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อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีศูนย์อนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จ�ำนวน ๖ แห่ง ได้แก่ จังหวัด
ระยอง สมุทรสาคร ชุมพร สงขลา ภูเก็ต และจังหวัดตรัง มีบทบาท
ส�ำคัญในการดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่
๒๔ จังหวัด ภารกิจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
มีทั้งงานคุ้มครอง ป้องกัน การอนุรักษ์ และฟื้นฟู การส่งเสริม
ให้ความรู้ รวมทั้งการเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม ของประชาชน และเครือข่ายภาคี
ในการจัดการดูแลรักษาใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้เกิดความยั่งยืน
นอกจากนี้ได้ติดตามการปฏิบัติงานของศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ (จ.ภูเก็ต)
อย่างต่อเนื่อง เห็นว่ามีผลการด�ำเนินงานเป็นที่ประจักษ์ ได้รับการยอมรับเชื่อถือจากประชาชน
ชุมชน องค์กรและหน่วยงานในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามันเป็นอย่างดี
ตามนโยบายของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ต้องการให้แต่ละศูนย์อนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งเป็นหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ ได้ท�ำการ
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลการปฏิบัติงานให้เป็นที่รับทราบอย่างแพร่หลายสู่สาธารณชน
เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้รับรู้ รับทราบผลการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ซึ่งจะเป็น
ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อประชาชน หน่วยงานและผู้สนใจโดยทั่วไป
การที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ (จ.ภูเก็ต) จัดพิมพ์รายงานประจ�ำปี
เพื่อเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง ภาคประชาชน องค์กรชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรอื่น ๆ นั้น เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งขอให้ก�ำลังใจ
เจ้าหน้าที่ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ (จ.ภูเก็ต) ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือ
ร่วมใจกันท�ำงานอย่างเข้มแข็ง และเป็นก�ำลังหลักในการขับเคลื่อนงานอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากร
ทางทะเลและชายฝั ่ ง ให้ บ รรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ เ ป้ า หมายของกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง ต่อไป

(ดร. เกษมสันต์ จิณณวาโส)
อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
3

สารจาก

รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีบทบาทและความ
ส�ำคัญทั้งในเชิงเศรษฐกิจ – สังคม – สิ่งแวดล้อม โดยมีความ
เชื่อมโยงสัมพันธ์กับกิจกรรมของภาคส่วนต่าง ๆ จ�ำนวนมาก
ได้แก่ ภาคประชาสังคม (ชุมชน ประชาชน กลุ่ม/องค์กร/เครือข่าย)
ภาคเอกชน ภาคสถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐทั้งใน
ระดับจังหวัด หน่วยงานท้องถิ่น และหน่วยงานส่วนกลาง ดังนั้น การบูรณาการและประสานการ
ด�ำเนินงานอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่องจึงเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดความราบรื่นและการบรรลุ
ผลส�ำเร็จตามเป้าหมาย
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ (จ.ภูเก็ต) ในสังกัดส�ำนักอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ชายฝั่งทะเลด้านอันดามันตอนบน ๓ จังหวัด
คือ ภูเก็ต พังงา ระนอง ตลอดจนระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลที่ส�ำคัญและมีศักยภาพ
อันโดดเด่น ได้ด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ซึ่งครอบคลุมทั้ง
ด้านการสงวนและคุ้มครองป้องกันแหล่งทรัพยากรและระบบนิเวศ ด้านการฟื้นฟูและแก้ไข
ปัญหาด้านการส่งเสริม และบริหารจัดการ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งด้านการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับกลุ่มเป้าหมายและภาคีเครือข่ายซึ่ง
ถือว่าเป็นก�ำลังหลักส�ำคัญในการสนับสนุนและสานต่อการน�ำหลักการอนุรักษ์และแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีของภาครัฐไปสู่การปฏิบัติจริงอย่างสอดคล้องกับวิถีการด�ำรงชีวิตต่อไป  
ในโอกาสนี้ จึงขอแสดงความขอบคุณแก่เจ้าหน้าที่และทุกฝ่ายที่ได้ร่วมกันท�ำงานตลอดปี
ที่ผ่านมา ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ และขอให้พัฒนา ริเริ่ม ขยายผลการด�ำเนินงาน
ระดับต่าง ๆ ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นตลอดไป  
		
		
		
(นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ)
รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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ผู้เชี่ยวชาญกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
น่านน�้ำทะเลไทยที่อยู่ระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและ
มหาสมุทรอินเดียแบ่งออกเป็นสามส่วน คือ อ่าวไทย ทะเล
อันดามันและช่องแคบมะละกา มีพื้นที่กว่าสามแสนห้าหมื่น
ตารางกิโลเมตร ประมาณกว่าร้อยละ หก - สิบ ของพื้นที่บก
ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลที่มีอยู่ในน่านน�้ำไทย ทั้ง
ทรัพยากรมีชีวิต ทรัพยากรไม่มีชีวิต การขนส่งคมนาคม พลังงาน ฯลฯ จึงมีความส�ำคัญต่อ
เศรษฐกิจสังคมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก พื้นที่ทะเลฝั่งอันดามันมีลักษณะแตกต่าง
จากฝั่งอ่าวไทย ทั้งทางกายภาพ อาทิ ความลึกของระดับน�้ำทะเล อุณหภูมิ กระแสน�้ำ  และ
ทางชีวภาพ อาทิ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในทะเล ถึงแม้ว่าโดยทั่วไปจะมีความแตกต่าง
ของระบบนิเวศทะเลลึก แต่ระบบนิเวศชายฝั่งทะเลที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชีวิตชายฝั่งยังไม่มี
ข้อแตกต่างจากฝั่งอ่าวไทยแต่ประการใด นอกจากพลังอันเข้มแข็งของกระบวนการการมีส่วนร่วม
ของเครือข่ายชุมชนฝั่งอันดามัน ที่มีต่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่มีมา
อย่างต่อเนื่องและเป็นที่ประจักษ์ ตั้งแต่ที่ได้มีการจัดตั้งศูนย์ควบคุมป้องกันและปราบปราม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทางฝั่งทะเลอันดามันเป็นแห่งแรกเป็นต้นมา จน ณ ปัจจุบัน ปรับเปลี่ยน
เป็นศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ ซึ่งมีส�ำนักงานตั้งอยู่จังหวัดภูเก็ต
ในเดือนมิถุนายนปี ๒๕๕๕ (ค.ศ. ๒๑๑๒) จะมีการประชุมสุดยอดระดับโลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อม
ที่เรียกว่า ริโอบวกยี่สิบ (Rio + 20) ณ ประเทศบราซิล เป็นการประชุมครบรอบ ๒๐ ปี ของการประชุม
สหประชาชาติสุดยอดระดับโลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (UN Conference on Environment and Development : UNCED) หรือ การประชุม Earth- Summit ที่กรุงริโอ เดอ จา
เนโร ประเทศบราซิล เมื่อปี ๒๕๓๕ การประชุม มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนผลการด�ำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ ๒๑ (Agenda 21) ที่ผ่านมาในรอบยี่สิบปี และข้อตกลงแนวทางที่จะด�ำเนินการ
ต่อไปในอนาคต การประชุมที่มีแนวทางให้ประเทศสมาชิกต้องตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
และเห็นความส�ำคัญที่จะต้องร่วมกันพิทักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้น
ในโลก โดยก�ำหนดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล พร้อมทั้งกระตุ้นให้รัฐบาลประเทศต่าง ๆ สร้างกลยุทธ์การพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม ในขณะเดียวกันก็ให้การคุ้มครองฐาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อผลประโยชน์ของคนในรุ่นต่อไป ในโอกาสที่ศูนย์อนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ (จ.ภูเก็ต) ได้จัดท�ำรายงานผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี
ฉบับนี้ และก�ำลังก้าวเข้าสู่ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นปี “ริโอ + ยี่สิบ” แม้ว่ารายงานนี้จะเป็นผล
การด�ำเนินงานในรอบปี หากในโอกาสต่อไปเมื่อสิ้นปี ๒๕๕๕ ที่ศูนย์มีวาระครบสิบปี “ศอทช + สิบ”
น่าจะมีการทบทวนผลการด�ำเนินงาน  ทั้งปัญหา อุปสรรค ช่องว่าง และน�ำเสนอสิ่งท้าทายที่
ศูนย์ได้ด�ำเนินการมาทั้งหมด ตั้งแต่จัดตั้งในปี ๒๕๔๕ รวมทั้ง สิ่งที่ควรจะด�ำเนินการในอนาคต
โดยยึดถือแนวทางระดับโลกดังกล่าว ก็จะเป็นการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตอบสนองต่อประเทศไทย
อย่างเอกอุ
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สุดท้ายนี้ ขอเป็นก�ำลังใจให้ผู้อ�ำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕
(จ.ภูเก็ต) และเจ้าหน้าที่ทีมงานทุกคนด�ำเนินการต่อไปด้วยความมุ่งมั่น ตามวิสัยทัศน์ของ
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙
ที่ว่า “มุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งไทยให้ยั่งยืน”  

(ดร. อนุวัฒน์ นทีวัฒนา)
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ
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สารจาก

ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ส�ำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีหน่วยงาน
ขึ้นตรงในส่วนกลาง ประกอบด้วย ส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร
ส่วนคุ้มครองป้องกันทรัพยากรทางทะเลและชาฝั่ง ส่วนส่งเสริม
การอนุรักษ์ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งมีหน้าที่ในการ
จัดท�ำแผน ก�ำหนดนโยบาย แนวทางที่เกี่ยวข้องกับคุ้มครอง การ
อนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อให้ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑  – ๖ ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ต่าง ๆ น�ำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติ ซึ่ง
แนวทางของส�ำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนั้น ต้องการให้ทั้ง ๓ ส่วน และศูนย์อนุรักษ์
ทั้ง ๖ แห่ง มีการประสานความร่วมมือในการท�ำงานร่วมกัน   มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
และประสบการณ์ ก�ำหนดรูปแบบ วิธีการท�ำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยยึดนโยบายของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แปลง
ไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย จากส�ำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
จากการติดตามผลการปฏิบัติงานศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ ๕ (จ.ภูเก็ต)
ในช่วง ระยะที่ผ่านมามีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และช่วยให้งานด้านการคุ้มครอง อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในภาพรวมของส�ำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับ
การยอมรับจากประชาชน ชุมชน และหน่วยงานทั้งภายในและหน่วยงานภายนอก โดยเฉพาะในพื้นที่
ฝั่งทะเลอันดามัน ซึ่งประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง และต้องยอมรับว่าภาคประชาชน
เครือข่ายภาคี และชุมชนชายฝั่งในพื้นที่ มีส่วนร่วม มีความเข้มแข็งในการจัดการ ดูแล รักษา
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างดียิ่ง จะสังเกตได้จาก ปัญหาและเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการ
ท�ำลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีแนวโน้มลดลง ซึ่งนั่นเป็นผลมาจากการปฏิบัติงานของ   
เจ้าหน้าที่ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ (จ.ภูเก็ต) มีส่วนส�ำคัญที่การทุ่มเทท�ำงาน
เต็มความรู้ ความสามารถ และมีความเข้มแข็งร่วมกับประชาชนท�ำให้ปัญหาเหล่านั้นคลี่คลายลดลง
ในแนวทางที่ดีขึ้น และรูปแบบ วิธีการบริหารการท�ำงานของศูนย์ ก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้ศูนย์อื่น ๆ
น�ำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง ทั้งนี้เพื่อให้ศูนย์อนุรักษ์ทั้ง ๖ มีมาตรฐานการท�ำงานที่เท่าเทียมกัน
ขอให้ตั้งใจปฏิบัติงานต่อไป และต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคน ทุกฝ่าย ที่ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น
เสียสละ อดทน ท�ำงานอย่างเข้มแข็ง จนบังเกิดผลส�ำฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของส�ำนัก  
อนุรักษ์ฯ และของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขอเป็นก�ำลังใจให้ท�ำงานดียิ่งๆ ขึ้นไป
		

(ดร. อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์)
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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ค�ำน�ำ
รายงานผลการด�ำเนินงานฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการรวบรวมบทบาทหน้าที่ ภารกิจความรับผิดชอบ
แผนปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงานของศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ (จ.ภูเก็ต) ส�ำนักอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (ตุลาคม ๒๕๕๓ – กันยายน ๒๕๕๔) มีจุดประสงค์
เพื่อเผยแพร่ผลการด�ำเนินงานตามแผนและกิจกรรมต่าง ๆ ในรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งข้อมูลความรู้
ประสบการณ์ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ แนวทางการท�ำงานของเจ้าหน้าที่และของหน่วยงาน ตลอดจน
เผยแพร่ผลการด�ำเนินงานของเครือข่ายภาคีภาคประชาชน ชุมชน องค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมกับ
ศูนย์ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ต่างๆ รวบรวมเป็นเอกสาร
หลักฐานอ้างอิง การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ผ่านมา
ศูนย์อนุรักษ์ ฯ ที่ ๕ (จ.ภูเก็ต) หวังว่าผลการด�ำเนินงาน สาระส�ำคัญในรายงานฉบับนี้ จะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจทั่วไป ทั้งประชาชน ชุมชน องค์กร หน่วยงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบ และ
สามารถน�ำแนวคิด รูปแบบ วิธีการปฏิบัติงาน ผลการด�ำเนินงาน และแนวทางการจัดท�ำแผนงบประมาณ
ไปเป็นข้อมูล เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่อื่น ๆ  
การด�ำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา จะไม่บรรลุผลส�ำเร็จได้ตามแผนที่ตั้งไว้ ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือ
จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของศูนย์อนุรักษ์ ฯ ที่ ๕ (จ.ภูเก็ต) ทุกคนที่มีความพยายามมุ่งมั่น
อดทน ทุ่มเท ก�ำลังแรงกาย แรงใจ ให้กับการท�ำงานอย่างเต็มความสามารถ ในขณะที่มีข้อจ�ำกัด ปัญหา
และอุปสรรคมากมาย และจะขาดเสียไม่ได้คือ เครือข่ายภาคีภาคประชาชน ชมชน องค์กรพัฒนาเอกชน
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดียิ่ง และที่ส�ำคัญ
ผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตั้งแต่ท่านอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง ดร. เกษมสันต์ จิณณวาโส รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายนิทัศน์ ภู่วัฒนกุล
และ นางสาวสิทธิลักษณ์ ระวีวรรณ ผู้เชี่ยวชาญกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดร.อนุวัฒน์ นทีวัฒนา
ผู้อำ� นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน นายวรรณเกียรติ ทับทิมแสง
และที่ส�ำคัญ ผู้บังคับบัญชาโดยตรง ผู้อ�ำนวยการส�ำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดร.อัจฉรา วงแสงจันทร์
ที่ให้ความส�ำคัญ ให้ความไว้วางใจการท�ำงาน คอยให้ค�ำแนะน�ำ  ชี้แนะแนวทางการท�ำงาน พร้อมทั้งให้
ก�ำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทีมงานทุกคนตลอดมา และรวมถึงท่านอื่นๆ ที่ไม่ได้เอยนามในที่นี้ ขอขอบคุณทุกท่าน
มา ณ โอกาสนี้
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สารบัญ
บทน�ำ
บทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน
แนวทางการปฏิบัติงาน
กิจกรรมย่อยที่ ๑ บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
ผลการด�ำเนินงาน
บริหารจัดการขยะในทะเลและชายฝั่ง (ชายหาดสะอ้านบ้านปลาสะอาด)
การซ่อมแซมและติดตั้งทุ่นผูกเรือและทุ่นแนวเขตแหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
บริหารจัดการพื้นที่แหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
การส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้ เยาวชน และประชาชน
การฝึกอบรมนักด�ำน�้ำอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
การฝึกอบรมมัคคุเทศก์ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ชาวประมง
การเสริมสร้างเครือข่ายกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
การเสริมสร้างสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง
การเสริมสร้างเครือข่ายภาคีบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
การจัดท�ำคู่มือและสื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กิจกรรมย่อยที่ ๒ คุ้มครองและป้องกันการบุกรุกท�ำลายทรัพยากรทางทะเล
การคุ้มครองและป้องกันการบุกรุกทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครอง
ข้อเสนอแนะ
สรุปผลการปฏิบัติงานประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๔

หน้า
๑๐
๑๒
๑๖
๒๓
๒๓
๒๗
๓๓
๓๗
๔๑
๔๕
๔๘
๕๐
๕๓
๕๖
๖๐
๖๗
๖๘
๗๐
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บทน�ำ
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ (จ.ภูเก็ต) สังกัดส�ำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบ
พื้นที่ ๓ จังหวัด ฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา และจังหวัดระนอง มีพื้นที่
แนวปะการัง ๒๑,๑๐๐ ไร่ (๓๓.๗๕ ตารางกิโลเมตร) แหล่งหญ้าทะเล ๑๓,๖๐๐ ไร่ (๒๑.๗๖ ตารางกิโลเมตร)
และพื้นที่ระบบนิเวศชายฝั่งทะเล ๒,๘๒๙,๔๕๓ ไร่ ความยาว ๙๑๙.๑๔ กิโลเมตร (๔,๕๒๗.๑๐ ตารางกิโลเมตร)
มีภารกิจหน้าที่ในการสงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู คุ้มครองป้องกัน ปราบปรามการท�ำลายทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง และการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้คงความสมบูรณ์เพื่อการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน เน้นกระบวนการท�ำงานมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กร หน่วยงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในพื้นที่ ผลจากการด�ำเนินงานที่ผ่านมานับว่าประสบผลส�ำเร็จในงานด้านการคุ้มครองดูแลรักษา อนุรักษ์
และฟื้นฟู แก้ไขและลดปัญหาการท�ำลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามัน
ให้คงความอุดมสมบูรณ์ดีขึ้นตามล�ำดับ พร้อมทั้งได้รับการยอมรับจากประชาชน ในพื้นที่ในระดับที่น่าพอใจ
การจัดท�ำแผนและงบประมาณปี ๒๕๕๔ มีความสอดคล้องกับแนวนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
ยุทธศาสตร์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นไปตามสภาพความเป็นจริง และสถานการณ์
ปัญหาในพื้นที่ บนพื้นฐานความต้องการ และหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน ภายใต้แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์
การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ และการสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ให้ความส�ำคัญกับการส่งเสริมสิทธิชุมชน การมีส่วนร่วมในการจัดการ ตลอดจนพัฒนาระบบการจัดการร่วม
เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ให้ความส�ำคัญกับการก�ำหนดเขต และการจัดการเชิงพื้นที่
ภายใต้การจัดท�ำข้อตกลงกับชุมชนท้องถิ่นในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลัก ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๐ (๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ ซึ่งให้สิทธิและหน้าที่ของบุคคล ชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการสงวน บริหารจัดการ
บ�ำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างสมดุลและยั่งยืน และแนวนโยบายด้านที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งก�ำหนดให้
รัฐต้องจัดให้มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยชุมชนและองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องมีส่วนร่วมในการก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงาน
ศูนย์อนุรักษ์ ฯ ที่ ๕ (จ.ภูเก็ต) โดยได้รับการจัดสรรจากงบประมาณปี ๒๕๕๔ จากกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง เป็นงบด�ำเนินงานซึ่งรวมทั้งงบบุคลากร รวมทั้งสิ้น ๑๔,๗๕๐,๒๑๐ บาท กิจกรรมหลักบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเล ภายใต้แผนงาน อนุรักษ์และบริหารทรัพยากรธรรมชาติ ผลผลิต พื้นที่
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับบริหารจัดการ ตัวชี้วัด มีรายละเอียดงบประมาณแต่ละกิจกรรม ดังนี้
๑. กิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท
๒. กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๓. กิจกรรมอ�ำนวยการ ๕,๒๑๙,๒๑๐ บาท
๔.กิจกรรมคุ้มครองและป้องกันการบุกรุกท�ำลายทรัพยากรทางทะเล ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท
๕. กิจกรรมฟื้นฟูแนวปะการัง ๕๐๐,๐๐๐ บาท
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ตารางสรุปแผนงานและงบประมาณประจำ�ปี ๒๕๕๔
                                       แผนงานและกิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล
๑.๑ บริหารจัดการขยะในทะเลและชายฝั่ง
๑.๒ ซ่อมแซมและติดตั้งทุ่นผูกเรือและทุ่นแนวเขตแห่งทรัพยากรทางทะเล
๑.๓ บริหารจัดการพื้นที่แหล่งทรัพยากรทางทะเล
กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๒.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้เยาวชนและประชาชน
๒.๒ เสริมสร้างเครือข่ายกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๒.๓ เสริมสร้างสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์
และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล
๒.๔ เสริมสร้างเครือข่ายภาคีเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๒.๕ จัดท�ำคู่มือและสื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมอ�ำนวยการ
กิจกรรมที่ ๔ คุ้มครองและป้องกันการบุกรุกท�ำลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กิจกรรมที่ ๕ ฟื้นฟูแนวปะการัง
กิจกรรมหลัก ๒ บริหารจัดการและอ�ำนวยการเพื่อสนับสนุนการจัดการ
     ทรัพยากรทางทะเล

งบประมาณ
๒,๒๐๐,๐๐๐
๖๐๐,๐๐๐
๘๐๐,๐๐๐
๘๐๐,๐๐๐
๓,๕๐๐,๐๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐
๗๐๐,๐๐๐
๕,๒๑๙,๒๑๐
๓,๒๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๑๓๑,๐๐๐
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บทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน
วิสัยทัศน์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับการจัดการ เพื่อความสมบูรณ์และยั่งยืน

พันธกิจ

ก�ำหนดนโยบาย วางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยยึดหลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน

เป้าหมาย

สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

ส�ำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
มีภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟื้นฟู การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อความสมบูรณ์
มั่งคั่ง สมดุลและยั่งยืนของทะเลไทย เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
โดยมีอ�ำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑. ก�ำหนดมาตรการสงวน อนุรักษ์ฟื้นฟู และคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๒. ด�ำเนินการสงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และคุ้มครองทรัพยากรและระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง
๓. ด�ำเนินการ ก�ำกับ ดูแลและบริหารจัดการที่ดินและพื้นที่ชายฝั่งทะเล
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๕. ให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำ เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
สู่สาธารณชนทุกระดับชั้น
๖. ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ (จ.ภูเก็ต)
ศูนย์อนุรักษ์ ฯ ที่ ๕ (จ.ภูเก็ต) โครงสร้างบริหารภายในประกอบด้วยฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายอนุรักษ์   
และฟื้นฟู ฝ่ายส่งเสริมการอนุรักษ์ และฝ่ายป้องกันและปราบปราม รับผิดชอบพื้นที่ทะเลและชายฝั่ง
อันดามัน ตั้งแต่จังหวัดระนอง พังงา และภูเก็ต มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
๑. ด�ำเนินการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร และระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งตามแผนปฏิบัติการ
ในพื้นที่รับผิดชอบ
๒. ด�ำเนินการส่งเสริม เผยแพร่ความรู้ และปลูกจิตส�ำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรและระบบนิเวศ   
ทางทะเลและชายฝั่งตามแผนปฏิบัติการในพื้นที่รับผิดชอบ
๓. ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรและระบบนิเวศทางทะเล
และชายฝั่ง
๔. ด�ำเนินการควบคุมป้องกันปราบปรามการท�ำลายทรัพยากร และระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง
๕. ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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แผนที่แสดง

แหลงทรัพยากรทางทะเลและชายฝง จ.ภูเก็ต
ชองปากพระ
ชองปากพระ

หาดทรายแกว

พังงา

อาวคอเอน

อาวไมขาว

หาดไมขาว

อาวโตะขุน

เกาะแพ

เกาะละวะใหญ

เกาะงำ

หาดในยาง

อาวในยาง

เกาะละวะนอย
เกาะปายู

เกาะเฮ

เกาะทะนาน

อาวพารา
แหลมอาวปอ
แหลมไทร

อ.ถลาง

หาดในทอน

อาวในทอน

แหลมยาง

เกาะนาคาใหญ

อาวปอ

เกาะแรด

เกาะนาคานอย

เกาะกะทะ

เกาะแวว

หาดบางเทา

อาวบางเทา

แหลมสน

หาดสุรินทร

อาวสุรินทร

ภูเก็ต

แหลมยามู

อาวสะป�

หาดกมลา

เกาะรังใหญ

แหลมทายเภา

ทะเลอันดามัน

อ.กะทู

อาวปาตอง

ทุนผูกเรือ

เกาะมาลี

ทุนแนวเขตปะการัง

แหลมหงา

หาดปาตอง

แหลมไตรตรัง

อาวรนนอย

โลมาและวาฬ (การแพรกระจาย)

เกาะมะพราวนอย

เกาะมะพราวใหญ

แหลมสน
แหลมยมดิง

แหลงปะการัง
แหลงหญาทะเล
เตาทะเล (พบทุกบริเวณในทะเล)
พยูน (การแพรกระจาย)

เกาะแพ

เกาะรังนอย

แหลมไมพาย

อาวกมลา

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

อาวปาคลอก

อ.เมือง

แหลมแขก

พื้นที่จัดสรางปะการังเทียมเพื่อการอนุรักษ

เกาะสิเหร
แหลมไมไผ

อาวภูเก็ต

หาดกะรน

อาวกะรน

เกาะตะเภานอย

เกาะปู

แหลมไทร

อาวกะตะ

อาวฉลอง

หาดกะตะ

อาวกะตะนอย

อาวยน

หาดในหาน
แหลมมุมนอก หาดราไวย

เกาะมัน
แหลมพรหมเทพ

แหลมพันวา

เกาะโหลน

แหลมมุมใน

อาวในหาน

เกาะตะเภาใหญ

อาวราไวย

เกาะแอว

เกาะบอน

เกาะแกวใหญ

เกาะไมทอน

เกาะเฮ

เกาะแกวนอย

อาวสยาม
อาวพลับพลา

อาวทือ

เกาะราชาใหญ

เกาะราชานอย

ศูนยอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ ๕ (จ.ภูเก็ต)
สำนักอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
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แผนที่แสดง

แหลงทรัพยากรทางทะเลและชายฝง จ.พังงา
ระนอง
หมูเกาะสุรินทร

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
แหลงปะการัง
แหลงหญาทะเล
เตาทะเล (พบทุกบริเวณในทะเล)
พยูน (การแพรกระจาย)

