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 Thailand is currently experiencing a significant reduction in marine natural 
resources. This research is aimed at studying. Causes of Ecosystem Degradation in 
Coral Reef Caused by human actions Including the study of past and present 
problems. To know the advantages and disadvantages of finding the right design 
solution. To maximize the benefits of coral reef ecosystems. And the results of the 
research will benefit the development of research and interested people. 
 This study will use the Andaman Sea. Krabi an example case in the project. 
Include study on the problem of decay coral degradation that occurred in Thailand. 
Courtesy of Andaman Sea Fisheries Research and Development Center, Department of 
Marine and Coastal Resources It was found that the most effective solution to this 
problem was artificial reefs: 1. artificial reefs to increase the anchorage area for living 
organisms. 2. Coral reefs for use as fish habitats. 3. Coral reefs for use in tourism. There are 
also solutions to this problem by replanting coral reefs suitable for rehabilitation 
 The study of the three forms and the replacement of coral substitution. Found 
that the use of ceramics. An alternative material. It can be used to make 3 types of 
artificial reefs and to grow coral. Also environmentally friendly. The advantage of ceramic 
materials in the design. By taking the strengths of each problem solved. To create a living 
space for small animals. And can replace coral at the same time. With a one-year 
implementation period, (Sigmund Freud, 1856-1939) theory has been applied, which will 
be a campaign and understanding, as well as a good awareness of villagers, tourists and 
entrepreneurs. another way Let me define the concept of design is the sea and human life 
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บทที ่1  
บทน ำ  

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ (Statements and significance of the problems) 

พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เป็นพ้ืนที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่
หลากหลาย มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว มีศักยภาพเพ่ือการเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่า
ต่อการอนุรักษ์และการพัฒนา แหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีศักยภาพเพ่ือการท่องเที่ยวและการ
ประมง โดยเฉพาะแนวปะการัง สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ รวมถึงแหล่งจับ
สัตว์น้้าโดยเฉพาะการประมงท้องถิ่น สร้างรายได้มหาศาลในแต่ละปีแก่ประชาชนภายในพ้ืนที่และ
ประเทศ ซึ่งจังหวัดกระบี่ก็เป็นหนึ่งในจังหวัดที่ติดชายฝั่งอันดามันที่สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ โดยเฉพาะแนวปะการังท่ีสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวในแต่ละปี ได้อย่างล้นหลาม  

ในปี 2558 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรณ์ ธ้ารงนาวาสวัสดิ์ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ รอง
คณบดีคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ได้ท้าการบินส้ารวจแนวปะการังและการใช้ประโยชน์
จากแหล่งท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติต่าง ๆ ในฝั่งทะเลอันดามัน ตั้งแต่หมู่เกาะสิมิลัน เกาะ
สุรินทร์ เกาะตาชัย อ่าวพังงา หมู่เกาะพีพี และเกาะอ่ืน ๆ ครอบคลุมฝั่งทะเลอันดามัน พบว่า ปัญหา
ส้าคัญที่ท้าให้แนวปะการังเสื่อมโทรมลงเกิดจากสภาพการใช้ประโยชน์แนวปะการังแบบไม่มีขอบเขต 
ไม่มีการจ้ากัดจ้านวนคนที่เข้าไปใช้ เรือจอดบริเวณแนวปะการัง ปล่อยให้มีเรือแล่นผ่านแนวปะการัง
ด้วยความเร็วสูง สิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท้าให้แนวปะการังเสื่อมโทรม จากการศึกษาข้อมูลส้าหรับ
แนวปะการังฝั่งทะเลอันดามัน ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ระบุว่า ปัจจุบัน สถานการณ์
แนวปะการังในพ้ืนที่จังหวัดกระบี่ สภาพปะการังมีความเสียหาย ถึงเสียหายหนักประมาณ  30% จาก
ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความเสื่อมโทรมของแนวปะการังฝั่งอันดามันในไทยอย่างน่าเป็นห่วง 
ถึงแม้ว่าจะมีการสร้างปะการังเทียมในหลายรูปแบบขึ้นมาทดแทน แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อสภาพความ
เสื่อมโทรมของปะการังที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากเป็นการท้างานของนักอนุรักษ์โดยส่วนใหญ่ 
ซึ่งในอนาคตหากไม่มีการเข้าถึงนักท่องเที่ยว และกลุ่มผู้ประกอบการเพ่ือสร้างความเข้าใจและความ
ร่วมมือ ปัญหาเหล่านี้จะส่งผลกระทบที่เป็นผลเสียต่อการท่องเที่ยวและรายได้แก้ประเทศได้  

จากสภาพปัญหาดังกล่าวผู้ศึกษาได้เล็งเห็นความส้าคัญในการสร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์ทาง
ทะเลจึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเซรามิกใต้น้้า เพ่ือสร้างแหล่งที่อยู่อาศัย
สัตว์น้้าขนาดเล็ก ทดแทนแนวปะการังที่ถูกท้าลายไป เนื่องจากแนวปะการังเป็นแหล่งอนุบาลปลาที่
ส้าคัญและสามารถปลูกปะการังทดแทนได้ในขณะเดียวกัน ซึ่งจะเป็นการรณรงค์และสร้างความเข้าใจ
ของนักท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่ง โดยมีแนวความคิดในการออกแบบ คือ ชีวิต ทะเล และ มนุษย์ 

 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย (Object of research) 

1. ศึกษาสภาพปัญหาของแนวปะการังท่ีเกิดจากการกระท้าของมนุษย์ ทะเลอันดามัน 
จังหวัดกระบี่  

2. ศึกษากระบวนการท้าเซรามิก รูปแบบ และรูปทรง เพ่ือใช้ในการท้าปะการังเทียม  
3. ออกแบบปะการังเทียมเพ่ือใช้ในระบบนิเวศแนวปะการัง ทะเลอันดามัน จังหวัดกระบี่ 
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สมมติฐำนของกำรวิจัย ( Hypothesis to be tested)  
1. ผลงานประติมากรรมเซรามิกใต้น้้า จะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งใหม่ ที่จะ

เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเลเพื่อทดแทนแนวปะการังท่ีเสื่อมโทรมจากการท่องเที่ยว  
2. ผลงานประติมากรรมเซรามิกใต้น้้าสามารถเพ่ิมจ้านวนของปะการัง และเป็นแหล่งอนุรักษ์

สัตว์น้้าได้  
3. ผลงานประติมากรรมเซรามิกใต้น้้าจะเป็นระบบนิเวศรูปแบบใหม่ คือ การท่องเที่ยว

สามารถส่งเสริมระบบนิเวศ มิใช่การใช้สอยแต่เพียงอย่างเดียว  
 
ขอบเขตของกำรวิจัย (Scope or delimitation of the study)  

ขอบเขตของการศึกษา ประติมากรรมเซรามิกใต้น้้าเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์ระบบนิเวศแนว
ปะการัง จังหวัดกระบี่ มีดังนี้  

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา  
1.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ การท้าปะการังเทียม ลักษณะ 

รูปทรง วัสดุ ความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ต่อผลงานที่มีผลต่อระบบนิเวศ ขนาดพ้ืนที่แสดงงานเพ่ือ
ความเหมาะสมในงานวิจัย การปลูกปะการังทดแทน การศึกษาปะการังเทียมในแต่ละ
รูปแบบ ดังนี้  

1.1.1 รูปแบบเพื่อเป็นแหล่งท้าการประมง  
1.1.2 รูปแบบเพื่อเป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรประมง 3. รูปแบบเพ่ือ

ป้องกันชายฝั่ง  
1.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ อุณหภูมิ กระแสน้้า แรงดัน 

สภาพพ้ืนที่ วัสดุที่ใช้ในการท้าปะการังเทียม(เซรามิก)  
2. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ชนิดของปะการังในพ้ืนที่ 

ชนิดของสัตว์ที่อาศัยอยู่ในแนวปะการังของพ้ืนที่ 
3. ขอบเขตของกลุ่มตัวอย่าง ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่ม

นักท่องเที่ยวประเภทนักท่องเที่ยวทางทะเล และกลุ่มชาวบ้าน จังหวัดกระบี่  
4. ขอบเขตด้านเวลา ช่วงเวลาท่ีท้าการศึกษา และเก็บรวบรวมข้อมูลอยู่ในช่วงเดือน

กุมภาพันธ์ 2560 - มิถุนายน 2560  
5. ขอบเขตด้านพื้นที่ การศึกษานี้มุ่งศึกษาแหล่งท่องเที่ยวแนวปะการัง ภายในจังหวัดกระบี่

เท่านั้น  
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ (Definition)  

1. แนวปะการัง หมายถึง แหล่งอนุบาลตัวอ่อน แหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งผสมพันธุ์ของสัตว์น้้า 
แหล่งอาหารของสัตว์น้้า แหล่งหลบภัย แหล่งวางไข่ และที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์ทะเลนานาชนิด 
เช่น เต่าทะเล หมึก กุ้ง หอย ปลา เป็นต้น จากการส้ารวจ พบปลาในแนวปะการังมากกว่า 800 ชนิด 
เปรียบได้ว่าแนวปะการังนั้นเปรียบเสมือนป่าดงดิบบนพ้ืนแผ่นดิน 
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2. แนวปะการังเสื่อมโทรม หมายถึง การเกิดความเสียหายในแนวปะการัง ส่งผลกระทบให้
ประชากรของสิ่งมีชีวิตในบริเวณแนวปะการังม้านวนลดลง อันเนื่องมาจากหลายสาเหตุ อาทิเช่น การ
ท่องเที่ยว การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้้าทะเล การปล่อยน้้าเสียลงทะเลเป็นต้น 

3. ปะการังเทียม หมายถึง  เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ อย่างมีแบบแผน เพ่ือ
ดัดแปลงสภาพของพ้ืนท้องทะเลให้อุดมสมบูรณ์ให้เหมือนสมัยก่อน โดยปะการังตามธรรมชาติมีการ
ถูกท้าลายและเหลือจ้านวนน้อยลง โดยการจัดท้าสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยหรือเรียกง่าย ๆ ว่า  บ้าน
ปลา เลียนแบบบริเวณที่มีกองหินใต้น้้า ซากเรืออัปปาง หรือแนวปะการังธรรมชาติ โดยการใช้วัสดุที่
แข็งแรง ทนทาน มีน้้าหนัก สามารถต้านทานกระแสน้้าได้ ราคาไม่แพง มีรูปแบบที่มีช่องเงาให้สัตว์น้้า
ก้าบังหรือหลบซ่อนตัวได้ และน้าไปวางรวมกลุ่มกันในบริเวณต่าง ๆ ตามแนวชายฝั่งที่เหมาะสม 

4. ทะเลฝั่งอันดามัน หมายถึง ทะเลทางถาคใต้ของประเทศไทย นับตั้งแต่ปากน้้ากระบุรี 
จังหวัดระนอง ซึ่งจรดกับเขตแดนของประเทศสหภาพพม่า เรื่อยลงไปทางใต้จนถึงเขตแดนของ
ประเทศมาเลเซียที่จังหวัดสตูล ซึ่งอยู่ในช่องแคบมะละกา ระยะทางยาวประมาณ 937 กิโลเมตร รวม
ความยาวชายฝั่งทะเลไทยทั้งหมดได้ประมาณ 2,815 กิโลเมตร 

5. ประติมากรรมเซรามิกใต้น้้า หมายถึง ผลงานศิลปะที่แสดงออกด้วยรูปทรงสามมิติ ที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือติดตั้งใต้น้้า โดยใช้เซรามิกเป็นวัสดุหลักในการสร้างสรรค์ผลงาน 

6. การสร้างสรรค์ หมายถึง การสร้างสิ่งต่าง ๆที่เป็นสิ่งใหม่และมีคุณค่า โดย เกิดขึ้นจาก
ความรู้และความเข้าใจของผู้สร้างสรรค์ หรือการต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่ให้เกิดเป็นสิ่งใหม่หรือดีขึ้น 

7. แรงบันดาลใจ หมายถึง แรงขับเคลื่อนในภายในจิตใจ ที่ส่งผลให้เกิดการคิดและ การ
กระท้าต่าง ๆ ที่สมควร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ประสงค์ไว้ 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. เป็นแนวทางให้กับการศึกษาและวิจัยเรื่องการท้าปะการังเทียมและการปลูกปะการังด้วย
วัสดุจากเซรามิก 

2. สร้างทางเลือกในการใช้ เซรามิก เป็นวัสดุในการสร้างปะการังเทียม ซึ่งเซรามิกสามารถ
สร้างรูปทรงได้หลากหลาย จึงสามารถสร้างสรรค์ปะการังเทียมได้ใกล้เคียงกับสภาพแวดล้อมและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

3. การปลูกปะการังทดแทนบนผลงานสร้างสรรค์ จะช่วยฟ้ืนฟูแนวปะกรังที่เสียหายไป โดย
ไม่ส่งผลกระทบ ท้าลาย หรือเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และท้าหน้าที่เป็นแหล่งอนุบาลปลาในขณะที่
รอปะการังเติบโตในขณะเดียวกัน 

4. ผลงานสร้างสรรค์ประติมากรรเซรามิกใต้น้้า ช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจรวมถึงการสร้าง
จิตใต้ส้านึกที่จะช่วยกันอนุรักษณ์ในแง่มุมของการดูแล ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลโดยเฉพาะแนว
ปะการัง ให้แก่ชุมชนที่อยู่ติดชายฝั่ง ผู้ประกอบการและ นักท่องเที่ยว 

5. คนในชุมชนได้เกิดความตระหนักและหวงแหนพ้ืนที่ ๆ ใช้ในการติดตั้งผลงาน เพ่ือใช้เป็น
แหล่งอนุบาลปลาที่จะเติบโตเป็นแหล่งอาหารต่อไปในอนาคต 
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6. จากการออกแบบผลงานจากการวิจัยในครั้งนี้ มีคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ที่ใช้ในการ
ประดับตกแต่งตู้ปลาหรือสร้างความงามทางบรรยากาศใต้ท้องทะเลให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้พบเห็น 
สร้างความเพลิดเพลินสนุกสนานและสอดแทรกเนื้อหาสาระของระบบนิเวศในแนวปะการังอีกด้วย 

7. ผลงานสร้างสรรค์จะท้าหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ให้สามารถอยู่
ร่วมกันและพ่ึงพาซึ่งกันและกันเกิดเป็นการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพ่ือใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบภายใต้หัวข้อ  ประติมากรรม
เซรามิกใต้น ้าเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์ระบบนิเวศแนวปะการัง จังหวัดกระบี่ (CERAMIC SCULPTURE 
UNDERWATER TO PROMOTE THE CONSERVATION OF CORAL REEF ECOSYSTEM KRABI) 
ซึ่งผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ที่จะหาแนวทางแก้ไขปัญหาการเสื่อมโทรมของปะการังอันเป็นผลกระทบถึง
ภาพรวมของแนวปะการังหรือระบบนิเวศในแนวปะการัง และการสร้างความเข้าใจเรื่องของการดูแล
รักษาแนวปะการังให้แก่ชุมชน นักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการด้วยวิธีการสร้างประสบการและปลูก
จิตส้านึกที่ดีในการอนุรักษ์แนวปะการัง ผลงานออกแบบจะท้าหน้าที่ในการฟ้ืนฟูแนวปะการังและ
สามารถมีปฎิสัมพันธกับมนุษย์ การสืบค้นข้อมูลจึงเป็นสิ่งส้าคัญที่เป็นข้อมูลสนับสนุนและใช้เป็น
แนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ โดยแบ่งข้อมูลต่าง ๆ ดังนี  

1. ข้อมูลการกระท าของมนุษย์ที่ส่งผลต่อแนวปะการังในประเทศไทย 
1.1 ปัญหาหลักที่เกิดขึ นกับแนวปะการังจากการกระท้าของมนุษย์ 
1.2 การอนุรักษ์และการฟื้นฟู 

2. ข้อมูลแนวปะการังและระบบนิเวศในแนวปะการังฝั่งทะเลอันดามัน 
2.1 ปะการังในฝั่งทะเลอันดามัน 
2.2 ระบบนิเวศในแนวปะการัง 

3.ข้อมูลการปลูกปะการังและปะการังเทียม 
3.1 การปลูกปะการัง 
3.2 ปะการังเทียม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

1. ข้อมูลการกระท าของมนุษย์ที่ส่งผลต่อแนวปะการังในประเทศไทย  
1.1 ปัญหาหลักที่เกิดขึ้นกับแนวปะการังจากการกระท าของมนุษย์ 
ปัญหาหลักที่ยังคงเกิดขึ นกับแนวปะการังในประเทศไทย นอกเหนือจากปัญหาที่เกิดขึ นตาม

ธรรมชาติแล้ว ในปัจจุบันมีปัญหาภัยคุกคามที่เกิดจากการกระท้าของมนุษย์ ปัญหาที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบอย่างชัดเจน ดังนี   

การลักลอบท้าการประมงตามเกาะที่อยู่ห่างไกลจากหน่วยตรวจของอุทยานฯ เช่น เกาะบอน 
กองหินริเชลิว กองหินม่วง-หินแดง เป็นสิ่งที่เกิดขึ นมาเป็นเวลาช้านาน มีการแจ้งข่าวจากเรือ
ท่องเที่ยวด้าน ้าว่ามีการลักลอบท้าการประมงโดยปั่นไฟใช้อวนล้อมอยู่เสมอ การแก้ไขปัญหายังไม่มี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากเจ้าหน้าที่อุทยานฯที่อยู่ประจ้าการตามเกาะต่าง ๆมีจ้านวนน้อย โดยเฉพาะ
ในช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จึงไม่สามารถออกตรวจตราการลักลอบกระท้าผิดได้ เนื่องจากไม่มี
ความปลอดภัยทั งในด้านการเดินเรือขนาดเล็ก และการเข้าจับกุมผู้กระท้าผิด ในการแก้ไขปัญหามี
ความจ้าเป็นต้องได้รับความร่วมมือในการตรวจตราจากหน่วยงานอื่นด้วย เช่น กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง กรมประมง กองทัพเรือ ต้ารวจน ้า ฯลฯ รวมทั งขอความร่วมมือจากบุคคลทั่วไปใน
การแจ้งข่าวการลักลอบกระท้าผิด โดยต้องมีหลักฐานประกอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่1 การลักลอบท้าการประมงในทะเล 
ที่มา : การลักลอบท าประมงผิดกฎหมาย, เข้าถึงเม่ือ 02 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก 
http://www.khaochad.com/16549/?r=1&width=1366 
 

การพัฒนาชายฝั่ง เช่นการก่อสร้างที่มีการเปิดหน้าดิน ขุดลอกพื นที่ชายฝั่ง เพื่อกิจการต่าง ๆ 
เช่น ท้าถนน ก่อสร้างอาคาร ฯลฯ มีหลายแห่งที่ก่อให้เกิดปัญหาเรื่องตะกอนถูกชะลงสู่ทะเลในช่วงฤดู
ฝน หลายแห่งยังมีการจัดการป้องกันไม่ให้ตะกอนถูกพัดพาลงสู่ทะเลไม่ดีพอ เช่น บริเวณหน้า
สนามบินภูเก็ตท่ีก้าลังมีการก่อสร้างขยายเพ่ิมเติม และบริเวณอ่าวอ่ืน  ๆ ทางชายฝั่งตะวันตกของ
เกาะภูเก็ต เป็นต้น ในหลายพื นที่ตามเกาะต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหนาแน่น เช่น เกาะสมุย เกาะ
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เต่า ก็มีปัญหาเรื่องนี  ปัญหาในเรื่องนี สามารถแก้ไขได้หากมีการติดตามควบคุมให้มีการก่อสร้างเป็นไป
ตามท่ีก้าหนดในมาตรการของ EIA อย่างจริงจัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2 การขุดปรับพื นที่เพ่ือพัฒนาชายฝั่ง 
ที่มา : การพัฒนาชายฝ่ัง, เข้าถึงเมื่อ 02 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก 
http://www.md.go.th/engineering/index.php/2014-02-21-05-52-05/2015-10-01-07-30-
24/item/446 
 

การลักลอบปล่อยน ้าเสียลงทะเล : เป็นปัญหาที่เกิดขึ นในพื นที่ที่เป็นชุมชนขนาดใหญ่ 
ยกตัวอย่างเช่น ในจังหวัดภูเก็ต ถึงแม้ว่ามีระเบียบข้อบังคับให้โรงแรมที่มีขนาดใหญ่ (จ้านวนห้องเกิน
กว่า 80 ห้อง ขึ นไป) ต้องมีระบบบ้าบัดน ้าเสียก่อนปล่อยลงสู่ทะเล แต่ก็ยังมีข่าวว่ามีการลักลอบปล่อย
น ้าเสียโดยไม่ผ่านการบ้าบัด อ่าวป่าตองที่จังหวัดภูเก็ตมีชุมชนขนาดใหญ่ มีระบบบ้าบัดน ้าเสียรวม
ส้าหรับชุมชน แต่ในปัจจุบันยังไม่สามารถรองรับน ้าเสียทั งหมดได้ ผลกระทบที่เกิดขึ นกับแนวปะการัง
ในจุดที่เห็นได้ชัดคือบริเวณตอนในของอ่าวป่าตอง พบว่าแนวปะการังตรงจุดนั นเสื่อมโทรมลง ปัญหา
เช่นนี ยังพบเห็นชัดเจนตามอ่าวอ่ืน ๆ เช่น อ่าวกะตะ หาดไนยาง (เกาะภูเก็ต) อ่าวต้นไทรและอ่าวโละ
ดาลัม (เกาะพีพีดอน) เป็นต้น นอกจากน ้าเสียที่ปล่อยทางบกแล้ว น ้าเสียยังมาจากเรือท่องเที่ยว ใน
หลายพื นท่ีมีเรือท่องเที่ยวเข้าไปจอดเป็นจ้านวนมาก เช่นอ่าวมาหยา (เกาะพีพีเล) รวมถึงตามอ่าวต่าง 
ๆ ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะสุรินทร์ เรือส่วนใหญ่ยังไม่มีถังเก็บกักของเสียจาก
ห้องส้วม สิ่งปฏิกูลถูกปล่อยถ่ายเทลงสู่แนวปะการังโดยตรง ก่อให้เกิดไซยาโนแบคทีเรีย (สาหร่ายสี
ม่วงแกมน ้าเงิน) ขึ นคลุมแนวปะการัง สาหร่ายเหล่านั นก่อให้เกิดโรคกับปะการัง (coral disease) 
และยังเป็นตัวยับยั งการลงเกาะของตัวอ่อนปะการังอีกด้วย 
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ภาพที ่3 การลักลอบปล่อยน ้าเสียลงทิ งลงสู่ทะเล 
ที่มา : การลักลอบปล่อยน้ าเสียลงทะเล, เข้าถึงเมื่อ 02 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก 
http://www.ody-news.com/สาดน ้าเน่ารับสงกรานต์-ช/ 
 

การลักลอบเก็บปะการังและจับปลาสวยงามเพ่ือการค้า : ยังพบว่ามีการกระท้าผิดในกรณีนี 
อยู่โดยเฉพาะแถบจังหวัดภูเก็ต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4 การลักลอบเก็บปะการังน้ามาขายแบบผิดกฎหมาย 
ที่มา : การลักลอบเก็บปะการัง, เข้าถึงเมื่อ 02 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก 
http://marinegiscenter.dmcr.go.th/km/coral_doc16/?/feed/#.WX-Fhfm0m00 
 

การทิ งขยะลงทะเล : ขยะท่ีเป็นปัญหาใหญ่ต่อแนวปะการังคือ เศษอวน เกือบทุกท้องที่มัก
พบเศษอวนปกคลุมอยู่บนปะการัง อวนที่พบมีหลายประเภทและหลายขนาด ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเป็น
ปัญหาทั งสิ น อวนที่ปกคลุมปะการังจะท้าให้ปะการังตายไป เพราะปะการังไม่สามารถรับแสงแดดได้ 
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และสาหร่ายที่มีลักษณะเหมือนตะไคร่น ้าขึ นปกคลุมอวนอีกทีหนึ่ง สาหร่ายเหล่านั นจับตะกอนในมวล
น ้าไว้ ท้าให้ปะการังตายเร็วขึ น แหล่งที่มาของเศษอวนเกิดขึ นได้หลายทาง เช่น อาจเกิดจาก
ชาวประมงซ่อมอวนและตัดเศษอวนที่ไม่ใช้ทิ งลงทะเล ชาวประมงวางอวนถ่วงตามแนวปะการัง เมื่อ
อวนขาด และพันกับปะการัง ก็ไม่ได้เก็บขึ นมา อวนจากเรืออวนล้อมหรือเรืออวนลากขาด ถูกพัดพา
ไปตามกระแสน ้า และตกค้างบนแนวปะการัง การลากอวนใกล้ชายฝั่งตามเกาะต่าง ๆ อาจท้าให้อวน
ติดพันตามกองหิน ท้าให้อวนขาด และตกค้างอยู่ในแนวปะการัง อนึ่ง การลากอวนบนแนวปะการัง 
ตามท่ีมีการกล่าวถึงกันเสมอนั น ไม่น่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ นได้ เพราะชาวประมงไม่เสี่ยงที่จะให้อวนติด
พันกับปะการังซึ่งจะท้าให้อวนเสียหายด้วย อีกประการหนึ่งปลาส่วนใหญ่ที่พบในแนวปะการังไม่ใช่ฝูง
ปลาเศรษฐกิจที่ใช้บริโภค ส่วนใหญ่เป็นปลาสวยงาม ส่วนปลาเศรษฐกิจที่พบ เช่นปลากะรัง ปลา
สร้อยนกเขา ฯลฯ มักหลบอยู่ตามซอกปะการัง และไม่ได้อยู่แบบรวมฝูง ส่วนที่มีการกล่าวกันว่าลาก
อวนในแนวปะการังนั น แท้ที่จริง น่าจะเป็นพื นทรายที่มีกองหินปะปนอยู่ซึ่งบางแห่งอาจมีปะการังขึ น
คลุมหินอยู่อย่างประปราย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่5 เศษอวนจากชาวประมงท่ีพันติดในแนวปะการัง 
ที่มา : เศษอวนในแนวปะการัง, เข้าถึงเมื่อ 02 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก 
http://marinegiscenter.dmcr.go.th/km/coral_doc16/?/feed/#.WX-Fhfm0m00 
 

การลักลอบรื อปะการัง : ที่อยู่ติดหาดออกไปเพ่ือให้เป็นพื นทรายส้าหรับนักท่องเที่ยวลงเล่น
น ้า หรือขุดลอกแนวปะการังให้เป็นร่องน ้าเพื่อให้เรือขนาดเล็กสามารถวิ่งเข้าเทียบชายหาดได้ 
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ภาพที ่6 การขุดลอกร่องน ้าทะเลใกล้แนวปะการัง 
ที่มา : การขุดลอกร่องน้ าทะเล, เข้าถึงเมื่อ 02 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก 
http://news.thaipbs.or.th/content/260823 
 

การท่องเที่ยวในแนวปะการัง : ผลเสียหายที่เกิดจากนักท่องเที่ยวประเภทด้าที่ผิวน ้า (skin 
diving) ยืนเหยียบปะการัง จนแตกหักเสียหาย เห็นได้ชัดกว่าที่เกิดจากนักท่องเที่ยวที่ด้าน ้าลึก 
(scuba diving) ส่วนการทิ งสมอลงในแนวปะการังนั น ปัจจุบันพบน้อยลง แต่ก็ยังเป็นสิ่งที่เกิดขึ นใน
บางพื นที่ที่มีทุ่นไม่พอเพียง (เช่น หมู่เกาะพีพี) การให้อาหารปลาก็ยังเป็นสิ่งที่ทัวร์ด้าน ้าทั่วไปยัง
กระท้าอยู่ ปัญหาที่เกิดขึ นคือเกิดการเสียสมดุลในระบบนิเวศ เนื่องจากปลาหลายชนิดกินสาหร่ายเป็น
อาหาร (เช่น ปลานกแก้ว ปลาสลิดหินลายบั งเขียวเหลือง) แต่ปลาเหล่านี ถูกล่อให้กินขนมปั ง ท้าให้
สาหร่ายเพ่ิมปริมาณมากขึ นคลุมปะการัง ท้าให้ตัวอ่อนปะการังลงเกาะพื นไม่ได้ เนื่องจากไม่มีพื นที่
ว่าง การฟ้ืนตัวของแนวปะการังจะเกิดขึ นได้ยาก ควรแก้ปัญหาโดยสนับสนุนและรณรงค์ให้มีการ
ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง (ดังเช่น โครงการ  Green Fins ที่ด้าเนินการโดย 
ทช.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่7 การเดินเหยียบปะการังท้าให้เกิดความแตกหักเสียหาย 
ที่มา : การเหยียบปะการัง, เข้าถึงเมื่อ 02 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก 
http://marinegiscenter.dmcr.go.th/km/coral_doc16/?/feed/#.WX-Fhfm0m00 
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การเดินเหยียบย่้า พลิกปะการัง เพ่ือรื อหาหอย หมึกยักษ์ ปลิงทะเล ฯลฯ พบเห็นได้ทั่วไป
ตามแนวปะการังที่มีชาวประมงอาศัยอยู่ในละแวกนั น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่8 การพลิกปะการังเพ่ือหาสัตว์น ้าในช่วงน ้าลด ของชาวประมง 
ที่มา : การพลิกปะการัง, เข้าถึงเม่ือ 02 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก 
http://marinegiscenter.dmcr.go.th/km/coral_doc16/?/feed/#.WX-Fhfm0m00 
 

การเกิดรั่วไหลของน ้ามันลงทะเลและการชะล้างน ้ามันจากเรือประมง เรือท่องเที่ยว เรือหาง
ยาวลงสู่ทะเล เป็นสิ่งที่เกิดขึ นในหลายแห่ง แต่ยังไม่มีรายงานผลกระทบที่เกิดเป็นบริเวณกว้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่9 ตัวอย่างคราบน ้ามันรั่วไหลในทะเล 
ที่มา : คราบน้ ามันรั่วไหลลงสู่ทะเล, เข้าถึงเมื่อ 02 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก 
http://club.sanook.com/6314/ข่าวน ้ามันรั่วไหล/ 
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1.2 การอนุรักษ์และการฟื้นฟู 
การอนุรักษ์และการฟ้ืนฟูแนวปะการังเป็นมาตรการที่ส้าคัญที่สุดที่จะท้าให้ทรัพยากรแนว

ปะการังของประเทศสามารถด้ารงสภาพความสมบูรณ์อยู่ได้ ทั งนี ต้องมีการบริหารจัดการเน้นการมี
ส่วนร่วมควบคู่กับการใช้มาตรการทางด้านกฎหมาย ดังนี   

1 การอนุรักษ์แนวปะการัง  
    1.1 การแบ่งเขตการใช้ประโยชน์ในพื นที่แนวปะการังทั่วประเทศอย่างชัดเจน ประเทศ

ไทยมีแผนแม่บทการจัดการแนวปะการังของประเทศมาตั งแต่ปี พ.ศ.2535 ซึ่งประกอบด้วยนโยบาย 
มาตรการ และแนวทางการด้าเนินแผนงานและโครงการ ตลอดจนหลักเกณฑ์และการก้าหนดพื นที่
ภายใต้เขตการใช้ประโยชน์ในแนวปะการังของประเทศ แต่ยังไม่มีการประกาศใช้เขตการใช้ประโยชน์
กันอย่างจริงจัง ต่อมาในปี พ.ศ.2546 ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และมหาวิทยาลัย
รามค้าแหง ก็ได้เริ่มหันมาปรับปรุงแผนแม่บทดังกล่าวเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน โดยได้แบ่งเขตการใช้ประโยชน์ตามสถานภาพของแนวปะการังและศักยภาพการใช้ประโยชน์
ของชุมชมชนหลายฝ่าย เช่น ภาคธุรกิจท่องเที่ยว ชาวประมง พร้อมทั งก้าหนดมาตรการควบคุมหรือ
ห้ามท้ากิจกรรมที่ส่งผลกระทบ ทั งนี เพ่ือให้แนวปะการังคงอยู่ในสภาพสมดุลและลดความขัดแย้งใน
การใช้ประโยชน์จากแนวปะการัง ได้ด้าเนินงานและทดลองประกาศใช้ที่เกาะช้าง จังหวัดตราด เป็น
พื นที่น้าร่องทางฝั่งอ่าวไทย และควรก้าหนดมาตรการคุ้มครองอย่างเข้มงวดในพื นที่แนวปะการังนอก
เขตอุทยานทางทะเล ประกาศพื นที่คุ้มครองทางทะเลอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้ต่อประชาชน  

