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คาปรารภ
การจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ภายใต้แผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทย เป็น แนวทางที่สาคัญ
ในการฟื้นฟูทรัพยากรประมงทะเล และแหล่งทาประมงบริเวณชายฝั่ง ซึ่งเป็นภารกิจต่อเนื่องที่กรมประมง
ได้ดาเนินการมาอย่างยาวนานจนเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าประสบความสาเร็จ และเป็นต้นแบบให้กระทรวง
กรม กอง และหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชนได้ยึดถือเป็นต้นแบบและแนวทางการฟื้นฟูทรัพยากรประมง
การรวบรวมผลงานวิชาการ และการบริหารจัดการ การจัดสร้างแหล่งอาศัยสั ตว์ทะเลของกรมประมง
ในครั้งนี้ จะเป็นแนวทางเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ในการจัดสร้าง ตลอดจนแนวทางในการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนให้ผู้ที่สนใจได้มีแนวทางในการปฏิบัติครบถ้วนทุกขั้นตอนทั้งการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วมติดตามผล
และรับผลประโยชน์ร่วมกับชุมชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนประมง และช่วยกันจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับทรัพยากรสัตว์น้า สร้างความมั่นคงด้านอาหาร และเศรษฐกิจให้กับการทาประมงทะเล
ของประเทศไทย
ด้วยความหวังว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการวางแผน ติดตาม และออกกฎระเบียบ เพื่อใช้ประโยชน์
แหล่งอาศัยสัตว์ทะเลให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งเป็นคู่มือสาคัญให้หน่วยงานที่สนับสนุนงบประมาณจัดสร้าง
แหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ได้มีแนวทางและมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการดาเนินการ กาหนดทิศทางและ
แผนพัฒนาการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลให้เจริญรุดหน้า พื้นฟูทรัพยากรประมงทะเลไทยให้กลับมาอุดมสมบูรณ์
และมีการใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนสืบไป
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การบริหารจัดการแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
บทที่ 1 บทนา
“แหล่งอาศัยสัตว์ทะเล” หมายถึง สิ่งก่อสร้างหรือวัตถุไม่ว่าจะมีลักษณะหรือรูปร่างอย่างใดที่ได้
จัดสร้างหรือจัดทาขึ้นในที่จับสัตว์น้า ซึ่งมุ่งหมายโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้าและ
ให้หมายความถึงแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (artificial habitats) หรือ ปะการังเทียม (artificial reefs) โดยมี
ลักษณะคงทนถาวรและมีอายุการใช้งานมากกว่า 1 ปี (กรมประมง, 2560)
ชาวประมงของประเทศไทยรู้จักสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลมานานนับหลายชั่วอายุคน ในลักษณะ
ของหญ้ากร่าหรือกร่าในพื้นที่ทาประมงน้าจืดและชายฝั่ง ตลอดจนการทาซั้งในทะเลซึ่งจัดสร้างด้วยกิ่งไม้ ปักสุม
เป็นกองเพื่อให้สัตว์น้าเข้ามาอยู่อาศัยแล้วจึงใช้เฝือกหรืออวนล้อมจับสัตว์น้า จนมาถึงปี 2521 กรมประมง
โดยสถานีประมงทะเลจังหวัดระยอง ได้ทดลองใช้ยางยนต์ ท่อคอนกรีต แท่งคอนกรีต จัดสร้างเป็นแหล่งอาศัย
สัตว์ทะเล พบว่า แท่งคอนกรีตรูปลูกบาศก์ แข็งแรง ทนทาน มีน้าหนักมาก ปล่อยวางวัสดุจากผิวน้าโดยไม่ต้อง
ดาน้าเพื่อจัดเรียง วัสดุสามารถรักษารูปทรงเดิมได้ทุกทิศทางที่ตกถึงพื้นทะเล จัดวางแบบสุ่มเป็นกองสูงได้เท่าที่
ต้องการ ประหยัดต้นทุนการจัดวาง มีอายุการใช้งานนาน ป้องกันพื้นที่อนุรักษ์จากอวนลาก อวนรุนได้ มีปลาผิวน้า
และปลาหน้าดินมาอาศัยอยู่จานวนมาก เช่น ปลากะรัง ปลากะพง ปลากุเรา ปลาจะละเม็ดและปลาอื่นๆ จึงเลือกใช้
วัสดุนี้จัดสร้างแหล่ งอาศัยสัตว์ทะเลต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน สามารถพัฒนาการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
