
 
 

 

 Dive Sites in Thailand 
 泰國潛水攻略 

  



 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จ.พังงา (Muko Similan National Park , Phang-nga province) 

（攀牙省斯米蘭群島國家公園） 

 

Dive Trip 潛水之旅: Boat Dive 船潛/ Liveabord 船宿 

Skill Level 技能等級 : ระดับเริ่มต้น-ระดับสูง (Openwater 開放水-Advanced 高级) 

Depth 深度: ความลึกเฉลี่ย 5-40 เมตร (5-40 metres 米/Average Depth 平均深度)  

Visibility 能見度: 10-30 เมตร )10-30 metres 米)  

Currents 水流: ปานกลางและอาจมีคลื่นลม (Moderate and can be strong 適中-很強) 

Dive Sites 潛水地點: เกาะบอน เกาะตาชัย คริสต์มาสพ้อยท์ แบทฟิชเบนด์ กองหินปูชา ดีฟซิกซ์ เวสท์      
                                    ออฟเอเดน กองหินม้วนเดียว (Ko Bon, Ko Ta Chai, Christmas Point,Batfish  
                                    Bend,Elephant Head Rock, Deep Six, West of Eden, Anita’s Reef ) 

Season 季節: พฤศจิกายน-เมษายน (November-April/11月至 4月)  
ร้านอาหารบนเกาะสิมิลัน ดังนี้ ร้านอหารสโมสรฐานทัพเรือพังงา , เรอดัง, Sea Turtle Cafe 
ที่พักบนเกาะสิมิลัน ดังนี้ บ้านหูหยง , บ้านชมวิว, บ้านปาหยัง, บ้านปาหยัน 
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หมู่เกาะสุรินทร์ จ.พังงา (Muko  Surin National Park, Phang-nga province) 

(攀牙府,素林群島) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Dive Trip 潛水: Resort 渡假村/ Boat Dive 船潛 

Skill Level 技能等级 : ระดับเริ่มต้น-ระดับสูง(Open water 開放水-Advanced 高級) 

Depth 深度: ความลึกเฉลี่ย 3-30 เมตร (3-30 metres 米/Average Depth 平均深度)  

Currents 水流: ปานกลาง (Moderate/適中)  

wetsuits 潛水衣:  3 มิลลิเมตร )3 mm.毫米.) 

Dive Sites 潛水地點 : เกาะสุรินทร์เหนือ เกาะสุรินทร์ใต้ เกาะรี เกาะไข่ เกาะกลาง อ่าวสุเทพ  

                                           อ่าวแม่ยาย อ่าวไม้งาม อ่าวช่องเขาขาด อ่าวเต่า อ่าวผักกาด อ่าวนีโม่ 
                                        (Ko surin nuea (North Surin Island) and Ko Surin Tai (South Surin 

                                              Island) Ko Ri (Ko Satok), Ko Khai (Ko Torinla), Ko Klang (Ko Pachumba),  
                                            Ao Chong Khat, Ao Mai Ngam, Ao Maeyai, Ao chak, Ao Tao, Ao Phakkat, 
                                             and Ao Suthep. 

Season 季節 :  ตุลาคม–พฤษภาคม (October-May/10月至 5月) 
ที่พักและร้านอาหาร ในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์  

ที่พักในจ.ภูเก็ต-จ.พังงา (โดยสังเขป) ดังนี้ อมตะป่าตอง, Double Tree by Hilton Phuket Banthai Resort ,
เจดับบลิว แมริออทภูเก็ตรีสอร์ตแอนด์สปา ,กะตะธานี ภูเก็ตบีชรีสอร์ท, Casa de La Flora , Pullman Khao 
Lak Resort , โรงแรมลาฟลอร่า เขาหลัก, เดอะแซนด์เขาหลัก พังงา, Le Meridien เขาหลัก   
ร้านอาหาร (ร้านอาหารมิชลินบิบ กูร์มองด์ภูเก็ต-พังงา 2021(โดยสังเขป)) ดังนี้ โกเบนซ์,ชมจันทร์,ชวนชิม ฮ้อง
ข้าวต้มปลา,วันจันทร์ฮกก่ีเหลา, ในเหมือง, ตะโกลา  
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รายช่ือผู้ให้บริการเรือ(Speed Boat Operators 快艇運營商)และรายชื่อบริษัทดำน้ำ  

(Dive Schools and Dive Operators)潛水學校和潛水經營者 ดังนี้  
สถาบันสอนดำน้ำไดร์ฟบียอนด์ ไดรฟ์เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ Dive beyond, SDI Dive Center (สอนดำน้ำลึก 
Scuba/Skindive/Rescue/Adultswimming lessons ทั่ ว ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  ( divebeyondth@gmail.com  
Facebook : divebeyond Tel. 0840125884 ,0818108544 
สิมิลัน เซเว่นซี คลับ Tel  0 7648 5237  www.similansevenseaclub.com Similan Seven Sea Club 
เขาหลัก เอ็กซ์พลอเรอร์ Tel. 08 4325 8106  www.khaolakexplorer.com 
เขาหลัก สคูบ้า แอดเวนเจอร์ Khao Lak Explorer Dive Center Tel. 0 7648 5602, 0 7648 5662 
 www.khaolakscubaadventures.com 
เซาท์ สยาม ไดเวอร์ South Siam Divers Tel. 0 7628 6017, 09 8017 2215  www.southsiamdivers.com
ไซน์สคูบา Sign Scuba Similan Tel.  0 7641 0855  www.signscuba.com. 

ซี ดราก้อน ไดฟ์เซ็นเตอร์ Sea Dragon Dive Center  Tel. 08 3176 5873 www.seadragondivecenter.com
กรีนวิว ทัวร์  Tel. 09 1523 3088  Greenview Tour www.greenviewtour.com  

ซาบีน่า ทัวร์ Sabinatour Kohsurin Thailand Tel. 08 1082 0660 www.sabinatour.com 
เลิฟ อันดามัน Love Andaman  Tel. 0 7639 0250-60 
ซันแทน ทัวร์  www.suntantour.com  Suntan Tour 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

http://www.khaolakscubaadventures.com/
http://www.signscuba.com/
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เกาะหลีเป๊ะ จ.สูตล (Ko Lipe, Satun Province) (沙敦府,麗貝島)  

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dive Trip潛水之旅 :   Resort度假村/ Boat dive船潛/ Liveabord 船宿 

Skill Level 技能等級: ระดับเริ่มต้น-ระดับสูง (Open water 開放水-Advanced 高級) 

Depth 深度: ความลึกเฉลี่ย 10-30 เมตร (10-30 metres 米 Average Depth 平均深度) 

Visibility 能見度:10-20 เมตร (10-20 metres 米) 

Currents 水流: ปานกลางและอาจมีคลื่นลม (Moderate and can be strong 適中-很強) 

wetsuits 潛水衣:  3 มิลลิเมตร (3 mm.毫米.) 

