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พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

แหง่ชาต ิพ.ศ. 2535 ใหค้วามหมายของคำานิยามทีเ่กีย่วขอ้งดงันี้

“สิ่งแวดล้อม” หมายความถึง สิ่งต่างๆ ที่มีลักษณะ 

ทางกายภาพและชีวภาพ ที่อยู่รอบตัวมนุษย์ ซึ่งเกิดขึ้น  

โดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์ได้ทำาขึ้น

“คุณภ�พสิ่งแวดล้อม” หมายความถึง ดุลยภาพ 

ของธรรมชาต ิอันไดแ้ก ่สตัว ์พชื และทรพัยากรธรรมชาตติา่งๆ 

และสิ่งที่มนุษย์ได้ทำาขึ้น ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ต่อการดำารงชีพ 

ของประชาชนและความสมบูรณ์สืบไปของมนุษยชาติ

เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

“เขตอนุรักษ์”	 หมายความถึง เขตอุทยานแห่งชาติ  

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตสงวนเพื่อการท่องเที่ยว และพื้นที่

เขตคุ้มครองอย่างอื่นเพื่อสงวนและรักษาสภาพธรรมชาติตาม

ที่มีกฎหมายกำาหนด
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ก�รกำ�กับดูแลพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

	 กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพ�ะ	 (2559)	 ได้อธิบ�ยถึงก�รกำ�กับดูแลพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม		

แบ่งเป็น	2	ระดับ	คือระดับนโยบ�ยและระดับพื้นที่

ในระดับพื้นที่ประกอบด้วย 

(1) คณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณารายงานผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 

ส่ิงแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองส่ิงแวดล้อม มีหน้าที่พิจารณา 

รายงานผลกระทบสิง่แวดล้อมเบือ้งตน้ และรายงานการประเมิน

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(2) คณะกรรมการกำากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครอง

สิ่งแวดล้อม มีหน้าท่ีกำากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และ 

ให้ความเห็นชอบการนำามาตรการต่างๆ ที่ใช้ในการคุ้มครอง

สิ่งแวดล้อมไปสู่การปฏิบัติ โดยคณะกรรมการนี้ประกอบด้วย 

ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน ผู้อำานวยการสำานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เป็นเลขานุการ

ในระดับนโยบายประกอบด้วย 

(1) คณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิทำาหนา้ทีก่ำากบั  

ดูแล และติดตามกำากับการดำาเนินงานของคณะอนุกรรมการ 

ภายใต้คณะกรรมการตามที่ได้มอบหมายในส่วนของพื้นที่

คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

(2) คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการด้าน 

สิ่งแวดล้อมในเขตพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่

พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของพื้นที่ที่สมควรกำาหนด

เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เพื่อเหมาะสมกับบริบทของ

พื้นที่
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โดยพื้นที่ดำ�เนินก�รครอบคลุมในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปร�ก�ร	 จังหวัดชลบุรี		

จังหวดัเพชรบรีุ-จังหวดัประจวบครีีขันธ	์จังหวดัสรุ�ษฎร์ธ�น	ีจังหวดัภเูก็ต	จังหวดักระบี	่และจังหวดัพงัง�	

โดยสรุปส�ระสำ�คัญของแต่ละพื้นที่	ดังนี้

ส�ระสำ�คัญเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ต่�ง	ๆ
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พื้นที่จังหวัดสมุทรปร�ก�ร

กฎกระทรวง กำาหนดให้พ้ืนท่ีตำาบลบางกะเจ้า ตำาบลบางกอบัว  

ตำาบลบางน้ำาผึ้ง ตำาบลบางยอ ตำาบลบางกระสอบ และ

ตำาบลทรงคนอง อำาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

เป็นเขตพื้นที่ คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 ประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

กรณีต้องห้ามและข้อยกเว้น

1) โรงงานทุกประเภทหรือทุกชนิดตามกฎหมายว่าด้วย

โรงงาน เว้นแต่เป็นการก่อสร้างทดแทนโรงงานที่มีอยู่เดิมบน

พื้นที่เดิม ทั้งนี้ จะต้องมีเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์เพื่อควบคุม

มลพิษหรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

ที่กฎหมายกำาหนด

2) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม อาคารชุดตาม

กฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ท่าเทียบเรือสำาราญและกีฬา 

อาคารทุกประเภทในท่ีดินของรัฐที่ได้จัดซื้อตามโครงการสวน

กลางมหานคร เว้นแต่ อาคารที่ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ หรือ 

การปรับปรุงหรือก่อสร้างทดแทนอาคารหน่วยงานของรัฐ 

ในพ้ืนที่เดิมซึ่งไม่ขัดกับมาตรการที่กำาหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ 

โดยต้องขอใช้พื้นที่และได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อกำาหนดโดยทั่วไป

ความสูงของอาคารวัดถึงยอดผนังสูงสุดไม่เกินเก้าเมตร  

เว้นแต่อาคารทรงจั่ว อาคารทรงป้ันหยา หรืออาคารทรงไทย  

ให้มีความสูงรวมได้ไม่เกินสิบสองเมตร รวมทั้งบริเวณพื้นที่ว่าง
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ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ให้มีไม้ยืนต้นซึ่งเป็น 

พันธุ์ไม้พื้นเมืองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของพื้นที่ว่างดังกล่าว

กรณีห้ามกระทำาการหรือประกอบกิจกรรม

การจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย การจัดสรรที่ดินเพื่อ

ประกอบพาณิชยกรรมการ ทำาสนามกอล์ฟ

การถม ปรับพืน้ที ่หรอืปดิกัน้ ซ่ึงมผีลทำาให้ลำากระโดง คู คลอง 

หรือแหล่งน้ำาสาธารณะต้ืนเขิน หรือเปลี่ยนทิศทาง หรือทำาให้ 

น้ำาในแหล่งน้ำานั้นไม่อาจไหลไปได้ตามปกติ เว้นแต่เป็นการ

กระทำาของทางราชการเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือป้องกัน 

น้ำาท่วม การปล่อยทิ้งมลพิษลงสู่แหล่งน้ำา เว้นแต่เป็นกรณีที่ 

ได้ผ่านการบำาบัดตามมาตรฐาน การทำาผนังคอนกรีตริมฝ่ัง 

คู คลอง เว้นแต่กรณีการซ่อมแซมผนังคอนกรีตเดิมที่มีอยู่แล้ว

ในพืน้ทีต่ำาบลบางกะเจ้า ตำาบลบางกอบวั ตำาบลบางน้ำาผึง้ 

ตำาบลบางยอ ตำาบลบางกระสอบ และตำาบลทรงคนอง อำาเภอ

พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ

การอยู่อาศัยประเภทบ้านเด่ียวให้มีพื้นที่อาคารรวมกันไม่เกิน

สองร้อยตารางเมตร และการประกอบพาณิชยกรรมที่ไม่ใช่ 

ห้อ ง แ ถ วห รือ ตึก แถ ว ใ ห้ มี พ้ืน ท่ีป ร ะ กอบก า ร ไ ม่ เ กิน 

ห้าสิบตารางเมตร ทัง้นี ้การใชป้ระโยชนท์ีด่นิดงักลา่วตอ้งไมเ่กนิ

รอ้ยละสบิหา้ของทีดิ่นในแตล่ะตำาบล และตอ้งไมข่ดัตอ่มาตรการ

ที่กำาหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้



12

รูปที่ 1 แผนที่ท้ายกฎกระทรวงกำาหนดให้พื้นท่ีตำาบลบางกะเจ้า ตำาบลบางกอบัว ตำาบลบางน้ำาผึ้ง ตำาบลบางยอ ตำาบลบางกระสอบ และ 

 ตำาบลทรงคนอง อำาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562
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พื้นที่จังหวัดชลบุรี

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

เรื่อง กำาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  

ในบรเิวณพืน้ทีอ่ำาเภอบางละมงุ และอำาเภอสตัหบี จงัหวดัชลบรุ ี 

พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกจิจานุเบกษา ลงวนัที ่24 กรกฎาคม  

พ.ศ. 2563 โดยให้มีผล ใช ้บงัคบัเปน็ระยะเวลา 5 ปี (25 กรกฎาคม  

พ.ศ. 2563-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2568)

พื้ น ท่ี ท่ี ได้ มีการกำ าหนดให้ เป็น เขตควบคุมมลพิษ  

เขตผังเมืองรวม และเขตอนุรักษ์ของจังหวัดชลบุรี ดังต่อไปนี้  

เป็นเขตพ้ืนท่ีท่ีให้ใช้มาตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อมตามหลักเกณฑ์ 

ที่กำาหนดไว้ในประกาศนี้

บริเวณที่ 1 หมายถึง พ้ืนที่บนแผ่นดินใหญ่ และพื้นที่ 

เกาะล้าน เกาะครก และเกาะสาก

บริเวณที่ 2 หมายถึง พื้นที่น่านน้ำาทะเล

กรณีต้องห้ามและข้อยกเว้น

1) ห้ามก่อสร้างโรงงานทุกประเภทหรือทุกชนิดตาม 

กฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่พ้ืนท่ีด้านตะวันออกของ  

ถนนสุขุมวิท ให้มีได้ตามประกาศแนบท้ายของประกาศฯ  

(บัญชี 1)

2) อาคารปศุ สัตว์ เพื่ อการค้า เว้นแต่อาคารนั้น 

มีพื้นที่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร และต้องห่างจากชายฝั่ง 

ไมน่อ้ยกวา่ 1,000 เมตร และมรีะยะหา่งจากแหลง่น้ำาสาธารณะ

ไมน่อ้ยกวา่ 30 เมตร และตอ้งมรีะบบกำาจดัมลูสตัว ์และน้ำาเสยี 

ตามมาตรฐานการควบคุมการปล่อยทิ้งของเสียตามมาตรฐาน

ของทางราชการ

3) ฌาปนสถานเว้นแต่สร้างเพ่ือทดแทนของเดิมบนพ้ืนท่ีเดิม 

โดยต้องมีระบบควบคุมมลพิษตามที่กฎหมายกำาหนด 
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ข้อกำาหนดโดยทั่วไป

1) อาคารในบริเวณพืน้ทีท่ีว่ดัจากแนวชายฝัง่ทะเลเข้าไป 

ในแผน่ดนิเป็นระยะ 20 เมตร หา้มกอ่สรา้งหรอืดดัแปลง ยกเวน้ 

อาคารทีเ่ปน็องคป์ระกอบของระบบสาธารณปูโภค และอาคาร

ของส่วนราชการเพื่อรักษาความปลอดภัย (สูงไม่่เกิน 4 เมตร  

พืน้ทีอ่าคารไม่เกนิ 24 ตร.ม., พืน้ทีค่ลมุดนิตอ่หลงัไมเ่กนิ 6 ตร.ม.  

และมีพืน้ทีว่า่งมากกวา่ 75%) กรณอีาคารเปน็องคป์ระกอบของ

ระบบป้องกันและบรรเทาภัยโดยส่วนของราชการ โครงสร้าง

เสาสัญญาณเตือนภัย ต้องได้รับความเห็นจากคณะกรรมการ

2) พ้ืนท่ีจากระดับน้ำาทะเลปานกลางเข้าไปในแผ่นดิน 100 ม.  

สรา้งอาคารทีมี่ความสงูไมเ่กนิ 14 ม. มพีืน้ทีว่า่งไมน่อ้ยกวา่ 75%  

ของแปลงท่ีดิน และมีพ้ืนท่ีสีเขียวไม่น้อยกว่า 50% ของท่ีว่าง

3) เกาะลา้น เกาะครก เกาะสาก มอีาคารสงูไดไ้มเ่กนิ 9 ม.  

พื้นที่ว่างและพื้นที่สีเขียวเช่นเดียวกับข้อ 2

4) พื้นที่ที่มีความลาดชันตั้งแต่ร้อยละ 20 ถึง ร้อยละ 35  

พื้นที่บนแผ่นดินใหญ่ การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร ให้มีได้

เฉพาะอาคารประเภทบ้านเดี่ยวหรืออาคารเดี่ยวที่มีความสูง 

ไม่เ่กนิ 12 เมตร สว่นพืน้ทีบ่นเกาะลา้น เกาะครก และเกาะสาก 

ให้ทำาได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร

5) พื้ นที่ ที่ มี ความชัน เกินกว่ าร้อยละ 35 ขึ้ น ไป  

ห้ามก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารใดๆ

6) พื้นที่ภายในบริเวณระยะ 6 เมตร จากแนวริมฝั่ง 

ของแมน่้ำา ลำาคลองหรอืแหล่งน้ำาสาธารณะ ห้ามกอ่สรา้งอาคาร 

หรือดัดแปลงอาคารใดๆ ยกเว้น เป็นการก่อสร้างเพ่ือ

ประโยชน์สาธารณะในการคมนาคมทางน้ำาหรือสาธารณูปโภค  

ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

7) การปรบัระดบัพืน้ดนิสำาหรบัพ้ืนทีบ่รเิวณท่ี 1 ทีมี่ความ

ลาดชนัตัง้แตร่อ้ยละ 20 ขึน้ไป ใหป้รบัระดบัตามแนวนอนตอ่แนว

ดิ่งได้ในอัตราส่วนไม่่เกิน 2:1 ส่วน และห้ามปรับระดับโดยการ

ขดุดนิหรอืถมดนิ ลกึหรอืสงูเกนิ 1 เมตร เวน้แต่เ่พือ่การกอ่สรา้ง

ระบบฐานรากอาคาร ห้องใต้ดินหรือบ่อเก็บน้ำาใต้ดิน และการ

ปรบัระดบัพืน้ดนิ การขดุดนิ การถมดินตอ้งไมท่ำาอนัตรายตอ่ราก  

และลำาต้นของต้นไม้เดี่ยวหรือต้นไม้หมู่ที่ขึ้นอยู่่ตามธรรมชาติ

8) การวดัความสูงของอาคาร ทีไ่ม่มีการปรบัระดบัพืน้ดนิ 

หรือมีการปรับระดับพื้นดินต่ำากว่าถนนสาธารณะในบริเวณที่

กอ่สรา้ง ใหว้ดัจากระดบัพืน้ดนิทีก่อ่สรา้ง การปรบัระดบัพ้ืนดนิ 

เท่ากับถนนสาธารณะหรือสูงกว่าาถนนสาธารณะให้วัดจาก 
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ระดบัถนนสาธารณะ พืน้ดนิเปน็เชงิลาดแนวเชงิเขา ความสูงของ

อาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างจุดที่ต่ำาที่สุดของอาคาร

กรณีห้ามกระทำาการหรือประกอบกิจกรรม

1) การทำาเหมือง การขุด ตัก หรือลอก กรวด ดิน หินผุ  

ดินลูกรัง หรือทราย เพื่อการค้าในพื้นที่ที่มีความลาดชัน 

เกินกวา่รอ้ยละ 35 โดยดำาเนนิการไดใ้นกรณทีีป่ากบอ่นอ้ยกว่า 

10,000 ตร.ม. ลึกไม่เกิน 3 เมตร และเหนือระดับน้ำาบาดาล

มากกว่า 2 เมตร ห่างที่สาธารณะมากกว่า 100 เมตร และ

ต้องไม่รบกวนทรัพยากรธรณีหายากรวมไปถึงพ้ืนที่มีค่าทาง

ประวัติศาสตร์ ฯลฯ

2) การถม ปรบัพืน้ที ่หรอืปดิกัน้ ทำาใหแ้หลง่น้ำาสาธารณะ

ในแผน่ดนิตืน้เขนิหรอืเปลีย่นทศิทางหรอืทำาใหน้้ำาในแหล่งน้ำานัน้

ไม่อาจไหลไปได้ตามปกติ

3) การบกุรุก แผ้วถาง หรือกอ่สรา้งอาคารใดๆ ในบรเิวณ

พื้นที่ป่าตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ เว้นแต่เป็นการกระทำาของ

ทางราชการ

4)  การกระทำาใด ๆ ที่เป็นการค้นหา เก็บ ทำาลาย หรือ

ทำาให้เสียหาย ซึ่งโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ

5) การปล่อยทิ้งมลพิษลงสู่แหล่งน้ำาหรือทะเล

6) การจับหรือครอบครองปลาสวยงามตามที่กำาหนด 

ในบญัชปีลาสวยงามทา้ยประกาศฯ การเกบ็หรอืทำาลายปะการงั 

ซากปะการัง หินปะการัง กัลปังหา หรือการกระทำาใดๆ ที่ 

อาจเป็นอันตรายหรือมีผลกระทบ

7) การประกอบกิจการเรือภัตตาคาร เรือสถานบริการ 

การเดินท่องเที่ยวใต้ทะเล เว้นแต่ในบริเวณที่เมืองพัทยาและ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเขตอนุญาตให้ประกอบกิจการ

ดังกล่าวได้

8) การเล่นเรือสกู๊ตเตอร์ การเล่นเจ็ตสกี การเล่นสกีน้ำา 

หรือการเล่นเรือลากทุกชนิด

9) การเพาะเลี้ยงกุ้งเพื่อการค้า เว้นแต่ เป็นผู้ประกอบ

กิจการก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ

10) การกระทำาการใด ๆ ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ตามธรรมชาติของพ้ืนที่หาด เว้นแต่ การดำาเนินการของ 

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

11) การขนส่งลำาเรียงวัตถุอันตรายทางท่อ ยกเว้นพื้นที่

อุตสาหกรรมตามกฎหมายผังเมือง
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รูปที่ 2 แผนที่ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อมในบริเวณพื้นท่ี 

 อำาเภอบางละมุง และอำาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2563
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พื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

เรื่อง กำาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  

ในบริเวณพ้ืนท่ีอำาเภอบ้านแหลม อำาเภอเมืองเพชรบุรี  

อำาเภอท่ายาง อำาเภอชะอำา จังหวัดเพชรบุรี และอำาเภอหัวหิน 

อำาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2561 ประกาศ

กระทรวงฯ ฉบับนี้มีอายุใช้บังคับ 5 ปี ตั้งแต่ 30 มิ.ย. 2561 ถึง 

29 มิ.ย. 2566

ให้จำาแนกพื้นท่ีที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเป็น  

8 บริเวณ ตามแผนที่ท้ายประกาศโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริเวณที่ 1 ได้แก่ พื้นท่ีตำาบลบางตะบูน และตำาบล 

บางตะบูนออก อำาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

บริเวณที่ 2 ไดแ้ก ่ พ้ืนทีต่ำาบลบา้นแหลม ตำาบลบางขนุไทร  

ตำาบลปากทะเล ตำาบลบางแก้ว และตำาบลแหลมผักเบี้ย  

อำาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

บริเวณที่ 3 ได้แก่ พื้นที่ตำาบลหาดเจ้าสำาราญ และ 

ตำาบลหนองขนาน อำาเภอเมืองเพชรบุรี ตำาบลปึกเตียน  

อำาเภอท่ายาง ตำาบลหนองศาลา และตำาบลบางเก่า  

อำาเภอชะอำา จังหวัดเพชรบุรี

บริเวณที่ 4 ไดแ้ก ่พืน้ทีเ่ทศบาลเมอืงชะอำา อำาเภอชะอำา 

จังหวัดเพชรบุรี และพื้นที่เทศบาล เมืองหัวหิน อำาเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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บริเวณท่ี 5 ได้แก่ พ้ืนท่ีตำาบลปากน้ำาปราณ อำาเภอปราณบุรี  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

บริเวณที่ 6 ไดแ้ก ่พืน้ทีภ่ายในบรเิวณตามขา้งตน้ เวน้แต่

พื้นที่บริเวณที่ 7

บริเวณที่ 7 ไดแ้ก ่พืน้ทีป่า่ชายเลน ซ่ึงไมร่วมปา่ชายเลน

ในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์

บริเวณที่ 8 ได้แก่ พื้นที่ป่าตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้  

ซึ่งไม่รวมแม่น้ำา ลำาคลอง ถนน พื้นที่มีเอกสารสิทธ์ิหรือ 

พื้นที่ที่ไม่อยู่ในความครอบครองของราชการ

กรณีต้องห้ามและข้อยกเว้น

สำาหรับการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร

โรงงาน นอกจากโรงงานจำาพวกที่ 1 และโรงงานจำาพวกที่ 2, 

3 ตามบัญชีท้ายประกาศฯ ที่ยกเว้นให้ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ

เปลี่ยนการใช้อาคารได้แล้ว ยังเพิ่มข้อยกเว้นสำาหรับโรงงาน

จำาพวกที่ 1, 2 และ 3 ที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับเกลือ ในพื้นที่

บริเวณที่ 2 และบริเวณที่ 3 ด้วย โรงงานตามที่กำาหนดยกเว้น

นัน้ จะตอ้งมีเครือ่งจกัรหรอือปุกรณเ์พือ่ควบคมุมลพษิหรือแกไ้ข

ปญัหาสิง่แวดลอ้มเป็นไปตามมาตรฐานทีก่ฎหมายกำาหนดดว้ย

สำาหรับอาคารประเภทอื่น ได้เพิ่มห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง 

หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร เป็นอาคารเลี้ยงนกแอ่นกินรัง  

ในบริเวณที่ 1 ถึง 5

หา้มก่อสรา้งหรอืดดัแปลงอาคารใด ๆ  ในบรเิวณทีม่คีวาม

ลาดชันเกินร้อยละ 35 ซึ่งเดิมไม่ได้กำาหนด

หลักเกณฑ์สำาหรับพื้นท่ีในบริเวณที่ 4 และ 5 ที่วัดจาก 

แนวชายฝัง่ทะเล 50 ถงึ 200 เมตร เดมิใหท้ำาไดเ้ฉพาะอาคารทีส่งู 

ไมเ่กนิ 12 เมตร และมพีืน้ทีร่วมไมเ่กนิ 2,000 ตารางเมตร หรอื

อาคารของทางราชการเพื่อสาธารณประโยชน์ ในประกาศฯ 

ฉบับใหม่นี้ ตัดอาคารของทางราชการเพื่อสาธารณประโยชน์

ออกไป ซึ่งหมายความว่า อาคารของทางราชการก็จะต้องมี

ความสูงและพื้นที่รวมตามหลักเกณฑ์เช่นเดียวกัน
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หลักเกณฑ์สำาหรับพื้นที่บริเวณที่ 1 - 5 การก่อสร้าง 

โดยรอบเขตที่ดินของโบราณสถาน ในระยะ 100 เมตร  

ต้องมีความสูงไม่เกิน 6 เมตร ในประกาศฯฉบับนี้ยังคงเดิม 

และได้เพิ่มข้อความ “และต้องไม่มีลักษณะบดบังทัศนียภาพ”

กรณีห้ามกระทำาการหรือประกอบกิจกรรม

1) การทำาเหมืองแร่ เว้นแต่การทำาเหมืองแร่หินปูน  

หรือเหมืองแร่ดินซีเมนต์เฉพาะบริเวณที่อยู่ในรัศมี 2 กิโลเมตร

ของขอบเขตพื้นที่โรงงาน

2) การขุด ตัก หรือดูด กรวด ดิน หินผุ ทราย หรือลูกรัง  

ในลักษณะหรือบริเวณเพื่อการค้าความลึกของบ่อจากระดับ 

พืน้ดนิเกนิกวา่ 3 เมตร พืน้ทีป่ากบอ่เกนิกวา่ 1,000 ตารางเมตร 

บรเิวณทีมี่ความลาดชนัเกนิกวา่รอ้ยละ 35 เขตโบราณสถานหรอื

บริเวณที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี หรือศิลปกรรม

3) การถม ปรับพื้นที่ หรือปิดกั้น ซึ่งทำาให้พื้นที่พรุ 

หรอืแหลง่น้ำาสาธารณะต้ืนเขนิหรอืเปลีย่นทิศทาง หรอืทำาใหน้้ำา

ในพื้นที่พรุหรือแหล่งน้ำานั้นไม่อาจไหลไปได้ตามปกติ

4) การกระทำาใด ๆ ที่เป็นการค้นหา เก็บ ทำาลาย  

หรือทำาให้เสียหายซึ่งโบราณสถาน โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ 

ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ  

และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

5) การกระทำาใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

ลักษณะทางธรณีสัณฐานทางด้านกายภาพ ชีวภาพหรือ 

ชีวกายภาพ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพตามธรรมชาติ 

ของพื้นที่หาด

6) จับ ดัก ล่อ ฆ่า นำาขึ้นมาจากทะเลหรือกระทำาใดๆ  

อันเป็นอันตรายต่อเต่าทะเลพะยูน โลมา วาฬ ปลาฉลามวาฬ 

หรือสัตว์ทะเลหายากอื่น ๆ
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รูปที่ 3 แผนท่ีท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำาหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที ่

 อำาเภอบา้นแหลม อำาเภอเมอืงเพชรบรุ ีอำาเภอทา่ยาง อำาเภอชะอำา จงัหวดัเพชรบรุ ีและอำาเภอหวัหนิ อำาเภอปราณบรุ ีจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ 

 พ.ศ. 2561
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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

เรื่อง กำาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  

ในบริเวณท้องที่ตำาบลตลิ่งงาม ตำาบลบ่อผุด ตำาบลมะเร็ต  

ตำาบลแม่น้ำา ตำาบลหน้าเมือง ตำาบลอ่างทอง ตำาบลลิปะน้อย 

อำาเภอเกาะสมุย และตำาบลเกาะพะงัน ตำาบลบ้านใต้ ตำาบล 

เกาะเต่า อำาเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2557 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 30 พฤษภาคม 2557 และขยาย

ประกาศกระทรวงฯ ฉบบันีไ้ปอกี 2 ป ีตัง้แต ่31 พฤษภาคม 2562  

ถึง 30 พฤษภาคม 2564 มีสาระสำาคัญดังนี้

ให้พื้นที่ที่ได้มีการกำาหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ และเขต

ควบคมุอาคารของจงัหวัดสุราษฎรธ์านดีงัตอ่ไปนี ้เปน็เขตพืน้ที่

ที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนด

ไว้ในประกาศนี้

บริเวณที่ 1 ไดแ้ก ่พืน้ทีน่า่นน้ำาทะเลภายในเสน้ลอ้มรอบ 

ณ จุดพิกัดยูทีเอ็ม WGS 84 ดังต่อไปนี้ จุดที่ 1 x 595000 Y 

1085000 จุดที่ 2 x 637300 Y 1085000 จุดที่ 3 x 637300 Y 

1027000 จดุที ่4 x 595000 Y 1027000 ท้ังนีไ้มร่วมพืน้ทีแ่ปลง

สัมปทานปิโตรเลียม แปลงที่ G5/43

บริเวณที่ 2 ได้แก่ พื้นที่บนแผ่นดินนับจากแนวชายฝ่ัง

ทะเลเข้าไปในแผน่ดนิของเกาะสมยุ เกาะแตน อำาเภอเกาะสมยุ  

และเกาะพะงัน อำาเภอเกาะพะงัน ยกเว้นบริเวณที่ 3

พื้นที่จังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี
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บริเวณที่ 3 ได้แก่

(1) พื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ำาทะเลปานกลางตั้งแต่  

80 เมตร ถึง 140 เมตร ในพื้นที่เกาะสมุย อำาเภอเกาะสมุย  

และเกาะพะงัน อำาเภอเกาะพะงัน

(2) พืน้ทีท่ีมี่ความสงูจากระดบัน้ำาทะเลปานกลางเกนิกว่า  

140 เมตรขึ้นไป ในพื้นที่ เกาะสมุย อำาเภอเกาะสมุย  

และเกาะพะงัน อำาเภอเกาะพะงัน

(3) พืน้ทีท่ีมี่ความสงูจากระดบัน้ำาทะเลปานกลางเกนิกว่า 

80 เมตรขึ้นไป ในพื้นที่เกาะแตน อำาเภอเกาะสมุย

บริเวณที่ 4 ได้แก่ พ้ืนที่บนแผ่นดินนับจากแนวชายฝั่ง

ทะเลเข้าไปในแผ่นดินทั้งหมดของเกาะมัดหลัง เกาะฟาน  

เกาะวังใน เกาะวังนอก เกาะราบ เกาะมัดสุม อำาเภอเกาะสมุย

บริเวณที่ 5 ได้ แก่  พื้ นที่ บนแผ่ นดิ นนั บจากแนว 

ชายฝั่ งทะเลเข้าไปในแผ่นดินทั้ งหมดของเกาะมัดแดง  

เกาะมัดโกง เกาะหัวตะเข้ เกาะดิน เกาะแม่ทับ เกาะแมลงป่อง  

เกาะฟานใหญ่ เกาะส้ม เกาะลุมหมูน้อย เกาะแหลมรายใน  

เกาะแหลมรายนอก อำาเภอเกาะสมุย เกาะกงเกลี้ยง  

เกาะม้า เกาะกงธารเสด็จ เกาะแตนอก เกาะแตใน  

อำาเภอเกาะพะงัน

บริเวณที่ 6 ได้แก่ พื้นที่บนแผ่นดินนับจากแนวชายฝั่ง

ทะเลเข้าไปในแผ่นดินทั้งหมดของเกาะกงทรายแดง เกาะกง  

เกาะกงนุย้ เกาะกงริน้ อำาเภอเกาะพะงนั เกาะราใหญ ่เกาะหลกั  

เกาะทะลุ เกาะเจดมูล เกาะพึง เกาะกงออก เกาะนาเทียน  

เกาะฟานน้อย เกาะราหิน เกาะราเทียน อำาเภอเกาะสมุย  

และเกาะอื่น ๆ ที่อยู่ภายในน่านน้ำาบริเวณที่ 1 ยกเว้น 

ที่ปรากฏในบริเวณที่ 4 ถึงบริเวณที่ 7

บริเวณที่ 7 ได้แก่ (1) พื้นที่บนแผ่นดินนับจากแนวชายฝั่ง

ทะเลเข้าไปในแผ่นดินทั้งหมดของเกาะเต่า เกาะนางยวน และ

เกาะหางเตา่ (2) พืน้ท่ีนา่นน้ำาทะเลภายในเสน้ลอ้มรอบดงัตอ่ไป

นี้ จุดที่ 1 x 572000 Y 1130000 จุดที่ 2 x 610000 Y 1130000 

จุดที่ 3 x 610000 Y 1102000 จุดที่ 4 x 572000 Y 1102000
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กรณีต้องห้ามและข้อยกเว้น

บริเวณ 4

1) อาคารหรือสิ่งก่อสร้างต้องมีระยะห่างจากแนว 

ชายฝ่ังทะเลไม่น้อยกว่า 10 เมตร ความสูงไม่เกิน 6 เมตร  

พื้นที่อาคารรวมกันไม่เกิน 75 ตารางเมตร ที่ว่างไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 75 ของพื้นที่ดินท่ีขออนุญาตก่อสร้างอาคาร และมี 

พื้นที่สีเขียวไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ว่างนั้น

บริเวณ 2, 4, 7(1)

2) การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร 

อาคารพาณิชย์ บ้านพักอาศัย ตั้งแต่ 10 หลังขึ้นไป หรือกิจการ

ที่นำาห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว ตั้งแต่ 10 ห้องขึ้นไป และ

โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมและอาคารอยู่อาศัยรวม

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ในแต่ละโครงการให้

สร้างได้ไม่เกิน 50 ห้อง ต้องติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำาบัด

น้ำาเสียตามมาตรฐาน

บริเวณ 7(1)

3) พืน้ทีเ่กาะนางยวน เกาะหางเตา่ อาคารหรอืสิง่กอ่สรา้ง 

ต้องมีระยะห่างจากแนวชายฝ่ังทะเลไม่น้อยกว่า 10 เมตร  

ความสูงไม่เกนิ 6 เมตร ทีว่า่งไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ของพืน้ทีดิ่น 

ที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร และมีพื้นที่สีเขียวไม่น้อยกว่า  

ร้อยละ 50 ของพื้นที่ว่าง

บริเวณ 2-4

4) อาคารอยู่อาศัยที่เป็นอาคารเดี่ยวที่มีความสูงไม่เกิน  

6 เมตร ก่อสร้างต้องมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 120 ตารางวา ที่มี 

ความลาดชันตั้งแต่ร้อยละ 35 ถึงร้อยละ 50 และมีพื้นที่อาคาร 

คลุมดินต่อหลังไม่เกิน 80 ตารางเมตร และมีพ้ืนท่ีว่าง 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต 

ก่อสร้างอาคารนั้น และมีพื้นที่สีเขียวไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

ของพื้นที่ว่าง
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ห้ามกระทำาการหรือประกอบกิจกรรมต่อไปนี้

บนบก (บริเวณ 2, 3, 4, 5, 6, 7(1))

ทำาเหมืองแร่ / การขุด ตัก กรวด ดิน ดินลูกรัง หรือทราย 

ในพื้นที่ที่มีความลาดชันเกินกว่าร้อยละ 35 / การถมปรับพื้นที่

แหล่งน้ำาสาธารณะ/การกระทำาหรือกิจกรรมใดๆ ที่ก่อให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงสภาพทางกายภาพของหาด/ เปลี่ยนสภาพ

ธรรมชาตขิองพืน้ท่ีพร ุและพ้ืนทีป่า่ชายเลน / การบกุรกุ แผว้ถาง  

หรอืกอ่สร้างใด ๆ  ในบรเิวณพืน้ท่ีปา่ตามกฎหมายวา่ดว้ยปา่ไม ้/  

การสร้างสนามบินพาณิชย์และสนามกอล์ฟ / การเก็บ หา นำาออกไป  

หรือกระทำาด้วยประการใดๆ ให้เป็นอันตรายต่อเต่าทะเลและ

ไข่เต่าทะเล / การกระทำาใดๆ ที่เปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อม

ธรรมชาติในบริเวณที่ได้รับการประกาศเป็นแหล่งธรรมชาติ 

อันควรอนุรักษ์ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2532

ทะเล (บริเวณ 1 และ 7(2))

ขุดเจาะ ผลิตน้ำามัน และก๊าซธรรมชาติ และการถ่ายเท

น้ำามันและก๊าซธรรมชาติ / ขุดหรือถมทะเล / เคล่ือนย้ายหิน 

ทีม่อียูต่ามธรรมชาตใินทะเลโดยใชเ้ครือ่งจกัรหรือเครือ่งทุน่แรง  

/ ขุดลอกร่องน้ำา ปรับหรือปิดกั้น ปากคลอง ปากน้ำา / การ 

ลว่งล้ำาลำาน้ำา / ปลอ่ยทิง้มลพษิลงสูท่ะเล / ทำาการประมงภายใน

ระยะ 3,000 เมตร จากแนวชายฝั่งทะเล ที่ใช้เครื่องมือประมง

ประเภทอวนลาก อวนรุน อวนล้อมทุกประเภททุกขนาดท่ี 

ใช้ประกอบกับเรือยนต์ เครื่องมือประมงทุกชนิดที่ใช้ประกอบ

กับเครื่องกำาเนิดไฟฟ้า เครื่องมือประมงประเภทลอบปูตาห่าง 

น้อยกว่า 2.5 นิ้ ว /การเล่นสกู๊ตเตอร์  การเล่นเจ็ตสกี   

การเล่นสกีน้ำา หรือการเล่นเรือลากทุกชนิด / กระทำาหรือการ 

ประกอบกิจการใดๆ ในแนวปะการังที่อาจเป็นอันตรายหรือ

มีผลกระทบต่อเต่าทะเล ปลาสวยงาม หรือทำาให้หอยมือเสือ 

กลัปงัหา ปะการงั ซากปะการงั หนิปะการงั หญา้ทะเลถกูทำาลาย

หรือเสียหาย / การจับหรือครอบครองปลาสวยงาม (ตามบัญชี

ทา้ยประกาศ / การเกบ็ หา นำาออกไป หรอืกระทำาดว้ยประการใดๆ  

ให้เป็นอันตรายต่อเต่าทะเลและไข่เต่าทะเล
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รูปที่ 4 แผนที่ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในท้องท่ี 

 ตำาบลตลิ่งงาม ตำาบลบ่อผุด ตำาบลมะเร็ต ตำาบลแม่น้ำา ตำาบลหน้าเมือง ตำาบลอ่างทอง ตำาบลลิปะน้อย อำาเภอเกาะสมุย และตำาบลเกาะพะงัน  