อ.คุระบุรี

โลมาและวาฬ (การแพรกระจาย)
ทุนผูกเรือ
ทุนแนวเขตปะการัง
พื้นที่จัดสรางปะการังเทียมเพื่อการอนุรักษ

อ.ตะกั่วปา
หมูเกาะสิมิลัน

อ.กะปง

สุราษฎรธานี

พังงา

อ.ทับปุด
อ.เมืองพังงา
อ.ทายเหมือง

อ.ตะกั่วทุง
ทะเลอันดามัน

กระบี่
อ.เกาะยาว
ภูเก็ต
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ศูนยอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ ๕ (จ.ภูเก็ต)
สำนักอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

แผนที่แสดง

แหลงทรัพยากรทางทะเลและชายฝง จ.ระนอง

ชุมพร
พมา
อาวไทย

อ.กระบุรี

ทะเลอันดามัน

อ.ละอุน

ระนอง

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

อ.เมือง

แหลงปะการัง
แหลงหญาทะเล
เตาทะเล (พบทุกบริเวณในทะเล)
พยูน (การแพรกระจาย)
โลมาและวาฬ (การแพรกระจาย)
ทุนผูกเรือ
ทุนแนวเขตปะการัง
พื้นที่จัดสรางปะการังเทียมเพื่อการอนุรักษ

อ.กะเปอร
กิ่ง อ.สุขสำราญ

สุราษฎรธานี

พังงา
ศูนยอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ ๕ (จ.ภูเก็ต)
สำนักอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
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แนวทางการปฏิบัติงาน

เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การด�ำเนินงานของกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง จึงก�ำหนดแนวทางการท�ำงานของหน่วยงานเป็น ๓ ด้าน ดังนี้
๑. ด้านการคุ้มครองและป้องกันการท�ำลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๒. ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล
๓. ด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์และการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กลยุทธ์การปฏิบัติงาน
เพื่อการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองป้องกัน การอนุรักษ์ฟื้นฟู และการส่งเสริมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของเจ้าหน้าที่ มีแนวทาง รูปแบบ วิธีการท�ำงาน และเป้าหมายชัดเจน        
เป็นรูปธรรม เป็นเอกภาพมีความคล่องตัวในการท�ำงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพสูงสุด     
ศูนย์อนุรักษ์ฯ ที่ ๕ (จ.ภูเก็ต) จึงได้จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานแต่ละด้านในทุกพื้นที่ ก่อนการจัดท�ำแผน
เพื่อร่วมกันในการระดมความคิดเห็น มีการก�ำหนดเป้าหมาย วิธีการ แนวทางการท�ำงานให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน แบ่งบทบาทหน้าที่มีผู้รับผิดชอบความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละคนในทุกฝ่ายชัดเจน แต่มีการ
ท�ำงานประสานความร่วมมือ เชื่อมโยงแผนงาน และก�ำลังเจ้าหน้าที่ เพื่อร่วมกันปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ
สามารถสลับสับเปลี่ยนพื้นที่ได้ตลอดเวลาเพื่อแก้ไขข้อจ�ำกัดก�ำลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ นอกจากนี้ยังก�ำหนด
เครื่องมือ ตัวชี้วัดความส�ำเร็จการปฏิบัติงานงาน สามารถติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลส�ำเร็จได้อย่าง
เป็นรูปธรรม โดยยึดแนวนโยบายตัวชี้วัดของกรมและส�ำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึง
ภารกิจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นส�ำคัญ โดยการก�ำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์การปฏิบัติงาน ดังนี้
ด้านการคุ้มครองและป้องกันการท�ำลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๑. ก�ำหนดพื้นที่เป้าหมายแหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
การก�ำหนดพื้นที่เป้าหมายหลัก จะเน้นพื้นที่แหล่งทรัพยากรปะการัง แหล่งหญ้าทะเล พื้นที่แหล่ง
สัตว์ทะเลหายาก และพื้นที่ระบบนิเวศทางทะเลที่ส�ำคัญ ดังนี้
พื้นที่แนวปะการัง ได้แก่ จังหวัดภูเก็ตเกาะราชาใหญ่ เขตรักษาพืชพันธ์เกาะเฮ เกาะแอว เกาะไม้ท่อน
และแนวปะการังรอบเกาะภูเก็ตทุกพื้นที่ จังหวัดพังงา อ่าวพังงา เกาะยาวใหญ่ เกาะยาวน้อย เกาะไข่ เกาะดอกไม้
กองหินหมูสังข์ และแนวปะการังฝั่งตะวันตกหาดท้ายเหมือง ยกเว้นหมู่เกาะสุรินทร์ เกาะสิมิลัน (เขตอุทยาน
แห่งชาติ) ตามความจ�ำเป็นและสถานการณ์ จังหวัดระนอง เกาะค้างคาว หมู่เกาะก�ำ เกาะพยาม
พื้นที่แหล่งหญ้าทะเล ได้แก่ จังหวัดภูเก็ตบริเวณชายฝั่งตะวันออก อ่าวพังงารอบเกาะยาวใหญ่
เกาะยาวน้อย และพื้นที่ก้นอ่าว ชายฝั่งตะวันตก อ�ำเภอคุระบุรี เกาะระ เกาะพระทอง อ่าวทุ่งนางด�ำ จังหวัด
ระนอง แหล่งหญ้าบริเวณอ่าวกะเปอร์ อ่าวทรายด�ำ อ.เมือง
พื้นที่แหล่งอาศัยสัตว์ทะเลหายาก ได้แก่
เต่าทะเล พื้นที่อาศัยแหล่งอาหารและแหล่งวางไข่ ชายฝั่งตะวันตกและตะวันออกของเกาะภูเก็ต
อ่าวพังงา หาดท้ายเหมือง เกาะระ เกาะพระทอง จังหวัดระนอง อ่าวกะเปอร์ อ่าวทรายด�ำ  เกาะค้างคาว
หมู่เกาะก�ำ เกาะพยาม
พะยูน พื้นที่อาศัยแหล่งอาหารแนวหญ้าทะเลฝั่งตะวันออกของเกาะภูเก็ต อ่าวพังงา เกาะระ เกาะพระทอง
อ่าวทุ่งนางด�ำ จังหวัดระนอง อ่าวกะเปอร์ อ่าวทรายด�ำ 
โลมา พื้นที่อาศัยแหล่งอาหาร ชายฝั่งตะวันตก และตะวันออกของเกาะภูเก็ต จังหวัดพังงา อ่าวพังงา
เกาะยาวน้อย เกาะยาวใหญ่ เกาะโบย แนวหาดท้ายเหมือง   เกาะระ เกาะพระทอง จังหวัดระนอง อ่าวกะเปอร์
เกาะค้างคาว หมู่เกาะก�ำ และ เกาะพยาม
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ระบบนิเวศทางทะเลที่ส�ำคัญ ได้แก่ ระบบนิเวศแนวชายฝั่งทะเลใน ๓,๐๐๐ เมตร แนวชายฝั่งตะวันตก
ของเกาะภูเก็ต หาดท้ายเหมือง ชายฝั่งอ�ำเภอคุระบุรี อ�ำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา แนวชายฝั่งอ�ำเภอ
สุขส�ำราญ อ�ำเภอกะเปอร์ เกาะค้างคาว หมู่เกาะก�ำ เกาะพยายาม ระบบนิเวศอ่าวพังงา อ่าวคุระบุรี อ่าวกะเปอร์
อ่าวเคย อ่าวทรายด�ำ จังหวัดระนอง
๒. การจัดล�ำดับตามความส�ำคัญของพื้นที่และความรุนแรงของปัญหา
เริ่มจากพื้นที่ที่ตั้งของศูนย์อนุรักษ์ ฯ ที่ ๕ (จ.ภูเก็ต) พื้นที่ที่อยู่นอกเขตความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่น
และพื้นที่ที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติหรือหน่วยงานอื่น โดยแยกระดับความรุนแรง
ของปัญหาในพื้นที่จากพื้นที่ที่มีการท�ำลายทรัพยากรรุนแรง (วิกฤต) พื้นที่ที่มีปัญหาการท�ำลายระดับปานกลาง
พื้นที่ที่มีปัญหา การท�ำลายเล็กน้อย และ พื้นที่ที่ไม่มีปัญหาการท�ำลาย
๓. การรวบรวมข้อมูลสภาพ และสถานภาพของปัญหา
การก�ำหนดแนวทาง รูปแบบ วิธีการ และขั้นตอนการในแก้ไขปัญหา เพื่อให้ตรงประเด็นของปัญหา
และง่ายต่อการแก้ไข ซึ่งปัญหาของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ส่วนใหญ่พบว่าสาเหตุที่มามีความ
คล้ายคลึงกัน แตกต่างเฉพาะสถานภาพของปัญหา สรุปจากการวิเคราะห์ ดังนี้
* ปัญหาจากการท�ำการประมง เช่น การลักลอบท�ำการประมงโดยเครื่องมือท�ำลายล้าง อวนรุน
อวนลากเล็กในแหล่งหญ้าทะเลทุกพื้นที่ อวนลากในพื้นที่ระบบนิเวศแนวชายฝั่ง ๓,๐๐๐ เมตร ที่ส�ำคัญ
การลักลอบเก็บปะการัง การจับปลาสวยงามในบริเวณแนวปะการัง การจับปลาโดยใช้เครื่องมือล้อมหิน
ในแนวปะการัง หรือการเดินจับสัตว์น�้ำบนปะการังขณะน�้ำลง ปัญหาขยะจากอวนหรือเศษเครื่องมือประมง
คลุมทับบนปะการัง การใช้ยาเบื่อจับสัตว์น�้ำบริเวณแหล่งหญ้า แนวปะการัง การทิ้งเสมอเรือบนแนวปะการัง
เป็นต้น
		* ปัญหาจากกิจกรรมท่องเที่ยว เช่น การทิ้งสมอเรือบนแนวปะการัง การเดินเหยียบย�่ำบนปะการัง
ในการด�ำน�้ำดูปะการัง การเก็บปะการัง การจับปลาสวยงามของนักท่องเที่ยว การทิ้งขยะของเสียจาก    
เรือและนักท่องเที่ยว การปล่อยน�้ำเสียลงทะเลจากร้านอาหารหรือที่พักของผู้ประกอบการท่องเที่ยว  
หรือเรือท่องเที่ยว การลักลอบค้าหรือขายผลิตภัณฑ์ที่ท�ำจากซากปะการัง กัลปังหา หรือ เต่าทะเล
		* ปัญหาการใช้พื้นที่และผลกระทบจากการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่ง เช่น การขออนุญาตใช้พื้นที่
แนวปะการัง แหล่งหญ้าทะเล เพื่อก่อสร้างท่าเทียบเรือ หรือการขุดลอกร่องน�้ำ  การขนส่งวัสดุก่อสร้าง
ผ่านแนวปะการังหรือแหล่งทรัพยากร ปัญหาตะกอนจากการก่อสร้างในทะเล และตามพื้นที่บนฝั่ง ที่ส่ง
ผลกระทบต่อแนวปะการัง หรือแหล่งหญ้าทะเล
		* ปัญหาจากภัยธรรมชาติ เช่น ปะการังตายและเสื่อมโทรม เนื่องจากปรากฏการณ์ปะการัง
ฟอกขาว การระบาดของปลาดาวมงกุฎหนามที่กินปะการังเป็นอาหาร เป็นต้น หรือการพังทลายจากพายุ
คลื่นลม เป็นต้น
๔. การจัดล�ำดับความส�ำคัญและความเร่งด่วนของปัญหา ดังนี้
๔.๑ ปัญหาการจากการท�ำประมงโดยเครื่องมือท�ำลายล้าง เช่น การลักลอบใช้เครื่องมืออวนรุน
ในพืน้ ทีร่ ะบบนิเวศแหล่งหญ้าทะเลอ่าวกะเปอร์ อ่าวทรายด�ำ  จังหวัดระนอง และอ่าวต่างๆ ตามแนวชายฝัง่
ตะวันออกของจังหวัดภูเก็ต เกาะยาวใหญ่
๔.๒ ปัญหาการลักลอบใช้เครื่องมือประมงอวนลากในพื้นที่เขตปิดอ่าวพังงา ภูเก็ต พังงา
การลักลอบท�ำการประมงในเขตชายฝั่ง ๓,๐๐๐ เมตร ตามแนวชายฝั่งตะวันตกของจังหวัดภูเก็ต ฝั่งตะวันตก
ของอ่าวกะเปอร์ อ่าวทรายด�ำ  การลักลอบท�ำการประมงด้วยเครื่องมืออวนลากเล็ก (ลากปลิง) ในบริเวณ
แหล่งหญ้าทะเลตามอ่าวต่างๆ รอบเกาะยาวน้อย เกาะยาวใหญ่ของจังหวัดพังงา และฝั่งตะวันออกของ
เกาะภูเก็ต อ่าวป่าคลอก อ่าวสะป�ำ แหลมหิน  
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๔.๓ การลักลอบจับปลาโดยใช้เครื่องมืออวนล้อมหินและการท�ำประมงอื่น ๆ ในบริเวณ
แนวปะการัง การลักลอบจับปลาสวยงามในพื้นที่ เกาะราชาใหญ่ รอบเกาะภูเก็ต  
๔.๔ ปัญหาการท�ำลายแนวปะการังจากกิจกรรมท่องเที่ยว เช่น การด�ำน�้ำ การเหยียบย�่ำ การเก็บ
ปะการังของนักท่องเที่ยว การทิ้งสมอเรือบนแนวปะการังของเรือท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ เช่น
หมู่เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน จังหวัดพังงา เกาะเฮ เกาะราชาใหญ่ เกาะแวว เกาะปู จังหวัดภูเก็ต
๔.๕ ปัญหาการด�ำเนินกิจกรรมการพัฒนาตามแนวชายฝั่ง ที่มีผลกระทบกับแหล่งทรัพยากร
ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การก่อสร้างตามแนวชายฝั่ง การขนส่งวัสดุก่อสร้าง และการใช้พื้นที่แหล่ง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในพื้นที่ต่าง ๆ รอบเกาะภูเก็ต เกาะยาวน้อย เกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา
๕. การก�ำหนดแนวทาง วิธีการ ขั้นตอน และกลยุทธ์การท�ำงาน
เมื่อทราบสาเหตุและสถานภาพของปัญหา ศูนย์อนุรักษ์ ฯ ที่ ๕ (จ.ภูเก็ต) ได้ก�ำหนดแนวทาง มาตรการ
วิธีการ และขั้นตอน พร้อมก�ำหนดกลยุทธ์ในแก้ไขปัญหา เพื่อน�ำไปสู้ผลส�ำเร็จ โดยก�ำหนดเวลาแล้วเสร็จ
ของการด�ำเนินงานในแต่ละเรื่อง เช่น การใช้แนวทางการควบคุม ป้องกัน จะมีวิธีการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเข้มข้นก�ำหนดวิธีปฏิบัติในการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ
การขอความร่วมมือ หรือการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ หรือการเข้าไปมีบทบาทมีส่วนร่วมร่วมให้ความเห็น
ให้ค�ำแนะน�ำ ตั้งแต่ต้น เป็นต้น
๖. เทคนิคการลงมือปฏิบัติ และปรับปรุงการท�ำงานอย่างต่อเนื่อง
จากการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ประสบการณ์การท�ำงาน ปัญหาอุปสรรค ในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา
รวมทั้งข้อมูลการท�ำงานด้านการข่าว การรับทราบ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน ชุมชน
กลุ่มอาสาสมัคร ผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ปฏิบัติงาน และการประเมิน วิเคราะห์ข้อมูลผู้กระท�ำผิด จึงได้ประชุม
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติทุกฝ่ายเป็นประจ�ำทุกเดือน ทั้งผู้ปฏิบัติงาน หัวหน้าชุดที่รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน
และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จึงปรับปรุงรูปแบบวิธีการ ตลอดจนกลยุทธ์ในการปฎิบัติงาน ดังนี้
๖.๑ มีแผนปฏิบัติงาน ทั้งแผนเฉพาะพื้นที่ แผนรวมตามเป้าหมาย และมีแผนปฏิบัติงานเฉพาะหน้า
และแผนระยะยาว นอกจากนั้น ยังมีการจัดท�ำแผนปฏิบัติงานรายวัน รายเดือน และทุก ๖ เดือน เพื่อใช้
เป็นแนวทาง
๖.๒ แบ่งบทบาทหน้าที่ และจัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานตามแผนอย่างชัดเจน
๖.๓ ก�ำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และคู่มือแนวการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แต่ละคน ตั้งแต่
ระดับกะลาสี นายท้ายเรือ ช่างเครื่องเรือ ถึงหัวหน้าชุด ในทุกขั้นตอนการปฏิบัติ
๖.๔ ก�ำหนดขอบเขตของงานที่ปฏิบัติ แนวทางในการตัดสินใจแต่ละเรื่อง และขั้นตอน
๖.๕ มีการก�ำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด แต่ละครั้งในการออกปฏิบัติงาน และมีเป้าหมายรวมทั้งเดือน
๖.๖ แนวทางการท�ำงานขั้นลงมือปฏิบัติ ต้องมีการตรวจสอบ พิสูจน์ทราบอย่างชัดเจน พร้อมติดตาม
ตรวจตรา เฝ้าระวัง ควบคุม อย่างเข้มข้น ควบคู่กับการปราบปรามผู้กระท�ำผิดอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง
(แบบกัดไม่ปล่อย) โดยไม่เลือกปฏิบัติ
๖.๗ ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติแต่ละชุด ต้องประสานการท�ำงาน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ทั้งกับ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ประชาชน ชุมชน กลุ่มอาสาสมัคร หน่วยงานในพื้นที่ และประสานการท�ำงานกับเจ้าหน้าที่
ศูนย์    ซึ่งเป็นฝ่ายสนับสนุน
๖.๘ เน้นการท�ำงานด้านการข่าว หาข้อมูลเชิงลึก เพื่อมีข้อมูลที่เป็นจริง สนับสนุนการตัดสินใจ
๖.๙ เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติ ทั้งคน ยานพาหนะและวัสดุอุปกรณ์ เน้นความรวดเร็ว
สามารถออกปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา และทันต่อสถานการณ์
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๖.๑๐ ปรับแผนการปฏิบัติงานให้ทันต่อเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลา
๖.๑๑ รวบรวมข้อมูล สรุปรายงานผลเสนอผู้อ�ำนวยการศูนย์ และมีการหารือ การท�ำงานอย่างใกล้ชิด
๗. การติดตามประเมินผล เปรียบเทียบผลส�ำเร็จในการแก้ไขปัญหา
การติดตามประเมินผลเป็นกลไก ที่ศูนย์ใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุม ก�ำกับ และติดตามการท�ำงาน
ของเจ้าหน้าที่ เพื่อเปรียบเทียบผลส�ำเร็จของการท�ำงานกับเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ตามแผนปฏิบัติงาน
พร้อมทั้งเพื่อปรับปรุง พัฒนารูปแบบ วิธีการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสามารถน�ำไปสู่
การปฏิบัติที่ได้ผลมีประสิทธิภาพ หลักการติดตามจะยึดกรอบเวลาเป็นส�ำคัญ วิธีการติดตามจะเป็นการประชุม
หารือร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติกับผู้อ�ำนวยการศูนย์ พร้อมเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้ความเห็น
ให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ รวมทั้งการวิเคราะห์ สถานการณ์ปัญหาอุปสรรค จุดอ่อน จุดแข็ง ของการแก้ไข
ปัญหาแต่ละเรื่อง ซึ่งมีการติดตามประเมินผลด�ำเนินงานเป็นระยะ
เป้าหมายการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองป้องกัน
พื้นที่รับผิดชอบปฏิบัติงานของศูนย์อนุรักษ์ ฯ ที่ ๕ (จ.ภูเก็ต) มีพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง การปฏิบัติงาน
เพื่อให้การดูแลอย่างทั่วถึงครอบคลุมค่อนข้างล�ำบาก ซึ่งอาจท�ำให้การท�ำงานไม่บรรลุผลตามที่ควรจะเป็น
เนื่องจากข้อจ�ำกัดอัตราก�ำลังเจ้าหน้าที่ เครื่องมืออุปกรณ์ที่จ�ำเป็นไม่เพียงพอ นอกจากนี้ในพื้นที่ยังมีเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานอื่น ๆ รับผิดชอบหลายหน่วยงาน เช่น กรมประมง กรมอุทยานแห่งชาติ เพื่อไม่ให้การปฏิบัติงาน
เกิดความซ�้ำซ้อน ประหยัดงบประมาณ และมีผลส�ำเร็จที่เป็นรูปธรรม ศูนย์จึงได้ก�ำหนดเป้าหมายในการออก
ปฏิบัติงาน ตรวจตรา เฝ้าระวัง และคุ้มครองแหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามล�ำดับความส�ำคัญ
ในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้
๑. พื้นที่เป้าหมายหลักในการดูแลคุ้มครองแหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อย่างเข้มข้น ดังนี้
๑.๑ พื้นที่แหล่งปะการัง แหล่งหญ้าทะเล และระบบนิเวศ พื้นที่ทั้งหมดของ จ.ภูเก็ต  
๑.๒ พื้นที่ระบบนิเวศทางทะเลและแนวปะการังในพื้นที่อ่าวพังงา เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน
เกาะดอกไม้ และกองหินริชิลิว จ.พังงา
๑.๓ พื้นที่แหล่งหญ้าทะเลและระบบนิเวศอ่าวกะเปอร์ อ.เมือง จ.ระนอง
๑.๔ แหล่งปะการัง และระบบนิเวศชายฝั่ง หมู่เกาะพยาม เกาะค้างคาว หมู่เกาะก�ำ  อ.สุขส�ำราญ
อ.กะเปอร์ อ.เมือง จ.ระนอง หมู่เกาะยาวน้อย เกาะยาวใหญ่   แนวปะการังเกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า แนวปะการัง
หาดท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
๑.๖ แหล่งหญ้าทะเลหมู่เกาะระ เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา
๑.๕ พื้นที่ชายฝั่งทะเล ๓,๐๐๐ เมตร บางแห่งของ จ.พังงา ระนอง
๑.๖ พื้นที่ที่อยู่นอกเขตตามข้อที่ ๑ ซึ่งมีปัญหาหรือมีการท�ำลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
และจะต้องเข้าไปแก้ไขลดความรุนแรง หรือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา โดยจะมีหน่วยงานอื่นรับผิดชอบอยู่
หรือไม่ก็ตาม
๒. เป้าหมายกรอบระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาให้แล้ว
การก�ำหนดเกณฑ์เป้าหมายกรอบระยะเวลาการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ส่งผลกระทบกับทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง โดยก�ำหนดเกณฑ์เบื้องต้นภายใต้ข้อจ�ำกัดของหน่วยงาน แบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่
ปลอดจากปัญหา ลดน้อยลง และลดลงอยู่ในระดับที่พอใจเปรียบเทียบกับปี ๒๕๕๓ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะ
ความส�ำคัญ ความรุนแรง และสภาพของปัญหาแต่ละเรื่องแต่ละพื้นที่ การก�ำหนดกรอบระยะเวลา
เพื่อเป็นตัวชี้วัดผลส�ำเร็จช่วยในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ โดยมีการก�ำหนดกรอบเวลาการแก้ไขปัญหา
ในเรื่องต่าง ๆ ไว้ ดังนี้
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แหล่งหญ้าทะเล
* พื้นที่จังหวัดภูเก็ต ปัญหาการลักลอบท�ำประมงอวนรุน อวนลากขนาดเล็ก ในบริเวณแหล่ง
หญ้าทะเลทุกพื้นที่ ต้องไม่ให้มีภายใน ๑ ปี เปรียบเทียบจากข้อมูลจ�ำนวนเรือที่มีการร้องเรียนการลักลอบ
และจับกุมในปี ๒๕๕๓
		* พื้นที่อ่าวพังงา เกาะยาวใหญ่ ยาวน้อย อ่าวพังงา ปัญหาการลักลอบท�ำประมงอวนรุน อวนลากเล็ก
ต้องลดลงภายใน ๑ ปี เปรียบเทียบจากข้อมูลจ�ำนวนเรือที่มีการร้องเรียนการลักลอบ และจับกุมในปี ๒๕๕๓
* พื้นที่อ่าวกะเปอร์ จังหวัดระนอง ปัญหาการลักลอบท�ำประมงอวนรุนในพื้นที่ระบบนิเวศอ่าว
ต้องลดลงภายใน ๑ ปี เปรียบเทียบจากข้อมูลจ�ำนวนเรือที่มีการร้องเรียนการลักลอบ และจับกุมในปี ๒๕๕๓
* พื้นที่อ่าวทรายด�ำ  จังหวัดระนอง ปัญหาการลักลอบท�ำประมงอวนรุน ต้องลดลงภายใน ๑ ปี
เปรียบเทียบจากข้อมูลจ�ำนวนเรือที่มีการร้องเรียนการลักลอบ และจับกุมในปี ๒๕๕๓
แหล่งปะการัง
		* ปัญหาการลักลอบเก็บปะการังมีชีวิต การลักลอบจับปลาโดยใช้เครื่องมือ อวนล้อมหิน การจับปลา
สวยงามในแนวปะการังในพื้นที่เกาะราชาใหญ่ และรอบเกาะภูเก็ตต้องหมดไปภายใน ๑ ปี เปรียบเทียบกับ
ข้อมูลจากการลักลอบในปี ๒๕๕๓  
		* ปัญหาการลักลอบค้าปะการังมีชีวิต ปลาสวยงาม ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตต้องหมดไปภายใน ๑ ปี
เปรียบเทียบจากข้อมูลจ�ำนวนเรือที่มีการร้องเรียนการลักลอบ และจับกุมในปี ๒๕๕๓
* ปัญหาการลักลอบค้าจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากซากปะการัง กัลปังหา ในพื้นที่จังหวัด
ภูเก็ต พังงา ต้องลดลงภายใน ๑ ปี เปรียบเทียบจากข้อมูลจ�ำนวนเรือที่มี การร้องเรียนการลักลอบ และ
จับกุมในปี ๒๕๕๓
		* ปัญหาการลักลอบท�ำการประมงผิดกฎหมายในพื้นที่แนวปะการัง อ่าวพังงา และแนวปะการัง
ของจังหวัดภูเก็ต ต้องลดน้อยลงภายใน ๑ ปี เปรียบเทียบกับข้อมูลที่มีการลักลอบในปี ๒๕๕๓   
		* ปัญหาการการทิ้งสมอเรือท่องเที่ยวบริเวณแนวปะการังแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต พังงา
ระนอง ต้องลดลงภายใน ๑ ปี เปรียบเทียบจากข้อมูลในปี ๒๕๕๓  
* ปัญหาการเก็บปะการัง การเหยียบย�้ำ  การจับปลาสวยงาม จากกิจกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่
แนวปะการังแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต พังงา ต้องลดลงจากเดิม เปรียบเทียบกับข้อมูลในปี ๒๕๕๓   
พื้นที่ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งในเขต ๓,๐๐๐ เมตร
		* ปัญหาการลักลอบใช้เครื่องมือประมงอวนลากในพื้นที่เขตห้ามท�ำการประมง (พื้นที่ปิดอ่าวถาวร)
อ่าวพังงา พื้นที่ของจังหวัดภูเก็ต พังงา และการลักลอบ ท�ำการประมงอวนลากในเขตห้ามตามแนวชายฝั่ง
๓,๐๐๐ เมตร ฝั่งตะวันตกของจังหวัดภูเก็ต ฝั่งตะวันตกของอ่าวกะเปอร์ อ่าวทรายด�ำต้องลดลง จังหวัด
ระนอง เปรียบเทียบกับข้อมูลจ�ำนวนเรื่องร้องเรียนการลักลอบในปี ๒๕๕๓   
		* การลักลอบท�ำประมงด้วยเครื่องมืออวนลากเล็ก (ลากปลิง) ในบริเวณแหล่งหญ้าทะเล  
ตามอ่าวต่างๆ รอบเกาะยาวน้อย เกาะยาวใหญ่ของจังหวัดพังงา และฝั่งตะวันออกของเกาะภูเก็ต อ่าวป่าคลอก
อ่าวสะป�ำ แหลมหิน ต้องลดลงหรือหมดไปภายใน ๑ ปี เปรียบเทียบกับข้อมูลจ�ำนวนการลักลอบ
ในปี ๒๕๕๓    
		* ปัญหาผลกระทบจากการด�ำเนินกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งรอบเกาะภูเก็ต เกาะยาวน้อย
เกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา ต้องมีแนวทางและมาตรการร่วมในการแก้ไขไม่น้อยกว่า ๓ พื้นที่ เช่น เกาะราชาใหญ่
รอบเกาะภูเก็ตฝั่งตะวันออกเกาะภูเก็ต
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สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธ์
		* ความร่วมมือของเครือข่ายประชาชน ชมชน และผู้เกี่ยวข้อง ในการแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
สัตว์ทะเลหายากเกยตื้น ข้อมูลการกระท�ำผิดกฎหมายเพิ่มขึ้น เปรียบเทียบกับข้อมูลจ�ำนวนเรื่องที่ได้รับแจ้ง
ในปี ๒๕๕๓
		* จ�ำนวนสัตว์ทะเลหายากเกยตื้นที่ได้รับบาดเจ็บ ได้รับการช่วยเหลือได้ทันเหตุการณ์ และรอดชีวิต
เพิ่มขึ้น เปรียบเทียบกับข้อมูลจ�ำนวนในปี ๒๕๕๓
		* จ�ำนวนสัตว์ทะเลหายากที่ได้รับบาดเจ็บจากการติดเครื่องมือประมง และอุบัติเหตุจากกิจกรรม
ท่องเที่ยวลดลง เปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้รับแจ้งในปี ๒๕๕๓
เป้าหมายการปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
การปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นงานที่ต้องด�ำเนินการควบคู่ไปกับ
การคุ้มครอง ป้องกัน และบังคับใช้กฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อเสริม และสนับสนุนบทบาทการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ แบบบูรณาการแผนงาน ลักษณะการปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์ จะเริ่มจากการจัดการที่ตัว
หรือแหล่งทรัพยากร บุคคลหรือสิ่งที่ไปเกี่ยวข้องต่าง ๆ เช่น โครงสร้างการจัดการที่เกี่ยวกับบุคคล หรือ
การใช้ประโยชน์ หรือผลกระทบ การท�ำลาย และการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับกลไกหรือรูปแบบการบริหาร
จัดการ เช่น การจัดท�ำ กฎ กติกา ข้อตกลง  เป็นต้น ซึ่งจะเน้นแนวทางเพื่อการใช้ประโยชน์ควบคู่ไปกับการ
ป้องกันผลกระทบหรือการอนุรักษ์ จะเป็นการพัฒนากระบวนการท�ำงานในด้านบริหารจัดการพื้นที่แหล่ง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แบบองค์รวม มีพื้นที่เป้าหมาย ด�ำเนินการ ดังนี้
๑. พื้นที่แหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หญ้าทะเล ปะการัง ระบบนิเวศ ที่มีรูปแบบบริหาร
จัดการอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีองค์กรบริหารคณะท�ำงานหรือคณะกรรมการ มีแผนการจัดการหรือแผน
ปฏิบัติงาน และมีกลไกร่วมในการจัดการ มีพื้นที่เป้าหมายรวมจ�ำนวน  ๔ พื้นที่ ได้แก่ แหล่งหญ้าทะเล
อ่าวป่าคลอก อ.เมือง จ.ภูเก็ต แหล่งหญ้าทะเลอ่าวแหลมล้าน อ.เกายาว หญ้าทะเลอ่าวทุ่งนางด�ำ อ.คุระบุรี
หญ้าทะเล อ่าวกะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง และพื้นที่แนวปะการังเกาะราชาใหญ่ จ.ภูเก็ต
๒. พื้นที่แหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่มีการเตรียมการจัดรูปแบบบริหารจัดการอย่างเป็น
รูปธรรมชัดเจน เพื่อให้มีแผนงาน มีคณะท�ำงานหรือคณะกรรมการ และกลไกร่วมในการจัดการจ�ำนวน ๕ พื้นที่
ได้แก่ แหล่งหญ้าทะเลอ่าวคลองสน อ.เกายาว และพื้นที่แนวปะการัง เกาะไข่นอก อ.เกาะยาว พื้นที่ระบบนิเวศ
อ่าวโคกกลอย จ.พังงา พื้นที่แนวปะการังระบบนิเวศฝังตะวันตก จ.ภูเก็ต และแนวปะการังหมู่เกาะพยาม
จ. ระนอง
ส่วนเป้าหมายการฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นการด�ำเนินกิจกรรมเพื่อป้องกัน
และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่มีความเสื่อมโทรมเนื่องจากการท�ำลายหรือเสื่อมโทรม
จากภัยธรรมชาติ เพื่อให้กลับสู่สภาพดังเดิมหรือคงความสมบูรณ์ดังเดิม และเป็นการด�ำเนินกิจกรรม
เพื่อลดปัญหาผลกระทบ จากการใช้ประโยชน์ เป็นต้น ภารกิจด้านนี้จะต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูงในการ
ด�ำเนินการแต่ละพื้นที่ และต้องอาศัยความร่วมมือกับบุคคล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าร่วม โดยมี
การก�ำหนดเป้าหมายการด�ำเนินกิจกรรมด้านการฟื้นฟูดังนี้
๑. การฟื้นฟูและป้องกันแนวปะการัง โดยการซ่อมแซมและติดตั้งทุ่นผูกเรือ เพื่อป้องกันการ
ท�ำลายจากการทิ้งสมอเรือ และทุ่นแสดงแนวเขต เพื่อการบริหารจัดการแหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ในพื้นที่ ๓ จังหวัด อย่างน้อย ๒๐ แห่ง รวม ๑๐๐ จุด
๒. การด�ำเนินกิจกรรมเก็บขยะ เพื่อลดผลกระทบและฟื้นฟูแนวปะการังและระบบนิเวศ อย่างน้อย
๓ พื้นที่ ๖ แห่ง รวมพื้นที่แนวปะการังอย่างน้อย ๑,๐๐๐ ไร่
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๓. มีพื้นที่แหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้แก่ แหล่งปะการัง แหล่งหญ้าทะเล และระบบนิเวศ
ชายฝั่ง ที่มีการจัดท�ำแผนบริหารจัดการและร่วมปฏิบัติงาน กับประชาชน หน่วยงานในพื้นที่ ๓ จังหวัด
รวมอย่างน้อย ๕ แห่ง
๔. ฟื้นฟูและป้องกันระบบนิเวศแหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยการจัดวางปะการังเทียม
เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูในพื้นที่ ๓ จังหวัด อย่างน้อย ๓ แห่ง รวมพื้นที่ ๑๐ ตารางกิโลเมตร
เป้าหมายการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมให้ความรู้ และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง
การปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมให้ความรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน ศูนย์อนุรักษ์ฯ ที่ ๕ (จ.ภูเก็ต)
มีแผนงานด้านการส่งเสริมให้ความรู้ เพื่อปลูกจิตส�ำนึก ความตระหนัก สร้างความเข้าใจด้านการอนุรักษ์
กับกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ เช่น เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว กลุ่มอาสาสมัคร
ชาวประมง ประชาชน และผู้สนใจทั่วไป  ประกอบด้วย กิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้ การจัดประชุม
การจัดท�ำสื่อเผยแพร่ให้ความรู้ รูปแบบต่าง ๆ เช่น การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ แผ่นข้อความ
การจัดแสดงนิทรรศการ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการท�ำงานการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ชุมชน และเครือข่ายอนุรักษ์ อาสาสมัคร และภาคีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยก�ำหนดเป้าหมาย
การด�ำเนินงาน ดังนี้
๑. การส่งเสริมให้ความรู้และสร้างจิตส�ำนึกกับกลุ่มเป้าหมายเยาชน นักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการ
นักท่องเที่ยว ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ผ่านสื่อและกิจกรรมต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ คน
๒. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายชุมชนชายฝั่ง กลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง กลุ่มอนุรักษ์ ในพื้นที่ต่าง ๆ ของ ๓ จังหวัด และกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่
ไม่น้อยกว่า ๔๐ ชุมชน ๑๕ ต�ำบล ๑๐ อ�ำเภอ
๓. มีเครือข่ายภาคีบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในระดับภูมินิเวศ ระดับจังหวัด
กลุ่มจังหวัด สามารถเชื่อมโยงการท�ำงานกับเครือข่ายภาคีระดับชาติ ที่เป็นรูปธรรม อย่างน้อย ๓๐ เครือข่าย
๖ ภาคี มีผู้แทนชุมชนชายฝั่งเข้าร่วมประชุมเครือข่ายภาคีระดับต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า ๔๐ ชุมชน
มีการจัดประชุมเครือข่ายภาคีระดับจังหวัด ระดับกลุ่มจังหวัดอย่างน้อยปีละ ๖ ครั้ง
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ผลการด�ำเนินงาน

