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ค ำน ำ 

 การก าหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 45 
เป็นกลไกส าคัญประการหนึ่งที่น ามาใช้ในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม  และการควบคุมการใช้ทรัพยากร 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีเจตนารมณ์เพ่ือป้องกัน สงวน บ ารุงรักษา และคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม แหล่งธรรมชาติ รวมทั้งสิ่งแวดล้อมทางศิลปกรรมที่มีคุณค่าต่อการด ารงชีวิตของประชาชน 
ให้คงอยู่ได้อย่างสมดุลตามธรรมชาติและคงความสมบูรณ์ยั่งยืนต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ ส านักงานนโยบาย 
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยงานในการด าเนินการประกาศเขตพ้ืนที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมได้ร่วมกับท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการประกาศเขตพ้ืนที่และมาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมไปแล้วในหลายพ้ืนที่ เช่น จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดเพชรบุรี-จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชลบุรี จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ และจังหวัดพังงา  

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ซึ่ ง เป็นหน่วยงานหลัก  
ในการด าเนินงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินการตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และให้การประกาศ
เขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมบรรลุผลสัมฤทธิ์ จึงได้จัดท าโครงการบริหารจัดการพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม  
ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการด าเนินงานของเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดชลบุรี จังหวัดเพชรบุรี-
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ และจังหวัดพังงา โดยได้จัดกิจกรรม 
เช่น ศึกษา ส ารวจ และพัฒนาเครือข่ายที่ เกี่ยวข้องเ พ่ือเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังแล ะติดตาม 
ผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ติดตามผลการด าเนินงานของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง
และติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ก าหนดแนวทางขับเคลื่อนการด า เนินงาน 
ของเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม จัดประชุม 
เพ่ือสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  
จัดกิจกรรมขับเคลื่อนเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
จัดกิจกรรมเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานของเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงาน  
ตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในประเด็นที่มีความเชื่อมโยง  ถอดบทเรียนการสร้างและพัฒนาการ
ด าเนินงานของเครือข่าย รวมไปถึงจัดประชุมสัมมนาเพ่ือน าเสนอผลการศึกษาโครงการให้แก่ทุกภาคส่วน 
ที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการในระดับพ้ืนที่  
เพ่ือน าไปปรับปรุงการด าเนินงานด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมต่อไป 
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สำรบัญ 

 ค ำน ำ ก 
 สำรบัญ ข 
 สำรบัญตำรำง จ 
 สำรบัญภำพประกอบ ช 
๑ บทน ำ   
 ๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญ ๑-๑ 
 ๑.๒ วัตถุประสงค์ ๑-๒ 
 ๑.๓ เป้าหมาย ๑-๒ 
 ๑.๔ พ้ืนที่ด าเนินการ ๑-๒ 
 ๑.๕ ระยะเวลาด าเนินการ ๑-๒ 
 ๑.๖ แผนการด าเนินงาน ๑-๒ 
 ๑.๗ องค์ประกอบและกรอบแนวคิดในการศึกษา ๑-๑๑ 
๒ วิธีกำรศึกษำ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง   
 ๒.๑ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ๒-๑ 
 ๒.๒ วธิีการศึกษาและด าเนินการ ๒-๑๕ 
๓ ผลกำรสร้ำงและพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยในกำรเฝ้ำระวังและติดตำม 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดสมุทรปรำกำร จังหวัดชลบุรี จังหวัดสุรำษฎร์ธำน ีและจังหวัดภูเก็ต 

 

 ๓.๑ เกณฑ์การสร้าง และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตาม 
ผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดชลบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดภูเก็ต 

๓-๑ 

 ๓.๒ การด าเนินงานเพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตาม 
ผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในเขตพ้ืนที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมท่ียังไม่มีเครือข่าย คือ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดชลบุรี  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดภูเก็ต 

๓-๑๕ 

 ๓.๓ การจัดประชุมเพ่ือสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการ
ด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดชลบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดภูเก็ต 

๓-๘๙ 

 ๓.๔ การจัดกิจกรรมขับเคลื่อนการด าเนินงานของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง 
และติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในเขตพ้ืนที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดชลบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
และจังหวัดภูเก็ต 

๓-๙๗ 
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สำรบัญ (ต่อ) 

 ๓.๕ การจัดประชุมสัมมนาเพ่ือน าเสนอผลการศึกษาโครงการบริหารจัดการพื้นที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดชลบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดภูเก็ต 

๓-๑๐๒ 

๔ ผลกำรด ำเนินงำนเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ำยในกำรเฝ้ำระวังและติดตำม 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเพชรบุรี-จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดกระบี่ และจังหวัดพังงำ  

 

 ๔.๑ การติดตามการด าเนินงานของเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการ
ด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเพชรบุรี-จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดกระบี่ และจังหวัดพังงา 

๔-๑ 

 ๔.๒ ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการ
พ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

๔-๒๘ 

 ๔.๓ การจัดประชุมเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง 
และติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในเขตพ้ืนที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี-จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดกระบี่  
และจังหวัดพังงา 

๔-๓๘ 

 ๔.๔ การจัดกิจกรรมขับเคลื่อนเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงาน
ตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดเพชรบุรี-จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดกระบี่ และจังหวัดพังงา 

๔-๔๒ 

 ๔.๕ การจัดประชุมสัมมนาเพ่ือน าเสนอผลการศึกษาโครงการบริหารจัดการพ้ืนที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดเพชรบุรี-จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดกระบี่ และจังหวัดพังงา 

๔-๔๘ 

๕ ผลกำรจัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของเครือข่ำยในกำรเฝ้ำระวัง 
และติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในประเด็น 
ที่มีควำมเชื่อมโยงกัน  

 

 ๕.๑ การเตรียมการ ๕-๑ 
 ๕.๒ เตรียมสื่อและอุปกรณ์การจัดประชุม ๕-๑ 
 ๕.๓ ด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง

และติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในประเด็น 
ที่มีความเชื่อมโยงกัน 

๕-๓ 

 ๕.๔ สรุปประเด็นที่มีความเชื่อมโยงกัน ๕-๑๔ 
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สำรบัญ (ต่อ) 

๖ กำรถอดบทเรียนกำรสร้ำงและพัฒนำกำรด ำเนินงำนของเครือข่ำยในกำรเฝ้ำระวัง 
และติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม  

 

 ๖.๑ การสร้างเครือข่าย ๖-๑ 
 ๖.๒ การขับเคลื่อนเครือข่าย ๖-๓ 
 ๖.๓ บทบาทหน้าที่ของเครือข่าย ๖-๖ 
๗ สื่อประชำสัมพันธ์   
 ๗.๑ สื่อคู่มือการด าเนินงานของเครือข่ายฯ ๗-๑ 
 ๗.๒ สื่อแผ่นพับ ๗-๒ 
๘ ข้อเสนอแนะในกำรสร้ำง พัฒนำ และขับเคลื่อนเครือข่ำยในกำรเฝ้ำระวังและติดตำม

มำตรกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  
 

 ๘.๑  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ๘-๑ 
 ๘.๒  ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการในระดับพื้นที่ ๘-๓ 
 เอกสำรอ้ำงอิง  ก 
 ภำคผนวก  
 ภาคผนวก ก รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 1-2 เครือข่ายการเฝ้าระวังและติดตาม

ผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

ก-๑ 

 ภาคผนวก ข รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมกิจกรรมขับเคลื่อนเครือข่ายการเฝ้าระวัง 
และติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

ข-๑ 

 ภาคผนวก ค รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมกิจกรรมเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
เครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในประเด็นที่มีความเชื่อมโยงกัน 

ค-๑ 

 ภาคผนวก ง  รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพ่ือน าเสนอผลการศึกษาโครงการ
บริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด 

ง-๑ 

 ภาคผนวก จ สื่อประชาสัมพันธ์ จ-๑ 
 ภาคผนวก ฉ วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ฉ-๑ 
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สำรบัญตำรำง 

ตารางที่ ๑-๑ แผนการด าเนินงานการสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการเฝ้าระวัง 
และติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดชลบุรี  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดภูเก็ต 

๑-๓ 

ตารางที่ ๑-๒ แผนการด าเนินการขับเคลื่อนเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตาม 
ผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี-จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดกระบี่  
และจังหวัดพังงา 

๑-๗ 

ตารางที่ ๓-1 บทบาทหน้าที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดสมุทรปราการ 

๓-๓ 

ตารางที่ ๓-๒ บทบาทหน้าที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดชลบุร ี

๓-๖ 

ตารางที่ ๓-๓ บทบาทหน้าที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

๓-๙ 

ตารางที่ ๓-๔ บทบาทหน้าที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดภูเก็ต 

๓-๑๓ 

ตารางที่ ๓-๕ เครือข่ายในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ ๓-๑๙ 
ตารางที่ ๓-๖ เครือข่ายในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี ๓-๓๕ 
ตารางที่ ๓-๗ เครือข่ายในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๓-๔๘ 
ตารางที่ ๓-๘ เครือข่ายในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต ๓-๗๒ 
ตารางที่ ๔-๑ การด าเนินงานของเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงาน

ตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม  
จังหวัดเพชรบุรี-จงัหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

๔-๕ 

ตารางที่ ๔-๒ การด าเนินงานของเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงาน
ตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม  
จังหวัดกระบี่ 

๔-๑๓ 

ตารางที่ ๔-๓ การด าเนินงานของเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงาน
ตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม  
จังหวัดพังงา 

๔-๒๒ 
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สำรบัญตำรำง (ต่อ) 

ตารางที่ ๔-๔ แนวทางการขับเคลื่อนของเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตาม 
ผลการด าเนินงานตามมาตรการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี-จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดกระบี่ 
และจังหวัดพังงา 

๔-๒๗ 
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สำรบัญภำพประกอบ 

ภาพที่ ๑-๑ องค์ประกอบและกรอบแนวคิดในการศึกษา ๑-๑๑ 
ภาพที่ 2-๑ ลักษณะเด่นของเครือข่าย ๒-๖ 
ภาพที่ 2-๒ เครือข่ายความสัมพันธ์แบบพหุภาคีเพ่ือการพัฒนา ๒-๗ 
ภาพที ่2-๓ แนวคิดการพัฒนาเครือข่ายในพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ๒-๑๒ 
ภาพที่ 2-๔ ความสัมพันธ์ระหว่างการติดตามและการประเมินผล ๒-๑๓ 
ภาพที่ ๒-๕ การด าเนินงานเพ่ือสร้าง และพัฒนาเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตาม

การปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ 

๒-๒๐ 

ภาพที่ ๒-๖ การด าเนินงานเพ่ือสร้าง และพัฒนาเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตาม 
ผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี 

๒-๒๑ 

ภาพที่ ๒-๗ การด าเนินงานเพ่ือสร้าง และพัฒนาเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตาม 
ผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

๒-๒๒ 

ภาพที่ ๒-๘ การด าเนินงานเพ่ือสร้าง และพัฒนาเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตาม 
ผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต 

๒-๒๓ 

ภาพที่ ๒-๙ การด าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการ
ด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่เดิมในเขตพ้ืนที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม จังหวัดเพชรบุรี-จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

๒-๒๔ 

ภาพที่ ๒-๑๐ การด าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการ
ด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่เดิมในเขตพ้ืนที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม จังหวัดกระบี่ 

๒-๒๕ 

ภาพที่ ๒-๑๑ การด าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการ
ด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่เดิมในเขตพ้ืนที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม  จังหวัดพังงา 

๒-๒๖ 

ภาพที่ ๓-๑ แผนที่ท้ายกฎกระทรวงก าหนดให้ พื้นที่ต าบลบางกะเจ้า ต าบลบางกอบัว 
ต าบลบางน้ าผึ้ง ต าบลบางยอ ต าบลบางกระสอบ และต าบลทรงคนอง 
อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการเป็นเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓-๑๘ 
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สำรบัญภำพประกอบ (ต่อ) 

ภาพที่ ๓-๒ การกระจายตัวของเครือข่ายในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดสมุทรปราการ 

๓-๒๙ 

ภาพที่ ๓-๓ แผนที่ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง 
ก าหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่ 
อ าเภอบางละมุง และอ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 25๖3 

๓-๓๔ 

ภาพที่ ๓-๔ การกระจายตัวของเครือข่ายในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ๓-๔๒ 
ภาพที่ ๓-๕ แผนที่ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

เรื่อง ก าหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในท้องที่ 
ต าบลตลิ่งงาม ต าบลบ่อผุด ต าบลมะเร็ต ต าบลแม่น้ า ต าบลหน้าเมือง 
ต าบลอ่างทอง ต าบลลิปะน้อย อ าเภอเกาะสมุย และต าบลเกาะพะงัน 
ต าบลบ้านใต้ ต าบลเกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
พ.ศ. 2557 

๓-๔๗ 

ภาพที่ ๓-๖ การกระจายตัวของเครือข่ายในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

๓-๖๐ 

ภาพที่ ๓-๗ แผนที่ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เรื่อง ก าหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่
จังหวัดภูเก็ต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 256๓ 

๓-๗๐ 

ภาพที่ ๓-๘ แผนที่หมายเลข 2/2 ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในบริเวณพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 256๐ 

๓-๗๑ 

ภาพที่ ๓-๙ การกระจายตัวของเครือข่ายในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ๓-๘๗ 
ภาพที่ ๓-๑๐ การประชุมเพ่ือสร้างและพัฒนาเครือข่าย ณ วัดจากแดง ๓-๙๑ 
ภาพที่ ๓-๑๑ การประชุมเพ่ือสร้างและพัฒนาเครือข่าย ณ สภาคุ้งบางกะเจ้า ๓-๙๑ 
ภาพที่ ๓-๑๒ การประชุมเพ่ือสร้างและพัฒนาเครือข่าย  

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบางน้ าผึ้ง 
๓-๙๑ 

ภาพที่ ๓-๑๓ การประชุมเพ่ือสร้างและพัฒนาเครือข่าย ณ ที่ท าการชุมชนบางเสร่ ๓-๙๓ 
ภาพที่ ๓-๑๔ การประชุมเพ่ือสร้างและพัฒนาเครือข่าย ณ ที่ท าการชุมชนบางละมุง ๓-๙๓ 
ภาพที่ ๓-๑๕ การประชุมเพ่ือสร้างและพัฒนาเครือข่าย ณ กลุ่มประมงพ้ืนบ้านหัวถนน ๓-๙๔ 
ภาพที่ ๓-๑๖ การประชุมเพ่ือสร้างและพัฒนาเครือข่าย ณ กลุ่มประมงพ้ืนบ้านชายฝั่ง

หาดละไม 
๓-๙๕ 
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สำรบัญภำพประกอบ (ต่อ) 

ภาพที่ ๓-๑๗ การประชุมเพ่ือสร้างและพัฒนาเครือข่าย ณ ที่ท าการเครือข่ายอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๓-๙๖ 

ภาพที่ ๓-๑๘ การประชุมเพ่ือสร้างและพัฒนาเครือข่าย ณ กลุ่มธนาคารขยะ 
ชุมชนธารทอง 5 และชุมชนกิ่งแก้ว 

๓-๙๖ 

ภาพที่ ๓-๑๙ กิจกรรม “รณรงค์ขับเคลื่อนเพ่ือการเฝ้าระวังสภาพดิน น้ า และพ้ืนที่สีเขียว
ในพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม คุ้งบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ”  
เยาวชนรักษ์พ้ืนที่สีเขียว คุ้งบางกะเจ้า 

๓-๙๘ 

ภาพที ่๓-๒๐ กิจกรรมส ารวจและชายฝั่งทะเลที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาพ้ืนที่ ๓-๙๙ 
ภาพที่ ๓-๒๑ การประชุมที่ชมรมชาวประมงพ้ืนบ้าน บางละมุง จังหวัดชลบุรี ๓-๙๙ 
ภาพที่ ๓-๒๒ กิจกรรมปล่อยลูกปูม้า 1,000,000 ตัว เพ่ือเพ่ิมทรัพยากรชายฝั่ง 

อ าเภอเกาะสมุย 
๓-๑๐๐ 

ภาพที่ ๓-๒๓ กิจกรรมการจัดการขยะทะเลอ าเภอเกาะพะงัน ๓-๑๐๑ 
ภาพที่ ๓-๒๔ กิจกรรมการเก็บขยะและแยกขยะเพ่ือน ามารีไซเคิล ๓-๑๐๒ 
ภาพที่ ๓-๒๕ การประชุมที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพด้านสิ่งแวดล้อมชุมชนกิ่งแก้ว อ าเภอเมือง 

จังหวัดภูเก็ต 
๓-๑๐๒ 

ภาพที่ ๓-๒๖ กลไกการขับเคลื่อนเครือข่ายเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดสมุทรปราการ 

๓-๑๐๓ 

ภาพที่ ๓-๒๗ การประชุมสัมมนาเพ่ือน าเสนอผลการศึกษาโครงการบริหารจัดการพื้นที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดสมุทรปราการ 

๓-๑๐๕ 

ภาพที่ ๓-๒๘ การประชุมสัมมนาเพ่ือน าเสนอผลการศึกษาโครงการบริหารจัดการพื้นที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดชลบุร ี

๓-๑๐๘ 

ภาพที่ ๓-๒๙ กลไกการขับเคลื่อนเครือข่ายเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

๓-๑๐๘ 

ภาพที่ ๓-๓๐ การประชุมสัมมนาเพ่ือน าเสนอผลการศึกษาโครงการบริหารจัดการพื้นที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

๓-๑๑๐ 

ภาพที่ ๓-๓๑ การประชุมสัมมนาเพ่ือน าเสนอผลการศึกษาโครงการบริหารจัดการพื้นที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดภูเก็ต 

๓-๑๑๔ 
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สำรบัญภำพประกอบ (ต่อ) 

ภาพที่ ๔-๑ แผนที่ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เรื่อง ก าหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพ้ืนที่
อ าเภอบ้านแหลม อ าเภอเมืองเพชรบุรี อ าเภอท่ายาง อ าเภอชะอ า  
จังหวัดเพชรบุรี และอ าเภอหัวหิน อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
พ.ศ. 2561 

๔-๔ 

ภาพที่ ๔-๒ แผนที่ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เรื่อง ก าหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่ 
อ าเภออ่าวลึก อ าเภอเมืองกระบี่ อ าเภอเหนือคลอง อ าเภอคลองท่อม  
และอ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2559 

๔-๑๒ 

ภาพที่ ๔-๓ แผนที่ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เรื่อง ก าหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่ 
อ าเภอคุระบุรี อ าเภอตะกั่วป่า อ าเภอท้ายเหมือง อ าเภอทับปุด  
อ าเภอเมืองพังงา อ าเภอตะกั่วทุ่ง และอ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา  
พ.ศ. 2559 

๔-๒๑ 

ภาพที ่๔-๔ ภาคีเครือข่าย/ตัวแทนภาคีเครือข่ายในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดเพชรบุรี-จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

๔-๒๙ 

ภาพที่ ๔-๕ การมีส่วนร่วมของเครือข่ายพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดเพชรบุรี-
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

๔-๓๐ 

ภาพที่ ๔-๖ ภาคีเครือข่าย/ตัวแทนภาคีเครือข่ายในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดกระบี่ 

๔-๓๒ 

ภาพที่ ๔-๗ การมีส่วนร่วมของเครือข่ายในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดกระบี่ ๔-๓๓ 
ภาพที่ ๔-๘ ภาคีเครือข่าย/ตัวแทนภาคีเครือข่ายในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

จังหวัดพังงา 
๔-๓๕ 

ภาพที่ ๔-๙ การมีส่วนร่วมของเครือข่ายในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดพังงา ๔-๓๖ 
ภาพที่ ๔-๑๐ การประชุม ณ สมาคมชาวประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๔-๓๙ 

ภาพที่ ๔-๑๑ การประชุม ณ กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านคลองเก่า ๔-๔๐ 
ภาพที่ ๔-๑๒ การประชุม ณ ที่กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนและทรัพยากรชายฝั่งบ้านโคกยูง ๔-๔๑ 
ภาพที่ ๔-๑๓ การประชุม ณ กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนและทรัพยากรชายฝั่งบ้านคลองยาง ๔-๔๑ 
ภาพที่ ๔-๑๔ การประชุม ณ ที่ท าการกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนเกาะไม้ไผ่ ๔-๔๒ 
ภาพที่ ๔-๑๕ การประชุม ณ กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนศรีบอยา ๔-๔๓ 
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สำรบัญภำพประกอบ (ต่อ) 

ภาพที่ ๔-๑๖ กิจกรรมขับเคลื่อนเพ่ือการเติมความอุดมสมบูรณ์และจัดการทรัพยากร
พ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

๔-๔๔ 

ภาพที่ ๔-๑๗ กิจกรรมขับเคลื่อน เก็บขยะในล าคลอง ๔-๔๕ 
ภาพที่ ๔-๑๘ กิจกรรมการเก็บขยะ ๔-๔๖ 
ภาพที่ ๔-๑๙ การประชุมที่ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ศูนย์เครือข่ายด้านการประมง หมู่ที่ 9 ต าบลเกาะกลาง อ าเภอเกาะลันตา 
จังหวัดกระบี่ 

๔-๔๖ 

ภาพที่ ๔-๒๐ การส ารวจพื้นที่ท่ีถูกบุกรุกริมคลอง และการปรับสภาพพ้ืนที่ชายฝั่งคลอง ๔-๔๗ 
ภาพที่ ๔-๒๑ การประชุมที่ชมรมท่าสนุก หมู่ที่ 3 ต าบลมะรุ่ย อ าเภอทับปุด จังหวัดพังงา ๔-๔๗ 
ภาพที่ ๔-๒๒ การจัดประชุมสัมมนาเพ่ือน าเสนอผลการศึกษาโครงการบริหารจัดการพ้ืนที่

คุ้มครองสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดเพชรบุรี-จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

๔-๕๐ 

ภาพที่ ๔-๒๓ การจัดประชุมสัมมนาเพ่ือน าเสนอผลการศึกษาโครงการบริหารจัดการพ้ืนที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดกระบี่ 

๔-๕๑ 

ภาพที่ ๔-๒๔ กลไกการขับเคลื่อนเครือข่ายฯ ในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา ๔-๕๕ 
ภาพที่ ๔-๒๕ การจัดประชุมสัมมนาเพ่ือน าเสนอผลการศึกษาโครงการบริหารจัดการพ้ืนที่

คุ้มครองสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดพังงา 

๔-๕๖ 

ภาพที่ ๕-๑ สื่อที่ใช้น าเสนอโดย MS PowerPoint ๕-๒ 
ภาพที่ ๕-๒ (บนซ้าย) คู่มือการด าเนินงานของเครือข่ายเพ่ือใช้ในการเฝ้าระวัง 

และติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม; (ล่างซ้าย) ถุงผ้าส าหรับใส่เอกสาร และ (ขวา) แผ่นพับ
ให้ความรู้เกี่ยวกับพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม  

๕-๓ 

ภาพที่ ๕-๓ บรรยากาศการจัดประชุมเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานของเครือข่ายในการ
เฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมใน
ประเด็นที่มีความเชื่อมโยงกัน จังหวัดชลบุร ี

๕-๖ 

ภาพที่ ๕-๔ บรรยากาศการจัดประชุมเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานของเครือข่ายในการ
เฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมใน
ประเด็นที่มีความเชื่อมโยงกัน จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

๕-๘ 
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สำรบัญภำพประกอบ (ต่อ) 

ภาพที่ ๕-๕ บรรยากาศการจัดประชุมเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานของเครือข่ายในการ
เฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมใน
ประเด็นที่มีความเชื่อมโยงกัน จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

๕-๑๒ 

ภาพที่ ๕-๖ บรรยากาศการจัดประชุมเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานของเครือข่ายในการ
เฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมใน
ประเด็นที่มีความเชื่อมโยงกัน จังหวัดกระบี่ 

๕-๑๔ 

ภาพที่ ๖-๑ กลไกในการขับเคลื่อนเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงาน
ตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

๖-๕ 

ภาพที่ ๗-๑ ตัวอย่างคู่มือการด าเนินงานของเครือข่าย ๗-๒ 
ภาพที่ ๗-๒ ตัวอย่างสื่อแผ่นพับพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ๗-๓ 
ภาพที่ ๗-๓ ตัวอย่างสื่อแผ่นพับพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ๗-๔ 
ภาพที่ ๘-๑ การขับเคลื่อนเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงานในเขต

พ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 
๘-๒ 

ภาพที่ ๘-๒ (ซ้าย) การใช้ประโยชน์ของที่ดินแปลงเล็กติดกับพ้ืนที่ที่ประกอบกิจการ 
อยู่แล้ว; (ขวา) การใช้ประโยชน์ที่ดินแปลงเล็กที่ติดต่อกันหลาย ๆ แปลง 
และไม่ได้ติดต่อกับกิจการใด ๆ 

๘-๗ 

ภาพที่ ๘-๓ Flowchart สรุปข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนเครือข่าย 
ในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม 

๘-๑๐ 

 



ห น้ า  | 1-1 
 

                                                                                                                                                                   
 

โครงการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

บทท่ี 1  

บทน า 
 1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ได้ก าหนดมาตรการ
หรือกลไกทางกฎหมายที่ส าคัญ เพ่ือน ามาใช้ในการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
คือ การก าหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 45  
อันเป็นกลยุทธ์ส าคัญประการหนึ่งที่น ามาใช้ในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และการควบคุมการใช้ทรัพยากร 
ให้ถูกต้อง คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในฐานะหน่วยงานในการด าเนินการประกาศเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกับท้องถิ่นและหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการประกาศเขตพ้ืนที่  และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมไปแล้วในหลายพ้ืนที่  
เช่น จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดเพชรบุรี -จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชลบุรี  
จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ และจังหวัดพังงา โดยมีเจตนารมณ์ในการประกาศเพ่ือป้องกัน สงวน บ ารุงรักษา 
และคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม แหล่งธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมที่มีคุณค่า  
ต่อการด ารงชีวิตของประชาชนให้คงอยู่ได้อย่างสมดุลตามธรรมชาติ  และให้คงความสมบูรณ์ยั่งยืนต่อไป 
ในอนาคต ซึ่ ง เป็นการด าเนินการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนชาติ ในหลาย  ๆ ด้าน  
ดังนี้ (1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) ด้านที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ 
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (2) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 6 พ้ืนที่  
และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ และประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน (3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่  12 ยุทธศาสตร์ที่  4  การ เติบ โตที่ เ ป็นมิ ตรกับสิ่ ง แวดล้ อมเ พ่ือการ พัฒนาอย่ างยั่ ง ยื น  
และ (4) แผนปฏิบัติราชการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 3 ปี  
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ภูมินิเวศ สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติและศิลปกรรม พ้ืนที่สีเขียว และพ้ืนที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม เพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืน 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินการตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
และเพ่ือให้การประกาศเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมบรรลุผลสัมฤทธิ์  ส านัก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจึงได้จัดท าโครงการบริหารจัดการพ้ืนที่คุ้มครองสิ่ งแวดล้อม  
ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการด าเนินงานของเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ  จังหวัดชลบุรี  จังหวัดเพชรบุรี -จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ และจังหวัดพังงา  
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 1.2 วัตถุประสงค์ 

เพ่ือสร้างและขับเคลื่อนการด าเนินงานของเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการ
ด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ 
จังหวัดชลบุรีจังหวัดเพชรบุรี-จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่  
และจังหวัดพังงา  

1.3 เป้าหมาย 

1.3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต 

(1) เครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชลบุรี  
และจังหวัดภูเก็ต  

(2) การขับเคลื่อนเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดชลบุรี จังหวัดเพชรบุรี-
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ และจังหวัดพังงา 

1.3.2 กลุ่มเป้าหมาย 

ภาคส่วนต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องในพ้ืนที่  ได้แก่ ภาครัฐ กลุ่มอนุรักษ์ ภาคประชาชน  
องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน และภาควิชาการ 

1.4 พื้นที่ด าเนินการ 

เขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่ งแวดล้อมจั งหวัดสมุทรปราการ  จังหวัดชลบุรี  จั งหวัดเพชรบุรี - 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ และจังหวัดพังงา  

1.5 ระยะเวลาด าเนินการ  

ด าเนินงานภายในระยะเวลา 210 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา 

 1.6 แผนการด าเนินงาน 

 แผนการสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดชลบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
และจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งแผนการขับเคลื่อนการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดเพชรบุรี -จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดกระบี่   
และจังหวัดพังงา รายละเอียดตามตารางที่ 1-1 และ ตารางที่ 1-2
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ตารางที่ 1-1 แผนการด าเนินงานการสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดชลบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดภูเก็ต 
 

 

กิจกรรม 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา (เดือน) 

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. รวบรวมขอ้มูลพื้นฐาน  
    และวิเคราะห์เครือข่าย                
    (ใหม่) 

รศ.ดร.นพรัตน์ บ ารุงรักษ์ 
รศ.ดร.อุมาพร มุณีแนม 

นายสุชาติ สยัละมยั 

น.ส.ฮัสวานี เล็มกะเต็ม 

                            

2. ศึกษาแนวทางการสร้าง         
    และพัฒนาเครือข่าย 

รศ.ดร.นพรัตน์ บ ารุงรักษ์ 
รศ.ดร.อุมาพร มุณีแนม 

นายสุชาติ สยัละมยั 

น.ส.ฮัสวานี เล็มกะเต็ม 

                            

3. สร้าง และพัฒนา 

   แบบสัมภาษณ์เชิงลึก  
   (ผ่านการพจิารณาโดย 

   ผู้เชี่ยวชาญ)            

รศ.ดร.นพรัตน์ บ ารุงรักษ์ 
รศ.ดร.อุมาพร มุณีแนม 

นายสุชาติ สยัละมยั 

น.ส.ฮัสวานี เล็มกะเต็ม 

                            

4. ลงพื้นที่ส ารวจการสร้าง 

    และพัฒนาเครือข่ายใน  
    พื้นที ่
 - เตรียมขอ้มูลตามขอบเขต

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
แต่ละจังหวัด 

 - ประสานกลุ่มเครือข่ายใน  
   แต่ละพื้นที ่

คุณธนู แนบเนียน และ
คณะท างาน 

ดร.ประกฤษฎ์ นพประดิษฐ ์

ผศ.ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์ 
นายสุชาติ สยัละมยั  
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กิจกรรม 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา (เดือน) 

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 - ลงพื้นที่ส ารวจเครือข่าย  
 - ลงพื้นที่ติดตามผลการ     
   ด าเนินงานของเครือข่าย 

 - เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการ
สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

5. เตรียมสรุปข้อมูลการ  
    สร้างและพัฒนาเครือข่าย 

    และขอ้มูลติดตามผลการ 

    ด าเนินงานของเครือข่าย 

 - ประชุมเพือ่สร้างและ  
   พัฒนาเครือข่ายพื้นที่ละ 

   2 ครั้ง ผู้เข้าร่วมอยา่งน้อย     
   พื้นที่ละ 50 คน  
 - สรุปการประชุมและ                
   ขอ้คิดเห็น 

รศ.ดร.นพรัตน์ บ ารุงรักษ์ 
รศ.ดร.อุมาพร มุณีแนม 
ผศ.ดร.เกื้ออนันต์ เตชะโต 

ผศ.ดร.สุธินี สินุธก 

ผศ.ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์ 
นายสุชาติ สยัละมยั 

น.ส.ฮัสวานี เล็มกะเต็ม 

นางภัทรา ปรีชาวีรกุล  

คุณธนู แนบเนียน 

คุณวิชา นรังศรี  

                            

6. สรุปข้อมูลน าเสนอ 

    เกี่ยวกับพื้นที่คุ้มครอง 

    สิ่งแวดล้อมเพื่อจัดท าและ 

    ออกแบบแผ่นพับ 

รศ.ดร.อุมาพร มุณีแนม 

นายสุชาติ สยัละมยั 

น.ส.ฮัสวานี เล็มกะเต็ม 

                            

7. วิเคราะห์กจิกรรมของ 

    เครือข่ายแต่ละพื้นที่  
 - จัดกิจกรรมขับเคลื่อน   
   เครือข่าย พื้นที่ละ 1     
   กิจกรรม จ านวนผู้เขา้ร่วม   

รศ.ดร.นพรัตน์ บ ารุงรักษ์ 
รศ.ดร.อุมาพร มุณีแนม 

ผศ.ดร.เกื้ออนันต์ เตชะโต 

ผศ.ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์ 
นายสุชาติ สยัละมยั 
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กิจกรรม 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา (เดือน) 

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

   อย่างน้อยพื้นที่ละ 80 คน 
 - สรุปกจิกรรมของเครือข่าย 

   แต่ละพื้นที ่

น.ส.ฮัสวานี เล็มกะเต็ม 

คุณธนู แนบเนียน 

และ คุณวิชา นรังศรี 

8. วิเคราะห์ประเด็นของ 

   แต่ละพื้นที ่
 - สรุปเนื้อหาการน าเสนอ 
   ประเด็นของแต่ละพื้นที ่
- จัดกจิกรรมเครือข่าย 

   ประเด็นที่มีความเชื่อมโยง 

   อย่างน้อย 2 ประเด็น  
   ผู้เข้ารว่มประเด็นละ 50 

คน     
- สรุปประเด็นและข้อคิดเห็น 

รศ.ดร.นพรัตน์ บ ารุงรักษ์ 
รศ.ดร.อุมาพร มุณีแนม 

ผศ.ดร.เกื้ออนันต์ เตชะโต 

ผศ.ดร. สุธินี สินุธก 

ผศ.ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์ 
นายสุชาติ สยัละมยั 

น.ส.ฮัสวานี เล็มกะเต็ม 

คุณธนู แนบเนียน 

และ คุณวิชา นรังศรี 

                            

9. ออกแบบคู่มือการ 

    ด าเนินงานของเครือข่าย  
    เพื่อใช้ในการเฝ้าระวัง  
    และติดตามผลการ 

    ด าเนินงาน 

รศ.ดร.นพรัตน์ บ ารุงรักษ์ 
รศ.ดร.อุมาพร มุณีแนม 

นายสุชาติ สยัละมยั 

น.ส.ฮัสวานี เล็มกะเต็ม 
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กิจกรรม 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา (เดือน) 

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

10. เตรียมสรุปวิเคราะห ์

      ข้อมูลน าเสนอผล 

      การศึกษา 

 - ประชุมสัมมนาผล 

   การศึกษาในระดับจังหวัด  
   ผู้เข้ารว่มอยา่งน้อยพื้นที ่
   ละ 80 คน 

-  สรุปผลและข้อคิดเห็น 

รศ.ดร.นพรัตน์ บ ารุงรักษ์ 
รศ.ดร.อุมาพร มุณีแนม 

ผศ.ดร.เกื้ออนันต์ เตชะโต 

ผศ.ดร.สุธินี สินุธก 

ผศ.ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์ 
นายสุชาติ สยัละมยั 

น.ส.ฮัสวานี เล็มกะเต็ม  
คุณธนู แนบเนียน 

และ คุณวิชา นรังศรี 

                            

11. ถอดบทเรียนการสร้าง  
      และพัฒนาเครือข่าย 

รศ.ดร.นพรัตน์ บ ารุงรักษ์ 
นายสุชาติ สยัละมยั 

คุณธนู แนบเนียน 
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ตารางที่ 1-๒ แผนการด าเนินการขับเคลื่อนเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเพชรบุรี-จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดกระบี่ และจังหวัดพังงา 

 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา (เดือน) 

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. รวบรวมและวิเคราะห ์   
    แนวทางการขับเคลื่อน  
    เครือข่าย (เดิม) 

รศ.ดร.นพรัตน์ บ ารุงรักษ์ 
รศ.ดร.อุมาพร มุณีแนม 
นายสุชาติ สยัละมยั 
น.ส.ฮัสวานี เล็มกะเต็ม 

                            

2. ศึกษาแนวทาง  
    ขับเคลื่อนเครือข่าย 

รศ.ดร.นพรัตน์ บ ารุงรักษ์
รศ.ดร.อุมาพร มุณีแนม 
นายสุชาติ สยัละมยั 
น.ส.ฮัสวานี เล็มกะเต็ม 

                            

3. สร้างและพัฒนา   
    แบบสอบถามและแบบ  
    สัมภาษณ์เชิงลึก  
    (ผ่านการพิจารณา 
    ผู้เชี่ยวชาญ)  
 - ทดลองใช้ในแต่ละพื้นที ่
 - ปรับปรุงแบบสอบถาม   
   และแบบสัมภาษณ์         
 - วิเคราะห์ข้อมูลจาก 
   แบบสอบถามและแบบ 
   สัมภาษณ ์

รศ.ดร.นพรัตน์ บ ารุงรักษ์ 
รศ.ดร.อุมาพร มุณีแนม 
นายสุชาติ สยัละมยั 
น.ส.ฮัสวานี เล็มกะเต็ม 
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กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา (เดือน) 

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

4. ลงพื้นที่ส ารวจการ 
    ขับเคลื่อนเครือข่ายใน 
    พื้นที ่
 - เตรียมขอ้มูลขอบเขต 
   ต าบล อ าเภอ จังหวัด  
 - ประสานกลุ่มเครือข่าย 
   ในแต่ละพื้นที ่
 - ลงพื้นที่ส ารวจเครือข่าย  
 - ลงพื้นที่ติดตามผลการ 
   ด าเนินงานของเครือข่าย 
 – เก็บรวบรวมข้อมูลทั้ง 
   แบบสอบถามและแบบ 
   สัมภาษณ ์

คุณธนู แนบเนียนและ
คณะท างาน 
ดร.ประกฤษฎ์ นพประดิษฐ ์
ผศ.ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์ 
นายสุชาติ สยัละมยั  

                            

5. เตรียมสรุปข้อมูลการ 
   ขบัเคลื่อนเครือข่าย 
   และข้อมูลติดตามผลการ

ด าเนินงานของเครือข่าย 
 - ประชุมเพือ่ขับเคลื่อน 
   เครือข่าย พื้นที่ละ 2   
   ครั้ง จ านวน 3 พื้นที่    
   ผู้เข้ารว่ม อย่างน้อย  
   พื้นที่ละ 50 คน  
 - สรุปการประชุมและ 
   ขอ้คิดเห็น 

รศ.ดร.นพรัตน์ บ ารุงรักษ์ 
รศ.ดร.อุมาพร มุณีแนม 
ผศ.ดร.เกื้ออนันต์ เตชะโต 
ผศ.ดร.สุธินี สินุธก 
ผศ.ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์ 
นายสุชาติ สยัละมยั 
น.ส.ฮัสวานี เล็มกะเต็ม 
นางภัทรา ปรีชาวีรกุล  
คุณธนู แนบเนียน 
คุณวิชา นรังศรี  
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กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา (เดือน) 

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

6. สรุปข้อมูลน าเสนอ  
    เกี่ยวกับพื้นที่คุ้มครอง 
    สิ่งแวดล้อมเพื่อจัดท า  
    และออกแบบแผ่นพับ 

รศ.ดร.อุมาพร มุณีแนม 
นายสุชาติ สยัละมยั 
น.ส.ฮัสวานี เล็มกะเต็ม 

                            

7. วิเคราะห์กจิกรรมของ 
    เครือข่ายแต่ละพื้นที่  
 - จัดกิจกรรมขับเคลื่อน 
   เครือข่ายพื้นที่ละ 1  
   กิจกรรม จ านวน 3  
   พื้นที ่ผู้เข้าร่วมอยา่ง  
   น้อยพื้นที่ละ 80 คน 
 - สรุปกจิกรรมของ              
   เครือข่ายแต่ละพื้นที ่

รศ.ดร.นพรัตน์ บ ารุงรักษ์ 
รศ.ดร.อุมาพร มุณีแนม 
ผศ.ดร.เกื้ออนันต์ เตชะโต 
ผศ.ดร.สุธินี สินุธก 
ผศ.ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์ 
นายสุชาติ สยัละมยั 
น.ส.ฮัสวานี เล็มกะเต็ม 
นางภัทรา ปรีชาวีรกุล  
คุณธนู แนบเนียน 
และ คุณวิชา นรังศรี 

                            

8. วิเคราะห์ประเด็นของ    
    แต่ละพื้นที ่
 - สรุปเนื้อหาการน าเสนอ 
   ประเด็นของแต่ละพื้นที ่
 - จัดกิจกรรมเครือข่าย 
   ประเด็นที่มีความเชื่อมโยง 
   อย่างน้อย 2 ประเด็น 

ผู้เข้าร่วมอยา่งน้อย 
ประเด็นละ 50 คน     

รศ.ดร.นพรัตน์ บ ารุงรักษ์ 
รศ.ดร.อุมาพร มุณีแนม 
ผศ.ดร.เกื้ออนันต์ เตชะโต 
ผศ.ดร. สุธินี สินุธก 
ผศ.ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์ 
นายสุชาติ สยัละมยั 
น.ส.ฮัสวานี เล็มกะเต็ม 
คุณธนู แนบเนียน 
และ คุณวิชา นรังศรี 

                            

9. ออกแบบคู่มือการ   รศ.ดร.นพรัตน์ บ ารุงรักษ์                             
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กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา (เดือน) 

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
    ด าเนินงานของ 
    เครือข่ายเพื่อใช้ในการ 
    เฝ้าระวังและติดตาม  
    การด าเนินงาน 

รศ.ดร.อุมาพร มุณีแนม 
นายสุชาติ สยัละมยั 
น.ส.ฮัสวานี เล็มกะเต็ม 

10. เตรียมสรุปวิเคราะห์                      
      ข้อมูลน าเสนอผล 
      การศึกษา 
 - ประชุมสัมมนาผล 
   การศึกษาในระดับจังหวัด 

จ านวน 3 พื้นที ่ผู้เข้าร่วม
อย่างน้อยพื้นทีละ 80 คน 

รศ.ดร.นพรัตน์ บ ารุงรักษ์ 
รศ.ดร.อุมาพร มุณีแนม 
ผศ.ดร.เกื้ออนันต์ เตชะโต 
ผศ.ดร.สุธินี สินุธก 
ผศ.ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์ 
นายสุชาติ สยัละมยั 
น.ส.ฮัสวานี เล็มกะเต็ม 
คุณธนู แนบเนียน 
และ คุณวิชา นรังศรี 
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 1.๗ องค์ประกอบและกรอบแนวคิดในการศึกษา 

การด าเนินการศึกษาโดยวิธีเชิงระบบ (System Approach) เพ่ือให้ทราบในองค์ประกอบ และ
เป็นการศึกษาอย่างเป็นขั้นตอน (ภาพที่ 1-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1-๑ องค์ประกอบและกรอบแนวคิดในการศึกษา 

ศึกษา ส ารวจ และ
พัฒนาเครือข่าย (ใหม่) 

การประเมินเกณฑ์และ
พัฒนาเครือข่ายฯ 

ก าหนดเกณฑ์และสร้าง
พัฒนาเครือข่ายฯ 

เกณฑ์การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังติดตามฯ  
(สมุทรปราการ ชลบุรี สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต) 

 

หลักเกณฑ์ด้านการ
กระจายตัวทาง

ภูมิศาสตร์ 
หลักเกณฑ์ด้านพื้นที่
ตามเจตนารมณ์ของ

กฎหมาย 

ระบบการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครอง 

หลักเกณฑ์ด้านการก่อเกิด
ของเครือข่าย 

ถอดบทเรียนการสร้างและ
พัฒนาการด าเนินงานของ

เครือข่ายฯ 

กิจกรรมขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานเครือข่าย 

การเฝ้าระวังฯ 

 
 

เครือข่ายพัฒนาเฝ้าระวังติดตามฯ และเครือข่ายขับเคลื่อน  
เฝ้าระวังติดตามฯ 

เครือข่าย 

สร้างและพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังติดตาม
ในพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

หลักเกณฑ์การสร้างและพัฒนา
เครือข่ายด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

นโยบายและแผนงาน 

โครงการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

ส ารวจติดตาม วิเคราะห์ 
ประเมินสถานภาพ
เครือข่าย (เดิม) 

ก าหนดแนวทางการ
ขับเคลื่อนเครือข่ายฯ 

 

ขับเคลื่อนเครือข่ายเฝ้าระวังติดตามใน
พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

ประเมินแนวทางการ
ขับเคลื่อนเครือข่ายฯ 

ประชุมสัมมนาเพื่อ
น าเสนอผลการศึกษาใน

ระดับจังหวัด 

แนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายเฝ้าระวงัติดตามฯ 
(เพชรบุร-ีประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ พังงา) 
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บทท่ี 2 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง วิธีการศึกษาและด าเนินการ 

๒.๑ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

ในส่วนนี้ คณะที่ปรึกษาได้น าเสนอแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เพ่ือให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยง ที่มาที่ไป รวมทั้งการน าแนวคิด ทฤษฎีดังกล่าวมาตั้งเป็นเกณฑ์ในการสร้าง พัฒนา ติดตาม และ
ขับเคลื่อนเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

2.๑.๑ ความหมายขององค์กรชุมชนและเครือข่าย 
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มาตรา  3  

ได้ให้ความหมายที่เก่ียวข้องกับองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน ไว้ดังนี้ 
“ชุมชน” หมายความว่า กลุ่มคนที่มีวิถีชีวิตเกี่ยวพันกัน และมีการติดต่อสื่อสารระหว่าง

กันอย่างเป็นปกติและต่อเนื่อง โดยเหตุที่อยู่ในอาณาบริเวณเดียวกันหรือมีอาชีพเดียวกัน หรือประกอบ
กิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน หรือมีวัฒนธรรม ความเชื่อ หรือความสนใจร่วมกัน 

“องค์กรชุมชน” หมายความว่า กลุ่มคนที่มีระบบการจัดการที่สมาชิกของชุมชนจัดตั้ง
ขึ้นเพ่ือด าเนินการร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ พัฒนาอาชีพ เพ่ิมรายได้ 
พัฒนาที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม หรือพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในกลุ่ม 

“เครือข่ายองค์กรชุมชน” หมายความว่า กลุ่มองค์กรชุมชนที่มีการรวมตัวกัน 
โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะกระท ากิจการอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือประโยชน์ขององค์กรชุมชนในกลุ่มนั้น 

นิยามหรือความหมายของเครือข่ายตามที่เสนอใน http://www.loei.go.th/ เครือข่าย 
(network) คือ การเชื่อมโยงของกลุ่มของคน หรือกลุ่มองค์กรที่สมัครใจที่จะแลกเปลี่ยนข่าวสารร่วมกัน  
หรือท ากิจกรรมร่วมกัน โดยมีการจัดระเบียบโครงสร้างของคนในเครือข่ายด้วยความเป็นอิสระ เท่าเทียมกัน
ภายใต้พ้ืนฐานของความเคารพสิทธิ เชื่อถือ เอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ การเชื่อมโยงในลักษณะ 
ของเครือข่าย มีเงื่อนไขจะต้องพัฒนาไปสู่ระดับของการลงมือท ากิจกรรมร่วมกันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน
ด้วย ดังนั้น เครือข่ายต้องมีการจัดระบบให้กลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่เป็นสมาชิกด าเนินกิจกรรมบางอย่างร่วมกัน  
เพ่ือน าไปสู่จุดหมายที่เห็นพ้องต้องกัน ซึ่งอาจเป็นกิจกรรมเฉพาะกิจตามความจ าเป็น เมื่อภารกิจบรรลุ
เป้าหมายแล้วเครือข่ายก็อาจยุบสลายไป แต่ถ้ามีความจ าเป็นหรือมีภารกิจใหม่อาจกลับมารวมตัวกันได้ใหม่ 
หรือจะเป็นเครือข่ายที่ด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องระยะยาวก็ได้  

เครือข่าย (network) คือ การเชื่อมโยงของกลุ่มของคนหรือกลุ่มองค์กรที่สมัครใจ 
ที่จะแลกเปลี่ยนข่าวสารร่วมกัน หรือท ากิจกรรมร่วมกัน โดยมีการจัดระเบียบโครงสร้างของคนในเครือข่าย
ด้วยความเป็นอิสระ เท่าเทียมกัน ภายใต้พ้ืนฐานของความเคารพสิทธิ เชื่อถือ เอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน  
(เสรี พงศ์พิศ, 2548) 

http://www.loei.go.th/TH/attachments/article/5516/KM%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2.doc
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สรุปได้ว่า การรวมกันเป็นเครือข่ายเป็นการน าพลังหรือศักยภาพของสมาชิกมารวมกัน 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถจนเพียงพอที่จะด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้ประสบความส าเร็จในลักษณะการเพ่ิมพลัง
ทางปญัญาน าไปสู่การเกิดพลังในการท างานและอ านาจในการต่อรองให้บรรลุตามเป้าหมายของเครือข่าย 

2.๑.๒ องค์ประกอบของเครือข่าย  

เครือข่ายเทียม (pseudo network) หมายถึง เครือข่ายชนิดที่เราหลงผิดคิดว่าเป็น
เครือข่าย แต่แท้จริงแล้วเป็นแค่การชุมนุม พบปะสังสรรค์ระหว่างสมาชิก โดยที่ต่างคนต่างก็ไม่ได้มีเป้าหมาย
ร่วมกัน และไม่ได้ตั้งใจที่จะท ากิจกรรมร่วมกัน เป็นการรวมกลุ่มที่ไม่มีวัตถุประสงค์ชัดเจน ดังนั้น การท าความ
เข้าใจกับองค์ประกอบของเครือข่ายจึงมีความส าคัญ เพ่ือช่วยให้สมาชิกสามารถสร้างเครือข่ายแท้แทน 
การสร้างเครือข่ายเทียม 

เครือข่ายแท้ มีองค์ประกอบส าคัญ 7 ประการ คือ (๑) มีการรับรู้และมุมมอง 
ที่เหมือนกัน (common perception) (๒) มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (common vision) (๓) มีความสนใจหรือมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน (mutual interests/benefits) (๔) การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคน (stakeholders 
participation) (๕) มีการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน (complementary relationship) (๖) มีการเกื้อหนุนพ่ึงพา
กัน (interdependent) และ (๗) มีปฏิสัมพันธ์กันในเชิงแลกเปลี่ยน (interaction) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑) มีการรับรู้มุมมองที่เหมือนกัน (common perception) ต้องมีความรู้สึกนึกคิด
และการรับรู้ เหมือนกันถึงเหตุผลในการเข้ามาร่วมกันเป็นเครือข่าย เช่น มีความเข้าใจในตัวปัญหา 
และมีจิตส านึกในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ประสบกับปัญหาอย่างเดียวกัน หรือต้องการความช่วยเหลือ 
ในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งจะส่งผลให้สมาชิกของเครือข่ายเกิดความรู้สึกผูกพันในการด าเนินกิจกรรม
ร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาหรือลดความเดือดร้อนที่เกิดข้ึน  

การรับรู้ร่วมกัน ถือเป็นหัวใจของเครือข่ายที่ท าให้เครือข่ายด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง 
เพราะถ้าเริ่มต้นด้วยการรับรู้ที่ต่างกัน มีมุมมองหรือแนวคิดที่ไม่เหมือนกันแล้วจะประสานงานและขอความ
ร่วมมือยาก เพราะแต่ละคนจะติดอยู่ในกรอบความคิดของตัวเอง มองปัญหาหรือความต้องการไปคนละทิศ  
ละทาง แต่ทั้งนี้มิได้หมายความว่าสมาชิกของเครือข่ายจะมีความเห็นที่ต่างกันไม่ได้ เพราะมุมมองที่แตกต่าง
ช่วยให้เกิดการสร้างสรรค์ในการท างาน แต่ความแตกต่างนั้นต้องอยู่ในส่วนของกระบวนการ (process) ภายใต้
การรับรู้ถึงปัญหาที่สมาชิกทุกคนยอมรับแล้ว มิฉะนั้นความเห็นที่ต่างกันจะน าไปสู่ความแตกแยกและแตกหัก
ในที่สุด 

๒) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (common vision) หมายถึง การที่สมาชิกมองเห็น
จุดมุ่งหมายในอนาคตที่เป็นภาพเดียวกัน มีการรับรู้และเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน และมีเป้าหมาย 
ที่จะเดินทางไปด้วยกัน การมีวิสัยทัศน์ร่วมกันจะท าให้กระบวนการขับเคลื่อนเกิดพลัง มีความเป็นเอกภาพ  
และช่วยผ่อนคลายความขัดแย้งอันเนื่องมาจากความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ในทางตรงกันข้าม ถ้าวิสัยทัศน์  
หรือเป้าหมายของสมาชิกบางกลุ่มขัดแย้งกับวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายของเครือข่าย พฤติกรรมของสมาชิกกลุ่ม
นั้นก็จะเริ่มแตกต่างจากแนวปฏิบัติที่สมาชิกเครือข่ายกระท าร่วมกัน ดังนั้น แม้ว่าจะต้องเสียเวลามาก 
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กับความพยายามในการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน แต่ก็จ าเป็นจะต้องท าให้เกิดขึ้น หรือถ้าสมาชิกมีวิสัยทัศน์
ส่วนตัวอยู่แล้ว ก็ต้องปรับให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเครือข่ายให้มากที่สุด แม้จะไม่ซ้อนทับกันแนบสนิท 
จนเป็นภาพเดียวกัน แต่อย่างน้อยก็ควรสอดรับไปในทิศทางเดียวกัน  

๓) มีความสนใจหรือผลประโยชน์ร่วมกัน (mutual interests/benefits) ค าว่า
ผลประโยชน์ครอบคลุมทั้งผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินและผลประโยชน์ไม่ใช่ตัวเงิน ถ้าการเข้าร่วมในเครือข่าย
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของเขาหรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน ก็จะเป็นแรงจูงใจให้เข้ามามีส่วนร่วม  
ในเครือข่ายมากข้ึน 

ดังนั้น ในการที่จะดึงใครสักคนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของเครือข่าย 
จ าเป็นต้องค านึงถึงผลประโยชน์ที่เขาจะได้รับจากการเข้าร่วม ต้องพิจารณาล่วงหน้าก่อนที่เขาจะร้องขอ 
ลักษณะของผลประโยชน์ที่สมาชิกแต่ละคนจะได้รับอาจแตกต่างกัน แต่ควรต้องให้ทุกคนและต้องเพียงพอ  
ที่จะเป็นแรงจูงใจให้เขาเข้ามีส่วนร่วมในทางปฏิบัติได้จริง ไม่ใช่ เข้ามาเป็นเพียงไม้ประดับเนื่องจาก 
มีต าแหน่งในเครือข่าย แต่ไม่ได้ร่วมปฏิบัติภารกิจ เมื่อใดก็ตามที่สมาชิกเห็นว่าเขาเสียประโยชน์มากกว่าได้ 
หรือเมื่อเขาได้ในสิ่งที่ต้องการเพียงพอแล้ว สมาชิกเหล่านั้นก็จะออกจากเครือข่ายไปในที่สุด 

๔) การ มีส่ วนร่ วมของสมาชิ กทุ กคน ( stakeholders participation)  เป็น
กระบวนการส าคัญในการพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่าย เป็นเงื่อนไขที่ท าให้เกิดการร่วมรับรู้ ร่วมคิด  
ร่วมตัดสินใจ และร่วมลงมือกระท าอย่างเข้มแข็ง ดังนั้น สถานะของสมาชิกในเครือข่ายควรมีความ  
เท่าเทียมกัน ทุกคนอยู่ในฐานะ “หุ้นส่วน” (partner) ของเครือข่าย เป็นความสัมพันธ์ในแนวราบ (horizontal 
relationship) คือ ความสัมพันธ์ฉันท์ เ พ่ือนมากกว่าความสัมพันธ์ในแนวดิ่ ง ( vertical relationship)  
ในลักษณะเจ้านายลูกน้อง ซึ่งบางครั้งก็ท าได้ยากในทางปฏิบัติเพราะต้องเปลี่ยนกรอบความคิดของสมาชิกใน
เครือข่ายโดยการสร้างบริบทแวดล้อมอ่ืน ๆ เข้ามาประกอบ แต่ถ้าท าได้จะสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่าย
มาก 

๕) มีการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน (complementary relationship) องค์ประกอบ
ที่จะท าให้เครือข่ายด าเนินไปอย่างต่อเนื่องคือ การที่สมาชิกของเครือข่ายต่างก็สร้างความเข้มแข็งให้กันและกัน 
โดยน าจุดแข็งของฝ่ายหนึ่งไปช่วยแก้ไขจุดอ่อนของอีกฝ่ายหนึ่ง แล้วท าให้ได้ผลลัพธ์เพ่ิมขึ้นในลักษณะ  
พลังทวีคูณ (1+1 > 2) มากกว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเมื่อต่างคนต่างอยู่  

๖) การเกื้อหนุนพึ่งพากัน (interdependence) เป็นองค์ประกอบที่ท าให้เครือข่าย
ด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน การที่สมาชิกเครือข่ายตกอยู่ในสภาวะจ ากัดทั้งด้านทรัพยากร ความรู้ 
เงินทุน ก าลังคน ฯลฯ ไม่สามารถท างานให้บรรลุเป้าหมายอย่างสมบูรณ์ได้ด้วยตนเองโดยปราศจากเครือข่าย 
จ าเป็นต้องพ่ึงพาซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกในเครือข่าย การท าให้หุ้นส่วนของเครือข่ายยึดโยงกัน 
อย่างเหนียวแน่น จ าเป็นต้องท าให้หุ้นส่วนแต่ละคนรู้สึกว่าหากเอาหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งออกไปจะท าให้
เครือข่ายล้มลงได้ การด ารงอยู่ของหุ้นส่วนแต่ละคนจึงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการด ารงอยู่ของเครือข่าย การ
เกือ้หนุนพ่ึงพากันในลักษณะนี้จะส่งผลให้สมาชิกมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันโดยอัตโนมัติ  
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๗) มีปฏิสัมพันธ์ในเชิงแลกเปลี่ยน (interaction) หากสมาชิกในเครือข่ายไม่มีการ
ปฏิสัมพันธ์กันแล้ว ก็ไม่ต่างอะไรกับก้อนหินแต่ละก้อนที่รวมกันอยู่ในถุง แต่ละก้อนก็อยู่ในถุงอย่างเป็นอิสระ 
ดังนั้น สมาชิกในเครือข่ายต้องท ากิจกรรมร่วมกันเพ่ือก่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน เช่น มีการติดต่อกัน
ผ่านทางการเขียน การพบปะพูดคุย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน หรือมีกิจกรรมประชุมสัมมนา
ร่วมกัน โดยที่ผลของการปฏิสัมพันธ์นี้ต้องก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเครือข่ายตามมาด้วย  

ลักษณะของปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกควรเป็นการแลกเปลี่ยนกัน ( reciprocal 
exchange) มากกว่าที่จะเป็นผู้ให้หรือเป็นผู้รับฝ่ายเดียว (unilateral exchange) ยิ่งสมาชิกมีปฏิสัมพันธ์กัน
มากเท่าใดก็จะเกิดความผูกพันระหว่างกันมากขึ้นเท่านั้น ท าให้การเชื่อมโยงแน่นแฟ้นมากขึ้น มีการเรียนรู้
ระหว่างกันมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่าย องค์ประกอบข้างต้นไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์ในการ
น าไปช่วยจ าแนกระหว่างเครือข่ายแท้กับเครือข่ายเทียมเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นถึงปัจจัยที่จะมีผลต่อการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายด้วย  

2.๑.3 การก่อเกิดของเครือข่าย  

เครือข่ายแต่ละเครือข่ายต่างมีจุดเริ่มต้น หรือถูกสร้างมาด้วยวิธีการต่าง ๆ กัน แบ่งชนิด
ของเครือข่ายออกเป็น 3 ลักษณะ คือ  

๑) เครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ เครือข่ายชนิดนี้มักเกิดจากการที่ผู้คนมีใจตรงกัน 
ท างานคล้ายคลึงกันหรือประสบกับสภาพปัญหาเดียวกันมาก่อน เข้ามารวมตัวกันเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิด  
และประสบการณ์ร่วมกันแสวงหาทางเลือกใหม่ที่ดีกว่า การด ารงอยู่ของกลุ่มสมาชิกในเครือข่ายเป็น  
แรงกระตุ้นที่เกิดขึ้นภายในตัวสมาชิกเอง (ฉันทะ) เครือข่ายเช่นนี้มักเกิดขึ้นในพ้ืนที่ อาศัยความเป็นเครือญาติ 
เป็นคนในชุมชนหรือมาจากภูมิล าเนาเดียวกันที่มีวัฒนธรรมความเป็นอยู่คล้ายคลึงกัน มาอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม
โดยจัดตั้งเป็นชมรมที่มีกิจกรรมร่วมกันก่อน เมื่อมีสมาชิกเพ่ิมขึ้นจึงขยายพ้ืนที่ด าเนินการออกไป หรือมีการ
ขยายเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของกลุ่มมากขึ้น ในที่สุดก็พัฒนาขึ้นเป็นเครือข่ายเพ่ือให้ครอบคลุมต่อความ
ต้องการของสมาชิกได้กว้างขวางขึ้นเครือข่ายประเภทนี้ มักใช้เวลาก่อร่างสร้างตัวที่ยาวนาน แต่เมื่อเกิดข้ึนแล้ว 
มักจะเข้มแข็ง ยั่งยืน และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มข้ึน  

๒) เครือข่ายจัดตั้ง เครือข่ายจัดตั้งมักจะมีความเกี่ยวพันกับนโยบายหรือการด าเนินงาน
ของภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ การจัดตั้งอยู่ในกรอบความคิดเดิมที่ใช้กลไกของรัฐผลักดันให้เกิดงานที่เป็นรูปธรรม
โดยเร็ว และส่วนมากภาคีหรือสมาชิกที่เข้าร่ วมเครือข่ายมักจะไม่ได้มี พ้ืนฐานความต้องการ ความคิด  
ความเข้าใจ หรือมุมมองในการจัดตั้งเครือข่ายที่ตรงกันมาก่อนที่จะเข้ามารวมตัวกัน เป็นการท างานเฉพาะกิจ
ชั่วคราวที่ไม่มีความต่อเนื่อง และมักจะจางหายไปในที่สุด เว้นแต่ว่าเครือข่ายจะได้รับการชี้แนะที่ดี ด าเนินงาน
เป็นขั้นตอนจนสามารถสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เกิดเป็นความผูกพันระหว่างสมาชิกจนน าไปสู่การพัฒนา  
เป็นเครือข่ายที่แท้จริง อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากลุ่มสมาชิกจะยังคงรักษาสถานภาพของเครือข่ายไว้ได้  
แต่มีแนวโน้มที่จะลดขนาดของเครือข่ายลงเมื่อเปรียบเทียบระยะก่อตั้ง 
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๓) เครือข่ายวิวัฒนาการ เป็นการถือก าเนิดโดยไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติตั้งแต่แรก 
และไม่ได้เกิดจากการจัดตั้งโดยตรงแต่มีกระบวนการพัฒนาผสมผสานอยู่ โดยเริ่มที่กลุ่มบุคคล/องค์กร  
มารวมกันด้วยวัตถุประสงค์กว้าง ๆ ในการสนับสนุนกันและเรียนรู้ไปด้วยกัน โดยยังไม่ได้สร้างเป้าหมาย  
หรือวัตถุประสงค์เฉพาะที่ชัดเจนนัก หรืออีกลักษณะหนึ่งคือถูกจุดประกายความคิดจากภายนอก ไม่ว่าจะเป็น
การได้รับฟัง หรือการไปได้เห็นการด าเนินงานของเครือข่ายอ่ืน ๆ มา แล้วเกิดความคิดที่จะรวมตัวกัน  
สร้างพันธสัญญาเป็นเครือข่ายช่วยเหลือและพัฒนาตนเอง เครือข่ายที่ว่านี้ แม้จะไม่ได้เกิดจากแรงกระตุ้น
ภายในโดยตรงตั้งแต่แรก แต่ถ้าสมาชิกมีความตั้งใจจริงที่ เกิดจากจิตส านึกที่ดี เ มื่อได้รับการกระตุ้น 
และสนับสนุนก็จะสามารถพัฒนาต่อไปจนกลายเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง ท านองเดียวกันกับเครือข่ายที่เกิดขึ้น 
โดยธรรมชาติ เครือข่ายในลักษณะนี้พบเห็นอยู่มากมาย เช่น เครือข่ายผู้สูงอายุ เครือข่ายโรงเรียนสร้างเสริม
สุขภาพ เป็นต้น 

2.๑.4 การสร้างเครือข่าย (networking) 

การสร้างเครือข่าย หมายถึง การท าให้มีการติดต่อ สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารและการร่วมมือกันด้วยความสมัครใจ การสร้างเครือข่ายควรสนับสนุนและอ านวยความสะดวก  
ให้สมาชิกในเครือข่ายมีความสัมพันธ์กันฉันท์เพ่ือน ที่ต่างก็มีความเป็นอิสระมากกว่าสร้างการคบค้ าสมาคม
แบบพ่ึงพิง นอกจากนี้ การสร้างเครือข่ายต้องไม่ใช่การสร้างระบบติดต่อด้วยการเผยแพร่ข่าวสารแบบทางเดียว 
เช่น การส่งจดหมายข่าวไปให้สมาชิกตามรายชื่อ แต่จะต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันด้วย  

ความจ าเป็นที่ต้องมีเครือข่าย การพัฒนางานหรือการแก้ปัญหาใด ๆ ที่ใช้วิธีด าเนินงาน
ในรูปแบบที่สืบทอดกันเป็นวัฒนธรรมภายในกลุ่มคน หน่วยงาน หรือองค์กรเดียวกัน จะมีลักษณะไม่ต่างจาก
การปิดประเทศที่ไม่มีการติดต่อสื่อสารกับภายนอก การด าเนินงานภายใต้กรอบความคิดเดิม อาศัยข้อมูล
ข่าวสารที่ไหลเวียนอยู่ภายใน ใช้ทรัพยากรหรือสิ่งอ านวยความสะดวกที่พอจะหาได้ใกล้มือ หรือถ้าจะออกแบบ
ใหม่ก็ต้องใช้เวลานานมาก จะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนางานอย่างยิ่งและไม่อาจแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ 

การสร้าง “เครือข่าย” สามารถช่วยแก้ปัญหาข้างต้นได้ด้วยการเปิดโอกาสให้บุคคล 
และองค์กรได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร บทเรียน และประสบการณ์กับบุคคลหรือองค์กรที่อยู่นอกหน่วยงาน
ของตน ลดความซ้ าซ้อนในการท างาน ให้ความร่วมมือและท างานในลักษณะที่เอ้ือประโยชน์ซึ่งกันและกัน  
เสมือนการเปิดประตูสู่โลกภายนอก 
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สรุปลักษณะเด่นของเครือข่าย 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2-๑ ลักษณะเด่นของเครือข่าย 

2.๑.5 ประเภทของเครือข่ายในงานพัฒนา 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (ออนไลน์) ได้แบ่งประเภทของเครือข่ายดังนี้ 
1) เครือข่ายเชิงพื้นที่  (area network) หมายถึง การรวมตัวของกลุ่ม องค์กร 

เครือข่ายที่อาศัยพ้ืนที่ด าเนินการเป็นปัจจัยหลัก ในการท างานร่วมกันเป็นกระบวนการพัฒนาที่อาศัยกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่เป็นเป้าหมายน าทาง และเป็นการพัฒนาแบบบูรณาการที่ไม่แยกส่วนต่าง ๆ ออกจากกัน  
โดยยึดเอาพ้ืนที่เป็นที่ตั้งแห่งความส าเร็จในการท างานร่วมกันของทุกฝ่าย ลักษณะและโครงสร้างของเครือข่าย
เชิงพ้ืนที่ สามารถจัดได้หลายระดับตามพ้ืนที่และกิจกรรมที่เกิดขึ้น เครือข่ายแบ่งตามพ้ืนที่ เช่น เครือข่ายระดับ
หมู่บ้าน เครือข่ายระดับจังหวัด เครือข่ายลุ่มน้ า ฯลฯ 

2) เครือข่ายเชิงประเด็นกิจกรรม (issue network) หมายถึง เครือข่ายที่ใช้ประเด็น
กิจกรรมหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยหลักในการรวมกลุ่มองค์กร โดยมองข้ามมิติในเชิงพ้ืนที่ มุ่งเน้น 
การจัดการในประเด็นกิจกรรมนั้น ๆ อย่างจริงจัง และพัฒนาให้เกิดความร่วมมือกับภาคีอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ลักษณะและโครงสร้างของเครือข่ายเชิงประเด็นกิจกรรม สามารถแบ่งได้อย่างมากมายตามประเด็นกิจกรรม
และความสนใจที่เกิดขึ้นของฝ่ายต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน โดยไม่ยึดติดกับพ้ืนที่ด าเนินการ  
แต่ใช้หลักของกิจกรรมที่เกิดขึ้น เป็นตัวก าหนดความเป็นเครือข่าย เช่น เครือข่ายเกษตรยั่งยืน เครือข่ายปฏิรูป
ที่ดิน เครือข่ายป่าชุมชน เครือข่ายป่าครอบครัว ฯลฯ 

- ความสัมพันธ์และเชื่อมโยง 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- ช่วยเหลือ พึ่งพา 

- ความสัมพันธ์ สร้างพลัง 
และอ านาจต่อรอง 

 

- ความร่วมมือสู่เป้าหมายร่วม 

- เปิดรับซึ่งกันและกัน 
- มีข้อตกลงร่วมกัน 

- ระดมทรัพยากร ความรู้ 
 

 

-  ขยายแนวคิดและอุดมการณ์ 
- พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ 
- สร้างแนวร่วม/กัลยาณมิตร 
- ประสานผลประโยชน์โดย 

ไม่สูญเสียเอกลักษณ์ 
 

 

มิติความสัมพันธ์ 

 

มิติการประสาน ความร่วมมือ มิติกระบวนการ 
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3) เครือข่ายแบ่งตามโครงสร้างหน้าที่ หมายถึง เครือข่ายที่เกิดขึ้นโดยอาศัยภารกิจ/
กิจกรรมและการก่อตัวของกลุ่มผลประโยชน์ในสังคมเป็นแนวทางในการแบ่งเครือข่าย  ซึ่งอาจแบ่งเป็น
เครือข่ายภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และภาคองค์กรพัฒนาเอกชน โดยเครือข่ายต่าง ๆ ดังกล่าว
มุ่งเน้นการด าเนินการภายใต้กรอบแนวคิด หลักการ วัตถุประสงค์  และเป้าหมายหลักของหน่วยงาน  
หรือโครงสร้างหลักของกลุ่มผลประโยชน์นั้น ๆ ลักษณะ และโครงสร้างของเครือข่ายประเภทนี้ ส าหรับ
สังคมไทยอาจแบ่งกลุ่มผลประโยชน์ได้ 4 ภาคส่วนใหญ่ ๆ ได้แก่ เครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน 
เครือข่ายภาคประชน และเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน 

 
เครือข่ายความสัมพันธ์แบบพหุภาคีเพื่อการพัฒนา 

(เครือข่ายระหว่างองค์กรกับองค์กร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2-๒ เครือข่ายความสัมพันธ์แบบพหุภาคีเพ่ือการพัฒนา 

 

เครือข่ายคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

เครือข่ายองค์กร
ชุมชน 

เครือข่ายธุรกจิ
เอกชน 

เครือข่ายภาครัฐ 
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2.๑.๖ การก าหนดแนวทางขับเคลื่อนการด าเนินงานเครอืข่าย 

แนวทางขับเคลื่อนการด าเนินงานเครือข่าย มีเป้าหมายเพ่ือให้มีเครือข่ายอย่างเป็นระบบ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และตามหลักเกณฑ์การจัดตั้งข้างต้น เป็นเครือข่ายที่มีความเข้มแข็งยั่งยืน เป็นกลไก
การท าหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพในกระบวนการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะด้านการท าหน้าที่  
การคุ้มครองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประชาชนและภาคประชาสังคมโดยเป็นที่ยอมรับ ดังนี้ 

จากบทความทางวิชาการที่เผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่อ้างถึงข้างต้น ได้เสนอวิธีการ
พัฒนาเครือข่ายเพ่ือความยั่งยืน 1๐ ข้อ ดังนี้ 

๑) สมาชิกที่เข้าร่วม ต้องเข้าใจเป้าหมายในการรวมตัวกันว่าจะก่อให้เกิดความส าเร็จ  
ในภาพรวม 

๒) สร้างการยอมรับในความแตกต่างระหว่างสมาชิก ยอมรับในรูปแบบและวัฒนธรรม
องค์กรของสมาชิก 

๓) มีกิจกรรมสม่ าเสมอและมากพอที่จะท าให้สมาชิกได้ท างานร่วมกัน เป็นกิจกรรม  
ที่ต้องแน่ใจว่าท าได้ และกระจายงานได้ทั่วถึง ควรเลือกกิจกรรมที่ง่ายและมีแนวโน้มประสบผลส าเร็จ ไม่ควร
ท ากิจกรรมที่ยากโดยเฉพาะครั้งแรก ๆ เนื่องจาก หากท าไม่ส าเร็จอาจท าให้เครือข่ายที่เริ่มก่อตัวเกิด 
การแตกสลายได ้

๔) จัดให้มีและกระตุ้นให้มีการสื่อสารระหว่างกันอย่างทั่วถึงและสม่ าเสมอ สนับสนุน
สมาชิกทุกกลุ่ม และทุกด้านที่ต้องการความช่วยเหลือ เน้นการช่วยเหลือกลุ่มสมาชิกที่ยังอ่อนแอให้สามารถ
ช่วยตนเองได้ 

๕) สร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรในเครือข่าย  
๖) สนับสนุนให้สมาชิกได้พัฒนางานอย่างเต็มก าลังตามศักยภาพ และความช านาญ 

ที่มีอยู่  โดยร่วมกันตั้งเป้าหมายในการพัฒนางานให้กับสมาชิกแต่ละกลุ่ม ส่งผลให้สมาชิกแต่ละกลุ่ม  
มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน เป็นพื้นฐานในการสร้างความหลากหลายและเข้มแข็งให้กับเครือข่าย 

๗) สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างบุคลากรทุกระดับของสมาชิกในเครือข่าย  
ในลักษณะความสัมพันธ์ฉันท์เพ่ือน  

๘) จัดกิจกรรมให้สมาชิกใหม่ เพ่ือเชื่อมต่อคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ในการสืบทอด 
ความเป็นเครือข่ายต่อไป 

๙) จัดให้มีเวทีระหว่างคนท างานเพ่ือพัฒนาหรือแก้ปัญหาในการท างานด้านต่าง ๆ 
อย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งการให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน 

๑๐) จัดให้มีช่องทางการท างานร่วมกัน การสื่อสารที่ง่ายต่อการเข้าถึงที่ทันสมัย 
และเป็นปัจจุบัน เช่น สร้างระบบการส่งต่องาน และสร้างเว็บไซต์เพ่ือเชื่อมโยงเครือข่ายเข้าด้วยกัน 

ทั้งนี้  การด าเนินงานของเครือข่ายย่อมมีความจ าเป็นที่จะต้องรักษาเครือข่ายไว้ 
ประคับประคองให้เครือข่ายสามารถด าเนินการต่อไปได้ เพ่ือให้เครือข่ายตามประกาศพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ได้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายแล้ว โดยหลักการรักษาความส าเร็จของเครือข่าย ดังนี้ (๑) มีการจัดกิจกรรม
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ร่วมที่ด าเนินอย่างต่อเนื่อง (๒) มีการรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกเครือข่าย (๓) ก าหนดกลไกสร้าง
ระบบจูงใจ (๔) จัดหาทรัพยากรสนับสนุนเพียงพอ (๕) ให้ความช่วยเหลือและช่วยแก้ไขปัญหา (๖) มีการสร้าง
ผู้น ารุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑) มีการจัดกิจกรรมร่วมที่ด าเนินอย่างต่อเนื่อง จากการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
ของเครือข่ายจะเกิดขึ้นกลายเป็นแบบแผน (pattern) ของการกระท าที่สมาชิกของเครือข่ายยอมรับโดยทั่วกัน 
ด้วยเหตุนี้ การที่จะรักษาเครือข่ายไว้ได้ต้องมีการก าหนดโครงสร้างและตารางกิจกรรมไว้ให้ชัดเจน ทั้งในแง่
ของเวลา ความถี่ และต้องเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจเพียงพอที่จะดึงดูดสมาชิกให้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  
ไม่จ าเป็นต้องเป็นกิจกรรมเดียวที่ใช้ส าหรับสมาชิกทุกคน จากการส ารวจดูความต้องการเฉพาะของสมาชิก 
ในระดับย่อยลงไปในแต่ละคนและแต่ละกลุ่ม กล่าวคือ  ควรจะมีกิจกรรมย่อยที่หลากหลายเพียงพอ 
ที่จะตอบสนองความสนใจของสมาชิกกลุ่มย่อยในเครือข่ายด้วย โดยที่กิจกรรมเหล่านี้ก็ยังต้องอยู่ในทิศทาง  
ที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายของเครือข่าย กิจกรรมเหล่านี้อาจจัดในรูปแบบที่เป็นทางการ เช่น การวางแผนงาน
ร่วมกัน การพบปะเพ่ือประเมินผลร่วมกันประจ าทุกเดือน เป็นต้น ควรกระจายจุดพบปะสังสรรค์หมุนเวียน 
กันไป เพ่ือให้สมาชิกเข้าร่วมได้โดยสะดวก 