 ตำาบลบ้านใต้ ตำาบลเกาะเต่า อำาเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2557
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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เรื่อง กำาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  

ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 ประกาศกระทรวงฯ 

ฉบับนี้มีอายุบังคับใช้ 5 ปี ตั้งแต่ 16 ธันวาคม 2560 ถึง 15 

ธนัวาคม 2565 และประกาศกระทรวงฯ จงัหวดัภเูกต็ (ฉบบัที ่2) 

พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกจิจานุเบกษา ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 

2563 มีสาระสำาคัญดังนี้

ให้พื้นท่ีที่ได้มีการกำาหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ เขตผังเมือง

รวม เขตควบคุมอาคาร และเขตควบคุมมลพิษในจังหวัดภูเก็ต  

เป็นเขตพ้ืนท่ีท่ีให้ใช้มาตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อมตามหลักเกณฑ์  

ที่กำาหนดไว้ในประกาศนี้

บริเวณที่ 1 หมายถงึ พืน้ทีใ่นบรเิวณทีว่ดัจากแนวชายฝัง่

ทะเลรอบเกาะภเูก็ตเขา้ไปในแผน่ดนิเปน็ระยะ 50 เมตร รวมทัง้

พื้นที่ในเกาะต่าง ๆ 

บริเวณที่ 2 หมายถึง พื้นที่ในบริเวณท่ีวัดจากแนวเขต

บริเวณที่ 1 เข้าไปในแผ่นดินเป็นระยะ 150 เมตร 

บริเวณที่ 3 หมายถึง พื้นที่ที่กำาหนดให้เป็นศูนย์ราชการ

ตามมติของคณะรัฐมนตรี และพื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวเขต

บริเวณที่ 2 เข้าไปในแผ่นดินเป็นระยะ 200 เมตร 

บริเวณที่ 4 หมายถึง พื้นที่ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต  

โดยจำาแนกพื้นที่ เป็นดังนี้ 

(1) เขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมหรือย่านอาคารเก่า 

(2) เขตหนาแน่นมาก มีแนวเขตตามพื้นที่เขตเทศบาล 

พื้นที่จังหวัดภูเก็ต
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บริเวณที่ 5 หมายถึง พื้นที่ดังต่อไปนี้ 

(1) พ้ืนท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมตามกฎกระทรวง 

(2) พื้นที่ดินของอาคารหรือสถานที่ ดังต่อไปนี้ 

 (ก) แนวค่าย (โคกชนะพม่า) 

 (ข) บ้านพระยาวิชิตสงคราม 

 (ค) มัสยิดบ้านบางเทา 

 (ง) บ้านท้าวเทพกระษัตรี 

 (จ) วัดฉลอง 

 (ฉ) วัดท่าเรือ 

 (ช) วัดเทพกระษัตรี 

 (ซ) วัดพระทอง 

 (ฌ) วัดพระนางสร้าง 

 (ญ) สุเหร่าเกาะบ้านเคียน 

 (ฎ) กำาแพงเมืองถลางบางโรง 

 (ฏ) ศาลหลักเมืองถลางป่าสัก 

 (ฐ) ศาลหลักเมืองถลางเมืองใหม่ 

 (ฑ) กำาแพงเมืองถลาง - บ้านดอน 

(3) พื้นที่ที่มีรัศมีโดยรอบเป็นระยะ 100 เมตร วัดจากเขต

ที่ดินของอาคารหรือสถานที่ 

บริเวณที่ 6 หมายถงึ พืน้ทีท่ีม่คีวามสูงจากระดบัน้ำาทะเล

ปานกลางตั้งแต่ 40 เมตร ถึง 80 เมตร 

บริเวณที่ 7 หมายถงึ พืน้ทีท่ีม่คีวามสูงจากระดบัน้ำาทะเล

ปานกลางเกินกว่า 80 เมตร ขึ้นไป 

บริเวณที่ 8 หมายถึง พื้นที่ในเกาะภูเก็ตและเกาะต่าง ๆ  

บริเวณที่ 9 หมายถึง พื้นท่ีน่านน้ำาทะเลภายในเขต

จังหวัดภูเก็ต
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รูปที่  5 ข้อกำาหนดในการก่อสร้างอาคารในบริเวณท่ี 1-3  

(จังหวัดภูเก็ต)

กรณีต้องห้ามและข้อยกเว้น 

1) อาคารประเภทโรงงานอุตสาหกรรมยังคงมีข้อยกเว้น 

สำาหรับ โรงงานจำาพวกที่ 1 และโรงงานตามประเภท ชนิด  

จำาพวก และข้อกำาหนดเพิ่มเติมในบัญชี 1 ท้ายประกาศ 

นอกจากนี้ได้เพิ่มเติมข้อยกเว้นสำาหรับ โรงงานในเขตที่ดิน

ประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจหรือประเภทอุตสาหกรรมและ

คลังสินค้าตามผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต เฉพาะที่ไม่ใช่โรงงาน

จำาพวกที่ 2 และ 3 ตามประเภทและชนิดที่กำาหนดในบัญชี 2 

ท้ายประกาศ และยกเว้นสำาหรับ โรงงานที่จำาเป็นต้องก่อสร้าง

ทดแทนโรงงานท่ีมีอยู่บนพื้นท่ีเดิม ท้ังนี้ต้องมีเครื่องจักร 

หรืออุปกรณ์เพื่อควบคุมมลพิษหรือแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม 

ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำาหนด 

2) ส่วนอาคารประเภทอื่นท่ีห้าม ได้แก่ โรงฆ่าสัตว์ 

ฌาปนสถาน สุสาน คลังน้ำามันและสถานที่เก็บรักษาน้ำามัน

ลักษณะที่สาม คลัง สถานที่บรรจุ และสถานที่เก็บรักษา 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ที่เป็นโรงบรรจุ ห้องบรรจุ โรงเก็บ)  

และอาคารเลี้ยงนกแอ่นกินรัง ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต  

หา้มเปลีย่นการใชอ้าคารเปน็อาคารปศสุตัว ์สว่นในพืน้ทีอ่ืน่จะ

ต้องมีระยะห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร 

และห่างจากแหล่งน้ำาสาธารณะหรือบ่อน้ำาเพื่อการบริโภค 

ไม่น้อยกว่า 30 เมตร 
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ข้อกำาหนดโดยทั่วไป 

ข้อกำาหนดโดยทั่วไปเก่ียวกับความสูง และที่ว่าง สำาหรับ

แต่ละบริเวณมี วิธีการกำาหนดแตกต่างไปจากประกาศฯ  

ฉบับเดิมที่แยกเรื่องความสูงกับเรื่องที่วา่งเป็นคนละข้อ สว่นใน

ประกาศฯ ฉบับใหม่นี้กำาหนดไว้ในข้อเดียวกัน ทำาให้สะดวกขึ้น 

ข้อกำาหนดโดยทั่วไปสำาหรับบริเวณที่ 1-8 ส่วนใหญ่ไม่แตกต่าง

จากประกาศฯ ฉบบัเดิม บรเิวณทีม่ขีอ้กำาหนดแตกตา่งไปจากขอ้

กำาหนดเดิมได้แก่ บริเวณที่ 4(1) ซึ่งเป็นเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ศิลปกรรมหรือย่านอาคารเก่า ให้มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร  

(เดิมไม่เกิน 12 เมตร)

ข้อกำาหนดตามความลาดชัน 

1) พ้ืนท่ี ท่ี มีความลาดชันต้ังแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไป  

ยังคงให้มีได้เฉพาะบ้านเดี่ยวหรืออาคารเดี่ยวสูงไม่เกิน 6 เมตร  

หรอื 12 เมตร แลว้แตบ่รเิวณ ถา้มคีวามลาดชนัเกนิกวา่รอ้ยละ 35  

ห้ามปรับสภาพพื้นที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารใดๆ และ

สำาหรับพื้นที่ที่มีความลาดชันร้อยละ 20-35 เดิมกำาหนด 

ขนาดแปลงที่ดินต้องมี เนื้อ ท่ี ไม่น้อยกว่า 100 ตร.วา  

ตามประกาศฯฉบับใหม่ ยอมให้ขนาดแปลงที่ดินมีเนื้อที่ 

น้อยกว่า 100 ตร.วา โดยมี ข้อกำาหนดพื้นที่คลุมดินที่ 

แตกตา่งกนั และตามประกาศฯ ฉบบัใหม ่ไมม่กีารกำาหนดพ้ืนที่

ว่างและพื้นที่สีเขียวขั้นต่ำา แต่ไปกำาหนดเรื่องที่ว่างที่น้ำาซึมผ่าน

ได้แทน 

2) สำาหรับในกรณีมีความลาดชันร้อยละ 20-35  

มีข้อกำาหนดพอสรุปได้คือ บริเวณท่ี 1 (ระยะ 50 เมตร

จากแนวชายฝั่ งทะเล) และบริ เวณที่  6 ( สูงจากระดับ 

น้ำาทะเลปานกลาง 40-80 เมตร) ให้ทำาได้เฉพาะบ้านเดี่ยว

หรืออาคารเดี่ยวที่มีความสูงไม่เกิน 6 เมตร ส่วนบริเวณที่ 

2–5 และบริเวณที่ 8 (บริเวณอื่นนอกเหนือจากบริเวณที่ 1 

บริเวณที่ 6 และบริเวณที่ 7 สูงจากระดับน้ำาทะเลปานกลาง  

80 เมตรขึ้นไป) ให้ทำาได้เฉพาะบ้านเด่ียวหรืออาคารเดี่ยวที่ม ี

ความสูงไม่เกิน 12 เมตร ทุกบริเวณข้างต้นต้องมีพื้นท่ีอาคาร 

คลุมดินและที่ว่างน้ำาซึมผ่านได้ ดังนี้ 

- กรณีขนาดที่ดินแปลงที่ขออนุญาตมีเนื้อท่ีตั้งแต่  

100 ตร.วา ขึ้นไป ต้องมีพื้นที่อาคารคลุมดินต่อหลังไม่เกิน  

90 ตร.ม. และมีที่ว่างที่น้ำาซึมผ่านได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  
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ของที่ดิน - กรณีขนาดที่ดินแปลงที่ขออนุญาตมีเนื้อที่น้อยกว่า 

100 ตร.วา ต้องมีพื้นที่อาคารคลุมดินต่อหลังไม่เกิน 70 ตร.ม. 

และมีที่ว่างที่น้ำาซึมผ่านได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของที่ดิน 

3) การปรับสภาพพ้ืนที่ให้สามารถทำาได้ตามหลักเกณฑ์

ในประกาศฯ ซึ่งยังมีข้อกำาหนดในเรื่องต่างๆ เช่นเดิม เว้นแต่มี

ข้อกำาหนดที่เพิ่มขึ้น คือ ที่ว่างต้องมีพื้นที่สีเขียวที่เป็นไม้ยืนต้น

และเป็นพันธุ์ไม้ท้องถิ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของที่ว่าง 

ข้อกำาหนดสำาหรับโรงแรม อาคารอยู่อาศัยรวม  

อาคารชุด หอพัก 

1) การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร 

เป็นโรงแรม อาคารอยู่อาศัยรวม อาคารชุด หรือหอพัก  

ต้องติดตั้งหรือจัดให้มีบ่อดักไขมันและระบบบำาบัดน้ำาเสียก่อน

ปล่อยลงสู่ท่อหรือทางน้ำาสาธารณะ โดยระบบและน้ำาเสีย 

ที่บำาบัดแล้วต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำาหนด  

กรณีโรงแรม อาคารอยู่อาศัยรวม และอาคารชุด ที่อยู่ห่างจาก

แนวชายฝั่งทะเลหรือแนวชายเกาะ (กรณีไม่มีชายฝั่งทะเล)  

เกินกว่า 50 เมตร และมีจำานวนห้องพักต้ังแต่ 10-29 ห้อง  

ต้องดำาเนินการตามข้อกำาหนดท้ายประกาศฯ ด้วย ซ่ึงประกอบด้วย  

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่จะต้อง

ดำาเนินการก่อนการก่อสร้าง ระหว่างการก่อสร้าง และระหว่าง

ประกอบกจิการ มาตรการตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 

การจัดทำารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว

2) สำาหรบัมาตรการทีจ่ะตอ้งดำาเนนิการกอ่นการกอ่สรา้ง 

ให้พิจารณาออกแบบให้มีอัตราส่วนของพื้นที่สีเขียวร้อยละ 50 

ของแปลงทีด่นิ สำาหรบัการกอ่สร้างใหมใ่นพืน้ทีใ่หม ่และรอ้ยละ 

30 ของแปลงที่ดิน สำาหรับการก่อสร้างใหม่ในพื้นที่เดิมที่เคยมี

การใช้ประโยชน์ และให้พิจารณาออกแบบและวางผังอาคาร 

ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่โดยรอบ โดยต้อง 

ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับชุมชนบริเวณใกล้เคียง

หมายเหตุ

แผนที่ หมายเลข 1 /2  ท้ ายประกาศกระทรวงฯ  

ได้มีการปรับปรุงประกาศกระทรวงฯ จังหวัดภูเก็ต (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2563
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รูปที่ 6 แผนที่หมายเลข 1/2 ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากร 

 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำาหนดเขตพื้นที่และ 

 มาตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อมในบริเวณ พ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ต  

 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

รูปที่ 7 แผนทีห่มายเลข 2/2 ทา้ยประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ 

 และสิ่งแวดล้อม  เรื่อง กำาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครอง 

 สิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560
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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เรื่อง กำาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

ในท้องที่อำาเภออ่าวลึก อำาเภอเมืองกระบี่ อำาเภอเหนือคลอง  

อำาเภอคลองท่อม และอำาเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ และ

ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 มีผลบังคับใช้ 

5 ปี ตั้งแต่ 1 เมษายน 2559 ถึง 31 มีนาคม 2563

เขตพื้นที่ที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตามหลัก

เกณฑ์ที่กำาหนดไว้ในประกาศนี้ ดังต่อไปนี้

(1) พื้นที่ภายในแนวเขตตามพระราชกฤษฎีกากำาหนด

บรเิวณทีด่นิสสุานหอย 75 ลา้นป ีหาดนพรตันธ์ารา หมู่เกาะพพี ี 

และเกาะใกล้เคียง ในท้องที่ตำาบลหนองทะเล ตำาบลอ่าวนาง 

ตำาบลไสไทย และตำาบลปากน้ำา อำาเภอเมอืงกระบี ่จังหวดักระบี ่

ให้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2526

(2) พื้นที่ภายในแนวเขตตามพระราชกฤษฎีกาขยาย

เขตอุทยานแห่งชาติสุสานหอย 75 ล้านปี หาดนพรัตน์ธารา  

หมู่ เกาะพีพี และเกาะใกล้เคียง ในท้องที่ตำาบลไสไทย  

อำาเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2539

(3) พื้นที่ภายในแนวเขตตามพระราชกฤษฎีกาให้ใช้ 

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับในท้องที่ 

บางแหง่ในจงัหวดัระนอง จงัหวดัพงังา จงัหวดักระบี ่จงัหวัดตรงั  

และจังหวัดสตูล พ.ศ. 2534 เฉพาะท้องที่ในจังหวัดกระบี่

พื้นที่จังหวัดกระบี่
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(4) พืน้ทีภ่ายในแนวเขตตามประกาศกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ เรื่อง กำาหนดเขตห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุน

ทีใ่ชก้บัเรอืยนตท์ำาการประมง ลงวนัที ่20 กรกฎาคม พ.ศ. 2515 

เฉพาะบริเวณทีวั่ดจากแนวชายฝัง่ทะเลออกไปในทะเลเปน็ระยะ 

3,000 เมตร ตัง้แตด่า้นเหนอืของตำาบลแหลมสกั อำาเภออา่วลกึ 

ไปทางทศิใตข้นานกบัแนวชายฝัง่ทะเลจนสดุเขตตำาบลทรายขาว

อำาเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

(5) พื้นที่บางส่วนภายในแนวเขตตามประกาศกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำาหนดห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและ

อวนรุนที่ใช้ประกอบเรือยนต์ทำาการประมงในที่จับสัตว์น้ำาบาง

แห่งของจังหวัดกระบี่ ลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2550

ให้จำาแนกพ้ืนท่ีท่ีให้ใช้มาตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อมตาม 

ข้างต้น เป็น 5 บริเวณ ดังต่อไปนี้

บริเวณที่ 1 เขตอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าชายเลน 

ได้แก่

(1) พื้นที่ป่าชายเลนในที่ดินของรัฐที่จำาแนกไว้ ตามมติ

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2530

(2) พ้ืนท่ีท่ีได้จำาแนกการใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภท 

ป่าชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม  

พ.ศ. 2553

(3) พืน้ท่ีทีค่ณะรฐัมนตรมีมีตเิมือ่วนัที ่17 ตลุาคม พ.ศ. 2553  

เห็นชอบให้นำาพื้นที่ป่าชายเลนที่จำาแนกออกเป็นเขตการใช้

ประโยชนท์ีด่นิในพืน้ทีป่า่ชายเลนตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วันที ่ 

15 ธนัวาคม พ.ศ. 2530 ในทอ้งทีต่ำาบลอา่วลกึใต ้ตำาบลแหลมสกั  

ตำาบลอา่วลกึนอ้ย อำาเภออา่วลกึ ตำาบลเขาคราม ตำาบลเขาทอง  

ตำาบลปากน้ำา ตำาบลกระบ่ีใหญ่ ตำาบลกระบี่น้อย ตำาบล 

คลองประสงค์ ตำาบลอ่าวนาง ตำาบลไสไทย อำาเภอเมืองกระบี่ 

ตำาบลเหนือคลอง ตำาบลคลองเขม้า ตำาบลตลิ่งชัน ตำาบล 

คลองขนาน ตำาบลปกาสยั ตำาบลเกาะศรีบอยา อำาเภอเหนอืคลอง  

ตำาบลเพหลา ตำาบลคลองท่อมใต้ ตำาบลห้วยน้ำาขาว ตำาบล 

คลองพน ตำาบลทรายขาว อำาเภอคลองทอ่ม และตำาบลคลองยาง  

ตำาบลเกาะกลาง ตำาบลเกาะลันตาน้อย ตำาบลศาลาด่าน  

ตำาบลเกาะลันตาใหญ่ อำาเภอเกาะลันตา



34

บริเวณที่ 2 เขตสงวนและคุ้มครองทรัพยากรป่าไม้ ได้แก่

1) พื้นที่ภายในแนวเขตอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี

2) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา

3) อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพี

4) เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล และ

5) พืน้ทีป่า่ภายในแนวเขตตามขอ้ 2 ทีม่มีตคิณะรฐัมนตร ี

 กำาหนดไว้ให้เป็นป่าเพื่อการอนุรักษ์และป่าไม้ถาวร

บริเวณที่ 3 เขตน่านน้ำาเพื่อคุ้มครองทรัพยากรทางทะเล 

ประมงและชายฝั่ง

บริเวณที่ 4 เขตการจัดการชายฝั่งทะเลและเกาะ ได้แก่

1) พืน้ทีช่ายหาดตลอดแนวชายฝัง่ทะเล ตัง้แตบ่า้นอา่วน้ำา  

ตำาบลแหลมสัก อำาเภออ่าวลึก จดแนวเขตด้านใต้ สุดเขต 

บ้านบ่อม่วง ตำาบลทรายขาว อำาเภอคลองท่อม ยกเว้นบริเวณ

ที่ 3

2) พื้นที่เกาะต่างๆ ยกเว้นบริเวณที่ 1 และบริเวณที่ 2

บรเิวณที ่5 ไดแ้ก ่พืน้ทีน่อกจากบรเิวณที ่1 ถงึบรเิวณที ่4  

ยกเว้นพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองกระบ่ี จำาแนกพื้นที่ที่ให้ใช้

มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ดังนี้

(1) เขตอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลน

(2) เขตสงวนและคุ้มครองทรัพยากรป่าไม้

(3) เขตน่านน้ำาเพื่อคุ้มครองทรัพยากรทางทะเล ประมง 

 และชายฝั่ง

(4) เขตการจัดการชายฝั่งทะเลและเกาะ

(5) พื้นที่นอกจากบริเวณที่ 1 ถึงบริเวณที่ 4 ยกเว้นพื้นที ่

 ในเขตเทศบาลเมืองกระบี่
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กรณีต้องห้ามและข้อยกเว้น

บริเวณที่ 1 การกระทำาใด ๆ  ทีก่อ่ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง

ลักษณะทางธรณีสัณฐานหรือสภาพทางธรรมชาติ ในพื้นที่

สันดอนหรือปากแม่น้ำา เว้นแต่เป็นกรณีที่ทางราชการกระทำา

เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง หรือเพื่อความปลอดภัยในการ

เดินเรือ

บริเวณที่ 2 การก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า หรือกระทำา

ด้วยประการใด ๆ ให้ป่าหรือทรัพยากรธรรมชาติเส่ือมสภาพ 

หรือเสียหาย

บริเวณที่ 3 เครื่องมืออวนลากชนิดมีถุง และเครื่องมือ

อวนรนุ ละวะ ชบิ หรอืรนุกุง้ หรอือวนถงุ ทกุชนดิและทกุขนาดที่

ใชเ้รอืยนตท์กุชนดิทำาการประมง เครือ่งมอือวนลอ้ม อวนญีปุ่น่ 

อวนตอ้นปลาทกุชนดิ และลอบดกัปลาทกุขนาด เครือ่งมืออวน

ทบัตลิง่ (อวนชกั) อวนลอยปลาทราย ซึง่ใชป้ระกอบกบัเครือ่งมอื 

กระทุง้น้ำาทำาการประมง อวนถว่ง ในพืน้ทีแ่นวปะการงัและกอง

หินในทะเล

บริเวณที่ 4 การกระทำาใด ๆ  ทีก่อ่ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง

ลักษณะทางธรณสีัณฐานหรือสภาพทางธรรมชาตขิองชายหาด

เปล่ียนแปลงไปจากเดิม หรือทำาให้ทัศนียภาพบริเวณชายหาด

เสียไป

กรณีห้ามกระทำาการหรือประกอบกิจกรรม

1) โรงงานทุกประเภทหรือทุกชนิดตามกฎหมายว่าด้วย

โรงงาน

2) ฌาปนสถาน เว้นแต่จำาเป็นต้องก่อสร้างทดแทน

ฌาปนสถานทีมี่อยูเ่ดมิตอ้งมีเครือ่งจกัรหรอือปุกรณเ์พือ่ควบคมุ

มลพิษหรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

3) สุสาน เว้นแต่ในกรณีท่ีสุสานเดิมนั้นได้ใช้ประโยชน์

เต็มพื้นที่แล้ว จึงจะก่อสร้างสุสานใหม่ได้โดยต้องมีระยะ 

ห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร
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4) คลงักา๊ซปโิตรเลยีมเหลว สถานทีบ่รรจกุา๊ซปโิตรเลียม

เหลวประเภทโรงบรรจุ สถานท่ีบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว

ประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำามันเชื้อเพลิง

5) คลังน้ำามันและสถานที่เก็บรักษาน้ำามันลักษณะท่ีสาม  

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำ ามันเชื้อเพลิง เ พ่ือ 

การจำาหน่าย

6) โรงเรือนหรืออาคารที่ใช้เลี้ยงสัตว์เพื่อการค้าหรือ 

เพือ่การทอ่งเทีย่วทีเ่ปน็แหลง่กำาเนดิมลพษิ ทีจ่ะตอ้งถกูควบคุม

การปล่อยมลพิษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

7) อาคารเลี้ยงนกแอ่นกินรัง

8) การจับหรือการครอบครองปลาสวยงามตามบัญชี 

ท้ายประกาศฯ

9) การเพาะเลีย้งกุง้เพือ่การคา้ เวน้แตเ่ปน็การเพาะเลีย้ง 

ในกระชัง หรือเป็นผู้ประกอบกิจการ ก่อนวันที่ประกาศนี้ 

ใช้บังคับ

10) การครอบครองซาก หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำาจากซาก 

เต่าทะเล พะยูน โลมา วาฬ ปลาฉลามวาฬ หรือสัตว์ทะเล 

หายากอื่น ๆ

11) การตดิตัง้ปา้ยหรอืการกอ่สรา้งส่ิงใด ๆ  เพือ่ตดิตัง้ปา้ย 

ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

12) การกอ่สรา้งอาคารหรอืส่ิงปลูกสรา้งใด ๆ  โดยรอบเขต

โบราณสถานที่ได้มีประกาศ ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วย 

โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน 

แห่งชาติ 

13) การก่อสร้างโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม  

สถานที่พักตากอากาศ อาคารที่อยู่อาศัย รวมตามกฎหมาย

ควบคุมอาคาร
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ข้อกำาหนดโดยทั่วไป

1) ต้องมีระยะห่างจากแนวชายฝ่ังทะเลไม่น้อยกว่า  

30 เมตร หรือมีความลาดชันไม่เกิน ร้อยละ 35

2) พื้นที่แนวชายฝั่งทะเลหรือที่ริมตลิ่งของปากแม่น้ำา

เข้าไปในแผ่นดินท่ีมีความสูงจาก ระดับน้ำาทะเลปานกลางไม่เกิน 

40 เมตร

3) พ้ืนท่ีท่ีมีความสูงจากระดับน้ำาทะเลปานกลางเกิน  

40 เมตร ให้ทำาได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 6 เมตร 

สำาหรับอาคารทรงจั่วให้มีความสูงได้ไม่เกิน 9 เมตร

4) ในพื้นที่ที่ความลาดชันเกินกว่าร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 

35 ให้ทำาได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 6 เมตร

5) พืน้ทีว่า่งตอ้งมพีืน้ท่ีสเีขยีวทีเ่ปน็ไมย้นืตน้และเปน็พนัธุ์

ไม้ท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50

6) ในพื้นที่เกาะพีพีดอนและเกาะลันตาใหญ่ ให้เป็นไป 

ตามหลักเกณฑ์พื้นที่แนวชายฝ่ังทะเลรอบเกาะเข้าไปใน 

แผน่ดินเปน็ระยะ 30 เมตร ห้ามกอ่สรา้งหรอืดดัแปลงอาคารใด ๆ   

พื้นที่ในระยะ 20 เมตร ให้ทำาได้เฉพาะอาคารอยู่อาศัย 

ทีเ่ปน็อาคารเดีย่ว ความสงูไมเ่กนิ 9 เมตร พืน้ท่ีท่ีมีความลาดชนั

ตั้งแต่ร้อยละ 15 ถึงร้อยละ 35 ให้ทำาได้เฉพาะอาคารอยู่อาศัย 

ที่มีความสูงไม่เกิน 8 เมตร
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รูปที่ 8 แผนท่ีท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่ 

 อำาเภออ่าวลึก อำาเภอเมืองกระบี่ อำาเภอเหนือคลอง อำาเภอคลองท่อม และอำาเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2559
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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

เรื่อง กำาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  

ในท้องที่อำาเภอคุระบุรี อำาเภอตะกั่วป่า อำาเภอท้ายเหมือง  

อำาเภอทับปุด อำาเภอเมืองพังงา อำาเภอตะก่ัวทุ่ง และอำาเภอเกาะยาว  

จังหวัดพังงา พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 31 

มีนาคม 2559 มีผลบังคับใช้ 5 ปี ตั้งแต่ 1 เมษายน 2559 ถึง 

31 มีนาคม 2564

เขตพื้นที่ที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตาม 

หลักเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ในประกาศนี้ ดังต่อไปนี้

(1) พื้นที่ภายในแนวเขตตามพระราชกฤษฎีกากำาหนด

บริเวณที่ดินป่าอ่าวพังงา ในท้องที่ตำาบลกระโสม ตำาบลกะไหล  

ตำาบลคลองเคียน อำาเภอตะก่ัวทุ่ง ตำาบลเกาะปันหยี อำาเภอเมืองพังงา  

และตำาบลเกาะยาวนอ้ย ตำาบลเกาะยาวใหญ ่กิง่อำาเภอเกาะยาว 

จังหวัดพังงา ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2524

(2) พื้นที่ภายในแนวเขตตามพระราชกฤษฎีกาให้ใช้ 

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในท้องที่ 

บางแห่งในจังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่   

จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล พ.ศ. 2534 เฉพาะท้องที่ 

ในจังหวัดพังงา

(3) พื้นที่ภายในแนวเขตตามประกาศกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ เรื่อง กำาหนดเขตห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและ

อวนรุนที่ใช้กับเรือยนต์ทำาการประมง ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2515 เฉพาะบริเวณที่วัดจากแนวชายฝั่งทะเลออกไป 

ในทะเลเป็นระยะ 3,000 เมตร ตั้งแต่ด้านเหนือของตำาบลคุระ 

อำาเภอครุะบรุ ีไปทางทศิใตข้นานกบัแนวชายฝัง่ทะเลจนสดุเขต 

ตำาบลมะรุ่ย อำาเภอทับปุด จังหวัดพังงา

พื้นที่จังหวัดพังง�
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(4) พื้นที่ภายในแนวเขตตามประกาศกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ เรื่อง กำาหนดเขตห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและ

อวนรุนทำาการประมงในบริเวณอ่าวพังงา ลงวันที่ 14 ธันวาคม  

พ.ศ. 2541

(5) พืน้ทีภ่ายในแนวเขตตามประกาศกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ เรื่อง กำาหนดเขตห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุน

ทีใ่ชก้บัเรอืยนต์ทำาการประมง ลงวันที ่20 กรกฎาคม พ.ศ. 2515 

เฉพาะบริเวณที่วัดจากแนวชายฝ่ังทะเลออกไปในทะเลเป็น

ระยะ 3,000 เมตร ตัง้แตด่า้นเหนอืของตำาบลครุะ อำาเภอคุระบรุ ี 

ไปทางทิศใต้ขนานกับแนวชายฝ่ังทะเลจนสุดเขตตำาบลมะรุ่ย 

อำาเภอทับปุด จังหวัดพังงา

(6) พื้นที่ภายในแนวเขตตามประกาศกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ เรื่อง กำาหนดเขตห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและ

อวนรุนทำาการประมงในบริเวณอ่าวพังงา ลงวันที่ 14 ธันวาคม  

พ.ศ. 2541

1. ให้จำาแนกพื้นที่ที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

ตามข้างต้นเป็น 6 บริเวณ ดังต่อไปนี้

บริเวณที่ 1 เขตอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลน

บริเวณที่ 2 เขตสงวนและคุม้ครองทรพัยากรปา่ไม ้ไดแ้ก่

- เขตอุทยานแห่งชาติแหลมสน

- เขตอุทยานแห่งชาติศรีพังงา

- เขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระ - เกาะพระทอง

- เขตอุทยานแห่งชาติเขาหลัก - ลำารู่

- เขตอุทยานแห่งชาติเขาลำาปี - หาดท้ายเหมือง

- เขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา

บริเวณที่ 3 เขตน่านน้ำาเพื่อคุ้มครองทรัพยากรทางทะเล 

ประมงและชายฝั่ง ได้แก่
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- พื้นที่ทะเลบริเวณที่วัดจากแนวชายฝั่งทะเลออกไป

ในทะเลเป็นระยะ 3,000 เมตร ตั้งแต่ด้านเหนือของตำาบลคุระ 

อำาเภอครุะบรุ ีไปทางทศิใตข้นานกบัแนวชายฝัง่ทะเลจนสดุเขต

ตำาบลมะรุ่ย อำาเภอทับปุด จังหวัดพังงา

- พื้นที่ภายในแนวเขตตามประกาศกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ เรื่อง กำาหนดเขตห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและ

อวนรุนทำาการประมงในบริเวณอ่าวพังงา ลงวันที่ 14 ธันวาคม  

พ.ศ. 2541

บริเวณที่ 4 เขตคุ้มครองแหล่งวางไข่ของเต่าทะเล ได้แก่

- พื้นที่บริเวณชายหาดด้านตะวันตกของเกาะพระทอง 

ตำาบลเกาะพระทอง อำาเภอคุระบุรี เริ่มจากหมู่ที่ 4 บ้านปากจก  

ไปทางทิศใต้จนสุดเขตหมู่ที่ 1 บ้านทุ่งดาบ

- พื้นท่ีบริเวณชายหาดตลอดเขตอำาเภอท้ายเหมือง  

เร่ิมจากเขาหน้ายักษ์ ไปทางทิศใต้ จนจดเส้นแบ่งเขต 

การปกครองระหว่างจังหวัดพังงากับจังหวัดภูเก็ต

บริเวณที่ 5 เขตการจัดการชายฝั่งทะเลและเกาะ ได้แก่

(1) พื้นที่ชายหาดตลอดแนวชายฝั่งทะเลของจังหวัดพังงา  

ยกเว้นพื้นท่ีในบริเวณที่ 4 (2) พ้ืนที่ เกาะต่างๆ ยกเว้น 

บริเวณที่ 1 บริเวณที่ 2 และบริเวณที่ 4

บรเิวณที ่6 ไดแ้ก ่พืน้ทีน่อกจากบรเิวณที ่1 ถงึบรเิวณที ่5

นอกจากตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑท์ีก่ำาหนดไวใ้นประกาศ

นี้แล้วก่อนการก่อสร้างอาคาร หรือดำาเนินโครงการหรือ 

ประกอบกิจการ ให้จัดทำาและเสนอรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

เบือ้งตน้หรอืรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดล้อม แลว้แต่ 

กรณี ต่อสำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิง่แวดลอ้มตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และระเบยีบปฏบิตัทิีก่ำาหนดไว ้

ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
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กรณีต้องห้ามและข้อยกเว้น

บริเวณที่ 1 การกระทำาใด ๆ  ทีก่อ่ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง

ลักษณะทางธรณีสัณฐานหรือสภาพทางธรรมชาติ ในพื้นที่

สันดอนหรือปากแม่น้ำา เว้นแต่เป็นกรณีที่ทางราชการกระทำา

เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง หรือเพื่อความปลอดภัยในการ

เดินเรือ

บริเวณที่ 2 การกอ่สรา้ง แผว้ถาง เผาปา่ หรอืกระทำาดว้ย

ประการใดๆ ใหป้า่หรอืทรพัยากรธรรมชาตเิสือ่มสภาพหรอืเสยี

หาย

บริเวณที่ 3 เครื่องมืออวนลากชนิดมีถุง และเครื่องมือ

อวนรุน ละวะ ชิบ หรือรุนกุ้ง หรืออวนถุง ทุกชนิดและทุกขนาด 

ที่ ใช้ เรือยนต์ทุกชนิดทำาการประมง เคร่ืองมืออวนล้อม  

อวนญี่ปุ่น อวนต้อนปลาทุกชนิด และลอบดักปลาทุกขนาด 

เคร่ืองมืออวนทับตลิ่ง (อวนชัก) อวนลอยปลาทราย ซ่ึงใช้

ประกอบกบัเครือ่งมอืกระทุง้น้ำาทำาการประมง อวนถว่ง ในพืน้ที่

แนวปะการังและกองหินในทะเล

บริเวณที่ 4 การกระทำาใด ๆ  ทีก่อ่ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง

ลักษณะทางธรณสีัณฐานหรือสภาพทางธรรมชาตขิองชายหาด

เปล่ียนแปลงไปจากเดิม หรือทำาให้ทัศนียภาพบริเวณชายหาด

เสียไป                                   

กรณีห้ามกระทำาการหรือประกอบกิจกรรม

1) โรงงานทุกประเภทหรือทุกชนิดตามกฎหมายว่าด้วย

โรงงาน

2) ฌาปนสถาน เว้นแต่จำาเป็นต้องก่อสร้างทดแทน

ฌาปนสถานที่มีอยู่เดิมต้องมีเครื่องจักรหรืออุปกรณ์เพ่ือ 

ควบคุมมลพิษหรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

3) สุสาน เว้นแต่ในกรณีท่ีสุสานเดิมนั้นได้ใช้ประโยชน์ 

เตม็พืน้ทีแ่ลว้ จงึจะกอ่สรา้งสสุานใหมไ่ดโ้ดยต้องมีระยะหา่งจาก 

แนวชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร
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4) คลงักา๊ซปโิตรเลยีมเหลว สถานทีบ่รรจกุา๊ซปโิตรเลียม

เหลวประเภทโรงบรรจุ สถานท่ีบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว

ประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำามันเชื้อเพลิง

5) โรงเรือนหรืออาคารที่ใช้เลี้ยงสัตว์เพื่อการค้าหรือ 

เพือ่การทอ่งเทีย่วทีเ่ปน็แหลง่กำาเนดิมลพษิ ทีจ่ะตอ้งถกูควบคุม

การปล่อยมลพิษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

6) กิจการที่นำาบ้านพักอาศัยท่ีอยู่ในที่ดินแปลงเดียวกัน

หรือติดต่อกันเพื่อให้บริการที่พักไม่ว่าระยะสั้นหรือระยะยาว 

ลกัษณะทีไ่มเ่ขา้ขา่ยโรงแรม และมจีำานวนหอ้งพกัตัง้แต ่30 หอ้ง

ขึ้นไป ยกเว้นบริเวณที่ 6

7) อาคารเลี้ยงนกแอ่นกินรัง
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รูปที่ 9 แผนท่ีท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่ 

 อำาเภอคุระบุรี อำาเภอตะก่ัวป่า อำาเภอท้ายเหมือง อำาเภอทับปุด อำาเภอเมืองพังงา อำาเภอตะก่ัวทุ่ง และอำาเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. 2559
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ร�ยง�นผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น	(IEE)	

และ

ร�ยง�นวิเคร�ะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	(EIA)

	 ก�รก่อสร้�งอ�ค�ร	 ดำ�เนินโครงก�รหรือประกอบกิจก�รให้จัดทำ�

และร�ยง�นผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและร�ยง�นวิเคร�ะห์ผลกระทบ	

สิ่งแวดล้อมแต่ละพื้นที่แตกต่�งกันดังต�ร�งที่	1	และ	2
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ตารางที่ 1 การรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)

ชลบุรี สุราษฎร์ฯ กระบี่ พังงา
เพชรบุรี/
ประจวบฯ

ภูเก็ต

โรงงานส่งพลังงานไฟฟ้า หรือโรงงานจำาหน่ายพลังงาน ไม่ระบุ

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน (เมกะวัตต์) ไม่ระบุ 5-10W ไม่ระบุ

กิจการเกี่ยวกับการผลิต และหรือจำาหน่ายไอน้ำา ไม่ระบุ ใช่

โรงแรม / ที่พักอาศัยรวม กรณีห่างจากชายฝั่งเกิน 
50 เมตร (ห้อง/ตารางเมตร)

30-79 /
1,500- 4,000

10-79 /
 

30-79 / 1,500-4,000

นำาที่พักอาศัยประกอบกิจการโรงแรม (ห้อง) 30-79 ไม่ระบุ >30 30-79 >30

สถานพยาบาล (เตียง) 10-29 10-59 10-29

การขุด ตัก หรือลอก กรวด / ดิน / ทราย ไม่ระบุ ลึก >3 ม./

การจัดสรรที่ดิน (แปลง / ไร่) 30-500/1.8-100 <500/<100 100-500/19-100 30-500 / 1.8-100

ท่าเทียบเรือ ระวางเรือ (ตันกรอส) / ความยาวหน้าท่า 
(เมตร) / พื้นที่รวมท่าเทียบเรือ (ตารางเมตร)

100-500 /
20-100/200-1,000

100-500/20-
100/200-1,000

10-500/20-100
/200-1,000

-/-/1001,000
100-500/20-

100/200-1,000

ท่าเทียบเรือสำาราญและกีฬา (จำานวนลำา / พื้นที่) 5-50/100-1,000 10-50/100-1,000 5-50/100-1,000

เขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำา (ล้าน ลบ.ม.) ไม่ระบุ 0.16-100

ทาง/ถนนส่วนบุคคลบนทางชัน
(ความชัน/ความยาวถนน)

>15% /
500-1,500 ม.