บริหารจัดการขยะในทะเลและชายฝั่ง
(ชายหาดสะอ้านบ้านปลาสะอาด)

หลักการและเหตุผล

จากปั ญ หาขยะบริ เ วณชายฝั ่ ง หรื อ ในทะเล
โดยมีที่มาจากแหล่งต่าง ๆ เช่น ชุมชน บ้านเรือน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง จากกิจกรรมการท่องเที่ยวทั้งบนฝั่ง
และในทะเล เช่น จากนักท่องเที่ยว เรือท่องเที่ยว
หรือจากกิจกรรมท�ำการประมง เครื่องมือประมง เรือประมง
หรื อ ขยะที่ เ กิ ด จากผลการพั ฒ นาพื้ น ที่ ต ามชายฝั ่ ง
ขยะเหล่านี้ ประกอบด้วยวัสดุสิ่งของต่างๆ เช่น พลาสติก
ขวดแก้ว โฟม ไม้ เศษอวน เครื่องมือประมง เหล็ก
วัสดุอุปกรณ์จากการก่อสร้างต่างๆ ซึ่งไม่รวมน�้ำเสีย
เมื่อลงสู่ทะเลได้เกิดผลกระทบกับระบบนิเวศทางทะเล
เช่น กระทบกับแนวปะการังทั้งการปกคลุมปะการัง
แหล่งหญ้าทะเล ท�ำให้ปะการังแตกหัก เสียหายบางส่วน
ท�ำให้ปะการังตาย เป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเลหายาก
เต่าทะเล พะยูน โลมา มีรายงานพบว่ามีเต่าทะเลและ
โลมาจ�ำนวนมากที่เสียชีวิตจากการกินขยะ นอกจากนี้
ขยะยังท�ำให้ทัศนียภาพใต้ท้องทะเล แหล่งท่องเที่ยว
ขาดความสวยงามเสื่อมโทรม ขยะเหล่านี้นับวันจะมี
ปริมาณเพิ่มมากขึ้น ถ้าหากไม่มีกระบวนการบริหาร
จัดการเพื่อลดปริมาณขยะ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
หรือในอนาคตอย่างต่อเนื่อง จะมีผลต่อแนวปะการัง
หรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่เป็นแหล่งที่อยู่

อาศัยของสัตว์ทะเล และกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวได้
กระบวนการบริหารจัดการขยะในทะเล ส่วนหนึ่งเป็น
การด�ำเนินกิจกรรม   การรณรงค์สร้างจิตส�ำนึกกับ
ผู้ที่เกี่ยวข้องให้เห็นความส�ำคัญของปัญหาขยะและ
ผลกระทบต่อระบบนิเวศทรัพยากรในทะเล และสร้าง
ความเข้ า ใจเชิ ญ ชวนให้ ร ่ ว มลงมื อ ปฏิ บั ติ ง านผ่ า น
การท�ำจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การรณรงค์จัดเก็บขยะ
รักษาความสะอาดบริเวณชายหาด การด�ำน�้ำเก็บขยะ
บริเวณแนวปะการังในพื้นที่ต่างๆ กับประชาชน
นักท่องเที่ยว นักด�ำน�้ำ ผู้ประกอบการ เยาวชน นักเรียน
นักศึกษา ทั้งในและนอกพื้นที่  ซึ่งเป็นมาตรการที่ช่วย
ลดปริมาณ และก�ำจัดขยะก่อนลงทะเลหรือที่มีอยู่ใน
ทะเล มีผลส�ำเร็จได้ผลในระยะแรกในพื้นที่น�ำร่อง
ที่มีการรณรงค์ท�ำกิจกรรมเก็บขยะที่ปกคลุมบน
แนวปะการังของกรมโดยร่วมกับผู้ประกอบการท่องเที่ยว
นักด�ำน�้ำ  และนักท่องเที่ยว ช่วยลดปริมาณขยะ ลด
ความเสียหายต่อแนวปะการัง และสัตว์ทะเลหายาก
ท�ำให้ปะการังสามารถฟื้นตัวได้ และแหล่งท่องเที่ยว
มีความสวยงาม กิจกรรมเหล่านี้ มีส่วนส�ำคัญที่ช่วย
สร้างกระบวนการ มีส่วนร่วมของประชาชนในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
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๑. เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์เก็บขยะใต้ทะเล
แนวปะการัง เก็บขยะชายหาดและแหล่งชุมชน ในพื้นที่
แหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่รับผิดชอบ
๒. เพื่อรณรงค์สร้างจิตส�ำนึกให้กับประชาชน
องค์กร หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ให้เห็น
ความส�ำคัญในการลดปริมาณขยะบริเวณแนวปะการัง
แหล่งชุมชนชายฝั่ง
๓. เพื่อป้องกันลดความเสียหายจากผลกระทบ
จากขยะ และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากระบบนิเวศทางทะเล
และชายฝั่ง ที่ได้รับความเสียหายจากปัญหาขยะปกคลุม
๔. เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ผู้ที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง

๒. จัดการประชาสัมพันธ์เชิญชวน ประชาชน
นักเรียน นักศึกษา อาสาสมัคร นักด�ำน�้ำ นักท่องเที่ยว
ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและ
นอกพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม
๓. จัดหาพาหนะ เรือ อาหาร และวัสดุอุปกรณ์
ที่จ�ำเป็น เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
๔. วางแผนแบ่งทีม นักด�ำน�้ำ  หรือผู้เข้าร่วม
ให้สามารถเก็บขยะได้ครอบคลุมพื้นที่มากที่สุด
๕. ท�ำการคัดแยกชนิด ชั่งวัดปริมาณขยะที่เก็บ
ได้แต่ละครั้ง  ศึกษาวิเคราะห์แหล่งที่มาของขยะ จัดท�ำ
ข้อมูล
๖. จั ด กิ จ กรรมอื่ น ๆ ควบคู ่ เพื่ อ ให้ ค วามรู ้
ที่เกี่ยวข้อง เช่น จัดนิทรรศการ เกมส์ การละเล่นต่าง ๆ
การแข่งขันตอบปัญหา ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร
วิธีการด�ำเนินงาน
๑. ส�ำรวจพื้นที่ และจัดกิจกรรมรณรงค์เก็บขยะ ทางทะเลและชายฝั่ง
๗. เผยแพร่การจัดกิจกรรม ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น
บริเวณชายหาด กิจกรรมด�ำน�้ำเก็บขยะในแนวปะการัง
หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์
ในพื้นที่เป้าหมายที่ส�ำคัญ ใช้เวลา ๑ - ๒ วัน
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จัดกิจกรรมรณรงค์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการขยะในทะเลและชายฝั่ง รวม ๔ ครั้ง ดังนี้
ครั้ ง ที่ ๑ พื้ น ที่ แ นวปะการั ง และชายหาด
ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต พื้นที่แนวปะการังประมาณ
๕๗๕ ไร่               
ครั้งที่ ๒ พื้ น ที่ แ นวปะการั ง และชายหาด
ท้ายเหมือง เพื่อฟื้นฟูแหล่งวางไข่เต่าทะเล หาด
ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา พื้นที่แนวปะการัง
ประมาณ ๑,๐๖๒ ไร่
ครั้งที่ ๓ จั ด เก็ บ ขยะบริ เ วณชายหาดบ้ า น
แหลมนาว หาดบางเบน อ่าวกะเปอร์ และด�ำน�้ำเก็บ
ขยะบริเวณแนวปะการัง หมู่เกาะก�ำ และเกาะค้างคาว
อ.กะเปอร์ จ.ระนอง พื้นที่แนวปะการังประมาณ ๓๑๔ ไร่
ครั้งที่ ๔ พื้นที่แนวปะการังเกาะเฮ เกาะแอว
อ.เมือง จ.ภูเก็ต และเกาะไข่นอก เกาะไข่ใน อ.เกาะยาว
จ.พังงา จัดด�ำน�้ำเก็บขยะ และก�ำจัดปลาดาวมงกุฏหนาม
พื้นที่แนวปะการังประมาณ ๘๕๐ ไร่
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พื้นที่แนวปะการังที่สามารถเก็บขยะลด
ผลกระทบกับแนวปารัง ในพื้นที่เป้าหมาย ๓ จังหวัด
ระนอง พังงา และภูเก็ต รวม ๕ แห่ง รวมประมาณ
๒,๘๐๐ ไร่ ปริมาณขยะใต้ทะเลที่เก็บได้รวม ๘๑๒
กิโลกรัม และขยะตามชายหาดและชายฝั่งรวม ๔๙๑ 
กิโลกรัม เก็บท�ำลายปลาดาวมงกุฎหนาม ๑๒๔ ตัว
มีนักด�ำน�้ำอาสาสมัคร ประชาชน นักเรียน
นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม รวม
๑,๙๒๐ คน ประกอบด้วยนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่
นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ วิ ท ยาเขต
ภู เ ก็ ต มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ ภู เ ก็ ต นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
นักด�ำน�้ำ อาสาสมัคร เจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครอง
ท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
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๑. ขั้ น ตอนการขออนุ มั ติ ด� ำ เนิ น กิ จ กรรม
มีความล่าช้า ท�ำให้ไม่เป็นงานได้ตามแผนงานที่ก�ำหนด
๒. สภาพภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงตลอด
ทั้งปี ท�ำให้ต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมบ่อยครั้ง
๓. การประสานกับนักด�ำน�้ำและผู้เกี่ยวข้อง
ต้องใช้ระยะเวลา ท�ำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลง
ก�ำหนดการบ่อยครั้ง
๔. มี ก ารก� ำ หนดรู ป แบบขั้ น ตอนในการขอ
อนุมัติจัดกิจกรรม เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน
๕. เจ้ า หน้ า ที่ จ ะต้ อ งมี ก ารจั ด ท� ำ แผนและ
เตรียมการล่วงหน้า
๖. ควรสนั บ สนุ น งบประมาณในการจั ด ซื้ อ
อุปกรณ์ด�ำน�้ำ และถังอากาศให้เพียงพอกับความต้องการ
๗. จัดฝึกอบรม หรือจัดประชุมสัมมนาให้
ความรู้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ

การซ่อมแซมและติดตั้งทุ่นผูกเรือ
และทุ่นแนวเขตแหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

หลักการและเหตุผล

ศูนย์อนุรักษ์ ฯ ที่ ๕ (จ.ภูเก็ต) ได้ร่วมกับ
ประชาชน ชุมชน ผู้ประกอบการท่องเที่ยว กลุ่มอาสา
สมัคร องค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด�ำเนินการติดตั้ง
และ ซ่อมแซมทุ่นผูกเรือ ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว
แนวปะการัง เพื่อป้องกันและลดการท�ำลาย ความ
เสียหายต่อปะการังจากการทิ้งสมอเรือท่องเที่ยว
เรือประมง และติดตั้งทุ่นแสดงแนวเขตแหล่งทรัพยากร
ปะการัง หญ้าทะเล ระบบนิเวศส�ำคัญ เพื่อประโยชน์
ในการบริหารจัดการ ควบคุม ดูแล บังคับใช้ข้อปฏิบัติ
ในพื้นที่ที่มีการท�ำกติกา ข้อตกลงการใช้ประโยชน์ใน
พื้นที่รับผิดชอบจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต จึงมีความ
จ�ำเป็นต้องด�ำเนินการต่อเนื่อง เพื่อแซมแซมทุ่นที่
ช�ำรุด ขาดหายให้สามารถใช้งานตามปกติ รวมถึง
ติดตั้งทุ่นเพิ่ม ให้เพียงพอกับความต้องของผู้ใช้และ
ทั่วถึงทุกพื้นที่

ชายฝั่ง ป้องกัน ลดผลกระทบ และแก้ไขปัญหา    
การท�ำลายแนวปะการังจากการทิ้งสมอเรือ
๒. เพื่อติดตั้งทุ่นแสดงแนวเขตแหล่งทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ
แหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่เป้าหมาย
๓. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม กระบวนการมี ส ่ ว นร่ ว ม
สนับสนุนการด�ำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟู    
และบริหารจัดการแหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ของชุมชน ประชาชน ผู้ประกอบการ กลุ่มอาสาสมัคร
องค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
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๑. เพื่อซ่อมแซม ติดตั้งทุ่นผูกเรือบริเวณ
แนวปะการัง แหล่งหญ้าทะเล และระบบนิเวศ
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๑. ส�ำรวจจ�ำนวน สถานภาพทุ่น ในพื้นที่จะ
ด�ำเนินการ รวบรวมข้อมูลสถานภาพของทุ่นผูกเรือ
ทุ ่ น แนวเขตของแหล่ ง ทรั พ ยากรในแต่ ล ะพื้ น ที่
วิเคราะห์ประเมินความจ�ำเป็น ความต้องการ ความ
เหมาะสม ในการด�ำเนินงาน โดยร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง
ในพื้นที่
๒. จัดประชุม ชี้แจง ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วม
วางแผน และร่วมปฏิบัติงาน
๓. ก�ำหนดจุดพิกัดที่เหมาะสมในการติดตั้งทุ่น
ก�ำหนดรูปแบบ วิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๔. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ในการด�ำเนินงาน
๕. ลงมือปฏิบัติงาน โดยร่วมกับประชาชน
นักด�ำน�้ำ ผู้ประกอบการ อาสาสมัคร และผู้เกี่ยวข้อง
หรือด�ำเนินการจัดจ้างด�ำเนินการ
๖. เมื่อติดตั้งแล้วเสร็จ มอบหมายให้ผู้ใช้
ประโยชน์ และผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบดูแล
บ�ำรุงรักษา
๗. ติดตามการใช้ประโยชน์ ซ่อมแซม บ�ำรุง
รักษา เพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติอย่างต่อเนื่อง
พร้อมศึกษารวบรวมปัญหา ปรับปรุงพัฒนารูปแบบทุ่น
วิธีการ ขั้นตอน รูปแบบการท�ำงานที่เหมาะสม เพื่อ
ปรับปรุงการด�ำเนินการ
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๘. ผลักดันให้หน่วยงานท้องถิ่น ผู้ประกอบการ
จัดท�ำแผน จัดสรรงบประมาณสนับสุนนด�ำเนินการ
ในพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง

ผลการด�ำเนินงาน

ศูนย์อนุรักษ์ ฯ ที่ ๕ (จ.ภูเก็ต) ด�ำเนินการติดตั้ง
ซ่อมแซมทุ่นผูกเรือและทุ่นแสดงแนวเขต และใช้
งานอย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่ต่าง ๆ ของ ๓ จังหวัด
รายละเอียดดังนี้
๑. ติดตั้งซ่อมแซมทุ่นผูกเรือเพิ่มเติม รวม
๗๙ จุด และซ่อมแซมทุ่นโดยใช้ฐานเดิม รวม ๕๒
จุดรวมทั้งสิ้น ๑๓๑ จุด ดังนี้
๑.๑ จังหวัดภูเก็ต ติดตั้งซ่อมแซมทุ่นผูกเรือ
บริเวณแนวปะการัง ๑๐ แห่ง จ�ำนวน ๙๘ จุด ได้แก่
พื้นที่เกาะราชาใหญ่ เกาะไม้ท่อน เกาะเฮ เกาะปู
อ่าวกะตะ กะรน เกาะแวว เกาะราชาใหญ่ อ่าวป่าตอง และ
อ่าวบางเทา ครอบคลุมพื้นที่แนวปะการัง ๑,๔๘๔ ไร่
๑.๒ จังหวัดพังงา ติดตั้งและซ่อมแซมทุ่น
ผูกเรือรวม ๒ แห่ง จ�ำนวน ๘ จุด ได้แก่ แนวปะการัง
เกาะผ้า อ.ตะกั่วป่า ครอบคลุมพื้นที่ แนวปะการัง ๒,๗๐๑ ไร่
อ่าวพังงา หมู่เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน รวม ๗ จุด ครอบคลุม
พื้นที่แนวปะการัง ๑๘๓.๗๕ ไร่ และหาดท้ายเหมือง
รวม ๑๕ จุด ครอบคลุมพื้นที่แนวปะการัง ๑,๐๖๒ ไร่