๒) การรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกเครือข่าย ความสัมพันธ์ที่ดีเป็นเสมือน
น้ ามันที่คอยหล่อลื่นการท างานร่วมกันให้ด าเนินไปอย่างราบรื่น เมื่อใดที่สมาชิกของเครือข่ายเกิดความรู้สึก
บาดหมางไม่เข้าใจกัน หรือเกิดความขัดแย้งระหว่างกันโดยหาข้อตกลงไม่ได้ สัมพันธภาพระหว่างสมาชิก  
ก็จะเริ่มแตกร้าว ซึ่งหากไม่มีการแก้ไขอย่างทันท่วงที ก็จะน าไปสู่ความเสื่อมถอยและความสิ้นสุดลง 
ของเครือข่ายได้ ดังนั้น ควรมีการจัดกิจกรรมที่มีจุดประสงค์เพ่ือกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกโดยเฉพาะ 
และควรจัดอย่างสม่ าเสมอไม่ใช่จัดในช่วงที่มีปัญหาเกิดขึ้นเท่านั้น นอกจากนี้ ควรมีมาตรการป้องกันปัญหา
ก่อนที่จะเกิดความขัดแย้งระหว่างกัน เช่น ในการจัดโครงสร้างองค์กรควรแบ่งอ านาจหน้าที่ให้ชัดเจน  
และไม่ซ้ าซ้อน การก าหนดเป้าหมายการท างานที่สมาชิกยอมรับร่วมกัน การจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอ 
การก าหนดผู้น าที่เหมาะสม การก าหนดกติกาอันเป็นที่ยอมรับร่วมกัน เป็นต้น 

๓) การก าหนดกลไกสร้างระบบจูงใจ การก าหนดกลไกที่จะช่วยจูงใจให้สมาชิก 
เกิดความสนใจอยากเข้ามีส่วนร่วม ซึ่งตามทฤษฎีแรงจูงใจแล้ว ปัจเจกต่างก็มีสิ่งจูงใจที่ต่างกัน ดังนั้น ควรท า
การวิเคราะห์ เพ่ือบ่งชี้ถึงแรงจูงใจที่แตกต่างหลากหลายในแต่ละบุคคล แล้วท าการจัดกลุ่มของสิ่ง จูงใจ 
ที่ใกล้เคียงกันออกเป็นกลุ่ม ๆ อาทิ ค่าตอบแทน เกียรติยศ ชื่อเสียง การยอมรับ ฯลฯ อันจะน าไปสู่มาตรการ
ในการสร้างแรงจูงใจส าหรับบุคคลในแต่ละกลุ่มอย่างเฉพาะเจาะจง   

๔) การจัดหาทรัพยากรสนับสนุนอย่างเพียงพอ การด าเนินงานของเครือข่าย 
ต้องสนับสนุนการด าเนินงานที่เพียงพอ ทั้งด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และบุคลากร ที่ส าคัญ  
คือ เงินทุนในการด าเนินงานซึ่งเปรียบเสมือนเลือดที่ไหลเวียนหล่อเลี้ยงเครือข่ายให้สามารถด าเนินการต่อไปได้ 
เมื่อขาดเงินทุนเพียงพอที่จะจุนเจือเครือข่ายอาจต้องปิดตัวลงในที่สุด หากได้รับการสนับสนุนจะต้องมีระบบ
ตรวจสอบการใช้จ่ายอย่างรัดกุม และมีการรายงานผลเป็นระยะ หากการด าเนินงานไม่คืบหน้าอาจระงับทุนได้  
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๕) การให้ความช่วยเหลือและช่วยแก้ไขปัญหา เครือข่ายอาจเกิดปัญหาระหว่าง 
การด าเนินงานได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่ายที่เพ่ิงเริ่มด าเนินการใหม่ ๆ การมีที่ปรึกษาที่ดีคอยให้ค าแนะน า
และคอยช่วยเหลือจะช่วยให้เครือข่ายสามารถด าเนินการต่อไปได้ และช่วยหนุนเสริมให้ เครือข่ายเกิด 
ความเข้มแข็งยิ่งขึ้น ควรมีที่ปรึกษาเพ่ือท าหน้าที่ช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า เป็นแหล่งข้อมูลให้ศึกษาค้นคว้า  
และช่วยอบรมภาวะการเป็นผู้น าให้กับสมาชิกเครือข่าย 

๖) การสร้างผู้น ารุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง องค์กรหรือเครือข่ายที่เคยประสบความส าเร็จ
กลับต้องประสบกับความล้มเหลวเมื่อเวลาผ่านไป เพราะไม่ได้ “สร้างคน” ขึ้นมารับไม้ผลัดต่อจากคนรุ่นก่อน
เพ่ือสานต่อภารกิจของเครือข่าย จ าเป็นต้องสร้างผู้น ารุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง เครือข่ายต้องคัด เลือกคน 
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ทั้งด้านความรู้ความสามารถ การมีประสบการณ์ร่วมกับเครือข่าย เพ่ือเพ่ิม
ประสบการณใ์นการท าหน้าที่เป็นสมาชิกแกนหลักเพ่ือสืบสานหน้าที่ต่อไป เมื่อสมาชิกแกนหลักหมดวาระไป 

๒.๑.๗ ปัจจัยการขับเคลื่อนเครือข่าย  

มีปัจจัยหลัก 3 ประการ ที่จะช่วยท าให้เครือข่ายสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้ารองรับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ได้แก่  

๑) การจ ัดองค ์กร ( foundation)  ในขั ้นตอนนี ้ ผู ้น าจะต ้องสร ้างคว ามช ัด เจน 
กับบุคลากรในองค์กร หรือการสร้างวัฒนธรรมองค์กร เตรียมความพร้อมของบุคลากร หน้าที่ของผู ้น า  
คือ ชี้ทิศทางขององค์กร สร้างกระบวนการท างานอย่างมีมาตรฐานและมีความชัดเจน มีความยืดหยุ ่น  
ในการท างาน เพื่อความรวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพการท างานมากที่สุด  สามารถวัดผลได้ และที่ส าคัญ
จะต้องมีการปรับใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด     

๒) ด้านกลยุทธ์องค์กร ผู้น าจะต้องสามารถมองภาพ และจะต้องรู้ว่าองค์กรจะมุ่งหน้า
ไปทางใด ผู้น าจะต้องมองภาพออกมาในทุกมิติ ที่จะเป็นภาพในอนาคตขององค์กรอีกด้วย    

๓) แผนการด าเนินงานของเครือข่าย ผู้น าจะต้องสร้างแผนการด าเนินงานที่ชัดเจน 
ซึ่งแผนงานดังกล่าวจะต้องสามารถขับเคลื่อนได้โดยไม่ขัดกับพื้นฐานขององค์กร  รวมถึงเป็นแผนการด าเนิน
ที่สามารถน ามาใช้เป็นจุดแข็งได้ 

2.๑.๘ แนวคิดการเฝ้าระวัง 

การเฝ้าระวังในความหมายของการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  ที่ให้นิยาม 
โดยกรมอนามัย ในรายงานแนวทางเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
หมายถึง การมีข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมตามประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
และน ามาวิเคราะห์เผยแพร่ รวมทั้งน าผลไปใช้ในการแก้ไขปัญหา  

ส่วนความหมายของการเฝ้าระวัง ซึ่งจะเป็นกิจกรรมร่วมกันของการจัดตั้งเครือข่าย 
จะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประกาศพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งจะอยู่ในกรอบของกฎหมาย  
ที่อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 



ห น้ า  | 2-11 
 

                                                              

                          
 

พ.ศ. ๒๕๓๕ คือ ในพ้ืนที่ใดท่ีได้มีการก าหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ เขตผังเมืองรวม เขตผังเมืองเฉพาะ เขตควบคุม
อาคาร เขตนิคมอุตสาหกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรือเขตควบคุมมลพิษไว้แล้ว แต่ปรากฏว่ามีสภาพ
ปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมรุนแรงเข้าขั้นวิกฤต ซึ่งจ าเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขโดยทันที และส่วนราชการ 
ที่เกี่ยวข้องไม่มีอ านาจตามกฎหมาย หรือไม่สามารถที่จะท าการแก้ไขปัญหาได้ ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเสนอต่อคณะรัฐมนตรีขออนุมัติเข้าด าเนินการ เพ่ือใช้มาตรการคุ้มครอง
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างตามมาตรา ๔๕ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม เพ่ือควบคุมและแก้ไขปัญหา
ในพ้ืนที่เขตอนุรักษ์ เขตผังเมืองรวม เขตผังเมืองเฉพาะ เขตควบคุมอาคาร เขตนิคมอุตสาหกรรม หรือเขต
ควบคุมมลพิษ 

ส าหรับการเฝ้าระวังเพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  
การเฝ้าระวังทางสิ่งแวดล้อม หมายถึง การมีข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมตามประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และน ามาวิ เคราะห์ เผยแพร่  รวมทั้งน าผลไปใช้ ในการแก้ไขปัญหา  
(ซึ่งอาจด าเนินการผ่านองค์กรที่จัดตั้งตามประกาศพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ซึ่งปกติจะเป็นองค์กร 
ในรูปคณะกรรมการระดับจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และหน่วยงานทางด้านสิ่งแวดล้อม
เป็นฝ่ายเลขานุการ และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ) การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับนโยบาย 
และการด าเนินการแก้ไขหรือการหยุดยั้งป้องกันปัญหา หรือการฟ้ืนฟูทางสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามกลไก 
ของกฎหมาย หรือมีการวางแผนแก้ไขปัญหา การสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย  

๑) การพัฒนาเครือข่ายให้เกิดความสมบูรณ์อย่างเป็นระบบ จากผลการวิเคราะห์ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามบทบาทหน้าที่ข้างต้น ซึ่งพบว่า มีองค์ประกอบ 6 ด้าน ส่วนใหญ่ได้ก าหนดไว้แล้ว 
ตามประกาศพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่ส าหรับการท าหน้าที่ด้านการคุ้มครอง
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งไม่ได้ก าหนดไว้ตามประกาศพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม แต่ ได้ก าหนดไว้ตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ คือ การรวมตัวของประชาชนและภาคประชาสังคมนั้น ในกรณีที่สามารถจัดให้มีกระบวนการ 
มีส่วนร่วมจากภาคประชาชนและภาคประชาสังคม นอกจากจะเกิดการคุ้มครองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้ว  
จะเกิดผลดีจากการติดตาม ตรวจสอบจากภาคประชาชนและภาคประชาสังคมของการด าเนินการ 
ตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจะมีบทบาทและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น  จึงมีแนวคิดในการพัฒนา
เครือข่ายให้เกิดความสมบูรณ์อย่างเป็นระบบ ดังแสดงในภาพที่ ๒-3 ทั้งนี้  ควรปรับปรุง ก าหนดให้ 
ภาคประชาสังคมมีบทบาทหน้าที่ไว้ในประกาศพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน 
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ภาพที่ 2-๓ แนวคิดการพัฒนาเครือข่ายในพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ 

๒) การพัฒนาโครงสร้างองค์กรเครือข่าย ให้มีการจัดตั้งผู้จัดการเครือข่าย เพ่ือท า
หน้าที่การพัฒนาความเชื่อมโยง ท าหน้าที่กระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหวของเครือข่าย การช่วยสร้างแรงจูงใจ
และกระตุ้นสมาชิกรวมตัวกันท างาน การสื่อสาร การสร้างความผูกพันในระบบเครือข่าย การสร้างกระบวนการ
การมีส่วนร่วม และท าให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผน 

2.๑.๙ แนวคิดการติดตามการด าเนินงาน 

ความหมายการติดตาม (monitoring) โครงการ หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน าเข้า (input) การด าเนินงาน (process) และผลการด าเนินงาน (output) เกี่ยวกับ
โครงการ เพ่ือเป็นข้อมูลย้อนกลับ ( feedback system) ส าหรับการก ากับ ทบทวน และแก้ไขปัญหา 
ขณะด าเนินโครงการ 

หลักการติดตามโครงการ การติดตาม (monitoring) เป ็นกระบวนการในการ
บริหารงานเพื่อตรวจสอบการด าเนินงานที่จะช่วยให้ระบบการวางแผน และการบริหารงานมีประสิทธิภาพ
และบรรลุเป้าประสงค์ที ่ก าหนดไว้ โดยรวบรวมข้อมูลตามระบบงาน เช่น เป้าหมาย วิธ ีการ ผลการ
ปฏิบัติงาน แล้วน ามาวิเคราะห์เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง แก้ไข เพื่อให้ได้ผลงานที่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ การติดตามจึงเป็นการเร่งรัด ตรวจสอบการด าเนินงาน/โครงการให้ด าเนินงาน  
แล้วเสร็จตามเวลา และการติดตามผลนั้นจะต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่องตลอดช่วงเวลา  
การด าเน ินงาน/โครงการ โดยอาจจะติดตามผลเป็นประจ าทุกเด ือน ๑ เด ือน ๓ เด ือน หร ือตาม 
ความเหมาะสมในการเร่งรัดงาน เป็นต้น 

วิธีการติดตามโครงการ เป็นการเก็บและรวบรวมข้อมูล ซึ่งโดยทั่วไปกระท าได้หลายวิธี 
เช ่น เก็บและรวบรวมข้อมูลจากผลด าเนินงานโดยตรง การสอบถามผู ้ด าเนินงานโครงการ หรือให้

การก ากับดูแล 

(คณะกรรมการฯ) 

แผน/มาตรการฯ 

(จังหวัด/หน่วยงานฯ) 

ติดตาม/คุ้มครอง/
อนุรักษ์ 

(ภาคประชาสังคม) 
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ผู้ด าเนินการส่งข้อมูลตามแบบสอบถาม/แบบรายงาน หรือด าเนินการทั้ง ๒ วิธี ควบคู่กับการไปดูสถานที่
ปฏิบัติงาน 

หลังจากเก็บและรวบรวมข้อมูลได้แล้ว จะน ามาประมวล วิเคราะห์ เปรียบเทียบ
ผลงานกับเป้าหมายเพื่อประเมินความก้าวหน้า ได้ผลประการใด มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ หากมีปัญหา 
ต้องตรวจสอบว่าป ัญหาอ ุปสรรคเกิดขึ ้นในขั ้นตอนใด กล ่าวคือ ขั ้นตอนการวางแผน ( planning)  
หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผน (implementation) จะได้น ามาใช้ประโยชน์หรือปรับปรุง แก้ไข จัดท า
รายงานเป็นระบบและต่อเนื่อง 

การติดตามโครงการ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานของโครงการส าหรับก ากับ 
แก้ไข และป้องกันปัญหาอุปสรรคระหว่างการด าเนินงาน การติดตามและการประเมินผลมีความสัมพันธ์ 
อย่างใกล้ชิด เป็นกลไกของการพัฒนาที่สามารถใช้ร่วมกันได้ อาจกล่าวได้ว่าการติดตามเป็นส่วนหนึ่ง 
หรือส่วนสนับสนุนการประเมินผล ข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการติดตามจะใช้เป็นส่วนหนึ่งของสารสนเทศ  
ในการประเมิน โดยใช้ร่วมกับสารสนเทศจากแหล่งอ่ืน ๆ เพ่ือน ามาวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่ง ดังนั้น โครงการที่มี
การติดตามอย่างสม่ าเสมอ ถูกต้อง จะท าให้การประเมินโครงการนั้นท าได้ง่ายขึ้นและมีโอกาสประสบ
ความส าเร็จสูงกว่าโครงการที่ ไม่มีการติดตาม หรือติดตามอย่างไม่ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์  
ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างการติดตามและการประเมินผล แสดงดังภาพที่ 2-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 2-๔ ความสัมพันธ์ระหว่างการติดตามและการประเมินผล 

 

การติดตาม (Monitoring) 
 

บันทึกข้อมูล 
 

วิเคราะห์ 
 

รายงานสารสนเทศ 
 

  แก้ไขปัญหาในขณะปฏิบัติงานตามแผน 
 สรุปบทเรียน 

และจัดการโครงการในอนาคต 
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2.๑.10 แนวคิดการมีส่วนร่วม 

๑) ความหมายของการมีส่วนร่วม 
จินตวีร์ เกษมศุข (ออนไลน์) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาส 

ให้บุคคลได้มีส่วนช่วยเหลือระหว่างกันด้วยจิตใจและอารมณ์ของแต่ละบุคคลในการร่วมคิด ร่วมวางแผน  
ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติงาน และร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อส่วนรวมในการบริหารจัดการ 
เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายของสังคม 

ไพรัตน์ เตชะรินทร์ (2527: 6 อ้างใน ยุทธพงษ์ เฮ้าประมงค์, 2559: 9) กล่าวว่า 
การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการที่รัฐกระท าการส่งเสริม ชักน า สนับสนุน และสร้างโอกาสให้ประชาชน 
ในชุมชนทั้งในส่วนบุคคล กลุ่มคน ชมรม สมาคม มูลนิธิและองค์กร อาสาสมัครรูปแบบต่าง ๆ ให้เข้ามา 
มีส่วนร่วมในการด าเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลายเรื่องร่วมกันให้บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบาย 
การพัฒนาที่ก าหนดไว้ 

สุนทร กองทรัพย์ (อ้างใน พระมหาประกาศิต สิริเมโธ , 2556: 65) กล่าวว่า  
การมีส่วนร่วม หมายถึง การที่บุคคลหรือกลุ่มคนเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการในรูปกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง
ด้วยความสมัครใจ เ พ่ือให้บรรลุ เป้าหมายตามที่ ได้ตั้งใจอันเป็นประโยชน์ต่อตัวบุคคล ต่อกลุ่มคน  
รวมทั้งต่อส่วนรวม โดยที่ประชาชนต้องเป็นคนตัดสินใจในกระบวนการมีส่วนร่ วมด้วยตนเองและรับผิดชอบ 
ในผลที่เกิดขึ้น 

สรุปความได้ว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้บุคคล ได้มีส่วนช่วยเหลือ 
ระหว่างกัน โดยให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องร่วมกันซึ่งการท างาน
ดังกล่าว และเหมาะสมในการประสานงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่ได้ตั้งใจอันเป็นประโยชน์ต่อตัวบุคคล 
ต่อกลุ่มคน ให้บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายการพัฒนาที่ก าหนดไว้ 

๒) ปัจจัยของการมีส่วนร่วม 
William W. Reeder (2521 อ้างใน เมธา หริมเทพาธิป , ออนไลน์) กล่าวว่า  

การมีส่วนร่วมหรือไม่เข้ามามีส่วนร่วมของบุคคล ประกอบด้วยปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ 
(1) การเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมใด ๆ ก็ต่อเมื่อกิจกรรมนั้นสอดคล้อง 

กับความเชื่อ พ้ืนฐานทัศนคติ และค่านิยมของตน การเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมใด ๆ ก็ต่อเมื่อกิจกรรมนั้น 
มีคุณค่าสอดคล้องกับผลประโยชน์ของตน 

(2) การเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมใด ๆ ก็ต่อเมื่อกิจกรรมนั้นมีเป้าหมาย 
ที่จะส่งเสริมและปกป้องรักษา ผลประโยชน์ของตน 

(3) การเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมใด ๆ ก็ต่อเมื่อตัวเองมีประสบการณ์เกี่ยวกับ
กิจกรรมนั้นมาแล้ว 

(4) การเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมใด ๆ ก็ต่อเมื่อกิจกรรมนั้นสอดคล้ อง 
กับสิ่งที่ตัวเองคาดหวังเอาไว้ 
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(5) การเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมใด ๆ ย่อมขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของตนเอง
เป็นใหญ่ 

(6) การเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมใด ๆ เป็นไปโดยการบีบบังคับไม่ได้ 
(7) การเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมใด ๆ ย่อมข้ึนอยู่กับอุปนิสัยและจารีตประเพณี 
(8) การเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมใด ๆ ย่อมขึ้นอยู่กับโอกาสที่เอื้ออ านวย 
(9) การเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมใด ๆ ย่อมข้ึนอยู่กับความสามารถ 
(10) การเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมใด ๆ ก็ต่อเมื่อได้รับการสนับสนุน กระตุ้น  

ยั่วยุ และจูงใจให้เกิดข้ึน 

๒.๒ วิธีการศึกษาและด าเนินการ 

คณะที่ปรึกษาได้น าเสนอวิธีการศึกษา เพ่ือให้เห็นถึงขอบเขตการด าเนินงานเพ่ือสร้าง  
และขับเคลื่อนการด าเนินงานของเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดชลบุรี  จังหวัดเพชรบุรี - 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ และจังหวัดพังงา  

๒.๒.๑ ศึกษา ส ารวจ และพัฒนาเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่ยังไม่มีเครือข่าย คือ  
จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดชลบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดภูเก็ต  

ในการศึกษา ส ารวจ และพัฒนาเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวัง
และติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่ยังไม่มี
เครือข่าย คือ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดชลบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดภูเก็ต อย่างน้อยจังหวัด 
ละ 10 เครือข่าย โดยคณะที่ปรึกษามีแนวทางในการสร้างและพัฒนาเครือข่าย ดังนี้ 

๑) ก าหนดรายละเอียดของกลุ่มเครือข่ายในพ้ืนที่ รวมทั้งเครือข่ายที่ด าเนินงาน 
ตามบริบทพ้ืนที่ในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่เป็นตัวแทนเครือข่าย  ภาคีในพ้ืนที่ เช่น กลุ่มอนุรักษ์
ทรัพยากรประมง กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ศูนย์การเรียนรู้  
ของชุมชน บุคคล/ภูมิปัญญาในพื้นที่ รวมทั้งเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถด าเนินงานติดตาม
และเฝ้าระวังตามมาตรการต่าง ๆ ของประกาศ ฯ ได้ 

๒) ประสานความร่วมมือกับผู้น าชุมชน ผู้น าทางศาสนา และผู้น าด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โดยการลงพ้ืนที่ในการปรึกษาหารือกระบวนการคัดเลือกตัวแทน โดยการเชิญเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการ 
เฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

๓) ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หารือร่วมเครือข่ายในการ 
เฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นแกนน าเพ่ือให้ค าแนะน าแนวทางการด าเนินงาน 
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๔) สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการ
ด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

๕) ให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม 

๖) จัดท าฐานข้อมูลเครือข่าย โดยรายละเอียดประกอบด้วย ชื่อประธาน/ผู้ประสานงาน
หลัก ที่อยู่ติดต่อ วัตถุประสงค์ของเครือข่าย และการด าเนินงานของเครือข่าย 

๒.๒.๒ ก าหนดเกณฑ์การสร้าง และพัฒนาเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการ
ด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ 
จังหวัดชลบุร ีจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดภูเก็ต 

ทั้งนี้ ในการก าหนดเกณฑ์การสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตาม 
ผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ  
จังหวัดชลบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดภูเก็ต คณะผู้ศึกษาได้พิจารณาก าหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่
ตามบริบทพ้ืนที่ในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย หน่วยงานราชการที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับ
เครือข่ายของพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ชุมชนในพ้ืนที่ตามประกาศในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม  
กลุ่มอนุรักษ์ องค์กรพัฒนาเอกชนในพ้ืนที่ตามประกาศในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม รวมทั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

๑) ก าหนดเกณฑ์ตัวชี้วัด โดยการวิเคราะห์จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องการสร้าง
และพัฒนาเครือข่าย 

๒) เสนอผู้เชี่ยวชาญเพ่ือขอความคิดเห็นต่อเกณฑ์การสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการ
เฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

๓) ปรับปรุงเกณฑ์การสร้างและพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง 
และติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 

๔) สัมภาษณ์เชิงลึกหน่วยงานราชการและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าผล 
ที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาใช้ในการสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงานตาม
มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

๒.๒.๓ การด าเนินกิจกรรมการสร้าง และพัฒนาเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการ
ด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ 
จังหวัดชลบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดภูเก็ต  

๑) จัดประชุมการสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม อย่างน้อยจังหวัดละ 2 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วม
ประชุมอย่างน้อยพ้ืนที่ละ 50 คน โดยมีรายละเอียดในการจัดประชุม ดังนี้  
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 ครั้งที่ ๑ ประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ในพ้ืนที่ที่ยังไม่มีเครือข่าย 

ครั้ งที่  2  ประชุมประเมินผลการด า เนินงานในการเฝ้ าระวั งและติดตาม 
ผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

๒) จัดท าคู่มือการด าเนินงานของเครือข่ายฯ เพ่ือใช้ในการเฝ้าระวังและติดตาม  
ผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยจัดท าในรูปแบบ
ภาษาไทยที่น่าสนใจและเข้าใจง่าย เนื้อหาและรูปเล่มจะน าเสนอต่อส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมก่อนการจัดพิมพ์  และน าเผยแพร ่
ให้กับประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จ านวนพ้ืนที่ละ 200 เล่ม พิมพ์ 4 สี  โดยใช้กระดาษ 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

๓) จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ที่น าเสนอเกี่ยวกับพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยจัดท า
ในรูปแบบภาษาไทยที่น่าสนใจและเข้าใจง่าย โดยเนื้อหาและรูปเล่มจะเสนอต่อส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมก่อนการจัดพิมพ์  และน าเผยแพร ่
ให้กับประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจ านวน 2,000 แผ่น ขนาด A3 พิมพ์ 4 สี  

๔) จัดกิจกรรมขับเคลื่อนเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในแต่ละพ้ืนที่ พ้ืนที่ละ 1 กิจกรรม  
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยพ้ืนที่ละ 80 คน  

๕) จัดกิจกรรมเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานของเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตาม
ผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในประเด็นที่มีความเชื่อมโยง อย่างน้อย 2 ประเด็น  
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประเด็นละ 50 คน  

๖) ถอดบทเรียนการสร้างและพัฒนาการด าเนินงานของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง 
และติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

๗) จัดประชุมสัมมนาผลการศึกษาโครงการให้แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด 
พ้ืนที่ละ 1 ครั้ง เพ่ือน าเสนอผลการด าเนินงานและสรุปข้อเสนอแนะ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยพ้ืนที่ 
ละ 80 คนข้ึนไป  

๒.๒.๔ การขับเคลื่อนเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่เดิมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดเพชรบุรี-จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
จังหวัดกระบี่ และจังหวัดพังงา 

๑) ติดตามผลการด าเนินงานของเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงาน
ตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่เดิม คือ จังหวัดเพชรบุรี-จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดกระบี่  
และจังหวัดพังงา โดยอธิบายรายละเอียดของเครือข่ายเดิมในพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม  ถึงด้านสถานภาพ 
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ขอบเขตเชิงพ้ืนที่ การด าเนินงานของเครือข่าย ปัญหาและข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนเครือข่าย ในการเฝ้า
ระวังและติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด คือ 

(๑) สถานะภาพของเครือข่าย คือ เครือข่ายที่มีการด าเนินงานตามบริบทพ้ืนที่ 
ตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ได้ก าหนดและประกาศอย่างชัดเจนและเป็นที่รับรู้กันอย่างแพร่หลาย  
หรือเป็นเครือข่ายที่มีกฎหมายรองรับ 

(๒) การเฝ้าระวัง คือ การเชื่อมโยงของกลุ่มของคนหรือกลุ่มองค์กรที่ด าเนินงาน
แลกเปลี่ยนข่าวสารร่วมกัน หรือท ากิจกรรมร่วมกัน โดยมีการจัดระเบียบโครงสร้างของคนในเครือข่าย 

(๓) การขับเคลื่อนเครือข่าย คือ เครื่องมือหรือกลไกที่จะช่วยท าให้เครือข่าย 
ยังสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้ารองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  

๒) ก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานของเครือข่ายในเขตพ้ืนที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมมีอยู่เดิม จังหวัดเพชรบุรี-จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดกระบี่ และจังหวัดพังงา โดยอธิบายถึง
ทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน ประกอบด้วย บุคลากร เครื่องมือและอุปกรณ์ 
ตลอดจนฐานข้อมูล และรูปแบบการด าเนินงาน ดังนี้ 

(๑) ข้อมูลพ้ืนฐาน คือ ข้อมูลพ้ืนฐานที่ใช้ประกอบการด าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อน
เครือข่ายเฝ้าระวังติดตามครอบคลุมทุกประเด็น มีความทันสมัยของข้อมูล และมีระบบการจัดการฐานข้อมูล  
ที่มีประสิทธิภาพ 

(๒) เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดูแลพ้ืนที่ คือ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดูแลในระดับพ้ืนที่ 
คือ หน่วยงานระดับภูมิภาค หน่วยงานระดับจังหวัดของจังหวัดเพชรบุรี-จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดกระบี่ 
และจังหวัดพังงา มีความเพียงพอส าหรับการปฏิบัติงาน เพ่ือขับเคลื่อนเครือข่ายเฝ้าระวังติดตามในพ้ืนที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

(๓) งบประมาณในการบริหารจัดการพ้ืนที่ คือ ความเพียงพอของงบประมาณ 
ของหน่วยงานที่เกีย่วข้องกับการบริหารจัดการขับเคลื่อนเครือข่ายในพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

(๔) รูปแบบในการด าเนินงาน คือ พิจารณาด้านการเฝ้าระวังและติดตามผลการ
ด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (การบังคับใช้กฎหมาย การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และการติดตามประเมินผล) กระบวนการให้ความรู้ การประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วม  

(๕) ระดับการมีส่วนร่วมด้านเฝ้าระวังติดตามผลของเครือข่ายในพ้ืนที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมของคนในชุมชน หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการบริหารจัดการพ้ืนที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม  

(๖) การติดตาม ประเมิน และรายงานผลด้านเฝ้าระวังติดตามผลของเครือข่าย 
ในการบริหารจัดการพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม  

(๗) การประชาสัมพันธ์ ประชุม สัมมนา อบรมให้ความรู้และเพ่ิมพูนทักษะ 
ด้านการเฝ้าระวังและติดตามผลของเครือข่ายในพ้ืนที่คุ้มครองให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง คือ หน่วยงานที่
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รับผิดชอบในการบังคับใช้กฎหมาย และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมมีการอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนที่  

๓) จัดท าคู่มือการด าเนินงานของเครือข่ายฯ เพ่ือใช้ในการเฝ้าระวังและติดตาม  
ผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยจัดท าในรูปแบบ
ภาษาไทยที่น่าสนใจและเข้าใจง่าย เนื้อหาและรูปเล่มจะน าเสนอต่อส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมก่อนการจัดพิมพ์ และน าเผยแพร่ 
ให้กับประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จ านวนพ้ืนที่ละ 200 เล่ม พิมพ์ 4 สี โดยใช้กระดาษที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม  

๔) จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ที่น าเสนอเกี่ยวกับพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยจัดท า
ในรูปแบบภาษาไทยที่น่าสนใจและเข้าใจง่าย โดยเนื้อหาและรูปเล่มจะเสนอต่อส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมก่อนการจัดพิมพ์ และน าเผยแพร่ให้กับ
ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจ านวน 2,000 แผ่น ขนาด A3 พิมพ์ 4 สี  

๕) จัดประชุมการขับเคลื่อนการด าเนินงานของเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตาม  
ผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่ งแวดล้อมที่มีอยู่ เดิม ในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่ งแวดล้อม  
จังหวัดเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดกระบี่ และจังหวัดพังงา อย่างน้อยจังหวัดละ 2 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วม
ประชุมอย่างน้อยพ้ืนที่ละ 50 คน โดยมีรายละเอียดในการจัดประชุม ดังนี้  

ครั้งที่ 1 การจัดประชุมติดตามผลการขับเคลื่อนการด าเนินงานของเครือข่ายเดิม 
ครั้งที่ 2 ประชุมประเมินผลจากการพัฒนาการด าเนินงานของเครือข่ายเดิม 

๖) จัดกิจกรรมขับเคลื่อนเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในแต่ละพ้ืนที่ พ้ืนที่ละ 1 กิจกรรม  
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยพ้ืนที่ละ 80 คนขึ้นไป 

๗) จัดกิจกรรมเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานของเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตาม
ผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในประเด็นที่มีความเชื่อมโยง อย่างน้อย 2 ประเด็น  
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประเด็นละ 50 คน 

๘) จัดประชุมสัมมนาผลการศึกษาโครงการให้แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด 
พ้ืนที่ละ 1 ครั้ง เพ่ือน าเสนอผลการด าเนินงานและสรุปข้อเสนอแนะ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยพ้ืนที่ละ 
80 คนขึ้นไป  

ทั้งนี้ การด าเนินงานเพ่ือสร้าง และพัฒนาเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงาน
ตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดชลบุรี   
จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดภูเก็ต แสดงดังภาพที่ ๒-๕ ถึง ๒-๘ และการด าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อน 
เครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่เดิม ในเขต
พ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดเพชรบุรี-จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดกระบี่ และจังหวัดพังงา แสดงดังภาพ
ที่ ๒-๙ ถึง ๒-๑๑ 
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ภาพที่ ๒-๕ การด าเนินงานเพ่ือสร้าง และพัฒนาเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงานตาม
มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ 
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ภาพที่ ๒-๖ การด าเนินงานเพ่ือสร้าง และพัฒนาเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงานตาม
มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี 
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ภาพที่ ๒-๗ การด าเนินงานเพ่ือสร้าง และพัฒนาเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงานตาม
มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
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ภาพที่ ๒-๘ การด าเนินงานเพ่ือสร้าง และพัฒนาเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงานตาม
มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต 
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ภาพที่ ๒-๙ การด าเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่เดิมในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดเพชรบุรี-จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 



ห น้ า  | 2-25 
 

                                                              

                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ภาพที่ ๒-๑๐ การด าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงานตาม
มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่เดิมในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดกระบี่  
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ภาพที่ ๒-๑๑ การด าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงานตาม
มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่เดิมในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดพังงา 
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บทท่ี ๓ 

ผลการสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตาม 
ผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

ในเขตพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดชลบุรี  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดภูเก็ต 

แนวคิดด้านหลักเกณฑ์การสร้างและพัฒนาเครือข่าย เป็นการสร้างและพัฒนาศักยภาพของเครือข่าย
ในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่ งแวดล้อม จัดเป็นสิ่งส าคัญ 
ของการขับเคลื่อนขบวนการท างานของชุมชน เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ชุมชนสามารถร่วมกันสร้าง  
และพัฒนาขึ้น รวมทั้งความรู้ในการรวมตัวกันท างานเป็นขบวนการเพ่ือสร้างคุณภาพ พัฒนาความเข้มแข็ง  
ของชุมชน และสร้างการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น ภาคประชาสังคม ทั้งในระดับพ้ืนที่ 
และระดับนโยบาย โดยมีกลไก กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินงานของเครือข่ายรับรองสถานภาพของชุมชน
และเครือข่ายเพ่ิมขึ้น และพัฒนาตนเองให้เข้มแข็ง สามารถขับเคลื่อนงานที่มีคุณภาพให้ชุมชนต่อไป  
ดังนั้น ในการด าเนินการศึกษาจะประกอบด้วยหลักเกณฑ์การสร้างหรือพัฒนาเครือข่ายด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
หลักเกณฑ์ด้านการกระจายตัวทางภูมิศาสตร์ในพ้ืนที่ หลักเกณฑ์ด้านพ้ืนที่ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย  
และหลักเกณฑ์ด้านการก่อเกิดของเครือข่าย 

๓.๑ เกณฑ์การสร้าง และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงาน
ตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดชลบุรี 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดภูเก็ต 

การสร้างและพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งส าคัญของการขับเคลื่อนขบวนการท างานของชุมชน เนื่องจากเป็น
เครื่องมือที่ชุมชนสามารถร่วมกันสร้างและพัฒนาขึ้น รวมทั้งความรู้ในการรวมตัวกันท างานเป็นขบวนการ 
เพ่ือสร้างคุณภาพ พัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน และสร้างการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น  
ภาคประชาสังคม ทั้งในระดับพ้ืนที่และระดับนโยบาย โดยมีกลไก กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ของเครือข่ายรับรองสถานภาพของชุมชนและเครือข่ายเพ่ิมขึ้น และพัฒนาตนเองให้เข้มแข็ง สามารถขับเคลื่อน
งานที่มีคุณภาพให้ชุมชนต่อไป 

ปัจจุบันองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน ซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติจากการรวมตัวของคน
ในชุมชน/หมู่บ้าน/ต าบล ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในการเป็นแกนกลางการขับเคลื่อนงานพัฒนาด้านต่าง ๆ  
ทั้งการพัฒนาในส่วนของภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรพัฒนาเอกชน และในระดับนโยบาย 
ต่างก็มีทิศทางการส่งเสริมให้ชุมชนเป็นหลักในการพัฒนา มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของชุมชน  
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และเครือข่ายชุมชนที่มีบทบาทขับเคลื่อนงานพัฒนาจ านวนมาก ในอนาคตควรให้มีการรับรองสถานภาพ
องค์กรชุมชน เพ่ือให้หน่วยงานยอมรับสถานะบทบาทของเครือข่ายในการพัฒนา อีกทั้งการมีข้อมูลเครือข่าย  
ที่ชัดเจน เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเชื่อมโยงเครือข่ายการท างานร่วมกันของเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งท าให้ชุมชนเห็นความส าคัญของการส ารวจข้อมูลเพ่ือทบทวนตนเอง และกระตุ้นให้เกิดการประเมิน  
เพ่ือพัฒนาตนเองไปสู่ความเข้มแข็ง เป็นที่ยอมรับร่วมกันในระดับท้องถิ่นระหว่างองค์กรชุมชนและภาคี 
ที่เก่ียวข้องต่อไป 

จะเห็นว่า การมีผลประโยชน์ร่วมกันซึ่งมีความส าคัญต่อเกณฑ์การพัฒนาของเครือข่าย 
จะทราบได้จากการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งมีอยู่หลายวิธี ในการศึกษาการบริหารจัดการพ้ืนที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมนี้เพ่ือก าหนดเป็นกลุ่มเป้าหมายในกระบวนการพัฒนาเครือข่าย ใช้วิธีวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จากบทบาทหน้าที่ในการด าเนินการตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อม จากการศึกษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดชลบุรี 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดภูเก็ต สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1) หลักเกณฑ์การสร้างหรือพัฒนาเครือข่ายด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ 
(1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเชิงพ้ืนที่ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จะเห็นว่าในเขตพ้ืนที่

ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยการนั้นตามเขตอนุรักษ์ เขตผังเมืองรวม เขตผังเมืองเฉพาะ  
เขตควบคุมอาคาร เขตนิคมอุตสาหกรรม และเขตควบคุมมลพิษ ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ซึ่งมีความส าคัญ
ต่อการน ามาเป็นเกณฑ์เบื้องต้นของการสร้างเครือข่ายตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้งเขตพ้ืนที่ 

(2) การบริหารและการปกครอง เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่ด้ านการบริหาร 
และการปกครองพ้ืนที่ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ในการควบคุมก ากับ 
ตามระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค คือ จังหวัดโดยผู้ว่าราชการจังหวัด และอ าเภอโดยนายอ าเภอ 

(3) การก ากับดูแลและติ ดตามผลการคุ้ มครองสิ่ งแวดล้อม เป็นกลไกที่ ส าคัญ 
ของการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยทั่วไปจัดตั้งในรูปคณะกรรมการ ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน 
ส่วนราชการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการก ากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  
โดยมีผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ 

(4) ส าหรับพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดให้มีกลไกท่ีแตกต่างออกไป
ด้านการดูแลติดตามตรวจสอบ ประสาน และให้ค าแนะน าฯ เป็นหน้าที่ของส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ 

(5) ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นการด าเนินการตามกฎหมายโดยมีเจตนารมณ์ 
จัดให้มีกระบวนการศึกษาและประเมินผลที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการ
ใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้มีการด าเนินการที่อาจมีผลระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนใดของประชาชนหรือชุมชน ทั้งทางตรงและทางอ้อม  
โดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือก าหนดมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบดังกล่าว  
ซึ่งในพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ด้านโครงการหรือกิจกรรมขึ้นมาต่างหาก  ส าหรับการ
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จัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) และการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA) โดยมีคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเป็นการเฉพาะ 

(6) ด้านการคุ้มครองและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับประชาชน ภาคประชาสังคม 
แม้ตามประกาศพ้ืนที่คุ้มครองจะมิได้ก าหนดไว้โดยตรง แต่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 
มาตรา 50 ข้อ 8 ได้ก าหนดเป็นหน้าที่ของประชาชนโดยตรง ดังนั้น การจัดตั้งองค์กรเครือข่ายในการเฝ้าระวัง
และติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยประชาชนและภาคประชาสังคมในเขต
พ้ืนที่จึงเป็นการด าเนินการตามสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายอย่างหนึ่ง  

2) หลักเกณฑ์ด้านการกระจายตัวทางภูมิศาสตร์ในพื้นที่ ประกอบกับการจ าแนกจัดแบ่งพ้ืนที่
ย่อยตามประกาศพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมแต่ละพ้ืนที่ ทั้งนี้เพ่ือจัดให้มีเครือข่ายในการเฝ้าระวังครอบคลุม 
ทุกพ้ืนที่ในเขตคุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยกลุ่มเครือข่ายมีการกระจายตัวอยู่ในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

3) หลักเกณฑ์ด้านพื้นที่ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย  ตามมาตรา 4๕ พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.  2535 ซึ่งมีความเป็นมาตั้งอยู่บนพ้ืนฐานพ้ืนที่   
คือ เขตอนุรักษ์ เขตผังเมืองรวม เขตผังเมืองเฉพาะ เขตควบคุมอาคาร เขตนิคมอุตสาหกรรม ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการนั้น หรือเขตควบคุมมลพิษ ทั้งนี้ เพ่ือให้เครือข่ายมีเป้าหมายร่วมกันที่ชัดเจนตามพ้ืนฐานพ้ืนที่ 
ของแต่ละพ้ืนทีด่ังกล่าว 

4) หลักเกณฑ์ด้านการก่อเกิดของเครือข่าย  เนื่องจากมีความส าคัญต่อความเข้มแข็ง 
และความยั่งยืนของเครือข่ายการเฝ้าระวัง โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดทางด้านเครือข่ายที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ 
เครือข่ายเกิดขึ้นจากการจัดตั้ง หรือเครือข่ายวิวัฒนาการ 

๓.๑.๑ การวิเคราะห์บทบาท หน้าที่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสมุทรปราการ 

ในการวิเคราะห์บทบาท หน้าที่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คณะที่ปรึกษาได้ท าการวิเคราะห์
ใน ๕ ประเด็น ได้แก่ (๑) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเชิงพ้ืนที่ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม (๒) การบริหาร 
และการปกครอง (๓) การดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ประสาน และให้ค าแนะน าฯ (๔) การจัดท าแผนฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ (๕) การคุ้มครองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผลการวิเคราะห์บทบาทหน้าที่
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ ดังนี้ 

ตารางท่ี ๓-1 บทบาท หน้าที่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ 

ล าดับที่ บทบาทหน้าที่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายเหตุ 
1. เชิงพ้ืนที่ เขตอ าเภอพระประแดง  

จังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 6 
ต าบล 

ข้อ 2 กฎกระทรวง 
ก าหนดให้พ้ืนที่ 
ต าบลบางกะเจ้า  
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ตารางท่ี ๓-1 บทบาท หน้าที่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ (ต่อ) 

ล าดับที่ บทบาทหน้าที่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายเหตุ 
   ต าบลบางกอบัว  

ต าบลบางน้ าผึ้ง  
ต าบลบางยอ  
ต าบลบางกระสอบ  
และต าบลทรงคนอง  
อ าเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ
เป็นเขตพ้ืนที่คุ้มครอง 
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 
เล่มที่ 136 ตอนพิเศษ 
24ก วันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2562 

2. การบริหารและการปกครอง -จังหวัดสมุทรปราการ 
-อ าเภอพระประแดง 

ราชการบริหารส่วน
ภูมิภาค 

3. การดูแล ติดตาม ตรวจสอบ 
ประสาน และให้ค าแนะน าฯ 

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
จังหวัดสมุทรปราการ 

ข้อ 7 ใน กฎกระทรวง 
ก าหนดให้พ้ืนที่ 
ต าบลบางกะเจ้า  
ต าบลบางกอบัว  
ต าบลบางน้ าผึ้ง  
ต าบลบางยอ  
ต าบลบางกระสอบ  
และต าบลทรงคนอง  
อ าเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ
เป็นเขตพ้ืนที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 
เล่มที่ 136 ตอนพิเศษ 
24ก วันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2562 
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ตารางท่ี ๓-1 บทบาท หน้าที่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ (ต่อ) 

ล าดับที่ บทบาทหน้าที่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายเหตุ 
๔. การจัดท าแผนฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดสมุทรปราการ  
และส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

ข้อ 8 ในกฎกระทรวง 
ก าหนดให้พ้ืนที่ 
ต าบลบางกะเจ้า  
ต าบลบางกอบัว  
ต าบลบางน้ าผึ้ง  
ต าบลบางยอ  
ต าบลบางกระสอบ 
และต าบลทรงคนอง 
อ าเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ
เป็นเขตพ้ืนที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 
เล่มที่ 136 ตอนพิเศษ
24ก วันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2562 

๕. การคุ้มครองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประชาชน องค์กรชุมชน  
องค์กรเอกชน 

รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2560 ข้อ 8 

หมายเหตุ เนื่องจากในกฎกระทรวงไม่ได้มีการก าหนดให้มีการรายงานผลกระทบสิง่แวดล้อมเบื้องต้น และรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จึงไม่ปรากฏการวิเคราะห์ในตาราง ๓-๑ เหมือนเขต
พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดอื่น ๆ 

จากตารางที่ ๓-๑ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ
ในเชิงพ้ืนที่ ได้แก่ ๖ ต าบลในเขตอ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหาร
และการปกครอง ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ และอ าเภอพระประแดง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดูแล ติดตาม
ตรวจสอบ ประสาน และให้ค าแนะน าฯ  ได้แก่  ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม  
จังหวัดสมุทรปราการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดท าแผนฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ได้แก่ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ และส่วนราชการที่เก่ียวข้อง รวมถึง
ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการคุ้มครองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้แก่ ประชาชน องค์กร
ชุมชน องค์กรเอกชน 
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๓.๑.๒ การวิเคราะห์บทบาท หน้าที่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
จังหวัดชลบุร ี 

ในการวิเคราะห์บทบาท หน้าที่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คณะที่ปรึกษาได้ท าการวิเคราะห์
ใน ๖ ประเด็น ได้แก่ (๑) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเชิงพ้ืนที่ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม (๒) การบริหาร 
และการปกครอง (๓) การก ากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (๔) การรายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น หรือรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ (๕) การคุ้มครองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ผลการวิเคราะหบ์ทบาทหน้าที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ดังนี้ 

ตารางท่ี ๓-2 บทบาท หน้าที่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี 

ล าดับที่ บทบาทหน้าที่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายเหตุ 
1. เชิงพ้ืนที่ เขตอนุรักษ์ เขตผังเมืองรวม  

และเขตควบคุมมลพิษ 
ของอ าเภอบางละมุง 
และอ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

ข้อ 3 ใน ประกาศ
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง 
ก าหนดเขตพ้ืนที่ 
และมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม ในบริเวณ
พ้ืนที่ อ าเภอบางละมุง 
และอ าเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 
2563 เล่มที่ 137 
ตอนพิเศษ 170ง  
วันที่ 24 กรกฎาคม 
2563 

2. การบริหารและการปกครอง -จังหวัดชลบุร ี
-อ าเภอบางละมุง 
-อ าเภอสัตหีบ 

ราชการบริหารส่วน
ภูมิภาค 

3. การก ากับดูแลและติดตามผล
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมฯ 

คณะกรรมการก ากับดูแล 
และติดตามผลการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี 

ข้อ ๑๓ ใน ประกาศ
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง 
ก าหนดเขตพ้ืนที่ 
และมาตรการคุ้มครอง 
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ตารางท่ี ๓-2 บทบาท หน้าที่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี (ต่อ) 

ล าดับที่ บทบาทหน้าที่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายเหตุ 
   สิ่งแวดล้อม ในบริเวณ

พ้ืนที่ อ าเภอบางละมุง 
และอ าเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 
2563 เล่มที่ 137 
ตอนพิเศษ 170ง  
วันที่ 24 กรกฎาคม 
2563 

4. การรายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น หรือ
รายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

-ผู้ประกอบการโรงแรม บ้านพัก 
โรงพยาบาล สถานพยาบาล การ
จัดสรรที่ดิน ท่าเทียบเรือ  
-ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
-คณะกรรมการผู้ช านาญการ
พิจารณารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม 

ข้อ ๑๑ ใน ประกาศ
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง 
ก าหนดเขตพ้ืนที่ 
และมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม ในบริเวณ
พ้ืนที่ อ าเภอบางละมุง 
และอ าเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 
2563 เล่มที่ 137 
ตอนพิเศษ 170ง  
วันที่ 24 กรกฎาคม 
2563 
ก าหนดตามประกาศ
คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์ 
และวิธีการในการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้ช านาญการพิจารณา 
รายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 
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ตารางท่ี ๓-2 บทบาท หน้าที่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี (ต่อ) 

ล าดับที่ บทบาทหน้าที่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายเหตุ 
   และรายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ในเขตพ้ืนที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

๕. การคุ้มครองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประชาชน องค์กรชุมชน  
องค์กรเอกชน 

รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2560 ข้อ 8 

จากตารางที่ ๓-๒ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี 
ในเชิงพ้ืนที่ ได้แก่ เขตพ้ืนที่ก าหนดให้เป็นเขตควบคุมมลพิษ เขตผังเมืองรวม และเขตอนุรักษ์ ของจังหวัดชลบุรี 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารและการปกครอง ได้แก่ จังหวัดชลบุรี อ าเภอบางละมุง และอ าเภอสัตหีบ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดูแลติดตามตรวจสอบ ประสาน และให้ค าแนะน าฯ ได้แก่ คณะกรรมการก ากับดูแล
และติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  
และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ผู้ประกอบการโรงแรม 
บ้านพัก โรงพยาบาล สถานพยาบาล การจัดสรรที่ดิน ท่าเทียบเรือ รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการของรัฐ ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในการคุ้มครองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้แก่ ประชาชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน 

๓.๑.๓ การวิเคราะห์บทบาท หน้าที่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

ในการวิเคราะห์บทบาท หน้าที่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คณะที่ปรึกษาได้ท าการวิเคราะห์
ใน ๖ ประเด็น ได้แก่ (๑) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเชิงพ้ืนที่ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม (๒) การบริหาร 
และการปกครอง (๓) การก ากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม การส่งเสริม สนับสนุน การฟ้ืนฟู 
บ าบัดและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๔) รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 
และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และ (๕) การคุ้มครองอนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อม ผลการวิ เคราะห์บทบาทหน้าที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่ งแวดล้อม 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนี้ 
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ตารางท่ี ๓-3 บทบาท หน้าที่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ล าดับที่ บทบาทหน้าที่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายเหตุ 
1. เชิงพ้ืนที่ เขตพ้ืนที่ก าหนดให้เป็นเขต

อนุรักษ์ และเขตควบคุมอาคาร
ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ข้อ 2 ใน ประกาศ
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง 
ขยายระยะเวลาการใช้
บังคับประกาศ
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเรื่อง 
ก าหนดเขตพ้ืนที่ 
และมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม ในบริเวณ
ท้องที่ต าบลตลิ่งงาม 
ต าบลบ่อผุด  
ต าบลมะเร็ต  
ต าบลแม่น้ า  
ต าบลหน้าเมือง  
ต าบลอ่างทอง  
ต าบลลิปะน้อย  
อ าเภอเกาะสมุย  
และต าบลเกาะพะงัน  
ต าบลบ้านใต้  
ต าบลเกาะเต่า  
อ าเภอเกาะพะงัน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
พ.ศ. 2557  
เล่มที่ 13๖ ตอนพิเศษ 
๑๓๘ง วันที่ ๒๙ 
พฤษภาคม 25๖๒ 

2. การบริหารและการปกครอง -จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
-อ าเภอเกาะสมุย 

ราชการบริหารส่วน
ภูมิภาค 



ห น้ า  | ๓-10 
 

                                                               

                          
 

ตารางท่ี ๓-3 บทบาท หน้าที่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ต่อ) 

ล าดับที่ บทบาทหน้าที่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายเหตุ 
  -อ าเภอเกาะพะงัน  

3. การก ากับดูแลและติดตามผลการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
การส่งเสริม สนับสนุน การฟ้ืนฟู 
บ าบัดและป้องกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

คณะกรรมการก ากับดูแล 
และติดตามผลการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม 
- ระดับจังหวัด 
- ระดับพ้ืนที่ 3 ชุด 
คณะกรรมการก ากับดูแลและ
ติดตามผลการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม ระดับพ้ืนที่ 

ข้อ 6  ๗ ใน  
ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง 
ขยายระยะเวลาการใช้
บังคับประกาศ
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง 
ก าหนดเขตพ้ืนที่ 
และมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม ในบริเวณ
ท้องที่ต าบลตลิ่งงาม 
ต าบลบ่อผุด  
ต าบลมะเร็ต  
ต าบลแม่น้ า  
ต าบลหน้าเมือง  
ต าบลอ่างทอง  
ต าบลลิปะน้อย  
อ าเภอเกาะสมุย  
และต าบลเกาะพะงัน  
ต าบลบ้านใต้  
ต าบลเกาะเต่า  
อ าเภอเกาะพะงัน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
พ.ศ. 2557  
เล่มที่ 13๖ ตอนพิเศษ 
๑๓๘ง วันที่ ๒๙ 
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ตารางท่ี ๓-3 บทบาท หน้าที่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ต่อ) 

ล าดับที่ บทบาทหน้าที่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายเหตุ 
   พฤษภาคม 25๖๒ 

4. การรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้น และรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมใน
เขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

-ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรอื
เอกชน 
-ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-คณะกรรมการผู้ช านาญการ 

ข้อ ๕ ใน ประกาศ
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง 
ขยายระยะเวลาการใช้
บังคับประกาศ
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเรื่อง 
ก าหนดเขตพ้ืนที่ 
และมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม ในบริเวณ
ท้องที่ต าบลตลิ่งงาม 
ต าบลบ่อผุด  
ต าบลมะเร็ต  
ต าบลแม่น้ า  
ต าบลหน้าเมือง  
ต าบลอ่างทอง  
ต าบลลิปะน้อย  
อ าเภอเกาะสมุย  
และต าบลเกาะพะงัน  
ต าบลบ้านใต้  
ต าบลเกาะเต่า  
อ าเภอเกาะพะงัน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
พ.ศ. 2557  
เล่มที่ 13๖ ตอนพิเศษ 
๑๓๘ง วันที่ ๒๙ 
พฤษภาคม 25๖๒ 
ก าหนดตามประกาศ 
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ตารางท่ี ๓-3 บทบาท หน้าที่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ต่อ) 

ล าดับที่ บทบาทหน้าที่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายเหตุ 
  พิจารณารายงานผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม 

คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์ 
และวิธีการในการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้ช านาญการพิจารณา
รายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
และรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ในเขตพ้ืนที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ต าบลอ่างทอง  
ต าบลลิปะน้อย  
อ าเภอเกาะสมุย  
และต าบลเกาะพะงัน  
ต าบลบ้านใต้  
ต าบลเกาะเต่า  
อ าเภอเกาะพะงัน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
พ.ศ. 2557  
เล่มที่ 13๖ ตอนพิเศษ 
๑๓๘ง วันที่ ๒๙ 
พฤษภาคม 25๖๒ 

๕. การคุ้มครองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประชาชน องค์กรชุมชน 
องค์กรเอกชน 

รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  
พ.ศ. 2560 ข้อ 8 

จากตารางที่ ๓-๓ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ในเชิงพ้ืนที่ ได้แก่ เขตพ้ืนที่ก าหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ และเขตควบคุมอาคารของจังหวัดสุราษฎร์ธานี   
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารและการปกครอง  ได้แก่  จั งหวัดสุราษฎร์ธานี  อ า เภอเกาะสมุย  
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และอ าเภอเกาะพะงัน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการก ากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และการ
ส่ง เสริม สนับสนุน การฟ้ืนฟู บ าบัดและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม   
ได้แก่ คณะกรรมการก ากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมระดับจั งหวัด และระดับพ้ืนที่ 3 ชุด 
การรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่
คุ้มครองสิ่ งแวดล้อม ได้แก่  ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในการคุ้มครองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้แก่ ประชาชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน 

๓.๑.๔ การวิเคราะห์บทบาท หน้าที่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
จังหวัดภูเก็ต  

ในการวิเคราะห์บทบาท หน้าที่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คณะที่ปรึกษาได้ท าการวิเคราะห์
ใน ๖ ประเด็น ได้แก่ (๑) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเชิงพ้ืนที่ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม (๒) การบริหาร 
และการปกครอง (๓) การก ากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (๔) การรายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม  
และ (๕) การคุ้มครองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผลการวิเคราะห์บทบาทหน้าที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเขตพ้ืนที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ดังนี้ 

ตารางท่ี ๓-4 บทบาท หน้าที่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต 

ล าดับที่ บทบาทหน้าที่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายเหตุ 
1. เชิงพ้ืนที่ พ้ืนที่ที่ได้มีการก าหนดให้เป็นเขต

ควบคุมอาคาร จ าแนกเป็น 9 
บริเวณ 

ข้อ 3, 4 ใน ประกาศ
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง 
ก าหนดเขตพ้ืนที่ 
และมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมในบริเวณ
พ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต  
พ.ศ. 2560 เล่มที่ 
134 ตอนพิเศษ 311ง 
วันที่ 15 ธันวาคม 
2560 
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ตารางท่ี ๓-4 บทบาท หน้าที่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต (ต่อ) 

ล าดับที่ บทบาทหน้าที่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายเหตุ 
2. การบริหารและการปกครอง จังหวัดภูเก็ต ราชการบริหารส่วน

ภูมิภาค 
3. การก ากับดูแลและติดตามผลการ

คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
คณะกรรมการก ากับ 
ดูแลและติดตามผลการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม 

ข้อ 1๗ ใน ประกาศ
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง 
ก าหนดเขตพ้ืนที่ 
และมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมในบริเวณ
พ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 
2560 เล่มที่ 134 
ตอนพิเศษ 311ง วันที่ 
15 ธันวาคม 2560 

4. การรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้น และรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

-ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  
หรือเอกชน 
-ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
-คณะกรรมการผู้ช านาญการ
พิจารณารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม 

ข้อ 1๕ ใน ประกาศ
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง 
ก าหนดเขตพ้ืนที่ 
และมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมในบริเวณ
พ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 
2560 เล่มที่ 134 
ตอนพิเศษ 311ง วันที่ 
15 ธันวาคม 2560 
ก าหนดตามประกาศ
คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์ 
และวิธีการในการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ผู้ช านาญการพิจารณา 
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ตารางท่ี ๓-4 บทบาท หน้าที่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต (ต่อ) 

ล าดับที่ บทบาทหน้าที่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายเหตุ 
   รายงานผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 
และรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ในเขตพ้ืนที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

๕. การคุ้มครองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประชาชน องค์กรชุมชน  
องค์กรเอกชน 

รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  
พ.ศ. 2560 ข้อ 8 

จากตารางที่ ๓-๔ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต 
ในเชิงพ้ืนที่ ได้แก่ พ้ืนที่ที่ได้มีการก าหนดให้เป็นเขตควบคุมอาคาร จ าแนกเป็น 9 บริเวณ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ในการบริหารและการปกครอง ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการก ากับดูแลและติดตาม 
ผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ได้แก่ คณะกรรมการก ากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้ อม  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม  
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการคุ้มครองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้แก่ ประชาชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน 

๓.2 การด าเนินงานเพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงาน
ตามมาตรการคุ้มครองสิ่ งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้ มครองสิ่ งแวดล้อมที่ยั ง ไ ม่ มี เครื อข่าย คือ  
จังหวัดสมทุรปราการ จังหวัดชลบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดภูเก็ต 

ในการด าเนินงานการสร้างและพัฒนาเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวัง
และติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่ยังไม่มี
เครือข่าย ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดชลบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดภูเก็ต คณะที่ปรึกษา
ด าเนินการวิเคราะห์สถานภาพของเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงานมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม อย่างน้อยจังหวัดละ 10 เครือข่าย โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน 
ดังนี้ 

(๑) ก าหนดรายละเอียดของกลุ่มเครือข่ายในพ้ืนที่ รวมทั้งเครือข่ายที่ด าเนินงานตามบริบทพ้ืนที่
ในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่เป็นตัวแทนเครือข่าย/ภาคีในพ้ืนที่ เช่น กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรประมง  
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กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน บุคคล  
ภูมิปัญญาในพ้ืนที่ รวมทั้งเครือข่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถด าเนินงานติดตามและเฝ้าระวัง
ตามมาตรการต่าง ๆ ของประกาศ ฯ ได้ 

(๒) ประสานความร่วมมือกับผู้น าชุมชน ผู้น าทางศาสนา และผู้น าด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น  
โดยการลงพื้นที่ในการปรึกษาหารือกระบวนการคัดเลือกตัวแทน โดยเชิญเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวัง
และติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

(๓) ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหารือร่วมเครือข่ายในการเฝ้าระวัง 
และติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นแกนน าเพ่ือให้ค าแนะน าตามพ้ืนที่แนวทางการด าเนินงาน 

(๔) สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการ
ด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

(๕) ให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม 

(๖) จัดท าฐานข้อมูลเครือข่าย โดยรายละเอียดประกอบด้วย ชื่อประธาน/ผู้ประสานงานหลัก  
ที่อยู่ติดต่อ วัตถุประสงค์ของเครือข่าย และการด าเนินงานของเครือข่าย 

จากการด าเนินงานในขั้นตอนการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพ่ือสร้างเป็นเครือข่ายในการเฝ้า
ระวังและติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ท าให้ได้ข้อมูล
เกี่ยวกับกลุ่ม องค์กร เครือข่ายในพ้ืนที่ ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลเครือข่าย ดังนี้ 

๓.2.1 สาระส าคัญของเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และเครือข่ายในเขตพื้นที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ  

สรุปสาระส าคัญ 
พ้ืนที่ต าบลบางกะเจ้า ต าบลบางกอบัว ต าบลบางน้ าผึ้ง ต าบลบางยอ ต าบลบางกระสอบ  

และต าบลทรงคนอง อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ภายในแนวเขต ตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงฯ 
เป็นเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม  

กรณีต้องห้ามและข้อยกเว้น 
1) โรงงานทุกประเภทหรือทุกชนิดตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง

ทดแทนโรงงานที่มีอยู่เดิมบนพื้นที่เดิม ทั้งนี้ จะต้องมีเครื่องจักรหรืออุปกรณ์เพ่ือควบคุมมลพิษหรือแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายก าหนด  

2) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด  
ท่าเทียบเรือส าราญและกีฬา อาคารทุกประเภทในที่ดินของรัฐที่ได้จัดซื้อตามโครงการสวนกลางมหานคร  
เว้นแต่ อาคารที่ใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์ หรือการปรับปรุงหรือก่อสร้างทดแทนอาคารหน่วยงานของรัฐใน
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พ้ืนที่เดิมซึ่งไม่ขัดกับมาตรการที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ โดยต้องขอใช้พ้ืนที่และได้รับอนุญาตตามกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้อง 

ข้อก าหนดโดยท่ัวไป 
ความสูงของอาคารวัดถึงยอดผนังสูงสุดไม่เกิน ๙ เมตร เว้นแต่อาคารทรงจั่ว อาคาร 

ทรงปั้นหยา หรืออาคารทรงไทย ให้มีความสูงรวมได้ไม่เกิน ๑๒ เมตร รวมทั้งบริเวณพ้ืนที่ว่างตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการควบคุมอาคาร ให้มีไม้ยืนต้นซึ่งเป็นพันธุ์ไม้พ้ืนเมืองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของพ้ืนที่ว่างดังกล่าว 

กรณีห้ามกระท าการหรือประกอบกิจกรรม  
การจัดสรรที่ดินเ พ่ือการอยู่อาศัย การจัดสรรที่ดินเ พ่ือประกอบพาณิชยกรรม  

การท าสนามกอล์ฟ การถม ปรับพ้ืนที่ หรือปิดกั้น ซึ่งมีผลท าให้ล ากระโดง คู คลอง หรือแหล่งน้ าสาธารณะ 
ตื้นเขิน หรือเปลี่ยนทิศทาง หรือท าให้น้ าในแหล่งน้ านั้นไม่อาจไหลได้ตามปกติ เว้นแต่เป็นการกระท า  
ของทางราชการเพ่ือประโยชน์สาธารณะหรือป้องกันน้ าท่วม การปล่อยทิ้งมลพิษลงสู่แหล่งน้ า เว้นแต่เป็นกรณี
ที่ได้ผ่านการบ าบัดตามมาตรฐาน การท าผนังคอนกรีตริมฝั่งคู คลอง เว้นแต่กรณีการซ่อมแซมผนังคอนกรีตเดิม
ที่มีอยู่แล้ว 

ใน พ้ืนที่ ต าบลบางกะ เจ้ า  ต าบลบางกอบั ว  ต าบลบางน้ า ผึ้ ง  ต าบลบางยอ  
ต าบลบางกระสอบ และต าบลทรงคนอง อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ การใช้ประโยชน์ที่ดิน  
เพ่ือการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว ให้มีพ้ืนที่อาคารรวมกันไม่เกินสองร้อยตารางเมตร และการประกอบ 
พาณิชยกรรมที่ไม่ใช่ห้องแถวหรือตึกแถวให้มีพ้ืนที่ประกอบการไม่เกินห้าสิบตารางเมตร ทั้งนี้ การใช้ประโยชน์
ที่ดินดังกล่าวต้องไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินในแต่ละต าบล และต้องไม่ขัดต่อมาตรการที่ก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวงนี้ 
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ภาพที่ ๓-1 แผนที่ท้ายกฎกระทรวงก าหนดให้ พ้ืนที่ต าบลบางกะเจ้า ต าบลบางกอบัว ต าบลบางน้ าผึ้ง   
ต าบลบางยอ ต าบลบางกระสอบ และต าบลทรงคนอง อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเขตพ้ืนที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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จากการส ารวจและพัฒนาเครือข่ายในช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
พบว่า จังหวัดสมุทรปราการ “คุ้งบางกะเจ้า” พ้ืนที่สีเขียวขนาดใหญ่ตั้งอยู่ฝั่งทิศใต้ของกรุงเทพมหานคร  
เป็นแหล่งผลิตอากาศบริสุทธิ์ ที่เปรียบเสมือน “ปอดของกรุงเทพฯ” และถือเป็นแหล่งโอโซนที่ดีที่สุดในเอเชีย 
จนได้รับการยกย่องให้เป็น “THE BEST URBAN OASIS OF ASIA” โดยเครือข่ายในพ้ืนที่คุ้งบางกะเจ้า  
มี ๑๕ เครือข่าย ดังนี้ (๑) เครือข่ายพัฒนาพ้ืนที่สีเขียว (๒) เครือข่ายจัดการน้ าและการกัดเซาะริมตลิ่ง  
(๓) เครือข่ายการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม (๔) เครือข่ายพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ (๕) เครือข่ายท่องเที่ยว
ชุมชน (๖) เครือข่ายพัฒนาเยาวชนและการศึกษา (๗) มูลนิธิชัยพัฒนา (๘) วัดจากแดง (๙) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
วนเกษตรบางกะเจ้า (๑๐) กลุ่มร่วมใจจัดการน้ าเชิดชูบางกระเบื้อง (๑๑) บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  
(๑๒) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) (๑๓) กลุ่มอนุรักษ์ล าพูบางกระสอบ (๑๔) วิสาหกิจ 
บางน้ าผึ้งโฮมสเตย์ และ (๑๕) วิสาหกิจชุมชนป่าชุมชนเมือง สวนป่าเกดน้อมเกล้า 

โดยรายละเอียดของเครือข่าย วัตถุประสงค์ และการด าเนินงานของแต่ละเครือข่าย  
ดังตารางที่ ๓-๕ 

ตารางท่ี ๓-๕ เครือข่ายในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ 

ล าดับ ชื่อเครือข่าย วัตถุประสงค์  การด าเนินงานของเครือข่าย  
1 เครือข่ายพัฒนาพื้นที่สีเขียว 

(1) ประธาน/ผู้ประสานงาน
หลัก: คุณเปรมปรีย์ ไตรรัตน์ 
(2) เบอร์ติดต่อ:  
08 6101 0704 
(3) ที่ตั้ง: คุ้งบางกะเจ้า  
อ าเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ 
(4) ขอบเขตพ้ืนที่ที่ดูแล:  
6 ต าบล ประกอบด้วย  
ต าบลบางกะเจ้า  
ต าบลบางกอบัว 
ต าบลบางน้ าผึ้ง ต าบลบางยอ 
ต าบลบางกระสอบ  
และต าบลทรงคนอง 

เพ่ือปกป้อง ดูแล รักษา และ
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 
 

ก าหนดเป้าหมายมุ่ง “รักษา 
และพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวในพื้นที่ 
คุ้งบางกะเจ้าให้ได้ 6,000 ไร่ 
ภายใน 5 ปี” พร้อมทั้งสร้าง 
อัตลักษณ์พ้ืนที่สีเขียวต้นแบบ 
ในแต่ละต าบล โดยในปี 2562  
มีแผนด าเนินการระยะเริ่มต้น
ก่อน 400 ไร่ ในพ้ืนที่ราชพัสดุ
ของกรมป่าไม้ โดยออกแบบ 
วางแผนการปลูกและบ ารุงรักษา
ร่วมกับเครือข่ายอนุรักษ์พ้ืนที่ 
สีเขียวทั้ง 6 ต าบล 
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ตารางท่ี ๓-๕ เครือข่ายในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ (ต่อ) 

ล าดับ ชื่อเครือข่าย วัตถุประสงค์  การด าเนินงานของเครือข่าย  
2 เครือข่ายจัดการน้ าและการกัด

เซาะริมตลิ่ง 
(1) ประธาน/ผู้ประสานงาน
หลัก: พระทิพากร อริโย 
(2) เบอร์ติดต่อ:  
09 0146 5949 
(3) ที่ตั้ง: คุ้งบางกะเจ้า  
อ าเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ 
(4) ขอบเขตพ้ืนที่ที่ดูแล:  
6 ต าบล ประกอบด้วย  
ต าบลบางกะเจ้า  
ต าบลบางกอบัว  
ต าบลบางน้ าผึ้ง ต าบลบางยอ  
ต าบลบางกระสอบ  
และต าบลทรงคนอง 

เพ่ือปกป้อง ดูแล รักษา และ
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 

 

สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์
และพัฒนา ให้เกิดความม่ันคง
และยั่งยืนด้านทรัพยากรน้ า  
ผ่านการ “สร้างแบบอย่าง 
ความส าเร็จ” ที่พร้อมขยายผล 
ให้ครอบคลุมพ้ืนที่คุ้งบางกะเจ้า 
จากการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ร่วมกับ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาเป็น
ระบบฐานข้อมูลอย่างละเอียด 
ใช้ส าหรับการบริหารงานพัฒนา
พ้ืนที่ ฟื้นฟูล าคลอง และเกษตร
ผสมผสานแบบร่องสวน รวมทั้ง
บริหารสถานการณ์วิกฤต  
ช่วยแก้ไขปัญหาน้ าเสีย น้ าเค็ม 
และน้ ากัดเซาะตลิ่ง  

3 เครือข่ายการจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อม 
(1) ประธาน/ผู้ประสานงาน
หลัก:  
คุณสุรีรัตน์ เปลี่ยนบางช้าง 
(2) เบอร์ติดต่อ:  
09 8945 6352 
(3) ที่ตั้ง: คุ้งบางกะเจ้า  
อ าเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ 
(4) ขอบเขตพ้ืนที่ที่ดูแล: 
 6 ต าบล ประกอบด้วย  
ต าบลบางกะเจ้า  
ต าบลบางกอบัว  
ต าบลบางน้ าผึ้ง ต าบลบางยอ  

เพ่ือปกป้อง ดูแล รักษา  
และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 

 

พัฒนาศูนย์รวบรวมขยะในพ้ืนที่
เพ่ือน ามาต่อยอดการใช้
ประโยชน์ให้เหมาะสมในแต่ละ
พ้ืนที ่โดยที่ผ่านมามีการน าร่อง
น าขยะจากขวดพลาสติกมาผลิต
เป็นผ้าจีวรพระสงฆ์ผืนแรก 
ของประเทศ และมีแผนอบรม
ความรู้เพื่อสร้างอาชีพแก่ชุมชน
ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 
(circular economy) ต่อไป 
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ตารางท่ี ๓-๕ เครือข่ายในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ (ต่อ) 

ล าดับ ชื่อเครือข่าย วัตถุประสงค์  การด าเนินงานของเครือข่าย  
 ต าบลบางกระสอบ  

และต าบลทรงคนอง 
  

4 เครือข่ายพัฒนาและส่งเสริม
อาชีพ 
(1) ประธาน/ผู้ประสานงาน
หลัก: คุณสมพิศ รุ่งเรือง 
(2) เบอร์ติดต่อ:  
08 9238 8087 
(3) ที่ตั้ง: คุ้งบางกะเจ้า  
อ าเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ 
(4) ขอบเขตพ้ืนที่ที่ดูแล:  
6 ต าบล ประกอบด้วย  
ต าบลบางกะเจ้า  
ต าบลบางกอบัว  
ต าบลบางน้ าผึ้ง ต าบลบางยอ 
ต าบลบางกระสอบ  
และต าบลทรงคนอง 

เพ่ือปกป้อง ดูแล รักษา  
และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 

 

ส่งเสริมการกระจายรายได้ 
ให้กับชุมชน ต่อยอดและพัฒนา
คุณภาพสินค้าพ้ืนถิ่นภายใต้ 
แบรนด์คุ้งบางกะเจ้า 
ให้เป็นที่รู้จัก รวมถึงผลักดัน 
ให้เกิดการอนุรักษ์วิถีชุมชน 
ควบคู่กับการพัฒนาต่อยอด 
การท่องเที่ยว และพัฒนาพ้ืนที่ 
สีเขียวอย่างยั่งยืน 

5 เครือข่ายท่องเที่ยวชุมชน 
(1) ประธาน/ผู้ประสานงาน
หลัก: คุณภัทรนฤดี สายทองสุข 
(2) เบอร์ติดต่อ :  
09 0992 9645 
(3) ที่ตั้ง: คุ้งบางกะเจ้า  
อ าเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ 
(4) ขอบเขตพ้ืนที่ที่ดูแล:  
6 ต าบล ประกอบด้วย  
ต าบลบางกะเจ้า  
ต าบลบางกอบัว  
ต าบลบางน้ าผึ้ง ต าบลบางยอ  

ปกป้อง ดูแล รักษา  
และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 

มีแผนส่งเสริมการท่องเที่ยววิถี
ชุมชน ต่อยอดการพัฒนา
เส้นทางท่องเที่ยวใน 
คุ้งบางกะเจ้า พัฒนาส่งเสริม
กลุ่มอาชีพ สถานที่ท่องเที่ยว
และกลุ่มอาหาร พร้อมถ่ายทอด
ภูมิปัญญา วัฒนธรรม 
และวิถีชีวิตให้กับเยาวชน 
อย่างต่อเนื่อง 
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ตารางท่ี ๓-๕ เครือข่ายในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ (ต่อ) 