มาถึงยุคปัจจุบัน ยุคของการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลโดยกรมประมง (2556) แบ่งได้เป็น 4 ยุค คือ
1. ยุคแรก ยุคแห่งการทดลอง ระหว่าง พ.ศ. 2521 - 2529 ทดลองบริเวณฝั่งอ่าวไทยครั้งแรกที่
จังหวัดระยอง พ.ศ. 2521 และทดลองบริเวณฝั่งอันดามันที่อ่าวพังงา พ.ศ. 2526
2. ยุคจัดสร้างเพื่อพัฒนาประมงทะเลชายฝั่งพื้นบ้าน ระหว่าง พ.ศ. 2530 - 2539 ภายใต้โครงการ
พัฒนาประมงทะเลชายฝั่งพื้นบ้าน โครงการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล และโครงการฟาร์มทะเล
3. ยุคจัดสร้างเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้า ระหว่าง พ.ศ. 2540 - 2549 ภายใต้โครงการ
ฟื้นฟูทะเลไทย โครงการจัดการและฟื้นฟูทะเลไทย และโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ จังหวัดปัตตานีและนราธิวาส
4. ยุคจัดสร้างเพื่อการทาประมง ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 ถึง ปัจจุบัน ภายใต้ แผนแม่บทการจัดการ
ประมงทะเลไทย กรมประมงเริ่ ม สนั บ สนุน เผยแพร่ อ งค์ ความรู้ด้ านการจั ดสร้า งแหล่ งอาศั ยสั ตว์ ทะเลให้
หน่ ว ยงานและองค์ ก รต่ า งๆ ร่ ว มจั ด สร้ า งแหล่ ง อาศั ย สั ต ว์ ท ะเลให้ ถู ก ต้ อ งตามขั้ น ตอ นและกฎหมาย
การเปลี่ยนแปลงที่จับสัตว์น้า เพื่อเพิ่มผลผลิตประมงและสร้างความมั่นคงทางอาหาร
วัสดุที่จัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลมีจานวน 9 ชนิด คือ ยางรถยนต์ แท่งคอนกรีต รูปลูกบาศก์
แผ่ น คอนกรีตประกอบเป็ น ชุดสี่ เหลี่ ย ม แท่งคอนกรีตสามเหลี่ ยมปีระมิด ปลอกบ่อคอนกรีต ท่อคอนกรีต
ตู้รถไฟ รถถัง และรถยนต์ รวม 517,313 ชิ้น จัดวางบริเวณน้าลึก ระหว่าง 3.50 - 50 เมตร ส่วนใหญ่จัดวางที่
ความลึกน้า 5 - 10 เมตร ระยะห่างฝั่ง 0.150 - 30.50 กิโลเมตร สภาพพื้นทะเลเป็นทราย โคลน และโคลนปน
ทราย (กรมประมง, 2556)

2

พื้นที่ทางทะเลของอ่าวไทย 304,000 ตารางกิโลเมตร ได้จัดวางวัสดุเป็นพื้นที่ 1,617.55 ตร.กม.
(ร้อยละ 0.53) ส่วนฝั่งทะเลอันดามันมีพื้นที่ทางทะเล 116,200 ตร.กม. จัดวางวัสดุเป็นพื้นที่ 537.69 ตร.กม.
(ร้อยละ0.45) จังหวัดที่มากที่สุดคือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (196.18 ตร.กม.) รองลงมาคือ จังหวัดนครศรีธรรมราช
(175.76 ตร.กม.) และสงขลา (150.81 ตร.กม.) จังหวัดที่สร้างน้อยที่สุด คือ จังหวัดสมุทรสาคร (50.00 ตร.กม.)
ความต้องการจัดสร้างมีมาก แต่กรมประมงมีอุปกรณ์ลาเลียง งบประมาณ และบุคลากรน้อย หน่วยงานต่าง ๆ
จึงได้เข้าร่วมเป็นเจ้าของโครงการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลมากขึ้นทุกปีเป็นจานวนไม่น้อยกว่า 258 แห่ง
จานวนมากกว่า 20 องค์กร ได้แก่ จังหวัด กองทัพเรือ กองทัพอากาศ มูลนิธิชัยพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบล เทศบาล องค์ ก ารบริห ารการพัฒ นาพื้ น ที่ พิเ ศษเพื่ อ การท่อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น
กลุ่มประมงเรือเล็ก ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เมืองพัทยา กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม บริษัท ปตท. สารวจและผลิตปิโตรเคมี จากัด (มหาชน) กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
การท่าเรือแห่งประเทศไทย และธนาคารออมสิน เป็นต้น แนวทางการจัดสร้างหากใช้วัสดุชนิดใหม่จะต้องจัดสรร
งบประมาณและดาเนินการก่อน ระหว่างและหลังการจัดสร้างให้ถูกต้อง ดังตัวอย่างที่กรมประมงได้ทดลองติดตามผล
แล้วจึงจัดสร้าง
การดาน้าสารวจสภาพวัสดุ ภายหลังการจัดวางนาน 26 ปี บริเวณฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน
จัดวางที่ระดับความลึกน้า ระหว่าง 7 - 17 เมตร พบการจมของวัสดุ โดยการวัดความสูงของตะกอนที่ทับสูง