Dive Sites 潛水地點 :  พัทยาคอร์เนอร์ สโตนเฮนจ์ กองหินแปดไมล์ เกาะหินซ้อน เกาะสาวัง เกาะอาดัง -
ราวี (Pattaya Corner,Stonehenge, Eight Mile Rock, Ko Hin Son, Ko   
Sawang,Ko Adang-Ko Rawi) 

Season 季節 :  ตุลาคม–เมษายน (October-April /10月至 4月) 
ร้านอาหารเกาะหลีเป๊ะ  ดังนี้ On the Rocks,ปาปาย่ามัม ,The Cliff,Restaurant Lipe, Elephant Koh Lipe, 
Castaway Restaurant, Koh Lipe , คงทะเลซีฟูดส์,  
ที่พักบนเกาะหลีเป๊ะ ดังนี้  เกาะหลีเป๊ะบีชรีสอร์ท, ซารีนาฮิลล์บีชรีสอร์ต, เมาน์เท่นรีสอร์ท, อาคีรา หลีเป๊ะรี
สอร์ท , อันดารีสอร์ท, โซดิแอค ซีซัน รีสอร์ท  
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รายชื่ อผู้ ให้ บริการเรือ (Speed Boat Operators 快艇運營商)และรายชื่ อบริษั ทดำน้ ำ  (Dive 

Schools and Dive Operators) 潛水學校和潛水經營者 ดังนี้  
สตูล ปากบารา สปีดโบ๊ต Tel.  08 2433 0114  www.tarutaolipeisland.com 
บ้านปัน แทรเวล  Baanpun Travel Tel. 08 6955 4475 
หลีเป๊ะ เฟอร์รี่ Lipe Ferry Tel. 09 8010 2202 , 08 9464 7816  www.lipeferry.net 
อากิระ สปีดโบ๊ต Tel.09 8161 6164 www.akiraspeedboat.com 
พลอยสยาม สปีดโบ๊ต Ploysiam Speedboat Tel. 08 1479 0443 
สถาบันสอนดำน้ำไดร์ฟบียอนด์ ไดรฟ์เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ Dive beyond, SDI Dive Center (สอนดำน้ำลึก 
Scuba/Skindive/Rescue /Adult swimming lessons ทั่ ว ป ร ะ เท ศ ไท ย )  divebeyondth@gmail.com 
Facebook : divebeyond Tel. 0840125884 ,0818108544 
สตูล ไดฟ์ รีสอร์ต  SATUN DIVE RESORT - KOH LIPE Tel.08 9467 1996  www.satundivelipe.com 
อาดัง ซี ไดฟ์เวอร์ Adang Sea Divers Tel.09 0070 0233 www.adangseadivers.com 
ฟอร่า ไดฟ์วิ่ง รีสอร์ต Forra Dive Resort & Liveaboard - Koh Lipe Tel.06 2072 5226 
  www.forradiving.com 
แคสอะเวย์ ไดฟ์ รีสอร์ต Castaway Divers Koh Lipe Tel. 08 7478 1516 www.kohlipedivers.com. 

 

http://www.adangseadivers.com/
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เกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี (Ko Tao , Surat Thani Province)(素叻他它府, 龜島) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dive Trip 潛水之旅 : Resort 度假村/ Boat dive 船潛 

Skill Level 技能等級: ระดับเริ่มต้น-ระดับสูง (Open water 開放水- Advanced 高級) 

Depth 深度: ความลึกเฉลี่ย 5-30 เมตร (5-30 metres 米 Average Depth 平均深度) 

Visibility 能見度 : 5-15 เมตร (5-15 metres 米) 

Currents 水流: ปานกลางและอาจมีคลื่นลม (Moderate and can be strong 適中-很強) 

wetsuits 潛水衣:  3 มิลลิเมตร (3 mm.毫米.) 

Dive Sites 潛水地點: กองหินชุมพร กงทรายแดง หินใบ หินแพ (Chumphon Pinnacle, Shark Island, 
                                   Sail Rock,Hinpha) 

Season 季節 :  พฤษภาคม-ตุลาคม (May-October / 5月至 10月) 
ที่พักและร้านอาหาร ในบนเกาะเต่า  
ที่พักบนเกาะเต่า (โดยสังเขป) ดังนี้ Sai Daeng Resort , มังกี้ฟลาวเวอร์วิลล่า, เกาะเต่าซิมเปิลไลฟ์รีสอร์ท , 
Simple Life Cliff View Resort , จามาคีรีรีสอร์ทแอนด์สปา  
ร้านอาหาร ดังนี้ Blue Heaven Restaurant, Coffee House, บ้านทะเล, La Pizzeria 
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ผู้ให้บริการเรือ (Speed Boat Operators 快艇運營商) และผู้ให้บริการดำน้ำ(Dive Schools and 

Dive Operators 潛水學校和潛水經營者) 
เรือเร็วลมพระยา Tel. 06 3081 5000, 06 3081 6000 www.lomprayah.com 
เรือซีทราน ดิสคัฟเวอร์รี่ ออกจาก เกาะสมุย และเกาะพะงัน Tel.  1381 www.seatranferry.com 
เรือส่งเสริมเฟอร์รี่ ออกจาก เกาะสมุย เกาะพะงัน และชุมพร Tel. 0 2629 3415 www.songserm.com 
เรือพรทวีสิน (เรือนอน Liveabord) ออกจาก ชุมพร(Leave Chumphon province) Tel. 08 1916 2191 
เรือทะเลทรัพย์ (เรือนอน Liveabord) ออกจาก ชุมพร (Leave Chumphon province)  
Tel. 0 7755 3176, 08 1936 0223 
เรือชุมพรเฟอร์รี่ (เรือนอน Liveabord) ออกจาก ชุมพร (Leave Chumphon province) Tel.08 9866 5603 
เรือเกาะเจริญ (เรือนอน Liveabord) ออกจากสุราษฎร์ธานี  (Leave Surat Thani province )  
Tel.08 4850 7555, 0 7720 3278 