    1.2 หน่วยงานภาครัฐต้องเปิดโอกาสและสนับสนุนให้ประชาชนมีบทบาทในการอนุรักษ์
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอย่างจริงจัง แนวทางท่ีประชาชนสามารถร่วมมือท้าได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น 
ไม่ทิ งสมอลงในแนวปะการัง ใช้ทุ่นผูกเรือในแนวปะการัง ไม่ทิ งเศษซากอวนลงในทะเล ไม่เดินเหยียบ
ย่้าบนแนวปะการัง ไม่ปล่อยน ้าเสียลงในแนวปะการัง ท้าการประมงอย่างถูกวิธีโดยไม่ส่งผลกระทบต่อ
แนวปะการัง ไม่มีการลักลอบเก็บปะการัง ซึ่งพบว่าในอดีตมีการเก็บปะการังขึ นมาขายเพ่ือประดับตู้
โชว์หรือตู้ปลา แต่ในปัจจุบันมีทางออกในเรื่องนี เพราะมีการท้าแบบจ้าลองปะการังด้วยวัสดุเรซิน ซึ่ง
ใช้ทดแทนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี ต้องไม่ลักลอบจับปลาสวยงามในแนวปะการัง โดยเฉพาะในเขต
จังหวัดที่มีการประกาศเป็นพื นที่ควบคุมสิ่งแวดล้อม ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต และกระบี่ ประชาชนควร
ร่วมมือแจ้งข่าวให้ข้อมูลเบาะแสในเรื่องการลักลอบการกระท้าใด ๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อแนว
ปะการัง ฯลฯ ทั งนี  หน่วยงานภาครัฐ ต้องมีการประชาสัมพันธ์หลายรูปแบบ ให้ความรู้แก่ประชาชน
อย่างทั่วถึง เพ่ือให้เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์  

    1.3 ฝึกอบรมให้แก่ข้าราชการครูและนักเรียน มัคคุเทศก์ กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจเรือหางยาว
น้า.3 มีการอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่องในเรื่องการอนุรักษ์ปะการังแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ด้าเนินการเที่ยว กลุ่มชาวบ้าน ชาวประมง ตามหมู่บ้านใน  13 
จังหวัดที่อยู่ติดชายฝั่งทะเลที่มีแนวปะการัง ในบางท้องที่ เช่น จังหวัดภูเก็ต มีการจัดกิจกรรมค่าย
เยาวชนรักษ์ปะการัง มีการจัดตั งชมรมอนุรักษ์ปะการังและทรัพยากรธรรมชาติฝั่งอันดามันและจัดตั ง
กลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ปะการังขึ นที่บ้านบางเทา บ้านป่าตอง บ้านกะตะและกะรน โดยมีสมาชิกส่วน
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ใหญ่เป็นชาวบ้านในหมู่บ้านที่มีแนวปะการังและชาวบ้านที่ประกอบอาชีพขับเรือหางยาวพา
นักท่องเที่ยวชมปะการัง ทั งนี สมาชิกของชมรมและกลุ่มอาสาสมัครดังกล่าวข้างต้นได้ช่วยเหลือ
เจ้าหน้าที่ในการแจ้งข่าวสาร สอดส่องดูแลแทนเจ้าหน้าที่ในการเฝ้าระวังรักษาแนวปะการัง และ
ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการจับกุมและปราบปรามผู้กระท้าผิดกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรแนวปะการัง 
และได้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการด้าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในด้านการอนุรักษ์แนวปะการัง เช่น การ
ติดตั งทุ่นผูกเรือ นอกจากนี สถาบันวิจัยชีววิทยาและประมงทะเล ได้ด้าเนินการฝึกอบรมนักด้าน ้า
อาสาสมัครในการส้ารวจสภาพแนวปะการังภายใต้โครงการ “Reef Check Thailand” ในช่วงปี พ.ศ.
2545-2546 ซึ่งโครงการนี นอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้นักด้าน ้ามีความตระหนักในเรื่องการอนุรักษ์
ปะการังแล้ว ยังเป็นการสร้างเครือข่ายการให้ข่าวสารเป็นวงกว้ าง เนื่องจากโครงการนี ด้าเนินการ
ภายใต้โครงการใหญ่ที่เรียกว่า “Reef Check” ซึ่งมีเครือข่ายนานาชาติกระจายในหลายประเทศทั่ว
โลก ต่อมาสถาบันวิจัยชีววิทยาและประมงทะเล ได้เปลี่ยนโครงสร้างตามระบบราชการใหม่ เรียกว่า 
สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ด้า เนินโครงการ “Green fins” ร่วมกับ 
United Nations Environmental Programmer (UNEP โดยมีจุดประสงค์เ พ่ือสร้างเครือข่ายผู้
ประกอบธุรกิจด้าน ้า โดยให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์แนวปะการัง ปัจจุบันโครงการ  Green Fins ได้
ด้าเนินงานโดยสมาคมกรีนฟินส์ประเทศไทย (www.greenfins-thailand.org, วันที่เข้าถึง 8 ธันวาคม 
พ.ศ.2555)  

    1.4 ส่งเสริมการด้าเนินการวิจัยขั นพื นฐานทางด้านชีววิทยา และนิเวศวิทยาทางทะเลเป็น
ปัจจัยที่สนับสนุนโครงการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรแนวปะการัง ในปัจจุบันหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ทางด้านนี  ได้แก่หน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน ซึ่งตั งอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ตอนกลาง และตอนล่าง ซึ่งตั งอยู่ที่จังหวัดระยอง ชุมพรและสงขลา
ตามล้าดับ ส่งเสริมให้เกิดการศึกษาวิจัย หาองค์ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับพันธุกรรมและการปรับตัวของ
ปะการังเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการฟ้ืนฟูตนเอง (resilience) ให้กับปะการังและลดผลกระทบ
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และระดับน ้าทะเลมีแนวโน้มเพ่ิมขึ น  

 
2 การฟ้ืนฟูแนวปะการัง  
แนวปะการังในหลายพื นที่สามารถฟ้ืนตัวเองได้ตามธรรมชาติ ถ้าหากไม่มีสิ่งรบกวน ปะการัง

ก็สามารถแตก-หน่อเจริญเติบโตแพร่ขยายในพื นที่นั นได้ หากตั งเป้าหมายว่า ต้องการให้แนวปะการัง
แต่ละแห่งทั่วประเทศมีการฟ้ืน-ตัวเพ่ิมขึ น โดยมีปริมาณความหนาแน่นของปะการังที่มีชีวิตในพื นที่แต่
ละแห่งเพ่ิมขึ น 5-10% ต่อปี ซึ่งตัวเลขนี เป็นตัวเลขประมาณการคร่าวๆ ของอัตราการเพ่ิมต่อปีที่
เกิดขึ นตามธรรมชาติหากไม่มีการรบกวน หากสามารถควบคุมให้มีอัตราการฟ้ืนตัวได้ในระดับนี และ
หากไม่มีผลกระทบจากภัยธรรมชาติ คาดว่าในระยะ 5 ปีข้างหน้าแนวปะการังที่เสื่อมโทรมจะลด
จ้านวนลงไปมาก และแนวปะการังที่เสื่อมโทรมหมดไปในอีกระยะ 10 ปีข้างหน้า อย่างไรก็ตาม ใน
พื นที่บางแห่งการฟ้ืนตัวของแนวปะการังตามธรรมชาติอาจเกิดขึ นได้ช้ากว่าอัตราที่กล่าวข้างต้น 
เนื่องจากมีปัจจัยทางด้านกายภาพและชีวภาพรวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดจากมนุษย์ขัดขวาง เช่น 
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กิจกรรมการพัฒนาชายฝั่งที่ท้าให้เกิดตะกอน การท่องเที่ยว เป็นต้น ดังนั นในพื นที่แนวปะการังเสื่อม
โทรมบางแห่งจ้าเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูโดยมนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้อง  

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง ได้ด้าเนินการการศึกษาความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟูแนวปะการังเสื่อมโทรมใน
ประเทศไทยทางฝั่งทะเลอันดามัน เมื่อ พ.ศ.2537 ที่จังหวัดภูเก็ต จากการศึกษาเบื องต้นพบว่าแนว
ปะการังส่วนใหญ่มีศักยภาพในการฟ้ืนตัวได้เองตามธรรมชาติ แต่การเข้าฟ้ืนฟูโดยมนุษย์ก็สามารถเร่ง
ให้แนวปะการังบางแห่งมีการฟ้ืนตัวได้เร็วขึ น โดยสถาบันฯ ได้ทดลองฟ้ืนฟูแนวปะการังโดยวิธีต่าง  ๆ 
ทั งการย้ายปลูก การสร้างพื นที่ลงเกาะให้แก่ตัวอ่อนปะการังในธรรมชาติ การเร่งการสะสมของหินปูน
และเร่งการเจริญเติบโตของปะการังโดยใช้กระแสไฟฟ้า ซึ่งพบว่า 2 วิธีแรกประสบความส้าเร็จอย่าง
เห็นได้ชัด ได้แก่ 

    2.1 การย้ายปลูกปะการังเป็นวิธีการฟ้ืนฟูแนวปะการังวิธีหนึ่ง ซึ่งจากการศึกษาการย้าย
ปลูกปะการังเขากวาง (Acropora formosa ) และปะการังก้อน (Porites lutea) ของสถาบันวิจัย
และพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน พบว่า การรอดและการเจริญเติบโตของ
ปะการังดังกล่าวแตกต่างกันไปขึ นกับสภาพแวดล้อมของแต่ละบริเวณที่ท้าการศึกษา วิธีนี เหมาะสม
กับพื นที่สิ่งแวดล้อมเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปะการังแต่ยังขาดตัวอ่อนหรือเศษของปะการังที่
มีชีวิตที่จะสามารถเติบโตต่อไปในบริเวณนั น นอกจากนี ยังได้ท้าศึกษาการฟ้ืนตัวของปะการังเขากวาง
ในบริเวณที่ใช้เป็นแหล่งพันธุ์ ซึ่งพบว่าหากไม่ย้ายปะการังทั งโคโลนีออกในปริมาณที่มากเกินไป 
ปะการังที่เป็นแหล่งพันธุ์จะสามารถฟ้ืนตัวได้ในเวลาไม่นาน การย้ายปะการังจะเป็นวิธีที่เหมาะกับ
บริเวณที่จะมีการเปลี่ยนแปลงพื นที่แนวปะการัง เช่น การสร้างสะพาน ท่าเทียบเรือจึงจ้าเป็นจะต้อง
ย้ายปะการังออกจากบริเวณที่จะได้รับผลกระทบจากกิจกรรมดังกล่าว โดยทั่วไปเป็นการย้ายปะการัง
เพียงไม่กี่ชนิดที่มีความทนทานต่อการย้ายและเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วในพื นที่ที่ต้องการฟ้ืนฟู
อย่างรวดเร็วและเห็นผลชัดเจนในเวลาสั นๆ บริเวณดังกล่าวจะต้องมีพื นท้องทะเล และกระแสน ้าไม่
แรงจนเกิดไป ตลอดจนมีสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ เหมาะสมแก่การเจริญเติบโตของปะการังแต่การย้าย
ปะการังเพียงชนิดใดชนิดหนึ่งท้าให้สังคมปะการังที่เกิดขึ นประกอบด้วยปะการังที่ท้าการย้ายเพีย ง
ชนิดเดียว แตกต่างกับแนวปะการังที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ซึ่งจะมีปะการังหลายชนิดขึ นอยู่ปะปนกัน
ก่อให้เกิดเป็นสังคมปะการังท่ีซับซ้อน 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่10 ตัวอย่างการย้ายปลูกปะการังเขากวาง 
ที่มา : การย้ายปลูกปะการังเขากวาง, เข้าถึงเมื่อ 02 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก 
http://marinegiscenter.dmcr.go.th/km/coral_doc17/#.WX-Zbvm0m00 
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    2.2 การเสริม “พื นแข็ง” ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ในการฟ้ืนฟูแนวปะการัง กรณีนี เหมาะสมที่
จะท้าในพื นที่ที่ถูกท้าลายจนกระทั่งซากปะการังแตกหักป่นจากแรงระเบิด หรือซากปะการังถูกพายุ
ซัดขึ นไปกองอยู่บนหาด เหลือแต่พื นทรายไว้ ในกรณีเช่นนี  ตัวอ่อนปะการังขาดพื นแข็งส้าหรับยึด
เกาะเพ่ืองอกใหม่ ดังนั นจึงอาจจ้าเป็นต้องเสริมพื นแข็งลงไปในแนวปะการังนั น ที่ได้มีการทดลองกัน
แล้วนั น สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ได้ด้าเนินการที่เกาะ
ไม้ท่อน จังหวัดภูเก็ต โดยได้หล่อท่อคอนกรีตจัดเป็นรูปทรงหมอนสามเหลี่ยมวางในแนวปะการัง 
พบว่าภายในระยะเวลาประมาณ 7 ปี ปะการังสามารถเจริญเติบโตบนพื นคอนกรีตนั นได้ดี วิธีนี เหมาะ
กับบริเวณที่ขาดพื นที่ที่มั่นคงส้าหรับตัวอ่อนปะการังในธรรมชาติที่จะลงเกาะและเจริญเติบโต และ
พบว่าหากพื นที่ที่จัดสร้างมีความซับซ้อนมากจะมีจ้านวนโคโลนีของปะการังที่ลงเกาะมากกว่าพื นที่ที่มี
ความซับซ้อนน้อย โดยปะการังจะเริ่มลงเกาะบนแท่งคอนกรีตที่วางไว้นานประมาณปีเศษ ๆ และจะ
ค่อยๆ มีการเติบโตของปะการังที่ลงเกาะจนกระทั่งครอบคลุมพื นที่ลงเกาะทั งหมดและอาจขยายไป
บนพื นที่ในธรรมชาติ ดังตัวอย่างที่ได้ท้าการศึกษาบริเวณเกาะไม้ท่อน ซึ่งพบว่าหลังจากวางแท่ง
คอนกรีตไว้ 8 ปีเศษ ๆ จะมีองค์ประกอบชนิดและพื นที่ครอบคลุมของปะการังรวมทั งมีการพัฒนาของ
ประชาคมปลาใกล้เคียงกับแนวปะการังธรรมชาติในบริเวณเดียวกันวิธีนี เป็นวิธีที่เห็นผลค่อนข้างช้า มี
ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการสูง ชนิดและจ้านวนปะการังที่ลงเกาะจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื นที่ แต่มี
ข้อดีคือมีความหลากหลายของชนิดปะการังคล้ายกับที่มีอยู่ในธรรมชาติ จึงมีความทนทานต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมได้มากกว่าการย้ายปลูกปะการังซึ่งมีปะการังชนิดเด่น ๆ เพียงชนิดเดียว
หรือไม่ก่ีชนิดการฟ้ืนฟูแนวปะการังโดยวิธีใด ๆ ก็ตามจ้าเป็นจะต้องศึกษาปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้อง
กับการเจริญเติบโตของปะการัง รูปร่างของพื นที่ลงเกาะที่เหมาะสม รวมทั งสภาพคลื่นลมและพื นท้อง
ทะเลบริเวณท่ีจะจัดวางมากพอสมควร เพ่ือให้การฟ้ืนฟูประสบผลสูงสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่11 ตัวอย่างการเสริมพื นที่ยึดเกาะให้แก่ปะการังอ่อน 
ที่มา : การเพิ่มพื้นที่ลงเกาะให้กับตัวอ่อนปะการัง, เข้าถึงเมื่อ 02 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก 
http://marinegiscenter.dmcr.go.th/km/coral_doc17/#.WX-Zbvm0m00 
 

กิจกรรมการฟ้ืนฟูแนวปะการังดังกล่าวข้างต้นเป็นการสร้าง ”แนวปะการังแท้” แต่ก็ยังมี
กิจกรรมอีกประเภทหนึ่งที่เป็นการสร้าง “แนวปะการังเทียม” ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะส่งเสริมให้พื นที่นั น
มีความอุดมสมบูรณ์ในแง่เป็นแหล่งพันธุ์สัตว์น ้าเพ่ือการประมงพื นบ้านเป็นหลัก ดังเช่น แนวปะการัง
เทียมที่บ้านก้าพ่วน จังหวัดระนอง และแนวปะการังเทียมในอ่าวพังงา ซึ่งด้าเนินโครงการโดยกรม
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ประมง แนวปะการังเทียมท้าด้วยคอนกรีตหล่อเป็นรูปทรงลูกบาศก์กลวง วางกระจายบนพื นทรายใต้
ท้องทะเลในเขตที่ไม่ใช่แนวปะการัง ในระยะเริ่มแรกพื นผิวคอนกรีตจะถูกสิ่งมีชีวิตหลายประเภทขึ น
ปกคลุม เช่น หอยนางรม เพรียง ฟองน ้า ฯลฯ ผิวพื นคอนกรีตจะมีซอกโพรงขนาดเล็กเกิดมากขึ น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่12 ตัวอย่างแนวปะการังเทียมที่ใช้ทดแทนแนวปะการัง 
ที่มา : แนวปะการังเทียม, เข้าถึงเมื่อ 02 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก 
https://nongmilk.wordpress.com/2012/01/10/ปะการังเทียม/ 
 

พื นผิวคอนกรีตจะถูกสิ่งมีชีวิตหลายประเภทขึ นปกคลุม เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเล
นานาชนิด เนื่องจากมีสิ่งมีชีวิตเหล่านั นยึดเกาะ ท้าให้เกิดเป็นที่อยู่ที่หลบภัยของสัตว์ขนาดเล็ก เช่น 
ลูกกุ้ง ลูกปู ลูกปลา ฯลฯ เมื่อมีสัตว์เล็กปริมาณมากขึ น สัตว์ใหญ่ก็มีปริมาณมากขึ นตามไปด้วย เพราะ
สัตว์ใหญ่เข้ามากินสัตว์เล็ก พื นทะเลบริเวณนั นก็มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ นเนื่องจากมีซากสิ่งมีชีวิต 
หรือมีสิ่งขับถ่ายสะสมบนพื นทะเล ซึ่งเป็นอาหารส้าหรับสัตว์หน้าดิน เช่น ไส้เดือนทะเล ซึ่งไส้เดือน
ทะเลก็เป็นอาหารปลาอีกทอดหนึ่ง ดังนั นพื นที่นี จึงเป็นระบบนิเวศท่ีก่อตัวขึ นใหม่โดยที่มนุษย์ได้เข้าไป
เริ่มเสริมสร้างให้ในขั นแรก โครงการสร้างปะการังเทียมอีกแห่งหนึ่งที่น่ าสนใจ คือ โครงการใน
พระราชด้าริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยใช้ซากตู้รถไฟจ้านวน  208 ตู้ ทิ งใน
ทะเลลึกในเขตอ้าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ในปี พ.ศ.2545 โครงการประสบผลส้าเร็จเป็นที่น่าพอใจ 
เพราะพื นทะเลแหล่งนี กลับมีความอุดมสมบูรณ์ขึ น สามารถเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลนานา
ชนิด ทั งสัตว์ที่เกาะติดบนตู้รถไฟ รวมทั งปลาที่เข้ามาอาศัยอยู่เป็นการถาวรและชนิดที่เข้ามาหากิน
เป็นครั งคราว ในช่วงระยะเวลาหลังจากวางตู้รถไฟในทะเลไปเพียงหนึ่งปีพบว่าสัตว์ที่เข้ามาเกาะติด
บนตู้รถไฟมีปริมาณมากพอสมควร ซึ่งหากระยะเวลาผ่านไปนานขึ น จะท้าให้มีความหลากหลากของ
สัตว์ต่าง ๆ เพ่ิมขึ น ทั งในแง่ชนิดและจ้านวน สัตว์เหล่านี เป็นแหล่งดึงดูดให้สัตว์น ้าจ้าพวกปลาให้เข้า
มาอาศัยหรือเข้ามาหาอาหารเพ่ิมมากขึ น ซึ่งนอกจากจะเป็นผลดีทั งในแง่ของการเป็นแหล่งท้าการ
ประมงพื นบ้านก่อให้เกิดรายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่นและเป็นการลดการท้าลายทรัพยากรจากเรือ
อวนลากแล้ว ยังเป็นแหล่งที่มาของรายได้จากการท่องเที่ยว ด้าน ้า และตกปลาส้าหรับนักท่องเที่ยวได้

 

https://nongmilk.wordpress.com/2012/01/10/ปะการังเทียม/
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อีกทางหนึ่ง และคาดว่าในอนาคตในพื นที่อีกหลายแห่งยังสามารถจมซากเรือเพ่ือใช้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวด้าน ้า ทดแทนแนวปะการังตามธรรมชาติได้เป็นอย่างดี 
 

2. ข้อมูลแนวปะการังและระบบนิเวศในแนวปะการังฝั่งทะเลอันดามัน 
2.1 ปะการังในฝั่งทะเลอันดามัน 
ชายฝั่งคาบสมุทรด้านตะวันตกของประเทศไทยมีความยาวประมาณ 700 กิโลเมตรเป็นเขตที่

ติดกับทะเลอันดามัน มีพื นที่ของจังหวัดต่าง ๆกระจายจากทางตอนเหนือลงมาทางตอนใต้ได้แก่ 
จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล โดยที่ไหล่ทวีป มี
ความกว้างออกไปจากชายฝั่งจังหวัดระนองประมาณ 108 กิโลเมตร ไหล่ทวีปค่อยๆคอดเข้ามาใกล้
ชายฝั่งบริเวณจังหวัดภูเก็ต โดยมีความกว้างประมาณ 27 กิโลเมตร และค่อยๆกว้างขึ นอีกเมื่อลงไป
ทางตอนใต้ โดยมีความกว้างออกมาจากชายฝั่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่13 แผนที่ชายฝั่งทะเลอันดามันทางตอนใต้ของประเทศไทย 
ที่มา : แผนที่ทะเลอันดามัน, เข้าถึงเมื่อ 02 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก 
http://sorayaadam.blogspot.com 
 

เกาะในทะเลอันดามันนับร้อยเกาะ กระจายอยู่ตั งแต่ใกล้ชายฝั่งของแผ่นดินใหญ่ออกไปจน
ใกล้เขตขอบไหล่ทวีป เกาะที่อยู่ใกล้ไหล่ทวีปเช่นหมู่เกาะสิมิลัน และหมู่เกาะสุรินทร์ อยู่ในเขตทะเล
ลึก การฟุ้งกระจายของตะกอนพื นท้องทะเลเมื่อมีคลื่นลมจะเกิดขึ นได้น้อยกว่าในเขตทะเลน ้าตื น 
ดังนั นหมู่เกาะที่อยู่ในเขตทะเลลึกจึงมีน ้าที่ใสสะอาดเหมาะแก่การพัฒนาของแนวปะการังมาก เพราะ
แสงสามารถส่องลงพื นได้ดี แนวปะการังในพื นที่ดังกล่าวนี ก่อตัวถึง พื นที่ในระดับความลึก 20 - 30 

 



18 
 

เมตร ในขณะที่ปะการังในเขตน ้าตื นซึ่งมีน ้าทะเลค่อนข้างขุ่น โดยทั่วไปแนวปะการังกระจายถึงระดับ
ความลึก 3 - 10 เมตร อย่างไรก็ตามการก่อตัวของแนวปะการังตามระดับความลึกมากน้อยเท่าใดนั น
ยังขึ นอยู่กับความลาดชันของชายฝั่งด้วย เกาะที่อยู่ ในเขตน ้าลึกมีชายฝั่งที่ลาดลึก แนวปะการังใน
บริเวณนั นจึงมีโอกาสก่อตัวแผ่ขยายครอบคลุมลงสู่พื นที่ระดับลึกได้มากกว่าเกาะที่อยู่ในเขตน ้าตื น 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่14 แผนที่แนวปะการังและสภาพภูมิประเทศแบบสองมิติของทะเลฝั่งอันดามัน 
ที่มา : Thailand killed and missing per province, เข้าถึงเมื่อ 02 เมษายน 2560, เข้าถึงได้
จาก 
http://www.grid.unep.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid
=253&lang=en&project_id=1983F290 
 

การศึกษาทางด้านธรณีวิทยาที่เก่ียวเนื่องกับการพัฒนาก่อตัวของแนวปะการังในประเทศไทย
ยังมีน้อย ตัวอย่างการศึกษาเรื่องนี โดย (Tudhope และ Scoffin, 1994) พบว่าแนวปะการังที่อ่าวตัง
เข็นเริ่มมีพัฒนาการก่อตัวมาเป็นเวลาประมาณ 6,000 ปี โดยปะการังกลุ่มแรกได้ก่อตัวบนพื นหิน
บริเวณปีกอ่าวทั งสองด้าน ปะการังเจริญเติบโต  
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สภาพของแนวปะการังในพื นที่จังหวัดกระบี่  
แนวปะการังส่วนใหญ่กระจายอยู่ตามเกาะต่าง ๆ มีแนวปะการังเพียงส่วนน้อยที่ก่อตัวได้บ้าง

ตามชายฝั่งแผ่นดินใหญ่รวมพื นที่ของแนวปะการังทั งหมดประมาณ 13.53 ตารางกิโลเมตร แนว
ปะการังที่อยู่ตามเกาะต่าง ๆ ส่วนใหญ่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ปานกลาง อย่างไรก็ตามสภาพที่เสื่อม
โทรมก็สามารถพบได้ทั่วไปตามเกาะที่มีป่าชายเลนขึ นได้ดี เช่น เกาะปู เกาะกลวง เกาะลันตาใหญ่ 
ส้าหรับแหล่งที่มีปะการังโดยรวมอยู่ในสภาพสมบูรณ์ดีพบเพียง 2 แหล่ง คือที่เกาะยูงและเกาะบิด๊ะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่15 ปะการังในพื นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ 
ที่มา : แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินสิ่งแวดล้อม จังหวัดกระบี่, เข้าถึงเมื่อ 02 เมษายน 2560, เข้าถึง
ได้จาก 
http://web2.onep.go.th/eurban/protect_area/index.php/21-krabi/2-naturaldata/342-
2015-08-22-08-30-5 
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หน่วยงานที่สนับสนุนในการฟ้ืนฟูแนวปะการัง จังหวัดกระบี่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่16 สัญลักษณ์กรมประมง 
ที่มา : กรมประมง, เข้าถึงเม่ือ 02 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก 
http://www.fisheries.go.th/fpo-krabi/ 
 
 ส้านักงานประมงจังหวัดกระบี่ 

ปี พ.ศ. 2532 กรมประมง ได้จัดส่งเรือตรวจประมงทะเล 09 พร้อมก้าลังเจ้าหน้าที่จ้านวน8 
นายเข้ามาปฏิบัติงานตรวจปราบปรามจับกุมผู้กระท้าผิด พ.ร.บ. การประมง ในทะเลอันดามัน ตั งแต่
จังหวัดระนองถึงจังหวัดสตูล ต่อมาในปี พ.ศ. 2532 กรมประมงได้จัดตั งหน่วยตรวจการประมงเขต 5 
จ.ภูเก็ต โดยใช้อาคารส้านักงานหลังเก่าของศูนย์พัฒนาประมงทะเลฝั่งอันดามัน จ.ภูเก็ต เป็นที่ท้าการ
ชั่วคราว และในปีพ.ศ. 2536 กรมประมงได้จัดสรรงบประมาณให้ก่อสร้างส้านักงานใหม่ โดยขอใช้
ที่ดินบริเวณศูนย์ราชการรอง ( คลองจิหลาด) หมู่ที่ 7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่  เนื อที่ประมาณ 5.6 
ไร่  สร้างส้านักงานและอาคารประกอบอ่ืน ๆ งบประมาณ 19,800,000 บาท ซึ่งได้สร้างเสร็จในปี 
พ.ศ. 2539 จึงได้ย้ายที่ท้าการมาจากจังหวัดภูเก็ตมาอยู่ที่ส้านักงานแห่งใหม่ชื่อว่า “งานอนุรักษ์
ทรัพยากรประมงทะเลประจ้าฝั่งอันดามันจังหวัดกระบี่”เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2539 
 

2.2 ระบบนิเวศในแนวปะการัง 
แนวปะการัง เป็นแนวหินปูนใต้ทะเลในระดับน ้าตื นที่แสงแดดส่องถึง หินปูนดังกล่าวเป็นผล

มาจากการเจริญเติบโตของปะการังหลายๆ ชนิด นอกจากนี  ยังมีสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ อีกหลายชนิดที่มีส่วน
เสริมสร้างหินปูนพอกพูนสะสมในแนวปะการัง เช่น สาหร่ายหินปูน หอยที่มีเปลือกแข็ง ฯลฯ ทั ง
ปะการังเองและสิ่งมีชีวิตที่สร้างหินปูนได้ เมื่อตายไปแล้วจะยังคงเหลือซากหินปูนทับถมพอกพูนต่อไป 
เนื่องจากแนวปะการังประกอบด้วยปะการังหลายชนิดและปะการังแต่ละชนิดมีลักษณะโครงสร้าง
แตกต่างกันไป ท้าให้โครงสร้างของแนวปะการังมีลักษณะซับซ้อน เต็มไปด้วยซอกหลืบเหมาะสมต่อ
การด้ารงชีวิตสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ เช่น ปลาชนิดต่าง ๆ กุ้ง หอย ดาวทะเล ปลิงทะเล ฟองน ้า ปะการังอ่อน 
กัลปังหา หนอนทะเล สาหร่ายทะเล เป็นต้น ท้าให้แนวปะการังเป็นระบบนิเวศที่มีความซับซ้อน และ
มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงที่สุดในทะเล ความอุดมสมบูรณ์ของแนวปะการังดึงดูดให้มีการใช้
ประโยชน์จากแนวปะการัง  

 



21 
 

ชีววิทยาและระบบนิเวศปะการัง “ชนิดและการแพร่กระจาย”  
ปะการังเป็นสัตว์ทะเลที่ไม่มีกระดูกสันหลัง แต่มีหินปูนเป็นโครงร่างแข็ งที่เปรียบเสมือน

กระดูก หินปูนที่ว่านี เป็นส่วนที่รองรับเนื อเยื่อตัวปะการัง ซึ่งมีรูปทรงเป็นทรงกระบอกเล็ก ๆ และที่
ปลายกระบอกจะมีหนวดที่คอยโบกสะพัดเพ่ือจับอาหารที่เป็นแพลงก์ตอนในน ้า อาหารที่ปะการังใช้
ในการด้ารงชีพส่วนหนึ่งยังมาจากสารอาหารที่สาหร่ายสร้างขึ น สาหร่ายที่ว่านี โดยทั่วไปเรียกว่า “ซู
แซนเทลลี่” (Zooxanthellae) เป็นสาหร่ายเซลล์เดียว (single cell algae) ที่มีอยู่เป็นจ้านวนมากใน
เนื อเยื่อของตัวปะการัง โดยปะการัง  

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่17 ตัวอย่างสาหร่ายซูแซนเทลลี่ (zooxanthellae) 
ที่มา : สาหร่ายซูแซนเทลลี่ (zooxanthellae), เข้าถึงเมื่อ 02 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก 
http://coralreef.noaa.gov/aboutcorals/coral101/symbioticalgae/resources/zoox_santo
s.jpg 
 