เกินคานล่าง 17 ซม. และปะการังเทียมทุกแห่งมีการจมตัวเฉลี่ย 17.75 ซม. (0.00 - 39.72 ซม.) การจมตัว
เพิ่มขึ้นตามช่วงอายุ และพบการจมตัวของปะการังเทียมบนพื้นโคลนปนทราย และพื้นทรายปนโคลน มากกว่า
บนพื้นทราย (กรมประมง, 2557)
ผลการศึกษาด้านความหลากหลายของแพลงก์ตอนบริเวณแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล พบว่า กระแสน้า
ด้านนอกมีความเร็วน้อยกว่าในกองปะการังเทียมทาให้เกิดกระแสน้าไหลวน สิ่งแขวนลอยเป็นตะกอนและ
แพลงก์ตอนวนรอบกองวัสดุทั้งในแนวตั้งและแนวนอน แพลงก์ตอนในกองวัสดุมีความชุกชุมมากกว่ารอบนอก
พบแพลงก์ตอนจานวน 91 ชนิด เป็นแพลงก์ตอนพืช 71 ชนิด แพลงก์ตอนสัตว์ 20 ชนิด ซึ่งเป็นอาหารของสัตว์
น้าวัยอ่อน และมีการศึกษาพบไดอะตอมบนพื้นผิววัสดุ จานวน 117 ชนิด แสดงให้เห็นว่าแหล่ งอาศัยสัตว์ทะเล
เป็นแหล่งอาหารขั้นพื้นฐานในระบบนิเวศแหล่งประมง (กรมประมง, 2556)
ผลการศึกษาสั ตว์เกาะติดบริเวณแหล่ งอาศัยสั ตว์ทะเล บนแท่งคอนกรีต อายุ 2 - 3 สัปดาห์
พบสาหร่ ายลงเกาะ ต่อมาอายุ 1 เดื อน พบเพรียงและหอยนางรม อายุมากกว่า 2 เดือน พบฟองน้า ไบโอซั ว
ไฮดรอยด์ เพรีย งหั ว หอม และอื่น ๆ การศึกษาสั ตว์ห น้าดินขนาดใหญ่ พบความหนาแน่นมากกว่าบริเวณ
ภายนอกแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล สิ่งมีชีวิตอื่นเข้ามาอาศัยมากขึ้นตามอายุ วัสดุที่มากขึ้นด้วย พบหอยฝาเดียวและ
หอยสองฝาจานวน 61 สกุล 200 ชนิด และสัตว์น้าอื่น ๆ จานวน 17 กลุ่ม 63 ชนิด เช่น ไอโซปอด แอมพิ ปอด
ดอกไม้ทะเล หนอนทะเล เม่นทะเล ลิ่นทะเล ทากทะเล ดาวทะเล ปลิงทะเล เพรียง กุ้งและปูชนิดต่างๆ และ
พบสาหร่ายทะเล อีก 14 ชนิด (กรมประมง, 2556)
ผลการศึกษาชนิดของลูกปลาวัยอ่อนในบริเวณจัดวางตู้รถไฟ แท่งคอนกรีต และท่อคอนกรีต จานวน
10 แห่ง บริเวณจังหวัดปัตตานีและนราธิวาส พบลูกปลาวัยอ่อนก่อนการจัดสร้าง 32 วงศ์ ภายหลังการจัดสร้าง
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เป็นเวลา 2 เดือน พบ 37 วงศ์ ชนิดที่พบมากที่สุดเป็นลูกปลาสีกุน รองลงมาเป็นปลาทราย และปลาหลังเขียว
ส่วนการศึกษาชนิดปลาในยุคแรกของการทดลองสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลที่จังหวัดระยองพบปลากะพงมากที่สุด
รองลงมาคือ ปลากะรัง อินทรี สร้อยนกเขา น้าดอกไม้ กระเบน หมึกกล้วย และหมึกหอม เป็นต้น ส่วนการทดลอง
บริ เวณอ่าวพังงา พบปลากะพงแดง กะรัง จวด ดุกทะเล หอยมุกจาน หอยพัด หอยนางรม และปลาอื่น ๆ
การทดลองที่จังหวัดสงขลา พบปลากะพงทอง กะพงข้างปาน หางกิ่วหม้อ ตะกรับและปลาอื่น ๆ ผลการใช้ลอบจับ
สัตว์น้าที่จังหวัดจันทบุรี ในช่วง 6 เดือนแรก พบปลา 36 ชนิด และใช้เบ็ดมือจับได้ปลาผิวน้า 6 ชนิด ปลาหน้าดิน
21 ชนิด ผลการวางอวนลอยปลาก่อนการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลที่จังหวัดปัตตานี จับสัตว์น้าได้ 35 ชนิด
หลังสร้าง 1 ปี จับสัตว์น้าได้เพิ่มขึ้น 54 ชนิด (กรมประมง, 2556)
กรมประมง (2556) รายงานผลการสารวจปะการังเทียมโดยการดาน้าสารวจชนิดปลาในพื้นที่จัดวางวัสดุ
อายุมากกว่า 5 ปี ที่ จังหวัดปั ตตานี และนราธิวาส พบปลา 54 วงศ์ 111 สกุล 182 ชนิด โดยพบปลาสีกุน
มากที่สุด (19 ชนิด) รองลงมา คือ ปลากะพง (11 ชนิด) และปลากะรัง (10 ชนิด) บริเวณตู้รถไฟพบปลา 39 วงศ์
112 ชนิด ท่อคอนกรีตพบปลา 23 วงศ์ 50 ชนิด แท่งคอนกรีตพบปลา 46 วงศ์ 129 ชนิด ยางรถยนต์พบปลา
40 วงศ์ 117 ชนิด และรถถังพบปลา 35 วงศ์ 88 ชนิด
ผลการศึกษาจากกรมประมง (2556) รายงานว่าแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลจัง หวัดปัตตานี เกิดเป็น
แหล่งประมงใหม่อยู่ใกล้ชายฝั่ง มีอัตราการจับสัตว์น้าเพิ่มขึ้น 1 - 5 เท่า คือ อวนจมปู (1.0 เท่า) อวนจมกุ้ง
(1.3 เท่า) เบ็ดตกปลา (1.3 เท่า) อวนลอยปลาทู (1.5 เท่า) และอวนจมปลาทราย (5 เท่า) การใช้เบ็ดตกปลา
เหมาะสมและนิยมมากในแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลจังหวัดปัตตานี และเป็นแหล่งตกปลาที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย
และประเทศเพื่ อ นบ้ า น ส าหรั บ อวนจมกุ้ ง พบมี ก ารใช้ ม ากขึ้ น ในบริ เ วณอ่ า วพั ง งา ส่ ว นการใช้ อ วนจมปู
ไม่เหมาะสมและมีจานวนลดลงทีจ่ ังหวัดเพชรบุรี และนครศรีธรรมราช
รวมทั้งควรมีมาตรการภายหลังการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลเพื่อควบคุมปริมาณการทาประมง
ให้ ส มดุ ล กับ ปริ มาณสั ตว์น้ า มิฉะนั้ น จะทาให้ สั ตว์ น้าถูกท าลาย จากการติดตามผลการทาประมงพื้นบ้า น
ภายหลังการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลจังหวัดสงขลา เป็นเวลา 10 ปี พบว่า สัตว์น้าจับได้มากในปีแรกและ
จับได้น้อยลงตามชนิดสัตว์น้าและเครื่ องมือประมง ดังนี้ อวนจมกุ้งมีอัตราการจับสัตว์น้าสูงสุดปีแรก (52.855
กิโลกรัม/เที่ยว) และต่าสุดปีที่ 5 (6.064 กิโลกรัม /เที่ยว) อวนลอยปลาทูมีอัตราการจับสัตว์น้าสูงสุด ปีแรก
(50.787 กิโลกรัม/เที่ยว) และต่าสุดปีที่ 7 (7.940 กิโลกรัม/เที่ยว) อวนจมปูมีอัตราการจั บสัตว์น้าสูงสุดปีแรก
(20.491 กิโลกรัม/เที่ยว) และต่าสุดปีที่ 4 (8.268 กิโลกรัม/เที่ยว) และอวนจมหมึกมีอัตราการจับสัตว์น้าสูงสุด
ปีแรก (20.253 กิโลกรัม /เที่ยว) และต่าสุดปีที่ 8 (3.991 กิโลกรัม/เที่ยว) (กรมประมง, 2556) เมื่อสัตว์น้า
เพิ่ มขึ้ นแล้ ว ปล่ อยให้ มี การทาการประมงโดยไม่ มี มาตรการที่เหมาะสมสามารถจั บสั ตว์น้ าได้นาน 4 - 8 ปี
ตามชนิดเครื่องมือประมง การออกประกาศควบคุมจานวนและฤดูการทาประมงของเครื่องมือประมงบางชนิด
เช่น อวนลาก อวนล้อม เรือปั่นไฟ ในบริเวณแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล อย่างเหมาะสมทาให้ใช้ประโยชน์จากสัตว์น้า
ได้อย่างยั่งยืน ดังเช่นที่จังหวัดปัตตานีเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีการจัดวางปะการังเทียมจานวนมาก โดยมีความยาว
ของพื้นที่ชายฝั่ง ทะเลประมาณ 116.40 กิโลเมตร และมี การรุกล้าทาประมงพาณิชย์ในพื้นที่ดังกล่าว ส่งผลให้
ทรั พยากรสั ตว์น้ าเริ่ มลดลง ชาวประมงที่ทาการประมงด้ว ยเครื่องมือประมงพื้นบ้านได้รับความเดือดร้อน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึ งได้ออกประกาศ ลงวันที่ 13 สิ งหาคม 2556 เพื่อกาหนดมาตรการห้ามใช้
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เครื่องมือทาการประมงบางชนิดในที่จับ สัตว์น้าบางส่วนของจังหวัดปัตตานี โดยห้ามใช้เครื่องมือทาการประมง ซึ่ง
ประกอบด้วย 1. อวนล้อมจับ 2. อวนครอบ อวนช้อนหรืออวนยกปลากะตัก อวนครอบหมึก 3.อวนล้อมกองหิ น
หรืออวนต้อนปลา หรืออวนต้อนปลากองหิน 4. เครื่องมือทาการประมงที่ใช้ประกอบกับเครื่องกาเนิดไฟฟ้าทุกชนิด
ยกเว้นเบ็ดตกหมึก ในที่จับสัตว์น้าบางส่วนของจังหวัดปัตตานี ที่มีการจัดวางปะการังเทียม ในเขตพิกัดบริเวณ
พื้นที่อาเภอหนองจิก อาเภอเมือง อาเภอยะหยิ่ง อาเภอปานาเระ อาเภอสายบุรี และอาเภอไม้แก่น โดยมีรัศมี
ห่างจากฝั่ง 400 เมตร ยกเว้นการทาประมงเพื่อการศึกษา วิจัย หรือทดลองทางวิชาการซึ่งกระทาโดยทางราชการ
และได้รับอนุญาตจากกรมประมงเท่านั้น
สภาพเศรษฐกิจบริเวณแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล พบว่า ชาวประมงที่เข้าไปใช้ประโยชน์จากแหล่ง
อาศัยสัตว์ทะเลจังหวัดระยองมีรายได้เฉลี่ยจากการทาประมง 114,353 บาท/ปี ชาวประมงที่เกาะเสม็ด จังหวัด
ระยอง มี ก าไรจากการท าประมง 188,664 บาท/ปี / ครั ว เรื อ น และชาวประมงที่ บ ริ เ วณหมู่ เ กาะมั น
มีกาไรสุทธิจ ากการทาการประมง 167,780 บาท/ปี/ครัวเรือน ชาวประมงที่จังหวัดระยองมีรายได้เพิ่มขึ้น
จากการทาการประมงด้วยลอบปลา (246.90 บาท/ลูก) เบ็ดมือ (21.30 บาท/เบ็ด1 สาย) เบ็ดโง้ง (175.70 บาท/วัน)
อวนจมปู (807.20 บาท/ครั้ง) และเบ็ดตกหมึก (42.20 บาท/ชั่วโมง/สาย) รายได้ของชาวประมงพื้นบ้าน
