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บทนํา
แนวทาง/มาตรการสําหรับการประกอบกิจกรรมการทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติทางทะเล
ที่จัดทําขึ้นนี้ เปนผลมาจากการประชุมหารือรวมกันระหวาง เจาหนาที่ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืช ผูประกอบการ องคกร และเจาหนาที่เกี่ยวของ ในที่ประชุมโครงการซักซอมมาตรการการรักษา
ความปลอดภัยและใหความรูแกนักทองเที่ยวสําหรับอุทยานแหงชาติทางทะเล ระหวางวันที่ 26-27
พฤศจิกายน 2550 ณ.จังหวัดภูเก็ต ซึ่งวัตถุประสงคในการจัดทําแนวทาง/มาตรการ ในการประกอบกิจกรรม
ทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติ
1.เพื่อรักษาสภาพทรัพยากรธรรมชาติใหคงอยูในสภาพธรรมชาติเดิมมิใหถูกทําลายหรือ
เปลี่ยนแปลง หรือเพื่ออํานวยประโยชนทั้งทางตรงและทางออมแกรัฐและประชาชนสืบไป
2.เพื่อความปลอดภัยและเสริมสรางประสบการณการทองเที่ยวของประชาชนในอุทยาน
แหงชาติ
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช จะใชแนวทาง/มาตรการ ประกอบในเงื่อนไข
ของการพิจารณาอนุญาตใหเขาไปประกอบกิจการการทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติตาม พระราชบัญญัติอุทยาน
แหงชาติ พ.ศ. 2504 และระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ วาดวยการอนุญาตใหเขาไปดําเนินกิจการทองเที่ยว
และพักอาศัยในอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2547 ซึ่งผูประกอบกิจการดานทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติ เชน
ผูประกอบกิจกรรมดําน้ําลึก ผูประกอบการเรือพาย ไปเชา-เย็นกลับ และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
จะตองปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางนี้ จึงหวังวาทุกทานจะตระหนักและใหความรวมมือ ปฏิบัติตาม
แนวทาง/มาตรการนี้ เพื่อสงเสริมเปนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ทํา
ใหเกิดประโยชนทั้งทางตรงและทางออมแกรัฐและประชาชนสืบไป
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มาตรการที่ 1 การอนุญาตใหประกอบกิจการในอุทยานแหงชาติทางทะเล
1.1 ระเบียบในการขออนุญาตประกอบกิจการในอุทยานแหงชาติ
• ผูประกอบการดานการทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติทางทะเลจะตองดําเนินการ
ขออนุญาต ตามระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช วาดวยการอนุญาตใหเขาไปดําเนิน
กิจการทองเที่ยวและพักอาศัยในอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2547 กอนเขาไปประกอบกิจการทองเที่ยวใน
อุทยานแหงชาติทางทะเล
• ผูประกอบการดานการทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติจะตองปฏิบัตติ ามเงื่อนไขแนบ
ทายใบอนุญาตใหประกอบกิจการโดยเครงครัด
• กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช จะพิจารณาอนุญาตใหประกอบกิจการ