ไม่ระบุ

ทางหลวง (ความชัน) 15-25% ไม่ระบุ 15-25%

โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (น้ำาทิ้ง ลบ.ม.ต่อวัน) <3,000 ไม่ระบุ ใช่ ไม่ระบุ

กิจการกำาจัดขยะ (น้ำาหนักขยะ ตันต่อวัน) <50 <50 ใช่ <50 ไม่ระบุ
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ชลบุรี สุราษฎร์ฯ กระบี่/พังงา เพชรบุรี/ประจวบฯ ภูเก็ต

โรงไฟฟ้าพลังความร้อน * *

*

* ใช่

โรงแรม / ที่พักอาศัยรวม กรณีห่างจากชายฝั่งเกิน
50 เมตร (ห้อง / ตารางเมตร)

>80/
>4,000

* * *

โรงแรม / ท่ีพักอาศัยรวมกรณีห่างฝ่ังน้อยกว่า 50 เมตร ทุกขนาด ทุกขนาด

ที่พักอาศัยเป็นโรงแรม (ห้อง) >80 * >80

สถานพยาบาล (เตียง) >30 *

*

>30

การจัดสรรที่ดิน (แปลง / ไร่) >250 / >100 *

*

ท่าเทียบเรือ ระวางเรือ (ตันกรอส) / ความยาวหน้าท่า 
(เมตร) / พื้นที่รวมท่าเทียบเรือ (ตารางเมตร)

>500/>100
/>1,000

*

ท่าเทียบเรือสำาราญ ทุกขนาด *

ทาง / ถนนส่วนบุคคลบนทางชัน
ความชัน >15% /

>1,500 เมตร
>2 เลน ยาว 

>1,500 m (บริเวณ 4)

ทางหลวง (ความชัน / อื่นๆ) >25% / สูงกว่า 80 ม. รทก. *

โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ความสามารถ
การบำาบัดน้ำาเสีย สบม.ต่อวัน)

* * *

กิจการกำาจัดขยะมูลฝอย (น้ำาหนักขยะ ตันต่อวัน) >50 >50 >50 >50

โรงฆ่าสัตว์ * * ใช่

ตารางที่ 2 การรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

* ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง กำาหนดประเภทและขนาดโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 
ส่ิงแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมซึง่กำาหนดโครงการกจิการ หรอืการดำาเนนิการท่ีอาจมผีลกระทบตอ่ทรพัยากรธรรมชาต ิคุณภาพสิง่แวดลอ้ม สขุภาพ อนามยั คุณภาพชวีติ  
ของประชาชนในชมุชนอยา่งรนุแรง ตอ้งจดัทำารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขในการจดัทำารายงานการประเมนิผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อม
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คว�มรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครือข่�ย

เครอืขา่ย (Network) คอื การเชือ่มโยงของกลุม่ 

ของคนหรือกลุ่มองค์กรท่ีสมัครใจท่ีจะแลกเปลี่ยน

ข่าวสารร่วมกัน หรือทำากิจกรรมร่วมกัน โดยมี

การจัดระเบียบโครงสร้างของคนในเครือข่าย 

ด้วยความเป็นอิสระเท่าเทียมกันภายใต้พื้นฐาน 

ของความเคารพสทิธ ิเช่ือถอื เอือ้อาทร ซึง่กนัและกนั  

(เสรี พงศ์พิศ, 2548)

การรวมกันเป็นเครือข่ายเป็นการนำาพลัง

หรือศักยภาพของสมาชิกมารวมกัน เพ่ือเพิ่ม 

ขีดความสามารถจนเพียงพอที่จะดำาเนินกิจกรรม

ตา่ง ๆ  ใหป้ระสบความสำาเรจ็ในลกัษณะการเพิม่พลงั  

ทางปัญญานำาไปสู่การเกิดพลังในการทำางาน 

และอำานาจในการต่อรองให้บรรลุตามเป้าหมาย 

ของเครือข่าย รูปที่ 10 ลักษณะแนวคิดเครือข่าย

มิติความสัมพันธ์

- ความสัมพันธ์และเชื่อมโยง
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้
- ช่วยเหลือ พึ่งพา
- ความสัมพันธ์สร้างพลังและอำานาจต่อรอง

- ความร่วมมือสู่เป้าหมายร่วม
- เปิดรับซึ่งกันและกัน
- มีข้อตกลงร่วมกัน
- ระดมทรัพยากร ความรู้

มิติการประสาน ความร่วมมือ

- ขยายแนวคิดและอุดมการณ์
- พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้
- สร้างแนวร่วม/กัลยาณมิตร
- ประสานผลประโยขน์โดย
  ไม่สูญเสียเอกลักษณ์

มิติกระบวนการ
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องค์ประกอบของเครือข่�ย

1. มีการรับรู้และมุมมองที่เหมือนกัน

 ตอ้งมีความรูสึ้กนกึคดิและการรับรูเ้หมอืนกนัถึงเหตผุล

ในการเขา้มารว่มกนัเปน็เครอืข่าย เช่น มคีวามเขา้ใจในตัวปญัหา

และมีจติสำานึกในการแกไ้ขปญัหารว่มกนั ประสบกบัปญัหาอยา่ง

เดียวกันหรือต้องการความช่วยเหลือในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน 

ซึ่งจะส่งผลให้สมาชิกของเครือข่ายเกิดความรู้สึกผูกพันในการ

ดำาเนินกิจกรรมร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาหรือลดความเดือดร้อน 

ที่เกิดขึ้น

การรับรูร้ว่มกนัถอืเปน็หวัใจของเครอืขา่ยทีท่ำาใหเ้ครอืขา่ย 

ดำาเนินไปอย่างต่อเนื่อง เพราะถ้าเริ่มต้นด้วยการรับรู้ที่ต่างกัน  

มีมุมมองหรือแนวคิดที่ไม่เหมือนกันแล้ว จะประสานงาน

และขอความร่วมมือยาก เพราะแต่ละคนจะติดอยู่ในกรอบ 

ความคิดของตัวเอง มองปัญหาหรือความต้องการไปคนละ

ทิศละทาง แต่ทั้งนี้มิได้หมายความว่าสมาชิกของเครือข่ายจะ

มีความเห็นที่ต่างกันไม่ได้ เพราะมุมมองที่แตกต่างช่วยให้เกิด

การสรา้งสรรค์ในการทำางาน แตค่วามแตกตา่งนัน้ตอ้งอยูใ่นสว่น

ของกระบวนการ (process) ภายใต้การรับรู้ถึงปัญหาที่สมาชิก

ทุกคนยอมรับแล้ว มิฉะนั้นความเห็นที่ต่างกันจะนำาไปสู่ความ

แตกแยกและแตกหักในที่สุด

2. มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน

 วิสัยทัศน์ร่วมกัน หมายถึงการที่สมาชิกมองเห็น 

จุดมุ่งหมายในอนาคตที่เป็นภาพเดียวกัน มีการรับรู้และเข้าใจ

ไปในทิศทางเดียวกัน และมีเป้าหมายที่จะเดินทางไปด้วยกัน  

การมีวิสัยทัศน์ร่วมกันจะทำาให้กระบวนการขับเคลื่อนเกิดพลัง  

มคีวามเปน็เอกภาพ และชว่ยผอ่นคลายความขดัแยง้อนัเน่ืองมา

จากความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ในทางตรงกันข้าม ถ้าวิสัยทัศน ์

หรือเป้าหมายของสมาชิกบางกลุ่มขัดแย้งกับวิสัยทัศน์หรือ

เป้าหมายของเครือข่าย พฤติกรรมของสมาชิกกลุ่มน้ันก็จะ

เริ่มแตกต่างจากแนวปฏิบัติท่ีสมาชิกเครือข่ายกระทำาร่วมกัน  

ดังนั้น แม้ว่าจะต้องเสียเวลามากกับความพยายามในการสร้าง

วสัิยทศันร์ว่มกนั แตก็่จำาเปน็จะตอ้งทำาใหเ้กดิขึน้ หรอืถา้สมาชิก

มีวิสัยทัศน์ส่วนตัวอยู่แล้ว ก็ต้องปรับให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์

ของเครือข่ายให้มากที่สุดแม้จะไม่ซ้อนทับกันแนบสนิทจนเป็น

ภาพเดียวกัน แต่อย่างน้อยก็ควรสอดรับไปในทิศทางเดียวกัน
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3. มีความสนใจหรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน

 คำาว่าผลประโยชน์ครอบคลุมทั้งผลประโยชน์ที่เป็น

ตัวเงินและผลประโยชน์ไม่ใช่ตัวเงิน ถ้าการเข้าร่วมในเครือข่าย

สามารถตอบสนองตอ่ความตอ้งการของเขาหรอืมผีลประโยชน์

รว่มกนั กจ็ะเปน็แรงจงูใจใหเ้ขา้มามสีว่นรว่มในเครอืขา่ยมากขึน้

ดังนั้น ในการที่จะดึงใครสักคนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ดำาเนินงานของเครือข่าย จำาเป็นต้องคำานึงถึงผลประโยชน์ที่ 

เขาจะได้รับจากการเข้าร่วม ถ้าจะให้ดีต้องพิจารณาล่วงหน้า

กอ่นทีเ่ขาจะรอ้งขอ ลกัษณะของผลประโยชน์ทีส่มาชกิแตล่ะคน

จะได้รับอาจแตกต่างกัน แต่ควรต้องให้ทุกคนและต้องเพียงพอ 

ที่จะเป็นแรงจูงใจให้เขาเข้ามีส่วนร่วมในทางปฏิบัติได้จริง  

ไม่ใช่เป็นเข้ามาเป็นเพียงไม้ประดับเน่ืองจากมีตำาแหน่งใน 

เครือข่าย แต่ไม่ได้ร่วมปฏิบัติภารกิจ เมื่อใดก็ตามที่สมาชิก 

เห็นว่าเขาเสียประโยชน์มากกว่าได้ หรือเมื่อเขาได้ในสิ่ง 

ที่ต้องการเพียงพอแล้ว สมาชิกเหล่านั้นก็จะออกจากเครือข่าย

ไปในที่สุด

4. การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย

 การมสีว่นรว่มของสมาชกิในเครอืขา่ย เปน็กระบวนการ 

ที่สำาคัญมากในการพัฒนาความเข้มแข็ง ของเครือข่าย  

เป็นเงื่อนไขที่ทำาให้เกิดการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และ

ร่วมลงมือกระทำาอย่างเข้มแข็ง ดังนั้น สถานะของสมาชิก 

ในเครอืขา่ยควรมคีวามเทา่เทียมกนั ทกุคนอยูใ่นฐานะ “หุน้สว่น  

(partner)” ของเครือข่าย เป็นความสัมพันธ์ในแนวราบ  

(horizontal relationship) คือ ความสัมพันธ์ฉันท์เพื่อน มากกว่า

ความสัมพันธ์ในแนวดิ่ง (vertical relationship) ในลักษณะ 

เจ้านายลูกน้อง ซึ่งบางครั้งก็ทำาใด้ยากในทางปฏิบัติเพราะต้อง

เปล่ียนกรอบความคิดของสมาชิกในเครือข่ายโดยการสร้าง

บรบิทแวดลอ้มอืน่ ๆ  เขา้มาประกอบ แตถ่า้ทำาไดจ้ะสรา้งความ

เข้มแข็งให้กับเครือข่ายมาก

5. มีการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน

 องค์ประกอบท่ีจะทำาให้เครือข่ายดำาเนินไปอย่างต่อเน่ือง  

คือ การที่สมาชิกของเครือข่ายต่างก็สร้างความเข้มแข็งให้กัน
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และกัน โดยนำาจุดแข็งของฝ่ายหนึ่งไปช่วยแก้ไขจุดอ่อนของอีก

ฝา่ยหนึง่ แลว้ทำาใหไ้ด้ผลลพัธเ์พ่ิมขึน้ในลกัษณะพลงัทวคีณู (1+1 

> 2) มากกว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเมื่อต่างคนต่างอยู่

6. มีการเกื้อหนุนพึ่งพากัน

 เป็นองค์ประกอบที่ทำาให้เครือข่ายดำาเนินไปได้

อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน การที่สมาชิกเครือข่ายตกอยู่ใน

สภาวะจำากัดทั้งด้านทรัพยากร ความรู้ เงินทุน กำาลังคน ฯลฯ  

ไมส่ามารถทำางานใหบ้รรลเุปา้หมายอยา่งสมบรูณไ์ดด้ว้ยตนเอง

โดยปราศจากเครือข่าย จำาเป็นต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันระหว่าง

สมาชิกในเครือข่าย การทำาให้หุ้นส่วนของเครือข่ายยึดโยงกัน

อย่างเหนียวแน่น จำาเป็นต้องทำาให้หุ้นส่วนแต่ละคนรู้สึกว่า 

หากเอาหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งออกไปจะทำาให้เครือข่ายล้มลง 

การดำารงอยู่ของหุ้นส่วนแต่ละคนจึงเป็นสิ่งจำาเป็นสำาหรับ 

การดำารงอยูข่องเครอืขา่ย การเกือ้หนนุพ่ึงพากนัในลกัษณะนีจ้ะ

ส่งผลให้สมาชิกมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันโดยอัตโนมัติ

7. มีปฏิสัมพันธ์กันในเชิงแลกเปลี่ยน

 หากสมาชิกในเครือข่ายไม่มีการปฏิสัมพันธ์กัน 

ก็ ไม่ต่ างอะไรกับก้อนหินแต่ละก้อนที่ รวมกันอยู่ในถุ ง  

แต่ละก้อนก็อยู่ในถุงอย่างเป็นอิสระ ดังนั้นสมาชิกในเครือข่าย 

ต้องทำากิจกรรมร่วมกันเพ่ือก่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน  

เช่น มีการติดต่อกันผ่านทางการเขียน การพบปะพูดคุย 

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน หรือมีกิจกรรม

ประชุมสัมมนาร่วมกัน โดยที่ผลของการปฏิสัมพันธ์ น้ี  

ต้องก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเครือข่ายตามมาด้วย

ลักษณะของปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกควรเป็นการ 

แลกเปล่ียนกัน (reciprocal exchange) มากกว่าที่จะเป็น 

ผู้ ให้หรือ เป็นผู้ รับฝ่ ายเดียว (un i l a te ra l  exchange )  

ยิ่งสมาชิกมีปฏิสัมพันธ์กันมากเท่าใดก็จะเกิดความผูกพัน

ระหว่างกันมากขึ้นเท่านั้น ทำาให้การเช่ือมโยงแน่นแฟ้น 

มากขึ้น มีการเรียนรู้ระหว่างกันมากขึ้น สร้างความเข้มแข็ง 

ให้กับเครือข่าย
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รูปที่ 11 รูปแบบกิจกรรมในการดำาเนินการของเครือข่ายในพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม



53

คว�มจำ�เป็นที่ต้องมีเครือข่�ย	

การพัฒนางานหรือการแก้ปัญหาใดๆ ที่ใช้วิธีดำาเนินงาน 

ใน รูปแบบท่ีสืบทอดกันเป็นวัฒนธรรมภายในกลุ่มคน  

หน่วยงาน หรือองค์กรเดียวกัน จะมีลักษณะไม่ต่างจากการ 

ปิดประเทศที่ไม่มีการติดต่อสื่อสารกับภายนอก การดำาเนิน

งานภายใต้กรอบความคิดเดิม อาศัยข้อมูลข่าวสารท่ีไหลเวียน 

อยู่ภายใน ใช้ทรัพยากรหรือสิ่งอำานวยความสะดวกที่พอจะ

หาได้ใกล้มือ หรือถ้าจะออกแบบใหม่ก็ต้องใช้เวลานานมาก  

จะเปน็อปุสรรคตอ่การพฒันางานอยา่งย่ิงและไมอ่าจแกป้ญัหา

ที่ซับซ้อนได้

การสร้าง “เครือข่าย” สามารถช่วยแก้ปัญหาด้วยการ 

เปิดโอกาสให้บุคคลและองค์กรได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 

รวมทั้งบทเรียนและประสบการณ์กับบุคคลหรือองค์กรที่อยู่

นอกหน่วยงานของตน ลดความซ้ำาซ้อนในการทำางาน ให้ความ 

ร่วมมือและทำางานในลักษณะที่เอ้ือประโยชน์ซ่ึงกันและกัน 

เสมือนการเปิดประตูสู่โลกภายนอก 

ปัจจัยก�รขับเคลื่อนเครือข่�ย	

1. การจัดองค์กร 

 ในขัน้ตอนนี ้ผูน้ำาจะตอ้งสรา้งความชัดเจนกบับคุลากร

ในองค์กร หรือ การสร้างวัฒนธรรมองค์กร เตรียมความ

พร้อมของบุคลากร หน้าที่ของผู้นำา คือ ช้ีทิศทางขององค์กร  

สร้างกระบวนการทำางานอย่างมีมาตรฐานและมีความ

ชัดเจน มีความยืดหยุ่นในการทำางาน เพื่อความรวดเร็วและ 

เกิดประสิทธิภาพการทำางานมากที่สุด สามารถวัดผลได้ และ 

ที่สำาคัญจะต้องมีการปรับใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและ 

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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2. ด้านกลยุทธ์องค์กร 

 ผู้นำาจะต้องสามารถมองภาพ และผู้นำาจะต้องรู้ว่า 

องค์กรจะมุ่งหน้าไปทางใด ผู้นำาจะต้องมองภาพออกมา 

ในทุกมิติ ที่จะเป็นภาพในอนาคตขององค์กรอีกด้วย

3. แผนการดำาเนินของเครือข่าย

 ผู้นำาจะต้องสร้างแผนการดำาเนินงานที่ ชัดเจน  

ซึ่งแผนงานดังกล่าวจะต้องสามารถขับเคลื่อนได้ โดยไม่ขัดกับ

พื้นฐานขององค์กร รวมถึงเป็นแผนการดำาเนินงานที่สามารถ

นำามาใช้เป็นจุดแข็งได้

บทบ�ทหน้�ที่ของเครือข่�ย

บทบาทหน้าที่ในการเฝ้าระวัง

1. เฝ้าระวังการทำาการประมงที่ผิดกฎหมาย เช่น  

การลักลอบนำาลูกสัตว์น้ำาเพื่อประกอบอาหาร การทำาประมง 

โดยใชเ้ครือ่งมอืผิดกฎหมาย (เชน่ อวนลาก อวนรนุ) การทำาประมง 

พานิชย์ในเขตชายฝัง ฯลฯ

2. เฝา้ระวังการกอ่สร้างอาคารและการใช้ประโยชนพ์ืน้ที่ 

ต่างๆ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวง (พื้นที่ คุ้มครอง 

สิง่แวดลอ้ม) พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร และพระราชบญัญติั 

ผังเมือง

3. เฝ้าระวังการปล่อยมลพิษสู่ ส่ิงแวดล้อมในพื้นที่

คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

4. เฝ้าระวังประเด็นอื่น ๆ ตามที่ประกาศไว้ในประกาศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



55

บทบ�ทหน้�ที่ ในก�รติดต�ม

1. ติดตามการก่อสร้างอาคารต่างๆ ที่ได้รับอนุญาตแล้ว

ให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมไปถึงการดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้

รับอนุญาต

2. ติดตามการบำาบัดน้ำาเสียของบ้านเรือนและกิจการ 

ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย

3. ติดตามประเด็นอื่นๆ ให้สอดคล้องกับประกาศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บทบ�ทในก�รสร้�งจิตสำ�นึกและให้คว�มรู้ 

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรประมงและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

2. สร้างเครือข่ายคนรุ่นใหม่ๆ เข้ามาทำางานร่วมกับคน 

รุ่นเก่าในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังและ

ทรัพยากรการประมง

3. สง่เสรมิการศกึษา ความรูค้วามเขา้ใจ ดา้นการอนรัุกษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมด้านนิเวศวิทยา และ 

ด้านการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

4.  ส่งเสริมการศึกษาวิจัย ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ด้านนิเวศวิทยาและด้านการจัดการ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม
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ตัวอย่�งกิจกรรมก�รดำ�เนินง�นของเครือข่�ย

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. การปลูกต้นไม้ฟื้นฟูป่าชายเลน 

2. การอนรุกัษแ์ละฟืน้ฟหูอยมอืเสอืและสตัวท์ะเลหายาก 

3. การจัดวางทุ่นแสดงแนวเขตปะการังน้ำาตื้น

4. ปล่อยพันธุ์หอยมือเสือ

5. ปลูกป่าชายเลน

6. ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำา

7. การดำาน้ำาเก็บขยะตามแนวปะการังใต้ท้องทะเล

8. ทำาความสะอาดชายหาด เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม 

 Fullmoon party ทุกๆ เดือน

9. การจัดทำาธนาคารปูม้า

10. ดำาเนินงานในโครงการบริหารจัดการป่าไม้และ 

 ลุม่น้ำาแบบบรูณาการบนฐานชมุชนโดยการประยกุตใ์ช ้

 กลไกชดเชยตอบแทนคุณค่าระบบนิเวศ (CBFCM)  

 เป็นเวลา 5 ปี

ด้านกฎหมาย

1. การรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรประมงโดยใช้เครื่องมือ 

 ประมงที่ไม่ทำาลายล้างในการทำาการประมง

2. การใหค้วามรูด้า้นสิง่แวดลอ้ม และความรว่มมอืในการ 

 ดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม จากโรงเรียน ชุมชน  

 ภาคเอกชน และนักท่องเที่ยว 
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ภ�พรวมเครือข่�ยในพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

57

	 เครือข่�ยในก�รเฝ้�ระวังและติดต�มผลก�รดำ� เนินง�นต�มม�ตรก�ร	

คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม	 ก�รรวมตัวกันของเครือข่�ย

เป็นก�รสร้�งศักยภ�พของสม�ชิกเพื่อเพิ่มขดีคว�มส�ม�รถในก�รดำ�เนินกจิกรรมต่�ง	ๆ 		

ให้ประสบผลสำ�เร็จในลักษณะเพิ่มพลังท�งปัญญ�	 นำ�ไปสู่ก�รเกิดพลังในก�รทำ�ง�น		

สร้�งอำ�น�จในก�รต่อรองให้บรรลุต�มวัตถุประสงค์ของเครือข่�ย

	 ในส่วนนี้นำ�เสนอภ�พรวมของเครือข่�ยในแต่ละพ้ืนที่	 โดยสรุปไว้ในแผนภ�พ

ต่อไปนี้
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เครือข่ายใน

พื้นที่คุ้มครอง

สิ่งแวดล้อม

จังหวัดสมุทรปราการ

เค
ร
ือ
ข
่�ย
พ
ัฒ
น
�

พ
ื้น
ท
ี่ส
ีเข
ีย
ว

ม
ูล
น
ิธ
ิช
ัย
พ
ัฒ
น
�

ว
ัด
จ
�ก
แด
ง

ก
ล
ุ่ม
ว
ิส
�ห
กิ
จ
ชุ
ม
ช
น

ว
น
เก
ษ
ต
ร
บ
�ง
ก
ะเจ
้�

ก
ลุ่
ม
ร
่ว
ม
ใจ

จ
ัด
ก
�ร
น้
ำ�เชิ
ด
ช
ู

บ
�ง
ก
ะเบ
ื้อ
ง
	

บ
ร
ิษ
ัท
	ป
ต
ท
.	

จ
ำ�ก
ัด
	(
ม
ห
�ช
น
)

บ
ร
ิษ
ัท
	พ
ีท
ีท
ี	โ
ก
ล
บ
อ
ล
	

เค
ม
ิค
อ
ล
	จ
ำ�ก
ัด
	(
ม
ห
�ช
น
)

รูปที่ 12 ภาพรวมของเครือข่ายในพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ

เค
ร
ือ
ข
่�ย
จ
ัด
ก
�ร
น
้ำ�แ
ล
ะ

ก
�ร
ก
ัด
เซ
�ะ
ร
ิม
ต
ล
ิ่ง

เค
ร
ือ
ข
่�ย
ก
�ร
จ
ัด
ก
�ร
ข
ย
ะ

แล
ะส
ิ่ง
แว
ด
ล
้อ
ม

เค
ร
ือ
ข
่�ย
พ
ัฒ
น
�

แล
ะส
่ง
เส
ร
ิม
อ
�ช
ีพ

เครือข่�ย

ท่องเที่ยวชุมชน

วิส�หกิจบ�งน้ำ�ผึ้ง

โฮมสเตย์

วิส�หกิจชุมชนป่�

ชุมชนเมือง	

สวนป่�เกดน้อมเกล้�

เครือข่�ยพัฒน�

เย�วชนและก�รศึกษ�

กลุ่มอนุรักษ์ลำ�พู

บ�งกระสอบ
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เครือข่ายใน

พื้นที่คุ้มครอง

สิ่งแวดล้อม

จังหวัดชลบุรี

ก
ล
ุ่ม
ป
ร
ะม
ง
ต
้น
แ
บ
บ

พ
ื้น
บ
้�น
น
�เ
ก
ล
ือ

ชมรมส่งเสริม

ก�รท่องเที่ยว

โดยชุมชนหนองปล�ไหล

ก
ล
ุ่ม
ป
ร
ะม
ง

บ
้�น
น
�เ
ก
ล
ือ

ก
ล
ุ่ม
ป
ร
ะม
ง
พ
ื้น
บ
้�น

น
�จ
อ
ม
เท
ีย
น

ก
ล
ุ่ม
ท
ร
ัพ
ย
�ก
ร

บ
้�น
น
�จ
อ
ม
เท
ีย
น
	

(ซ
อ
ย
	8
)

เครือข่�ย	ทสม.

ตำ�บลน�เกลือ

เครือข่�ย	ทสม.

อำ�เภอบ�งละมุง

รูปที่ 13 ภาพรวมของเครือข่ายในพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี

ชมรมกำ�นันผู้ใหญ่บ้�น

ตำ�บลหนองปล�ไหล

ก
ล
ุ่ม
ผ
ู้ใช
้

ป
ุ๋ย
ช
ีว
ภ
�พ
พ
ืช
ผ
ัก
	

ห
ม
ู่	3

ช
ม
ร
ม
ส
่ง
เส
ร
ิม

ก
�ร
ท
่อ
ง
เท
ี่ย
ว

โด
ย
ช
ุม
ช
น
น
�เ
ก
ล
ือ

สม�คมนักธุรกิจ

และก�รท่องเที่ยว

เมืองพัทย�	

สม�คมแหล่ง

ท่องเที่ยวชลบุรี
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เครือข่ายใน

พื้นที่คุ้มครอง

สิ่งแวดล้อม

จังหวัดเพชรบุรี

และประจวบคีรีขันธ์

ส
ม
�ค
ม
ป
ร
ะม
ง
ห
ัว
ห
ิน
	

(ค
น
ร
ัก
ช
�ย
ห
�ด
ห
ัว
ห
ิน
)

ก
ล
ุ่ม
เก
ษ
ต
ร
ก
ร
ท
ำ�

ป
ร
ะม
ง
ป
�ก
น
้ำ�ป
ร
�ณ

ก
ล
ุ่ม
ค
น
ร
ัก
ท
ะเล
แล
ะ

ช
�ย
ห
�ด
ป
�ก
น
้ำ�ป
ร
�ณ

ก
ล
ุ่ม
ป
ร
ะม
ง
พ
ื้น
บ
้�น

บ
�ง
ก
ุฬ
�

ก
ล
ุ่ม
เก
ษ
ต
ร
ก
ร

เพ
�ะ
เล
ี้ย
ง
ช
�ย
ฝ
ั่ง
	(
ก
ุ้ง
)

ก
ล
ุ่ม
อ
�ส
�ส
ม
ัค
ร

พ
ิท
ัก
ษ
์ท
ร
ัพ
ย
�ก
ร

ท
�ง
ท
ะเ
ล
แ
ล
ะช
�ย
ฝ
ั่ง

ป
�ก
น
้ำ�ป
ร
�ณ

ก
ล
ุ่ม
ร
ัก
ษ
์ป
�ก
ท
ะเ
ล

บ
�ง
แ
ก
้ว

ก
ล
ุ่ม
ร
ัก
ษ
์อ
่�ว
ไท
ย

ต
อ
น
บ
น
	
เพ
ช
ร
บ
ุร
ี

กลุ่มประมงพื้นบ้�น

เข�ตะเกียบ

ก
ล
ุ่ม
ป
ร
ะม
ง
ช
�ย
ฝ
ั่ง

ร
ัก
ษ
์ป
่�ช
�ย
เล
น
บ
�ง
ต
ะบ
ูน

ก
ล
ุ่ม
อ
น
ุร
ัก
ษ
์ท
ร
ัพ
ย
�ก
ร

ท
�ง
ท
ะเล
แล
ะช
�ย
ฝ
ั่ง

แห
ล
ม
ผ
ัก
เบ
ี้ย

กลุ่มส�มร้อยยอด	

(ธน�ค�รปูม้�บ้�นใหม่)

กลุ่มอ�ส�สมัคร

พิทักษ์ทะเลและช�ยฝั่ง	

ตำ�บลป�กทะเล

กลุ่มประมงพื้นบ้�น

คลองเทียน

ก
ล
ุ่ม
ป
ร
ะม
ง
เร
ือ
เล
็ก
บ
้�น

ป
�ก
ท
ะเลก

ล
ุ่ม
อ
น
ุร
ัก
ษ
์

ท
ร
ัพ
ย
�ก
ร
ธ
ร
ร
ม
ช
�ต
ิ

แล
ะช
�ย
ฝ
ั่ง

รูปที่ 14 ภาพรวมของเครือข่ายในพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์
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เครือข่ายใน

พื้นที่คุ้มครอง

สิ่งแวดล้อม

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ส
ม
�ค
ม
ส
่ง
เส
ร
ิม
ก
�ร

ท
่อ
ง
เท
ี่ย
ว
เก
�ะ
ส
ม
ุย

สม�คมส่งเสริมก�ร

ท่องเที่ยวเก�ะพะงัน

ช
ม
ร
ม
ธ
ุร
ก
ิจ
เร
ือ

ท
่อ
ง
เท
ี่ย
ว
เก
�ะ
ส
ม
ุย

ชมรมอ�ส�สมัครนักดำ�น้ำ�

เพื่อก�รอนุรักษ์

บ้�นโฉลกหลำ�

รูปที่ 15 ภาพรวมของเครือข่ายในพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กลุ่มอนุรักษ์ดอกไม้ทะเล

เพื่อก�รอนุรักษ์เก�ะพะงัน

ก
ล
ุ่ม
	

P
H
A
N
G
A
N
	
S
E
A
	

G
U
A
R
D
IA
N

ก
ล
ุ่ม
อ
น
ุร
ัก
ษ
์ห
�ด
ร
ิ้น

เก
�ะ
พ
ะง
ัน
	
ห
ร
ือ
ช
ม
ร
ม

ผ
ู้ป
ร
ะก
อ
บ
ก
�ร
ห
�ด
ร
ิ้น

ก
ล
ุ่ม
ป
ร
ะม
ง
พ
ื้น
บ
้�น

ห
�ด
ล
ะไ
ม
	
ต
.ม
ะเ
ร
็ต

อ
.เ
ก
�ะ
ส
ม
ุย

ก
ล
ุ่ม
ป
ร
ะม
ง
พ
ื้น
บ
้�น

ห
ัว
ถ
น
น

ก
ล
ุ่ม
ป
ร
ะม
ง
พ
ื้น
บ
้�น

ว
ก
ต
ุ่ม

ก
ล
ุ่ม
ป
ร
ะม
ง
พ
ื้น
บ
้�น

ช
�ย
ฝ
ั่ง
อ
่�ว
ท
้อ
ง
ศ
�ล
�

ม
ูล
น
ิธ
ิน
ิเว
ศ
ว
ิถ
ี

ช
ม
ร
ม
ร
ัก
ษ
์เก
�ะเต
่�

สม�คมโรงแรมและ

ก�รท่องเที่ยวเก�ะพะงัน
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เครือข่ายใน

พื้นที่คุ้มครอง

สิ่งแวดล้อม

จังหวัดกระบี่

อ
ง
ค
์ก
ร
ก
ล
ุ่ม
ช
ุม
ช
น

ป
ร
ะม
ง
ท
่อ
ง
เท
ี่ย
ว
บ
้�น
อ
่�ว

ท
อ
ง
ห
ล
�ง

องค์กรกลุ่มอนุรักษ์

พิทักษ์ป่�ช�ยเลนและ

ช�ยฝั่งบ้�นโคกยูง

รูปที่ 16 ภาพรวมของเครือข่ายในพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดกระบี่