ก่ อ นการจั ด สร้ า งแหล่ ง อาศั ย สั ต ว์ ท ะเลจั ง หวั ด เพชรบุ รี เท่ า กั บ 1,572.81 บาท/เดื อ น/ครั ว เรื อ น หรื อ
18,873.74 บาท/ปี/ครัวเรือน ภายหลังการจัดสร้างเป็นเวลา 5 ปี มีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 6,377.51 บาท/เดือน/
ครัวเรือน หรือ 76,530.21 บาท/ปี/ครัวเรือน การประเมินผลภายหลังการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลจังหวัด
เพชรบุรี 1-3 ปี พบว่า ผลผลิตต่อเที่ยวสูงขึ้น ได้รับประโยชน์เป็นมูลค่าตอบแทนสูงขึ้นจากเดิม ในอัตราส่วน
1.56 1.56 และ 3.01 ตามลาดับ ชาวประมงชาวจันทบุรีมีรายรับเฉลี่ยสุทธิจากการทาประมงพื้นบ้านเพิ่มขึ้น
จาก 36,453 บาท/ปี เป็น 56,404 บาท/ปี ขณะที่ต้นทุนในการทาประมงลดลงจาก 33,471 บาท/ปี เหลือ
26,914 บาท/ปี (กรมประมง, 2556)
ความคุ้มทุนและคุ้มค่าของการเข้าไปทาการประมงบริเวณแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลจังหวัดระนอง มีมูลค่า
ปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 458,594 บาท อัตราตอบแทนต่ อค่าใช้จ่าย (ค่า B/C) เท่ากับ 1.145 และอัตรา
ตอบแทนของโครงการ (ค่า IRR) เท่ากับ ร้อยละ 15.5 สรุปได้ว่าโครงการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลจังหวัด
พังงา เท่ากับ 22 เดือน ภายหลังการจัดสร้าง การพิจารณาโครงการ ค่า NPV มากกว่า 0, B/C มากกว่า 1 และ
ค่า IRR สูงกว่าค่าเสียโอกาสของทุนหรืออัตราดอกเบี้ย จึงเป็นโครงการที่คุ้มค่าต่อการลงทุน (กรมประมง, 2556)
ทัศนคติและความคิดเห็นต่อการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลของชุมชนประมงพื้นบ้านจังหวัด
พังงามีความรู้เรื่องแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลมากถึง ร้อยละ 50 รู้ปานกลางร้อยละ 35 ชาวประมงที่จั งหวัดระยอง
เข้าไปใช้ประโยชน์ในแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลสูงถึงร้อยละ 86.70 ชาวประมงรู้จักและยอมรับผลดีของการจัดสร้าง
อยากให้ มีการสร้ างเพิ่ม แต่ต้องมีการตรวจตรา ควบคุมการทาประมงผิ ดกฎหมายและออกประกาศห้ าม
เครื่องมือประมงบางชนิดทาการประมงบริเวณแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ควรเพิ่มทุ่นให้เห็นชัดเจน แหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
เป็นแหล่งรวมฝูงสัตว์น้า ลดการทาอวนลาก อวนรุน และกาลังเป็นแหล่งท่องเที่ยวใต้น้าแหล่งใหม่ (กรมประมง, 2556)
แหล่งอาศัยสัตว์ทะเลเหมาะสมสาหรับตกปลาอินทรี และปลาอื่น ๆ ชาวประมงที่เคยเข้ามามีส่วนร่วม
เกี่ยวกับการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลจะมีความคิดเห็นว่าได้รับประโยชน์สูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วมอย่างมีนัยสาคัญยิ่ง
ทางสถิติ (p<0.01) แต่ชาวประมงมักมีส่วนร่วมในระดับต่าและปานกลาง ร้อยละ 45.3 และ 29.7 โดยกิจกรรม
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ที่เคยเข้าร่วม เช่น การรับฟังการประชุมชี้แจงโครงการ พิจารณาพื้นที่จัดสร้าง และไปดูการจัดสร้างแหล่งอาศัย
สั ตว์ ทะเล ร้ อยละ 75.0 76.6 และ 68.8 ตามล าดั บ กิ จกรรมที่ มี ส่ วนร่ วมมากที่ สุ ดคื อ การเผยแพร่ ข้ อมู ล
ประชาสัมพันธ์ตาแหน่งของแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ชาวประมงจังหวัดสตูลเห็นว่า ไม่ต้องออกไปทาการประมงไกลฝั่ง
ประหยัดค่าใช้จ่ายทาให้ฐานะทางเศรษฐกิจของหมู่บ้านดีขึ้น (กรมประมง, 2556)
การรับข้อมูลข่าวสารของชาวประมงจังหวัดพังงา ชาวประมงมีช่องทางการรับรู้ข่าวสาร ร้อยละ
27 ถึง 48 ส่วนใหญ่ทราบจากเพื่อนบ้านและพบว่าชาวประมงที่มีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
จะมีระดับทัศนคติที่สูง ชาวประมงบ้านเกาะมุก จังหวัดตรัง รับทราบข่าวสารการสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