หากสังเกตตามผิวหินปูนของปะการัง จะเห็นช่องที่เป็นที่ฝังตัวของตัวปะการัง ซึ่งอาจจะเป็น
ช่องเล็ก ๆ เพียง 1 มิลลิเมตรจนถึงขนาด 2-3 เซนติเมตร ทั งนี ขึ นอยู่กับชนิดของปะการัง ลักษณะช่อง
อาจจะเป็นช่องกลม รี เหลี่ยม หรืออาจเป็นร่องยาวก็ได้ โดยช่องที่ว่านี เป็นที่อยู่ของปะการังแต่ละตัว
หรือหลายตัวก็ได้ในกรณีที่เป็นร่องยาว ดังนั น จะเห็นว่าในปะการังหนึ่งก้อน หนึ่งกอ หรือหนึ่งแผ่น 
ประกอบขึ นด้วยตัวปะการังจ้านวนมาก โดยมีเนื อเยื่อเชื่อมติดกัน เราจึงมักเรียกกันว่า “ปะการังอยู่
กันเป็นกลุ่ม (colony)” ตัวปะการังจ้านวนมากประกอบขึ นมาเป็นกลุ่มก้อน เป็นผล 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่18 ตัวอย่างปะการังแบบอยู่กันเป็นกลุ่ม (colony) 
ที่มา : ปะการังแบบอยู่กันเป็นกลุ่ม (colony), เข้าถึงเมื่อ 02 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก 
http://marinegiscenter.dmcr.go.th/km/coral_doc2/#.WX_kVPm0m01 
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ชนิดปะการังในประเทศไทย รายชื่อชนิดปะการังในประเทศไทย และเอกสารแสดงชนิด
ปะการังท่ีพบในประเทศไทย พบรวม 18 วงศ ์71 สกุล 389 ชนิด ทั งนี จ้านวน 273 ชนิด เป็นพวกที่มี
ตัวอย่างรวบรวมไว้ตามพิพิธภัณฑ์ที่สถาบันต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ส่วนอีก 116 ชนิด เป็นพวกที่คาด
ว่าน่าจะมีโอกาสพบในน่านน ้าไทย ซึ่งจ้านวนชนิดปะการังที่พบทั งทางฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทย 
โดยมีตัวเลขแสดงจ้านวนชนิดที่มีรายงานการพบ และจ้านวนชนิดที่ยังไม่มีรายงานการพบแต่คาดว่ามี
ในพื นที่ โดยการคาดการณ์นี  ยึดจากแผนที่การแพร่กระจายของชนิดปะการังจากหนังสือ “Coral of 
the World” (Veron, 2000)รายละเอียดของชนิดปะการังในประเทศไทย มีดังนี   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 19 รายละเอียดของปะการังชนิดต่าง ๆ ในประเทศไทย 
ที่มา : รายละเอียดของชนิดปะการังในประเทศไทย, เข้าถึงเม่ือ 02 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก 
http://marinegiscenter.dmcr.go.th/km/coral_doc3/#.WX_syfm0m01 

 
ปะการัง ( Coral ) เมื่ออยู่รวมกันในบริเวณหนึ่งเราเรียกว่าแนวปะการัง ( Reef ) ก็เหมือนกับ

ต้นไม้ เมื่ออยู่ต้นเดียวเราเรียกต้นไม้ เมื่อมีอยู่รวมกันมาก ๆ เราเรียกว่าป่า ดังนั นแนวปะการังก็
เปรียบเสมือนเป็นป่าแห่งท้องทะเล แนวปะการังในท้องทะเลไทยมีหลายแบบคือ  
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1. ปะการังบริเวณแนวราบ เป็นส่วนที่อยู่ติดกับชายฝั่ง บริเวณใกล้ชายฝั่งมักไม่มีปะการังอยู่
เลย (หาดทราย) เพราะเวลาน ้าลงบริเวณนี จะโผล่พ้นน ้าเป็นเวลานานท้าให้มีการเปลี่ยนอุณหภูมิมาก 
และยังมีอิทธิพลมาจากน ้าจืดที่ไหลออกจากชายฝั่งเวลาที่มีฝนตกลงมา ปะการังริมฝั่งจะพบมาก
บริเวณนอกของแนวราบใกล้แนวสันที่ห่างชายฝั่ง  

2. ปะการังบริเวณแนวสัน เป็นเขตรอยต่อระหว่างแนวราบส่วนบนและแนวลาดชัน บริเวณนี 
เป็นบริเวณที่มีปะการังชนิดต่าง ๆ อยู่เป็นจ้านวนมาก ลักษณะเด่นของที่ขึ นอยู่บริเวณนี คือ โขด จาน 
และก่ิง  

3. บริเวณแนวลาดชัน อยู่ในบริเวณน ้าลึก เป็นส่วนที่ลาดลงสู่พื นทะเลบริเวณนี มีปะการังอยู่
ไม่มากนัก ลักษณะของปะการังบริเวณแนวลาดชันคือปะการังกิ่ง ปะการังแผ่น ปะการังอ่อน และ
กัลปังหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 20 รายละเอียดแนวปะการังในลักษณะต่าง ๆ 
ที่มา : แผนที่แนวปะการัง, เข้าถึงเมื่อ 02 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก 
http://www.sci.psu.ac.th/chm/biodiversity/coral_basic.html 
 
กลุ่มปะการังในลักษณะต่าง ๆ 

1. กลุ่มปะการังบนพื นทราย ( patch reef ) 
เป็นลักษณะของปะการังขึ นเป็นกลุ่มอยู่บนพื นทราย โดยที่แต่ละกลุ่มอาจเป็นปะการังชนิด

โขดใหญ่และมีปะการังชนิดอ่ืน ๆ บนโขดนั น เป็นลักษณะของรูปแบบการเกิดของแนวปะการังใน
พื นที่ซึ่งค่อนข้างจะเปิดรับแรงปะทะของคลื่นมากกว่าปะการังริมฝั่ง หรือพบบริเวณร่องน ้าระหว่าง
เกาะซึ่งมีกระแสน ้าไหลเชี่ยว ถึงแม้จะมีการสร้างหินปูนแต่ไม่มีการก่อเป็นแนวหินปะการัง ในกลุ่ม
ปะการังบนพื นทรายนี จะมีความหลากหลายของชนิดสัตว์รวมทั งปะการัง แต่ในบางพื นที่อาจจะพบ
เพียงปะการังโขด หรือปะการังเขากวางเพียงอย่างเดียว 
 
 

 

http://www.sci.psu.ac.th/chm/biodiversity/coral_basic.html
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ภาพที่ 21 ตัวอย่างกลุ่มปะการังบนพื นทราย 
ที่มา : ปะการังพ้ืนทราย, เข้าถึงเม่ือ 02 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก 
http://www.nemotour.com/knowledge/coral.htm 
 

2. กลุ่มปะการังบนโขดหิน ( coral community on rocky coast )  
เป็นปะการังที่เกาะยึดติดอยู่บนโขดหินใต้น ้า ชนิดของปะการังเป็นชนิดที่เติบโตได้ในแนว

ปะทะของคลื่นที่รุนแรงได้ มักเป็นปะการังที่เป็นแผ่นเคลือบบนหิน เป็นพุ่มเป็นกิ่งๆ และหนา หรือ
เป็นหัวขนาดเล็กยึดติดกับโขดหิน บริเวณนี มักจะไม่มีการทับถมของซากหินปูนจนเป็นแนวปะการัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 22 ตัวอย่างกลุ่มปะการังโขดหิน 
ที่มา : ปะการังโขดหิน, เข้าถึงเมื่อ 02 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก 
http://www.nemotour.com/knowledge/coral.htm 
 

3. แหล่งกัลปังหา และปะการังอ่อน ( sea fan and soft coral community ) 
เป็นบริเวณท่ีปะการังอ่อน กัลปังหา และ ปะการังแข็งขึ นอยู่ประปนกัน มักจะอยู่บริเวณที่น ้า

ลึกตั งแต ่10-50 เมตร อาจเป็นเป็นโขดหินใต้น ้า หรือบริเวณหัวแหลมที่มีกระแสน ้าไหลแรง 
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ภาพที่ 23 ตัวอย่างแหล่งกัลปังหา 
ที่มา : แหล่งกัลปังหา, เข้าถึงเมื่อ 02 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก 
http://www.nemotour.com/knowledge/coral.htm 
 
การสืบพันธุ์ของปะการัง  

ปะการังเป็นสัตว์ที่สามารถสืบพันธุ์ได้ 2 แบบ คือ แบบไม่อาศัยเพศและอาศัยเพศการสืบพันธุ์
แบบไม่อาศัยเพศ ในปะการังเกิดขึ นได้หลายลักษณะ ที่พบได้ทั่วไปคือการแตกหักจากก้อนปะการัง
เดิม (fragmentation) ซึ งอาจเกิดจากคลื่นลมตามธรรมชาติ หรือกิจกรรมจากมนุษย์ ถ้าส่วนที่หักตก
อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมก็จะสามารถเจริญเติบโตเป็นโคโลนีใหม่ขึ น นอกจากนั นปะการังยังสามารถ
สร้างโพลิปพร้อมโครงสร้างหินปูนขึ นมา และเม่ือโพลิปใหม่นี เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่จะหลุดออกมาจาก
โคโลนีแม่ (polyp expulsion) หรือในบางกรณีที่สภาวะแวดล้อมเปลี่ยนแปลง ไม่เหมาะสมหรือมีผู้ล่า 
โพลิปหรือเนื อเยื่อของปะการังบางชนิดก็อาจหลุดออกมาจากโคโลนีแม่ (polyp bail-out) ซึ่งวิธีนี มัก
เกิดเม่ือโคโลนีเดิมไม่แข็งแรงและไม่สามารถเติบโตต่อไปได้ และในปะการังบางชนิดเช่น ปะการังดอก
กะหล่้า (Pocillopora damicornis) สามารถผลิตตัวอ่อนปะการังได้ด้วยตัวเองจากไข่ที่ไม่ได้รับการ
ปฏิสนธิจากน ้าเชื อ (partheno-genesis)  

ส่วนการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ ระบบสืบพันธุ์ของปะการังมีทั งแบบที่แยกเพศ และมีสองเพศ
ในโคโลนีเดียวกันโดยส่วนใหญ่ปะการังจะเป็นกระเทย คือ มีเพศผู้และเพศเมียในตัวเดียวกัน มีส่ วน
น้อยที่แยกเพศในแต่ละโคโลนี ส่วนรูปแบบของการปฏิสนธิพบว่า ประมาณร้อยละ  75 ของปะการัง
จะปล่อยไข่และน ้าเชื อออกมาผสมและเกิดการปฏิสนธิเป็นตัวอ่อนในมวลน ้า (external fertilization) 
หรือเรียกว่ากลุ่มที่เป็น spawner โดยส่วนใหญ่ท้าการปล่อยเซลล์สืบพันธุ์เป็นจ้านวนมากเพียงครั ง
เดียวในรอบปี เช่น กลุ่มปะการังเขากวาง (Acroporidae) ส่วนอีกกลุ่มเป็นพวกที่มีการปฏิสนธิภายใน
โคโลนี (internal fertilization) แล้วปล่อยตัวอ่อนระยะว่ายน ้า (planula larvae) ออกมาในมวลน ้า
ภายหลัง หรือกลุ่ม brooder ซึ่งปริมาณการปล่อยตัวอ่อนครั งละไม่มากเท่ากับกลุ่มที่ปฏิสนธิภายนอก 
แต่สามารถปล่อยตัวอ่อนเป็นประจ้าได้ทุกเดือนและตลอดปี ตัวอ่อนปะการังใช้ระยะเวลาล่องลอยอยู่
ในมวลน ้าแตกต่างกันไปในแต่ละชนิด จากนั นจึงลงเกาะในพื นที่ที่เหมาะสม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื นที่แข็ง
หรือซากปะการัง ช่วงการปล่อยเซลล์สืบพันธุ์นั นเกิดขึ นเฉพาะบางเวลา ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละ
ชนิดและสถานที่ โดยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการด้วยกัน เช่น การขึ นลงของน ้าที่มีความสัมพันธ์
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โดยตรงกับข้างขึ นข้างแรม หรืออุณหภูมิน ้าทะเล โดยปะการังมักจะปล่อยเซลล์สืบพันธ์ในช่วงที่น ้า
ทะเลมีอุณหภูมิเริ่มสูงขึ นคือช่วงฤดูใบไม้ผลิถึงต้นฤดูร้อนหลังวันขึ น 15 ค่้า แต่ทั งนี แต่ละพื นที่ใน
ละติจูดที่ต่างกันของโลกก็อาจมีความสัมพันธ์กับปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่แตกต่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 24 แผนผังวงจรชีวิตของปะการัง 
ที่มา : วงจรชีวิตของปะการัง, เข้าถึงเมื่อ 02 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก 
https://sites.google.com/site/madupakarang/home/wngcr-chiwit-khxng-pakarang 
 
การแพร่กระจายของแนวปะการัง  

หากเรานั่งเรือแล่นไปตามคลองในป่าโกงกาง เราจะไม่พบแนวปะการังใต้ท้องน ้าเลย นั่นเป็น
เพราะว่าสิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสมต่อการด้ารงชีพของปะการัง กล่าวคือน ้าไม่เค็มมากพอ และน ้าในป่า
ชายเลนมีตะกอนมากเกินไป แต่ถ้าหากแล่นเรือออกมาถึงปากคลองป่าโกงกาง เราอาจพบปะการัง
ขึ นอยู่เป็นกอเล็ก ๆ ตามฝั่งที่เป็นโขดหิน บริเวณนี ความเค็มของน ้าทะเลเพ่ิมมากขึ น และน ้าอาจใส
มากขึ น แต่ก็มีปะการังเพียงไม่กี่ชนิดที่ปรับตัวอยู่ได้ และขึ นกระจายอยู่เป็นหย่อม ๆ เมื่อแล่นเรือพ้น
ปากคลองออกไป เราอาจพบแนวปะการังท่ีแท้จริงได้ ซึ่งบริเวณนั นต้องมีปัจจัยสิ่งแวดล้อมหลายอย่าง
เป็นองค์ประกอบอย่างเหมาะเจาะ เช่น น ้าใสมากพอจนแสงแดดส่องถึงพื น มีพื นหินบริเวณชายฝั่งให้
ตัวอ่อนปะการังได้ยึดเกาะ ไม่มีคลองน ้าจืดขนาดใหญ่ไหลลงทะเล และเป็นชายฝั่งที่ไม่ปะทะคลื่น
ทะเลรุนแรงเกินไป  

เป็นที่ทราบดีว่า ลมมรสุมก่อให้เกิดคลื่นในทะเล ซึ่งคลื่นทะเลนี เองที่เป็นปัจจัยส้าคัญที่
ก้าหนดทิศทางการแพร่กระจายของแนวปะการังตามเกาะกลางทะเล ในอ่าวไทยทางภาคใต้ได้รับ
อิทธิพลจากคลื่นลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ท้าให้แนวปะการังในอ่าวไทยทางภาคใต้ก่อตัวตามริม
ฝั่งทางด้านตะวันตกและทิศใต้ของเกาะต่าง ๆ ส่วนชายฝั่งที่รับแรงปะทะจากคลื่นลมเต็มที่ คือ ด้าน
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ทิศเหนือและด้านตะวันออกของเกาะมักจะเป็นชายฝั่งโขดหินที่ไม่มีแนวปะการัง แต่ก็อาจมีแนว
ปะการังก่อตัวขึ นได้ตามปีกอ่าวที่สามารถก้าบังคลื่นได้ ในทางกลับกันทางฝั่งทะเลอันดามันมีอิทธิพล
ของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เป็นปัจจัยที่ส้าคัญที่ท้าให้แนวปะการังก่อตัวได้ดีเฉพาะทางชายฝั่งด้าน
ตะวันออกและด้านเหนือของเกาะต่าง ๆ ส่วนด้านตะวันตกและทิศใต้มักเป็นโขดหินที่มีปะการังขึ น
ประปราย 
 
สถานภาพแนวปะการังในไทย  

ในช่วงปี พ.ศ.2537-2541 ได้มีการส้ารวจแนวปะการังเพ่ือจัดท้าแผนที่แสดงการแพร่กระจาย
ของ แนวปะการังในประเทศไทย พร้อมกับแสดงสถานภาพความสมบูรณ์และความเสื่อมโทรม ท้าให้
ทราบว่าในประเทศไทยมีแหล่งแนวปะการังกระจายอยู่ตามชายฝั่งของแผ่นดินใหญ่และตามเกาะต่าง  
ๆ เป็นพื นที่รวมประมาณ 128,256 ไร่ ซึ่งเนื อที่ประมาณครึ่งหนึ่งอยู่ทางฝั่งทะเลอันดามันและอีก
ครึ่งหนึ่งอยู่ทางอ่าวไทย ทั งนี  เนื อที่ดังกล่าวยังไม่รวมถึงชายฝั่งโขดหินที่มีปะการังขึ นประปราย และ
ตามกองหินใต้น ้าซึ่งเป็นแหล่งที่โดดเด่นด้วยปะการังอ่อนและกัลปังหา ปัจจุบันกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งยังคงมีความพยายามที่จะส้ารวจแหล่งแนวปะการังซึ่งคาดว่ายังมีอีกไม่ต่้ากว่าสิบ
เปอร์เซ็นต์ที่ยังตกส้ารวจ เช่น ในปี พ.ศ.2552 ได้ส้ารวจแหล่งแนวปะการังใหม่ในเขตอ้าเภอท้าย
เหมือง จังหวัดพังงา พบว่า มีแนวปะการังก่อตัวห่างไกลออกไปจากฝั่งหลายแห่ง โดยเป็นแนวไม่
ต่อเนื่องเป็นผืนเดียวกัน แต่แยกเป็นผืนย่อย ๆ คาดว่ามีไปถึงหน้าหาดไม้ขาว (เกาะภูเก็ต) ชาวประมง
พื นบ้านเรียกแหล่งแนวปะการังเหล่านี ว่า “แนวปะการังพันไร่” ในอนาคตบางจุดอาจมีศักยภาพ
ทางการท่องเที่ยวด้าน ้าแบบด้าน ้าลึก (SCUBA diving) ส่วนการด้าน ้าแบบผิวน ้า (snorkeling) ไม่
เหมาะสม เพราะเป็นแหล่งที่อยู่ห่างจากชายฝั่งมาก ท้าให้ไม่ปลอดภัยส้าหรับนักท่องเที่ยวที่ด้าน ้าบน
ผิวน ้า ในการส้ารวจแนวปะการัง ข้อมูลพื นฐานที่ ได้บันทึกคือ ปริมาณปกคลุมพื นที่ของปะการังที่มี
ชีวิต และปริมาณปกคลุมพื นที่ของปะการังตาย ค่านี แสดงให้เห็นว่าในแนวปะการังแต่ละแห่งมี
ปะการังที่มีชีวิตและปะการังตายปกคลุมอยู่หนาแน่นมากน้อยเพียงไร ในการประเมินสถานภาพของ
แนวปะการังว่ามีสภาพดีหรือเสียหายมากน้อยเพียงไรนั น ได้ใช้อัตราส่วนของปริมาณปกคลุมพื นที่ของ
ปะการังที่มีชีวิตต่อปะการังตายในแนวปะการังนั น ๆ มาเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน กล่าวคือ อัตราส่วน
มากกว่าหรือเท่ากับ 3:1 ถือว่าเป็นแนวปะการังที่มีสภาพดีมาก อัตราส่วน 2:1 ถือว่าอยู่ในสภาพดี 
อัตราส่วนเท่ากับ 1:1 ถือว่าอยู่ในสภาพดีปานกลาง อัตราส่วน เท่ากับ 1:2 ถือว่าเสียหาย และ 1:3 
(หรือมากกว่า 3) ถือว่าเสียหายมาก  

ต่อมา ในช่วงปี 2554 ถึง 2558 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ส้ารวจแนวปะการังซ ้า
ทั่วทั งฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทย เพ่ือติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ น พร้อมกับปรับปรุงเทคนิค
การหาขนาดพื นที่แนวปะการังขึ นมาใหม่ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องแม่นย้าขึ น สถานภาพของ
แนวปะการังในปัจจุบัน ปัญหาที่เกิดขึ น และแนวทางจัดการแก้ไข แสดงพอสังเขปได้ดังนี   

สถานภาพแนวปะการัง แนวปะการังในประเทศไทยทั งทางฝั่งทะเลอันดามันและ อ่าวไทยมี
พื นที่รวมประมาณ 148,955 ไร่ โดยภาพรวมยังถือว่าอยู่ในระดับเสียหายถึงเสียหายมากประมาณ 
80% อยู่ในสภาพสมบูรณ์ปานกลาง 15% และ อยู่ในระดับสมบูรณ์ดีจนถึงดีมาก 5% สาเหตุหลักที่
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ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมอย่างทันทีเป็นบริเวณกว้างทั่วประเทศคือการเกิดปะการังฟอกขาวเนื่องจาก
อุณหภูมิน ้าทะเลสูงผิดปกติในปี 2553  
 
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศแนวปะการัง มีหลายด้าน ประกอบด้วย  

1. แสง แนวปะการังท่ัวไปพบอยู่ในบริเวณน ้าตื นที่แสงส่องถึงหรือในที่ที่มีตะกอนหรือแพลงก์
ตอนในปริมาณที่แสงสามารถส่องถึงเนื่องจากสาหร่ายซูแซนเทลลี่  (zooxanthellae) ที่อยู่ในเนื อเยื อ
ปะการังต้องการแสงในการสังเคราะห์แสง ซึ่งสาหร่ายซูแซนเทลลี่นั น คือ สาหร่ายเซลล์เดียวในสกุล  
Symbiodinium spp. มีสีน ้าตาลอมเหลือง อาศัยอยู่ในเนื อเยื่อของปะการังแบบพ่ึงพาอาศัยซึ่งกัน
และกันกับปะการัง และเป็นแหล่งพลังงานหลักของปะการัง (มากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ของพลังงานที่
ปะการังได้รับ) สาหร่ายซูแซนเทลลี่จะใช้ของเสียที่เกิดจากปะการัง เช่น คาร์บอนไดออกไซด์จาก
กระบวนการหายใจ และธาตุอาหารต่าง ๆ จากกระบวนการเมตาบอลิซึมมาใช้ในการสังเคราะห์แสงที่
ได้ผลผลิตเป็นออกซิเจนและสารอาหารส่งกลับให้ปะการัง แต่ปะการังบางประเภทสามารถอยู่ในน ้า
ลึกได้ เนื่องจากไม่มีสาหร่ายซูแซนเทลลี่อยู่ในเนื อเยื่อ ปะการังกลุ่มนี มีการเจริญเติบโตช้าและไม่
สามารถพัฒนาเป็นแนวปะการัง ดังนั นจึงพบแนวปะการังตามแนวชายฝั่งรอบเกาะหรือภูเขาใต้ทะเล 
และไม่พบแนวปะการังในที่ที่ลึกกว่า 50 เมตร  

สาหร่ายซูแซนเทลลี่ (zooxanthellae) คือสาหร่ายเซลล์เดียวในสกุล Symbiodinium มีสี
น ้าตาลอมเหลืองที่อาศัยอยู่ในเนื อเยื่อของปะการังแบบพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันกับปะการังและเป็น
แหล่งพลังงานหลักของปะการัง (มากกว่า 80 เปอร์เซนต์ ของพลังงานที่ปะการังได้รับ) โดยสาหร่ายซู
แซนเทลลี่จะใช้ของเสียที่เกิดจากปะการัง เช่น คาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการหายใจ และธาตุ
อาหาร ต่าง ๆ จาก กระบวนการเมตาบอลิซึมมาใช้ในการสังเคราะห์แสง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 25 สาหร่ายซูแซนเทลลี่ (zooxanthellae) 
ที่มา : สาหร่ายซูแซนเทลลี่ (zooxanthellae), เข้าถึงเมื่อ 02 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก 
http://coralreef.noaa.gov/aboutcorals/coral101/symbioticalgae/resources/zoox_santo
s.jpg 
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2. อุณหภูมิ โดยปกติปะการังสามารถด้ารงชีวิตได้ในที่ที่มีอุณหภูมิน ้าทะเลอยู่ในช่วง  20-30 
องศาเซลเซียส แต่หากอุณหภูมิน ้าทะเลมีการเปลี่ยนแปลงจากปกติเช่น อุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิสูงสุด
ที่ปะการังสามารถอยู่ได้ตามปกติ 1-2 องศาเซลเซียสติดต่อกันเป็นเวลานาน ปะการังจะขับสาหร่ายซู
แซนเทลลี่ออกจากเซลล์ และเนื่องจากรงควัตถุของสาหร่ายชนิดนี เป็นส่วนหนึ่งที่ท้าให้ปะการังมีสีต่าง 
ๆ ดังนั นเมื่อไม่มีสาหร่ายจึงสามารถมองผ่านเนื อเยื อใสของปะการังลงไปจนเห็นสีขาวของโครงสร้าง
หินปูน ซึ งเรียกปรากฏการณ์นี ว่าปะการังฟอกขาว  

3. ความเค็ม ปะการังต้องการความเค็มท่ีค่อนข้างคงที่ในช่วง 30-36 ดังนั น บริเวณปากแม่น ้า
หรือในพื นที่ที่มีน ้าจืดไหลลงมามากจึงไม่พบแนวปะการัง หรืออาจมีปะการังบางชนิดที่ทนน ้ากร่อยขึ น
กระจายเป็นหย่อมๆ  

4. ตะกอน ตะกอนที่มีขนาดเล็กคล้ายดินโคลน (silt, clay) เป็นอันตรายต่อปะการังมาก 
เพราะนอกจากจะลดการส่องผ่านของแสงแล้ว ตะกอนเหล่านั นอาจปกคลุมอยู่บนก้อนปะการังซึ่ง
โดยทั่วไปแล้ว ปะการังสามารถขับเมือกออกมาเพ่ือจับกับตะกอนให้ไหลหลุดออกไปได้ และในบริเวณ
ที่มีคลื่นหรือกระแสน ้าไหลเวียนดีตะกอนจะถูกพัดพาออกไป ปะการังจึงสามารถอยู่ได้ แต่ในบริเวณที่
มีการตกของตะกอนมากเกินไปจนปะการังไม่สามารถก้าจัดออกไปได้ทันปะการังจะเสื่อมโทรมลงและ
ตายในที่สุด 

5. พื นที่ลงเกาะ ตัวอ่อนของปะการังส่วนใหญ่จะสร้างฐานหินปูนยึดติดกับพื นที่ลงเกาะก่อนที่
จะเจริญเติบโตขยายขนาดโคโลนีต่อไป พื นที่ที่ปะการังสามารถลงเกาะและสามารถเจริญเติบโตได้ดี
ควรเป็นพื นที่แข็งที่มีความมั่นคง ไม่ถูกกระแสคลื่นลมพัดพาไปโดยง่าย รวมทั งไม่มีสิ่งมีชีวิตที่จะมา
แก่งแย่งพื นที่กับปะการังขึ นคลุมอยู่ก่อนแล้ว เช่น สาหร่ายขนาดใหญ่ เพรียงหิน ฟองน ้า พรมทะเล 
(zoanthids) พื นที่ที่ปะการังสามารถลงเกาะได้ดีได้แก่ ซากแนวปะการังเก่า ก้อนหินขนาดใหญ่ แท่ง
เหล็ก แท่งคอนกรีต อิฐบล็อกซีเมนต์ ที่จมอยู่ใต้น ้าระยะหนึ่ง เป็นต้น 
 

3.ข้อมูลการปลูกปะการังและปะการังเทียม 
3.1 การปลูกปะการัง 
การปลูกปะการังหรือการย้ายปลูกปะการัง (ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง, 2548) สามารถท้าได้หลาย

วิธีการขึ นอยู่กับความเหมาะสมในแต่ละสถานที่และแต่ละเหตุการณ์ ดังนี   
1. วิธีการน้ากิ่งก้านปะการังที่แตกหักอยู่ตามพื น ที่เป็นผลมาจากการแตกหักจากการพลิก 

ร่วงหล่น ถูกน ้าพัดพา บางบริเวณจะพบกิ่งปะการังแตกหักบ้างหรือแตกกระจายอยู่ตามพื น ไมก่็ถูกพัด
พาไปกองที่ระดับลึก ในช่วงที่ผ่านมา เศษปะการังจ้านวนมากเหล่านี  ยังมีชีวิตอยู่ เนื่องจากยังเป็นช่วง
ที่คลื่นลมสงบ ท้าให้กิ่งปะการังเหล่านี  ยังไม่ถูกคลื่นลม พัดพาให้แตกหักเพ่ิมขึ น หรือถูกขัดสีไปกับพื น
ทราย ในกรณีนี เราสามารถฟ้ืนฟูปะการังได้ โดยการน้ากิ่งปะการังเหล่านี มายึดติดบนพื นแข็ง ช่วยให้
สามารถเจริญขึ นเป็นโคโลนีใหม่ขึ นมาได้ ในบริเวณแปลงอนุบาลปะการัง (coral nursing unit) และ
เมื่อกิ่งก้านปะการังเจริญเติบโตขึ นเป็นโคโลนีที่สมบูรณ์แล้ว ก็จะสามารถน้าไปฟ้ืนฟูในบริเวณที่
ต้องการได้  

2. วิธีการย้ายปะการังที่มีสภาพดีทั งโคโลนี มาจากแนวปะการังที่เป็นบริเวณใกล้เคียง โดย
แนวปะการังที่เป็นผู้ให้จะต้องเป็นแนวปะการังที่มีขนาดใหญ่พอ และมีปะการังชนิดที่ต้องการย้าย
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จ้านวนมากพอที่จะไม่ส่งผลกระทบหรือส่งผลกระทบน้อยที่สุดต่อแนวปะการังเดิมที่เป็นผู้ให้  
นอกจากนี  ในบางสถานการณ์ ยังใช้เหตุผลของการย้ายปะการังจากบริเวณท่ีก้าลังเสื่อมโทรมจาก
ปัญหาสิ่งแวดล้อม และไม่สามารถแก้ไขได้มาไว้ยังพื นที่อ่ืนที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีกว่า (Newman and 
Chuan, 1994) 

3. การน้าปะการังที่อยู่ในสภาพดี ทั งโคโลนีมาตัดแบ่ง เพ่ือแยกน้าไปปลูกในพื นที่ที่ต้องการ
ฟ้ืนฟู  วิธีการนี  เป็นวิธีการหนึ่งที่นิยมกันมาก แต่ก็มีข้อเสียหลายประการ เช่น กิ่งก้านที่มีขนาดเล็ก
มักจะมีอัตรารอดต่้า และการตัดแบ่งกิ่งก้านปะการังยังเป็นการเพ่ิมจ้านวนปะการังที่มีพันธุกรรม
เดียวกันออกมาเป็นหลายโคโลนี  แนวปะการังที่ปลูกขึ นมาใหม่ แม้ว่าจะมีจ้านวนโคโลนีปะการังมาก 
แต่ก็มีความหลากหลายทางพันธุกรรมต่้า ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการตายพร้อมๆ กัน ถ้าสภาพแวดล้อมมี
การเปลี่ยนแปลงจนพันธุกรรมนั นไม่สามารถทนได้ การฟ้ืนฟูปะการังด้วยวิธีการนี มักจะได้แนว
ปะการังท่ีมีความหลากหลายทางพันธุกรรมต่้า  และมักเป็นการฟื้นฟูแนวปะการังที่ไม่ยั่งยืน เนื่องจาก
เมื่อสภาวะแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงจนสายพันธุกรรมนี อยู่รอดไม่ได้ ก็อาจจะส่งผลให้เกิดการตาย
ทั งหมด 

4. การหักกิ่งก้านปะการังมาจากโคโลนีในแหล่งให้ปะการัง (donor site) เพียงบางส่วนของ
โคโลนี และน้ากิ่งก้านที่หักมานี มาปลูกในที่ที่ต้องการฟ้ืนฟู ข้อเสียที่ส้าคัญของวิธีการนี  คือ ส่งผล
กระทบต่อแหล่งปะการังเดิม เนื่องจากโคโลนีปะการังต้นพันธุ์ที่บาดเจ็บจะต้องถ่ายทอดพลังงานไป
ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ และเพ่ือการเจริญเติบโตกลับมาดังเดิม ผลเสียที่เกิดขึ น คือ การลดโอกาสของ
การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศตามธรรมชาติ ทั งนี  มีงานวิจัยที่พบผลเสียจากการแตกหักของกิ่งก้านต่อโค
โลนีปะการัง โดยจะท้าให้มีอัตราเสี่ยงต่อโรค การถูกคลุมทับโดยสาหร่าย การลดประสิทธิภาพในการ
สืบพันธุ์ การลดการเจริญเติบโต ลดความสามารถในการแข่งขันกับปะการัง หรือสิ่งมีชีวิตข้างเคียง 
และมีอัตราการตายสูงขึ น (Loya, 1976; Bak et al. , 1977, Meesters et al. , 1992; Meesters 
and Bak, 1993).   