ในอุทยานแหงชาติ โดยมีเงือ่ นไขวา ผูขออนุญาตตองไมเปนผูที่เคยถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับการปาไม (ซึ่งหมายรวมถึงพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 พระราชบัญญัติปาสงวน
แหงชาติ พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัตสิ งวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติอนื่ ๆ ที่
เกี่ยวของ กับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมถึง กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวของ)
1.2 การยื่นขออนุญาต
• การยื่นขออนุญาตใหเขาไปดําเนินกิจการทองเทีย่ วในอุทยานแหงชาติทางทะเล
สําหรับบริการนําเที่ยวในอุทยานแหงชาติประเภทกิจกรรมดําน้าํ ลึก ประเภทเดินเรือบริการนําเที่ยวและ
กิจกรรมการใหเรือบริการเรือขนาดเล็ก (ซีแคนู) และอืน่ ๆ ผูประกอบการสามารถยื่นขออนุญาตไดที่
อุทยานแหงชาติ นัน้ ๆ โดยแยกใบอนุญาตเปนรายกิจกรรม/ประเภท
• กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช จะดําเนินการพิจารณาการขออนุญาต
ดวยความรวดเร็ว
•กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช จะพิจารณาใชจาํ นวนเอกสาร
ประกอบการขออนุญาตเทาที่จําเปน โดยผูยื่นขออนุญาตตองแนบเอกสารใหถูกตองและครบถวน หาก
เอกสารไมสมบูรณหรือไมครบถวนอาจจะกอใหเกิดความลาชาของการอนุญาตได
1.3 ฐานขอมูลผูประกอบการ
• กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช จะจัดทําฐานขอมูลรายละเอียด ผูประกอบการ
ที่เขาไปดําเนินกิจการในอุทยานแหงชาติทางทะเล ซึ่งจะรวมถึงขอมูลการกระทําผิดระเบียบและกฎหมาย
ฐานขอมูลดังกลาวจะมีการปรับปรุงใหทนั สมัย และสามารถสืบคนไดตลอดเวลา ขอมูลนี้จะนําไปใชเปน
มาตรการที่สําคัญในการพิจารณาอนุญาตใหเขาไปดําเนินกิจการครั้งตอไป
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มาตรการที่ 2 การประกอบกิจการในอุทยานแหงชาติทางทะเล
2.1 อุปกรณและวิธีการเพื่อความปลอดภัย
• เรือที่ใชในการประกอบกิจการทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติทางทะเลจะตองมี
อุปกรณและวิธีการเพื่อความปลอดภัยที่เหมาะสมสําหรับนักทองเที่ยวและเปนไปตามที่มาตรฐานสากลและ
ระเบียบของทางราชการ
• กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ืช จะกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมใหเรือที่ใชใน
การประกอบกิจการทองเที่ยว ในอุทยานแหงชาติ มีอุปกรณและวิธีการเพื่อความปลอดภัยอยางเพียงพอจน
มีความมั่นใจไดวาจะสามารถดูแลความปลอดภัยใหนักทองเที่ยวได และแจงใหผปู ระกอบการทุกรายทราบ
และปฏิบตั ิ
2.2 อุปกรณสื่อสาร
• เรือที่ใชในการประกอบกิจการทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติทางทะเล จะตองติดตั้ง
อุปกรณ สื่อสารตามมาตรฐานที่สามารถติดตอกับอุทยานแหงชาติทางทะเลและศูนยปฏิบัติการอุทยาน
แหงชาติทางทะเลที่ 1 (อันดามัน) จังหวัดภูเก็ตไดตลอดเวลา ที่เขาไปประกอบกิจการทองเที่ยวในอุทยาน
แหงชาติทางทะเลนั้น และเรือที่ใชในการประกอบกิจการทองเที่ยวจะตองแจงการเขาไปในเขตอุทยาน
แหงชาติกอนเขาไปในเขตอุทยานแหงชาติทางทะเลนั้นๆ