นายจิรเดช สาลีสังข์ (Mr.Jiradech Saleesung 鄧昆先生) สถาบันสอนดำน้ำไดร์ฟบียอนด์ ไดรฟ์เซ็นเตอร์ 
กรุ งเทพฯ Dive beyond, SDI Dive Center (สอนดำน้ ำลึก  Scuba /Skindive /Rescue/Adultswimming 
lessonsทั่วประเทศ) divebeyondth@gmail.com  Facebook : divebeyond  
Tel. 0840125884 0818108544 
เอเชีย ไดฟ์เวอร์  Tel. 0 7745 6227  www.asia-divers.com 
นาวา สคูบ้า ไดฟ์วิ่ง Tel.0 7760 1198 www.navascuba.com 
คริสตัล ไดฟ์ Tel.0 7745 6107  www.crystaldive.com 
คอรัล แกรนด์ ไดฟ์เวอร์ Tel. 0 7745 6519 www.coralgranddivers.com 
แบน ไดฟ์วิ่ง รีสอร์ต Tel.0 7745 6466 www.bansdivingresort.com 
บิ๊ก บับเบิ้ล ไดฟ์รีสอร์ต Tel. 0 7745 6669 www.bigbubble.info 
เกาะเต่า ไดฟ์รีสอร์ต Tel. 08 4850 6000 www.kotaoresort.com 
บิ๊กบลู ไดฟ์รีสอร์ต Tel. 0 7745 6415 www.bigbluediving.com 
ฟีนิกซ ์ไดฟ์เวอร์  Tel. 0 7745 6033 www.phoenixdivers.com 
เกาะเต่า ไดฟ์เวอร์ Tel.  0 7745 7085 www.kohtaodivers.com 
เกาะเต่า สคูบ้า คลับ Tel. 0 7745 7074 www.kohtaoscubaclub.com 
นิว เฮเว่น ไดฟ์สคูล Tel. 0 7745 7045 www.newheavendiveschool.com 
คาราบาว ไดฟ์วิ่ง เซ็นเตอร์ Tel. 0 7745 6635 www.carabaodivingkohtao.com 

 
  

  

http://www.bansdivingresort.com/
http://www.kotaoresort.com/
http://www.bigbluediving.com/
http://www.carabaodivingkohtao.com/
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อุทยานแห่งชาติหมู่ เกาะชุมพร จ.ชุมพร (Muko Chumphon National Park, Chumphon 

Province) (春蓬府,春蓬群島國家公園)  

 

Dive Trip 潛水之旅:   Resort 度假村/ Boat dive 船潛/ Liveabord 船宿 

Skill Level 技能等級: ระดับเริ่มต้น-ระดับสูง (Open water 開放水-Advanced 高級)  

Depth 深度: ความลึกเฉลี่ย 10-30 เมตร (10-30 metres 米 Average Depth 平均深度) 

Visibility 能見度 : 10-20 เมตร (10-20 metres 米) 

Currents 水流: ปานกลาง (Moderate/適中)  

wetsuits 潛水衣:  3 มิลลิเมตร (3 mm.毫米.) 

Dive Sites 潛水地點 : เกาะง่ามใหญ่ เกาะง่ามน้อย เรือรบหลวงปราบ  เกาะหินหลักง่าม เกาะร้านเป็ด   
เกาะร้านไก่ เกาะมาตรา เกาะละวะ เกาะลังกาจิว  (Ko Ngam Yai ,Ko Ngam Noi, H.T.M.S. Prab Wreck 
Dive ,Ko Hin Lak Ngam, Ko Ran Pet and Ko Ran Kai,Ko Mattra, Ko La Wa, Ko Lung Ga Jiw) 

Season 季節 :  เมษายน-ตุลาคม (April-October / 4月至 10月) 
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ที่พักและร้านอาหาร ในจังหวัดชุมพร  
ที่พักในจ.ชุมพร (โดยสังเขป) ดังนี้ โรงแรมทะเลใส, บ้านทะเลชุมพร, โรงแรมเอเต้ชุมพร, โรงแรมชุมพรการ์เดนส์
โรงแรมNovotel Chumphon Luxury Beach Resort&Golf club, นานาบีช,โรงแรมลอฟท์มาเนียชุมพร,โฮมส
เตย์ท้องตมใหญ่ฯลฯ  
ร้านอาหาร (โดยสังเขป) ดังนี้ ตี๋บ้านนก, ครัวกุ๊กน้อย,ครัวผักสด, แม่ไม้ซีฟู้ด, ร้านอาหารลุงเผล็นกุ้งหลวง, ร้าน
ยายปวด, ครัวหนังลุงชุมพร, ฟารีดาชาโรตี ร้านอาหารอิสลาม ฯลฯ  

ผู้ให้บริการเรือ (Speed Boat Operators 快艇運營商) และผู้ให้บริการดำน้ำ(Dive Schools and 

Dive Operators 潛水學校和潛水經營者) 

นายจิรเดช สาลีสังข์( Mr. Jiradech Saleesung 鄧昆先生) สถาบันสอนดำน้ำไดร์ฟบียอนด์ ไดรฟ์เซ็นเตอร์ 
กรุ ง เทพฯ  Dive beyond, SDI Dive Center (สอนดำน้ ำลึ ก  Scuba/Skindive/Rescue /Adultswimming 
lessons ทั่วประเทศไทย) divebeyondth@gmail.com  Facebook : divebeyond  
Tel. 0840125884 ,0818108544 
ว่าที่ร.ต.วัชรินทร์ แสวงการ ท้องตมใหญ่โฮมสเตย์ (Tongtomyaihomestay)จ.ชุมพร 
Tel. 0813456743 เว็บไซต์ : www.tongtomyai.com (สอนดำน้ำลึก Scuba/Skindive/Rescue/Freedive ) 
ชาวเกาะ ไดฟ์วิ่ง  Chaokoh Diving Tel. 0 7763 0345  
ชุ ม พ ร ได ร์ ฟ วิ่ ง เซ็ น เต อ ร์  Chumphondiving Center Tel. 0840987658,0818954527. Saplee Pahtui , 
Chumporn www.chumphondiving.in.th 
คอรัล แกรนด์ ไดฟ์เวอร์ (เรือบุหลัน) Tel. 08 1913 6532, 09 2442 1511 www.coralgranddivers.com 
สยาม คาตามารัน Siam Catamaran Tours ดำน้ำชุมพร Tel. 08 1536 6808, 0 7755 3123 
 www.siamcatamarantours.com 
กรีน นำเที่ยว เกาะร้านเป็ด เกาะร้านไก่ &กรีนนำเที่ยว Tel. 06 1195 8895 www.siamcatamarantours.com 
บางเบิด ทัวร์ Tel. 06 2216 2610 www.bangburdtour.com 

http://www.tongtomyai.com/
https://www.facebook.com/Diving2017/
http://www.coralgranddivers.com/
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เกาะทะลุ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (Ko Thalu , Prachuap Khiri Khan Province ) 

 (巴蜀府,達魯島)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dive Trip 潛水之旅 :   bamboo raft 竹排潛 

Skill Level 技能等級: ระดับเริ่มต้น-ระดับสูง (Open water 開放水-Advanced 高級)  

Depth 深度: ความลึกเฉลี่ย 5-14 เมตร (5-14 metres 米 Average Depth 平均深度) 

Visibility 能見度 : 2-10 เมตร (2-10 metres 米) 

Currents 水流: ปานกลาง (Moderate/適中)  

wetsuits 潛水衣:  3 มิลลิเมตร (3 mm.毫米.) 