จากเพื่อน (ร้อยละ 87) หนังสือพิมพ์ (ร้อยละ 47) วารสาร (ร้อยละ 35) กรมประมง (ร้อยละ 32) วิทยุ (ร้อยละ 27)
และโทรพิมพ์ (ร้อยละ 25) อ้างตาม กรมประมง (2556)
การจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลมีวัตถุประสงค์ในระยะแรก เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้า
และเพื่อการทาประมง ปัจจุบันมี วัตถุประสงค์เพิ่มมากขึ้น เช่น เพื่อการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง หรือเพื่อ
ขยายแหล่งปะการังธรรมชาติ เป็นต้น การใช้วัสดุชนิดใหม่ที่ไม่เคยจัดสร้างมาก่อน ต้องมีผลการศึกษาที่เชื่อถือได้
ว่าไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและที่จับสัตว์น้าเพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงให้ชุมชนได้ทราบก่อนการจัดสร้าง
ระหว่างการจัดสร้างต้องมีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง และภายหลังการจัดสร้างต้องมีการตั้งกฎ กติกา และ
ประกาศจังหวัดห้ามทาการประมงบางชนิดที่ทาลายพันธุ์สัตว์น้าหรือทาลายปะการัง สนับสนุนการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน การจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลมีองค์กรหรือหน่วยงานอื่นจัดสร้างเพิ่มมากขึ้น กรมประมงจะได้
เร่งถ่ายทอดความรู้ให้ห น่วยงานเหล่ านี้ได้เข้าใจอย่างถูกต้อง เพื่อร่วมสร้าง บูรณะแหล่งเดิม ร่วมวางแผน
สอดส่องดูแล สร้างเครือข่าย ตรวจจับ ผู้กระทาผิ ดกฎหมาย สามารถดาเนินธุรกิจต่อเนื่องสร้างอาชีพและ
มีรายได้เพิ่มในชุมชนประมง ซึ่งยังต้องใช้งบประมาณ และงานวิจัยอีกจานวนมาก เพื่อการบริหารจัดการแหล่งอาศัย
สัตว์ทะเล

ภาพที่ 1 การจัดทาพื้นที่ห้ามเครื่องมือประมงประกอบแสงไฟล่อในแนวปะการังเทียมจังหวัดปัตตานี
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บทที่ 2 การจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
2.1 พัฒนาการของการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลในประเทศไทย
ตามที่ทราบกันดีว่า การจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลเป็นที่รู้จักของชาวประมงในประเทศต่าง ๆ
เกือบทั่วโลก การค้นคว้าจากเอกสารต่าง ๆ ถึงกาเนิดของแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล พบว่า มนุษย์รู้จักสร้างแหล่ง
อาศัยสัตว์ทะเลมานานแล้ว Tortell (1993) กล่าวว่า ชนเผ่าอะบอริจิ้น (Aborigines) ในประเทศออสเตรเลีย
สร้ า งแหล่ ง อาศั ย สั ต ว์ ท ะเลมาตั้ ง แต่ ยุ ค ก่ อ นประวั ติ ศ าสตร์ ส่ ว นที่ ป ระเทศญี่ ปุ่ น พบบั น ทึ ก ว่ า มี ก ารสร้ า ง
แหล่งอาศัยสัตว์ทะเลตั้งแต่ พ.ศ. 2403 ในประเทศฟิลิปปินส์ และอินเดียมีการสร้างแหล่งอาศั ยสัตว์ทะเล
เมื่อประมาณ พ.ศ. 2443 มากกว่าร้อยปีมาแล้ว สาหรับการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลในประเทศไทยได้เริ่ม
มีการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลเพื่อ การทาประมงมาไม่น้อยกว่าร้อยปีด้วยเช่นกัน ตามบันทึกในสมุดคู่มือ
เครื่องมือจับสัตว์น้าในประเทศสยาม จัดทาโดยกองการประมง กรมเกษตรและการประมง พ.ศ. 2478 กล่าวถึง
เครื่องมือจับสัตว์น้า 2 ชนิด ที่จัดสร้างเป็นแหล่งอาศัยสัตว์น้า ชนิดแรก เรียกว่า หญ้ากร่า เป็นวิธีจับสัตว์น้าใน
ลาคลอง หนอง บึง โดยใช้พุ่มไม้ กิ่งไม้ สุมไว้ หรือปลูกหญ้าปล้อง โสน ลาเจียก ผักบุ้ง ไว้เป็นพุ่ มยาวริมฝั่ง
วิธีจับปลาใช้เฝือกล้อมหรืออวนล้อมหญ้ากร่า แล้วเอาหญ้าและกิ่งแขนงไม้ขึ้น รุกเฝือกและอวนเพื่อจับปลา
พบใช้ในจังหวัดภาคกลาง อีกชนิดหนึ่งเรียกว่า กร่ากุ้ง เป็นวิธีจับกุ้งโดยใช้กิ่งไม้ หลักไม้ปักรวมเป็นกลุ่มริมน้า
หรือริมชายทะเล เวลาจะจับ ใช้อวนล้อมกิ่ง ไม้ที่ปักไว้ แล้ วถอนหลักไม้ ขึ้นใช้สวิงช้ อนจับ เมื่อจับกุ้งปลาได้
หมดแล้ว ก็ปักไม้ลงไว้ดังเดิม พบใช้ในจังหวัดบริเวณภาคกลางและชายทะเล (กรมประมง, 2560)