2.3 จํากัดความเร็ว
• เรือทุกลําตองใชความเร็วในการเดินเรือไมเกิน 3 น็อต บริเวณใกลชายฝง แนว
ปะการัง ปาชายเลน บริเวณจุดดําน้าํ และบริเวณอื่นๆ ที่กําหนดโดยกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
2.4 สภาพของเรือที่ใชในการประกอบกิจการทองเทีย่ ว
• เรือจะตองอยูในสภาพทีส่ มบูรณมีความมั่นคง แข็งแรง ไมมีการรั่วของน้ํามัน
เชื้อเพลิง น้ํามันเครื่อง สงเสียงดังหรือปลอยควันเสีย
2.5 การจัดการของเสีย
• กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ืช ขอความรวมมือจากผูประกอบการ
โดยเฉพาะเรือที่ใชในการประกอบกิจการดําน้ํา ในการติดตั้งถังเก็บกักของเสีย และไมปลอยของเสียจากหองน้ํา
และหองครัว ลงทะเล ภายในเขตอุทยานแหงชาติรวมถึงนอกเขตอุทยานแหงชาติ เนือ่ งจากทะเลไมมี
ขอบเขตที่สามารถขวางกั้นสิ่งปฏิกูลใหแพรกระจายได
• การจัดการน้ําเสียจากเรือทุกประเภทที่เขาไปในเขตอุทยานแหงชาติ โดยกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ืช จะกําหนดระเบียบและบังคับใชเรื่องการกําจัดของเสียและจะเริ่มใชในป
พ.ศ.2551
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2.6 การจัดการขยะ
• เรือทุกลําจะตองมีถังขยะบนเรือ และใหนาํ กลับไปทิ้งบนฝงตองไมทิ้งไวในอุทยาน
แหงชาติ และไมมีการทิ้ง ขยะลงทะเลโดยเด็ดขาด ผูป ระกอบการจะตองควบคุมดูแลใหเจาหนาทีป่ ระจําเรือ
และนักทองเที่ยวดําเนินการตามแนวทางนี้โดยเครงครัด
2.7 การใหอาหารสัตวทะเล
•หามใหอาหารปลา เตาทะเล และสัตวอนื่ ๆ ในอุทยานแหงชาติทางทะเล
ผูประกอบการจะตองควบคุม ดูแลใหเจาหนาที่ประจําเรือและนักทองเที่ยวดําเนินการตามแนวทางนี้ โดย
เครงครัด
2.8 ระยะปลอดภัยจากบริเวณดําน้ํา
•เรือทุกลําจะตองเดินเรือหรือจอดเรือหางจากบริเวณที่มีการดําน้ําไมนอยกวา 50
เมตร หรือบริเวณที่มีทุนหรือธงดําน้ําแสดงอยู
2.9 คุณลักษณะ สมรรถนะของผูควบคุมเรือ นายทายเรือ และลูกเรือ
•ผูควบคุมเรือ นายทายเรือ และลูกเรือ จะตองมีความรู ความสามารถในการเดินเรือ
ตามมาตรฐานสากล และมีความรูเกี่ยวกับอนุสัญญาและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
มาตรการที่ 3 การประกอบกิจการดําน้ําลึก
3.1 คุณสมบัติของเจาหนาที่ประจําเรือที่ประกอบกิจการดําน้ําลึก
• บุคคลที่ทําหนาที่นาํ การดําน้ํา หรือเจาหนาที่ควบคุมการดําน้ํา จะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
ก. มีใบรับรองคุณสมบัตใิ นระดับผูนําการดําน้าํ ไดฟ มาสเตอร หรือเทียบเทา
ที่ผานการรับรองโดยองคกร หรือสถาบันในระดับนานาชาติ
ข. ผานการอบรมหลักสูตรดานการประกอบกิจกรรมทองเที่ยวทางทะเลซึ่งจัด
โดย กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
ค. มีใบอนุญาตใหประกอบอาชีพในประเทศไทย (เวิรคเพอรมิท)และหนังสือ
ประทับตรา (วีซา) ที่ออกใหโดยหนวยงานทางราชการ
• ผูประกอบกิจการทองเที่ยวที่นําเรือเขาไปประกอบกิจการทองเที่ยวในอุทยาน
แหงชาติ จะตองจัดสงเจาหนาที่เขาอบรมหลักสูตรดานการประกอบกิจกรรมทองเที่ยวทางทะเล ซึ่งเปน