ล าดับ ชื่อเครือข่าย วัตถุประสงค์  การด าเนินงานของเครือข่าย  
 ต าบลบางกระสอบ  

และต าบลทรงคนอง 
  

6 เครือข่ายพัฒนาเยาวชนและ
การศึกษา 
(1) ประธาน/ผู้ประสานงาน
หลัก: คุณประกิจ รอดเจริญ 
(2) เบอร์ติดต่อ:  
08 1732 8053 
(3) ที่ตั้ง: คุ้งบางกะเจ้า  
อ าเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ 
(4) ขอบเขตพ้ืนที่ที่ดูแล:  
6 ต าบล ประกอบด้วย  
ต าบลบางกะเจ้า  
ต าบลบางกอบัว  
ต าบลบางน้ าผึ้ง ต าบลบางยอ 
ต าบลบางกระสอบ  
และต าบลทรงคนอง 

ปกป้อง ดูแล รักษา  
และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 

 

บูรณาการกิจกรรมเชื่อมโยงกับ
โรงเรียนในคุ้งบางกะเจ้า 
สนับสนุนบุคคลากรครูและเพ่ิม
ศักยภาพเทคนิคการสอน  
มุ่งสู่การสร้างเยาวชนให้มีทักษะ
ชีวิต ทักษะอาชีพ และเป็นคนดี
ในสังคม 

7 มูลนิธิชัยพัฒนา 
(1) ประธาน/ผู้ประสานงาน
หลัก: คณะท างานด้าน
อ านวยการและการสื่อสาร  
โครงการ OUR  
Khung BangKachao 
(2) เบอร์ติดต่อ:  
0 2537 3792,  
08 1174 3168 
(3) ขอบเขตพ้ืนที่ที่ดูแล :  
6 ต าบล ประกอบด้วย  
ต าบลบางกะเจ้า  

ปกป้อง ดูแล รักษา  
และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 

 

 

ประสานการด าเนินงานของ
เครือข่าย 6 เครือข่าย ในพื้นที่ 
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ตารางท่ี ๓-๕ เครือข่ายในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ (ต่อ) 

ล าดับ ชื่อเครือข่าย วัตถุประสงค์  การด าเนินงานของเครือข่าย  
 ต าบลบางกอบัว  

ต าบลบางน้ าผึ้ง ต าบลบางยอ
ต าบลบางกระสอบ  
และต าบลทรงคนอง 

  

8 วัดจากแดง 
(1) ประธาน/ผู้ประสานงาน
หลัก:  
พระมหาประนอม ธมฺมาลังฺกาโร 
เจ้าอาวาสวัดจากแดง  
(2) เบอร์ติดต่อ:  
06 6159 9558  
(3) ที่ตั้ง: ซอยวัดจากแดง 
ต าบลทรงคนอง  
อ าเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10130 
(4) ขอบเขตพ้ืนที่ที่ดูแล:  
ต าบลทรงคนอง 

ปกป้อง ดูแล รักษา  
และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 
 

1. จัดตั้งอาสาสมัครรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
2. รณรงค์อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
3. กิจกรรมรณรงค์ประดิษฐ์จีวร
รีไซเคิล วัดจากแดง  
4. รับบริจาคขวดน้ าสะอาด  
มาแปรรูปเป็นเส้นด้าย และ 
เอาไปเย็บเป็นจีวรนาโน  
โดยขวดพลาสติก 15 ใบ  
น ามาท าเป็นจีวรได้ 1 ผืน 
 

๙ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวนเกษตร
บางกะเจ้า  
(๑) ประธาน/ผู้ประสานงาน
หลัก: นางอุษา ถนอมพงศ์พันธ์ 
(๒) เบอร์ติดต่อ:  
08 1861 3542 
08 6770 5196 
(๓) ที่ตั้ง: 20/1 หมู่ที่ 3  
ต าบลบางกะเจ้า  
อ าเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10130 
(๔) ขอบเขตพ้ืนที่ที่ดูแล:   
ต าบลบางกะเจ้า 

๑. เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่สีเขียว 
และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 
บางกะเจ้า 
๒. เพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้
ห้องเรียนธรรมชาติให้แก่แด็ก
และเยาวชน และบุคคลสนใจ
ทั่วไป  
 

๑. จัดตั้งสมาชิกด าเนินกิจกรรม 
๒. จัดการศึกษาเรียนรู้ 
แลกเปลี่ยนการจัดการพ้ืนที่ 
สีเขียวบางกะเจ้าอย่างยั่งยืน 
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ตารางท่ี ๓-๕ เครือข่ายในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ (ต่อ) 

ล าดับ ชื่อเครือข่าย วัตถุประสงค์  การด าเนินงานของเครือข่าย  
๑๐ กลุ่มร่วมใจจัดการน้ าเชิดชู 

บางกระเบื้อง  
(๑) ประธาน/ผู้ประสานงาน
หลัก: นายสมชาย แม้นนิล 
(๒) เบอร์ติดต่อ:  
09 9936 3715 
(๓) ที่ตั้ง: 90 หมู่ที่ 5  
ต าบลบางกะเจ้า  
อ าเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10130 
(๔) ขอบเขตพ้ืนที่ที่ดูแล:  
คลองบางกระเบื้อง หมู่ที่5 
ต าบลบางกะเจ้า  
อ าเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ 

๑. ปกป้อง ดูแล รักษาคลอง
บางกระเบื้อง และฟ้ืนฟูสภาพ
ล าคลอง 
๒. บริหารจัดการแหล่งน้ า
คลองบางกระเบื้อง 
๓. พัฒนาพื้นที่
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 
ต าบลบางกะเจ้า 
 

๑. จัดตั้งสมาชิกบริหารจัดการ
น้ าคลองบางกระเบื้อง  
๒. เฝ้าระวังดูแลสภาพน ้า 
คลองบางกระเบื อง  
๓. พัฒนาและรักษาตลิ่ง 
คลองบางกระเบื อง 

๑๑ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
(๑) ประธาน/ผู้ประสานงาน
หลัก: คณะเลขานุการโครงการ            
คุณกุลวดี จันทรปาน                      
(๒) เบอร์ตดิต่อ:    
คุณกุลวดี จันทรปาน 
๐๒ ๒๒๖๕ ๘๔๐๐  
คุณสุจินันท์ แสงศรี  
๐๘ ๑๑๗๔ ๓๑๖๘ 
๐๙ ๖๘๙๓ ๙๒๗๙             
(๓) ที่ตั้ง: 555/1  
ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ 
อาคารเอ ชั้น 3 และชั้น 10 
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล  

๑. สืบสานพระราชปณิธาน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช  
และด าเนินการตามแนว
พระราชด าริสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี รวมถึง
แนวทางการด าเนินงานมูลนิธิ
ชัยพัฒนาในการรักษาพ้ืนที่ 
สีเขียวคุ้งบางกะเจ้า 
๒. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
ในพ้ืนที่คุ้งบางกะเจ้าให้ดีขึ้น 
พร้อมเป็นต้นแบบ 

๑. พัฒนาพื้นที่สีเขียวและชุมชน
คุ้งบางกะเจ้า ให้เติบโต แข็งแรง 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน (Green Growth)  
ใน 3 ด้านหลักคือ สิ่งแวดล้อม 
เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม 
๒. ขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ 
คุ้งบางกะเจ้าในรูปแบบ 
ประสานพลังระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน โดยร่วมมือ
กับคนในท้องถิ่น เพื่อพัฒนา
ชุมชนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต 
และส่งเสริมให้พ้ืนที่ 
คุ้งบางกะเจ้าเป็นโอเอซิส 
ของคนไทยอย่างยั่งยืน 
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ตารางท่ี ๓-๕ เครือข่ายในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ (ต่อ) 

ล าดับ ชื่อเครือข่าย วัตถุประสงค์  การด าเนินงานของเครือข่าย  
 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

10900  
(๔) ขอบเขตพ้ืนที่ที่ดูแล:  
คุ้งบางกะเจ้า ๖ ต าบล  
อ าเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ 

ในการพัฒนาชุมชนสีเขียวใน
เมืองของประเทศไทย 
๓. จัดตั้งคณะเลขานุการ
โครงการ เพ่ือบริหารภาพรวม
และด าเนินงานให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์มากที่สุด 

๓. วางเป้าภายใน 5 ปี จะมุ่ง
ฟ้ืนฟูและรักษาพ้ืนที่สีเขียวให้ได้ 
6,000 ไร่  โดยในปี 2561 
ก าหนดเป้าหมายระยะเริ่มต้น 
ไว้ที่ 400 ไร่ ซึ่งท าร่วมกับ
เครือข่ายอนุรักษ์พ้ืนที่สีเขียว 
ทั้ง 6 ต าบลของคุ้งบางกะเจ้า 
ในพ้ืนที่ราชพัสดุที่อยู่ภายใต้
ความรับผิดชอบของกรมป่าไม้  
ซึ่งนอกจากช่วยสร้างสิ่งแวดล้อม
ที่ดีแล้ว ยังเป็นการต่อยอด 
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
ตลอดจนสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
ในพ้ืนที่คุ้งบางกะเจ้า 
๔. ร่วมกันก าหนดประเด็น 
ที่ต้องการพัฒนา เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงและแก้ไขปัญหา 
ได้ตรงตามความต้องการ 
ของคนในชุมชนมากท่ีสุด  
ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 
๕. ร่วมกันก าหนดวิธีการวัดผล
การด าเนินงาน โดยร่วมมือกัน
เก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
๖. ร่วมกันจัดกิจกรรม 
ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาชุมชน 
โดยประสานงานและร่วมมือกัน
ทุกขั้นตอน 
๗. สื่อสารและประสานงานกัน
อย่างต่อเนื่องระหว่าง
คณะท างานและชุมชน เพื่อสร้าง 
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ตารางท่ี ๓-๕ เครือข่ายในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ (ต่อ) 

ล าดับ ชื่อเครือข่าย วัตถุประสงค์  การด าเนินงานของเครือข่าย  
   ความเชื่อมั่นและความเข้าใจ 

ในกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน 
รวมทั้งช่วยกระตุ้นพลัง 
แห่งความคิดสร้างสรรค์ 
ซึ่งกันและกัน 

๑๒ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จ ากัด (มหาชน) 
(๑) ประธาน/ผู้ประสานงาน
หลัก: นายวิบูลย์ ชชูีพชื่นกมล 
(๒) เบอร์ติดต่อ:  
๐๒ ๒๒๖๕ ๘๔๐๐ 
(๓) ที่ตั้ง: 555/1  
ศูนย์เอนเนอร์ยี่ อาคารเอ  
ชั้น 18 ถนนวิภาวดีรังสิต  
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 
(๔) ขอบเขตพ้ืนที่ที่ดูแล:  
 ๖ ต าบลบางกะเจ้า  
อ าเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ 

๑. ลดปัญหาขยะตามแนวทาง 
Circular Economy หรือ 
เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน 
๒. น าขยะรีไซเคิลมาแปรรูป
เพ่ิมที่มูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ 

๑. สนับสนุนวสัดุ อุปกรณ์ 
และเครื่องจักร น าขยะรีไซเคิล
มาแปรรูป เพ่ิมมูลค่า 
เป็นผลิตภัณฑ์ 
๒. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านการ
จัดการขยะของชุมชน  
วัดจากแดง 
๓. ใช้ประโยชน์จากขยะเพ่ือผลิต
ปุ๋ยอินทรีย ์ร้อยละ ๑๐๐  
๔. รีไซเคิลขยะพลาสติก ร้อยละ 
๕๐ 

๑๓ กลุ่มอนุรักษ์ล าพูบางกระสอบ 
(๑) ประธาน/ผู้ประสานงาน
หลัก: นางรุจิเรช พลับจ่าง 
(๒) เบอร์ติดต่อ:  
๐๘ ๘๙๔๐ ๕๙๙๒ 
(๓) ที่ตั้ง: ๑๐/๑ หมู่ที่ ๗  
ต าบลบางกระสอบ  
อ าเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10130 
(๔) ขอบเขตพ้ืนที่ที่ดูแล: 
ต าบลบางกระสอบ 

๑. เพ่ือรักษาสภาพแวดล้อม
ในชุมชน 

๑. ก าจัดน้ าเพ่ือเพ่ือให้เป็นแหล่ง
น้ าสะอาดเหมาะส าหรับการเป็น
แหล่งที่อยู่ของหิ่งห้อยและเพ่ือ
ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ 
๒. พัฒนาและปลูกกล้าล าพู 
๓. เป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชน
และผู้สนใจ 
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ตารางท่ี ๓-๕ เครือข่ายในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ (ต่อ) 

ล าดับ ชื่อเครือข่าย วัตถุประสงค์  การด าเนินงานของเครือข่าย  
 อ าเภอพระประแดง  

จังหวัดสมุทรปราการ 
  

๑๔ วิสาหกิจบางน้ าผึ้งโฮมสเตย์ 
(๑) รองประธาน/ผู้ประสานงาน
หลัก: นางอาภรณ์ พานทอง 
(๒) เบอร์ติดต่อ:  
๐๘ ๙๘๐๗ ๒๕๐๑ 
(๓) ที่ตั้ง: ๓๓/๒ หมู่ที่ ๓  
ต าบลบางน้ าผึ้ง  
อ าเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10130 
(๔) ขอบเขตพ้ืนที่ที่ดูแล:  
ต าบลบางน้ าผึ้ง  
อ าเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ 

๑. เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้
วิสาหกิจชุมชน โฮมสเตย์ วิถี
ชีวิตของชุมชน 
๒. เพ่ือสนับสนุนเศรษฐกิจ
ของท้องถิ่น 

๑. จัดการการท่องเที่ยวชุมชน 
๒. พัฒนาโฮมสเตย์ให้ได้
มาตรฐานเพ่ือรองรับ
นักท่องเที่ยว 

๑๕ วิสาหกิจชุมชนป่าชุมชนเมือง 
สวนป่าเกดน้อมเกล้า 
(๑) ประธาน/ผู้ประสานงาน
หลัก: นางเปรมปรีย์ ไตรรัตน์ 
(๒) เบอร์ติดต่อ:  
๐๘ ๖๑๐๑ ๐๗๐๔ 
(๓) ที่ตั้ง: ๑๐/๓ หมู่ที ่๒  
ต าบลทรงคนอง  
อ าเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10130 
(๔) ขอบเขตพ้ืนที่ที่ดูแล:  
ต าบลทรงคนอง  
อ าเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ 

๑. เพ่ืออนุรักษ์พ้ืนที่สีเขียว
และธรรมชาติในท้องถิ่น 
๒. เพ่ือพัฒนาเป็นแหล่ง
เรียนรู้เชิงนิเวศ 
๓. เพ่ือสนับสนุนเศรษฐกิจ
ชุมชน 

๑. ขุดลอกคลองเพ่ือให้ระบบน้ า
หมุนเวียน 
๒. ปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ 
สีเขียว รวมถึงอนุรักษ์พันธุ์ไม้ใน
ท้องถิ่น 
๓. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสีเขียว 
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
๔. ถ่ายทอดความรู้แก่กลุ่ม 
องค์กรอ่ืน ๆ ที่มาศึกษาดูงาน 

ที่มา : คณะทีป่รึกษา, ๒๕๖๓. 
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จากตารางที่ ๓-๕ จะเห็นได้ว่า เครือข่ายต่าง ๆ ในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม  
จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเครือข่ายที่มีวัตถุประสงค์ไปในทิศทางเดียวกัน คือ การจัดตั้งขึ้นมาเพ่ือการปกป้อง 
ดูแล รักษา และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่  ๖ ต าบล ส่วนใหญ่เป็นเครือข่ายที่มีบทบาท
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่มาก่อนอยู่แล้ว โดยด าเนินงานด้วยจิตอาสา  
มีการด าเนินกิจกรรมที่ร่วมกันคิดขึ้นเองภายในกลุ่ม และยังมีการร่วมด าเนินงานกับหน่วยงานราชการ  
ทั้งนี้ สามารถสรุปเครือข่ายที่คณะที่ปรึกษาได้ด าเนินการส ารวจและพัฒนาเพ่ือขับเคลื่อนการเฝ้าระวัง 
และติดตามการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัด โดยแบ่งตามลักษณะการด าเนินงาน 
ของเครือข่ายออกเป็น ๖ กลุ่ม ได้แก่ (๑) การรักษาและพัฒนาพ้ืนที่สีเขียว (๒) การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน  
(๓) การจัดการขยะ (๔) การพัฒนาศักยภาพของเยาวชน (๕) การประสานงานเครือข่ายต่าง ๆ ในพ้ืนที่ 
และ (๖) การบริหารจัดการน้ า ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

(๑) การรักษาและพัฒนาพื้นที่สีเขียว ประกอบด้วย เครือข่ายพัฒนาพ้ืนที่สีเขียว  
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวนเกษตรบางกะเจ้า บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) วิสาหกิจชุมชนป่าชุมชนเมือง สวนป่า
เกดน้อมเกล้า และกลุ่มอนุรักษ์ล าพูบางกระสอบ 

(๒) การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประกอบด้วย เครือข่ายพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ  
เครือข่ายท่องเที่ยวชุมชน วิสาหกิจชุมชนป่าชุมชนเมือง สวนป่าเกดน้อมเกล้า วิสาหกิจชุมชนบางน้ าผึ้ง 
โฮมสเตย์ และกลุ่มอนุรักษ์ล าพูบางกระสอบ 

(๓) การจัดการขยะ ประกอบด้วย วัดจากแดง เครือข่ายการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 
และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 

(๔) การพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ได้แก่ เครือข่ายพัฒนาเยาวชนและการศึกษา  
(๕) การประสานงานเครือข่ายต่าง ๆ ในพื้นที่ ได้แก่ มูลนิธิชัยพัฒนา   
(๖) การบริหารจัดการน้ า เครือข่ายจัดการน้ าและการกัดเซาะริมตลิ่ง กลุ่มร่วมใจจัดการ

น้ าเชิดชูบางกระเบื้อง วิสาหกิจชุมชนป่าชุมชนเมือง สวนป่าเกดน้อมเกล้า และกลุ่มอนุรักษ์ล าพูบางกระสอบ 
โดยกลุ่มเครือข่ายต่าง ๆ เหล่านี้มีการกระจายตัวอยู่ในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตาม

หลักเกณฑ์ด้านการกระจายตัวทางภูมิศาสตร์ในพ้ืนที่  ประกอบกับการจ าแนกจัดแบ่งพ้ืนที่ย่อยตาม 
กฎกระทรวงฯ ทั้งนี้เพ่ือจัดให้มีเครือข่ายการเฝ้าระวังครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในเขตคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ดังภาพที่ 
๓-๒ 
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ภาพที่ ๓-๒ การกระจายตัวของเครือข่ายในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ 

ทั้งนี้ คณะที่ปรึกษาได้วิเคราะห์ความสอดคล้องการด าเนินงานของเครือข่ายในการ 
เฝ้าระวัง ติดตาม และเชื่อมโยงกับมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ 

(๑) การห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงอาคารใด ๆ ให้เป็นอาคารโรงงาน  
เว้นแต่สร้างทดแทน โรงแรม อาคารชุด ท่าเทียบเรือส าราญและกีฬา อาคารทุกประเภทในที่ดินของรัฐที่จัดซื้อ
ตามโครงการสวนกลางมหานคร โดยเครือข่ายควรให้ความส าคัญและมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและติดตาม 
การก่อสร้าง ดัดแปลงที่อยู่อาศัย อาคาร ตลอดจนระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

(๒) หลักเกณฑ์การก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคาร ความสูงของอาคารทั่วไปไม่เกิน  
9 เมตร เว้นแต่อาคารทรงจั่ว ทรงปั้นหยา ทรงไทย ไม่เกิน 12 เมตร และการส่งเสริมให้ปลูกไม้ยืนต้นที่เป็น
พันธุ์ไม้พ้ืนเมืองไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของบริเวณพ้ืนที่ว่าง โดยเครือข่ายควรให้ความส าคัญและมีส่วนร่วม 
ในการเฝ้าระวังและติดตามการก่อสร้าง ดัดแปลงที่อยู่อาศัย อาคาร ตลอดจนระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ  
ที่จะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

(๓) การห้ามกระท าการหรือประกอบกิจกรรม ได้แก่ การจัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 
การจัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม การท าสนามกอล์ฟ การถม ปรับ ปิดกั้นล ากระโดง คู คลอง  
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หรือแหล่งน้ าสาธารณะที่ท าให้น้ าในแหล่งน้ านั้นตื้นเขินหรือไม่สามารถไหลไปได้ตามปกติ การปล่อยมลพิษ  
ลงสู่แหล่งน้ า การห้ามท าผนังคอนกรีตริมฝั่งคู คลอง โดยเครือข่ายควรให้ความส าคัญและมีส่วนร่วมในการเฝ้า
ระวังและติดตามการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้ประกอบการที่จะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

(๔) การใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวและประกอบพาณิชยกรรม 
ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของที่ดินในแต่ละต าบล การส่งเสริมให้มีการสงวน รักษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู การจัดการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ รวมทั้งการส่งเสริมให้ก่อสร้างอาคารหรือการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
ที่รักษาระบบนิเวศ คู คลอง โดยเครือข่ายควรให้ความส าคัญและมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและติดตามการใช้
ประโยชน์ที่ดิน รวมทั้งควรมีการส่งเสริมให้มีการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่ด้วย 

๓.2.2 สาระส าคัญของเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และเครือข่ายในเขตพื้นที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุร ี

สรุปสาระส าคัญ: 
พ้ืนที่ที่ได้มีการก าหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ เขตผังเมืองรวม และเขตควบคุมมลพิษของ

อ าเภอบางละมุง และอ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ตามแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงฯ เป็นเขตพ้ืนที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม  

กรณีต้องห้ามและข้อยกเว้น 
๑) ในพ้ืนที่บริ เวณที่  1 ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารใด ๆ  

ให้เป็นอาคาร โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภทหรือทุกชนิด เว้นแต่ในบริเวณพ้ืนที่เขตเมืองพัทยา ด้านฟาก
ตะวันออกของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ให้มีได้เฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมตามประเภท 
ชนิด หรือจ าพวกที่ก าหนดไว้ในบัญชี 1 ท้ายประกาศนี้  และในบริเวณพ้ืนที่เขตผังเมืองรวม เมืองพัทยา  
จังหวัดชลบุรี ในท้องที่ต าบลหนองปลาไหล ต าบลนาเกลือ ต าบลโป่ง ต าบลหนองปรือ ต าบลห้วยใหญ่  
อ าเภอบางละมุง และต าบลนาจอมเทียน อ าเภอสัตหีบ ให้มีได้เฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมตามประเภท ชนิด 
หรือจ าพวกที่ก าหนดไว้ในบัญชีท้ายกฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี แต่ทั้งนี้ ที่ตั้งของโรงงาน
ดังกล่าวต้องไมข่ัดกับข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ออกตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองพัทยา 
จังหวัดชลบุรี 

๒) อาคารประเภทอ่ืนที่ห้าม เช่น อาคารปศุสัตว์เพ่ือการค้า ฌาปนสถาน  สุสาน  
คลังน้ ามันเชื้อเพลิง และสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ ามันเชื้อเพลิง สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ  
และห้องบรรจุก๊าซ ส าหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติต้องมีระยะห่างจากแนวชายฝั่งทะเล  
ไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร ต้องห่างจากแหล่งน้ าสาธารณะหรือบ่อน้ าเพ่ือการบริโภคไม่น้อยกว่า 300 เมตร 
ต้องมีบ่อกรองและบ่อบ าบัดมูลสัตว์และน้ าเสีย ตลอดจนต้องมีมาตรการควบคุมการปล่อยทิ้งของเสีย 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานของทางราชการด้วย 
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๓) อาคารในบริเวณพ้ืนที่ที่วัดจากแนวชายฝั่งทะเลเข้าไปในแผ่นดินเป็นระยะ 20 เมตร
ห้ามก่อสร้าง ยกเว้น อาคารที่เป็นองค์ประกอบของระบบสาธารณูปโภค อาคารของส่วนราชการเพ่ือรักษา
ความปลอดภัย โดยต้องมีความสูงไม่เกิน 4 เมตร และโครงสร้างเสาสัญญาณเตือนภัย 

ข้อก าหนดตามความลาดชัน 
๑) พ้ืนที่ที่มีความลาดชันตั้งแต่ร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 35 และพ้ืนที่ที่มีความลาดชัน 

เกินกว่าร้อยละ 35 ถึงร้อยละ 50 ให้มีได้เฉพาะอาคารประเภทบ้านเดี่ยวหรืออาคารเดี่ยวที่มีความสูงไม่ เกิน 
12 เมตร ห้ามพ้ืนที่ที่มีความลาดชันเกินกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไป 

2) การปรับระดับพ้ืนดินส าหรับพ้ืนที่บริเวณที่ 1 ที่มีความลาดชันตั้งแต่ร้อยละ 20  
ขึ้นไป ใหป้รับระดับตามแนวนอนต่อแนวดิ่งได้ในอัตราสวนไม่เกิน 2:1 สวน และห้ามปรับระดับโดยการขุดดิน
หรือถมดิน ลึกหรือสูงไม่เกิน 1 เมตร เว้นแต่เพ่ือการก่อสร้างระบบฐานรากอาคารห้องใต้ดิน หรือบ่อเก็บน้ า 
ใต้ดินและการปรับระดับพ้ืนดิน การขุดดิน การถมดินต้องไม่ท าอันตรายต่อรากและล าต้นของต้นไม้เดี่ยว 
หรือต้นไมห้มู่ทีข่ึ้นอยู่ตามธรรมชาติ 

3) การวัดความสูงของอาคาร การปรับระดับพ้ืนดิน หรือมีการปรับระดับพ้ืนดินต่ ากว่า
ถนนสาธารณะในบริเวณท่ีก่อสร้างให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้าง การปรับระดับพ้ืนดินเท่ากับถนนสาธารณะ
หรือสูงกว่าถนนสาธารณะให้วัดจากระดับถนนสาธารณะ พ้ืนดินเป็นเชิงลาดแนวเชิงเขา ความสูงของอาคารให้
วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างจุดที่ต่ าที่สุดของอาคาร 

กรณีห้ามกระท าการหรือประกอบกิจกรรม 
1) การท าเหมืองแร่  
2) การขุด ตัก หรือดูดกรวด ดิน หินผุ ทราย หรือดินลูกรัง เพ่ือการค้า ในบริเวณ 

ที่มีความลาดชันเกินกว่าร้อยละ 35 ความลึกของบ่อจากระดับพ้ืนดินเกินกว่า 3 เมตร พ้ืนที่ปากบ่อเกินกว่า       
10,000 ตารางเมตร ยกเว้นเพ่ือใช้เป็นแหล่งน้ าอุปโภคและบริโภค ความลึกของบ่ออยู่เหนือชั้นน้ าบาดาล   
ชั้นแรกน้อยกว่า 2 เมตร ห่างจากที่สาธารณะ 100 เมตร และต้องไม่รบกวนทรัพยากรธรณีหายาก รวมไปถึง
พ้ืนที่มีค่าทางประวัติศาสตร์ ฯลฯ  

3) การขนส่งหรือล าเลียงวัตถุอันตรายโดยใช้ระบบท่อขนส่ง ยกเว้น บริเวณที่ก าหนด  
ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ ตามกฎหมายผังเมือง 

4) การถม ปรับพ้ืนที่ หรือปิดกั้น ท าให้แหล่งน้ าสาธารณะในแผ่นดินตื้นเขินหรือเปลี่ยน
ทิศทางหรือท าให้น้ าในแหล่งน้ านั้นไม่อาจไหลไปได้ตามปกติ 

5) การขุดลอกร่องน้ า ยกเว้น การบ ารุงรักษาทางน้ าเพ่ือความปลอดภัยในการเดินเรือ 
6) การปลูกสร้างล่วงล้ าล าน้ า ยกเว้นได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือ 

ในน่านน้ าไทย 
7) การก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ล่า หรือการกระท าใด ๆ ที่เป็นอันตรายต่อสัตว์ป่า  

เว้นแต่เป็นการกระท าของทางราชการ 
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8) การกระท าใด ๆ ที่เป็นการค้นหา เก็บท าลาย หรือท าให้เสียหายซึ่งโบราณสถาน  
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 

9) การปล่อยทิ้งมลพิษลงสู่แหล่งน้ าหรือทะเล ยกเว้นได้ผ่านการบ าบัดตามมาตรฐาน  
ที่กฎหมายก าหนด  

10) การจับ หรือครอบครองปลาสวยงามตามที่ก าหนดในบัญชีปลาสวยงามท้าย
ประกาศฯ การเก็บหรือท าลายปะการัง ซากปะการัง หินปะการัง กัลปังหา หรือการกระท าใด ๆ ที่อาจ 
เป็นอันตรายหรือมีผลกระทบ 

11) การทอดสมอเรือในแนวปะการัง 
12) การประกอบกิจการเรือภัตตาคาร เรือสถานบริการ การเดินท่องเที่ยวใต้ทะเล  

เว้นแต่ในบริเวณเมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเขตอนุญาตให้ประกอบกิจการดังกล่าวได้  
13) การเล่นเรือสกูตเตอร์ การเล่นเจ็ตสกี การเล่นสกีน้ า หรือการเล่นเรือลากทุกชนิด 

เว้นแต่ในบริเวณเมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเขตอนุญาตให้ประกอบกิจการดังกล่าวได้  
14) การเก็บ ท าลาย หรือกระท าการใด ๆ ที่เป็นอันตรายต่อปะการัง ซากปะการัง  

หินปะการัง หรือกัลปังหา เว้นแต่เป็นการศึกษาวิจัยทางวิชาการ 
15) การเพาะเลี้ยงกุ งเพ่ือการค้า เว้นแต่เป็นผู้ประกอบกิจการก่อนวันที่ประกาศนี้ 

ใช้บังคับ  
16) การกระท าใด ๆ ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติของพ้ืนที่ชายหาด เว้นแต่

การฟ้ืนฟ ูรักษา และการป้องกันบรรเทาอุทกภัย การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง  
17)  การกระท าใด ๆ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางธรณีสัณฐาน ในพ้ืนที่

ชายหาด สันทราย สันดอน หน้าผา ปากน้ าหรือป่าชายเลน เว้นแต่เ พ่ือป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง  
หรือความปลอดภัยในการเดินเรือ 

18) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม ยกเว้นบริเวณที่มีการก าหนดเป็นเขตที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจตามกฎหมายผังเมือง 

รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) หรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) 

ให้จัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ส าหรับการก่อสร้างอาคาร หรือการ
ด าเนินการโครงการหรือประกอบกิจการตามประกาศกระทรวงฯ  

1) โรงงานส่งพลังงานไฟฟ้า (สถานีไฟฟ้าย่อย) หรือโรงงานจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้า 
2) โรงแรม หรือสถานที่พักตากอากาศ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม โรงพยาบาล 

หรือสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมที่มีขีดความสามารถ
ในการบ าบัดน้ าเสียได้ไม่เกิน 3 ,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และกิจการที่น าบ้านพักอาศัยที่มีจ านวน 
ตั้งแต่ 10 หลัง ถึง 79 หลัง  
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3) การจัดสรรที่ดิน  ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดินเ พ่ือเป็นที่อยู่อาศัย 
หรือเพ่ือประกอบการพาณิชย์ ท่าเทียบเรือทุกประเภทที่สามารถรับเรือขนาดตั้งแต่ 100 ตันกรอสขึ้นไป 
แต่ไม่ถึง 500 ตันกรอส 

4) ทางหรือถนนส่วนบุคคลที่ก่อสร้างบนพ้ืนที่ที่มีความลาดชันตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไป 
และมีความยาวต่อเนื่องกันตั้งแต่ 500 ถึง 1,500 เมตร ทางหลวงหรือถนนตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงที่
ก่อสร้างบนพื้นท่ีที่มีความลาดชัน ตั้งแต่ร้อยละ 150 ถึงร้อยละ 25 

ส่วนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้จัดท าส าหรับการก่อสร้างอาคารหรือ
การด าเนินการโครงการ หรือประกอบกิจการตามประกาศกระทรวงฯ 

1) โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคาร ที่อยู่ห่างจากแนวชายฝั่งทะเลเกินกว่า 50 เมตร ซึ่งมีจ านวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป
กิจการที่น าบ้านพักอาศัยที่มีจ านวนตั้งแต่ 80 หลัง โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล ที่มีจ านวนเตียง  
ส าหรับผู้ป่วยค้างคืนตั้งแต่ 30 เตียงขึ้นไป การจัดสรรที่ดิน ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดินเพ่ือเป็นที่อยู่
อาศัยหรือเพ่ือประกอบการพาณิชย์ ที่มีจ านวนที่ดินแปลงย่อยตั้งแต่ 250 แปลงขึ้นไป และโรงงาน 
ปรับคุณภาพของเสียรวมที่มีขีดความสามารถในการบ าบัดน้ าเสียได้เกิน 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 

2) ท่าเทียบเรือทุกประเภทที่สามารถรับเรือขนาดตั้งแต่ 500 ตันกรอส หรือมีความยาว
หน้าท่าตั้งแต ่100 เมตร  

3) ทางหรือถนนสวนบุคคลที่ก่อสร้างบนพ้ืนที่ที่มีความลาดชันตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไป 
และมีความยาวต่อเนื่องกันเกินกว่า 1,500 เมตร ทางหลวงหรือถนน ตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง  
ที่ก่อสร้างบนพื้นท่ีที่มีความลาดชันเกินกว่าร้อยละ 25 
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ภาพที่ ๓-๓ แผนที่ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง ก าหนดเขตพ้ืนที่และ
มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่อ าเภอบางละมุง และอ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 25๖3
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จากการส ารวจในช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม พ.ศ. 2563 พบว่า เครือข่ายในเขต
พ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี มี ๑๒ เครือข่าย ดังนี้ (๑) กลุ่มประมงต้นแบบพ้ืนบ้านนาเกลือ  
(๒) กลุ่มประมงบ้านนาเกลือ (๓) กลุ่มประมงบ้านนาจอมเทียน (๔) กลุ่มทรัพยากรบ้านนาจอมเทียน (ซอย ๘)  
(๕) เครือข่าย ทสม. ต าบลนาเกลือ (๖) เครือข่าย ทสม. อ าเภอบางละมุง (๗) ชมรมก านันผู้ใหญ่บ้าน 
ต าบลหนองปลาไหล (๘) ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนหนองปลาไหล (๙) ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
โดยชุมชนนาเกลือ (๑๐) กลุ่มผู้ใช้ปุ๋ยชีวภาพพืชผัก หมู่ ๓ (๑๑) สมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี (๑๒) สมาคม 
นักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา 

โดยรายละเอียดของเครือข่าย วัตถุประสงค์ และการด าเนินงานของแต่ละเครือข่าย  
ดังตารางที่ ๓-๖ 

ตารางท่ี ๓-๖ เครือข่ายในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี 

ล าดับ ชื่อเครือข่าย วัตถุประสงค์ การด าเนินงานของเครือข่าย 
๑ กลุ่มประมงต้นแบบ

พื้นบ้านนาเกลือ 
(1) ประธาน/ผู้ประสานงาน
หลัก: คุณบุญมา กอเซ็ม 
(2) เบอร์ติดต่อ:  
08 6113 3001 
(3) ที่ตั้ง: 123 หมู่ที่ 3 
ต าบลนาเกลือ  
อ าเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุร ี
(4) ขอบเขตพ้ืนที่ดูแล: 
ชุมชนชายฝั่งในระดับพื้นท่ี
และหนุนเสริมงานเครือข่าย 

เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝั่ง โดยชุมชนชายฝั่ง 
และประมงพ้ืนบ้านขนาดเล็ก  
 

๑. ดูแลส่งเสริมการอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากรแหล่ง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
๒. สร้างการมีส่วนร่วมกับ 
ทุกภาคส่วน 

๒ กลุ่มประมงบ้านนาเกลือ 
(1) ประธาน/ผู้ประสานงาน
หลัก: คุณอุดร บุญมา  
(2) เบอร์ติดต่อ:  
08 7610 0536 
(3) ที่ตั้ง:  
ชุมชนบ้านนาเกลือ 

เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว 
เชิงอนุรักษ์ เพ่ือเชื่อมโยงระหว่าง
ชุมชนตลาดเก่านาเกลือกับประมง
เรือเล็กกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

๑. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการทรัพยากร
ท้องถิ่นสู่การท่องเที่ยว 
เชิงอนุรักษ์  
๒. เพาะพันธุ์อนุบาลสัตว์ทะเล
ด้วยการท าซั้งเชือก เป็นบ้าน
ปลา  
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ตารางท่ี ๓-๖ เครือข่ายในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี (ต่อ) 

ล าดับ ชื่อเครือข่าย วัตถุประสงค์ การด าเนินงานของเครือข่าย 
 จังหวัดชลบุร ี

(4) ขอบเขตพ้ืนที่ดูแล: 
ชุมชนชายฝั่งในระดับพื้นท่ี
และหนุนเสริมงานเครือข่าย 

  

๓ กลุ่มประมงพื้นบ้าน 
นาจอมเทียน 
(1) ประธาน/ผู้ประสานงาน
หลัก: คุณบัณฑิต ทองมา 
(2) เบอร์ติดต่อ:  
08 1638 0554 
(3) ที่ตั้ง: 145/3 หมู่ที่ 3 
ต าบลนาจอมเทียน  
อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
(4) ขอบเขตพ้ืนที่ที่ดูแล: 
ชุมชนชายฝั่งในพ้ืนที่ 
ต าบลนาจอมเทียน 
และอ่าวไทยตอนบน 

ปกป้อง ดูแล รักษา และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 

 

๑. ดูแลส่งเสริมการอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากรแหล่ง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
๒. สร้างการมีส่วนร่วมกับ 
ทุกภาคส่วน 

๔ กลุ่มทรัพยากร 
บ้านนาจอมเทียน (ซอย 8)  
(1) ประธาน/ผู้ประสานงาน
หลัก: คุณทวีทรัพย์ ผุดผาด 
(2) เบอร์ติดต่อ:  
08 1940 0745 
(3) ที่ตั้ง: 25 หมู่ที่ 1 
ต าบลนาจอมเทียน  
อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
(4) ขอบเขตพ้ืนที่ที่ดูแล: 
ชุมชนชายฝั่งในพ้ืนที่ 
ต าบลนาจอมเทียน 
และอ่าวไทยตอนบน 

ปกป้อง ดูแล รักษา และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 

๑. ดูแลส่งเสริมการอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากรแหล่ง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
๒. สร้างการมีส่วนร่วมกับ 
ทุกภาคส่วน 
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ตารางท่ี ๓-๖ เครือข่ายในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี (ต่อ) 

ล าดับ ชื่อเครือข่าย วัตถุประสงค์ การด าเนินงานของเครือข่าย 
๕ เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน  
ต าบลนาเกลือ 
(1) ประธาน/ผู้ประสานงาน
หลัก: นางนิทรา งามเปี่ยม 
(2) เบอร์ติดต่อ: - 
(3) ที่ตั้ง: ต าบลนาเกลือ 
อ าเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุร ี
(4) ขอบเขตพ้ืนที่ที่ดูแล: 
ชุมชนในพ้ืนที่ต าบลนาเกลือ 
อ าเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุร ี

เพ่ือสร้างความร่วมมือเครือข่าย 
อาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน และภาคี
รว่มพัฒนา ในการเฝ้าระวัง 
และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 

เฝ้าระวังและฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น น้ าเสีย 
ขยะ 

๖ เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
อ าเภอบางละมุง 
(1) ประธาน/ผู้ประสานงาน
หลัก: นางชนาธิป บุญกลั่น 
(2) เบอร์ติดต่อ: 
08 6827 0768 
(3) ที่ตั้ง: 19/1 หมู่ที่ 2
ต าบลหนองปลาไหล  
อ าเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุร ี
(4) ขอบเขตพ้ืนที่ที่ดูแล: 
อ าเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุร ี

เพ่ือสร้างความร่วมมือเครือข่าย 
อาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน และภาคีร่วม
พัฒนา ในการเฝ้าระวังและฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 

๑. การเฝ้าระวังและฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น  
การทิ้งขยะโรงงาน  
การทิ้งน้ าเสียโรงงาน  
๒. จัดท าข้อมูลพ้ืนที่สีเขียว 
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ตารางท่ี ๓-๖ เครือข่ายในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี (ต่อ) 

ล าดับ ชื่อเครือข่าย วัตถุประสงค์ การด าเนินงานของเครือข่าย 
๗ ชมรมก านันผู้ใหญ่บ้าน

ต าบลหนองปลาไหล 
(1) ประธาน/ผู้ประสานงาน
หลัก: นายจบ บุญก่อ 
(2) เบอร์ติดต่อ:  
๐๘ ๖๖๐๑ ๕๔๕๒ 
(3) ที่ตั้ง: 122 หมู่ที่ 3  
ต าบลหนองปลาไหล  
อ าเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุร ี
(4) ขอบเขตพ้ืนที่ที่ดูแล: 
ต าบลหนองปลาไหล  
อ าเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุร ี

เพ่ือสร้างความร่วมมือในการพัฒนา
ชุมชนกับเครือข่ายในต าบล 

กิจกรรมการพัฒนาชุมชนใน
ด้านต่าง ๆ ทั้งด้านสังคม 
สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ 

๘ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
โดยชุมชนหนองปลาไหล 
(1) ประธาน/ผู้ประสานงาน
หลัก:  
นายถนอมศักดิ์ ผาติเสนะ 
(2) เบอร์ติดต่อ:  
๐๘ ๗๖๐๑ ๔๔๖๑ 
(3) ที่ตั้ง: 122 หมู่ที่ 3 
ต าบลหนองปลาไหล  
อ าเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุร ี
(4) ขอบเขตพ้ืนที่ที่ดูแล: 
ต าบลหนองปลาไหล  
อ าเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุร ี

๑. เพ่ือส่งเสริม และพัฒนาการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 
๒. เพ่ือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวในต าบลหนองปลาไหล 
๓. เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประชาชนในต าบลหนองปลาไหล 
๔. เพ่ืออนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม
พ้ืนถิ่น 

 

จัดกิจกรรมการท่องเที่ยว 
เชิงสร้างสรรค์ บริหารจัดการ
โดยชุมชน จัดแหล่งการเรียนรู้
ต่าง ๆ เช่น วิถีชาวนา อาหาร
พ้ืนบ้าน 
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ตารางท่ี ๓-๖ เครือข่ายในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี (ต่อ) 

ล าดับ ชื่อเครือข่าย วัตถุประสงค์ การด าเนินงานของเครือข่าย 
๙ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

โดยชุมชนนาเกลือ 
(1) ประธาน/ผู้ประสานงาน
หลัก: ศรีสุดา ราษฎร์นิยม
(2) เบอร์ติดต่อ:  
๐๘ ๖๘๒๑ ๙๐๑๑ 
(3) ที่ตั้ง: ตลาดเก่านาเกลือ 
ต าบลนาเกลือ  
อ าเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุร ี
(4) ขอบเขตพ้ืนที่ที่ดูแล: 
ตลาดเก่านาเกลือ 
ต าบลนาเกลือ  
อ าเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุร ี

๑. เพ่ือรวมกลุ่มประชาชนในพื้นท่ี
บ้านนาเกลือให้มีส่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และระดม
ก าลังกันเพ่ือช่วยสนับสนุนภาคส่วน
ต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนด้านการ
ท่องเที่ยวของท้องถิ่น 
๒. เพ่ือกระตุ้นให้ชุมชนเกิดความ
ตื่นตัวและมีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูวิถี
ชีวิตดั้งเดิม สืบทอดวัฒนธรรม 
อันดีงามของชุมชน 
๓. เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้ 
เพ่ิมมากข้ึนจากการจ าหน่ายสินค้า 
ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
๔. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเส้นทาง
การท่องเที่ยวแห่งใหม่ โดยชุมชน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการสืบทอด 
วิถีวัฒนธรรม และด ารงไว้ซึ่งความ
เป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมของชุมชน 

๑. เผยแพร่ประวัติศาสตร์ 
ของพ้ืนที่ วิถีชีวิต อัตลักษณ์
ตลาดเก่า โรงหนังโคลัมเบีย 
ตรอกไทยศิลป์ 
๒. กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือ
ของชุมชนในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างเป็นองค์รวม
การพัฒนาและฟ้ืนฟูวิถีชีวิต
ดั้งเดิมของชุมชนตลาดเก่าให้
กลับมาเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

๑๐ กลุ่มผู้ใช้ปุ๋ยชีวภาพพืชผัก  
หมู่ 3 
(1) ประธาน/ผู้ประสานงาน
หลัก: นางจ าเนียร บุญเสมอ 
(2) เบอร์ติดต่อ: - 
(3) ที่ตั้ง: 132/1 หมู่ที่ 3 
ต าบลหนองปลาไหล  
อ าเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุร ี
(4) ขอบเขตพ้ืนที่ที่ดูแล: 
ต าบลหนองปลาไหล  
อ าเภอบางละมุง 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนใน
พ้ืนที่หันมาใช้ปุ๋ยชีวภาพแทน
ปุ๋ยเคมี 
๒. เพ่ือลดต้นทุนในการปลูกผัก 
๓. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนใน
พ้ืนที่มีสุขภาพที่ดีจากการบริโภค
ผักปลอดสารเคมี 
  

 

๑. ส่งเสริมการปลูกผักโดยใช้
ปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี 
๒. ส่งเสริมให้เกษตรกรมี
ความรู้เรื่องการท าปุ๋ยชีวภาพ
เพ่ือน ามาใช้เอง 
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ตารางท่ี ๓-๖ เครือข่ายในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี (ต่อ) 

ล าดับ ชื่อเครือข่าย วัตถุประสงค์ การด าเนินงานของเครือข่าย 
๑๑ สมาคมแหล่งท่องเที่ยว

ชลบุรี 
(1) ประธาน/ผู้ประสานงาน
หลัก:  
นางสาวฐิติภัสร์ ศิรณัฐศรีกุล 
(2) เบอร์ติดต่อ:  
06 4131 4429 
(3) ที่ตั้ง:  
ส านักงานเลขานุการสมาคม
แหล่งท่องเที่ยวชลบุรี 
สถาบันวิทยาศาสตร์ทาง
ทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา 
เลขที่ 169 ถนนลงหาด 
บางแสน ต าบลแสนสุข 
อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
(4) ขอบเขตพ้ืนที่ที่ดูแล: 
จังหวัดชลบุร ี
 

๑. เพ่ือแนะน าและประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี ทั้ง
ในและต่างประเทศ 
๒. เพ่ือสนับสนุนและให้ความ
ช่วยเหลือสมาชิกในการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ  
๓. เพ่ือประสานความสามัคคี  
และแลกเปลี่ยนความรู้ ความ
คิดเห็นซึ่งกันและกันในทางวิชาการ 
ข่าวสารการท่องเที่ยวของสมาชิก 
๔. เพ่ือสร้างความร่วมมือทาง
การตลาด 
๕ .เพ่ือสร้างและรักษาภาพพจน์ที่ดี
ของการท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี 
๖. เพ่ือให้ความอนุเคราะห์แก่
สมาชิกในงานสวัสดิการ เท่าที่ไม่
เป็นการต้องห้ามของกฎหมาย 
๗. เพ่ือพัฒนาและรักษาแหล่ง
ท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรีให้เป็นที่
รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งในและ
ต่างประเทศ 
๘. เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม
สิ่งแวดล้อม เช่น การปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติ รณรงค์เก็บขยะ
ชายหาด 

๑. รณรงค์และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและบริการจังหวัด
ชลบุร ี
๒. ส่งเสริมกิจกรรมการรวมตัว
ให้ผู้ประกอบการธุรกิจจังหวัด
ชลบุร ี
๓. สร้างพันธมิตรเครือข่าย
ธุรกิจทางการท่องเที่ยวทั้งหมด 
49 หน่วยงาน 
๔. แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ด้านการตลาดและการ
ท่องเที่ยว รวมทั้งน าเสนอ
รูปแบบใหม่ ๆ ของการ
ท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี  

๑๒ สมาคมนักธุรกิจและการ
ท่องเที่ยวเมืองพัทยา  
(1) ประธาน/ผู้ประสานงาน
หลัก:  
นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ 

๑. เพ่ือส่งเสริมภาคธุรกิจ 
และการท่องเที่ยวเมืองพัทยา 

๒. เพ่ือเผยแพร่ความรู้ 
และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
๓. เพ่ือส่งเสริมให้ความร่วมมือ 

๑. ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารและสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ-สังคม 
๒. จัดกิจกรรมให้ความรู้ เช่น 
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ตารางท่ี ๓-๖ เครือข่ายในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี (ต่อ) 

ล าดับ ชื่อเครือข่าย วัตถุประสงค์ การด าเนินงานของเครือข่าย 
  (2) เบอร์ติดต่อ :  

08 6335 1372 
(3) ที่ตั้ง: Mike Shopping 
Mall Department Store  
๙463/31 พัทยา ซอย ๒ 
หมู่ ๙  ถนนชายหาด  
ต าบลหนองปรือ  
อ าเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุรี  20150  
(4) ขอบเขตพ้ืนที่ที่ดูแล:  
อ าเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุร ี

ระหว่างภาคเอกชน หน่วยงาน
ภาครัฐและภาคสังคมที่เก่ียวข้อง 
 

การประชุม เสวนาเรื่องสู้วิกฤต 
โควิด-19 และการบรรยาย
เรื่องมาตรการ ประชุม
เมืองไทย ภูมิใจช่วยชาติ 
ตามนโยบายรัฐบาล และขยาย
ให้องค์กรภาคเอกชน เพ่ือให้
เกิดการเกื้อหนุนชุมชนท้องถิ่น 
ทั้งในด้านการกระจายรายได้ 
การสร้างงาน สร้างอาชีพ 
๓. สนับสนุนกิจกรรมการเปิด
โอกาสให้ชุมชนได้เรียนรู้ 
และพัฒนาคุณภาพบริการให้
สอดรับกับความต้องการของ
ธุรกิจพร้อมทั้งเป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจในระยะสั้นและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมือง
พัทยา ตามนโยบายของการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

ที่มา : คณะทีป่รึกษา, ๒๕๖๓. 

จากตารางที่ ๓-๖ จะเห็นได้ว่า เครือข่ายต่าง ๆ ในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม  
จังหวัดชลบุรี เป็นเครือข่ายที่มีวัตถุประสงค์ไปในทิศทางเดียวกัน คือ การจัดตั้งขึ้นมาเพ่ือการปกป้อง ดูแล 
รักษาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การสร้าง 
ความร่วมมือ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยส่วนใหญ่เป็นเครือข่ายที่มีบทบาทในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบทบาทอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่มาก่อนอยู่แล้ว โดยด าเนินงานด้วยจิตอาสา  
มีการด าเนินกิจกรรมที่ร่วมกันคิดขึ้นเองภายในกลุ่ม และยังมีการร่วมด าเนินงานกับหน่วยงานราชการ  
ทั้งนี้ สามารถสรุปเครือข่ายที่คณะที่ปรึกษาได้ด าเนินการส ารวจและพัฒนาเพ่ือขับเคลื่อนการเฝ้าระวัง 
และติดตามการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัด โดยแบ่งตามลักษณะการด าเนินงาน 
ของเครือข่ายออกเป็น ๔ กลุ่ม ได้แก่ (๑) การดูแล ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝั่ง และแหล่งทรัพยากรและธรรมชาติอ่ืน ๆ (๒) การบริหารจัดการการท่องเที่ยว (๓) การสร้าง 
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ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และ (๔) การพัฒนาด้านการเกษตร  
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

(๑) การดูแล ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรแหล่งทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝั่ง และแหล่งทรัพยากรและธรรมชาติอ่ืน ๆ ประกอบด้วย กลุ่มประมงต้นแบบพ้ืนบ้านนาเกลือ  
กลุ่มประมงบ้านนาเกลือ กลุ่มประมงพ้ืนบ้านนาจอมเทียน กลุ่มทรัพยากรบ้านนาจอมเทียน (ซอย 8)  
เครือข่ายเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต าบลนาเกลือ และเครือข่าย
เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอ าเภอบางละมุง 

(๒) การบริหารจัดการการท่องเที่ยว ได้แก่ กลุ่มประมงบ้านนาเกลือ ชมรมส่งเสริม 
การท่องเที่ยวโดยชุมชนหนองปลาไหล ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนาเกลือ สมาคมแหล่งท่องเที่ยว
ชลบุรี และสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา 

(๓) การสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  
ได้แก่ ชมรมก านันผู้ใหญ่บ้านต าบลหนองปลาไหล 

(๔) การพัฒนาด้านการเกษตร ได้แก่ กลุ่มผู้ใช้ปุ๋ยชีวภาพพืชผัก หมู่ 3 
โดยกลุ่มเครือข่ายต่าง ๆ เหล่านี้มีการกระจายตัวอยู่ในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม  

ตามหลักเกณฑ์ด้านการกระจายตัวทางภูมิศาสตร์ในพ้ืนที่  ประกอบกับการจ าแนกจัดแบ่งพ้ืนที่ย่อย 
ตามประกาศพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมแต่ละพ้ืนที่ ทั้งนี้เพ่ือจัดให้มีเครือข่ายการเฝ้าระวังครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
ในเขตคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ดังภาพที่ ๓-๔ 

ภาพที่ ๓-๔ การกระจายตัวของเครือข่ายในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี 
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ทั้งนี้ คณะที่ปรึกษาได้วิเคราะห์ความสอดคล้องการด าเนินงานของเครือข่ายที่จะมีส่วน
ในการเฝ้าระวัง ติดตาม และเชื่อมโยงกับมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ได้แก่ 

ข้อ ๘ (๙) การปล่อยทิ้งของเสียหรือมลพิษลงสู่แหล่งน้ าหรือทะเล เว้นแต่เป็นกรณี 
ที่ได้ผ่านการบ าบัดตามมาตรฐานที่กฎหมายก าหนดแล้ว (๑๐) การจับหรือครอบครองปลาสวยงามตามบัญชี ๒ 
ท้ายประกาศ (๑๑) การทอดสมอเรือในแนวปะการัง (๑๒) การประกอบกิจการเรือภัตตาคาร เรือสถานบริการ 
หรือการเดินท่องเที่ยวใต้ทะเล (๑๓) การเล่นเรือสกู๊ตเตอร์ เจ็ตสกี สกีน้ า หรือเรือลากทุกชนิด (๑๔) การเก็บ 
ท าลาย หรือกระท าด้วยประการใด ๆ ที่อาจเป็นอันตรายหรือมีผลกระทบต่อปะการัง ซากปะการัง หินปะการัง 
หรือกัลปังหา (๑๕) การเพาะเลี้ยงกุ้งเพ่ือการค้า (๑๖) การกระท าใด ๆ ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพตาม
ธรรมชาติของพ้ืนที่หาด (๑๗) การกระท าใด ๆ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางธรณีสัณฐานทางด้าน
กายภาพ ชีวภาพ หรือชีวกายภาพ ในพ้ืนที่ชายหาด สันทราย สันดอน หน้าผา ปากน้ า หรือป่าชายเลน  

โดยเครือข่ายควรให้ความส าคัญและมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและคุ้มครองทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น อันเป็นทุนทางทรัพยากรที่ส าคัญ 
ในการท่องเที่ยว การประกอบอาชีพประมงและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ข้อ ๑๑ ในพ้ืนที่ตามข้อ ๔ ซึ่งจ าแนกพ้ืนที่ที่ ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
เป็น ๒ บริเวณ คือ บริเวณที่ ๑ ได้แก่ พ้ืนที่บนแผ่นดินใหญ่ และพ้ืนที่เกาะล้าน เกาะครก และเกาะสาก 
บริเวณท่ี ๒ ได้แก่ พ้ืนที่น่านน้ าทะเล นอกจากต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้แล้วก่อนการ
ด าเนินโครงการหรือประกอบกิจการ ให้จัดท าและเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นหรือรายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

โดยเครือข่ายควรให้ความส าคัญและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและติดตามการจัดท า
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการก่อสร้างในท้องถิ่นทีจ่ะผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

๓.2.3 สาระส าคัญของเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และเครือข่ายในเขตพื้นที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

สรุปสาระส าคัญ: 
พ้ืนที่ต าบลตลิ่ งงาม ต าบลบ่อผุด ต าบลมะเร็ต ต าบลแม่น้ า  ต าบลหน้าเมือง  

ต าบลอ่างทอง ต าบลลิปะน้อย อ าเภอเกาะสมุย และต าบลเกาะพะงัน ต าบลบ้านใต้ ต าบลเกาะเต่า  
อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงฯ เป็นเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

กรณีต้องห้ามและข้อยกเว้น 
1) เขื่อน หรือก าแพงต้องไม่ปิดก้ันทางลงสู่ทะเลหรือหาดหรือพ้ืนที่สาธารณประโยชน์อื่น 
๒) อาคารหรือสิ่งก่อสร้างต้องมีระยะห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า 10 เมตร  

ต้องมีระยะห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า 10 เมตร ความสูงไม่เกิน 6 เมตร พื้นที่อาคารรวมกันไม่เกิน  
75 ตารางเมตร ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของพ้ืนที่ดินที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร และมีพ้ืนที่สีเขียว  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพ้ืนที่ว่างนั้น 
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2) การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารอาคารพาณิชย์ บ้านพักอาศัย  
ตั้งแต่ 10 หลังขึ้นไป หรือกิจการที่น าห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว ตั้งแต่ 10 ห้องขึ้นไป และโรงแรม 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมและอาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ในแต่ละโครงการ
ให้สร้างได้ไม่เกิน 50 ห้อง ต้องติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบ าบัดน้ าเสียตามมาตรฐาน  

3) พ้ืนที่เกาะนางยวน เกาะหางเต่า อาคารหรือสิ่งก่อสร้าง ต้องมีระยะห่างจากแนว
ชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า 10 เมตร ความสูงไม่เกิน 6 เมตร ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพ้ืนที่ดิน  
ที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร และมีพ้ืนที่สีเขียวไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของพ้ืนที่ว่าง 

4) อาคารอยู่อาศัยที่เป็นอาคารเดี่ยวที่มีความสูงไม่เกิน 6 เมตร ก่อสร้างต้องมีเนื้อที่ 
ไม่น้อยกว่า 120 ตารางวา ที่มีความลาดชันตั้งแต่ร้อยละ 35 ถึงร้อยละ 50 และมีพ้ืนที่อาคารคลุมดินต่อหลัง
ไม่เกิน 80 ตารางเมตร และมีพ้ืนที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
นั้น และมีพ้ืนที่สีเขียวไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพ้ืนที่ว่าง 

กรณีห้ามกระท าการหรือประกอบกิจกรรม 
(๑) ภายในบริเวณที่ ๑ และบริเวณที่ ๗ (๒) ได้แก่ (ก) การท าเหมืองแร่ (ข) การขุดเจาะ 

ผลิตน้ ามัน และก๊าซธรรมชาติ และการถ่ายเทน้ ามันและก๊าซธรรมชาติจากแหล่งผลิตในทะเลขึ้นมาเป็นสถานี
ขนถ่ายหรือสถานีกระจายน้ ามัน (ค) การขุด การถมทะเล (ง) การเคลื่อนย้ายหินที่มีอยู่ตามธรรมชาติในทะเล
โดยใช้เครื่องจักรหรือเครื่องทุ่นแรง (จ) การขุดลอกร่องน้ า การปรับหรือปิดกั้น ปากคลอง ปากน้ า  
(ฉ) การล่วงล้ าล าน้ า ยกเว้นกระชังเลี้ยงสัตว์น้ า การด าเนินการเพ่ือป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง (ช) การกระท า 
หรือการประกอบกิจการใด ๆ ในแนวปะการังที่อาจเป็นอันตรายหรือมีผลกระทบต่อเต่าทะเล ปลาสวยงาม 
หรือท าให้หอยมือเสือ กัลปังหา ปะการัง ซากปะการังหรือหินปะการังถูกท าลายหรือเสียหาย (ซ) การกระท า 
หรือการประกอบกิจการใด ๆ ที่เป็นการท าลาย ท าให้เสียหาย หรืออาจเป็นอันตราย ตลอดจนส่งผลกระทบต่อ
หญ้าทะเล (ฌ) การจับหรือครอบครองปลาสวยงาม ตามที่ก าหนดในบัญชีท้ายประกาศนี้ และปลิงทะเล  
(ญ) การปล่อยทิ้งมลพิษลงสู่ทะเล (ฎ) ท าการประมงภายในระยะ ๓,๐๐๐ เมตร จากแนวชายฝั่งทะเล ที่ใช้
เครื่องมือประมงประเภทอวนลาก อวนรุน อวนล้อมทุกประเภททุกขนาดที่ใช้ประกอบกับเรือยนต์ เครื่องมือ
ประมงทุกชนิดที่ใช้ประกอบกับเครื่องก าเนิดไฟฟ้า เครื่องมือประมงประเภทลอบปูตาห่างน้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว  
(ฏ) การเล่นสกู๊ตเตอร์ การเล่นเจ็ตสกี การเล่นสกีน้ า หรือการเล่นเรือลากทุกชนิด 

(๒) ภายในบริเวณที่ ๒ ถึง บริเวณที่ ๗ (๑) ได้แก่ (ก) การท าเหมืองแร่ (ข) การถมปรับ
พ้ืนที่ หรือปิดกั้น ซึ่งท าให้แหล่งน้ าสาธารณะในแผ่นดินตื้นเขิน เปลี่ยนทิศทางหรือท าให้น้ าในแหล่งน้ านั้นไม่
อาจไหลไปได้ตามปกติ (ค) การกระท าใด ๆ ที่เป็นการเปลี่ยนสภาพธรรมชาติของพ้ืนที่พรุ และพ้ืนที่ป่าชายเลน
(ง) การกระท าหรือกิจกรรมใด ๆ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพทางกายภาพของหาดไปจากเดิม เช่น  
การขุด การถม การปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ การเคลื่อนย้ายหินที่มีอยู่ตามธรรมชาติ หรือท าให้เสียทัศนียภาพบริเวณ
หาด (จ) การเก็บ หา น าออกไป หรือกระท าด้วยประการใด ๆ ให้เป็นอันตรายต่อเต่าทะเลและไข่เต่าทะเล ใน
บริเวณท่ี ๗ (ฉ) การปล่อยทิ้งมลพิษลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะในแผ่นดิน (ช) การขุด ตัก กรวด ดิน ดินลูกรัง หรือ



ห น้ า  | ๓-45 
 

                                                               

                          
 

ทราย ในพื้นที่ที่มีความลาดชันเกินกว่าร้อยละ ๓๕ (ซ) การบุกรุก แผ้วถาง หรือก่อสร้างใด ๆ ในบริเวณพ้ืนที่ป่า
ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ (ฌ) การสร้างสนามบินพาณิชย์ (ญ) การท าสนามกอล์ฟ (ฎ) การกระท าใด ๆ ที่
เปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติในบริเวณที่ได้รับการประกาศเป็นแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ 

รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) หรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) 

ให้จัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ส าหรับการก่อสร้างอาคาร หรือการ
ด าเนินการโครงการหรือประกอบกิจการตามประกาศกระทรวงฯ  

๑) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม หรืออาคารอยู่อาศัยรวม ตามกฎหมายว่าด้วย 
การควบคุมอาคาร หรือสถานที่พักตากอากาศที่อยู่ห่างจากแนวชายฝั่งทะเลเกินกว่า 50 เมตร และมีจ านวน
ห้องพักตั้งแต่ 10 ห้อง ถึง 79 ห้อง 

๒) โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ที่มีจ านวนเตียง
ส าหรับผู้ป่วยค้างคืนตั้งแต่ 10 เตียง ถึง 29 เตียง 

๓) การจัดสรรที่ดิน ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดินเ พ่ือเป็นที่อยู่อาศัย 
หรือเพ่ือประกอบการพาณิชย์ ที่มีจ านวนที่ดินแปลงย่อยไม่ถึง 500 แปลง 

๔) ท่าเทียบเรือทุกประเภท ที่มีขนาดตั้งแต่ 100 ตันกรอส แต่ไม่ถึง 500 ตันกรอส 
หรือมีความยาวหน้าท่าตั้งแต่ 20 เมตร แต่ไม่ถึง 100  เมตร 

๕) ท่าเทียบเรือส าราญและกีฬา ที่รองรับเรือได้ตั้งแต่ 10 ล า แต่ไม่ถึง 50 ล า  
หรือมีพ้ืนที่รวมของท่าเทียบเรือตั้งแต่ 100 ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 1,000 ตารางเมตร 

๖) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยก หรือฝังกลบสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุ 
ที่ไม่ใช้แล้วในชุมชนที่มีปริมาณในการก าจัดไม่เกิน 50 ตันต่อวัน 

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้จัดท าส าหรับการก่อสร้างอาคาร 
หรือการด าเนินการโครงการหรือประกอบกิจการตามประกาศกระทรวงฯ 

1) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม หรืออาคารอยู่อาศัยรวม ตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคาร หรือสถานที่พักตากอากาศที่อยู่ห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่เกิน 50 เมตร   

2) ทางหลวง หรือถนน ตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงที่ก่อสร้างบนพ้ืนที่สูงเกินกว่า 
150 เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง หรือบนพ้ืนที่ที่มีความลาดชันเกินกว่าร้อยละ 35 ซึ่งมีความยาว 
ตั้งแต่ 1,000 เมตรขึ้นไป 

3) ทางหรือถนนส่วนบุคคลที่มีขนาดมากกว่า 2 ช่องจราจร ตามกฎหมายว่าด้วย
การจราจรทางบก ที่มีความยาวต่อเนื่องกันตั้งแต่ 1,500 เมตรขึ้นไป 

4) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยก หรือฝังกลบสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้
แล้วในชุมชนที่มีปริมาณในการก าจัดเกิน 50 ตันต่อวัน 
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โครงการ หรือกิจการ ตามเอกสารท้ายประกาศ 1 ที่ เป็นโครงการหรือกิจการ  
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติ 
ส าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน จะต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2553 ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงาน 
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามค าสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ 
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ภาพที่ ๓-๕ แผนที่ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง ก าหนดเขตพ้ืนที่ 
และมาตรการคุ้มครองสิ่ งแวดล้อมในท้องที่ต าบลตลิ่ งงาม ต าบลบ่อผุด ต าบลมะเร็ต ต าบลแม่น้ า  
ต าบลหน้าเมือง ต าบลอ่างทอง ต าบลลิปะน้อย อ าเภอเกาะสมุย และต าบลเกาะพะงัน ต าบลบ้านใต้   
ต าบลเกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2557 
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จากการส ารวจและพัฒนาเครือข่ายในช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
พบว่า เครือข่ายในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่จะเป็นเครือข่ายประมงพ้ืนบ้าน
เนื่องจากวิถีชุมชนอาศัยฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับจ้าง และอ่ืน ๆ มี ๑๔ เครือข่าย ดังนี้   
(๑) กลุ่ม PHANGAN SEA GUARDIAN (๒) กลุ่มอนุรักษ์หาดริ้นเกาะพะงัน หรือชมรมผู้ประกอบการหาดริ้น  
(๓) กลุ่มประมงพ้ืนบ้านวกตุ่ม (๔) กลุ่มประมงพ้ืนบ้านชายฝั่งอ่าวท้องศาลา (๕) ชมรมอาสาสมัครนักด าน้ า 
เพ่ือการอนุรักษ์บ้านโฉลกหล า (๖) กลุ่มอนุรักษ์ดอกไม้ทะเลเพ่ือการอนุรักษ์เกาะพะงัน (๗) มูลนิธินิเวศวิถี  
(๘) ชมรมรักษ์เกาะเต่า (๙) กลุ่มประมงพ้ืนบ้านหาดละไม ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย (๑๐) กลุ่มประมงพ้ืนบ้าน 
หัวถนน (๑๑) สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย (๑๒) ชมรมธุรกิจเรือท่องเที่ยวเกาะสมุย (๑๓) สมาคม
โรงแรมและการท่องเที่ยวเกาะพะงัน และ (๑๔) สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะพะงัน 

โดยมีรายละเอียดเครือข่าย วัตถุประสงค์ และการด าเนินงานของแต่ละเครือข่าย 
 ดังตารางที่ ๓-๗ 

ตารางท่ี ๓-๗ เครือข่ายในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ล าดับ ชื่อเครือข่าย วัตถุประสงค์ การด าเนินงานของเครือข่าย 
1 กลุ่ม PHANGAN SEA 

GUARDIAN 
(1) ประธาน/ผู้ประสานงาน
หลัก:  
สิทธิโรจน์ แก้วหนองเสม็ด  
(2) เบอร์ติดต่อ:  
06 1695 4991 
(๓) ที่ตั้ง: 56/6 หมู่ที่ 4 
ต าบลเกาะพะงัน  
อ าเภอเกาะพะงัน  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
(๔) ขอบเขตพ้ืนที่ที่ดูแล:  
อ าเภอเกาะพะงัน  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

1. เพื่อการสร้างจิตส านึก ปกป้อง 
ดูแล รักษา ฟื้นฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
อ าเภอเกาะพะงัน  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
2. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
การจัดการทรัพยากรประมง 
และชายฝั่งทะเล 
3. เพื่อยกระดับการสร้าง
นวัตกรรมการฟ้ืนฟูทรัพยากร 
ทางทะเล 
4. เพื่อช่วยสัตว์ทะเลหายาก 
 

1. การด าน้ าเก็บขยะในแนว
ปะการังใต้ท้องทะเล 
2. สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน
บนเกาะพะงันในการอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
3. การฟื้นฟูหอยมือเสือ 
4. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การจดัการทรัพยากรประมง 
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
5. เพื่อการฟ้ืนฟูแหล่งปะการัง
ใต้ท้องทะเลรอบ ๆ เกาะพะงัน 
6. การส ารวจการจัดท า 
แนวปะการังเทียม 

2 กลุ่มอนุรักษ์หาดริ้น 
เกาะพะงัน หรือชมรม
ผู้ประกอบการหาดริ้น 

1. เพื่อการสร้างจิตส านึก ปกป้อง 
ดูแล รักษา ความสะอาด 
ของชายหาดและแนวปะการัง      

1. ท าความสะอาดชายหาด  
เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม Full 
moon party 
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ตารางท่ี ๓-๗ เครือข่ายในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ต่อ) 

ล าดับ ชื่อเครือข่าย วัตถุประสงค์ การด าเนินงานของเครือข่าย 
 (1) ประธาน/ผู้ประสานงาน

หลัก: นายทวิช สมหวัง 
(2) เบอร์ติดต่อ:  
08 9799 4885 
(3) ที่ตั้ง: หมู่ที่ 6  
ต าบลบ้านใต้  
อ าเภอเกาะพะงัน  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
(4) ขอบเขตพ้ืนที่ที่ดูแล:  
บ้านหาดริ้น ต าบลบ้านใต้ 
อ าเภอเกาะพะงัน  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

2. เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
4. ดูแลความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินนักท่องเที่ยว 
5. การเฝ้าระวัง ควบคุมมลพิษ 
มลภาวะต่าง ๆ ที่เกิดจากการ
ท่องเที่ยว 

2. การก าหนดเขตอนุรักษ์และ
เขตใช้สอยของหาดริ้น  
รวมถึงริมทะเล 
3. การฟื้นฟูและเฝ้าระวัง 
ลูกปูม้าขนาดเล็กที่อาจถูก
ลักลอบจับขึ้นมาเป็นอาหารโดย
คนในชุมชนและกลุ่มแรงงาน 
ต่างด้าวที่ไม่รู้ข้อกฎหมาย 
4. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การจัดการสิ่งแวดล้อมชายหาด 
5. การฟื้นฟูแหล่งปะการัง 
ใต้ท้องทะเลริมอ่าวหาดริ้น 

3 กลุ่มประมงพื้นบ้านวกตุ่ม
(1) ประธาน/ผู้ประสานงาน
หลัก:นายวิเศษ คลอดแคล้ว 
(2) เบอร์ติดต่อ:  
06 1186 1986  
(3) ที่ตั้ง: 70/3 หมู่ที่ 4 
ต าบลเพชรพะงัน  
อ าเภอเกาะพะงัน  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
(4) ขอบเขตพ้ืนที่ที่ดูแล:  
อ่าววกตุ่ม  
ต าบลเพชรพะงัน  
อ าเภอเกาะพะงัน  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

1. เพื่อการสร้างจิตส านึก ปกป้อง 
ดูแล รักษา ฟื้นฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
อ่าววกตุ่ม อ าเภอเกาะพะงัน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
2. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การ
จัดการทรัพยากรประมง 
และชายฝั่งทะเล 
3. เพื่อต้องการยกระดับการสร้าง
นวัตกรรมการฟ้ืนฟูทรัพยากร 
ทางทะเลและทรัพยากร 
การประมง 

  1. การเฝ้าระวังเรืออวนลาก 
อวนรุนเชิงพานิชย์ขนาดใหญ่ที่
อาจจะรุกล้ าเขตอนุรักษ์ประมง
ชายฝั่ง 
2. สร้างเครือข่ายคนรุ่นใหม่ 
เข้ามาท างานร่วมกับคนรุ่นเก่า
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง ทรัพยากร 
การประมง 
3. การฟื้นฟูและเฝ้าระวัง 
หอยมือเสือที่อาจถูกลักลอบ 
จับขึน้มาเป็นอาหารโดยคน 
ในชุมชนและกลุ่มแรงงาน 
ต่างด้าวที่ไม่รู้ข้อกฎหมาย 
4. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การจัดการทรัพยากรประมง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

 



ห น้ า  | ๓-50 
 

                                                               

                          
 

ตารางท่ี ๓-๗ เครือข่ายในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ต่อ) 

ล าดับ ชื่อเครือข่าย วัตถุประสงค์ การด าเนินงานของเครือข่าย 
   5. การฟื้นฟูแหล่งปะการังใต้

ท้องทะเลรอบ ๆ อ่าววกตุ่ม 
4 กลุ่มประมงพื้นบ้านชายฝั่ง

อ่าวท้องศาลา 
(1) ประธาน/ผู้ประสานงาน
หลัก:  
นายประพันธ์ เดี่ยววานิช  
(2) เบอร์ติดต่อ:  
08 1979 3006 
(3) ที่ตั้ง: ที่ท าการ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1  
ต าบลเกาะพะงัน  
อ าเภอเกาะพะงัน  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
(4) ขอบเขตพ้ืนที่ที่ดูแล:  
อ่าวท้องศาลา  
ต าบลเกาะพะงัน  
อ าเภอเกาะพะงัน  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

1. เพ่ือการสร้างจิตส านึก ปกป้อง 
ดูแล รักษา ฟื้นฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
อ่าวท้องศาลา อ าเภอเกาะพะงัน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
2. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การ
จัดการทรัพยากรประมง 
และชายฝั่งทะเล 
3. เพื่อสร้างนวัตกรรมการฟ้ืนฟู
ทรัพยากรทางทะเล  
และทรัพยากรการประมง 
4. เพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อม 
ในพ้ืนที่บ้านท้องศาลาให้มี
คุณภาพที่ดี 

1. การเฝ้าระวังเรืออวนลาก 
อวนรุนเชิงพานิชย์ขนาดใหญ่ 
ที่อาจจะรุกล้ าเขตอนุรักษ์ประมง
ชายฝั่งอ่าวท้องศาลา 
2. สร้างเครือข่ายคนรุ่นใหม่  
เข้ามาท างานร่วมกับคนรุ่นเก่า
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง และทรัพยากร
การประมง 
3. การฟื้นฟูและเฝ้าระวังหอย
มือเสือที่อาจถูกลักลอบจับขึ้นมา
เป็นอาหารโดยคนในชุมชน 
และกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ไม่รู้ 
ข้อกฎหมาย 
4. การส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ในการจัดการทรัพยากรประมง 
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
5. การฟื้นฟูแหล่งปะการัง 
รอบ ๆ อ่าวท้องศาลา 
6. การจัดการรณรงค์เรื่องขยะ
ในชุมชน 
7. การจัดการตลาดถนนคนเดิน
ปลอดโฟม 
8. การจัดงานประจ าปี เปิดโลก
ทะเลเกาะพะงัน ร่วมรักษ์
สิ่งแวดล้อมเพ่ือเกาะพะงัน 
ของเรา 
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ตารางท่ี ๓-๗ เครือข่ายในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ต่อ) 