๑.๓ จังหวัดระนอง ติดตั้งและซ่อมแซมทุ่น
ผูกเรือบริเวณแนวปะการังรวม ๔ แห่ง จ�ำนวน ๑๘ จุด
ได้แก่ เกาะก�ำนุ้ย เกาะค้างคาว เกาะญี่ปุ่น เกาะพยาม
ครอบคลุมพื้นที่ ๑,๕๑๘ ไร่
๒. การติดตั้งทุ่นแสดงแนวเขตแหล่งทรัพยากร
๒.๑ จังหวัดภูเก็ต ติดตั้งและซ่อมแซมทุ่น
แสดงแนวเขตแหล่งปะการังรวม ๓ แห่ง ได้แก่ เกาะไม้ท่อน
ความยาว ๕๐๐ เมตร เกาะเฮ ๒๐๐ เมตร อ่าวกะตะ กะรน
๒๐๐ เมตร เกาะแวว ๔๐๐ เมตร รวม ๑,๓๐๐ เมตร พื้นที่
แนวปะการัง ๖๔๖ ไร่   
๒.๒ จังหวัดพังงา ซ่อมแซมทุ่นแนวเขต
ปะการังรวม ๑  แห่ง เกาะไข่นอก ต.พรุใน อ.เกาะยาว
ระยะทาง ๔๐๐ เมตร ครอบคลุมพื้นที่ ๕๐ ไร่ และ
ซ่อมแซมทุ่นแนวเขตแหล่งหญ้าทะเล ๓ แห่ง ครอบคลุม
พื้นที่ ๓,๔๘๙ ไร่ ได้แก่ อ่าวคลองสน ต.เกาะยาวใหญ่
จ�ำนวน ๔ จุด พื้นที่ ๒๐๐ ไร่ อ่าวแหลมล้าน ต.พรุใน          
จ�ำนวน ๔ จุด พื้นที่ ๙๔๕ ไร่ และอ่าวทุ่งนางด�ำ อ.คุระบุรี
จ�ำนวน ๗ จุด พื้นที่ ๒,๐๐๐ ไร่

๓. จ�ำนวนวันในการออกปฏิบัติงาน ติดตาม
การใช้ประโยชน์ ดูแล รักษา และซ่อมแซมทุ่น พื้นที่ ๓
จังหวัด รวม ๑๘ ครั้ง
๔. องค์กรปกครองท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุน
งบประมาณด�ำเนินงานรวม ๔ พื้นที่ ได้แก่ จ.ภูเก็ต
เทศบาลเมืองป่าตอง เทศบาลกะรน อบต. เชิงทะเล
จ.พังงา อบต. เกาะคอเขา
๕. กลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง นักด�ำน�้ำ ชุมชน และผู้ประกอบการ
เข้าร่วมปฏิบัติงานรวม ๑๘ พื้นที่ จ.ภูเก็ต ๘ พื้นที่ ได้แก่
อาสาสมัครอ่าวบางเทา อ่าวในยาง อ่าวป่าตอง อ่าวกะตะ
กะรน อ่าวนุ้ย อ่าวราไวย์ และเกาะราชาใหญ่ เกาะเฮ
จ.พังงา ๘ พื้นที่ ได้แก่ อาสาสมัคร ต. เกาะคอเขา
บ้านในไร่ บ้านทุ่งนางด�ำ บ้านทุ่งรัก บ้านคลองดินเหนียว
ต.พรุใน อ่าวคลองสน เกาะไข่นอก จ.ระนอง ๒ พื้นที่
ได้แก่ อาสาสมัครอ่าวกะเปอร์ และ ต�ำบลเกาะพยาม
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แผนที
แนวเขตปะการังงจังจัหวั
งหวัดภูดเภูก็เตก็ต
แผนที่แแ่สดงพื
สดงพื้น้นทีที่ต่ติดิดตัตั้ง้งซ่ซ่ออมแซมทุ
มแซมทุ่น่นผูผูกกเรืเรืออและทุ
และทุ่น่นแนวเขตปะการั
ศูนศูย์นอย์นุอนุรัรกักษ์ษ์ททรัรัพพยากรฯ
(จ.ภู
ยากรฯทีที่ 5่ ๕(จ.ภู
เก็เตก็)ต)
ปีปีงงบประมาณ
๒๕๕๔
บประมาณ 2554

สัญลักษณ์แสดง
ทุ่นผูกเรือ
ทุ่นแนวเขตปะการัง

เกาะราชาใหญ่

เกาะไม้ท่อน
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แผนทีแ่ สดงพื้นที่ติดตั้งซ่อมแซมทุ่นผูกเรือและทุ่นแนวเขตจังหวัดพังงา
สดงพื้นที่ต่ 5ิดตั(จ.ภู
้งซ่อเมแซมทุ
ศูนย์อนุรักแผนที
ษ์ทรัพแ่ ยากรฯที
ก็ต) ่นผูกเรือจังหวัดพังงา
รมแซมทุ
ักษ์ทรัพ่นยากรฯที
ต)
้นที่น่ตศูผูิดนกตัย์เรื้งอซ่อนุ2554
อและทุ
ผูกเรือจั่ ง5หวั(จ.ภู
ดง พัจัเงงก็งา
แผนที่แสดงพื้นที่ตแผนที
ิดตั้งซ่แ่ อปีสดงพื
มแซมทุ
่นแนวเขตปะการั
หวัดพังงา
งบประมาณ
ปีงบประมาณ 2554
อนุทรรัักพษ์ยากรฯ
ทรัพยากรฯที
่ 5 (จ.ภู
ศูนย์อนุศูนรักย์ษ์
ที่ ๕ (จ.ภู
เก็ตเก็) ต)
ปีงบประมาณ
2554
ปีงบประมาณ
๒๕๕๔

แผนทีแ่ สดงพื้นที่ติดตั้งซ่อมแซมทุ่นผูกเรือและทุ่นแนวเขตจังหวัดพังงา
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรฯที่ 5 (จ.ภูเก็ต)
ปีงบประมาณ 2554

แผนทีแ่ สดงพื้นที่ติดตั้งซ่อมแซมทุ่นผูกเรือจังหวัดพังงา
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรฯที่ 5 (จ.ภูเก็ต)
ปีงบประมาณ 2554

เกาะไข่ใน

สัญลักษณ์แสดง
ทุ่นผูกเรือ
เกาะไข่นอก

	
  
	
  
	
  

ทุ่นแสดงแนวเขตแหล่งหญ้าทะเล

เกาะไข่ใน

ทุ่นแสดงแนวเขตปะการัง

สัญ
ลัสดง
กษณ์แสดง
สัญลัลักกษณ์
ษณ์
สัญ
แแสดง
ทุ่นทุ่นผูผูกกเรืเรืออทุ่นผูกเรือ
เกาะไข่นอก

ทุ่นแสดงแนวเขตแหล่งหญ้าทะเล
ทุ่นแสดงแนวเขตปะการัง
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แผนที
่ติดตั้งซ่อ่นมแซมทุ
กเรืดอระนอง
จังหวัดระนอง
แผนที่แสดงพื
้นที่แ่ตสดงพื
ิดตั้งซ่้นอทีมแซมทุ
ผูกเรือจั่นงผูหวั
ักษ์ทรัพ่ ยากรฯ
ศูนย์อนุรศูักนษ์ย์ทอรันุพรยากรฯที
5 (จ.ภูเทีก็่ต๕) (จ.ภูเก็ต)
ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
ปีงบประมาณ 2554

สัญลักษณ์แสดง
ทุ่นผูกเรือ
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บริหารจัดการพื้นที่แหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

หลักการและเหตุผล

พื้นที่ชายฝั่งของจังหวัดภูเก็ต พังงา ระนอง
บางส่วนถูกประกาศให้เป็นพื้นที่คุ้มครอง และมี
มาตรการควบคุมกิจกรรมการใช้ประโยชน์ภายใต้
กฎหมาย ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่แหล่งทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง ปะการัง หญ้าทะเล ระบบนิเวศ
ทางทะเลที่ส�ำคัญ รวมถึงแหล่งสัตว์ทะเลหายาก และ
ศูนย์อนุรักษ์ฯ ที่ ๕ (จ.ภูเก็ต) เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีหน้าที่
รับผิดชอบปฏิบัติงานและด�ำเนินมาตรการ เพื่อ
คุ้มครอง ควบคุม ก�ำกับ ดูแล แก้ไขปัญหา ลดผลกระทบ
จากกิจกรรมต่างๆ ที่มีต่อแหล่งทรัพยากรเหล่านั้น ทั้งนี้
เป้ามายให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยการ
สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน
องค์กร และผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการ ควบคู่ไปกับ
การบังคับใช้กฎหมาย โดยผ่านกระบวนการจัดประชุม
หารือ รับฟังความคิดเห็น ก�ำหนดแนวทางการจัด
แหล่งทรัพยากร จัดท�ำ กฎ กติกา ข้อตกลงการ
ใช้ประโยชน์ จัดท�ำแผนบริหารการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ตลอดจนด� ำ เนิ น การประชาสั ม พั น ธ์ ให้ ค วามรู ้
สร้างความเข้าใจ เพื่อลดความขัดแย้ง มีการจัดโครงสร้าง
การบริหารจัดการแหล่งทรัพยากร โดยแต่งตั้งคณะ
กรรมการหรือคณะท�ำงานระดับพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วย
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เป็นกลไกเครื่องมือขับเคลื่อน
การปฏิบัติงาน พร้อมผลักดัน สนับสนุนบทบาท
การท�ำงานของคณะกรรมการ และ มีผลด�ำเนินงาน
ทีเ่ ป็นรูปธรรม

วัตถุประสงค์

๑. เพื่ อ บริ ห ารจั ด การ การใช้ ป ระโยชน์ การอนุรักษ์
และฟื้นฟูพื้นที่แหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
โดยสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
พื้นที่ ส�ำหรับแก้ไข ลดปัญหาความขัดแย้งของการ
ใช้ประโยชน์ และความเสื่อมโทรม ฟื้นฟูแหล่ง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่รับผิดชอบ
๒. เพื่อจัดตั้ง สนับสนุน ด�ำเนินงานบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ของคณะกรรมการ
หรือคณะท�ำงาน ในระดับพื้นที่
๓. เพื่อจัดท�ำแผน จัดท�ำกฎ กติกา ข้อตกลง
การใช้ประโยชน์ ควบคู่กับการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่ง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่
๔. เพื่อพัฒนากระบวนการ กลไก รูปแบบการ
มีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน องค์กร หน่วยงาน
และผู้เกี่ยวข้อง ส�ำหรับเป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในระดับพื้นที่
ให้เกิดความยั่งยืน

วิธีการด�ำเนินงาน

๑. ก� ำ หนดพื้ น ที่ เ ป้ า หมายแหล่ ง ทรั พ ยากร
ทางทะเลและชายฝั่งที่ส�ำคัญ มีกิจกรรมการใช้ประโยชน์
เกิดปัญหาความขัดแย้ง และการท�ำลายหรือเกิด
ผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๒. จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังระดม
ความคิดเห็น รวบรวมข้อมูลก�ำหนดแนวทางแก้ไข
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๓. ผลักดันให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการหรือ
คณะท�ำงานร่วม เพื่อเป็นกลไกหรือเครื่องมือในการ
บริหารจัดการแหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ระดับพื้นที่ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมมีผู้แทน    
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
๔. ด�ำเนินกระบวนการ เพื่อก�ำหนดมาตรการ
จัดท�ำกฎกติกาข้อตกลงการใช้ประโยชน์ จัดท�ำแผน
ปฏิบัติงานของชุมชนในพื้นที่แหล่งทรัพยากร
๕. ด�ำเนินงานตามมาตรการ แผนงาน กิจกรรม
และข้อตกลงที่ก�ำหนดไว้
๖. ติดตาม ควบคุมก�ำกับ บังคับ ให้เป็นไปตาม
มาตรการ แนวทาง ให้มีผลในทางปฏิบัติ พร้อมผลักดัน
มาตรการ ข้อตกลง และแผนด�ำเนินงาน ไปสู่การ
ออกระเบียบ กฎ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือหน่วยงาน ให้มีสภาพบังคับตามกฎหมาย    
๗. สนับสนุนการท�ำงานของคณะกรรมการ
หรือคณะท�ำงาน เช่น งบประมาณค่าใช้จ่ายในการ
จัดประชุม สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ที่จ�ำเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมปฏิบัติงานในพื้นที่
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
๘. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการด�ำเนินงาน
บริหารจัดการแหล่งทรัพยากรในพื้นที่ ของคณะกรรมการ
หรือคณะท�ำงาน ให้เป็นที่แพร่หลาย
๙. ติดตามความก้าวหน้า วิเคราะห์ ประเมินผล
และปรับปรุง พัฒนารูปแบบ การด�ำเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง
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ผลการด�ำเนินงาน

ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ศูนย์อนุรักษ์ ฯ ที่ ๕  
(จ.ภูเก็ต) ได้ก�ำหนดพื้นที่เป้าหมายหลักในการด�ำเนิน
กระบวนการบริหารจัดการแหล่งทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง ของพื้นที่ ๓ จังหวัด ที่รับผิดชอบ รวม
๙ แห่ง กล่าวคือ พื้นที่แหล่งหญ้าทะเล รวม ๔ แห่ง
เป็นพื้นที่แหล่งปะการัง ๓ แห่ง และพื้นที่ระบบนิเวศ
ทางทะเลที่ส�ำคัญ ๒ แห่ง ดังนี้
๑. จังหวัดภูเก็ต ได้แก่ แหล่งหญ้าทะเลอ่าว
ป่าคลอก ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ�ำนวน ๑,๙๐๕ ไร่
แหล่งปะการังหมู่เกาะราชาใหญ่ ต.ราไวย์ อ. เมือง
จ�ำนวน ๒๘๓.๗๕ ไร่
๒. จังหวัดพังงา ได้แก่ แหล่งหญ้าทะเล อ่าว
แหลมล้าน บ้านคลองดินเหนียว ต.พรุใน อ.เกาะยาว

จ�ำนวน ๙๔๕ ไร่ อ่าวทุ่งนางด�ำ  ต.คุระ อ.คุระบุรี
จ�ำนวน ๒,๔๑๙.๗๑  ไร่ แหล่งปะการังหมู่เกาะไข่
ต.พรุใน อ.เกาะยาว จ�ำนวน ๑๘๓.๗๔ ไร่ และพื้นที่
ระบบนิเวศอ่าวโคกกลอย ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง
จ�ำนวน ๒๔ ตารางกิโลเมตร
๓. จังหวัดระนอง ได้แก่ แหล่งหญ้าทะเล
และระบบนิเวศชายฝั่งอ่าวกะเปอร์ พื้นที่ ๒ อ�ำเภอ
๔ ต�ำบล ๑๓ หมู่บ้าน ได้แก่ อ.กะเปอร์ ต. ม่วงกลวง
ต.บางหิน ต.กะเปอร์ อ.สุขส�ำราญ ได้แก่ ต.นาคา
จ�ำนวน ๑๗,๒๑๘ ไร่ และ พื้นที่แหล่งทรัพยากร
ปะการัง หมู่เกาะพยาม ต.เกาะพะยาม อ.เมือง
จ�ำนวน ๑,๒๐๒.๔๑ ไร่
การด�ำเนินงานตามแผนและกิจกรรมบริหาร
จัดการพื้นที่แหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
ที่มีการก�ำหนดไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ เพื่อให้การ
ท�ำงานมีความต่อเนื่อง รวมถึงด�ำเนินกระบวนการ   
ในพื้นที่แห่งใหม่ โดยตั้งเป้าหมายการปฏิบัติงาน
ตามกระบวนการ แล้วเสร็จในขั้นตอนและในพื้นที่
ต่าง ๆ ดังนี้
๑. การจัดตั้งคณะท�ำงานหรือคณะกรรมการ
บริหารจัดการระดับพื้นที่
การจั ด ตั้ ง คณะกรรมการที่ มี ค� ำ สั่ ง แต่ ง ตั้ ง
ระดับจังหวัด และองค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งมีองค์
ประกอบ ได้แก่ ผู้น�ำชุมชน ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มอาสา
สมัครฯ ผู้แทนกลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการ ผู้แทน

หน่วยงานราชการ องค์กรพัฒนาเอกชน ที่เกี่ยวข้อง
ในพื้นที่ แล้วเสร็จ จ�ำนวน ๕ แห่ง ได้แก่
๑.๑ พื้นที่แหล่งหญ้าทะเลอ่าวป่าคลอก
ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
๑.๒ พื้นที่แหล่งหญ้าทะเลอ่าวกะเปอร์
ต.ม่วงกลวง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
๑.๓ พืน้ ทีแ่ หล่งหญ้าทะเลอ่าวทุง่ นางด�ำ 
ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา
๑.๔ พื้นที่แนวปะการังและระบบนิเวศ
เกาะราชาใหญ่ ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
๑.๕ พื้นที่แนวปะการังและระบบนิเวศ
ชายฝั่ง อ่าวโคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
๒. พื้นที่เตรียมการแต่งตั้งคณะท�ำงานหรือ
คณะกรรมการ จ�ำนวน ๖ แห่ง
๒.๑ พื้นที่แหล่งหญ้าทะเลอ่าวแหลมล้าน
บ้านคลองดินเหนียว ต.พรุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา
๒.๒ พื้นที่แหล่งหญ้าทะเลอ่าวคลองสน
ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา
๒.๓ พื้นที่แหล่งปะการังเกาะไข่ ต.พรุใน
อ.เกาะยาว จ.พังงา
๒.๔ พื้นที่แนวปะการังและระบบนิเวศ
ชายฝั่งอ่าวบางเทา อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
๒.๕ พื้นที่แนวปะการังและระบบนิเวศ
ชายฝั่ง อ่าวกะตะ อ่าวกะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต
๒.๖ พื้นที่แนวปะการังและระบบนิเวศ
ชายฝั่ง เกาะพะยาม อ.เมือง จ.ระนอง
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๓. พื้ น ที่ ที่ มี ก ารจั ด ท� ำ แผนบริ ก ารจั ด การ
(แผนปฏิบัติงาน) จ�ำนวน ๖ แห่ง
๓.๑ พื้นที่แหล่งหญ้าทะเลอ่าวป่าคลอก
ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
๓.๒ พื้นที่แหล่งหญ้าทะเลอ่าวกะเปอร์
ต.ม่วงกลวง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
๓.๓ พืน้ ทีแ่ หล่งหญ้าทะเลอ่าวทุง่ นางด�ำ 
ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา
๓.๔ พื้นที่แนวปะการังและระบบนิเวศ
ชายฝั่ง เกาะราชาใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
๓.๕ พื้นที่แนวปะการังและระบบนิเวศ
ชายฝั่ง อ่าวโคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
๓.๖ พื้นที่แนวปะการังและระบบนิเวศ
ชายฝั่งอ่าวบางเทา อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
๓.๗ พื้นที่แนวปะการังและระบบนิเวศ
ชายฝั่ง หาดไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
๓.๘ พื้นที่แนวปะการังและระบบนิเวศ
ชายฝั่งอ่าวกะตะ กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต
๓.๙ พื้นที่แนวปะการังและระบบนิเวศ
ชายฝั่ง อ่าวป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
๔. พื้นที่ที่มีการจัดท�ำและเตรียมการจัดท�ำ
กติกา ข้อตกลงการใช้ประโยชน์ จ�ำนวน ๔ แห่ง
๔.๑ พื้นที่แหล่งหญ้าทะเลอ่าวป่าคลอก
ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
๔.๒ พื้นที่แหล่งหญ้าทะเลอ่าวกะเปอร์
ต.ม่วงกลวง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
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๔.๓ พืน้ ทีแ่ หล่งหญ้าทะเลอ่าวทุง่ นางด�ำ 
ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา
๔.๔ พื้นที่แนวปะการังและระบบนิเวศ
ชายฝั่ง เกาะราชาใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
๕. การปฏิบัติงานตามที่ก�ำหนดไว้ในแผนงาน
แต่ละพื้นที่ ดังนี้
๕.๑  การปฏิบัติด้านการคุ้มครอง ป้องกัน
การท�ำลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยการ
น�ำเรือและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในการตรวจตรา เฝ้าระวัง
ป้องกันการท�ำลายแหล่งทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง มีด�ำเนินการในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
๕.๒ ด� ำ เนิ น กิ จ กรรมป้ อ งกั น และลด
ผลกระทบกับแหล่งทรัพยากรในทุกพื้นที่ เช่น การ
ติดตั้ง ซ่อมแซมทุ่นผูกเรือ การควบคุม ก�ำกับ ดูแล
มาตรการต่างๆ เพื่อลดผลกระทบจากกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่เป้าหมาย ในทุกพื้นที่
๕.๓ สนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านการ
อนุรักษ์และฟื้นฟู เช่น การจัดวางปะการังเทียมเพื่อ
ฟื้นฟูแหล่งทรัพยากร การปล่อยพันธ์สัตว์น�้ำ  การปลูก
ป่าชายเลน เป็นต้น ในทุกพื้นที่
๕.๔ จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม
พร้อมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จ�ำเป็นในการปฏิบัติงาน
ด�ำเนินการในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
๕.๔ ส�ำรวจรวบรวม และจัดท�ำฐานข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการใช้ประโยชน์ แล้วเสร็จ
จ�ำนวน ๒ พื้นที่ ได้แก่ อ่าวกะเปอร์ และเกาะพะยาม
จ.ระนอง และอยู่ในระหว่างขั้นตอนการด�ำเนินงาน
๓ พื้นที่

การส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้ เยาวชน และประชาชน

หลักการและเหตุผล

ศูนย์อนุรักษ์ฯ ที่ ๕ (จ.ภูเก็ต) ด�ำเนินกิจกรรม
ด้านการส่งเสริมให้ความรู้ เพื่อสร้างจิตส�ำนึก ความ
ตระหนักให้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง ให้กับประชาชน กลุ่มอาสาสมัคร นักเรียน
นักศึกษา เยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา ในพื้นที่
เป้าหมายที่รับผิดชอบ ที่ผ่านมาได้รับความสนใจจาก
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเป็นอย่างดียิ่ง ซึ่งในพื้นที่หลายแห่ง
ได้ให้ความส�ำคัญ มีความสนใจ ต้องการให้มีการจัด
ฝึกอบรมจัดกิจกรรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง และ
ในบางพื้นที่ชุมชน เยาวชน นักเรียน สถานศึกษา
ต้องการที่จะมีความรู้เฉพาะด้าน เพื่อให้มีความสามารถ
ในการช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น
การส�ำรวจ เก็บข้อมูลทรัพยากรเบื้องต้นในพื้นที่ ควบคู่
ไปกับความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถท�ำได้

ศูนย์จึงจัดให้มีกิจกรรมการฝึกอบรมความรู้เฉพาะเรื่อง
ตามความต้องการ เพื่อเพิ่มขีดความรู้ ความสามารถ
เพิ่มศักยภาพปฏิบัติงานให้กับเยาวชน ชุมชนเหล่านั้น
ที่ส�ำคัญจะช่วยสร้างจิตส�ำนึกการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ที่เป็นรูปธรรม ตามภารกิจและเป้าหมายของ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ความรู้ สร้างจิตส�ำนึก ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้กับประชาชน
เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
เป้าหมาย จังหวัดภูเก็ต พังงา และระนอง
๒. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ของประชาชน เยาวชน
นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เป้าหมาย
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วิธีการด�ำเนินงาน

๑. ส�ำรวจความต้องการและคัดเลือกกลุ่ม
เป้าหมายที่มีความพร้อม ทั้งเยาวชน ในและนอก
สถานศึกษา เน้นกลุ่มเป้าหมายที่มีความเกี่ยวข้อง
ใกล้ชิดกับแหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ในพื้นที่ และมีความจ�ำเป็นต้องใช้กระบวนการให้ความรู้
สร้างจิตส�ำนึกในการแก้ไขปัญหา
๒. จัดการฝึกอบรมให้ความรู้รูปแบบต่าง ๆ
ทั้งในและนอกห้องเรียน มีวิทยากรบรรยายให้ความรู้
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หรือจัดหลักสูตร
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ที่มีเนื้อหาตามความต้องการ และจ�ำเป็นในแต่ละพื้นที่
หรือการฝึกอบรมนั้น ๆ หรือจัดทัศนศึกษา เรียนรู้
แหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ควบคู่ไปกับ
การฝึกปฏิบัติจริง
๓. จัดกิจกรรมให้ความรู้ในรูปแบบอื่นๆ เช่น
การจั ด นิ ท รรศการด้ า นการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง เนื่องในวันส�ำคัญต่างๆ ตามที่
สถานที่และหน่วยงานตามที่มีการร้องขอ
๔. จั ด ส่ ง เจ้ า หน้ า ที่ ไ ปให้ ค วามรู ้ ใ นรู ป แบบ
ต่าง ๆ ตามความจ�ำเป็นหรือที่มีการร้องขอ

ผลการด�ำเนินงาน

มีการจัดฝึกอบรม และจัดกิจกรรมให้ความรู้
แก่นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชน ในพื้นที่
เป้าหมาย ๓ จังหวัด รวมทั้งสิ้น ๒๑ ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย
รวมทั้งสิ้น ๒,๓๕๑ คน ดังนี้
๑. จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง รวม ๖ ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย
ประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และ
ประชาชน รวม ๕๕๐ คน
๒. จั ด แสดงนิ ท รรศการให้ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ
การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในวัน
ส�ำคัญ และพื้นที่ต่างๆ เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับ
ทรัพยากรแหล่งหญ้าทะเล แนวปะการัง สัตว์ทะเล
หายาก รวม ๗ ครั้ง กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย
นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนในพื้นที่
รวม ๑,๖๔๒ คน
๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปบรรยายให้ความรู้ตาม
ที่มีการร้องขอ รวม ๒ ครั้ง  กลุ่มเป้าหมายประกอบ
ด้วย ประชาชน ชาวประมง ผู้ประกอบการท่องเที่ยว
และมัคคุเทศก์ รวม ๑๖๐ คน
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๑. ขั้ น ตอนด� ำ เนิ น งานขออนุ มั ติ จั ด การ
ฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก มีระยะเวลา
และหลายขั้นตอน ที่ผ่านมาขาดแนวทาง วิธีการที่
ชัดเจน ท�ำให้เกิดความล่าช้า ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
๒. การเบิกจ่ายเงินตามข้อก�ำหนดและขั้นตอน
การมอบอ�ำนาจไม่ชัดเจน
๓. การตีความเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
ส�ำหรับบุคคลภายนอก ยังไม่ชัดเจน เจ้าหน้าที่
ขาดความมันใจในการปฏิบัติ
๔. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ และประสบการณ์ที่
เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ การประยุกต์เนื้อหาความ
รู้ให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย และสถานการณ์ในพื้นที่
๕. ควรก�ำหนดรูปแบบ วิธีการ ลดขั้นตอน
การขออนุมัติ และมอบอ�ำนาจให้หน่วยปฏิบัติสามารถ
เบิกจ่ายงบประมาณให้มีความคล่องตัวมากขึ้น
๖. จัดฝึกอบรม ประชุมสัมมนา พัฒนา
ทักษะความรู้ด้านการต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ เช่น
การเป็นวิทยากร ความรู้เนื้อหาทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง เทคนิคการจัดกิจกรรม การจัดฝึกอบรม
และการจัดท�ำสื่อประกอบการให้ความรู้ เป็นต้น
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การฝึกอบรมนักด�ำน�้ำอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
หลักการและเหตุผล