5. การย้ายปะการังที่อยู่ในช่วงที่สร้างไข่สมบูรณ์ และพร้อมที่จะปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ มาไว้ใน
บริเวณที่ต้องการฟ้ืนฟู  เมื่อถึงช่วงเวลาที่ปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ออกสู่มวลน ้า ก็จะให้ตัวอ่อนลงเกาะใน
บริเวณท่ีต้องการฟ้ืนฟู  อย่างไรก็ตาม วิธีการนี จะต้องระมัดระวังเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นจะส่งผล
เสียต่อแนวปะการังที่ไปน้าโคโลนีปะการังสมบูรณ์เพศมา  ดังนั น บริเวณที่จะไปน้าปะการังที่สมบูรณ์
เพศมา จะต้องเป็นแนวปะการังท่ีสมบูรณ์ และมีขนาดใหญ่ 
 

6. การเพาะพันธุ์ปะการังในห้องปฏิบัติการ โดยอาจจะด้าเนินการโดยรวบรวมไข่ และเซลล์
สืบพันธุ์เพศผู้จากธรรมชาติมาผสมพันธุ์ และเลี ยงจนได้ปะการังวัยอ่อนระยะ planula larvae แล้ว
ปล่อยไปในมวลน ้า หรือเลี ยงจนถึงขั นปะการังลงเกาะ และพัฒนาเป็นโคโลนีที่มีขนาดใหญ่พอที่จะมี
อัตราการรอดสูง แล้วจึงน้าลงไปไว้ในบริเวณท่ีต้องการฟ้ืนฟูแนวปะการัง (Raymundo et al., 1999; 
Sammarco et al., 1999) 
 

7. การจัดท้าแผ่นล่อตัวอ่อนปะการัง วางไว้ในบริเวณที่มีปะการังสมบูรณ์ ในช่วงที่ปะการัง
ใกล้จะปล่อยตัวอ่อน หรือเซลสืบพันธุ์ เพ่ือให้ตัวอ่อนปะการังลงเกาะ และน้าตัวอ่อนปะการังที่ได้ย้าย
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ไปปลูกไว้ในบริเวณที่ต้องการฟ้ืนฟูแนวปะการัง วิธีการนี  จะไม่ส่งผลกระทบต่อแนวปะการังเดิมมาก
นัก เนื่องจากในสภาวะปกติ ปะการังจะปล่อยตัวอ่อน หรือเซลสืบพันธุ์ เป็นจ้านวนมากในแต่ละรอบ
เวลาของการผสมพันธุ์ตัวอ่อนปะการังเหล่านี จ้านวนมากจะถูกพัดพาหายไปจากแนวปะการัง ตายไป
จากการถูกกิน หรือการไม่มีพื นแข็งส้าหรับการลงเกาะ 
 

3.2 ปะการังเทียม 
ความหมายของปะการังเทียม ทะเลเป็นแหล่งผลิตอาหารจ้าพวกโปรตีนที่ใหญ่ที่สุด จากอดีต

ที่มนุษย์เราน้าสัตว์น ้ามาใช้บริโภคน้อยกว่าสัตว์นก แต่เมื่อประชากรของโลกเพ่ิมมากขึ น อาหารที่
ได้รับจากสัตว์บกย่อมไม่เพียงพอ ท้าให้มีการจับสัตว์น ้าขึ นมาใช้ประโยชน์มากขึ น ด้วยวิธีการต่าง ๆ 
นานา จนเกินศักยภาพการผลิต (สันติ, 2535) ส่งผลให้ปัจจุบันหลาย ๆ ประเทศต้องประสบกับปัญหา
ทรัพยากรสัตว์น ้าถูกท้าลายอย่างมาก (Scheffer และคณะ, 2005) กล่าวว่าการท้าประมงเกินขนาด
เป็นการท้าลายทรัพยากรชายฝั่งทะเลอย่างหนึ่ง เนื่องจากท้าให้ขาดความสมดุลของระบบสายใย
อาหาร เพราะท้าให้ปลาที่เป็นผู้ล่ามีปริมาณลดลง และท่ีส้าคัญท้าประมงเกิดขนาดมีผลให้ปริมาณสัตว์
น ้าในธรรมชาติ (stock) ลดน้อยลงหรือไม่สามารถทดแทนประชากร (recruitment) ได้เพียงพอต่อ
ความต้องการ ขณะเดียวกันมีการน้าเครื่องมือที่ทันสมัยมาใช้ในการท้าประมงมากขึ น เช่น  echo-
sounder และ sonar มาใช้ในการหาฝูงปลา รวมทั งการท้าประมงที่ผิดกฎหมาย เช่น การระเบิดปลา 
การท้าประมงอวนลากบริเวณแนวปะการัง (กนกพรรณ และวิทยา , 2534) การเบื่อปลาในแนว
ปะการังด้วยไซยาไนต์ (cyanide) ซึ่งส่งผลให้ปะการังเกิดการฟอกขาว (Cervino et al.,2003) 
ประกอบกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของประเทศต่ าง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ทรัพยากรสัตว์น ้า เช่น ของเสียที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ก่อให้เกิดมลภาวะ
บริเวณปากแม่น ้า อ่าวและท้องทะเล การขุดแร่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ท้าให้เกิดตะกอนทับถมปะการังจน
ตาย และส่งผลกระทบให้จ้านวนทรัพยากรสัตว์น ้าลดลงจากเดิม (กนกพรรณ และวิทยา, 2534) การที่
ทรัพยากรสัตว์น ้ามีจ้านวนจ้านวนลดน้อยลง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชาวประมงและประเทศชาติ 
เพราะท้าให้เรือประมงพื นบ้านขนาดเล็กประสบปัญหา มีรายได้ไม่แน่นอนไม่มีความมั่นคงในอาชีพ 
ต้องออกไปจับสัตว์น ้าโดยไม่ทราบแหล่งประมงที่แน่ชัด ใช้เวลาในการจับสัตว์น ้าเพ่ิมขึ น ค่าใช้จ่ายต่าง 
ๆ จึงเพ่ิมขึ นด้วย ส่วนเรือประมงพาณิชย์จ้าต้องเสี่ยงต่อการล่วงน่านน ้าของประเทศเพ่ือนบ้านทั งโดย
ตั งใจและไม่ตั งใจเป็นบางครั ง เพ่ือให้ประกอบอาชีพต่อไปได้ (สมพร, 2527)  

การจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล หรือปะการังเทียม จึงถูกใช้เป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์
ทรัพยากรสัตว์น ้า ซึ่งเป็นการจัดการทรัพยากรเพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น ้า เนื่องจากแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
ท้าหน้าที่คล้าย ๆ กับแนวหินหรือแนวปะการังที่เกิดขึ นตามธรรมชาติ (กนกพรรณ และวิทยา , 2534) 
และเป็นที่ยอมรับกันว่าการสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลหรือปะการังเทียมในบริเวณพื นที่ชายฝั่งนั น มี
ประโยชน์อย่างยิ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น ้าขนาดเล็กมิให้ถูกน้าไปใช้ประโยชน์ก่อนถึงขนาดที่
เหมาะสม และสามารถดึงดูดสัตว์น ้านานาชนิดให้เข้ามาอยู่อาศัย หาอาหาร สืบพันธุ์ ตลอดจน
สามารถพัฒนาเป็นแหล่งประมงส้าหรับการประมงขนาดเล็กและประมงในเชิงพาณิชย์ (พูนสิน และ
คณะ, 2531) โดย (Sherman และคณะ, 2002) กล่าวว่าปะการังเทียมที่มีเพ่ิมขึ นทั่วโลกมีผลท้าให้
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จ้านวนปลาเพ่ิมขึ นและมีความหลากหลายเพ่ิมขึ น เป็นการเพ่ิมอัตราการจับสัตว์น ้าเป้าหมาย และเป็น
การจัดการแหล่งที่อยู่ให้แก่สัตว์ทะเล อีกทั งยังช่วยลดปัญหาที่จะเกิดขึ นกับแนวปะการังอีกด้วย  

แหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (Artificial Habitats) หรือปะการังเทียม (Artificial reefs) คือ สิ่งที่
มนุษย์สร้างขึ นในรูปแบบต่าง ๆ อย่างมีแบบแผน เพ่ือดัดแปลงหรือเพ่ือปรับปรุง เสริมแต่งสภาพพื นที่
ท้องทะเลได้เหมาะสมกับรูปแบบที่สัตว์น ้าชอบอยู่อาศัย โดยเลียนแบบบริเวณที่มีกองหินใต้น ้า ซาก
เรืออับปางซึ่งมีสัตว์น ้าชุกชุม โดยการน้าวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน ต้านกระแสน ้าได้ น้าไปวางรวมกัน
เป็นกลุ่มอย่างมีแบบแผนเพ่ือดึงดูดสัตว์น ้าให้เข้ามาอยู่อาศัย หลบภัยและมีโอกาสแพร่พันธุ์มากขึ น 
(อ้านาจ และคณะ, 2545) ซึ่งวัสดุที่สามารถน้ามาจัดสร้างเป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ได้แก่ ก้อนหิน กิ่ง
ไม้ ทางมะพร้าว ยางรถยนต์ รถยนต์ ตู้รถไฟ เรือรบ เรือสินค้า เครื่องบิน รถถัง ฐานขุดเจาะน ้ามัน 
รวมถึงการหล่อคอนกรีตเป็นก้อนหรือแท่งคอนกรีตเสริมเหล็กในรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น (กรมประมง, 
2549)  

นอกจาก ค้าว่า ปะการังเทียมและแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลแล้ว ยังสามารถเรียกชื่อได้อีกหลาย
ชื่อ อาทิ แนวหินเทียม ที่อยู่อาศัยทะเลเทียม หรือบ้านปลาเทียม (สมพร , 2527) และยังมีค้าว่า “อู
หย้า” ซึ่งเป็นภาษาเรียกพื นบ้านที่ใช้เรียกแทนค้าว่า ปะการังเทียม ของชาวไทยมุสลิมในแถบจังหวัด
สงขลาจนถึงจังหวัดปัตตานี (สุนันทา, 2550)  

การสร้างแนวปะการังเทียมได้มีมานานแล้วในหลายประเทศ โดยเริ่มขึ นจากแนวคิดริเริ่มของ
ชาวญี่ปุ่นในศตวรรษที่ 18 ซึ่งชาวประมงสังเกตเห็นว่าในบริเวณท่ีมีซากเรือหรือซากต้นไม้ทับถมกันอยู่
ใต้น ้านั นมีปริมาณสัตว์น ้าอยู่มาก ท้าให้ผลผลิตทางการประมงสูงขึ นด้วย การสร้างปะการังเทียมจึงเริ่ม
ขึ นครั งแรกในประเทศญี่ปุ่นในปี พ.ศ. 2338 โดยชาวประมงได้ทดลองสร้างโครงไม้ขนาดใหญ่และน้า
กิ่งไม้เล็ก ๆ มาผูกติดไว้ ถ่วงน ้าหนักด้วยถุงทราย แล้วน้าไปทิ งในทะเลที่ระดับความลึกประมาณ 38 
เมตร พบว่าปริมาณสัตว์น ้าที่จับได้จากบริเวณรอบ ๆ โครงไม้นี มีปริมาณมากกว่าในบริเวณที่มีเรือ
อับปาง จึงท้าให้มีการน้าเอาโครงสร้างเหล่านี ไปทิ งในทะเลมากขึ น  

ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีการบันทึกว่า เริ่มมีการสร้างแนวปะการังเทียมในทะเล (marine 
artificial reef) เมื่อกลางปี ค.ศ. 1800 โดยชาวประมงใช้ถังไม้ที่บรรจุด้วยคอนกรีต และน้าวัสดุต่าง ๆ 
มาประกอบกันเป็นปะการังเทียมขึ น เช่น การใช้เรือหรือรถยนต์เก่า ๆ ที่เอาเครื่องยนต์ออกแล้วเทปูน
ลงไป จากนั นจึงน้าไปวางไว้ที่บริเวณชายฝั่ง ซึ่งพบว่าปะการังเทียมที่จัดสร้างขึ นท้าให้ชาวประมง
สามารถเพ่ิมผลผลิตสัตว์น ้าได้มากขึ น และประหยัดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ลง (สุนันทา , 2550) ท้าให้มีการ
จัดสร้างปะการังเทียมเพ่ิมมากขึ น และมีการจัดสร้างเรื่อยมา โดยกลุ่มต่าง ๆ เช่น กลุ่มของรัฐ กลุ่ม
ของมหาวิทยาลัยและกลุ่มผู้สนใจในท้องถิ่น เป็นต้น ซึ่งจากการศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับการสร้าง
แนวปะการังเทียมโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ได้จากญี่ปุ่น และสถาบันค้นคว้าของสหรัฐอเมริกาเอง 
จึงกล่าวได้ว่า การจัดสร้างแนวปะการังเทียมเพ่ือเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น ้าในสหรัฐอเมริกานั น มีมา
ยาวนานกว่า 100 ปี  

ต่อมาแนวความคิดในการสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์น ้าก็ได้มีการเผยแพร่ไปยังประเทศต่าง ๆ 
และมีการศึกษาค้นคว้ากันอย่างจริงจัง เช่น ในประเทศคิวบามีการศึกษาเปรียบเทียบการใช้วัสดุ
ระหว่างคอนกรีตกับยางรถยนต์ในการสร้างแนวปะการังเทียม ในประเทศแคนาดา ได้ศึกษาการสร้าง
แนวปะการังเทียมส้าหรับกุ้งมังกรชนิด Hamarus americanus และประสบผลส้าเร็จในช่วงปี ค.ศ. 
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1964-1968 ส่วนประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือว่าเป็นผู้เริ่มน้าความคิดนี เข้ามาใช้เพ่ิมผลผลิตสัตว์น ้าเป็น
ประเทศแรกนั น ปัจจุบันได้มีการพัฒนาไปมากแล้ว ทั งรูปแบบ ขนาดของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง อายุ
การใช้งาน ความจ้าเพาะเจาะจงต่อชนิดสัตว์น ้า เป็นต้น (ตาบส์ทิพย์, 2530)  

ซึ่งจากการศึกษาความซับซ้อนภายในโครงสร้างของปะการังเทียมที่มีรูปร่างแบบ  Reef Ball 
ที่มีผลต่อปลาที่เข้ามาอาศัยอยู่โดย (Sherman และคณะ, 2002) พบว่า ความซับซ้อนของโครงสร้าง
ปะการังเทียมจะมีผลต่อการดึงดูดชนิดและขนาดของปลาที่ไม่เหมือนกัน นอกจากนี การจัดสร้าง
ปะการังเทียมยังเป็นการเพ่ิมพื นผิวส้าหรับการปลูกปะการังได้อีกด้วย  
 
วิวัฒนาการของวัสดุที่ใช้สร้างปะการังเทียม  

มีตั งแต่วัสดุง่าย ๆ หาได้จากธรรมชาติ เช่น ท่อนไม้ ไม้ไผ่ ทางมะพร้าว เปลือกหอย และก้อน
หิน เป็นต้น และวัสดุเหลือใช้ต่าง ๆ ได้แก่ รถยนต์เก่า เรือที่ปลดระวาง ตู้รถไฟ ยางรถยนต์ คอนกรีต
จากการก่อสร้าง เช่น ท่อระบายน ้า เศษคอนกรีตจากอาคารที่ถูกท้าลาย ถนนและสะพาน ตลอดจน
วัสดุคอนกรีตรูปทรงต่าง ๆ ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น ้า เช่น 
รูปแบบที่เรียกว่า “Reef Ball” และแท่งคอนกรีตรูปสี่เหลี่ยมขนาดต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งที่รัฐฟลอริด้า 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ก่อตั งมูลนิธิ Reef Ball Foundation ขึ นมาเพ่ือการท้ากิจการด้านปะการัง
เทียม ซึ่งเป็นการด้าเนินการในรูปของธุรกิจ และการด้าเนินการเพ่ือช่วยเหลือฟ้ืนฟูทรัพยากรใต้ทะเล 
โดยปะการังเทียมแบบ Reef Ball มีโครงสร้างแบบวงกลม และมีช่องให้ปลาและสัตว์น ้าต่าง ๆ ได้เข้า
มาอยู่อาศัย โดยมีขนาดแตกต่างกันไปหลายขนาด 

นอกจากปะการังเทียมทรง Reef Ball แล้ว ยังมีการจัดสรรปะการังเทียมด้วยวัสดุที่มีขนาด
ใหญ่อีกด้วย เช่น การจัดสร้างในประเทศฝรั่งเศส โดยใช้วัสดุที่มีขนาดใหญ่ที่เรียกว่า  LARU ซึ่งเป็น
ปะการังเทียมที่มีความซับซ้อนของแหล่งอาศัยน้อย มีรูปร่างเป็นกล่องโปร่งที่มีช่องว่างขนาดใหญ่ 
(Charbonel et al.,2002) แต่อย่างไรก็ตาม พบว่า ปะการังเทียมที่เป็นที่เป็นที่นิยมสร้าง มักมีรูปแบบ
เป็นลูกบาศก์ (cubic unit) เนื่องจากขนส่งได้ง่าย โดย (Bains, 2001) ได้ท้าการรวบรวมรายงาน
การศึกษาเกี่ยวกับปะการังเทียมทั่วโลก พบว่า มีวัสดุมากมายที่ถูกน้ามาใช้ท้าปะการังเทียม ได้แก่ 
คอนกรีต ยางรถยนต์ ยานพาหนะเก่า เช่น รถยนต์ ตู้รถไฟ หิน พลาสติก ไม้และโลหะ เป็นต้น แต่
พบว่าวัสดุที่มีการใช้มากที่สุด คือ คอนกรีต ซึ่งเป็นวัสดุที่สามารถใช้ท้าปะการังเทียมเพ่ือตอบสนองทุก
วัตถุประสงค์ ปะการังเทียมบางแห่งในบางประเทศเป็นไปเพ่ือการจัดการวัสดุเหลือใช้จาก
อุตสาหกรรม เช่น การใช้ Coal Fly Ash (CFA) เป็นส่วนประกอบในคอนกรีตที่ใช้สร้างปะการังเทียม 
ซึ่งท้าในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน (Kress et al., 2002) และการใช้ Pulverise Fuel-Ash (PFA) ผสมใน
คอนกรีตเพ่ือท้าปะการังเทียมที่ฮ่องกง ซึ่งพบว่า มีการลงเกาะของปะการังด้า  Oulastrea crispara 
มากขึ นในแท่งคอนกรีตที่มีส่วนผสมของ PFA มาก แสดงให้เห็นถึงส่วนผสมของ PFA จะมีความส้าคัญ
ในการเป็นวัสดุในการท้าปะการังเทียม (Lam, 2003)  
ส้าหรับแนวคิดเกี่ยวกับการวางปะการังในประเทศไทยนั น มีมานานแล้วเพียงแต่เป็นลักษณะที่ไม่
มั่นคงหรือยั่งยืน ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมปลาให้มาอยู่รวมกันเป็นจ้านวนมากส้าหรับการ
ประมงเท่านั น (Fish aggregation devices) เช่นการจัดสร้างปะการังเทียมในรูปแบบของซั ง หรือกร่้า 
แต่ก็ยังไม่ถือว่าเป็นการวางปะการังเทียมที่แท้จริง 
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ภาพที่ 26 วิวัฒนาการของการสร้างปะการังเทียมในต่างประเทศ 
ที่มา : วิวัฒนาการของการสร้างปะการังเทียมในต่างประเทศ, เข้าถึงเมื่อ 02 เมษายน 2560, เข้าถึง
ได้จาก 
http://www.reefball.org/index.html 
 
แนวคิดในการวางปะการังเทียม 

แนวคิดในการวางปะการังเทียมเพ่ือป้องกันหรืออวนลากที่เข้ามาลากในเขตห้ามท้าการ
ประมง 3,000 เมตร จากฝั่ง เกิดจากชาวประมงพื นบ้าน โดยจะใช้วัสดุที่เป็นคอนกรีตและมีก้านที่เป็น
เหล็กแหลมคมยื่นออกมา น้าไปวางไว้ในทะเลเพ่ือท้าลายอวนลากท่ีเข้ามาท้าการประมงในเขต 3,000 
เมตร  

แนวคิดการวางปะการังเทียมเพ่ือฟ้ืนฟูแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น ้า เป็นแนวคิดที่แพร่หลาย
ที่สุด การวางปะการังเทียมพื นฟูแหล่งอาศัยส้าหรับสัตว์น ้าในประเทศไทย เกิดขึ นครั งแรกในปี พ.ศ. 
2521 ที่จังหวัดระยอง ซึ่งมีการรายงานว่าพบสัตว์น ้าในกลุ่มแรก ๆ เข้ามาอยู่อาศัยเป็นจ้านวนมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งไบรโอซัว ปะการัง และเม่นทะเล ส่วนปลาจะเข้ามาอาศัยหลบภัยในภายหลัง 
(Boonkert, 1979) จากนั นจึงมีโครงการวางปะการังเทียมขึ นเป็นครั งที่  2 ที่อ่าวพังงา ในปี พ.ศ. 
2525 (Lohakarn, 1984; Parnichsook et al., 1985)  

การวางโครงสร้างแหล่งคอนกรีตเพ่ือเพ่ิมพื นผิวในการลงเกาะให้แก่ปะการังแท้ ซึ่งเป็น
โครงการฟ้ืนฟูแนวปะการังที่เกาะไม้ท่อน จังหวัดภูเก็ต เป็นอีกแนวความคิดหนึ่งที่เกี่ยวกับการวาง
ปะการังเทียม ซึ่งนอกเหนือจากจุดประสงค์เพ่ือการเป็นเพียงแหล่งอาศัยให้กับสัตว์น ้าเท่านั น แต่เป็น
การช่วยเสริมโครงสร้างที่มีความมั่นคงเพ่ือเร่งให้มีการลงเกาะของตัวอ่อนปะการับ และท้าให้แนว
ปะการังมีการฟ้ืนตัวที่เร็วขึ นอีกด้วย (Thongtham and Chansang, 1999) 
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วัสดุและรูปแบบของแนวปะการังเทียม 
วัสดุและรูปแบบของแนวปะการังเทียมที่วางในประเทศไทยตั งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีอยู่

มากมายหลายรูปแบบ เช่น ในจังหวัดระยอง ปะการังเทียมที่ใช้ในช่วงตั งแต่ปี พ.ศ. 2521-2530 มี
ความหลากหลายของวัสดุที่น้ามาสร้าง คือ ยางรถยนต์ แท่งคอนกรีตบล็อกสี่เหลี่ยม ปลายบ่อ ท่อ 
คสล. หิน และไม้ (สันติ, 2531) ต่อมาในปี พ.ศ. 2526 มีการใช้วัสดุที่เป็นโครงสร้างคอนกรีตที่หล่อ
เป็นแท่งสี่เหลี่ยม โปร่ง และแบบปิรามิด จัดสร้างปะการังเทียมบริเวณหน้าสถาบันเพาะเลี ยงสัตว์น ้า
ชายฝั่งจังหวัดสงขลา (NICA) (Parnichsook et al.,1985) ในจังหวัดสตูล พ.ศ. 2528-2529 มีการน้า
ท่อมาวางเป็นปะการังเทียมบริ เวณหน้าหมู่บ้านชาวประมงจังหวัดสตูล ( Awaiwanon and 
Poonyanudech, 1988) และการใช้แท่งคอนกรีตหล่อที่เรียกว่า Reef ball มาสร้างปะการังเทียม 
ซึ่งเกิดขึ นครั งแรกท่ีจังหวัดภูเก็ต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 27 ปะการังเทียมประเภท Reef Ball 
ที่มา : ปะการังเทียมประเภท Reef Ball, เข้าถึงเมื่อ 02 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก 
http://marinegiscenter.dmcr.go.th/km/artificialreef_doc02/#.WYB-nPm0m00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 28 ตัวอย่างปะการังเทียมที่สร้างจากวัสดุคอนกรีต 
ที่มา : Szedlmayer (1994), เข้าถึงเมื่อ 02 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก 
http://marinegiscenter.dmcr.go.th/km/artificialreef_doc02/#.WYB-nPm0m00 
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ปัจจัยในการออกแบบปะการังเทียม 
ปัจจัยหนึ่งในการออกแบบวัสดุส้าหรับจัดวางเป็นปะการังเทียม คือ ต้องให้มีช่องว่างหรือรู 

เพ่ือให้น ้าสามารถไหลเข้าออกได้สะดวก และส่งเสริมให้ปลาเข้ามาอยู่อาศัยภายในช่องว่างได้ 
(Szedlmayer, 1994)รูปแบบและรูปทรงของวัสดุที่ใช้ในการท้าปะการังเทียมแต่ละประเทศจึงมีการ
ออกแบบที่แตกต่างกัน ซึ่งวัสดุแต่ละรูปแบบก็จะมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไป โดยสามารถแบ่งออก
ได้ดังนี   

1. ปะการังเทียมเพ่ือเพ่ิมพื นที่ยึดเกาะของสิ่งมีชีวิตเกาะติด และเพ่ือการฟื้นฟูแนวปะการัง
ปะการังเทียมส้าหรับสิ่งมีชีวิตเกาะติดจ้าพวก ปะการัง สาหร่าย หอยนางรม สัตว์หน้าดินที่ยึดเกาะกับ
วัสดุต่างๆ หรือตัวอ่อนของสิ่งมีชีวิตในทะเล ส่วนใหญ่จะมีพื นที่หน้าตัดแบนราบ หรือมีพื นที่ว่าง
ส้าหรับการยึดเกาะ และมีส่วนโครงสร้างที่ซับซ้อนอยู่บ้าง เช่น มีลักษณะที่เป็นซอกเพ่ือใช้เป็นที่หลบ
ภัยของสิ่งมีชีวิตที่จะเข้ามาอยู่อาศัยในบริเวณนั น ซึ่งปะการังเทียมท่ีออกแบบมาเพ่ือเพ่ิมพื นที่ยึดเกาะ
และเพ่ือการฟื้นฟูแนวปะการังมีด้วยกันหลายแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 29 ปะการังเทียมเพ่ือเพ่ิมพื นที่ยึดเกาะของสิ่งมีชีวิตเกาะติด และเพ่ือการฟ้ืนฟูแนวปะการัง 
 (ก) ภาพก่อนติดตั งปะการังเทียม (ข) ภาพการติดตั งปะการังเทียม  

(ค) ภาพปะการังเติบโตหลังการติดตั ง 
ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, เข้าถึงเมื่อ 02 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก 
http://marinegiscenter.dmcr.go.th/km/coral_doc17/#.WYCBm_m0m00 
 

2. ปะการังเทียมเพ่ือเป็นแหล่งอาศัยของปลา ลักษณะของปะการังเทียมที่สร้างเพ่ือดึงดูดฝูง
ปลามักนิยมสร้างให้มีโครงสร้างที่ค่อนข้างซับซ้อน เช่น สร้างให้มีรูกลวงอยู่ตรงกลางของตัวปะการัง
เทียม เนื่องจากพวกปลาสามารถเข้าไปอยู่อาศัย หรือใช้เป็นที่หลบ-ภัยจากผู้ล่าในบริเวณนั นได้ (Lam, 
2003) ซึ่งจากการศึกษาพฤติกรรมของปลาที่เข้าอยู่อาศัยบริเวณปะการังเทียมของ Ogawa (1997) 
ได้สรุปว่าปลาที่เข้าอยู่อาศัยบริเวณปะการังเทียม สามารถแบ่งออกได้  3 ประเภท คือ 1) ปลาที่เข้า
อาศัยตั งแต่บริเวณกลางน ้าถึงผิวน ้า ได้แก่ กลุ่มปลาทูน่าครีบเหลือง ปลาโมง ปลาสีกุน ปลาอินทรีย์ 
ปลาซาร์ดีน และโลมา โดยมักจะพบอยู่ห่างจากกองวัสดุที่ใช้ล่อปลา 2) ปลาที่เข้าอยู่อาศัยบริเวณพื น
ทะเลใกล้กองวัสดุ ได้แก่ กลุ่มปลาหมูสี ปลากะพง ปลาลิ นหมา  3) ปลาที่เข้าอาศัยอยู่เป็นประจ้า 

 
      (ก)    (ข)     (ค) 

http://marinegiscenter.dmcr.go.th/km/coral_doc17/#.WYCBm_m0m00
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ได้แก่ กลุ่มปลา Cabezon ปลา Rock trout ปลาไหลทะเล ปลาบู่ และปลากระบี่ เป็นต้นโดยมักพบ
อยู่ใกล้กับกองวัสดุ (Ogawa, 1997 อ้างโดย พูนสิน และคณะ, 2531) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 30 ปะการังเทียมเพ่ือเป็นแหล่งอาศัยของปลา 

(ก) ภาพก่อนติดตั งปะการังเทียม (ข) ภาพสิ่งมีชีวิตเข้ามาอาศัยการหลังติดตั งปะการังเทียม 
ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, เข้าถึงเมื่อ 02 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก 
http://marinegiscenter.dmcr.go.th/km/artificialreef_doc02/#.WYB1Jfm0m00 
 

3. ปะการังเทียมเพ่ือการท่องเที่ยว การจัดวางปะการังเทียมนอกจากจะมีประโยชน์ในด้าน
การประมงแล้ว ในบางบริเวณแนวปะการัง ยังให้ประโยชน์ทางด้านการท่องเที่ยวอีกด้วย เนื่องจาก
เอกลักษณ์ในตัวของมันเอง เช่น เรือจม เครื่องบินจม หรือแม้แต่การสร้างสถาปัตยกรรมใต้น ้า เป็นต้น 
นอกจากนี ถ้าในบริเวณท่ีมีปะการังเทียมวางอยู่นั นมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื อกับการลงเกาะของตัวอ่อน
ปะการัง และเมื่อปะการังที่ลงเกาะเหล่านี มีการพัฒนาขึ น ก็จะท้าให้มีสัตว์น ้าหลายชนิดเข้ามาอาศัย
มากขึ นและเกิดความสวยงามไม่แพ้แนวปะการังธรรมชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 31 ปะการังเทียมเพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยว “ศาลาไทยใต้น ้า” 
ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, เข้าถึงเมื่อ 02 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก 
http://marinegiscenter.dmcr.go.th/km/artificialreef_doc02/#.WYCAL_m0m01 

 
         (ก)          (ข) 
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หลักเกณฑ์ส้าคัญในการก้าหนดพื นที่จัดวางปะการังเทียม มีดังนี   
1. การจัดวางปะการังเทียมต้องเป็นไปตามความต้องการของชาวประมงทะเลพื นบ้านใน

ท้องถิ่น ตามประเภทของเครื่องมือประมงและแหล่งท้าการประมง  
2. ระดับน ้าเหนือกองวัสดุที่น้าไปวางในชวงน ้าลงต่้าสุดต้องมีความลึกไม่น้อยกว่า 6 เมตร 

เพ่ือความปลอดภัยในการเดินเรือ  
3. สภาพพื นทะเลเหมาะสมไม่เป็นโคลนเหลว และไม่ท้าให้วัสดุจมตัวเกินกว่า 20 เซนติเมตร  
4. พื นที่ที่จัดวางต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายการจัดวางแหล่งอาศัย

สัตว์ทะเล ซึ่งมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมประมง กองทัพเรือ กรมขนส่งทางน ้าและพาณิชย
นาวี สถาบันการศึกษา และ ส้านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

5. ไม่อยู่ใกล้ปากแม่น ้าที่มีการเปลี่ยนแปลงความเค็มของน ้าทะเลอย่างรวดเร็วในฤดูน ้าหลาก  
6. ไม่เป็นพื นที่ซึ่งมีปริมาณตะกอนแขวนลอยในน ้ามาก ซึ่งจะท้าให้ตะกอนทับถมที่ผิววัสดุจน 

สิ่งมีชีวิตประเภทเกาะติดไม่สามารถอยู่อาศัยได้  
7. ไม่กีดขวางการสัญจรทางน ้า  
8. ไม่เป็นพื นที่หวงห้ามเพ่ือการใช้ประโยชน์ทางทะเล เช่น เขตพระราชทาน เขตร่องน ้า