เค
ร
ือ
ข
่�ย
ก
ล
ุ่ม

อ
น
ุร
ัก
ษ
์ท
ร
ัพ
ย
�ก
ร

ท
�ง
ท
ะเ
ล
แ
ล
ะช
�ย
ฝ
ั่ง

บ
้�น
ค
ล
อ
ง
ย
่�ห
น
ัด

เค
ร
ือ
ข
่�ย
อ
น
ุร
ัก
ษ
์ท
ร
ัพ
ย
�ก
ร

ท
�ง
ท
ะเ
ล
แ
ล
ะช
�ย
ฝ
ั่ง

ก
ล
ุ่ม
ธ
น
�ค
�ร
ต
้น
ไม
้

บ
้�น
ไห
น
ห
น
ัง

ม
�ค
ม
ค
น
ร
ัก
ษ
์เล
ก
ร
ะบ
ี่

เค
ร
ือ
ข
่�ย
	

T
ra
s
h
	H
e
ro
	T
h
a
ila
n
d

ส
ม
�ค
ม
ธ
ุร
ก
ิจ
ก
�ร

ท
่อ
ง
เท
ี่ย
ว
เก
�ะ
ล
ัน
ต
�

เค
ร
ือ
ข่�
ย
อ
น
ุร
ัก
ษ
์ท
ร
ัพ
ย
�ก
ร

ท
�ง
ท
ะเล
แล
ะช
�ย
ฝ
ั่ง

บ
้�น
ท
่�ค
ล
อ
ง

อ
ง
ค
์ก
ร
ว
ิส
�ห
ก
ิจ
ช
ุม
ช
น

เล
ี้ย
ง
ผ
ึ้ง

บ
้�น
ไห
น
ห
น
ัง

เครือข่�ยกลุ่มกองทุน

ฟื้นฟูขวัญอันด�มัน

บ้�นไหนหนัง

กลุ่มอนุรักษ์ป่�ช�ยเลนและ

ทรัพย�กรป่�ช�ยฝั่งบ้�น

คลองย�ง

กลุ่มบริห�รจัดก�รป่�ชุมชน

เพื่อก�รท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

เก�ะลันต�

ก
ล
ุ่ม
อ
น
ุร
ัก
ษ
์ป
่�ช
�ย
เล
น
แล
ะ

ท
ร
ัพ
ย
�ก
ร
ช
�ย
ฝ
ั่ง
ต
ำ�บ
ล

เก
�ะศ
ร
ีบ
อ
ย
�

ก
ล
ุ่ม
อ
น
ุร
ัก
ษ
์

ท
ร
ัพ
ย
�ก
ร
ธ
ร
ร
ม
ช
�ต
ิป
่�ช
�ย

เล
น
แล
ะส
ิ่ง
แว
ด
ล
้อ
ม
ป
ก
�ศ
ัย

เครือข่�ยอนุรักษ์ทรัพย�กร

ท�งทะเลและช�ยฝั่ง

บ้�นน�ทุ่งกล�ง

เค
ร
ือ
ข
่�ย
ก
ล
ุ่ม
อ
น
ุร
ัก
ษ
์

บ
้�น
ไห
น
ห
น
ัง
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เครือข่ายใน

พื้นที่คุ้มครอง

สิ่งแวดล้อม

จังหวัดภูเก็ต

เค
รื
อ
ข่
�ย

ก
ลุ่
ม
อ
นุ
รั
ก
ษ์
ท
รั
พ
ย
�ก
ร
ท
�ง
ท
ะเ
ล

แ
ล
ะช
�ย
ฝ
ั่ง
บ
้�น
พ
�ร
�	
ต
ำ�บ
ล
ป
่�

ค
ล
อ
ก
	
อ
ำ�เ
ภ
อ
ถ
ล
�ง

เค
รื
อ
ข่
�ย
อ
�ส
�ส
มั
ค
ร
พิ
ทั
ก
ษ์

ท
รั
พ
ย
�ก
ร
ธ
ร
ร
ม
ช
�ติ
แ
ล
ะ

สิ่
ง
แ
ว
ด
ล้
อ
ม
ห
มู่
บ้
�น
	

ต
ำ�บ
ล
เท
พ
ก
ร
ะษั
ต
รี

ก
ลุ่
ม
อ
�ส
�ส
มั
ค
ร
พิ
ทั
ก
ษ์

ท
รั
พ
ย
�ก
ร
ธ
ร
ร
ม
ช
�ติ
แ
ล
ะ

สิ่
ง
แ
ว
ด
ล้
อ
ม
ห
มู่
บ้
�น
	

ชุ
ม
ช
น
กิ่
ง
แ
ก้
ว

ก
ลุ่
ม
อ
นุ
รั
ก
ษ์
เต่
�ท
ะเล
บ้
�น
ไม้
ข
�ว

ก
ล
ุม่
ป
ร
ะม
ง
พ
ืน้
บ
�้น

ต
ำ�บ
ล
ร
ษั
ฎ
�ช
มุ
ช
น
เก
�ะ
ส
เิห
ร
่

ช
มุ
ช
น
ท
�่จ
นี
	ช
มุ
ช
น
ก
ิง่
แก
ว้

ช
มุ
ช
น
แห
ล
ม
ต
ุก๊
แก

ก
ล
ุม่
ธ
น
�ค
�ร
ขย
ะ

ช
มุ
ช
น
ธ
�ร
ท
อ
ง	
5

เครือข่�ยอ�ส�สมัคร

พิทักษทรัพย�กรธรรมช�ติ

และส่ิงแวดล้อมหมู่บ้�น	

ตำ�บลวิชิต

เครือข่�ยอนุรักษ์

ทรัพย�กรท�งทะเลและ

ช�ยฝ่ังบ้�นป่�คลอก

เครือข่�ยอ�ส�สมัครพิทักษ์

ทรัพย�กรธรรมช�ติและ

ส่ิงแวดล้อมหมู่บ้�น	ตำ�บลร�ไวย์

สม�คมธุรกิจก�รท่องเท่ียว

จังหวัดภูเก็ต

รูปที่ 17 ภาพรวมของเครือข่ายในพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต

เค
ร
อื
ข่�
ย
ช
มุ
ช
น

บ
�้น
แห
ล
ม
ย
�ม
ู

เค
ร
อื
ข่�
ย
ก
ล
ุม่
อ
น
รุ
กั
ษ
์

ท
ร
พั
ย
�ก
ร
ท
�ง
ท
ะเล
แล
ะ

ช
�ย
ฝ
ัง่
บ
�้น
ค
ล
อ
ง
ก
ำ�แ
พ
ง

เครือข่�ยอนุรักษ์ทรัพย�กร

ท�งทะเลและช�ยฝ่ังบ้�นบ�งล�

เค
ร
อื
ข่�ย
ป
ร
ะม
ง
พ
ืน้
บ
�้น

จ
งั
ห
ว
ดั
ภ
เูก
ต็

ช
ม
ร
ม
	H
E
A
L
T
H
Y
	R
E
E
F
’S
	

ผ
ูพ้
ทิ
กั
ษ
ป์
ะก
�รั
ง

ส
ภ
�อ
ุต
ส
�ห
ก
ร
ร
ม
ก
�ร

ท
่อ
ง
เท
ี่ย
ว
จ
ัง
ห
ว
ัด
ภ
ูเก
็ต

ส
ม
�ค
ม
พ
ัฒ
น
�

อ
ส
ัง
ห
�ร
ิม
ท
ร
ัพ
ย
์

จ
ัง
ห
ว
ัด
ภ
ูเก
็ต
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รูปที่ 18 ภาพรวมของเครือข่ายในพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดพังงา

เครือข่ายใน

พื้นที่คุ้มครอง

สิ่งแวดล้อม

จังหวัดพังงา

เครือข่�ยชุมชน

ช�ยฝั่งตำ�บลบ�งเตย

และ	ก�รบริห�รจัดก�ร

ป่�ช�ยเลนชุมชน

เก�ะเคี่ยม-ท่�ไร่	บ้�นกล�ง	

บ้�นใต้		บ้�นบ�งพัฒน์	

ตำ�บลบ�งเตย	

อำ�เภอเมืองพังง�	

จังหวัดพังง�

องค์กรชุมชน

ช�ยฝั่งบ้�นกลุ่มอนุรักษ์

ป่�ช�ยเลนเพื่อก�รท่องเที่ยว

โดยชุมชนเก�ะไม้ไผ่	

ตำ�บลเก�ะปันหยี	

อำ�เภอเมืองพังง�

กลุ่มอนุรักษ์

ป่�ช�ยเลน

ตำ�บลเก�ะคอเข�	

ตำ�บลเก�ะคอเข�	อำ�เภอ

ตะกั่วป่�

เค
ร
ือ
ข
่�ย
ท
่อ
ง
เท
ี่ย
ว
ช
ุม
ช
น
	

จ
ัง
ห
ว
ัด
พ
ัง
ง
�

เค
ร
ือ
ข
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ก
ล
ุ่ม

อ
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ัก
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์ป
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บ
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ท
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เค
ร
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ข
่�ย

ก
ล
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อ
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ษ
์

ป
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น
บ
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ก
ล
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เค
ร
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ข
่�ย
ช
ุม
ช
น

ช
�ย
ฝ
ั่ง
บ
้�น
อ
่�ว
ม
ะข
�ม
	

เค
ร
ือ
ข
่�ย
ช
ุม
ช
น
ช
�ย
ฝ
ั่ง

ต
ำ�บ
ล
ม
ะร
ุ่ย
	

อ
ำ�เ
ภ
อ
ท
ับ
ป
ุด

ก
ล
ุ่ม
ป
ร
ะม
งช
�ย
ฝ
ั่ง

บ
้�น
ท
ับ
ย
�ง

กลุ่มอนุรักษ์เต่�ทะเล

เครือข่�ยประมงพื้นบ้�น

จังหวัดพังง�

กลุ่มท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์และกลุ่มท่องเที่ยว

โฮมสเตย์เก�ะย�วน้อย

ก
ล
ุ่ม
อ
น
ุร
ัก
ษ
์ป
่�ช
�ย
เล
น

บ
้�น
ส
�ม
ช
่อ
ง
	

ต
ำ�บ
ล
ก
ะไห
ล
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ในการดำาเนินงานสร้างเครือข่าย ผู้ดำาเนินการสร้างเครือ

ข่ายได้พิจารณาถึงบริบทของพื้นที่ซ่ึงเป็นปัจจัยหน่ึงที่มีผลต่อ

บทบาทของเครอืขา่ยในการเฝา้ระวงัและตดิตามผลการดำาเนนิ

งานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ดังนี้

บ ริบทด้ านทรัพยากร ในพื้ นที่  กล่ า วคื อจั งหวั ด

สมุทรปราการและจังหวัดชลบุรีเป็นพื้นที่บกและชายฝั่งส่วน

จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดสุราษฎร์ธานี (อำาเภอเกาะสมุย และ

อำาเภอเกาะพะงัน) มรีะบบนเิวศใกลเ้คยีงกนัคอื เปน็ระบบนเิวศ

เกาะ ฐานทรัพยากรที่สำาคัญคือ ทรัพยากรทางทะเล

บริบทเชิงพัฒนาในพ้ืนที่ ได้แก่ (ก) ด้านการท่องเที่ยว  

ทัง้จงัหวัดชลบรีุ จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี และจังหวัดภเูกต็ ถูกพฒันา

ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวหลัก ในขณะที่จังหวัดสมุทรปราการ  

มีการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งเป็นการจัดการ 

ทอ่งเท่ียวโดยชมุชน (ข) ด้านอตุสาหกรรม ทัง้จงัหวดัสมทุรปราการ

และจังหวัดชลบุรี ก่อนหน้าน้ันต่างถูกผลักดันเชิงนโยบาย 

ให้เป็นเมืองอุตสาหกรรม แต่ยังมีพื้นที่การเกษตร ทั้งที่เป็นนา  

สวน และไร่อยู่ด้วย ส่วนจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

บนเกาะเป็นพื้นที่สีเขียวประกอบด้วยสวนยาง สวนผลไม้ และ

สวนมะพร้าว และ (ค) ด้านอสังหาริมทรัพย์ จังหวัดภูเก็ตและ

จังหวัดชลบุรีมีการพัฒนาด้านนี้เพื่อจัดสรรพื้นที่สร้างโรงแรม 

ห้องชุด บ้านจัดสรร ส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีอาจจะมีความ

แตกต่างจาก ๒ จังหวัดข้างต้นเล็กน้อยเนื่องจากข้อจำากัดของ

ขนาดพื้นที่

ทั้ งนี้  โดยเจตนารมณ์ของประกาศกระทรวงหรือ 

กฎกระทรวงฯ ในการประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

เพือ่ควบคมุการพัฒนา มคีวามตอ้งการทีจ่ะรกัษาฐานทรพัยากร

ในพื้นที่อย่างย่ังยืน ในขณะที่บริบทของพื้นที่เองก็มีความ 

เกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ จึงเป็นตัวเร่งสำาคัญ 

ในการที่ประชาชนในพื้นที่นั้น ๆ มีการรวมตัวกันเพื่อปกป้อง

รักษาฐานทรัพยากรในพื้นที่ของตนเอง ซ่ึงสอดคล้องกับ

มาตรการต่าง ๆ ในประกาศกระทรวงหรือกฎกระทรวงฯ 

นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อบทบาทของเครือ

ข่ายนอกเหนือไปจากบริบทของพื้นท่ี คือ ความเข้มแข็งของ

เครือข่าย การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
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ก�รส่งเสริมและก�รประส�นคว�มร่วมมือ

ระหว่�งเครือข่�ย
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	 จากบทบาทและกจิกรรมทีก่ลา่วมาแลว้ขา้งตน้ จะเหน็

ไดว้า่กลุม่เครอืขา่ยตา่ง ๆ  ทีด่ำาเนนิการไปแลว้ มคีวามคลา้ยคลงึ

กัน บางกิจกรรมเครือข่ายมีความร่วมมือกัน เนื่องจากประกาศ

และกฎกระทรวงเกี่ยวกับพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมนี้เป็นการ 

บูรณาการระหว่างกฎหมายหลายฉบับ อาทิเช่น การประมง  

การควบคมุอาคารและผงัเมอืง โบราณสถาน การควบคุมมลพษิ 

ทรัพยากรธรรมชาติ รวมไปถึงสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ฯลฯ

เครือข่ายในพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมแต่ละเครือข่าย 

และแต่ละพื้นที่ นั้นมีจุดเด่นที่แตกต่างกัน แต่ทุก ๆ เครือข่าย 

มี เ ป้าประสงค์สิ่ ง เ ดียว กันคือ การดำ า เนินงานเพื่ อ ให้

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน 

แต่ละเครือข่ายควรศึกษาจุดด้อยจุดเด่นของเครือข่ายตนเอง

และผู้อื่น และนำาจุดเด่นของเครือข่ายอ่ืน ๆ มาสร้างความ 

เข้มแข็งแก่เครือข่ายตนเองต่อไป

หนว่ยงานรบัผดิชอบในพืน้ท่ีควรลงพืน้ทีร่ะดับชมุชนหรอื

จัดตั้งคณะกรรมการระดับชุมชนหรือหมู่บ้านและมอบอำานาจ

บางส่วนให้ เพื่อทราบความต้องการและปัญหาที่ชุมชนนั้น ๆ 

เผชิญอยู่ เช่น การรุกล้ำาป่าชายเลน การลักลอบปล่อยน้ำาเสีย

ในทะเลจากเรอืตา่ง ๆ  ผลกระทบของประกาศกระทรวงตอ่การ

ประกอบอาชพี ฯลฯ ทัง้นีก้ารดำาเนนิการเหลา่นีค้วรเปน็ไปอย่าง

ต่อเนื่อง นอกจากนี้คณะกรรมการในระดับชุมชนหรือหมู่บ้าน 

สามารถรวบรวมปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในชุมชนรายงานต่อ

หน่วยงานรับผิดชอบในพื้นที่รับทราบต่อไป
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บทบ�ทหน่วยง�นที่มีหน้�ที่เกี่ยวข้องกับก�ร

ประก�ศกระทรวงฯ
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ตามที่  สผ.ดำาเนินการสร้างและพัฒนาเครือข่ายฯ 

ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 7 พื้นที่ 8 จังหวัด พบว่า 

พฒันาการเครอืขา่ยฯเปน็การตอ่ยอดเชือ่มโยงจากกลุม่องคก์ร

ชุมชน กลุ่มอนุรักษ์ฯ กลุ่มอาสาสมัครฯ จากหลายหน่วยงาน

ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุน ต่อมาทาง สผ.ได้จัด

ทำาโครงการต่อเนื่องได้พัฒนาศักยภาพความรู้-ความเข้าใจ  

ในการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม โดยใชเ้ง่ือนไข

และปัจจัยมาตรการควบคุมและส่งเสริมให้การบริหารจัดการ 

ในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน และเป็นเง่ือนไขในการ

ปกป้องคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแต่ละ

ท้องถิ่นจากการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น

เ ม่ือสมาชิกเครือข่ายในพ้ืนที่คุ้มครองสิ่ งแวดล้อม  

พบการกระทำาใดๆ ที่ ขัดต่อประกาศกระทรวง หรือ  

กฎกระทรวงเหล่าน้ี สามารถรายงานการกระทำาผิดไปยัง

สำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด รวมไป

ถึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ ทั้งทางจดหมายหรือเอกสาร

ที่เป็นทางการ ระบบร้องเรียนออนไลน์ โทรศัพท์ ฯลฯ

สำ�นักง�นทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัด

ได้จัดต้ังขึ้นเม่ือ พ.ศ.2545 ตามพระราชกฤษฎีกา

โอนกิจการบริหารและอำานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้

เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2545 ประกอบกับ  

คำาส่ังสำานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

ที่ 18/2547 ลงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ให้จัดต้ัง 

หนว่ยงานภายในสำานกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

จังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค ในสังกัด

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมตามกฎกระทรวง

แบ่งส่วนราชการ สำานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ

สำานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 จึงให้จัดตั้งหน่วยงานภายในสำานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ภายใต้การบังคับ
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บัญชาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด โดย

มีองค์ประกอบและหน้าท่ีความรับผิดชอบตามที่สำานักงาน 

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำาหนด  

มีอำานาจหน้าที่ได้แก่

1. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนกระทรวงในส่วนภูมิภาค

ในการอำานวยการ ดำาเนินการกำากับดูแล ส่งเสริม สนับสนุน 

และประสานการปฏิบัติภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่จังหวัด

2. จัดทำาแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด แผนปฏิบัติการ เพ่ือการจัดการ

คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดและร่วมจัดทำาแผนพัฒนา

จงัหวดั กลุ่มจังหวดั และทอ้งถิน่ รวมทัง้แผนงานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง

3. กำากับ เฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 

บูรณาการการแก้ไขปัญหาและรายงานสถานการณ์ด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด

4. ดำาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่า

ดว้ยปา่สงวนแหง่ชาต ิกฎหมายวา่ดว้ยสวนปา่ กฎหมายวา่ดว้ย 

เลื่อยโซ่ยนต์ กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 

กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำากับดูแลการประกอบกิจการ 

น้ำาบาดาล และกิจการประปาสัมปทาน รวมทั้งกฎหมายอื่น 

ที่ได้รับมอบหมาย

5. ส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ ให้คำาปรึกษา พัฒนา

องค์ความรู้ และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่าย  

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสงวน อนุรักษ์ และ 

พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่เองที่รับผิดชอบ

ในประเด็นต่าง ๆ  ตามประกาศกระทรวง ซึ่งเป็นคณะกรรมการ

กำากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ได้แก่

1. สำานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด มีบทบาทในการ

กำาหนดรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามประกาศ

กระทรวง

2. สำานักงานประมงจังหวัด มีบทบาทในการดำาเนินการ

เกีย่วกบัการควบคมุ กำากบั ดแูล ดา้นการเพาะเลีย้งสตัวน์้ำาและ

การทำาการประมงให้เปน็ไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการประมงและ

กฎหมายอื่น

3. สำานักงานพลังงานจังหวัด มีบทบาทในการกำากับดูแล

และสง่เสรมิการดำาเนนิงานดา้นความปลอดภยัและสิง่แวดลอ้ม

ของกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัพลงังานชนดิตา่งๆ เชน่ น้ำามนัเชือ้เพลงิ  

ก๊าซ การผลิตไฟฟ้า ฯลฯ

4. สำานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด มีบทบาท 

ในการกำากบัตดิตามสภาพ ระบบบรกิารพืน้ฐาน การเปล่ียนแปลง 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน และผลกระทบด้านการผังเมือง  

ให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวง

5. สำานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด มีบทบาทในการ

กำากับ ควบคุม ดูแลและดำาเนินการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ  

โรงงานอุตสาหกรรม แร่ ตามประกาศกระทรวง

6. สำานักงานเจ้าท่าภูมิภาค มีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับ 

ทางน้ำา อาทิเช่น การกระทำาสิ่งล่วงลำาน้ำาหรือทะล การขุดลอก-

ถมร่องน้ำาหรือทะเล ฯลฯ

7. สำานักศิลปากร มีบทบาทในการกำากับดูแลการกระทำา

ใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัโบราณสถาน หรือพ้ืนท่ีอืน่ๆ ทีม่คีวามสำาคญั

ทางประวัติศาสตร์

8. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาทในการอนุญาต

ต่างๆ เช่น การขุดดิน-ถมดิน การก่อสร้างอาคาร การติดตั้ง 

ป้ายโฆษณา การเก็บหรือกำาจัดสิ่งปฏิกูล กิจการที่เป็นอันตราย 

ต่อสุขภาพ กิจการน้ำามันเชื้อเพลิง จดทะเบียนพานิชย์ ฯลฯ
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จากการสัมภาษณ์หน่วยงานภาครัฐที่ดำาเนินการต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 4 พื้นที่พบปัญหา 

ในทางปฏบิตัอิยูบ่า้ง แตล่ะพืน้ทีม่คีวามแตกตา่งกนัไป สรุปเปน็

ประเด็นใหญ่ๆ ได้ 5 ประเด็น ดังนี้

1. ขอ้กฎหมาย: ก) มกีฎหมายทีไ่มส่อดคลอ้งกนัระหว่าง

กฎหมายแต่ละฉบับ ทำาให้ยากในการสื่อสารกับประชาชน  

ข) การไม่รู้กฎหมายของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2. ผังเมืองและการควบคุมอาคาร: ก) การกำาหนดแนว

ชายฝั่งทะเล ข) ความลาดชัน ค) ความสูงของอาคาร

3. การจัดทำารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4. การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

5. การดำาเนินการของหน่วยงานภาครัฐ: ก) ขาดการส่งเสริม  

ข) ขาดแผน การบูรณาการ และการดำาเนินการเชิงรุก  

ค) เครือข่ายภาครัฐไม่เข้มแข็งพอ

อย่างไรก็ตามมี 2 ประเด็นท่ีพื้นที่ส่วนใหญ่ประสบ

คล้ายคลึงกัน คือ

1) ประเด็นการกำาหนดขอบเขตชายฝั่ง เป็นประเด็น

ปัญหาที่ได้รับการรายงานมากท่ีสุด โดยพบในทุกพื้นที่ที่ได้ 

ประกาศพื้นที่ คุ้มครองส่ิงแวดล้อม โดยแต่ละพื้นที่ได้รับ 

ผลกระทบหนักเบาที่แตกต่างกัน ตามประกาศพื้นที่คุ้มครอง 

สิง่แวดลอ้มได้กำาหนดขอบเขตชายฝัง่ไว้ดงันี ้“แนวชายฝัง่ทะเล”  

หมายความว่า แนวท่ีน้ำาทะเลขึ้นสูงสุดตามปกติทางธรรมชาติ  

เน่ืองจากคำาว่าแนวท่ีน้ำาทะเลข้ึนสูงสุดตามปกติตามธรรมชาติน้ัน  

ขอ้มลูทีไ่ดย้งัไมเ่พยีงพอ ตอ้งอาศยัขอ้มลูน้ำาขึน้น้ำาลงจากสถานี

วดัน้ำาทีใ่ชร้ะยะเวลาทีน่านเพยีงพอท้ังนีใ้นปจัจบุนันีห้นว่ยงานที่

ไดต้ดิตัง้สถานวีดัน้ำาไดแ้ก ่กรมอทุกศาสตร ์กองทพัเรอื (อศ.ทร. 

2563) และกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม (กรมเจ้าท่า 2563) 

แต่ยังมีสถานีวัดไม่ครอบคลุมเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุม

อาคารในพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้กระบวนการ

ชายฝั่งเป็นกระบวนการที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  

ในช่วงมรสุมกระบวนการคล่ืนทีร่นุแรงอาจกดัเซาะทำาให้น้ำาทะเล

รกุเขา้มาในพืน้ทีช่ายฝัง่มากขึน้ ในขณะทีช่่วงว่างเวน้จากมรสมุ

ชายหาดอาจจะออกเพิ่มเติมมาอีกได้



73

การแก้ปัญหาในประเด็นแนวชายฝ่ังทะเลนั้นในระยะส้ัน

อาจจะดำาเนนิการไดจ้ากลกัษณะธรณสีณัฐานวทิยาของชายฝัง่ 

เช่น ผาทรายหน้าหาด หรือแนวที่พืชพรรณท่ีการเจริญเติบโต

ที่เกี่ยวเนื่องกับน้ำาทะเล เช่น โกงกางซึ่งพบได้ทั่วไปที่น้ำาทะเล 

ทว่มถงึ ผกับุง้ทะเลหรอืหญา้ท่ีเจรญิเตบิโตไดด้ใีนพืน้ทีท่ี่น้ำาทะเล 

ท่วมถึง อย่างไรก็ตามในวิธีข้างต้นยังไม่ย่ังยืนเพียงพอโดย

เฉพาะอย่างย่ิงพื้นที่ ท่ีมีกิจกรรมของมนุษย์อยู่ การศึกษา 

ในประเด็นดังกล่าวยังมีความจำาเป็นต้องศึกษาวิจัย เพื่อตอบ

โจทย์การบังคับใช้กฎหมายในประเด็นนี้ต่อไปได้ 

2) ความลาดชนั แตล่ะพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัการประกาศเปน็พืน้ที่

คุ้มครองสิ่งแวดล้อมแต่ละพื้นท่ีมีมาตรการจำากัดความลาดชัน 

เข้มงวดแตกต่างกันไป โดยส่วนใหญ่แล้วจะมีการจำากัดการ

กอ่สรา้งดดัแปลงหรอืการขดุดนิในทีท่ีม่คีวามลาดชนัเกนิร้อยละ  

35 มีการลักลอบปรับพื้นที่เพ่ือให้เข้าเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ตาม

ประกาศกระทรวง มีความยากต่อการเข้าตรวจสอบได้อย่างท่ัวถึง 

ในการหาความลาดชันนอกจากการเก็บข้อมูลจากการ

รังวัดในพื้นท่ีแล้ว กรมที่ดินได้เสนอวิธีการอีกวิธีหนึ่งคือการ

หาจากแผนที่จากกรมแผนที่ทหาร (1:50,000) ซ่ึงมีเส้นแสดง

ความสูงกำากับไว้ทุกความสูง 20 เมตร การหาความลาดชันจึง

คำานวนได้จากระยะห่างระหว่างเส้น อย่างไรแผนท่ีจากกรม

แผนที่ทหารนั้นยังแสดงผลไว้อย่างหยาบๆ อาจพบความผิด

พลาดไดใ้นพืน้ทีจ่รงิ เพือ่ใหเ้ปน็การงา่ยตอ่การตรวจสอบการนำา

ระบบภูมิสารสนเทศ (Geographic Infomation System: GIS)  

ที่ได้นำาเข้าข้อมูลความสูงของพื้นที่เชิงตัวเลข (Digital elevation  

model: DEM) ซึ่งปัจจุบันกรมพัฒนาที่ดินมีฐานข้อมูลดังกล่าว 

ท่ัวประเทศ (ยกเว้นพ้ืนท่ีความม่ันคง) ท่ีความละเอียด 2 เมตร/พิกเซล  

(กรมพัฒนาท่ีดิน 2556) มาทำาการประมวลผลเพ่ือหาความลาดชัน 

แล้วทำาเป็นแผนท่ีมาตรฐาน ผู้จัดทำาอาจจะนำาข้อมูลแปลงโฉนดท่ีดิน 

จากกรมที่ดินเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบของประชาชน  

ผู้ประกอบการต่างๆ รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ภาครัฐ

นอกจากนี้ยังสามารถนำาภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชต 

(THEOS) ซึ่งเป็นดาวเทียมสำารวจทรัพยากรธรรมชาติซึ่งดำาเนิน

การโดยสำานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  

(GISTDA) ดาวเทียมไทยโชตนี้จะมีวงโคจรผ่านตำาแหน่งเดิม 

ในทุกๆ 26 วัน (สทอภ. 2552) ในเวลาเดิม ทำาให้ได้ภาพถ่าย

ที่แสงคงที่ เมื่อนำาภาพถ่ายแต่ละวงรอบมาเปรียบเทียบ ทำาให้

เห็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพพ้ืนที่และใช้เฝ้าระวังติดตามได้

ง่ายยิ่งขึ้น
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แนวท�งก�รเฝ้�ระวังและติดต�มผลก�รดำ�เนินง�น

ของเครือข่�ยในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
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ความสอดคล้องการดำาเนินของเครือข่ายในการ

เฝ้าระวัง ติดตาม และเช่ือมโยงกับมาตรการคุ้มครอง 

สิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่

(1) เครือข่ายควรให้ความสำาคัญและมีส่วนร่วมในการ

เฝ้าระวังและติดตามการก่อสร้าง ดัดแปลงที่อยู่อาศัย อาคาร 

ตลอดจนระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

(2) เครือข่ายควรให้ความสำาคัญและมีส่วนร่วมในการ 

เฝา้ระวงัและตดิตามการประกอบกจิกรรมตา่ง ๆ  ของผูป้ระกอบ

การที่จะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ในท้องถิ่น ได้แก่ การจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย การจัดสรร

ที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม การทำาสนามกอล์ฟ การถม  

ปรับ ปิดกั้นลำากระโดง คู คลอง หรือแหล่งน้ำาสาธารณะที่ทำาให้

น้ำาในแหล่งน้ำานั้นตื้นเขินหรือไม่สามารถไหลไปได้ตามปกติ,  

การปล่อยมลพิษลงสู่แหล่งน้ำา, การห้ามทำาผนังคอนกรีตริมฝั่ง

คู คลอง

(3) เครือข่ายควรให้ความสำาคัญและมีส่วนร่วมในการ 

เฝ้าระวังและติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมทั้งควรมีการ 

ส่งเสริมให้มีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่



7676

ความสอดคล้องการดำาเนินของเครือข่ายที่จะมีส่วน 

ในการเฝา้ระวงั ตดิตาม และเชือ่มโยงกับมาตรการคุม้ครอง

สิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ได้แก่

(1) เครือข่ายควรให้ความสำาคัญและมีส่วนร่วมในการ

เฝ้าระวังและคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง รวมถึง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถ่ิน อันเป็นทุนทาง

ทรัพยากรท่ีสำาคัญในการท่องเที่ยว การประกอบอาชีพประมง

และพฒันาคณุภาพชวีติ ไดแ้ก ่การปล่อยทิง้ของเสยีหรอืมลพษิ

ลงสู่แหล่งน้ำาหรือทะเล การจับหรือครอบครองปลาสวยงาม 

ตามบัญชี 2 ท้ายประกาศ การทอดสมอเรือในแนวปะการัง  

การประกอบกิจการเรือภัตตาคาร เรือสถานบริการ หรือการ

เดนิทอ่งเทีย่วใตท้ะเล การเลน่เรอืสกูต๊เตอร ์เจต็สก ีสกนี้ำา หรอื 

เรอืลากทุกชนดิ การเกบ็ ทำาลาย หรอืกระทำาการใด ๆ  ทีอ่าจเปน็

อันตรายหรือมีผลกระทบต่อปะการัง ซากปะการัง หินปะการัง 

หรือกัลปังหา การเพาะเล้ียงกุ้งเพื่อการค้า การกระทำาใดๆ  

ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพตามธรรมชาติของพื้นท่ีหาด 

การกระทำาใด ๆ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางธรณี

สัณฐานทางด้านกายภาพ ชีวภาพ หรือชีวกายภาพ ในพื้นที่

ชายหาด สันทราย สันดอน หน้าผา ปากน้ำา หรือป่าชายเลน

(2) เครือข่ายควรให้ความสำาคัญและมีส่วนร่วมในการ

ตรวจสอบและติดตามการจัดทำารายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อม

ของโครงการก่อสร้างในท้องถิ่นที่จะผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต 

และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่บริเวณที่ 1 ได้แก่ พื้นที่บนแผ่นดินใหญ่ 

และพื้นที่เกาะล้าน เกาะครก และเกาะสาก บริเวณที่ 2 ได้แก่ 

พื้นที่น่านน้ำาทะเล
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ความสอดคล้องการดำาเนินของเครือข่ายที่จะมี 

สว่นรว่มในการเฝา้ระวัง ตดิตาม และเชือ่มโยงกบัมาตรการ

คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธาน ีได้แก่

(1) เครือข่ายควรให้ความสำาคัญและมีส่วนร่วมในการ

เฝ้าระวังและติดตามการก่อสร้าง ดัดแปลงที่อยู่อาศัย อาคาร 

ตลอดจนระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่จะไปกระทบกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

(2) เครือข่ายควรให้ความสำาคัญและมีส่วนร่วมในการ

เฝ้าระวังและคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถ่ิน อันเป็นทุนทาง

ทรัพยากรท่ีสำาคัญในการท่องเที่ยว การประกอบอาชีพประมง

และพัฒนาคุณภาพชีวิต ในกรณีห้ามกระทำาการหรือประกอบ

กิจกรรม เช่น การทำาเหมืองแร่ การขุดเจาะ ผลิตน้ำามัน และ 

ก๊าซธรรมชาติ และการถ่ายเทน้ำามันและก๊าซธรรมชาติ  

จากแหล่งผลิตในทะเลข้ึนมาเป็นสถานีขนถ่ายหรือสถานี

กระจายน้ำามัน การขุดลอกร่องน้ำา การปรับหรือปิดกั้น 

ปากคลอง ปากน้ำา การล่วงล้ำาลำาน้ำา การกระทำา หรือการ

ประกอบกิจการใด ๆ ในแนวปะการังที่อาจเป็นอันตราย หรือ

มีผลกระทบต่อเต่าทะเล ปลาสวยงาม หญ้าทะเล หรือทำาให้

หอยมือเสือ กัลปังหา ปะการัง ซากปะการังหรือหินปะการัง 

ถูกทำาลายหรือเสียหาย การจับหรือครอบครองปลาสวยงาม

ตามประกาศฯ ทำาการประมงภายในระยะ 3,000 เมตร  

จากแนวชายฝั่งทะเลที่ใช้เครื่องมือประมงประเภทอวนลาก  

อวนรุน  อวนล้อม ทุกประเภททุกขนาดที่ใช้ประกอบกับเรือ

ยนต์ เครื่องมือประมงทุกชนิดที่ใช้ประกอบกับเครื่องกำาเนิด

ไฟฟ้า เครื่องมือประมงประเภทลอบปูตาห่างน้อยกว่า 2.5 นิ้ว 

เว้นแต่ทำาการประมงหมึก การเล่นสกู๊ตเตอร์ เจ็ตสกี การเล่น

สกีน้ำา หรือการเล่นเรือลากทุกชนิด 

(3) เครือข่ายควรให้ความสำาคัญและมีส่วนร่วมในการ

ตรวจสอบและติดตามการจัดทำารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ของโครงการก่อสร้างในท้องถิ่นที่จะผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต

และสิ่งแวดล้อม
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ความสอดคล้องการดำาเนินของเครือข่ายที่จะมีส่วน 