ล าดับ ชื่อเครือข่าย วัตถุประสงค์ การด าเนินงานของเครือข่าย 
5 ชมรมอาสาสมัครนักด าน้ า

เพื่อการอนุรักษ์บ้าน 
โฉลกหล า 
(1) ประธาน/ผู้ประสานงาน
หลัก:  
นายจันทร์โชติ พิริยะสถิตย์  
(2) เบอร์ติดต่อ:  
08 9469 4719 
(3) ที่ตั้ง: 57/6 หมู่ที่ 7 
ต าบลเกาะพะงัน  
อ าเภอเกาะพะงัน  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
(4) ขอบเขตพ้ืนที่ที่ดูแล:  
อ าเภอเกาะพะงัน  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

1. เพื่อการสร้างจิตส านึก ปกป้อง 
ดูแล รักษา ฟื้นฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง     
อ าเภอเกาะพะงัน  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
2. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การ
จัดการทรัพยากรประมง 
และชายฝั่งทะเล 
3. เพื่อต้องการยกระดับการสร้าง
นวัตกรรมการฟ้ืนฟูทรัพยากร 
ทางทะเล 
4. การส่งเสริมการอนุรักษ์ 
และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ทางทะเล 

1. การด าน้ าเก็บขยะในแนว
ปะการังใต้ท้องทะเล 
2. สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน
บนเกาะพะงันในการอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
3. การฟื้นฟูหอยมือเสือ 
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
จัดการทรัพยากรประมง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
5. เพื่อการฟ้ืนฟูแหล่งปะการัง
ใต้ท้องทะเลรอบ ๆ เกาะพะงัน 
6. การส ารวจการจัดท าแนว
ปะการังเทียม 

6 กลุ่มอนุรักษ์ดอกไม้ทะเล
เพื่อการอนุรักษ์เกาะพะงัน 
(1) ประธาน/ผู้ประสานงาน
หลัก: นายภัทรชัย เรืองศรี  
(2) เบอร์ติดต่อ:  
08 9900 7000 
(3) ที่ตั้ง: 49/8 หมู่ที่ 8 
ต าบลเกาะพะงัน  
อ าเภอเกาะพะงัน  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
(4) ขอบเขตพ้ืนที่ที่ดูแล: 
อ าเภอเกาะพะงัน  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

1. เพื่อการสร้างจิตส านึก ปกป้อง 
ดูแล รักษา ฟื้นฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง     
อ าเภอเกาะพะงัน  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
2. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน
การจัดการทรัพยากรประมง 
3. เพื่อต้องการยกระดับการสร้าง
นวัตกรรมการฟ้ืนฟูทรัพยากร 
ทางทะเล 

1. การด าน้ าเก็บขยะในแนว
ปะการังใต้ท้องทะเล 
2. สร้างคนรุ่นใหม่เข้ามาท างาน
ร่วมกับคนรุ่นเก่าในการอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
3. การฟื้นฟูหอยมือเสือ 
4. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การจัดการทรัพยากรประมงและ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
5. เพื่อการฟ้ืนฟูแหล่งปะการัง
ใต้ท้องทะเลรอบ ๆ เกาะพะงัน 
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ตารางท่ี ๓-๗ เครือข่ายในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ต่อ) 

ล าดับ ชื่อเครือข่าย วัตถุประสงค์ การด าเนินงานของเครือข่าย 
7 มูลนิธินิเวศวิถี 

(1) ประธาน/ผู้ประสานงาน
หลัก: นางจิราภรณ์ เพียเร่ท์  
จินตมาศ ศิลปพรหมมาศ 
(2) เบอร์ติดต่อ:  
08 2488 5904 
09 2262 0815  
(3) ที่ตั้ง: 91/35 หมู่ที่ 1 
บ้านหน้าทับ ต าบลบ้านใต้ 
อ าเภอเกาะพะงัน  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
84280 
(4) ขอบเขตพ้ืนที่ที่ดูแล:  
อ าเภอเกาะพะงัน  
อ าเภอเกาะสมุย  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

1. เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้กับ
เด็กและเยาวชน รวมถึงบุคคล
ทั่วไป ด้านการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม ด้านนิเวศวิทยา  
และด้านการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้การจัดการทรัพยากร 
2. เพื่อส่งเสริมการศึกษา  
ความรู้ ความเข้าใจ 
ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
ด้านนิเวศวิทยา และด้านการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดย
จัดรูปแบบกิจกรรมนอกสถานที่ 
3. การด าเนินการร่วมกับบุคคล 
องค์กร กลุ่มบุคคล ชุมชน  
และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริม
การศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน 
รวมถึงบุคคลทั่วไป  
4. เพื่อส่งเสริมการศึกษาวิจัย 
ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ด้านนิเวศวิทยา 
และด้านการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

1. การปลูกป่าชายเลนชุมชน 
รณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง
ใช้เครื่องมือประมงที่ไม่ท าลาย
ล้างในการท าการประมง และ 
ฟ้ืนฟูหอยมือเสือ 
2. การอนุรักษ์หอยมือเสือ 
3. ซั้งบ้านปลา ธนาคารปู 
4. ปล่อยพันธุ์หอยมือเสือ 
5. การให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 
และความร่วมมือในการ
ด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม  
แก่โรงเรียน ชุมชน ภาคเอกชน 
และนักท่องเที่ยว  
6. ด าเนินงานในโครงการบริหาร
จัดการป่าไม้และลุ่มน้ าแบบ
บูรณาการบนฐานชุมชนโดยการ
ประยุกต์ใช้กลไกชดเชย 
ตอบแทนคุณค่าระบบนิเวศ 
(CBFCM) เป็นเวลา 5 ปี 
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ตารางท่ี ๓-๗ เครือข่ายในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ต่อ) 

ล าดับ ชื่อเครือข่าย วัตถุประสงค์ การด าเนินงานของเครือข่าย 
๘ ชมรมรักษ์เกาะเต่า 

(1) ประธาน/ผู้ประสานงาน
หลัก:  
นายกอบชัย เสาวลักษณ์ 
(ก านันต าบลเกาะเต่า) 
ผู้ประสานงานกิจกรรม 
ทางทะเล เกาะเต่า:  
คุณแก่น 
(2) เบอร์ติดต่อ :  
08 4499 3982 
08 9205 3002 
(3) ที่ตั้ง: ที่ท าการชมรม
รักษ์เกาะเต่า หมู่ที่ 3  
ต าบลเกาะเต่า  
อ าเภอเกาะพะงัน  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
(๔) ขอบเขตพ้ืนที่ดูแล:  
เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงัน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

1. เพื่อการสร้างจิตส านึก ปกป้อง 
ดูแล รักษา ฟื้นฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง     
เกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงัน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
2. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การ
จัดการทรัพยากรประมง 
และชายฝั่งทะเล 
3. เพ่ือยกระดับการสร้าง
นวัตกรรมการฟ้ืนฟูทรัพยากร 
ทางทะเล 
4. เพื่อช่วยสัตว์ทะเลหายาก 
5. เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ 
บนบก มุ่งแก้ปัญหาขยะ  
การปล่อยน้ าเสีย การบุกรุก
ท าลายป่า และปัญหาการ 
ขาดแคลนน้ า 
6. เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติทาง
ทะเล ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น 
การสร้าง ‘บัวแยนซี เวิลด์’ 
(Buoyancy World) ซึ่งเป็น
แหล่งปะการังเทียมและสถานที่
ฝึกนักด าน้ า การสร้างแหล่ง
ปะการังเทียม ‘ไบโอร็อค’  
(Bio-Rock) โครงการปล่อยเต่า 
และเก็บขยะใต้ทะเล 

1. การด าน้ าเก็บขยะในแนว
ปะการังใต้ท้องทะเล 
2. สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน
บนเกาะพะงันในการอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
3. การฟื้นฟูหอยมือเสือ 
4. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การจัดการทรัพยากรประมง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
5. เพื่อการฟ้ืนฟูแหล่งปะการัง
ใต้ท้องทะเลรอบ ๆ เกาะเต่า 
6. การส ารวจการจัดท าแนว
ปะการังเทียม 
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ตารางท่ี ๓-๗ เครือข่ายในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ต่อ) 

ล าดับ ชื่อเครือข่าย วัตถุประสงค์ การด าเนินงานของเครือข่าย 
๙ กลุ่มประมงพื้นบ้าน 

หาดละไม ต าบลมะเร็ต  
อ าเภอเกาะสมุย 
(1) ประธาน/ผู้ประสานงาน
หลัก:  
นายอรพล เหงี่ยมไพศาล   
(2) เบอร์ติดต่อ :  
08 9729 5604 
(3) ที่ตั้ง: 144/4 หมู่ที่ 4 
ต าบลมะเร็ต  
อ าเภอเกาะสมุย  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
(4) ขอบเขตพ้ืนที่ที่ดูแล: 
หาดละไม อ่าวมะเร็ต  
ต าบลมะเร็ต  
อ าเภอเกาะสมุย  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

1. เพื่อการสร้างจิตส านึก ปกป้อง 
ดูแล รักษา ฟื้นฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
อ่าวมะเร็ต อ าเภอเกาะสมุย 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
2. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การ
จัดการทรัพยากรประมง 
และชายฝั่งทะเล 
3. เพื่อฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเล
และทรัพยากรการประมง 

1. การเฝ้าระวังเรืออวนลาก 
อวนรุนเชิงพานิชย์ขนาดใหญ่ที่ 
อาจจะรุกล้ าเขตอนุรักษ์ประมง
ชายฝั่ง 
2. สร้างเครือข่ายคนรุ่นใหม่ 
เข้ามาท างานร่วมกับคนรุ่นเก่า
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรการ
ประมง ทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝั่ง 
3. การฟื้นฟูและเฝ้าระวังปูม้า 
สัตว์ทะเลหายากและ 
ปลาสวยงามที่อาจถูกลักลอบจับ
ขึ้นมาเป็นอาหารโดยคนใน
ชุมชนและกลุ่มแรงงานต่างด้าว 
ที่ไม่รู้ข้อกฎหมาย 
4. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การจัดการทรัพยากรประมงและ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
5. การฟื้นฟูแหล่งปะการังใต้
ท้องทะเลรอบ ๆ อ่าวมะเร็ต 

๑๐ กลุ่มประมงพื้นบ้านหัวถนน 
(1) ประธาน/ผู้ประสานงาน
หลัก: นายสมุทร์ เจ๊เด   
(2) เบอร์ติดต่อ:  
08 1606 3460 
(3) ที่ตั้ง: ๓๖๑/๒ หมู่ที่ ๑ 
ต้าบลมะเร็ต  
อ้าเภอเกาะสมุย  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

๑. เพ่ือการสร้างจิตส านึก ปกป้อง 
ดูแล รักษา ฟื้นฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
อ่าวมะเร็ต อ าเภอเกาะสมุย 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
๒. เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้การ
จัดการทรัพยากรประมง 
และชายฝั่งทะเล 
 

๑. การเฝ้าระวังเรืออวนลาก 
อวนรุนเชิงพานิชย์ขนาดใหญ่ที่
อาจจะรุกล้ าเขตอนุรักษ์ประมง
ชายฝั่ง 
๒. สร้างเครือข่ายคนรุ่นใหม่ 
เข้ามาท างานร่วมกับคนรุ่นเก่า
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง และทรัพยากร
การประมง 
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ตารางท่ี ๓-๗ เครือข่ายในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ต่อ) 

ล าดับ ชื่อเครือข่าย วัตถุประสงค์ การด าเนินงานของเครือข่าย 
 (๔) ขอบเขตพ้ืนที่ที่ดูแล:  

อ่าวมะเร็ต ต าบลมะเร็ต
อ าเภอเกาะสมุย  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

๓. เพ่ือต้องการฟ้ืนฟูทรัพยากร
ทางทะเลและทรัพยากร 
การประมง 

๓. การฟ้ืนฟแูละเฝ้าระวังปูม้า
และปลาสวยงามที่อาจถูก
ลักลอบจับขึ้นมาเป็นอาหาร 
โดยคนในชุมชนและกลุ่มแรงงาน
ต่างด้าวที่ไม่รู้ข้อกฎหมาย 
๔. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การจัดการทรัพยากรประมง 
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
๕. การฟ้ืนฟูแหล่งปะการังใต้
ท้องทะเลรอบ ๆ อ่าวมะเร็ต 

๑๑ สมาคมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเกาะสมุย  
(1) ประธาน/ผู้ประสานงาน
หลัก:  
นายวรสิทธ์ ผ่องค าพันธุ์   
(2) เบอร์ติดต่อ:  
09 5036 3103 
(3) ที่ตั้ง: ๓๖๑/๒ หมู่ที่ ๑ 
ต าบลมะเร็ต  
อ าเภอเกาะสมุย  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
(๔) ขอบเขตพ้ืนที่ที่ดูแล:  
อ าเภอเกาะสมุย 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

๑. เพ่ือเป็นตัวแทนของ
ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในด้าน
การประสานงานอย่างมีระบบ
ระหว่างรัฐกับเอกชนและเอกชน
กับเอกชนด้วยกัน 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาการประกอบกิจการ 
การท่องเที่ยว 
๓. เพ่ือส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 
สถานที่ท่องเที่ยว โบราณสถาน
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
เอกลักษณ์ของความเป็นไทย 
๔. เพ่ือส่งเสริมให้มีจรรยา
มารยาทในการท่องเที่ยว 
๔. เพ่ือส่งเสริมให้มีระบบการ
รับรองคุณภาพ ระบบมาตรฐาน
และระบบประกันคุณภาพของ 

๑. จัดพบปะประชุม
ผู้ประกอบการการท่องเที่ยว 
อ าเภอเกาะสมุย ในการส่งเสริม
และพัฒนาการท่องเที่ยว 
๒. เสนอความเห็นหรือให้
ค าปรึกษาต่อหน่วยงานภาครัฐ
ในเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
๓. ให้ความร่วมมือ แลกเปลี่ยน
ข้อมูลขา่วสารแก่บุคคลที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมกิจการ
ด้านการท่องเที่ยวทั้ง
ภายในประเทศและภายนอก
ประเทศ 
๔. ประชุม สัมมนาด้านการ
คุ้มครองและรักษาผลประโยชน์
ของสมาชิกเก่ียวกับการกับ
ท่องเที่ยว และติดตาม
ผู้ประกอบการท่องเที่ยว 
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ตารางท่ี ๓-๗ เครือข่ายในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ต่อ) 

ล าดับ ชื่อเครือข่าย วัตถุประสงค์ การด าเนินงานของเครือข่าย 
  ธุรกิจที่เก่ียวกับสินค้าหรือบริการ

ส าหรับนักท่องเที่ยว 
๕. เพ่ือควบคุมดูแลให้สมาชิก
ผู้ประกอบการท่องเที่ยว
ด าเนินการอย่างมีคุณภาพ มี
คุณธรรมและมีจรรยาบรรณ 
๖. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
การศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทดลอง 
อบรม และเผยแพร่วิชาการ 
เทคโนโลยีเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวให้แก่สมาชิกหรือ
จัดบริการแก่บุคคลทั่วไป 
๗. เพ่ือประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อสมาชิก
และบุคคลทั่วไปทั้ง
ภายในประเทศและภายนอก
ประเทศ 

ด าเนินการอย่างมีคุณภาพ มี
คุณธรรมและมีจรรยาบรรณ 
๕. ส่งเสริมให้มีการช่วยเหลือ
เกื้อกูลระหว่างสมาชิกด้วยกัน 
ศึกษาและหาทางแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับการประกอบ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
ด าเนินกิจการอ่ืนใดที่เป็น
ประโยชน์ต่อการท่องเที่ยว 
๖. ส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเข้ามีส่วนร่วมใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

๑๒ ชมรมธุรกิจเรือท่องเที่ยว
เกาะสมุย 
(1) ประธาน/ผู้ประสานงาน
หลัก:  
นางสาวนิฎฐา นาคเพชรพลู 
(2) เบอร์ติดต่อ: 
0 7744 7805  
(3) ที่ตั้ง: 36 หมู่ 6  
ต าบลบ่อผุด  
อ าเภอเกาะสมุย  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

๑. เพ่ือเป็นตัวแทนของ
ผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยวใน
พ้ืนที่เกาะสมุย    
๒. เพ่ือประสานงานระหว่าง
ผู้ประกอบการกับผู้ประกอบการ
และผู้ประกอบการกับภาครัฐ 
๓. เพ่ือส่งเสริมให้มีการพัฒนา
ผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยว 
๔. เพ่ือส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟูศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 
สถานที่ท่องเที่ยว โบราณสถาน 

๑. จัดประชุมผู้ประกอบการเรือ
ท่องเที่ยว อ าเภอเกาะสมุย 
ในการส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวทางทะเล 
๒. เสนอความเห็น หรือให้
ค าปรึกษาต่อหน่วยงานภาครัฐ
ในเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
๓. ให้ความร่วมมือแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารและบุคคล 
ที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริม
กิจการด้านการท่องเที่ยว 
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ตารางท่ี ๓-๗ เครือข่ายในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ต่อ) 

ล าดับ ชื่อเครือข่าย วัตถุประสงค์ การด าเนินงานของเครือข่าย 
 (๔) ขอบเขตพ้ืนที่ที่ดูแล:  

อ าเภอเกาะสมุย 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

และสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
เอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

 

๑๓ สมาคมโรงแรมและการ
ท่องเที่ยวเกาะพะงัน 
(1) ประธาน/ผู้ประสานงาน
หลัก:  
นายจันทรโชติ พิริยะสถิตย์  
(2) เบอร์ติดต่อ: 
09 3682 2254 
 (3) ที่ตั้ง: 2 อาคารอ าเภอ
หลังเก่า หมู่ 2  
ต าบลเกาะพะงัน  
อ าเภอเกาะพะงัน  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
84280 
(๔) ขอบเขตพ้ืนที่ที่ดูแล:  
อ าเภอเกาะพะงัน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

๑. เพ่ือเป็นการรวมกลุ่ม 
ผู้ประกอบโรงแรม ที่พัก และ
ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว
ในอ าเภอเกาะพะงัน 
๒. เพ่ือเป็นการประสานงาน
ภายในสมาชิกและผู้เกี่ยวข้อง 
อย่างมีระบบระหว่างรัฐกับเอกชน
และเอกชนกับเอกชนด้วยกัน 
๓. เพ่ือส่งเสริมให้มีการพัฒนา
และรักษาแหล่งท่องเที่ยวให้
ยั่งยืน  
๔. เพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยวให้มีศักยภาพ 
และเท่าทันสถานการณ์ 
 
 

๑. จัดประชุมสมาชิกประจ าปี 
๒. จัดกิจกรรมรณรงค์อนุรักษ์
ทางทะเล 
๓. จัดกิจกรรมเทศกาลท่องเที่ยว
ประจ าปี ร่วมกับชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๔. เสนอแนะและมีส่วนร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนา 
และรักษาแหล่งท่องเที่ยว 

๑๔ สมาคมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเกาะพะงัน 
(1) ประธาน/ผู้ประสานงาน
หลัก: นายวิชัย (ชอ) คงม่ัน  
(2) เบอร์ติดต่อ: 
๐๙ ๕๗๘๙ ๒๙๔๔ 
(3) ที่ตั้ง: 2 อาคารอ าเภอ
หลังเก่า หมู่ 2  
ต าบลเกาะพะงัน  
อ าเภอเกาะพะงัน  

๑. เป็นตัวแทนของผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยวในด้านการประสานงาน
อย่างมีระบบระหว่างรัฐกับเอกชน
และเอกชนกับเอกชนด้วยกัน 
๒. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาการ
ประกอบกิจการการท่องเที่ยว 
๓. ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี สถานที่
ท่องเที่ยว โบราณสถานและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเอกลักษณ์ 

๑. จัดพบปะ ประชุม
ผู้ประกอบการการท่องเที่ยว 
อ าเภอเกาะพะงัน ในการ
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
๒. เสนอความเห็น หรือให้
ค าปรึกษาต่อหน่วยงานภาครัฐ
ในเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
๓. ให้ความร่วมมือแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารแก่บุคคลที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมกิจการ 
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ตารางท่ี ๓-๗ เครือข่ายในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ต่อ) 

ล าดับ ชื่อเครือข่าย วัตถุประสงค์ การด าเนินงานของเครือข่าย 
 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

84280 
(๔) ขอบเขตพ้ืนที่ที่ดูแล:  
อ าเภอเกาะพะงัน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ของความเป็นไทย 
๔. เพ่ือส่งเสริมให้มีจรรยา
มารยาทในการท่องเที่ยว 

ด้านการท่องเที่ยว 

ที่มา : คณะทีป่รึกษา, ๒๕๖๓. 

จากตารางที่ ๓-๗ จะเห็นได้ว่า เครือข่ายต่าง ๆ ในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเครือข่ายที่มีวัตถุประสงค์ไปในทิศทางเดียวกัน คือ การจัดตั้งขึ้นมาเพ่ือการปกป้อง 
ดูแล รักษาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การส่งเสริมด้านธุรกิจการท่องเที่ยว รวมทั้งการฟ้ืนฟู
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยส่วนใหญ่เป็นเครือข่ายที่มีบทบาทในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่มาก่อนอยู่แล้ว โดยด าเนินงานด้วยจิตอาสา มีการด าเนินกิจกรรมที่ร่วมกันคิดขึ้นเอง
ภายในกลุ่ม และยังมีการร่วมด าเนินงานกับหน่วยงานราชการ ทั้งนี้ สามารถสรุปเครือข่ายที่คณะที่ปรึกษา 
ได้ด าเนินการส ารวจ และพัฒนาเพ่ือขับเคลื่อนการเฝ้าระวังและติดตามการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมจังหวัด โดยแบ่งตามลักษณะการด าเนินงานของเครือข่ายออกเป็น ๕ กลุ่ม ได้แก่ (๑) การบริหาร
จัดการทรัพยากรประมง (๒) การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (๓) การบริหารจัดการ
ขยะ (๔) การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย และ (๕) การบริหารจัดการการท่องเที่ยว ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

(๑) การบริหารจัดการทรัพยากรประมง  ประกอบด้วย กลุ่ม PHANGAN SEA 
GUARDIAN กลุ่มประมงพ้ืนบ้านวกตุ่ม กลุ่มประมงพ้ืนบ้านชายฝั่งอ่าวท้องศาลา กลุ่มอนุรักษ์ดอกไม้ทะเล 
เพ่ือการอนุรักษ์เกาะพะงัน มูลนิธินิเวศวิถี ชมรมรักษ์เกาะเต่า กลุ่มประมงพ้ืนบ้านหาดละไม ต าบลมะเร็ต  
อ าเภอเกาะสมุย กลุ่มประมงพ้ืนบ้านหาดละไม ต าบลมะเร็ต อ าเภอเกาะสมุย และกลุ่มประมงพ้ืนบ้านหัวถนน 

(๒)  การอนุรักษ์  ฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง  ประกอบด้วย  
กลุ่ม PHANGAN SEA GUARDIAN กลุ่มอนุรักษ์หาดริ้นเกาะพะงัน หรือชมรมผู้ประกอบการหาดริ้น  
กลุ่มประมงพ้ืนบ้านวกตุ่ม กลุ่มประมงพ้ืนบ้านชายฝั่งอ่าวท้องศาลา ชมรมอาสาสมัครนักด าน้ าเพ่ือการอนุรักษ์
บ้านโฉลกหล า กลุ่มอนุรักษ์ดอกไม้ทะเลเพ่ือการอนุรักษ์เกาะพะงัน มูลนิธินิเวศวิถี ชมรมรักษ์เกาะเต่า  
กลุ่มประมงพ้ืนบ้านหาดละไม ต าบลมะเร็ต อ าเภอเกาะสมุย และกลุ่มประมงพ้ืนบ้านหัวถนน 

(๓)  การบริหารจัดการขยะ  ประกอบด้วย กลุ่ ม  PHANGAN SEA GUARDIAN  
กลุ่มอนุรักษ์หาดริ้นเกาะพะงัน หรือชมรมผู้ประกอบการหาดริ้น กลุ่มประมงพ้ืนบ้านชายฝั่งอ่าวท้องศาลา 
ชมรมอาสาสมัครนักด าน้ าเพ่ือการอนุรักษ์บ้านโฉลกหล า กลุ่มอนุรักษ์ดอกไม้ทะเลเพ่ือการอนุรักษ์เกาะพะงัน 
ชมรมรักษ์เกาะเต่า  
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(๔) การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย  ประกอบด้วย กลุ่ม PHANGAN SEA 
GUARDIAN กลุ่มอนุรักษ์หาดริ้นเกาะพะงัน หรือชมรมผู้ประกอบการหาดริ้น กลุ่มประมงพ้ืนบ้านวกตุ่ม  
กลุ่มประมงพ้ืนบ้านชายฝั่งอ่าวท้องศาลา ชมรมอาสาสมัครนักด าน้ าเพื่อการอนุรักษ์บ้านโฉลกหล า กลุ่มอนุรักษ์
ดอกไม้ทะเลเพ่ือการอนุรักษ์เกาะพะงัน มูลนิธินิเวศวิถี ชมรมรักษ์เกาะเต่า กลุ่มประมงพ้ืนบ้านหาดละไม  
ต าบลมะเร็ต อ าเภอเกาะสมุย และกลุ่มประมงพ้ืนบ้านหัวถนน 

(๕) การบริหารจัดการการท่องเที่ยว ประกอบด้วย สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว 
เกาะสมุย ชมรมธุรกิจเรือท่องเที่ยวเกาะสมุย สมาคมโรงแรมและการท่องเที่ยวเกาะพะงัน และสมาคมส่งเสริม
การท่องเที่ยวเกาะพะงัน 

โดยกลุ่มเครือข่ายต่าง ๆ เหล่านี้มีการกระจายตัวอยู่ในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม  
ตามหลักเกณฑ์ด้านการกระจายตัวทางภูมิศาสตร์ในพ้ืนที่  ประกอบกับการจ าแนกจัดแบ่งพ้ืนที่ย่อยตาม
ประกาศพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมแต่ละพ้ืนที่ ทั้งนี้เพ่ือจัดให้มีเครือข่ายการเฝ้าระวังครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในเขต
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ดังภาพที ่๓-๖ 
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ภาพที่ ๓-๖ การกระจายตัวของเครือข่ายในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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ทั้งนี้ คณะที่ปรึกษาได้วิเคราะห์ความสอดคล้องการด าเนินงานของเครือข่ายที่จะมีส่วน
ในการเฝ้าระวัง ติดตาม และเชื่อมโยงกับมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ 

กรณีต้องห้ามและข้อยกเว้น 
1) เขื่อน หรือก าแพงต้องไม่ปิดก้ันทางลงสู่ทะเลหรือหาดหรือพ้ืนที่สาธารณประโยชน์อื่น 
๒) อาคารหรือสิ่งก่อสร้างต้องมีระยะห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า 10 เมตร  

ต้องมีระยะห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า 10 เมตร ความสูงไม่เกิน 6 เมตร พื้นที่อาคารรวมกันไม่เกิน  
75 ตารางเมตร ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของพ้ืนที่ดินที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร และมี พ้ืนที่สีเขียว 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพ้ืนที่ว่างนั้น 

2) การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารอาคารพาณิชย์ บ้านพักอาศัย  
ตั้งแต่ 10 หลังขึ้นไป หรือกิจการที่น าห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว ตั้งแต่ 10 ห้องขึ้นไป และโรงแรม  
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมและอาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ในแต่ละโครงการ
ให้สร้างได้ไม่เกิน 50 ห้อง ต้องติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบ าบัดน้ าเสียตามมาตรฐาน  

3) พ้ืนที่เกาะนางยวน เกาะหางเต่า อาคารหรือสิ่งก่อสร้าง ต้องมีระยะห่างจากแนว
ชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า 10 เมตร ความสูงไม่เกิน 6 เมตร ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพ้ืนที่ดิน 
ที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร และมีพ้ืนที่สีเขียวไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของพ้ืนที่ว่าง 

4) อาคารอยู่อาศัยที่เป็นอาคารเดี่ยวที่มีความสูงไม่เกิน 6 เมตร ก่อสร้างต้องมีเนื้อที่ 
ไม่น้อยกว่า 120 ตารางวา ที่มีความลาดชันตั้งแต่ร้อยละ 35 ถึงร้อยละ 50 และมีพ้ืนที่อาคารคลุมดินต่อหลัง
ไม่เกิน 80 ตารางเมตร และมีพ้ืนที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
นั้น และมีพ้ืนที่สีเขียวไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพ้ืนที่ว่าง 

โดยเครือข่ายควรให้ความส าคัญและมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและติดตามการก่อสร้าง 
ดัดแปลงที่อยู่อาศัย อาคาร ตลอดจนระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่จะไปกระทบกับทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

กรณีห้ามกระท าการหรือประกอบกิจกรรม 
(๑) ภายในบริเวณที่ ๑ และบริเวณที่ ๗ (๒) ได้แก่ (ก) การท าเหมืองแร่ (ข) การขุดเจาะ 

ผลิตน้ ามัน และก๊าซธรรมชาติ และการถ่ายเทน้ ามันและก๊าซธรรมชาติจากแหล่งผลิตในทะเลขึ้นมาเป็นสถานี
ขนถ่ายหรือสถานีกระจายน้ ามัน (ค) การขุด การถมทะเล (ง) การเคลื่อนย้ายหินที่มีอยู่ตามธรรมชาติในทะเล
โดยใช้เครื่องจักรหรือเครื่องทุ่นแรง (จ) การขุดลอกร่องน้ า การปรับหรือปิดกั้น ปากคลอง ปากน้ า  
(ฉ) การล่วงล้ าล าน้ า ยกเว้นกระชังเลี้ยงสัตว์น้ า การด าเนินการเพ่ือป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง (ช) การกระท า 
หรือการประกอบกิจการใด ๆ ในแนวปะการังที่อาจเป็นอันตรายหรือมีผลกระทบต่อเต่าทะเล ปลาสวยงาม 
หรือท าให้หอยมือเสือ กัลปังหา ปะการัง ซากปะการังหรือหินปะการังถูกท าลายหรือเสียหาย (ซ) การกระท า 
หรือการประกอบกิจการใด ๆ ที่เป็นการท าลาย ท าให้เสียหาย หรืออาจเป็นอันตราย ตลอดจนส่งผลกระทบต่อ
หญ้าทะเล (ฌ) การจับหรือครอบครองปลาสวยงาม ตามที่ก าหนดในบัญชีท้ายประกาศนี้ และปลิงทะเล  
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(ญ) การปล่อยทิ้งมลพิษลงสู่ทะเล (ฎ) ท าการประมงภายในระยะ ๓,๐๐๐ เมตร จากแนวชายฝั่งทะเล ที่ใช้
เครื่องมือประมงประเภทอวนลาก อวนรุน อวนล้อมทุกประเภททุกขนาดที่ใช้ประกอบกับเรือยนต์ เครื่องมือ
ประมงทุกชนิดที่ใช้ประกอบกับเครื่องก าเนิดไฟฟ้า เครื่องมือประมงประเภทลอบปูตาห่างน้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว  
(ฏ) การเล่นสกู๊ตเตอร์ การเล่นเจ็ตสกี การเล่นสกีน้ า หรือการเล่นเรือลากทุกชนิด 

(๒) ภายในบริเวณที่ ๒ ถึง บริเวณที่ ๗ (๑) ได้แก่ (ก) การท าเหมืองแร่ (ข) การถมปรับ
พ้ืนที่ หรือปิดกั้น ซึ่งท าให้แหล่งน้ าสาธารณะในแผ่นดินตื้นเขิน เปลี่ยนทิศทางหรือท าให้น้ าในแหล่งน้ านั้นไม่
อาจไหลไปได้ตามปกติ (ค) การกระท าใด ๆ ที่เป็นการเปลี่ยนสภาพธรรมชาติของพ้ืนที่พรุ และพ้ืนที่ป่าชายเลน
(ง) การกระท าหรือกิจกรรมใด ๆ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพทางกายภาพของหาดไปจากเดิม เช่น  
การขุด การถม การปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ การเคลื่อนย้ายหินที่มีอยู่ตามธรรมชาติ หรือท าให้เสียทัศนียภาพบริเวณ
หาด (จ) การเก็บ หา น าออกไป หรือกระท าด้วยประการใด ๆ ให้เป็นอันตรายต่อเต่าทะเลและไข่เต่าทะเล ใน
บริเวณท่ี ๗ (ฉ) การปล่อยทิ้งมลพิษลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะในแผ่นดิน (ช) การขุด ตัก กรวด ดิน ดินลูกรัง หรือ
ทราย ในพื้นที่ที่มีความลาดชันเกินกว่าร้อยละ ๓๕ (ซ) การบุกรุก แผ้วถาง หรือก่อสร้างใด ๆ ในบริเวณพ้ืนที่ป่า
ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ (ฌ) การสร้างสนามบินพาณิชย์ (ญ) การท าสนามกอล์ฟ (ฎ) การกระท าใด ๆ ที่
เปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติในบริเวณที่ได้รับการประกาศเป็นแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ 

โดยเครือข่ายควรให้ความส าคัญและมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและคุ้มครองทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น อันเป็นทุนทางทรัพยากรที่ส าคัญ 
ในการท่องเที่ยว การประกอบอาชีพประมงและพัฒนาคุณภาพชีวิต  

การรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) หรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) 

โดยเครือข่ายควรให้ความส าคัญและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและติดตามการจัดท า
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการก่อสร้างในท้องถิ่นทีจ่ะผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

๓.๒.4 สาระส าคัญของเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และเครือข่ายในเขตพื้นที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต 

สรุปสาระส าคัญ: 
ก าหนดให้เขตอนุรักษ์ เขตผังเมืองรวม เขตควบคุมอาคาร และเขตควบคุมมลพิษใน

จังหวัดภูเก็ต ตามแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงฯ เป็นเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
กรณีต้องห้ามและข้อยกเว้น 

๑) ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารใด ๆ ให้เป็นอาคารดังต่อไปนี้ 
(1) โรงงานทุกประเภทหรือทุกชนิดตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่  (ก) โรงงาน

จ าพวกที่ ๑ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรือโรงงานตามประเภท ชนิด จ าพวก และข้อก าหนดเพ่ิมเติม 
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ในบัญชี ๑ ท้ายประกาศนี้ (ข) โรงงานในเขตที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจหรือประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินค้าตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต แต่ต้องไม่เป็นโรงงานจ าพวกที่ ๒  
และจ าพวกที่ ๓ ตามประเภทและชนิดที่ก าหนดในบัญชี ๒ ท้ายประกาศนี้ (ค) โรงงานที่จ าเป็นต้องก่อสร้าง
ทดแทนโรงงานที่มีอยู่เดิมบนพ้ืนที่เดิม ทั้งนี้ โรงงานตาม (ก) (ข) และ (ค) จะต้องมีเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ 
เพ่ือควบคุมมลพิษ หรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายก าหนด 

(2) ส่วนอาคารประเภทอ่ืนที่ห้าม ได้แก่ โรงฆ่าสัตว์ ฌาปนสถาน สุสาน คลังน้ ามัน  
และสถานที่เก็บรักษาน้ ามันลักษณะที่สาม คลัง สถานที่บรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตร เลียมเหลว  
(ที่เป็นโรงบรรจุ ห้องบรรจุ โรงเก็บ) และอาคารเลี้ยงนกแอ่นกินรัง โดยมีข้อยก เว้นบางประการส าหรับ 
โรงฆ่าสัตว์ ฌาปนสถาน และสุสาน ส าหรับอาคารปศุสัตว์ ก าหนดห้ามในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ส่วนในพ้ืนที่
อ่ืนจะต้องมีระยะห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร และห่างจากแหล่งน้ าสาธารณะ 
หรือบ่อน้ าเพื่อการบริโภคไม่น้อยกว่า 30 เมตร 

(๒) ในพ้ืนที่บริเวณท่ี ๙ ห้ามกระท าการหรือประกอบกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
(๑) ท าการประมงโดยใช้เครื่องมือ ดังต่อไปนี้  (ก) เครื่องมืออวนล้อม อวนญี่ปุ่น  

อวนต้อนปลาทุกชนิด และลอบดักปลาทุกขนาดในพ้ืนที่แนวปะการัง (ข) เครื่องมืออวนทับตลิ่ง (อวนชัก)  
อวนลอยปลาทราย ซึ่งใช้ประกอบกับเครื่องมือกระทุ้งน้ าท าการประมง อวนถ่วง หรือจมกะเบนในบริเวณ  
แหล่งหญ้าทะเล 

(๒) ท าให้เกิดมลพิษ ขยะมูลฝอย สารแขวนลอย ตะกอนแขวนลอย และมลสาร
ปนเปื้อนจากการเดินเรือ การจอดเรือ การขนส่ง หรือการขนถ่าย ที่มีผลท าให้คุณภาพน้ าทะเลเสื่อมโทรม 
หรือเสียสภาพความเป็นธรรมชาติ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพทางทะเล เช่น ปะการัง  หญ้าทะเล 
สัตว์ทะเล 

(๓) เก็บ ท าลาย หรือกระท าด้วยประการใด ๆ ที่อาจเป็นอันตรายหรือมีผลกระทบ 
ต่อปะการัง ซากปะการัง หินปะการัง กัลปังหา หรือหญ้าทะเล 

(๔) ทอดสมอเรือ หรือกระท าการใด ๆ ที่มีผลต่อสภาพพ้ืนทะเลในบริเวณที่มีแหล่ง
หญ้าทะเล แนวปะการัง หินปะการัง และกองหินใต้ทะเลตามธรรมชาติ รวมทั้งพ้ืนที่โดยรอบแหล่งธรรมชาติ
ดังกล่าวในระยะ ๓๐๐ เมตร เช่น กิจกรรมเดินท่องเที่ยวใต้ทะเล (Sea walker) เรือท้องกระจกหรือเรือ
ประเภทที่ใช้ความดันอากาศกดน้ าให้ออกจากเรือเพ่ือดูปลาใต้ท้องทะเล 

(๕) จับ ดัก ล่อ ฆ่า น าขึ้นมาจากทะเล หรือกระท าการใด ๆ อันเป็นอันตราย 
ต่อเต่าทะเล พะยูน โลมา วาฬ ปลาฉลามวาฬ หรือสัตว์ทะเลหายากอ่ืน ๆ ตามที่กฎหมายก าหนด 

(๖) ท าการส ารวจวัดคลื่นไหวสะเทือน (Seismic wave)  
(๗) ถมทะเลหรือท่ีชายตลิ่งปากคลอง  

(๓) ในพ้ืนที่ตามข้อ ๔ ห้ามกระท าการหรือประกอบกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
(๑) การท าเหมืองแร ่
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(๒) การขนส่งหรือล าเลียงวัตถุอันตรายโดยใช้ระบบท่อขนส่ง เว้นแต่ในบริเวณ 
ที่ก าหนดให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจหรือประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า ตามกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต 

(๓) การถม ปรับพื้นที่ หรือปิดกั้น ซึ่งท าให้แหล่งน้ าสาธารณะในแผ่นดินและแหล่งน้ า
ในขุมเหมืองตื้นเขิน หรือเปลี่ยนทิศทางหรือท าให้น้ าในแหล่งน้ านั้นไม่อาจไหลไปได้ตามปกติ 

(๔) การกระท าใด ๆ ที่เป็นการเปลี่ยนสภาพธรรมชาติของพ้ืนที่พรุ และป่าชายเลน 
(๕) การขุดลอกร่องน้ า เว้นแต่เป็นการบ ารุงรักษาทางน้ า หรือการด าเนินการ 

เพ่ือความปลอดภัยในการเดินเรือ 
(๖) การปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ าล าน้ า เว้นแต่ (ก) กรณีที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ข) กระชังเลี้ยงสัตว์น้ าหรือปะการังเทียมที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้อง 

(๗) การปล่อยทิ้งมลพิษลงสู่แหล่งน้ าหรือทะเล เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้ผ่านการบ าบัด
ตามมาตรฐานที่กฎหมายก าหนดแล้ว 

(๘) การจับหรือครอบครองปลาสวยงามตามบัญชี ๓ ท้ายประกาศนี้ 
(๙) การขุด ตัก หรือดูด กรวด ดิน หินผุ ทราย หรือลูกรัง เพ่ือการค้าในลักษณะ 

หรือในบริ เวณดังต่อไปนี้  (ก) บริ เวณที่มีความลาดชันเกินกว่าร้อยละ ๓๕ (ข) พ้ืนที่ที่มีความสูง 
จากระดับน้ าทะเลปานกลางเกินกว่า ๘๐ เมตร (ค) พ้ืนที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน 
เว้นแต่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยต้องได้รับความเห็นจากคณะกรรมการตามข้อ ๑๗ เพ่ือน าไป
ประกอบการขออนุญาต ทั้งนี้ ให้แนบรายละเอียดของโครงการหรือกิจการ และมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพ่ือประกอบการขอรับความเห็นจากคณะกรรมการตามข้อ ๑๗ ด้วย (ง) บริเวณในระยะ 
๑๐๐ เมตร จากริมเขตทางสาธารณะ หรือริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ า ล าคลอง หรือแหล่งน้ า
สาธารณะ (จ) บริ เวณที่มี โครงสร้างทางธรณีวิทยาที่ส าคัญหายาก แ ละแหล่งที่มีซากดึกด าบรรพ์  
(ฉ) เขตโบราณสถานหรือบริเวณท่ีมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี หรือศิลปกรรม 

(๑๐) การกระท าใด ๆ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางธรณีสัณฐานทางด้าน
กายภาพชีวภาพหรือชีวกายภาพ ในพ้ืนที่สันทราย สันดอน หน้าผา ปากน้ า  

(๑๑) การกระท าใด ๆ ที่เป็นการท าลายหินดานทั้งที่อยู่ใต้ พ้ืนดิน ระดับพ้ืนดิน  
หรือโผล่พ้นดิน  

ข้อก าหนดโดยท่ัวไป  
ข้อก าหนดโดยทั่วไปเกี่ยวกับความสูง และที่ว่าง การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการ

ใช้อาคารให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องมีระยะห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร หรือต้องมีระยะห่างจาก

แนวชายเกาะต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร กรณีที่เกาะนั้นไม่มีชายฝั่งทะเล 
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(๒) พ้ืนที่บริเวณที่ ๑ ในระยะ ๓๐ เมตร ต่อจากพ้ืนที่ตาม (๑) ให้ท าได้เฉพาะอาคารที่มี
ความสูงไม่เกิน ๖ เมตร และมีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาต เว้นแต่ (ก) ในเขตที่มี
กฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารใช้บังคับความสูงของอาคารให้เป็นไปตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวงนั้น (ข) ในเขตที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจหรือประเภทอุตสาหกรรม 
และคลังสินค้าตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ตให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของที่ดิน
แปลงที่ขออนุญาต 

(๓) พ้ืนที่บริเวณที่ ๒ ให้ท าได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร และต้องมี  
(ก) ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตส าหรับอาคารประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด อาคาร
สาธารณะ อาคารอยู่อาศัยรวม หรือส านักงาน (ข) ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาต
ส าหรับอาคารประเภทห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว หรืออาคารพาณิชย์ 

(๔) พ้ืนที่บริเวณที่ ๓ ให้ท าได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๖ เมตร และต้องมี 
(ก) ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตส าหรับอาคารประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด อาคาร
สาธารณะ อาคารอยู่อาศัยรวม หรือส านักงาน (ข) ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาต
ส าหรับอาคารประเภทห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว หรืออาคารพาณิชย์  

(๕) พ้ืนที่บริเวณที่ ๔ (ก) เขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม หรือย่านอาคารเก่า ให้ท าได้
เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๙ เมตร ส าหรับอาคารอ่ืนที่มิได้มีลักษณะตามรูปแบบสถาปัตยกรรมชิโน - 
โปรตุกีส ต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาต (ข) เขตหนาแน่นมาก ให้ท าได้เฉพาะ
อาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๔๕ เมตร และมีค่าสูงสุดของอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมกันทุกชั้นต่อพ้ืนที่ดิน 
ของอาคารทุกหลังที่ก่อสร้างในที่ดินแปลงเดียวกันที่ยื่นขออนุญาตก่อสร้างไม่เกิน ๖ ต่อ ๑ และต้องมีที่ว่าง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาต (ค) เขตหนาแน่นสูงมาก ให้ท าได้เฉพาะอาคารที่มีความสูง
ไม่เกิน ๖๐ เมตร และมีค่าสูงสุดของอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมกันทุกชั้นต่อพ้ืนที่ดินของอาคารทุกหลังที่
ก่อสร้างในที่ดินแปลงเดียวกันที่ยื่นขออนุญาตก่อสร้างไม่เกิน ๘ ต่อ ๑ และต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ 
ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาต 

(๖) พ้ืนที่บริเวณที่ ๕ ให้ท าได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๖ เมตร เว้นแต่บริเวณ 
ที่ ๕ (๑) สภาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องอาจมีมติให้อาคารมีความสูงได้เกินกว่า ๖ เมตร แต่จะให้อาคารมีความสูงเกิน 
๑๒ เมตรไม่ได้ และต้องมี (ก) ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตส าหรับอาคารประเภท
บ้านเดี่ยว บ้านแฝด อาคารสาธารณะ อาคารอยู่อาศัยรวม หรือส านักงาน (ข) ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ 
ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตส าหรับอาคารประเภทห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว หรืออาคารพาณิชย์ 

(๗) พ้ืนที่บริเวณที่ ๖ ให้ท าได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๘ เมตร และต้องม ี
(ก) ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตส าหรับอาคารประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด อาคาร
สาธารณะ อาคารอยู่อาศัยรวม หรือส านักงาน  (ข) ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของที่ดินแปลง 
ที่ขออนุญาตส าหรับอาคารประเภทห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว หรืออาคารพาณิชย์  
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(๘) พ้ืนที่บริเวณที่ ๗ ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารเป็นอาคารใด ๆ 
เว้นแต่ (ก) การด าเนินการเพ่ือความมั่นคงของประเทศ หรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะในการสื่อสาร 
โทรคมนาคม เฉพาะสถานีและอุปกรณ์รับส่งสัญญาณวิทยุ หรือดาวเทียม (ข) กิจการสาธารณูปโภคของรัฐ 
หรือกิจการสาธารณูปโภคที่ได้รับสัมปทานจากรัฐ การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารเป็นอาคาร
ตาม (ก) และ (ข) ต้องได้รับความเห็นจากคณะกรรมการตามข้อ ๑๗ เพ่ือน าไปประกอบการขออนุญาต  
ทั้งนี้ ให้แนบรายละเอียดของโครงการหรือกิจการ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
เพ่ือประกอบการขอรับความเห็นจากคณะกรรมการตามข้อ ๑๗ ด้วย 

(๙) พ้ืนที่บริเวณที่ ๘ ให้ท าได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๒๓ เมตร และต้องมี  
(ก) ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตส าหรับอาคารประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด อาคาร
สาธารณะ อาคารอยู่อาศัยรวม หรือส านักงาน (ข) ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาต
ส าหรับอาคารประเภทห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว หรืออาคารพาณิชย์ 

การวัดความสูงของอาคารในพ้ืนที่บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ บริเวณที่ ๔
บริเวณท่ี ๕ บริเวณท่ี ๖ และบริเวณท่ี ๘ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีที่ไม่มีการปรับระดับพ้ืนดินหรือมีการปรับระดับพ้ืนดินต่ ากว่าถนนสาธารณะใน
บริเวณท่ีก่อสร้าง ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง 

(๒) กรณีที่มีการปรับระดับพ้ืนดินเท่ากับหรือสูงกว่าถนนสาธารณะ ให้วัดจากระดับถนน
สาธารณะ 

(๓) กรณีที่มีห้องใต้ดินซึ่งค่าระดับเป็นลบ ให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างตาม (๑)  
หรือระดับถนนสาธารณะตาม (๒) แล้วแต่กรณี 

(๔) กรณีที่ พ้ืนดินเป็นเชิงลาด ให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้ าง ณ จุดที่ต่ าที่สุด 
ของอาคารหลังนั้น  

การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับตามวรรคหนึ่งขึ้นไปในแนวดิ่งถึงส่วนที่สูงสุด
ของอาคาร ส าหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

ข้อก าหนดตามความลาดชัน                                                                                                                                       
การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารในพ้ืนที่ที่มีความลาดชันในบริเวณที่ ๑ 

บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ บริเวณที่ ๔ บริเวณที่ ๕ บริเวณที่ ๖ และบริเวณที่ ๘ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) พ้ืนที่บริเวณที่ ๑ และบริเวณที่ ๖ ที่มีความลาดชันตั้งแต่ร้อยละ ๒๐ ถึงร้อยละ ๓๕
ให้ท าได้เฉพาะอาคารประเภทบ้านเดี่ยวหรืออาคารเดี่ยวที่มีความสูงไม่เกิน ๖ เมตร กรณีขนาดที่ดินแปลง 
ที่ขออนุญาตมีเนื้อที่ตั้งแต่ ๑๐๐ ตารางวาขึ้นไป ให้มีพ้ืนที่อาคารคลุมดินต่อหลังไม่เกิน ๙๐ ตารางเมตร  
และมีที่ว่างที่น้ าซึมผ่านได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของที่ดิน และกรณีขนาดที่ดินแปลงที่ขออนุญาตมีเนื้อที่ 
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น้อยกว่า ๑๐๐ ตารางวา ให้มีพ้ืนที่อาคารคลุมดินต่อหลังไม่เกิน ๗๐ ตารางเมตร และมีที่ว่างที่น้ าซึมผ่านได้ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของที่ดิน 

(๒) พ้ืนที่บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ บริเวณที่ ๔ บริเวณที่ ๕ และบริเวณที่ ๘ ที่มีความ 
ลาดชันตั้งแต่ร้อยละ ๒๐ ถึงร้อยละ ๓๕ ให้ท าได้เฉพาะอาคารประเภทบ้านเดี่ยวหรืออาคารเดี่ยวที่มีความสูง  
ไม่เกิน ๑๒ เมตร กรณีขนาดที่ดินแปลงที่ขออนุญาตมีเนื้อที่ตั้งแต่ ๑๐๐ ตารางวาขึ้นไป ให้มีพ้ืนที่อาคาร 
คลุมดินต่อหลังไม่เกิน ๙๐ ตารางเมตร และมีที่ว่างที่น้ าซึมผ่านได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของที่ดิน และกรณี
ขนาดที่ดินแปลงที่ขออนุญาตมีเนื้อที่น้อยกว่า ๑๐๐ ตารางวา ให้มีพ้ืนที่อาคารคลุมดินต่อหลังไม่เกิน  
๗๐ ตารางเมตร และมีที่ว่างที่น้ าซึมผ่านได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของที่ดิน 

(๓) พ้ืนที่ที่มีความลาดชันเกินกว่าร้อยละ ๓๕ ห้ามปรับสภาพพ้ืนที่ก่อสร้างหรือดัดแปลง
อาคารใด ๆ  

การปรับสภาพพ้ืนที่และที่ว่างตามวรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ (๑) ให้ปรับตามแนวนอนต่อแนวดิ่งในอัตราส่วนไม่เกิน ๒:๑ ส่วน (๒) มีความลึกหรือสูงไม่เกิน ๑ 
เมตร เว้นแต่เพ่ือการก่อสร้างระบบฐานรากอาคาร หรือบ่อเก็บน้ าใต้ดิน (๓) ไม่เป็นอันตรายต่อรากและล าต้น
ของต้นไม้ที่ขึ้นตามธรรมชาติที่มีขนาดความโตวัดโดยรอบล าต้นตั้งแต่ ๕๐ เซนติเมตรขึ้นไป ซึ่งวัดจากระดับ
พ้ืนดิน ๑๓๐ เซนติเมตร (๔) ไม่เคลื่อนย้ายหรือท าลายหินดานทั้งที่อยู่ใต้พ้ืนดิน ระดับพ้ืนดิน หรือโผล่พ้นดิน 
(๕) ที่ว่างต้องมีพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นไม้ยืนต้นและเป็นพันธุ์ไม้ท้องถิ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของที่ว่าง 

ข้อก าหนดส าหรับโรงแรม อาคารอยู่อาศัยรวม อาคารชุด หอพัก                                                 
1) การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารเป็นโรงแรม อาคารอยู่อาศัยรวม 

อาคารชุด หรือหอพัก ต้องติดตั้งหรือจัดให้มีบ่อดักไขมันและระบบบ าบัดน้ าเสียก่อนปล่อยลงสู่ท่อหรือทางน้ า
สาธารณะ โดยระบบและน้ าเสียที่บ าบัดแล้วต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายก าหนด กรณีโรงแรม  
อาคารอยู่อาศัยรวม และอาคารชุด ที่อยู่ห่างจากแนวชายฝั่งทะเลหรือแนวชายเกาะ (กรณีไม่มีชายฝั่งทะเล) 
เกินกว่า 50 เมตร และมีจ านวนห้องพักตั้งแต่ 10-29 ห้อง ต้องด าเนินการตามข้อก าหนดท้ายประกาศฯ ด้วย 
ซึ่งประกอบด้วย มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จะต้องด า เนินการก่อนการก่อสร้าง 
ระหว่างการก่อสร้าง และระหว่างประกอบกิจการ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม การจัดท า
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว 

2) ส าหรับมาตรการที่จะต้องด าเนินการก่อนการก่อสร้าง ให้พิจารณาออกแบบ  
ให้มีอัตราส่วนของพ้ืนที่สีเขียวร้อยละ 50 ของแปลงที่ดิน ส าหรับการก่อสร้างใหม่ในพื้นที่ใหม่ และร้อยละ 30 
ของแปลงที่ดิน ส าหรับการก่อสร้างใหม่ในพ้ืนที่เดิมที่เคยมีการใช้ประโยชน์ และให้พิจารณาออกแบบ  
และวางผังอาคารให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมบริเวณพ้ืนที่โดยรอบ โดยต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับชุมชน
บริเวณใกล้เคียง 
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รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) หรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) 

ให้จัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ส าหรับการก่อสร้างอาคาร หรือการ
ด าเนินการโครงการหรือประกอบกิจการตามประกาศกระทรวงฯ  

๑) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต และหรือจ าหน่ายไอน้ า 
๒) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม หรืออาคารอยู่อาศัยรวม ตามกฎหมายว่าด้วย 

การควบคุมอาคาร หรือสถานที่ พักตากอากาศ ที่มีจ านวนห้องพัก 30-79 ห้อง หรือมี พ้ืนที่ ใช้สอย 
ของทุกอาคารรวมกันตั้งแต่ 1,500 ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 4,000 ตารางเมตร หรือสถานที่พักตากอากาศ 
ที่อยู่ห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่เกิน 50 เมตร   

๓) กิจการที่น าบ้านพักอาศัย ห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว ไปให้บริการเป็นสถานที่พัก
ในลักษณะโรงแรม ที่มีจ านวนห้องพัก 30 ห้อง ขึ้นไป ที่อยู่ในที่ดินแปลงเดียวกันหรือติดต่อกัน 

๔) โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  ที่มีเตียงส าหรับ
ผู้ป่วยไว้ค้างคืนตั้งแต่ 10 เตียง ถึง 29 เตียง 

๕) การขุด ตัก หรือลอก กรวด ดิน ดินลูกรัง และทรายบก ที่มีความลึกจากระดับพื้นดิน 
เกิน 3  เมตร หรือมีพ้ืนที่ปากบ่อดินเกิน 10,000 ตารางเมตร 

๖) การจัดสรรที่ดิน ที่มีจ านวนแปลงที่ดินตั้งแต่ 30 แปลง แต่ไม่ถึง 500 แปลง  
หรือมีเนื้อที่ 1.8-100 ไร่ 

๗) ท่าเทียบเรือทุกประเภทที่สามารถรับเรือขนาดตั้งแต่ 100 ตันกรอส แต่ไม่ถึง  
500 ตันกรอส หรือมีความยาวหน้าท่าตั้งแต่ 20 เมตร แต่ไม่ถึง 100 เมตร 

๘) ท่าเทียบเรือส าราญกีฬาที่รองรับเรือได้ตั้งแต่ 5 ล า แต่ไม่ถึง 50 ล า หรือมีพ้ืนที่ตั้งแต่ 
100 ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 1,000 ตารางเมตร   

๙) เขื่อนเก็บกักน้ าหรืออ่างเก็บน้ าที่มีปริมาตรเก็บกักน้ าตั้งแต่ 160,000 ลูกบาศก์เมตร 
แต่ไม่ถึง 100,000,000 ลูกบาศก์เมตร 

๑๐) ทางหลวงตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงที่ก่อสร้างบนพ้ืนที่ที่มีความลาดชันตั้งแต่ 
ร้อยละ 15 ถึงร้อยละ 25 

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้จัดท าส าหรับโครงการหรือกิจการ ดังนี้ 
1) โรงไฟฟ้าพลังความร้อน 
๒) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม หรืออาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการ

ควบคุมอาคาร ที่อยู่ห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่เกิน 50 เมตร หรืออยู่ห่างจากแนวชายเกาะไม่เกิน 50 เมตร 
กรณีท่ีเกาะนั้นไม่มีชายฝั่งทะเล    

๓) กิจการที่น าบ้านพักอาศัย ห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว ไปให้บริการเป็นสถานที่พัก
ในลักษณะโรงแรม ที่มีจ านวนห้องพัก 80 ห้องข้ึนไป ที่อยู่ในที่ดินแปลงเดียวกันหรือติดต่อกัน 
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๔) โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลที่มีเตียง  
ส าหรับผู้ป่วยค้างคืนตั้งแต่ 30 เตียงขึ้นไป 

๕) ทางหลวงตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงที่ ก่อสร้างบนพ้ืนที่ที่มีความลาดชัน  
เกินกว่าร้อยละ 25 หรือบนพ้ืนที่ที่มีความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางเกินกว่า 80 เมตร 

๖) สถานที่ที่ใช้ในการก าจัดขยะมูลฝอยที่มีปริมาณในการก าจัดเกิน 50 ตันต่อวัน 
๗) โรงฆ่าสัตว์ 
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ภาพที่ ๓-๗ แผนที่ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขตพ้ืนที่และ
มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 256๓ 

 
 



ห น้ า  | ๓-71 
 

                                                               

                          
 

 

 
ภาพที่ ๓-๘ แผนที่หมายเลข 2/2 ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนด
เขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 
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จากการส ารวจและพัฒนาเครือข่ายในช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
พบว่า เครือข่ายในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต มี ๑๗ เครือข่าย ดังนี้ (๑) เครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบ้านพารา ต าบลป่าคลอก อ าเภอถลาง (๒) เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ต าบลเทพกระษัตรี (๓) เครือข่ายชุมชนบ้านแหลมยามู   
(๔) เครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบ้านคลองก าแพง (๕) เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ต าบลวิชิต (๖) เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
บ้านป่าคลอก (๗) เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบ้านบางลา (๘) เครือข่ายประมงพ้ืนบ้าน
จังหวัดภูเก็ต (๙) ชมรม HEALTHY REEF’S ผู้พิทักษ์ปะการัง (๑๐) กลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ชุมชนกิ่งแก้ว (๑๑) กลุ่มอนุรักษ์เต่าทะเลบ้านไม้ขาว (๑๒) กลุ่มประมงพ้ืนบ้าน 
ต าบลรัษฎา ชุมชนเกาะสิเหร่ ชุมชนท่าจีน ชุมชนกิ่งแก้ว และชุมชนแหลมตุ๊กแก (๑๓) กลุ่มธนาคารขยะ 
ชุมชนธารทอง 5 (๑๔) เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ต าบลราไวย์ 
(๑๕) สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต  (๑๖) สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดภู เก็ต  
และ (๑๗) สมาคมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จังหวัดภูเก็ต 

โดยมีรายละเอียดเครือข่าย วัตถุประสงค์ และการด าเนินงานของแต่ละเครือข่าย  
ดังตารางที่ ๓-๘ 

ตารางท่ี ๓-๘ เครือข่ายในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต 

ล าดับ ชื่อเครือข่าย วัตถุประสงค์ การด าเนินงานของเครือข่าย 
1 เครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์

ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งบ้านพารา  
ต าบลป่าคลอก อ าเภอถลาง 

(๑) ประธาน/ผู้ประสานงาน
หลัก:  
นายชัยทวี พันธุ์ทิพย์   
(๒) เบอร์ติดต่อ: 
09 8081 3239 
(๓) ที่ตั้ง: 19/8 หมู่ที่ 4 
ต าบลป่าคลอก อ าเภอถลาง 
จังหวัดภูเก็ต 
 

1. เพื่อต้องการปกป้อง ดูแล 
รักษา และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 
2. เพื่อต้องการสื่อสาร เผยแพร่ 
และประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์
และนโยบายข้อมูล ข่าวสาร
กิจกรรม เพ่ือเสริมสร้าง
จิตส านึกด้านการอนุรักษ์ 
และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น  
3. เพื่อต้องการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ 

๑. จัดตั้งป่าชายเลนชุมชน  
๒. รณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากร
ชายฝั่ง ใช้เครื่องมือประมง 
ที่ไม่ท าลายล้างในการท าการ
ประมง 

 



ห น้ า  | ๓-73 
 

                                                               

                          
 

ตารางท่ี ๓-๘ เครือข่ายในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต (ต่อ) 

ล าดับ ชื่อเครือข่าย วัตถุประสงค์ การด าเนินงานของเครือข่าย 
 (๔) ขอบเขตพ้ืนที่ที่ดูแล:   

บ้านท่าสัก-พารา 
ต าบลป่าคลอก อ าเภอถลาง 
จังหวัดภูเก็ต ชายฝั่งทะเล
ด้านตะวันออก จังหวัดภูเก็ต 

จัดการในทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
4. เพื่อสร้างจิตส านึกให้กับ
ประชาชนและสมาชิกในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 
ของตนเอง 
5. เพื่อรักษาความมั่นคงแหล่ง
อาหารของชุมชนให้คงอยู่ 
และเพ่ิมมากข้ึน 
6. เพ่ือให้ชาวประมง
ผู้ด้อยโอกาสได้เข้าถึงการใช้
ทรัพยากรและมีที่อยู่อาศัย 
ที่มั่นคง 
7. เพื่อเป็นแบบที่ดีให้กับ
เยาวชนและรักษาทรัพยากร
ให้กับลูกหลานต่อไป 

 

2 เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
ต าบลเทพกระษัตรี 
(๑) ประธาน/ผู้ประสานงาน
หลัก: 
นายสมศักดิ์ พรหมชัย    
นายสุธี พรมแดน 
(๒) เบอร์ติดต่อ:  
08 9724 7509 
08 9652 7100 
(๓) ที่ตั้ง: 82 หมู่ที่ 4 

1. เพ่ือต้องการสร้างความ
ตระหนักและช่วยเหลือสอดส่อง
ดูแล รักษา เฝ้าระวังการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนให้คงอยู่
ตลอดทั้งความร่วมมือในการใช้
สอยทรัพยากรที่มีอยู่อย่างรู้
คุณค่าและเกิดความยั่งยืนต่อไป 
โดยมีความคิดที่จะจัดการขยะ
ในพ้ืนที่ชุมชนบ้านดอน หมู่ที่ 4 
ต าบลเทพกระษัตรี โดยเริ่มจาก
การรณรงค์และประชาสัมพันธ์
เรื่องการลดการเผาขยะ 

1. ด าเนินการภายใต้แหล่งเรียนรู้
ชุมชนบ้านดอน ด้านการจัดการ
ขยะอินทรีย์ รณรงค์อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม การจัดการ
สิ่งแวดล้อมชุมชน รวมถึงการคัด
แยกขยะ ลดการใช้สารเคมี  
และการเฝ้าระวังน้ าเสีย 
2. รณรงค์การจัดกิจกรรมเก็บ
ขยะ และการท าน้ ายา
เอนกประสงค์ รวมทั้งการลด 
ใช้ถุงพลาสติก 
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ตารางท่ี ๓-๘ เครือข่ายในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต (ต่อ) 

ล าดับ ชื่อเครือข่าย วัตถุประสงค์ การด าเนินงานของเครือข่าย 
 ต าบลเทพกระษัตรี  

อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 
(๔) ขอบเขตพ้ืนที่ที่ดูแล:  
หมู่ที่ 4 ต าบลเทพกระษัตรี  
อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

ในชุมชน คัดแยกขยะ 
และแปรรูปขยะอินทรีย์ 
2. เพื่อต้องการฟ้ืนฟู ดูแล 
รักษาพ้ืนที่สาธารณสมบัติของ
หมู่บ้าน (ขุมน้ า) และรณรงค์ 
ประชาสัมพันธ์ ไม่ให้เผาขยะ 
ในชุมชนโดยให้รู้จักการคัดแยก
ขยะ และก าจัดขยะแบบถูกวิธี 
3. เพ่ือต้องการสนับสนุน 
และส่งเสริมการมีส่วนร่วม  
และการท างานร่วมกับแหล่ง
เรียนรู้ชุมชนบ้านดอน เครือข่าย 
ทสม.ต าบลเทพกระษัตรี  
และภาคี 

3. อบรมให้ความรู้ด้าน 
การจัดการสิ่งแวดล้อมให้กับ
นักเรียนในสถานศึกษา  
และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ที่สนใจ 

3 เครือข่ายชุมชน 
บ้านแหลมยามู 
(๑) ประธาน/ผู้ประสานงาน
หลัก: นายทะนง ดุจพยัคฆ์ 
(๒) เบอร์ติดต่อ:  
09 3631 0796 
(๓) ที่ตั้ง: 182/14 หมู่ที่ 7 
ต าบลป่าคลอก อ าเภอถลาง 
จังหวัดภูเก็ต 
(๔) ขอบเขตพ้ืนที่ที่ดูแล:   
ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก
จังหวัดภูเก็ต  
และพ้ืนที่บริเวณอ่าวป่าคลอก  
ต าบลป่าคลอก อ าเภอถลาง 
จังหวัดภูเก็ต   

๑. เพ่ือแบ่งโซนที่ดินในเขต 
ป่าชายเลน โดยแบ่งเป็นโซน 
ที่พักอาศัย โซนอนุรักษ์  
๒. เพ่ือต้องการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
รักษาทรัพยากรให้คงอยู่ 
และเกิดความยั่งยืนต่อไป 
 

เพาะเลี้ยงปูม้า และเฝ้าระวัง
เครื่องมือผิดกฎหมายในการ 
จับสัตว์น้ า 
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ตารางท่ี ๓-๘ เครือข่ายในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต (ต่อ) 

ล าดับ ชื่อเครือข่าย วัตถุประสงค์ การด าเนินงานของเครือข่าย 
๔ เครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์

ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งบ้านคลองก าแพง 
(๑) ประธาน/ผู้ประสานงาน
หลัก:นายสมชาย เชื้อสง่า    
(๒) เบอร์ติดต่อ:  
08 0940 3413 
(๓) ที่ตั้ง: 50/5 หมู่ที่ 3 
ต าบลป่าคลอก อ าเภอถลาง 
จังหวัดภูเก็ต 
(๔) ขอบเขตพ้ืนที่ที่ดูแล:  
ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก
จังหวัดภูเก็ต  
และพ้ืนที่บริเวณอ่าวป่าคลอก  
ต าบลป่าคลอก อ าเภอถลาง 
จังหวัดภูเก็ต 

เพ่ือต้องการอนุรักษ์ รักษา 
ปกป้องฟ้ืนฟูทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝั่ง 

๑. ฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งด้วยการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า 
(ปูม้า) 
๒. การปลูกป่าชายเลน 

5 เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
ต าบลวิชิต 
(๑) ประธาน/ผู้ประสานงาน
หลัก: 
นายปรีชาพัฒน์ ขรรค์วิไลกุล 
นางอุษา สุขประเสริฐ์ 
(๒) เบอร์ติดต่อ: 
08 9992 6481 
08 9648 0028 

1. เพื่อต้องการดูแลสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน 
2. เพื่อต้องการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติใน 
คลองมุดงให้คงอยู่  
3. เพื่อต้องการให้คลองมุดง
เป็นพืน้ที่อนุบาลสัตว์น้ า  
 
 

1. การจัดการสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมการเก็บขยะ และปลูกป่า 
2. รณรงค์สร้างจิตส านึกในการ
ลดใช้ถุงพาสติกในชุมชน  
และจังหวัด 
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ตารางท่ี ๓-๘ เครือข่ายในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต (ต่อ) 

ล าดับ ชื่อเครือข่าย วัตถุประสงค์ การด าเนินงานของเครือข่าย 
 (๓) ที่ตั้ง: 8/520 หมู่ที่ 1 

ต าบลวิชิต อ าเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต 
(๔) ขอบเขตพ้ืนที่ที่ดูแล: 
พ้ืนที่คลองมุดง ต าบลวิชิต 
อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

  

6 เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง 
บ้านป่าคลอก 
(๑) ประธาน/ผู้ประสานงาน
หลัก: นายจุรุณ ราชพล  
นางสาวเรณรา วัฒนาพร  
(๒) เบอร์ติดต่อ:  
08 9291 3130 
06 2215 7879  
(๓) ที่ตั้ง: 34/1 หมู่ที่ 2 
ต าบลป่าคลอก อ าเภอถลาง 
จังหวัดภูเก็ต 
(๔) ขอบเขตพ้ืนที่ที่ดูแล:    
ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก 
จังหวัดภูเก็ต 

เพ่ือปกป้อง ดูแล รักษา 
และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 
 
 

1. จัดตั้งป่าชายเลนชุมชน 
รณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง
ใช้เครื่องมือประมงที่ไม่ท าลาย
ล้างในการท าการประมง 
2. อนุรักษ์หญ้าทะเลและพะยูน 

7 เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งบ้าน
บางลา 
(๑) ประธาน/ผู้ประสานงาน
หลัก:  
นายจ าเนียร ถิ่นเกาะยาว  
(๒) เบอร์ติดต่อ:  
08 1895 1481 

ปกป้อง ดูแล รักษา และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 
 

1. จัดตั้งป่าชายเลนชุมชน  
2. รณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากร
ชายฝั่ง และการใช้เครื่องมือ
ประมงที่ไม่ท าลายล้างในการ 
ท าการประมง 
๓. อนุรักษ์นาก และถิ่นอาศัย 
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ตารางท่ี ๓-๘ เครือข่ายในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต (ต่อ) 

ล าดับ ชื่อเครือข่าย วัตถุประสงค์ การด าเนินงานของเครือข่าย 
 (๓) ที่ตั้ง: หมู่ที่ 8  

ต าบลป่าสัก อ าเภอถลาง 
จังหวัดภูเก็ต 
(๔) ขอบเขตพ้ืนที่ที่ดูแล:    
ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก 
จังหวัดภูเก็ต 

  

8 เครือข่ายประมงพ้ืนบ้าน
จังหวัดภูเก็ต 
(๑) ประธาน/ผู้ประสานงาน
หลัก: นายสมศักดิ์ พรหมแก้ว 
นายยูนู เกาะเหล็ก 
(๒) เบอร์ติดต่อ:  
08 1691 2802 
08 1895 4644 
(๓) ที่ตั้ง: 293 หมู่ที่ 1 
ต าบลเทพกระษัตรี 
อ าเภอถลาง 
(๔) ขอบเขตพ้ืนที่ที่ดูแล: 
จังหวัดภูเก็ต 

ปกป้อง ดูแล รักษา และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 
 

1. จัดตั้งป่าชายเลนชุมชน  
๒. รณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากร
ชายฝั่ง และการใช้เครื่องมือ
ประมงที่ไม่ท าลายล้างในการท า
การประมง 

9 ชมรม HEALTHY REEF’S 
ผู้พิทักษ์ปะการัง 
(๑) ประธาน/ผู้ประสานงาน
หลัก: นายครรชิต คลิงขลิบ 
(๒) เบอร์ติดต่อ:  
09 3759 6136 
(๓) ที่ตั้ง: หมู่ที่ 1  
ต าบลฉลอง อ าเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต 

ปกป้อง ดูแล รักษา และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
สิ่งแวดล้อมทางทะเล  
 

๑. จัดตั้งอาสาสมัครพิทักษ์
ปะการัง  
๒. รณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากร
ชายฝั่ง การใช้เครื่องมือประมง 
ที่ไม่ท าลายล้างในการท าการ
ประมง 
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ตารางท่ี ๓-๘ เครือข่ายในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต (ต่อ) 

ล าดับ ชื่อเครือข่าย วัตถุประสงค์ การด าเนินงานของเครือข่าย 
 (๔) ขอบเขตพ้ืนที่ที่ดูแล: 

จังหวัดภูเก็ต 
  

10 กลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
ชุมชนกิ่งแก้ว 
(๑) ประธาน/ผู้ประสานงาน
หลัก:  
นายสุทินทรา คดีพิศาล 
นางสาวอารีย์ คชถิ่น 
(๒) เบอร์ติดต่อ:  
09 0071 7452 
(๓) ที่ตั้ง: หมู่ที ่3  
ต าบลรัษฎา อ าเภอเมือง  
จังหวัดภูเก็ต 
(๔) ขอบเขตพ้ืนที่ที่ดูแล: 
อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

ปกป้อง ดูแล และรักษา
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 
 

1. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านการ
จัดการขยะ และการจัดการขยะ
อินทรีย์ 
2. รณรงค์อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการ
สิ่งแวดล้อมชุมชน คัดแยกขยะ 
การประยุกต์แปรรูปผลิตภัณฑ์
จากขยะและวัสดุเหลือใช้ 
3. เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้
ด้านการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมให้กับสถานศึกษา 
และองค์กรชุมชนต่าง ๆ  
ในจังหวัดภูเก็ต 

11 กลุ่มอนุรักษ์เต่าทะเล 
บ้านไม้ขาว 
(๑) ประธาน/ผู้ประสานงาน
หลัก: นายวิชัย ตะการกิจ 
(๒) เบอร์ติดต่อ:  
08 9729 5343 
(๓) ที่ตั้ง: หมู่ที่ 4  
ต าบลไม้ขาว อ าเภอถลาง 
(๔) ขอบเขตพ้ืนที่ที่ดูแล: 
ชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก 
จังหวัดภูเก็ต 

ปกป้อง ดูแล รักษา และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ในพ้ืนที่ 
 

๑. จัดตั้งอาสาสมัครอนุรักษ์ 
เต่าทะเล  
๒. รณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากร
ชายฝั่งและถ่ินอาศัยของสัตว์
ทะเลใกล้สูญพันธุ์ การใช้
เครื่องมือประมงที่ไม่ท าลายล้าง 
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ตารางท่ี ๓-๘ เครือข่ายในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต (ต่อ) 

ล าดับ ชื่อเครือข่าย วัตถุประสงค์ การด าเนินงานของเครือข่าย 
๑๒ กลุ่มประมงพื้นบ้าน 

ต าบลรัษฎา 
ชุมชนเกาะสิเหร่ 
ชุมชนท่าจีน 
ชุมชนกิ่งแก้ว 
ชุมชนแหลมตุ๊กแก 
(๑) ประธาน/ผู้ประสานงาน
หลัก: นายด ารง หาญดี  
(๒) เบอร์ติดต่อ:  
08 7386 0944 
(๓) ที่ตั้ง: 25/55 หมู่ที่ 1 
บ้านเกาะสิเหร่ ต าบลรัษฎา 
อ าเภอเมือง 
(๔) ขอบเขตพ้ืนที่ที่ดูแล: 
ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก 
จังหวัดภูเก็ต 

ปกป้อง ดูแล รักษา และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ในพ้ืนที่ 

1. รณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากร
ชายฝั่ง ใช้เครื่องมือประมง 
ที่ไม่ท าลายล้างในการท าการ
ประมง การสร้างมลพิษ มลภาวะ 
2. เพิ่มพ้ืนที่สีเขียว โดยการปลูก
ป่าชายเลน 
3. กิจกรรมเก็บขยะในทะเล 
และในล าคลองร่วมกับหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนอย่าง
ต่อเนื่อง 

13 กลุ่มธนาคารขยะชุมชน 
ธารทอง 5 
(๑) ประธาน/ผู้ประสานงาน
หลัก:  
นายชินบัญชา ปลงไสว 
(๒) เบอร์ติดต่อ:  
09 8631 1615 
(๓) ที่ตั้ง: 67/349 หมู่ที่ 1 
ต าบลวิชิต อ าเภอเมือง  
(๔) ขอบเขตพ้ืนที่ที่ดูแล: 
หมู่บ้านธารทอง 5 ต าบลวิชิต 
จังหวัดภูเก็ต 