การด� ำ เนิ น กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เช่น กิจกรรมบริหารขยะทะเลและชายฝั่ง กิจกรรม
ซ่อมแซมและติดตั้งทุ่นผูกเรือ กิจกรรมการจัดสร้าง
ปะการังเทียม รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่
และผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานต้องมีความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานใต้น�้ำเป็นอย่างดี และ
ในการด�ำเนินงานที่ผ่านมามีประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในพื้นที่เข้าร่วม ทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ผู้ประกอบการ
และนักด�ำน�้ำ  นักท่องเที่ยว เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีจ�ำกัด และพบว่า
การด�ำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ ในลักษณะดังกล่าว
ได้รับความสนใจ ร่วมมือเป็นอย่างดีจากประชาชน
กลุ่มอาสาสมัครในพื้นที่ และมีความกระตือรือร้น
ต้องการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน แต่ยังขาด
ความพร้อม ความสามารถในการด�ำน�้ำ  และการ
ปฏิบัติงานใต้น�้ำ 
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การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการด�ำน�้ำ การ
ปฏิบัติงานใต้น�้ำให้กับประชาชน กลุ่มอาสาสมัคร
ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่น และผู้สนใจ
ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ ฯ ที่ ๕
(จ.ภูเก็ต) ให้สามารถด�ำน�้ำและปฏิบัติงาน จะช่วย
เพิ่มศักยภาพ ขีดความสามารถ และประสบการณ์
การท�ำงานให้กับเหล่านั้น ในการปฏิบัติงานดูแล รักษา
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ และจะช่วย
แบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ ศูนย์ได้ให้ความส�ำคัญ
ในเรื่องนี้ จึงจัดท�ำงบประมาณในการฝึกอบรมด�ำน�้ำ
ให้แก่อาสาสมัครที่มีความต้องการ รวมถึงจัดฝึก
ทบทวน เพิ่มทักษะประสบการณ์ให้กับผู้ที่เคยผ่าน
การฝึกอบรมไปแล้ว ให้มีขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
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วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ความรู้ เพิ่มทักษะ ประสบการณ์
การด�ำน�้ำและการปฏิบัติงานใต้น�้ำ  ให้กับกลุ่มอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และผู้สนใจ
ในพื้นที่ ให้สามารถปฏิบัติงานด�ำน�้ำได้อย่างปลอดภัย
๒. เพื่อเพิ่มจ�ำนวนนักด�ำน�้ำอาสาสมัครในพื้นที่
ส� ำ หรั บ ช่ ว ยเหลื อ การปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่
ในการด� ำ เนิ น กิ จ กรรมด้ า นการอนุ รั ก ษ์ แ ละฟื ้ น ฟู
ทรัพยากร และช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่ตนเอง
๓. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน สร้างความเข้มแข็ง
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้กับ
กลุ่มอาสาสมัครและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เป้าหมาย

วิธีการด�ำเนินงาน

๑. คัดเลือกกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง ประชาชน หรือเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานอื่น ที่ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่
ต่าง ๆ ที่มีความสนใจ สมัครใจ มีความพร้อมและมี
คุณสมบัติสามารถด�ำน�้ำได้เข้ารับการฝึกอบรม
๒. จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการด�ำน�้ำ
เบื้องต้น หรือการปฏิบัติงานใต้น�้ำ ใช้ระยะเวลา ๕ - ๗ วัน
โดยการเรียนภาคทฤษฎี ฝึกปฏิบัติ ฝึกทักษะที่
เกี่ยวข้องในสระว่ายน�้ำ  และฝึกปฏิบัติจริงในทะเล
โดยวิทยากรที่เป็นครูสอนด�ำน�้ำของสถาบันสอนด�ำน�้ำ
ที่ได้รับการยอมรับ
๓. ทดสอบภาคทฤษฎี สอบข้อเขียน ซึ่งออกโดย
สถาบันการสอนด�ำน�้ำสากล
๔. ทดสอบภาคปฏิบัติจริงในทะเล ตามทักษะ
ที่ก�ำหนด เมื่อผ่านจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจาก
สถาบันด�ำน�้ำสากล สามารถด�ำน�้ำได้ทั่วโลก
๕. เมื่อผ่านการฝึกอบรม และสามารถปฏิบัติงาน
ใต้น�้ำได้ เจ้าหน้าที่จะเชิญเข้าร่วมปฏิบัติงาน เช่น
การด�ำน�้ำเก็บขยะใต้ทะเล การติดตั้งทุ่นผูกเรือในพื้นที่
เพื่อเพิ่มทักษะประสบการณ์ให้มากขึ้น โดยการสนับสนุน
วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
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ศูนย์อนุรักษ์ฯ ที่ ๕ (จ.ภูเก็ต) มีการจัดฝึก
อบรมด�ำน�้ำอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง รวม ๒ ครั้ง จ�ำนวน ๕๔ คน กลุ่มเป้าหมาย
เป็นอาสาสมัคร  และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้สนใจ
ในพื้นที่ที่ปฏิบัติงานร่วม ดังนี้
ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๗  กุมภาพันธ์
๒๕๕๔ จ�ำนวน ๓๐ คน
ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๘ มีนาคม  
๒๕๕๔ จ�ำนวน ๒๔ คน ดังนี้
๑. กลุ่มอาสาสมัคร ในพื้นที่จังหวัดระนอง
๑๕ คน ได้แก่ จาก ต.ม่วงกลวง ต.บางหิน ต.กะเปอร์
ต.นาคา และ ต.เกาะพยาม
๒. กลุ่มอาสาสมัคร จังหวัดพังงา ๑๒ คน
ได้แก่ บ้านในไร่ ต.พรุใน ต.เกาะคอเขา
๓. กลุ่มอาสาสมัคร จังหวัดภูเก็ต ๑๒ คน
ได้แก่ ต.เชิงทะเล เกาะราชาใหญ่
๔. อาสาสมัครเจ้าหน้าที่ต�ำรวจตระเวน
ชายแดนที่ ๔๒๕ อ�ำเภอตะกั่วป่า รวม ๙ คน
๕. อาสาสมัครในพื้นที่อื่น ๆ และเจ้าหน้าที่
ศูนย์ รวม ๖ คน
ความคุ้มค่าและประโยชน์ที่ได้รับหลังเสร็จสิ้น
การฝึกอบรม
๑. มีนักด�ำน�้ำอาสาสมัครในพื้นที่ต่าง ๆ ที่
สามารถและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานด� ำน�้ำ
ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และชุมชนในพื้นที่ของตนเองได้
อย่างปลอดภัยและศักยภาพเพิ่มขึ้น ๕๔ คน
๒. มีนักด�ำน�้ำอาสาสมัครที่ผ่านการฝึกอบรม
เข้าร่วมปฏิบัติงานช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในกิจกรรม
ต่างๆ ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยปฏิบัติงานร่วมรวม
๒๒ ครั้ง ได้แก่ กิจกรรมการด�ำน�้ำเก็บขยะรวม ๖ ครั้ง
ด�ำน�้ำติดตั้งและซ่อมแซมทุ่นผูกเรือ รวม ๖ ครั้ง
ด�ำน�้ำส�ำรวจปะการัง ๔ ครั้ง และด�ำน�้ำจัดวางปะการังเทียม
รวม ๖ ครั้ง
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๑. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ยังขาดความรู้
ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการจัดฝึกอบรม
๒. ระเบี ย บการเบิ ก จ่ า ยไม่ ส อดคล้ อ งกั บ
ความเป็นจริง
๓. อุ ป กรณ์ ป ฏิ บั ติ ง านเพื่ อ สนั บ สนุ น กลุ ่ ม
อาสาสมัครในพื้นที่ไม่เพียงพอ
๔. จัดฝึกอบรมความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบ
๕. ลดขั้นตอนการการเบิกจ่ายที่เหมาะสม
๖. จัดหาอุปกรณ์ด�ำน�้ำ  เพื่อสนับสนุนการ
ด�ำเนินกิจกรรมของนักด�ำน�้ำอาสาสมัครให้เพียงพอ
กับความต้องการหรือผลักดันให้หน่วยงานอื่นเข้าไป
สนับสนุน

การฝึกอบรมมัคคุเทศก์ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ชาวประมง

หลักการและเหตุผล

กิจกรรมการใช้ประโยชน์ทางด้านการท่องเที่ยว
ทางทะเล ได้ส่งผลกระทบและสร้างความเสียหาย
ท�ำให้เกิดความเสื่อมโทรมของแหล่งทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง โดยเฉพาะแนวปะการัง ระบบนิเวศ
ชายหาด และชายฝั่ง ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พังงา
จากข้อมูลพบว่ามีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกปี และ
การควบคุมจ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวทะเล
ไม่สามารถท�ำได้ รูปแบบกิจกรรม วิธีการ การท่องเที่ยว
ที่นิยมและมีผลกระทบกับทรัพยากร ได้แก่ การด�ำน�้ำ
ดูความสวยงามของแนวปะการัง พฤติกรรมการจับ
สัมผัส การเก็บปะการัง การจับปลาสวยงามของนัก
ท่องเที่ยว ทั้งแบบด�ำน�้ำตื้น (Snorkeling) การด�ำน�้ำลึก
(Scuba Diving) ตลอดจนการด�ำน�้ำแบบเดินใต้ทะเล
(Sea walker) หรือการเล่นกีฬาทางน�้ำ การทิ้งสมอเรือ
บนปะการัง การทิ้งขยะ ปล่อยน�้ำเสียจากเรือท่องเที่ยว

และสถานประกอบการ เป็นต้น นอกจากนี้กิจกรรม
การท�ำการประมงมีส่วนส�ำคัญมีผลกระทบทั้งทางตรง
และทางอ้ อ มต่ อ ทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั ่ ง
กิจกรรมเหล่านี้ ล้วนท�ำให้เกิดการท�ำลาย ความเสียหาย
ต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
นอกจากนักท่องเที่ยวแล้ว ยังมีบุคคลอื่นที่
เกี่ยวข้องหลายฝ่าย เช่น ผู้ประกอบการ มัคคุเทศก์
น�ำเที่ยว ดังนั้น การให้ความรู้ สร้างจิตส�ำนึก ความเข้าใจ
ความตระหนัก ให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยว มัคคุเทศก์
ชาวประมง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้เห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การอนุรักษ์ จึงมี
ความจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อ
มิให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว การท�ำประมง
ไม่ส่งผลกระทบต่อแหล่งทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน
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๑. เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ ในข้อปฏิบัติ
ที่ถูกวิธีและเหมาะสม ในการท่องเที่ยวทางทะเล และ
การท�ำการประมง ไม่ให้กระทบกับทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง แก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยว มัคคุเทศก์
และชาวประมงในพื้นที่
๒. เพื่ อ สร้ า งการมี ส ่ ว นร่ ว มในการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง    แก่ผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยวมัคคุเทศก์และชาวประมงในพื้นที่

วิธีการด�ำเนินงาน

๑. เชิญชวนและคัดเลือกกลุ่มมัคคุเทศก์
ในพื้นที่เป้าหมาย ที่มีปัญหานักท่องเที่ยวไปเที่ยวและ
มีผลกระทบกับทรัพยากรปะการัง ทั้งมัคคุเทศก์ที่
ผ่านการฝึกอบรมและมีบัตรน�ำเที่ยวจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และที่ยังไม่มีบัตร รวมถึงผู้ที่ประกอบการ
ชาวประมงในพื้นที่จัดฝึกอบรม และจัดประชุม ให้
ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ข้อควรปฏิบัติในการท่องเที่ยว การท�ำประมง อย่าง    
ถูกวิธี พร้อมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะแนวทาง
และมาตรการในการแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยว และ
การท�ำประมงที่มีผลกระทบกับทรัพยากรปะการัง
๒. เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส�ำนัก
จดทะเบี ย นธุ ร กิ จ น� ำ เที่ ย วและมั ค คุ เ ทศก์ น� ำ เที่ ย ว
ต�ำรวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต ชมรมมัคคุเทศก์อาชีพ
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จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ และ
ร่วมสัมมนาก�ำหนดมาตรการข้อปฏิบัติ ส�ำหรับน�ำไปเป็น
แนวทางแก้ไขปัญหา ผลกระทบของการท่องเที่ยว
ที่มีต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อให้เกิดผล
เป็นรูปธรรม
๓. จัดทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยว ที่มีปัญหา
การท�ำลายทรัพยากร เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ได้ศึกษาปัญหาและร่วมกันก�ำหนดแนวทางวิธีการ
แก้ไขด้วยตนเอง
๔. ติดตามผลหลังการฝึกอบรม และผู้ผ่าน
การฝึ ก อบรมน� ำ มาตรการและข้ อ เสนอแนะไป
ปฏิบัติประเมินผลส�ำเร็จของการฝึกอบรม

ผลการด�ำเนินงาน

การจัดฝึกอบรมและจัดประชุมให้ความรู้กับ
มัคคุเทศก์น�ำเที่ยวทางทะเล ชาวประมงผู้ประกอบการ
และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น คนขับเรือ
จ�ำนวน ๒ รุ่น โดยครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔
และครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ มีผู้เข้าร่วม
๘๐ คน กลุ่มเป้าหมายเป็นมัคคุเทศก์น�ำเที่ยว ในพื้นที่
มี ป ั ญ หาการท� ำ ลายปะการั ง จากกิ จ กรรมท่ อ งเที่ ย ว
เช่น เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน อ่าวพังงา จ. พังงา เกาะพีพี
จ.กระบี่ และแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลอื่นๆ ของ จ.ภูเก็ต
พร้อมได้ก�ำหนดมาตรการและแนวทางข้อปฏิบัติ
ส�ำหรับมัคคุเทศก์น�ำเที่ยวทางทะเล และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องไปปฏิบัติ สรุปดังนี้

๑. ต้องมีการควบคุม ก�ำกับ ดูแล มัคคุเทศก์
และบริษัทน�ำเที่ยว ให้ปฏิบัติแนะน�ำเกี่ยวกับการน�ำเที่ยว
ทางทะเลอย่างถูกวิธี มีการเข้มงวดอย่างจริงจัง
โดยเฉพาะชาวต่างชาติ
๒. เมื่อพบมัคคุเทศก์หรือนักท่องเที่ยวท�ำผิด
กฎหมายหรือท�ำลายปะการัง ให้จดบันทึกชื่อ และ
แจ้งบริษัทน�ำเที่ยวที่พาไป ผ่านส�ำนักงานจดทะเบียน
ธุ ร กิ จ น� ำ เที่ ย วและมั ค คุ เ ทศก์ เ พื่ อ ด� ำ เนิ น การตาม
ระเบียบ
๓. ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนบริษัทท่องเที่ยว
ให้ ท ราบพฤติ ก รรมของมั ค คุ เ ทศก์ ห รื อ เจ้ า หน้ า ที่
บริษัทที่ไม่ปฏิบัติในการให้ค�ำแนะน�ำนักท่องเที่ยว
อย่างถูกต้อง
๔. ด�ำเนินการกับบริษัทที่น�ำนักท่องเที่ยวที่
ไม่รับผิดชอบและขาดจิตส�ำนึก ในการท�ำหน้าที่ดูแล
มัคคุเทศก์ หรือนักท่องเที่ยวให้ปฏิบัติตามกฎหมาย
๕. ติ ด ป้ า ยประชาสั ม พั น ธ์ ข ้ อ ปฏิ บั ติ ก าร
ท่องเที่ยวในเรือท่องเที่ยวทุกล�ำ และสถานที่อื่นๆ ที่
นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นชัดเจน เช่น ท่าเทียบเรือ
บริษัทน�ำเที่ยว สนามบิน สถานีขนส่งผู้โดยสาร เป็นต้น

๖. ให้ ส� ำ นั ก งานจดทะเบี ย นธุ ร กิ จ น� ำ เที่ ย ว
และมัคคุเทศก์ ประชาสัมพันธ์แจ้งบทก�ำหนดโทษ
ส� ำ หรั บ ผู ้ ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต ามไปยั ง บริ ษั ท น� ำ เที่ ย วและ
ด�ำเนินการตามกฏหมายอย่างจริงจัง
๗. ขอความร่วมมือให้ส�ำนักงาน ททท. ลงข้อความ
ข้อปฏิบัติการท่องเที่ยว    ในแผ่นการประชาสัมพันธ์
พร้อมท�ำหนังสือชี้แจงไปยังเจ้าหน้าที่เรือท่องเที่ยวทุกล�ำ 
๘. ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ฯ ที่ ๕ (จ.ภูเก็ต)
ส่งข้อมูลมัคคุเทศก์ บริษัทน�ำเที่ยว ผู้ประกอบการ
ในพื้นที่ที่ไม่ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำและท�ำให้นักท่องเที่ยว
มีส่วนท�ำลายปะการัง ให้กับส�ำนักงานจดทะเบียน
เพื่อด�ำเนินการกับมัคคุเทศก์หรือบริษัท น�ำเที่ยวตาม
ระเบียบกฎหมายต่อไป
๙. คัดเลือกมัคคุเทศก์เพื่อเป็นอาสาสมัครให้กับ
ส�ำนักงานจดทะเบียนและธุรกิจน�ำเที่ยว  ท�ำหน้าที่
ตรวจสอบบัตรมัคคุเทศก์ รวมถึงควบคุม ดูแล มัคคุเทศก์
น�ำเที่ยวในพื้นที่
๑๐. เสนอรายชื่อมัคคุเทศก์ จ�ำนวน ๒ คน
เพื่ อ เข้ า ร่ ว มเป็ น คณะกรรมการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลจังหวัดภูเก็ต โดยผู้ว่า
ราชการจังหวัดลงนาม
๑๑. ให้มีการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้ความรู้แก่มัคคุเทศก์
ผู้ประกอบการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง  เป็นระยะ
๑๒. ก�ำหนดให้มีเนื้อหาการอนุรักษ์และข้อปฏิบัติ
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
อยู่ในหลักสูตรการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น�ำเที่ยวอาชีพ
๑๓. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง ส�ำนักงานจดทะเบียนธุรกิจ
น�ำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ททท. สมาคมมัคคุเทศก์
ต�ำรวจท่องเที่ยว ประสานการท�ำงานร่วมมือกันเพื่อ
ก�ำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
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การเสริมสร้างเครือข่ายกลุ่มอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

หลักการและเหตุผล

แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง โดยการส่งเสริมบทบาท และการให้ความ
ส�ำคัญของประชาชน และกลุ่มอาสาสมัครในพื้นที่
เพื่อร่วมปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ของตนเอง
จะช่วยแบ่งเบาภาระ ช่วยแก้ไขปัญหาการขาดอัตราก�ำลัง
เจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
และหน่วยงานเกี่ยวข้อง อีกทั้งช่วยแก้ไข ลดปัญหา
การท�ำลายทรัพยากร และจะช่วยสร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในพื้นที่ ในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง การฝึกอบรมและการจัดตั้งกลุ่ม
อาสาสมัครในพื้นที่ต่างๆ  จึงเป็นภารกิจของศูนย์อนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อาสาสมัครเหล่านี้
จะท�ำหน้าที่ช่วยเหลือ คอยสอดส่อง ดูแลทรัพยากร
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แจ้งข้อมูล ข่าวสาร ท�ำหน้าที่ตรวจตรา เฝ้าระวัง
ไม่ให้มีการกระท�ำผิดหรือท�ำลายทรัพยากรในพื้นที่
และร่วมกับเจ้าหน้าที่ด�ำเนินการกับผู้กระท�ำความผิด
ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย และตามที่ได้มอบหมาย
ทั้งยังช่วยอ�ำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานด้าน
อื่นๆ เช่น ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานด้านวิชาการ เป็นต้น

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ เพิ่มประสบการณ์
เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้กับกลุ่มอาสาสมัคร   
ในการปฏิบัติงานช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในพื้นที่รับผิดชอบ
๒. เพื่อจัดตั้งกลุ่ม ขยายแนวร่วมเครือข่าย
กลุ่มอาสาสมัคร และสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ต่างๆ เพิ่มขึ้น

วิธีการด�ำเนินงาน
๑. จัดฝึกอบรม ให้ความรู้ โดยคัดเลือกประชาชน
ที่สมัครใจและมีความพร้อมในพื้นที่เป้าหมาย ที่ยัง
ไม่เคยผ่านการฝึกอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
อ�ำนาจหน้าที่ วิธีการ ขั้นตอน การปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่
๒. ฝึกปฏิบัติงานจริงกับเจ้าหน้าที่ เช่น การออก
ตรวจตรา เฝ้าระวัง ป้องกัน แจ้งข่าว และการปฏิบัติ
กับผู้ท�ำผิดกฎหมาย การป้องกันตัว ใช้ระยะเวลา ๒ วัน
๓. จัดให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมายอาสาสมัคร
ที่เคยผ่านการฝึกอบรมตามความต้องการ เพื่อทบทวน
เพิ่มทักษะ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นการเพิ่มศักยภาพ
การท�ำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผลการด�ำเนินงาน
การจั ด ประชุ ม และฝึ ก อบรมเครื อ ข่ า ยกลุ ่ ม
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ด�ำเนินการ รวม ๒ ครั้ง มีอาสาสมัครเข้าร่วม ๑๐๐ คน
เป็นการ จัดฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ตรวจตราเฝ้าระวัง และฝึกอบรมเพื่อจัดตั้ง กลุ่มอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดังนี้

ครั้งที่ ๑  วันที่ ๖ – ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ฝึกอบรม
การใช้วิทยุสื่อสาร (วิทยุสมัครเล่น) ส�ำหรับเชื่อมการสื่อสาร
เพิ่ ม ศั ก ยภาพของเครื อ ข่ า ยอาสาสมั ค รเฝ้ า ระวั ง    
ในการปฏิบัติงานพื้นที่อ่าวกะเปอร์ จังหวัดระนอง
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม เป็นอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่อ่าวกะเปอร์
ที่เคยผ่าน การฝึกอบรมและปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่
ในพื้นที่ ๒ อ�ำเภอ จาก ๔ ต�ำบล ได้แก่ ต.ม่วงกลวง
ต.กะเปอร์ ต.บางหิน อ.กะเปอร์ และ ต.นาคา อ.สุขส�ำราญ
รวม ๕๐ คน พร้อมทั้งตั้งกองทุนจัดซื้อวิทยุสมัครเล่น
ในเบื้องต้นศูนย์อนุรักษ์ฯ ที่ ๕ (จ.ภูเก็ต) บริจาควิทยุ
จ�ำนวน ๗ เครื่อง เพื่อให้ผ่อนซื้อในสมาชิกอาสา และ
จะขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้น
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๐ – ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ พื้นที่
อ.ตะกั่วทุ่ง ๓ ต�ำบล ได้แก่ ต.นาใต้ ต.โคกลอย  จ.พังงา
และ ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต รวม ๓๘ คน เป็นการ
ฝึกอบรมให้ความรู้พื้นฐานในการเป็นอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ฝึกการปฏิบัติการ
น�ำเรือออกปฏิบัติงานในทะเล การป้องกันตัว การตรวจค้น
จับกุมควบคุมตัวผู้กระท�ำผิด และการส่งคดีกับพนักงาน
สอบสวน ในการให้ความรู้ได้เชิญอัยการจังหวัดภูเก็ต
ให้ความรู้กฎหมาย และกองก�ำกับการต�ำรวจตระเวน
ชายแดนที่ ๔๒๕ อ.ตะกั่วป่า เป็นครูผู้ฝึกปฏิบัติ
หลังการฝึกอบรมมีอาสาสมัครเข้าร่วมปฏิบัติงาน
ในเรือกับเจ้าหน้าที่ รวม ๘ ครั้ง อ่าวกะเปอร์ ๖ ครั้ง
และ จ.ภูเก็ต ๒ ครั้ง
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การเสริมสร้างสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน
เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

แนวทางและนโยบายการด�ำเนินงานของกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง และตามหลักรัฐธรรมนูญที่ให้
ความส�ำคัญ เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กร
ภาคประชาชน ชุมชนท้องถิ่นผู้มีส่วนได้เสียในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้แนวทางการส่งเสริมความเข้มแข็ง
โดยการสนับสนุนบทบาทของผู้น�ำชุมชน ผู้น�ำท้องถิ่น
กลุ่มอาสาสมัคร คณะบุคคลที่เป็นแกนน�ำการขับเคลื่อน
การท�ำงานในพื้นที่ สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ
หลักการและเหตุผล
จัดให้มีเวทีการประชุมส�ำหรับ เป็นช่องทางพบปะหารือ
ศูนย์อนุรักษ์ ฯ ที่ ๕ (จ.ภูเก็ต) ร่วมกับประชาชน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น จึงเป็นภารกิจที่ส�ำคัญของ
ผู้น�ำชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรท้องถิ่น
เจ้าหน้าที่ของศูนย์ที่ต้องด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อบริหารจัดการ อนุรักษ์และฟื้นฟู
ให้บรรลุเป้าหมาย
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการท�ำลายทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง โดยให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จ�ำเป็น วัตถุประสงค์
จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้ความส�ำคัญ
๑. เพื่อส่งเสริมบทบาทของผู้น�ำ  ประชาชน
กับบทบาทหน้าที่และกระบวนท�ำงานของชุมชน ในการ ชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรปกครองท้องถิ่น
จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มศักยภาพความเข้มแข็ง และผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านการบริหารจัดการทรัพยากร
ในการจัดการทรัพยากรพื้นที่ตนเอง โดยหลายพื้นที่ ทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่
ได้มีการจัดท�ำแผนงาน จัดท�ำโครงการ กิจกรรม มีการ
๒. เพื่อสนับสนุนกระบวนการท�ำงานแบบ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง แต่ในพื้นที่บางแห่งมีความพร้อม มีส่วนร่วม และสร้างความเข้มแข็งของผู้น�ำ ประชาชน
ปฏิบัติงาน แต่ขาดงบประมาณด�ำเนินการ และต้องการ ชุมชน องค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการ
ให้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปร่วมช่วยเหลือให้ค�ำแนะน�ำ ซึ่งตรงกับ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่
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วิธีด�ำเนินการ