การใช้กิ่งไม้รวมฝูงปลา นอกจากจะพบบริเวณภาคกลางตามมีบันทึกจากการที่กรมประมงโดย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) ได้สอบถามชาวประมงทะเลพื้นบ้านก่อนการจัดสร้าง
แหล่งอาศัยสัตว์ทะเลจังหวัดปัตตานีและนราธิวาส ได้ทราบว่า ชาวประมงทะเลพื้นบ้านภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทย รู้จัก
การทาแหล่งอาศัยสั ตว์ทะเลมาหลายชั่วอายุคน พร้อม ๆ กับการรู้จักจับสัตว์น้า โดยการนากิ่งไม้ ลาไม้ไผ่
ใบมะพร้าว ไปวางไว้บนพื้นทะเล กลางน้าและผิวน้า ให้สัตว์น้าเข้ามาอยู่อาศัย แล้วจึงจับสัตว์น้า เรียกการ
จัดสร้างนี้ว่า การทาซั้ง ครั้นถึงยุคสมัยที่อวนลากถูกนามาใช้ในประเทศไทยแหล่ งอาศัยสัตว์ทะเลอย่างง่าย
เหล่านี้ถูกลากทาลายไปด้วย กรมประมงจึงคิดประดิษฐ์ พัฒนา จัดสร้างแหล่งอาศัยด้วยวัสดุที่มีน้าหนักมาก
คงทนและถาวรมากขึ้น ให้เกิดประโยชน์ในการป้องกันอวนลากและอวนรุนไม่ให้เข้ามาทาการประมงผิดกฎหมาย
ในเขตพื้นที่อนุรักษ์ 3,000 เมตร จากฝั่ง ได้ทาการทดลองด้วยยางรถยนต์ แท่งคอนกรีต ท่อคอนกรีต และวัสดุอื่น ๆ
(กรมประมง, 2560) ซึ่งจะได้กล่าวถึงรายละเอียดในบทที่ 2 อันเป็นที่มาของแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลเพื่อการ
ประมงดังที่เห็นในปัจจุบัน
แหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (artificial habitat) หรือปะการังเทียม (artificial reef) เป็นสิ่งที่มนุษย์
สร้างขึ้น เพื่อดัดแปลงสภาพพื้นทะเลให้สัตว์น้าชอบ โดยเลียนแบบบริเวณกองหินใต้น้าตามธรรมชาติ หรือ
แนวปะการัง เพื่อดึงดูดให้สัตว์น้าเข้ามาอยู่อาศัย เป็นแหล่งทาการประมงที่มีความอุดมสมบูรณ์ ถือเป็นเครื่องมือ
ด้านการประมง เพื่อใช้เป็นที่จับสั ตว์น้า โดยดึงดูดให้สัตว์น้ามาชุมนุมกัน (fish assemblage) เพื่อสะดวก
ในการจับขึ้นมาใช้ประโยชน์ นอกจากวัตถุประสงค์นี้แล้ว มีการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลเพื่อ เพิ่มพื้นที่ใน
การเลี้ยงตัวของสัตว์น้าวัยอ่อนและเพิ่มพันธุ์สัตว์น้า (Nakamura, 1985) และวัตถุประสงค์อื่น ๆ (Willmann,
1991) ดังนี้
1) รวมฝูงปลาเพื่อให้มีผลผลิตการจับสัตว์น้าสูงขึ้นและคงที่มากขึ้น
2) ลดเวลาค้นหาแหล่งทาการประมง ทาให้ประหยัดน้ามันเชื้อเพลิง และมีเวลาจับสัตว์น้าเพิ่มขึ้น
3) เพื่อกิจกรรมนันทนาการ พักผ่อนหย่อนใจ เช่น กีฬาตกปลา ดาน้า และถ่ายภาพ เป็นต้น
4) เพิ่มปริมาณทรัพยากรประมง ตลอดจนปรับปรุงหรือฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้า
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5) จัดการควบคุมหรือป้องกันการทาการประมงบางชนิดใกล้ฝั่ง เช่น อวนลาก เป็นต้น
6) ปกป้องการทาฟาร์มทะเลและสิ่งก่อสร้างตามแนวชายฝั่งจากคลื่นและกระแสน้า
7) กาจัดสิ่งที่ไม่ใช้ประโยชน์แล้ว เช่น ซากรถบัส รถยนต์ และยางรถยนต์เก่า เป็นต้น
หลักเกณฑ์เบื้องต้นของการกาหนดพื้นที่จัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลของประเทศไทย ในช่วงปี
2526 - 2554 ต้องเป็นไปตามความต้องการของชาวประมงในท้องถิ่น ตามประเภทของเครื่องมือและแหล่งประมง
โดยระดับน้าลงต่าสุดต้องอยู่เหนือกองวัสดุไม่น้อยกว่า 6 เมตร มีสภาพพื้นทะเลที่เหมาะสมไม่ทาให้กองวัสดุ
จมตัวเกินกว่า 20 เซนติเมตร และเป็นพื้นที่ได้รับความเห็นชอบจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง คือ กรมประมง
กองทัพเรือ กรมขนส่งทางน้าและพาณิชยนาวี และอื่น ๆ ซึ่งมักอยู่ในเขต 10 กิโลเมตรจากฝั่ง ระดับน้าลึก
ไม่เกิน 30 เมตร (กรมประมง, 2549) ผู้ดาเนินงานโครงการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลต้องมีความรู้ความ
เข้าใจในขั้นตอนการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
2.2 วัสดุและแผนผังการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
2.2.1 วัสดุที่ใช้ในการจัดสร้าง
