่งด่วน ตลอดจนควรก�ำหนดให้มีบทบัญญัติเฉพาะในการชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่รัฐ ควบคู่ไปกับการใช้มาตรการทางอาญา เพื่อเสริมให้มาตรการในการคุ้มครองปลาฉลามวาฬตามพระราช
ก�ำหนดการประมง พ.ศ. 2558 มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
(3) ควรแก้ไขเพิม่ เติมบทบัญญัตแิ ห่งพระราชบัญญัตธิ รุ กิจน�ำเทีย่ วและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 มาตรา 24 พร้อมทัง้ ให้คณะ
กรรมการธุรกิจน�ำเทีย่ วและมัคคุเทศก์ออกระเบียบก�ำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์เพือ่ ประกอบการพิจารณาความผิดและระดับ
ความร้ายแรงของความผิดตามบทบัญญัติดังกล่าวให้มีความชัดเจน และก�ำหนดให้นายทะเบียนมีอ�ำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจน�ำเที่ยว ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจน�ำเที่ยวฝ่าฝืนบทบัญญัติดังกล่าว ตลอดจนก�ำหนดให้น�ำความในบทบัญญัติ
ดังกล่าว มาใช้บังคับแก่มัคคุเทศก์โดยอนุโลม
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(4) ควรแก้ไขขอบเขตพืน้ ทีใ่ ช้บงั คับของกฎหมายไทยทีเ่ กีย่ วข้องกับการคุม้ ครองปลาฉลามวาฬให้ครอบคลุมถึงเขตอ�ำนาจ
แห่งชาติ (national jurisdiction) ได้แก่ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติส่งเสริมการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. 2535
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ข้อเสนอแนะด้านมาตรการอื่น ๆ
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องควรท�ำการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับความส�ำคัญของปลาฉลามวาฬ และก�ำหนด
ให้ผปู้ ระกอบการเกีย่ วกับการท่องเทีย่ วต้องให้ขอ้ มูลดังกล่าวแก่นกั ท่องเทีย่ ว เพือ่ เป็นการสร้างจิตส�ำนึกทีด่ แี ก่นกั ท่องเทีย่ ว อัน
เป็นส่วนหนึง่ ของการส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์ ตลอดจนส่งเสริมการมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วน ทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน
เพื่อการอนุรักษ์และคุ้มครองปลาฉลามวาฬอย่างยั่งยืน
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