เดินเรือ เขตจอดเรือ เขตพื นที่ท่าเรือ เขตสัมปทานขุดแร่และก๊าซธรรมชาติ เขตสัมปทานรังนก เป็น
ต้น  

9. ไม่เป็นพื นที่ที่อาจกระทบต่อปัญหาความมั่นคงของประเทศ เช่น เขตทหาร พื นที่ฝึกซ้อม
ทางทะเล เขตชายแดนระหว่างประเทศ เป็นต้น 
 
วัสดุที่ใช้ท้าปะการังเทียม  

1. ไม้ การใช้วัสดุจากธรรมชาติ เช่น ท่อนไม้ ไม้ไผ่ ทางมะพร้าวและทางปาล์ม มาจัดท้าเป็น
เครื่องมือดึงดูดปลา หรือที่มีชื่อเรียกในภาษาอังกฤษว่า Fish Aggregating Device (FADs) หรือที่ชาว
ไทยเรียกว่า ซั ง หรือภาษาใต้เรียกว่า อูหย้า นั น (Ibrahim et al.,1999, สุนันทา, 2550) เป็นที่รู้จักกัน
ดีในหมู่ชาวประมงพื นบ้าน ซึ่งมีการจัดท้ากันในหลายส่วนของโลก เช่น การใช้ต้นหลิวและกิ่งก้านของ
ต้น Myrtle ท้าซั งในบริเวณชายฝั่ง Mississippi และ Louisiana เพ่ือดึงดูดปู การใช้ท่อนไม้ท้าซึ งเพ่ือ
ดึงดูดและเป็นที่อยู่อาศัยของปลาชีพส์เฮด (sheepshead) บริเวณทางใต้ของรัฐ Carolina (Luken, 
1997) และการใช้ทางมะพร้าวท้าซั งในประเทศมาเลเซียและประเทศไทย เป็นต้น ( Ibrahim et 
.al.,1996; สุนันทา, 2550)  

FADs หรือ ซั ง หมายถึง อุปกรณ์ที่ท้าให้ปลามาอยู่รวมกัน ซึ่งมีที่มาจากสิ่งของลอยน ้าต่าง ๆ 
โดยมีปลาเล็กปลาน้อยเข้ามาอาศัยร่มเงา และจะมีปลาขนาดใหญ่ติดตามอาหารไปด้วย (วันชัย , 
2546) ส้าหรับวัสดุที่ใช้ท้าซึ งหรืออูหย้านั นส่วนใหญ่เป็นวัสดุที่ได้จากพืช เช่น ไม้ไผ่ ต้นปาล์ม กิ่งไม้ ซึ่ง
นับว่าซึ งเป็นปะการังแบบประหยัดแบบหนึ่ง โดยในการท้าซึ งนั นชาวประมงจะใช้วัสดุต่าง  ๆ เช่น 
ทางมะพร้าว มาผูกมัดรวมกันและถ่วงด้วยก้อนหิน หรือผูกมัดกับโขดหินใต้น ้าไม่ให้ลอยออกไปจากจุด
ที่ต้องการ ส่วนด้านบนจะผูกติดไว้กับทุ่น ซึ่งปกติการท้าซึ ง หรืออูหย้านั น จะท้าที่ระดับความลึกตั งแต่ 
10-30 เมตร ห่างจากชายฝั่ง 5-60 กิโลเมตร และแต่ละจุดที่ท้าจะห่างกันตั งแต่ 5-20 เมตร (Ibrahim 
et al., 1996) โดยวัตถุประสงค์หลักของการสร้างซึ ง คือ ต้องการใช้เป็นแหล่งดึงดูดปลาและสัตว์น ้า
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ให้เข้ามารวมกันเพ่ือท้าการประมงในบริเวณนั น ซึ่งปลาที่เข้ามาส่วนใหญ่เป็นปลาผิวน ้า (pelagic 
fish) เช่น ปลาอินทรีย์ ปลาสาก ปลาอีโต้มอญ ปลากะโทงเทง ปลากะโทงร่ม เป็นต้น (วันชัย, 2546) 

ข้อดี ต้นทุนต่้า เพราะวัสดุที่ใช้สามารถหาได้ทั่วไปจากธรรมชาติ เป็นการน้า
ประโยชน์ของพืชมาใช้ และเป็นการเพ่ิมแหล่งที่อยู่อาศัยให้สัตว์น ้าขนาดเล็ก เช่น หอย เพรียงเจาะไม้ 
(ship worms) และหมึก เป็นต้น ซึ่งจะดึงดูดให้ปลาที่ตัวใหญ่กว่าเข้ามาหาอาหาร เกิดเป็นบริเวณ
ดังกล่าวมีปลาเพิ่มมากขึ น  
  ข้อเสีย ลอยน ้าหรือน ้าหนักเบา การจัดสร้างจึงจ้าเป็นต้องมีการน้าวัสดุอ่ืนมาถ่วง
ประกอบด้วย เพ่ือที่ไม่ให้ปะการังเทียมทีส่ร้างขึ นมีการเคลื่อนไปจากต้าแหน่งเดิม มีความทนทานน้อย
เมื่ออยู่ในสิ่งแวดล้อมทางทะเล เนื่องจากวัสดุเหล่านี จะถูกย่อยสลายโดยสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ท้าให้เกิด
การผุพังและหลุดลอยไปจากต้าแหน่งที่วางภายในเวลาอันรวดเร็ว เมื่อไม้เกิดการเน่าเปื่อยอาจเป็นตัว
ชักน้าสารพิษเข้าสู่สิ่งแวดล้อม  
  ข้อเสนอแนะ การใช้ประโยชน์จากไม้ในฐานะวัสดุจัดสร้างปะการังเทียมมีขีดจ้ากัด 
คือ มีอายุการใช้งานต่้า ผุพังเร็ว และต้องท้าวัสดุมาเพ่ิมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์ได้
ต่อไป การรักษากลุ่มไม้อยู่ให้ตามต้าแหน่งจ้าเป็นต้องมีการถ่วงด้วยวัสดุอ่ืนที่มีน ้าหนักมาก เช่น 
คอนกรีต ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนในการจัดสร้างเพ่ิมขึ นทั งค่าวัสดุที่ใช้ถ่วงและค่าแรงงาน เป็นต้น การ
กระท้าโดยกระบวนทางเคมี อาจเป็นการชักน้าสารพิษที่แฝงอยู่ในไม้ให้เข้าสู่สิ่งแวดล้อมได้ เมื่อเกิด
การผุพังหรือแตกหักของท่อนไม้ ดังนั นในการเลือกใช้ไม้เพ่ือน้ามาจัดสร้างปะการังเทียมควรพิจารณา
ถึงองค์ประกอบทางเคมีที่มีอยู่ในไม้ให้ดีก่อน เพ่ือไม่ให้เกิดผลเสียตามมา  
 2. เปลือกหอย เป็นวัสดุธรรมชาติที่มีลักษณะค่อนข้างแข็ง โดยเปลือกหอยที่นิยมน้ามาท้า
ปะการังเทียมได้แก่ เปลือกหอยนางรม หอยแมลงภู่ หอยมือเสือ เนื่องจากเหมาะสมส้าหรับการเป็น
แหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งอาหาร หรือเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น ้าวัยอ่อนหลายชนิด เช่น สัตว์หน้าดินและ
ตัวอ่อนของปลาบางชนิด เป็นต้น (Souniat et al., 2004) หลายๆ เมืองในประเทศสหรัฐอเมริกาได้มี
การน้าเปลือกหอยมาใช้สร้างและเพ่ิมเติมแนวหอยนางรมบริเวณชายฝั่ง โดยมีจุดประสงค์เพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตหอยนางรมเพ่ือการค้า และสนับสนุนให้เกิดการท้าการประมงบริเวณแนวที่จัดสร้าง 
ตัวอย่างเช่น การใช้เปลือกหอยเป็นวัสดุสร้างแหล่งท้าการประมงบริเวณใกล้ชายฝั่งในรัฐ Texas ที่มี
มาตั งแต่กลางยุค 1950 ในรัฐ Mississippi ตั งแต่ตอนปลายยุค 1970 และในรัฐ Alabama ซึ่งมีการ
น้าเปลือกหอยนางรมและหอยมือเสือมาจัดสร้างเป็นแนวเพ่ือเพ่ิมแนวหอยนางรมในธรรมชาติเรื่อยมา 
จนกระทั่งปี ค.ศ. 1994 จึงเริ่มมีการน้าเปลือกหอยนางรมมาจัดสร้างเป็นปะการังเทียมบริเวณใกล้
ชายฝั่งอย่างจริงจังและเป็นระบบ โดยจัดท้าเป็นรูปลูกบาศก์รวมทั งหมด 39,500 ลูกบาศก์  
 จากการศึกษาของ (Harding and Mann, 2001) บริเวณอ่าว Chesapeake พบว่า ปลา 
Bluefish ในบริเวณปะการังเทียมที่จัดสร้างด้วยเปลือกหอยนางรม มีความสมบูรณ์มากกว่าบริเวณที่
ไม่มีปะการังเทียม และจากการศึกษาอาหารในกระเพาะอาหารของปลาผู้ล่านั นมีปลาอยู่หลายชนิด 
ซึ่งสันนิษฐานว่าการสร้างปะการังเทียมด้วยเปลือกหอยนางรมนั นเป็นการสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยที่
สมบูรณ์ และดึงดูดสิ่งมีชีวิตไม่มีกระดูกสันหลังและปลาขนาดเล็กให้เข้ามาอาศัย ซึ่งส่งผลให้มีชนิดของ
ปลาผู้ล่าเพ่ิมขึ นตามมา (Lukens and selberg, 1004)  
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  ข้อดี มีอันตรายต่อการเดินเรือน้อย จึงสามารถจัดสร้างในบริเวณน ้าตื นได้โดยไม่
จ้าเป็นต้องมีทุ่นบอกต้าแหน่ง ไม่ท้าลายเครื่องมือประมง เช่น อวน หรือเป็นอุปสรรคต่อการท้าการ
ประมง เนื่องจากเปลือกหอยมีขนาดเล็กและน ้าหนักเบา ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทะเล  
  ข้อเสีย เปลือกหอยมีขนาดเล็กและน ้าหนักเบา เมื่อโดนกระแสน ้าที่มีก้าลังปานกลาง
ถึงรุนแรงจะท้าให้เปลือกหอยกระจัดกระจายและถูกทับถมได้ง่าย โดยเฉพาะบริเวณที่พื นทะเลมี
ลักษณะเป็นทรายหรือโคลน เปลือกหอยบางชนิด เช่น หอยมือเสือหรือหอยนางรมเป็นสิ่งที่ไม่สามารถ
หาได้ท่ัวไป จ้าเป็นต้องมีการจัดซื อ การจัดสร้างเป็นปะการังเทียมแต่ละครั งต้องใช้เปลือกหอยปริมาณ
มาก และต้องใช้เวลานานในการรวบรวมเปลือกหอย โครงสร้างของปะการังเทียมมีความซับซ้อนน้อย 
ท้าให้ดึงดูดสัตว์น ้าให้เข้ามาอยู่อาศัยได้น้อย  
  ข้อเสนอแนะ แม้ว่าปะการังเทียมที่สร้างจากเปลือกหอยจะดึงดูดสัตว์น ้าวัยอ่อนได้
เป็นอย่างดี แต่วัสดุก็อาจถูกทับถมด้วยดินเลนได้อย่างรวดเร็ว การพัฒนาบริเวณใกล้ชายฝั่ง น่าจะเป็น
ผลดีต่อการท้าประมงมากกว่านอกชายฝั่ง เนื่องจากมีสภาพแวดล้อมหลายอย่างที่เอื ออ้านวยเช่น 
สภาพของพื นทะเลที่มีความมั่นคง การฟุ้งกระจายของทรายมีน้อย การถูกทับถมด้วยโคลนต่้า เป็นต้น 
กองเปลือกหอยควรมีความสูงพอ เพ่ือหลีกเลี่ยงการโดนทับด้วยโคลน และเพ่ือความยั่ งยืนของกอง
วัสดุ หากเปลือกหอยที่ใช้จัดสร้างเป็นเปลือกหอยที่สดอยู่ ควรค้านึงถึงเรื่องการเข้ามาใช้ประโยชน์โดย
สารอินทรีย์ในน ้าด้วย การจัดสร้างปะการังเทียมควรส่งผลกระทบต่อด้านต่าง ๆ ให้น้อยที่สุด เช่น ไม่
ขวางทางเดินของน ้า ไม่ส่งผลกระทบต่อท่าเทียบเรือ สะพานหรือแนวหอยอ่ืน ๆ 
 3. ก้อนหิน การใช้ก้อนหินในการท้าปะการังเทียมนั นได้แนวความคิดมาจากแนวหินโสโครก
ในทะเลธรรมชาติ ซึ่งจะมีสัตว์น ้านานาชนิดอาศัยอยู่ วิธีการคือน้าเอาก้อนหินขนาดใหญ่ไปทิ งลงใน
ทะเลเป็นแนวยาวโดยไม่ให้ขัดขวางเส้นทางการเดินเรือ วิธีนี มีการลงทุนต่้า สามารถหาวัสดุได้ง่าย มี
ความทนทานสูง และสามารถขัดขวางเรือประมงอวนลากที่เข้ามาจับสัตว์น ้าในเขตชายฝั่ง ซึ่งเป็นการ
ท้าลายสัตว์น ้าวัยอ่อนและท้าลายที่อยู่อาศัยของสัตว์น ้าในบริเวณชายฝั่งได้ แต่การขนส่งก้อนหินนั น
ท้าได้ล้าบากเพราะมีขนาดใหญ่และน ้าหนักมาก สัตว์น ้าที่เข้ามาอาศัยอย่างถาวรอาจมีน้อย เพราะ
ส่วนใหญ่จะท้าเป็นแนวหินยาวๆ ในทะเล ไม่เหมาะที่สัตว์น ้าจะใช้อยู่อาศัย แต่สัตว์น ้าอาจใช้เป็นที่
หลบซ่อนได้บ้าง 
  ข้อดี มีองค์ประกอบของแคลเซียมคาร์บอเนต ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส้าคัญต่อการ
สะสมหินปูนของปะการังธรรมชาติ มีความแข็งแรง ทนทาน และน ้าหนักมาก สามารถต้านทาน
กระแสน ้าได้ดีและคงสภาพอยู่ได้นาน ไม่ค่อยเคลื่อนจากต้าแหน่งที่จัดวาง สามารถดึงดูดปลาให้เข้ามา
อยู่อาศัยและมีพื นที่ผิวมาก เหมาะส้าหรับการลงเกาะของสิ่งมีชีวิตที่ด้ารงชีวิตแบบเกาะติด ขนาดที่
แตกต่างกันของก้อนหิน ท้าให้สามารถดึงดูดชนิดสัตว์น ้าวัยต่าง ๆ ให้เข้ามาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย  
  ข้อเสีย การจัดสร้างปะการังเทียมที่มีโครงสร้างซับซ้อนสามารถท้าได้ยาก เนื่องจาก
ก้อนหินไม่มีช่องโหว่ หรือมีโพรงอยู่ตรงกลาง การล้าเลียง และเคลื่อนย้ายจากแหล่งวัสดุไปยังบริเวณ
ที่จัดวางมีความล้าบากและต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูง  
  ข้อเสนอแนะ ขนาดของก้อนหินที่ใช้จัดสร้าง หากมีความแตกต่างกันมาก จะท้าให้
เกิดช่องว่างที่มากขึ น ซึ่งขนาดช่องว่างที่หลากหลายจะเป็นสิ่งส้าคัญส้าหรับการพัฒนาตัวอ่อนของตัว



41 
 

สิ่งมีชีวิตระยะต่างๆ ได้แตกต่างกัน หินที่วางมีส่วนเกี่ยวข้องกับปริมาณตะกอนในน ้า การผุกร่อนของ
หินปูนท้าให้เกิดตะกอนในมวลน ้ามากขึ น  
 4. คอนกรีต การน้าคอนกรีตมาสร้างเป็นปะการังเทียมมีมานานกว่า  30 ปี โดยคอนกรีตที่
น้ามาท้าเป็นปะการังเทียม อาจเป็นคอนกรีตที่ออกแบบขึ นมาโดยเฉพาะส้าหรับจัดท้าปะการังเทียม 
หรือเศษคอนกรีตจากการก่อสร้าง เช่น ท่อระบายน ้า เศษคอนกรีตจากการรื อถอนอาคาร ถนนและ
สะพาน เป็นต้น คอนกรีตเป็นวัสดุที่มีการใช้กันมากในปัจจุบัน เนื่องจากมีความคงทนสูง อายุการใช้
งานนาน 10-30 ปี สามารถออกแบบรูปทรงของปะการังเทียมให้เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมใน
บริเวณท่ีจะจัดวางและการเข้ามาอยู่อาศัยของสัตว์น ้าได้  
การน้าคอนกรีตมาสร้างเป็นปะการังเทียมเริ่มมีมาตั งแต่ปี 1962 เช่น ในรัฐ Alabama ได้น้าท่อ
คอนกรีตน ้าหนักรวมประมาณ 300 ตัน ไปวางไว้ในทะเลบริเวณนอกชายฝั่ง Perdido Pass ที่ระดับ
ความลึกประมาณ 60 ฟุต และมีการจัดวางเรื่อยมาในปี 1964, 1970, 1971 และ 1977 ต่อมาในช่วง
ระหว่างยุค 80 มีการน้าซากสะพาน 3 แห่ง ไปสร้างเป็นปะการังเทียมบริเวณนอกชายฝั่งรัฐ Alabama  
 ในปี 1962 รัฐ Texas ได้น้าท่อคอนกรีตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 ฟุต ยาว 5 ฟุต จ้านวน 
26 ท่อ และ ท่อยาว 5-6 ฟุต เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 18 และ 24 นิ ว จ้านวน 400 ท่อ มาสร้างเป็น
ปะการังเทียมเพ่ือฟ้ืนฟูแหล่งที่อยู่อาศัยส้าหรับสัตว์น ้า ห่างจากชายฝั่ง Pon Aransas ประมาณ 6 
ไมล์ ที่ระดับความลึก 60 ฟุต โดยมีค่าใช้จ่ายในการซื อท่อและค่าขนส่งประมาณ 3,496 ดอลล่าร์ และ
จากการส้ารวจในปี 1995 พบว่าปะการังเทียมดังกล่าวคงเหลือโครงสร้างสูงประมาณ 4 ฟุต และยังคง
สามารถดึงดูดปลาได้ดี โดยเฉพาะลากะพงแดง 
 ในช่วงปี 1984 มีการน้าเศษซากคอนกรีตจากการรื อถอนสิ่งก่อสร้างต่างๆ ทั งท่าเรือ เสาเข็ม 
ฐานสะพาน ตึกขนาดใหญ่ ท่อระบายน ้า ฐานตึก รวมปริมาณกว่า 200,000 ลูกบาศก์เมตรหลา ไปวาง
เป็นปะการังเทียมบริเวณนอกชายฝั่ง New Jersey โดยก่อนการจัดวางจะมีการน้าพวกวัสดุอ่ืนๆ ที่มี
น ้าหนักเบาท่ีติดอยู่กับซากคอนกรีตนั นออกก่อน เช่น ดิน ไฟเบอร์กลาส พลาสติก ไม้ สังกะสี เป็นต้น 
ซึ่งจะอนุญาตให้เฉพาะคอนกรีต และเหล็กที่มีน ้าหนักมากเท่านั นที่สามารถวางเป็นปะการังเทียมได้ 
  ข้อดี การใช้วัสดุเศษซากคอนกรีต เช่น ท่อระบายน ้า เศษซากสะพาน หรือเศษซาก
คอนกรีตจากการรื อถอนอาคาร เป็นการช่วยลดต้นทุนในการจัดสร้าง สามารถเข้ากับสภาพแวดล้อม
ทางทะเลได้ดี มีความคงทน และมีเสถียรภาพสูง สามารถทนต่อสภาวะแวดล้อมในทะเลได้ดี สามารถ
ออกแบบได้หลายรูปทรง ซึ่งสามารถเลือกใช้ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของบริเวณที่จะจัดสร้า งได้ มี
พื นผิวที่ดีเยี่ยม เหมาะแก่การเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยส้าหรับการลงเกาะและเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต
พวกเกาะติด และเหมาะส้าหรับเป็นแหล่งอาหารและหลบภัยให้แก่สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังชนิดอ่ืน  ๆ 
และปลาชนิดต่างๆ  
  ข้อเสีย มีขนาดค่อนข้างใหญ่ และน ้าหนักมาก ต้องใช้เครื่องมือขนาดใหญ่ช่วยในการ
เคลื่อนย้ายวัสดุ ซึ่งส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการล้าเลียงทั งทางบก ทางน ้าและการจัดวางสูงขึ นด้วย 
น ้าหนักที่มากของวัสดุอาจท้าให้เกิดการจมตัวได้ง่ายหลังการจัดวาง การจัดวางวัสดุเป็นกองสูง และ
ครอบคลุมพื นที่เป็นบริเวณกว้าง อาจส่งผลกระทบต่อปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางทะเลได้ เช่น ความเร็วของ
กระแสน ้า ทิศทาง และความลึกของน ้า การผุพังของซีเมนต์ที่เป็น  Calcium Hydroxide อาจท้าให้
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เกิดผลกระทบต่อการลงเกาะของสิ่งมีชีวิตในช่วงระยะเวลา 3-12 เดือนแรก เนื่องจาก pH บริเวณผิว
ของวัสดุคอนกรีต จะมีค่าสูงถึง 10-11 ซ่ึงมากกว่า pH ของน ้าทะเลที่ม ีpH ประมาณ 8.3  
  ข้อเสนอแนะ วัสดุคอนกรีตจากลานจอดรถ อาคารหรือแหล่งอ่ืน ๆ มักจะมีวัสดุอ่ืน 
ๆ ปะปนมาด้วย เช่น ดิน พลาสติก ไม้ ไฟเบอร์กลาส เป็นต้น ดังนั นก่อนการน้าไปจัดวางเป็นปะการัง
เทียมจึงควรมีการตรวจสอบและจัดการเก็บวัสดุที่ไม่เหมาะสมดังกล่าวออกก่อน  
 5. ยุทโธปกรณ์จากการทหาร ในสหรัฐอเมริกามีการจัดหา เตรียมการและจัดสร้างปะการัง
เทียมด้วยวัสดุยุทโธปกรณ์จากกองทหารบ้างเป็นครั งคราว ได้แก่ ในอ่าวและนอกชายฝั่งเมืองต่าง ๆ ที่ 
อยู่ติดมหาสมุทรแอตแลนติก โดยส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับวัสดุที่เลิกใช้แล้ว เช่น รถถัง รถยนต์ รถ
หุ้มเกราะ เนื่องจากเป็นวัสดุที่มีความทนทานและความมั่นคงสูง  
 ในยุค 1990 วัสดุเหล่านี จัดว่าเป็นวัสดุอันดับหนึ่งที่ได้ผ่านการเจรจาอย่างเป็นทางการ
ระหว่างกระทรวงกลาโหมและผู้จัดการจัดสร้างปะการังเทียม และเป็นหนึ่งวัตถุดิบที่ส้าคัญในโครงการ
น้าร่องของการจัดสร้างปะการังเทียมบริเวณนอกชายฝั่งเมืองต่าง ๆ จ้านวน 10 เมือง ตั งแต่รัฐ New 
York ถึง Louisiana ภายใต้ความร่วมมือกันระหว่างฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือน ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีใน
นามโครงการ “Reef Exercise” โดยมีจุดประสงค์เพ่ือเพ่ิมผลประโยชน์ทางด้านการค้าและด้านการ
ประมง และเป็นการเพ่ิมหรือ “REFEEX” โดยมีจุดประสงค์เพ่ือเพ่ิมผลประโยชน์ทางด้านการค้าและ
ด้านการประมง และเป็นการเพ่ิมปริมาณทรัพยากรปลาในธรรมชาติ โดยวัสดุหลักที่ใช้จัดสร้าง
ปะการังเทียมในโครงการ  REFEEK ได้แก่ To Battle tanks รถหุ้มเกราะ (Armored personal 
carriers) รถ Sheridan tanks และวัสดุเหลือใช้อื่น ๆ จากกองทหาร  
  ข้อดี  เป็นวัสดุที่มีคุณภาพน ้าหนักมากและมีความทนทานสูงเนื่องจากวัสดุ
ยุทโธปกรณ์จากการทหารส่วนใหญ่ผลิตจากเหล็กกล้าจึงน่าจะมีอายุการใช้งานที่นานกว่าวัสดุอ่ืน ๆ มี
น ้าหนักและแข็งแรงมาก ท้าให้ไม่ค่อยมีการเคลื่อนที่จากต้าแหน่งแม้ว่าจะโดนพายุ เป็นที่ยึดเกาะของ
สิ่งมีชีวิตจ้าพวกยึดเกาะจ้าพวกไบรโอซัวเพรียงหินเม่นทะเลปะการังหอยนางรมหนาและอ่ืน ๆ ได้ดี
เนื่องจากมีพื นผิวที่แข็ง ช่องว่างภายในของโครงสร้างท้าให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งอาหารของปลา
ชนิดต่าง ๆ ได้ดี  
  ข้อเสีย ค่าใช้จ่ายในการขนส่งและจัดวางค่อนข้างสูงเนื่องจากแหล่งของวัสดุกับจุดที่
ต้องการจัดสร้างปะการังเทียมส่วนใหญ่อยู่ห่างกันมาก ค่าใช้จ่ายในการท้าความสะอาดและการถอด
ชิ นส่วนที่ไม่ต้องการออกมีราคาค่อนข้างสูงเนื่องจากต้องใช้เครื่องมือขนาดใหญ่และแรงงานจ้านวน
มาก วัสดุส่วนใหญ่มีขนาดใหญ่และน ้าหนักมากการเคลื่อนย้ายขนส่งและการจัดวางอาจท้าได้ยากและ
จ้าเป็นต้องใช้เรือขนส่งขนาดใหญ่ช่วยในกระบวนการดังกล่าว น ้าหนักที่มีมากของวัสดุMBTsอาจท้า
ให้เกิดการจมตัวของวัสดุอย่างรวดเร็วหากสภาพพื นทะเลในบริเวณท่ีจัดวางไม่แข็งพอ  
  ข้อเสนอแนะ การจัดสร้างปะการังเทียมโดยใช้วัสดุเหลือใช้จากการทหารควร
พิจารณาถึงความเหมาะสมและความมั่นคงของวัสดุให้ดีเพ่ือให้ปะการังเทียมที่จัดสร้างถูกใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด การจัดสร้างในแต่ละครั งจะต้องมีการศึกษาและประเมินลักษณะของพื นทะเล
บริเวณพื นที่ที่จะจัดสร้างฯก่อนเพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ นจากการจมตัวของวัตถุหลังการจัดวาง ยุ
โทปกรณ์ทางการทหารสามารถน้าไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนซึ่งให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากว่าการน้ามาท้า
เป็นปะการังเทียม  
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 6. วัสดุที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ แม้ว่าวัสดุที่ใช้แล้วจะเป็นวัสดุอันดับต้นๆ ที่มีการน้ามาสร้าง
เป็นปะการังเทียม แต่การใช้วัสดุที่มีการออกแบบมาโดยเฉพาะเพ่ือใช้สร้างเป็นของปะการังเทียมที่มี
อัตราเพิ่มสูงขึ นทั่วทั งอเมริกาและทั่วโลก ซึ่ง (Grove และคณะ, 1991) ได้กล่าวไว้ว่าแนวโน้มของการ
ออกแบบวัสดุ และการน้าวัสดุดังกล่าวมาใช้จะเริ่มมีมากขึ น เมื่อการจัดสร้างปะการังเทียมเริ่มมีผล
โดยตรงต่อการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับพฤติกรรมของปลา และการจัดการทางทะเล เริ่มจาก
รูปแบบของโครงสร้างที่ออกแบบส่วนใหญ่เป็นการใช้วัสดุที่ใช้แล้ว เช่น ยางรถยนต์หรือวัสดุอ่ืน ๆ มา
ผูกมัดเรือออกแบบโดยรวมวัสดุไว้ด้วยกัน ตัวอย่าง รูปแบบบางรูปแบบของวัสดุที่มีใช้กันในช่วงแรก
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการประมง เช่น รูปแบบ 4’x4’ log hut ซึ่งมีการสร้างและน้าไปใช้โดย South 
Carolina ในช่วงปลายยุค 30 เพ่ือการประมง และการสร้างปะการังเทียมบริเวณนอกชายฝั่งของญี่ปุ่น 
เพ่ือใช้เป็นแหล่งการประมง โดยใช้ไม้ไผ่ท้าเป็นโครงสร้างซึ่งมีถุงทรายและวัตถุอ่ืน ๆ ผูกมัดติดอยู่ด้วย  
 การศึกษาเกี่ยวกับการน้าวัสดุที่ได้ออกแบบมาโดยเฉพาะ มาสร้างเป็นปะการังเทียมมีขึ น
อย่างเป็นทางการในช่วงปลายยุค 80 ในอ่าวและมหาสมุทรนอกชายฝั่งรัฐ Florida และในช่วงต้นยุค 
1990 รัฐ Florida เริ่มมีการออกแบบรูปทรงของวัสดุที่จะใช้สร้างปะการังเทียมเพ่ือเสนอเป็นทางเลือก
ใหม่ โดยส่วนใหญ่เป็นวัสดุเหลือใช้ที่สามารถน้ามาใช้สร้างเป็นปะการังเทียมได้ เช่น เครื่องซักผ้า ท้อง
เรือไฟเบอร์กลาส และตัวถังรถยนต์เก่า เป็นต้น ซึ่งพบว่าวัสดุบางอย่างที่เป็นพลาสติกหรือ PVC จะไม่
สามารถทนอยู่ในมหาสมุทรได้นาน เนื่องจากวัสดุดังกล่าวมีน ้าหนักเบา นอกจากนี ยังพบว่าความ
เสียหายยังอาจเกิดจากการหลุดออก การแตกหัก และการแยกกันของกรอบพลาสติก และการหลุด
หายไปของท่อ PVC ซึ่งบางทีอาจเกิดจากการลักขโมยวัสดุในส่วนที่เป็นสแตนเลสก็เป็นได้ ท้าให้
พลาสติกหรือท่อ PVC เกิดการแยกจากกันและสูญหายไปในที่สุด แต่ก็ยังคงมีการทดลองน้าสิ่งของ
เหลือใช้ต่าง ๆ มาประกอบรวมกันเข้าเป็นรูปทรงที่ต้องการเพ่ือสร้างเป็นปะการังเทียม ในพื นที่เมือง  
Lee และ Citrus รัฐ Florida เช่น การน้าเสาโทรศัพท์มาวางทับกันไปมาเป็นพื นที่ทรงลูกบาศก์ แล้ว
มัดเข้าด้วยกันโดยใช้สายเหล็ก ก่อนการจัดวางเป็นปะการังเทียมที่มีชื่อเรียกว่า “Lincoln Log Reef” 
แต่หลังจากการจัดวางไม่กี่ปี สายเหล็กท่ีรัดไว้ได้ขาดและท้าให้โครงสร้างดังกล่าวพังทลายลงกลายเป็น
กองแท่งคอนกรีตธรรมดา  
 รูปแบบสมัยใหม่ของวัสดุ เริ่มมีขึ นที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี 1952 โดยการสนับสนุนของรัฐบาล 
โดยรูปแบบสมัยใหม่นี ไม่ได้น้าวัสดุเหลือใช้มาประกอบเป็นโครงสร้าง แต่จะใช้พวกคอนกรีตเสริมแรง 
เหล็กพลาสติกเสริมไฟเบอร์ (Fiber-reinforced plastic; ERP) พลาสติก เซรามิก และวัสดุอ่ืน ๆ ที่
สามารถน้ามาประกอบกันได้ และท้าการผลิตตามที่ได้ออกแบบไว้อย่างถูกต้อง ซึ่งต่างจากโครงสร้าง
วัสดุที่ออกแบบในระยะแรกๆ โดยวัสดุที่น้ามาใช้เป็นโครงสร้างนั นต้องสามารถทนทานอยู่ในทะเลได้ 
ซึ่งพิจารณาจากการกัดกร่อน ความทนทาน ความแข็งแรง รูปแบบ และความสามารถในการเข้ากันได้
กับสิ่งแวดล้อม (เช่น ความเป็นกรด-ด่าง และลักษณะของพื นผิว) อีกทั งต้องสามารถดัดแปลงและมี
ความยืดหยุ่น เพ่ือให้สามารถสร้างรูปแบบวัสดุได้หลายรูปทรง  
 ในยุค 1960 นักชีววิทยาการประมง นักนิเวศกรในประเทศญี่ปุ่นและประเทศอ่ืน ๆ ใน
อาเซียน ได้มีการท้างานร่วมกันและพัฒนารูปแบบของปะการังเทียมเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการประมงได้
มากกว่าร้อยรูปแบบ ซึ่งโครงสร้างที่ได้ออกแบบในญี่ปุ่น พื นฐานแล้วจะต้องมีความทนทาน มีความ
มั่นคง (อายุการใช้งานอย่างน้อยสุด 30 ปี ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายและการจัดวาง มีความทนทานต่อ
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การจมตัวและการเคลื่อนที่) มีความปลอดภัย (ไม่มีความเป็นพิษ และปลอดภัยในด้านการเคลื่อนย้าย) 
มีหน้าที่และประสิทธิภาพทางด้านชีววิทยา (มีการทดสอบทั งก่อนและหลังการวางเกี่ยวกับปริมาณ
การรวมกลุ่มของปลา การดึงดูดและผลผลิตของชนิดปลาที่ต้องการ การสร้างแหล่งที่อยู่อาศัย และ
ความหลากหลายทางชีวภาพ) และผลทางด้านเศรษฐกิจ (ไม่แพง และสามารถหาได้ง่าย) และ
ข้อพิจารณาอ่ืน ๆ เกี่ยวกับทางวิศวกรรม เช่น ขนาดของพื นผิว ความซับซ้อนของโครงสร้าง พื นที่ว่าง 
ลักษณะของพื นผิว น ้าหนักเบา ความสามารถในการให้กระแสน ้าไหลผ่าน ลักษณะรูปทรงของ
โครงสร้าง การไหลเวียนของน ้า และอ่ืน ๆ อีกมากมาย ซึ่งขึ นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการสร้างปะการัง
เทียมและลักษณะการท้าประมง  
 รูปแบบแท่งปะการังเทียมรูปแบบแรกที่ได้มีการออกแบบขึ นในประเทศญี่ปุ่น มีลักษณะเป็น
ทรงลูกบาศก์หรือรูปทรงกระบอก ที่มีขนาดค่อนข้างเล็ก โดยมีช่องอยู่รอบด้าน นอกจากนี ยังมีรูปแบบ
โดม (turtle blocks) ซึ่งรูปแบบดังกล่าวได้เป็นตัวอย่างของการจัดสร้างรูปแบบที่มีขนาดใหญ่กว่าใน
ภายหลัง ซึ่งเป็นรูปแบบที่มีช่องว่างจ้านวนมาก มีความสูงประมาณ 10 เมตร และน ้าหนักมากกว่า 34 
ตัน โดยการส้ารวจในปี 1985 พบว่ามีวัสดุมากกว่า 100 รูปแบบ ที่ผ่านการรับรองจากรัฐบาลญี่ปุ่น  
ส้าหรับในอเมริกามีการทดลองใช้วัสดุที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเป็นครั งแรกในช่วงปลายยุค 1970 และ
มีการทดลองเรื่อยมา ไปจนถึงยุค 1980 ส่วนการน้าวัสดุที่ออกแบบโดยญี่ปุ่นมาใช้ในอเมริกานั นยังคง
มีอยู่อย่างจ้ากัด เนื่องจากวัตถุดิบในการจัดสรรค่อนข้างหายาก อีกทั งค่าใช้จ่ายที่สูงและการใช้สิ่งของ
เหลือใช้ยังคงเป็นที่นิยมมากกว่า แต่อย่างไรก็ตามความสนใจต่อวัสดุแบบของญี่ปุ่นและแบบของ
อาเซียนก็ยังคงมีอยู่และค่อย ๆ เพ่ิมมากขึ นในอเมริกา ซึ่งท้าให้กลุ่มที่เก่ียวข้องกับการจัดสร้างปะการัง
เทียมของญี่ปุ่นและอาเซียน ทั งสองส่วนจึงได้เริ่มมีการทดลองสร้าง ประเมินผลและออกแบบวัสดุ
ส้าหรับสร้างเป็นปะการังเทียมโดยเฉพาะขึ นมาเอง  
 ต้นยุค 1980 รัฐต่าง ๆ ตลอดแนวชายฝั่งแอตแลนติก เริ่มมีการทดลองใช้วัสดุรูปแบบต่าง ๆ 
เพ่ือพัฒนาเป็นปะการังเทียม ซึ่งขนาดของการทดลองในแต่ละรัฐก็จะมีขนาดที่แตกต่างกันไปขึ นอยู่
กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ความต้องการของโครงการ สิ่งที่มีอยู่ภายในรัฐ เป็นต้น และเมื่อมีการน้า
วัสดุที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ มาใช้สร้างปะการังเทียมมากขึ น สิ่งที่ต้องพิจารณาก็กลายเป็นรูปทรง
ของวัสดุ ซึ่งในปี 2001 Maher ได้ท้าการส้ารวจโครงการจัดสร้างปะการังเทียมในหลายพื นที่ตามแนว
ชายฝั่งแอตแลนติก อ่าวเม็กซิโก และแคริบเบียน เกี่ยวกับการใช้วัสดุรูปทรงแบบใหม่ ซึ่งมีรูปร่าง
เหมือนกับวัสดุแบบเดิม แต่ไม่มีการน้าวัสดุเหลือใช้มาเป็นส่วนประกอบ พบว่าจากการส้ารวจทั ง  11 
รัฐ มีเพียง 2 รัฐ เท่านั นที่ไม่มีการน้าวัสดุรูปแบบใหม่มาใช้ คือรัฐ Alabama และ Louisiana  
Maher ได้ระบุว่ามีรูปทรงของปะการังเทียมแบบต่างๆ มากกว่า 44 แบบ ที่มีการออกแบบและได้รับ
การจดสิทธิบัตรในอเมริกา โดยส่วนใหญ่ออกแบบมาเพ่ือใช้ในการศึกษาทดลองเท่านั น และมีเพียงแค่ 
33 แบบเท่านั นที่มีการน้าไปใช้จริง ในขณะที่หลายแบบก็ไม่ได้มีการผลิตต่อ ส่วนรูปแบบที่มีการ
น้าไปใช้ได้จริงและมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ก็มีการผลิตและใช้ต่อไป ซึ่งจากการส้ารวจในเดือนมิถุนายน 
ปี 2001 แสดงให้เห็นว่ามีวัสดุที่ออกแบบมาโดยเฉพาะมากกว่า 31,000 ชิ น ที่ถูกน้าไปวางตลอดแนว
ชายฝั่ง eastern seaboard ในอ่าวเม็กซิโก และอ่าว Puerto Rico หลังจากนั นรูปแบบของวัสดุที่
จัดสร้างและน้าไปวางในอเมริกาจะมีขนาดค่อนข้างเล็ก (มีปริมาตร 19-70 ลูกบาศก์ฟุต) ทั งที่เป็นรูป
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โดม ปิระมิด ทรงกระบอก สี่เหลี่ยม และอ่ืน ๆ โดยผลิตจากวัสดุที่มีความหลากหลายและมีอยู่ใน
ขณะนั น เช่น คอนกรีต หรือเหล็ก 
 ในปี 1995 มีการน้าวัสดุที่ออกแบบขึ นมาโดยเฉพาะ มาใช้ในการฟ้ืนฟูแนวปะการังที่ถูก
ท้าลายจากเรือชนเมื่อปี 1989 ในบริเวณพื นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ทะเลแห่งชาติ Key Largo (Key 
large National Marine Sanctuary) โดยใช้ปะการังเทียมที่ออกแบบเป็นรูปสี่เหลี่ยม โดยน้าซาก
ปะการัง ทราย เศษหินปูนเคลือบทับผิวปะการังเทียม และรูปแบบ  Reef hall ซึ่งน้ากิ่งปะการังมา
แปะติดไว้ จัดวางไว้บริเวณที่ถูกเรือชน 2 บริเวณ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายรวมมากกว่า 1,047,000 ดอลลาร์ ซึ่ง
จากการติดตามผลพบว่าปะการังเทียมที่จัดวางทั ง  2 บริเวณช่วยฟ้ืนฟู และลดความเสียหายต่อ
ปะการัง Ivory bush coral (Oculina varicose) จากการทิ งสมอเรือและการท้าประมงได้ถึง 90% 
และจากการศึกษาในปี 2001 พบว่าความหลากหลายของปลาบริเวณปะการังเทียม มีสูงกว่าบริเวณ
อ่ืนที่ไม่มีการจัดวางปะการังเทียม และยังเป็นแหล่งวางไข่ของปลากะรังขนาดใหญ่อีกด้วย  
 ความส้าเร็จและความล้มเหลวของการน้าวัสดุที่ออกแบบขึ นโดยเฉพาะมาจัดสร้างเป็น
ปะการังเทียมในหลายพื นที่ทั งในอดีตและปัจจุบัน ได้มีประโยชน์ต่อการออกแบบวัสดุในภายหลังได้
เป็นอย่างดี เพราะว่าไม่มีวัสดุรูปแบบใดที่สามารถใช้เป็นปะการังเทียมได้ในหลายพื นที่ โดยการ
จัดสร้างปะการังเทียมด้วยวัสดุที่ออกแบบขึ นมาโดยเฉพาะมีสิ่งที่ต้องน้ามาพิจารณาหลายอย่าง เช่น 
ลักษณะเฉพาะของพื นที่ที่จะจัดวาง ผลที่คาดว่าจะได้รับ ราคาต้นทุนในการสร้างวัสดุในแต่ละพื นที่แต่
ละโครงการ ชนิดของสัตว์น ้าที่ต้องการทางเศรษฐกิจ ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่น ขนาดของวัสดุ การ
แตกหัก การเคลื่อนย้าย การจัดวางวัสดุ การจมตัวของวัสดุ และวัตถุประสงค์ในการสร้างปะการัง
เทียมของแต่ละโครงการ  
  ข้อดี สามารถเลือกหรือสร้างวัสดุให้ตรงตามวัตถุประสงค์ สภาพแวดล้อม ลักษณะ
พื นที่ที่จะจัดวาง และสิ่งมีชีวิตบริเวณพื นที่จัดสร้างได้ มีอายุการใช้งานนานกว่าปะการังเทียมที่สร้าง
ด้วยวัสดุเหลือใช้ต่าง ๆ ถึงแม้การลงทุนในช่วงแรกจะสูงก็ตาม สามารถออกแบบและสร้างวัสดุได้ตรง
ตามความต้องการ ทั งด้านขนาด และสภาพพื นที่ที่จะน้าไปวาง มีความคงทนอยู่ในทะเลได้เป็น
ระยะเวลายาวนาน เนื่องจากโครงสร้างของวัสดุส่วนใหญ่ประกอบขึ นจากคอนกรีต เหล็กกล้า หรือ
พลาสติกท่ีมีความทนทานสูง สามารถเลือกหรือสร้างกองปะการังเทียมให้มีลักษณะเฉพาะได้มาก เช่น 
ความซับซ้อนของโครงสร้าง จ้านวนและขนาดของช่องว่าง เป็นต้น เป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาสาร
ปนเปื้อนที่จะมีต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล จากการน้าวัสดุเหลือใช้มาสร้างปะการังเทียม วัสดุที่ออกแบบ
มาซึ่งมีน ้าหนักและขนาดไม่ใหญ่มาก ช่วยให้การขนส่งและการจัดวางท้าได้สะดวกขึ น ช่วยอ้านวย
ความสะดวกให้แก่งานวิจัยและงานด้านวิศวกรรมในประเทศต่าง ๆ  
  ข้อเสีย ค่าใช้จ่ายส้าหรับการผลิตวัสดุมีราคาต่อหน่วยค่อนข้างสูง หากงบประมาณมี
จ้ากัดและไม่ได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงิน การจัดสร้างปะการังเทียมด้วยวัสดุดังกล่าวอาจจะ
เกิดขึ นได้ยากในบางพื นที่การสร้างปะการังเทียมด้วยวัสดุเหลือใช้ยังคงเป็นที่นิยมมากวัสดุที่ออกแบบ
มาโดยเฉพาะ อาจสร้างความดึงดูดใจและความสนใจแก่ประชาชน นักด้าน ้าน้อยกว่าปะการังเทียมที่
สร้างจากวัสดุเหลือใช้ เช่น เรือขนาดใหญ่ หรือเครื่องบิน เป็นต้น ในปัจจุบันยังขาดองค์ความรู้ด้ าน
วิศวกรรม การออกแบบบนโครงสร้าง การผลิต และการทดสอบที่ดีและมีประสิทธิภาพ การ
เคลื่อนย้ายและการจัดวางในทะเล จ้าเป็นต้องใช้เครนและเรือขนส่งที่มีความเหมาะสม เพ่ือลดการ
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แตกหักของวัสดุระหว่างการจัดวาง ซึ่งต่างจากการจัดวางวัสดุเหลือใช้อ่ืน  ๆ เช่น ท่อ คอนกรีต ซาก
คอนกรีตจากการรื ออาคาร ถนน สะพานหรือก้อนหิน ที่สามารถจัดวางไว้ได้โดยไม่จ้าเป็นต้องค้านึงว่า
วัสดุจะมีการแตกหักหรือเปล่า 
  ข้อเสนอแนะ วัตถุดิบที่จะน้ามาสร้างเป็นวัสดุต้องหาได้ง่าย และต้องมีความเข้าใจว่า
จะสามารถน้าวัตถุดิบเหล่านั นไปใช้ได้อย่างไร วัสดุที่จัดวางในบริ เวณที่พื นทะเลเป็นตะกอนละเอียด
และนุ่ม เช่น บริเวณปากแม่น ้า จ้าเป็นต้องมีการศึกษา ติดตามผลและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับความ
คงทน การจมตัว และการถูกกัดเซาะของวัสดุอยู่เป็นระยะ ๆ เพ่ือให้มั่นใจว่าปะการังเทียมที่จัดสร้าง
ยังคงอยู่และใช้งานได้นาน ความร่วมมือกันระหว่างหัวหน้าโครงการจัดสร้างปะการังเทียมและผู้ผลิต
ของเอกชน เป็นสิ่งส้าคัญอย่างยิ่งในการก้าหนดรูปแบบของวัสดุ ความต้องการ และการประเมิน
ศักยภาพที่เกิดขึ น วัสดุที่ออกแบบขึ นต้องสามารถปรับใช้ได้หลากหลายสถานการณ์ ทั งการจัดสร้าง
ระดับโครงการขนาดเล็ก ๆ ไปจนถึงโครงการขนาดใหญ่ๆ  
 