Dive Sites 潛水地點 :  เกาะทะลุ เกาะสิงห์ เกาะสังข ์

                                      (Ko Thalu 達魯島,Ko Sing 獅島,Ko Sang 杉島) 

Season 季節 :  กุมภาพันธ์-ตุลาคม (February-October / 2月至 10月) 
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ที่พักและร้านอาหาร ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ที่พักในจ.ประจวบคีรีขันธ์ (โดยสังเขป) ดังนี้ หัวหินฮิลตันแกรนด์หัวหิน,บ้านมะพร้าวรีสอร์ต,บ้านกรูดอคาเดียรี
สอร์ตแอนด์สปา , บ้านทรายทองบีชรีสอร์ตแอนด์สปา,เดอะซีเนอรี่, เกาะทะลุไอส์แลนด์รีสอร์ต, อินเตอร์คอน
ติเนนตัลหัวหินรีสอร์ต, เชอราตันหัวหินรีสอร์ตแอนด์สปา, คีรีวารี Seaside Villa  
ร้านอาหารจ.ประจวบคีรีขันธ์ (โดยสังเขป) ดังนี้ ครัวคุณแม่@บ้านมะพร้าวรีสอร์ต, ครัวจี๊ดจ๊าดบางสะพานน้อย,
บ้านไร่ผลพวงสเต็กเฮาส์  

ผู้ให้บริการเรือ (Speed Boat Operators 快艇運營商) และผู้ให้บริการดำน้ำ(Dive Schools and  

Dive Operators 潛水學校和潛水經營者) 
เกาะทะลุ ไอส์เเลนด์ รีสอร์ท ( Bangsaphan Sea Pearl Island Co.,Ltd. ) อ.บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์  
sales@taluisland.com Tel. 089-744-5639,086-087-7675,081-452-6341  
บางเบิด ทัวร์ Tel. 06 2216 2610 www.bangburdtour.com 

  

mailto:sales@taluisland.com
http://www.bangburdtour.com/
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พัทยาและแสมสาร จ.ชลบุร ี(Pattaya&Samaesarn,Chonburi Province)  

(春武里府,芭達雅和三美山) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Dive Trip 潛水之旅 :   Resort 度假村/ Boat dive 船潛 
Skill Level 技能等級: ระดับเริ่มต้น-ระดับสูง (Open water 開放水-Advanced 高級)  

Depth 深度: ความลึกเฉลี่ย 3-30 เมตร (3-30 metres 米 Average Depth 平均深度) 

Visibility 能見度 : 5-20 เมตร (5-20 metres 米) 

Currents 水流: ปานกลาง (Moderate/適中)  

wetsuits 潛水衣:  3 มิลลิเมตร (3 mm.毫米.) 

Dive Sites 潛水地點 : เรือรบหลวงคราม เกาะมารวิชัย เกาะเหลื่อม เกาะหูช้าง เกาะกลึงบาดาล   
                                 เกาะริ้น เกาะล้าน เกาะครก เกาะสาก หมู่เกาะไผ่  เกาะจวง เกาะจาน  
                                HTMS Khram, muko phai, ko lan,ko manwichai, ko lueam, ko hu chang, 
                                 ko Klueng Badan) 

Season 季節:  ตลอดทั้งปี (all year round 整年) 

ที่พักและร้านอาหารพัทยาและแสมสาร จ.ชลบุรี   
ที่พักในพัทยาและแสมสาร จ.ชลบุรี(โดยสังเขป) ดังนี้ บ้านแม่บังอรโฮมสเตย์, ประภาคารรีสอร์ต 2 (สัตว์เลี้ยง
เข้าพักได้ 300 :ตัว : คืน , อาณาอานันท์รีสอร์ตแอนด์วิลล่า, Renaissance Pattaya Resort & Spa, เมอเวนพิค 
สยาม นาจอมเทียน พัทยา )SHA Plus+) (Mövenpick Siam Na Jomtien Pattaya (SHA Plus+)) , ซันเซ็ต 
พาร์ค รีสอร์ต แอนด์ สปา (SHA Extra Plus) (Sunset Park Resort & Spa (SHA Extra Plus)), ฎ-ชฎา รีสอร์ท 
บาย เดอะ ซี (SHA Extra Plus) (Dor-Shada Resort By The Sea (SHA Extra Plus)) ฯลฯ 
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ร้านอาหารพัทยาและแสมสาร จ.ชลบุรี (โดยสังเขป) ดังนี้ ครัวแสมสารซีฟู้ด, เจ้ผึ้งอาหารทะเลแสมสาร,  
เจ้จุกซีฟู๊ดพัทยา(สาขา3), Seablue Restaurant Pattaya,ปูเป็น Sea Food Pataya,ร้านนางนวล ฯลฯ  

ผู้ให้บริการเรือ (Speed Boat Operators 快艇運營商) และผู้ให้บริการดำน้ำ(Dive Schools and 