๑. จัดให้มีเวทีการประชุมผู้น�ำ ประชาชน ชุมชน
และองค์กรท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชนและผู้ที่
เกี่ยวข้อง ส�ำหรับเป็นช่องทางในการพบปะแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ระดมแนวคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์
สร้างความเข้าใจ ร่วมก�ำหนดแนวทางมาตรการ จัดท�ำแผน
และการท�ำงานร่วมในการจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งในพื้นที่
๒. จัดท�ำตัวอย่างแผนงานโครงการ และกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง เพื่อเป็นแนวทางให้กับชมชน องค์กร
ปกครองท้องถิ่น ในด้านจัดท�ำแผน หรือผลักดันงบประมาณ
สนับสนุนการด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ
๓. ผลั ก ดั น ให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ง านตามแผนจั ด ส่ ง
เจ้าหน้าที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือ ให้ค�ำแนะน�ำ 
จัดการฝึกอบรมให้ความรู้ หรือจัดทัศนศึกษาดูงาน
ให้กับผู้น�ำชุมชน และองค์กรปกครองท้องถิ่น เพื่อ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ท�ำงานระหว่างพื้นที่ ในด้าน
การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๔. ให้ ก ารสนั บ สนุ น วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ จ� ำ เป็ น
และส่งเจ้าหน้าที่ตรวจเยี่ยม เข้าร่วมประชุม ชี้แจง     
ให้ค�ำปรึกษาและร่วมปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง
๕. ร่วมในการแก้ไขปัญหา เพื่อลดความขัดแย้ง
เสนอแนะแนวทางและน�ำมาตรการที่มีข้อยุติ เพื่อไปสู่
กระบวนการออก กฎ กติกา ของชุมชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๖. ติดตาม ประเมินผล วิเคราะห์ การท�ำงาน
ส่งเสริมสนับสนุนการด�ำเนินงานของผู้น�ำ  ชุมชน
องค์กร และผู้เกี่ยวข้อง ปรับปรุงพัฒนารูปแบบการ
ท�ำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผลการด�ำเนินงาน

การด�ำเนินงานกิจกรรมเสริมสร้างสนับสนุน
การมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรทางทะเล มีผลสรุป ดังนี้
๑. จัดการประชุมผู้น�ำในระดับพื้นที่รวม ๖ ครั้ง
มีกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน หมู่บ้าน
๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมปฎิบัติงาน และเข้าร่วม
ท�ำกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ รวม ๕๖ ชุมชน ดังนี้
จังหวัดภูเก็ตรวม ๑๘ ชุมชน ได้แก่ ชุมชน
อ่าวฉลอง ชุมชนบ้านราไวย์ ชุมชนอ่าวกะตะ กะรน
ชุมชนอ่าวป่าตอง ชุมชนอ่าวบางเทา ชุมชนในยาง
ชุมชนไม้ขาว ชมชนบ้านหินลูกเดียว ชุมชนในต�ำบล
ป่าคลอก ๖ หมู่บ้าน ชุมชนบ้านกู้กู ชุมชนอ่าว
จังหวัดพังงา รวม ๒๓ ชุมชน ได้แก่ ชุมชนโคกกลอย
ชุมชนในไร่ ชุมชนบ้านส�ำนัก ชุมชนบ้านทุ่งนางด�ำ 
ชุมชนบ้านท่าไร่ ชุมชนบ้านบางเตย ชุมชนบ้านเกาะไม้ไผ่
ชุมชนต�ำบลมะรุย บ้านคลองเคียน ชุมชนต�ำบล
เกาะยาวน้อย ๓ หมู่บ้าน ชุมชนต�ำบลเกาะยาวใหญ่
๒ หมู่บ้าน ชุมชนต�ำบลพรุใน ๔ หมู่บ้าน
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จังหวัดระนอง ๑๕ ชุมชน ได้แก่ ต�ำบลม่วงกลวง
ต�ำบลกะเปอร์ ต�ำบลบางหิน ต�ำบลนาคา ต�ำบลเกาะพะยาม
ต�ำบลราชกรูด
๓. สนั บ สนุ น วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ จ� ำ เป็ น ในการ
ปฏิบัติงาน รวม ๖ พื้นที่ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์
ทุ่นผูกเรือ ปะการังเทียมขนาดเล็ก สื่อ ได้แก่ ชุมชน
อ่าวกะเปอร์ ชุมชนอ่าวพังงา ชุมชนฝั่งตะวันตก
จังหวัดภูเก็ต
๔. มีหน่วยงาน องค์กรปกครองท้องถิน่ ปฏิบัติงานร่วม
และให้การสนับสนุนงบประมาณด�ำเนินกิจกรรมในพื้นที่
รวม ๒๒ หน่วยงาน ได้แก่ การสนับสนุนงบประมาณ
จัดประชุมต่างๆ วัสดุทุ่นผูกเรือ ปะการังเทียม การ
จัดกิจกรรมอนุรักษ์ เช่น การเก็บขยะชายหาด เก็บขยะ
ทะเล  เป็นต้น จ.ภูเก็ต ได้แก่ อบจ.ภูเก็ต เทศบาล
เมืองป่าตอง เทศบาลรัษฎา เทศบาลกะรน เทศบาลราไวย์
เทศบาลวิชิต อบต.เชิงทะเล อบต.ไม้ขาว อบต.กมลา
อบต.เชิงทะเล อบต.ป่าคลอก อบต.วิชิต จ.พังงา
อบต.พรุใน อบต.มะรุ่ย อบต.บางเตย อบต.โคกกลอย
อบต.คุระบุรี จ.ระนอง ได้แก่ อบต.ม่วงกลวง อบต.กะเปอร์
อบต.นาคา อบต.บางหิน อบต.เกาะพะยาม
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การเสริมสร้างเครือข่ายภาคีบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

หลักการเหตุผล

ศูนย์อนุรักษ์ ฯ ที่ ๕ (จ.ภูเก็ต) เป็นเจ้าภาพ
รับผิดชอบจัดการประชุมสัมมนา เครือข่ายภาคีบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในการสร้าง
กระบวนการ มีส่วนร่วมการจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งระดับเครือข่ายจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
๓ จังหวัด ได้แก่ ระนอง พังงา ภูเก็ต และระดับกลุ่ม
จังหวัดอันดามัน ๖ จังหวัด เพื่อเป็นเครื่องมือช่องทาง
ในการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน สร้างความรู้ ความเข้าใจ
รวบรวมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การท�ำงาน จัดท�ำแผนและกระบวนการ
ในการแก้ไขปัญหา โดยมีแผนปฏิบัติงานและผลการ
ด�ำเนินงาน ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนอย่างต่อเนื่อง
มีส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดความเข้าใจ ความร่วมมือ     
เกิดความสัมพันธ์เป็นเครือขายภาคีใกล้ชิด มีความ
เข้มแข็งในระดับที่ดี
ซึ่งในกระบวนการประชุมแต่ละครั้งมีเครือข่าย
ภาคีเข้าร่วมครั้งละไม่น้อยกว่า ๑๕๐ – ๒๐๐ คน
ประกอบด้วยผู้แทนองค์กรภาครัฐ เอกชน องค์กร
พัฒนาเอกชน ผู้แทนชุมชน ผู้น�ำประชาชน และผู้ที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดอันดามัน โดยจัดขึ้นทุกๆ

๔ เดือน ศูนย์อนุรักษ์ฯ ที่ ๕ (จ.ภูเก็ต) เป็นเลขาจัดท�ำ
รวบรวมผลการด�ำเนินงาน ให้เกิดความเข้มแข็ง
ในการท�ำงานภายใต้กรอบความร่วมมือของเครือข่ายภาคี
มีความใกล้ชิดของภาคประชาชน ชุมชน องค์กร
พัฒนาเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ เป็นกลไกและ
กระบวนการท�ำงานของผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่มีประสิทธิภาพ
มีผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ยัง
ใช้เวทีการประชุมเพื่อเป็นช่องทางประสาน การจัดตั้ง
คณะท�ำงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ระดับจังหวัด ระดับกลุ่มจังหวัด และการสรรหา
คณะกรรมการเครือข่ายภาคีระดับชาติ

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อจัดให้มีการประชุมสัมมนาเครือข่าย
ภาคีระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดอันดามัน เพื่อเป็น
กลไกในการปรึกษาหารือ ระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การท�ำงาน สร้างความเข้าใจ จัดท�ำแผน
ปฏิบัติงาน รายงานผลปฏิบัติงาน และเสนอแนะ
มาตรการแนวทางความร่วมมือในการจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งพื้นที่ฝั่งดันดามัน
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๕. ด�ำเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวสารผลการ
ด�ำเนินงานเครือข่ายภาคีให้เป็นที่แพร่หลาย และ
ขยายเครือข่ายความร่วมมือผลักดันให้มีการจัดตั้ง
คณะท�ำงานร่วม และมีแนวทางในการท�ำงานที่ชัดเจน
เป็นรูปธรรม
๖. ผลักดันให้มีการจัดประชุมเชื่อมโยงเครือข่าย
ภาคีระดับต่างๆ เพื่อน�ำไปสู่ข้อเสนอแนะความร่วมมือ
ระดับชาติ
๗. รวบรวมจัดท�ำฐานข้อมูลเครือข่ายภาคีที่
วิธีด�ำเนินการ
เกี่ยวข้องส�ำหรับใช้อ้างอิง และเชื่อมกับเครือข่าย
๑. จัดให้มีเวทีการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ บริหารจัดการในพื้นที่ชุมชนชายฝั่งกลุ่มจังหวัดอื่น
ใช้ระยะเวลาการจัดประชุม   ๒ - ๓ วัน ขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายในแต่ละครั้ง โดยเชิญ ผลการด�ำเนินงาน
จั ด ประชุ ม สั ม มนาส่ ง เสริ ม เครื อ ข่ า ยภาคี
เครือข่ายภาคประชาชน ชุมชน หน่วยงาน เอกชน
องค์กรพัฒนาเอกชน หน่วยงานภาครัฐ และผู้ที่เกี่ยวข้อง บริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั ่ ง
ในพื้นที่ ๖ จังหวัด และในจังหวัดที่รับผิดชอบเข้าร่วม ด�ำเนินการดังนี้
๑. จัดประชุมเครือข่ายภาคีระดับกลุ่ม ๖ จังหวัด
โดยจัดขึ้นทุกๆ ๔ เดือน
๒. ร่ ว มกั บ เครื อ ข่ า ยภาคี ก� ำ หนดประเด็ น อันดามัน ๓ ครั้ง
		
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๔ – ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และหัวข้อการประชุม
๓. เชิ ญ กลุ ่ ม เป้ า หมายเข้ า ร่ ว มประชุ ม ณ มูลนิธิอันดามัน (SAN) ต.ควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง
ประกอบด้วยผู้แทนเครือข่ายภาคีแต่ละพื้นที่แต่ละ มีเครือข่ายภาคีเข้าร่วมรวม ๒๐๐ คน เป็นการ
จังหวัด เช่น ผู้แทนประชาชน ผู้น�ำชุมชน กลุ่มอนุรักษ์ ประชุมรวม  
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๙ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔
กลุ่มอาชีพ ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากร 		
ทางทะเลและชายฝั่ง องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กร ณ โรงแรมเขาหลักซีวิว รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.ตะกั่วป่า
จ.พังงา มีผู้เข้าร่วม ๑๐๐ คน เป็นคณะท�ำงานกลุ่ม
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
๔. สรุปผลการประชุม ผลการด�ำเนินงาน จังหวัดและเครือข่ายภาคีในพื้นที่ ๖ จังหวัด
ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๑ - ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔
ประเด็นปัญหาข้อเสนอแนะ และมาตรการแนวทาง
ด�ำเนินงานเสนอแนะหน่วยงาน กรมทรัพยากรทางทะเล ณ โรงแรมเมอร์ลิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต มีผู้เข้าร่วม
๒๐๐ คน เป็นการประชุมคณะท�ำงานกลุ่มจังหวัด
และชายฝั่ง หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
ร่วมกับเครือข่ายภาคีรวม ๖ จังหวัด
๒. เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ กลไกกระบวนการ
ท�ำงานแบบมีส่วนร่วม ส่งเสริมความเข้มแข็งของ
เครือข่ายภาคีที่เกี่ยวข้องในการจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง ในพื้นที่ ๖ จังหวัด
๓. เพื่อสนับสนุนกระบวนการการท�ำงานของ
คณะท�ำงาน คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
อันดามัน ให้มีความต่อเนื่องมีผลเป็นรูปธรรม
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ผลที่ได้รับจากการจัดประชุม มีผู้แทนเครือข่าย
ภาคีทุกภาคส่วนในพื้นที่ ๖ จังหวัด ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ คน
60 ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดท�ำ  รายงานผลการ
ด�ำเนินงาน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ น�ำเสนอประเด็นปัญหา และก�ำหนด
แนวทางในการท�ำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่กรม และได้แผน
ด้านบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ใช้ ส� ำ หรั บ จั ด ท� ำ งบประมาณของหน่ ว ยงานกรม         
และหน่วยงานเกี่ยวข้องในพื้นที่
๒. การประชุ ม เครื อ ข่ า ยภาคี ร ะดั บ จั ง หวั ด
รวม ๓ ครั้ง ได้แก่ จังหวัดพังงา ๒ ครั้ง และจังหวัด
ภูเก็ต ๑ ครั้ง ดังนี้       
		
ครั้ ง ที่ ๑ วั น ที่ ๒๓ ธั น วาคม ๒๕๕๓ ณ
บริเวณชายหาดเขาปิหลาย ตโคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง
จ.พังงา เพื่อก�ำหนดแนวทางแผนปฏิบัติงานและ
ก� ำ หนดบทบาทหน้ า ที่ ข องคณะท� ำ งานเครื อ ข่ า ย
ชุมชนชายฝั่งจังหวัดพังงา มีกลุ่มชุมชนชายฝั่ง
ที่เกี่ยวข้องพื้นที่ ๖ อ�ำเภอ ที่ติดทะเลเข้าร่วม ๑๐๐ คน
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ ห้อง
ประชุมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติถลาง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อ
ชี้แจงการจัดตั้งคณะท�ำงานเครือข่ายภาคีบริหาร
จั ด การทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั ่ ง จั ง หวั ด
ภูเก็ต และบทบาทหน้าที่คณะท�ำงานและวิเคราะห์
สถานการณ์ชุมชนเครือข่ายมีเครือข่ายเข้าร่วม ๓๐ คน
ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ ห้อง
ประชุมกองทุนสงเคราะห์สวนยาง ต.โคกกลอย
อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เพื่อรายงานผลการด�ำเนินงาน
และยกร่ า งบทบาทคณะท� ำ งานเครื อ ข่ า ยภาคี
จังหวัดพังงา พร้อมทั้งทบทวนบทบาทหน้าที่ มีตัวแทน
ของเครือข่ายระดับจังหวัดเข้าร่วม ๓๐ คน

		
ผลที่ได้รับจากการจัดประชุม มีผู้แทน
เครือข่ายภาคีในพื้นที่จังหวัดพังงาและภูเก็ต ไม่น้อยกว่า
๑๐๐ คน มีส่วนร่วมในการพิจารณาการสรรหาและ
จัดตั้งคณะท�ำงานแผนปฏิบัติการระดับจังหวัด
๓. จัดประชุมส่งเสริมเครือข่ายเพื่อเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกับกลุ่มนิติการกรม
รวม ๒ ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ ๑  วันที่ ๒ – ๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ
โรงแรมสินเกียรติธานี อ.เมือง จ.สตูล มีชุมชนเครือข่าย
เข้าร่วม ๑๑๐ คน
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๘ – ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ
โรงแรมเขาหลักซีวิว รีสอร์ท แอนด์สปา อ.ตะกั่วป่า     
จ.พังงา มีเครือข่ายชุมชนเข้าร่วม ๑๑๐ คน
		
ผลที่ได้รับจากการจัดประชุม มีผู้แทน
เครือข่ายภาคีในพื้นที่ ๖ จังหวัดอันดามัน ไม่น้อย
กว่า ๒๐๐ คน ได้รับความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
เนื้อหาร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งอย่างดียิ่ง สามารถน�ำไปเผยแพร่
ขยายผลในชุมชนชายฝั่งในพื้นที่ตนเอง ได้ข้อมูล
ข้อเสนอแนะแนวทาง และแนวร่วมในการผลักดัน
ร่างกฎหมายดังกล่าว ตลอดจนข้อสรุปเนื้อหาของ
กฎหมายอยู ่ บ นความต้ อ งการความเป็ น จริ ง ของ
สภาพชุ ม ชนชายฝั ่ ง ส� ำ หรั บ ให้ ก รมทรั พ ยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง เป็นข้อมูลสนับสนุนที่เป็นประโยชน์
ในการชี้ แ จงและผลั ก ดั น กฎหมายในขั้ น ตอน        
การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฏร
๔. มี ฐ านข้ อ มู ล เครื อ ข่ า ยชุ ม ชนชายฝั ่ ง
ที่ปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์อนุรักษ์ ฯ ที่ ๕ (จ.ภูเก็ต) ใน
การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และพังงา รวม ๒ เล่ม
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การจัดท�ำคู่มือและสื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

หลักการและเหตุผล

ศูนย์อนุรักษ์ฯ ที่ ๕ (จ.ภูเก็ต) ได้ด�ำเนินงาน
กิจกรรมที่เกี่ยวกับการ สงวน อนุรักษ์และฟื้นฟู ป้องกัน และ
ปราบปรามการท�ำลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามัน ควบคู่ไปกับการส่งเสริม เผยแพร่
ความรู้ สร้างความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผล
การด�ำเนินงาน บทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน ข้อมูล
ข่าวสาร ความรู้ ที่เป็นประโยชน์ด้านการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูทรัพยากร ให้ประชาชน ชุมชนชายฝั่ง องค์กร
หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้รับทราบ เช่น
การจัดท�ำติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จัดท�ำสื่อสิ่งพิมพ์
แผ่นข้อความ สื่อวีดีทัศน์ จัดท�ำและปรับปรุงศูนย์
เรียนรู้ในพื้นที่ จัดท�ำคู่มือประกอบการจัดฝึกอบรม
จัดประชุมสัมมนา เป็นต้น ช่วยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ได้รับทราบ มีความเข้าใจที่ถูกต้อง และเป็นช่องทาง
สื่อสารท�ำให้เกิด ความร่วมมือ มีทัศนคติที่ดีเป็นประโยชน์
ต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ แ ละหน่ ว ยงาน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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๑. เพื่ อ จั ด ท� ำ สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ เ ผยแพร่
ความรู ้ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร ผลการด� ำ เนิ น งานของ
ศูนย์อนุรักษ์ ฯ ที่ ๕ (จ.ภูเก็ต) และของกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง ให้กับผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ
๒. เพื่อเป็นสื่อเผยแพร่ ให้ความรู้ สร้างความ
เข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟู และ
การส่งเสริมการมีส่วนร่วม ส�ำหรับใช้ประกอบการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

วิธีการด�ำเนินงาน
๑. ด�ำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้
ข้อมูล ข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งผ่านสื่อต่าง ๆ
๒. จัดท�ำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่รูปแบบ
ต่างๆ เช่น สื่อในเว็ปไซต์ เอกสาร คู่มือหนังสือ
วีดีโอ ป้ายประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ บอร์ดนิทรรศการ
จัดแสดงผลงาน และอื่นๆ มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
แต่ละเรื่อง
๓. จัดท�ำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่รูปแบบ
ต่างๆ ส�ำหรับประกอบในการจัดฝึกอบรม และประชุม
สัมมนา เช่น เอกสาร หนังสือ คู่มือและอื่นๆ มีเนื้อหา
ที่เกี่ยวข้องและข้อความที่น่าสนใจ
๔. น�ำสื่อเผยแพร่ไปแจกกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง
ในพื้นที่ปฏิบัติงาน ประเมินผลความต้องการและความ
พึงพอใจและปรับปรุงรูปแบบ เนื้อหาให้เหมาะสม
กับสถานะความเป็นจริงและกลุ่มเป้าหมาย

ผลการด�ำเนินงาน

๑. การประชาสัมพันธ์ผลงานความรู้ ผ่าน
เว็บไซต์ของศูนย์ และของกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง เกี่ยวกับการด�ำเนินกิจกรรมด้านการ
คุ้มครองอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เช่น การค้าขายปะการัง ปลาทะเลสวยงาม กิจกรรม
อนุรักษ์และฟื้นฟู และกิจกรรมส่งเสริมจ�ำนวน ๑๐ ครั้ง
๒. จั ด ท� ำ ป้ า ยประชาสั ม พั น ธ์ ก ารอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวม ๒๙ ป้าย ดังนี้
๒.๑ จัดท�ำป้ายประชาสัมพันธ์ข้อปฏิบัติ
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ปะการัง จ�ำนวน ๒๐ ป้าย
๒.๒ ซ่ อ มแซมป้ า ยประชาสั ม พั น ธ์
ประกาศพื้นที่คุ้มครองแหล่งหญ้าทะเลและปะการัง
จ�ำนวน ๖ ป้าย
๒.๓ จั ด ท� ำ ป้ า ยประชาสั ม พั น ธ์ พื้ น ที่
แหล่งอนุรักษ์พันธุกรรมพืชหญ้าทะเล อ่าวป่าคลอก
จ�ำนวน ๓ ป้าย
๓. จัดท�ำสื่อเผยแพร่รูปแบบต่าง ๆ ดังนี้
๓.๑ สมุดคู่มือส�ำหรับประกอบการจัดฝึก
อบรมให้ความรู้ จ�ำนวน ๒,๐๐๐ เล่ม
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๕. การประชาสั ม พั น ธ์ เ กี่ ย วกั บ ภารกิ จ
คุ้มครองการท�ำลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
การลักลอบค้าขายปะการัง การจับปลาทะเลสวยงาม
ผ่านรายการโทรทัศน์ จ�ำนวน ๒ ครั้ง
๖. ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง เกาะไข่นอก จ�ำนวน ๑ แห่ง
๗. แจกและเผยแพร่สื่อคู่มือความรู้ด้านการ
อนุรักษ์ให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน
นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประมาณ ๒,๐๐๐ แผ่น

๓.๒ จัดพิมพ์โปสเตอร์ข้อความข้อปฏิบัติ
การท่องเที่ยวด�ำน�้ำ  ติดตามแหล่งท่องเที่ยวจ�ำนวน
๑,๐๐๐ แผ่น
๓.๓ จั ด พิ ม พ์ แ ผ่ น ไวนิ ล ข้ อ ปฏิ บั ติ ก าร
ท่องเที่ยวด�ำน�้ำแบบผิวน�้ำส�ำหรับมัคคุเทศก์ จ�ำนวน
๖๐๐ แผ่น
๓.๔ จัดท�ำสื่อวีดีทัศน์เผยแพร่ผลงาน
การจัดสร้างปะการังเทียมเป็นแหล่งท่องเที่ยวด�ำน�้ำ ๑ ชุด
๓.๕ จั ด พิ ม พ์ ร ายงานเผยแพร่ ผ ลการ
ด�ำเนินงานประจ�ำปี ๒๕๕๔ จ�ำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
๓.๖ จั ด ท� ำ วารสารข่ า วเครื อ ข่ า ยภาคี
บริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั ่ ง
จ�ำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
๓.๗ จั ด ท� ำ แผ่ น พั บ เผยแพร่ ผ ลงาน
ศูนย์อนุรักษ์ ฯ ที่ ๕ (จ.ภูเก็ต) จ�ำนวน ๒,๐๐๐ แผ่น
๔. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารภารกิจ ผลงาน
และกิจกรรม ผ่านรายการสถานีวิทยุกระจายเสียง
ในพื้นที่ รวม ๕ ครั้ง
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หลักการและเหตุผล

ศูนย์อนุรักษ์ ฯ ที่ ๕ (จ.ภูเก็ต) ส�ำนักอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีหน้าที่และภารกิจหลัก
ในการปฏิบัติงานคุ้มครองป้องกันการบุกรุกท�ำลาย
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อเฝ้าระวัง คุ้มครอง
ป้องกัน ดูแลรักษาพื้นที่แนวปะการัง แหล่งหญ้าทะเล
ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ทรัพยากรสัตว์ทะเล
หายากใกล้สูญพันธุ์ เช่น เต่าทะเล พะยูน โลมา
การลักลอบบุกรุกพื้นที่แหล่งทรัพยากร จับปลาสวยงาม
ในพื้นที่รับผิดชอบ ๓ จังหวัด ระนอง พังงา ภูเก็ต
พื้นที่แนวปะการัง ๒๑,๑๐๐ ไร่ หรือ ๓๓.๗๖ ตาราง
กิโลเมตร แหล่งหญ้าทะเล ๑๓,๖๐๐ ไร่ หรือ ๒๑.๗๖
ตารางกิโลเมตร และพื้นที่ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง
ความยาว ๘๒๙ กิโลเมตร หรือ ๒,๔๘๗ ตารางกิโลเมตร          
ตามเป้าหมายตัวชี้วัดระดับความส�ำเร็จของงาน
การคุ้มครองและพื้นที่ฟื้นฟูจ�ำนวนพื้นที่เป้าหมาย
ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ทรัพยากรปะการัง
และแหล่งหญ้าทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อให้
การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย ศูนย์อนุรักษ์ ฯ ที่ ๕
(จ.ภูเก็ต) จึงจัดท�ำแผนปฏิบัติงานด้านการคุ้มครอง
ตรวจตรา เฝ้าระวัง ป้องกันและปราบปราม การท�ำลาย
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยเน้นกระบวนการ
มีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน กลุ่มอาสาสมัคร
กลุ่มอนุรักษ์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
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๑. เพื่อปฏิบัติงานคุ้มครอง เฝ้าระวัง ป้องกัน
และปราบปรามการบุกรุกท�ำลายทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งในพื้นที่รับผิดชอบ ๓ จังหวัด ระนอง พังงา
และภูเก็ต ให้คงความสมบูรณ์เพื่อการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน
๒. เพื่ อ สร้ า งกระบวนการมี ส ่ ว นร่ ว มของ
ประชาชน ชุมชน กลุ่มอาสาสมัคร องค์กรหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวัง คุ้มครอง ดูแล ป้องกัน
การท�ำลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่
รับผิดชอบ