ดูแล รักษาสิ่งแวดล้อม 
และจัดการขยะในพื้นที่ 
 

1. จัดตั้งธนาคารขยะชุมชน 
รณรงค์คัดแยกขยะ 
2. ร่วมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ 
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ตารางท่ี ๓-๘ เครือข่ายในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต (ต่อ) 

ล าดับ ชื่อเครือข่าย วัตถุประสงค์ การด าเนินงานของเครือข่าย 
๑๔ เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน  
ต าบลราไวย์ 
(๑) ประธาน/ผู้ประสานงาน
หลัก: นายณเรศ สมบูรณ์ 
(๒) เบอร์ติดต่อ:  
08 1956 2923 
(๓) ที่ตั้ง: 31/8 หมู่ที่ 5 
ต าบลราไวย์ อ าเภอเมือง 
(๔) ขอบเขตพ้ืนที่ที่ดูแล: 
ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก
และด้านใต้ จังหวัดภูเก็ต 

ปกป้อง ดูแล รักษา และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ในพ้ืนที่ 
 

๑. รณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากร
ชายฝั่ง ใช้เครื่องมือประมง 
ที่ไม่ท าลายล้างในการท าการ
ประมง  
๒. เฝ้าระวังการสร้างมลพิษ
มลภาวะในต าบล 

๑๕ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว
จังหวัดภูเก็ต 
(1) ประธาน/ผู้ประสานงาน
หลัก: นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม  
(2) เบอร์ติดต่อ: 
0 7661 0365-6 
 (๓) ที่ตั้ง: 100/429  
ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9  
อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
83000 
(๔) ขอบเขตพ้ืนที่ที่ดูแล: 
จังหวัดภูเก็ต 

๑. เพ่ือส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการท่องเที่ยวใน
จังหวัดภูเก็ต 
๒. เพ่ือสนับสนุนธุรกิจ 
ทีเ่สริมสร้างการท่องเที่ยวภูเก็ต 
๓. เพ่ือร่วมมือกับหน่วยงานของ
รัฐหน่วยงานหรือสมาคมธุรกิจ 
ที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว 
ก าหนดกฎเกณฑ์และข้อบังคับ
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
เหล่านี้ 
๔. เพ่ือพัฒนา แสวงหา และ
โฆษณาสถานที่ท่องเที่ยวดึงดูด
นักท่องเที่ยวทั้งในและ
ต่างประเทศ 
๕. เพ่ืออนุรักษ์ รักษา ฟ้ืนฟู 

๑. ส่งเสริมธุรกิจที่เก่ียวข้อง
โดยตรงกับการท่องเที่ยวใน
จังหวัดภูเก็ต เช่น การขนส่ง
โรงแรม อาหารและเครื่องดื่ม
ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ร้านขาย
ของที่ระลึก หรือธุรกิจ
นันทนาการและการพักผ่อน 
๒. สนับสนุนธุรกิจที่เสริมสร้าง
การท่องเที่ยวภูเก็ต เช่น ธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรม 
MICE (การประชุมสิ่งจูงใจการ
ประชุมนิทรรศการ) ธุรกิจทาง
การแพทย์หรือกีฬา 
๓. สนับสนุน อ านวยความสะดวก
และแก้ไขอุปสรรคใด ๆ ใน
ข้อตกลงทางธุรกิจระหว่างสมาชิก 
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ตารางท่ี ๓-๘ เครือข่ายในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต (ต่อ) 

ล าดับ ชื่อเครือข่าย วัตถุประสงค์ การด าเนินงานของเครือข่าย 
  และสงวนทรัพยากรของชาติ

และประเพณีท้องถิ่น 
๖. เพ่ืออ านวยความสะดวก 
และรักษาความปลอดภัย
ตลอดจนการด าเนินธุรกิจ 
ที่เป็นธรรม 
๗. เพ่ือท าหน้าที่เป็นสื่อกลางใน
การรับบริจาคในบางครั้ง 
ไปจนถึงการให้รางวัลแก่สมาชิก
หรือไม่ใช่สมาชิกซึ่งส่งเสริมหรือ
ประชาสัมพันธ์ PTA หรือ
อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับการ
ท่องเที่ยวในภูเก็ตเป็นครั้งคราว 
ไม่ด าเนินธุรกิจที่เก่ียวข้องกับ
การเมืองทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม 
๘. เพ่ือสนับสนุนและช่วยเหลือ
สมาคมหรือองค์กรต่าง ๆ  
ที่มุ่งส่งเสริมอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต 

และฝ่ายอื่น ๆ 
๔. จัดเวทสีัมมนา แลกเปลี่ยน
การวิจัยและความคิดเห็นกับ
พันธมิตรทางธุรกิจ เพ่ือเผยแพร่
จดหมายข่าวความรู้หรือสถิติแก่
สมาชิกเพ่ือปรับปรุงคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์และบริการ 
และยกระดับมาตรฐานเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของ
ตลาด 

๑๖ สภาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต 
(1) ประธาน/ผู้ประสานงาน
หลัก: นายสรายุทธ มัลลัม 
(2) เบอร์ติดต่อ: 
0 7634 0551-4 
(๓) ที่ตั้ง: 208  
ถนนราษฏร์อุทิศ 200 ปี  

๑. เพ่ือเป็นตัวแทนของ
ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในด้าน
การประสานงานอย่างมีระบบ
ระหว่างรัฐกับเอกชนและ
เอกชนกับเอกชนด้วยกัน 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาการประกอบกิจการ 
การท่องเที่ยว 

๑. จัดพบปะ ประชุม
ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวใน
การส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 
๒. เสนอความเห็น หรือให้
ค าปรึกษาต่อหน่วยงานภาครัฐใน
เรื่องเก่ียวกับการท่องเที่ยว 
๓. ให้ความร่วมมือแลกเปลี่ยน 
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ตารางท่ี ๓-๘ เครือข่ายในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต (ต่อ) 

ล าดับ ชื่อเครือข่าย วัตถุประสงค์ การด าเนินงานของเครือข่าย 
 ต าบลป่าตอง อ าเภอกะทู้  

จังหวัดภูเก็ต 83150 
(๔) ขอบเขตพ้ืนที่ที่ดูแล: 
จังหวัดภูเก็ต 

๓. เพ่ือส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 
สถานที่ท่องเที่ยว โบราณสถาน
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
เอกลักษณ์ของความเป็นไทย 
๔. เพ่ือส่งเสริมให้มีจรรยา
มารยาทในการท่องเที่ยว 
๕. เพ่ือส่งเสริมให้มีระบบการ
รับรองคุณภาพ ระบบมาตรฐาน
และระบบประกันคุณภาพของ
ธุรกิจที่เก่ียวกับสินค้าหรือ
บริการส าหรับนักท่องเที่ยว 
๖. เพ่ือควบคุม ดูแลให้สมาชิก
ผู้ประกอบการท่องเที่ยว
ด าเนินการอย่างมีคุณภาพ มี
คุณธรรมและมีจรรยาบรรณ 
๗. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
การศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทดลอง 
อบรม และเผยแพร่วิชาการ 
และเทคโนโลยีเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
ให้แก่สมาชิกหรือบริการแก่
บุคคลทั่วไป 
๘. เพ่ือประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ต่อสมาชิกและบุคคลทั่วไปทั้ง
ภายในประเทศและภายนอก
ประเทศ 

ข้อมูลข่าวสารแก่บุคคลที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมกิจการ
ด้านการท่องเที่ยวทั้ง
ภายในประเทศและภายนอก
ประเทศ 
๔. ประชุม สัมมนาด้านการ
คุ้มครองและรักษาผลประโยชน์
ของสมาชิกเก่ียวกับการท่องเที่ยว 
และติดตามผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยวให้ด าเนินการอย่างมี
คุณภาพ มีคุณธรรม และมี
จรรยาบรรณ 
๕. ส่งเสริมให้มีการช่วยเหลือ
เกื้อกูลระหว่างสมาชิกด้วยกัน 
ศึกษาและหาทางแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับการประกอบ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
ด าเนินกิจการอ่ืนใดที่เป็น
ประโยชน์ต่อการท่องเที่ยว 
๖. การสร้างความยั่งยืนและ
สมดุล สร้างภูเก็ตให้เป็น 
happiness for all ที่ทั้ง
นักท่องเที่ยว และผู้อยู่อาศัยบน
เกาะจะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
มีชีวิตที่มีความสุข และเติบโต
อย่างยั่งยืน 
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ตารางท่ี ๓-๘ เครือข่ายในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต (ต่อ) 

ล าดับ ชื่อเครือข่าย วัตถุประสงค์ การด าเนินงานของเครือข่าย 
๑๗ สมาคมพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ 
จังหวัดภูเก็ต 
(1) ประธาน/ผู้ประสานงาน
หลัก: นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช    
(2) เบอร์ติดต่อ: 
08 6471 4874,  
09 3996 7808 
(๓) ที่ตั้ง: จังหวัดภูเก็ต 
(๔) ขอบเขตพ้ืนที่ที่ดูแล: 
จังหวัดภูเก็ต 
 

1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการ
ประกอบธุรกิจการค้า  
และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
ทั้งในทางปฏิบัติ และทาง
วิชาการ 
2. เพ่ือสนับสนุน และช่วยเหลือ
สมาชิก แก้ไขอุปสรรคต่าง ๆ 
ในการประกอบการค้าของ
สมาชิก รวมทั้งประนีประนอม
ข้อพพิาทระหว่างสมาชิก หรือ
สมาชิกกับบุคคลภายนอก เพ่ือ
ประโยชน์ร่วมกันในการ
ประกอบการ 
3. เพ่ือเป็นสื่อประสานงานการ
ประกอบการค้า และการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ กับหน่วย
ราชการ และผู้เกี่ยวข้อง  
4. เพ่ือเป็นสื่อกลางระหว่าง
สมาชิกกับชมรม และ
ผู้ประกอบการในต่างประเทศ 
เพ่ือแลกเปลี่ยน ความช่วยเหลือ
ในทางวิชาการ ตลอดจนการ
แลกเปลี่ยน ความรู้ ความ
ช านาญในการประกอบธุรกิจ 
ซึ่งกันและกัน 
5. เพ่ือเป็นสื่อกลางระหว่าง
สมาชิก เพ่ือความสัมพันธ์อันดี
เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ ความ
ช านาญ ในการประกอบธุรกิจ 
และเพ่ือให้ความช่วยเหลือ 

๑. เป็นคณะกรรมการร่วมภาครัฐ
และเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทาง
เศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต (กรอ.
จังหวัดภูเก็ต) 
๒. เป็นคณะกรรมการสนับสนุน
ข้อมูล และส่งเสริมการลงทุน 
ในจังหวัดภูเก็ต 
๓. เป็นคณะท างานสนับสนุนการ
ท างานของกรรมการกลั่นกรอง
การจดทะเบียนธุรกิจเพ่ือป้องกัน
การประกอบธุรกิจอันมีลักษณะ
ใช้คนไทยเป็นตัวแทนอ าพราง 
(Nominee) 
๔. เป็นคณะท างานโครงการ
ศึกษาเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ด้านอนุรักษ์พลังงานจังหวัดภูเก็ต 
๕. เป็นคณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคประจ าจังหวัดภูเก็ต 
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ตารางท่ี ๓-๘ เครือข่ายในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต (ต่อ) 

ล าดับ ชื่อเครือข่าย วัตถุประสงค์ การด าเนินงานของเครือข่าย 
  ในทางวิชาการทางปฏิบัติ และ

ทางการเงินซึ่งกันและกัน 
6. เพ่ือส่งเสริมการวิจัยเกี่ยวกับ
ท าเลที่ดิน การวางแปลน
แผนผัง วิธีการก่อสร้าง และ
การใช้วัสดุก่อสร้าง เพ่ือ
ประโยชน์ในการประกอบการ 
7. เพ่ือส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจของสมาชิกให้ได้มาตรฐาน 
และปรับปรุงวิธีด าเนินการของ
สมาชิกให้ได้ผลยิ่งขึ้น 
8. เพ่ือสอดส่อง และติดตาม
ความเคลื่อนไหวของภาวการณ์
ประกอบธุรกิจการค้า และการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้ง
ภาวะตลาดวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง 
9. เพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่
เกียรติคุณของสมาชิก
ผู้ด าเนินการได้ผลดี เป็นที่
เชื่อถือแก่ประชาชนและทาง
ราชการ 
10. เพ่ือช่วยเหลือ และส่งเสริม
การกุศล 
11. เพ่ือปฏิบัติกิจการอ่ืนเพ่ือ
ประโยชน์ของสมาชิก หรือ
ส่วนรวมตามขอบเขตท่ี
กฎหมายให้อ านาจกระท าได้ 

 

ที่มา : คณะที่ปรึกษา, ๒๕๖๓. 
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จากตารางที่ ๓-๘ จะเห็นได้ว่า เครือข่ายต่าง ๆ ในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม  
จังหวัดภูเก็ต เป็นเครือข่ายที่มีวัตถุประสงค์ไปในทิศทางเดียวกัน คือ การจัดตั้งขึ้นมาเพ่ือการปกป้อง ดูแล 
รักษาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งการฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การบริหาร
จัดการการท่องเที่ยว และการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ โดยส่วนใหญ่เป็นเครือข่ายที่มีบทบาทในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่มาก่อนอยู่แล้ว โดยด าเนินงานด้วยจิตอาสา มีการด าเนิน
กิจกรรมที่ร่วมกันคิดขึ้นเองภายในกลุ่ม มีการร่วมด าเนินงานกับหน่วยงานราชการ ทั้งนี้ สามารถสรุปเครือข่าย
ที่คณะที่ปรึกษาได้ด าเนินการส ารวจและพัฒนาเพ่ือขับเคลื่อนการเฝ้าระวังและติดตามการด าเนินงานตาม
มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัด โดยแบ่งตามลักษณะการด าเนินงานของเครือข่ายออกเป็น ๖ กลุ่ม ได้แก่ 
(๑) การบริหารจัดการทรัพยากรประมง (๒) การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
(๓) การบริหารจัดการขยะ (๔) การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย (๕) การบริหารจัดการการท่องเที่ยว  
และ (๖) การสนับสนุนการประกอบการธุรกิจ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

(๑) การบริหารจัดการทรัพยากรประมง ประกอบด้วย เครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งบ้านพารา ต าบลป่าคลอก อ าเภอถลาง เครือข่ายชุมชนบ้านแหลมยามู เครือข่ายกลุ่ม
อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบ้านคลองก าแพง เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
บ้านป่าคลอก เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบ้านบางลา  เครือข่ายประมงพ้ืนบ้าน 
จังหวัดภูเก็ต กลุ่มประมงพ้ืนบ้านต าบลรัษฎา ชุมชนเกาะสิเหร่ ชุมชนท่าจีน ชุมชนกิ่งแก้ว ชุมชนแหลมตุ๊กแก  
และเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ต าบลราไวย์ 

(๒) การอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประกอบด้วย เครือข่าย
กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบ้านพารา ต าบลป่าคลอก อ าเภอถลาง เครือข่ายชุมชน 
บ้านแหลมยามู เครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบ้านคลองก าแพง เครือข่ายอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบ้านป่าคลอก เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบ้านบางลา 
เครือข่ายประมงพ้ืนบ้านจังหวัดภูเก็ต ชมรม HEALTHY REEF’S ผู้พิทักษ์ปะการัง กลุ่มอนุรักษ์เต่าทะเล 
บ้านไม้ขาว กลุ่มประมงพ้ืนบ้านต าบลรัษฎา ชุมชนเกาะสิเหร่ ชุมชนท่าจีน ชุมชนกิ่งแก้ว ชุมชนแหลมตุ๊กแก 
และเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ต าบลราไวย์ 

(๓) การบริหารจัดการขยะ ประกอบด้วย เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ต าบลเทพกระษัตรี  เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ต าบลวิชิต กลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน  
ชุมชนกิ่งแก้ว กลุ่มธนาคารขยะชุมชนธารทอง 5  

(๔) การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย ประกอบด้วย เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ต าบลเทพกระษัตรี  ชมรม HEALTHY REEF’S ผู้พิทักษ์ปะการัง 
กลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ชุมชนกิ่งแก้ว  และกลุ่มอนุรักษ์เต่าทะเล
บ้านไม้ขาว 
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(๕) การบริหารจัดการการท่องเที่ยว  ประกอบด้วย สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว 
จังหวัดภูเก็ต สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต  

(๖) การสนับสนุนการประกอบการธุรกิจ ได้แก่ สมาคมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จังหวัด
ภูเก็ต 

โดยกลุ่มเครือข่ายต่าง ๆ เหล่านี้มีการกระจายตัวอยู่ในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม  
ตามหลักเกณฑ์ด้านการกระจายตัวทางภูมิศาสตร์ในพ้ืนที่  ประกอบกับการจ าแนกจัดแบ่งพ้ืนที่ย่อยตาม
ประกาศพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมแต่ละพ้ืนที่ ทั้งนี้เพ่ือจัดให้มีเครือข่ายการเฝ้าระวังครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในเขต
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ดังภาพที ่๓-๙ 
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ภาพที่ ๓-๙ การกระจายตัวของเครือข่ายในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต 
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ทั้งนี้ คณะที่ปรึกษาได้วิเคราะห์ความสอดคล้องการด าเนินของเครือข่ายที่จะมีส่วน 
ในการเฝ้าระวัง ติดตาม และเชื่อมโยงกับมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ 

ข้อ ๓ ให้พ้ืนที่ที่ได้มีการก าหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ เขตผังเมืองรวม เขตควบคุมอาคาร 
และเขตควบคุมมลพิษในจังหวัดภูเก็ต 

โดยเครือข่ายควรให้ความส าคัญและมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและคุ้มครองพ้ืนที่ดังกล่าว
ในประกาศ 

ข้อ ๗ ในพ้ืนที่ตามข้อ ๔ การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ (๑) ต้องมีระยะห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร หรือต้องมีระยะห่างจาก
แนวชายเกาะต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร กรณีที่เกาะนั้นไม่มีชายฝั่งทะเล (๒) พ้ืนที่บริเวณที่ ๑ ในระยะ 
 ๓๐ เมตร ต่อจากพ้ืนที่ตาม (๑) ให้ท าได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๖ เมตร และมีที่ว่างไม่น้อย 
กว่าร้อยละ ๗๕ ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาต (๓) พ้ืนที่บริเวณท่ี ๒ ให้ท าได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๒ 
เมตร และต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตส าหรับอาคารประเภทบ้านเดี่ยวบ้าน
แฝด อาคารสาธารณะ อาคารอยู่อาศัยรวม หรือส านักงาน ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของที่ดินแปลงที่ 
ขออนุญาตส าหรับอาคารประเภทห้องแถวตึกแถว บ้านแถว หรืออาคารพาณิชย์ 

โดยเครือข่ายควรให้ความส าคัญและมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและคุ้มครองการก่อสร้าง 
ดัดแปลงที่อยู่อาศัย อาคาร ตลอดจนระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่จะไปกระทบกับทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

ข้อ ๑๐ ในพ้ืนที่บริ เวณที่  ๙ ห้ามกระท าการหรือประกอบกิจกรรม ดังต่อไปนี้   
(๑) ท าการประมงโดยใช้เครื่องมือ (ก) เครื่องมืออวนล้อม อวนญี่ปุ่น อวนต้อนปลาทุกชนิด และลอบดักปลา 
ทุกขนาดในพ้ืนที่แนวปะการัง (ข) เครื่องมืออวนทับตลิ่ง (อวนชัก) อวนลอยปลาทราย ซึ่งใช้ประกอบ  
กับเครื่องมือกระทุ้งน้ าการประมง อวนถ่วง หรือจมกะเบนในบริเวณแหล่งหญ้าทะเล (๒) ท าให้เกิดมลพิษ ขยะ
มูลฝอย สารแขวนลอย ตะกอนแขวนลอย และมลสารปนเปื้อนจากการเดินเรือ การจอดเรือ การขนส่ง  
หรือการขนถ่าย ที่มีผลท าให้คุณภาพน้ าทะเลเสื่อมโทรมหรือเสียสภาพความเป็นธรรมชาติ ซึ่งอาจมีผลกระทบ
ต่อทรัพยากรชีวภาพทางทะเล เช่น ปะการัง หญ้าทะเล สัตว์ทะเล (๓) เก็บ ท าลาย หรือกระท าด้วยประการ 
ใด ๆ ที่อาจเป็นอันตรายหรือมีผลกระทบต่อปะการัง ซากปะการัง หินปะการัง กัลปังหา หรือหญ้าทะเล  
(๔) ทอดสมอเรือ หรือกระท าการใด ๆ ที่มีผลต่อสภาพพ้ืนทะเลในบริเวณที่มีแหล่งหญ้าทะเล แนวปะการัง  
หินปะการัง และกองหินใต้ทะเลตามธรรมชาติ รวมทั้งพ้ืนที่โดยรอบแหล่งธรรมชาติดังกล่าวในระยะ  
๓๐๐ เมตร เช่น กิจกรรมเดินท่องเที่ยวใต้ทะเล (Sea walker) เรือท้องกระจก หรือเรือประเภทที่ใช้ 
ความดันอากาศกดน้ าให้ออกจากเรือเพ่ือดูปลาใต้ท้องทะเล (๕) จับ ดัก ล่อ ฆ่า น าขึ้นมาจากทะเล หรือกระท า
การใด ๆ อันเป็นอันตรายต่อเต่าทะเล พะยูน โลมา วาฬ ปลาฉลามวาฬ หรือสัตว์ทะเลหายากอ่ืน ๆ ตาม 
ที่กฎหมายก าหนด 
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โดยเครือข่ายควรให้ความส าคัญและมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและคุ้มครองทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

ข้อ ๑๑ ในพ้ืนที่ตามข้อ ๔ ห้ามกระท าการหรือประกอบกิจกรรม ดังต่อไปนี้   
(๓) การถม ปรับพ้ืนที่ หรือปิดกั้น ซึ่งท าให้แหล่งน้ าสาธารณะในแผ่นดินและแหล่งน้ าในขุมเหมืองตื้นเขิน  
หรือเปลี่ยนทิศทางหรือท าให้น้ าในแหล่งน้ านั้นไม่อาจไหลไปได้ตามปกติ (๔) การกระท าใด ๆ ที่เป็นการเปลี่ยน
สภาพธรรมชาติของพ้ืนที่พรุ และป่าชายเลน (๖) การปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ าล าน้ า (๗) การปล่อยทิ้งมลพิษ 
ลงสู่แหล่งน้ าหรือทะเล เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้ผ่านการบ าบัดตามมาตรฐานที่กฎหมายก าหนดแล้ว (๘) การจับ
หรือครอบครองปลาสวยงามตามบัญชี ๓ ท้ายประกาศ 

โดยเครือข่ายควรให้ความส าคัญและมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและคุ้มครอง 
การปรับเปลี่ยนสภาพแหล่งน้ า ป่าชายเลน การสร้างสิ่งล่วงล้ าล าน้ า การปล่อยมลพิษลงสู่ แหล่งน้ า การจับ 
หรือครอบครองปลาสวยงาม  

ข้อ ๑๕ การรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) หรือรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 

โดยเครือข่ายควรให้ความส าคัญและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและติดตามการจัดท า
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการก่อสร้างในท้องถิ่นทีจ่ะผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

๓.๓ การจัดประชุมเพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงาน
ตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดชลบุรี  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดภูเก็ต  

โดยในการจัดประชุมเพ่ือสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงาน
ตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ได้ก าหนดให้มีการจัดประชุมอย่างน้อย
จังหวัดละ 2 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยพ้ืนที่ละ 50 คน โดยมีรายละเอียดในการจัดประชุม ดังนี้  

ครั้งที่ 1 ประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 
ทีย่ังไม่มีเครือข่าย  

ครั้งที่ 2 ประชุมประเมินผลการด าเนินงานในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

ทั้งนี้ เนื่องจากจากการที่รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามก าหนดการบริหารราชการ 
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รัฐบาลได้ใช้
มาตรการป้องกันและสกัดกั้นการระบาดของโรคนี้ในหลายรูปแบบ โดยที่ยังไม่มีก าหนดเวลาที่สิ้นสุด ดังนั้น  
เพ่ือให้งานของโครงการด าเนินงานต่อไปได้โดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์และมีคุณภาพ การจัดประชุ ม สถานที่
ประชุม จ านวนคน ระยะห่างในการนั่ง มีลมโกรก สวมหน้ากาก และการล้างมือ โดยยึดจ านวนผู้เข้าร่วม
ประชุมพ้ืนที่ละ 50 คน แบ่งการประชุมย่อยจ านวน 5-6 ครั้ง/พ้ืนที่ การบันทึกเสียงสนทนาและการอัดคลิป
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วิดีโอเพ่ือประกอบการประชุม ให้ความรู้เกี่ยวกับพ้ืนที่คุ้มครองสิ่ งแวดล้อม และมาตรการการบังคับใช้ตาม
ประกาศ รวมทั้งรับฟังความเห็นและสรุปผล 

๑) การจัดประชุมเพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงาน
ตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ ดังนี้ 

การจัดประชุมครั้งที่ ๑ ในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ วัดจากแดง และวันที่ ๕ 
กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ สภาคุ้งบางกะเจ้า มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๕๐ คน (รายชื่อแสดงไว้ในภาคผนวก ก) 

การจัดประชุมครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ศูนย์จัดการพ้ืนที่สีเขียว 
เชิงนิเวศนครเขื่อนขันธ์ และวันที่  31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน 
ต าบลบางน้ าผึ้ง มีผู้เข้ารว่มทั้งสิ้น ๕๐ คน (รายชื่อแสดงไว้ในภาคผนวก ก) 

โดยมีก าหนดการ ดังนี้ 
(๑) ชี้แจงความเป็นมาของโครงการและวัตถุประสงค์ของโครงการ 
(๒) อธิบายรายละเอียดของพ้ืนที่และมาตรการตามประกาศพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
(๓) อธิบายการสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงานของ

เครือข่ายในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
(๔) อธิบายการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงานของเครือข่ายในเขตพ้ืนที่คุ้มครอง

สิ่งแวดล้อม 
(๕) สรุปผลการด าเนินงานในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการ

คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
(๖) รับฟังความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม 
จากการประชุมเพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่าย เครือข่ายในพ้ืนที่ได้มีข้อเสนอ ดังนี้ 
(๑) ให้มีการจัดประชุมสภาคุ้งน้ าเดือนละ ๑ ครั้ ง  เ พ่ือประมวลผลการด าเนินงาน 

ของเครือข่ายทั้ง 6 เครือข่ายในพ้ืนที่คุ้งน้ าบางกะเจ้า 
(๒) ใช้แผนแม่บทคุ้งบางกะเจ้าในการจัดท าแผนและปรับปรุงการด าเนินงานในพ้ืนที่ 
(๓) สร้างการรับรู้ข้อมูลถึงการประกาศพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมคุ้งบางกะเจ้า จากการ

ประเมินมีการรับรู้ เพียง 50 เปอร์เซ็นต์จากประชากรทั้งหมดส่วนมากเป็นผู้ประกอบการ ท้องถิ่น  
หรือคนท่ีมีส่วนได้เสียในพื้นท่ี และอีกส่วนจะไม่รับรู้เพราะเพียงมาอยู่ชั่วคราวซึ่งโดยส่วนใหญ่มาท างานในพ้ืนที่  

(๔) ให้มีมาตรการจูงใจต่อการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่จากป่าเดิมที่มีต้นไม้ใหญ่ และมีเอกสารสิทธิ์
แต่ไม่มีการท าประโยชน์ เมื่อมีการจัดเก็บภาษีท่ีดินฉบับใหม่ ปรากฏว่ามีการตัดถางป่าถมร่องน้ าเพ่ือปลูกกล้วย 
มะพร้าวโดยเจตนาหลักเพ่ือไม่ให้มีการจัดเก็บภาษีในที่ดิน ท าให้สภาพภูมิศาสตร์และทรัพยากรถูกเปลี่ยนไป
และก่อให้เกิดน้ าทว่มขังหมักบ่มมีกลิ่นในชุมชน 

(๕) ควรมีการก าหนดโซนเพ่ือการพัฒนาและการอนุรักษ์เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิต
ชาวคุ้งบางกะเจ้า 
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ภาพที่ ๓-๑๐ การประชุมเพ่ือสร้างและพัฒนาเครือข่าย ณ วัดจากแดง  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๓-๑๑ การประชุมเพ่ือสร้างและพัฒนาเครือข่าย ณ สภาคุ้งบางกะเจ้า 

ภาพที่ ๓-๑๒ การประชุมเพ่ือสร้างและพัฒนาเครือข่าย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบางน้ าผึ้ง 
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๒) การจัดประชุมเพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงาน
ตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี ดังนี้ 

การจัดประชุมครั้งที่ ๑ ในวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ ที่ท าการชุมชนบางละมุง 
อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๕๒ คน (รายชื่อแสดงไว้ในภาคผนวก ก) 

การจัดประชุมครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ ที่ท าการชุมชนบางเสร่ 
อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๕๑ คน (รายชื่อแสดงไว้ในภาคผนวก ก) 

โดยมีก าหนดการ ดังนี้ 
(1) ชี้แจงความเป็นมาของโครงการและวัตถุประสงค์ของโครงการ 
(2) อธิบายรายละเอียดของพ้ืนที่และมาตรการตามประกาศพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
(3) อธิบายการสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงาน  

ของเครือข่ายในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
(4) อธิบายการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงานของเครือข่ายในเขตพ้ืนที่คุ้มครอง

สิ่งแวดล้อม 
(5) สรุปผลการด าเนินงานในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการ

คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
(6) รับฟังความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม 
จากการประชุมเพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่าย เครือข่ายในพ้ืนที่ได้มีข้อเสนอ  ดังนี้ 
(๑) ให้เสนอปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศกระทรวง เรื่องการก าหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการ

คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่อ าเภอบางละมุง และอ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งอยู่ระหว่าง  
การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาข้อ 8 (11) (12) และข้อ 18 ให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่ส าคัญ 
กับการพัฒนาในพ้ืนที ่

(๒) ให้มีการด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับพ้ืนที่  เพ่ือตรวจสอบรายละเอียด 
และจัดท าข้อมูล การประกอบกิจการเรือภัตตาคาร เรือสถานบริการ การเดิน ท่องเที่ยวใต้ทะเล (Sea walker) 
หรือการทอดสมอเรือในแนวปะการัง ตลอดจนแนะน าและก าหนดมาตรการให้ด าเนินการตามกฎหมาย 
เพ่ือประกอบการเสนอขอปรับแก้ไข 

(๓) ให้ด้าเนินการประกาศให้เป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น ้าชายฝั่งในพื นที่ประกาศฯ สร้าง
ความสมดุลในระบบนิเวศชายฝั่งและชุมชน 

(๔) ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนกลไกการประชุมร่วมระหว่างชุมชมกับผู้ประกอบการ
รอบอ่าวอุดมเพ่ือให้มีการติดตามงานที่ครอบคลุมเพ่ือทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 

(๕) ควรส่งเสริมและสนับสนุนกลไกการประชุมร่วมระหว่างชุมชนกับผู้ประกอบการ  
รอบแหลมฉบังเพ่ือให้มีการติดตามงานที่ครอบคลุมเพ่ือทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
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(๖) ให้พัฒนากระบวนการท้า CSR เพ่ือยกระดับไปสู่การตอบแทนคุณค่าระบบนิเวศ PES 
โดยระบุเพ่ิมเข้าไปในประกาศฯ 

(๗) ควรส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ดูแลสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร  โดยชุมชน 
มีส่วนร่วม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๓-๑๓ การประชุมเพ่ือสร้างและพัฒนาเครือข่าย ณ ที่ท าการชุมชนบางเสร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๓-๑๔ การประชุมเพ่ือสร้างและพัฒนาเครือข่าย ณ ที่ท าการชุมชนบางละมุง 

๓) การจัดประชุมเพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงาน
ตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนี้ 

การจัดประชุมครั้งที่ ๑ ใน วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ กลุ่มประมงพ้ืนบ้านหัวถนน 
อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๕๐ คน (รายชื่อแสดงไว้ในภาคผนวก ก) 

การจัดประชุมครั้งที่ ๒ ในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มประมงพ้ืนบ้านชายฝั่งหาดละไม 
อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๕๐ คน (รายชื่อแสดงไว้ในภาคผนวก ก) 

โดยมีก าหนดการ ดังนี้ 
(1) ชี้แจงความเป็นมาของโครงการและวัตถุประสงค์ของโครงการ 
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(2) อธิบายรายละเอียดของพ้ืนที่และมาตรการตามประกาศพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
(3) อธิบายการสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงาน  

ของเครือข่ายในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
(4) อธิบายการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงานของเครือข่ายในเขตพ้ืนที่คุ้มครอง

สิ่งแวดล้อม 
(5) สรุปผลการด าเนินงานในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการ

คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
(6) รับฟังความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม 
จากการประชุมเพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่าย เครือข่ายในพ้ืนที่ได้มีข้อเสนอ ดังนี้ 
(๑) ควรมีการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเก็บขยะบริเวณชายหาด ในรอบ 3 เดือน  

6 เดือน หรือ 1 ปี  
(๒) ควรมีการติดตามเฝ้าระวังสัตว์ทะเลหายาก และแจ้งเบาะแสร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เช่น ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมประมง 
(๓) ควรมีการติดตามการเฝ้าระวังน้ าเสียจากโรงแรม ร้านอาหาร และท่าเรือ 
(๔) ควรมีการก าหนดโทษหรือกฎกติกาของชุมชนให้ชัดเจนเกี่ยวกับมาตรการลงโทษ 

การลักลอบทิ้งขยะ 
(๕) ควรสร้างศักยภาพของเยาวชน โดยการฝึกปฏิบัติ หรือฝึกอบรมการเก็บขยะท้องทะเล 

และการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๓-๑๕ การประชุมเพ่ือสร้างและพัฒนาเครือข่าย ณ กลุ่มประมงพ้ืนบ้านหัวถนน 
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ภาพที่ ๓-๑๖ การประชุมเพ่ือสร้างและพัฒนาเครือข่าย ณ กลุ่มประมงพ้ืนบ้านชายฝั่งหาดละไม 

4) การจัดประชุมเพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงาน
มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองส่ิงแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต ดังนี้ 

การจัดประชุมครั้งที่ ๑ ในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ ที่ท าการอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๖๑ คน (รายชื่อแสดงไว้ในภาคผนวก ก) 

การจัดประชุมครั้งที่ ๒ ในวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ ที่ท าการกลุ่มธนาคารขยะ
ชุมชนธารทอง 5 ชุมชนกิ่งแก้ว จังหวัดภูเก็ต มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๕๔ คน (รายชื่อแสดงไว้ในภาคผนวก ก) 

โดยมกี าหนดการ ดังนี้ 
(1) ชี้แจงความเป็นมาของโครงการและวัตถุประสงค์ของโครงการ 
(2) อธิบายรายละเอียดของพ้ืนที่และมาตรการตามประกาศพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
(3) อธิบายการสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงานของ

เครือข่ายในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
(4) อธิบายการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงานของเครือข่ายในเขตพ้ืนที่คุ้มครอง

สิ่งแวดล้อม 
(5) สรุปผลการด าเนินงานในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการ

คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
(6) รับฟังความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม 
จากการประชุมเพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่าย เครือข่ายในพ้ืนที่ได้มีข้อเสนอ ดังนี้ 
(๑) ควรมีการสร้างความรู้ความเข้าใจในระดับครอบครัว ญาติพ่ีน้อง เพ่ือนฝูง ชุมชน 

สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(๒) ควรมีการก าหนดพ้ืนที่บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
(๓) ให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องสนับสนุนปัจจัยการด าเนินงานและภารกิจของชุมชน 

อย่างต่อเนื่อง 



ห น้ า  | ๓-96 
 

                                                               

                          
 

(๔) ให้หน่วยงานลงพ้ืนที่เพ่ือเข้ามาท างานร่วมกับชุมชน และสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน
อย่างต่อเนื่อง 

(๕) ควรเสริมสร้างจิตส านึกของเยาวชนให้ตระหนักต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การฝึกอบรม 
(๖) ควรมีการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวังขยะและน้ าเสีย 
(๗) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบต่อพ้ืนที่สร้างเครือข่ายภาคประชาชนมาดูแล รักษา ทรัพยากร

ในพ้ืนที ่
(๘) ควรปลูกฝังให้ทุกคนในพื้นท่ีรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ภาพที่  ๓-๑๗  การประชุมเพ่ือสร้างและพัฒนาเครือข่าย  ณ ที่ท าการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ภาพที่ ๓-๑๘ การประชุมเพ่ือสร้างและพัฒนาเครือข่าย ณ กลุ่มธนาคารขยะชุมชนธารทอง 5 และชุมชน 
กิ่งแก้ว 
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๓.๔ การจัดกิจกรรมขับเคลื่อนการด าเนินงานของเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการ
ด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ 
จังหวัดชลบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดภูเก็ต  

ในการจัดกิจกรรมเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานของเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการ
ด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือเป็นแนวทางในการท างานร่วมการท างานของ
เครือข่ายต่าง ๆ ให้มีการเชื่อมโยงการท างานร่วมกัน รวมถึงมีการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล ซึ่งเป็นแนวทาง 
ในการด าเนินงานในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงาน โดยการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนเครือข่ายนี้ 
จะแตกต่างกันไปตามบริบทของแต่ละพ้ืนที่ และตามการด าเนินงานของเครือข่าย พ้ืนที่ละ 1 กิจกรรม  
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยพ้ืนที่ละ 80 คน ดังนี้ 

๑) การจัดกิจกรรมขับเคลื่อนการด าเนินงานของเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตาม 
ผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองส่ิงแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ  
โดยจัดกิจกรรม “รณรงค์ขับเคลื่อนเพ่ือการเฝ้าระวังสภาพดิน น้ า และพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม  
คุ้งบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ” ร่วมกับการประชุมในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียน 
วัดราษฎร์รังสรรค์ ต าบลบางกะเจ้า อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๑๐๗ คน 
(รายชื่อแสดงไว้ในภาคผนวก ข) โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 

(๑) น าเสนอและแลกเปลี่ยน “สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมพ้ืนที่ต าบลบางกะเจ้า ต าบลบางกอบัว ต าบลบางน้ าผึ้ง 
ต าบลบางยอ ต าบลบางกระสอบ และต าบลทรงคะนอง อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ”  

(๒) ระดมความคิดเห็น จัดท าแผน “แนวทางในการด าเนินงานและกิจกรรมขับเคลื่อน
เครือข่ายการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม” 

(๓) เครือข่ายร่วมท ากิจกรรม “รณรงค์ขับเคลื่อนเพ่ือเฝ้าระวังสภาพดิน น้ า และพ้ืนที่สีเขียว
ในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม คุ้งบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ” 

  ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรมและการประชุมดังกล่าวท าให้ได้แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม 
และขับเคลื่อนของเครือข่าย ดังนี้ 

(1) กิจกรรมการศึกษาเรียนรู้สภาพระบบนิเวศสภาพดิน น้ า และพืชในพ้ืนที่คุ้งบางกะเจ้า 
(2) กิจกรรมการติดตามและร่วมแก้ปัญหาเรื่องการจัดการพ้ืนที่คุ้งบางกะเจ้า 
(3) กิจกรรมในการเฝ้าระวังการทิ้งขยะและน้ าเน่าเสียที่ปล่อยสู่แหล่งน้ าธรรมชาติในพ้ืนที่

บริเวณท่ีพักอาศัยและแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 
(4) การจัดกลไกการท างานและสร้างกระบวนการท างานอย่างมีส่วนร่วมกับผู้แทนชุมชน 

และท้องถิ่น 
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ภาพที่ ๓-๑๙ กิจกรรม“รณรงค์ขับเคลื่อนเพ่ือการเฝ้าระวังสภาพดิน น้ า และพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม คุ้งบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ” เยาวชนรักษ์พ้ืนที่สีเขียว คุ้งบางกะเจ้า 

๒) การจัดกิจกรรมขับเคลื่อนการด าเนินงานของเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตาม 
ผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี  
โดยจัดกิจกรรม “ร่วมรณรงค์ขับเคลื่อนส ารวจคลองและชายฝั่งทะเลที่มีผลกระทบจากการพัฒนาพ้ืนที่ 
คลองบางละมุง และการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี” ร่วมกับการประชุมในวันที่ ๔ สิงหาคม 
พ.ศ. 2563 ณ ศาลาชุมชนบางละมุง อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๘๐ คน (รายชื่อ 
แสดงไว้ในภาคผนวก ข) โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 

(๑) น าเสนอและแลกเปลี่ยน “สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณพ้ืนที่อ าเภอบางละมุง และอ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี”  

(๒) ระดมความคิดเห็น จัดท าแผน “แนวทางในการด าเนินงานและกิจกรรมขับเคลื่อน
เครือข่ายการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม” 

(๓) เครือข่ายร่วมท ากิจกรรม “ส ารวจคลองและชายฝั่งทะเลที่มีผลกระทบจากการพัฒนา
พ้ืนทีค่ลองบางละมุง และการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี” 

ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรมและการประชุมดังกล่าวท าให้ได้แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม 
และขับเคลื่อนของเครือข่าย ดังนี้ 

(๑) กิจกรรมการติดตาม แก้ปัญหาเรื่องการจัดการขยะและน ้าเน่าเสียที่ปล่อยลงสู่แหล่งน ้า
ธรรมชาติในพื นที่บริเวณท่ีพักอาศัยและแหล่งท่องเที่ยวพัทยา 

(๒) การจัดกลไกการด้าเนินงาน การสร้างกระบวนการท้างานอย่างมีส่วนร่วมกับผู้แทนชุมชน
และท้องถิ่น 
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(๓) กิจกรรมในการติดตามการด้าเนินการก่อสร้างถนนสาธารณะที่ไม่มีป้ายไฟเตือนผู้สัญจร 
ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตราย นอกจากนี  ยังมีปัญหาฝุ่นควันจากการด้าเนินการก่อสร้างโดยไม่มีมาตรการป้องกัน
และจัดการที่ด ี

(๔) การบริหารจัดการผังเมืองรวมโดยชุมชนพื นที่มีส่วนร่วมก่อนด้าเนินการประกาศใช้จริง 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๓-๒๐ กิจกรรมส ารวจและชายฝั่งทะเลที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาพ้ืนที่ 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ ๓-๒๑ การประชุมทีช่มรมชาวประมงพ้ืนบ้าน บางละมุง จังหวัดชลบุรี 

๓) การจัดกิจกรรมขับเคลื่อนการด าเนินงานของเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตาม 
ผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
โดยจัดกิจกรรม “เก็บขยะใต้ท้องทะเล และการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุราษฎร์ธานี” ร่วมกับ
การประชุมในวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมเดอะฟอร์ด รีสอร์ท อ าเภอเกาะพะงัน  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี และกิจกรรม “เติมความอุดมสมบูรณ์ชายฝั่งทะเล และการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี” ร่วมกับการประชุมในวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ที่ท าการประมงพ้ืนบ้าน 
หาดละไม ต าบลมะเร็ต อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๑๒๓ คน (รายชื่อแสดงไว้ 
ในภาคผนวก ข) โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 
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(๑) น าเสนอและแลกเปลี่ยน “สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณพ้ืนที่ต าบลตลิ่งงาม ต าบลบ่อผุด ต าบลมะเร็ต  
ต าบลแม่น้ า ต าบลหน้าเมือง ต าบลอ่างทอง ต าบลลิปะน้อย อ าเภอเกาะสมุย และต าบลเกาะพะงัน  
ต าบลบ้านใต้ ต าบลเกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี”   

(๒) ระดมความคิดเห็น จัดท าแผน “แนวทางในการด าเนินงานและกิจกรรมขับเคลื่อน
เครือข่ายการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม” 

(๓) เครือข่ายร่วมท ากิจกรรม “เก็บขยะใต้ท้องทะเล และการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี” และกิจกรรม “เติมความอุดมสมบูรณ์ชายฝั่งทะเล และการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี”  

ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรมและการประชุมดังกล่าวท าให้ได้แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม 
และขับเคลื่อนของเครือข่าย ดังนี้ 

(1) การจัดให้มีการพบปะพูดคุยกันอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
เช่น เครือข่ายประมง เครือข่ายชายฝั่ง เครือข่ายป่าชุมชน อาสาสมัคร สมาคมและชมรมต่าง ๆ 

(2) การจัดให้มีกิจกรรมพัฒนาคนรุ่นใหม่และเยาวชน 
(3) การจัดให้มีการรายงานการเฝ้าระวัง สถานการณ์ ปัญหาในแต่ละพ้ืนที่ 
(4) การร่วมสร้างกฎกติกาในการใช้ประโยชน์ชายฝั่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๓-๒๒ กิจกรรมปล่อยลูกปูม้า 1,000,000 ตัว เพ่ือเพ่ิมทรัพยากรชายฝั่งอ าเภอเกาะสมุย 
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ภาพที่ ๓-๒๓ กิจกรรมการจัดการขยะทะเลอ าเภอเกาะพะงัน 

๔) การจัดกิจกรรมขับเคลื่อนการด าเนินงานของเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตาม 
ผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต  
โดยจัดกิจกรรม “เก็บขยะ และการปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนกิ่งแก้ว ซอย 1 หมู่ที่ 3 ต าบลรัษฎา” ร่วมกับ 
การประชุมในวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพด้านสิ่งแวดล้อมชุมชนกิ่งแก้ว ซอย 1 
หมู่ที่ 3 ต าบลรัษฎา อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๑๐๕ คน (รายชื่อแสดงไว้ในภาคผนวก ข) 
โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 

(๑) น าเสนอและแลกเปลี่ยน “สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต   

(๒) ระดมความคิดเห็น จัดท าแผน “แนวทางในการด าเนินงานและกิจกรรมขับเคลื่อน
เครือข่ายการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครอง 

(๓) เครือข่ายร่วมท ากิจกรรม “เก็บขยะ และการปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนกิ่งแก้ว ซอย 1 หมู่ที่ 
3 ต าบลรัษฎา” 

ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรมและการประชุมดังกล่าวท าให้ได้แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม 
และขับเคลื่อนของเครือข่าย ดังนี้ 

(๑) การส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการขยะในระดับครัวเรือน 
(๒) การรวมตัวกันของคนในชุมชนให้ความรู้เกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน  
(๓) การส่งเสริมความรู้ในสถานที่ศึกษาเพ่ือปลูกฝังเยาวชนในด้านสิ่งแวดล้อม 
(๔) การขับเคลื่อนไลน์กลุ่มตาสับปะรด 
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ภาพที่ ๓-๒๔ กิจกรรมการเก็บขยะและแยกขยะเพ่ือน ามารีไซเคิล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๓-๒๕ การประชุมที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพด้านสิ่งแวดล้อมชุมชนกิ่งแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

๓.๕ การจัดประชุมสัมมนาเพื่อน าเสนอผลการศึกษาโครงการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดชลบุรี   
จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดภูเก็ต  

การประชุมสัมมนาเพ่ือน าเสนอผลการศึกษาโครงการบริหารจัดการพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอผลในการสร้าง และพัฒนาเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงาน
ตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในแต่ละจังหวัดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่ โดยในการประชุมดังกล่าวนี้ 
นอกจากการน าเสนอผลการศึกษาแล้ว ยังได้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อการด าเนินงาน 
มาตรการต่าง ๆ ในพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง  โดยจัดประชุม
พ้ืนที่ละ 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยพ้ืนที่ละ 80 คนขึ้นไป ซ่ึงผลการประชุมสามารถสรุปได้ดังนี้ 
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๑) การจัดประชุมสัมมนาเพื่อน าเสนอผลการศึกษาโครงการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมศูนย์จัดการพ้ืนที่สี เขียวเชิงนิ เวศนครเขื่อนขันธ์  อ าเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๑๐๘ คน (รายชื่อแสดงไว้ในภาคผนวก ง) 

ทั้งนี้ ผลที่เกิดจากการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ สามารถสรุปไดด้ังนี้ 
สภาพปัญหา 
(1) ในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน มีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างกีดขวางล ารางสาธารณะ  

โดยเจ้าของที่ดินอ้างว่าเป็นสิทธิของตนเอง และหน่วยงานในพ้ืนที่เป็นผู้ให้อนุญาต อันท าให้เห็นถึงช่องว่าง  
ในการบริหารจัดการพ้ืนที่ และสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชนไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎกระทรวง 

(2) การประกาศพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือการอนุรักษ์ในพ้ืนที่คุ้งบางกะเจ้า แต่ในกรณีที่มีนายทุน 
มาซื้อที่ดินในพ้ืนที่และตัดต้นไม้ออกทั้งหมด แต่ไม่ได้มีการท าประโยชน์อย่างอ่ืนในที่ดินนั้น ประชาชน 
มีค าถามว่ารัฐมีนโยบายหรือแนวทางในการด าเนินการกรณีแบบนี้อย่างไรบ้าง 

(3) ภาครัฐขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทของชุมชนอย่างแท้จริง 
กลไก และประเด็นในการขับเคลื่อนเครือข่าย 
(1) ในพ้ืนที่บางกะเจ้ามีสภาคุ้งบางกะเจ้า ซึ่งเป็นสภาผู้น าของชุมชน มีสมาชิกประมาณ ๙๐ 

คน จาก ๖ ต าบล 
(2) เริ่มด าเนินการในพ้ืนที่ต าบลบางกะเจ้าและต าบลบางกอบัวก่อน แล้วจึงขยายไปยังพ้ืนที่

อ่ืน โดยเสนอให้มีกลไกการขับเคลื่อนเครือข่าย ดังนี้ 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๓-๒๖ กลไกการขับเคลื่อนเครือข่ายเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ 

โดยมีการแบ่งระยะการขับเคลื่อนออกเป็น 
ระยะที่ ๑ (๑-๒ ปี) จัดตั้งศูนย์ประสานงานเครือข่ายชุมชนคุ้งบางกะเจ้า โดยมีส านักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการเป็นผู้รับผิดชอบในการให้ข้อเสนอแนะ สนับสนุนการ
จัดประชุมทุก ๆ ๓ เดือน เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความเข้มแข็งให้แก่เครือข่าย 

ชุมชน ๖ ต าบล +
สภาคุ้งบางกะเจ้า 

ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ท้องที่ 

ผู้ประกอบการ 

พื้นที่สีเขียว 
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ระยะที่ ๒ (ตั้งแต่ ๓ ปีขึ้นไป) คณะกรรมการคุ้มครองพ้ืนที่สิ่งแวดล้อมมาร่วมด าเนินงานกับ
เครือข่าย สร้างพ้ืนที่การเรียนรู้  ขอการสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนสิ่งแวดล้อม จัดท าฐาน ข้อมูล 
และรวบรวมองค์ความรู้ต่าง ๆ ในพื้นที่  

ประเด็นในการขับเคลื่อนเครอืข่าย 
(1) การอนุรักษ์/ฟ้ืนฟูพ้ืนที่สีเขียว 
(2) การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
(3) ภาษีท่ีดิน 
(4) การรุกล้ าพ้ืนที่สาธารณะ 
(5) ปัญหาน้ าเสียในคลอง 
(6) การท่องเที่ยวชุมชน 
(7) การจัดการขยะ 
(8) การพัฒนาที่สอดคล้องกับพ้ืนที่ การพัฒนาที่ยั่งยืน 
ข้อเสนอจากเครือข่ายในการขับเคลื่อน 
(1) หน่วยงานซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อกฎกระทรวงที่ก าหนดให้พ้ืนที่ต าบลบางกะเจ้า 

ต าบลบางกอบัว ต าบลบางน้ าผึ้ง ต าบลบางยอ ต าบลบางกระสอบ และต าบลทรงคนอง อ าเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการเป็นเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ต้องสร้างการรับรู้ ท าความเข้าใจกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชนในพ้ืนที่เกี่ยวกับกฎกระทรวงนี้
เพ่ือให้มีความเข้าใจถูกต้อง ตรงกัน เพ่ือได้รับทราบถึงมาตรการต่าง ๆ ที่กฎกระทรวงฯ ได้ก าหนดไว้ 
อันจะน าไปสู่การปฏิบัติได้ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎกระทรวง โดยไม่ใช้ข้ออ้างว่าไม่รู้เพ่ือหาผลประโยชน์  

(2) การใช้กฎหมายต้องพิจารณาตามสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ 
(3) ควรมีการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ี โดยการจัดการประชุมในพ้ืนที่ 
(4) หน่วยงานที่ รับผิดชอบโดยตรงต่อกฎกระทรวงนี้  ต้องมีบุคลากรที่ รับผิดชอบ 

ในการประสานงานกับเครือข่าย รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่าย เติมข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ภาพที่ ๓-๒๗ การประชุมสัมมนาเพ่ือน าเสนอผลการศึกษาโครงการบริหารจัดการพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ระดับจังหวัด ในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ 

๒) การจัดประชุมสัมมนาเพื่อน าเสนอผลการศึกษาโครงการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
ณ ห้องประชุมเมืองใหม่ ๑ เทศบาลนครแหลมฉบัง อ าเภอศรีราชา และอ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี   
มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๙๖ คน (รายชื่อแสดงไว้ในภาคผนวก ง) 

ทั้งนี้ ผลที่เกิดจากการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
กิจกรรมชุมชน 
(1) ท าซั้งเชือก 
(2) ท าบ้านปลา 
(3) ปลูกป่าชายเลน 
(4) เก็บขยะชายหาด 
(5) ปลูกปะการัง 
(6) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า 
(7) ธนาคารปู 
สภาพปัญหา 
(1) การเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ป่าชายเลนเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม (มีเอกสารสิทธิ์) 
(2) น้ าเสียจากอุตสาหกรรม ชุมชน ส่งผลต่อสัตว์น้ า เช่น ปลาตีน ปูแสม ปูก้ามดาบ ปูลม 
(3) ขยะ (จากเมือง) ตกค้างในทะเล โดยส่วนมากจะเป็นขยะพลาสติก 
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(4) การกัดเซาะชายฝั่ง 
(5) การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน 
(6) การใช้ช่องว่างของกระบวนการศึกษาผลกระทบ การขออนุญาตสร้างอาคาร และการท า

ประชาพิจารณ์ทีเ่อ้ือผลประโยชน์ให้แก่นายทุน 
(7) หน่วยงานภาครัฐไม่ได้สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของภาคประชาชนอย่างจริงจัง 
(8) หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลพ้ืนที่ไม่ได้ปฏิบัติ

หน้าที่อย่างจริงจัง 
(9) น้ ามันรั่วในทะเล 
(10) การจัดการขยะในทะเล/ใต้ทะเล ปัญหาขยะใต้ทะเลท าให้ท าการประมงไม่ได้ เครื่องมือ

ประมงเสียหาย (เกิดจากบริษัท/เรืออุตสาหกรรมไม่มีการจัดการขยะ) 
(11) ด้านการประมง การจัดการเขตพ้ืนที่ท าประมงของประมงพ้ืนบ้าน ได้แก่ (๑) ปัญหาเรือ

กีดขวางหน้าเทศบาลต าบลศรีราชา ท าให้ปิดกั้นพ้ืนที่ประมง (๒) สะพานท่าเรือปิด ชาวประมงต้องแบกภาระ
ค่าน้ ามัน เนื่องจากต้องเดินทางอ้อมในระยะทางที่ไกลขึ้น 

(12) ไม่มีระบบฐานข้อมูลของชุมชน 
(13) ไม่ให้ความส าคัญ หรือให้ความสนใจในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
แนวทางในการแก้ไขปัญหา 
(1) ให้มีการเปิดเผยข้อมูลระวางที่ดิน 
(2) ให้หน่วยงานภาครัฐตรวจสอบการด าเนินใด ๆ ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่อันจะส่งผลกระทบ 

ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างตรงไปตรงมา และด าเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเมื่อพบ
การกระท าผิด 

(3) ให้มีบทลงโทษส าหรับผู้กระท าผิดในการทิ้งขยะ ภาครัฐควรมีนโยบายในการจัดการขยะ
ต้นทาง การปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ควรจัดท าตะแกรงดักขยะเพ่ือไม่ให้ลงสู่ทะเล 

(4) หน่วยงานภาครัฐควรมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง 
(5) ให้มีช่องทาง กระบวนการ ระบบข้อมูลเพื่อร้องเรียนที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
(6) มาตรการที่จะยุติการทิ้งขยะจากเรือพาณิชย์  ได้แก่ (๑) สร้างช่องทางการแจ้ง  

(๒) การยุติ/การแก้ไขปัญหา (๓) การด าเนินการของภาครัฐ (๔) ให้หน่วยงานรัฐสื่อสารกลับมาที่ชุมชน  
(๕) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะตนเอง เช่น ท าความเข้าใจกับผู้ประกอบการ ก าหนดข้อตกลง  
มีมาตรการเอาผิด มีสถานที่ทิ้ง/จัดการชัดเจน (๖) ท าโครงการจัดการขยะใต้ทะเล ในพ้ืนที่ชายฝั่งหน้าอ่าว 
หัวแหลมฉบัง-ศรีราชา 

(7) ปรับปรุงวิธีบริหารจัดการขยะและเชื่อมโยงความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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(8) ประเด็นพ้ืนที่ท าประมงพ้ืนบ้าน ดังนี้ (๑) ให้มีการดูแล จัดการคุ้มครองพ้ืนที่ท าประมง
พ้ืนบ้าน (๒) ให้มีการทบทวนพ้ืนที่จอดเรือพาณิชย์ไม่ให้ทับซ้อนกับพ้ืนที่ท ากิน (๓) ให้มีการคุ้มครองจัดพ้ืนที่ 
ท ากินส าหรับผู้ประกอบอาชีพประมงพ้ืนบ้านอย่างเหมาะสม (๔) จัดให้มีกระบวนการพูดคุย ปรึกษาหารือ  
และมีการจัดการพ้ืนที่ร่วมกัน 

(9) ระบบข้อมูลพื้นฐาน ให้มีการจัดท า รวบรวมข้อมูลที่ครอบคลุมปัญหาของชุมชน 
กลไกการขับเคลื่อนเครือข่าย 
จัดตั้งคณะท างานระดับต าบล ต าบลละ ๑๐ คน ประกอบด้วย 
(1) ตัวแทนท้องที่ ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
(2) ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาลต าบล 

เทศบาลเมือง และเทศบาลนครในพื้นที ่
(3) ผู้น าชุมชน องค์กรชุมชน และเครือข่าย 
โดยต้องมีการสนับสนุนให้ 
(1) มีการประชุมร่วมกันระหว่างตัวแทนภาคส่วนต่าง ๆ เดือนละ ๑ ครั้ง 
(2) มีการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง 
(3) มีการบริหารจัดการพ้ืนที่ร่วมกัน โดย (๑) มีการติดตาม ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในทุกข้ันตอน ตั้งแต่การร่วมคิด ร่วมติดตาม ตรวจสอบการด าเนินการ (๒) มีการสื่อสารสองทาง
เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้ (๓) มีระบบข้อมูลกลาง/ฐานข้อมูลที่เข้าใจร่วมกัน โดยใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือให้ประชาชนติดตามได้ เช่น การแจ้งในเว็บไซต์สิ่งแวดล้อมจังหวัด สายด่วน ๑๑๑๑ (๔) มีกลไกตัวแทน 
โดยการจัดประชุมต่อเนื่อง 

(4) มีการประชุมต่อเนื่อง โดย (๑) กฎหมายคุ้มครองต้องมีมาตรการท าให้สามารถด าเนินการ
ได้จริง (๒) ให้มีจุดรับแจ้งความเดือดร้อนและสร้างกระบวนการแก้ไขปัญหาปรึกษากับชุมชนร่วมกัน  
รวมทั้งการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐ จัดสรรงบประมาณ มีแผนงาน มีเจ้าหน้าที่ (๓) ให้มีกลไกการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการติดตาม ตรวจสอบ 

(5) เครือข่ายประมงพ้ืนบ้านศรีราชา-ชลบุรี จะร่วมมือ ประสานงานกับภาครัฐ/ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการด าเนินงานจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมเชิงพ้ืนที่ โดย
ชุมชนจะขอค าปรึกษาจากโครงการกองทุนสิ่งแวดล้อมเพ่ือมาด าเนินการในระดับพื้นที่ 

บทบาทของเครือข่าย 
(1) มีบทบาทในการตรวจสอบการด าเนินงาน หาข้อมูล ชี้เป้า และแจ้งการกระท าความผิด 
(2) เฝ้าระวังตรวจสอบคุณภาพน้ าร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
(3) สร้างความร่วมมือในการจัดการขยะชุมชน 



ห น้ า  | ๓-108 
 

                                                               

                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ ๓-๒๘ การประชุมสัมมนาเพ่ือน าเสนอผลการศึกษาโครงการบริหารจัดการพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ระดับจังหวัด ในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี 

๓) การจัดประชุมสัมมนาเพื่อน าเสนอผลการศึกษาโครงการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ ๙ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเพชรสมุย เทศบาลนครเกาะสมุย อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้เข้าร่วม
ทั้งสิ้น ๘๔ คน (รายชื่อแสดงไว้ในภาคผนวก ง) 

ทั้งนี้ ผลที่เกิดจากการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
กลไกในการพัฒนาและขับเคลื่อนเครือข่าย ใช้ Line Application ในการติดต่อสื่อสาร 

 

 

 

 

 
ภาพที่ ๓-๒๙ กลไกการขับเคลื่อนเครือข่ายเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

กลุ่มอนุรกัษ ์

(ภาคชมุชน เอกชน) 

 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

กิจกรรมอนุรักษ ์

ภาครัฐ 

(เช่น กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด กรมประมง เป็นต้น) 

คณะกรรมการติดตามและก ากบัฯ 
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ประเด็นในการขับเคลื่อน 
(1) แม่น้ าล าคลอง 
(2) ชายหาด 
(3) ปะการัง 
(4) หญ้าทะเล 
(5) หอยมือเสือ เต่า โลมา ม้าน้ า ปลิงทะเล 
(6) เทียนทะเล 
(7) ป่าชายเลน 
(8) การจับสัตว์น้ าขนาดเล็ก การใช้เครื่องมือผิดกฎหมาย 
(9) ขยะ 
(10) สิ่งปลูกสร้าง 
(11) มลภาวะทางน้ า เสียง 
ข้อเสนอแนะ 
(1) ในท้ายประกาศกระทรวงฯ ควรมีการแนบบัญชีชื่อปลาที่เป็นชื่อทั่วไปตามที่ประชาชน 

ในท้องถิ่นเรียก และมีภาพประกอบเพื่อประชาชนในพื้นที่ไม่เกิดความสับสน 
(2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ ความรู้ (ด้านกฎหมายต่าง ๆ) 

เทคโนโลยีต่าง ๆ แก่กลุ่มอนุรักษ์และประชาชนในพื้นท่ี 
(3) ควรมีการเชื่อมโยงเครือข่ายต่าง ๆ ด้วยกิจกรรมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรทะเล 
(4) ควรมีกระบวนการในการพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่าย เช่น การประชุมร่วม ๔ ครั้ง

ต่อปี โดยใช้กลไกคณะกรรมการติดตามและก ากับฯ 
(5) ควรมีการสนับสนุน/จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของเครือข่าย 
(6) ควรมีการบูรณาการงานร่วมกันระหว่างภาครัฐกับภาครัฐ ภาครัฐกับภาคเอกชน 

ประชาชน 
(7) ควรปรับกฎหมายให้มีความยืดหยุ่น หรือปรับให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่มากกว่า

การน ากฎหมายฉบับเดียวมาประกาศครอบพื้นท่ี 
(8) ควรมีการตรากฎหมายรับรองกลุ่มเครือข่ายต่าง ๆ ในพื้นที่ 
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ภาพที่ ๓-๓๐ การประชุมสัมมนาเพ่ือน าเสนอผลการศึกษาโครงการบริหารจัดการพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ระดับจังหวัด ในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

๔) การจัดประชุมสัมมนาเพื่อน าเสนอผลการศึกษาโครงการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ในวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
ณ ห้องประชุมจามจุรี ๑ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๑๑๖ คน (รายชื่อแสดงไว้ในภาคผนวก ง) 

ทั้งนี้ ผลที่เกิดจากการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
บทเรียนการด าเนินงานเครือข่าย 
จุดอ่อน 
(1) ไม่มีการติดตามผลการประชุมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มีความชัดเจน (กรณีที่มีชาวบ้านร้องเรียน) เช่น ปัญหาน้ าเสีย 

ขยะ 
(3) หน่วยงานภาครัฐไม่มีความจริงจัง จริงใจในการแก้ปัญหา และมีการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่

บ่อยครั้ง 
(4) กลุ่มองค์กรชุมชนขาดงบประมาณในการขับเคลื่อนงานในพ้ืนที่ 
(5) หน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ ขาดการบูรณาการท างานร่วมกัน 
(6) ในบางเรื่องจังหวัดไม่สามารถจัดการได้จริง เช่น นโยบายภูเก็ตปลอดโฟม 
(7) ขาดเจ้าภาพหลักในการท ากิจกรรม 
(8) การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในบางครั้งท าให้ชุมชนมีความแตกแยก 
(9) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางพ้ืนที่ ไม่เข้าแผนรองรับงบประมาณให้ชุมชน 
(10) ขาดองค์ความรู้ด้านกฎหมาย 
(11) ไม่มีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรับผิดชอบโดยตรงในการด าเนินกิจกรรม 
(12) ขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ในด้านงบประมาณ 
(13) ก านัน ผู้ใหญ่บ้านขาดการเอาใจใส่ 
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(14) ขาดการเชื่อมต่อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 
(15) หน่วยงานไม่กล้าตัดสินใจในการอนุมัติงบประมาณ 
(16) ที่จัดเก็บขยะไม่เพียงพอในชุมชน 
(17) ภาครัฐไม่ยอมรับสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากร 
(18) การแก้ปัญหาไม่ตรงจุด 
(19) ขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณจากภาครัฐ และผู้น า 
(20) ระบบบริหารจัดการไม่ดีในเรื่องการจัดการขยะ การจัดการน้ าเสีย  
จุดแข็ง 
(1) มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ 
(2) มีกลุ่มองค์กรชุมชนที่เข้มแข็ง 
(3) กลุ่มองค์กรชุมชนมีการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
(4) มีจิตอาสา มักเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกับหน่วยงานต่าง ๆ 
(5) มีกลุ่มสมาชิกที่เข้มแข็ง 
(6) ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชุมชน 
(7) มีกลุ่มออมทรัพย์ที่เข้มแข็งในชุมชนและมีสวัสดิการ 
(8) เป็นชุมชนขนาดเล็กท าให้การบริหารจัดการไม่ยาก 
(9) ชุมชนมีการประชุม สรุปผลความส าเร็จทุกเดือน 
(10) มีการท างานเป็นทีม โดยชุมชน (ทั้งผู้น าที่เป็นท้องที่ ท้องถิ่น แกนน าองค์กรชุมชน 

ประชาชนในพ้ืนที่ และเยาวชน) มีส่วนร่วม มีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิด มีการพูดคุย ปรึกษาหารือ  
เพ่ือท าความเข้าใจกันอย่างสม่ าเสมอ 

(11) หน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุน 
(12) ชุมชนมีการเชื่อมโยง มีการประสานงาน และมีแผนด าเนินงานกิจกรรมที่ชัดเจน  

(โดยแผนนี้จะต้องเกิดจากการประชุมและการมีมติร่วมกันของชุมชน) 
(13) การท ากิจกรรมร่วมกันท าให้ชุมชนได้ร่วมมือกันท างาน มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน  

ท าให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง 
(14) ได้ปกป้องทรัพยากรป่าชายเลนในพื้นท่ีของตนเอง 
(15) มีกิจกรรมต่อยอด เช่น ปลูกต้นไม้ เก็บขยะ 
ข้อเสนอแนวทางในการขับเคลื่อนเครือข่าย 
(1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรรองรับงบประมาณประจ าปีของแผนชุมชน 
(2) คณะกรรมการจังหวัดควรแจ้งท้องถิ่น (ภาคประชาชน) 
(3) ควรมีการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิระดับท้องถิ่น 
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(4) ทุกท้องถิ่นท้ังจังหวัดควรเชิญผู้แทนชุมชนแต่ละชุมชนตามที่กฎหมายรับรอง (การจดแจ้ง
กลุ่ม) ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอแผนทุกครั้ง 

(5) ควรให้ทางเทศบาลต าบลรัษฎาล้างถนนทุกวันเหมือนกับเทศบาลนครภูเก็ต 
(6) ให้ท างานกันเป็นทีม 
(7) ให้มีการอบรมและให้ความรู้แก่สมาชิกในทุก ๆ ๓ เดือน 
ทิศทางในอนาคต 

(1) จัดตั้งศูนย์อนุบาลเต่าทะเลปากแจ่ม ต าบลไม้ขาว เพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวและศูนย์  
การเรียนรู้ในต าบล โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา ซึ่งจะท าให้เกิดศูนย์พักฟ้ืนเต่า
ทะเล ชาวบ้านได้รับความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์เต่า หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง/ศูนย์วิจัย อุทยาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

(2) โครงการบ่อปลาหน้าอ่าวบางเทา (ปะการังเทียม) ต าบลเชิงทะเล เพ่ือฟ้ืนฟูระบบนิเวศ  
ใต้ทะเลและเป็นบ้านปลา และเป็นแหล่งด าน้ าของนักท่องเที่ยว กลุ่มเป้าหมาย คือ ชาวประมง นักท่องเที่ยว 
ซึ่งผลที่เกิดขึ้น ได้แก่ ชุมชนมีรายได้มากขึ้นส่งผลให้เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ
นักเรียน/นักศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง/ศูนย์วิจัย อุทยาน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

(3) โครงการ Big Cleaning Day ต าบลเทพกระษัตรี เพ่ือดูแลความสะอาดในหมู่บ้าน 
ครอบคลุมทุกหมู่บ้านในต าบล ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนมีความสะอาด สมาชิกในต าบลมีความเข้มแข็ง  ร่วมมือ 
ในการท ากิจกรรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลเทพกระษัตร ี

(4) กิจกรรมคัดแยกขยะในครัวเรือน ต าบลเทพกระษัตรี เพ่ือน าขยะอินทรีย์จากครัวเรือน 
มาท าเป็นปุ๋ยหมัก กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ผลที่เกิดขึ้นคือ ขยะในครัวเรือนได้รับการ
จัดการอย่างถูกวิธี ท าให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบล
เทพกระษัตร ี

(5) ธนาคารปูม้าบ้านแหลมยามู ต าบลป่าคลอก เพ่ือเพ่ิมปริมาณสัตว์น้ า และเพ่ือสร้างรายได้
ให้กับชาวประมง กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ชุมชนประมงชายฝั่ง ท าให้สัตว์น้ ามีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น ชาวประมง 
มีรายได้เพ่ิมมากข้ึน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

(6) กิจกรรมเก็บขยะ เพ่ือให้พ้ืนที่เกิดความสะอาด กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ภาคประชาชน  
อันจะท าให้เครือข่ายมีความสามัคคี หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ 

(7) ทุ่นลอยน้ าดักขยะในคลอง เพ่ือสะดวกต่อการจัดเก็บ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สมาชิก 
ในชุมชน รวมถึงเยาวชน ผลที่คาดหวัง คือ ขยะในล าคลองลดน้อยลงจนกระทั่งหมดไปในที่สุด หน่วยงาน
สนับสนุน ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ 
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(8) ชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน กลุ่มเป้าหมาย  
ได้แก่ นักท่องเที่ยว ผลที่คาดหวัง คือ ประชาชนในพ้ืนที่มีรายได้จากการจัดการท่องเที่ยว หน่วยงานสนับสนุน
ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ 

(9) หน้าบ้านน่ามอง เพ่ือพัฒนาให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ชุมชน  
ผลที่คาดหวัง คือ เพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ ประมง กรมการพัฒนาชุมชน 
ป่าไม้  

(10) ประชุม เครื อข่ าย  เ พ่ือสร้ า งความ เข้มแข็ ง ให้ แก่ เ ครื อข่ าย  กลุ่ ม เป้ าหมาย  
ได้แก่ สมาชิกเครือข่าย ผลที่คาดหวัง ได้แก่ สมาชิกเครือข่ายได้รับการยกระดับทางความรู้ ความเข้าใจ 
หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(11) การอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย เพ่ือให้สมาชิกเครือข่ายได้มีความรู้ทางด้านกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง และเพ่ือการเฝ้าระวัง กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สมาชิกเครือข่าย ผลที่คาดหวัง คือ สมาชิกมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายมากขึ้น หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(12) จัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน เพ่ือปลูกจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชน 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียน โรงเรียนในพ้ืนที่ ผลที่คาดหวัง คือ นักเรียนได้เรียนรู้และมีความตระหนัก 
ด้านสิ่งแวดล้อม หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(13) ป้องกันยุงลาย เพ่ือก าจัดยุงลายและป้องกันโรคติดต่อจากยุงลาย กลุ่มเป้าหมาย  
ได้แก่ ชุมชน ผลที่คาดหวัง ได้แก่ สมาชิกในชุมชนมีความปลอดภัยจากไข้เลือดออก หน่วยงานสนับสนุน  
ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(14) จัดระเบียบการจอดรถ เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการจราจร และป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ชุมชน ผลที่คาดหวัง ได้แก่ ความเป็นระเบียบของบ้านเมืองและประชาชนเกิด
จิตส านึก หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(15) การพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กร ทั้งด้านความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก น าไปสู่
การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ โดยการประชาสัมพันธ์ การประชุม การรณรงค์ การอบรม -ศึกษาดูงาน  
การให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก มีความโปร่งใสในการท างาน กลุ่ มเป้าหมาย 
ได้แก่ ชุมชน ผลที่คาดหวัง ได้แก่ การได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ความเข้มแข็งขององค์กร
ชุมชน หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(16) การจัดการขยะ (ขยะต้นทาง แยกขยะ) เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในชุมชน  
และการน าขยะมาใช้ประโยชน์ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลที่คาดหวัง  
ได้แก่ ลดต้นทุนในการจัดการขยะ ชุมชนมีความสะอาดมากขึ้น หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น/ส่วนท้องที ่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
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ภาพที่ ๓-๓๑ การประชุมสัมมนาเพ่ือน าเสนอผลการศึกษาโครงการบริหารจัดการพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ระดับจังหวัด ในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต 
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บทท่ี ๔ 

ผลการด าเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการ
ด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

จังหวัดเพชรบุรี-จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดกระบี่ และจังหวัดพังงา 

๔.๑ การติดตามการด าเนินงานของเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงานตาม
มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดเพชรบุรี-จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
จังหวัดกระบี่ และจังหวัดพังงา 

ในการติดตามการด าเนินงานของเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี-จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดกระบี่ และจังหวัดพังงา 
คณะที่ปรึกษาได้ใช้แนวทางเพ่ือประเมินผลการติดตามการด าเนินการของเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตาม
ผลการด าเนินงานตามมาตรการพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยวิธีการใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นท่ี ประกอบด้วย 

๑) มีการด าเนินงานและการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
๒) ในช่วง 3 เดือน ที่ผ่านมา มีกิจกรรมในพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
๓) การจัดกิจกรรมมีความเก่ียวข้องตามมาตรการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
๔) มีผลการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์เจตนารมณ์ในพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
๕) มีแผนด าเนินงานของเครือข่ายในพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
๖) มีการด าเนินงานตามกฎหมายหรือมาตรการร่วมในพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ทั้งนี้ ผลการติดตามการด าเนินงานของเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงาน 

ตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี-จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดกระบี่ และจังหวัดพังงา ดังนี้ 

๑) สรุปสาระส าคัญของเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และเครือข่ายในเขตพื้นที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม จังหวัดเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ 

สรุปสาระส าคัญ: 
พ้ืนที่อ าเภอบ้านแหลม อ าเภอเมืองเพชรบุรี อ าเภอท่ายาง อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี และ

อ าเภอหัวหิน อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ตามแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงฯ เป็นเขตพ้ืนที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
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กรณีต้องห้ามและข้อยกเว้น 
ส าหรับการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารโรงงาน นอกจากโรงงานจ าพวกที่ 1 