รูปแบบการจัดวาง  
 รูปแบบการจัดสร้างปะการังเทียมมีการใช้วัสดุและรูปแบบที่แตกต่างกัน แผนผังการจัดวาง
ปะการังเทียมในทะเลจึงมีความแตกต่างกัน ทั งนี ขึ นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์ สรุปได้
ดังนี   
 1. รูปแบบเพ่ือเป็นแหล่งท้าการประมง โดยจะจัดวางวัสดุเป็นกองใหญ่ ใช้วัสดุจ้านวนมาก
วางซ้อนเป็นกองสูงในแหล่งน ้าค่อนข้างลึก การจัดวางในลักษณะนี จะดึงดูดสัตว์น ้าขนาดใหญ่ได้ดี 
ครอบคลุมพื นที่น้อย มีประโยชน์มากต่อการตกปลา การท่องเที่ยวและการด้าน ้า ตัวอย่างเช่น การ
ทดลองใช้ปะการังเทียมแบบลูกบาศก์ (block) ในประเทศฮ่องกง เพ่ือศึกษาการลงเกาะของตัวอ่อน
ปะการัง (Lam, 2003) การจัดสร้างปะการังเทียมโดยใช้วัสดุแท่งคอนกรีตขนาด 1x1x1 ม.3 ขนาด 
4x8x1 ม.3 ที่จังหวัดนราธิวาส ในปี พ.ศ. 2532 เป็นต้น ซึ่งจากการศึกษาของ (Abeson และ 
Shlesinger, 2002) ในประเทศอิสราเอล พบว่า ขนาดของก้อนวัสดุที่ใช้ท้าปะการังเทียม หากมีขนาด
ใหญ่ขึ นจะยิ่งดึงดูดปลาได้ดีกว่าปะการังเทียมใช้วัสดุขนาดเล็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 32 ตัวอย่างการจัดวางปะการังเทียมแบบกองเพ่ือเป็นแหล่งท้าการประมง 
ที่มา : Lam, 2003, เข้าถึงเม่ือ 02 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก 
http://marinegiscenter.dmcr.go.th/km/artificialreef_doc06/#.WYCUY_m0m00 
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 2. รูปแบบเพ่ือเป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรประมง โดยจะจัดวางวัสดุครอบคลุมพื นที่กว้าง 
สร้างเป็นกรอบหรือแนวล้อมรอบพื นที่อนุรักษ์ หรือพื นที่อนุบาลลูกสัตว์น ้าวัยอ่อนในเขตอนุรักษ์  
3,000 เมตรจากฝั่ง ตัวอย่างเช่น การจัดสร้างปะการังเทียมในจังหวัดระยอง จันทบุรี เพชรบุรี ตราด 
และจังหวัดนราธิวาส เป็นต้น (สกุล และอุทัย, 2535) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 33 ตัวอย่างการวางปะการังเพ่ือใช้เป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรประมง 
ที่มา : สกุล และอุทัย, 2535, เข้าถึงเมื่อ 02 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก 
http://marinegiscenter.dmcr.go.th/km/artificialreef_doc06/#.WYCUY_m0m00 
 
 3. รูปแบบเพ่ือป้องกันชายฝั่ง และป้องกันเครื่องมือประมงประเภทอวนทุกชนิด โดยจะจัด
วางปะการังเทียมเป็นแถวยาวหลายๆ แถวซ้อนกัน ความกว้างของแถวตั งแต่ 30 ฟุตขึ นไป ใช้วัสดุที่มี
ความสูงประมาณ 3.7-4.5 ฟุต จัดวางในบริเวณชายฝั่งที่มีระดับน ้าลงต่้าสุด ซึ่งมีความสูงของน ้า
ประมาณ 4-5.5 ฟุต ตัวอย่างเช่น การจัดวางปะการังเทียมรูปแบบ Reef Ball บริเวณชายฝั่งแคริ
เบียนตอนใต้ และบริเวณชายฝั่งหน้าแกรนด์ เคย์แมน มาร์ริออต บีช รีสอร์ท หมู่เกาะเคยแมน 
ระหว่างประเทศจาไมก้า และคิวบา(Harris, No Date)ส้าหรับในประเทศไทย เช่น การจัดสร้าง
ปะการังเทียมในจังหวัดระยอง สงขลา และจังหวัดสตูล เป็นต้น (สกุล และอุทัย, 2535) 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 34 ตัวอย่างการวางปะการังเทียมเป็นกองเพ่ือป้องกันชายฝั่งและป้องกันอวนลาก 
ที่มา : สกุล และอุทัย, 2535, เข้าถึงเมื่อ 02 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก 
http://marinegiscenter.dmcr.go.th/km/artificialreef_doc06/#.WYCUY_m0m00 
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4. ปะการังเทียมเพ่ือเพ่ิมพื นที่ยึดเกาะของสิ่งมีชีวิตเกาะติด และเพ่ือการฟ้ืนฟูแนวปะการัง 
ปะการังเทียมส้าหรับสิ่งมีชีวิตเกาะติดจ้าพวก ปะการัง สาหร่าย หอยนางรม สัตว์หน้าดินที่ยึดเกาะกับ
วัสดุต่าง ๆ หรือตัวอ่อนของสิ่งมีชีวิตในทะเล ส่วนใหญ่จะมีพื นที่หน้าตัดแบนราบ หรือมีพื นที่ว่าง
ส้าหรับการยึดเกาะ และมีส่วนโครงสร้างที่ซับซ้อนอยู่บ้าง เช่น มีลักษณะที่เป็นซอกเพ่ือใช้เป็นที่หลบ
ภัยของสิ่งมีชีวิตที่จะเข้ามาอยู่อาศัยในบริเวณนั น (Bernabé and Bernabé-Quet, 1997) ซึ่งปะการัง
เทียมท่ีออกแบบมาเพ่ือเพ่ิมพื นที่ยึดเกาะและเพ่ือการฟ้ืนฟูแนวปะการังมีด้วยกันหลายแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 35 ตัวอย่างปะการังเทียมส้าหรับสิ่งมีชีวิตแบบยึดเกาะ 
ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, เข้าถึงเมื่อ 02 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก 
http://marinegiscenter.dmcr.go.th/km/artificialreef_doc06/#.WYCUY_m0m00 
 

ในปี พ.ศ. 2537 มีการทดลองสร้างปะการังเทียมเพ่ือเพ่ิมพื นที่ลงเกาะให้กับตัวอ่อนปะการัง
บริเวณเกาะไม้ท่อน จังหวัดภูเก็ต โดยใช้แท่งคอนกรีตรูปสามเหลี่ยม (คล้ายหมอนขวาน) ขนาด  
50x50x50 ลูกบาศก์เซนติเมตร แท่งคอนกรีตดังกล่าวมีลักษณะคล้ายท่อทรงกระบอกซ้อนติดกันตาม
แนวนอน ซึ่งเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อจะแตกต่างกันคือ 10, 15 และ 20 เซนติเมตร เพ่ือให้แท่ง
คอนกรีตมีความซับซ้อนแตกต่างกัน 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 36 โครงสร้างแท่งคอนกรีตมีความแตกต่างกัน ที่ใช้ในการศึกษาบริเวณเกาะไม้ท่อจังหวัดภูเก็ต 
  (ก) ภาพแท่งคอนกรีตที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร 
  (ข) ภาพแท่งคอนกรีตที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 เซนติเมตร 
ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, เข้าถึงเมื่อ 02 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก 
http://marinegiscenter.dmcr.go.th/km/artificialreef_doc06/#.WYCUY_m0m00 

 

 
  (ก)           (ข) 



49 
 

ต่อมาได้มีการทดลองปรับปรุงรูปร่างของแท่งคอนกรีตให้คล้ายคลึงกับก้อนปะการังมากกว่า
แท่งคอนกรีตรูปสามเหลี่ยมแบบแรก โดยใช้แท่งคอนกรีตรูปโดม และใช้อวนหุ้มแท่งคอนกรีตดังกล่าว 
เพ่ือเพ่ิมพื นที่ผิวในการลงเกาะให้แก่ตัวอ่อนของปะการัง ซึ่งจากการทดลองพบว่าแท่งคอนกรีตที่มี
อวนหุ้มให้ผลดีกว่าแท่งคอนกรีตที่ไม่มีอวนหุ้ม 

นอกจากนี ยังมีการทดลองใช้วัสดุคอนกรีตอีกหลายรูปแบบเพ่ือฟ้ืนฟูปะการัง เช่น อิฐบล็อก
คอนกรีต คอนกรีตรูปโดมแบบต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งรูปแบบของปะการังเทียมที่สร้างเพ่ือเพ่ิมพื นที่ลงยึด
เกาะของตัวอ่อนปะการัง และฟ้ืนฟูแนวปะการัง ยังช่วยลดปัญหาความหนาแน่นของเรือและ
นักท่องเที่ยวประเภทด้าน ้าในแหล่งด้าน ้าแนวปะการังธรรมชาติ ลดโอกาสและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อแหล่งด้าน ้าธรรมชาติอันเนื่องจากกิจกรรมด้าน ้า เป็นการสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยให้แก่สัตว์
น ้าและช่วยป้องกันและเป็นสิ่งกีดขวางการท้าการประมงอวนลากในพื นที่ใกล้แนวปะการังหรือเขต
อนุรักษ์อีกด้วย (ไพทูล และคณะ, 2548) 

5. ปะการังเทียมเพ่ือเป็นแหล่งอาศัยของปลา (Lam, 2003) กล่าวว่า ลักษณะของปะการัง
เทียมท่ีสร้างเพ่ือดึงดูดฝูงปลามักนิยมสร้างให้มีโครงสร้างที่ค่อนข้างซับซ้อน เช่น สร้างให้มีรูกลวงอยู่
ตรงกลางของตัวปะการังเทียม เนื่องจากพวกปลาสามารถเข้าไปอยู่อาศัย หรือใช้เป็นที่หลบภัยจากผู้
ล่าในบริเวณนั นได้ ซึ่งจากการศึกษาพฤติกรรมของปลาที่เข้าอยู่อาศัยบริเวณปะการังเทียมของ 
(Ogawa, 1997) ได้สรุปว่า ปลาที่เข้าอยู่อาศัยบริเวณปะการังเทียม สามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภท 
คือ  

1. ปลาที่เข้าอาศัยตั งแต่บริเวณกลางน ้าถึงผิวน ้า ได้แก่ กลุ่มปลาทูน่าครีบเหลือง ปลาโมง 
ปลาสีกุนปลาอินทรีย์ ปลาซาร์ดีน และโลมา โดยมักจะพบอยู่ห่างจากกองวัสดุที่ใช้ล่อปลา  

2. ปลาที่เข้าอยู่อาศัยบริเวณพื นทะเลใกล้กองวัสดุ ได้แก่ กลุ่มปลาหมูสี ปลากะพง ปลา
ลิ นหมา  

3. ปลาที่เข้าอาศัยอยู่เป็นประจ้า ได้แก่ กลุ่มปลา Cabezon ปลา Rock trout ปลาไหลทะเล 
ปลาบู่ และปลากระบี่ เป็นต้นโดยมักพบอยู่ใกล้กับกองวัสดุ (Ogawa, 1997 อ้างโดย พูนสิน และคณะ
, 2531)  

6. ปะการังเทียมเพ่ือการท่องเที่ยว การจัดสร้างปะการังเทียมนอกจากจะมีประโยชน์ในด้าน
การประมงแล้ว ในบางบริเวณแนวปะการังเทียมยังให้ประโยชน์ทางด้านการท่องเที่ยวอีกด้วย 
เนื่องจากเอกลักษณ์ในตัวของมันเอง เช่น เรือจมเครื่องบินจม เป็นต้น นอกจากนี ถ้าในบริเวณที่มี
ปะการังเทียมวางอยู่นั นมีสภาพแวดล้อมที่เอื อกับการลงเกาะของตัวอ่อนปะการัง และเมื่อปะการังที่
ลงเกาะเหล่านี มีการพัฒนาขึ น ก็จะท้าให้มีสัตว์น ้าหลายชนิดเข้ามาอาศัยมากขึ นและเกิดความสวยงาม
ไม่แพ้แนวปะการังธรรมชาติ 

ปะการังเทียมเพ่ือการท่องเที่ยว ในประเทศไทยมีการจัดสร้างปะการังเทียมเพ่ือการท่องเที่ยว
เป็นครั งแรก ในปี 2549 ภายใต้โครงการศึกษาออกแบบปะการังเทียมเพ่ือเพ่ิมแหล่งท่องเที่ยวด้าน ้า 
บริเวณพื นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันเนื่องจากพื นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน เป็นบริเวณที่มีทรัพยากรทาง
ทะเลที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก โดยเฉพาะบริเวณที่มีแนวปะการัง นอกจากจะส้าคัญในด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพและแหล่งท้าการประมงแล้วยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ท้ารายได้ให้กับประชาชน
ในพื นที่และแก่ประเทศไทยเป็นจ้านวนมาก และจากผลกระทบของคลื่นสึนามิ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 
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พ.ศ. 2547 ท้าให้แนวปะการังบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน ได้รับความเสียหายมากบ้างน้อยบ้าง ตาม
ลักษณะสัณฐานของชายฝั่งทะเลของแต่ละพื นที่ เมื่อมองภาพรวมแล้วพบว่าผลกระทบที่เกิดจาก
คลื่นสึนามิได้ท้าให้จ้านวนแหล่งท่องเที่ยวด้าน ้าในประเทศไทยลดลง รวมทั งจุดด้าน ้าที่ เหลืออยู่ก็มี
ความเสื่อมโทรมลง ซึ่งปัญหาดังกล่าวอาจส่งผลให้ความเป็นแหล่งด้าน ้าระดับโลกของประเทศไทย
เสียหายและมีนักด้าน ้าชาวต่างชาติเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื นท่ีลดลง  

ขณะเดียวกันในปัจจุบันกิจกรรมด้าน ้าก้าลังได้รับความนิยมและมีการขยายตัวเป็นอย่างมาก 
ท้าให้แต่ละปีมีปริมาณนักด้าน ้าเพ่ิมมากขึ นเป็นจ้านวนมาก ซึ่งเฉพาะในจังหวัดภูเก็ตพบว่า มี
ผู้ประกอบการธุรกิจด้าน ้าและกิจกรรมการท่องเที่ยว ที่มีความเกี่ยวข้องกับแนวปะการังมากกว่า  100 
ราย โดยผู้ประกอบการที่มีเรือเป็นของตัวเองส้าหรับพานักท่องเที่ยวไปยังแหล่งด้าน ้าต่าง ๆ มีมากกว่า 
70 ราย ประกอบกับแหล่งด้าน ้าที่มีอยู่ในปัจจุบันมีจ้านวนและพื นที่จ้ากัด จึงท้าให้แหล่งด้าน ้าซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นแนวปะการังหรือกองหินใต้น ้าที่มีอยู่ตามธรรมชาติ มีความหนาแน่นของเรือและนักท่องเที่ยว
ที่เข้าไปใช้ประโยชน์เป็นอย่างมาก ส่งผลให้เกิดความเสื่อมโทรมของแนวปะการังทั งทางตรงและ
ทางอ้อม โดยทางตรง เช่น การเหยียบหรือเตะปะการังให้แตกหัก ส่วนทางอ้อม เช่น การทิ งขยะลงน ้า 
การเพ่ิมสารอาหารในน ้า ซึ่งสิ่งเหล่านี จะมีเพ่ิมมากขึ นตามจ้านวนนักด้าน ้า ดังเห็นได้จากแหล่งด้าน ้า
หลายแห่ง เช่น อ่าวเกือก กองหินแฟนตาซี ในหมู่เกาะสิมิลัน เป็นต้น  

การสร้างปะการังเทียมเพ่ือเพ่ิมแหล่งท่องเที่ยวด้าน ้า จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้าง
ศักยภาพในการท่องเที่ยวด้าน ้า และลดผลกระทบอันเนื่องจากกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีต่อแนว
ปะการังในธรรมชาติ โดยการใช้วัสดุต่าง ๆ เช่น ตู้รถไฟ แท่งซีเมนต์ หรือวัสดุอ่ืน ๆ ที่มีความเหมาะสม 
ซึ่งการจัดสร้างได้แบ่งพื นที่จัดสร้างออกเป็น 6 จังหวัด และในแต่ละจังหวัดจะมีรูปแบบของปะการัง
เทียมท่ีแตกต่างกันออกไป ขึ นอยู่กับเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 37 รูปแบบปะการังเทียมบริเวณเกาะราชาใหญ่ จังหวัดภูเก็ต 
ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, เข้าถึงเมื่อ 02 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก 
http://knowledge.eduzones.com/knowledge-2-14-31503.html 
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บทที ่3 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

  

ขั้นตอนของการศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 38 แผนภูมิข้ันตอนและวิธีการด าเนินการวิจัย 
(ภาพโดย นายจิตติพงศ์ แซ่ตั๋น) 
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1. ก าหนดหัวข้อวิจัย  
“ความเสื่อมโทรมของแนวปะการังทะเลอันดามันสู่ผลงานประติมากรรมเซรามิกใต้น้ าเพ่ือ

ส่งเสริมการอนุรักษ์ จังหวัดกระบี”่ เป็นหัวข้อโครงการในการวิจัย  
2. ก าหนดขอบเขตการวิจัย 
โดยศึกษาจากวารสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่หนังสือหรือวารสารที่เก่ียวกับปะการังไทย 