วิธีการด�ำเนินงาน
๑. จัดท�ำแผนปฏิบัติงาน โดยใช้เรือหรือรถยนต์
เป็นพาหนะออกปฏิบัติงาน ในพื้นที่แหล่งทรัพยากร
เป็นประจ�ำทุกเดือน ๆ ละ ๔ ชุดปฏิบัติงาน ครั้งละ
๑๐ – ๑๕ วัน ขึ้นอยู่กับสภาพปัญหา หรือออกปฏิบัติงาน
ตามที่ได้รับหรือมีการร้องเรียน เน้นการปฏิบัติงาน
ร่วมกับชุมชน กลุ่มอาสาสมัคร และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
๒. แบ่ ง พื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบของชุ ด ปฏิ บั ติ ง าน
แต่ละชุด พร้อมก�ำหนดแนวทาง วิธีและขั้นตอน
การปฏิบัติงาน ดังนี้

๒.๑ น�ำเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
รถยนต์ หรือเรือกลุ่มอาสาสมัคร ออกตรวจตรา
เฝ้าระวัง ควบคุมคุ้มครอง ป้องกัน และปราบปราม
รวมถึงการแก้ไขปัญหาการท�ำลายแหล่งทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่รับผิดชอบ เน้นพื้นที่
แหล่งทรัพยากรปะการัง แหล่งหญ้าทะเล ระบบนิเวศ
ทางทะเล สัตว์ทะเลหายาก พื้นที่สัตว์สงวนและ
คุ้มครองทางทะเล ด�ำเนินการปราบปรามการลักลอบ
จั บ หรื อ ค้ า หรื อ ครอบครองปะการั ง ปลาสวยงาม
ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่หรือการด�ำเนินกิจกรรมที่
อาจส่งผลกระทบกับแหล่งทรัพยากรโดยเน้นการ
หาข่าว และปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน กลุ่มอาสาสมัคร
กลุ่มอนุรักษ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่
๒.๒ ควบคุม ก�ำกับ ดูแล ตรวจสอบกิจกรรม
ท่องเที่ยว และกิจกรรมตาม แนวชายฝั่งที่มีหรืออาจส่ง
ผลกระทบกั บ แหล่ ง ทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั ่ ง
พร้อมกับให้ค�ำแนะน�ำผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ ให้ถูกต้อง
๒.๓ การติดตาม ตรวจสอบ ดูแลรักษา
ซ่อมแซมทุ่นแนวเขต ทุ่นผูกเรือ ในพื้นที่รับผิดชอบ
ให้สามารถใช้งานได้ปกติและต่อเนื่อง เพื่อป้องกัน
การทิ้งสมอเรือ บนแนวปะการัง พร้อมส�ำรวจ รวบรวม
ข้อมูล ติดตามการใช้ประโยชน์
๒.๔ ด�ำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความส� ำ คั ญ และการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรทางทะเล
และชายฝั่งให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เช่น ผู้น�ำ 
เยาวชน ชาวประมง นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ
ประชาชนทั่วไป หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
๒.๕ จัดเจ้าหน้าที่ เข้าพบปะ ตรวจเยี่ยม
ร่วมประชุม ปฏิบัติงานร่วมกับประชาชน ผู้น�ำ กลุ่ม
อนุรักษ์ ในพื้นที่ เพื่อหาข่าว หารือ แลกเปลี่ยน
การท�ำงาน ความคิดเห็น รับทราบปัญหา แนวทาง
การแก้ไขปัญหาการท�ำลาย และการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรในพื้นที่ จัดตั้งเครือข่ายอาสาเฝ้าระวัง
๒.๖ ส�ำรวจ รวบรวม จัดท�ำข้อมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับสถานการณ์ทรัพยากร สถานภาพการใช้ประโยชน์
สภาพปัญหา และแนวทางปฏิบัติงานคุ้มครองแต่ละพื้นที่

๒.๗ ปฏิบัติงานให้การช่วยเหลือ สนับสนุน
ประสานการปฏิบัติงานของชุมชนในด้านต่างๆ เพื่อ
สร้างความไว้วางใจ ความร่วมมือในพื้นที่รับผิดชอบ
๒.๘ ปฏิบัติงานให้การช่วยเหลือ สนับสนุน
การปฏิบัติงานของฝ่ายต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ
๒.๙ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลเป็นระยะ เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค
และปรับปรุงการท�ำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผลการด�ำเนินงาน

๑. จ�ำนวนวันในการน�ำเรือออกปฏิบัติงาน
ตรวจตรา  เฝ้าระวัง คุ้มครองป้องกันการท�ำลาย
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พื้นที่ ๓ จังหวัด ๓ ชุด
ปฏิบัติงาน รวม ๔๓๐ วัน ดังนี้
๑.๑ จังหวัดระนอง จ�ำนวน ๒๔๐ วัน
๑.๒ จังหวัดพังงาและภูเก็ต จ�ำนวน ๑๑๐ วัน
๑.๓ ออกปฏิ บั ติ ง านชุ ด เฉพาะกิ จ พื้ น ที่
จังหวัดภูเก็ต จ�ำนวน ๘๐ วัน
๒. ผลการจับกุมด�ำเนินคดีผู้กระท�ำความผิด
รวม ๑๒ คดี ผู้ต้องหา รวม ๕๑ คน รายละเอียด ดังนี้
๒.๑ วันที่ ๑  ตุลาคม ๒๕๕๓ จับกุมผู้กระท�ำ 
ความผิดข้อหามีไว้และครอบครอง ปลาสวยงาม
ของกลาง ปลาสวยงามจ�ำนวน ๑๘ ตัว ผู้ต้องหา ๒ คน
พื้นที่จับกุมบริเวณแหลมพันวา อ.เมือง จ.ภูเก็ต
๒.๒ วั น ที่ ๒๘ ธั น วาคม ๒๕๕๓ จั บ กุ ม
ผู้กระท�ำผิดท�ำการประมงอวนลากคู่ ข้อหาลักลอบ
ท�ำการประมงอวนลากในเขตห้าม ๓,๐๐๐ เมตร ผู้ต้องหา
๑๐ คน พื้นที่จับกุมบริเวณเกาะคางคาว อ.สุขส�ำราญ
จ.ระนอง
๒.๓ วั น ที่  ๑ ๙ มกราคม ๒๕๕๔ จั บ กุ ม
ผู้กระท�ำผิดท�ำการประมงอวนลากคู่ ข้อหาลักลอบ
ท�ำการประมงอวนลากในเขตหวงห้าม ๓,๐๐๐ เมตร
ผู้ต้องหา ๑๐ คน พื้นที่จับกุมบริเวณทะเล อ.เมือง
จ.ภูเก็ต
๒.๔ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔ จับกุมเรือ
อวนล้อมจับปลากะตัก ข้อหาลักลอบท�ำการประมง
อวนล้อมจับปลากะตักในเวลากลางคืนในเขตห้าม
ท�ำการประมงอ่าวพังงา ผู้ต้องหา ๖ คน พื้นที่ตะวันออก
ของเกาะภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
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๒.๕ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ จับกุม
ผู้กระท�ำผิดท�ำการประมงอวนลากคู่ ข้อหาลักลอบ
ท�ำการประมงอวนลากในเขตหวงห้าม ๓,๐๐๐ เมตร
ผู้ต้องหา ๑๑ คน พื้นที่จับกุมบริเวณทางด้านทิศใต้
ของอ่าวป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

๓.๒ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๔ ตรวจยึด
เรือยนต์ประมงหางยาว จ�ำนวน ๑ ล�ำ พร้อมเครื่อง
มืออวนลาก ๑  ปาก ข้อหาลักลอบท�ำการประมง
อวนลากในเขตหวงห้าม ๓,๐๐๐ เมตร ผู้ต้องหา
หลบหนีการจับกุม พื้นที่ตรวจยึดบริเวณอ่าวแหลมหงา
๒.๖ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ผู้ต้องหา ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต
๑ คน จับกุมผู้กระท�ำความผิดลักลอบขายผลิตภัณฑ์
๓.๓ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จับกุม
ที่ท�ำจากสัตว์ป้าคุ้มครอง ข้อกล่าวหามีไว้และครอบครอง เรืออวนลากคู่ ข้อหาลักลอบท�ำการประมง ในเขตห้าม
เพื่อการค้าสัตว์ป่าสงวนและคุ้มครอง รวมถึงซาก ๓,๐๐๐ เมตร ผู้ต้องหาต่อสู้ขัดขวาง และหลบหนี
สัตว์ป่าสงวนและคุ้มครองโดยมิได้รับอนุญาต ของกลาง การจับกุม เหตุเกิดในทะเลอันดามันพื้นที่บริเวณ
เป็นผลิตภัณฑ์ก�ำไลข้อมือท�ำจากกัลปังหา จ�ำนวน หัวแหลมเขาอ่าวอาง ต�ำบลราชกรูด อ�ำเภอเมือง
๑๒๐ ชิ้น และชิ้นส่วนกัลปังหา ๒๐ ชิ้น พื้นที่จับกุม จังหวัดระนอง
บริเวณตลาดนัดเชิงทะเล ต.เชิงทะเล อ. ถลาง จ.ภูเก็ต
๓.๔ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ตรวจยึด
ปลาทะเลสวยงาม ข้อหามีไว้ครอบครองปลาสวยงาม
ของกลางปลาสวยงามทั่วไป ๑,๐๓๕ ตัว ปลาบู่ทราย
แก้มจุด ๒๓๐ ตัว ปลาจิ้มฟันจระเข้ ๓๐ ตัว เม่นทะเล
๔๕ ตัวรวมทั้งหมด ๑,๓๕๐ ตัว ผู้ต้องหาหลบหนีการจับกุม
พื้นที่ตรวจยึดบริเวณอ�ำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
๓.๕ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ตรวจยึด
เรือยนต์ประมงหางยาว จ�ำนวน ๑ ล�ำ พร้อมเครื่องมือ
อวนลาก ๑ ปาก ข้อหาลักลอบท�ำการประมงในเขต
หวงห้าม ๓,๐๐๐ เมตร ผู้ต้องหาหนีการจับกุม พื้นที่
ตรวจยึดบริเวณอ่าวคลองสน ต.พรุใน อ.เกาะยาว
จ.พังงา

๓. ตรวจยึดของกลาง ๔ คดี ไม่มีผู้ต้องหา 
ของกลางประกอบด้วยเรือยนต์ประมงหางยาว
จ�ำนวน ๓ ล�ำ เครื่องมือประมง ๓ ชนิด และ   
ปลาสวยงาม ๑,๓๕๐ ตัว ดังนี้
๓.๑ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๔ ตรวจ
ยึดเรือยนต์ประมงหางยาว จ�ำนวน ๑  ล�ำ  เครื่อง
มืออวนลาก ๑  ปาก ข้อหาลักลอบท�ำการประมง
อวนลากในเขตหวงห้าม ๓,๐๐๐ เมตร ผู้ต้องหา
หลบหนีการจับกุม พื้นที่ตรวจยึดบริเวณแหล่งหญ้าทะเล
อ่าวป่าคลอก ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
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๓.๖ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ทหารและต�ำรวจ ตรวจค้นจับกุมเรืออวนลากคู่
ต้องสงสัยที่ยิงเรือเจ้าหน้าที่ ๑  คดี ผู้ต้องหา ๑๑ คน
ข้อหาร่วมกันมียาเสพย์ติด กัญชาอัดแห้งไว้ในครอบครอง
จ�ำนวน ๑๖๕ กรัม ให้ที่พักอาศัย ซ่อนเร้น ช่วยเหลือ
คนงานต่างด้าวเข้าเมืองให้พ้นการจับกุม และเป็น
บุคคลต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร โดยมิได้
รับอนุญาต พื้นที่จับกุมบริเวณท่าเทียบเรือประมง
อ.คุระบุรี จ.พังงา
๔. การรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นและให้ ก ารช่ ว ย
เหลือสัตว์ทะเลหายากใกล้สูญพันธุ์ (พะยูน โลมา 
วาฬ และเต่าทะเล)
		
การรับเรื่องแจ้งเกี่ยวกับสัตว์ทะเลหายาก
ด�ำเนินการตรวจสอบข้อมูล พร้อมประสานงานเจ้าหน้าที่
สถาบันวิจัย ฯ ให้ความช่วยเหลือ จ�ำนวน ๑๒ ครั้ง ดังนี้
๔.๑ เดือนตุลาคม ๒๕๕๓ จ�ำนวน ๑ ครั้ง
พบซากวาฬ ๑ ตัว บริเวณเกาะพีพี จังหวัดกระบี่ น�ำซาก
ไปตรวจพิสูจน์หาสาเหตุการตายที่สถาบันวิจัยฯ  
๔.๒ เดือนธันวาคม ๒๕๕๓ จ�ำนวน ๑ ครั้ง
พบซากเต่าตนุ ๒ ตัว บริเวณ อ่าวบางเทา อ.ถลาง
จ.ภูเก็ต น�ำซากไปตรวจพิสูจน์หาสาเหตุการตายที่
สถาบันวิจัย ฯ  
๔.๓ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จ�ำนวน ๒ ครั้ง
พบซากพะยูน ๑  ตัว บริเวณทางด้านทิศตะวันออก
ของเกาะค้างคาว ต.ม่วงกลวง อ.กะเปอร์ จังหวัด

ระนอง และพบซากเต่ากระ ๑ ตัว บริเวณเกาะญี่ปุ่น
อ.สุขส�ำราญ จ.ระนอง น�ำซากไปตรวจพิสูจน์
สาเหตุการตายที่สถาบันวิจัย ฯ    
๔.๔ เดือนมีนาคม ๒๕๕๔ จ�ำนวน ๓ ครั้ง
(๑) พบซากเต่ามะเฟือง ๑  ตัว บริเวณคลองท่าจีน
ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต (๒) พบซากพะยูน ๑ ตัว
บริเวณป่าชายเลนกาง ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา
น�ำซากพิสูจน์สาเหตุการตาย (๓) พบเต่าหญ้าเกยตื้น
ได้รับบาดเจ็บ ๑  ตัว บริเวณหาดไม้ขาว ต.ไม้ขาว
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต น�ำไปตรวจรักษา ที่สถาบันวิจัยฯ
และปล่อยคืนสู่ทะเล
๔.๕ เดือนเมษายน ๒๕๕๔ จ�ำนวน ๑ ครั้ง
พบเต่าตนุได้รับบาดเจ็บ ๑ ตัว บริเวณชายหาดหน้า
โรงแรมเคปพันวา ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต น�ำไป
ตรวจรักษาที่สถาบันวิจัย ฯ จนหาย และปล่อยคืนสู่ทะเล
๔.๖ เดื อ นพฤษภาคม ๒๕๕๔ จ� ำ นวน
๑  ครั้ง พบเต่าหญ้าได้รับบาดเจ็บ ๑  ตัว บริเวณ
หน้าโรงแรมเชอราตันแกรนด์ ต.เชิงทะเล อ.ถลาง
จ.ภูเก็ต น�ำไปตรวจรักษา ที่สถาบันวิจัย ฯ และ
ปล่อยคืนสู่ทะเล
๔.๗ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔ จ�ำนวน ๓ ครั้ง
(๑) พบโลมาฟันห่างเกยตื้น ๒ ตัว ตาย ๑ ตัว บาดเจ็บ
สาหัส และตาย ๑ ตัว บริเวณบ้านเกาะไม้ไผ่ อ.เมือง
จ.พังงา น�ำซากพิสูจน์ที่สถาบันวิจัยฯ หาสาเหตุ
การตาย (๒) พบซากเต่ากระ ๑ ตัว บริเวณชายหาด
กะตะ ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต น�ำซากไปตรวจ
พิสูจน์สาเหตุการตายที่สถาบันฯ (๓) พบเต่าตนุได้
บาดเจ็บ ๑ ตัว บริเวณหาดป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
น�ำไปตรวจรักษาที่สถาบันวิจัยฯ และปล่อยกลับ
คืนสู่ทะเล  
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๕.๓.๒ ส่ ง เจ้ า หน้ า ที่ ใ ห้ ค� ำ แนะน� ำ 
ชี้แจง ท�ำความเข้าใจ ให้ความรู้เกี่ยวกับ ข้อกฎหมาย
ในการซื้อขาย หรือมีไว้ครอบครอง ปลาทะเลสวยงาม
ปะการัง และสัตว์ทะเลอื่น ๆ ที่ผิดกฎหมาย กับ
ผู ้ ป ระกอบการเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น�้ ำ ในกระชั ง พื้ น ที่
จังหวัดภูเก็ตและพังงา จ�ำนวน ๕ ครั้ง ๕ แห่ง
๕.๓.๓ ประสานงานสถานี โ ทรทั ศ น์
ช่อง ๗ เพื่อจัดท�ำรายการสารคดีเชิงข่าวเปิดโปง
การค้าขายปลาทะเลสวยงาม ปะการัง และสัตว์ทะเล
อื่นๆ เพื่อการป้องปราม จ�ำนวน ๑ ครั้ง  

๕. ควบคุม ก�ำกับ ดูแล การด�ำเนินกิจกรรม
ต่างๆ ไม่ให้เกิดผลกระทบกับแหล่งทรัพยากร ๘ ครั้ง
๕.๑ ควบคุม ก�ำกับ ดูแลการน�ำแพบรรทุก
วัสดุก่อสร้างผ่านแนวปะการัง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ
กับแนวปะการังบริเวณเกาะราชาใหญ่ ต.ราไวย์
อ.เมือง จ.ภูเก็ต จ�ำนวน ๑๒ ครั้ง
๕.๒ ตรวจสอบพื้นที่แนวปะการัง เพื่อให้
ข้อมูลเสนอความเห็นประกอบการขออนุมัติ ขออนุญาต
ให้เข้าด�ำเนินกิจกรรมที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบ
กับแหล่งทรัพยากร ของภาคเอกชนและของหน่วยงาน
ราชการ จ�ำนวน ๓ ครั้ง จ.ภูเก็ต ๒ ครั้ง และ จ.พังงา
๑ ครั้ง
๕.๓ การประชาสัมพันธ์มาตรการคุ้มครอง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง รวม ๑๐ ครั้ง
๕.๓.๑ จั ด ส่ ง หนั ง สื อ ราชการแจ้ ง
ผู้ประกอบกิจการตลาดนัด ร้านค้า แผงลอย ในพื้นที่
จังหวัดภูเก็ต เพื่อแจ้งเตือนให้งดการกระท�ำซื้อขาย
หรือครอบครอง เครื่องประดับหรือผลิตภัณฑ์ที่ท�ำจาก
ปะการัง กัลปังหา ซากเปลือกหอย กระดอง เต่าทะเล
ฯลฯ จ�ำนวน ๕๐ ฉบับ
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๖. การตรวจสอบกรณีได้รับการร้องเรียน
จ�ำนวน ๕ ครั้ง
๖.๑ กรณี เ รื่ อ งร้ อ งเรี ย นผ่ า นอธิ บ ดี
เกี่ยวกับการซื้อขายปลาทะเลสวยงาม ในพื้นที่หมู่บ้าน
ชาวเล ต.ราไวย์ จ.ภูเก็ต
๖.๒ กรณีชาวบ้านร้องเรียน พบสัตว์น�้ำ
จ� ำ พวกปู ถู ก คลื่ น ซั ด ขึ้ น บริ เ วณชายหาดกะรน
อ.เมือง จ.ภูเก็ต
๖.๓ กรณี นั ก ท่ อ งเที่ ย วร้ อ งเรี ย นผ่ า น
ทางเว็บไซต์เกี่ยวกับการครอบครอง ปลาฉลาม
ในกระชังเลี้ยงปลา บริเวณร้านอาหารแหลมหิน
ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต
๖.๔ กรณีรับแจ้งจากชาวบ้านเกี่ยวกับ
การพบปลาตายบริเวณเกาะเฮ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
๖.๕ กรณีเรื่องร้องเรียนผ่านสถาบันวิจัย
เกี่ยวกับการจับสัตว์น�้ำในแนวปะการัง ของแรงงาน
ก่อสร้างบริเวณอ่าวตังเข็ญ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

๗. การตรวจสอบกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบ
กับแหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ๔ ครั้ง
๗.๑ กรณีผู้ประกอบการท่องเที่ยวแบบ
สกูตเตอร์ใต้น�้ำส�ำหรับให้นักท่องเที่ยว ดูปะการัง
บริเวณเกาะเฮ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
๗.๒ กรณี ก ารจั ด ท� ำ แหล่ ง ด� ำ น�้ ำ เที ย ม
เพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะเฮ ต.ราไวย์ อ.เมือง
จ.ภูเก็ต
๗.๓ กรณีการใช้พื้นที่เพื่อด�ำเนินการติดตั้ง
โป๊ะจอดเรือบริเวณเกาะไข่นอก ต.พรุใน อ.เกาะยาว
จ.พังงา
๗.๔ กรณีการลักลอบถมดินบริเวณฝั่ง
ตะวันออกของจังหวัดภูเก็ต
๘. การแก้ ไ ขและลดปั ญ หาการท� ำ ลาย
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ผลจากปฏิบัติงาน ควบคุม ก�ำกับ ดูแล ตรวจตรา
เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้สามารถแก้ไข ลดปัญหา
การท�ำลาย และผลกระทบจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่
มีต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง วิเคราะห์ได้
ดังนี้
๘.๑ การลดปั ญ หาการลั ก ลอบท� ำ การ
ประมงผิดกฎหมายโดยใช้เครื่องมือท�ำลายล้างใน

พื้นที่ระบบนิเวศ การท�ำประมงอวนลากในพื้นที่ชายฝั่ง
๓,๐๐๐ เมตร ตามแนวชายฝั่งทะเลทั้ง ๓ จังหวัด
ระนอง พังงา ภูเก็ต ประมาณร้อยละ ๗๐ จากข้อมูล
การร้องเรียน
๘.๒ การลดปัญหาการลักลอบท�ำประมง
โดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ อวนรุ น ในพื้ น ที่ แ หล่ ง หญ้ า ทะเล
และระบบนิเวศชายฝั่ง ในพื้นที่ชายฝั่งตะวันออก
ของจังหวัดภูเก็ต และอ่าวพังงา บริเวณตะวันออก
ของเกาะยาว ลงจากเดิมประมาณ ๒๕ ล�ำ  เหลือ
ประมาณ ๑๐ ล�ำ  ซึ่งเป็นเรือหางยาวขนาดเล็ก
เครื่องยนต์ไม่เกิน ๕ แรงม้า เป็นการลักลอบท�ำการ
ประมง เป็นครั้งคราว ส่วนในพื้นที่อ่าวกะเปอร์
อ.กะเปอร์จาก ๔๐  ล�ำ คงเหลือประมาณ ๕ ล�ำ อ่าว
ทรายด�ำ อ.เมือง จังหวัดระนอง ประเมินจ�ำนวนเรือ
ประมาณ ๓๐ ล�ำ เป็นเรือหางยาวขนาดเล็กถึงปานกลาง
เครื่องไม่เกิน ๑๐๐ แรงม้า คงเหลือประมาณ ๒๕ ล�ำ 
สาเหตุที่ยังมีการลักลอบเพื่อเอาลูกปลา (ปลาเป็ด
ไปเลี้ยงปลาในกระชัง) ส่วนใหญ่จะมีการลักลอบท�ำ  
ในเวลากลางคืน
๘.๓ การลดปัญหาการลักลอบท�ำการประมง
โดยใช้เครื่องมืออวนลากปลิงในพื้นที่แหล่งหญ้าทะเล
และระบบนิเวศชายฝั่ง (อวนลากดัดแปลงที่ใช้กับ
เรือหางยาว) พบมีการลักลอบบางส่วนในพื้นที่ชายฝั่ง
ตะวันออกของจังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา บริเวณ
เกาะยาวน้อย เกาะยาวใหญ่ คงเหลือเรือประมาณ
๑๕ ล�ำ  จาก ๓๐ ล�ำ  ยังมีการลักลอบเป็นครั้งคราว
สาเหตุที่ยังมีการลักลอบเพื่อจับปลิงให้ได้จ�ำนวนมาก
แทนการด�ำน�้ำและการเดินเก็บในเวลาน�้ำลงต�่ำสุด
จับปลิงทะเลไปขาย ส่วนใหญ่จะมีการลักลอบท�ำ
ในเวลากลางคืน
๘.๔ การลดปัญหาการใช้เครื่องมืออวน
ล้อมหิน (อวนญี่ปุ่น) ลักลอบจับปลา ในบริเวณแนว
ปะการัง ในพื้นที่แนวปะการังของจังหวัดภูเก็ต เช่น
เกาะไม้ท่อน เกาะราชาใหญ่ เกาะราชาน้อย คงเหลือ
เรือประมาณ ๕ ล�ำ จากเดิมประมาณ ๑๕ ล�ำ สาเหตุ
การลักลอบ เพื่อจับปลาไปเป็นอาหาร และจับปลา
สวยงามมีชีวิตเพื่อขายให้กับผู้รวบรวม ที่รับซื้อไป
จ�ำหน่ายให้สถานแสดงพันธ์สัตว์น�้ำทั่วประเทศ วิธี
การจับจะกระทบกับปะการัง และยังพบว่ามีการ
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ใช้ยาเบื่อและไล่ปลาออกจากที่ซ่อน ซึ่งท�ำให้แตกหัก
เสียหาย และเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่
บริเวณแนวปะการัง
๘.๕ การลดปั ญ หาการลั ก ลอบเก็ บ
ปะการังมีชีวิตเพื่อส่งไปขายให้กับสถานแสดงพันธุ์
สัตว์น�้ำ  ส่วนใหญ่จะเป็นพวกชาวเลราไวย์ และชาวเล
เกาะสิเหร่ จังหวัดภูเก็ต พื้นที่เกาะราชาใหญ่ เกาะ
ราชาน้อย และรอบอ่าวต่าง ๆ ของเกาะภูเก็ต จังหวัด
พังงา แนวปะการังหาดท้ายเหมือง เกาะสิมิลัน จังหวัด
ระนอง หมู่เกาะก�ำ  เกาะค้างคาว และหมู่เกาะพะยาม
ลดลงจากเดิมที่มีการรับแจ้งประมาณร้อยละ ๘๐ ยังมี
การลักลอบเป็นครั้งคราว พฤติกรรมจะใช้ วิธีการต่างๆ
เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจค้นของ เจ้าหน้าที่ หรือ เตรียมการ
โดยใส่ถังและพร้อมที่จะทิ้งของกลางได้ทันที หรือ
รวบรวมซ่อนไว้ใต้น�้ำ เมื่อปลอดคนจึงจะ น�ำขึ้นจากน�้ำ 
และเมื่อเจ้าหน้าที่น�ำเรือเข้าไปตรวจค้น จะไม่พบ
๘.๖ การลดปั ญ หาการเดิ น เหยี ย บย�่ ำ 
การรื้อท�ำลายแนวปะการัง จากการจับสัตว์น�้ำใน
บริเวณแนวปะการังในขณะน�้ำลงต�่ำสุด เช่น การหา
ปลิงทะเล การจับปลาหมึก กุ้ง ปู ปลา ท�ำให้
ปะการังแตกหักเสียหาย พบทุกพื้นที่ทั่วไปตามแนว
ปะการังน�้ำตื้นใกล้แหล่งชุมชน ลดลงประมาณร้อยละ
๓๐ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านคนในพื้นที่และปัจจุบัน
พบเป็นแรงงานตามสถานที่แค้มป์คนงานก่อสร้าง
ที่ตั้งอยู่ติดตามแนวชายฝั่ง
๘.๗ การลดปั ญ หาการท� ำ การประมง
โดยใช้เครื่องมืออวนลอย อวนล้อมจับ ใกล้บริเวณ
แนวปะการัง การทิ้งเศษอวนลงทะเล ท�ำให้อวน
หรือเศษอวนปกคลุมหรือติดกับปะการัง แตกหัก
เสียหาย พบทุกพื้นที่ลดลงประมาณร้อยละ ๘๐
พื้นที่เกาะภูเก็ต เกาะราชาใหญ่ ราชาน้อย หมู่เกาะไข่
เกาะยาว จังหวัดพังงา และเกาะพยายามจังหวัดระนอง
๘.๘ การลดปั ญ หาการทิ้ ง สมอเรื อ ใน
บริเวณแนวปะการัง ทั้งเรือท่องเที่ยวและเรือประมง
ลดลงร้อยละ ๙๐ ยังพบในแหล่งท่องเที่ยวและ
แนวปะการังตามเกาะที่ก�ำบังคลื่นลม เช่น เกาะไข่
จังหวัดพังงา เกาะราชา เกาะเฮ จังหวัดภูเก็ต ที่ยังพบ
จะเป็ น เรื อ ที่ เ ข้ า ไปหลบคลื่ น ลมในช่ ว งฤดู ม รสุ ม
และเรือที่เข้าไปรับ ส่งนักท่องเที่ยวขึ้นฝั่ง