และโรงงานจ าพวกที่ 2, 3 ตามบัญชีท้ายประกาศฯ ที่ยกเว้นให้ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร 
ได้แล้ว ยังเพ่ิมข้อยกเว้นส าหรับโรงงานจ าพวกที่ 1, 2 และ 3 ที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับเกลือในพ้ืนที่บริเวณ 
ที่ 2 และบริเวณที่ 3 ด้วย โรงงานตามที่ก าหนดยกเว้นนั้น จะต้องมีเครื่องจักรหรืออุปกรณ์เพ่ือควบคุมมลพิษ
หรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายก าหนดด้วย 

ส าหรับอาคารประเภทอ่ืน ได้เ พ่ิมห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร  
เป็นอาคารเลี้ยงนกแอ่นกินรัง ในบริเวณท่ี 1 ถึง 5 

ห้ามก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารใด ๆ ในบริ เวณที่มีความลาดชันเกินร้อยละ 35  
ซ่ึงเดิมไม่ได้ก าหนด 

หลักเกณฑ์ส าหรับพ้ืนที่ในบริเวณที่ 4 และ 5 ที่วัดจากแนวชายฝั่งทะเล 50 ถึง 200 เมตร 
เดิมให้ท าได้เฉพาะอาคารที่สูงไม่เกิน 12 เมตร และมีพ้ืนที่รวมไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร โดยอาคารของทาง
ราชการก็จะต้องมีความสูงและพ้ืนที่รวมตามหลักเกณฑ์เช่นเดียวกัน 

หลักเกณฑ์ส าหรับพ้ืนที่บริเวณที่ 1 ถึง 5 การก่อสร้างโดยรอบเขตที่ดินของโบราณสถาน  
ในระยะ 100 เมตร ต้องมีความสูงไม่เกิน 6 เมตร และต้องไม่มีลักษณะบดบังทัศนียภาพ 

กรณีห้ามกระท าการหรือประกอบกิจกรรม   
(๑) การท าเหมืองแร่ เว้นแต่การท าเหมืองแร่หินปูน หรือเหมืองแร่ดินซีเมนต์เฉพาะบริเวณ  

ที่อยู่ในรัศมี 2 กิโลเมตรของขอบเขตพ้ืนที่โรงงาน 
(๒) การขุด ตัก หรือดูดกรวด ดิน หินผุ ทราย หรือลูกรัง ในลักษณะเพ่ือการค้า ความลึกของ

บ่อจากระดับพ้ืนดินเกินกว่า 3 เมตร พ้ืนที่ปากบ่อเกินกว่า 1 ,000 ตารางเมตร บริเวณที่มีความลาดชันเกิน
กว่าร้อยละ 35 เขตโบราณสถานหรือบริเวณท่ีมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี หรือศิลปกรรม 

(๓) การถม ปรับพ้ืนที่  หรือปิดกั้น ซึ่ งท าให้ พ้ืนที่พรุหรือแหล่งน้ าสาธารณะตื้นเขิน 
หรือเปลี่ยนทิศทาง หรือท าให้น้ าในพื้นที่พรุหรือแหล่งน้ านั้นไม่อาจไหลไปได้ตามปกติ 

(๔) การกระท าใด ๆ ที่เป็นการค้นหา เก็บ ท าลาย หรือท าให้เสียหายซึ่งโบราณสถาน 
โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ 

(๕) การกระท าใด ๆ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางธรณีสัณฐานทางด้านกายภาพ
ชีวภาพ หรือชีวกายภาพ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพตามธรรมชาติของพ้ืนที่หาด 

(๖) จับ ดัก ล่อ ฆ่า น าขึ้นมาจากทะเล หรือกระท าใด ๆ อันเป็นอันตรายต่อเต่าทะเล พะยูน 
โลมา วาฬ  ปลาฉลามวาฬ หรือสัตว์ทะเลหายากอ่ืน ๆ 
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รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) หรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) 

โดยให้มีการจัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นส าหรับการก่อสร้างอาคาร  
หรือการด าเนินการโครงการหรือประกอบกิจการตามประกาศกระทรวงฯ  

(๑) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม อาคารอยู่อาศัยรวม  ตามกฎหมายว่าด้วย 
การควบคุมอาคาร หรืออาคารชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดที่มีจ านวนห้องพักตั้งแต่ 30 ห้อง  
ถึง 79 ห้อง หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยของทุกอาคารรวมกันตั้งแต่ 1,500 ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 4,000 ตารางเมตร 

(๒) โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล  ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลที่มี เตียง 
ส าหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนตั้งแต่ 10 เตียง ถึง 59 เตียง 

(๓) การจัดสรรที่ดินเพ่ือเป็นที่อยู่อาศัย หรือเพ่ือประกอบการพาณิชย์ ตามกฎหมายว่าด้วย
การจัดสรรที่ดินที่มีจ านวนแปลงที่ดินตั้งแต่ 100 แปลง แต่ไม่ถึง 500 แปลง   

(๔) สถานที่ที่ใช้ในการก าจัดขยะมูลฝอยที่มีปริมาณในการก าจัดไม่เกิน 50 ตันต่อวัน 
ให้มีการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับการก่อสร้างอาคาร  

หรือการด าเนินการโครงการหรือประกอบกิจการตามประกาศกระทรวงฯ  
(๑) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วย 

การควบคุมอาคาร หรืออาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ที่อยู่ห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่เกิน  
50 เมตร    

(๒) โรงแรม อาคารอยู่อาศัยรวม หรืออาคารชุด ที่อยู่ห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่เกิน 
50 เมตร (ข) กิจการที่น าบ้านพักอาศัย ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว ไปให้บริการเป็นสถานที่พักในลักษณะ
โรงแรม ที่มีจ านวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องข้ึนไป  

(๓) สถานที่ที่ใช้ในการก าจัดขยะมูลฝอยที่มีปริมาณในการก าจัดเกิน 50 ตันต่อวัน 
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ภาพที่ ๔-๑ แผนที่ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขตพ้ืนที่  
และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพ้ืนที่อ าเภอบ้านแหลม อ าเภอเมืองเพชรบุรี อ าเภอท่ายาง  
อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี และอ าเภอหัวหิน อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2561 
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ผลจากการติดตามการด าเนินงานของเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงาน
ตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม คณะที่ปรึกษาได้ด าเนินการติดตามเครือข่ายเดิมในจังหวัดเพชรบุรี - 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากแบบสอบถามสมาชิกของเครือข่ายและการสัมภาษณ์ประธานกลุ่มหรือผู้น าชุมชน 
ของเครือข่ายในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดเพชรบุรี -จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 16 เครือข่าย  
ดังตารางที่ ๔-๑  

ตารางท่ี ๔-๑ การด าเนินงานของเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดเพชรบุรี-จงัหวัดประจวบคีรีขันธ์  

ล าดับ เครือข่าย การด าเนินงานของเครือข่าย 
๑ สมาคมประมงหัวหิน  

(คนรักชายหาดหัวหิน) 
๑) ดูแล ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝั่ง  
๒) สร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน 
๓) กิจกรรมที่ด าเนินการต่อเนื่อง ได้แก่ รณรงค์อนุรักษ์
ทรัพยากรชายฝั่ง ไม่ให้มีการใช้เครื่องมือท าประมง 
ท าลายล้างในการท าการประมง  

๒ กลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝั่งปากน้ าปราณ 

๑) ดูแล ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝั่ง  
๒) สร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน 
๓) กิจกรรมที่ด าเนินการต่อเนื่อง ได้แก่ การรณรงค์เก็บ
ขยะ และปลูกป่าชายเลน 

๓ กลุ่มเกษตรกรท าประมง 
ปากน้ าปราณ 

1) ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชนที่สอดคล้อง
กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
2) การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๓) กิจกรรมที่ด าเนินการต่อเนื่อง ได้แก่ การแปรรูป 
สัตว์น้ า เช่น ปลาแดดเดียว ปลาเค็ม ปลาหวาน 

๔ กลุ่มคนรักทะเลและชายหาด 
ปากน้ าปราณ 

๑) ดูแลส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝั่ง 
๒) สร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน 
๓) กิจกรรมที่ด าเนินการต่อเนื่อง ได้แก่ การรณรงค์
อนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ไม่ให้มีการใช้เครื่องมือท าประมง
ท าลายล้างในการท าการประมง 
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ตารางท่ี ๔-๑ การด าเนินงานของเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดเพชรบุรี-จงัหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ต่อ) 

ล าดับ เครือข่าย การด าเนินงานของเครือข่าย 
๕ กลุ่มประมงพ้ืนบ้านเขาตะเกียบ ๑) ดูแลส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากร 

ทางทะเลและชายฝั่ง 
๒) สร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน 
๓) กิจกรรมที่ด าเนินการต่อเนื่อง ได้แก่ รณรงค์อนุรักษ์
ทรัพยากรชายฝั่ง ไม่ให้มีการใช้เครื่องมือท าประมง 
ท าลายล้างในการท าการประมง  

๖ กลุ่มสามร้อยยอด  
(ธนาคารปูม้าบ้านใหม่) 
 

1) ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชนที่สอดคล้อง
กับการอนุรักษ์ 
2) พัฒนาศักยภาพและสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
และกลุ่มเยาวชน 
๓) กิจกรรมที่ด าเนินการต่อเนื่อง ได้แก่ การปล่อย 
พันธุ์สัตว์น้ า การปลูกป่าชายเลน การอนุรักษ์พันธุ์ปู 
โดยการจัดตั้งธนาคารปูม้า 

๗ กลุ่มประมงชายฝั่งรักษ์ป่าชายเลน  
บางตะบูน 

1) ดูแลส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝั่ง  
2) สร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน  
๓) กิจกรรมที่ด าเนินการต่อเนื่อง ได้แก่ การรณรงค์
อนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ไม่ให้มีการใช้เครื่องมือท าประมง
ท าลายล้างในการท าการประมง 

๘ กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝั่งแหลมผักเบี้ย 

1) ดูแลส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝั่ง  
2) สร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน 
๓) กิจกรรมที่ด าเนินการต่อเนื่อง ได้แก่ การรณรงค์
อนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ไม่ให้มีการใช้เครื่องมือท าประมง
ท าลายล้างในการท าการประมง 

๙ กลุ่มรักษ์ปากทะเลบางแก้ว 1) ส่งเสริมการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
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ตารางท่ี ๔-๑ การด าเนินงานของเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดเพชรบุรี-จงัหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ต่อ) 

ล าดับ เครือข่าย การด าเนินงานของเครือข่าย 
  ๒) กิจกรรมที่ด าเนินการต่อเนื่อง ได้แก่ การรณรงค์

อนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ไม่ให้มีการใช้เครื่องมือท าประมง
ท าลายล้างในการท าการประมง  

๑๐ กลุ่มรักษ์อ่าวไทยตอนบน เพชรบุรี ๑) ดูแลส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝั่ง  
2) สร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน 

๓) กิจกรรมที่ด าเนินการต่อเนื่อง ได้แก่ การรณรงค์
อนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ไม่ให้มีการใช้เครื่องมือท าประมง
ท าลายล้างในการท าการประมง  

๑๑ กลุ่มประมงพ้ืนบ้านบางกุฬา 1) ดูแลส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝั่ง  
2) สร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน 

๓) กิจกรรมที่ด าเนินการต่อเนื่อง ได้แก่ การรณรงค์
อนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ไม่ให้มีการใช้เครื่องมือท าประมง
ท าลายล้างในการท าการประมง 

๑๒ กลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงชายฝั่ง (กุ้ง) 1) ดูแลส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝั่ง  
2) สร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน 
๓) กิจกรรมที่ด าเนินการต่อเนื่อง ได้แก่ การปลูก 
ป่าชายเลนทดแทน การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า  
และการจัดท าแนวเขตพ้ืนที่อนุรักษ์สัตว์น้ า 

๑๓ กลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล 
และชายฝั่ง ต าบลปากทะเล 

1) ดูแลส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝั่ง  
2) สร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน 

๓) กิจกรรมที่ด าเนินการต่อเนื่อง ได้แก่ การรณรงค์
อนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ไม่ให้มีการใช้เครื่องมือท าประมง
ท าลายล้างในการท าการประมง  
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ตารางท่ี ๔-๑ การด าเนินงานของเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดเพชรบุรี-จงัหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ต่อ) 

ล าดับ เครือข่าย การด าเนินงานของเครือข่าย 
๑๔ กลุ่มประมงพ้ืนบ้านคลองเทียน 1) ส่งเสริมการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
๒) กิจกรรมที่ด าเนินการต่อเนื่อง ได้แก่ การรณรงค์
อนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ไม่ให้มีการใช้เครื่องมือท าประมง
ท าลายล้างในการท าการประมง  

๑๕ กลุ่มประมงเรือเล็กบ้านปากทะเล 1) ดูแลส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝั่ง  
2) สร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน 

๓) กิจกรรมที่ด าเนินการต่อเนื่อง ได้แก่ การรณรงค์
อนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ไม่ให้มีการใช้เครื่องมือท าประมง
ท าลายล้างในการท าการประมง 

๑๖ กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และชายฝั่ง 

1) ดูแลส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝั่ง  
2) สร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน 
๓) กิจกรรมที่ด าเนินการต่อเนื่อง ได้แก่ การรณรงค์
อนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ไม่ให้มีการใช้เครื่องมือท าประมง
ท าลายล้างในการท าการประมง 

ที่มา : คณะที่ปรึกษา, ๒๕๖๓. 

ทั้งนี้ จากการศึกษา พบว่าเครือข่ายในพ้ืนที่สามารถด าเนินงานได้สอดคล้องกับมาตรการ 
ตามประกาศฯ ได้แก่  

ข้อ 11 มาตรการเรื่อง ๑) ห้ามท าการประมงโดยใช้ เครื่องมืออวนล้อม อวนญี่ปุ่น อวนต้อน
ปลาทุกชนิด และลอบดักปลาทุกขนาดในพ้ืนที่ปะการัง กองหินในทะเลและแนวปะการังเทียม  เครื่องมือ 
ท าการประมงทุกชนิดที่ใช้ประกอบกับเรือกลท าการประมงหอยสองฝา ยกเว้นเครื่องมือประเภทคราด 
หรือช้อนด้วยมือ ๒) มาตรการเรื่อง ห้ามท าให้เกิดมลพิษ ขยะ สารแขวนลอย และมลสารปนเปื้อนการเดินเรือ 
การจอดเรือ การขนส่ง หรือการขนถ่าย ที่ท าให้คุณภาพน้ าเสื่อมโทรม ส่งผลต่อทรัพยากรชีวภาพทางทะเล 
เช่น ปะการัง หญ้าทะเล สัตว์ทะเล ๓) มาตรการเรื่องการถมทะเลหรือชายตลิ่งปากคลอง 

ข้อ 12 มาตรการเรื่อง ห้ามการกระท าใด ๆ ที่เป็นการเปลี่ยนสภาพธรรมชาติของพ้ืนที่  
ป่าชายเลน 
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ข้อ 13 มาตรการเรื่อง ห้ามกระท าการหรือกิจกรรมใด ๆ ในการก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า  
ท าให้ป่าหรือทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมสภาพหรือเสียหาย 

ข้อ ๑๔ ๑) มาตรการเรื่อง การถม ปรับสภาพ หรือปิดกั้นพรุหรือแหล่งน้ าสาธารณะ 
ท าให้น้ าตื้นเขินหรือเปลี่ยนทิศทาง ๒) มาตรการเรื่อง ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะพ้ืนที่สันทราย  
สันดอน หน้าผา ปากน้ า ยกเว้น เพ่ือป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง  ๓) มาตรการเรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ธรรมชาติของพ้ืนที่ชายหาด ยกเว้นเ พ่ือการฟ้ืนฟู การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง การติดป้ายเตือน  
หรือเป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน ๔) มาตรการเรื่อง การปล่อยทิ้งของเสียหรือมลพิษลงสู่แหล่งน้ าหรือทะเล 
ยกเว้น ได้รับการบ าบัดถูกต้องตามกฎหมาย ๕) มาตรการเรื่อง จับ ดัก ล่อ ฆ่า น าขึ้นมาจากทะเล  
การครอบครองซาก หรือผลิตภัณฑ์ที่ท าจากซากเต่าทะเล พะยูน โลมา วาฬ ปลาฉลามวาฬหรือสัตว์ทะเล 
หายาก 

โดยนอกจากการติดตามและเฝ้าระวังตามมาตรการต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว เครือข่าย 
ได้มีการประสานแจ้งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่เพ่ือให้รับทราบปัญหา และหาแนวทางในการด าเนินการ
ให้เป็นไปตามมาตรการ 

๒) สรุปสาระส าคัญของเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และเครือข่ายในเขตพื้นที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม จังหวัดกระบี ่

สรุปสาระส าคัญ: 
อ าเภออ่าวลึก อ าเภอเมืองกระบี่ อ าเภอเหนือคลอง อ าเภอคลองท่อม และอ าเภอเกาะลันตา 

จังหวัดกระบี่ ตามแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงฯ เป็นเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
กรณีต้องห้ามหรือข้อยกเว้น 
บริเวณที่ 1 การกระท าใด ๆ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางธรณีสัณฐาน 

หรือสภาพทางธรรมชาติ ในพ้ืนที่สันดอนหรือปากแม่น้ า เว้นแต่เป็นกรณีที่ทางราชการกระท าเพ่ือป้องกัน  
การกัดเซาะชายฝั่ง หรือเพ่ือความปลอดภัยในการเดินเรือ 

บริ เวณที่  2  การก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า หรือกระท าด้วยประการใด ๆ ให้ป่ า 
หรือทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมสภาพหรือเสียหาย 

บริเวณที่ 3 เครื่องมืออวนลากชนิดมีถุง และเครื่องมืออวนรุน ละวะ ชิบ หรือรุนกุ้ง  
หรืออวนถุงทุกชนิดและทุกขนาดที่ใช้ เรือยนต์ทุกชนิดท าการประมง เครื่องมืออวนล้อม อวนญี่ปุ่น  
อวนต้อนปลาทุกชนิด และลอบดักปลาทุกขนาด เครื่องมืออวนทับตลิ่ง (อวนชัก) อวนลอยปลาทราย  
ซึ่งใช้ประกอบกับเครื่องมือกระทุ้งน้ าท าการประมง อวนถ่วง ในพ้ืนที่แนวปะการังและกองหินในทะเล  

บริเวณที่ 4 การกระท าใด ๆ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางธรณีสัณฐาน 
หรือสภาพทางธรรมชาติของชายหาดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หรือท าให้ทัศนียภาพบริเวณชายหาดเสียไป 
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กรณีห้ามกระท าการหรือประกอบกิจกรรม  
(๑) โรงงานทุกประเภทหรือทุกชนิดตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
(๒) ฌาปนสถาน เว้นแต่จ าเป็นต้องก่อสร้างทดแทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิมต้องมีเครื่องจักร

หรืออุปกรณ์เพ่ือควบคุมมลพิษหรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
(๓) สุสาน เว้นแต่ในกรณีที่สุสานเดิมนั้นได้ใช้ประโยชน์เต็มพ้ืนที่แล้ว จึงจะก่อสร้างสุสานใหม่

ได้โดยต้องมีระยะห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร และมีระยะห่างจากแหล่งน้ าสาธารณะ
หรือบ่อน้ าเพื่อการบริโภคไม่น้อยกว่า 300 เมตร 

(๔) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมายว่าด้วย 
การควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

(๕) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามันลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ ามันเชื้อเพลิง เพ่ือการจ าหน่าย 

(๖) โรงเรือน หรืออาคารที่ใช้เลี้ยงสัตว์เพ่ือการค้า หรือเพ่ือการท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งก าเนิด
มลพิษ ที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยมลพิษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ 

(๗) อาคารเลี้ยงนกแอ่นกินรัง 
(๘) การจับหรือการครอบครองปลาสวยงามตามบัญชีท้ายประกาศฯ 
(๙) การเพาะเลี้ยงกุ้งเพ่ือการค้า เว้นแต่เป็นการเพาะเลี้ยงในกระชัง หรือเป็นผู้ประกอบ

กิจการ ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ   
(๑๐) การครอบครองซาก หรือผลิตภัณฑ์ที่ท าจากซากเต่าทะเล พะยูน โลมา วาฬ  

ปลาฉลามวาฬ หรือสัตว์ทะเลหายากอ่ืน ๆ   
(๑๑) การติดตั้งป้ายหรือการก่อสร้างสิ่งใด ๆ เพ่ือติดตั้งป้าย ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน

ที่เก่ียวข้อง 
(๑๒) การก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใด ๆ โดยรอบเขตโบราณสถานที่ได้มีประกาศ 

ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
(๑๓) การก่อสร้างโรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม สถานที่พักตากอากาศ อาคาร 

อยู่อาศัยรวม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
ข้อก าหนดโดยท่ัวไป 
(๑) ต้องมีระยะห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า 30 เมตร หรือมีความลาดชันไม่เกิน 

ร้อยละ 35  
(๒) พ้ืนที่แนวชายฝั่งทะเล หรือที่ริมตลิ่งของปากแม่น้ าเข้าไปในแผ่นดินที่มีความสูง 

จากระดับน้ าทะเลปานกลางไม่เกิน 40 เมตร 
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(๓) พ้ืนที่ที่มีความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางเกิน 40 เมตร ให้ท าได้เฉพาะอาคาร 
ที่มีความสูงไม่เกิน 6 เมตร ส าหรับอาคารทรงจั่วให้มีความสูงได้ไม่เกิน 9 เมตร 

(๔) ในพ้ืนที่ที่ความลาดชันเกินกว่าร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 35 ให้ท าได้เฉพาะอาคาร 
ที่มีความสูงไม่เกิน 6  เมตร   

(๕) พ้ืนที่ว่างต้องมีพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นไม้ยืนต้นและเป็นพันธุ์ไม้ท้องถิ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
(๖) ในพ้ืนที่เกาะพีพีดอนและเกาะลันตาใหญ่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์พ้ืนที่แนวชายฝั่งทะเล

รอบเกาะเข้าไปในแผ่นดินเป็นระยะ 30 เมตร ห้ามก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารใด ๆ พื้นที่ในระยะ 20 เมตร 
ให้ท าได้เฉพาะอาคารอยู่อาศัยที่เป็นอาคารเดี่ยว ความสูงไม่เกิน 9 เมตร พ้ืนที่ที่มีความลาดชันตั้งแต่ร้อยละ  
15 ถึงร้อยละ 35 ให้ท าได้เฉพาะอาคารอยู่อาศัยที่มีความสูงไม่เกิน 8 เมตร 

รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) หรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) 

การก่อสร้างอาคารหรือด าเนินโครงการหรือประกอบกิจการ ให้จัดท าและเสนอรายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และจัดท ารายการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประกาศกระทรวงฯ 

๑) โรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม หรือสถานที่พักตากอากาศ ที่มีจ านวนห้องพัก 
ตั้งแต่ 30 ห้องถึง 79 ห้อง หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยของทุกอาคารดังกล่าวรวมกันตั้งแต่ 1 ,500 ตารางเมตร  
แต่ไม่ถึง 4,000 ตารางเมตร 

๒) อาคารอยู่อาศัยรวม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรืออาคารชุด  
ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ที่มีจ านวนห้องพักตั้งแต่ 30 ห้องถึง 79 ห้อง 

๓) กิจการที่น าบ้านพักอาศัย หรือห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว ที่อยู่ในที่ดินแปลงเดียวกัน
หรือติดต่อกันและที่มีจ านวนห้องพักตั้งแต่ 30 ห้องขึ้นไป 

๔) การจัดสรรที่ดินเพ่ือเป็นที่อยู่อาศัยหรือเพ่ือประกอบการพาณิชย์  ตามกฎหมายว่าด้วย
การจัดสรรที่ดินที่มีจ านวนแปลงที่ดินตั้งแต่ 100 แปลง แต่ไม่ถึง 500 แปลง 

๕) โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลที่มีเตียงส าหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนตั้งแต่ 10 เตียง  
ถึง 59 เตียง 

๖) โรงงานปรับปรุงคุณภาพของเสียรวมชุมชน หรือสถานที่ที่ใช้ในการก าจัดมูลฝอย 
๗) ท่าเทียบเรือทุกประเภทที่สามารถรับเรือขนาดตั้ งแต่  10 ตันกรอส แต่ ไม่ถึ ง  

500 ตันกรอส  
๘) ท่าเทียบเรือส าราญกีฬาที่รองรับเรือได้ตั้งแต่ 5 ล า แต่ไม่ถึง 50 ล า หรือพ้ืนที่ตั้งแต่ 

100 ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 1,000 ตารางเมตร 
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ภาพที่ ๔-๒ แผนที่ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขตพ้ืนที่  
และมาตรการคุ้มครองสิ่ งแวดล้อม ในท้องที่อ าเภออ่าวลึก อ าเภอเมืองกระบี่  อ าเภอเหนือคลอง  
อ าเภอคลองท่อม และอ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2559 
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ผลจากการติดตามการด าเนินงานของเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงาน
ตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม คณะผู้ศึกษาได้ด าเนินการติดตามเครือข่ายเดิมในจังหวัดกระบี่   
จากแบบสอบถามสมาชิกของเครือข่าย และการสัมภาษณ์ประธานกลุ่มหรือผู้น าชุมชนของเครือข่ายในเขต
พ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ จ านวน ๑๗ เครือข่าย ดังตารางที่ ๔-๒ 

ตารางท่ี ๔-๒ การด าเนินงานของเครือขา่ยในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดกระบี่  

ล าดับ เครือข่าย การด าเนินงานของเครือข่าย 
๑ เครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์บ้านไหนหนัง 1) ส่งเสริมการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
2) รณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรทางชายฝั่ง 
๓) กิจกรรมที่ด าเนินการต่อเนื่อง ได้แก่ การรณรงค์
อนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ไม่ให้มีการใช้เครื่องมือท าประมง
ท าลายล้างในการท าการประมง 

๒ เครือข่ายกลุ่มกองทุนฟ้ืนฟู 
ขวัญอันดามันบ้านไหนหนัง 

๑) ปกป้อง ดูแล รักษา และ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 
๒) กิจกรรมที่ด าเนินการต่อเนื่อง ได้แก่ การรณรงค์
อนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ไม่ให้มีการใช้เครื่องมือท าประมง
ท าลายล้างในการท าการประมง 

๓ เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งบ้านนาทุ่งกลาง 

1) สร้างภาคีเครือข่ายทุกกลุ่มในชุมชน และบูรณาการ
ร่วมกันในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
2) ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชนที่สอดคล้อง
กับการอนุรักษ์ 
3) พัฒนาศักยภาพและสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
และกลุ่มเยาวชน 
4) ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศ และร่วมกัน
อนุรักษ์ เฝ้าระวังและฟ้ืนฟูทรัพยากรในป่าชายเลน 
ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
๕) กิจกรรมที่ด าเนินการต่อเนื่อง ได้แก่ การสร้าง 
ฝายชะลอน้ าเพ่ืออนุรักษ์ป่าต้นน้ า และกักเก็บน้ าไว้ใช้ยาม 
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ตารางท่ี ๔-๒ การด าเนินงานของเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดกระบี่ (ต่อ) 

ล าดับ เครือข่าย การด าเนินงานของเครือข่าย 
  หน้าแล้ง การปลูกป่าทดแทนในพ้ืนที่เสื่อมโทรม  

การจัดท าบ้านปลา การบริหารจัดการป่าชายเลนชุมชน 
การจัดตั้งกลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรง และท ากิจกรรมร่วมกับ
โรงเรียนและมัสยิด 

๔ องค์กรกลุ่มอนุรักษ์พิทักษ์ป่าชายเลน
และชายฝั่งบ้านโคกยูง 

๑) ป้องกันการบุกรุกท าลายพ้ืนที่ป่าชายเลน 
๒) กิจกรรมที่ด าเนินการต่อเนื่อง ได้แก่ การปลูกป่า
ทดแทน การจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ป่าชายเลน  
และการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น 

๕ องค์กรวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้ง 
บ้านไหนหนัง 

๑) จัดกิจกรรมพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 
๒) กิจกรรมที่ด าเนินการต่อเนื่อง ได้แก่ การแปรรูป 
สัตว์น้ า เช่น  ปลาแดดเดียว ปลาเค็ม ปลาหวาน  
และการท าขนม 

๖ เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งบ้านท่าคลอง 

๑) ส่งเสริมอาชีพด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝั่ง 
๒) กิจกรรมที่ด าเนินการต่อเนื่อง ได้แก่ การปลูก 
ป่าชายเลนทดแทน การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า การท าซั้งปลา  
และบ้านปลา การท าแนวเขตพ้ืนที่อนุรักษ์สัตว์น้ าพ้ืนที่
ชายทะเล การธนาคารปูม้า การสร้างฝายมีชีวิต  
และการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร เช่น เลี้ยงปลาดุก 
ในบ่อพลาสติก 

๗ เครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝั่ง 
บ้านคลองย่าหนัด 

1) การรวมกลุ่มชาวประมงพ้ืนบ้านในการเพ่ิมรายได้ 
2) การดูแล รักษา เฝ้าระวังทรัพยากรทางทะเลในหมู่บ้าน
ให้คงอยู่และยั่งยืน 
3) การส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับต าบล 
๔) กิจกรรมที่ด าเนินการต่อเนื่อง ได้แก่ การสร้างบ้านปลา 
การปลูกป่าชายเลน การประชุมร่วมกับภาคีเครือข่าย 
และการดูแลทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล 
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ตารางท่ี ๔-๒ การด าเนินงานของเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดกระบี่ (ต่อ) 

ล าดับ เครือข่าย การด าเนินงานของเครือข่าย 
๘ เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากร 

ทางทะเลและชายฝั่ง 
1) การอนุรักษ์ ฟื้นฟู เฝ้าระวังทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝั่ง 
2) การส่งเสริมอาชีพ 
๓) กิจกรรมที่ด าเนินการต่อเนื่อง ได้แก่ การสร้างบ้านปลา 
การท ากันแนวเขตพ้ืนที่ในการอนุรักษ์สัตว์น้ า 
การสร้างแนวเขตพ้ืนที่การขยายพันธุ์สัตว์น้ า การปล่อย
พันธุ์สัตว์น้ า และการเฝ้าระวังการใช้เครื่องมือประมง 
ผิดกฎหมาย 

๙ กลุ่มธนาคารต้นไม้บ้านไหนหนัง 1) การอนุรักษ์ ฟื้นฟู เฝ้าระวังทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝั่ง 
2) การส่งเสริมอาชีพ 
3) การดูแล รักษา เฝ้าระวัง ทรัพยากรทางทะเล 
ในหมู่บ้านให้คงอยู่และยั่งยืน 
4) การส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับต าบล 
5) กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้ 

๑๐ สมาคมคนรักษ์เลกระบี่ 1) การอนุรักษ์ ฟื้นฟู เฝ้าระวังทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝั่ง 
2) การส่งเสริมอาชีพ 
3) กิจกรรมที่ด าเนินการต่อเนื่อง ได้แก่ การสร้างบ้านปลา 
การท ากันแนวเขตพ้ืนที่ในการอนุรักษ์สัตว์น้ า  
การสร้างแนวเขตพ้ืนที่การขยายพันธุ์สัตว์น้ า  
การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า และการเฝ้าระวังการใช้เครื่องมือ
ประมงผิดกฎหมาย 

๑๑ เครือข่าย Trash Hero Thailand 1) กิจกรรมเก็บขยะในพ้ืนที่สาธารณะ 
2) เป็นสื่อกลางในการท ากิจกรรมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ 
และกลุ่มองค์กรที่สนใจด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม 

๑๒ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว 
เกาะลันตา 

1) จัดกิจกรรมพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับ
ชุมชนเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างท่ัวถึง 
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ตารางท่ี ๔-๒ การด าเนินงานของเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดกระบี่ (ต่อ) 

ล าดับ เครือข่าย การด าเนินงานของเครือข่าย 
  2) เชื่อมโยงแผนพัฒนาการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ 
3) การอนุรักษ์ ฟื้นฟู เฝ้าระวังทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝั่ง 

๑๓ กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนและ
ทรัพยากรป่าชายฝั่งบ้านคลองยาง 

1) ส่งเสริมการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
2) รณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรทางชายฝั่ง 
3) กิจกรรมที่ด าเนินการต่อเนื่อง ได้แก่ การรณรงค์
อนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ไม่ให้มีการใช้เครื่องมือท าประมง
ท าลายล้างในการท าการประมง 
4) ฟื้นฟูป่าชายเลนในบ่อกุ้งร้าง 

๑๔ กลุ่มชุมชนชายฝั่งอ่าวทองหลาง 1) การดูแล รักษา เฝ้าระวัง ทรัพยากรทางทะเล 
ในหมู่บ้านให้คงอยู่และยั่งยืน 
2) การส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับต าบล 
3) กิจกรรมที่ด าเนินการต่อเนื่อง ได้แก่ การสร้างบ้านปลา 
การปลูกป่าชายเลน การประชุมร่วมกับภาคีเครือข่าย 
และการดูแลทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล 

๑๕ กลุ่มบริหารจัดการป่าชุมชน 
เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
เกาะลันตา 

1) ปกป้อง ดูแล รักษา และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 
2) กิจกรรมที่ด าเนินการต่อเนื่อง ได้แก่ การรณรงค์
อนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ไม่ให้มีการใช้เครื่องมือท าประมง
ท าลายล้างในการท าการประมง 

๑๖ กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนและ
ทรัพยากรชายฝั่งต าบลเกาะศรีบอยา 

 1) ปกป้อง ดูแล รักษา และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 
2) กิจกรรมที่ด าเนินการต่อเนื่อง ได้แก่ การรณรงค์
อนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ไม่ให้มีการใช้เครื่องมือท าประมง
ท าลายล้างในการท าการประมง 
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ตารางท่ี ๔-๒ การด าเนินงานของเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดกระบี่ (ต่อ) 

ล าดับ เครือข่าย การด าเนินงานของเครือข่าย 
  3) กิจกรรมเฝ้าระวังและอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายาก  

เช่น โลมา พะยูน และวาฬ 
๑๗ กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

ป่าชายเลนและสิ่งแวดล้อมปกาศัย 
1) ปกป้อง ดูแล รักษา และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 
2) กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้ประจ าถิ่น 
3) กิจกรรมอนุรักษ์ป่าชายเลน และปลูกป่าชายเลน 
4)กิจกรรมที่ด าเนินการต่อเนื่อง ได้แก่ การรณรงค์อนุรักษ์
ทรัพยากรชายฝั่ง ไม่ให้มีการใช้เครื่องมือท าประมงท าลาย
ล้างในการท าการประมง 

ที่มา : คณะทีป่รึกษา, ๒๕๖๓. 

ทั้งนี้ จากการศึกษา พบว่า เครือข่ายในพ้ืนที่สามารถด าเนินงานได้สอดคล้องกับมาตรการ
ตามประกาศฯ ได้แก่ 

ข้อ 4 1) มาตรการเรื่อง ห้ามกระท าการหรือกิจกรรมใด ๆ ในการก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า 
ท าให้ป่าหรือทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมสภาพหรือเสียหาย 2) มาตรการเรื่อง ห้ามกระท าการท าประมง 
โดยใช้ เครื่องมืออวนลากชนิดถุง อวนรุน ละวะ ชิบหรือรุนกุ้ง อวนถุงทุกชนิด อวนล้อม อวนญี่ปุ่น  
อวนต้อนปลาทุกชนิด อวนทับตลิ่ง อวนลอยปลาทราย  3) มาตรการเรื่อง ห้ามท าให้เกิดมลพิษ ขยะ  
สารแขวนลอย และมลสารปนเปื้อนการเดินเรือ การจอดเรือ การขนส่ง หรือการขนถ่าย ที่ท าให้คุณภาพน้ า
เสื่อมโทรม ส่งผลต่อทรัพยากรชีวภาพทางทะเล เช่น ปะการัง หญ้าทะเล สัตว์ทะเล 4) มาตรการเรื่อง  
ห้ามเก็บ ท าลาย หรือกระท าด้วยประการใด ๆ ที่อาจเป็นอันตรายหรือมีผลกระทบต่อปะการัง ซากปะการัง 
หินปะการัง กัลปังหา หรือหญ้าทะเล 5) มาตรการเรื่อง ห้าม ทอดสมอเรือ หรือกระท าการใด ๆ เช่น กิจกรรม
เดินท่องเที่ยวใต้ทะเล (sea walker) เรือท้องกระจก หรือเรือประเภทที่ใช้ความดันอากาศกดน้ าให้ออกจากเรือ
เพ่ือดูปลาใต้ท้องทะเล ส่งผลต่อหญ้าทะเล แนวปะการัง หินปะการังและกองหินใต้ทะเล  6) มาตรการเรื่อง 
ห้ามจับ ดัก ล่อ ฆ่า น าขึ้นมาจากทะเล หรือกระท าการใด ๆ ที่เป็นอันตรายต่อเต่าทะเล พะยูน โลมา วาฬ  
ปลาฉลามวาฬ หรือสัตว์ทะเลหายาก 7) มาตรการเรื่อง กิจกรรมที่ก่อความเดือดร้อน ร าคาญที่มีผลกระทบ 
ต่อประชาชน เช่น เล่นเรือสกู๊ตเตอร์ เจ็ตสกี หรือกิจกรรมเรือลาก ๘) มาตรการเรื่อง ห้ามเก็บ หา น าออกไป 
หรือการกระท าใด ๆ ที่เป็นอันตรายต่อไข่เต่าทะเล เต่าทะเล และซากเต่าทะเล ๙) มาตรการเรื่อง ก่อสร้าง 
เพิงพัก ศาลา อาคาร สิ่งปลูกสร้างใด ๆ รวมทั้งการจัดวางร่ม โต๊ะ เตียงหรือท่ีนั่งบริเวณพ้ืนที่ชายหาด 



ห น้ า  | ๔-18 
 

                                                                 

                          
 

ข้อ 6 ๑) มาตรการเรื่อง การถมทะเลหรือที่ชายตลิ่ง ๒) มาตรการเรื่อง การปล่อยทิ้งมลพิษ
ลงสู่แหล่งน้ าหรือทะเล ๓) มาตรการเรื่อง การปลูกสร้างอาคารล่วงล้ าล าน้ า ๔) มาตรการเรื่อง การถม  
ปรับสภาพ หรือปิดกั้นพรุหรือแหล่งน้ าสาธารณะท าให้น้ าต้ืนเขินหรือเปลี่ยนทิศทาง ๕) มาตรการเรื่อง การจับ
หรือครอบครองปลาสวยงาม ๖) มาตรการเรื่อง การเพาะเลี้ยงกุ้งเพ่ือการค้า ยกเว้นการเพาะเลี้ยงในกระชัง  
๗) มาตรการเรื่อง การครอบครองซาก หรือผลิตภัณฑ์ที่ท าจากซากเต่าทะเล พะยูน โลมา วาฬ ปลาฉลามวาฬ
หรือสัตว์ทะเลหายาก ๘) มาตรการเรื่อง ตัด เก็บ ขุด น าขึ้นมาหรือการกระท าให้ต้นหรือส่วนหนึ่งส่วนใด 
ของพลับพลึงธารเสียหาย 

ข้อ 7 มาตรการเรื่อง การติดตั้งป้ายหรือการก่อสร้าง 
โดยนอกจากการติดตามและเฝ้าระวังตามมาตรการต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว เครือข่าย 

ได้มีการประสานแจ้งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่เพ่ือให้รับทราบปัญหา และหาแนวทางในการด าเนินการ
ให้เป็นไปตามมาตรการ 

๓) สรุปสาระส าคัญของเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และเครือข่ายในเขตพื้นที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม จังหวัดพังงา 

สรุปสาระส าคัญ: 
พ้ืนที่อ าเภอคุระบุรี อ าเภอตะกั่วป่า อ าเภอท้ายเหมือง อ าเภอทับปุด อ าเภอเมืองพังงา 

อ าเภอตะกั่วทุ่ง และอ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ตามแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงฯ เป็นเขตพ้ืนที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม 

กรณีต้องห้ามและข้อยกเว้น 
บริเวณที่ 1 ห้ามการใช้ประโยชน์ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ กระท าใด ๆ ที่ก่อให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงลักษณะทางธรณีสัณฐานหรือสภาพทางธรรมชาติในพ้ืนที่สันดอนหรือปากแม่น้ า เว้นแต่เป็นกรณี
ที่ทางราชการกระท าเพ่ือป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง หรือเพ่ือความปลอดภัยในการเดินเรือ 

บริ เวณที่  2 การก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า หรือกระท าด้วยประการใด ๆ ให้ป่ า  
หรือทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมสภาพหรือเสียหาย 

บริเวณที่ 3 เครื่องมืออวนลากชนิดมีถุง และเครื่องมืออวนรุน ละวะ ชิบ หรือรุนกุ้ง  
หรืออวนถุงทุกชนิดและทุกขนาดที่ ใช้ เรือยนต์ทุกชนิดท าการประมงเครื่องมืออวนล้อม อวนญี่ปุ่น  
อวนต้อนปลาทุกชนิด และลอบดักปลาทุกขนาด เครื่องมืออวนทับตลิ่ง (อวนชัก) อวนลอยปลาทราย  
ซึ่งใช้ประกอบกับเครื่องมือกระทุ้งน้ าท าการประมง อวนถ่วง หรือจมกะเบนในบริเวณแหล่งหญ้าทะเล 

บริเวณที่ 4 การกระท าใด ๆ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางธรณีสัณฐาน 
หรือสภาพทางธรรมชาติของชายหาดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หรือท าให้ทัศนียภาพบริเวณชายหาดเสียไป  
และการเก็บ หา น าออกไปหรือกระท าใด ๆ ที่เป็นอันตรายต่อไข่เต่าทะเล เต่าทะเล และซากเต่าทะเล 
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บริเวณที่ 5 การกระท าใด ๆ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางธรณีสัณฐาน 
หรือสภาพทางธรรมชาติของชายหาดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หรือท าให้ทัศนียภาพบริเวณชายหาดเสียไป  
และการก่อสร้างเพิงพัก ศาลา อาคาร สิ่งปลูกสร้างใด ๆ รวมทั้งการจัดวางร่ม โต๊ะ เตียงหรือที่นั่งบริเวณ
ชายหาด 

กรณีห้ามกระท าการหรือประกอบกิจกรรม  
(1) โรงงานทุกประเภทหรือทุกชนิดตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
(2) ฌาปนสถาน เว้นแต่จ าเป็นต้องก่อสร้างทดแทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิมต้องมีเครื่องจักร

หรืออุปกรณ์เพ่ือควบคุมมลพิษหรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
(3) สุสาน เว้นแต่ในกรณีที่สุสานเดิมนั้นได้ใช้ประโยชน์เต็มพ้ืนที่แล้ว จึงจะก่อสร้างสุสานใหม่

ได้โดยต้องมีระยะห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร และมีระยะห่างจากแหล่งน้ าสาธารณะ
หรือบ่อน้ าเพื่อการบริโภคไม่น้อยกว่า 300 เมตร 

(4) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมายว่าด้วย 
การควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

(5) โรงเรือนหรืออาคารที่ใช้เลี้ยงสัตว์เพ่ือการค้าหรือเพ่ือการท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งก าเนิด
มลพิษ ที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยมลพิษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ 

(6) กิจการที่น าบ้านพักอาศัยที่อยู่ในที่ดินแปลงเดียวกัน เพ่ือให้บริการที่พักเป็นการชั่วคราว
ส าหรับบุคลอื่นทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่ไม่เข้าข่ายโรงแรม และมีจ านวนห้องพักรวมตั้งแต่ 30 ห้องขึ้นไป 

(7) อาคารเลี้ยงนกแอ่นกินรัง 
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) หรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม (EIA) 
การก่อสร้างอาคารหรือด าเนินโครงการหรือประกอบกิจการ ให้จัดท าและเสนอรายงาน

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และจัดท ารายการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประกาศกระทรวงฯ 
(1) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม หรือสถานที่พักตากอากาศ ที่มีจ านวนห้องพัก 

ตั้งแต่ 30 ห้องถึง 79 ห้อง หรือมีพ้ืนที่ ใช้สอยของทุกอาคารดังกล่าวรวมกันตั้งแต่ 1 ,500 ตารางเมตร  
แต่ไม่ถึง 4,000 ตารางเมตร 

(2) อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรืออาคารชุดตามกฎหมาย
ว่าด้วยอาคารชุดที่มีจ านวนห้องพักตั้งแต่ 30 ห้องถึง 79 ห้อง 

(3) กิจการที่น าบ้านพักอาศัย หรือห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว ที่อยู่ในที่ดินแปลงเดียวกัน
หรือติดต่อกันและที่มีจ านวนห้องพักตั้งแต่ 30 ห้องขึ้นไป 
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(4) การจัดสรรที่ดินเพ่ือเป็นที่อยู่อาศัยหรือเพ่ือประกอบการพาณิชย์  ตามกฎหมายว่าด้วย
การจัดสรรที่ดินที่มีจ านวนแปลงที่ดินตั้งแต่ 100 แปลง แต่ไม่ถึง 500 แปลง 

(5) โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลที่มีเตียงส าหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนตั้งแต่ 10 เตียง  
ถึง 59 เตียง 

(6) โรงงานปรับปรุงคุณภาพของเสียรวมชุมชน หรือสถานที่ที่ใช้ในการก าจัดมูลฝอย 
(7) ท่าเทียบเรือทุกประเภทที่สามารถรับเรือขนาดตั้ งแต่  10 ตันกรอส แต่ ไม่ถึ ง  

500 ตันกรอส  
(8) ท่าเทียบเรือส าราญกีฬาที่รองรับเรือได้ตั้งแต่ 5 ล า แต่ไม่ถึง 50 ล า หรือพ้ืนที่ตั้งแต่ 

100 ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 1,000 ตารางเมตร 
นอกจากต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้แล้ว  ก่อนการก่อสร้างอาคาร  

หรือด าเนินโครงการหรือประกอบกิจการ ให้จัดท าและเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 
หรือรายงานการวิ เคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม แล้ วแต่กรณีต่ อส านั กงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระเบียบปฏิบัติที่ก าหนดไว้ตามมาตรา 46 
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
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ภาพที่ ๔-๓ แผนที่ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขตพ้ืนที่  
และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อ าเภอคุระบุรี อ าเภอตะกั่วป่า อ าเภอท้ายเหมือง อ าเภอทับปุด 
อ าเภอเมืองพังงา อ าเภอตะกั่วทุ่ง และอ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. 2559 
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ผลจากการติดตามการด าเนินงานของเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม คณะผู้ศึกษาได้ด าเนินการติดตามเครือข่ายเดิมในจังหวัดพังงา  
จากแบบสอบถามสมาชิกของเครือข่าย และการสัมภาษณ์ประธานกลุ่มหรือผู้น าชุมชนของเครือข่ายในเขต
พ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดพังงา จ านวน ๑๓ เครือข่าย ดังตารางที่ ๔-๓ 

ตารางท่ี ๔-๓ การด าเนินงานของเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดพังงา 

ล าดับ เครือข่าย การด าเนินงานของเครือข่าย 
๑ เครือข่ายชุมชนชายฝั่งต าบลมะรุ่ย 

อ าเภอทับปุด 
 
 

 

1. การจัดตั้งป่าชายเลนชุมชน  
๒) การรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ใช้เครื่องมือ
ประมงที่ไม่ท าลายล้างในการท าการประมง  
และฟ้ืนฟูดอนหอยตลับ 
๓) การสร้างคนรุ่นใหม่เข้ามาท างานร่วมกับคนรุ่นเก่า 
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
๔) กิจกรรมที่ด าเนินการต่อเนื่อง ได้แก่ การพัฒนา 
และปรับภูมินิเวศน์ในพ้ืนที่ป่าชุมชน การฟ้ืนฟู 
แปลงเพาะพันธุ์กล้าไม้ประจ าถิ่น และการฟ้ืนฟูหอยตลับ 

๒ เครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลน
บ้านท่าไร่ 

1) การจัดตั้งป่าชายเลนชุมชน  
๒) การรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ใช้เครื่องมือ
ประมงที่ไม่ท าลายล้างในการท าการประมง  
๓) การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
๔) กิจกรรมที่ด าเนินการต่อเนื่อง ได้แก่ การตั้งศูนย์เพาะ
ขยายพันธุ์ปูด า การจัดกิจกรรมธนาคารขยะทุก ๆ  
2 เดือนต่อครั้ง 

๓ เครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลน
บ้านกลาง 

1) การจัดตั้งป่าชายเลนชุมชน  
๒) รณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ใช้เครื่องมือประมง 
ที่ไม่ท าลายล้างในการท าการประมง  
๓) การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
๔) กิจกรรมที่ด าเนินการต่อเนื่อง ได้แก่ การรณรงค์ 
เก็บขยะเดือนละ 2 ครั้ง 
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ตารางท่ี ๔-๓ การด าเนินงานของเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดพังงา (ต่อ) 

ล าดับ เครือข่าย การด าเนินงานของเครือข่าย 
๔ เครือข่ายชุมขนชายฝั่ง 

บ้านอ่าวมะขาม 
1) การปกป้อง ดูแล รักษา ฟ้ืนฟู และอนุรักษ์ทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งบ้านอ่าวมะขาม ต าบลคลองเคียน  
อ าเภอตะกั่วทุ่ง 
๒) กิจกรรมที่ด าเนินการต่อเนื่อง ได้แก่ การรณรงค์ 
เก็บขยะ การปลูกป่าชายเลน 

๕ เครือข่ายชุมชนชายฝั่งต าบลบางเตย 
และการบริหารจัดการป่าชายเลน
ชุมชนเกาะเคี่ยม-ท่าไร่ บ้านกลาง 
บ้านใต้ บ้านบางพัฒน์ ต าบลบางเตย 
อ าเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 

1) จัดตั้งป่าชายเลนชุมชน  
๒) รณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ใช้เครื่องมือประมง 
ที่ไม่ท าลายล้างในการท าการประมง  
๓) การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
๔) กิจกรรมที่ด าเนินการต่อเนื่อง ได้แก่ การเก็บขยะ 
ในชุมชน และการปลูกป่าชายเลน 
5) กิจกรรมเก็บขยะชุมชน 

๖ องค์กรชุมชนชายฝั่งบ้านกลุ่มอนุรักษ์
ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยว 
โดยชุมชนเกาะไม้ไผ่  
ต าบลเกาะปันหยี อ าเภอเมืองพังงา 

1) จัดตั้งป่าชายเลนชุมชน รณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากร
ชายฝั่ง  
2) การใช้เครื่องมือประมงท่ีไม่ท าลายล้างในการท าประมง  
3) การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
๔) กิจกรรมที่ด าเนินการต่อเนื่อง ได้แก่ การเก็บขยะ 
ในชุมชน การปลูกป่าชายเลน 

๗ กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลน 
ต าบลเกาะคอเขา อ าเภอตะกั่วป่า 

1) การจัดตั้งป่าชายเลนชุมชน  
๒) การรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง 
ใช้เครื่องมือประมงที่ไม่ท าลายล้างในการท าการประมง  
3) การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน การอนุรักษ์
แหล่งโบราณคดีตะโกลา 
๔) กิจกรรมต่อเนื่อง ได้แก่ การปลูกป่าชายเลน 

๘ เครือข่ายท่องเที่ยวชุมชน  
จังหวัดพังงา สมาชิกชุมชนเครือข่าย 
ได้แก่ (๑) กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
สามช่องเหนือ ต าบลกะไหล 

1) การจัดตั้งกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนระดับหมู่บ้าน  
๒) การรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งและอนุรักษ์ 
ป่าชายเลน  
๓) ใช้เครื่องมือประมงที่ไม่ท าลายล้างในการท าการประมง 
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ตารางท่ี ๔-๓ การด าเนินงานของเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดพังงา (ต่อ) 

ล าดับ เครือข่าย การด าเนินงานของเครือข่าย 
 อ าเภอตะกั่วทุ่ง (๒) กลุ่มท่องเที่ยว

เชิงอนุรักษต์ าบลสองแพรก  
อ าเภอเมืองพังงา (๓) กลุ่มท่องเที่ยว 
เชิงอนุรักษ์บ้านบางพัฒน์  
ต าบลบางเตย อ าเภอเมืองพังงา  
(๔) กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชน 
บ้านโคกไคร ต าบลมะรุ่ย  
อ าเภอทับปุด (๕) กลุ่มท่องเที่ยว
ชุมชนหมู่เกาะปันหยี  
ต าบลเกาะปันหยี อ าเภอเมืองพังงา 
(๖) กลุ่มท่องเที่ยวชุมชน 
หมู่เกาะไม้ไผ่ ต าบลเกาะปันหยี 
อ าเภอเมืองพังงา (๗) กลุ่มท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์บ้านท่าดินแดง  
ต าบลล าแก่น อ าเภอท้ายเหมือง  
(๘) กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
ต าบลเกาะคอเขา อ าเภอตะกั่วป่า 
(๙) กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
เกาะพระทอง ต าบลเกาะพระทอง 
อ าเภอคุระบุรี 

๔) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการด้าน 
การท่องเที่ยวของชุมชน 
๕) กิจกรรมต่อเนื่อง ได้แก่ การปลูกป่าชายเลน  
การสร้างกลุ่มเยาวชนในการอนุรักษ์ 

๙ กลุ่มประมงชายฝั่งบ้านทับยาง 1) ปกป้อง ดูแล รักษา ฟ้ืนฟู และอนุรักษ์ทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝั่งบ้านทับยาง 
2) การรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งและป่าชายเลน 
และการใช้เครื่องมือประมงที่ไม่ท าลายล้างในการท า 
การประมง รวมทั้งการอนุรักษ์เต่าทะเล 

๑๐ กลุ่มอนุรักษ์เต่าทะเล 1) ปกป้อง ดูแล รักษาฟ้ืนฟู และอนุรักษ์ทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝั่งบ้านทับยาง 
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ตารางท่ี ๔-๓ การด าเนินงานของเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดพังงา (ต่อ) 

ล าดับ เครือข่าย การด าเนินงานของเครือข่าย 
  2) การรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งและอนุรักษ์ 

ป่าชายเลน และการใช้เครื่องมือประมงท่ีไม่ท าลายล้าง 
ในการท าการประมง รวมทั้งการอนุรักษ์เต่าทะเล 

๑๑ เครือข่ายประมงพ้ืนบ้านจังหวัดพังงา 1) ปกป้อง ดูแล รักษาฟ้ืนฟู และอนุรักษ์ทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝั่งบ้านทับยาง 
2) การรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งและอนุรักษ์ 
ป่าชายเลน และการใช้เครื่องมือประมงท่ีไม่ท าลายล้าง 
ในการท าการประมง  
3) ฟื้นฟูหญ้าทะเลและดอนหอยตลับ ผลักดันการจัดการ
ทรัพยากรประมงโดยชุมชน 

๑๒ กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
และกลุ่มท่องเที่ยวโฮมสเตย์ 
เกาะยาวน้อย 

1) อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และเสริมสร้าง
ความสามารถชุมชนในการจัดการท่องเที่ยว 
2) สร้างวิสาหกิจชุมชนด้านการบริการ และการบริหาร
จัดการทรัพยากรของขุมชน 
3) จัดตั้งกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนระดับหมู่บ้าน และรณรงค์
อนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งและอนุรักษ์ป่าชายเลน 
4) การรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งและอนุรักษ์ 
ป่าชายเลน และการใช้เครื่องมือประมงท่ีไม่ท าลายล้าง 
ในการท าการประมง 

๑๓ กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านสามช่อง 
ต าบลกะไหล 

1) ปกป้อง ดูแล รักษาฟ้ืนฟู และอนุรักษ์ทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝั่งบ้านทับยาง 
2) จัดตั้งป่าชายเลนชุมชนระดับหมู่บ้าน 
3) การรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งและอนุรักษ์ 
ป่าชายเลน และการใช้เครื่องมือประมงท่ีไม่ท าลายล้าง 
ในการท าการประมง 

ที่มา : คณะทีป่รึกษา, ๒๕๖๓. 
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ทั้งนี้ จากการศึกษา พบว่า เครือข่ายในพ้ืนที่สามารถด าเนินงานได้สอดคล้องกับมาตรการ
ตามประกาศฯ ได้แก่ 

ข้อ 5 1) มาตรการเรื่อง ห้ามกระท าการหรือกิจกรรมใด ๆ ในการก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า 
ท าให้ป่าหรือทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมสภาพหรือเสียหาย 2) มาตรการเรื่อง ห้ามกระท าการท าประมง 
โดยใช้ เครื่องมืออวนลากชนิดถุง อวนรุน ละวะ ชิบหรือรุนกุ้ง อวนถุงทุกชนิด อวนล้อม อวนญี่ปุ่น อวนต้อน
ปลาทุกชนิด อวนทับตลิ่ง อวนลอยปลาทราย อวนถ่วงหรือจมกะเบน บริเวณแหล่งหญ้าทะเล 3) มาตรการ
เรื่อง ห้ามท าให้เกิดมลพิษ ขยะ สารแขวนลอย และมลสารปนเปื้อนการเดินเรือ การจอดเรือ การขนส่ง  
หรือการขนถ่าย ที่ท าให้คุณภาพน้ าเสื่อมโทรม ส่งผลต่อทรัพยากรชีวภาพทางทะเล เช่น ปะการัง หญ้าทะเล 
สัตว์ทะเล  4) มาตรการเรื่อง ห้ามเก็บ ท าลาย หรือกระท าด้วยประการใด ๆ ที่อาจเป็นอันตราย 
หรือมีผลกระทบต่อปะการัง ซากปะการัง หินปะการัง กัลปังหา หรือหญ้าทะเล  5) มาตรการเรื่อง ห้าม
ทอดสมอเรือ หรือกระท าการใด ๆเช่น กิจกรรมเดินท่องเที่ยวใต้ทะเล (sea walker) เรือท้องกระจก หรือเรือ
ประเภทที่ใช้ความดันอากาศกดน้ าให้ออกจากเรือเพ่ือดูปลาใต้ท้องทะเล ส่งผลต่อหญ้าทะเล แนวปะการัง 
หินปะการัง และกองหินใต้ทะเล 6) มาตรการเรื่อง ห้าม จับ ดัก ล่อ ฆ่า น าขึ้นมาจากทะเล หรือกระท าการ 
ใด ๆ ที่เป็นอันตรายต่อ เต่าทะเล พะยูน โลมา วาฬ ปลาฉลามวาฬ หรือสัตว์ทะเลหายากอ่ืน ๆ 7) มาตรการ
เรื่อง กิจกรรมที่ก่อความเดือดร้อน ร าคาญที่มีผลกระทบต่อประชาชน เช่น  เล่นเรือสกู๊ตเตอร์ เจ็ตสกี  
หรือกิจกรรมเรือลากทุกชนิด ๘) มาตรการเรื่อง ห้ามเก็บ หา น าออกไป หรือการกระท าใด ๆ ที่เป็นอันตราย 
ต่อไข่เต่าทะเล เต่าทะเล และซากเต่าทะเล ๙) มาตรการ เรื่อง ก่อสร้างเพิงพัก ศาลา อาคาร สิ่งปลูกสร้างใด ๆ 
รวมทั้งการจัดวางร่ม โต๊ะ เตียงหรือท่ีนั่งบริเวณพ้ืนที่ชายหาด 

ข้อ 7 ๑) มาตรการเรื่อง การถมทะเลหรือที่ชายตลิ่ง ๒) มาตรการเรื่อง การปล่อยทิ้งมลพิษ
ลงสู่แหล่งน้ าหรือทะเล ๓) มาตรการ เรื่อง การถม ปรับสภาพ หรือปิดกั้นพรุหรือแหล่งน้ าสาธารณะท าให้น้ า
ตื้นเขินหรือเปลี่ยนทิศทาง ๔) มาตรการ เรื่อง การปลูกสร้างอาคารล่วงล้ าล าน้ า ๕) มาตรการ เรื่อง การจับ
หรือครอบครองปลาสวยงาม ๖) มาตรการ เรื่อง การเพาะเลี้ยงกุ้งเพ่ือการค้า ยกเว้นการเพาะเลี้ยงในกระชัง 
๗) มาตรการ เรื่อง การครอบครองซาก หรือผลิตภัณฑ์ที่ท าจากซากเต่าทะเล พะยูน โลมา วาฬ ปลาฉลามวาฬ
หรือสัตว์ทะเลหายาก 

โดยนอกจากการติดตามและเฝ้าระวังตามมาตรการต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว เครือข่าย 
ได้มีการประสานแจ้งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่เพ่ือให้รับทราบปัญหา และหาแนวทางในการด าเนินการ
ให้เป็นไปตามมาตรการ  

นอกจากนี้ คณะที่ปรึกษาได้จัดประชุมเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงาน
ตามมาตรการพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เพ่ือวางแผนแนวทางการขับเคลื่อนของเครือข่ายในการเฝ้าระวังและ
ติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมท าให้ได้ผลการศึกษา ดังตารางที่ ๔-๔ 
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ตารางท่ี ๔-๔ แนวทางการขับเคลื่อนของเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการ
พ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี-จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดกระบี่ 
และจังหวัดพังงา 

พื้นที่จังหวัด แนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงาน 
๑) จังหวัดเพชรบุรี- 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

๑) ให้มีกลไกการท างานและกระบวนการท างานอย่างมีส่วนร่วมกับ
ผู้แทนชุมชนและท้องถิ่น 

๒) ติดตามและแก้ปัญหาเรื่องการจัดการขยะและน้ าเน่าเสียที่ปล่อยลงสู่
แหล่งน้ าธรรมชาติในพ้ืนที่บริเวณท่ีพักอาศัยและแหล่งท่องเที่ยว 

๓) มีการร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเพชรบุรี  
กรณกีารถมที่ชายคลองหัวตาล 

๔) มีกิจกรรมอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลและชายฝั่ง 
๕) ผลักดันให้มีตลาดกลางสินค้าภาคเกษตรเกลือสมุทรตลอดจนพัฒนา

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเกลือสมุทร 
๖) ให้ด าเนินการประกาศเป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ าชายฝั่งในพ้ืนที่

ประกาศฯ สร้างความสมดุลในระบบนิเวศชายฝั่งและชุมชน 
๗) ส่งเสริมและสนับสนุนกลไกการประชุมร่วมระหว่างชุมชน 

กับผู้ประกอบการต่าง ๆ ในพ้ืนที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๘) ให้พัฒนากระบวนการท า CSR เพ่ือยกระดับไปสู่การตอบแทนคุณค่า

ระบบนิเวศ PES โดยระบุเพ่ิมเข้าไปในประกาศฯ 
๙) ส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ ดูแลสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 

โดยชุมชนมีส่วนร่วม 
๑๐) ให้มีการประกาศปิดพ้ืนที่บริเวณปลายแหลมผักเบี้ยเพ่ือให้ธรรมชาติ

ฟ้ืนตัวทุกปีโดยเฉพาะตั้งแต่ช่วง 15 เมษายน ถึง 15 มิถุนายน  
เป็นเวลา 3 เดือน  

๑๑) ให้มีการติดตั้งป้ายรณรงค์เก่ียวกับพ้ืนที่คุ้มครองครอบคลุมทุกจุด 
ที่ส าคัญจากการประเมินร่วมกันนะระดับเครือข่ายจังหวัด 

๑๒) ให้มีกิจกรรมเก็บขยะชายหาดทุก ๆ 3 เดือน ปีละ 4 ครั้ง 
๑๓) สร้างกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีเพ่ือการท างาน 

หรือกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 
๑๔) สร้างช่องทางการตรวจสอบการเข้าใช้พื้นที่สาธารณะ 
๑๕) ให้มีกลไกยึดโยงการท างานระดับเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม  

เช่น เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล เครือข่ายอนุรักษ์ต่าง ๆ  
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ตารางท่ี ๔-๔ แนวทางการขับเคลื่อนของเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการ
พ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี-จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดกระบี่ 
และจังหวัดพังงา (ต่อ) 

พื้นที่จังหวัด แนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงาน 
 ๑๖) บูรณาการการท างานโดยใช้โครงสร้างคณะกรรมการก ากับพ้ืนที่

คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัด ร่วมขับเคลื่อนกับหน่วยงานต่าง ๆ  
และเครือข่ายชุมชน 

๑๗) สร้างกองทุนกลางเพ่ือการขับเคลื่อนกิจกรรมที่เกี่ยวกับพ้ืนที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม 

๑๘) ให้มีการประชาสัมพันธ์ติดตั้งป้ายรณรงค์เกี่ยวกับพ้ืนที่คุ้มครอง
ครอบคลุมทุกจุดที่ส าคัญจากการประเมินร่วมกันในระดับเครือข่าย
จังหวัด 

๒) จังหวัดกระบี่ ๑) ติดตามการแก้ปัญหาการใช้ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง 
๒) การประสานงานเชื่อมโยงการท างานร่วมกับหน่วยงานราชการ 

ในระดับองค์การบริหารส่วนต าบล ต าบล และชุมชน 
๓) จังหวัดพังงา ๑) การตัดไม้ใช้สอยตามมาตรา 18 ห้ามตัดไม้ใช้สอย ไม้แสม ไม้พังกา 

ไม้ถ่ัว แต่ส่วนหนึ่งชาวบ้านสามารถตัดใช้มาท าสะพาน ท าหลักหอย 
แต่การตัดไม้ต้องแจ้งขออนุญาตผ่านผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนที่ 

๒) การเฝ้าระวังและการบริหารจัดการจะใช้ระเบียบของหน่วยงาน 
ของกรมประมง และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
ในการเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส 

ที่มา : คณะที่ปรึกษา, ๒๕๖๓. 