Dive Operators 潛水學校和潛水經營者 

นายจิรเดช สาลีสังข์ (Mr. Jiradech Saleesung 鄧昆先生) สถาบันสอนดำน้ำไดร์ฟบียอนด์ ไดรฟ์เซ็นเตอร์ 
กรุงเทพฯ Dive beyond, SDI Dive Center (สอนดำน้ำลึก Scuba/Skindive/Rescue /Adultswimming 
lessons ทั่วประเทศไทย) divebeyondth@gmail.com  Facebook : divebeyond 
Tel.0840125884 ,0818108544 
ซีวิว วิลล่า Sea View Villa ดำน้ำแสมสารเชิงอนุรักษ์ Tel. 09 0001 2524, 08 7379 7973  
ไดมอนด์ สน็อกเกิ้ล Diamond Snorkelinดำน้ำอ่าวแสมสารเชิงอนุรักษ์ Tel. 06 5198 2666   
โบ๊ต สน็อกเกิ้ล Boat Snorkelingทริปดำน้ำทะเลแสมสาร ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ Tel. 06 1992 4555  
กัปตันหนุ่ยดำน้ำแสมสาร  Tel.09 6164 2449  
เรือม้าน้ำ Tel.09 5451 8409   Happy Seahorse  
เรือวายูน Tel. 09 3561 4526  Wayoon 
เรือวราสินธุ์ Tel. 08 1949 9303, 08 1762 7620  www.warasinresort.com  Warasin Diving 
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เกาะช้าง จ.ตราด (Ko Chang ,Trat Province (達叻府,象島) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Dive Trip 潛水之旅 :   Resort 度假村/ Boat dive 船潛 

Skill Level 技能等級: ระดับเริ่มต้น-ระดับสูง (Open water 開放水-Advanced 高級)  

Depth 深度: ความลึกเฉลี่ย 5-30 เมตร (5-30 metres 米 Average Depth 平均深度) 

Visibility 能見度 : 5-20 เมตร (5-20 metres 米) 

Currents 水流: ปานกลาง (Moderate/適中)  

wetsuits 潛水衣:  3 มิลลิเมตร (3 mm.毫米.) 

Dive Sites 潛水地點 : เรือหลวงช้าง เกาะรัง เกาะยักษ์เล็ก  เกาะยักษ์ใหญ่ เกาะหวาย  หาดศาลเจ้า 
                                 หาดอุทยาน เกาะมะปริง เกาะสองพ่ีน้อง  
                                 (HTMS Chang, Ko Rang, Ko Yak lek, Ko Yak Yai, Ko Wai, Hat San Jao   
                                  (Shrine Beach) Park Beach,Ko Ma Pring ,Ko Song Phee Nong) 

Season 季節 :  ตุลาคม-พฤษภาคม (October-May / 10月至 5月) 

ที่พักและร้านอาหารเกาะช้าง จ.ตราด 
ที่พักบนเกาะช้าง จ.ตราด (โดยสังเขป) ดังนี้ โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์โคฟเกาะช้าง (THE EMERALD COVE KOH 
CHANGHotel In Koh Chang, Trat, Thailand),เอวารีสอร์ทเกาะช้าง (Awa Resort Koh Chang) ,เวย์นาบูทิก
เกาะช้าง, เดอชิลล์รีสอร์ทแอนด์สปาเกาะช้าง,  
เซ็นทาราเกาะช้างทรอปิคานารีสอร์ท, สันธิญาทรีเกาะช้าง 
รีสอร์ต,คชารีสอร์ตแอนด์สปาเกาะช้าง ฯลฯ  
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ร้านอาหารบนเกาะช้าง จ.ตราด (โดยสังเขป) ดังนี้ Sun&Soul Koh Chang, สลักเพชรซีฟู้ดเกาะช้าง, หนองบัว
ซีฟู้ด 2 , เกาะช้างซีฟู้ด,ไอยราซีฟู้ด, เรือนไทยซีฟู้ดเกาะช้าง , ชาวเลซีฟู้ดเกาะช้าง เจ้แหม่มซีฟู้ด ฯลฯ 

ผู้ให้บริการเรือ (Speed Boat Operators 快艇運營商) และผู้ให้บริการดำน้ำ(Dive Schools and 

Dive Operators 潛水學校和潛水經營者 

นายจิรเดช สาลีสังข์ (Mr. Jiradech Saleesung 鄧昆先生) สถาบันสอนดำน้ำไดร์ฟบียอนด์ ไดรฟ์เซ็นเตอร์ 
กรุ ง เทพฯ Dive beyond, SDI Dive Center (สอนดำน้ ำลึ ก  Scuba/Skindive/Rescue /Adultswimming 
lessons ทั่วประเทศไทย) divebeyondth@gmail.com  Facebook : divebeyond  
Tel. 0840125884 ,0818108544 
ช้าง ไดฟ์วิ่งเซ็นเตอร์  Tel. 08 9401 3927 Chang Diving Center    www.changdiving.com 
บีบี ไดฟ์เวอร์  Tel .08 6129 2305   www.bbdivers-koh-chang.com  BB divers Koh Chang 
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Appendix ภาคผนวก 附錄 

เรียบเรียงข้อมูลและภาพโดยอ้างอิงจาก (編譯的信息和圖像基於) 
- สมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย Diving Association of Thailand (http://www.dat.or.th) 

- มหัศจรรย์ทะเลไทย โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 

- 50 Shades of Blues โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 

- Blue Paradise Thailand โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 

- www.dmcr.go.th กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- พ่ีวินิจ คุณวินิจ รังผึ้ง ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ททท. 

- พ่ีต้น คุณจิรเดช สาลีสังข์ (Mr.Jiradech Saleesung(鄧昆先生) สถาบันสอนดำน้ำไดร์ฟบียอนด์ ไดรฟ์ 
  เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ Dive beyond, SDI Dive Center 

- พ่ีเอก(คุณสารสิน สดากร) ชุมพรไดร์ฟวิ่งเซ็นเตอร์ จ.ชุมพร  

- ว่าที่ร.ต.วัชรินทร์ แสวงการ ท้องตมใหญ่โฮมสเตย์  (Tongtomyaihomestay) 

- คุณเผ่าพิพัธ เจริญพักตร์ CEO เกาะทะลุ ไอส์แลนด์ รีสอร์ท จ.ประจวบคีรีขันธ์  

- ลี่ คุณอรินทร์ ศิริจิตร พนักงานธุรการงานสินค้าการท่องเที่ยวภาคกลาง กสท. 

ขอบคุณจากใจ (Thank you from the heart 發自內心的感謝) 
 - คู่มือท่องเที่ยวสู่แดนมหัศจรรย์ทะเลไทย 泰國潛水攻略 Dive Sites in Thailand  

- พ่ีวินิจ คุณวินิจ รังผึ้ง ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ททท. 

- พ่ีเจี๊ยบ คุณวรรณภา เกียรติพงษา ผกสท. ททท.    

- พ่ีตุ๊กตา คุณอุไร มุกประดับทอง หนง.สินค้าการท่องเที่ยวภาคกลาง กสท.  ททท. 

- Ms.Liu Yujia เจ้าหน้าที่การตลาดประจำททท.สำนักงานคุนหมิง ททท.  