การใหความรู และเสริมสรางจิตสํานึก เกีย่ วกับกฎระเบียบดานการทองเที่ยวและอุทยานแหงชาติ รวมถึง
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การอบรมนี้จะจัดระหวาง พฤษภาคม ถึง ตุลาคม ของทุกป
ผูประกอบกิจการ ดําน้าํ ลึก หรือผูประกอบการทองเที่ยวที่เกี่ยวของกับการนําเรือเขาไปในเขตอุทยาน
แหงชาติทางทะเล หากไมมเี จาหนาที่ทปี่ ฏิบัติงานประจําเรือผานการอบรมดังกลาวจะถูกระงับการอนุญาตให
ประกอบกิจการทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติทางทะเล
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3.2 มาตรการดานการรักษาความปลอดภัย
3.2.1 การดําเนินการตามแนวทางดานการรักษาความปลอดภัย
• เจาหนาที่ทําหนาที่ในการควบคุม แนะนํา กํากับการดําน้ําลึก จะตองปฏิบัติ
ตามกฎการดําน้ําลึกที่ไดรับการยอมรับจากสถาบันการดําน้ําโดยเครงครัด และจะตองเปนผูรับผิดชอบใน
กรณีที่เกิดอุบตั ิเหตุทําใหนกั ทองเที่ยวไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
3.2.2 ทุนหรือธงแสดงการดําน้ํา
• เจาหนาที่ทําหนาที่ในการควบคุม แนะนํา กํากับการดําน้ําลึก จะตองแสดงทุน
หรือธงแสดงการดําน้ําที่เปนสากล เพื่อเปนสัญญาณใหรูวามีการดําน้าํ ในบริเวณนั้น ในขณะที่มีทนุ หรือธง
แสดงอยูหามเรือทุกลําเดินเรือ เขามาในระยะ 50 เมตร รอบบริเวณทีม่ ีทุนหรือธงแสดงการดําน้าํ ปรากฏอยู
3.2.3 การสงนักดําน้ํา (Diver) ไปยังบริเวณจุดดําน้ํา
• ผูประกอบการจะตองใชเรือยาง (Dinghy) ลําเลียงนักดําน้าํ (Diver) จาก
เรือใหญไปสูบ ริเวณจุดดําน้ํา
• หามการลําเลียงนักดําน้ําจากเรือใหญมายังบริเวณจุดดําน้ํา
3.2.4 การจํากัดความลึกในการดําน้ํา
• ความลึกสูงสุดสําหรับการดําน้ําทุกประเภท จะตองไมเกิน 40 เมตร
3.2.5 จํานวนการดําน้ํา (ไดฟ) ตอวัน
• กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช จํากัดจํานวนการดําน้ํา (ไดฟ)
ตอวันในเขตอุทยานแหงชาติทางทะเลไวไมเกิน 3 ไดฟตอ หนึ่งวัน
3.2.6 มาตรการรองรับเหตุฉุกเฉิน
• หากมีการเกิดอุบตั ิเหตุ หรือการเสียชีวิตของนักดําน้ําหรือนักทองเที่ยวของ
ผูประกอบการรายใด ผูป ระกอบการจะตองรายงานใหเจาหนาที่รบั ผิดชอบในอุทยานแหงชาติทางทะเลนั้นๆ
ทราบโดยไมชกั ชา เจาหนาทีอ่ ุทยานแหงชาติและหนวยงานที่เกี่ยวของจะตรวจสอบสาเหตุแหงอุบตั ิเหตุนั้น
เพื่อหาผูรับผิดชอบ หากผูป ระกอบการรายใดไมปฏิบตั ิตาม หรือหลีกเลี่ยงการรายงานอุบตั ิเหตุหรือการ
เสียชีวิต กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช จะดําเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของโดย
เครงครัด
• การขอความชวยเหลือในกรณีเหตุฉุกเฉินสามารถติดตอไปยังอุทยานแหงชาติ
ทางทะเลที่เกิดเหตุ อุทยานแหงชาติทางทะเลใกลเคียงหรือติดตอไปยังศูนยปฏิบตั กิ ารอุทยานแหงชาติทาง
ทะเลที่ 1 (อันดามัน) จังหวัดภูเก็ต
3.3 ขอกําหนดเรือที่ใชในการประกอบกิจการดําน้ํา
3.3.1 กําหนดเวลาในการจอดเรือในอุทยานแหงชาติ
• เรือประกอบกิจการดําน้ํา ลิฟอะบอรด (Live-aboard) หรือเรือประเภทอื่นๆ
ที่ประกอบกิจการดานการทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติ สามารถจอดทอดสมอในอุทยานแหงชาติทางทะเล
ไดครั้งละไมเกิน 5 วัน
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3.3.2 เรือใบและเรือยอทช
• อุทยานแหงชาติทางทะเลมีสิทธิและหนาทีใ่ นการตรวจตราเรือใบและเรือ
ยอทชที่เขามาประกอบกิจการในเขตอุทยานแหงชาติได เรือใบและเรือยอทชที่ประกอบกิจการทองเที่ยว
และดําน้ําในเขตอุทยานแหงชาติทางทะเล จะตองดําเนินการตามระเบียบวาดวยการประกอบกิจการ
ทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติหากเรือใบและเรือยอทช ประกอบกิจการทองเที่ยวโดยไมขออนุญาตตามระเบียบฯ
จะตองถูกดําเนินคดีตามกฎหมายและตองหยุดกิจกรรมดําน้ํา ในอุทยานแหงชาติทางทะเล โดยทันที
3.3.3 เรือสวนตัวที่ประกอบกิจกรรมดําน้ํา
• เรือสวนตัวที่ประกอบกิจกรรมดําน้ําภายในเขตอุทยานแหงทางทะเล จะตอง
รายงานการประกอบกิจกรรมใหกับเจาหนาที่อุทยานแหงชาติทางทะเลนั้นๆในโอกาสแรกที่จะกระทําได
3.4 มาตรการที่เกี่ยวของกับจุดดําน้ํา
3.4.1 การปดอุทยานแหงชาติทางทะเล
• ผูป ระกอบกิจการทองเที่ยว จะตองหยุดการประกอบกิจการในชวงปด
อุทยานแหงชาติทางทะเล ซึ่งกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา พันธุพืช จะกําหนดไวในประกาศกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ืช (ภาคผนวก)
• ผูป ระกอบกิจการทองเที่ยวที่ละเมิดประกาศนี้จะไดรับโทษตาม
พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ.2504 ซึ่งการปดอุทยานแหงชาตินี้ ดําเนินการไปเพื่อประโยชนตอ
ทรัพยากรธรรมชาติและความปลอดภัยของนักทองเที่ยว
3.4.2 พื้นที่สงวนพิเศษ
• หามการประกอบกิจกรรม ดําน้ําลึก(SCUBA Diving) และดําน้ําตื้น
(Snorkeling) บริเวณแนวปะการังโดยรอบเกาะ 1,2 และ 3 (หูหยง,ปายัน,ปาหยัน) ในอุทยานแหงชาติ
หมูเกาะสิมิลันเนื่องจากไดกาํ หนดพืน้ ที่ดังกลาวเปนพื้นที่อนุรักษ ปะการังและเตาทะเล และพื้นที่อื่นๆ ที่
อาจจะมีประกาศตอไป (ภาคผนวก)
3.4.3 การปดแหลงดําน้ําลึก
• หามประกอบกิจกรรมดําน้าํ ในบริเวณพื้นทีท่ ี่อุทยานแหงชาติ ไมไดกําหนด
ไวเปนแหลงดําน้ําหรือในบริเวณที่อุทยานแหงชาติ ประกาศปดแหลงดําน้ําเพื่อใหทรัพยากรไดฟน ตัว
• กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ืช จะศึกษาสภาพทรัพยากร
แหลงดําน้าํ เพือ่ กําหนดการเปด-ปด แหลงดําน้าํ ตอไป ปจจุบนั กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
ปดแหลงดําน้าํ กองหิน แฟนตาซี (Fantasy Rock) ในอุทยานแหงชาติหมูเกาะสิมิลนั เพื่อให
ทรัพยากรธรรมชาติฟนตัว
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3.4.4 แหลงดําน้ําลึกในอุทยานแหงชาติทางทะเล
• การประกอบกิจกรรมดําน้ําลึกในอุทยานแหงชาติจะกระทําไดเฉพาะใน
บริเวณที่กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กําหนดไวเทานัน้ รายละเอียดตามภาคผนวก
• กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช จะทําการสํารวจศักยภาพและ