๔.๒ ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการพื้นที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม 

๑) ระดับการมีส่วนร่วมในการติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการพื้นที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม จังหวัดเพชรบุรี-จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

จากผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการพ้ืนที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ซึ่งคณะที่ปรึกษาได้ใช้เครื่องมือ คือ แบบสอบถาม สอบถามตัวแทนของเครือข่ายในพ้ืนที่
จังหวัดเพชรบุรี-จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของเครือข่าย/องค์กรชุมชนในพ้ืนที่  
จากแบบสอบถามตัวแทนของเครือข่ายในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี-จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสมาชิก
ของเครือข่าย/องค์กรชุมชนในพ้ืนที่ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ ๓๙ มาจากเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้
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ชุมชน ร้อยละ ๓๑ มาจากเครือข่ายองค์กรชุมชน และ ร้อยละ 1๐ มาจากเครือข่ายขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ดังภาพที ่๔-๔ 

 
ภาพที่  ๔-๔ ภาคีเครือข่าย/ตัวแทนภาคีเครือข่ายในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดเพชรบุรี - 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ระดับการมีส่วนร่วมของเครือข่าย  ในการติดตามผลการด าเนินงานของเครือข่าย 
ในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่ งแวดล้อม จังหวัดเพชรบุรี - 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยส่วนใหญ่เครือข่ายจะมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย  
และสภาพความส าเร็จของพ้ืนที่ ร้อยละ ๑๘ รองลงมา คือ เครือข่ายมีส่วนร่วมในด้านการประสานงาน  
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น ประสานความร่วมมือ ร้อยละ ๑๔ และมีส่วนร่วมในด้านการสนับสนุนกิจกรรม
เพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนกับชุมชนพ้ืนที่ ร้อยละ ๑๒ ทั้งนี้ อีกทั้ง ยังพบว่าเครือข่ายส่วนใหญ่ 
ไม่ได้มีส่วนร่วมในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินการ ดังภาพที ่๔-๕ 
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ภาพที่ ๔-๕ การมีส่วนร่วมของเครือข่ายพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดเพชรบุรี-จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

จากการส ารวจ คณะที่ปรึกษาได้พบข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาในพ้ืนที่ ดังนี้ 
(๑) สัตว์ทะเลหายากลดน้อยลงโดยเฉพาะเต่าทะเล พ้ืนที่ที่เคยท ารังบริเวณแหลมผักเบี้ย

ปัจจุบันเสื่อมสภาพลงท าให้ไม่มีเต่าทะเลขึ้นมาวางไข ่
(๒) เกิดการกัดเซาะชายฝั่งตลอดแนวตั้ งแต่อ าเภอบ้านแหลมพ้ืนที่ชายทะเลจนถึง 

อ าเภอเมืองในแนวเขตชายฝั่งโดยเฉพาะหลังแนวเขื่อนซีเมนต์ เขื่อนหินทิ้ง 
(๓) พ้ืนที่ดินภาคเกษตร นาเกลือสมุทรถูกเปลี่ยนสภาพเป็นการถมเพ่ือจัดแปลงขาย 

ท าให้ระบบนิเวศชายฝั่ง ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง 
(๔) ขยะและน้ าเสียจากครัวเรือน รวมทั้งรีสอร์ท ที่ ไม่สามารถจัดการได้ทั้ งระบบ 

ส่งผลกระทบต่อการเป็นอยู่ของชุมชนชายฝั่ง 
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การมีส่วนร่วมของเครือข่ายพืน้ทีคุ้่มครองส่ิงแวดล้อม 
จังหวัดเพชรบุร-ีประจวบคีรีขันธ์

การมีสว่นร่วมในการส ารวจขอ้มลูสภาพปัญหาของพืน้ี่ี

การมีสว่นร่วมในการคิดวิเคราะหปั์ญหาของพืน้ี่ี

การมีสว่นร่วมในการก าหนดวิสยัีศันภ์ารกิจเปา้หมาย
และสภาพความส าเร็จของพืน้ี่ี
การมีสว่นร่วมในการก าหนดวิธีการด าเนินงานใหบ้รรลุ
เปา้หมายและเป็นรูปธรรม
การมีสว่นร่วมในการมอบหมายหนา้ีี่ความรบัผิดชอบของ
บคุลากรและผูเ้กี่ยวขอ้ง
การมีสว่นร่วมในการจดัสรรงบประมาณและีรพัยากรีี่ใช้
ในการด าเนินงาน
การมีสว่นร่วมในการพิจารณาใหค้วามเห็นชอบแผนการ
บริหารของพืน้ี่ี
การมีสว่นร่วมในการประสานงานการจดักิจกรรมการเรียนรู ้
เช่น ประสานความร่วมมือ
การมีสว่นร่วมในการรบัรูข้่าวสารขอ้มลูการจดักิจกรรมการ
อนรุกัษต่์าง ๆ ของพืน้ี่ี
สนบัสนนุกิจกรรมเพื่อสรา้งความร่วมมือระหว่างชุมชนกบั
ชมุชนพืน้ี่ี
การมีสว่นร่วมในการเป็นคณะี างานและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม
การมีสว่นร่วมในการน าผลการติดตามและประเมินไปใช้
เป็นแนวีางในการบริหารการ ด าเนินงานดา้นต่าง ๆ
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(๕) มีพืชต่างถ่ินที่ไม่สามารถก าจัดได้ตามระบบนิเวศห่วงโซ่อาหาร เช่น ต้นไมยราบยักษ์ 
(๖) ถิ่นที่อยู่อาศัยของนกชายเลนอพยพที่ส าคัญระดับโลก โดยเฉพาะนกชายเลนปากช้อน

และอ่ืน ๆ พ้ืนที่ก าลังหดหายไปจากการกัดเซาะชายฝั่ ง  และการฟ้ืนฟูป่าชายเลนที่ ไม่มีหาดเลน 
ซึ่งเป็นแหล่งอาหารและอาศัยในฤดูกาลอพยพ 

(๗) กุ้งเคยหายไปจากพ้ืนที่เดิมเคยมี โดยกุ้งเคยจะขึ้นบริเวณชายฝั่ง แต่หลังจากสร้างแนว 
กั้นคลื่นแบบหินทิ้งปรากฏว่าไม่เคยพบกุ้งเคยอีกเลย 

(๘) ขยะชายฝั่งบริเวณพ้ืนที่ชายหาดสมอเรียง (หัวหิน) ส่งผลถึงการบริหารจัดการพ้ืนที่ 
ไม่มีประสิทธิภาพและสกปรกมาก 

(๙) ปัญหาน้ าเสียจากการปล่อยน้ าทิ้งลงบริเวณสะพานปลา ที่ไม่ผ่านการบ าบัดลงสู่ชายหาด
และใกล้กับเขตพระราชฐาน 

(๑๐) มีการบุกรุกพ้ืนที่ล าคลองบริเวณเขาตะเกียบไม่มีการตรวจสอบพื้นท่ีดังกล่าว 
(๑๑) น้ าเสียจากผู้ประกอบการที่พักรายย่อยและโรงแรม รีสอร์ท บริเวณใกล้กับชายฝั่ง 

ปล่อยลงคูระบายน้ ารวม หรือบางจุดปล่อยออกสู่ทะเลโดยตรงท าให้สัตว์น้ าชายฝั่งตาย 
(๑๒) บริเวณหาดชายฝั่งเขาเต่ามีปลาตายเกยชายหาดและมีขยะ 
นอกจากนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามได้มีข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นส าหรับการเฝ้าระวัง 

และติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
(1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่ควรให้ความส าคัญและสนับสนุนกับการด าเนินงาน

ของชุมชน 
(2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรแก้ไขปัญหาความตื้นเขินของล าคลอง 
(3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรบริหารจัดการทรัพยากรประมงที่ลดลงในพ้ืนที่ เช่น ปูก้ามดาบ 

ปลาทู เป็นต้น 

๒) ระดับการมีส่วนร่วมในการติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการพื้นที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม จังหวัดกระบี ่

จากผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการพ้ืนที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ซึ่งคณะที่ปรึกษาได้ใช้เครื่องมือ คือ แบบสอบถาม สอบถามตัวแทนของเครือข่ายในพ้ืนที่
จั งหวัดกระบี่  ซึ่ งส่ วนใหญ่ เป็นสมาชิกของเครือข่ าย/องค์ก รชุมชนในพ้ืนที่  ผลการศึกษาพบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 29 มาจากองค์กรชุมชนที่ได้จัดตั้งกันในพ้ืนที่ ร้อยละ 21 เครือข่ายศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชน ร้อยละ 14 มาจากเครือข่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประมง เนื่องจากในพ้ืนที่ 
การท างานของหน่วยงานของ อปท. และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้มีการด าเนินงานเครือข่าย
ดังกล่าวอยู่ในพ้ืนที่ตามภารกิจของหน่วยงาน รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียน ศาสนา และสาธารณสุข  
ดังภาพที ่๔-๖ 
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ภาพที่ ๔-๖ ภาคีเครือข่าย/ตัวแทนภาคีเครือข่ายในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดกระบี่ 

ระดับการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ในการติดตามผลการด าเนินงานของเครือข่ายในการ 
เฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดกระบี่ โดยส่วนใหญ่เครือข่าย 
ได้ด าเนินงานด้านการวางแผนและปฏิบัติ ร้อยละ 11 การมีส่วนร่วมในการรับรู้ข่าวสารข้อมูลการจัดกิจกรรม
การอนุรักษ์ต่าง ๆ ของพ้ืนที่ และร้อยละ 11 สนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนกับชุมชน
พ้ืนที่ ส่วนระดับการมีส่วนร่วมในการน าผลการติดตามและประเมินไปใช้เป็นแนวทางในการบริหาร 
การด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของเครือข่ายพบว่า อยู่ในระดับน้อย ดังภาพที ่๔-๗ 
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ภาพที่ ๔-๗ การมีส่วนร่วมของเครือข่ายในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดกระบี่ 

ในด้ านการ เข้ าถึ ง เ พ่ือทราบการด า เนินการตาม มาตรการคุ้ มครองสิ่ งแวดล้อม  
จากแบบสอบถาม พบว่า การได้รับข้อมูลของพ้ืนที่จังหวัดกระบี่ ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารได้หลายวิธีการ 
เช่น จากที่ประชุมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เอกสาร  
เวทีการประชุม สื่อออนไลน์ แผ่นพับ วารสารโลกสีเขียว การฝึกอบรมจากสถานที่ต่าง ๆ  เครือข่ายพ่ีน้อง 
ในพ้ืนที่ เครือข่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หอกระจายข่าว และโดยการสื่อสารผ่านทางผู้น าในพื้นท่ี 

ในด้านการเปิดเผยการด าเนินการตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมส าหรับประชาชนทั่วไป 
จากแบบสอบถาม พบว่าเสนอให้มีการประชาสัมพันธ์ในมัสยิด เพราะส่วนใหญ่การท ากิจกรรมดังกล่าว 
เป็นการรวมกลุ่มคนค่อนข้างมากในพ้ืนที่มาร่วมท าละหมาดทุกวันศุกร์ ท าให้ ประชาชนได้รับข่าวสาร 
กันถ้วนหน้าและการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของมัสยิด เนื่องจากคนในพื้นท่ีได้รับข่าวสารกระจายทุกพ้ืนที่ 
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การมีส่วนร่วมของเครือข่ายในเขตพืน้ทีคุ้่มครองสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดกระบี่

การมีสว่นร่วมในการส ารวจขอ้มลูสภาพปัญหาของพืน้ี่ี

การมีสว่นร่วมในการคิดวิเคราะหปั์ญหาของพืน้ี่ี

การมีสว่นร่วมในการก าหนดวิสยัีศันภ์ารกิจเปา้หมาย
และสภาพความส าเร็จของพืน้ี่ี

การมีสว่นร่วมในการก าหนดวิธีการด าเนินงานใหบ้รรลุ
เปา้หมายและเป็นรูปธรรม

การมีสว่นร่วมในการมอบหมายหนา้ีี่ความรบัผิดชอบ
ของบคุลากรและผูเ้กี่ยวขอ้ง

การมีสว่นร่วมในการจดัสรรงบประมาณและีรพัยากรีี่
ใชใ้นการด าเนินงาน

การมีสว่นร่วมในการพิจารณาใหค้วามเห็นชอบแผนการ
บริหารของพืน้ี่ี

การมีสว่นร่วมในการประสานงานการจดักิจกรรมการ
เรียนรู ้เช่น ประสานความร่วมมือ

การมีสว่นร่วมในการรบัรูข้่าวสารขอ้มลูการจดักิจกรรม
การอนรุกัษต่์าง ๆ ของพืน้ี่ี

สนบัสนนุกิจกรรมเพื่อสรา้งความร่วมมือระหว่างชมุชน
กบัชมุชนพืน้ี่ี

การมีสว่นร่วมในการเป็นคณะี างานและประเมินผล
การด าเนินงานตามแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม

การมีสว่นร่วมในการน าผลการติดตามและประเมินไปใช้
เป็นแนวีางในการบริหารการ ด าเนินงานดา้นต่าง ๆ
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การใช้วิธีประชุมหมู่บ้านเพราะได้เสนอหลายปัญหา การจัดเวทีระดับต าบล/ หมู่บ้าน จัดกิจกรรมและฝึกอบรม 
รวมทั้งสื่อออนไลน์โดยเน้นภาพในแต่ละพ้ืนที่ 

ประเด็นด้านมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่ถูกละเมิดมากที่สุด คือ ประเด็นรุกล้ าล าน้ า 
โดยปลูกบ้านล้ าล าน้ าริมคลอง การตัดไม้ป่าชายเลนใช้สอย การทิ้งขยะลงทะเล การใช้เครื่องมือประมง 
ผิดกฎหมาย (ลอบปูตาเล็ก) น้ าเสียจากโรงงานปาล์มและบ่อกุ้ง โดยที่ผ่านมาในกรณีที่มาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมถูกละเมิด ได้มีการทักท้วง หรือด าเนินการให้มีการแก้ไขด้วยวิธี ตักเตือน หรือมีข้อบังคับ 
ของหมู่บ้าน 

จากการส ารวจ คณะที่ปรึกษาได้พบข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาในพ้ืนที่ ดังนี้ 
(1) การบุกรุกป่าชายเลนตัดไม้เพ่ือท าที่อยู่อาศัย สะพาน และการใช้ไม้เพาะเลี้ยงหอย  

ท าให้พื้นที่ป่าชายเลนลดน้อยลงและท าให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรสัตว์น้ า 
(2) ปัญหาน้ าเสียจากเรือประมง เรือโดยสาร รวมถึงร้านอาหารบริเวณท่าเทียบเรือ 

มีการปล่อยน้ าเสียโดยไม่ผ่านการบ าบัดท าให้เกิดปัญหามลภาวะทางน้ าขึ้น  
นอกจากนี้ ประชาชนได้มีข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นส าหรับการเฝ้าระวังและติดตาม 

ผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
(1) หน่วยงานควรลงพ้ืนที่ร่วมท างานกับชุมชนในระดับหมู่บ้าน พร้อมกับรับฟังปัญหาของ

คนท างานในพ้ืนที ่
(2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมอบอ านาจให้ชาวบ้านทีอ่ยู่ในกลุ่มอนุรักษ์ที่มีอยู่เดิมดูแล  
(3) ควรมีการตั้งคณะกรรมการช่วยกันสอดส่องและเฝ้าระวัง  
(4) ควรกระจายข้อมูลให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับข้อมูลข่าวสารเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือให้ประชาชน

ในพ้ืนที่สามารถน ามาคิดต่อยอดการด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง  
(5) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ส านักงานนโยบาย 

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรเอ้ือต่อการท างาน 
ของชุมชนโดยเฉพาะประมง และสนับสนุนภารกิจของชุมชน 

(6) ควรให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนก าหนดการใช้พื้นที่หรือการใช้ทรัพยากร 
(7) ควรมีการสร้างจิตส านึกแยกส่วนการใช้สอยอย่างเป็นธรรม 
(8) หน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับอนุรักษ์ควรมาชี้แนะประชาชนในชุมชนเกี่ยวกับการอนุรักษ์

ทรัพยากรอย่างถูกวิธี 
(9) หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบควรร่วมมือท างานควบคู่กับประชาชนในพื้นท่ี 
(10) หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบควรให้ความรู้ชาวบ้าน โดยใช้ศูนย์ข้อมูลเรื่องสิ่งแวดล้อม

ในระดับต าบล  
(11) ควรมีกิจกรรมในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
(12) หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงควรเข้ามาเสนอแนะการแก้ปัญหาในพ้ืนที่ 
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๓) ระดับการมีส่วนร่วมในการติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการพื้นที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม จังหวัดพังงา 

จากผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการพ้ืนที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ซึ่งคณะที่ปรึกษาได้ใช้เครื่องมือ คือ แบบสอบถาม สอบถามตัวแทนของเครือข่ายในพ้ืนที่
จั งหวัด พังงา  ซึ่ งส่ วนใหญ่ เป็นสมาชิกของเครือข่ าย/องค์กรชุมชนใน พ้ืนที่  ผลการศึกษาพบว่ า  
ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 29 มาจากเครือข่ายประมง เนื่องจากในพ้ืนที่ชาวบ้านประกอบอาชีพประมง
พ้ืนบ้านโดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 21 เครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ร้อยละ 14 มาจากเครือข่ายขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นและองค์กรชุมชน เนื่ องจากในพ้ืนที่ การท างานของหน่วยงานของ อปท.  
และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้มีการด าเนินงานเครือข่ายดังกล่าวอยู่ในพ้ืนที่ตามภารกิจของ
หน่วยงาน รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียน ศาสนา และสาธารณสุข ดังภาพที ่๔-๘ 

 

ภาพที่ ๔-๘ ภาคีเครือข่าย/ตัวแทนภาคีเครือข่ายในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดพังงา 

ในด้านระดับการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ในการติดตามผลการติดตามผลการด าเนินงาน 
ของเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดพังงา  
โดยส่วนใหญ่เครือข่ายได้ด าเนินงานด้านการวางแผนและปฏิบัติ ร้อยละ 13 การมีส่วนร่วมในการรับรู้ข่าวสาร
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ข้อมูลการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ต่าง ๆ ของพ้ืนที่ และ ร้อยละ 11 สนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสร้างความร่วมมือ
ระหว่างชุมชนกับชุมชนพ้ืนที่ ส่วนระดับการมีส่วนร่วมในการน าผลการติดตามและประเมินไปใช้เป็นแนวทาง
ในการบริหารการ ด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของเครือข่ายพบว่า อยู่ในระดับน้อย ดังภาพที ่๔-๙ 

 
ภาพที่ ๔-๙ การมีส่วนร่วมของเครือข่ายในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดพังงา 

ในด้ านการ เข้ าถึ ง เ พ่ือทราบการด า เนินการตาม มาตรการคุ้ มครองสิ่ งแวดล้อม  
จากแบบสอบถาม พบว่า การได้รับข้อมูลของพ้ืนที่จังหวัดพังงา ประชนได้รับข้อมูลข่าวสารได้หลายวิธีการ เช่น 
จากที่ประชุมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เอกสารเวทีการ
ประชุม สื่อออนไลน์ แผ่นพับ การฝึกอบรมจากสถานที่ต่าง ๆ เครือข่ายพ่ีน้องในพ้ืนที่ เครือข่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และโดยการสื่อสารผ่านทางผู้น าในพื้นท่ี 

ส่วนการเปิดเผยการด าเนินการตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมส าหรับประชาชนทั่วไป 
จากแบบสอบถาม พบว่า การตั้งกลุ่มไลน์ชุมชน และการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย การจัดเวทีระดับต าบล/ 
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การมีส่วนร่วมของเครือข่ายในเขตพืน้ทีคุ้่มครองสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดพังงา 

การมีสว่นร่วมในการส ารวจขอ้มลูสภาพปัญหาของพืน้ี่ี

การมีสว่นร่วมในการคิดวิเคราะหปั์ญหาของพืน้ี่ี

การมีสว่นร่วมในการก าหนดวิสยัีศันภ์ารกิจเป้าหมาย
และสภาพความส าเร็จของพืน้ี่ี

การมีสว่นร่วมในการก าหนดวิธีการด าเนินงานใหบ้รรลุ
เปา้หมายและเป็นรูปธรรม

การมีสว่นร่วมในการมอบหมายหนา้ี่ีความรบัผิดชอบ
ของบคุลากรและผูเ้กี่ยวขอ้ง

การมีสว่นร่วมในการจดัสรรงบประมาณและีรพัยากรีี่ใช้
ในการด าเนินงาน

การมีสว่นร่วมในการพิจารณาใหค้วามเห็นชอบแผนการ
บริหารของพืน้ี่ี

การมีสว่นร่วมในการประสานงานการจดักิจกรรมการ
เรียนรู ้เช่น ประสานความร่วมมือ

การมีสว่นร่วมในการรบัรูข้่าวสารขอ้มลูการจดักิจกรรม
การอนรุกัษต่์าง ๆ ของพืน้ี่ี

สนบัสนนุกิจกรรมเพื่อสรา้งความร่วมมือระหว่างชมุชนกบั
ชมุชนพืน้ี่ี

การมีสว่นร่วมในการเป็นคณะี างานและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม
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หมู่บ้าน แจ้งในที่ประชุมหมู่บ้านประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง รวมทั้งการประชุมร่วมกันเพ่ือน าเสนอปัญหาต่าง ๆ  
มีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นเพ่ือสร้างและพัฒนาเครือข่ายในพ้ืนที่ รวมทั้งสื่อออนไลน์ 

ประเด็นด้านมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่ถูกละเมิดมากที่สุด คือ ประเด็นการลักลอบ 
ตัดไม้และบุกรุกพ้ืนที่ การท่องเที่ยวด าน้ าดูปะการังโดยการเหยียบปะการัง การลากหอยในพื้นท่ี การท าประมง
เรืออวนลาก ในกรณีที่มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมถูกละเมิด ได้มีการทักท้วง หรือด าเนินการให้ใช้กฎชุมชน
โดยชุมชนว่ากล่าวตักเตือน และให้เจ้าหน้าที่มาจัดการแต่งตั้งคณะกรรมการ น าเสนอผ่านที่ประชุมหน่วยงาน
ราชการผ่านสื่อต่าง ๆ เสนอข้อตกลงร่วมกัน 

จากการส ารวจ คณะผู้ศึกษาได้พบข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาในพื้นที่ ดังนี้ 
(1) สืบเนื่องจากพ้ืนที่การตัดไม้เดิมพ้ืนที่เคยถูกสัมปทานตัดไม้เพ่ือท าถ่าน เกิดป่าเสื่อมโทรม 

หน่วยงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งใช้ระเบียบของหน่วยงานห้ามเข้าบุกรุกตัดไม้ป่าชายเลน  
แต่ชาวบ้านต้องการตัดไม้เพ่ือท าท่ีอยู่อาศัย สะพาน ท าโรงเรียน และท าวัด 

(2) ความชัดเจนของหน่วยงานกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระประมง กรมเจ้าท่า 
และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พ้ืนที่เขตอยู่ทับซ้อนกัน  ท าให้ชาวบ้านไม่ชัดเจนในพ้ืนที่  
การคัดค้านการสัมปทานเลี้ยงหอยแครงที่พ้ืนที่อ่าวท้องขาว มะรุ่ย หากสัมปทานชาวบ้านไม่สามารถเข้าพ้ื นที่
ท ามาหากินในพ้ืนที่ดังกล่าวได้ 

(3) ชาวบ้านมีความกังวลต่อการประกาศพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมว่าจะมีผลกระทบ 
ต่ออาชีพการท าประมงหรือไม่ 

ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามได้มีข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นส าหรับการเฝ้าระวังและติดตาม
ผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

(1) ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนด าเนินการบริหารจัดการโดยวิธีชุมชนให้มากที่สุด 
(2) ควรมีวิทยากรมาให้ความรู้และให้หน่วยงานติดตามการด าเนินงานต่อเนื่อง 
(3) ควรให้เจ้าหน้าที่โดยตรงจัดระบบตามอันควรเป็นไปได้ 
(4) เจ้าหน้าที่ควรด าเนินการขั้นเด็ดขาดกรณีการละเมิดในพ้ืนที่ 
(5) ควรจัดให้มีชุดลาดตระเวนเพื่อเฝ้าระวังในการลักลอบท าลายสิ่งแวดล้อม 
(6) ควรตั้งชุมชนเฝ้าดูแลพ้ืนที่ป่าคุ้มครองเป็นองค์กรท้องถิ่น 
(7) ควรแต่งตั้งผู้ดูแลคุ้มครองให้ชัดเจน ให้มีอ านาจการดูแลตามกฎหมาย 
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 ๔.๓ การจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานของเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตาม 
ผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดเพชรบุรี-
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดกระบี่ และจังหวัดพังงา 

ในการจัดประชุมเพ่ือขับเคลื่อนเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงานตาม
มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ได้ก าหนดให้มีการจัดประชุมอย่างน้อยจังหวัด
ละ 2 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยพ้ืนที่ละ 50 คน โดยมีรายละเอียดในการจัดประชุม ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 การจัดประชุมติดตามผลการขับเคลื่อนการด าเนินงานของเครือข่ายเดิม 
ครั้งที่ 2 ประชุมประเมินผลจากการพัฒนาการด าเนินงานของเครือข่ายเดิม 
ทั้งนี้ เนื่องจากจากการที่รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามก าหนดการบริหารราชการ 

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รัฐบาลได้ใช้
มาตรการป้องกันและสกัดกั้นการระบาดของโรคนี้ในหลายรูปแบบ โดยที่ยังไม่มีก าหนดเวลาที่สิ้นสุด ดังนั้น  
เพ่ือให้งานของโครงการด าเนินงานต่อไปได้โดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์และมีคุณภาพ การจัดประชุม สถานที่
ประชุม จ านวนคน ระยะห่างในการนั่ง มีลมโกรก สวมหน้ากาก และการล้างมือ โดยยึดจ านวนผู้เข้าร่วม
ประชุมพ้ืนที่ละ 50 คน แบ่งการประชุมย่อยจ านวน 5-6 ครั้ง/พ้ืนที่ การบันทึกเสียงสนทนาและการอัดคลิป
วิดีโอเพ่ือประกอบการประชุม ให้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และมาตรการบังคับใช้ตามประกาศ 
รวมทั้งรับฟังความเห็นและสรุปผล 

๑) การจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานของเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตาม 
ผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดเพชรบุรี -
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

การจัดประชุมครั้งที่  ๑ ในวันที่  5 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ สมาคมชาวประมง 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๕๒ คน (รายชื่อแสดงไว้ในภาคผนวก ก) 

การจัดประชุมครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลน 
บ้านคลองเก่า มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๕๒ คน (รายชื่อแสดงไว้ในภาคผนวก ก) 

โดยมีก าหนดการ ดังนี้ 
(๑) ชี้แจงความเป็นมาของโครงการและวัตถุประสงค์ของโครงการ 
(๒) อธิบายรายละเอียดของพ้ืนที่และมาตรการตามประกาศพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
(๓) อธิบายการสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงานของ

เครือข่ายในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
(๔) อธิบายการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงานของเครือข่ายในเขตพ้ืนที่คุ้มครอง

สิ่งแวดล้อม 
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(๕) สรุปผลการด าเนินงานในการเฝ้าระวังและติดตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขต
พ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

(๖) รับฟังความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม 
จากการประชุมดังกล่าว เครือข่ายในพ้ืนที่ได้มีข้อเสนอ ดังนี้ 
(๑) ให้ด าเนินการประกาศพ้ืนที่ในประกาศกระทรวงฯ ให้เป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ าชายฝั่ง 

เพ่ือสร้างความสมดุลในระบบนิเวศชายฝั่งและชุมชน 
(๒) ส่งเสริม และสนับสนุนกลไกการประชุมร่วมระหว่างชุมชนกับผู้ประกอบการต่าง ๆ  

ในพ้ืนที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(๓) ให้พัฒนากระบวนการท า CSR เพ่ือยกระดับไปสู่การตอบแทนคุณค่าระบบนิเวศ PES 

โดยระบุเพ่ิมเข้าไปในประกาศฯ 
(๔) ส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ดูแลสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
(๕) ให้มีการประกาศปิดพ้ืนที่บริเวณปลายแหลมผักเบี้ยเพ่ือให้ธรรมชาติฟ้ืนตัวทุกปี

โดยเฉพาะตั้งแต่ช่วง 15 เมษายน ถึง 15 มิถุนายน เป็นเวลา 3 เดือน  
(๖) ให้มีการติดตั้งป้ายรณรงค์เกี่ยวกับพ้ืนที่คุ้มครองครอบคลุมทุกจุดที่ส าคัญ 
(๗) ให้มีกลไกเชื่อมโยงการท างานในระดับเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม เช่น เครือข่าย

อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล เครือข่ายอนุรักษ์ต่าง ๆ เป็นต้น 
(๘) บูรณาการการท างานโดยใช้โครงสร้างคณะกรรมการก ากับ  ดูแล และติดตาม 

ผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ร่วมขับเคลื่อนกับหน่วยงานต่าง ๆ และเครือข่ายชุมชน 
(๙) สร้างกองทุนกลางเพื่อการขับเคลื่อนกิจกรรมที่เก่ียวกับพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๔-๑๐ การประชุม ณ สมาคมชาวประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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ภาพที่ ๔-๑๑ การประชุม ณ กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านคลองเก่า 

๒) การจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานของเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตาม 
ผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองส่ิงแวดล้อม จังหวัดกระบี ่ 

การจัดประชุมครั้งที่ ๑ ในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลน 
และชายฝั่งบ้านโคกยูง มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๕๔ คน (รายชื่อแสดงไว้ในภาคผนวก ก) 

การจัดประชุมครั้งที่ ๒ ในวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลน 
และทรัพยากรชายฝั่งบ้านคลองยาง มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๕๗ คน (รายชื่อแสดงไว้ในภาคผนวก ก) 

โดยมีก าหนดการ ดังนี้  
(1) ชี้แจงความเป็นมาของโครงการและวัตถุประสงค์ของโครงการ 
(2) อธิบายรายละเอียดของพ้ืนที่และมาตรการตามประกาศพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
(3) อธิบายการสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงานของ

เครือข่ายในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
(4) อธิบายการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงานของเครือข่ายในเขตพ้ืนที่คุ้มครอง

สิ่งแวดล้อม 
(5) สรุปผลการด าเนินงานในการเฝ้าระวังและติดตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขต

พ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
(6) รับฟังความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม 
จากการประชุมดังกล่าว เครือข่ายในพ้ืนที่ได้มีข้อเสนอ ดังนี้ 
(1) ให้หน่วยงานลงพ้ืนที่มาร่วมท างานกับชุมชนในระดับหมู่บ้าน พร้อมกับรับฟังปัญหา 

ของคนท างานในพ้ืนที ่
(2) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมอบอ านาจการดูแลให้ชาวบ้านทีอ่ยู่ในกลุ่มอนุรักษ์เดิม 
(3) ควรมีการตั้งคณะกรรมการช่วยกันสอดส่องและเฝ้าระวัง  
(4) ให้มีการเพ่ิมช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือให้ชาวบ้านได้มาคิดต่อยอด

การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
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(5) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ส านักงานนโยบาย 
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรเอ้ือต่อการท างานของชุมชน
โดยเฉพาะประมง และสนับสนุนภารกิจของชุมชน 

(6) ควรให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนก าหนดการใช้พื้นที่หรือการใช้ทรัพยากร 
(7) สร้างจิตส านึกแยกส่วนการใช้สอยอย่างเป็นธรรม 
(8) หน่วยงานอนุรักษ์โดยตรงควรลงมาชี้แนะชุมชนในการรักษาทรัพยากรอย่างถูกวิธี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๔-๑๒ การประชุม ณ ทีก่ลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนและทรัพยากรชายฝั่งบ้านโคกยูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๔-๑๓ การประชุม ณ กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนและทรัพยากรชายฝั่งบ้านคลองยาง 

๓) การจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานของเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตาม 
ผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองส่ิงแวดล้อม จังหวัดพังงา  

การจัดประชุมครั้งที่ ๑ ในวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ ที่ท าการกลุ่มอนุรักษ์ 
ป่าชายเลนเกาะไม้ไผ่ มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๖๕ คน (รายชื่อแสดงไว้ในภาคผนวก ก) 

การจัดประชุมครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลน 
ศรีบอยา มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๕๕ คน (รายชื่อแสดงไว้ในภาคผนวก ก) 



ห น้ า  | ๔-42 
 

                                                                 

                          
 

โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ 
(1) ชี้แจงความเป็นมาของโครงการและวัตถุประสงค์ของโครงการ 
(2) อธิบายรายละเอียดของพ้ืนที่และมาตรการตามประกาศพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
(3) อธิบายการสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงาน  

ของเครือข่ายในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
(4) อธิบายการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงานของเครือข่ายในเขตพ้ืนที่คุ้มครอง

สิ่งแวดล้อม 
(5) สรุปผลการด าเนินงานในการเฝ้าระวังและติดตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขต

พ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
(6) รับฟังความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม 
จากการประชุมดังกล่าว เครือข่ายในพ้ืนที่ได้มีข้อเสนอ ดังนี้ 
(1) ควรเปิดโอกาสให้ชาวบ้านด าเนินการบริหารจัดการโดยวิธีชุมชนให้มากที่สุด 
(2) ให้มีวิทยากรมาให้ความรู้และให้หน่วยงานติดตามการด าเนินงานต่อเนื่อง 
(3) ให้เจ้าหน้าที่โดยตรงจัดระบบตามอันควรเป็นไปได้ 
(4) ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการข้ันเด็ดขาดกรณีการละเมิดในพ้ืนที่ 
(5) ควรจัดให้มีชุดลาดตระเวนเพื่อเฝ้าระวังในการลักลอบท าลายสิ่งแวดล้อม 
(6) ควรตั้งชุมชนเฝ้าดูแลพ้ืนที่ป่าคุ้มครองเป็นองค์ท้องถิ่น 
(7) ควรแต่งตั้งผู้ดูแลคุ้มครองให้ชัดเจน ให้มีอ านาจการดูแลตามกฎหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๔-๑๔ การประชุม ณ ที่ท าการกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนเกาะไม้ไผ่ 
 



ห น้ า  | ๔-43 
 

                                                                 

                          
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๔-๑๕ การประชุม ณ กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนศรีบอยา 

 ๔.๔ การจัดกิจกรรมขับเคลื่อนเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงานตาม
มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดเพชรบุรี-จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
จังหวัดกระบี่ และจังหวัดพังงา 

ในการจัดกิจกรรมเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานของเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตาม 
ผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือเป็นแนวทางในการท างานร่วมกันของ
เครือข่ายต่าง ๆ รวมถึงมีการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนเครือข่ายนี้จะแตกต่างกัน
ไปตามบริบทของแต่ละพ้ืนที่ และตามการด าเนินงานของเครือข่าย ซึ่งในการจัดกิจกรรมเพ่ือขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของเครือข่ายฯ ยังได้มีการจัดประชุมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น “สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ในช่วงเวลาที่มีมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย และ
จัดท าแผนขับเคลื่อนเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
และการรับฟังความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม โดยจัดกิจกรรมพ้ืนที่ละ 1 กิจกรรม มีผู้เข้าร่วมอย่างน้อย
พ้ืนที่ละ 80 คนขึ้นไป 

ทั้งนี้ ผลจากการจัดกิจกรรมเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานของเครือข่ายในการเฝ้าระวังและ
ติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

๑) กิจกรรมขับเคลื่อนเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ โดยจัดกิจกรรม 
“การเติมความอุดมสมบูรณ์และจัดการทรัพยากรพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม” ในวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
ณ ห้ องประชุ มที่ ท าการกลุ่ ม เกษตรกร ท าการประมง  ต าบลปากน้ าปราณ อ า เภอปราณบุ รี   
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และกิจกรรม “เก็บขยะในล าคลอง” ร่วมกับการประชุม ในวันที่ 2๘ สิงหาคม พ.ศ. 
2563 ณ ศาลาชุมชนชายฝั่ง ต าบลหาดเจ้าส าราญ อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๑๒๐ คน 
(รายชื่อแสดงไว้ในภาคผนวก ข) โดยมีกิจกรรม ดังนี้  
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(๑) น าเสนอและแลกเปลี่ยน “สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่อ าเภอบ้านแหลม อ าเภอเมืองเพชรบุรี  
อ าเภอท่ายาง และอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี อ าเภอหัวหิน และอ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

(๒) ระดมความคิดเห็น จัดท าแผน “แนวทางในการด าเนินงานและกิจกรรมขับเคลื่อน
เครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม” 

(๓) เครือข่ายร่วมท ากิจกรรม “เติมความอุดมสมบูรณ์ และการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” และกิจกรรม “เก็บขยะในล าคลอง และการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม  
จังหวัดเพชรบุรี”  

ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรมและการประชุมดังกล่าวท าให้ได้แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม 
และขับเคลื่อนของเครือข่าย ดังนี้ 

(๑) จัดตั้งกลไกการท างานและกระบวนการท างานอย่างมีส่วนร่วมกับผู้แทนชุมชน  
และท้องถิ่น 

(๒) ติดตามและแก้ปัญหาเรื่องการจัดการขยะและน้ าเน่าเสียที่ปล่อยสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ 
ในพ้ืนที่บริเวณท่ีพักอาศัยและแหล่งท่องเที่ยว 

(๓) กิจกรรมเก็บขยะชายหาดทุก ๆ ๓ เดือนครั้ง ปีละ ๔ ครั้ง 
(๔) สร้างกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีเพ่ือด าเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 
(๕) สร้างช่องทางการตรวจสอบการเข้าใช้พื้นที่สาธารณะ 

 

ภาพที่ ๔-๑๖ กิจกรรมขับเคลื่อนเพ่ือการเติมความอุดมสมบูรณ์และจัดการทรัพยากรพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
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ภาพที่ ๔-๑๗ กิจกรรมขับเคลื่อน เก็บขยะในล าคลอง 

๒) กิจกรรมขับเคลื่อนเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดจังหวัดกระบี่ โดยจัดกิจกรรม “การเก็บขยะ” 
ร่วมกับการประชุม ในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายด้านการประมง หมู่ที่ 9 ต าบลเกาะกลาง อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่   
มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๑๐๐ คน (รายชื่อแสดงไว้ในภาคผนวก ข) โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 

(๑) น าเสนอและแลกเปลี่ยน “สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่ งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้ มครองสิ่ งแวดล้อมบริ เวณพ้ืนที่ อ า เภออ่าวลึก อ า เภอเมืองกระบี่   
อ าเภอเหนือคลอง อ าเภอคลองท่อม และอ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่” 

(๒) ระดมความคิดเห็น จัดท าแผน “แนวทางในการด าเนินงานและกิจกรรมขับเคลื่อน
เครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม” 

(๓) เครือข่ายร่วมท ากิจกรรม “การเก็บขยะ”  

ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรมและการประชุมดังกล่าวท าให้ได้แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม 
และขับเคลื่อนของเครือข่าย ดังนี้ 

(๑) การท างานร่วมของในชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันเฝ้าระวัง 
(๒) ควรตั้งชุมชนเฝ้าดูแลพ้ืนที่ป่าคุ้มครองเป็นองค์กรท้องถิ่น 
(๓) จัดให้มีชุดลาดตระเวนเพื่อเฝ้าระวังในการลักลอบท าลายสิ่งแวดล้อม 
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ภาพที่ ๔-๑๘ กิจกรรมการเก็บขยะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๔-๑๙ การประชุมที่ศูนย์การเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรศูนย์เครือข่าย 
ด้านการประมง หมู่ที่ 9 ต าบลเกาะกลาง อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 

๓) กิจกรรมขับเคลื่อนเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดพังงา โดยจัดกิจกรรม “การส ารวจพ้ืนที่ 
ที่ถูกบุกรุกริมคลองและการปรับสภาพพ้ืนที่ชายฝั่งคลอง” ร่วมกับการประชุมในวันที่  20 สิงหาคม  
พ.ศ. 2563 ณ ชมรมท่าสนุก หมู่ที่ 3 ต าบลมะรุ่ย อ าเภอทับปุด จังหวัดพังงา มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๑๐๐ คน 
(รายชื่อแสดงไว้ในภาคผนวก ข) โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 

(๑) น าเสนอและแลกเปลี่ยน “สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณพ้ืนที่อ าเภอคุระบุรี อ าเภอตะกั่วป่า อ าเภอท้ายเหมือง 
อ าเภอทับปุด อ าเภอเมืองพังงา อ าเภอตะกั่วทุ่ง และอ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา” 

(๒) ระดมความคิดเห็น จัดท าแผน “แนวทางในการด าเนินงานและกิจกรรมขับเคลื่อน
เครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม” 
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(๓) เครือข่ายร่วมท ากิจกรรม ““การส ารวจพื้นที่ที่ถูกบุกรุกริมคลองและการปรับสภาพพ้ืนที่
ชายฝั่งคลอง” 

ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรมและการประชุมดังกล่าวท าให้ได้แนวทางการด าเนินงานกิจกรรม 
และขับเคลื่อนของเครือข่าย ดังนี้ 

(๑) การติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องของชุมชน 
(๒) การบริหารใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพ้ืนที่โดยการมีกฎกติการ่วมกัน 
(๓) มีหน่วยงานและองค์กรการจัดการทรัพยากรในระดับชุมชน ต าบล และจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๔-๒๐ การส ารวจพื้นที่ท่ีถูกบุกรุกริมคลอง และการปรับสภาพพ้ืนที่ชายฝั่งคลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ ๔-๒๑ การประชุมทีช่มรมท่าสนุก หมู่ที่ 3 ต าบลมะรุ่ย อ าเภอทับปุด จังหวัดพังงา 
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๔.๕ การจัดประชุมสัมมนาเพื่อน าเสนอผลการศึกษาโครงการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมระดับจังหวัดในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดเพชรบุรี-จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
จังหวัดกระบี ่และจังหวัดพังงา 

การประชุมสัมมนาเพ่ือน าเสนอผลการศึกษาโครงการบริหารจัดการพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอผลในการสร้าง พัฒนา และขับเคลื่อนเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตาม 
ผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในแต่ละจังหวัดแก่ผู้มีส่ วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่ โดยในการ
ประชุมดังกล่าวนี้ นอกจากการน าเสนอผลการศึกษาแล้ว ยังได้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อการ
ด าเนินงานมาตรการต่าง ๆ ในพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง   
โดยจัดประชุมพ้ืนที่ละ 1 ครั้ง มีผู้ เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยพ้ืนที่ละ 80 คนขึ้นไป  ซึ่งผลการประชุม 
สามารถสรุปได้ดังนี้ 

๑) การจัดประชุมสัมมนาเพื่อน าเสนอผลการศึกษาโครงการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมระดับจังหวัดในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดเพชรบุรี-จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ในวันที่  ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร  อ าเภอชะอ า  
จังหวัดเพชรบุรี มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๙๗ คน (รายชื่อแสดงไว้ในภาคผนวก ง) 

ทั้งนี้ ผลที่เกิดจากการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
การถอดบทเรียนของเครือข่าย 
(1) เครือข่ายมีการท างานอย่างต่อเนื่อง แต่หน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่นไม่สามารถตอบสนอง

ต่อกระบวนการท างานของเครือข่าย และสามารถจัดการปัญหาที่ เกิดขึ้นในพ้ืนที่ได้ (ด้วยข้อจ ากัด  
ด้านงบประมาณ จ านวนบุคลากร ข้อระเบียบทางราชการ ทั้งยังไม่มีความจริงจังในการท างาน การท างาน 
ไม่ต่อเนื่อง) 

(2) เครือข่ายมีการท างานตามแผน โดยใช้กลไกเครือข่ายชุมชนชายฝั่ง + รักษ์อ่าว 
(3) หน่วยงานที่รับผิดชอบไม่มีการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับประกาศพ้ืนที่

คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
(4) คณะกรรมการก ากับฯ ระดับจังหวัดยังไม่มีการประชุมและแจ้งข่าวมาในระดับเครือข่าย

ในการขับเคลื่อนงาน 
ข้อเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายในการเฝ้าระวังพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
(1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีมาตรการในการคุ้มครอง ดูแลอาสาสมัครที่เข้ามาร่วม 

ในการด าเนินงานเฝ้าระวังพ้ืนที่คุ้มครอง 
(2) ควรมีกลไกในการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานเพ่ือเฝ้าระวังพ้ืนที่คุ้มครอง

สิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่น ต าบล 
(3) หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงต่อการประกาศพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมควรมีการท าป้าย

ประชาสัมพันธ์ สื่อต่าง ๆ ให้ประชาชนในพื้นท่ีได้รับทราบและสามารถเข้าใจได้ง่าย 
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(4) หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงต่อการประกาศพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมควรมีการ
ประกาศพ้ืนที่ให้ชัดเจนว่าเป็นพ้ืนที่ประเภทไหน สามารถใช้ประโยชน์หรือไม่สามารถใช้ประโยชน์  
ไดอ้ย่างไร 

(5) ควรมีการบูรณาการงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนต่าง ๆ 
(6) ควรมีการปรับกระบวนการสรรหา แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับฯ โดยการทบทวนสัดส่วน

ของภาคประชาชนให้มากขึ้นและมีความหลากหลาย รวมถึงการปรับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการฯ  
ให้สอดคล้องกับพื้นท่ี 

(7) หน่วยงานภาครัฐควรสนับสนุนด้านความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ให้แก่หน่วยงานส่วนท้องถิ่น ท้องที่ และประชาชนในพื้นท่ี 

(8) ให้มีกองทุนงบประมาณภายใต้ประกาศพ้ืนที่คุ้มครองสิ่ งแวดล้อม โดยชุมชน 
และเครือข่ายสามารถเสนอแผนงาน กิจกรรมเข้ามาเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 

ข้อเสนอแนะต่อการประกาศพื้นที่คุ้มครอง 
(1) ให้มีกลไกกลางในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประกาศพ้ืนที่คุ้มครอง

สิ่งแวดล้อม รวมถึงมีการลงด าเนินงานในพื้นที่ 
(2) ให้มีการประชุมแผนการด าเนินงานร่วมกันทุก ๓ เดือนเพ่ือการขับเคลื่อนงาน 

การเฝ้าระวังพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
(3) ให้มีการส ารวจปรับปรุง เพ่ิมเติมบัญชีแนบท้ายใหม่เพ่ือให้ทันกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
(4) ให้มีมาตรการส่งเสริมเครือข่ายฯ ในกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงบุคคล 
(5) ควรเพ่ิมประกาศพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับแหล่งทรัพยากรที่ส าคัญต่าง ๆ  

เช่น แหล่งน้ า แหล่งคลังอาหารที่ส าคัญ โดยมีรายละเอียดเฉพาะเจาะจงมากข้ึน 
(6) ในการก าหนดผังเมืองรวม จังหวัดควรน าประกาศพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมมาพิจารณา

ร่วมด้วย 
(7) ให้มีสถานที่ศูนย์ประสานงานเครือข่ายพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมรายจังหวัดที่ รวบรวม 

ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ความรู้ ศูนย์การเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร 
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ภาพที่ ๔-๒๒ การจัดประชุมสัมมนาเพ่ือน าเสนอผลการศึกษาโครงการบริหารจัดการพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ระดับจังหวัดในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดเพชรบุรี-จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

๒) การจัดประชุมสัมมนาเพื่อน าเสนอผลการศึกษาโครงการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมระดับจังหวัดในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดกระบี่ ในวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
ณ ห้องประชุมเกาะกลาง โรงแรมกระบี่ ฟร้อนท ์เบย์ รีสอร์ท อ าเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 
๘๕ คน (รายชื่อแสดงไว้ในภาคผนวก ง) 

ทั้งนี้ ผลที่เกิดจากการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
การถอดบทเรียนของเครือข่าย 
จุดอ่อน 
(1) หน่วยงานไม่ได้สร้างฐานของกลุ่มให้มีความเข้มแข็ง 
(2) ชุมชนยังขาดความเข้าใจเรื่องสิทธิชุมชน 
ข้อเสนอแนวทาง 
(1) ต้องสร้างอาสาสมัครชาวบ้านให้มีความเข้มแข็ง 
(2) ปรับเครื่องมือประมงตามท่ีกรมประมงเสนอ 
(3) ต้องเพ่ิมมาตรการที่ส่งเสริมให้มากกว่าการควบคุม 
(4) ปลดล็อกมาตรการบางข้อเพ่ือเอ้ือให้ชุมชนสามารถด าเนินการได้ 
(5) ให้มีคณะท างานในการติดตาม ตรวจสอบ 
(6) ให้มีการจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ 
(7) กลุ่ม และเครือข่าย ควรมีการเปิดรับสมาชิกใหม่ 
(8) ควรมีการสร้างกลไกการประสานงาน สร้างกลุ่มการสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ (ที่ชุมชน

สามารถท าได้) 
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(9) ควรมีการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย และสมาชิกอย่างต่อเนื่อง 
(10) ชุมชนต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงตนเองเพ่ือการพัฒนาที่ดีขึ้น 
(11) ชุมชนต้องมีส่วนร่วมผลักดันสร้างความเป็นเครือข่ายให้เข้มแข็ง 
(12) สมาชิกอยู่ในระบบของท้องถิ่น ๑,๐๐๐ กว่าคน และยังไม่เข้าระบบ ๒,๐๐๐ กว่าคน 

เสนอให้มีการก่อสร้างการเรือชุมชน เรือประมาณ ๕,๐๐๐ ล า และ ขาดงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงาน 
องค์กรทั้งหมด ๑๑๕ องค์กร แยกเป็นเรือพาณิชย์ ๓๐ องค์กร ที่เหลือเป็นของประมงฯ เกาะลันตามี ๕ อ าเภอ 
จ านวนองค์กรแต่ละชุมชนไม่เท่ากัน แล้วแต่ความสามารถของแต่ละชุมชน 

(13) ท าอย่างไรให้คนท าเรื่องอนุรักษ์มีความเข้มแข็งและยั่งยืน สร้างความมั่นคงและสร้าง
รายได้ให้กับชุมชน (จิตส านึกไม่ใช่ตัวหลักส าคัญชุมชน) พ่ึงพาตัวเองให้ได้ก่อน แล้วบริหารจัดการร่วมกัน 
(ความเข้มแข็งต้องมาจากภายในสู่ภายนอก) 

(14) ควรมองภาพทั้งระบบ ไม่ใช่คิดแต่เรื่องกิจกรรมอย่างเดียว “หัวใจหลัก ต้องสร้างล าต้น
ให้เข้มเข็งก่อนไปสู่กิ่ง ก้าน ปลาย” 

ภาพที่ ๔-๒๓ การจัดประชุมสัมมนาเพ่ือน าเสนอผลการศึกษาโครงการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ระดับจังหวัดในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดกระบี่ 

๓) การจัดประชุมสัมมนาเพื่อน าเสนอผลการศึกษาโครงการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมระดับจังหวัดในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดพังงา ในวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
ณ ห้องประชุมนายเหมือง โรงแรมเลอ เอราวัณ อ าเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๑๐๗ คน 
(รายชื่อแสดงไว้ในภาคผนวก ง) 

ทั้งนี้ ผลที่เกิดจากการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
จุดอ่อน 
(1) ชาวบ้านไม่ให้ความร่วมมือในการดูแลสิ่งแวดล้อม 
(2) ผู้น าไม่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้สมาชิกรับทราบ 
(3) ขาดกิจกรรมที่ท าให้การท างานในพื้นท่ีมีความต่อเนื่อง 
(4) ไม่มีงบประมาณในการขับเคลื่อนงาน 
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(5) หน่วยงานไม่ค่อยให้ความส าคัญ ขาดความร่วมมือกับชุมชน รวมถึงไม่สนับสนุนกิจกรรม
ของชุมชนอย่างจริงจัง 

(6) ชาวบ้านไม่รู้ข้อกฎหมาย (บางข้อ) ที่บังคับใช้  
(7) หน่วยงานขาดการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎหมาย 
(8) แผนของชุมชนไม่เข้าแผนรองรับของท้องถิ่น และแม้จะบรรจุไว้ในแผนท้องถิ่นแล้ว  

แต่ไม่ได้น ามาด าเนินการ 
(9) การเข้าถึงและประสานงานกับหน่วยงานป่าชายเลน ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝั่ง ชุมชนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่าง ๆ (หน่วยงานประชาสัมพันธ์น้อย ผู้น า
ไม่ชี้แจงกับชุมชน) 

(10) การประสานงานของหน่วยงานกับผู้น าท้องที่ ผู้น าท้องถิ่น ส่งต่อไปยังสมาชิกในชุมชน
ไม่ทั่วถึง 

(11) ชุมชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ป่าชายเลน และการบริหาร
จัดการ การอนุรักษ์และฟ้ืนฟ ู

(12) เครือข่ายยังไม่ได้ร่วมมือกันมากนัก (อยู่ในช่วงปรับตัวเข้าหากัน)  ความไม่เข้าใจ 
ในแผนงาน โครงการ ท าให้ขาดความร่วมมือ 

(13) ไม่มีการจัดการในประเด็นที่ดิน ที่อาศัย ที่ท ากิน ขยะ ร่วมกันระหว่างชุมชน กับองค์กร
ต่าง ๆ และหน่วยงานภาครัฐ ขาดการบูรณาการงานกัน ไม่มีการประสานงานกัน  

(14) การจัดการปัญหาเครื่องมือประมง  
(15) ความไม่ชัดเจนในการแบ่งโซนพื้นที่ (อนุรักษ์ เพาะเลี้ยง) 
(16) หน่วยงานไม่สนับสนุนงบประมาณในการท ากิจกรรมให้แก่ชุมชน 
(17) ศูนย์เรียนรู้เพ่ือการจัดการทรัพยากรประมง ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย เช่น โฮมสเตย์ 

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ หอเฝ้าระวัง ท่าเทียบเรือประมงชุมชน อินเตอร์เน็ตชุมชน ธนาคารสัตว์น้ า คานเรือ
ชุมชน ประชุมร่วม 4 เครือข่าย 

(18) ขาดการบูรณาการของอาสาสมัคร 
(19) ขาดความร่วมมือจากอุทยาน 
(20) ชาวบ้านบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือ 
(21) มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก 
(22) กฎหมายไม่มีความยืดหยุ่น มีความซับซ้อน ไม่ชัดเจน 
(23) เยาวชนคนรุ่นใหม่มีน้อย 
(24) ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างท่ัวถึง 
(25) ไม่ได้มีการส ารวจข้อมูลพื้นฐานของชาวบ้านก่อนน าขึ้นสู่นโยบายสาธารณะ 
(26) หน่วยงานไม่มีความจริงใจ 
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จุดแข็ง 
(1) ชุมชนมีทรัพยากรที่สมบูรณ์ 
(2) เครือข่ายมีความเข้มแข็ง 
(3) ชุมชนมีทุนทางสังคม เช่น ทุนคน  
(4) มีการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก เช่น กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรม

ประมง การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล สมาคมประมงพ้ืนบ้าน 
(5) ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภาคีเครือข่าย 
(6) ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการระดับจังหวัด/ประเทศ 
(7) ชุมชนมีการรวมตัวกันด าเนินกิจกรรมเอง 
(8) มีการประสานงานระหว่างองค์กร หน่วยงาน เครือข่าย 
(9) ผู้น ามีองค์ความรู้ในการท างาน 
(10) องค์กรชุมชนมีแผนงานชัดเจน 
(11) ภาคีเครือข่ายมีการให้ความร่วมมือดี 
(12) องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเคียนให้การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน 
(13) ประชาชนบางส่วนให้ความร่วมมือ 
(14) คนในชุมชนมีจิตส านึกเพ่ิมข้ึน 
ข้อเสนอ 
(1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการจัดประชุม การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือให้ชุมชน 

มีความเข้าใจ และควรมีการจัดท ามาตรการต่าง ๆ ร่วมกับชุมชน 
(2) หน่วยงานควรเข้าไปให้ความรู้ อบรมให้ความรู้กับคนรุ่นใหม่ และคนในชุมชน 
(3) มาตรการบังคับใช้ต้องเอ้ือประโยชน์ให้กับชุมชน 
(4) สร้างอาสาสมัครรุ่นใหม่เพ่ิมมากข้ึน 
(5) ส ารวจข้อมูลพื้นฐานของชาวบ้านขึ้นสู่นโยบายการขับเคลื่อนจากข้างล่างขึ้นข้างบน 
(6) มีการบูรณาการและสร้างความสัมพันธ์ให้เป็นหนึ่งเดียวกันของอาสาสมัครและเครือข่าย

ให้ขับเคลื่อนงานไปในทิศทางเดียวกัน 
(7) มีหน่วยงานสนับสนุนสร้างชมรมอาสาสมัครในชุมชน 
(8) ควรมีการก าหนดแนวเขตที่เหมาะสมส าหรับการท าประมง ชาวประมงประกอบอาชีพได้

และกฎหมายถูกต้อง อาจจะขยับพ้ืนที่เข้ามาอีก 1 ไมล์ทะเลแต่ให้ใช้กฎหมายที่เข้มข้น เข้มแข็งมากขึ้น  
(เกาะยาวน้อย) 

(9) ควรมีการสร้างบ่อบ าบัดน้ าเสียรวมของต าบล โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ค าปรึกษา 
(เกาะยาวน้อย) 
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ทิศทางในอนาคต 
(1) ประชุมเครือข่ายระดับต าบล (3 เดือน/ครั้ง) เพ่ือให้สมาชิกในเครือข่ายได้แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมทั้งได้ติดตามสถานการณ์ด้านทรัพยากรในพ้ืนที่ กลุ่มเป้าหมาย ชุมชน 4 หมู่บ้าน  
ต.บางเตย ผลที่คาดหวัง ได้แก่ สมาชิกเครือข่ายได้เรียนรู้กระบวนการท างาน และได้ช่วยกันแก้ไขปัญหา  
และวางแผนการด าเนินงานร่วมกัน หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประมง  กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

(2) สร้างเยาวชนรุ่นใหม่ เพ่ือสืบทอดเจตนารมณ์ในการท างาน เพ่ือเรียนรู้ฐานทรัพยากร 
ในชุมชน สร้างหลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สถานศึกษา เช่น โรงเรียนเกาะเคียม โรงเรียนบ้านกลาง 
ผลที่คาดหวัง ได้แก่ เยาวชนได้สืบทอดเจตนารมณ์ในการดูแลทรัพยากรเพิ่มข้ึน 

(3) กิจกรรมเก็บขยะในชุมชน เพ่ือลดปัญหาขยะชุมชนที่มาจากครัวเรือน รณรงค์ 
ประชาสัมพันธ์การจัดการขยะอย่างถูกวิธี (การจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 3 ป้าย) กลุ่มเป้าหมาย  
ได้แก่ ประชาชนในพ้ืนที่บ้านกลาง บ้านท่าไร่ บ้านบางพัฒน์ บ้านนบปริง และบ้า นใต้ ผลที่คาดหวัง  
ได้แก่ ปริมาณขยะลดลง  

(4) ถอดบทเรียนการท างานเครือข่าย ๔ หมู่บ้าน เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานของเครือข่าย 
ในระดับต าบล กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บ้านกลาง บ้านท่าไร่ บ้านบางพัฒน์ บ้านนบปริง ผลที่คาดหวัง  
ได้แก่ เกิดแผนการด าเนินงานของเครือข่าย 

(5) ธนาคารขยะบ้านท่าไร่ เพ่ือเป็นศูนย์รวมในการจัดการขยะชุมชน และมีการคัดแยกขยะ
ก่อนทิ้ง กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บ้านท่าไร่ โรงเรียนเกาะเคียม ผลที่คาดหวัง ได้แก่ มีศูนย์รวมขยะระดับหมู่บ้าน 

(6) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ชุมชนชายฝั่ง  
ผลที่คาดหวัง ได้แก่ ท าให้ทรัพยากรสัตว์น้ าในทะเลเพ่ิมมากขึ้น หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ กรมประมง  
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ 

(7) กิจกรรมเก็บขยะ เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว เพ่ือลดขยะในชุมชน ปลูกจิตส านึก 
ให้กับเยาวชน คนในชุมชน และเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่าย กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ชุมชนในพ้ืนที่เกาะปันหยี 
เกาะไม้ไผ่ บ้านท่าด่าน เกาะหมากน้อย ผลที่คาดหวัง ได้แก่ ลดขยะชุมชน ทรัพยากรสัตว์น้ าเพ่ิมมากขึ้น 
หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

(8) กิจกรรมปลูกป่า เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่เขียว เป็นแหล่งพันธุ์สัตว์น้ า เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เกาะปันหยี เกาะไม้ไผ่ สถานศึกษาในพ้ืนที่ มัสยิด ผลที่คาดหวัง ได้แก่ ชุมชนมีส่วนร่วม
มากขึ้น หน่วยงานมาร่วมท ากิจกรรมและสนับสนุนงบประมาณให้แก่ชุมชน หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมประมง 

(9) รับรองสิทธิที่อยู่อาศัยชุมชน เพ่ือช่วยเหลือพ่ีน้องชุมชนที่อยู่ในเขตอุทยาน จัดท าโฉนด
ชุมชน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ชุมชน อุทยาน เจ้าท่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประมง ผลที่คาดหวัง 
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ได้แก่ ชาวบ้านมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ชาวบ้านมีโฉนดชุมชน หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง 

(10) กิจกรรมท่องเที่ยวชุมชน เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่จัดการโดยชุมชน 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ชุมชน ผลที่คาดหวัง ชาวบ้านในชุมชนมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น และได้ดูแลทรัพยากร 
ของชุมชน หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ 

(11) พัฒนาป่าชุมชน/สะพานวอล์คเวย์ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน 
เพ่ือรองรับการท่องเที่ยวชุมชน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ชุมชน ผลที่คาดหวัง ได้แก่ เกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่  
ในชุมชน หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ 

(12) โครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้าง 
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้กับสมาชิกเครือข่าย กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ อาสาสมัครทุกเครือข่าย  
ผลที่คาดหวัง ได้แก่ มีเครือข่ายอาสาสมัครที่เข้มแข็ง 

(13) การประชุมเพ่ือบูรณาการแผนงานแต่ละองค์กร เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยงานรัฐ กลุ่มองค์กรชุมชน ผลที่ คาดหวัง ได้แก่ มีแผนงานร่วมกัน 
มีประสิทธิภาพ 

กลไกการขับเคลื่อน 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๔-๒๔ กลไกการขับเคลื่อนเครือข่ายฯ ในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา 

 

 

 

ชุมชนท้องถิ่น เครือข่าย 
(ทสม. ชุมชนชายฝั่ง ชุมชนประมง กลุ่มอนุรักษ์) 

หน่วยงานภาครัฐ 
(ส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง) 

หน่วยงานภาครัฐ 
(ส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง) 

ควบคุม ส่งเสริม ตาม
มาตรการ กฎหมาย 
ประกาศกระทรวง 
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ภาพที่ ๔-๒๕ การจัดประชุมสัมมนาเพ่ือน าเสนอผลการศึกษาโครงการบริหารจัดการพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ระดับจังหวัด ในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา 
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บทท่ี ๕ 

ผลการจัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานของเครือข่ายในการเฝ้าะวัง
และติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในประเด็น 

ท่ีมีความเชื่อมโยงกัน 

ก่อนการด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานของเครือข่ายในการเฝ้าะวังและติดตาม
ผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในประเด็นที่มีความเชื่อมโยงกัน คณะที่ปรึกษาได้มี
กระบวนการในการด าเนินงาน ดังนี้ 

๕.๑ การเตรียมการ  

คณะที่ปรึกษาได้ท าการส ารวจข้อมูลเบื้องต้น โดยการส ารวจความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ 
ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เช่น ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด  
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าให้ทราบว่าการน าประกาศกระทรวงฯ ที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมในแต่ละพ้ืนที่ไปบังคับใช้นั้นยังพบปัญหาในทางปฏิบัติพอสมควร 

 ๕.๒ เตรียมสื่อและอุปกรณ์การจัดประชุม 

สื่อและอุปกรณ์ในการจัดประชุมประกอบด้วย  
1) สื่อการน าเสนอจาก MS PowerPoint (ภาพที่ ๕-๑) ซึ่งใช้ในการน าเสนอแก่ภาคส่วนต่าง ๆ 

ในวันจัดประชุม ประกอบด้วยเนื้อหาตั้งแต่ทฤษฎี การด าเนินการ ปัญหา และข้อเสนอแนะในการก าหนด
ขอบเขตชายฝั่ง และการก าหนดความชัน 

2) คู่มือการด าเนินงานของเครือข่ายเพ่ือใช้ในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงาน  
ตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม (ภาพท่ี ๕-๒ บนซ้าย)  

3) แผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม (ภาพท่ี ๕-๒ ขวา)   
4) ถุงผ้าส าหรับใส่เอกสาร (ภาพท่ี ๕-๒ ล่างซ้าย) 
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ภาพที่ ๕-๑ สื่อที่ใช้น าเสนอโดย MS PowerPoint 
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ภาพที่ ๕-๒ (บนซ้าย) คู่มือการด าเนินงานของเครือข่ายเพ่ือใช้ในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงาน
ตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ; (ล่างซ้าย) ถุงผ้าส าหรับใส่เอกสาร  
และ (ขวา) แผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  

๕.๓ ด าเนินการจัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานของเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตาม
ผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในประเด็นที่มีความเชื่อมโยงกัน 

ในส่วนนี้  คณะที่ปรึกษาได้ด าเนินการจัดประชุมจากตัวแทนหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ 
และเอกชนที่ด าเนินการต่าง ๆ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแต่ละพ้ืนที่นั้น ๆ 
รวมมากกว่า 50 คน จาก 4 พ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 1) พ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่  
2) พ้ืนที่คุ้มครองสิ่ งแวดล้อมจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี  3 ) พ้ืนที่คุ้ มครองสิ่ งแวดล้อมจังหวัด เพชรบุรี 
และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4) พ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี โดยคณะที่ปรึกษาได้หยิบยกประเด็น 
หลัก ๆ เป็นการเบื้องต้น ได้แก่ 

๑) ข้อก าหนดแนวชายฝั่งทะเล ตามประกาศกระทรวงฯ ทุกฉบับได้ก าหนดค านิยามไว้ว่า  
“แนวชายฝั่งทะเล” หมายความว่า แนวที่น้ าทะเลขึ้นสูงสุดตามปกติทางธรรมชาติ 

๒) ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับความลาดชัน ซึ่งตามประกาศกระทรวงฯ เป็นไปตามหลักการ
ค านวนของวิศวกรรมส ารวจและวิศวกรรมโยธา  
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ในการจัดกิจกรรมนั้น คณะที่ปรึกษาได้น าเสนอทฤษฎีต่าง ๆ ทางธรรมชาติวิทยาของแนวชายฝั่ง
และความลาดชัน รวมไปถึงการบังคับใช้กฎหมายตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพ่ือเป็นการท าความเข้าใจให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทราบในการเบื้องต้น จากนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้น าเสนอ
ปัญหาต่าง ๆ ที่ได้พบเจอในพ้ืนที่ของตนพร้อมเสนอวิธีการแก้ปัญหา โดยผลการจัดกิจกรรม ดังนี้ 

๑) ผลการจัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานของเครือข่ายในการเฝ้าระวังและ
ติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในประเด็นที่มีความเชื่อมโยงกัน จังหวัดชลบุรี 

คณะที่ปรึกษาได้ด าเนินการจัดประชุมในวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องเมืองใหม่ 
1 เทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี (รายชื่อแสดงไว้ในภาคผนวก ค) ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม 
ในครั้งนี้แสดงไว้ในภาพที่ ๕-๓ ภายหลังการเกริ่นน าเพ่ือเข้าสู่เนื้อหา หน่วยงานราชการในพ้ืนที่ที่ ได้ประกาศ
เป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมได้น าเสนอประเด็นปัญหาในการด าเนินการ รวมทั้งได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

(๑) การก าหนดพ้ืนที่ว่างในประกาศกระทรวงฯ ฉบับนี้ (2563) สามารถช่วยบรรเทา
ปัญหาน้ าท่วมได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

(๒) ยังประสบปัญหาในการจัดท าโครงการขนาดเล็กที่ไม่เข้าข่ายต้องท า IEE และ EIA  
ควรระบุให้มีการติดตามผลภายหลังการด าเนินการไปแล้วด้วย 

(๓) มีการก าหนดขอบเขตชายฝั่งที่ไม่แน่ชัด  
(๔) ในบางกรณีเกิดพ้ืนที่ทับซ้อนกันระหว่างข้อกฎหมาย เช่น กรมทรัพยากรทางทะเล  

และชายฝั่ง กรมเจ้าท่า กรมประมง ฯลฯ ท าให้ไม่กล้าติดสินใจเมื่อมีการขออนุญาตท ากิจกรรมบางประการ  
อีกท้ัง การประชุมร่วมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมได้จัดประชุมเพียงปีละ 1 ครั้ง 

(๕) ในการร่างประกาศกระทรวงฯ ครั้งที่ผ่านมายังไม่ได้มีการเสนอต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ได้ครอบคลุม เช่น ผู้ประกอบการภัตตาคาร หรือสกู๊ตเตอร์ ท าให้เมื่อประกาศกระทรวงฯ มีผลบังคับใช้ 
ผู้ประกอบการยังไม่ทราบ อาจมีความสุ่มเสี่ยงในการกระท าผิดกฎหมายได้ 

(๖) ตามประกาศกระทรวงฯ ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตามข้อ 13 อย่างน้อย 
ปีละ 1 ครั้ง เนื่องจากการหน่วยงานงานมีภารกิจตามหน้าที่อยู่พอสมควรแล้ว ท าให้ในทางปฏิบัติมีการประชุม
เพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น จึงมีการเสนอให้มีการประชุมมากกว่านี้  นอกจากนี้ ยังมีการเสนอให้ยุบรวม 
คณะกรรมการตามข้อ 13 และคณะกรรมการควบคุมมลพิษซึ่งเป็นบุคคลเดียวกัน เพ่ือให้มีการด าเนินการ
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้ง 2 ภารกิจ 

(๗) ตามประกาศกระทรวงฯ พ.ศ. 2563 “ข้อ 8 ในพ้ืนที่ตามข้อ 4 ห้ามกระท าการ 
หรือประกอบกิจกรรม ดังต่อไปนี้ ..... (2) การขุด ตัก หรือดูด กรวด ดิน หินผุ ทราย หรือลูกรัง ในลักษณะ  
หรือบริเวณ ดังต่อไปนี้..... (ฉ) บริเวณในระยะ ๑๐๐ เมตร จากริมเขตทางสาธารณะ หรือริมฝั่งตามสภาพ
ธรรมชาติของแม่น้ า ล าคลอง หรือแหล่งน้ าสาธารณะ” ท าให้เกิดความยากล าบาก นั่นคือ การขุดแม้แต่
เซนติเมตรเดียวก็มีความผิด 
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(๘) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งไม่กล้าที่จะน าเสนอแผนงานต่าง ๆ เท่ากับเมือง
พัทยา 

สรุปประเด็นปัญหาที่พบในจังหวัดจังหวัดชลบุรี 
(๑) การติดตามกรณี IEE และ EIA ยังไม่เข้มแข็งพอ 
(๒) การระบุขอบเขตชายฝั่ง: ข้อก าหนดตามประกาศไม่สามารถด าเนินการได้อย่างชัดเจน

ในพ้ืนที ่
(๓) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยังไม่ทราบประกาศอย่างทั่วถึงพอ 
(๔) ความถี่ในการประชุมคณะกรรมการยังไม่เพียงพอ 
ในส่วนของข้อเสนอแนะ มีดังนี้ 
(๑) เพ่ือให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ควรส่งเสริมเพียงแค่ภาคประชาชน 

แต่ควรมีการส่งเสริมเครือข่ายของภาครัฐเองด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรรวบรวมผลการด าเนินการ
ของเครือข่ายภาคประชาชน แล้วรายงานต่อในท่ีประชุมเครือข่ายภาครัฐด้วย 

(๒) หน่วยงานราชการในพ้ืนที่ควรจัดท าแผนเชิงรุก เพ่ือสนับสนุนประกาศกระทรวง 
อย่างจริงจัง อาจจะมีการก าหนดให้มีหน่วยงานเจ้าภาพในการด าเนินการ 

(๓)  อยากให้มีการจัดท าคู่มือการด าเนินการต่าง ๆ ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายกว่าในรูปแบบ
ตัวอักษร เช่น เป็นแผนภาพ แผนผัง เป็นต้น 

(๔) หากมีการปรับปรุงประกาศกระทรวงอีกครั้ง ควรเลือกเฉพาะประเด็นที่จ าเป็นเท่านั้น 
ส่วนที่ซ้ าซ้อนกับกฎหมายอื่นอยู่แล้วไม่จ าเป็นต้องกล่าวถึงอีก 
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ภาพที่ ๕-๓ บรรยากาศการจัดประชุมเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานของเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตาม
ผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในประเด็นที่มีความเชื่อมโยงกัน จังหวัดชลบุรี 

๒) ผลการจัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานของเครือข่ายในการเฝ้า ระวัง 
และติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในประเด็นที่ มีความเชื่อมโยงกัน   
จังหวัดเพชรบุรี-จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

คณะที่ปรึกษาได้ท าการจัดประชุมเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อ าเภอชะอ า  จังหวัดเพชรบุรี (รายชื่อแสดงไว้ในภาคผนวก ค)  
ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมในครั้งนี้แสดงไว้ในภาพที่ ๕-๔ ภายหลังการเกริ่นน าเพื่อเข้าสู่เนื้อหา หน่วยงาน
ราชการในพ้ืนที่ที่ได้ประกาศเป็นพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมได้น าเสนอประเด็นปัญหาในการด าเนินการ รวมทั้ง
ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
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(๑) การก าหนดขอบเขตชายฝั่ง (พ้ืนที่ถอยร่น) เมื่อขออนุญาตต่อองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ทราบว่าต้องยึดหลักเกณฑ์ใด ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีหลักเกณฑ์ 
ที่แตกต่างกัน อยากให้มีการก าหนดที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง  

(๒) ความขัดแย้งกันระหว่างกฎหมายของหลาย ๆ หน่วยงาน 
(๓) ประเด็นการก่อสร้างอาคารเลี้ยงนกแอ่นกินรัง แม้บางพ้ืนที่ได้รับอนุญาตในการ

ก่อสร้างอาคารเลี้ยงสัตว์ได้ แต่ยังติดประเด็นกฎหมายของกรมป่าไม้อยู่ 
(๔) อยากให้มีการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ าเสมอ แม้ไม่มีการร้องเรียน  

เช่น คุณภาพน้ า อาจจะเป็นการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างง่ายที่เครือข่ายเองสามารถด าเนินการได้ 
แล้วรายงานไปที่ส่วนกลาง ส าหรับกรณีปัจจัยอ่ืน ๆ ที่มีความจ าเป็นต้องใช้ห้องปฏิบัติการอาจจะมีการตรวจ
โดยหน่วยงาน 

(๕) อยากให้นโยบายจากภาครัฐมีการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุนให้  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม โรงบ าบัดน้ า
เสียส่วนกลางของชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอให้วางแผนต่าง ๆ ในระยะยาว เพ่ือจะได้ด าเนินการ
ได้อย่างคุ้มค่าและไม่มีงบประมาณสูญเปล่า เช่น โรงบ าบัดน้ าเสียรวมของพ้ืนที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ้ืนที่ที่ติดต่อ
กับแนวชายฝั่ง ซึ่งต้องมีการวางผังการส่งน้ าเสียมาบ าบัดที่ใดท่ีหนึ่งก่อน 

นอกยังนี้ ยังมีการเสนอทางเลือกในการบริหารจัดการน้ าเสียโดยการใช้ถังบ าบัดน้ าเสีย
ส าเร็จรูปในครัวเรือน การบังคับใช้อาจจะใช้ในการขออนุญาตก่อสร้าง หรืออาจจะสนับสนุนถังบ าบัด 
ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานในการให้บริการชาวบ้านในราคาต้นทุน 

(๖) การวัดความสูงของอาคาร มีการเสนอให้ใช้วิธีการเดียวกันกับกฎหมายควบคุมอาคาร 
สรุปประเด็นปัญหาที่พบในจังหวัดจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ 
(๑) การระบุขอบเขตชายฝั่ง: ข้อก าหนดตามประกาศฯ ไม่สามารถด าเนินการได้อย่าง

ชัดเจนในพื้นที ่
(๒) ความไม่สอดคล้องกันระหว่างกฎหมายหลายฉบับ 
(๓) การตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมไม่เพียงพอ 
(๔) มาตรการบางประการในประกาศกระทรวงฯ เกินขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติงานใน

ระดับพ้ืนที่ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ภาพที่ ๕-๔ บรรยากาศการจัดประชุมเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานของเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตาม
ผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในประเด็นที่มีความเชื่อมโยงกัน  จังหวัดเพชรบุรี  
และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

๓) ผลการจัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง 
และติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในประเด็นที่มีความเชื่อมโยงกัน  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

คณะที่ปรึกษาได้ด าเนินการจัดประชุมในวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม
เพชรสมุย เทศบาลนครเกาะสมุย อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี (รายชื่อแสดงไว้ในภาคผนวก ค)  
ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมในครั้งนี้แสดงไว้ในภาพที่ ๕-๕ ภายหลังการเกริ่นน าเพื่อเข้าสู่เนื้อหา หน่วยงาน
ราชการในพ้ืนที่ที่ได้ประกาศเป็นพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมได้น าเสนอประเด็นปัญหาในการด าเนินการ รวมทั้ง
ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

“ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องก าหนดเขตพ้ืนที่  
และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณท้องที่ต าบลตลิ่งงาม ต าบลบ่อผุด ต าบลมะเร็ต ต าบลแม่น้ า  
ต าบลหน้าเมือง ต าบลอ่างทอง ต าบลลิปะน้อย อ าเภอเกาะสมุย และต าบลบ้านใต้  ต าบลเกาะเต่า  
อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2557 ซึ่งประกาศกระทรวงฯ ดังกล่าวท าให้เกิดปัญหาต่อการ
บังคับใช้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้จะต้องปฏิบัติตามเป็นอันมาก  
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ในที่นี้ จะขอยกตัวอย่างหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใช้ในประกาศนี้และเกิดปัญหาเป็นอันมากตามประกาศกระทรวงฯ 
พอเป็นสังเขปดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 ตามข้อ 5 วรรคสองเรื่องรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นให้ท าส าหรับ
การก่อสร้างอาคารหรือการด าเนินการโครงการหรือประกอบกิจการ  

(1) โรงแรมตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงแรมหรืออาคารอยู่อาศัยรวม ตามกฎหมายว่าด้วย 
การควบคุมอาคาร หรือสถานที่พักตากอากาศที่อยู่ห่างจากแนวชายฝั่งทะเลเกิน 50 เมตร และมีจ านวน
ห้องพักตั้งแต่ 10-74 ห้อง หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยของทุกอาคารรวมกันตั้งแต่ 500 ตารางเมตร แต่ไม่ถึง  
4,000 ตารางเมตร 

ประเด็นที่ 2 ตามข้อ 5 วรรคสามเรื่องรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้จัดท า
ส าหรับการก่อสร้างอาคารหรือการด าเนินการโครงการหรือประกอบกิจการ  

(2) โครงการหรือกิจการดังนี้ (ก) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมหรืออาคารอยู่อาศัย
รวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือสถานที่พักตากอากาศที่อยู่ห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่เกิน 
50 เมตร 

ข้อเท็จจริง เกาะพะงันเป็นเกาะหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการออกประกาศของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2553 ข้อที่ 5 วรรคสอง (ต) และข้อที่ 5 วรรคสาม (2)  
ว่าด้วยเรื่องรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ( IEE) และการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA)  

เนื่องจากเกาะพะงันโดยสภาพแล้วเป็นการประกอบธุรกิจบริการท่องเที่ยวเป็นระบบ
ครอบครัวเป็นธุรกิจขนาดเล็ก การลงทุนส่วนใหญ่ได้มาจากเงินกู้จากสถาบันการเงินบ้าง นอกระบบบ้าง  
บางแห่งก็ใช้เงินทุนของตนเองตามอัตภาพที่พอจะด าเนินการได้  เมื่อมีข้อบังคับตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น 
จึงมีความเดือดร้อนเป็นอันมากที่จะต้องมีการจัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ( IEE) และรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงินจ านวนมากให้กับบริษัทผู้รับจ้างที่
เรียกร้องตามอ าเภอใจ โดยที่ประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมิได้มีการวาง
หลักเกณฑ์ในเรื่องค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไว้และใช้เวลาด าเนินการนานมาก โดยความเป็นจริงแล้วในส่วนการดูแล
ควบคุมสิ่งแวดล้อม ทางท้องถิ่นก็ได้มีมาตรการก ากับดูแลอยู่แล้ว อีกทั้งยังมีพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
พ.ศ. 2522 และข้อก าหนดตามประกาศผังเมืองรวม พ.ศ. 2558 และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความ
เหมาะสมอยู่แล้ว 

ในส่วนของผู้ประกอบการทั้งที่จะก่อสร้างใหม่และที่มีอยู่ก่อนแล้ว ต่างก็มีความประสงค์ 
ที่จะขออนุญาตเปิดกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมาย แต่ไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากติดข้อก าหนดดังกล่าว
ข้างต้น 
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ข้อเสนอแนะ/แก้ไข เห็นควรยกเลิกหรือแก้ไขข้อก าหนดดังกล่าวข้างต้น เพ่ือเป็นการ
ควบคุมรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ 
ผู้ประกอบกิจการ 

ประเด็นที่ 3 ในเรื่องการวัดความสูงของอาคารในบริเวณที่ 2 ถึงบริเวณที่ 2  (1)  
ตามข้อก าหนด (ค) กรณีพ้ืนดินเป็นเชิงลาดแนวเชิงเขาความสูงของอาคารให้วัดในแนวดิ่งจากระดับพ้ืนดิน  
ที่ก่อสร้าง ณ จุดที่ต่ าที่สุดของอาคารถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคารหลังนั้น 

ข้อเท็จจริง  เกาะพะงันจะมี พ้ืนที่ตามลักษณะภูมิประเทศสูงต่ าและเป็นเนินเขา 
เป็นส่วนใหญ่ จะมีพ้ืนที่ราบเป็นส่วนน้อยมากซึ่งเป็นลักษณะปกติของพ้ืนที่เกาะที่มีขนาดเล็ก  การก่อสร้าง
อาคารต่าง ๆ ยากที่จะปรับพ้ืนที่ก่อสร้างให้เสมอได้ จะต้องด าเนินการก่อสร้างตามสภาพพ้ืนที่ภูมิประเทศ  
เช่น เสาหลังบ้านจากพ้ืนดินถึงพ้ืน 3 เมตร แต่เสาด้านหน้าอาคารวัดจากพ้ืนดินสร้างพ้ืนอาคารชั้นล่าง  
3 อาคาร ชั้นล่างสูง 4 เมตร หากใช้วิธีการวัดตามข้อก าหนดดังกล่าวข้างต้นจะสร้างความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนผู้ที่จะต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินเพ่ือการก่อสร้างอาคาร 

ข้อเสนอแนะ/แก้ไข เห็นควรใช้วิธีการวัดความสูงอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
พ.ศ. 2522 มาใช้บังคับ เพ่ือเป็นการรักษา อนุรักษ์รูปทรงของอาคารให้คงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและมิให้ 
เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน 

ประเด็นที่ 4 ตามข้อก าหนดข้อ 4 (2) บริเวณที่ 3 (1) และ (3) อนุญาตเฉพาะอาคาร  
อยู่อาศัยที่เป็นอาคารเดี่ยวที่มีความสูงไม่เกิน 5 เมตร ขนาดแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาตต้องมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 
100 ตารางวา ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพ้ืนที่ดินที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 

ข้อเท็จจริง ปัจจุบันประชากรในเกาะเพ่ิมมากขึ้น แต่พ้ืนที่เกาะเท่าเดิม ราคาก็แพงขึ้น 
และยังมีประชาชนที่มีที่ดินแปลงย่อย ๆ อยู่จ านวนมาก มีความจ าเป็นต้องก่อสร้างที่พักอาศัยตามอัตภาพ 
ที่สามารถกระท าได้ ถ้าหากมีการก าหนดข้อบังคับตามที่กล่าวมาก็จะไม่สามารถที่จะกระท าการขออนุญาต
ก่อสร้ า งที่ อยู่ อาศัย ให้ เป็นของตนได้  เป็นการสร้ า งความเดือดร้ อนแก่ประชาชนเป็นอย่ างยิ่ ง  
เป็นการวางกรอบสิทธิของประชาชนจนเกินความจ าเป็น และทั้งนี้ยังมีผังเมืองรวมเกาะพะงันที่ควบคุมดูแล 
ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของท้องถิ่นอยู่แล้ว 

ข้อเสนอแนะ/แก้ไขเห็น ควรยกเลิกข้อก าหนดดังกล่าวข้างต้น เพ่ือเป็นการบรรเทา 
ความเดือดร้อนของประชาชนและเพ่ือความสอดคล้องเหมาะสมกับ พ้ืนที่ ทั้งนี้  การก าหนดแนวทาง 
การควบคุมดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับพ้ืนที่  สมควรให้ท้องถิ่นเป็นผู้ออกข้อก าหนด
กฎระเบียบดูแลตนเอง เนื่องจากแต่ละท้องถิ่นย่อมมีบริบทความเป็นอยู่  สภาพภูมิประเทศที่แตกต่างกัน  
ซึ่งท้องถิ่นจะรู้ถึงความต้องการความเหมาะสมต่อการใช้ทรัพยากรและการควบคุมดูแลสิ่งแวดล้อมได้ดีกว่า 

ทั้งนี้ เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมาย ความเดือดร้อน
ของประชาชนที่จะต้องปฏิบัติตามการควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล เห็นควรยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2557 ที่กล่าวมาทั้ง
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ฉบับ เพ่ือจะได้มีการทบทวนแก้ไขให้สอดคล้องกับสภาวะและความเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมตามของท้องถิ่นต่อไป 

นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ซึ่งพอจะสรุปเป็นกลุ่มประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ 
(1) การรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ( IEE) และการรายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) การด าเนินการท า IEE และ EIA มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการสูง และใช้ระยะเวลา
ด าเนินการที่นานมาก ส่งผลกระทบต่อเจ้าของกิจการขนาดเล็กที่มีต้นทุนต่ ามาก ผลจากการระดมสมองในที่
ประชุมเห็นว่า ควรปรับปรุงกฎหมายเพ่ือให้เจ้าของกิจการขนาดเล็กสามารถด าเนินการได้ ทั้งนี้ในที่ประชุมยัง
มีการเสนอให้ประกาศกระทรวงฯ ไม่ขัดแย้งกับกฎหมายฉบับอ่ืน ๆ 