- อาจารย์ทิมทอง นาถจำนง หัวหน้าสาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะการจัดการการศึกษาเชิงสร้าง 

  สรรค์สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (Mr.Timtong Natjumnong 陳勇先生, Head of Chinese  
  Teaching Language Program School of Creative Educational Management Panyapiwat Institute  

  of Management (漢語教育系主任創新教育管理學院,正大管理學院)  

- พ่ีต้น คุณจิรเดช สาลีสังข์ (Mr.Jiradech Saleesung(鄧昆先生) สถาบันสอนดำน้ำไดร์ฟบียอนด์ ไดรฟ์ 
  เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ Dive beyond, SDI Dive Center 

- ว่าที่ร.ต.วัชรินทร์ แสวงการ ท้องตมใหญ่โฮมสเตย์  (Tongtomyaihomestay) 
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ปลาและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย (Fish and marine life in Thailand 泰國的魚類和海洋生物) 

ภาพโดย คุณวินิจ รังผึ้ง Mr. Vinid Rangpueng 
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ปลาและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย (Fish and marine life in Thailand 泰國的魚類和海洋生物) 
ภาพโดย คุณจิรเดช สาลีสังข์ (Mr.Jiradech Saleesung) 
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ปลาและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย (Fish and marine life in Thailand 泰國的魚類和海洋生物)
ภาพโดย ว่าที่ร.ต.วัชรินทร์ แสวงการ ท้องตมใหญ่โฮมสเตย์  (Tongtomyaihomestay) 
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ปลาและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย (Fish and marine life in Thailand 泰國的魚類和海洋生物)
ภาพโดย ชุมพรไดร์ฟวิ่งเซ็นเตอร์ Chumphon diving center 
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ปลาและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย (Fish and marine life in Thailand 泰國的魚類和海洋生物) 

ภาพโดย คุณเผ่าพิพัธ เจริญพักตร์ (Mr.Phaopipat Charoenpak) CEO เกาะทะลุ ไอส์แลนด์ รีสอร์ท  
จ.ประจวบคีรีขันธ์  
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泰國潛水攻略 
Dive Sites in Thailand 
ประเทศไทย มีทัศนียภาพทางทะเลที่สวยงามและสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จนได้รับการยกย่องให้เป็น
สวรรค์ของนักดำน้ำ ด้วยพ้ืนที่ทางทะเลที่กว้างใหญ่ถึง 350,000 ตารางกิโลเมตร ไม่ว่าจะเป็นทะเลทางฝั่งอ่าวไทย 
หรือทะเลฝั่งอันดามันล้วนมีแหล่งดำน้ำที่สวยงามติดอันดับโลกหลายแห่ง จากลักษณะภูมิประเทศบริเวณภาคใต้
ของไทยที่ทอดยาวไปยังคาบสมุทรมลายู เป็นเสมือนเส้นแบ่งเขตให้ทะเลอ่าวไทยอยู่ทางฝั่งตะวันออกเชื่อมต่อกับ
มหาสมุทรแปซิฟิก ส่วนฝั่งทะเลตะวันตกคือทะเลอันดามันเชื่อมต่อกับมหาสมุทรอินเดียทำให้เกิดความแตกต่างของ
ทะเลทั้งสองฝั่ง มีความหลากหลายทางภูมิทัศน์ทั้งในลักษณะเป็นเกาะ กองหินใต้น้ำ โขดหินรูปทรงแปลกตา แนว
ชายหาด  อ่าวที่โค้งเว้าสวยงาม ทรายละเอียดสีขาวนวล อุณหภูมิน้ำที่เหมาะสม หรือแม้กระทั่งทะเลสีใสราวกับ
กระจก รวมไปถึงสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลที่มีความหลากหลายตั้งแต่แนวปะการัง ดอกไม้ทะเลสีสันสดใสหรือปลาขนาดเล็ก
อย่างปลาการ์ตูน ม้าน้ำ ทากเปลือย ไปจนถึงสัตว์ใหญ่อย่างฉลามวาฬ กระเบนราหู มีให้ชื่นชมอย่างไม่รู้เบื่อ  
เป็นลักษณะโดดเด่นของทะเลไทยที่สามารถดึงดูดนักดำน้ำได้จากทั่วโลก 
      BLESSED with clear turquoise seawater, magnificent coral reefs, and exceptional diversity of 
marine life, Thailand is frequently regarded as the diver’s heaven. The tropical paradise for 
diving encompasses around 350,000 square kilometres of sea, and features several world-
renowned dive sites in the Gulf of Thailand and the Andaman Sea.  
泰國擁有清澈碧綠的海水、壯麗的珊瑚礁和豐富多樣的海洋生物，常被視為

潛水者的天堂。熱帶潛水天堂包括約 350,000平方公里的海域，在泰國灣和

安達曼海設有多個世界知名的潛水點。 

     The peninsula of the Southern Thailand serves as the boundary line, where the east is the 
Gulf of Thailand merging with the Pacific Ocean, while the west is the Andamen Sea, which is a 
part of the Indian Ocean. The uniqueness of this geography offers a variety of attractions on 
both sides of the peninsula, ranging from islands, to bubmerged pinnacles, beautifully curved 
bays, powdery white sandy beaches, crystal clear waters with perfect temperature, and 
distinctive underwater terrain. Thailand attracts divers from all over the world with the amazing 
underwater realm full of healthy coral reefs, colourful sea anemones, a variety of small reef 
inhabitants; such as, clownfish, seahorse, and nudibranch, as well as large pelagic fish like whale 
shark and manta ray.  
以泰國南部半島為界線，東為隸屬於太平洋的泰國灣，西為隸屬於印度洋的

安達曼海。這種獨特的地理位置在半島的兩側提供了各種各樣的景點，從島

嶼到被淹沒的尖峰、美麗彎曲的海灣、粉白色的沙灘、水晶般清澈的海水和

完美的溫度，以及獨特的水下地形。 

泰國以其令人驚歎的水下世界吸引著來自世界各地的潛水夫，那裡充滿了健

康的珊瑚礁、五顏六色的海葵、各種小珊瑚礁居民; 

如小醜魚、海馬和裸鰓亞目，以及鯨鯊和蝠鲼等大型中上層魚類。 
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แหล่งดำน้ำที่โดดเด่นและฤดูกาลที่เหมาะสม(Dive Sites & Dive Seasons)  