สถานภาพของแหลงดําน้าํ เพื่อกําหนดแหลงดําน้าํ และกําหนดการหมุนเวียนการใชแหลงดําน้าํ โดยกรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช จะนํารายละเอียดของการกําหนดแหลงดําน้าํ ประกาศและ
ประชาสัมพันธ รับฟงความคิดเห็นจากผูป ระกอบการ นักวิชาการ และผูเกี่ยวของ
3.4.5 จํานวนนักดําน้ําในแตละแหลงดําน้ํา
• ผูป ระกอบการดําน้ําในอุทยานแหงชาติทางทะเล ตองควบคุมไมใหจาํ นวน
นักดําน้ําเกินกวาจํานวนของนักดําน้ําที่กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดประกาศกําหนด
จํานวนนักดําน้ําตอแหลงดําน้ํานั้นๆ
• การกําหนดจํานวนนักดําน้ําในแตละแหลงดําน้ําเปนจํานวนสูงสุดของนัก
ดําน้ําที่อนุญาตใหประกอบกิจกรรมดําน้าํ ในแหลงดําน้าํ นั้นๆ ซึ่งขณะนี้กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืช ไดประกาศกําหนดจํานวนนักดําน้าํ ในแตละแหลงดําน้าํ แลว มีผลบังคับใชตั้งแต 1 กรกฎาคม 2551
เปนตนไป
• การกําหนดจํานวนนักดําน้ํามีวัตถุประสงคเพื่อการจัดการอุทยานแหงชาติ
ทางทะเล ไดแก
1. เพื่อใหทรัพยากรทางทะเลยังคงอยูในสภาพสมบูรณและมีคุณภาพ
2. เพื่อลดความแออัดของนักดําน้ําในแหลงดําน้ํานัน้ โดยสํานักอุทยาน
แหงชาติ ขอความรวมมือผูประกอบการติดตอประสานงานกับอุทยานแหงชาติทางทะเลและ
ผูประกอบการรายอื่นอยางใกลชิด เพื่อไมใหใชแหลงดําน้ําเกินขีดความสามารถในการรองรับได
3. เพื่อใหนักทองเที่ยวไดรับประสบการณการทองเที่ยวที่มีคุณภาพและ
เปนการกระจายของนักทองเที่ยวเพื่อสงเสริมการใชแหลงดําน้าํ อยางมีประสิทธิภาพ
3.4.6 การกําหนดประสบการณและความสามารถของนักดําน้ําในการเขาไป
ดําน้ําแตละแหลง
• อุทยานแหงชาติทางทะเล ผูเชีย่ วชาญ ผูประกอบการ และผูเกี่ยวของ จะ
ศึกษาศักยภาพของแหลงดําน้ําแตละจุดและจะกําหนดคุณสมบัติ และประสบการณของนักดําน้าํ ที่จะลง
ดําน้ําในแตละแหลงตามความสามารถ และประสบการณของนักดําน้าํ
3.4.7 การสงแผนการดําน้ํา
• ผูป ระกอบการจะตองสงแผนการดําน้ําใหกบั อุทยานแหงชาติทางทะเล ที่
จะเขาไปดําน้ํา กอนการไปดําน้ํา หรือเมื่อเดินทางไปถึงอุทยานแหงชาติทางทะเลในวันแรก
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•แผนการดําน้ําจะตองมีรายละเอียด อยางนอยดังตอไปนี้
หัวขอ
ผูประกอบการ
เรือ
ลูกเรือ

รายละเอียด
ชื่อบริษัท,เลขที่ใบอนุญาต
ชื่อเรือ, ประเภท , เลขที่ทะเบียนเรือ,ขนาดบรรจุ
จํานวนทั้งหมด, กัปตันเรือ และเลขที่ใบอนุญาต
ชื่อของไดฟมาสเตอร และไดวอินสตัค้ เตอร
นักทองเที่ยว/นักดําน้ํา ชื่อ,เพศ,อายุ,สัญชาติ,วุฒิ/ระดับการดําน้าํ จํานวนไดวทเี่ คยดําน้ํา
แหลงดําน้าํ
รายชื่อแหลงดําน้ํา
3.4.8 การสอนดําน้ําในเขตอุทยานแหงชาติทางทะเล
• การสอนดําน้าํ ในเขตอุทยานแหงชาติทางทะเล จะดําเนินการไดเฉพาะใน
จุดที่กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กําหนดใหเปนบริเวณที่สอนดําน้าํ
• หามสอนดําน้าํ ในบริเวณที่กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไม
อนุญาตหรือกําหนดใหโดยเด็ดขาด
-------------------