ในการเฝา้ระวงั ตดิตาม และเชือ่มโยงกับมาตรการคุม้ครอง 

สิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ได้แก่

(1) เครอืขา่ยควรใหค้วามสำาคญัและมสีว่นรว่มในการเฝา้

ระวังและคุ้มครองพื้นที่ดังกล่าวในประกาศตามข้อ 3 ให้พื้นที่ 

ทีไ่ดมี้การกำาหนดใหเ้ปน็เขตอนรุกัษ ์เขตผงัเมอืงรวม เขตควบคมุ

อาคาร และเขตควบคุมมลพิษในจังหวัดภูเก็ต

(2) เครือข่ายควรให้ความสำาคัญและมีส่วนร่วมในการ

เฝ้าระวังและคุ้มครองการก่อสร้าง ดัดแปลงที่อยู่อาศัย อาคาร 

ตลอดจนระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่จะไปกระทบกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นตามมาตรการ 

ข้อ 7

(3) เครือข่ายควรให้ความสำาคัญและมีส่วนร่วมในการ

เฝ้าระวังและคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง รวมถึง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถ่ิน ตามมาตรการ

ข้อ 10 ในพื้นที่บริเวณที่ 9 เช่น ทำาการประมงโดยใช้เครื่องมือ

ที่ห้าม เช่น อวนล้อม อวนญี่ปุ่น อวนต้อนปลาทุกชนิด และ

ลอบดกัปลาทกุขนาดในพืน้ท่ีแนวปะการงั การเดนิเรอื การจอด

เรือ การขนส่ง หรือการขนถ่าย ที่ทำาให้เกิดมลพิษที่มีผลทำาให้

คุณภาพน้ำาทะเลเสื่อมโทรมหรือเสียสภาพความเป็นธรรมชาติ 

ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพทางทะเล การเก็บ 

ทำาลาย หรือกระทำาด้วยประการใด ๆ ที่อาจเป็นอันตรายหรือ

มผีลกระทบตอ่ปะการงั ซากปะการงั หนิปะการงั กลัปงัหา หรอื

หญ้าทะเล เป็นต้น

(4) เครือข่ายควรให้ความสำาคัญและมีส่วนร่วมในการ 

เฝา้ระวังและคุม้ครองการปรบัเปลีย่นสภาพแหลง่น้ำา ปา่ชายเลน 

การสร้างสิ่งล่วงล้ำาลำาน้ำา การปล่อยมลพิษลงสู่แหล่งน้ำา การจับ

หรือครอบครองปลาสวยงาม

(5) เครือข่ายควรให้ความสำาคัญและมีส่วนร่วมในการ

ตรวจสอบและติดตามการจัดทำารายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อม

ของโครงการก่อสร้างในท้องถิ่นที่จะผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต

และสิ่งแวดล้อม
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เครอืขา่ยในพืน้ทีคุ่ม้ครองส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัเพชรบรุ-ี

จงัหวดัประจวบคีรขีนัธส์ามารถดำาเนนิงานไดส้อดคลอ้งกับ

มาตรการตามประกาศฯ ได้แก่ 

ข้อ 11 มาตรการเรื่อง 1) ห้ามทำาการประมงโดยใช้เครื่อง

มือในพ้ืนที่ปะการัง กองหินในทะเลและแนวปะการังเทียม 

เครื่องมือทำาการประมงทุกชนิดที่ใช้ประกอบกับเรือกลทำาการ

ประมงหอยสองฝา 2) มาตรการเรือ่ง หา้มทำาให้เกดิมลพษิ ขยะ 

สารแขวนลอย และมลสารปนเปื้อนจากการเดินเรือ การจอด

เรือ การขนส่ง หรือการขนถ่าย ที่ทำาให้คุณภาพน้ำาเสื่อมโทรม

ส่งผลต่อทรัพยากรชีวภาพทางทะเล 3) มาตรการเร่ืองการถม

ทะเลหรือชายตลิ่งปากคลอง

ข้อ 12 มาตรการเรื่อง ห้ามการกระทำาใด ๆ ที่เป็นการ

เปลี่ยนสภาพธรรมชาติของพื้นที่ป่าชายเลน

ข้อ 13 มาตรการเรื่อง ห้ามกระทำาการหรือกิจกรรมใด ๆ 

ในการก่อสรา้ง แผว้ถาง เผาปา่ ทำาใหป้า่หรอืทรพัยากรธรรมชาติ

เสื่อมสภาพหรือเสียหาย

ข้อ 14 1) มาตรการเรื่อง การถม ปรับสภาพ หรือปิดกั้น

พรุหรือแหล่งน้ำาสาธารณะ ทำาให้น้ำาต้ืนเขินหรือเปล่ียนทิศทาง  

2) มาตรการเรื่อง ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะพื้นที่ 

สันทราย สันดอน หน้าผา ปากน้ำา 3) มาตรการเรื่อง การ 

เปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติของพื้นที่ชายหาด ยกเว้น 

เพื่อการฟื้นฟู การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง การติดป้ายเตือน 

หรือเป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน 4) มาตรการเรื่อง การปล่อยทิ้ง

ของเสียหรือมลพษลงสู่แหล่งน้ำาหรือทะเล 5) มาตรการเรื่อง 

จับ ดัก ล่อ ฆ่า นำาขึ้นมาจากทะเล การครอบครองซาก หรือ

ผลิตภัณฑ์ที่ทำาจากซากเต่าทะเล พะยูน โลมา วาฬ ปลาฉลาม

วาฬหรือสัตว์ทะเลหายาก
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เครือข่ายในพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่

สามารถดำาเนินงานได้สอดคล้องกับมาตรการตามประกาศฯ 

ได้แก่

ข้อ 4 1) มาตรการเรือ่ง หา้มกระทำาการหรอืกิจกรรมใด ๆ  

ในการกอ่สรา้ง แผว้ถาง เผาป่า ทำาใหป้า่หรอืทรพัยากรธรรมชาติ

เสื่อมสภาพหรือเสียหาย 2) มาตรการเรื่อง ห้ามกระทำาการทำา

ประมงโดยใช้ เครื่องมืออวนลากชนิดถุง อวนรุน ละวะ ชิบ

หรือรุนกุ้ง อวนถุงทุกชนิด อวนล้อม อวนญี่ปุ่น อวนต้อนปลา 

ทุกชนิด อวนทับตลิ่ง อวนลอยปลาทราย 3) มาตรการเรื่อง  

ห้ามทำาให้เกิดมลพิษ ขยะ สารแขวนลอย และมลสารปนเปื้อน

จากการเดนิเรอื การจอดเรอื การขนสง่ หรอืการขนถา่ย ท่ีทำาให้

คุณภาพน้ำาเสื่อมโทรม ส่งผลต่อทรัพยากรชีวภาพทางทะเล  

4) มาตรการเรื่อง ห้ามเก็บ ทำาลาย หรือกระทำาการใด ๆ  

ที่อาจเป็นอันตรายหรือมีผลกระทบต่อปะการัง ซากปะการัง 

หินปะการัง กัลปังหา หรือหญ้าทะเล 5) มาตรการเรื่อง  

ห้ามทอดสมอเรือ หรือกระทำาการใด ๆ ที่ส่งผลต่อหญ้าทะเล 

แนวปะการัง หินปะการังและกองหินใต้ทะเล 6) มาตรการเรื่อง 

ห้ามจับ ดัก ล่อ ฆ่า นำาขึ้นมาจากทะเล หรือกระทำาการใด ๆ 

ที่เป็นอันตรายต่อเต่าทะเล พะยูน โลมา วาฬ ปลาฉลามวาฬ 

หรือสัตว์ทะเลหายาก 7) มาตรการเร่ือง กิจกรรมที่ก่อความ

เดอืดรอ้น รำาคาญทีม่ผีลกระทบตอ่ประชาชน 8) มาตรการเรือ่ง  

ห้ามเก็บ หา นำาออกไป หรือการกระทำาใด ๆ ที่เป็นอันตราย

ต่อไข่เต่าทะเล เต่าทะเล และซากเต่าทะเล 9) มาตรการเรื่อง 

ก่อสร้างเพิงพัก ศาลา อาคาร ส่ิงปลูกสร้างใด ๆ รวมทั้งการ 

จัดวางร่ม โต๊ะ เตียงหรือที่นั่งบริเวณพื้นที่ชายหาด

ข้อ 6 1) มาตรการเรื่อง การถมทะเลหรือที่ชายตลิ่ง  

2) มาตรการเรื่อง การปล่อยทิ้งมลพิษลงสู่แหล่งน้ำาหรือทะเล  

3) มาตรการเรือ่ง การปลูกสรา้งอาคารล่วงล้ำาลำาน้ำา 4) มาตรการ

เรื่อง การถม ปรับสภาพ หรือปิดกั้นพรุหรือแหล่งน้ำาสาธารณะ

ทำาให้น้ำาตื่นเขินหรือเปลี่ยนทิศทาง 5) มาตรการเรื่อง การจับ

หรือครอบครองปลาสวยงาม 6) มาตรการเรื่อง การเพาะเลี้ยง

กุ้งเพื่อการค้า ยกเว้นการเพาะเลี้ยงในกระชัง 7) มาตรการเรื่อง 

การครอบครองซาก หรอืผลิตภัณฑท์ีท่ำาจากซากเตา่ทะเล พะยนู 

โลมา วาฬ ปลาฉลามวาฬหรือสัตว์ทะเลหายาก 8) มาตรการ

เรื่อง ตัด เก็บ ขุด นำาขึ้นมาหรือการกระทำาให้ต้นหรือส่วนหนึ่ง

ส่วนใดของพลับพลึงธารเสียหาย
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ข้อ 7 มาตรการเรื่อง การติดตั้งป้ายหรือการก่อสร้าง

เครือข่ายในพื้นที่คุ้มครองส่ิงแวดล้อมจังหวัดพังงา

สามารถดำาเนินงานได้สอดคล้องกับมาตรการตามประ

กาศฯ ได้แก่

ขอ้ 5 1) มาตรการเรือ่ง หา้มกระทำาการหรอืกิจกรรมใด ๆ  

ในการกอ่สรา้ง แผว้ถาง เผาป่า ทำาใหป้า่หรอืทรพัยากรธรรมชาติ

เสื่อมสภาพหรือเสียหาย 2) มาตรการเร่ือง ห้ามกระทำาการ

ทำาประมงโดยใช้เคร่ืองมือประมงบริเวณแหล่งหญ้าทะเล  

3) มาตรการเรือ่ง หา้มทำาใหเ้กดิมลพษิ ขยะ สารแขวนลอย และ

มลสารปนเปื้อนจากการเดินเรือ การจอดเรือ การขนส่ง หรือ 

การขนถ่าย ที่ทำาให้คุณภาพน้ำาเสื่อมโทรม 4) มาตรการเรื่อง 

ห้ามเก็บ ทำาลาย หรือกระทำาการใด ๆ ที่อาจเป็นอันตรายหรือ

มีผลกระทบต่อปะการัง ซากปะการัง หินปะการัง กัลปังหา  

หรือหญ้าทะเล 5) มาตรการเรื่อง ห้ามทอดสมอเรือ หรือ 

กระทำาการใด ๆ  ทีส่ง่ผลตอ่หญา้ทะเล แนวปะการงัหนิปะการงั 

และกองหินใต้ทะเล 6) มาตรการเร่ือง ห้าม จับ ดัก ล่อ ฆ่า  

นำาข้ึนมาจากทะเล หรือกระทำาการใด ๆ ที่เป็นอันตรายต่อ  

เต่าทะเล พะยูน โลมา วาฬ ปลาฉลามวาฬ หรือสัตว์ทะเล

หายากอื่น ๆ 7) มาตรการเรื่อง กิจกรรมที่ก่อความเดือดร้อน 

รำาคาญที่มีผลกระทบต่อประชาชน 8) มาตรการเรื่อง ห้ามเก็บ 

หา นำาออกไป หรือการกระทำาใด ๆ ที่เป็นอันตรายต่อไข่เต่า

ทะเล เต่าทะเล และซากเต่าทะเล 9) มาตรการ เรื่อง ก่อสร้าง

เพิงพัก ศาลา อาคาร สิ่งปลูกสร้างใด ๆ รวมทั้งการจัดวางร่ม 

โต๊ะ เตียงหรือที่นั่งบริเวณพื้นที่ชายหาด

ข้อ 7 1) มาตรการเรื่อง การถมทะเลหรือที่ชายตลิ่ง  

2) มาตรการเรื่อง การปล่อยทิ้งมลพิษลงสู่แหล่งน้ำาหรือทะเล 

3) มาตรการ เรื่อง การถม ปรับสภาพ หรือปิดกั้นพรุหรือแหล่ง

น้ำาสาธารณะทำาให้น้ำาตื้นเขินหรือเปลี่ยนทิศทาง 4) มาตรการ 

เรื่อง การปลูกสร้างอาคารล่วงล้ำาลำาน้ำา 5) มาตรการ เร่ือง  

การจบัหรอืครอบครองปลาสวยงาม 6) มาตรการ เรือ่ง การเพาะ

เลี้ยงกุ้งเพื่อการค้า ยกเว้นการเพาะเลี้ยงในกระชัง 7) มาตรการ 

เรือ่ง การครอบครองซาก หรอืผลติภณัฑ์ทีท่ำาจากซากเตา่ทะเล 

พะยูน โลมา วาฬ ปลาฉลามวาฬหรือสัตว์ทะเลหายาก
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บทกำ�หนดโทษในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่

คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
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พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 99-100 ได้กำาหนดบทลงโทษ 

ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมไว้ ดังนี้

มาตรา 99 ผู้ใดบุกรุกหรือครอบครองที่ ดินของรัฐ

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเข้าไปกระทำาด้วยประการ

ใดๆ อันเ ป็นการทำาลาย ทำาให้สูญหายหรือเ สียหาย 

แก่ทรัพยากรธรรมชาติหรือศิลปกรรมอันควรแก่การอนุรักษ์ 

หรือก่อให้เกิดมลพิษอันมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ในเขตพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่กำาหนดตามมาตรา 43  

ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท 

หรือทั้งจำาทั้งปรับ

มาตรา 100 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำาหนด 

ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 44 หรือ ตามประกาศ 

ของรัฐมนตรีตามมาตรา 45 ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินหนึ่งปี  

หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำาทั้งปรับ

และฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) ป ีพ.ศ. 2561 มสีาระ คือ

มาตรา 101/1 การก่อสร้างหรือดำาเนินโครงการหรือ

กิจการก่อนที่รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

จะได้รับความเห็นชอบ “ปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท และ 

ปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งแสนบาท ตลอดระยะเวลาที่ไม่ได้

ปฏิบัติให้ถูกต้อง”

มาตรา 101/2 ไมน่ำาสง่รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการ  

ที่กำาหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

“ปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท” เช่นกัน

นอกจากน้ีเนือ่งจากประกาศกระทรวงนี ้มคีวามสอดคลอ้ง

กับข้อกฎหมายหลาย ๆ ฉบับจึงสามารถนำาบทลงโทษจาก

กฎหมายนั้น ๆ มาบังคับใช้ได้ ตัวอย่างเช่น

1. พรบ.ผังเมือง พ.ศ. 2562

2. กฎกระทรวงให้บังคับผังเมืองรวม พ.ศ. 2560
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9. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำาหนด

ห้ามใช้เครื่องมืออวนล้อมจับที่ มีขนาดช่องตาเล็กกว่า  

2.5 เซนติเมตรทำาการประมงในเวลากลางคืน ลงวันที่ 14 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2534

10. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำาหนด

ห้ามทำาการประมงในบริเวณรอบ ๆ เกาะเต่าและเกาะหางเต่า 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2519

11. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ห้ามมิให ้

ทำาการประมงเต่าทะเลและกระทะเลทุกชนิด รวมท้ังไข่ของ 

สัตว์น้ำาดังกล่าวแล้ว ลงวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2490

12. พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  

พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2)

13. พรบ. น้ำาบาดาล พ.ศ. 2520

14. พรบ. โรงงาน พ.ศ. 2535

3. พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (ฉบับที่ 1-5)

4. พรก.การประมง พ.ศ. 2558

5. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ือง กำาหนด

ห้ามใช้เครื่องมือทำาการประมงบางชนิดทำาการประมงใน 

ฤดูปลามีไข่ วางไข่ และเล้ียงตัวในวัยอ่อนในที่จับสัตว์น้ำา 

บางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี 

ภายในระยะเวลาที่กำาหนด ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

6. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์เรือ่ง หา้มทำาการ

ประมงปูมีไข่นอกกระดอง ลงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2526

7. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ือง กำาหนด

ห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนที่ใช้กับเรือยนต์ทำาการ

ประมง ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2515

8. ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการ

ปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมจำานวนเคร่ืองมือทำาการประมง

อวนลากและอวนรุน พ.ศ. 2539 ลงวันที่ 17 กันยายน 2539
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15. พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535

16. พรบ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

17. พรบ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ 

 เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

18. พรบ. กำาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำานาจ 

 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

19. พรบ. แร่ พ.ศ. 2510

20. พรบ. การเดินเรือในน่านน้ำาไทย พุทธศักราช 2546

 ...ฯลฯ

* ในกรณีที่ ท่ าน ใดสนใจรายละ เอี ยด ในแต่ ละ 

ข้อกฎหมายสามารถสืบค้นได้ทั่วไปทั้งจาก search engine และ

เว็บไซต์ของราชกิจจานุเบกษา (www.ratchakitcha.soc.go.th)

** กฎหมายที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กับกา รประมงทั้ ง หมด  

www.fisheries.go.th/law/index.php/component/content/

article?layout=edit&id=50

ช่องทางติดต่อแจ้งข่าวสาร

สำานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ 2 

ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เบอร์โทรศัพท์: 02-265-6532

เบอร์โทรสาร: 02-265-6511

E-mail: webmaster@onep.go.th
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เสรี พงศ์พิศ (2548) เครือข่าย: ยุทธวิธีเพื่อประชาคมเข้มข้น  

 ชุมชน เข้มแข็ ง .  กรุ ง เทพมหานคร :  โครงการ 

 มหาวิทยาลัยชีวิต สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน. 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  

 พ.ศ. 2535 (4 เมษายน 2535). ราชกิจจานุเบกษา,  

 เล่ม 109 ตอนที่ 37, น. 1-43.

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง  

 ขยายระยะเวลาการใช้บั งคับประกาศกระทรวง 

 ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เรือ่ง กำาหนดเขตพืน้ที ่

 และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณท้องที่ 

 ตำาบลตลิ่งงาม ตำาบลบ่อผุด ตำาบลมะเร็ต ตำาบลแม่น้ำา  

 ตำาบลหน้าเมือง ตำาบลอ่างทอง ตำาบลลิปะน้อย  

 อำาเภอเกาะสมุย และตำาบลเกาะพะงัน ตำาบลบ้านใต้  

 ตำาบลเกาะเต่า อำาเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

 พ.ศ. 2557 (29 พฤษภาคม 2562). ราชกิจจานุเบกษา,  

 เล่ม 136 ตอนพิเศษ 138 ง, น. 1-1.

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม  

 เรือ่ง กำาหนดเขตพืน้ทีแ่ละมาตรการคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม  

 ในบรเิวณทอ้งทีต่ำาบลตล่ิงงาม ตำาบลบอ่ผดุ ตำาบลมะเรต็  

 ตำาบลแมน่้ำา ตำาบลหนา้เมอืง ตำาบลอา่งทอง ตำาบลลปิะน้อย  

 อำาเภอเกาะสมุย และตำาบลเกาะพะงัน ตำาบลบ้านใต้  

 ตำาบลเกาะเต่า อำาเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

 พ.ศ. 2557 (8 พฤษภาคม 2557). ราชกิจจานุเบกษา,  

 เล่ม 131 ตอนพิเศษ 91 ง, น. 7-20.

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม  

 เรือ่ง กำาหนดเขตพืน้ทีแ่ละมาตรการคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม  

 ในบริเวณพื้นที่อำาเภอบ้านแหลม อำาเภอเมืองเพชรบุรี  

 อำาเภอท่ายาง อำาเภอชะอำา จังหวัดเพชรบุรี และอำาเภอหัวหิน  

 อำาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2561  

 (29 มิถุนายน 2561). ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 135  

 ตอนพิเศษ 152 ง, น. 3-14.

เอกส�รอ้�งอิง
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กฎกระทรวง กำาหนดเขตพืน้ทีแ่ละมาตรการคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม  

 เรื่อง กำาหนดให้พ้ืนที่ตำาบลบางกะเจ้า ตำาบลบางกอบัว  

 ตำาบลบางน้ำาผึ้ง ตำาบลบางยอ ตำาบลบางกระสอบ และ 

 ตำาบลทรงคนอง อำาเภอพระประแดง จังหวดัสมทุรปราการ  

 เป็นเขตพืน้ทีคุ่ม้ครองสิง่แวดลอ้ม พ.ศ. 2562 (28 กมุภาพนัธ ์ 

 2562). ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 136 ตอน 24 ก, น. 3-8.

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง  

 กำาหนดเขตพ้ืนท่ีและมาตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อม ในท้องท่ี 

 อำาเภออ่าวลึก อำาเภอเมืองกระบี่ อำาเภอเหนือคลอง  

 อำาเภอคลองท่อม และอำาเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่  

 พ.ศ. 2559 (31 มีนาคม 2559). ราชกิจจานุเบกษา,  

 เล่ม 133 ตอนพิเศษ 76 ง, น. 18-30.

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม  

 เรือ่ง กำาหนดเขตพืน้ทีแ่ละมาตรการคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม 

 ในทอ้งทีอ่ำาเภอครุะบรุ ีอำาเภอตะกัว่ปา่ อำาเภอทา้ยเหมอืง  

 อำาเภอทับปุด อำาเภอเมืองพังงา อำาเภอตะกั่วทุ่ง และ 

 อำาเภอเกาะยาว จงัหวดัพงังา พ.ศ. 2559 (31 มนีาคม 2559).  

 ราชกจิจานเุบกษา, เลม่ 133 ตอนพเิศษ 76 ง, น. 31-41.

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม  

 เรือ่ง กำาหนดเขตพืน้ทีแ่ละมาตรการคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม 

 ในบรเิวณพืน้ทีจ่งัหวดัภเูกต็ พ.ศ. 2560 (15 ธันวาคม 2560).  

 ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 134 ตอนพิเศษ 311 ง, น. 12-26.

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม  

 เรือ่ง กำาหนดเขตพืน้ทีแ่ละมาตรการคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม 

 ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  

 (28 พฤษภาคม 2563). ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 137  

 ตอนพิเศษ 125 ง, น. 19.

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรื่อง  

 กำาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อม 

 ในบริเวณพื้นที่อำาเภอบางละมุงและอำาเภอสัตหีบ 

 จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2563 (24 กรกฎาคม 2563).  

 ราชกจิจานเุบกษา, เลม่ 137 ตอนพเิศษ 170 ง, น. 1-10.

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  

 (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561 (19 เมษายน 2561). ราชกิจจานเุบกษา,  

 เล่ม 135 ตอนที่ 27 ก, น. 29-43.
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จังหวัดสมุทรปร�ก�ร

ร�ยชื่อเครือข่�ยต่�ง	ๆ	ในพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

ลำาดับ ชื่อเครือข่าย วัตถุประสงค์ การดำาเนินงานของเครือข่าย 

1 เครือข่ายพัฒนาพื้นที่สีเขียว

(1) ประธาน/ผู้ประสานงานหลัก : 

    คุณเปรมปรีย์ ไตรรัตน์

(2) เบอร์ติดต่อ : 0861010704

(3) ที่ตั้ง : คุ้งบางกะเจ้า อำาเภอพระประแดง 

    จังหวัดสมุทรปราการ

(4) ขอบเขตพื้นที่ที่ดูแล :  
    6 ตำาบล ประกอบด้วย  
    ตำาบลบางกะเจ้า ตำาบลบางกอบัว  
    ตำาบลบางน้ำาผึ้ง ตำาบลบางยอ  
    ตำาบลบางกระสอบ และตำาบลทรงคนอง

เพ่ือปกป้อง ดูแล รักษา 
และฟ้ืนฟูทรัพยากร 
ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ 
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่
 

กำาหนดเป้าหมายมุ่ง “รักษาและ 

พัฒนา พื้นที่สี เขียวในพื้นท่ี

คุ้งบางกะเจ้าให้ได้  6,000  ไร่ 

ภายใน  5  ปี”  พร้อมท้ังสร้าง 

อัตลักษณ์พื้นที่ สี เขียวต้นแบบ 

ในแต่ละตำาบล โดยในปี  2562   

มแีผนดำาเนนิการระยะเริม่ต้นกอ่น  

400  ไร่  ในพื้นที่ราชพัสดุของ 

กรมป่าไม้ โดยออกแบบวางแผน 

การปลูกและบำารุงรักษาร่วมกับ 

เครือข่ายอนุรักษ์พื้นที่ สี เขียว 

ทั้ง 6 ตำาบล

89
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ลำาดับ ชื่อเครือข่าย วัตถุประสงค์ การดำาเนินงานของเครือข่าย 

2 เครือข่ายจัดการน้ำาและการกัดเซาะริมตลิ่ง

(1) ประธาน/ผู้ประสานงานหลัก : 

    พระทิพากร อริโย

(2) เบอร์ติดต่อ : 0901465949

(3) ที่ตั้ง : คุ้งบางกะเจ้า อำาเภอพระประแดง  
    จังหวัดสมุทรปราการ

(4) ขอบเขตพื้นที่ที่ดูแล :  
    6 ตำาบล ประกอบด้วย  
    ตำาบลบางกะเจ้า ตำาบลบางกอบัว  
    ตำาบลบางน้ำาผึ้ง ตำาบลบางยอ  
    ตำาบลบางกระสอบ และ 
    ตำาบลทรงคนอง

เพื่ อปกป้อง  ดู แล 

รั ก ษ า  แ ล ะ ฟื้ น ฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ

แ ล ะ ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม 

ในพื้นที่

สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์

และพัฒนา ให้เกิดความมั่นคง

และยั่ งยืนด้ านทรัพยากรน้ำ า  

ผ่ านการ  “สร้ า งแบบอย่ าง

ความสำาเร็จ” ที่พร้อมขยายผล 

ให้ครอบคลุมพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า 

จากการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์

แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี  ร่ ว ม กั บ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาเป็น

ระบบฐานข้อมูลอย่างละเอียด 

ใช้สำาหรับการบริหารงานพัฒนา

พื้ น ที่  ฟื้ น ฟู ลำ า ค ล อ ง  แ ล ะ

เกษตรผสมผสานแบบร่องสวน  

รวมทั้งบริหารสถานการณ์วิกฤต  

ช่วยแก้ไขปัญหาน้ำาเสีย น้ำาเค็ม 

และน้ำากัดเซาะตลิ่ง 

90
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ลำาดับ ชื่อเครือข่าย วัตถุประสงค์ การดำาเนินงานของเครือข่าย 

3 เครือข่ายการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

(1) ประธาน/ผู้ประสานงานหลัก :  
    คุณสุรีรัตน์ เปลี่ยนบางช้าง

(2) เบอร์ติดต่อ : 0989456352

(3) ที่ตั้ง : คุ้งบางกะเจ้า อำาเภอพระประแดง  
    จังหวัดสมุทรปราการ

(4) ขอบเขตพื้นที่ที่ดูแล : 
    6 ตำาบล ประกอบด้วย  
    ตำาบลบางกะเจ้า ตำาบลบางกอบัว  
    ตำาบลบางน้ำาผึ้ง ตำาบลบางยอ 
    ตำาบลบางกระสอบ และตำาบลทรงคนอง

เพื่ อปกป้อง  ดู แล 

รั ก ษ า  แ ล ะ ฟื้ น ฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมใน

พื้นที่

พัฒนาศูนย์รวบรวมขยะในพื้นที่ 

เพือ่นำามาตอ่ยอดการใชป้ระโยชน์ 

ให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ โดยที่

ผ่านมามีการนำาร่องนำาขยะจาก 

ขวดพลาสติกมาผลิตเป็นผ้าจีวร 

พระสงฆ์ผืนแรกของประเทศ และ

มแีผนอบรมความรูเ้พือ่สรา้งอาชพี

แก่ชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจ

หมุนเวียน (circular economy) 

ต่อไป
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ลำาดับ ชื่อเครือข่าย วัตถุประสงค์ การดำาเนินงานของเครือข่าย 

4 เครือข่ายพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

(1) ประธาน/ผู้ประสานงานหลัก :     

    คุณสมพิศ รุ่งเรือง

(2) เบอร์ติดต่อ : 0892388087

(3) ที่ตั้ง : คุ้งบางกะเจ้า  
    อำาเภอพระประแดง  
    จังหวัดสมุทรปราการ

(4) ขอบเขตพื้นที่ที่ดูแล :  
    6 ตำาบล ประกอบด้วย  
    ตำาบลบางกะเจ้า ตำาบลบางกอบัว  
    ตำาบลบางน้ำาผึ้ง ตำาบลบางยอ  
    ตำาบลบางกระสอบ และตำาบลทรงคนอง

เพื่ อปกป้อง  ดู แล 

รั ก ษ า  แ ล ะ ฟื้ น ฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่ งแวดล้อมใน

พื้นที่

ส่งเสริมการกระจายรายได้ให้กับ 

ชุมชน ต่อยอดและการพัฒนา 

คุณภาพสินค้ าพื้ นถิ่ นภาย ใต้  

แบรนด์คุ้งบางกะเจ้าให้เป็นที่รู้จัก  

รวมถึงผลักดันให้เกิดการอนุรักษ์ 

วิถีชุมชน ควบคู่กับการพัฒนา 

ต่อยอดการท่องเที่ยว และพัฒนา 

พื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน
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ลำาดับ ชื่อเครือข่าย วัตถุประสงค์ การดำาเนินงานของเครือข่าย 

5 เครือข่ายท่องเที่ยวชุมชน

(1) ประธาน/ผู้ประสานงานหลัก : 

    คุณภัทรนฤดี สายทองสุข

(2) เบอร์ติดต่อ : 0909929645

(3) ที่ตั้ง : คุ้งบางกะเจ้า อำาเภอพระประแดง  
    จังหวัดสมุทรปราการ

(4) ขอบเขตพื้นที่ที่ดูแล : 

    6 ตำาบล ประกอบด้วย  
    ตำาบลบางกะเจ้า ตำาบลบางกอบัว  
    ตำาบลบางน้ำาผึ้ง ตำาบลบางยอ  
    ตำาบลบางกระสอบ และตำาบลทรงคนอง

ปกป้อง ดูแล รักษา  

และฟื้นฟูทรัพยากร 

ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ 

สิ่งแวดล้อมในพื้นที่

มี แผนส่ ง เสริ มการท่อง เที่ ยว 

วิถี ชุมชน ต่อยอดการพัฒนา 

เส้นทางท่องเที่ยวในคุ้งบางกะเจ้า  

พัฒนาส่งเสริมกลุ่มอาชีพ สถานท่ี 

ท่ อ ง เ ท่ี ย ว แ ล ะ ก ลุ่ ม อ า ห า ร  

พ ร้ อ ม ถ่ า ย ท อ ด ภู มิ ปั ญ ญ า  

วัฒนธรรมและวิ ถี ชี วิ ต ให้ กั บ 

เยาวชนอย่างต่อเนื่อง
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ลำาดับ ชื่อเครือข่าย วัตถุประสงค์ การดำาเนินงานของเครือข่าย 

6 เครือข่ายพัฒนาเยาวชนและการศึกษา

(1) ประธาน/ผู้ประสานงานหลัก : 

    คุณประกิจ รอดเจริญ

(2) เบอร์ติดต่อ : 0817328053

(3) ที่ตั้ง : คุ้งบางกะเจ้า อำาเภอพระประแดง  
    จังหวัดสมุทรปราการ

(4) ขอบเขตพื้นที่ที่ดูแล : 

    6 ตำาบล ประกอบด้วย  
    ตำาบลบางกะเจ้า ตำาบลบางกอบัว  
    ตำาบลบางน้ำาผึ้ง ตำาบลบางยอ 
    ตำาบลบางกระสอบ และตำาบลทรงคนอง

ป ก ป้ อ ง  ดู แ ล 

รั ก ษ า  แ ล ะฟื้ น ฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมใน

พื้นที่

บูรณาการกิจกรรมเช่ือมโยงกับ

โรงเรียนในคุ้งบางกะเจ้า สนบัสนุน 

บุคลากรครูและเพิ่ม ศักยภาพ 

เทคนิคการสอน มุ่งสู่การสร้าง 

เยาวชนใหม้ทีกัษะชวีติ ทกัษะอาชีพ 

และเป็นคนดีในสังคม
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ลำาดับ ชื่อเครือข่าย วัตถุประสงค์ การดำาเนินงานของเครือข่าย 

7 มูลนิธิชัยพัฒนา

(1) ประธาน/ผู้ประสานงานหลัก :  
คณะทำางานด้านอำานวยการและ 
การสื่อสาร โครงการ OUR Khung 
BangKachao

(2) เบอร์ติดต่อ : 025373792, 0811743168

(3) ขอบเขตพื้นที่ที่ดูแล : 

    6 ตำาบล ประกอบด้วย  
ตำาบลบางกะเจ้า ตำาบลบางกอบัว  
ตำาบลบางน้ำาผึ้ง ตำาบลบางยอ  
ตำาบลบางกระสอบ และตำาบลทรงคนอง

ปกป้อง ดูแล รักษา  

และฟื้นฟูทรัพยากร 

ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ 

สิ่งแวดล้อมในพื้นที่

ป ระสานการดำ า เนินงานของ 

เครือข่าย 6 เครือข่าย ในพื้นที่
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ลำาดับ ชื่อเครือข่าย วัตถุประสงค์ การดำาเนินงานของเครือข่าย 

8 วัดจากแดง

(1) ประธาน/ผู้ประสานงานหลัก :  
    พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร 

    เจ้าอาวาสวัดจากแดง 

(2) เบอร์ติดต่อ : 0661599558 

(3) ที่ตั้ง : ซอยวัดจากแดง ตำาบลทรงคนอง  
    อำาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ     
    10130

(4) ขอบเขตพื้นที่ที่ดูแล : ตำาบลทรงคนอง

ปกป้อง ดูแล รักษา  

และฟื้นฟูทรัพยากร 

ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ 

สิ่งแวดล้อมในพื้นที่

1. จัดตั้งอาสาสมัครรักษ ์

สิ่งแวดล้อม

2. รณรงค์อนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ

3. กิจกรรมรณรงค์ประดิษฐ ์

จีวรรีไซเคิล วัดจากแดง 

4. รับบริจาคขวดน้ำาสะอาด  

มาแปรรูปเป็นเส้นด้าย และ 

เอาไปเย็บเป็นจีวรนาโน  

โดยขวดพลาสติก 15 ใบ  

นำามาทำาเป็นจีวรได้ 1 ผืน
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ลำาดับ  วัตถุประสงค์ การดำาเนินงานของเครือข่าย 

9 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวนเกษตรบางกะเจ้า

(1) ประธาน / ผู้ประสานงานหลัก :

    นางอุษา ถนอมพงศ์พันธ์

(2) เบอร์ติดต่อ : 0818613542 /   
                    0867705196

(3) ที่ตั้ง : 20/1 หมู่ที่ 3       
    ตำาบลบางกะเจ้า อำาเภอพระประแดง  
   จังหวัดสมุทรปราการ 10130

(4) ขอบเขตพื้นที่ที่ดูแล : ตำาบลบางกะเจ้า

1. เพื่อพัฒนาพื้นที ่

สีเขียวและฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม

ในพืน้ทีบ่างกะเจา้

2. เพื่อเสริมสร้าง 

การเรียนรู้ห้องเรียน 

ธรรมชาติให้แก่

เด็กและเยาวชน 

และบุคคลสนใจ

ทั่วไป 

1. จัดตั้งสมาชิกดำาเนินกิจกรรม

2. จัดการศึกษาเรียนรู้ แลกเปล่ียน 

การจัดการพ้ืนท่ีสีเขียวบางกะเจ้า 

อย่างยั่งยืน
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ลำาดับ ชื่อเครือข่าย วัตถุประสงค์ การดำาเนินงานของเครือข่าย 