(最佳潛水地點和最佳潛水季節) 
     ตามลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น แหล่งดำน้ำของทะเลไทย จึงถูกแบ่งออกเป็น 2 เขตหลัก ๆ คือ อ่าวไทยและอันดามัน ซึ่งใน
แต่ละเขตมีฤดูกาลท่องเที่ยวที่ต่างกัน ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของลมมรสุม คือ ช่วงระหว่างเดือน พฤศจิกายน ถึง ปลายเดือนเมษายน 
เป็นฤดูกาลท่องเที่ยวทะเลอันดามัน เช่น อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุริทร์ จั งหวัดพังงา  หมู่เกาะห้า 
จังหวัดกระบี่  กองหินมุสัง จังหวัดภูเก็ต เป็นต้น ทะเลในช่วงนี้ใส คลื่นลมสงบ ส่วนช่วงระหว่างปลายเดือนเมษายนถึงปลายเดือน
ตุลาคม เป็นฤดูกาลท่องเที่ยวทะเลอ่าวไทย เช่น กองหินชุมพร  เกาะเต่า เกาะนางยวน เกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี  เกาะช้ าง 
เกาะกูด เกาะหมาก จังหวัดตราด พัทยา แสมสาร จังหวัดชลบุรี เป็นต้น อาจกล่าวได้ว่าทะเลไทยสามารถท่องเที่ยวและดำน้ำชม
ความงดงามของโลกใต้ทะเลได้ตลอดทั้งปี 
     The dive sites in Thailand are divided into two zones with two distinct characteristics  
in which diving is possible at all times of the year. 1) WEST COAST On the west coast is the Andaman Sea, 
which enjoys great weather and diving condition from November to the end of April. Examples of memorable 
sites are Muko Similan National Park and Muko Surin National Park in phang-nga province, Muko Ha in Krabi 
province, and Shark Point in Phuket province.  

泰國的潛水地點分為兩個區域，具有兩個不同的特點，一年三季都

可以潛水。  

1）西海岸是安達曼海，從 11月到 4月底，這裡的天氣和潛水條件

都很好。值得遊玩的景點有攀牙府的斯米蘭群島國家公園和素林群

島國家公園、喀比府的哈群島和普吉府的鯊魚角。 

2) EAST COAST The east coast is the Gulf of Thailand, where the calm and warm water  
is suitable for diving trips from the end of April until the end of October. Some of the popular 
east coast dive sites include Chumphon Pinnacle, Ko ao, Ko Nang Yuan, and Ko Samui in Surat 
Thani province, Losin in Pattani province, Ko Chang in Trat, and Pattaya in Chon Buri province. 

2)東海岸是泰國灣，這裡平靜溫暖的海水適合 4月底到 10月底的

潛水之旅。一些受歡迎的東海岸潛水地點包括素叻府的春蓬峰、 

澳島、南緣島和蘇梅島，北大年府的洛辛，達叻府的象島和春武里

府的芭達雅。 

การดำน้ำลึก (Scuba diving 水肺潛水) 

     เป็นกิจกรรมที่ต้องอาศัยการเรียนรู้และการฝึกฝนอย่างถูกต้องเพ่ือให้สามารถดำน้ำได้อย่างถูกวิธีและปลอดภัย 
โดยอยู่ภายใต้การดูแลของครูผู้ฝึกสอนและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน ซึ่ง SCUBA ย่อมาจาก Self-Contained 
Underwater Breathing Apparatus หมายถึงอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับช่วยหายใจในขณะอยู่ใต้น้ำ ประเทศไทยมี
โรงเรียนที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก เช่น สมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย DAT (DIVING ASSOCIATION OF 
THAILAND) PADI (Professional Associaton of Diving Instructor) NAUI (National Association of 
Underwater Instructor) CMAS (Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques) SSI (Scuba 
School International ) และSDI (Scuba Diving International) เป็นต้น 
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        ตั้ ง แ ต่ ขั้ น เริ่ ม ต้ น  ห ลั ก สู ต ร  Open Water, Advance Open Water เมื่ อ จ บ ห ลั ก สู ต รจ ะ ได้ รั บ
ประกาศนียบัตรหรือบัตรดำน้ำที่สามารถนำไปใช้ได้ทั่วโลก สำหรับโปรแกรมดำน้ำลึกในประเทศไทยสามารถทำได้
ทั้งแบบไปเช้า กลับเย็น และแบบ Liveaboard คือ นอนค้างคืนบนเรือขนาดใหญ่ที่ได้มาตรฐานพร้อมอุปกรณ์ที่
ทันสมัย สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และไกด์ผู้ชำนาญคอยดูแลปรึกษา  
     For a great scuba diving experience, divers are required to always practice the fundamental 
skills and strictly follow the safety guidelines. Other equally important aspects are the 
professional instructors and standard diving equipment. Thailand is endowed with international 
standard diving schools with diving instructors who are certified by accredited diving 
certifications such as DAT (DIVING ASSOCIATION OF THAILAND) PADI (Professional Associaton of 
Diving Instructor) NAUI (National Association of Underwater Instructor) CMAS (Confédération 
Mondiale des Activités Subaquatiques) SSI (Scuba School International) and SDI (Scuba Diving 
International). The certification courses offered at the professional diving facilities in Thailand 
range from beginner to open water, and advanced open water. Thailand offers a wide range of 
dive sites to satify all types of preferences for beginners to experienced divers, and from a fun 
snorkeling trip to a challenging scuba diving excursion. The diving programmers in Thailand vary 
from a one-day trip to a multi-day diving trip where divers stay on a Liveaboard, which is 
equipped with comfortable accommodation , facilities, and professional dive guides.   

為了獲得出色的水肺潛水體驗，潛水夫必須始終練習基本技能 

並嚴格遵守安全指南。此外，專業教練和標準潛水設備也同樣重要。 

泰國擁有國際標準的潛水學校，配備的潛水教練均獲得 DAT、PADI，

NAUI，CMAS，SSI和 SDI證書。  

泰國專業潛水設施提供的認證課程從初學者到開放水域，再到高級

開放水域。泰國提供廣泛的潛水地點，以滿足初學者和經驗豐富的

潛水夫的各種偏好，從有趣的浮潛之旅到具有挑戰性的水肺潛水。

泰國的潛水課程分為一日課程和多日課程，學院可以住在船上，船

宿配備舒適的住宿、設施和專業的潛水導遊。 
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**ข้อควรปฏิบัติ **(DIVE RESPONSIBLY 潛水安全提示) 

    1) ก่อนลงดำน้ำ ไกด์ หรือครูผู้สอนควรอธิบายถึงสภาพใต้น้ำในแหล่งนั้นๆ ให้ทราบก่อน เนื่องจากกระแสน้ำ 
ใต้ทะเลมีความผันผวน ถ้าหากนักดำน้ำไม่มีความรู้และความเข้าใจในจุดที่จะดำอาจก่อให้เกิดอันตรายได้  
    Before you begin diving, ensure that the dive operators or local guides inform you of the 
site’s underwater terrain, currents and visibility, as well as the weather conditions. Lack of 
information of the dive site can be dangerous to divers. 