งานวิจัยการปลูกปะการังเทียม งานวิจัยปะการังในด้านต่าง ๆ ชนิดของสัตว์แต่ละประเภทในแนว
ปะการัง ที่เก่ียวข้องทั้งหมด ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาปะการังเสื่อมโทรม ทะเลอันดามัน ในด้าน
การกระท าท่ีเกิดจากฝีมือของมนุษย์ การท่องเที่ยว การประมง ฯ จากผลส ารวจ รายงาน สถิติ ของ
หนว่ยงานต่าง ๆ ภายใต้หัวข้องานวิจัย “ประติมากรรมเซรามิกใต้น้ าเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์ระบบ
นิเวศแนวปะการัง จังหวัดกระบี่” มีดังนี้  
ขอบเขตด้านเนื้อหา  
 1. สาเหตุของความเสื่อมโทรมในแนวปะการังฝั่งทะเลอันดามัน ที่เกิดจากการกระท าของ
มนุษย์ 
 2. ลักษณะระบบนิเวศในแนวปะการัง ตลอดไปจนถึงลักษณะ ของปะการังที่อาศัยอยู่ในแนว
ปะการังฝั่งทะเลอันดามัน และการปลูกปะการังเพ่ือทดแทน- 

3. การท าปะการังเทียม ความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ต่อผลงาน ที่มีผลต่อระบบนิเวศ ขนาดพ้ืนที่
แสดงงานเพื่อความเหมาะสมในงานวิจัย การปลูกปะการังทดแทน การศึกษาปะการังเทียมในแต่ละ
ด้าน ดังนี้  

3.1 ลักษณะ รูปทรง ขนาด และน้ าหนัก ในการสร้างปะการังเทียม 
3.2 คุณสมบัติที่จ าเป็นในการสร้างปะการังเทียม 
3.3 รูปแบบของปะการังเทียม  
3.4 ปัจจัยในเลือกสถานที่ติดตั้งปะการังเทียม อุณหภูมิ กระแสน้ า แรงดัน สภาพ
พ้ืนที่  

3.5 วัสดุที่ใช้ในการท าปะการังเทียม(เซรามิก) 
ขอบเขตด้านประชากร  

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ชนิดของปะการัง ชนิดของสัตว์ที่อาศัยอยู่ในระบบ
นิเวศแนวปะการัง  
ขอบเขตของกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ แนวปะการังที่ได้รับความเสียหาย 
อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 
ขอบเขตด้านเวลา  

ช่วงเวลาที่ท าการศึกษา และเก็บรวบรวมข้อมูลอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2559 และน าเสนอ
ผลงานในช่วง มิถุนายน 2560 

ขอบเขตด้านพืน้ท่ี  
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การศกึษาในครัง้นีมุ้ง่เน้นศกึษาพืน้ท่ี ภายในจงัหวดักระบี่เทา่นัน้ 

3. สืบค้นข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ  
เพ่ือใช้ในวิเคราะห์  สังเคราะห์ และน ามาใช้ในงานออกแบบ ดังนี้ 
1 Data Analysis (การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป)  
ปัญหาหลักที่เกิดขึ้นกับปะการัง ที่จะน ามาใช้ในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาในการออกแบบ 

ผู้วิจัยได้จับประเด็นเฉพาะสาเหตุที่เกิดจากมนุษย์และมีความรุนแรงอันดับต้นๆ คือ การลักลอบท า
การประมงตามเกาะที่อยู่ห่างไกลจากหน่วยตรวจของอุทยานฯ : (เช่น เกาะบอน กองหินริเชลิว กอง
หินม่วง-หินแดง) เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลาช้านาน มีการแจ้งข่าวจากเรือท่องเที่ยวด าน้ าว่ามีการ
ลักลอบท าการประมงโดยปั่นไฟใช้อวนล้อมอยู่เสมอ การแก้ไขปัญหายังไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
เจ้าหน้าที่อุทยานฯที่อยู่ประจ าการตามเกาะต่าง ๆ มีจ านวนน้อย โดยเฉพาะในช่วงฤดูมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ จึงไม่สามารถออกตรวจตราการลักลอบกระท าผิดได้ เนื่องจากไม่มีความปลอดภัยทั้งในด้าน
การเดินเรือขนาดเล็ก และการเข้าจับกุมผู้กระท าผิด ในการแก้ไขปัญหามีความจ าเป็นต้องได้รับความ
ร่วมมือในการตรวจตราจากหน่วยงานอ่ืนด้วย เช่น กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมประมง 
กองทัพเรือ ต ารวจน้ า ฯลฯ รวมทั้งขอความร่วมมือจากบุคคลทั่วไปในการแจ้งข่าวการลักลอบกระท า
ผิด โดยต้องมีหลักฐานประกอบ  

การท่องเที่ยวในแนวปะการัง : ผลเสียหายที่เกิดจากนักท่องเที่ยวประเภทด าที่ผิวน้ า (skin 
diving) ยืนเหยียบปะการัง จนแตกหักเสียหาย เห็นได้ชัดกว่าที่เกิดจากนักท่องเที่ยวที่ด าน้ าลึก 
(scuba diving) ส่วนการทิ้งสมอลงในแนวปะการังนั้น ปัจจุบันพบน้อยลง แต่ก็ยังเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใน
บางพ้ืนที่ที่มีทุ่นไม่พอเพียง (เช่น หมู่เกาะพีพี) การให้อาหารปลาก็ยังเป็นสิ่งที่ทัวร์ด าน้ าทั่วไปยัง
กระท าอยู่ ปัญหาที่เกิดขึ้นคือเกิดการเสียสมดุลในระบบนิเวศ เนื่องจากปลาหลายชนิดกินสาหร่ายเป็น
อาหาร (เช่น ปลานกแก้ว ปลาสลิดหินลายบั้งเขียวเหลือง) แต่ปลาเหล่านี้ถูกล่อให้กินขนมปัง ท าให้
สาหร่ายเพ่ิมปริมาณมากขึ้นคลุมปะการัง ท าให้ตัวอ่อนปะการังลงเกาะพ้ืนไม่ได้ เนื่องจากไม่มีพ้ืนที่
ว่าง การฟ้ืนตัวของแนวปะการังจะเกิดขึ้นได้ยาก ควรแก้ปัญหาโดยสนับสนุนและรณรงค์ให้มีการ
ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง (ดังเช่น โครงการ  Green Fins ที่ด าเนินการโดย 
ทช.) 

จากการศึกษาสาเหตุส าคัญอันเป็นสาเหตุให้เกิดความเสื่อมโทรมในแนวปะการังจากฝีมือ
มนุษย์ ผู้วิจัย ได้วีเคราะห์ประเด็นส าคัญของสาเหตุที่เกิดข้ึนของปัญหา ดังนี้ 

1 ความต้องการ ความอยากครอบครอง  
2 ขาดความรับผิดชอบ  
3 ความมักง่าย  
4 การท าลายโดยตั้งใจ  
5 ความประมาท  
6 การขาดยับยั้งชั่งใจ  
7 ขาดความรู้ ความเข้าใจ 
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ภาพที่ 39 การวิเคราะห์สาเหตุสภาพปัญหาการเสื่อโทรมของปะการัง  
(ภาพโดย นายจิตติพงศ์ แซ่ตั๋น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 40 สรุปปัญหาส าคัญที่ท าให้แนวปะการังเสื่อมโทรม 
(ภาพโดย นายจิตติพงศ์ แซ่ตั๋น) 
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จาการึกษาปัญหาส าคัญของการเสื่อมโทรมในแนวปะการัง ผู้วิจัยได้หาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาในรูปแบบต่างๆ โดยผลการวิเคราะห์แนวทางที่จะใช้แก้ไขปัญหา มีดังนี้ 

1. ปะการังเทียม ที่อยู่อาศัยทดแทน  
2. การปลูกปะการังทดแทน  
3. ส่งเสริมการอนุรักษ์  
4. การสร้างความเข้าใจกับ ชุมชน ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยว  
5. การร่างกฎหมายคุ้มครอง  
6. การจ ากัดพ้ืนที่การใช้สอยในแนวปะการัง  
7. การปิดพื้นที่เพ่ือให้แนวปะการังฟ้ืนตัว  
8. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
9. สร้างจิตใต้ส านึกท่ีดีในหารท่องเที่ยวและการดูแลทรัพยากร  
ผลจากการศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหานั้นมีหลากหลายแง่มุมที่น่าสนใจ

ผู้วิจัยจึงน าข้อที่ส าคัญและจ าเป็นต้องเร่งแก้ไขโดยเลือกหัวข้อที่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยครั้งนี้คือการ สร้างปะการังเทียม ที่อยู่อาศัยทดแทนและส่งเสริมการอนุรักษ์สร้างจิตใต้ส านึก
ที่ดี มาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน ที่มีความเหมาะสมกับสาขาวิชาและองค์ความรู้ทางด้าน
เครื่องเคลือบดินเผา ทั้งกระบวนการสร้างสรรค์และกระบวนการผลิตจากการศึกษาคุณสมบัติทาง
เครื่องเคลือบนั้นมีแนวโน้มที่สามารถน ามาสร้าสรรค์และพัฒนาเป็น ปะการังท่ีอยู่อาศัยทดแทน น ามา
ออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และสภาพแวดล้อมด้วยวัสดุที่มาจากธรรมชาติให้เกิดความงาม
อย่างกลมกลืนเป็นมิตรกับสิ่งมีชีวิตและสร้างแหล่งก าเนิดใต้ทะเล  

2 การวิเคราะห์ทฤษฎี ที่เก่ียวกับจิตใต้ส านึก เพ่ือน ามาเป็นแนวทางการออกแบบ  
โดยน าหลักทฤษฎี จากซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud, 1856-1939)  เพ่ือน ามาใช้ใน

การออกแบบ เนื่องจากระดับจิตส านึก เป็นระดับที่ผู้แสดงพฤติกรรมทราบ และรู้ตัว ส่วนเนื้อหาของ
ระดับ จิตก่อนส านึก เป็นสิ่งที่จะดึงขึ้นมา อยู่ในระดับจิตส านึก ได้ง่าย ถ้าหากมีความจ าเป็นหรือ
ต้องการ ระดับจิตไร้ส านึกเป็นระดับที่อยู่ในส่วนลึกภายในจิตใจ จะดึงขึ้นมาถึงระดับจิตส านึกได้ยาก 
แต่สิ่งที่อยู่ในระดับไร้ส านึก ก็มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม ซิกมันด์ ฟรอยด์เป็นคนแรก ที่ได้ให้ความคิด
เกี่ยวกับแรงผลักดันไร้ส านึก (Unconscious drive)  หรือแรงจูงใจไร้ส านึก (Unconscious 
motivation) ว่าเป็นสาเหตุส าคัญของพฤติกรรม และมีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพของมนุษย์ ผู้วิจัยได้
สังเคราะห์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ จิตใต้ส านึกนั้นเกิดจาก อารมณ์ แรงจูงใจที่ถูกเก็บกด 
ความรู้สึกนึกคิด ความฝัน ความทรงจ า ความเชื่อ ฯลฯ จากการศึกษาพอสรุปได้ว่าสิ่งที่กล่าวมาขึ้นอยู่
กับ ประสบการณ์ทางด้าน อารมณ์ ความรู้สึก และทัศนคติ ของแต่ละบุคคล ผู้วิจัยจึงน ามาเป็น
แนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ผ่านผลงานศิลปะ เพ่ือให้ได้
ประสบการณ์ทางด้าน อารมณ์ ความรู้สึก แง่คิด ผัสสะ เพ่ือเป็นการกระตุ้นจิตใต้ส านึกของบุคคล
ภายในพ้ืนที่ และนักท่องเที่ยว จากการศึกษาประเด็นเกี่ยวกับจิตใต้ส านึกนี้ ท าให้ผู้วิจัยเห็นว่า ผลงาน
ศิลปะที่ดีนั้นนอกจากแสดงความงามแล้ว มากกว่าการสร้างผลงานประติมากรรมคือการสร้างและ
ส่งเสริมกิจกรรมที่ดีเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมบุคคลภายในพ้ืนที่ นักท่องเที่ยว นักอนุรักษ์ 
ได้แชร์ ประสบการณ์ ความคิดเห็น ร่วมกันสร้างจิตส านึกท่ีดีส่งต่อสิ่งที่เป็นประโยชน์สู่สภาพแวดล้อม 
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ภาพที่ 41 การวิเคราะห์ข้อมูลแนวทางแก้ไขปัญหาปะการังเสื่อมโทรมโดยใช้หลักทฤษฎี จากซิกมันด์ 
ฟรอยด์ (Sigmund Freud, 1856-1939)มาใช้ในการสร้างจิตส านึกท่ีดี 
(ภาพโดย นายจิตติพงศ์ แซ่ตั๋น) 

 
3. การวิเคราะห์คุณสมบัติเครื่องเคลือบดินเผา(Ceramics) 
การวิเคราะห์คุณสมบัติเครื่องเคลือบดินเผา (Ceramics) และความเหมาะสมในการน ามา

สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมโดยศึกษาจากคุณสมบัติทางวัตถุดิบกรรมวิถีการข้ึนรูปที่สอดคล้องกับ
การก าเนิดของปะการังและสภาพแวดล้อม  

1. เซรามิกไม่เป็นมลพิษต่อธรรมชาติ  
2. ปะการังปลูกง่าย ท าให้ไม่เป็นอุปสรรคในการปลูกปะการังในผลงาน  
3. ปะการังต้องการพื้นที่ในการเติบโตที่มั่นคงแข็งแรง ซึ่งเป็นความต้องการที่มีอยู่ใน

คุณสมบัติของเซรามิก  
4. เซรามิก ง่ายต่อการขึ้นรูป สามารถสร้างพ้ืนที่ๆ ใกล้เคียงกับสภาพแวดล้อมให้

สิ่งมีชีวิตในแนวปะการังได้ 
  5. เซรามกิสามารถทนต่อการกัดกร่อนของน้ าทะเลได้เป็นระยะเวลานาน ซึ่งจะท า
ให้ปะการังสามารถเติบโตได้ดี  
  6. การปลูกปะการังต้องใช้วัสดุที่มีความพรุนตัวและแข็งแรงเป็นฐานปลูก เช่น คอน
กรีทเสริมเหล็ก ปูนปลาสเตอร์ ซึ่ง เซรามิก มี คุณสมบัติที่เหมาะสมในการปลูกปะการังโยเนื้อดินเมื่อ
ผ่านกระบวนการเผาจะมีคุณสมบัติความพรุนตัว  
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ปัญหาและปัจจัยสภาพพ้ืนที่การติดตั้งและสภาวะแวดล้อมที่ส่งผลต่อ การออกแบบผลงาน
ประติมากรรม จากการศึกษาพบว่า ปะการังมีระยะเวลาในการเติบโตช้า สภาพพ้ืนที่ล าบากต่อการ
ติดตั้งเนื่องจากผู้วิจัยได้ทดลองทดสอบน าผลงานขนาด 50 เซนติเมตรน าไปลงพ้ืนที่จริงเป็นระยะเวลา 
2 เดือน ผลว่าผลงานถูกกระแสคลื่นพัดหายไปจากบริเวณต าแหน่งเดิม ส่งผลให้การออกแบบผลงาน
ต้องมีขนาดใหญ่เพ่ือให้เกิดผลและความสัมพันธ์กับพ้ืนที่ ระดับน้ าขึ้นน้ าลงที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ท าให้เกิดคลื่นใต้น้ า จากบทความที่กล่าวมาผู้วิจัยใช้หลักการและเหตุผลจากการศึกษามาก าหนดเป็น
กรอบแนวความคิด เพ่ือน ามาศึกษาออกแบบและพัฒนารูปทรงเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมที่สุด 

4. การศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบการแก้ไขปัญหาที่เคยเกิดขึ้น ในอดีตถึงปัจจุบัน  
การแก้ไขเพ่ือช่วยเหลือปัญหาการเสื่อมโทรมของปะการัง ในปะเทศไทย โดยที่ผ่านมาการ

แก้ไขปัญหาจะมีอยู่ 2 ลักษณะ ได้แก่  
1 การปลูกปะการังทดแทน เป็นการปลูกปะการังจริงเพ่ือให้เกิดการสร้างระบบนิเวศแนว

ปะการังขึ้นมาใหม่ในระยะยาว โดยส่วนใหญ่จะใช้ปะการังเขากวาง และปะการังก้อน เนื่องจากมีการ
เจริญเติบโตได้ดี แล้วเร็วกว่าปะการังชนิด อ่ืน ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 42 การปลูกปะการังด้วยพีวีซี (ปิ่น บุตรี) 
ที่มา : การปลูกปะการัง, เข้าถึงเม่ือ 02 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก
http://www.astvmanager.com/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9510000047538 

 
 จากการศึกษาท าให้ทราบว่า การปลูกปะการังนั้นสามารถท าได้ง่าย และมีหลากหลายวิธีการ 
เช่น การปลูกบนท่อพีวีซีโดยใช้นอตยึดปะการังเข้ากับท่อพีวีซี การปลูกปะการังบนฐานปูนซีเมนท์ 
การปลูกปะการังบนวัสดุที่ทนทานแข็งแรงและสามารถทนคลื่อนใต้น้ าได้ โดยใช้ปูนซีเมนท์ หรืออีฟอก

 

http://www.astvmanager.com/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9510000047538
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ซี ในการยึดปะการังเข้ากับฐาน อย่างไรก็ตามผู้วิจัยพบว่า วัสดุจากเซรามิก (ceramic) ก็สามารถปลูก
ปะการังได้ด้วยเช่นเดียวกัน 
 อย่างไรก็ตามสภาพแวดล้อม และปัจจัยจาก อุณหภูมิของน้ า แสงแดด ระดับความเค็ม ความ
รุนแรงของคลื่น ประริมานสารอาหารในน้ าทะเล และความซับซ้อนของสภาวะแวดล้อม ก็ส่งผลต่อ
อัตรารอดต่อการเจริญเติมโตด้วยเช่นเดียวกันจึงมีความเป็นไปได้อย่างมากที่ปะการังจะไม่เติบโตและ
ตายในที่สุดถึงแม้ว่าจะท าการปลูกปะการังอย่างถูกต้องและถูกวิธีก็ตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 43 การวิเคราะห์ข้อมูลในการปลูกปะการัง 
(ภาพโดย นายจิตติพงศ์ แซ่ตั๋น) 
 

2. การสร้างแนวปะการังเทียมได้มีมานานแล้วในหลายประเทศ โดยเริ่มขึ้นจากแนวคิดริเริ่ม
ของชาวญี่ปุ่นในศตวรรษที่ 18 ซึ่งชาวประมงสังเกตเห็นว่าในบริเวณที่มีซากเรือหรือซากต้นไม้ทับถม
กันอยู่ใต้น้ านั้นมีปริมาณสัตว์น้ าอยู่มาก ท าให้ผลผลิตทางการประมงสูงขึ้นด้วย การสร้างปะการังเทียม
จึงเริ่มขึ้นครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่นในปี พ.ศ. 2338 โดยชาวประมงได้ทดลองสร้างโครงไม้ขนาดใหญ่
และน ากิ่งไม้เล็ก ๆ มาผูกติดไว้ ถ่วงน้ าหนักด้วยถุงทราย แล้วน าไปทิ้งในทะเลที่ระดับความลึก
ประมาณ 38 เมตร พบว่าปริมาณสัตว์น้ าที่จับได้จากบริเวณรอบ ๆ  
 จากการศึกษาภาพรวม จึงได้เลือก ปะการังเทียมน้ าตื้น โดยมีขนาดได้หลากหลาย ตั้งแต่ 50  
- 120 เซนติเมตร การติดตั้งที่ง่ายกว่ารูปแบบอ่ืน ๆ ท าให้ไม่มีข้อก าหนดปริมานการวางในแต่ละครั้ง 
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ภาพที่ 44 การวางแนวปะการังเทียม (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง) 
ที่มา : การวางแนวปะการังเทียม, เข้าถึงเม่ือ 02 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก
http://marinegiscenter.dmcr.go.th/km/coral_doc17/#.WX-Zbvm0m00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 45 การวิเคราะห์ข้อมูลแนวทางการออกแบบผลงานประติมากรรม  
(ภาพโดย นายจิตติพงศ์ แซ่ตั๋น) 
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 5. การวิเคราะห์ข้อมูลระบบนิเวศนแนวปะการัง เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบรูปทรง
ผลงาน 
 จากการศึกษาพบว่าระบบนิเวศในแนวปะการังมีความซับซ้อนเป็นอย่างมาก จากการ
สอบถามทางกรมประมงจังหวัดกระบี่ และศูนย์วิจัยและพัฒนาชายฝั่ง ภูเก็ต พบว่ายังไม่มีการวิจัยที่
สามารถอธิบายระบบนิเวศในแนวปะการังได้อย่างชัดเจน ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาสิ่งมีชีวิต ลักษณะ ประเภท 
โดยรวมทั้งหมด เพ่ือวิเคราะห์หาปัจจัยที่ใช้ในการอยู่อาศัยของสัตว์แต่ละชนิด ในระบบนิเวศแนว
ปะการัง เพ่ือที่จะน าไปใช้เป็นแนวทางในการออกแบบต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 46 การวิเคราะห์ข้อมูลระบบนิเวศในแนวปะการังเป็นแนวทางการออกแบบผลงาน
ประติมากรรม 
(ภาพโดย นายจิตติพงศ์ แซ่ตั๋น) 
 

4. ก าหนดพื้นที่ท่ีใช้ในการศึกษา กลุ่มเป้าหมาย เพื่อใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย  
 ในการศึกษาและปฏิบัติงานผู้วิจัยได้ท าการเลือกกลุ่มเป้าหมาย เป็นแนวปะการังน้ าตื้น ที่
ได้รับความเสียหาย หรือพ้ืนที่ ๆ เคยมีปะการังมาก่อน หรือมีจ านวนลดลง ภายในเขตจังหวัดกระบี่
เท่านั้น โดยผู้วิจัยได้เลือก พ้ืนที่ ที่เคยมีปะการังเกิดขึ้นและมีจ านวนลดน้อยลง ที่หาดแหลมคอกวาง 
อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เพ่ือใช้ในการ ศึกษาพาแนวทางในการพัฒนารูปแบบของงาน 
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ภาพที่ 47 สภาพภูมิทัศน์หาดแหลมคอกวาง อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 
(ภาพโดย นายจิตติพงศ์ แซ่ตั๋น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 48 แผนที่แสดงการติดตั้งเพ่ือศึกษาในการออกแบบผลงาน 
  (ก) แผนที่อ าเภอะเกาะลันตาใหญ่ 
  (ข) ตัวอย่างการติดตั้งปะการังเทียมน้ าตื้นเพ่ือใช้ในการศึกษา 
(ภาพโดย นายจิตติพงศ์ แซ่ตั๋น) 

 

  (ก)     (ข) 
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5. ก าหนดเครื่องมือในการวิจัย เพื่อความเหมาะสมในการเก็บข้อมูลในพื้นที่  
 โดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และทดลองด้วยตนเองร่วมกับผู้เชี่ยวชาญกับชาวบ้านใน

ท้องถิ่น โดยจะเก็บข้อมูลในรูปแบบ วีดีโอ ภาพถ่าย และบันทึกเอกสาร โดยเครื่องบันทึกภาพ และ
เสียง / คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

 
แบบส ารวจรายการ 
 ตารางที่ 1 ตัวอย่าง ตารางทดสอบรูปทรงจากวัสดุเซรามิกเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนางานออกแบบ 
 

ผลงาน ภาพประกอบ การติดตั้ง ความแข็งแรงทนต่อ
กระแสน้ า 

ชิ้นที่ 1  
 
 
 
 

  

ชิ้นที่ 2  
 
 
 
 

  

ชิ้นที่ 3  
 
 
 
 

  

 
 

6. การออกแบบสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย  
6.1 แนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน 
แนวความคิดในการออกแบบ ได้แรงบันดาลใจมาจากสีสันและความสวยงามของการ

เคลื่อนไหวในท้องทะเลโดยเฉพาะในแนวปะการัง เป็นความสวยงามที่เกิดจากการดิ้นรนเพ่ือเอาชีวิต
รอดของสิ่งมีชีวิตมากมายภายใต้ระบบนิเวศนี้ ซึ่งเป็นมนต์เสน่ห์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมากมายหลังไหล
เข้ามา สร้างรายได้ให้กับพ้ืนที่อย่างมหาศาล จึงได้ ใช้ค าว่า ความพลิ้วไหว(Movement) เป็น
แนวความคิดในการออกแบบ ดังนี้  

1. ชีวิต คือกระแสของคลื่นวัฏจักร ของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในแนวปะการังที่ต้องพึ่งพาซึ่งกันและ
กันเพ่ือการเอาชีวิตรอดและดิ้นรน ก่อเกิดเป็น สังคม หรือที่เรียกว่าระบบนิเวศ  
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2. ทะเล คือสุนทรียะของความงามในการเคลื่อนไหวชองกระแสน้ าที่ไม่มีวันหยุดนิ่งและไม่ซ้ า
กัน ที่มีสิ่งมีชีวิตมากมายอยู่ในกระแสน้ าเหล่านั้น  

3. มนุษย์ คือกระแสการท่องเที่ยวธรรมชาติทางทะเล ที่หลั่งไหลเข้ามาเพ่ือชมความงามและ
สีสันใต้ท้องทะเล เปรียบเหมือนคลื่นที่โหมกระหน่ า ที่กวาดล้างในทุก ๆที่ ที่ซัดไปถึง ซึ่งจะเปลี่ยน
กระแสคลื่นเหล่านี้ให้กลายเป็นกระแสของคลื่นแห่งการฟ้ืนฟูและการอนุรักษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 49 แนวความคิดในการออกแบบ 
(ภาพโดย นายจิตติพงศ์ แซ่ตั๋น) 
 
 6.2 แนวความคิดในการปลูกปะการังลงบนผลงาน 
 จากการศึกษาเพ่ือหาแนวทางในการปลูกปะการัง พบว่าการปลูกปะรังบนเซรามิก สามารถ
ท าได้ โดยการหาวิธียึดติดปะการังลงบนผลงานให้มั่งคง ซึ่งผู้วิจัยได้น า อิฟอกซี มาเป็นวัสดุในการยึด
ติดเนื่องจากเป็นวัสดุที่หาได้งาย ราคาไม่สูงจนเกินไป เมื่อแห้งแล้วจะมีความแข็งแรงเป็นพิเศษ และไม่
เป็นผลโตการเจริญเติบโตของปะการัง 
 ปะการังที่จะน ามาใช้ในการปลูกบนผลงาน ผู้วิจัยได้เลือกใช้ปะการังเขากวางเนื่องจาก พบว่า
มีเติบโตได้ดีเมื่อเทียบกับปะการังชนิดอื่น ๆ และง่ายต่อการปลูก 
 จากการศึกษาข้อมูลในการปลูกปะการังจาก อาจารย์ประสาน แสงไพบูลย์ ท าให้ทราบข้อมูล
ที่ส าคัญในการปลูกปะการัง ดังนี้ 
 1. ปะการังเข้ากวางเป็นปะการังที่ใช้เป็นต้นกล้าได้ดี 
 2. ขนาดของปะการังเขากวางที่เหมาะสมในการใช้ปลูกจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางโดยประมาน 
1.5 – 2 เซนติเมตร 
 3. ความยาวของปะการังเขากวางที่ 3 – 6 เซนติเมตร เหมาะสมในการปลูกมากท่ีสุด 
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ภาพที่ 50 อธิบายการปลูกปะการังเขากวาง 
(ภาพโดย นายจิตติพงศ์ แซ่ตั๋น) 
 

6.3 แนวความคิดในการสร้างที่อยู่อาศัยให้กับสัตว์ระบบนิเวศในแนวปะการัง 
การศึกษาระบบนิเวศ เพ่ือน ามาใช้ในการออกแบบผลงาน เนื่องจากผู้วิจัยมีเป้าหมายที่จะให้

ผลงานท าหน้าที่เป็นแหล่งพักพิงของสัตว์น้ า หรือแหล่งอนุบาลปลาแทนปะการัง ในระหว่างที่รอ
ปะการังท่ีปลูกเติบโต จากการศึกษาผู้วิจัยได้สรุปปัจจัยส าคัญท่ีจะน ามาใช้ในงานออกแบบ ดังนี้ 

1. ความแข็งแรงของที่อยู่อาศัย 
2. พ้ืนที่ในการยึดเกาะส าหรับสัตว์บางชนิด เช่น หอย กุ้ง เป็นต้น 
3. ซอกซอน, ที่หลบภัย เนื่องจากสัตว์เล็กเหล่านี้มักจะตกเป็นเป้าของการถูกล่า 
4. พ้ืนทราย สัตว์บางชนิดจะใช้พ้ืนทรายใต้ซอยหินในการหลบภัยและอยู่อาศัย เช่น กุ้งมังกร 

ปลาไหลทะเล เป็นต้น 
5. กระแสน้ า เนื่องจากกระแสน้ าเป็นแหล่งพัดพาสารอาหารให้กับสัตว์บางชนิด แต่สัตว์

เหล่านี้ก็ไม่สามารถอยู่ในกระแสน้ าที่เชี่ยวกราด หรือรับแรงกระแสน้ าโดยตรงได้  จึงจ าเป็นต้องอยู่ใน
กระแสน้ าอ่อนๆ 

6. แสงแดด อาหารหลักในระบบนิเวศได้แก่สาหร่ายและเพรียงทะเลจึงต้องมีแสงแดดในพ้ืนที่
อาศัย ซึ่งจะมีประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 
 6.4 แนวความคิดในการน าวัสดุมาใช้ในการสร้างสรรค์ 

การสร้างสรรค์ผลงาน จะด าเนินการโดยการใช้เทคนิค การปั้น ทั้งหมด โดยใช้วัสดุเซรามิก 
เนื่องจากวัสดุเซรามิกมีคุณสมบัติตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้วิจัย ดังนี้ 

1. เซรามิกสามารถข้ึนรูปได้อย่างอิสระ 
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2. มีความทนทานเมื่อเผาในอุณหภูมิที่เหมาะสม โดยท าสร้างสรรค์ในครั้งนี้จะเผาที่ อุณภูมิ 
850 – 900 องศาเซลเซียส เนื่องจากเป็นเชื่องที่มีความแข็งแรงแต่ยังคงมีความพรุนตัว 

3. สามารถปลูกปะการังได้ 
4. ไม่เป็นมลพิษต่อธรรมชาติ 
5. วัสดุมีน้ าและจะมีน้ าหนักเพ่ิมข้ึนเมื่อจมน้ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 51 อธิบายการหดตัวของดินพ้ืนบ้าน 
(ภาพโดย นายจิตติพงศ์ แซ่ตั๋น) 
  
ผู้วิจัยเลือกใช้ดินพ้ืนบ้านในการสร้างสรรค์เนื่องจากเป็นวัสดุที่สามารถหาได้ในประเทศละมีอยู่เกือบ
ทุกท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 52 อธิบายการเจาะรูบนผลงานเพื่อใช้ในการปลูกปะการัง 
(ภาพโดย นายจิตติพงศ์ แซ่ตั๋น) 
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 6.5 การร่างแบบสองมิติ 
 จากการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่จ ามาใช้ในการออกแบบสร้างสรรค์ผู้วิจัยจึงได้ริเริ่มการ
ออกแบบสองมิติ ตามแนวความคิดของผู้วิจัยเอง โดยสอดแทรกปัจจัยต่าง ๆ ที่รวบรวมมาเพ่ือสร้าง
ปติมากรรมเซรามิกใต้น้ าส าหรับฟ้ืนฟูแนวปะการัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 53 การร่างแบบสองมิติ ระยะท่ี 1 
(ภาพโดย นายจิตติพงศ์ แซ่ตั๋น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 54 การร่างแบบสองมิติ ระยะท่ี 2 
(ภาพโดย นายจิตติพงศ์ แซ่ตั๋น) 
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ภาพที่ 55 การร่างแบบสองมิติ ระยะท่ี 3 
(ภาพโดย นายจิตติพงศ์ แซ่ตั๋น) 
 