10 กลุ่มร่วมใจจัดการน้ำาเชิดชูบางกระเบื้อง 
(1) ประธาน/ผู้ประสานงานหลัก : 
    นายสมชาย แม้นนิล
(2) เบอร์ติดต่อ : 0999363715
(3) ที่ตั้ง : 90 หมู่ที่ 5 
    ตำาบลบางกะเจ้า อำาเภอพระประแดง 
    จังหวัดสมุทรปราการ 10130
(4) ขอบเขตพื้นที่ที่ดูแล :  
    คลองบางกระเบื้อง หมู่ที่ 5 
    ตำาบลบางกะเจ้า อำาเภอพระประแดง 
    จังหวัดสมุทรปราการ

1. ปกป้อง ดูแล รักษา

คลองบางกระเบื้อง  

และฟื้นฟูสภาพ 

ลำาคลอง

2. บริหารจัดการ 

แหล่งน้ำาคลอง 

บางกระเบื้อง

3. พัฒนาพื้นที ่

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อม 

ในพื้นที่ตำาบล 

บางกะเจ้า

1. จัดตั้งสมาชิกบริหารจัดการ 

น้ำาคลองบางกระเบื้อง

2. เฝ้าระวังดูแลสภาพน้ำา 

คลองบางกระเบื้อง 

3. พัฒนาและรักษาตลิ่ง 

คลองบางกระเบื้อง
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ลำาดับ ชื่อเครือข่าย วัตถุประสงค์ การดำาเนินงานของเครือข่าย 

11 บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
(1) ประธาน/ผู้ประสานงานหลัก :
    คณะเลขานุการโครงการ 
    คุณกุลวดี จันทรปาน                     
(2) เบอร์ติดต่อ : 
    คุณกุลวดี จันทรปาน 0222658400 
    คุณสุจินันท์ แสงศรี 0811743168 
                           0968939279 
(3) ที่ตั้ง : 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์  
    อาคารเอ ชั้น 3 และชั้น 10 
    ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
    กรุงเทพมหานคร 10900 
(4) ขอบเขตพื้นที่ที่ดูแล :  
    คุ้งบางกะเจ้า 6 ตำาบล  
    อำาเภอพระประแดง  
    จังหวัดสมุทรปราการ

1. สืบสานพระราช
ปณิธานพระบาท
สมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช  
และดำาเนินการตาม
แนวพระราชดำาริ
สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี รวมถึง
แนวทางการดำาเนิน
งานมูลนิธิชัยพัฒนา
ในการรักษาพื้นที ่
สีเขียวคุ้งบางกะเจ้า

1. พัฒนาพื้นที่สีเขียวและชุมชน 
คุ้งบางกะเจ้า ให้เติบโต แข็งแรง  
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
(Green Growth) ใน 3 ด้านหลัก
คือ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และ
สังคมวัฒนธรรม

2. ขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที ่
คุ้งบางกะเจ้าในรูปแบบ 
ประสานพลังระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน โดยร่วมมือกับ
คนในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาชุมชนให้
สอดคล้องกับวิถีชีวิต และส่งเสริม
ให้พื้นที่คุ้งบางกะเจ้าเป็นโอเอซิส
ของคนไทยอย่างยั่งยืน

3. วางเป้าภายใน 5 ปี จะมุ่งฟื้นฟ ู
และรักษาพื้นที่สีเขียวให้ได้ 6,000 ไร ่ 
โดยในปี 2561 กำาหนดเป้าหมาย
ระยะเริ่มต้นไว้ที่ 400 ไร่ ซึ่งทำาร่วมกับ
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ลำาดับ ชื่อเครือข่าย วัตถุประสงค์ การดำาเนินงานของเครือข่าย 

2. เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตและ 
ส่ิงแวดล้อมของชุมชน 
ในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า
ให้ดีขึ้น พร้อมเป็น 
ต้นแบบ ในการพัฒนา 
ชุมชนสีเขียวในเมือง
ของประเทศไทย

3. จัดตั้งคณะ
เลขานุการโครงการ 
เพื่อบริหารภาพรวม
และดำาเนินงานให้
ตรงตามวัตถุประสงค์
มากที่สุด

   เครือข่ายอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว  
ความรับผิดชอบของกรมป่าไม้   
ซึ่งนอกจากช่วยสร้างสิ่งแวดล้อม 
ที่ดีแล้ว ยังเป็นการต่อยอด 
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
ตลอดจนสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
ในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า

4. ร่วมกันกำาหนดประเด็น 
ที่ต้องการพัฒนา เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงและแก้ไขปัญหา 
ได้ตรงตามความต้องการ 
ของคนในชุมชนมากที่สุด  
ซึ่งจะนำาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

5. ร่วมกันกำาหนดวิธีการวัดผล 
การดำาเนินงาน โดยร่วมมือกัน 
เก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
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ลำาดับ ชื่อเครือข่าย วัตถุประสงค์ การดำาเนินงานของเครือข่าย 

6. ร่วมกันจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาชุมชน โดยประสานงาน
และร่วมมือกันทุกขั้นตอน

7. สื่อสารและประสานงานกัน 
อย่างต่อเนื่องระหว่างคณะทำางาน
และชุมชน เพื่อสร้าง ความเชื่อมั่น
และความเข้าใจในกิจกรรมต่างๆ  
ร่วมกันรวมทั้งช่วยกระตุ้นพลัง 
แห่งความคิดสร้างสรรค์ซึ่งกัน 
และกัน
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ลำาดับ ชื่อเครือข่าย วัตถุประสงค์ การดำาเนินงานของเครือข่าย 

12 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำากัด 
(มหาชน)
(1) ประธาน/ผู้ประสานงานหลัก :
    นายวิบูลย์ ชูชีพชื่นกมล
(2) เบอร์ติดต่อ : 0222658400
(3) ที่ตั้ง : 555/1  ศูนย์เอนเนอร์ยี่ อาคารเอ 
    ชั้น 18 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร 
    เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
(4) ขอบเขตพื้นที่ที่ดูแล : 
    6 ตำาบลบางกะเจ้า อำาเภอพระประแดง 
    จังหวัดสมุทรปราการ

1. ลดปัญหาขยะตาม

แนวทาง Circular 

Economy หรือ 

เศรษฐกิจแบบ

หมุนเวียน

2. นำาขยะรีไซเคิลมา

แปรรูปเพิ่มที่มูลค่า

เป็นผลิตภัณฑ์

1. สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์และ

เครื่องจักร นำาขยะรีไซเคิล 

มาแปรรูปเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์

2. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการ

ขยะของชุมชน วัดจากแดง

3. ใช้ประโยชน์จากขยะเพื่อผลิต 

ปุ๋ยอินทรีย์ ร้อยละ 100

4. รีไซเคิลขยะพลาสติก ร้อยละ 50
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ลำาดับ ชื่อเครือข่าย วัตถุประสงค์ การดำาเนินงานของเครือข่าย 

13 กลุ่มอนุรักษ์ลำาพูบางกระสอบ
(1) ประธาน/ผู้ประสานงานหลัก : 
    นางรุจิเรช พลับจ่าง
(2) เบอร์ติดต่อ : 0889405992
(3) ที่ตั้ง : 10/1 หมู่ที่ 7 
   ตำาบลบางกระสอบ 
   อำาเภอพระประแดง
   จังหวัดสมุทรปราการ 10130
(4) ขอบเขตพื้นที่ที่ดูแล :
    ตำาบลบางกระสอบ อำาเภอพระประแดง  
    จังหวัดสมุทรปราการ

1. เพื่อรักษาสภาพ
แวดล้อมในชุมชน

1. กำาจัดน้ำาเพื่อเพื่อให้เป็น 
แหล่งน้ำาสะอาดเหมาะสำาหรับการ
เป็นแหล่งที่อยู่ของหิ่งห้อยและ 
เพื่อความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ

2. พัฒนาและปลูกกล้าลำาพู
3. เป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนและ

ผู้สนใจ
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ลำาดับ ชื่อเครือข่าย วัตถุประสงค์ การดำาเนินงานของเครือข่าย 

14 วิสาหกิจบางน้ำาผึ้งโฮมสเตย์
(1) รองประธาน/ผู้ประสานงานหลัก : 
    นางอาภรณ์ พานทอง
(2) เบอร์ติดต่อ : 0898072501
(3) ที่ตั้ง : 33/2 หมู่ที่ 3 ตำาบลบางน้ำาผึ้ง
    อำาเภอพระประแดง 
    จังหวัดสมุทรปราการ 10130
(4) ขอบเขตพื้นที่ที่ดูแล : ตำาบลบางน้ำาผึ้ง
    อำาเภอพระประแดง 
    จังหวัดสมุทรปราการ

1. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้

วิสาหกิจชุมชน  

โฮมสเตย์ วิถีชีวิต

ของชุมชน

2. เพื่อสนับสนุน

เศรษฐกิจของ 

ท้องถิ่น

1. จัดการการท่องเที่ยวชุมชน

2. พัฒนาโฮมสเตย์ให้ได้มาตรฐาน

เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
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ลำาดับ ชื่อเครือข่าย วัตถุประสงค์ การดำาเนินงานของเครือข่าย 

15 วิสาหกิจชุมชนป่าชุมชนเมือง 
สวนป่าเกดน้อมเกล้า
(1) ประธาน/ผู้ประสานงานหลัก : 
    นางเปรมปรีย์ ไตรรัตน์
(2) เบอร์ติดต่อ : 0861010704
(3) ที่ตั้ง : 10/3 หมู่ที่ 2 ตำาบลทรงคนอง
    อำาเภอพระประแดง 
    จังหวัดสมุทรปราการ 10130
(4) ขอบเขตพื้นที่ที่ดูแล : ตำาบลทรงคนอง
    อำาเภอพระประแดง
    จังหวัดสมุทรปราการ

1. เพื่ออนุรักษ์พื้นที ่

สีเขียวและธรรมชาต ิ

ในท้องถิ่น

2. เพื่อพัฒนาเป็น 

แหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศ

3. เพื่อสนับสนุน

เศรษฐกิจชุมชน

1. ขุดลอกคลองเพื่อให้ระบบน้ำา

หมุนเวียน

2. ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว 

รวมถึงอนุรักษ์พันธุ์ไม้ในท้องถิ่น

3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสีเขียว  

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

4. ถ่ายทอดความรู้แก่กลุ่ม  

องค์กรอื่น ๆ ที่มาศึกษาดูงาน

ที่มา : คณะที่ปรึกษา, 2563.
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จังหวัดชลบุรี

ลำาดับ ชื่อเครือข่าย วัตถุประสงค์ การดำาเนินงานของเครือข่าย

1 กลุ่มประมงต้นแบบพื้นบ้านนาเกลือ

(1) ประธาน/ผู้ประสานงานหลัก : 

    คุณบุญมา กอเซ็ม

(2) เบอร์ติดต่อ : 0861133001

(3) ที่ตั้ง : 123 หมู่ที่ 3 ตำาบลนาเกลือ  
    อำาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

(4) ขอบเขตพื้นที่ดูแล : ชุมชนชายฝั่งในระดับพื้นที่   

    และหนุนเสริมงานเครือข่าย

เ พื่ อ ส ร้ า ง ก า ร มี  
ส่วนร่วมการบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ท า ง ท ะ เ ล แ ล ะ 
ชายฝั่ ง โดยชุมชน 
ชายฝ่ังและประมง
พื้นบ้านขนาดเล็ก 

1. ดูแลส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟ ู

แหล่งทรัพยากรแหล่งทรัพยากร 

ทางทะเลและชายฝั่ง 

2. สร้างการมีส่วนร่วมกับ 

ทุกภาคส่วน
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ลำาดับ ชื่อเครือข่าย วัตถุประสงค์ การดำาเนินงานของเครือข่าย

2 กลุ่มประมงบ้านนาเกลือ

(1) ประธาน/ผู้ประสานงานหลัก : 

    คุณอุดร บุญมา 

(2) เบอร์ติดต่อ : 0876100536

(3) ที่ตั้ง : ชุมชนบ้านนาเกลือ จังหวัดชลบุรี

(4) ขอบเขตพื้นที่ดูแล : ชุมชนชายฝั่ง 
    ในระดับพื้นที่และหนุนเสริมงาน 
    เครือข่าย

เ พื่ อ ส นั บ ส นุ น

ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว 

เชิ งอนุ รั กษ์  เพื่ อ

เช่ือมโยงระหว่าง

ชุ ม ช น ต ล า ด เ ก่ า 

นาเกลือกับในส่วน

ข อ ง ป ร ะ ม ง เ รื อ

เล็กกับการบริหาร

จัดการทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝัง่

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ 

บริหารจัดการทรัพยากรท้องถิ่น 

สู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

2. เพาะพันธุ์อนุบาลสัตว์ทะเล 

ด้วยการทำาซั้งเชือก เป็นบ้านปลา 
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ลำาดับ ชื่อเครือข่าย วัตถุประสงค์ การดำาเนินงานของเครือข่าย

3 กลุ่มประมงพื้นบ้านนาจอมเทียน

(1) ประธาน/ผู้ประสานงานหลัก : 

    คุณบัณฑิต ทองมา

(2) เบอร์ติดต่อ : 0816380554

(3) ที่ตั้ง : 145/3 หมู่ที่ 3 

    ตำาบลนาจอมเทียน  
    อำาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

(4) ขอบเขตพื้นที่ที่ดูแล : 

    ชุมชนชายฝั่งในพื้นที ่
    ตำาบลนาจอมเทียนและอ่าวไทยตอนบน

ปกป้อง ดูแล รักษา และ

ฟืน้ฟทูรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

1. ดูแลส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟ ู

แหล่งทรัพยากรแหล่งทรัพยากร 

ทางทะเลและชายฝั่ง 

2. สร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน
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ลำาดับ ชื่อเครือข่าย วัตถุประสงค์ การดำาเนินงานของเครือข่าย

4 กลุ่มทรัพยากรบ้านนาจอมเทียน  
(ซอย 8)

(1) ประธาน/ผู้ประสานงานหลัก : 

    คุณทวีทรัพย์ ผุดผาด

(2) เบอร์ติดต่อ : 0819400745

(3) ที่ตั้ง : 25 หมู่ที่ 1 ตำาบลนาจอมเทียน  
    อำาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

(4) ขอบเขตพื้นที่ที่ดูแล :  
    ชุมชนชายฝั่งในพื้นที ่
    ตำาบลนาจอมเทียนและอ่าวไทยตอนบน

ปกป้อง ดูแล รักษา และ

ฟืน้ฟทูรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

1. ดูแลส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟ ู

แหล่งทรัพยากรแหล่ง 

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

2. สร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน
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ลำาดับ ชื่อเครือข่าย วัตถุประสงค์ การดำาเนินงานของเครือข่าย

5 เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
ตำาบลนาเกลือ

(1) ประธาน/ผู้ประสานงานหลัก : 

    นางนิทรา งามเปี่ยม

(2) เบอร์ติดต่อ : -

(3) ที่ตั้ง : ตำาบลนาเกลือ อำาเภอบางละมุง 
    จังหวัดชลบุรี

(4) ขอบเขตพื้นที่ที่ดูแล : ชุมชนในพื้นที ่
    ตำาบลนาเกลือ อำาเภอบางละมุง  
    จังหวัดชลบุรี

เพื่ อสร้ างความร่ วมมือ

เครอืข่ายอาสาสมคัรพทิกัษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ห มู่ บ้ า น  

และภาครีว่มพฒันา ในการ 

เ ฝ้ า ร ะ วั ง แ ล ะ ฟ้ื น ฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

เ ฝ้ า ร ะ วั ง แ ล ะ ฟ้ื น ฟู

ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ 

สิง่แวดลอ้มทอ้งถิน่ น้ำาเสีย ขยะ
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ลำาดับ ชื่อเครือข่าย วัตถุประสงค์ การดำาเนินงานของเครือข่าย

6 เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
อำาเภอบางละมุง

(1) ประธาน/ผู้ประสานงานหลัก : 

    นางชนาธิป บุญกลั่น

(2) เบอร์ติดต่อ : 0868270768

(3) ที่ตั้ง : 19/1 หมู่ที่ 2

    ตำาบลหนองปลาไหล 
   อำาเภอบางละมุง 

   จังหวัดชลบุรี

(4) ขอบเขตพื้นที่ที่ดูแล : อำาเภอบางละมุง  
    จังหวัดชลบุรี

เพื่ อสร้ างความร่ วมมือ 

เครอืข่ายอาสาสมคัรพทิกัษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ห มู่ บ้ า น 

แ ล ะ ภ า คี ร่ ว ม พั ฒ น า  

ในการเฝ้าระวังและฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

1. การเฝ้าระวังและฟื้นฟ ู

ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมท้องถิ่นการ 

ทิ้งขยะโรงงานการทิ้งน้ำาเสีย

โรงงาน

2. จัดทำาข้อมูลพื้นที่สีเขียว
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ลำาดับ ชื่อเครือข่าย วัตถุประสงค์ การดำาเนินงานของเครือข่าย

7 ชมรมกำานันผู้ใหญ่บ้านตำาบลหนองปลาไหล

(1) ประธาน/ผู้ประสานงานหลัก: 

    นายจบ บุญก่อ

(2) เบอร์ติดต่อ: 0866015452

(3) ที่ตั้ง: 122 หมู่ที่ 3 ตำาบลหนองปลาไหล     
    อำาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

(4) ขอบเขตพื้นที่ที่ดูแล: ตำาบลหนองปลาไหล  
    อำาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

เพื่ อสร้ างความร่ วมมือ 

ในการพัฒนาชุมชนกับ 

เครือข่ายในตำาบล

กิ จก ร รมการพัฒนาชุ มชน 

ในด้านต่างๆ ทั้งด้านสังคม  

สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ
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ลำาดับ ชื่อเครือข่าย วัตถุประสงค์ การดำาเนินงานของเครือข่าย

8 ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
หนองปลาไหล

(1) ประธาน/ผู้ประสานงานหลัก :  
    นายถนอมศักดิ์ ผาติเสนะ

(2) เบอร์ติดต่อ : 0876014461

(3) ที่ตั้ง : 122 หมู่ที่ 3  
    ตำาบลหนองปลาไหล 
    อำาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

(4) ขอบเขตพื้นที่ที่ดูแล :  
    ตำาบลหนองปลาไหล  
    อำาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนา 

การท่องเที่ยวโดยชุมชน

2. เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

การท่องเที่ยวใน  

ตำาบลหนองปลาไหล

3. เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของ 

ประชาชนใน 

ตำาบลหนองปลาไหล

4. เพื่ออนุรักษ์ประเพณี  

วัฒนธรรมพื้นถิ่น

จั ดกิ จ ก ร รมการท่ อ ง เที่ ย ว 

เชิงสร้างสรรค์ บริหารจัดการ 

โดยชุมชน จัดแหล่งการเรียนรู้

ต่างๆ เช่น วิถีชาวนา อาหาร

พื้นบ้าน
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ลำาดับ ชื่อเครือข่าย วัตถุประสงค์ การดำาเนินงานของเครือข่าย

9 ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 
โดยชุมชนนาเกลือ

(1) ประธาน/ผู้ประสานงานหลัก : 

    ศรีสุดา ราษฎร์นิยม

(2) เบอร์ติดต่อ : 0868219011

(3) ที่ตั้ง : ตลาดเก่านาเกลือ  
    ตำาบลนาเกลือ อำาเภอบางละมุง  
    จังหวัดชลบุรี

(4) ขอบเขตพื้นที่ที่ดูแล: ตลาดเก่านาเกลือ 
    ตำาบลนาเกลือ อำาเภอบางละมุง  
    จังหวัดชลบุรี

1. เพื่อรวมกลุ่มประชาชนใน

พื้นที่บ้านนาเกลือให้ม ี

ส่วนร่วมในการ แลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็น และระดมกำาลัง 

กันเพ่ือช่วยสนับสนุนภาคส่วน 

ต่างๆ ในการขับเคลื่อน 

ด้านการท่องเท่ียวของท้องถ่ิน

2. เพ่ือกระตุ้นให้ชุมชน เกิดความ 

ตื่นตัวและมีส่วนร่วมในการ

ฟื้นฟูวิถีชีวิตดั้งเดิม สืบทอด

วัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน

3. เพื่อให้ประชาชนมีรายได ้

เพิ่มมากขึ้นจากกาจำาหน่าย

สินค้าซึ่งเป็นผลิตภัณฑ ์

ของชุมชน

1. เผยแพร่ประวัติศาสตร ์
   ของพื้นที่ วิถีชีวิต อัตลักษณ ์
   ตลาดเก่า โรงหนังโคลัมเบีย 
   ตรอกไทยศิลป์
2. กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือ 
   ของชุมชนในการพัฒนา 
   การท่องเที่ยวอย่างเป็น 
   องค์รวมการพัฒนาและฟ้ืนฟู 
   วิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชน 
   ตลาดเก่าให้กลับมาเป็น 
   แหล่งท่องเที่ยว
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ลำาดับ ชื่อเครือข่าย วัตถุประสงค์ การดำาเนินงานของเครือข่าย

4. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเส้น

ทางการท่องเที่ยวแห่งใหม่ 

โดยชุมชนท้องถ่ิน มีส่วนร่วม

ในการสืบทอดวิถีวัฒนธรรม 

และดำารงไว้ซึ่งความเป็น 

เอกลักษณ์ดั้งเดิมของชุมชน

10 กลุ่มผู้ใช้ปุ๋ยชีวภาพพืชผัก หมู่ 3

(1) ประธาน/ผู้ประสานงานหลัก : 

    นางจำาเนียร บุญเสมอ

(2) เบอร์ติดต่อ : -

(3) ที่ตั้ง : 132/1 หมู่ที่ 3  
    ตำาบลหนองปลาไหล 
    อำาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

(4) ขอบเขตพ้ืนท่ีท่ีดูแล : 

    ตำาบลหนองปลาไหล  
    อำาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน 
   ในพื้นที่หันมาใช้ปุ๋ยชีวภาพ 
   แทนปุ๋ยเคมี
2. เพื่อลดต้นทุนในการปลูกผัก
3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน 
   ในพื้นที่มีสุขภาพที่ดีจากการ 
   บริโภคผักปลอดสารเคมี
 

1. ส่งเสริมการปลูกผักโดย 
   ใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี
2. ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู ้
   เรื่องการทำาปุ๋ยชีวภาพเพื่อ 
   นำามาใช้เอง
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11 สมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี

(1) ประธาน/ผู้ประสานงานหลัก : 

    นางสาวฐิติภัสร์ ศิรณัฐศรีกุล

(2) เบอร์ติดต่อ : 06 4131 4429

(3) ที่ตั้ง : 

    สำานักงานเลขานุการสมาคมแหล่ง 
    ท่องเที่ยวชลบุรี สถาบันวิทยาศาสตร์   
    ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา  
    เลขที่ 169 ถนนลงหาดบางแสน  
    ตำาบลแสนสุข อำาเภอเมือง  
    จังหวัดชลบุรี

(4) ขอบเขตพื้นที่ที่ดูแล :

    จังหวัดชลบุรี

1. เพื่อแนะนำาและประชาสัมพันธ์

แหล่งท่องเท่ียวในจังหวัดชลบุรี 

ทั้งในและต่างประเทศ

2. เพื่อสนับสนุนและให้ความ

ช่วยเหลือสมาชิกในการแก้ไข

ปัญหาต่างๆ 

3. เพื่อประสานความสามัคคี 

และแลกเปลี่ยนความรู้  

ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

ในทางวิชาการ ข่าวสาร 

การท่องเที่ยวของสมาชิก

4. เพื่อสร้างความร่วมมือ 

ทางการตลาด

5. เพื่อสร้างและรักษาภาพพจน ์

ที่ดีของการท่องเที่ยว 

ในจังหวัดชลบุรี

1. รณรงค์และส่งเสริมการ 

ท่องเที่ยวและบริการ 

จังหวัดชลบุรี

2. ส่งเสริมกิจกรรมการรวม 

ตัวให้ผู้ประกอบการธุรกิจ 

จังหวัดชลบุรี

3.สร้างพันธมิตรเครือข่ายธุรกิจ

ทางการท่องเที่ยวทั้งหมด  

49 หน่วยงาน

4. แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 

ด้านการตลาดและ 

การท่องเที่ยว รวมทั้งนำาเสนอ 

รูปแบบใหม่ๆ ของ 

การท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี
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ลำาดับ ชื่อเครือข่าย วัตถุประสงค์ การดำาเนินงานของเครือข่าย

6. เพื่อให้ความอนุเคราะห ์

แก่สมาชิกในงานสวัสดิการ 

เท่าที่ไม่เป็นการต้องห้าม 

ของกฎหมาย

7. เพื่อพัฒนาและรักษา 

แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด

ชลบุรีให้เป็นที่รู้จักของ 

นักท่องเที่ยวทั้งในและ 

ต่างประเทศ

8. เพื่อสนับสนุนกิจกรรม 

สิ่งแวดล้อม เช่น การปลูกป่า

เฉลิมพระเกียรติ รณรงค ์

เก็บขยะชายหาด
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12 สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมือง
พัทยา 

(1) ประธาน/ผู้ประสานงานหลัก : 

    นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์

(2) เบอร์ติดต่อ : 0863351372

(3) ที่ตั้ง : Mike Shopping Mall  
    Department Store 9463/31 พัทยา  
    ซอย 2 หมู่ 9 ถนนชายหาด 

    ตำาบลหนองปรือ อำาเภอบางละมุง 

    จังหวัดชลบุรี  20150

(4) ขอบเขตพื้นที่ที่ดูแล : อำาเภอบางละมุง 

    จังหวัดชลบุรี

1. เพื่อส่งเสริมภาคธุรกิจและ 

การท่องเที่ยวเมืองพัทยา

2. เพื่อเผยแพร่ความรู้และ 

แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร

3. เพื่อส่งเสริมให้ความร่วมมือ

ระหว่างภาคเอกชนหน่วยงาน

ภาครัฐและภาคสังคม 

ที่เกี่ยวข้อง

1. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
และสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ-สังคม

2. จัดกิจกรรมให้ความรู้ เช่น 
การประชุม เสวนาเรื่องสู้
วิกฤต โควิด-19 และการ
บรรยายเรื่องมาตรการประชุม
เมืองไทย ภูมิใจช่วยชาต ิ
ตามนโยบายรัฐบาล และ 
นำาไปขยายให้องค์กร 
ภาคเอกชนเพื่อให้เกิดการ 
เกื้อหนุนชุมชนท้องถิ่น  
ทั้งในด้านการกระจายรายได้  
การสร้างงาน สร้างอาชีพ
เศรษฐกิจในระยะสั้นและ 
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
เมืองพัทยา ตามนโยบายของ
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

ที่มา : คณะที่ปรึกษา, 2563.
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จังหวัดเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์

ลำาดับ เครือข่าย การดำาเนินงานของเครือข่าย

1 สมาคมประมงหัวหิน  
(คนรักชายหาดหัวหิน)

1) ดูแลส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

2) สร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน

3) กิจกรรมที่ดำาเนินการต่อเนื่อง ได้แก่ รณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง 
ไม่ให้มีการใช้เครื่องมือทำาประมงทำาลายล้างในการทำาการประมง 

2 กลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งปากน้ำาปราณ

1) ดูแลส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

2) สร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน

3) กิจกรรมที่ดำาเนินการต่อเนื่อง ได้แก่ การรณรงค์เก็บขยะ และ 
ปลูกป่าชายเลน
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ลำาดับ เครือข่าย การดำาเนินงานของเครือข่าย

3 กลุ่มเกษตรกรทำาประมง 
ปากน้ำาปราณ

1) ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชนที่สอดคล้องกับการอนุรักษ ์
สิ่งแวดล้อม

2) การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3) กิจกรรมที่ดำาเนินการต่อเนื่อง ได้แก่ การแปรรูปสัตว์น้ำา เช่น  
ปลาแดดเดียว ปลาเค็ม ปลาหวาน

4 กลุ่มคนรักทะเลและชายหาด 
ปากน้ำาปราณ

1) ดูแลส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

2) สร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน

3) กิจกรรมที่ดำาเนินการต่อเนื่อง ได้แก่ การรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากร
ชายฝั่ง ไม่ให้มีการใช้เครื่องมือทำาประมงทำาลายล้างในการ 
ทำาการประมง
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ลำาดับ เครือข่าย การดำาเนินงานของเครือข่าย

5 กลุ่มประมงพื้นบ้านเขาตะเกียบ 1) ดูแลส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

2) สร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน

3) กิจกรรมที่ดำาเนินการต่อเนื่อง ได้แก่ รณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง 
ไม่ให้มีการใช้เครื่องมือทำาประมงทำาลายล้างในการทำาการประมง 

6 กลุ่มสามร้อยยอด 
(ธนาคารปูม้าบ้านใหม่)

1) ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชนที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์

2) พัฒนาศักยภาพและสร้างจิตสำานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในชุมชนและกลุ่มเยาวชน

3) กิจกรรมที่ดำาเนินการต่อเนื่อง ได้แก่ การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำา  
การปลูกป่าชายเลน การอนุรักษ์พันธุ์ปู โดยการจัดตั้งธนาคารปูม้า

7 กลุ่มประมงชายฝั่งรักษ์ป่าชายเลน 
บางตะบูน

1) ดูแลส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

2) สร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน

3) กิจกรรมที่ดำาเนินการต่อเนื่อง ได้แก่ การรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากร
ชายฝั่ง ไม่ให้มีการใช้เครื่องมือทำาประมงทำาลายล้างในการ 
ทำาการประมง
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ลำาดับ เครือข่าย การดำาเนินงานของเครือข่าย

8 กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งแหลมผักเบี้ย

1) ดูแลส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

2) สร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน

3) กิจกรรมที่ดำาเนินการต่อเนื่อง ได้แก่ การรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากร
ชายฝั่ง ไม่ให้มีการใช้เครื่องมือทำาประมงทำาลายล้างในการ 
ทำาการประมง

9 กลุ่มรักษ์ปากทะเลบางแก้ว 1) ส่งเสริมการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2) กิจกรรมที่ดำาเนินการต่อเนื่อง ได้แก่ การรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากร
ชายฝั่ง ไม่ให้มีการใช้เครื่องมือทำาประมงทำาลายล้างในการ 
ทำาการประมง

10 กลุ่มรักษ์อ่าวไทยตอนบน เพชรบุรี 1) ดูแลส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

2) สร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน

3) กิจกรรมที่ดำาเนินการต่อเนื่อง ได้แก่ การรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากร
ชายฝั่ง ไม่ให้มีการใช้เครื่องมือทำาประมงทำาลายล้างในการ 
ทำาการประมง 



123123

ลำาดับ เครือข่าย การดำาเนินงานของเครือข่าย

11 กลุ่มประมงพื้นบ้านบางกุฬา 1) ดูแลส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

2) สร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน

3) กิจกรรมที่ดำาเนินการต่อเนื่อง ได้แก่ การรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากร
ชายฝั่ง ไม่ให้มีการใช้เครื่องมือทำาประมงทำาลายล้างในการ 
ทำาการประมง

12 กลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงชายฝั่ง (กุ้ง) 1) ดูแลส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

2) สร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน

3) กิจกรรมที่ดำาเนินการต่อเนื่อง ได้แก่ การปลูกป่าชายเลนทดแทน  
การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำา และการจัดทำาแนวเขตพื้นที่อนุรักษ์สัตว์น้ำา

13 กลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
และชายฝั่ง ตำาบลปากทะเล

1) ดูแลส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

2) สร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน

3) กิจกรรมที่ดำาเนินการต่อเนื่อง ได้แก่ การรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากร
ชายฝั่ง ไม่ให้มีการใช้เครื่องมือทำาประมงทำาลายล้างในการ 
ทำาการประมง 
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ลำาดับ เครือข่าย การดำาเนินงานของเครือข่าย

14 กลุ่มประมงพื้นบ้านคลองเทียน 1) ส่งเสริมการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2) กิจกรรมที่ดำาเนินการต่อเนื่อง ได้แก่ การรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากร
ชายฝั่ง ไม่ให้มีการใช้เครื่องมือทำาประมงทำาลายล้างในการ 
ทำาการประมง 

15 กลุ่มประมงเรือเล็กบ้านปากทะเล 1) ดูแลส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

2) สร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน

3) กิจกรรมที่ดำาเนินการต่อเนื่อง ได้แก่ การรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากร
ชายฝั่ง ไม่ให้มีการใช้เครื่องมือทำาประมงทำาลายล้างในการ 
ทำาการประมง

16 กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และชายฝั่ง

1) ดูแลส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

2) สร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน

3) กิจกรรมที่ดำาเนินการต่อเนื่อง ได้แก่ การรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากร
ชายฝั่ง ไม่ให้มีการใช้เครื่องมือทำาประมงทำาลายล้างในการ 
ทำาการประมง

ที่มา : คณะที่ปรึกษา, 2563.
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จังหวดัสรุ�ษฎรธ์�นี

ลำาดับ ชื่อเครือข่าย วัตถุประสงค์ การดำาเนินงานของเครือข่าย

1 กลุ่ม PHANGAN SEA GUARDIAN

(1) ประธาน/ผู้ประสานงานหลัก :  
    สิทธิโรจน์ แก้วหนองเสม็ด 

(2) เบอร์ติดต่อ : 0616954991

(3) ที่ตั้ง : 56/6 หมู่ที่ 4 ตำาบลเกาะพะงัน  
    อำาเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

(4) ขอบเขตพื้นที่ที่ดูแล :   
    อำาเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1. เพื่อการสร้างจิตสำานึก 

ปกป้อง ดูแล รักษา 

ฟื้นฟูและอนุรักษ์

ทรัพยากรทางทะเล 

และชายฝั่ง  

อำาเภอเกาะพะงัน  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู ้

การจัดการทรัพยากร

ประมงและทะเลชายฝั่ง

3. เพื่อยกระดับการสร้าง

นวัตกรรมการฟื้นฟู

ทรัพยากรทางทะเล

4. เพ่ือช่วยสัตว์ทะเลหายาก

1. การดำาน้ำาเก็บขยะในแนว

ปะการังใต้ท้องทะเล

2. สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน

บนเกาะพะงันในการอนุรักษ์

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

3. การฟื้นฟูหอยมือเสือ

4. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

ในการจัดการทรัพยากรประมง 

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

5. เพื่อการฟื้นฟูแหล่งปะการัง 

ใต้ท้องทะเลรอบๆ เกาะพะงัน

6. การสำารวจการจัดทำา 

แนวปะการังเทียม
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ลำาดับ ชื่อเครือข่าย วัตถุประสงค์ การดำาเนินงานของเครือข่าย

2 กลุ่มอนุรักษ์หาดริ้น เกาะพะงัน 
หรือชมรมผู้ประกอบการหาดริ้น

(1) ประธาน/ผู้ประสานงานหลัก : 

   นายทวิช สมหวัง 
(2) เบอร์ติดต่อ : 08 9799 4885

(3) ที่ตั้ง : หมู่ที่ 6 ตำาบลบ้านใต้  
    อำาเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

(4) ขอบเขตพื้นที่ที่ดูแล :   
    บ้านหาดริ้น ตำาบลบ้านใต้  
    อำาเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1. เพื่อการสร้างจิตสำานึก 

ปกป้อง ดูแล รักษา 

ความสะอาดของ

ชายหาดและแนว

ปะการัง     

2. เพื่อส่งเสริมการ 

ท่องเที่ยวในท้องถิ่นที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม

ในการดูแลรักษาสิ่ง

แวดล้อมในชุมชน

4. ดูแลความปลอดภัย 

ในชีวิตและทรัพย์สิน 

นักท่องเที่ยว

5. การเฝ้าระวัง ควบคุม

มลพิษ มลภาวะต่างๆ 

ที่เกิดจากการท่องเที่ยว

1. ทำาความสะอาดชายหาด  

เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม  

Full moon party

2. การกำาหนดเขตอนุรักษ์และ 

เขตใช้สอยของหาดริ้น  

รวมถึงริมทะเล

3. การฟื้นฟูและเฝ้าระวัง 

ลูกปูม้าขนาดเล็กที่อาจ 

ถูกลักลอบจับขึ้นมาเป็นอาหาร 

โดยคนในชุมชนและ 

กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ไม่รู ้

ข้อกฎหมาย

4. การส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

ในการจัดการสิ่งแวดล้อม

ชายหาด

5. การฟื้นฟูแหล่งปะการัง 

ใต้ท้องทะเลริมอ่าวหาดริ้น
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ลำาดับ ชื่อเครือข่าย วัตถุประสงค์ การดำาเนินงานของเครือข่าย