在開始潛水前，請確保潛水經營者或當地導遊告知您該地點的 

水下地形、水流和能見度以及天氣狀況。缺乏潛水地點的資訊可能

對潛水夫造成危險。 
2) ควรสำรวจอุปกรณ์การดำน้ำและเก็บให้เรียบร้อยก่อนลงน้ำ เช่น สายอากาศสำรองหรือสายวัดอากาศ  
เข็มขัดตะกัว่ ที่มักลากไปเกี่ยวกับปะการัง ก่อให้เกิดความเสียหายได้ 
     Examine and secure the diving equipment that may drag and damage the corals : such as, 

spare regulator, weight belt, and gauge 檢查並固定可能拖累和損壞珊瑚的潛水

設備：例如備用調節器、重量帶和儀錶 

    3) อย่าวางอุปกรณ์การถ่ายภาพบนปะการังและไม่ควรเคลื่อนย้ายสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลเพียงเพ่ือถ่ายภาพเพราะอาจ
มีผลต่อสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลเหล่านั้น  
    Do not touch, move, or place things on the corals or other living organisms when taking 

underwater photographs. 拍攝水下照片時，請勿觸摸、移動或在珊瑚或其

他生物體上放置物品。 

    4) นักดำน้ำมีส่วนช่วยรักษาสภาพแวดล้อมใต้ทะเล โดยไม่ทำลายหรือเก็บสิ่งใดๆ จากใต้ทะเลกลับขึ้นมาก    
    Help preserving the natural environment by not touching, chasing, damaging or collection 

anything from under the water. 不要接觸，追逐，損壞或收集水下的任何東

西，有助於保護自然環境。 

    5) นักดำน้ำที่ใช้ตีนกบไม่ควรว่ายเข้าไปในแนวปะการังน้ำตื้น เพราะตีนกบอาจไปกระทบกับปะการังได้ และถ้า
หากเสี่ยหลักเมื่อถูกคลื่นซัด อย่าใช้เท้าเหยียบพื้นเพราะอาจทำลายปะการังและทำให้ตนเองได้รับบาดเจ็บได้ ควร
ปล่อยตัวให้ลอยไปตามกระแสน้ำ Move carefully and becareful with your fins, especially around the 
shallow coral reefs because the fin might stir the sediment and damage the corals. Do not step 
on corals as it will break the corals and damage the corals. Donot step on corals as in will break 

the corals and cut your feet. 小心移動你的腳蹼，特別是在淺珊瑚礁周圍，

因為腳蹼可能會攪動沉積物並損壞珊瑚。 不要踩在珊瑚上，因為

它可能會破壞珊瑚，並割傷你的腳。 
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 6) นักดำน้ำมีส่วนช่วยกันรักษาความสะอาด ไม่ทิ้งขยะ ไม่ทำร้ายสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล ไม่ว่าจะด้วยมือหรืออุปกรณ์อ่ืนใด  
Participate in the water cleanup activities, not leaving any rubbish in the water, and not 
disturbing the marine ecosystem with your hands or any tools.  

參與水體清理活動，不要在水中留下任何垃圾，不要用手或任何工

具擾亂海洋生態系統 

 7) ไม่ควรซื้อหรือขายของที่ระลึกที่ทำจากปะการัง เปลือกหอย กระดองเต่า หรือ ปลาปักเป้า ฯลฯ 

 Do not buy souvenirs made with corals, shells, turtle shells, or pufferfish.  

不要購買用珊瑚、貝殼、龜殼或河豚製作的紀念品。 

 8) ห้ามให้อาหารสัตว์น้ำ เพราะจะส่งผลต่อพฤติกรรมของสัตว์ นอกจากนี้อาหารที่เราให้อาจทำให้สัตว์เจ็บป่วยได้ 
     Do not feed the marine life because the will rely on that food source and it will interrupt 
their normal behavior and cause serious harm to their wellbeing.  

不要餵養海洋生物，因為它們會依賴這種食物來源，這會打斷它們

的正常行為並對它們的健康造成嚴重傷害。 

  9) สร้างจิตสำนึกให้กับผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้างตามแนวชายฝั่งทะเลให้มีความรับผิดชอบในเรื่อง
การจัดเก็บของเสียหรือควบคุมการถ่ายเทของเสียเพ่ือรักษาสภาพแวดล้อม ไม่ให้ส่งผลเสียกับทรัพยากรธรรมชาติ
ทางทะเลและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลที่ใช้ชีวิตอยู่ใกล้แนวชายฝั่ง 
   Encourage the local businesses on the shoreline to proactively work on their waste 
management to prevent the garbage, waste and sewerage to the coastal and marine 
environment.  

鼓勵沿岸的當地企業積極開展廢物管理工作，防止垃圾、廢物和污

水進入海洋。 

10) สร้างจิตสำนึกให้กับกลุ่มผู้ประกอบการเรือประมง โดยปลูกฝังไม่ให้เข้าไปลักลอบจับปลาในเขตอุทยาน
แห่งชาติ ไม่จับปลาในช่วงฤดูวางไข่ รวมทั้งไม่ทิ้งสมอลงทะเล ควรผูกเรือไว้กับทุ่นจอดเรือเท่านั้น   
      Encourage sustainable fishery to the local fishermen and let them know that they should 
avoid fishing in the National Park areas and during breeding seasons. Ask the fishermen not to 
anchor on the coral reefs and use mooring buoys instead.  

鼓勵當地漁民進行可持續漁業，並讓他們知道，他們應該避免在國

家公園地區和繁殖季節捕魚。規勸漁民不要使用錨釘，而是用浮標

代替。 
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ยินดีต้อนรับทุกท่านมาประเทศไทยดำน้ำลึก 
ด้วยเรือบริการดำน้ำที่ได้มาตรฐานของไทยทั้งด้านอ่าวไทยและอันดามัน 

歡迎大家到泰國來潛水。 

在泰國灣和安達曼海配備泰國標準潛艇服務船。 
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            ตารางการพักน้ำ DAT : SMART DIVE,DIVE TABLE (智能潛水，潛水表) 
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ข้อควรระวังในดำน้ำ(กิจกรรม)ให้ปลอดภัยภาษาจีน  