 การร่างแบบสองมิติในระยะที่ 3 นี้ผู้วิจัยมองเห็นว่ายังมีข้อบกพร่องในเรื่องของรูปทรง ใน
เรื่องการถ่ายเทน้ าหนัก หากน ามาท าเป็นสามมิติด้วยวัสดุเซรามิกอาจเกิดการแตกหัก ฉีกได้ง่ายจาก
การกดทับที่ไม่สมดุลของรูปทรง เนื่องจากขีดความสามารถในกระบวนการเซรามิก แต่ผู้วิจัยก็มีความ
สนใจในรูปทรงและอารมณ์ทางสุนทรีย ของแบบจึงมีความคิดท่ีจะเริ่มการร่างแบบสามมิติ โดยน า ทิด
ทางการเคลื่อนไหว อารมณ์ ความซับซ้อนของแบบ เพียงแต่ลดทอนลงเพ่ือให้มีความเป็นไปได้ในการ
ขึ้นแบบสามมิต ิและมีความปลอดภัยในขั้นตอนกระบวนการเผา 
 
 6.5 การร่างแบบสามมิติ 
 การร่างแบบสามมิติได้น า รูบแบบสองมิติมาใช้ในการขึ้นรูป โดยจะขึ้นรูปแบบลอยตัว จาก
รูปแบบผู้วิจัยจะใช้เทคนิคการขึ้นรูปด้วยมือซึ่งเป็นวิธีที่ถนัดส าหรับผู้วิจัย ซึ่งจะมีการปรับแต่งรูปแบบ
ในระนี้เพ่ือลดปัญหาการแตกหัก การยุบตัว และการฉีกขาดจากการขึ้นรูป 
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ภาพที่ 56 การร่างแบบสามมิติ ระยะท่ี 1 
(ภาพโดย นายจิตติพงศ์ แซ่ตั๋น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 57 การร่างแบบสามมิติ ระยะท่ี 2 
(ภาพโดย นายจิตติพงศ์ แซ่ตั๋น) 
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6.6 การทดสอบผลงานสร้างสรรค์ 
 จากที่ได้ขึ้นรูป ผลงานสามมิติแล้ว โดยผู้วิจัยท าในขนาด 30x30 เซนติเมตร และ 40x40 
เซนติเมตร ซึ่งยังไม่ขึ้นขยาย ผู้วิจัยจึงน าผลงานสามมิติไปทดสอบวางในพ้ืนที่จริง โดยได้รับความ
ร่วมมือจากคนในชุมชนในการน าไปติดตั้ง เพ่ือหาข้อบกพร่องและปรับปรุงใรครั้งต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 58 ภาพทดสอบติดตั้งผลงานเพ่ือใช้ในการศึกษา 
  (ก) สภาพพ้ืนที่ หาดแหลมคอกวาง จังหวัดกระบี่ ที่มีจ านวนปะการังลดน้อยลง 
  (ข) ชิ้นงานที่จะน าไปติดตั้งใต้น้ า 
  (ค) ชาวบ้านติดตั้งชิ้นงาน 
  (ง) ชิ้นงานถูกติดตั้งใต้ทะเล 
(ภาพโดย นายจิตติพงศ์ แซ่ตั๋น) 
 
 การทดสอบ การติดตั้งชิ้นงานในพื้นที่จริงในครั้งนี้เพ่ือให้ทราบถึงข้อบกพร้อง และข้อดี ต่างๆ
ในชิ้นงานแต่ละชุดซึ่งจะน ามาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาในครั้งต่อ ๆ ไป 
 หลังการทดสอบท าให้ทราบถึงข้อดีและข้อเสีย ในการประเมินของผู้วิจัยเอง ดังนี้ 

1. ข้อดีที่ได้ 
  1.1 ชิ้นงานสามารถจมน้ าได้ 
  1.2 การสร้างช่องต่าง ๆ ที่ท าให้น้ ากระแสน้ าไหลผ่านได้ 

  

  (ก)     (ข) 

  

  (ค)     (ง) 
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  1.3 ในบางชิ้นงานมีความกลมกลืนกับธรรมชาติได้ 
 2. ข้อเสียที่ได้ 
  2.1 บางชิ้นงานมีฐานที่เล็กเกินไปไม่สามารถวางได้ 
  2.2 น้ าหนักของงานไม่มาก ท าให้งานล้มได้ง่าย 
  2.3 ขนาดของงานเล็กเกินไปซึงส่งผลให้ไม่สัมพันธ์กับพื้นท่ี 
  2.4 ลักษณะของรูปทรงของฐานที่ติดกับพื้นลอยตัวเกินไป ท าให้งานโยกตามกระสะ
น้ า และกลิ้งได้ถ้าเจอคลื่นมรสุม  
 
ตารางที่ 2 การทดสอบรูปทรงจากวัสดุเซรามิกเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนางานออกแบบ 
 

ผลงาน ภาพประกอบ การติดตั้ง ความแข็งแรงทนต่อ
กระแสน้ า 

ชุดที่ 1  
 
 
 
 
 
 

- สามารถจมน้ าได้ 
- ฐานไม่แข็งแรงล้ม
ง่าย 
- ช่วงฐานเล็กเกินไป 
- เหมาะส าหรับปัก
หรือเสียบ ไม่สามารถ
ยืนได้ด้วยตัวเอง 

 
- ต้านกระแสน้ ามาก 
- มีช่วงบนที่ใหญ่กว่า
ฐานท าให้ต้าน
กระแสน้ ามากไม่
สามารถยืนได้ 

ชุดที่ 2  
 
 
 
 
 
 

 
- สามารถจมน้ าได้ 
- รูปทรงของฐานลอย
จากพ้ืนมากเกินไป 
 
 

 
- ต้านกระแสน้ าน้อย 
- - รูปทรงรวมที่
คล้ายทรงกลมท าให้
กลิ้งง่ายเมื่อเจอคลื่น
มรสุม 

 
 การทดสอบนี้ใช้ระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งพบว่าในเดือนที่ 2 ชิ้นงานไม่สามารถทนกระแสน้ าที่
รุนแรงจากช่วงฤดูมรสุมได้ ผู้วิจัยจึงได้สอบถามและชีแจงปัญหาแก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเล
ฝั่งอันดามัน (ภูเก็ต) เพ่ือสอบถามหาแนวทางในการแก้ไขและพัฒนาชิ้นงานในครั้งต่อไป ซึ่งได้รับ
ค าแนะน า ดังนี้ 

1. ข้อปรับปรุงที่ได้ 

  1.1 บางชิ้นงานมีฐานที่เล็กกว่ายอดจึงมีปัญหาที่ควรแก้รูปทรงภายนอก ควรให้มี
ฐานที่แข็งแรงและมั่นคง 
  1.2 ถึงแม้ว่างานจะจมน้ าแต่ก็ยังไม่มีน้ าหนักพอที่จะทนต่อกระแสน้ าเมื่อเกิดมรสุม
ได ้

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUt9Tl0LjVAhXLKo8KHYr7DCgQFgg_MAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.fisheries.go.th%2Fmf-afdec%2F&usg=AFQjCNHvqR3CGjd470xGJTstlPOguo-h3A
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUt9Tl0LjVAhXLKo8KHYr7DCgQFgg_MAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.fisheries.go.th%2Fmf-afdec%2F&usg=AFQjCNHvqR3CGjd470xGJTstlPOguo-h3A
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1.3 ขนาดของงานเล็กเกินไปซึงส่งผลให้ไม่สัมพันธ์กับพ้ืนที่ และน้ าหนักที่น้อยเกินไป 
  1.4 ความสูงของงานที่มีมากกว่าความกว้างและความยาวของฐานจะทนต่อ
กระแสน้ าได้น้อยมาก จึงไม่แข็งแรงแม้จะจมถึงพ้ืน 

1.5 ลักษณะของรูปทรงของฐานที่ติดกับพ้ืนลอบตัวเกินไป ควรให้มีบางส่วนสามารถ
จมกองทรายหรือหินได้เพ่ือเพ่ิมควาวแข็งแรง และน้ าหนักได้ ซึ่งจะช่วยในการต้านกระแสน้ า
ได้ด ี

 
6.7 พัฒนาการร่างแบบสามมิติ 
จากการร่างแบบสามมิติ ทดสอบ และปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม ผู้วิจัยได้ขยายชิ้นงาน เป็นขนาด

จริง โดยยึดขนาด จากการศึกษาการท าปะการังเทียมน้ าตื้น ซึ่งมีขนาดได้หลากหลายตั้งแต่ 50 ถึง 
150 เซนติเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 59 การขยายชิ้นงาน 
  (ก) ชิ้นงานขยายแบบแนวตั้งและแนวนอน 
  (ข) ชิ้นงานท่ีจะน าไปติดตั้งใต้น้ า 
  (ค) ชาวบ้านติดตั้งชิ้นงาน 
(ภาพโดย นายจิตติพงศ์ แซ่ตั๋น) 
 

7. เสนอผลงานวิจัย  
 7.1 การเผยแพร่และจัดแสดงงาน 

ผลงานได้มีการเผยแพร่และจัดแสดงในนิทรรศการศิลปะการออกแบบเพ่ือการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (CODA) ณ หอศิลปะและการออกแบบ อาคารศิลป์พีระศรี 3 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม ระหว่างวันที่ 1-10 มิถุนายน 2560 

 

     (ก)    (ข)    (ค) 
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ภาพที่ 60 การน าเสนอผลงานต่อประธานเปิดงานนิทรรศการ CODA 
(ภาพโดย นายจิตติพงศ์ แซ่ตั๋น) 
 

7.2 การประเมินผลจากผู้ใช้งานและผู้ทรงคุณวุฒิ  

การตรวจประเมินผลงานและให้คะแนนโดยคณะกรรมการหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านงานประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผา คือ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เสริมศักดิ์ 
นาคบัว ในวันที่ 13 มิถุนายน 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 61 ถ่ายภาพรวมการตรวจประเมินผลงานจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
(ภาพโดย นายจิตติพงศ์ แซ่ตั๋น) 
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7.3 ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนางาน  
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ มีประเด็นหลัก ๆดังนี้  
  7.3.1 ควรเพ่ิมความแข็งแรง และฐานให้กว้างขึ้นเพ่ือมีความมั่นคงที่เพ่ิมขึ้น ใน
ผลงาน 

7.3.2 ควรปล่อยให้สีของผลงานเป็นสีเดิมของดินเซรามิก ไม่จ าเป็นต้องใส่สี  เพราะ
การปล่อยให้ปะการังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมกับผลงานจะท าให้ผลงานมีคุณค่า
มากขึ้น 
  7.3.3 ผลงานชิ้นนี้ไม่จ าเป็นต้องเป็นปะการังเทียมเท่านั้น เนื่องจากผลงานมีความาม
ทางสุนทรียศาสตร์ ซึ่งสามารถไปอยู่ในสถานที่อ่ืน ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทะเลหรือแนว
ปะการังได้ โดยท าหน้าที่เหมือนเป็นสื่อแทนปะการังเทียม  
  7.3.4 โครงการนี้สามารถเป็นแนวทางหรือต้นแบบในการน าไปใช้กับโครงการอ่ืน ๆ 
ที่มีความเก่ียวข้องกับโครงการได้ดี 
  7.3.5 การเพ่ิมเติมฐานของผลงานให้มีส่วนที่ทรายหรือหินสามารถถมทับได้มากขึ้น 
ช่วยให้ผลงานมีความมั่นคงมากข้ึนเมื่ออยู่ใต้น้ า 

 จากค าแนะน าของคณะกรรมการผู้วิจัยจะน าไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาต่อเพ่ือให้ผลงานมี
ความสมบูรณ์มากขึ้นในอนาคต 
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บทที ่4 

ผลการด าเนินงาน 

 ความต้องการของโครงการ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือน าความรู้ความเข้าใจด้านศิลปะและ
กระบวนการท าเซรามิก มาใช้ในการสร้างสรรค์ปะการังเทียมให้มีความงามทางศุนทรียศาสตร์ที่
สามารถทดแทนแนวปะการังที่สูญเสียไปในขณะเดียวกันก็สามารถท าหน้าที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ด าน  า 
ให้แก่นักท่องเที่ยวหรือผู้พบเห็นโดยสอดแทรกเนื อหาของการปลูกปะการัง ซึ่งเกิดเป็นกิจกรรมการ
ปลูกปะการังที่จะกลายเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจได้ นอกจากนี ผลงานจะท าหน้าที่เป็นเหมือน
สื่อในด้านการส่งเสริมการอนุรักษณ์ให้แก่เยาว์ชนหรือผู้ที่สนใจโดยไม่จ าเป็นต้องไปถึงพื นที่แนว
ปะการังด้วยการปรับเปลี่ยนหน้าที่เป็นของตกแต่งตู้ปลา หรือปะการังเที่ยมเพ่ือความสวยงามขนาด
เล็ก ไว้ส าหรับประดับตกแต่งอยู่ในอควอเรียม หรือพื นที่อ่ืน ๆ ที่มีความเก่ียวข้อง โดยมีผลด าเนินงาน
ดังนี  

 1. ผลด าเนินการในการสร้างปะการังเทียม 

  1.1 พื นที่และการติดตั ง 

  1.2 รูปทรง และขนาดของผลงาน 

  1.3 วัสดุและการปลูกปะการังบนผลงาน 

 2. ผลด าเนินงานออกแบบสร้างสรรค์ผลงาน 

  2.1 ผลงานชิ นที่ 1 

  2.2 ผลงานชิ นที่ 2 

  2.3 ผลงานชิ นที่ 3 

  2.4 การปลูกปะการังบนชิ นงาน 

 

 1. ผลด าเนินการในการสร้างปะการังเทียม 

  1.1 พื้นที่และการติดตั้ง 

 ในการวิจัย ผู้ศึกษาต้องการุ่งเน้นหาแนวทางที่จะให้ผลงานได้เกิดปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ และ
การมีส่วนร่วมของคนในพื นที่ จากการศึกษาพื นที่และการติดตั งปะการังเทียม นั นมีหลายวิธีที่สามารถ
ท าได้ ผู้วิจัยเองจึงได้เลือกกลุ่มพื นที่เฉพาะเพ่ือให้เหมาะสมและตรงตามจุดมุ่งหมายที่ได้ก าหนดไว้ การ
ปลูกปะการังในน  าตื น จึงเป็นพื นที่เหมาะสมที่ผู้วิจัยได้เลือกใช้เนื่องจากมี กรมประมงจังหวัดกระบี่มี
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โครงการที่ร่วมกับชุนชนในการปลูกปะการังเทียมน  าตื นซึ่งคนในชุมชนที่ร่วมโครงการกับ กรมประมง
จังหวัดกระบี่ นั นสามารถติดตั งได้เองโดยที่ไม่ต้องใช้เครื่ องจักร และยังเป็นพื นที่ ๆ นักท่องเที่ยว
สามารถเข้าถึงได้ง่ายอีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 62 พื นทีแ่ละการติดตั งผลงานปะการังเทียม 
(ภาพโดย นายจิตติพงศ์ แซ่ตั๋น) 
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 1.2 รูปทรง และขนาดของผลงาน 

 จากการศึกษารูปทรงโดยรวมของผลงาน ที่มีความแข็งแรงมากที่สุดในมุมมองของผู้วิจัยและ
การทดสอบพบว่า รูปทรงสามเหลี่ยม และรูปทรงครึ่งวงกลมเป็นรูปทรงที่แข็งแรงมากที่สุด ที่จะยึดให้
ติดกับพื นทราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 63 ขนาดของปะการังเทียมท่ีใช้ในการก าหนดขนาดผลงานและรูปทรง 
(ภาพโดย นายจิตติพงศ์ แซ่ตั๋น) 
 

 1.3 วัสดุและการปลูกปะการังบนผลงาน 

 จากการศึกษาท าให้ทราบว่า การปลูกปะการังนั นสามารถท าได้ง่าย และมีหลากหลายวิธีการ 
เช่น การปลูกบนท่อพีวีซีโดยใช้นอตยึดปะการังเข้ากับท่อพีวีซี การปลูกปะการังบนฐานปูนซีเมนท์ 
การปลูกปะการังบนวัสดุที่ทนทานแข็งแรงและสามารถทนคลื่อนใต้น  าได้ โดยใช้ปูนซีเมนท์ หรืออีฟอก
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ซี ในการยึดปะการังเข้ากับฐาน อย่างไรก็ตามผู้วิจัยพบว่า วัสดุจากเซรามิก (ceramic) ก็สามารถปลูก
ปะการังได้ด้วยเช่นเดียวกัน 
 ปะการังที่จะน ามาใช้ในการปลูกบนผลงาน ผู้วิจัยได้เลือกใช้ปะการังเขากวางเนื่องจาก พบว่า
มีเติบโตได้ดีเมื่อเทียบกับปะการังชนิดอื่น ๆ และง่ายต่อการปลูก 
 จากการศึกษาข้อมูลในการปลูกปะการังจาก อาจารย์ประสาน แสงไพบูลย์ ท าให้ทราบข้อมูล
ที่ส าคัญในการปลูกปะการัง ดังนี  
 1. ปะการังเข้ากวางเป็นปะการังที่ใช้เป็นต้นกล้าได้ดี 
 2. ขนาดของปะการังเขากวางที่เหมาะสมในการใช้ปลูกจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางโดยประมาน 
1.5 – 2 เซนติเมตร 
 3. ความยาวของปะการังเขากวางที่ 3 – 6 เซนติเมตร เหมาะสมในการปลูกมากท่ีสุด 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 64 การปลูกปะการังบลผลงานเซรามิก 
(ภาพโดย นายจิตติพงศ์ แซ่ตั๋น) 
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 2. ผลด าเนินงานออกแบบสร้างสรรค์ผลงาน 

  2.1 ผลงานชิ้นที่ 1 

 ผลงานชุดนี ได้สร้างสรรค์มาจากแรงบันดาลใจ ความพลิ วไหวของคลื่นทะเล โดยมีรูปทรงที่
ไหลลื่นดูลอยตัวและมีความโปร่งเพ่ือให้กระแสน  าไหลผ่านได้ดีรวมไปจนถึงเพ่ือใช้เป็นแหล่งหลบภัย
ของสัตว์ต่าง ๆ ในแนวปะการัง ใช้เทคนิคและการสร้างสรรค์ด้วยการขึ นมือ วิธีการและวัสดุเซรามิก 
ดินพื นบ้านโดยจะไม่ใช้การเคลือบเนื่องจากปะการังไม่สามารถเติบโตได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่65 ผลงานชิ นที ่1 เครื่องเคลือบดินเผา ดินพื นบ้าน ขึ นรูปด้วยมือ ขนาดผลงาน 30x30x70  

   เซนติเมตร เผาทีอุ่ณภูมิ 850 องศาเซลเซียส 

   (ภาพโดย นายจิตติพงศ์ แซ่ตั๋น) 

 

  2.2 ผลงานชิ้นที่ 2 

 ในผลงานชิ นที่สองนั นได้ปรับปรุงแก้ไขจากชิ นแรกให้มีส่วนฐานที่กว้างขึ นโดยควบคุมรูปทรง
ของภาพรวมให้เป็นลักษณะของรูปทรงสามเหลี่ยมและครึ่งวงกลม การปรับเปลี่ยนในครั งนี จะท าให้มี
ความแข็งแรงของรูปทรงเป็นอย่างมาก ไม่พลิกคว่ า และเพ่ิมเติมฐานในส่วนของรูปแบบให้มีบางส่วน
ทรายสามารถทับถมได้เพ่ือความแข็งแรงที่มากขึ น ด้านความสุนทรียะ ก็ไปปรับปรุงให้มีความพริ วไหว
ที่ไม่สม่ าเสมอเกิดเป็นจังหวะของเส้นสายดูมีชีวิตชีวามากขึ น 
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ภาพที ่66 ผลงานชิ นที่ 2 เครื่องเคลือบดินเผา ดินพื นบ้าน ขึ นรูปด้วยมือ ขนาดผลงาน 70x70x50  

   เซนติเมตร เผาทีอุ่ณภูมิ 900 องศาเซลเซียส 

   (ภาพโดย นายจิตติพงศ์ แซ่ตั๋น) 

 

  2.3 ผลงานชิ้นที่ 3 

 เมื่อได้รูปแบบและรูบทรงที่ดีแล้ว ผู้วิจัยได้ต่อยอดจากรูปทรงเดิมที่เป็นแบบลักษระ
สามเหลี่ยมหรือครึ่งวงกลม ให้มีรูปแบบที่แปลกใหม่มีอิสระของรูปทรงมากขึ นแต่ยังคงให้มีเค้าเดิมของ 
ผลงานชิ นที่ 2 เนื่องจากมีปัจจัยของการติดตั งใต้น  ามาเก่ียวข้อง 

 ในชิ นที่สามจะมีความสมบูรณ์ในการใช้เป็นปะการังเทียมใต้น  า ดังนี  

 1. มีการเจาะรูเพ่ือใช้ปลูกปะการัง 

 2. ขนาดของชิ นงานเป็นขนาดจริงที่จะใช้ติดตั ง 

 3. มีความสลับซับซ้อนจากรูปทรงที่พลิ วไหวท าให้เกิดเป็นพื นที่อยู่อาศัยและพื นที่หลบภัย
ของสัตว์น  า 

 4. มีรูปทรงองค์รวมของชิ นงานคล้ายสามเหลี่ยมและครึ่งวงกลม ท าให้แข็งแรงไม่ล้ม 

 5. พื นผิวและวัสดุมีความพรุนตัวปะการังและสิ่งมีชีวิตยึดเกาะสามารเติบโตได้ 
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 6. บางส่วนของฐานถูกออกแบบให้สามารถจมทรายได้ซึ่งจะช่วยยึดตัวผลงานให้แข็งแรงมาก
ยิ่งขึ นเมื่ออยู่ใต้น  า 

 7. การออกแบบให้ช่องว่างแต่ละด้านสามารถทะลุถึงกันได้เพ่ือให้กระแสน  าไหลผ่านได้และ
ช่วยชะลอความแรงของกระแสน  า ท าให้งานมีแรงต้านน  าน้อย 

 8. มีความแข็งแรงเนื่องจากในขณะสร้างสรรค์ผลงาน ได้เพ่ิมความหน้าของเซรามิกในส่วนที่
เป็นแกน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่67 ผลงานชิ นที่ 3 เครื่องเคลือบดินเผา ดินพื นบ้าน ขึ นรูปด้วยมือ ขนาดผลงาน 80x80x100  

   เซนติเมตร เผาทีอุ่ณภูมิ 900 องศาเซลเซียส 

   (ภาพโดย นายจิตติพงศ์ แซ่ตั๋น) 

 

 2.4 การปลูกปะการังบนชิ้นงาน 

 การปลูกปะการังจะใช้ อีฟอกซี เป็นวัสดุในการยึดติดปะการังกับผลงาน เนื่องจากเมื่อแห้ง
แล้วจะมีความแข็งแรง ใช้งานง่าย และไม่ส่งผลกระทบแก่ปะการัง 
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ภาพที ่68 อธิบายการปลูกปะการังบนผลงาน 

   (ภาพโดย นายจิตติพงศ์ แซ่ตั๋น) 

 

 2.5 ผลงานชิ้นที่ 4 

 เป็นการส่งเสริมและต่อยอดจากชิ นที่ 3 เผื่อให้เห็นภาพจ าลองเมื่อปะการังเติบโตในอีก 5-10 
ปีในอนาคต และเป็นการแสดงให้เห็นถึงสุนทรียศาสตร์ของความงามจากการสร้างสรรค์ของปะการัง
บนชิ นงาน 
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ภาพที ่69 ผลงานชิ นที่ 4 ภาพจ าลองปะการังเติบโตบนผลงานเครื่องเคลือบดินเผา ดินพื นบ้าน ขึ นรูป 

   ด้วยมือ ขนาดผลงาน 80x80x100 เซนติเมตร เผาทีอุ่ณภูมิ 900 องศาเซลเซียส  

   (ภาพโดย นายจิตติพงศ์ แซ่ตั๋น) 
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ภาพที ่70 แผนผังอธิบายที่มาของงานออกแบบ 

   (ภาพโดย นายจิตติพงศ์ แซ่ตั๋น) 
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บทที ่5 

สรุปอภิปรายและข้อเสนอแนะ 
 

 ผลงานประติมากรรมเซรามิกใต้น ้าเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์ระบบนิเวศแนวปะการัง จังหวัด
กระบี่ เป็นงานออกแบบเพ่ือใช้ในการปลูกปะการังเพ่ือทดแทนแนวปะการังที่เสียหายในขณะเดียวกัน
ก็ใช้เพ่ือเป็นแหล่งอาศัยทดแทนของสัตว์น ้าขนาดเล็กในระหว่างที่รอปะการังที่ปลูกโตขึ น โดยมีบริบท
ในการเป็นสื่อกลางระหว่างธรรมชาติ ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยว ให้เข้าถึงการอยู่ร่วมกันอย่าง
ยั่งยืนเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยทดแทนแนวปะการังที่เสื่อมโทรมสนับสนุนการท่องเที่ยวรูปแบบการอนุรักษ์
แลการสร้างจิตส้านึกที่ดี ได้ด้าเนินการศึกษาวิจัยและการทดลองพัฒนารูปแบบขอผลงานโดยมี
ข้อสรุปในการศึกษาดังนี  

 1. สรุปผลการวิจัย 

 2. ปัญหาที่พบในการด้าเนินงาน 

 3. ข้อเสนอแนะ 

 

 1. สรุปผลการวิจัย 

 1.1  ประติมากรรมเซรามิกใต้น ้าเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ระบบนิเวศแนวปะการัง จังหวัด
กระบี่ เป็นการน้าความรู้ทางด้านศิลปะและความรู้ทางด้านชีวะวิทยามาผสมผสานเกิดเป็นการบูรณา
การที่มีมากกว่า 1 ด้านเกิดเป็นชิ นงานวัตกรรมขึ น 
 1.2 ในด้านขอบเขตของการศึกษา ได้มีการศึกษารอบด้านท้าให้ทราบข้อจ้ากัดต่าง ๆ ที่จะ
น้าไปใช้ประโยชน์ในงานวิจัยได้ แต่อย่างไรก็ตามการเลือกใช้วัสดุเซรามิกสามารถเป็นสื่อกลางได้ดี
ระหว่างปะการังเทียม การปลูกปะการัง และผลงานศิลปะ ท้าให้ผลงานมีทั งคุณสมบัติในการฟ้ืนฟู
แนวปะการงัที่มีสุนทรียด้านความงามอีกด้วย 

 1.3 การออกแบบและการสร้างสรรค์ผลงานอยู่ภายใต้แนวความคิด มูฟเมนท์ ซึ่งมากจากคีย์
เวิดทั งสามคือ ชีวิต ทะเล และมนุษย์ ซึ่งมีที่มาจาก การปลูกปะการังและระบบนิเวศในแนวปะการัง 
ปัจจัยในการอยู่อาศัย และปะการังเทียม จากการออกแบบท้าให้ได้หลักส้าคัญที่ใช้ในการสร้างสรรค์
ผลงาน ดังนี  

  1..3.1 มีการเจาะรูเพ่ือใช้ปลูกปะการัง 

  1.3.2 ขนาดของชิ นงานเป็นขนาดจริงที่จะใช้ติดตั ง 
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  1.3.3 มีความสลับซับซ้อนจากรูปทรงที่พลิ วไหวท้าให้เกิดเป็นพื นที่อยู่อาศัยและ
พื นที่หลบภัยของสัตว์น ้า 

  1.3.4 มีรูปทรงองค์รวมของชิ นงานคล้ายสามเหลี่ยมและครึ่งวงกลม ท้าให้แข็งแรงไม่
ล้ม 

  1.3.5 พื นผิวและวัสดุมีความพรุนตัวปะการังและสิ่งมีชีวิตยึดเกาะสามารเติบโตได้ 

  1.3.6 บางส่วนของฐานถูกออกแบบให้สามารถจมทรายได้ซึ่งจะช่วยยึดตัวผลงานให้
แข็งแรงมากยิ่งขึ นเมื่ออยู่ใต้น ้า 

  1.3.7 การออกแบบให้ช่องว่างแต่ละด้านสามารถทะลุถึงกันได้เพ่ือให้กระแสน ้าไหล
ผ่านได้และช่วยชะลอความแรงของกระแสน ้า ท้าให้งานมีแรงต้านน ้าน้อย 

  1.3.8 มีความแข็งแรงเนื่องจากในขณะสร้างสรรค์ผลงาน ได้เพ่ิมความหน้าของเซรา
มิกในส่วนที่เป็นแกน 

 

 2. ปัญหาที่พบในการด าเนินงาน 

 2.1 ปัญหาในการสืบค้นข้อมูล เนื่องจากระบบนิเวศในแนวปะการังมีความซับซ้อนอย่างมาก
ท้าให้การหาข้อมูลในส่วนนี มีความยากล้าบาก จึงได้ท้าการศึกษาชนิด และปัจจัยในการอยู่อาศัยของ
สตว์ในแนวปะการังเป็นหลัก 

 2.2 ปัญหาการปลูกปะการังเนื่องจากความซับซ้อนของระบบนิเวศในบางครั งปะการังที่ปลูก
จะตายในท่ีสุดถึงแม้ว่าจะปลูกอย่างถูกวิที่และได้ผลในที่อ่ืนก็ตาม 

 นอกจากนี แล้วระยะเวลาที่ปะการังที่จะขึ นปกคลุ่มชิ นงานอาจใช้เวลาถึง 10 -20 ปีงาน
ออกแบบจึงจ้าเป็นต้องท้าหน้าที่แทนปะการัง ระหว่างที่รอเติบโต 

 2.3 ปัญหาของวัสดุเซรามิก แบ่งได้ดังนี  

  2.3.1 การฉีกขาดในขณะขึ นรูปงาน สาเหตุเกิดจากการถ่ายเทน ้าหนักที่ไม่สมดุล 
และดินที่เปียกท้าให้เกิดการฉีกขาด 

  2.3.2 การแตกในขณะเผาเนื่องจากมีฟองอากาศในชิ นงาน ผู้สร้างสรรค์จึงจ้าเป็นที่
จะต้องมีความเชี่ยวชาญในระดับหนึ่ง 
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 3. ข้อเสนอแนะ 

 3.1 การน้าผลงานลงสู่ทะเลจ้าเป็นต้องใช้ผลงานเป็นจ้านวนมากเพ่ือให้เหมาะสมกับพื นที่ 
ดังนั นการพัฒนารูปแบบผลงานเพื่อให้ง่ายต่อการผลิตจึงเป็นสิ่งที่ดี  

 3.2 การออกแบบผลงานเซรามิกใต้น ้าควรค้านวณความแข็งแรงของรูปทรง เนื่องจากการ
แตกหักของเซรามิกจะมีความคมอย่างมากอาจเป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยวได้  

 3.3 ดินที่ใช้ในการขึ นผลงานควรเลือกใช้ดินที่ค่อนค้างมีความพรุนตัว เนื่องจากจะเป็นผลดี
ต่อการปลูกปะการัง แต่ก็ต้องค้านึงถึงความแข็งแรงเช่นกนั 

 3.2 นอกจากผลงานจะมีประโยชน์ในเรื่องของการเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยทดแทนแนวปะการัง
และการปลูกปะการังแล้ว จากคุณค่าของสุนทรียภาพด้านความงามมันจึงสามารถกลายเป็นสื่อที่จะใช้
ในการประชาสัมพันธ์ให้แกกลุ่มคนที่ไม่มีโอกาศได้มาท่องเที่ยวในสถานที่จริง แต่ก็สามารถสร้างความ
เข้าใจและเข้าถึงการอนุรักษณ์ได้ โดยการเปลี่ยนหน้าที่ผลงานให้สามารถอยู่ในตู้ปลาเพ่ือใช้ปะดับ 
หรือเป็นที่ปลูกปะการังขนาดเล็กที่สามารถอยู่ในอควอเรียมได้ ตลอดไปจนถึงการสร้างกิจกรรม
เวิคชอป เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่กลุ่มคนที่หลากหลายได้ดี 

 3.3 ผลงานจะใช้ดินพื นบ้าน เนื่องจากเป็นสิ่งที่สามารถหาได้ง่ายในแต่ละพื นที่ ดังนั นควรมี
การเพ่ิมเติมในเรื่องของกระบวนการผลิดผลงานเซรามิกที่สามารถท้าได้ครบวงจร เพ่ือจะเป็น
ประโยชน์แก่คนในพื นท่ี และสามารถเป็นต้นแบบในการน้าไปใช้ในพื นที่อ่ืน ๆ ได ้
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