๘.๙ การลดปัญหาการขุดท�ำลายเพื่อใช้
พื้นที่แนวปะการังแหล่งหญ้าทะเลส�ำหรับ สร้างที่
จอดเรือ ลดลงร้อยละ ๙๐ โดยเฉพาะพื้นที่ตะวันออก
ของจังหวัดภูเก็ต
๘.๑๐ ปั ญ หาผลกระทบจากตะกอนจาก
การก่อสร้างไหลลงทับบนแนวปะการังโดยเฉพาะ
ในฤดูฝน ส่วนใหญ่พบในพื้นที่ตามแนวชายฝั่งที่มี
การก่อสร้าง โดยรอบเกาะภูเก็ต เกาะยาวน้อย
เกาะยาวใหญ่ เกาะนาคา เกาะแรด มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
๘.๑๑ การลดปั ญ หาผลกระบทจากการ
ขนส่งวัสดุก่อสร้างผ่านแนวชายฝั่ง จากเรือแพบรรทุก
เช่น เกาะราชาใหญ่ เกาะนาคา เกาะยาวน้อย
เกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา ลดลงร้อยละ ๙๐

ปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงาน
ด้านการคุ้มครอง
๑. เจ้าหน้าที่บางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ
และมีประสบการณ์ โดยเฉพาะเกี่ยวกับ ข้อกฎหมาย
วิธีการปฏิบัติกับผู้กระท�ำผิด รวมถึงการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ปัญหา กระบวนการคิดตัดสินใจแก้ไขปัญหา
การวางแผนการปฏิบัติงาน การติดต่อประสานงาน
การแก้ไขความขัดแย้ง และกระบวนการท�ำงาน
แบบมีส่วนร่วม
๒. เจ้าหน้าที่มีภาระส่วนตัว ท�ำให้การท�ำงาน
ไม่ทุ่มเทเท่าที่ควร ซึ่งในการออกปฏิบัติงานคุ้มครอง
จะต้องอยู่ประจ�ำในพื้นที่ ไม่มีเวลาแน่นอน และบางครั้ง
ต้องท�ำงานทั้งกลางวันและกลางคืน

๓. เจ้าหน้าที่ขาดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน
โดยเฉพาะข้ า ราชการที่ มี ห น้ า ที่ ใ นการจั บ กุ ม
เนื่องจากกฎหมายบางฉบับไม่มีความชัดเจนในการ
ให้อ�ำนาจ เช่น ประกาศพื้นที่สิ่งแวดล้อมขาดความ
ชัดเจนเกี่ยวกับการเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
๔. ข้าราชการและพนักงานราชการบางส่วน
เป็นผู้ที่มีภูมิล�ำเนาอยู่ในพื้นที่อื่นท�ำให้ต้องลาหรือ
เดินทางกลับบ้านบ่อยครั้ง ท�ำให้มีความไม่พร้อม
ในการปฏิบัติงาน
๕. เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ขาดขวัญก�ำลังใจ ขาด
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะข้าราชการที่
ปฏิบัติงานหลัก ขาดโอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน ส่งผลให้ขาดขวัญก�ำลังใจ และความทุ่มเท
ในการท�ำงานไม่เต็มที่ เช่น ต�ำแหน่งเจ้าพนักงาน
ประมงช�ำนาญงาน ซึ่งถือครองเป็นเวลานาน ไม่ได้
รับการเลื่อนระดับ เป็นต้น
๖. พาหนะโดยเฉพาะรถยนต์มีไม่เพียงพอ
จะต้องใช้ในภารกิจหลายอย่าง ในเวลาเดียวกัน
เป็นอุปสรรค เกิดล่าช้าในการออกปฏิบัติงาน
๗. อัตราก�ำลังเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
ไม่เพียงพอ โดยเฉพาะผู้ที่มีอ�ำนาจตามกฎหมาย
ในการจับกุมด�ำเนินคดีกับผู้กระท�ำผิด
๘. เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบการปฏิบัติงาน
หลายอย่าง เช่น งานพัสดุ งานการเงินและงานอื่น ๆ
๙. ข้ อ มู ล วิ ช าการที่ ใ ช้ ใ นการสนั บ สนุ น การ
ฟื้นฟูพื้นแนวปะการัง แหล่งหญ้าทะเลที่เหมาะสม
เพียงพอและไม่ชัดเจน
๑๐. นโยบายของผู้บริหารเกี่ยวกับแนวทาง
ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครอง มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ท�ำให้เจ้าหน้าที่ขาดความมั่นใจในการปฏิบัติ
๑๑. สภาพดินฟ้าอากาศเป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในช่วงฤดูมรสุม    
๑๒. ประชาชนบางส่ ว น บางพื้ น ที่ ยั ง ไม่ ใ ห้
ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เท่าที่ควรและมีความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนเกี่ยวบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และ
ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๑๓. ปัญหาจากผู้มีอิทธิพลข่มขู่ ท�ำให้เจ้าหน้าที่
บางส่วนเกิดความเกรงกลัว และเกิดความไม่ปลอดภัย
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ข้อเสนอแนะ

การแก้ ไ ขปั ญ หาการท� ำ ลายทรั พ ยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง
๑. การแก้ไขปัญหาการลักลอบท�ำการประมง
ผิดกฎหมาย โดยใช้เครื่องมือท�ำลายล้าง อวนรุน
อวนลากในพื้นที่แนวปะการัง จะต้องก�ำหนดพื้นที่
ความรุนแรง ก�ำหนดเป้าหมายในการท�ำงาน จัด
เจ้าหน้าที่ ออกปฏิบัติงานประจ�ำในพื้นที่ พร้อมทั้ง
ท�ำงานด้านการข่าว ให้ประชาชนกลุ่มอาสาสมัคร
และเครือข่ายเฝ้าระวังร่วม ในการสอดส่องดูแล
๒. จัดท�ำฐานข้อมูลเกี่ยวกับสภาพ ลักษณะ
ของปัญหาแต่ละพื้นที่ พร้อมก�ำหนดวิธีการปฏิบัติงาน
เพื่อแก้ไขปัญหา
๓. เพิ่มความเข้มข้นและก�ำลังเจ้าหน้าที่ใน
การปฏิบัติ มีการวางแผน จัดระบบการท�ำงานของ
เจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ เช่น จัดให้มีสายข่าว
จัดสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในพื้นที่ปฏิบัติงาน เช่น
ที่พักที่อยู่ใกล้พื้นที่ที่มีปัญหาเพื่อความเร็วในการเดินทาง
๔. ใช้มาตรการปราบปรามอย่างจริงจัง เข้มข้น
และต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้กระท�ำผิดเกิดความเกรงกลัว
โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีปัญหารุนแรงและแหล่งทรัพยากร
ที่มีความส�ำคัญ
๕. จัดท�ำแผนและผลักดันให้มีการจัดสร้าง
ปะการังเทียม เพื่อเป็นสิ่งกีดขวางแนวถาวร ป้องกัน
เรืออวนลาก ในพื้นที่ระบบนิเวศ ที่ไม่สามารถออก
ปฏิบัติงานในฤดูมรสุม โดยของบประมาณจาก
องค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ เช่น อบจ. อบต.
หรือจังหวัด เป็นต้น
๖. ผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก�ำหนด
และบังคับใช้มาตรการทางกฎหมาย เช่น การท่องเที่ยว
ในบริเวณแนวปะการัง เพื่อให้สามารถควบคุม
กิจกรรมท่องเที่ยวไม่ให้มีผลกระทบ โดยร่วมกับ
ผู้ประกอบการท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ ท้องถิ่น และ
ประชาชนในพื้นที่
๗. ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ ถึงผลกระทบ
ปัญหาขยะ การทิ้งสมอเรือ ที่มีต่อแนวปะการัง กับกลุ่ม
ชาวประมง นักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการเรือ
ท่องเที่ยว
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๘. จัดส่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจ�ำในพื้นที่
เพื่อกดดันอย่างต่อเนื่องจนกว่าปัญหาจะได้รับการ
แก้ไขหรือลดน้อยลง
๙. ส่งเจ้าหน้าที่ ติดตาม เฝ้าระวัง ตรวจสอบ
พื้นที่ และให้ค�ำแนะน�ำ  หรือมีหนังสือแจ้งเตือนให้
มีการแก้ไข กับผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้อง เช่น
กิจกรรมการขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตะกอนจากการก่อสร้าง
การปล่อยน�้ำเสียลงทะเล ที่อาจมีผลกระทบต่อ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๑๐. ให้พนักงานราชการมีอ�ำนาจตามกฎหมาย
ในการจับกุมด�ำเนินคดีกับผู้กระท�ำผิด เพื่อแก้ไข
ปัญหาเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ

การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับตัวเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

๑. จัดประชุมสัมมนา หรือฝึกอบรม ให้ความรู้
ให้กับเจ้าหน้าที่ จัดระบบพี่เลี้ยง ซึ่งมีประสบการณ์
การท�ำงานด้านการคุ้มครองป้องกัน ร่วมปฏิบัติงาน
คอยให้ค�ำชี้แนะ
๒. จัดประชุมเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพื่อร่วมกัน
วิเคราะห์สถานการณ์ สังเคราะห์ปัญหา เสนอ
ให้ ค� ำ แนะน� ำ การคิ ด แก้ ไ ขปั ญ หาเกี่ ย วกั บ งาน
คุ้มครอง งานฟื้นฟู
๓. ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ จั ด ท� ำ แผนการปฏิ บั ติ ง าน
โดยร่วมบูรณาการ การท�ำงานกับผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่
๔. จัดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ ที่ออกปฏิบัติงานในพื้นที่
เพื่อตอบแทนความเสียสละ ให้ทุ่มเทการท�ำงาน
๕. จัดประชุมฝึกอบรมให้ความรู้ สร้างความ
เข้าใจด้านกฎหมาย ประกาศ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่

๖. เสนอแนะให้ ก รมทรั พ ยากรทางทะเล
และชายฝั่ง มีการบรรจุหรือรับสมัครพิจารณาคัดเลือก
บุคคลที่มีภูมิล�ำเนาในพื้นที่ หากมีพนักงานราชการ
ลาออกให้มีต�ำแหน่งที่ว่างมาทดแทน
๗. เสนอความดี ค วามชอบให้ กั บ เจ้ า หน้ า ที่
ที่ทุ่มเทการปฏิบัติงาน และขอให้ กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง เสนอ ก.พ.เพื่อขยายกรอบ
โครงสร้างต�ำแหน่ง เปิดโอกาสให้มีความก้าวหน้า
ในหน้าที่การท�ำงาน
๘. จัดท�ำแผนพัฒนาบุคลากร เพิ่มพูนความรู้
ประสบการณ์ ทั้งระยะสั้น ระยะยาว อย่างเป็นระบบ
มีเป้าหมายที่ชัดเจน
๙. ให้มีการจัดตั้งงบประมาณจัดหาพาหนะ
รถยนต์ เพื่อความสะดวก ความรวดเร็ว ในการ
ออกปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
๑๐. จัดให้ประชาชน ชุมชน ผู้น�ำ กลุ่มอาสาสมัครฯ
ในพื้นที่ต่าง ๆ เข้าร่วมปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปัญหา
การขาดอัตราก�ำลังเจ้าหน้าที่
๑๑. ส�ำรวจ รวบรวม จัดท�ำฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
สภาพ สถานการณ์ปัญหา ในแต่ละพื้นที่ เพื่อวิเคราะห์
วางแผน หาแนวทางปฏิบัติแก้ไขที่ตรง สอดคล้อง
กับปัญหา
๑๒. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ควร
จัดท�ำฐานข้อมูลทางวิชาการ ที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุน
งานฟื้นฟู เช่น แนวปะการังหรือแหล่งหญ้าทะเล
๑๓. กรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั ่ ง
ควรมีนโยบาย และแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับงาน

ด้านคุ้มครองและฟื้นฟูทรัพยากร เพื่อเกิดความ
ไม่มั่นใจของเจ้าหน้าที่
๑๔. จัดตั้งกลุ่มอาสาสมัคร ให้ประชาชนเข้า
มี ส ่ ว นร่ ว มจั ด ท� ำ แผน ร่ ว มปฏิ บั ติ ง านพร้ อ มให้
การสนับสนุนกิจกรรม และมีสวัสดิการค่าตอบแทน
บัตรประจ�ำตัว เพื่อตอบแทนความเสียสละ เป็นขวัญ
ก�ำลังใจในการปฏิบัติงานของกลุ่มอาสาสมัครในพื้นที่
๑๕. มีการก�ำหนดแผน ขั้นตอน วิธีการ และ
เป้าหมายการแก้ไขปัญหาแต่ละเรื่อง แต่ละพื้นที่โดยมี
เงื่อนเวลาเป็นเครื่องมือชี้วัดผลส�ำเร็จการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่
๑๖. ด�ำเนินการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้
ขณะที่ออกปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจ
กับประชาชน ชาวประมง มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยว หรือบรรจุเนื้อหาในการจัดฝึกอบรมหรือ
การบรรยายทุกครั้ง ควบคู่กับปฏิบัติงานเฝ้าระวัง
๑๗. น�ำเสนอข้อมูลปัญหา ให้กับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบ และร่วมหามาตรการในการ
แก้ไข เช่น ประมงจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด อบจ.
อบต. เป็นต้น

69

70
๑๐๐ ชุด
๓ พื้นที่

๒. ซอมแซมและติดตั้งทุนผูกเรือและทุนแนวเขตแหลงทรัพยากรทางทะเล

๓. บริหารจัดการพื้นที่แหลงทรัพยากรทางทะเล

๖ ครั้ง

๑๒ เดือน

๔. เสริมสรางเครือขายภาคีบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

กิจกรรมที่ ๓ : กิจกรรมคุมครอง ปองกันบุกรุกทำลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

๑๐ ครั้ง

๓. เสริมสรางสนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชนเพื่อการอนุรักษและฟนฟู

๒ รุน

๑.๓ มัคคุเทศก ผูประกอบการทองเที่ยว และชาวประมง
๓ ครั้ง

๒ รุน

๑.๒ อบรมดำน้ำอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

๒. เสริมสรางเครือขายกลุมอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

๑๐ ครั้ง

๑.๑ สงเสริมใหความรูนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน

๑. สงเสริมและสนับสนุนใหความรู เยาวชน และประชาชน

กิจกรรมที่ ๒ : กิจกรรมสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

๓ ครั้ง

๑๒ เดือน

๖ ครั้ง

๑๓ ครั้ง

๒ ครั้ง

๒ รุน

๒ รุน

๑๕ ครั้ง

๓ พื้นที่

๑๓๑ ชุด

๓ ครั้ง

แผนดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน
๑ ป
๑ ป

๑.บริหารจัดการขยะในทะเลและชายฝง (ชายหาดสะอาน บานปลาสะอาด)

กิจกรรมที่ ๑ : กิจกรรมอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรทางทะเล

กิจกรรมแผนปฏิบัติงาน

แผนงาน : อนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ผลผลิต : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเล และชายฝงที่ไดรับการบริหารจัดการ
ผลการดำเนินงาน

ผลคดี ๑๒ คดี ผูตองหา ๕๑ คน

นำเรือออกปฏิบัติงานตรวจตรา เฝาระวัง ประจำในพื้นที่ ๓ จังหวัด รวม ๔๐ เที่ยว ๔๓๐ วัน

๓. จัดประชุมเพื่อจัดตั้งคณะทำงานระดับจังหวัด ๓ ครั้ง คือ จ.พังงา ๒ ครั้ง จ.ภูเก็ต ๑ ครั้ง

๒. จัดประชุมเครือขายภาคีกลุมจังหวัด ๑ ครั้ง

๑. จัดประชุมเครือขายภาคีฝงอันดามัน ๒ ครั้ง

๓. ใหการสนับสนุนวัสดุอุปกรณที่จำเปนในการปฏิบัติงาน ๖ พื้นที่

๒. เขารวมกิจกรรมประชุมกับชุมชนในพื้นที่ ๓ จังหวัด ๖ ครั้ง

๑. จัดกิจกรรมประชุมรวมกับชุมชนในการแกไขปญหาทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ๗ ครั้ง

และกลุมอาสาสมัครฯ จ.ภูเก็ต และ จ.พังงา ๑ ครั้ง

ดำเนินการแลว ๒ ครั้ง คือ กลุมอาสาสมัครฯ จ.ระนอง ๑ ครั้ง

ดำเนินการแลวเสร็จ

ดำเนินการแลวเสร็จกลุมเปาหมาย ๕๔ คน และรวมปฏิบัติงานกับเจาหนาที่อยางตอเนื่อง

และบรรยายใหความรูตามที่มีการรองขอ ๒ ครั้ง

ดำเนินการแลวเสร็จ ไดแก บรรยายใหความรู ๖ ครั้ง จัดนิทรรศการใหความรู ๗ ครั้ง

การจัดตั้ง ๖ พื้นที่

ในพื้นที่ รวมแกไขปญหา โดยมีการจัดตั้งคณะทำงานแลว ๕ พื้นที่ และอยูในระหวางการเตรียม

ดำเนินการจัดประชุมเพื่อใหมีการจัดตั้งคณะทำงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

ดำเนินการซอมแซม และติดตั้งทุน ในพื้นที่ ๓ จังหวัด ไดแกจังหวัด ระนอง พังงา และ ภูเก็ต

๓. พื้นที่ชายหาดอุทยานแหงชาติแหลมสน และบริเวณชุมชนบานแหลมนาว จ.ระนอง

๒. พื้นที่แนวปะการังเกาะเฮ เกาะแอว จ.ภูเก็ต และ เกาะไขนอก จ.พังงา

๑. พื้นที่แนวปะการังหาดทายเหมือง อ.ทายเหมือง จ.พังงา

(ตุลาคม ๒๕๕๓ - กันยายน ๒๕๕๔)

สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปงบประมาณ ๒๕๕๔

ค�ำขอบคุณ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ (จ.ภูเก็ต) ส�ำฤทธิ์ผลลงได้  
ก็ด้วยความร่วมมือ และการสนับสนุนจากประชาชน ชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรเอกชน หน่วยงาน
และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในพื้นที่ ๖ จังหวัดอันดามัน ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ (จ.ตรัง) สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน
ส่วนบริหารทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๒ , ๓ และ ๔ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนทุกสถานีในพื้นที่ ส�ำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๖ จังหวัด ส�ำนักงานประมงจังหวัด ศูนย์ควบคุมป้องกันและปราบปราม
ฝั่งอันดามัน กองก�ำกับการต�ำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒๕ ตะกั่วป่า กองก�ำกับการ ๘ กองบังคับการต�ำรวจน�้ำ
จังหวัดภูเก็ต กองทัพเรือภาค ๓ ส�ำนักงานการขนส่งทางน�้ำที่ ๕ สาขาภูเก็ต อุทยานแห่งชาติเขาล�ำปี – หาด
ท้ายเหมือง อุทยานแห่งชาติสิรินาถหาดในยาง ศูนย์ศึกษาธรรมชาติหาดในยาง อุทยานแห่งชาติแหลมสน
จังหวัดระนอง ส�ำนักงานจดทะเบียนธุรกิจน�ำเที่ยวและมัคคุเทศก์ภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
เทศบาลเมืองป่าตอง เทศบาลราไวย์ เทศบาลกะรน เทศบาลต�ำบลวิชิต อบต.ป่าคลอก อบต.ไม้ขาว
อบต.กมลา อบต.เชิงทะเล อบต.พรุใน อบต.เกาะยาวน้อย เทศบาลต�ำบลเกาะยาวน้อย อบต.คลองเคียน
อบต.บางเตย อบต.โคกกลอย อบต.เกาะคอเขา อบต.คุระ อบต.ม่วงกลวง อบต.กะเปอร์ อบต.บางหิน
อบต.นาคา อบต.เกาะพะยาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
นอกจากนี้ต้องขอขอบคุณภาคีองค์กรพัฒนาเอกชน ที่ท�ำงานประสานความร่วมมือปฏิบัติงานอย่างแข็งขัน
เปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของศูนย์อนุรักษ์ฯ ที่ ๕ (จ.ภูเก็ต) ขอบคุณองค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
อันดามัน (ARR) คุณธนู แนบเนียร และทีมงาน มูลนิธิอันดามัน (SAN) คุณภาคภูมิ วิธานติรวัฒน์ และคณะองค์กร
ระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) คุณสมศักดิ์ สุนทรนวภัทร มูลนิธิหยาดฝน คุณพิสิษฐ์ ชาญเสนาะ
มูลนิธิรักษ์ไทย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยในพื้นที่ สมาคมคนรักษ์ทะเลจังหวัดกระบี่ เครือข่ายอนุรักษ์และอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทุกพื้นที่ คณะกรรมการเครือข่ายภาคีบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง กลุ่มจังหวัดอันดามัน อาจารย์ อภิรักษ์ สงรักษ์ คอยให้ค�ำปรึกษาเจ้าหน้าที่ในการท�ำงานในพื้นที่
และ นายบรรจง นฤพรเมธี ประธานวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง โดย
ได้ท�ำงานคู่ขนานประสานเป็นหนึ่งเดียว ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่
อันดามันตอนล่าง
ขอขอบคุณหน่วยงานในสังกัด ส�ำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ส่วนส่งเสริมการอนุรักษ์
ส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟู ส่วนคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ที่ ๑ – ๔ หน่วยงานกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่สามารถกล่าวถึงได้ครบ
ในครั้งนี้ได้     

(นายไพทูล แพนชัยภูมิ)
ผู้อ�ำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ (จ.ภูเก็ต)
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รายชื่อเจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ฯ ที่ ๕ (จ.ภูเก็ต)
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นายไพทูล  แพนชัยภูมิ
นายประจวบ  โมฆรัตน์
นายสมนึก  บุญใหญ่
นางภัณฑารักษ์  บัวแก้ว
นางสมหญิง  พ่วงประสาน
นางสาววัลลภา  เกื้อด้วง
นายนเรศ  ชูผึ้ง
นายพงษ์ศักดิ์  พาหน
นายอนันต์  พันชั่ง
นางสาววลัยลักษณ์  เกสง่า
นางสาวจันทร์จิรา จันวดี
นายจักรพงษ์  ผาสุกหัช
นายชัยรัช  ทิพย์สาร
นางสาววรรณพา  เฉลิมหมู่
นางสาวดารุณี  พริ้มจรัส
นางสาวลักษณารีย์ พรหมมณี
นายพรเลิศ  ไกรแก้ว
นายสายชล  พริ้มจรัส
นายวิโรจน์  เหมทานนท์
นายจักรินทร์  คุ้มชาติ
นายณรงค์ศักดิ์  สรงณรงค์
นายโชคชัย  อธิกปาลี
นายนริศ  นะบุตร
นายประสิทธิ์  รัตนวาร
นายกิตติพันธ์  จันทร์พุ่ม
นายนวพล  จูจุ้ยเอี่ยม
นายวัฒนา  นาพยัคฆ์
นายจ�ำรูญ  เชรฐพันธ์
นายอาหรีด  หวานเย็น
นายสุนันท์  ร่มโพธิ์ศรี
นายขจรศักดิ์  งานประสิทธิ์
นายอารียวัตร  ธีรภัทรสกุล
นายพงษ์พิทักษ์  วิเศษแสง
นายพัฒพงศ์  ร่มเย็น

ผู้อ�ำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ (จ.ภูเก็ต)
เจ้าพนักงานประมงช�ำนาญงาน หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปราบปราม
เจ้าพนักงานประมงช�ำนาญงาน หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์และฟื้นฟู
เจ้าพนักงานประมงช�ำนาญงาน หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการอนุรักษ์
เจ้าพนักงานประมงช�ำนาญงาน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายป้องกันและปราบปราม
เจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน หัวหน้างานช่างเครื่องเรือ
นายช่างกลเรือปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการประมง
นักวิชาการเผยแพร่
เจ้าหน้าที่ประมง
เจ้าหน้าที่ประมง
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นายท้ายเรือ
นายท้ายเรือ
นายท้ายเรือ
นายท้ายเรือ
ช่างเครื่องเรือ
ช่างเครื่องเรือ
ช่างเครื่องเรือ
ช่างเครื่องเรือ
ช่างเครื่องเรือ
กะลาสี
กะลาสี
กะลาสี
กะลาสี
กะลาสี
กะลาสี
สหโภชน์
คนงานประมง
คนงานประมง