3 กลุ่มประมงพื้นบ้านวกตุ่ม

(1) ประธาน/ผู้ประสานงานหลัก : 
    นายวิเศษ คลอดแคล้ว

(2) เบอร์ติดต่อ : 0611861986 

(3) ที่ตั้ง : 70/3 หมู่ที่ 4  
   ตำาบลเพชรพะงัน อำาเภอเกาะพะงัน  
   จังหวัดสุราษฎร์ธานี

(4) ขอบเขตพื้นที่ที่ดูแล : 
    อ่าววกตุ่ม ตำาบลเพชรพะงัน  
    อำาเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1. เพื่อการสร้างจิตสำานึก 
ปกป้อง ดูแล รักษา 
ฟื้นฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งอ่าววกตุ่ม  
อำาเภอเกาะพะงัน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
การจัดการทรัพยากร
ประมงและทะเลชายฝั่ง

3. เพื่อต้องการยกระดับ
การสร้างนวัตกรรมการ
ฟื้นฟูทรัพยากรทาง
ทะเลและทรัพยากร 
การประมง

1. การเฝ้าระวังเรืออวนลาก  
อวนรุนเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่
ที่อาจจะรุกล้ำาขนาดอนุรักษ์
ประมงชายฝั่ง

2. สร้างเครือข่ายคนรุ่นใหม่ๆ 
เข้ามาทำางานร่วมกับคนรุ่นเก่า
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งและทรัพยากร
การประมง

3. การฟื้นฟูและเฝ้าระวัง 
หอยมือเสือที่อาจถูกลักลอบ 
จับขึ้นมาเป็นอาหารโดย 
คนในชุมชนและกลุ่มแรงงาน 
ต่างด้าวที่ไม่รู้ข้อกฎหมาย

4. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ 
จัดการทรัพยากรประมงและ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

5. การฟื้นฟูแหล่งปะการังใต้ท้อง
ทะเลรอบๆ อ่าววกตุ่ม
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ลำาดับ ชื่อเครือข่าย วัตถุประสงค์ การดำาเนินงานของเครือข่าย

4 กลุ่มประมงพื้นบ้านชายฝั่งอ่าวท้องศาลา

(1) ประธาน/ผู้ประสานงานหลัก :  
    นายประพันธ์ เดี่ยววานิช 

(2) เบอร์ติดต่อ : 0819793006

(3) ที่ตั้ง : ที่ทำาการผู้ใหญ่บ้าน  
    หมู่ที่ 1 ตำาบลเกาะพะงัน  
    อำาเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

(4) ขอบเขตพื้นที่ที่ดูแล : อ่าวท้องศาลา  
    ตำาบลเกาะพะงัน อำาเภอเกาะพะงัน  
    จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1. เพื่อการสร้างจิตสำานึก 
ปกป้อง ดูแล รักษา 
ฟื้นฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเลและ 
ชายฝั่งอ่าวท้องศาลา  
อำาเภอเกาะพะงัน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
การจัดการทรัพยากร
ประมงและทะเลชายฝ่ัง

3. เพื่อสร้างนวัตกรรมการ
ฟื้นฟูทรัพยากรทาง
ทะเลและทรัพยากร
การประมง

1. การเฝ้าระวังเรืออวนลาก  
อวนรุนเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ ่
ที่อาจจะรุกล้ำาขนาดอนุรักษ์
ประมงชายฝั่งอ่าวท้องศาลา

2. สร้างเครือข่ายคนรุ่นใหม่ ๆ  
เข้ามาทำางานร่วมกับคนรุ่นเก่า
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งและทรัพยากร
การประมง

3. การฟื้นฟูและเฝ้าระวัง 
หอยมือเสือที่อาจถูกลักลอบจับ
ขึ้นมาเป็นอาหารโดยคน 
ในชุมชนและกลุ่มแรงงาน
ต่างด้าวที่ไม่รู้ข้อกฎหมาย

4. การส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ในการจัดการทรัพยากรประมง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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4. เพ่ือการรักษาส่ิงแวดล้อม 
ในพื้นที่บ้านท้องศาลา
ให้มีคุณภาพที่ดี

5. การฟื้นฟูแหล่งปะการัง 
ใต้ท้องทะเลรอบๆ  
อ่าวท้องศาลา

6. การจัดการรณรงค์เรื่องขยะ 
ในชุมชน

7. การจัดการตลาดถนนคนเดิน
ปลอดโฟม

8. การจัดงานประจำาป ี
เปิดโลกทะเลเกาะพะงัน  
ร่วมรักษ์ สิ่งแวดล้อมเพื่อ
เกาะพะงันของเรา
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5 ชมรมอาสาสมัครนักดำาน้ำาเพื่อการอนุรักษ์
บ้านโฉลกหลำา

(1) ประธาน/ผู้ประสานงานหลัก :  
    นายจันทร์โชติ พิริยะสถิตย์ 

(2) เบอร์ติดต่อ : 0894694719

(3) ที่ตั้ง : 57/6 หมู่ที่ 7  
    ตำาบลเกาะพะงัน อำาเภอเกาะพะงัน  
    จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

(4) ขอบเขตพื้นที่ที่ดูแล :   
    อำาเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1. เพื่อการสร้างจิตสำานึก 
ปกป้อง ดูแล รักษา 
ฟื้นฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง  
อำาเภอเกาะพะงัน  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
การจัดการทรัพยากร
ประมงและทะเลชายฝั่ง

3. เพื่อต้องการยกระดับ
การสร้างนวัตกรรมการ
ฟื้นฟูทรัพยากร  
ทางทะเล

4. การส่งเสริมการอนุรักษ์
และพัฒนาคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมทางทะเล

1. การดำาน้ำาเก็บขยะในแนว
ปะการังใต้ท้องทะเล

2. สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน
บนเกาะพะงันในการอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

3. การฟื้นฟูหอยมือเสือ
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน

การจัดการทรัพยากรประมง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

5. เพื่อการฟื้นฟูแหล่งปะการัง 
ใต้ท้องทะเลรอบ ๆ  
เกาะพะงัน

6. การสำารวจการจัดทำา 
แนวปะการังเทียม
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6 กลุ่มอนุรักษ์ดอกไม้ทะเลเพื่อการอนุรักษ์
เกาะพะงัน

(1) ประธาน/ผู้ประสานงานหลัก: 
    นายภัทรชัย เรืองศรี 

(2) เบอร์ติดต่อ: 0899007000

(3) ที่ตั้ง: 49/8 หมู่ที่ 8  
    ตำาบลเกาะพะงัน อำาเภอเกาะพะงัน  
    จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

(4) ขอบเขตพื้นที่ที่ดูแล:  
    อำาเภอเกาะพะงัน  
    จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

1. เพื่อการสร้างจิตสำานึก 
ปกป้อง ดูแล รักษา 
ฟื้นฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง  
อำาเภอเกาะพะงัน  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2. เพื่อส่งเสริมการเรียน
รู้ด้านการจัดการ
ทรัพยากรประมง

3. เพื่อต้องการยกระดับ
การสร้างนวัตกรรมการ
ฟื้นฟูทรัพยากร 
ทางทะเล

1. การดำาน้ำาเก็บขยะในแนว
ปะการังใต้ท้องทะเล

2. สร้างคนรุ่นใหม่เข้ามาทำางาน
ร่วมกับคนรุ่นเก่าในการอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

3. การฟื้นฟูหอยมือเสือ
4. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

ในการจัดการทรัพยากรประมง
และทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง

5. เพื่อการฟื้นฟูแหล่งปะการัง 
ใต้ท้องทะเลรอบ ๆ เกาะพะงัน
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7 มูลนิธินิเวศวิถี

(1) ประธาน/ผู้ประสานงานหลัก :  
    นางจิราภรณ์ เพียเร่ท์  
    จินตมาศ ศิลปพรหมมาศ

(2) เบอร์ติดต่อ : 0824885904 / 0922620815

(3) ที่ตั้ง : 91/35 หมู่ที่ 1  
    บ้านหน้าทับ ตำาบลบ้านใต้  
    อำาเภอเกาะพะงัน  
    จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84280

(4) ขอบเขตพื้นที่ที่ดูแล :   
    อำาเภอเกาะพะงัน อำาเภอเกาะสมุย  
    จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1. เพื่อส่งเสริมการ
ศึกษาให้กับเด็กและ
เยาวชน รวมถึงบุคคล
ทั่วไป ด้านการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
ด้านนิเวศวิทยา  
และด้านการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
การจัดการทรัพยากร

2. เพื่อส่งเสริมการศึกษา  
ความรู้ความเข้าใจ 
ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมด้าน
นิเวศวิทยา และ 
ด้านการจัดการ

1. การปลูกป่าชายเลนชุมชน 
รณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง
ใช้เครื่องมือประมงที่ไม่ทำาลาย
ล้างในการทำาการประมง และ 
ฟื้นฟูหอยมือเสือ

2. การอนุรักษ์หอยมือเสือ
3. ซั้งบ้านปลา ธนาคารปู
4. ปล่อยพันธุ์หอยมือเสือ
5. การให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 

และความร่วมมือในการดำาเนิน
งานด้านสิ่งแวดล้อม  
แก่โรงเรียน ชุมชน ภาคเอกชน 
และนักท่องเที่ยว 
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    คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
โดยจัดรูปแบบกิจกรรม
นอกสถานที่

3. การดำาเนินการร่วมกับ
บุคคล องค์กร  
กลุ่มบุคคล ชุมชน  
และหน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชน เพื่อ
สนับสนุนและส่งเสริม
การศึกษาให้กับเด็ก
และเยาวชน รวมถึง
บุคคลทั่วไป 

4. เพื่อส่งเสริมการศึกษา
วิจัย ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
ด้านนิเวศวิทย และ 
ด้านการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม

6. ดำาเนินงานในโครงการบริหาร
จัดการป่าไม้และลุ่มน้ำาแบบ
บูรณาการบนฐานชุมชนโดย
การประยุกต์ใช้กลไกชดเชย 
ตอบแทนคุณค่าระบบนิเวศ 
(CBFCM) เป็นเวลา 5 ปี
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8 ชมรมรักษ์เกาะเต่า

(1) ประธาน/ผู้ประสานงานหลัก : 
    นายกอบชัย เสาวลักษณ์  
    (กำานันตำาบลเกาะเต่า)

    ผู้ประสานงานกิจกรรมทางทะเล เกาะเต่า :  
    คุณแก่น

(2) เบอร์ติดต่อ : 0844993982 / 0892053002

(3) ที่ตั้ง : ที่ทำาการชมรมรักษ์เกาะเต่า  
    หมู่ที่ 3 ตำาบลเกาะเต่า  
    อำาเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

(4) ขอบเขตพื้นที่ดูแล:  เกาะเต่า  
   อำาเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1. เพื่อการสร้างจิตสำานึก 
ปกป้อง ดูแล รักษา 
ฟื้นฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง เกาะเต่า 
อำาเภอเกาะพะงัน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
การจัดการทรัพยากร
ประมงและทะเลชายฝั่ง

3. เพื่อต้องการยกระดับ
การสร้างนวัตกรรมการ
ฟื้นฟูทรัพยากรทาง
ทะเล

4. เพื่อช่วยสัตว์ทะเล 
หายาก

5. เพื่อการอนุรักษ์
ธรรมชาติบนบก 

1. การดำาน้ำาเก็บขยะในแนว
ปะการังใต้ท้องทะเล

2. สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน
บนเกาะพะงันในการอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

3. การฟื้นฟูหอยมือเสือ
4. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

ในการจัดการทรัพยากรประมง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

5. เพื่อการฟื้นฟูแหล่งปะการังใต้
ท้องทะเลรอบ ๆ เกาะเต่า

6. การสำารวจการจัดทำาแนว
ปะการังเทียม
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    มุ่งแก้ปัญหาขยะ  
การปล่อยน้ำาเสีย  
การบุกรุกทำาลายป่า  
และปัญหาการ
ขาดแคลนน้ำา

6. เพื่อการอนุรักษ์
ธรรมชาติทางทะเล 
ผ่านโครงการต่าง ๆ 
เช่น การสร้าง ‘บัวยันซี่  
เวิลด์’ (Buoyancy 
World) ซึ่งเป็นแหล่ง
ปะการังเทียมและ
สถานที่ฝึกนักดำาน้ำา 
การสร้างแหล่งปะการัง
เทียม ‘ไบโอร็อค’  
(Bio-Rock) โครงการ
ปล่อยเต่า และเก็บขยะ
ใต้ทะเล
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9 กลุ่มประมงพื้นบ้าน 
หาดละไม ตำาบลมะเร็ต  
อำาเภอเกาะสมุย 
(1) ประธาน/ผู้ประสานงานหลัก:  
    นายอรพล เหงี่ยมไพศาล 

(2) เบอร์ติดต่อ : 0897295604

(3) ที่ตั้ง: 144/4 หมู่ที่ 4 ตำาบลมะเร็ต 

    อำาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

(4) ขอบเขตพื้นที่ที่ดูแล: หาดละไม  
    อ่าวมะเร็ต ตำาบลมะเร็ต  
    อำาเภอเกาะสมุย  
    จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1. เพื่อการสร้างจิตสำานึก 
ปกป้อง ดูแล รักษา 
ฟื้นฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งอ่าวมะเร็ต  
อำาเภอเกาะสมุย  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
การจัดการทรัพยากร
ประมงและทะเลชายฝั่ง

3. เพื่อต้องการฟื้นฟู
ทรัพยากรทางทะเลและ
ทรัพยากรการประมง

1. การเฝ้าระวังเรืออวนลาก  
อวนรุนเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่
ที่อาจจะรุกล้ำาเขตอนุรักษ์
ประมงชายฝั่ง

2. สร้างเครือข่ายคนรุ่นใหม่ๆ 
เข้ามาทำางานร่วมกับคนรุ่นเก่า
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรการ
ประมงทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝั่ง

3. การฟื้นฟูและเฝ้าระวังปูม้า 
สัตว์ทะเลหายากและ 
ปลาสวยงามที่อาจถูกลักลอบ
จับขึ้นมาเป็นอาหารโดย
คนในชุมชนและกลุ่มแรงงาน
ต่างด้าว ที่ไม่รู้ข้อกฎหมาย

4. การส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ในการจดัการทรพัยากรประมง
และทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง

5. การฟื้นฟูแหล่งปะการัง 
ใต้ท้องทะเลรอบๆ อ่าวมะเร็ต
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10 กลุ่มประมงพื้นบ้านหัวถนน

(1) ประธาน/ผู้ประสานงานหลัก : 
    นายสมุทร์ เจ๊เด 

(2) เบอร์ติดต่อ : 0816063460

(3) ที่ตั้ง : 361/2 หมู่ที่ 1  
   ตำาบลมะเร็ต อำาเภอเกาะสมุย 
   จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

(4) ขอบเขตพื้นที่ที่ดูแล : อ่าวมะเร็ต  
    ตำาบลมะเร็ตอำาเภอเกาะสมุย  
    จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1. เพื่อการสร้างจิตสำานึก 
ปกป้อง ดูแล รักษา 
ฟื้นฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งอ่าวมะเร็ต  
อำาเภอเกาะสมุย  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2.เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การ
จัดการทรัพยากรประมง
และทะเลชายฝั่ง

3. เพื่อต้องการฟื้นฟู
ทรัพยากรทางทะเลและ
ทรัพยากรการประมง

1. การเฝ้าระวังเรืออวนลาก  
อวนรุนเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่
ที่อาจจะรุกล้ำาเขตอนุรักษ์
ประมงชายฝั่ง

2. สร้างเครือข่ายคนรุ่นใหม่ๆ 
เข้ามาทำางานร่วมกับคนรุ่นเก่า 
ในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง และ
ทรัพยากรการประมง

3. การฟื้นฟูและเฝ้าระวังปูม้า
และปลาสวยงามที่อาจถูก
ลักลอบจับขึ้นมาเป็นอาหาร 
โดยคนในชุมชนและกลุ่มแรงงาน 
ต่างด้าวท่ีไม่รู้ข้อกฎหมาย

4. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ 
จัดการทรัพยากรประมง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง

5. การฟื้นฟูแหล่งปะการัง 
ใต้ท้องทะเลรอบๆ อ่าวมะเร็ต
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11 สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย

(1) ประธาน/ผู้ประสานงานหลัก : 

    นายวรสิทธ์ ผ่องคำาพันธุ์  

(2) เบอร์ติดต่อ : 0950363103

(3) ที่ตั้ง : 361/2 หมู่ที่ 1 ตำาบลมะเร็ต

    อำาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

(4) ขอบเขตพื้นที่ที่ดูแล :  อำาเภอเกาะสมุย

    จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1. เพื่อเป็นตัวแทนของ 
ผู้ประกอบการท่องเที่ยว
ในด้านการประสานงาน
อย่างมีระบบระหว่างรัฐ
กับเอกชนและเอกชนกับ
เอกชนด้วยกัน

2. เพื่อส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาการประกอบ
กิจการการท่องเที่ยว

3. เพื่อส่งเสริมให้มีการ
อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี สถานที ่
ท่องเที่ยว โบราณสถาน
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
เอกลักษณ์ของความ 
เป็นไทย

1. จัดพบปะประชุมผู้ประกอบ
การการท่องเที่ยว  
อำาเภอเกาะสมุย ในการ 
ส่งเสริมและพัฒนา 
การท่องเที่ยว

2. เสนอความเห็นหรือ 
ให้คำาปรึกษาต่อหน่วยงาน 
ภาครัฐในเรื่องเกี่ยวกับ 
การท่องเที่ยว

3. ให้ความร่วมมือแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารแก่บุคคลที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
กิจการด้านการท่องเที่ยว 
ทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศ
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4. เพื่อส่งเสริมให้มีจรรยา
มารยาทในการท่องเที่ยว

5. เพื่อส่งเสริมให้มีระบบ
การรับรองคุณภาพ 
ระบบมาตรฐานและ
ระบบประกันคุณภาพ
ของธุรกิจที่เกี่ยวกับสินค้า
หรือบริการสำาหรับ 
นักท่องเที่ยว

6. เพื่อควบคุมดูแลให้
สมาชิกผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยวดำาเนินการ
อย่างมีคุณภาพ  
มีคุณธรรมและ 
มีจรรยาบรรณ

4. ประชุม สัมมนาด้านการ
คุ้มครองและรักษาผล
ประโยชน์ของสมาชิกเกี่ยวกับ
การกับท่องเที่ยว และติดตาม
ผู้ประกอบการท่องเที่ยว
ดำาเนินการอย่างมีคุณภาพ  
มีคุณธรรมและมีจรรยาบรรณ

5. ส่งเสริมให้มีการช่วยเหลือ
เกื้อกูลระหว่างสมาชิกด้วยกัน
ศึกษาและหาทางแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับการประกอบดำาเนิน
กิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์
ต่อการท่องเที่ยว

6. ส่งเสริมให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นเข้ามีส่วนร่วม 
ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
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7. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การศึกษา ค้นคว้า วิจัย 
ทดลอง อบรม และเผย
แพร่วิชาการเทคโนโลยี
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวให้แก่สมาชิก
หรือจัดบริการแก่บุคคล
ทั่วไป

8. เพื่อประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวต่อสมาชิกและ
บุคคลทั่วไปทั้งภายใน
ประเทศและภายนอก
ประเทศ
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12 ชมรมธุรกิจเรือท่องเที่ยวเกาะสมุย

(1) ประธาน/ผู้ประสานงานหลัก : 

    นางสาวนิฎฐา นาคเพชรพลู

(2) เบอร์ติดต่อ : 0 7744 7805 

(3) ที่ตั้ง : 36 หมู่ 6 ตำาบลบ่อผุด 

   อำาเภอเกาะสมุย

   จังหวัดสุราษฎร์ธานี

(4) ขอบเขตพื้นที่ที่ดูแล :  อำาเภอเกาะสมุย

    จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1. เพื่อเป็นตัวแทนของ 
ผู้ประกอบการเรือท่อง
เที่ยวในพื้นที่เกาะสมุย

2 เพื่อประสานงานระหว่าง 
ผู้ประกอบการกับ 
ผู้ประกอบการและ 
ผู้ประกอบการกับภาครัฐ

3. เพื่อส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาผู้ประกอบการ 
เรือท่องเที่ยว

4. เพื่อส่งเสริมให้มีการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี 
สถานที่ท่องเที่ยว  
โบราณสถานและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
เอกลักษณ์ของความ 
เป็นไทย

1. จัดประชุมผู้ประกอบการเรือ
ท่องเที่ยว อำาเภอเกาะสมุย 
ในการส่งเสริมและพัฒนา 
การท่องเที่ยวทางทะเล

2. เสนอความเห็นหรือให้คำา
ปรึกษาต่อหน่วยงานภาครัฐ
ในเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

3. ให้ความร่วมมือแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารและบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
กิจการด้านการท่องเที่ยว
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13 สมาคมโรงแรมและการท่องเที่ยวเกาะพะงัน

(1) ประธาน/ผู้ประสานงานหลัก : 

    นายจันทรโชติ พิริยะสถิตย์

(2) เบอร์ติดต่อ : 0936822254

(3) ที่ตั้ง : 2 อาคารอำาเภอหลังเก่า หมู่ 2 

    ตำาบลเกาะพะงัน อำาเภอเกาะพะงัน 

    จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84280

(4) ขอบเขตพื้นที่ที่ดูแล : อำาเภอเกาะพะงัน

    จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1. เพื่อเป็นการรวมกลุ่ม 
ผู้ประกอบโรงแรม ที่พัก
และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยวในอำาเภอ
เกาะพะงัน

2. เพื่อเป็นการประสานงาน
ภายในสมาชิกและ 
ผู้เกี่ยวข้อง อย่างมีระบบ
ระหว่างรัฐกับเอกชนและ
เอกชนกับเอกชนด้วยกัน

3. เพื่อส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาและรักษา 
แหล่งท่องเที่ยวให้ยั่งยืน 

4. เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยวให้มีศักยภาพ
และเท่าทันสถานการณ์

1. จัดประชุมสมาชิกประจำาปี
2. จัดกิจกรรมรณรงค์อนุรักษ ์

ทางทะเล
3. จัดกิจกรรมเทศกาลท่อง

เที่ยวประจำาปี ร่วมกับชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4. เสนอแนะและมีส่วนร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนา
และรักษาแหล่งท่องเที่ยว
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14 สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะพะงัน

(1) ประธาน/ผู้ประสานงานหลัก : 

    นายวิชัย (ชอ) คงมั่น

(2) เบอร์ติดต่อ : 0957892944

(3) ที่ตั้ง : 2 อาคารอำาเภอหลังเก่า  
    หมู่ 2 ตำาบลเกาะพะงัน 

   อำาเภอเกาะพะงัน 

   จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84280

(4) ขอบเขตพื้นที่ที่ดูแล : อำาเภอเกาะพะงัน

   จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1. เป็นตัวแทนของผู้
ประกอบการท่องเที่ยว
ในด้านการประสานงาน
อย่างมีระบบระหว่างรัฐ
กับเอกชนและเอกชนกับ
เอกชนด้วยกัน

2. ส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาการประกอบ
กิจการการท่องเที่ยว

3. ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี สถานที ่
ท่องเที่ยว โบราณสถาน
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
เอกลักษณ์ของความ 
เป็นไทย

4. เพื่อส่งเสริมให้มีจรรยา
มารยาทในการท่องเที่ยว

1. จัดพบปะประชุมผู้ประกอบ
การการท่องเที่ยว  
อำาเภอเกาะพะงัน ในการ 
ส่งเสริมและพัฒนา 
การท่องเที่ยว

2. เสนอความเห็นหรือให้คำา
ปรึกษาต่อหน่วยงานภาครัฐ
ในเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

3. ให้ความร่วมมือแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารแก่บุคคลที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
กิจการด้านการท่องเที่ยว

ที่มา : คณะที่ปรึกษา, 2563.
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1 เครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งบ้านพารา ตำาบลป่าคลอก  
อำาเภอถลาง

(1) ประธาน/ผู้ประสานงานหลัก : 

    นายชัยทวี พันธุ์ทิพย์  

(2) เบอร์ติดต่อ : 0980813239

(3) ที่ตั้ง : 19/8 หมู่ที่ 4 ตำาบลป่าคลอก  
    อำาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

(4) ขอบเขตพื้นที่ที่ดูแล : บ้านท่าสัก-พารา 

    ตำาบลป่าคลอก อำาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  
    ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก จังหวัดภูเก็ต

1. เพื่อต้องการปกป้อง 
ดูแล รักษาและฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่

2. เพื่อต้องการสื่อสาร  
เผยแพร่ และ
ประชาสัมพันธ์การ
อนุรักษ์และนโยบาย
ข้อมูล ข่าวสารกิจกรรม 
เพื่อเสริมสร้างจิตสำานึก
ด้านการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมใน 
ท้องถิ่น

1. จัดตั้งป่าชายเลนชุมชน 
2. รณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากร

ชายฝั่ง ใช้เครื่องมือประมง
    ที่ไม่ทำาลายล้างในการ 

ทำาการประมง

จังหวัดภูเก็ต
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3. เพื่อต้องการส่งเสริม
ให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัดการใน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชน

4. เพื่อสร้างจิตสำานึก 
ให้กับประชาชนและ
สมาชิกในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
ของตนเอง

5. เพื่อรักษาความมั่นคง
แหล่งอาหารของชุมชน
ให้คงอยู่และเพิ่มมากขึ้น

6. เพื่อให้ชาวประมงผู ้
ด้อยโอกาสได้เข้าถึงการ
ใช้ทรัพยากรและ 
มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง



146146

ลำาดับ ชื่อเครือข่าย วัตถุประสงค์ การดำาเนินงานของเครือข่าย

7. เพื่อเป็นแบบที่ดีให้กับ 
เยาวชนและรักษา
ทรัพยากรให้กับลูก
หลานต่อไป

2 เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
ตำาบลเทพกระษัตรี

(1) ประธาน/ผู้ประสานงานหลัก :

    นายสมศักดิ์ พรหมชัย / นายสุธี พรมแดน

(2) เบอร์ติดต่อ : 0897247509 / 0896527100

(3) ที่ตั้ง : 82 หมู่ที่ 4 ตำาบลเทพกระษัตรี  
    อำาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

(4) ขอบเขตพื้นที่ที่ดูแล : 
    ม.4 ตำาบลเทพกระษัตรี  
    อำาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

1. เพื่อต้องการสร้าง
ความตระหนักและ
ช่วยเหลือสอดส่อง
ดูแล รักษา เฝ้า
ระวังการจัดการสิ่ง
แวดล้อมในชุมชนให้
คงอยู่ตลอดทั้งความ
ร่วมมือในการใช้สอย
ทรัพยากรฯที่มีอยู่
อย่างรู้คุณค่าและ 
เกิดความยั่งยืนต่อไป 
โดยมีความคิดที่จะ 
ลุกขึ้นมาจัดการขยะ
ในพื้นที่ 

1. ดำาเนินการภายใต้แหล่งเรียนรู้
ชุมชนบ้านดอน ด้านการจัดการ
ขยะอินทรีย์ รณรงค์อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม
ชุมชน รวมถึงการคัดแยกขยะ 
ลดการใช้สารเคมี  
และ การเฝ้าระวังน้ำาเสีย

2. รณรงค์การจัดกิจกรรมเก็บขยะ 
และ การน้ำายาอเนกประสงค์ 
รวมทั้งการลดใช้ถุงพลาสติก
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    ชุมชนบ้านดอน  
ม.4 ต.เทพกระษัตรี  
โดยเริ่มจากการ 
รณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์เรื่อง
การลดการเผาขยะ
ในชุมชนและคัดแยก
ขยะและแปรรูปขยะ
อินทรีย์

2. เพื่อต้องการฟื้นฟู ดูแล 
รักษาพื้นที่สาธารณะ
สมบัติของหมู่บ้าน 
(ขุมน้ำา) และรณรงค์ 
ประชาสัมพันธ์ ไม่ให้
เผาขยะในชุมชนโดย
ให้รู้จักการคัดแยกขยะ 
และกำาจัดขยะแบบ
ถูกวิธี

3. อบรมให้ความรู้ด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียนใน
สถานศึกษาและกลุ่มองค์กร 
ต่าง ๆ ที่สนใจ
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3. เพื่อต้องการสนับสนุน
และส่งเสริมการมีส่วน
ร่วม และการทำางาน
ร่วมกับแหล่งเรียนรู้
ชุมชนบ้านดอน เครือ
ข่าย ทสม.ตำาบลเทพ
กระษัตรี และภาคี
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3 เครือข่ายชุมชนบ้านแหลมยามู

(1) ประธาน/ผู้ประสานงานหลัก :

    นายทะนง ดุจพยัคฆ์ 

(2) เบอร์ติดต่อ : 0936310796

(3) ที่ตั้ง : 182/14 หมู่ที่ 7 ตำาบลป่าคลอก  
    อำาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

(4) ขอบเขตพื้นที่ที่ดูแล :

    ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกจังหวัดภูเก็ต  
    และพื้นที่บริเวณอ่าวป่าคลอก  
    ตำาบลป่าคลอก อำาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  

1. เพื่อแบ่งโซนที่ดิน 
ในเขตป่าชายเลน  
โดยแบ่งเป็นโซน 
ที่พักอาศัย  
โซนอนุรักษ์ 

2. เพื่อต้องการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู รักษาทรัพยากร
ให้คงอยู่และเกิดความ
ยั่งยืนต่อไป

เพาะเลี้ยงปูม้า และเฝ้าระวัง 
เครื่องมือผิดกฎหมายในการ 
จับสัตว์น้ำา
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4 เครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งบ้านคลองกำาแพง
(1) ประธาน/ผู้ประสานงานหลัก : 
    นายสมชาย เชื้อสง่า   
(2) เบอร์ติดต่อ : 0809403413
(3) ที่ตั้ง : 50/5 หมู่ที่ 3 ตำาบลป่าคลอก  
    อำาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
(4) ขอบเขตพื้นที่ที่ดูแล : 
    ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกจังหวัดภูเก็ต  
    และ พื้นที่บริเวณอ่าวป่าคลอก 
    ตำาบลป่าคลอก อำาเภอถลาง 
    จังหวัดภูเก็ต 

เพื่อต้องการอนุรักษ์ 
รักษา ปกป้องฟื้นฟู
ทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝั่ง

1. กิจกรรมที่ทำาฟื้นฟูทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งด้วยการปล่อย
พันธุ์สัตว์น้ำา (ปูม้า)

2. การปลูกป่าชายเลน
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5 เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ตำาบลวิชิต

(1) ประธาน/ผู้ประสานงานหลัก : 
    นายปรีชาพัฒน์ ขรรค์วิไลกุล 
    นางอุษา สุขประเสริฐ์

(2) เบอร์ติดต่อ : 0899926481/ 0896480028

(3) ที่ตั้ง : 8/520 หมู่ที่ 1 ตำาบลวิชิต  
    อำาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

(4) ขอบเขตพื้นที่ที่ดูแล :

    พื้นที่คลองมุดง และ

    ตำาบลวิชิต อำาเภอเมือง 

    จังหวัดภูเก็ต

1. เพื่อต้องการดูแล 
สิ่งแวดล้อมในชุมชน

2. เพื่อต้องการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติ
ในคลองมุดงให้คงอยู่ 

3. เพื่อต้องการให้คลอง
มุดงเป็นพื้นที่อนุบาล
สัตว์น้ำา 

1. การจัดการสิ่งแวดล้อม  
กิจกรรมการเก็บขยะ  
และปลูกป่า

2. รณรงค์สร้างจิตสำานึก 
ในการลดใช้ถุงพลาสติก 
ในชุมชน และจังหวัด
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6 เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง 
บ้านป่าคลอก

(1) ประธาน/ผู้ประสานงานหลัก : 
    นายจุรุณ ราชพล 

    นางสาวเรณรา วัฒนาพร 

(2) เบอร์ติดต่อ : 0892913130 / 0622157879 

(3) ที่ตั้ง : 34/1 หมู่ที่ 2 ตำาบลป่าคลอก  
    อำาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

(4) ขอบเขตพื้นที่ที่ดูแล :

    ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก 

    จังหวัดภูเก็ต

เพื่อปกป้อง ดูแล 
รักษาและฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่

1. จัดตั้งป่าชายเลนชุมชน รณรงค์
อนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งใช้
เครื่องมือประมงที่ไม่ทำาลายล้าง
ในการทำาการประมง

2. อนุรักษ์หญ้าทะเลและพะยูน
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7 เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งบ้านบางลา

(1) ประธาน/ผู้ประสานงานหลัก: 
    นายจำาเนียร ถิ่นเกาะยาว 

(2) เบอร์ติดต่อ: 0818951481

(3) ที่ตั้ง: หมู่ที่ 8  
    ตำาบลป่าสัก อำาเภอถลาง 

    จังหวัดภูเก็ต

(4) ขอบเขตพื้นที่ที่ดูแล:   
    ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก 
    จังหวัดภูเก็ต

ปกป้อง ดูแล รักษา และ 
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

1. จัดตั้งป่าชายเลนชุมชน 
2. รณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง 

และการใช้เครื่องมือประมง 
ที่ไม่ทำาลายล้างในการ 
ทำาการประมง

3. อนุรักษ์นาก และถิ่นอาศัย
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8 เครือข่ายประมงพื้นบ้านจังหวัดภูเก็ต

(1) ประธาน/ผู้ประสานงานหลัก : 
    นายสมศักดิ์ พรหมแก้ว

    นายยูนู เกาะเหล็ก

(2) เบอร์ติดต่อ : 0816912802 / 0818954644

(3) ที่ตั้ง : 293 หมู่ที่ 1  
    ตำาบลเทพกระษัตรี อำาเภอถลาง

(4) ขอบเขตพื้นที่ที่ดูแล : 

    จังหวัดภูเก็ต

ปกป้อง ดูแล รักษา และ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

1. จัดตั้งป่าชายเลนชุมชน 
2. รณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง 

และการใช้เครื่องมือประมงที ่
ไม่ทำาลายล้างในการทำา 
การประมง
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9 ชมรม HEALTHY REEF’S ผู้พิทักษ์ปะการัง

(1) ประธาน/ผู้ประสานงานหลัก :

    นายครรชิต คลิงขลิบ

(2) เบอร์ติดต่อ : 0937596136

(3) ที่ตั้ง : หมู่ที่ 1 

    ตำาบลฉลอง อำาเภอเมือง

(4) ขอบเขตพื้นที่ที่ดูแล : 

    จังหวัดภูเก็ต

ปกป้อง ดูแล รักษา และ
ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง สิ่งแวดล้อม
ทางทะเล 

1. จัดตั้งอาสาสมัครพิทักษ์ปะการัง 
2. รณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง 

การใช้เครื่องมือประมง 
ที่ไม่ทำาลายล้างในการทำาการ
ประมง
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10 กลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ชุมชนกิ่งแก้ว

(1) ประธาน/ผู้ประสานงานหลัก : 
    นายสุทินทรา คดีพิศาล

    นางสาวอารีย์ คชถิ่น

(2) เบอร์ติดต่อ : 0900717452

(3) ที่ตั้ง : หมู่ 3 ตำาบลรัษฎา 

    อำาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

(4) ขอบเขตพื้นที่ที่ดูแล :  

    อำาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ปกป้อง ดูแล และรักษา
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่

1. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการ
ขยะ และการจัดการขยะอินทรีย์

2. รณรงค์อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการ
สิ่งแวดล้อมชุมชน คัดแยกขยะ 
การประยุกต์แปรรูปผลิตภัณฑ์
จากขยะและวัสดุเหลือใช้

3. เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ด้าน
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ให้กับสถานศึกษา และองค์กร
ชุมชนต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต
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11 กลุ่มอนุรักษ์เต่าทะเลบ้านไม้ขาว

(1) ประธาน/ผู้ประสานงานหลัก :
    นายวิชัย ตะการกิจ
(2) เบอร์ติดต่อ : 0897295343
(3) ที่ตั้ง : หมู่ที่ 4  
    ตำาบลไม้ขาว อำาเภอถลาง
(4) ขอบเขตพื้นที่ที่ดูแล :
    ชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก 
    จังหวัดภูเก็ต

ปกป้อง ดูแล รักษา และ
ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งในพื้นที่

1. จัดตั้งอาสาสมัครอนุรักษ ์
เต่าทะเล 

2. รณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง
และถิ่นอาศัยของสัตว์ทะเล 
ใกล้สูญพันธุ์ การใช้เครื่องมือ
ประมงที่ไม่ทำาลายล้าง

12 กลุ่มประมงพื้นบ้าน 
ตำาบลรัษฎา

ชุมชนเกาะสิเหร่

ชุมชนท่าจีน

ชุมชนกิ่งแก้ว

ชุมชนแหลมตุ๊กแก

ปกป้อง ดูแล รักษา และ
ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งในพื้นที่

1. รณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง 
ใช้เครื่องมือประมง 
ที่ไม่ทำาลายล้างในการทำาการ
ประมง การสร้างมลพิษมลภาวะ

2. เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการ 
ปลูกป่าชายเลน
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(1) ประธาน/ผู้ประสานงานหลัก : 

     นายดำารง หาญดี 

(2) เบอร์ติดต่อ : 0873860944

(3) ที่ตั้ง : 25/55 หมู่ที่ 1 

    บ้านเกาะสิเหร่ตำาบลรัษฎา อำาเภอเมือง

(4) ขอบเขตพื้นที่ที่ดูแล :

    ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก จังหวัดภูเก็ต

3. กิจกรรมเก็บขยะในทะเลและ 
ในลำาคลองร่วมกับหน่วยงาน 
ทั้งภาครัฐและเอกชน 
อย่างต่อเนื่อง

13 กลุ่มธนาคารขยะชุมชนธารทอง 5

(1) ประธาน/ผู้ประสานงานหลัก : 
    นายชินบัญชา ปลงไสว

(2) เบอร์ติดต่อ : 0986311615

(3) ที่ตั้ง : 67/349 หมู่ที่ 1 ตำาบลวิชิตอำาเภอเมือง 

(4) ขอบเขตพื้นที่ที่ดูแล :

    หมู่บ้านธารทอง 5 ตำาบลวิชิต จังหวัดภูเก็ต

ดูแล รักษาสิ่งแวดล้อม
และจัดการขยะในพื้นที่

1. จัดตั้งธนาคารขยะชุมชน รณรงค์
คัดแยกขยะ

2. ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นที่
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14 เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน  
ตำาบลราไวย์
(1) ประธาน/ผู้ประสานงานหลัก :
    นายณเรศ สมบูรณ์
(2) เบอร์ติดต่อ : 0819562923
(๓) ที่ตั้ง : 31/8 หมู่ที่ 5 ตำาบลราไวย์ 
    อำาเภอเมือง
(๔) ขอบเขตพื้นที่ที่ดูแล :
    ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกและ
    ด้านใต้ จังหวัดภูเก็ต

ปกป้อง ดูแล รักษา และ
ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งในพื้นที่

1. รณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง 
ใช้เครื่องมือประมงที่ไม่ทำาลาย
ล้างในการทำาการประมง 

2. เฝ้าระวังการสร้างมลพิษมลภาวะ
ในตำาบล
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15 สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
(1) ประธาน/ผู้ประสานงานหลัก : 
    นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม 
(2) เบอร์ติดต่อ : 076610365-6
(3) ที่ตั้ง : 100/429 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 
    อำาเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต 83000
(4) ขอบเขตพื้นที่ที่ดูแล :
    จังหวัดภูเก็ต

1. เพื่อส่งเสริมธุรกิจที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
การท่องเที่ยว 
ในจังหวัดภูเก็ต

2. เพื่อสนับสนุนธุรกิจ
ที่เสริมสร้างการท่อง
เที่ยวภูเก็ต

3. เพื่อร่วมมือกับหน่วย
งานของรัฐหน่วยงาน
หรือสมาคมธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวกำาหนดกฎ
เกณฑ์และข้อบังคับ
ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์เหล่านี้

4. เพื่อพัฒนาแสวงหา
และโฆษณาสถานที่

1. ส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรง
กับการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต 
เช่นการขนส่งโรงแรมอาหาร 
และเครื่องดื่มผู้ประกอบการ 
ท่องเที่ยวร้านขายของที่ระลึก
หรือธุรกิจนันทนาการและ 
การพักผ่อน

2. สนับสนุนธุรกิจที่เสริมสร้างการ
ท่องเที่ยวภูเก็ต เช่น 
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและ
วัฒนธรรม MICE (การประชุม
สิ่งจูงใจการประชุมนิทรรศการ) 
ธุรกิจทางการแพทย์หรือกีฬา
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    ท่องเที่ยวดึงดูดนัก
ท่องเที่ยวทั้งในและ
ต่างประเทศ

5. เพื่ออนุรักษ์รักษาฟื้นฟู
และสงวนทรัพยากร
ของชาติและประเพณี
ท้องถิ่น

6. เพื่ออำานวยความ
สะดวกและรักษา
ความปลอดภัยตลอด
จนการดำาเนินธุรกิจที่
เป็นธรรม

7. เพื่อทำาหน้าที่เป็น
สื่อกลางในการรับ
บริจาคในบางครั้งไป
จนถึงการให้รางวัล
แก่สมาชิกหรือไม่ใช่
สมาชิกซึ่งส่งเสริมหรือ

3. สนับสนุนอำานวยความสะดวก
และแก้ไขอุปสรรคใด ๆ  
ในข้อตกลงทางธุรกิจระหว่าง
สมาชิกและฝ่ายอื่น ๆ

4. จัดเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยน
การวิจัยและความคิดเห็นกับ
พันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อเผยแพร่
จดหมายข่าวความรู้หรือสถิติแก่
สมาชิกเพื่อปรับปรุงคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์และบริการและ 
ยกระดับมาตรฐานเพื่อตอบ
สนองความต้องการของตลาด
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    ประชาสัมพันธ์ PTA 
หรืออุตสาหกรรม 
ที่เกี่ยวข้องกับการ 
ท่องเที่ยวในภูเก็ต 
เป็นครั้งคราวไม่
ดำาเนินธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับการเมือง
ทั้งทางตรงและ 
ทางอ้อม

8. เพื่อสนับสนุนและ 
ช่วยเหลือสมาคม 
หรือองค์กรต่างๆ 
ที่มุ่งส่งเสริม
อุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยว 
ในจังหวัดภูเก็ต
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16 สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
(1) ประธาน/ผู้ประสานงานหลัก : 
    นายสรายุทธ มัลลัม
(2) เบอร์ติดต่อ : 076340551-4
(3) ที่ตั้ง : 208 ถนนราษฏร์อุทิศ 200 ปี 
    ตำาบลป่าตอง อำาเภอกะทู้ 
    จังหวัดภูเก็ต 83150
(4) ขอบเขตพื้นที่ที่ดูแล :
    จังหวัดภูเก็ต

1.เพื่อเป็นตัวแทนของ 
ผู้ประกอบการ 
ท่องเที่ยวในด้านการ
ประสานงานอย่างมี
ระบบระหว่างรัฐกับ
เอกชนและเอกชนกับ
เอกชนด้วยกัน

2. เพื่อส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาการประกอบ
กิจการการท่องเที่ยว

3. เพื่อส่งเสริมให้มี
การอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี 
สถานที่ท่องเที่ยว
โบราณสถานและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
เอกลักษณ์ของความ
เป็นไทย

1. จัดพบปะประชุมผู้ประกอบการ
การท่องเที่ยวในการส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยว

2. เสนอความเห็นหรือให้คำาปรึกษา
ต่อหน่วยงานภาครัฐในเรื่อง
เกี่ยวกับการท่องเที่ยว

3. ให้ความร่วมมือแลกเปลี่ยน 
ข้อมูลข่าวสารแก่บุคคลที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมกิจการ
ด้านการท่องเที่ยวทั้งภายใน
ประเทศและภายนอกประเทศ

4. ประชุม สัมมนาด้านการคุ้มครอง
และรักษาผลประโยชน์ของ
สมาชิกเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
และติดตามผู้ประกอบการท่อง
เที่ยวให้ดำาเนินการอย่าง 
มีคุณภาพ มีคุณธรรมและ 
มีจรรยาบรรณ
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4. เพื่อส่งเสริมให้ม ี
จรรยามารยาทในการ
ท่องเที่ยว

5. เพื่อส่งเสริมให้มีระบบ
การรับรองคุณภาพ 
ระบบมาตรฐานและ
ระบบประกันคุณภาพ
ของธุรกิจที่เกี่ยวกับ
สินค้าหรือบริการ
สำาหรับนักท่องเที่ยว

6. เพื่อควบคุมดูแลให้
สมาชิกผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยวดำาเนินการ
อย่างมีคุณภาพ  
มีคุณธรรมและ 
มีจรรยาบรรณ

5. ส่งเสริมให้มีการช่วยเหลือเกื้อกูล
ระหว่างสมาชิกด้วยกันศึกษา
และหาทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
การประกอบอุตสาหกรรม 
ท่องเที่ยวดำาเนินกิจการอื่นใดที่
เป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยว

6. การสร้างความยั่งยืนและสมดุล 
สร้างภูเก็ตให้เป็น happiness  
for all ที่ทั้งนักท่องเที่ยว และ
ผู้อยู่อาศัยบนเกาะจะต้องมี
คุณภาพชีวิตที่ดี มีชีวิตที่ม ี
ความสุข และเติบโตอย่างยั่งยืน
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7. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การศึกษา ค้นคว้า 
วิจัย ทดลอง อบรม 
และเผยแพร่วิชาการ
และเทคโนโลยีเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมท่อง
เที่ยวให้แก่สมาชิก
หรือบริการแก่บุคคล
ทั่วไป

8. เพื่อประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมท่อง
เที่ยวต่อสมาชิกและ
บุคคลทั่วไปทั้งภายใน
ประเทศและภายนอก
ประเทศ
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17 สมาคมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
จังหวัดภูเก็ต
(1) ประธาน/ผู้ประสานงานหลัก : 
    นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช
(2) เบอร์ติดต่อ : 0864714874, 0939967808
(3) ที่ตั้ง : จังหวัดภูเก็ต
4) ขอบเขตพื้นที่ที่ดูแล:
   จังหวัดภูเก็ต

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
การประกอบธุรกิจ 
การค้า และ
การพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์  
ทั้งในทางปฏิบัติ  
และทางวิชาการ

2. เพื่อสนับสนุน และ
ช่วยเหลือสมาชิก 
แก้ไขอุปสรรคต่าง ๆ 
ในการประกอบการค้า
ของสมาชิก  
รวมทั้งประนีประนอม
ข้อพิพาทระหว่าง
สมาชิก หรือสมาชิก
กับบุคคลภายนอก 
เพื่อประโยชน์ร่วมกัน
ในการประกอบการ

1. เป็นคณะกรรมการร่วมภาครัฐ
และเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทาง
เศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต (กรอ.
จังหวัดภูเก็ต)

2. เป็นคณะกรรมการสนับสนุน
ข้อมูล และส่งเสริมการลงทุน 
ในจังหวัดภูเก็ต

3. เป็นคณะทำางานสนับสนุนการ
ทำางานของกรรมการกลั่นกรอง
การจดทะเบียนธุรกิจเพื่อป้องกัน
การประกอบธุรกิจอันมีลักษณะ
ใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำาพราง 
(Nominee)

4. เป็นคณะทำางานโครงการศึกษา
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้าน
อนุรักษ์พลังงานจังหวัดภูเก็ต

5. เป็นคณะอนุกรรมการคุ้มครอง 
ผู้บริโภคประจำาจังหวัดภูเก็ต
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3. เพื่อเป็นสื่อ 
ประสานงานการ
ประกอบการค้า 
และการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์  
กับหน่วยราชการ  
และผู้เกี่ยวข้อง 

4. เพื่อเป็นสื่อกลาง
ระหว่างสมาชิกกับ
ชมรม และ 
ผู้ประกอบการใน 
ต่างประเทศ  
เพื่อแลกเปลี่ยน  
ความช่วยเหลือในทาง
วิชาการ ตลอดจนการ
แลกเปลี่ยน ความรู้ 
ความชำานาญในการ
ประกอบธุรกิจ 
ซึ่งกันและกัน



168168

ลำาดับ ชื่อเครือข่าย วัตถุประสงค์ การดำาเนินงานของเครือข่าย

5. เพื่อเป็นสื่อกลาง
ระหว่างสมาชิก  
เพื่อความสัมพันธ์
อันดีเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู้ ความชำานาญ 
ในการประกอบธุรกิจ 
และเพื่อให้ความช่วย
เหลือในทางวิชาการ
ทางปฏิบัติ และ
ทางการเงินซึ่งกัน 
และกัน

6. เพื่อส่งเสริมการวิจัย
เกี่ยวกับทำาเลที่ดิน 
การวางแปลนแผนผัง
วิธีการก่อสร้าง และ
การใช้วัสดุก่อสร้าง 
เพื่อประโยชน์ในการ
ประกอบการ
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ลำาดับ ชื่อเครือข่าย วัตถุประสงค์ การดำาเนินงานของเครือข่าย

7. เพื่อส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจของ
สมาชิกให้ได้มาตรฐาน 
และปรับปรุงวิธีดำาเนิน
การของสมาชิกให้ได้
ผลยิ่งขึ้น

8. เพื่อสอดส่อง และ
ติดตามความ
เคลื่อนไหวของ
ภาวการณ์ประกอบ
ธุรกิจการค้า 
และการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์  
รวมทั้งภาวะตลาด
วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
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ลำาดับ ชื่อเครือข่าย วัตถุประสงค์ การดำาเนินงานของเครือข่าย

9. เพื่อส่งเสริมและเผย
แพร่เกียรติคุณของ
สมาชิกผู้ดำาเนินการ 
ได้ผลดี เป็นที่เชื่อถือ
แก่ประชาชนและ 
ทางราชการ

10. เพื่อช่วยเหลือ และ
ส่งเสริมการกุศล

11. เพื่อปฏิบัติกิจการอื่น
เพื่อประโยชน ์
ของสมาชิก หรือ 
ส่วนรวมตามขอบเขต
ที่กฎหมายให้อำานาจ
กระทำาได้

ที่มา : คณะที่ปรึกษา, ๒๕๖๓.
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จังหวัดกระบี่

ลำาดับ เครือข่าย การดำาเนินงานของเครือข่าย

1 เครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์บ้านไหนหนัง 1) ส่งเสริมการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2) รณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรทางชายฝั่ง
3) กิจกรรมที่ดำาเนินการต่อเนื่อง ได้แก่ การรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากร

ชายฝั่ง ไม่ให้มีการใช้เครื่องมือทำาประมงทำาลายล้างในการทำาการ
ประมง

2 เครือข่ายกลุ่มกองทุนฟื้นฟ ู
ขวัญอันดามันบ้านไหนหนัง

1) ปกป้อง ดูแล รักษา และ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
พื้นที่

2) กิจกรรมที่ดำาเนินการต่อเนื่อง ได้แก่ การรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากร
ชายฝั่ง ไม่ให้มีการใช้เครื่องมือทำาประมงทำาลายล้างในการทำาการ
ประมง
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ลำาดับ เครือข่าย การดำาเนินงานของเครือข่าย

3 เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งบ้านนาทุ่งกลาง

1) สร้างภาคีเครือข่ายทุกกลุ่มในชุมชน และบูรณาการร่วมกันในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2) ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชนที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์
3) พัฒนาศักยภาพและสร้างจิตสำานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมในชุมชนและกลุ่มเยาวชน
4) ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศ และร่วมกันอนุรักษ์ เฝ้าระวังและ

ฟื้นฟูทรัพยากรในป่าชายเลนให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
5) กิจกรรมที่ดำาเนินการต่อเนื่อง ได้แก่ การสร้าง 

ฝายชะลอน้ำาเพื่ออนุรักษ์ป่าต้นน้ำา และกักเก็บน้ำาไว้ใช้ยามหน้าแล้ง 
การปลูกป่าทดแทนในพื้นที่เสื่อมโทรม การจัดทำาบ้านปลา การบริหาร
จัดการป่าชายเลนชุมชน การจัดตั้งกลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรง และทำากิจกรรม
ร่วมกับโรงเรียนและมัสยิด

4 องค์กรกลุ่มอนุรักษ์พิทักษ์ป่าชายเลน
และชายฝั่งบ้านโคกยูง

1) ป้องกันการบุกรุกทำาลายพื้นที่ป่าชายเลน
2) กิจกรรมที่ดำาเนินการต่อเนื่อง ได้แก่ การปลูกป่าทดแทน การจัดตั้ง

แหล่งเรียนรู้ป่าชายเลน และการจัดทำาหลักสูตรท้องถิ่น
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ลำาดับ เครือข่าย การดำาเนินงานของเครือข่าย

5 องค์กรวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้ง 
บ้านไหนหนัง

1) จัดกิจกรรมพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
2) กิจกรรมที่ดำาเนินการต่อเนื่อง ได้แก่ การแปรรูปสัตว์น้ำา เช่น   

ปลาแดดเดียว ปลาเค็ม ปลาหวานและการทำาขนม

6 เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งบ้านท่าคลอง

1) ส่งเสริมอาชีพด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2) กิจกรรมที่ดำาเนินการต่อเนื่อง ได้แก่ การปลูกป่าชายเลนทดแทน การ

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำา การทำาซั้งปลาและบ้านปลา การทำาแนวเขตพื้นที่
อนุรักษ์สัตว์น้ำาพื้นที่ชายทะเล การธนาคารปูม้า การสร้างฝายมีชีวิต 
และการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร เช่น เลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก

7 เครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝั่ง 
บ้านคลองย่าหนัด

1) การรวมกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านในการเพิ่มรายได้
2) การดูแล รักษา เฝ้าระวัง ทรัพยากรทางทะเลในหมู่บ้านให้คงอยู่และ

ยั่งยืน
3) การส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับตำาบล
4) กิจกรรมที่ดำาเนินการต่อเนื่อง ได้แก่ การสร้างบ้านปลา การ 

ปลูกป่าชายเลน การประชุมร่วมกับภาคีเครือข่าย และการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล
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ลำาดับ เครือข่าย การดำาเนินงานของเครือข่าย

8 เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝั่ง

1) การอนุรักษ์ ฟื้นฟู เฝ้าระวังทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2) การส่งเสริมอาชีพ
3) กิจกรรมที่ดำาเนินการต่อเนื่อง ได้แก่ การสร้างบ้านปลา การทำากัน

แนวเขตพื้นที่ในการอนุรักษ์สัตว์น้ำา การสร้างแนวเขตพื้นที่การขยาย
พันธุ์สัตว์น้ำา การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำา และการเฝ้าระวังการใช้เครื่องมือ
ประมงผิดกฎหมาย

9 กลุ่มธนาคารต้นไม้บ้านไหนหนัง 1) การอนุรักษ์ ฟื้นฟู เฝ้าระวังทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2) การส่งเสริมอาชีพ
3) การดูแล รักษา เฝ้าระวัง ทรัพยากรทางทะเลในหมู่บ้านให้คงอยู่และ

ยั่งยืน
4) การส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับตำาบล
5) กิจกรรมเพาะชำากล้าไม้

10 สมาคมคนรักษ์เลกระบี่ 1) การอนุรักษ์ ฟื้นฟู เฝ้าระวังทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2) การส่งเสริมอาชีพ
3) กิจกรรมที่ดำาเนินการต่อเนื่อง ได้แก่ การสร้างบ้านปลา การทำากัน

แนวเขตพื้นที่ในการอนุรักษ์สัตว์น้ำา การสร้างแนวเขตพื้นที่การขยาย
พันธุ์สัตว์น้ำา การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำา และการเฝ้าระวังการใช้เครื่องมือ
ประมงผิดกฎหมาย
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ลำาดับ เครือข่าย การดำาเนินงานของเครือข่าย

11 เครือข่าย Trash Hero Thailand 1) กิจกรรมเก็บขยะในพื้นที่สาธารณะ
2) เป็นสื่อกลางในการทำากิจกรรมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และ  

กลุ่มองค์กรที่สนใจด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม

12 สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะลันตา 1) จัดกิจกรรมพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชนเพื่อยก
ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง

2) เชื่อมโยงแผนพัฒนาการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
3) การอนุรักษ์ ฟื้นฟู เฝ้าระวังทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

13 กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนและทรัพยากร
ป่าชายฝั่งบ้านคลองยาง

1) ส่งเสริมการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2) รณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรทางชายฝั่ง
3) กิจกรรมที่ดำาเนินการต่อเนื่อง ได้แก่ การรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากร

ชายฝั่ง ไม่ให้มีการใช้เครื่องมือทำาประมงทำาลายล้างในการทำาการ
ประมง

4) ฟื้นฟูป่าชายเลนในบ่อกุ้งร้าง
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ลำาดับ เครือข่าย การดำาเนินงานของเครือข่าย

14 กลุ่มชุมชนชายฝั่งอ่าวทองหลาง 1) การดูแล รักษา เฝ้าระวัง ทรัพยากรทางทะเลในหมู่บ้านให้คงอยู่และ
ยั่งยืน

2) การส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับตำาบล
3) กิจกรรมที่ดำาเนินการต่อเนื่อง ได้แก่ การสร้างบ้านปลา การปลูกป่าชาย

เลน การประชุมร่วมกับภาคีเครือข่าย และการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
ทางทะเล

15 กลุ่มบริหารจัดการป่าชุมชน 
เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
เกาะลันตา

1) ปกป้อง ดูแล รักษา และ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในพื้นที่

2) กิจกรรมที่ดำาเนินการต่อเนื่อง ได้แก่ การรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากร
ชายฝั่ง ไม่ให้มีการใช้เครื่องมือทำาประมงทำาลายล้างในการทำาการ
ประมง

16 กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนและทรัพยากร
ชายฝั่งตำาบลเกาะศรีบอยา

 1) ปกป้อง ดูแล รักษา และ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในพื้นที่

2) กิจกรรมที่ดำาเนินการต่อเนื่อง ได้แก่ การรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากร
ชายฝั่ง ไม่ให้มีการใช้เครื่องมือทำาประมงทำาลายล้างในการทำาการ
ประมง

3) กิจกรรมเฝ้าระวังและอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายาก เช่น โลมา พะยูน และ
วาฬ
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ลำาดับ เครือข่าย การดำาเนินงานของเครือข่าย

17 กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ
ป่าชายเลนและสิ่งแวดล้อมปกาศัย

1) ปกป้อง ดูแล รักษา และ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในพื้นที่

2) กิจกรรมเพาะชำากล้าไม้ประจำาถิ่น
3) กิจกรรมอนุรักษ์ป่าชายเลน และ ปลูกป่าชายเลน
4) กิจกรรมที่ดำาเนินการต่อเนื่อง ได้แก่ การรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากร

ชายฝั่ง ไม่ให้มีการใช้เครื่องมือทำาประมงทำาลายล้างในการทำาการ
ประมง

ที่มา : คณะที่ปรึกษา, ๒๕๖๓.
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จังหวัดพังง�

ลำาดับ เครือข่าย การดำาเนินงานของเครือข่าย

1 เครือข่ายชุมชนชายฝั่งตำาบลมะรุ่ย 
อำาเภอทับปุด

1. การจัดตั้งป่าชายเลนชุมชน 
2) การรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งใช้เครื่องมือประมงที่ไม่ทำาลายล้าง

ในการทำาการประมง และฟื้นฟูดอนหอยตลับ
3) การสร้างคนรุ่นใหม่เข้ามาทำางานร่วมกับคนรุ่นเก่า ในการอนุรักษ์

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
4) กิจกรรมที่ดำาเนินการต่อเนื่อง ได้แก่ การพัฒนาและปรับภูมินิเวศใน

พื้นที่ป่าชุมชน การฟื้นฟูแปลงเพาะพันธุ์กล้าไม้ประจำาถิ่นและการฟื้นฟู
หอยตลับ

2 เครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้าน
ท่าไร่

1) การจัดตั้งป่าชายเลนชุมชน 
2) การรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ใช้เครื่องมือประมงที่ไม่ทำาลายล้าง

ในการทำาการประมง 
3) การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
4) กิจกรรมที่ดำาเนินการต่อเนื่อง ได้แก่ การตั้งศูนย์เพาะขยายพันธุ์ปูดำา 

การจัดกิจกรรมธนาคารขยะทุกๆ 2 เดือนต่อครั้ง
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ลำาดับ เครือข่าย การดำาเนินงานของเครือข่าย

3 เครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้าน
กลาง

1)การจัดตั้งป่าชายเลนชุมชน 
2) รณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ใช้เครื่องมือประมงที่ไม่ทำาลายล้าง 

ในการทำาการประมง 
3) การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
4) กิจกรรมที่ดำาเนินการต่อเนื่อง ได้แก่ การรณรงค์เก็บขยะเดือนละ  

2 ครั้ง

4 เครือข่ายชุมชนชายฝั่ง 
บ้านอ่าวมะขาม

1) การปกป้อง ดูแล รักษา ฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งบ้านอ่าวมะขาม ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง

2) กิจกรรมที่ดำาเนินการต่อเนื่อง ได้แก่ การรณรงค์ เก็บขยะ การปลูกป่า
ชายเลน

5 เครือข่ายชุมชนชายฝั่งตำาบลบางเตย 
และการบริหารจัดการป่าชายเลนชุมชน
เกาะเคี่ยม-ท่าไร่ บ้านกลาง บ้านใต้ 
บ้านบางพัฒน์ ตำาบลบางเตย อำาเภอ
เมืองพังงา จังหวัดพังงา

1) จัดตั้งป่าชายเลนชุมชน 
2) รณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ใช้เครื่องมือประมงที่ไม่ทำาลายล้าง 

ในการทำาการประมง 
3) การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยงโดยชุมชน
4) กิจกรรมที่ดำาเนินการต่อเนื่อง ได้แก่ การเก็บขยะในชุมชน และการ

ปลูกป่าชายเลน
5) กิจกรรมเก็บขยะชุมชน
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ลำาดับ เครือข่าย การดำาเนินงานของเครือข่าย

6 องค์กรชุมชนชายฝั่งบ้านกลุ่มอนุรักษ์
ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยว 
โดยชุมชนเกาะไม้ไผ่  
ตำาบลเกาะปันหยี อำาเภอเมืองพังงา

1) จัดตั้งป่าชายเลนชุมชน รณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง 
2) การใช้เครื่องมือประมงที่ไม่ทำาลายล้างในการทำาประมง 
3) การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
4) กิจกรรมที่ดำาเนินการต่อเนื่อง ได้แก่ การเก็บขยะในชุมชน การปลูกป่า

ชายเลน

7 กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลน 
ตำาบลเกาะคอเขา อำาเภอตะกั่วป่า

1) การจัดตั้งป่าชายเลนชุมชน 
2) การรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งใช้เครื่องมือประมงที ่

ไม่ทำาลายล้างในการทำาการประมง 
3) การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน การอนุรักษ์แหล่งโบราณคดี

ตะโกลา
4) กิจกรรมต่อเนื่อง ได้แก่ การปลูกป่าชายเลน
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ลำาดับ เครือข่าย การดำาเนินงานของเครือข่าย

8 เครือข่ายท่องเที่ยวชุมชน  
จังหวัดพังงาสมาชิกชุมชนเครือข่าย 
ได้แก่ (1) กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
สามช่องเหนือ ตำาบลกะไหล  
อำาเภอตะกั่วทุ่ง (2) กลุ่มท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ตำาบลสองแพรก  
อำาเภอเมืองพังงา (3) กลุ่มท่องเที่ยว 
เชิงอนุรักษ์บ้านบางพัฒน์  
ตำาบลบางเตย อำาเภอเมืองพังงา  
(4) กลุ่มท่องเท่ียวโดยชุมชนบ้านโคกไคร 
ตำาบลมะรุ่ย อำาเภอทับปุด  
(5) กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนหมู่เกาะปันหยี 
ตำาบลเกาะปันหยี อำาเภอเมืองพังงา  
(6) กลุ่มท่องเที่ยวชุมชน  
หมู่เกาะไม้ไผ่ ตำาบลเกาะปันหยี  
อำาเภอเมืองพังงา  

1) การจัดตั้งกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนระดับหมู่บ้าน 
2) การรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งและอนุรักษ์ป่าชายเลน 
3) ใช้เครื่องมือประมงที่ไม่ทำาลายล้างในการทำาการประมง
4) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการด้าน การท่องเที่ยวของชุมชน
5) กิจกรรมต่อเนื่อง ได้แก่ การปลูกป่าชายเลนการสร้างกลุ่มเยาวชน 

ในการอนุรักษ์
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ลำาดับ เครือข่าย การดำาเนินงานของเครือข่าย

(7) กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้าน
ท่าดินแดง ตำาบลลำาแก่น  
อำาเภอท้ายเหมือง (8) กลุ่มท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ ตำาบลเกาะคอเขา  
อำาเภอตะกั่วป่า (9) กลุ่มท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ เกาะพระทอง ตำาบลเกาะ
พระทอง อำาเภอคุระบุรี

9 กลุ่มประมงชายฝั่งบ้านทับยาง 1) ปกป้อง ดูแล รักษาฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
บ้านทับยาง

2) การรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งและอนุรักษ์ป่าชายเลน และการ
ใช้เครื่องมือประมงที่ไม่ทำาลายล้างในการทำาการประมง รวมทั้งการ
อนุรักษ์เต่าทะเล

10 กลุ่มอนุรักษ์เต่าทะเล 1) ปกป้อง ดูแล รักษาฟื้นฟู และ อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
บ้านทับยาง

2) การรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งและอนุรักษ์ป่าชายเลน  และการ
ใช้เครื่องมือประมงที่ไม่ทำาลายล้างในการทำาการประมง รวมทั้งการ
อนุรักษ์เต่าทะเล
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ลำาดับ เครือข่าย การดำาเนินงานของเครือข่าย

11 เครือข่ายประมงพื้นบ้านจังหวัดพังงา 1) ปกป้อง ดูแล รักษาฟื้นฟู และ อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
บ้านทับยาง

2) การรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งและอนุรักษ์ป่าชายเลน และการใช้
เครื่องมือประมงที่ไม่ทำาลายล้างในการทำาการประมง 

3) ฟื้นฟูหญ้าทะเลและดอนหอยตลับ ผลักดันการจัดการทรัพยากรประมง
โดยชุมชน

12 กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์
และกลุ่มท่องเที่ยวโฮมสเตย ์
เกาะยาวน้อย

1) อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และเสริมสร้างความสามารถ
ชุมชนในการจัดการท่องเที่ยว

2) สร้างวิสาหกิจชุมชนด้านการบริการ และการบริหารจัดการทรัพยากร
ของชุมชน

3) จัดตั้งกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนระดับหมู่บ้าน และรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากร
ชายฝั่งและอนุรักษ์ป่าชายเลน

4) การรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งและอนุรักษ์ป่าชายเลน และการใช้
เครื่องมือประมงที่ไม่ทำาลายล้างในการทำาการประมง
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ลำาดับ เครือข่าย การดำาเนินงานของเครือข่าย

13 กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านสามช่อง 
ตำาบลกะไหล

1) ปกป้อง ดูแล รักษาฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
บ้านทับยาง

2) จัดตั้งป่าชายเลนชุมชนระดับหมู่บ้าน
3) การรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งและอนุรักษ์ป่าชายเลน  และ 

การใช้เครื่องมือประมงที่ไม่ทำาลายล้างในการทำาการประมง

ที่มา : คณะที่ปรึกษา, 2563.
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ประก�ศและกฎกระทรวง	

เรื่อง	กำ�หนดเขตพื้นที่และม�ตรก�รคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

	 1.	 กฎกระทรวง	 กำ�หนดให้พื้นที่ตำ�บลบ�งกะเจ้�	 ตำ�บลบ�งกอบัว		

ตำ�บลบ�งน้ำ�ผึ้ง	 ตำ�บลบ�งยอ	 ตำ�บลบ�งกระสอบ	 และตำ�บลทรงคนอง		

อำ�เภอพระประแดง	จังหวดัสมทุรปร�ก�ร	เปน็เขตพืน้ทีคุ่ม้ครองสิง่แวดลอ้ม

พ.ศ.	2562



187

	 2.	 ประก�ศกระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติ และสิ่ งแวดล้อม		

เรื่อง	 กำ�หนดเขตพื้นที่และม�ตรก�รคุ้มครองสิ่งแวดล้อม	 ในบริเวณพ้ืนที่

อำ�เภอบ�งละมุง	และอำ�เภอสัตหีบ	จังหวัดชลบุรี	พ.ศ.	2563

	 3.	 ประก�ศกระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติ และสิ่ งแวดล้อม		

เร่ือง	 กำ�หนดเขตพ้ืนที่และม�ตรก�รคุ้มครองสิ่งแวดล้อม	 ในบริเวณ

พื้นที่อำ�เภอบ้�นแหลมอำ�เภอเมืองเพชรบุรี	 อำ�เภอท่�ย�ง	 อำ�เภอชะอำ�		

จังหวัดเพชรบุรี	และอำ�เภอหัวหิน	อำ�เภอปร�ณบุรี	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พ.ศ.	2561
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	 5.	 ประก�ศกระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติ และสิ่ งแวดล้อม		

เรื่อง	 กำ�หนดเขตพื้นที่และม�ตรก�รคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่

จังหวัดภูเก็ต	พ.ศ.	2560

	 4.	 ประก�ศกระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติ และสิ่ งแวดล้อม		

เรื่อง	กำ�หนดเขตพื้นที่และม�ตรก�รคุ้มครองสิ่งแวดล้อม	ในบริเวณท้องที	่

ตำ�บลตลิ่งง�ม	 ตำ�บลบ่อผุด	 ตำ�บลมะเร็ต	 ตำ�บลแม่น้ำ�	 ตำ�บลหน้�เมือง		

ตำ�บลอ�่งทอง	ตำ�บลลปิะนอ้ย	อำ�เภอเก�ะสมยุ	และตำ�บลเก�ะพะงนั	ตำ�บลบ�้น

ใต้	ตำ�บลเก�ะเต่�	อำ�เภอเก�ะพะงัน	จังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี	พ.ศ.	2557
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	 7.	 ประก�ศกระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติ และสิ่ งแวดล้อม		

เรื่อง	 กำ�หนดเขตพ้ืนที่และม�ตรก�รคุ้มครองสิ่งแวดล้อม	 ในท้องที่	

อำ�เภอครุะบรีุ	อำ�เภอตะก่ัวป�่	อำ�เภอท�้ยเหมอืง	อำ�เภอทบัปดุ	อำ�เภอเมอืงพังง�		

อำ�เภอตะกั่วทุ่ง	และอำ�เภอเก�ะย�ว	จังหวัดพังง�	พ.ศ.	2549

	 6.	 ประก�ศกระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติ และสิ่ งแวดล้อม		

เรื่อง	 กำ�หนดเขตพ้ืนที่และม�ตรก�รคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในท้องที่อำ�เภอ	

อ่�วลึก	อำ�เภอเมืองกระบี่	อำ�เภอเหนือคลอง	อำ�เภอคลองท่อม	และอำ�เภอ

เก�ะลันต�	จังหวัดกระบี่	พ.ศ.	2549



กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ 

สำ�นักง�นนโยบ�ยและแผนทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม 

118/1 อาคารทิปโก้ 2 ถนนพระรามที่ 6

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท์/โทรสาร 02 265 6572 

www.onep.go.th