(2) การวัดความสูงของอาคาร จากข้อเสนอขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดง 
ไว้ข้างต้น เสนอให้ใช้วิธีการเดียวกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (คณะกรรมการกฤษฎีกา 
2560) กล่าวคือ “การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า ส าหรับอาคารทรง
จั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด” และมีบางท่านเสนอให้กรณีที่ก่อน
สร้างในพ้ืนที่ลาดชันให้เริ่มวัดจากจุดที่สูงที่สุดของพ้ืนดินแทน 

(3) การขออนุญาตก่อสร้างที่พักอาศัยเป็นอาคารเดี่ยว ในกรณีที่ผู้ยื่นขอมีขนาดแปลงที่ดิน
น้อยกว่าที่ระบุไว้ในประกาศ จากข้อเสนอขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงไว้ข้างต้น เสนอให้ยกเลิก
ข้อก าหนดดังกล่าวหรือหาทางออกท่ีเหมาะสมต่อการบังคับใช้ใหม่เพ่ือบรรเทาผลกระทบ 

(4) ตามประกาศข้อ 7 (1) ก าหนดจุด และท าทุ่นจอดเรือส าหรับการจอดเรือเพ่ือกิจกรรม
ด าน้ าดูปะการังในบริเวณที่ 1 และบริเวณที่ 7 (2) เพ่ือมิให้การทอดสมอเรือส่งผลกระทบต่อแนวปะการัง  
และหญ้าทะเล ส่วนงานที่เกี่ยวข้องมีความสงสัยว่าส าหรับทุ่นประเภทอ่ืน ๆ มีความจ าเป็นด้วยหรือไม ่

(5) การก าหนดจุดน้ าขึ้นสูงสุด กล่าวคือ ไม่สามารถชี้จุดที่น้ าทะเลขึ้นสูงสุดได้ชัดเจน 
เนื่องจากขาดข้อมูลระยะยาวในการวัดระดับน้ า ทั้งนี้ ข้อมูลระดับน้ าทะเลสูงสุดตามธรรมชาติตามหลัก 
สมุทรศาสตร์นั้นต้องใช้สถานีวัดระดับน้ าขึ้นน้ าลงอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 39 ปี นอกจากนี้ ระดับน้ าขึ้นน้ าลง
ตามหลักการนี้ยังมีข้อจ ากัด เนื่องจากคลื่นลมในทะเลซึ่งอาจจะส่งผลให้น้ าทะเลเข้าหาฝั่งได้สูงกว่าระดับน้ าขึ้น
น้ าลง ในการนี้มีการเสนอให้ใช้ระบบนิเวศในการชี้จุดแทน เช่น แนวพืชริมหาดในกรณีที่ชายฝั่งเป็นหาด  
แนวพืชป่าชายเลนในกรณีท่ีชายฝั่งเป็นป่าชายเลน 

นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอให้ชาวบ้านเข้าถึงการประชุมของคณะกรรมการก ากับดูแลและ
ติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

สรุปประเด็นปัญหาที่พบในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
(๑) IEE และ EIA มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการสูง ไม่เหมาะส าหรับผู้ประกอบการขนาด

เล็กระดับครัวเรือนที่มีต้นทุนการด าเนินการต่ า 
(๒) การวัดความสูงอาคาร (วัดจากจุดต่ าสุดของอาคาร) ท าให้ผู้ประกอบการที่ก่อสร้างบน

พ้ืนที่ลาดชันเสียเปรียบ 
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(๓) การระบุขอบเขตชายฝั่ง: ข้อก าหนดตามประกาศไม่สามารถด าเนินการได้อย่างชัดเจน
ในพ้ืนที ่

(๔) ภาคประชาชนไมม่ีส่วนร่วมในคณะกรรมการฯ 
 

ภาพที่ ๕-๕ บรรยากาศการจัดประชุมเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานของเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตาม
ผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในประเด็นที่มีความเชื่อมโยงกัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

๔) ผลการจัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง 
และติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในประเด็นที่มีความเชื่อมโยงกัน  
จังหวัดกระบี ่

คณะที่ปรึกษาได้ด าเนินการจัดประชุมในวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรม กระบี่ 
ฟร้อนท ์เบย์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.กระบี่ มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 32 คน (รายชื่อแสดงไว้ในภาคผนวก ค) ภาพรวมการ
จัดประชุมได้แสดงไว้ในภาพที่ ๕-๖ ภายหลังการเกริ่นน าเพ่ือเข้าสู่เนื้อหา หน่วยงานราชการในพ้ืนที่ที่ ได้
ประกาศเป็นพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมได้น าเสนอประเด็นปัญหาในการด าเนินการ รวมทั้งได้มีข้อเสนอแนะ 
ดังนี้ 
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ประเด็นการก าหนดขอบเขตชายฝั่ง ในประกาศฯ ได้แก่ 
(๑) ความไม่ชัดเจนของข้อกฎหมาย กล่าวคือไม่สามารถชี้จุดที่น้ าทะเลขึ้นสูงสุดได้ชัดเจน 

เนื่องจากขาดข้อมูลระยะยาวในการวัดระดับน้ า เนื่องจากข้อมูลระดับน้ าทะเลสูงสุดตามธรรมชาติ  
ตามหลักสมุทรศาสตร์นั้นต้องใช้สถานีวัดระดับน้ าขึ้นน้ าลงอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 39 ปี นอกจากนี้ระดับ  
น้ าขึ้นน้ าลงตามหลักการนี้ยังมีข้อจ ากัด เนื่องจากคลื่นลมในทะเลซึ่งอาจจะส่งผลให้น้ าทะเลเข้าหาฝั่งได้สูงกว่า
ระดับน้ าขึ้นน้ าลง ในการนี้มีการเสนอให้ใช้ระบบนิเวศในการชี้จุดแทน เช่น แนวพืชริมหาดในกรณีท่ีชายฝั่งเป็น
หาด แนวพืชป่าชายเลนในกรณีท่ีชายฝั่งเป็นป่าชายเลน 

(๒) เนื่องจากระดับน้ าขึ้นสูงสุดไม่ได้ท าการวัดด้วยหน่วยงานท้องที่โดยตรง และข้อมูล
ดังกล่าวยังมีข้อจ ากัด ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่กล้าตัดสินใจเรื่องขอบเขตชายฝั่ง ต้องส่งเรื่องต่อ 
ให้เจ้าหน้าที่จากส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตัดสินใจแทน 

(๓) ปัญหาการก าหนดเขตชายฝั่งไม่ตรงกัน 
(๔) มีที่ดินชาวบ้านโดนน้ ากัดเซาะ ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ เนื่องจากมีข้อห้าม  

ตามประกาศกระทรวงฯ ยิ่งไปกว่านั้นยังมีชาวบ้านบางส่วนที่ครอบครองที่ดินแปลงนั้นมาตั้งแต่บรรพบุรุษ 
แต่ไมมี่หลักฐานการครอบครอง 

ประเด็นความลาดชัน 
(๑) ความลาดชันที่ก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงตึงเกินไป เช่น ความสูงเกินร้อยละ 35 

(ประมาณ 19 องศา) ห้ามท าการก่อสร้างดัดแปลงอาคาร (บางพ้ืนที่ เช่น เกาะสมุยได้ก าหนดไว้ที่ร้อยละ 50)  
(๒) เสนอให้สร้างแผนที่มาตรฐานไว้ในระบบสารสนเทศส่วนกลาง อาจจะใช้ข้อมูลความสูง

จากกรมพัฒนาที่ดิน แปลงที่ดินจากกรมที่ดิน เป็นต้น เพ่ือง่ายต่อการตรวจสอบ 
ประเด็นอ่ืน ๆ 
(๑) เสนอให้มีการตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมเจ้าท่า กรมทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝั่ง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมที่ดิน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ ท างานแบบ
บูรณาการเพ่ือให้เกิดผลประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างสูงสุด 

(๒) พ้ืนที่ป่าชายเลน ก าหนดให้ไม่ให้มีการใช้ประโยชน์ใด ๆ เลย ทั้งที่ความเป็นจริงพ้ืนที่
นั้นมีการใช้ประโยชน์ และมีการดูแลรักษาโดยชุมชน 

สรุปประเด็นปัญหาที่พบในจังหวัดกระบี่ 
(๑) การระบุขอบเขตชายฝั่ง: ข้อก าหนดตามประกาศไม่สามารถด าเนินการได้อย่างชัดเจน

ในพ้ืนที ่
(๒) ความลาดชัน: ขาดแผนที่ฐานในการอ้างอิง 
(๓) ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
(๔) การใช้ประโยชน์ทรัพยากร: ประชาชนไม่สามารถใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนท าให้

ความความหวงแหนพื้นที่น้อยลง 
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ภาพที่ ๕-๖ บรรยากาศการจัดประชุมเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานของเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตาม 
ผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในประเด็นที่มีความเชื่อมโยงกัน จังหวัดกระบี่ 

 ๕.๔ สรุปประเด็นที่มีความเชื่อมโยงกัน 
1) ประเด็นการก าหนดขอบเขตชายฝั่ง เป็นประเด็นปัญหาที่ได้รับการรายงานมากที่สุด โดยพบ

ในทุกพ้ืนที่ที่ได้ประกาศพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยแต่ละพ้ืนที่ได้รับผลกระทบหนักเบาที่แตกต่างกัน  
ตามประกาศพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมได้ก าหนดขอบเขตชายฝั่งไว้ดังนี้ “แนวชายฝั่งทะเล” หมายความว่า 
แนวที่น้ าทะเลขึ้นสูงสุดตามปกติทางธรรมชาติเนื่องจากค าว่าแนวที่น้ าทะเลขึ้นสูงสุดตามปกติตามธรรมชาตินั้น
ข้อมูลที่ ได้ยังไม่เพียงพอ ต้องอาศัยข้อมูลน้ าขึ้นน้ าลงจากสถานี วัดน้ าที่ ใช้ระยะเวลาที่นานเพียงพอ  
ทั้งนี้ ในปัจจุบันนี้หน่วยงานที่ได้ติดตั้งสถานีวัดน้ า ได้แก่ กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ (อศ.ทร. , 2563)  
และกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม (กรมเจ้าท่า 2563) แต่ยังมีสถานีวัดไม่ครอบคลุมเพ่ือวัตถุประสงค์ในการ
ควบคุมอาคารในพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้กระบวนการชายฝั่งเป็นกระบวนการที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วในช่วงมรสุมกระบวนการคลื่นที่รุนแรงอาจกัดเซาะท าให้น้ าทะเลรุกเข้ามาในพ้ืนที่ชายฝั่งมากขึ้น 
ในขณะที่ช่วงว่างเว้นจากมรสุมชายหาดอาจจะออกเพ่ิมเติมมาอีกได้การแก้ปัญหาในประเด็นแนวชายฝั่งทะเล
นั้นในระยะสั้นอาจจะด าเนินการได้จากลักษณะธรณีสัณฐานวิทยาของชายฝั่ง เช่น ผาทรายหน้าหาด หรือแนว
ที่พืชพรรณที่การเจริญเติบโตที่เกี่ยวเนื่องกับน้ าทะเล เช่น โกงกางซึ่งพบได้ทั่วไปที่น้ าทะเลท่วมถึง ผักบุ้งทะเล
หรือหญ้าที่เจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ที่น้ าทะเลท่วมถึง อย่างไรก็ตามในวิธีข้างต้นยังไม่ยั่งยืนเพียงพอ โดยเฉพาะ
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อย่างยิ่งพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมของมนุษย์อยู่ การศึกษาในประเด็นดังกล่าวยังมีความจ าเป็นต้องศึกษาวิจัยเพ่ิมเติม
เพ่ือตอบโจทย์การบังคับใช้กฎหมายในประเด็นนี้ต่อไปได้ 

2) ความลาดชัน แต่ละพ้ืนที่ที่ได้รับการประกาศเป็นพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมแต่ละพ้ืนที่ 
มีมาตรการจ ากัดความลาดชันเข้มงวดแตกต่างกันไป โดยส่วนใหญ่แล้วจะมีการจ ากัดการก่อสร้างดัดแปลง  
หรือการขุดดินในที่ที่มีความลาดชันเกินร้อยละ 35 มีการลักลอบปรับพ้ืนที่เพ่ือให้เข้าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
ตามประกาศกระทรวงฯ มีความยากต่อการเข้าตรวจสอบได้อย่างทั่วถึง ในการหาความลาดชันนอกจาก 
การเก็บข้อมูลจากการรังวัดในพ้ืนที่แล้ว กรมท่ีดินได้เสนอวิธีการอีกวิธีหนึ่งคือการหาจากแผนที่จากกรมแผนที่
ทหาร (1:50,000) ซึ่งมีเส้นแสดงความสูงก ากับไว้ทุกความสูง 20 เมตร การหาความลาดชันจึงค านวนได้จาก
ระยะห่างระหว่างเส้น อย่างไรก็ตาม แผนที่จากกรมแผนที่ทหารนั้นยังแสดงผลไว้อย่างหยาบ ๆ อาจพบ 
ความผิดพลาดได้ในพ้ืนที่จริง เพ่ือให้เป็นการง่ายต่อการตรวจสอบการน าระบบภูมิสารสนเทศ (Geographic 
Information System: GIS) ที่ได้น าเข้าข้อมูลความสูงของพ้ืนที่เชิงตัวเลข (Digital elevation model: DEM) 
ซึ่งปัจจุบันกรมพัฒนาที่ดินมีฐานข้อมูลดังกล่าวทั่วประเทศ (ยกเว้นพื้นที่ความมั่นคง) ที่ความละเอียด 2 เมตร/
พิกเซล (กรมพัฒนาที่ดิน 2556) มาท าการประมวลผลเพ่ือหาความลาดชันแล้วท าเป็นแผนที่มาตรฐาน 
ผู้จัดท าอาจจะน าข้อมูลแปลงโฉนดที่ดินจากกรมที่ดินเพ่ือให้ง่ายต่อการตรวจสอบของประชาชน ผู้ประกอบการ
รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ภาครัฐ นอกจากนี้ ยังสามารถน าภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชต (THEOS) ซึ่งเป็นดาวเทียม
ส ารวจทรัพยากรธรรมชาติซึ่งด าเนินการโดยส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) 
ดาวเทียมไทยโชตนี้จะมีวงโคจรผ่านต าแหน่งเดิมในทุก  ๆ 26 วัน (สทอภ. 2552)  ในเวลาเดิม  
ท าให้ได้ภาพถ่ายที่แสงคงที่ เมื่อน าภาพถ่ายแต่ละวงรอบมาเปรียบเทียบ ท าให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
พ้ืนที่และใช้เฝ้าระวังติดตามได้ง่ายยิ่งขึ้น 
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บทท่ี ๖ 

การถอดบทเรียนการสร้างและพัฒนาการด าเนินงานของเครือข่าย 
ในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครอง

สิ่งแวดล้อมในเขตพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

ในการถอดบทเรียนการสร้างและพัฒนาการด าเนินงานของเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตาม  
ผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม คณะที่ปรึกษาได้ประมวล
วิธีการด าเนินงานของคณะท างานในการสร้างและพัฒนาการด าเนินงานของเครือข่าย  โดยได้รวบรวมข้อมูล
เนื้อหามาจากทั้งการประชุมย่อย และการประชุมน าเสนอผลการศึกษาในระดับจังหวัด  โดยมีประเด็นในการ
ถอดบทเรียน ดังนี้ 

๖.๑ การสร้างเครือข่าย 
เครือข่ายในความหมายของผู้ด าเนินการสร้างเครือข่าย คือ การที่แต่ละกลุ่ม  องค์กรมีความ

เชื่อมโยงกัน โดยอาจจะเป็นเพียงการรวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะกระท ากิจการอย่างหนึ่งอย่างใด  
เพ่ือประโยชน์ของชุมชน ท้องถิ่น ซึ่งอาจเป็นการรวมตัวกันเฉพาะกิจเป็นการชั่วคราว ซึ่งเมื่อสามารถ
ด าเนินการลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้แล้วก็อาจจะมีการสลายตัวไปสังกัดกลุ่ม องค์กรเดิมของตนเอง 
ลักษณะการรวมตัวกันเช่นนี้จึงเป็นการรวมตัวกันแบบหลวม ๆ ไม่มีโครงสร้างชัดเจน 

ทั้งนี้ การสร้างเครือข่ายเป็นการท าให้มีการติดต่อ สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
และการร่วมมือกันด้วยความสมัครใจ การสร้างเครือข่ายควรสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้สมาชิก 
ในเครือข่ายมีความสัมพันธ์กันฉันท์เพ่ือน นอกจากนี ้การสร้างเครือข่ายต้องไม่ใช่การสร้างระบบติดต่อด้วยการ
เผยแพร่ข่าวสารแบบทางเดียว แต่จะต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันด้วย  

ดังนั้น ก่อนที่จะด าเนินการสร้างเครือข่าย 
(๑) ผู้ด าเนินการสร้างเครือข่ายจะต้องมีข้อมูลต่าง ๆ ของกลุ่ม องค์กรในพื้นที่ เช่น ประธานกลุ่ม 

องค์กร สถานที่ติดต่อ วัตถุประสงค์ของกลุ่ม องค์กร การด าเนินงานของกลุ่ม องค์กร ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเอ้ือให้
ผู้ด าเนินการสร้างเครือข่ายสามารถประสานงานกับกลุ่ม องค์กรเหล่านั้นได้ ซึ่งในโครงการบริหารจัดการพ้ืนที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ผู้ด าเนินการสร้างเครือข่ายได้ท าการศึกษาส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่ม องค์กรในพ้ืนที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดชลบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดภูเก็ต  เพ่ือน ามา
เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการติดต่อประสานงานกลุ่ม องค์กรต่าง ๆ เข้ามาร่วมในการเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวัง
และติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
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ในการด าเนินงานสร้างเครือข่าย ผู้ด าเนินการสร้างเครือข่ายได้พิจารณาถึงบริบทของพ้ืนที่
ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อบทบาทของเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

บริบทด้านทรัพยากรในพ้ืนที่ กล่าวคือจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดชลบุรีเป็นพ้ืนที่บก
และชายฝั่งส่วนจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดสุราษฎร์ธานี (อ าเภอเกาะสมุย และอ าเภอเกาะพะงัน) มีระบบนิเวศ
ใกล้เคียงกันคือ เป็นระบบนิเวศเกาะ ฐานทรัพยากรที่ส าคัญคือ ทรัพยากรทางทะเล 

บริบทเชิงพัฒนาในพ้ืนที่ ได้แก่ (ก) ด้านการท่องเที่ยว ทั้งจังหวัดชลบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
และจังหวัดภูเก็ต ถูกพัฒนาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวหลัก ในขณะที่จังหวัดสมุทรปราการ มีการพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งเป็นการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน (ข) ด้านอุตสาหกรรม ทั้งจังหวัดสมุทรปราการและ
จังหวัดชลบุรี ก่อนหน้านั้นต่างถูกผลักดันเชิงนโยบายให้เป็นเมืองอุตสาหกรรม แต่ยังมีพ้ืนที่การเกษตร ทั้งที่
เป็นนา สวน และไร่อยู่ด้วย ส่วนจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดสุราษฎร์ธานี บนเกาะเป็นพ้ืนที่สีเขียวประกอบด้วย
สวนยาง สวนผลไม้ และสวนมะพร้าว และ (ค) ด้านอสังหาริมทรัพย์ จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดชลบุรีมีการ
พัฒนาด้านนี้เพื่อจัดสรรพื้นที่สร้างโรงแรม ห้องชุด บ้านจัดสรร ส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีอาจจะมีความแตกต่าง
จาก ๒ จังหวัดข้างต้นเล็กน้อยเนื่องจากข้อจ ากัดของขนาดพ้ืนที่ 

ทั้งนี้ โดยเจตนารมณ์ของประกาศกระทรวงหรือกฎกระทรวงฯ ในการประกาศเขตพ้ืนที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเพ่ือควบคุมการพัฒนา มีความต้องการที่จะรักษาฐานทรัพยากรในพ้ืนที่อย่างยั่งยืน 
ในขณะที่บริบทของพ้ืนที่เองก็มีความเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ จึงเป็นตัวเร่งส าคัญในการที่
ประชาชนในพ้ืนที่นั้น ๆ มีการรวมตัวกันเพ่ือปกป้องรักษาฐานทรัพยากรในพ้ืนที่ของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ
มาตรการต่าง ๆ ในประกาศกระทรวงหรือกฎกระทรวงฯ นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยด้านอ่ืน ๆ ที่ส่งผลต่อบทบาท
ของเครือข่ายนอกเหนือไปจากบริบทของพ้ืนที่  คือ ความเข้มแข็งของเครือข่าย การสนับสนุนด้านข้อมูล
ข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

(๒) ผู้ด าเนินการสร้างเครือข่ายต้องมีความเข้าใจธรรมชาติ วัฒนธรรมของกลุ่ม องค์กรเหล่านั้น 
เพ่ือที่จะสามารถยกระดับในการเชื่อมประสานกลุ่ม องค์กรต่าง ๆ เข้ามาเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวัง 
และติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
 ทั้งนี้  เครือข่ายในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมทั้ง ๔ จังหวัด คือ จังหวัดสมุทรปราการ  
จังหวัดชลบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดภูเก็ต หากมองในแง่ของบทบาทที่มีต่อพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
เครือข่ายในพ้ืนที่ข้างต้นมีความเหมือนกันในระดับหนึ่ง กล่าวคือ ไม่ได้เป็นเครือข่ายกันจริง ๆ ไม่ได้มีเป้าหมาย 
หรือพันธกิจร่วมกัน ต่างกลุ่ม/องค์กรยังต่างด าเนินงานในรูปแบบของตนเอง ในด้านระบบความคิด กลุ่ม/
องค์กรเหล่านี้ยังไม่ได้มองถึงการจัดการพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นองค์รวม ยังคงมองในเชิงประเด็น
พ้ืนที่มากกว่า ส่วนในด้านความแตกต่างของกลุ่มองค์กรเหล่านี้นั้น ได้แก่ กลุ่ม องค์กรในแต่ละพ้ืนที่มีประเด็น
ในการเคลื่อนการด าเนินงานของตนเองเป็นการเฉพาะ เช่น พ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ เน้นการขับเคลื่อนเรื่อง 
“พ้ืนที่สีเขียว” ในขณะที่จังหวัดชลบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดภูเก็ตเน้นเรื่อง “การดูแลพ้ืนที่ชายฝั่ง
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และทรัพยากรประมง” เป็นต้น นอกจากนี้ วัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มองค์กรก็จะมีความแตกต่างกันไป เช่น 
การมีผูน้ าเดี่ยว การยึดมติของกลุ่ม เป็นต้น 

จากการศึกษา พบว่า เครือข่ายแต่ละเครือข่ายต่างมีจุดเริ่มต้น หรือถูกสร้างมาด้วยวิธีการต่าง ๆ 
กัน โดยสามารถแบ่งเครือข่ายออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ  

เครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ เกิดจากการที่ผู้คนมีใจตรงกัน ท างานคล้ายคลึงกันหรือประสบกับ
สภาพปัญหาเดียวกันมาก่อน รวมตัวกันเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ร่วมกันแสวงหาทางเลือก
ใหม่ที่ดีกว่า โดยอาศัยความเป็นเครือญาติ เป็นคนในชุมชนหรือมาจากภูมิล าเนาเดียวกันที่มีวัฒนธรรมความ
เป็นอยู่คล้ายคลึงกัน มาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มโดยจัดตั้งเป็นชมรมที่มีกิจกรรมร่วมกันก่อน เช่น เครือข่ายพัฒนา
พ้ืนที่สีเขียว เครือข่ายจัดการน้ าและการกัดเซาะริมตลิ่ง เครือข่ายการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ในพ้ืนที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มประมงต้นแบบพ้ืนบ้านนาเกลือ กลุ่มประมงบ้านนาเกลือ  
ในพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี กลุ่ม PHANGAN SEA GUARDIAN กลุ่มอนุรักษ์หาดริ้นเกาะพะงัน 
หรือชมรมผู้ประกอบการหาดริ้น กลุ่มประมงพ้ืนบ้านวกตุ่ม ในพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เป็นต้น 

เครือข่ายจัดตั้ง มีความเกี่ยวพันกับนโยบายหรือการด าเนินงานของภาครัฐเป็นส่วนใหญ่  
การจัดตั้งใช้กลไกของรัฐผลักดันให้เกิดงานที่เป็นรูปธรรม เป็นการท างานเฉพาะกิจชั่วคราวที่ไม่มีความต่อเนื่อง 
และมักจะจางหายไปในที่สุด เว้นแต่ว่าเครือข่ายจะได้รับการชี้แนะที่ดี ด าเนินงานเป็นขั้นตอนจนสามารถสร้าง
ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกิดเป็นความผูกพันระหว่างสมาชิกจนน าไปสู่การพัฒนาเป็นเครือข่ายที่แท้จริง  
เช่น เครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบ้านพารา ต าบลป่าคลอก อ าเภอถลาง  เครือข่าย
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ต าบลเทพกระษัตรี เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ต าบลวิชิต ในพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต เป็นต้น 

จากที่มาของเครือข่ายข้างต้น จะเห็นได้ว่า เครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการ
ด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมทั้ง ๔ จังหวัด โดยส่วนใหญ่แล้ว
เป็นเครือข่ายที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติที่มีการท างานคล้ายคลึงกัน หรือประสบกับสภาพปัญหาเดียวกันมาก่อน 
เข้ามารวมตัวกันเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ร่วมกันแสวงหาทางเลือกใหม่ที่ดีกว่า  

๖.๒ การขับเคลื่อนเครือข่าย 
เนื่องจากเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครอง

สิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเป็นเครือข่ายที่มีที่มาต่างกัน ดังนั้น ในการขับเคลื่อนเครือข่ าย 
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงต้องการกลไกในการประสานงาน ขอบเขตการด าเนินงานที่เครือข่ายสามารถ
ด าเนินการได้อย่างชัดเจน ดังนั้น การด าเนินงานของเครือข่ายฯ ที่ย่อมมีความจ าเป็นที่จะต้องรักษาเครือข่ายไว้ 
เพ่ือประคับประคองให้เครือข่ายสามารถด าเนินการต่อไปได้ เพ่ือให้เครือข่ายตามประกาศพ้ืนที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมได้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย ฉะนั้น ในการขับเคลื่อนเครือข่ายฯ จ าเป็นต้องมี 
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(๑) มีเป้าหมายร่วมกัน กล่าวคือ สมาชิกที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย ต้องเข้าใจเป้าหมายในการ
รวมตัวกันว่าจะก่อให้เกิดความส าเร็จในภาพรวม สร้างการยอมรับในความแตกต่างระหว่างสมาชิก ยอมรับ 
ในรูปแบบและวัฒนธรรมองค์กรของสมาชิก ดังนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ด าเนินการสร้างและขับเคลื่อน
เครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในเขตพ้ืนที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมจะต้องมีการประชุมเพ่ือให้สมาชิกเครือข่ายมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
มาตรการต่าง ๆ ในประกาศพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและเท่าเทียมกัน รวมทั้งจะต้องมีการก าหนด
เป้าหมายร่วมกันในการเป็นเครือข่าย เนื่องจาก 

(๑.๑) กลุ่ม/องค์กรที่เข้ามาร่วมเป็นเครือข่าย เนื้องาน กิจกรรมเดิมไม่ได้มีการขับเคลื่อนงาน
ด้านพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง 

(๑.๒) มาตรการต่าง ๆ ในประกาศพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นที่ต้องสื่อสาร 
กับเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสมาชิกของเครือข่ายยังมีความรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ห่างไกลจากตนเอง 

(๒) มีการจัดกิจกรรมร่วมที่ด าเนินอย่างต่อเนื่อง จากการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องของเครือข่าย
จะเกิดขึ้นกลายเป็นแบบแผนที่สมาชิกของเครือข่ายยอมรับโดยทั่วกัน ด้วยเหตุนี้ การที่จะรักษาเครือข่ายไว้ได้
ต้องมีการก าหนดโครงสร้างและตารางกิจกรรมไว้ให้ชัดเจน ทั้งในแง่ของเวลา ความถี่ และต้องเป็นกิจกรรมที่
น่าสนใจเพียงพอที่จะดึงดูดสมาชิกให้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ไม่จ าเป็นต้องเป็นกิจกรรมเดียวที่ใช้ส าหรับ
สมาชิกทุกคน จากการส ารวจดูความต้องการเฉพาะของสมาชิกในระดับย่อยลงไปในแต่ละคนและแต่ละกลุ่ม 
กล่าวคือ ควรจะมีกิจกรรมย่อยที่หลากหลายเพียงพอที่จะตอบสนองความสนใจของสมาชิกกลุ่มย่อยใน
เครือข่ายด้วย โดยที่กิจกรรมเหล่านี้ก็ยังต้องอยู่ในทิศทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายของเครือข่าย และกิจกรรม
เหล่านี้อาจจัดในรูปแบบที่เป็นทางการ  

ทั้งนี้ กิจกรรมที่จะด าเนินการร่วมกัน เช่น การประชุม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษา  
ดูงาน และการอบรมความรู้ด้านกฎหมาย เป็นต้น ซึ่งอาจจะก าหนดเป็นแผนงานประจ าปีของเครือข่าย  
โดยที่หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องเป็นผู้สนับสนุนด้านความรู้ต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง 
กับการท าหน้าที่ของเครือข่าย เช่น กฎหมายต่าง ๆ รวมทั้งการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีที่จ าเป็นส าหรับ
เครือข่าย นอกจาก แผนงานประจ าปีแล้ว ยังควรมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการขับเคลื่อนเครือข่ายฯ ใน
องค์รวมด้วย กล่าวคือ ในแผนยุทธศาสตร์ไม่ควรมองเฉพาะพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ควรมอง
ครอบคลุมไปถึงเรื่องการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร การอนุรักษ์ และการฟื้นฟูควบคู่กันไป 

(๓) มีกลไกการขับเคลื่อนเครือข่าย โดยการเชื่อมโยงทั้งภาคประชาชน ภาคประชาสังคม 
เครือข่ายที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายสถาบันการศึกษา  
และเครือข่ายที่เป็นผู้ประกอบการ ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของคณะท างานในระดับต าบล อ าเภอ จังหวัด  
โดยมีกิจกรรมดังข้อที่ (๑) เพ่ือเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายเข้าด้วยกัน นอกจากนี้ ควรจัดให้มีและกระตุ้น 
ให้มีการสื่อสารระหว่างกันอย่างทั่วถึงและสม่ าเสมอ สนับสนุนสมาชิกทุกกลุ่ม และทุกด้านที่ต้องการ 
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ความช่วยเหลือ เน้นการช่วยเหลือกลุ่มสมาชิกที่ยังอ่อนแอให้สามารถช่วยตนเองได้  รวมถึงการสร้าง
ความสัมพันธ์ของบุคลากรในเครือข่าย  

โดยโครงสร้างของกลไกในการขับเคลื่อนเครือข่ายฯ อาจจะมีรูปแบบดังภาพที่ ๖-๑  
ซึ่งในแต่ละเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับบริบทในท้องถิ่น/จังหวัด  
ของตนเอง  

 
ภาพที่ ๖-๑ กลไกในการขับเคลื่อนเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

(๔) มีทรัพยากรสนับสนุนการด าเนินงานของเครือข่ายอย่างเพียงพอ การด าเนินงานของ
เครือข่ายต้องสนับสนุนการด าเนินงานที่เพียงพอ ทั้งด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และบุคลากร ที่ส าคัญ 
คือ เงินทุนในการด าเนินงานที่ท าให้เครือข่ายสามารถด าเนินการต่อไปได้ เมื่อขาดเงินทุนเพียงพอที่จะจุนเจือ 
เครือข่ายอาจต้องปิดตัวลงในที่สุด ซึ่งหากได้รับการสนับสนุนจะต้องมีระบบตรวจสอบการใช้จ่ายอย่างรัดกุม 
และมีการรายงานผลเป็นระยะ หากการด าเนินงานไม่คืบหน้าอาจให้ระงับทุนได้ ทั้งนี้ ระบบสนับสนุนด้าน
เงินทุนที่ส าคัญ คือ กองทุนสิ่งแวดล้อม  

(๕) มีองค์กรพ่ีเลี้ยงในการให้ความช่วยเหลือและช่วยแก้ไขปัญหา เครือข่ายอาจเกิดปัญหา
ระหว่างการด าเนินงานได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่ายที่เพ่ิงเริ่มด าเนินการใหม่  ๆ การมีที่ปรึกษาที่ดี 
คอยให้ค าแนะน าและคอยช่วยเหลือจะช่วยให้เครือข่ายสามารถด าเนินการต่อไปได้ และช่วยหนุนเสริมให้
เครือข่ายเกิดความเข้มแข็งยิ่งขึ้น ควรมีที่ปรึกษาเพ่ือท าหน้าที่ช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า เป็นแหล่งข้อมูลให้ศึกษา
ค้นคว้า และช่วยอบรมภาวะการเป็นผู้น าให้กับสมาชิกเครือข่าย ทั้งนี้ องค์กรพ่ีเลี้ยง (ไม่จ าเป็นต้องเป็น
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หน่วยงานภาครัฐ) แต่อาจจะอยู่ในรูปของกลไก กิจกรรมที่สามารถมาด าเนินงานร่วมกับเครือข่าย รวมถึงการ
ให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ แก่เครือข่าย 

(๖) มีการสร้างผู้น ารุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง องค์กรหรือเครือข่ายที่เคยประสบความส าเร็จกลับต้อง
ประสบกับความล้มเหลวอย่างรุนแรงเมื่อเวลาผ่านไป เพราะไม่ได้  “สร้างคน” ขึ้นมารับไม้ผลัดต่อจาก 
คนรุ่นก่อนเพ่ือสานต่อภารกิจของเครือข่าย จ าเป็นต้องสร้างผู้น ารุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง เครือข่ายต้องคัดเลือก
คนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ทั้งด้านความรู้ความสามารถ การมีประสบการณ์ร่วมกับเครือข่าย เพ่ือเพ่ิม
ประสบการณ์ในการท าหน้าที่เป็นสมาชิกแกนหลัก เพ่ือสืบสานหน้าที่ต่อไปเมื่อสมาชิกแกนหลักต้องหมดวาระ
ไป 

๖.๓ บทบาทหน้าที่ของเครือข่าย 
บทบาทหน้าที่ของเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครอง

สิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
(1) เฝ้าระวังการท าการประมงที่ผิดกฎหมาย เช่น การลักลอบน าลูกสัตว์น้ าเพ่ือประกอบอาหาร 

การท าประมงโดยใช้เครื่องมือผิดกฎหมาย (เช่น อวนลาก อวนรุน) การท าประมงพานิชย์ในเขตชายฝั่ง ฯลฯ 
(2) เฝ้าระวังการก่อสร้างอาคารและการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามประกาศ

กระทรวงฯ (พ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม) พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร และพ.ร.บ.ผังเมือง 
(3) เฝ้าระวังการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
(4) เฝ้าระวังประเด็นอ่ืน ๆ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(5) ติดตามการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ ที่ได้รับอนุญาตแล้วให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมไปถึงการ

ดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต 
(6) ติดตามการบ าบัดน้ าเสียของบ้านเรือนและกิจการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
(7) ติดตามประเด็น อ่ืน ๆ ให้สอดคล้องกั บประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
บทบาทในการสร้างจิตส านึกและให้ความรู้ ได้แก่ 
(1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรประมง และทรัพยากรทางทะเล

และชายฝั่ง 
(2) สร้างเครือข่ายคนรุ่นใหม่เข้ามาท างานร่วมกับคนรุ่นเก่าในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

และชายฝั่ง และทรัพยากรการประมง 
(3) ส่งเสริมการศึกษา ความรู้ ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านนิเวศวิทยา และด้านการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
(4) ส่งเสริมการศึกษา วิจัยด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านนิเวศวิทยา

และด้านการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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นอกจากนี้ ในการประมวลผลการศึกษา รวมทั้งผลการจัดประชุมสัมมนาระดับจังหวัดของ
โครงการฯ ไดม้ีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในส่วนของบทบาทหน้าที่ของเครือข่าย ดังนี้ 

(๑) การเข้าร่วมในเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามบทบาทหน้าที่ ในพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือให้เกิดการด าเนินการตามมาตรการในพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยภาคประชาชน ภาคประชาสังคมมี
หน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด ๔ ว่าด้วยหน้าที่ของปวงชนชาวไทย 
ตามมาตรา ๕๐ บุคคลมีหน้าที่ตาม (8) ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลาย ทางชีวภาพ รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม 

(๒) การติดตามการด าเนินการตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับเครือข่ายด้านพ้ืนที่ 
การอนุรักษ ์หรือทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้อง 

(๓) การส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม ในฐานะผู้สังเกตการณ์และการให้ข้อเสนอแนะต่อการก ากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม   

(๔) การเข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม 

(๕) การประสานงานเพ่ือให้เกิดการด าเนินการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟทูรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และการแก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 

(๖) ให้ข้อเสนอแนะต่อมาตรการผลกระทบสิ่งแวดล้อม ต่อคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณา 
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

ส าหรับข้อเสนอบทบาทของเครือข่ายในการบริหารจัดการพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
1) การมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการก ากับ ดูแล และติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในการ

ให้ข้อเสนอแนะการด าเนินการตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
2) การประสานให้เกิดการบูรณาการ การด าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเขตอนุรักษ์ 

เขตผังเมืองรวม เขตผังเมืองเฉพาะ เขตควบคุมอาคาร เขตนิคมอุตสาหกรรม หรือเขตควบคุมมลพิษ เป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 45 ของ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

3) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในพ้ืนที่ และระหว่างพ้ืนที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เพ่ือน ามาพัฒนาการบริหารจัดการพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพ่ือการมี
ส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล และการรวบรวมข้อมูลสถิติเพ่ือการศึกษาวิจัย เพ่ือน ามาปรับปรุงมาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมเข้ากับสภาพการที่เปลี่ยนแปลงไป 
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บทท่ี ๗ 

สื่อประชาสัมพันธ์ 

สื่อ คือ ตัวกลางที่ช่วยในการถ่ายทอดเรื่องราว ข่าวสาร ความรู้ เหตุการณ์ แนวคิด สถานการณ์ 
ที่เชื่อมโยงความรู้ ไปยังกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้เกิดความเข้าใจบรรลุตามวัตถุประสงค์ สื่อการเรียนรู้ 
เป็นตัวช่วยให้เกิดความเข้าใจต่อสภาพที่เกิดขึ้นจริงโดยมีเป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน การจัดรูปแบบ
น าเสนอหรือการถ่ายทอดให้เหมาะสมกับสื่อแต่ละรูปแบบ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี สื่อกิจกรรม สื่อวัสดุ
อุปกรณ์ สื่อบุคคลหรือภูมิปัญญา สื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม ในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดชลบุรี  จังหวัดเพชรบุรี - 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ และจังหวัดพังงา คณะที่ปรึกษาได้
จัดท าสื่อ 2 รูปแบบ คือ สื่อคู่มือการด าเนินงานของเครือข่ายฯ และสื่อแผ่นพับ ดังนี้ 

๗.๑ สื่อคู่มือการด าเนินงานของเครือข่ายฯ  

การจัดท าคู่มือเป็นการอธิบายภาพรวม โดยเป็นการบรรยายให้เห็นถึงองค์ประกอบโดยรวม 
กรอบแนวคิดในการท างาน ขั้นตอนการท างาน ซึ่งอธิบายอย่างละเอียดเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความเข้าใจ 
คู่มือเป็นเครื่องมือที่ช่วยเสริมให้การท างานให้เกิดความชัดเจน ในคู่มือฉบับนี้ ประกอบด้วยข้อมูลและความรู้ 
ที่จ าเป็นเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความเข้าใจ และด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

วัตถุประสงค์ 
๑) เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลการด าเนินงานของเครือข่ายเพ่ือใช้ในการเฝ้าระวัง

และติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่ งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่ งแวดล้อม 
จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดชลบุรี จังหวัดเพชรบุรี-จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดภูเก็ต  
จังหวัดกระบี่ และจังหวัดพังงา 

๒) เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม สาระส าคัญเขตพ้ืนที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ต่าง ๆ รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ( IEE) และรายงานวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครือข่าย ตัวอย่างกิจกรรมการด าเนินงานของเครือข่าย  
การส่งเสริมการด าเนินงานของเครือข่าย บทบาทหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประกาศกระทรวงฯ และบทก าหนด
โทษในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

รูปแบบและวัสดุ 
คณะที่ปรึกษาได้ออกแบบและจัดท าคู่มือการด าเนินงานของเครือข่ายฯ เพ่ือใช้ในการเฝ้าระวัง

และติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่ งแวดล้อม ในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่ งแวดล้อม 
จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดชลบุรี จังหวัดเพชรบุรี-จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดภูเก็ต 
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จังหวัดกระบี่ และจังหวัดพังงา ในรูปแบบภาษาไทยที่มีความน่าสนใจและเข้าใจง่าย จ านวน 1,4๐๐ เล่ม  
โดยการจัดพิมพ์ ๔ สี และใช้กระดาษทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 

ภาพที่ ๗-๑ ตัวอย่างคู่มือการด าเนินงานของเครือข่าย 

๗.๒ สื่อแผ่นพับ 
แผ่นผับ (Brochure) คือ สื่อโฆษณาที่เป็นสิ่งพิมพ์ การออกแบบ จัดวางหน้าให้มีความเหมาะสม 

การจัดหน้ากระดาษแต่ละหน้าควรมีรูปแบบแตกต่างกันไปแต่ต้องสอดคล้องสัมพันธ์กัน นอกจากนี้ ยังต้อง 
ค านึงถึงการวางรูปภาพซึ่งจะต้องสอดคล้องกับเนื้อหาด้วย แผ่นพับมีลักษณะขนาดเล็ก พกพาสะดวก ให้ข้อมูล
รายละเอียดได้มากพอสมควร ทั้งนี้ แผ่นพับเพ่ือประชาสัมพันธ์สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ให้มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

วัตถุประสงค์ 
๑) เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
๒) เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประกาศเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครอง

สิ่งแวดล้อม เจตนารมณ์ของการประกาศเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ส่วนประกอบส าคัญของพ้ืนที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม ประเภทของเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม การก ากับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และบทก าหนดโทษ 

รูปแบบและวัสดุ 
ออกแบบและจัดท าแผ่นพับที่น าเสนอเกี่ยวกับพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบภาษาไทยที่มี

ความน่าสนใจและเข้าใจง่าย จ านวน 2,0๐๐ แผ่น ขนาด ๔1 เซนติเมตร x 29 เซนติเมตร แบบ 4 พับ (8 
คอลัมน์) โดยจัดพิมพ์ ๔ สี 
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ภาพที่ ๗-๒ ตัวอย่างสื่อแผ่นพับพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
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ภาพที่ ๗-๓ ตัวอย่างสื่อแผ่นพับพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
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บทท่ี ๘ 

ข้อเสนอแนะในการสร้าง พัฒนา และขับเคลื่อนเครือข่าย 
ในการเฝ้าระวังและติดตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

 จากการด าเนินงานสร้าง พัฒนา และขับเคลื่อนเครือข่ายการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงาน
ตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดชลบุรี  
จังหวัดเพชรบุรี-จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ และจังหวัดพังงา  
โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและการประชุมเครือข่าย เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเสริมศักยภาพ 
ให้แก่เครือข่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม  
โดยคณะที่ปรึกษาสามารถสรุปข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนเครือข่ายเฝ้าระวังและติดตาม
มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

 ๘.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ควรมีการบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ เนื่องจากในแต่ละหน่วยงานจะมีอาสาสมัครในหน่วยงาน  
ของตนเอง เช่น อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน: ทสม. (ภายใต้กรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เป็นหน่วยงานในพ้ืนที่ที่ช่วย
ขับเคลื่อนงานของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน) อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก: 
อถล. (ดูแลโดย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน: อสม. (ดูแลโดยกระทรวง
สาธารณสุข) และอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล: อสทล. (ดูแลโดย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง) ดังนั้น จึงควร
มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ร่วมกันทั้งในเชิงประเด็น และพ้ืนที่  

ทั้งนี้  ที่ผ่านมาการสร้างเครือข่ายดูแลพ้ืนที่คุ้มครองจัดท าภายใต้แนวคิดการพัฒนา 
อย่างยั่งยืนเพ่ือสร้างสมดุลด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การสร้างการมีส่วนร่วมจากเครือข่ายทาง
สังคมและสิ่งแวดล้อมจะมีบทบาทมาก ทั้งพ้ืนที่ที่พัฒนาเครือข่ายใหม่และพ้ืนที่ติดตามการขับเคลื่อนเดิมที่มีอยู่
แล้ว ความสมดุลจากกลุ่มที่มีส่วนได้เสียจากภาคธุรกิจที่มีผลต่อเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 

กฎระเบียบต่าง ๆ ที่ใช้ในพ้ืนที่คุ้มครอง ควรถูกบังคับใช้โดยหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง  
ด้วยบริบทเชิงพ้ืนที่ จึงควรมีเครือข่ายเฝ้าระวัง และรายงานความเคลื่อนไหวในพ้ืนที่ หรือเป็นผู้สังเกตการ  
แต่ไม่ได้เป็นผู้ก ากับหรือท าหน้าที่ปฏิบัติการที่ท างานร่วมกับภาครัฐ อย่างไรก็ตาม หากภาครัฐละเลย 
หรือหย่อนก็อาจเกิดความไม่ไว้ใจจากภาคประชาชน และพยายามที่จะเปลี่ยนบทบาทจากผู้สังเกตการ 
และรายงานผลมาเป็นผู้ปฏิบัติการ 

หากมองประเด็นก าลังคนของเครือข่าย พบว่าเป็นเครือข่ายเดิมที่มีอยู่  และท างาน  
ให้ต่างกระทรวง เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน หรือต่างกรม เช่น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
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และพรรณพืช การไม่บูรณาการข้ามกระทรวง หรือกรม ท าให้เครือข่ายท างานมากเกินไปและอาจเกิด 
ความเบื่อหน่าย หรือแม้กระทั่งมองเห็นความซ้ าซ้อน ไม่บูรณาการของงบประมาณ จึงควรก าหนดสัดส่วน
องค์ประกอบเครือข่าย โดยค านึงด้านเศรษฐกจิ และควรบูรณาการวางแผนใช้เครือข่ายข้ามกรมหรือกระทรวง 

ภาพที่ ๘-๑ การขับเคลื่อนเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงานในเขตพ้ืนที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 

๒) การวางแผนเชิงปฏิบัติการ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ควรจัดท าแผนเชิงปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนเครือข่ายในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง อาทิ แผนงานร่วม โดยมีการวางตัว
บุคลากรที่จะร่วมท างานกับเครือข่ายหรือประชุม ปรึกษา หารือร่วมกับองค์กรที่ปฏิบัติงานอยู่ในพ้ืนที่  
เพ่ือเป็นการเช็คสถานการณ์ แผนการเสริมองค์ความรู้ในด้านกฎหมาย มาตรการต่าง ๆ ในพ้ืนที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม แผนการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของเครือข่าย เป็นต้น 

๓) นโยบายด้านการดูแลเครือข่าย ในการจัดตั้งเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามมาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควรมีเครื่องหมายเชิง
สัญลักษณ์ เช่น เสื้อที่มีตราของหน่วยงานอันเป็นเสมือนเครื่องหมายรับรองว่ าเป็นตัวแทนของหน่วยงาน 
ขอบเขตงานที่มีความชัดเจน ที่จะท าให้เครือข่ายสามารถด าเนินการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงานตาม
มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมได้ รวมถึงควรมีมาตรการในการดูแลเครือข่ายที่เข้ามาร่วมในการเฝ้าระวังและ
ติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของแต่ละจังหวัดด้วย 

๔) ให้การสนับสนุนคณะกรรมการก ากับ ดูแล และติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  
ด้านงบประมาณในการจัดประชุม เนื่องจากในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมแต่ละจังหวัดไม่มีงบประมาณ  
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ในการขับเคลื่อนหรือใช้ในการจัดการประชุม ท าให้การก ากับ ดูแล และติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ไม่ต่อเนื่อง ดังนั้น ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควรสนับสนุนงบประมาณ 
แก่คณะกรรมการก ากับ ดูแล และติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง 

๕) การก าหนดให้มีเครือข่ายตั้งแต่ต้นไว้ในประกาศพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้ตระหนักร่วมกันในการด าเนินการตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  จ าเป็น
จะต้องตระหนักถึงสัดส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มาจากประชาชนหรือประชาสังคมในการเข้าร่วม 
ในการบริหารจัดการ เพ่ือสร้างความร่วมมือ และการพัฒนาเครือข่ายเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
ตามผลการศึกษา ซึ่งเครือข่ายในพ้ืนที่ได้มีข้อเสนอ คือ ควรมีการปรับกระบวนการสรรหา แต่งตั้ง
คณะกรรมการก ากับ ดูแล และติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยการทบทวนสัดส่วนของภาคประชาชน
ให้มากขึ้นและมีความหลากหลาย รวมถึงการปรับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ให้สอดคล้องกับพื้นท่ี 

๖) จัดให้มีมาตรการติดตามประเมินผลมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเป็นระยะเพ่ือปรับปรุง  
ให้เข้าและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลง และการปรับปรุงมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  
จะต้องให้ความส าคญักับกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน 

๗) จัดให้มีโครงการศึกษาวิจัยเพ่ือน าองค์ความรู้มาใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงมาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม โดยเฉพาะการศึกษาวิจัยด้านขีดความสามารถรองรับ (carrying capacity) 
ที่เก่ียวข้องกับมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่จ ากัดการพัฒนาด้านต่าง ๆ 

๘) จัดให้มีการให้การศึกษาแก่เครือข่ายภาคประชาชนหรือประชาสังคม ที่ เกี่ยวข้อง  
กับการติดตามการปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เนื่องจากในบางมาตรการต้องใช้ความรู้เฉพาะด้าน 

๙) รัฐควรวางแนวทางการบริหารจัดการพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมให้ภาคประชาสังคมมีบทบาท
บริหารจัดการได้เองมากยิ่ง ๆ ขึ้นในอนาคต ซึ่งการมีอ านาจตามสิทธิของชุมชนจะสร้างความรับผิดชอบ  
ในการบริหารจัดการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมนี้จะน าไปสู่การสร้างมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่ชุมชน 
ให้ความส าคัญต่อการติดตามตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคม
สามารถพิจารณากลั่นกลองโครงการตามมาตรการ IEE ของโครงการขนาดเล็ก เป็นต้น 

๑๐) การให้การสนับสนุน จัดให้มีสิ่ งอ านวยความสะดวกในการรวมตัวและปฏิบัติงาน 
ของเครือข่าย เช่น อาคารสถานที่ ซึ่งนอกจากจะเกิดผลดีลดภาระภาครัฐและจะช่วยให้การพัฒนา 
ของเครือข่ายมีพัฒนาการรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

 ๘.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการในระดับพื้นที่ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

แม้ว่ามาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จะมีเจตนารมย์ที่ดีในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนได้ อย่างไรก็ตาม  ในส่วนของ 
การขับเคลื่อนการด าเนินงานและติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองฯ พบว่ายังประสบปัญหา 
ในการปฏิบัติอยู่บางประการ โดยมีประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ 
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๑) การด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 
 ๑.๑) ขาดการส่งเสริม ในการก าหนดพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมนั้น ท าให้องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นไม่อาจพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจได้ดีเท่าที่ควร แต่ก็มีความจ าเป็นเพ่ือรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  
ให้ยั่งยืนไว้ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ เสียผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจไป สามารถเจริญและพัฒนา 
ได้อย่างยั่งยืน หน่วยงานระดับนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  
ควรให้ความส าคัญในประเด็นดังกล่าวด้วย ในการนี้เป็นการหารือกันระดับกระทรวง ส านัก งานนโยบาย 
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาจจะเสนอในประเด็นดังกล่าวในที่ประชุมระดับสูงขึ้นได้ 

 ๑.๒) ขาดแผน การบูรณาการ และการด าเนินการเชิงรุก จากการให้ข้อมูลของหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องว่า ที่ผ่านมาการด าเนินการกับผู้ฝ่าฝืนปล่อยมลพิษ หรือท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม ได้ด าเนินการเพียงเม่ือมีการแจ้งจากภาคประชาชนเท่านั้น ท าให้การติดตามในประเด็นเหล่านี้
ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เพ่ือให้การติดตามการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ภาครัฐควรมีแผนการท างานที่บูรณาการกันและร่วมกันจัดท าแผน 
เชิงรุก มีการติดตาม และเฝ้าระวัง อาจจะใช้เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้านที่มีอยู่แล้วหรือประชาชนทั่วไป โดยอาจจะมอบส่วนแบ่งค่าปรับให้เช่นเดียวกันกับการฝ่าฝืน
พระราชบัญญัติจราจรทางบกในเขตกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้อาจใช้ระบบโทรมาตรการเฝ้าระวัง
สิ่งแวดล้อม ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันการใช้เซนเซอร์ในการตรวจวัดสิ่งต่าง ๆ มีราคาที่ประหยัดลงมาติดตั้งใน
บริเวณท่ีมีความสุ่มเสี่ยงในการกระท าผิดได้ 

๒) เครือข่ายการด าเนินการไม่เข้มแข็งพอ ในเครือข่ายภาคประชาชน แม้ว่าจ านวนประชาชน
ส่วนหนึ่งให้ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว แต่ยังพบประชาชนบางส่วนไม่ให้ความส าคัญกับประเด็น
สิ่งแวดล้อมเท่าที่ควร เครือข่ายที่มีสามารถด าเนินได้เพียงเฉพาะกิจเท่านั้น ตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
มา แต่ผลการการสร้างเครือข่ายพอสามารถสร้างประชาชนให้หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติได้พอควร  
และหากมีการสร้างให้เป็นเครือข่ายที่ยั่งยืนได้ จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อไป ทั้งนี้ ควรมีการเชื่อมโยง
เครือข่ายต่าง ๆ ด้วยกิจกรรมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรทะเล อีกทั้งมีกระบวนการในการพัฒนาความเข้มแข็ง
ของเครือข่าย เช่น การประชุมร่วม ๔ ครั้งต่อปี โดยใช้กลไกคณะกรรมการก ากับ ดูแล และติดตามผลการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และมีการสนับสนุน/จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของเครือข่าย 

 ส าหรับเครือข่ายภาครัฐนั้นพบว่าเป็นลักษณะงานต่างฝ่ายต่างท าหน้าที่ของตนที่ได้รับ
มอบหมาย ขาดความเชื่อมโยงกัน ผู้ประสานงานในพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมทั้งระดับนโยบายและสั่งการ 
ควรมีการติดตามและก ากับดูแลการแจกจ่ายงานให้เหมาะสม หรือนอกจากนี้อาจจัดเจ้าหน้าที่ในส่วน  
ของประเด็นพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมโดยตรงในการช่วยเหลือผู้บริหารในการจัดการพ้ืนที่ให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

๓) ข้อกฎหมาย ได้แก่ 
 ๓.๑) กฎหมายที่ไม่สอดคล้องกัน เนื่องจากประกาศกระทรวงฯ ได้รวบรวมกฎหมายต่าง ๆ 

ที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ใช้เพ่ือรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงท าให้มีการสุ่มเสี่ยงในการเข้าใจ
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คลาดเคลื่อนแม้ว่าในประกาศกระทรวงได้ก าหนดให้ยึดถือตามมาตรการที่ดีกว่า จากการรวบรวมข้อมูลทั้งจาก
การจัดประชุมและการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือให้ปัญหาดังกล่าวได้รับการปรับปรุงและแก้ไขไปในทางที่ดี
ยิ่งขึ้น โดยการออกประกาศกระทรวงฯ ครั้งต่อไป อาจจะใช้การก าหนดที่เข้มงวดเช่นเดิมได้เพ่ือเป็นการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่ในส่วนของวิธีการอาจจะให้ใช้เช่นเดียวกันกับกฎหมายอ่ืน ๆ ที่ก าลัง
บังคับใช้อยู่ เพ่ือเป็นการลดความสับสนและความเข้าใจคลาดเคลื่อน กรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องระบุรายละเอียด
เพ่ือความเข้มงวดมากขึ้นควรให้ความส าคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในมาตรการนั้น ๆ อย่างเข้มข้นเป็นพิเศษ 
และอาจจะก าหนดให้คณะกรรมการชุดใดชุดหนึ่งมีหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น  อีกทั้ง 
การบังคับใช้กฎหมายต้องพิจารณาตามสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ ต้องมีมาตรการท าให้สามารถ
ด าเนินการได้จริง 

 นอกจากนี้ ในท้ายประกาศกระทรวงฯ ควรมีการแนบบัญชีชื่อปลาที่เป็นชื่อทั่วไปตาม 
ที่ประชาชนในท้องถิ่นเรียก และมีภาพประกอบเพื่อประชาชนในพื้นท่ีไม่เกิดความสับสน 

 ๓.๒) การไม่รู้กฎหมายของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมได้รับความสนใจจากประชาชน  
ที่สนใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างสูง อย่างไรก็ตาม ยังมีประชาชนและผู้ประกอบการส่วนหนึ่งไม่ได้รับรู้ 
ถึงประเด็นนี้ ท าให้มีความสุ่มเสี่ยงในการกระท าผิดกฎหมาย แม้ในแต่ละครั้งส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้พยายามท าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่ก่อนออกประกาศ
กระทรวงฯ แล้ว แต่ยังพบว่ายังมีผู้ประกอบการบางส่วนตกหล่น ดังนั้น ในการจัดปรับปรุงหรือแก้ไขประกาศ
กระทรวงในครั้งต่อ ๆ ไป ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการได้เข้าถึงได้มากขึ้น  
โดยอาจจะใช้ช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายมากขึ้น และง่ายต่อการเข้าถึง เช่น สื่อออนไลน์ วิทยุ 
ป้ายประชาสัมพันธ์ และอาจมีทางเลือกในการรับฟังความคิดเห็นมากข้ึน 

นอกจากนี้ ในการประชุมสัมมนาน าเสนอผลการศึกษา เครือข่ายในพ้ืนที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมได้มีข้อเสนอเพ่ิมเติม กล่าวคือ หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมต้องสร้าง
การรับรู้ ท าความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น า
ชุมชนในพ้ืนที่เกี่ยวกับกฎกระทรวงฯ และประกาศกระทรวงฯ เพ่ือให้มีความเข้าใจถูกต้อง ตรงกัน เพ่ือได้รับ
ทราบถึงมาตรการต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดไว้อันจะน าไปสู่การปฏิบัติได้ตรงตามเจตนารมณ์ โดยไม่ใช้ข้ออ้างว่าไม่รู้
เพ่ือหาผลประโยชน์ โดยหน่วยงานที่กล่าวถึงข้างต้น ต้องมีบุคลากรที่รับผิดชอบในการประสานงานกับ
เครือข่าย รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่าย และเติมข้อมูลความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๔) ผังเมืองและการควบคุมอาคาร 
๔.๑) แนวชายฝั่งทะเล ประเด็นการก าหนดขอบเขตชายฝั่ง เป็นประเด็นปัญหาที่ได้รับการ

รายงานมากที่สุด โดยพบในทุกพ้ืนที่ที่ได้ประกาศพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยแต่ละพ้ืนที่ได้รับผลกระทบ
หนักเบาที่แตกต่างกัน ตามประกาศพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมได้ก าหนดขอบเขตชายฝั่งไว้ดังนี้ “แนวชายฝั่ง
ทะเล” หมายความว่า แนวที่น้ าทะเลขึ้นสูงสุดตามปกติทางธรรมชาติ เนื่องจากค าว่าแนวที่น้ าทะเลขึ้นสูงสุด
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ตามปกติตามธรรมชาตินั้น ข้อมูลที่ได้ยังไม่เพียงพอ ต้องอาศัยข้อมูลน้ าขึ้นน้ าลงจากสถานีวัดน้ าที่ใช้ระยะเวลา
ที่นานเพียงพอทั้งนี้ในปัจจุบันนี้หน่วยงานที่ได้ติดตั้งสถานีวัดน้ าได้แก่ กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรื อ (อศ.ทร. 
2563) และกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม (กรมเจ้าท่า 2563) แต่ยังมีสถานีวัดไม่ครอบคลุม  
เพ่ือวัตถุประสงค์ในการควบคุมอาคารในพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้  กระบวนการชายฝั่ง 
เป็นกระบวนการที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในช่วงมรสุมกระบวนการคลื่นที่รุนแรงอาจกัดเซาะ 
ท าให้น้ าทะเลรุกเข้ามาในพื้นที่ชายฝั่งมากขึ้น ในขณะที่ช่วงว่างเว้นจากมรสุมชายหาดอาจจะออกเพ่ิมเติมมาอีก 

การแก้ปัญหาในประเด็นแนวชายฝั่งทะเลนั้น ในระยะสั้นอาจจะด าเนินการได้จาก
ลักษณะธรณีสัณฐานวิทยาของชายฝั่ง เช่น ผาทรายหน้าหาด หรือแนวที่พืชพรรณที่ การเจริญเติบโต 
ที่เกี่ยวเนื่องกับน้ าทะเล เช่น โกงกางซึ่งพบได้ทั่วไปที่น้ าทะเลท่วมถึง ผักบุ้งทะเลหรือหญ้าที่เจริญเติบโตได้ดี  
ในพ้ืนที่ที่น้ าทะเลท่วมถึง อย่างไรก็ตาม ในวิธีข้างต้นยังไม่ยั่งยืนเพียงพอโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ้ืนที่ที่มีกิจกรรม
ของมนุษย์อยู่ การศึกษาในประเด็นดังกล่าวยังมีความจ าเป็นต้องศึกษาวิจัย เพ่ือตอบโจทย์การบังคับใช้
กฎหมายในประเด็นนี้ต่อไปได้ 

๔.๒) ความลาดชัน แต่ละพ้ืนที่ที่ได้รับการประกาศเป็นพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมแต่ละพ้ืนที่
มีมาตการจ ากัดความลาดชันเข้มงวดแตกต่างกันไป โดยส่วนใหญ่แล้วจะมีการจ ากัดการก่อสร้างดัดแปลงหรือ
การขุดดินในที่ที่มีความลาดชันเกินร้อยละ 35 มีการลักลอบปรับพ้ืนที่เพ่ือให้เข้าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ตาม
ประกาศกระทรวง มีความยากต่อการเข้าตรวจสอบได้อย่างทั่วถึง  

ในการหาความลาดชันนอกจากการเก็บข้อมูลจากการรังวัดในพ้ืนที่แล้ว กรมที่ดินไ ด้
เสนอวิธีการอีกวิธีหนึ่งคือการหาจากแผนที่จากกรมแผนที่ทหาร (1:50,000) ซึ่งมีเส้นแสดงความสูงก ากับไว้
ทุกความสูง 20 เมตร การหาความลาดชันจึงค านวนได้จากระยะห่างระหว่างเส้น อย่างไรแผนที่จากรมแผนที่
ทหารนั้นยังแสดงผลไว้อย่างหยาบ ๆ อาจพบความผิดพลาดได้ในพื้นที่จริง เพ่ือให้เป็นการง่ายต่อการตรวจสอบ
การน าระบบภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System: GIS) ที่ได้น าเข้าข้อมูลความสูงของพ้ืนที่เชิง
ตัวเลข (Digital elevation model: DEM) ซึ่งปัจจุบันกรมพัฒนาที่ดินมีฐานข้อมูลดังกล่าวทั่วประเทศ (ยกเว้น
พ้ืนที่ความมั่นคง) ที่ความละเอียด 2 เมตร/พิกเซล (กรมพัฒนาที่ดิน 2556) มาท าการประมวลผล 
เพ่ือหาความลาดชันแล้วท าเป็นแผนที่มาตรฐาน ผู้จัดท าอาจจะน าข้อมูลแปลงโฉนดที่ดินจากกรมที่ดินเพ่ือให้
ง่ายต่อการตรวจสอบของประชาชน ผู้ประกอบการต่าง ๆ รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 

นอกจากนี้ยังสามารถน าภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชต (THEOS) ซี่งเป็นดาวเทียมส ารวจ
ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งด าเนินการโดยส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  (GISTDA) 
ดาวเทียมไทยโชตนี้จะมีวงโคจรผ่านต าแหน่งเดิมในทุก ๆ 26 วัน (สทอภ . 2552) ในเวลาเดิม ท าให้ 
ได้ภาพถ่ายที่แสงคงที่ เมื่อน าภาพถ่ายแต่ละวงรอบมาเปรียบเทียบ ท าให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพพ้ืนที่
และใช้เฝ้าระวังติดตามได้ง่ายยิ่งขึ้น 

๔.๓) ความสูงของอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยในฉบับที่ 3  
พ.ศ. 2543 (คณะกรรมการกฤษฎีกา 2560) ได้ก าหนดวิธีวัดความสูงของอาคารดังนี้  “การวัดความสูง 
ของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า ส าหรับอาคารทรงจั่ว หรือปั้นหยาให้วัดจากระดับ
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พ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด” ส าหรับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2557, จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2559, จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560, จังหวัดเพชรบุรี 
และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2561, จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2563) มีลักษณะการประกาศแยกเป็นกรณี 
ต่าง ๆ ได้แก่ ปรับสภาพพ้ืนที่ให้เท่ากับ ต่ ากว่า สูงกว่าถนนสาธารณะ กรณีมีห้องใต้ดิน และกรณีก่อสร้างบนที่
ลาด เพ่ือความชัดเจนในการปฏิบัติงาน 

อย่างไรก็ตามจากการรายงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวคือ ชาวบ้านและ
ผู้ประกอบการประสบปัญหาในกรณีก่อสร้างในที่ลาดการวัดความสูงจากพ้ืนที่ต่ าที่สุดของอาคาร ท าให้สูญเสีย
พ้ืนที่ใช้สอยภายในอาคาร เป็นประเด็นที่มีความจ าเป็นต้องหารือร่วมกันอย่างละเอียดระหว่างผู้ออกกฎหมาย
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากฎหมายนี้ 

๔.๔) การขออนุญาตก่อสร้างและที่ว่าง ปัญหาในประเด็นนี้ได้รับรายงานในพ้ืนที่เกาะสมุย
และเกาะพะงัน เนื่องจากในพ้ืนที่ดังกล่าวราคาที่ดินมีมูลค่าสูง ท าให้มีที่ดินแปลงเล็ก ๆ ในพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
จากมาตรการที่ไม่อนุญาตให้สร้างในพ้ืนที่ขนาดน้อยกว่า 100 ตาราวา และมาตรการที่ก าหนดให้มีที่ว่างตั้งแต่ 
ร้อยละ 50 ขึ้นไป ท าให้นักลงทุนขนาดเล็กไม่สามารถประกอบกิจการได้ 

เพ่ือเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ถือว่ามาตรการนี้มีประโยชน์
พอสมควร ส าหรับผลกระทบต่อนักลงทุนขนาดเล็กนั้น ควรมีทางออกอย่างอ่ืนเพ่ือให้การประกอบกิจการ
ส าหรับผู้ประกอบการขนาดเล็กด าเนินการไปได้ เช่น ธุรกิจที่กางเต็นท์ ลานจอดรถ ลานกิจกรรม ฯลฯ  
ที่ไม่จ าเป็นต้องก่อสร้างอาคาร และอาจเป็นส่วนของกิจการขนาดใหญ่ใกล้เคียงซึ่งต้องมีการเจรจาตกลงกัน 
(ที่ดินแปลง ก และ ข ในภาพที่ ๘-๒ ซ้าย) หรืออาจมีการปรับปรุงประกาศกระทรวงเพ่ือบรรเทาผลกระทบ 
เช่น กรณีมีที่ดินแปลงเล็กติดต่อกันหลายแปลง อาจจะพิจารณาให้เจ้าของที่ดินท าสัญญาตกลงกันเพ่ือให้แปลง
ใดแปลงหนึ่งก่อสร้างอาคาร และแปลงที่เหลือจะไม่มีการก่อสร้างเพ่ือคงความเป็นพ้ืนที่สีเขียวและพ้ืนที่ว่าง 
ตัวอย่างในภาพที่ ๘-๒ ขวา หากจะก่อสร้างในที่ดินแปลง ง ต้องได้รับการยินยอมไม่ก่อสร้างของที่ดินแปลง ค 
จ และ ช ก่อน เป็นต้น ทั้งนี้ การด าเนินการดังกล่าวต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ช่วยเหลือเจ้าของที่ดินแปลงเล็กในการเจรจาแบ่งผลประโยชน์ระหว่างแปลงที่ดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๘-๒ (ซ้าย) การใช้ประโยชน์ของที่ดินแปลงเล็กติดกับพ้ืนที่ที่ประกอบกิจการอยู่แล้ว ; (ขวา) การใช้
ประโยชน์ที่ดินแปลงเล็กท่ีติดต่อกันหลาย ๆ แปลงและไม่ได้ติดต่อกับกิจการใด ๆ 
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๕) การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประเด็นมาตรการการท า EIA  
กับกิจการขนาดเล็กมากในพ้ืนที่ที่ห่ างจากชายฝั่งน้อยกว่า 50 เมตร โดยชาวบ้านในพ้ืนที่ที่มีต้นทุน 
การด าเนินการต่ า ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ การปรับปรุงข้อก าหนดเรื่องการจัดท ารายงานประเมิน  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของกิจการขนาดเล็ก เช่น โรงแรม ที่พักอาศัยรวมที่มีขนาดเล็กในพ้ืนที่ดังกล่าว  
ควรได้รับการผ่อนปรน แต่ควรให้มีการก ากับดูแลจากหน่วยงานที่ก ากับดูแลแทน 

๖) การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  ประเด็นหนึ่งที่ส าคัญในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
คือ การท าให้คนในพ้ืนที่เห็นความส าคัญและประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติ การห้ามไม่ใช้ประโยชน์  
ของป่าชายเลนไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ดังในประกาศกระทรวงฯ จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2559 ข้อ 5 (1) (ก)  
และประกาศกระทรวงฯ จังหวัดพังงา พ.ศ. 2559 ข้อ 4 (1) (ก) เลยถือว่าเป็นการท าให้คนในพ้ืนที่ละเลย
ทรัพยากรธรรมชาติในส่วนนั้น จากการจัดประชุมทราบว่า ในตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาชาวประมง 
ในพ้ืนที่พยามจะปลูกป่าชายเลนเพ่ือรักษาทรัพยากรป่าชายเลนไว้ เนื่องจากเข้าใจว่าตนสามารถใช้ประโยชน์
จากป่าชายเลนได้ทั้งโดยอ้อม (เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ าเศรษฐกิจ) และโดยตรง (ใช้เป็นอุปกรณ์ประมง)  
และจากการให้ข้อมูลของผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา ในพิธีเปิด 
การจัดประชุมเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ว่า “แม้แต่จะท าทางเดินเพ่ือจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศก็ยังท า
ไม่ได”้ 

 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและชาวประมงให้เห็นความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ 
(ป่าชายเลน) ประกาศกระทรวงฯ ห้ามใช้ประโยชน์นั้นควรได้รับการปรับปรุง เช่น อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ 
ได้ตามวิถีท้องถิ่น (ประมงพ้ืนบ้าน) ก าหนดให้ปลูกพืชนิดเดียวกันที่ใช้ประโยชน์ไปไม่ต่ ากว่า 1.5 -2 เท่าของ
จ านวนต้นที่ตัดไป (จ านวนเท่าอาจปรับแก้ได้ตามอัตราการรอดของการปลูกพืชชนิดนั้น ๆ) แต่อาจจะก าหนด 
ให้ไม่ใช้ประโยชน์ใด ๆ เลยได้ในบางพ้ืนที่ เช่น พื้นที่ที่ติดต่อกับทะเลหรือล าคลองโดยตรง นอกจากนี้อาจใช้
แนวทางตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ในการประกอบการพิจารณา 

๗) ประเด็นที่จะขับเคลื่อนมีจ านวนน้อย กล่าวคือ พ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมมีกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องจ านวนมาก แต่มีประเด็นที่จะขับเคลื่อนงานต่อในพ้ืนที่มีน้อย รวมทั้งจ านวนวันในกระบวนการ  
จัดกิจกรรม ทรัพยากรที่สนับสนุนมีจ านวนจ ากัด ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงควรขยายขอบเขตของประเด็นให้มีความหลากหลาย
มากขึ้น เพ่ือให้ที่ปรึกษาสามารถท างานได้อย่างต่อเนื่องในการหนุนเสริมกระบวนการของเครือข่ายในการ เฝ้า
ระวังและติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของแต่ละจังหวัด 

๘) ควรมีการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่  ตั้งแต่การร่วมคิด ร่วมติดตาม 
ตรวจสอบการด าเนินการ และสร้างกระบวนการแก้ไขปัญหาปรึกษากับชุมชนร่วมกัน โดยการจัดการประชุม 
ในพ้ืนที่ร่วมกันระหว่างตัวแทนภาคส่วนต่าง ๆ เดือนละ ๑ ครั้ง มีการสื่อสารสองทางเพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้  
มีระบบข้อมูลกลาง/ฐานข้อมูลที่เข้าใจร่วมกัน โดยใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือให้ประชาชนติดตามได้  
เช่น การแจ้งในเว็บไซต์ สิ่งแวดล้อมจังหวัด สายด่วน ๑๑๑๑ หรือมีจุดรับแจ้งความเดือดร้อน  
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๙) ควรมีการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง  กรณีด าเนินการ
กิจกรรมเครือข่าย การด าเนินการในระยะแรกโดยวิ ธีที่หน่วยงานตั้งงบสนับสนุน และในระยะต่อไป 
เมื่อเครือข่ายมีการจดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนแล้วจะสามารถร่วมกันของบสนับสนุนได้โดยตรง กล่าวคือ  
(๑) การประสานให้ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจัดตั้งงบประมาณส่งเสริมการ
ด าเนินงานกิจกรรมเครือข่าย โดยให้แต่ละเครือข่ายแจ้งล่วงหน้าในการจัดตั้งงบประมาณ โดยแบ่งค่าใช้จ่าย
เป็นการด าเนินการแบ่งแต่ละเครือข่าย และค่าใช้จ่ายกิจกรรมด าเนินการร่วมกัน (๒) การขอรับเงินอุดหนุนจาก
กองทุนสิ่งแวดล้อม หลักเกณฑ์ตามวัตถุประสงค์เพ่ือการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยองค์กร
เอกชนด้านสิ่งแวดล้อม จดทะเบียนกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางด าเนินการโดย 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดด าเนินการประสานให้เกิดการจดทะเบียนเครือข่ายใน
พ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเพ่ือจดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชน กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และด าเนินการร่วมกันเพ่ือยื่นขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยแต่ละเครือข่ายจะต้องจัดท า
แผนงานกิจกรรมและงบประมาณประกอบการขอรับเงินอุดหนุน 

 โดยข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผล 
การด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม สามารถสรุปเป็น Flowchart ดังนี้ 
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ภาพที่ ๘-๓ Flowchart สรุปข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตาม 
ผลการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

ด้านนโยบาย ด้านปฏิบัติการ 

การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 

การวางแผนเชิงปฏิบัติการ 

นโยบายด้านการดูแลเครือข่าย 

ให้การสนับสนุนคณะกรรมการฯ 

ก าหนดให้มีเครือข่ายต้ังแต่ต้น 

ก าหนดสัดส่วนเครือข่าย 

มีมาตรการติดตาม 

มีโครงการศกึษาวิจัย 

มีการให้การศกึษา 

การกระจายอ านาจ 

การด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 

เครือข่ายด าเนินการ      
ไม่เข้มแข็ง 

ขาดการส่งเสรมิ 

ขาดแผน 

ข้อจ ากัดด้านกฎหมาย 

กฎหมายไมส่อดคล้องกัน 

การไมรู่้กฎหมายของ
ประชาชน 

แนวชายฝั่งทะเล 
ผังเมืองและการควบคุมอาคาร 

ความลาดชัน 

ความสูงของอาคาร 

การขออนุญาตก่อสร้าง 

การจัดท ารายงาน EIA 

การอ านวยความสะดวก 

การรกัษาทรัพยากรธรรมชาติ 

ประเด็นที่จะขับเคลื่อนมีจ านวนน้อย 
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