Bains (2001) ได้รวบรวมรายงานการศึกษาเกี่ยวกับการทาแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลทั่วโลก
พบว่า มีวัสดุที่นามาใช้ทาแหล่งอาศัย สัตว์ทะเล ประกอบด้ว ย คอนกรีต ยางรถยนต์ ยานพาหนะเก่า เช่น
รถยนต์ เรือ ตู้รถไฟ หิน พลาสติก ไม้ และโลหะ เป็นต้น แต่พบว่าวัสดุที่มีการใช้มากที่สุด คือ คอนกรีต ซึ่งเป็น
วัสดุที่สามารถใช้ทาแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลได้เพื่อตอบสนองทุกวัตถุประสงค์
แหล่งอาศัยสัตว์ทะเลขนาดใหญ่ที่ทาจากคอนกรีต พลาสติก ไฟเบอร์กลาส และโครงสร้างเหล็ก
(Steel frameworks) จะดึงดูดปลาที่มีการอพยพ (migration fish) ได้ดี สาหรับแพไม้ไผ่ ดึงดูดปลาผิวน้า
(pelagic fish) (Mottet, 1981) อ้างโดย (Stone et al., 1991)
วัสดุที่ใช้ในการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลของประเทศไทยมีอยู่มากมายหลายรูปแบบ
โดยในระยะแรกวัสดุส่วนใหญ่เป็นวัสดุเหลือใช้ที่หาได้ง่าย ได้แก่ ทางมะพร้าว ไม้ยาง ไม้ไผ่ ยางรถยนต์ที่ใช้แล้ว
ปลอกบ่อซีเมนต์ ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อมาจึงได้หล่อคอนกรีตเป็นรูปแบต่าง ๆ เช่น แบบแท่งสี่เหลี่ยมโปร่ง
ขนาดต่าง ๆ ได้แก่ ขนาด 0.8 × 0.8 × 0.8 ม3. ขนาด 1.0 × 1.0 × 1.0 ม3. ขนาด 1.5 × 1.5 × 1.5 ม3. และ
ขนาด 2.0 × 2.0 × 2.0 ม3. และแบบพีระมิด เป็นต้น ในปี พ.ศ. 2544 ได้เริ่มดาเนินโครงการในพระราชดาริ
ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถโดยใช้วัสดุที่แตกต่างกัน เช่น แท่งคอนกรีตสี่เหลี่ยม ท่อคอนกรีต
ตู้รถไฟ รถยนต์ และรถถังที่เลิกใช้งาน นอกจากนี้ยังมีการนาเรือรบหลวงและเครื่องบินปลดประจาการมาทา
เป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลอีกด้วย ตามภาพที่ 2
2.2.2 รูปแบบ และแผนผังการจัดวาง
รูปแบบการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล เป็นการพิจารณาลักษณะและแผนผังในการจัด
วางแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลลงในพื้นที่ที่กาหนด โดยมีเกณฑ์การพิจารณาในหลาย ๆ ประเด็น ได้แก่
2.2.2.1 รูปแบบการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลโดยใช้ลักษณะของพื้นที่จัดสร้างเป็นเกณฑ์
ชาวประมงพื้นบ้านแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแปซิฟิกตะวันตกรู้จักการรวมฝูง
และจับสัตว์น้าโดยใช้ใบปาล์ม ท่อนไม้ กิ่งไม้ อวนเก่า และอื่น ๆ วางไว้ในทะเลให้เป็นเครื่องมือรวมฝูงปลา (fish
aggregating devices) วิธีการนี้พัฒนาขึ้นเป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล เพื่อให้ง่ายหรือสะดวกต่อการจับสัตว์น้า
แบ่งได้ 3 แบบ (Bergstrom, 1983) และมีหน้าที่ต่างกันคือ
1) แบบจัดวางบนพื้นทะเล (type A) เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย และขยายพันธุ์สัตว์น้าวัยอ่อน
ตลอดจนเป็นพื้นที่หาอาหารของสัตว์น้าขนาดใหญ่ ลักษณะนี้ต้องการวัสดุที่ไม่ลอยน้า
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2) แบบจัดสร้างอยู่กับที่หรือล่องลอยอยู่ผิวน้า (type B) เพื่อให้เกิดร่มเงาเป็นที่อยู่อาศัย
และเป็นพื้นที่หาอาหารของสัตว์น้า ลักษณะนี้ต้องการวัสดุที่ลอยน้า สมอ และ สายสมอ

ภาพที่ 2 ชนิดและจานวนวัสดุที่กรมประมงใช้ในการจัดสรางแหลงอาศัยสัตวทะเล
ระหวาง พ.ศ. 2521 – 2560 (กรมประมง, 2556)
3) แบบจัดสร้างอยู่กับที่บริเวณกลางน้า (type C) เพื่อเป็นพื้นที่หาอาหารของสัตว์น้า
แบ่งได้ 2 แบบคือ
(1) แบบพื้นบ้าน (traditional type) จัดสร้างอยู่กับที่บริเวณน้าตื้น ส่วนที่ทาหน้าที่
ดึงดูดฝูงปลาจะผูกติดอยู่กับเชือกระหว่างทุ่นและสมอ หรือบางครั้งแขวนติดไว้กับเชือกที่แยกไปจากทุ่น แบบนี้
จะสะดวกต่อการจับสัตว์น้าและเพิ่มประสิทธิภาพได้มากขึ้น
(2) แบบพัฒนา (modern type) จัดสร้างอยู่กับที่ในแหล่งน้าลึก ใช้สายสมอยาวมากขึ้น
และจานวนทุ่นมากขึ้นด้วย
2.2.2.2 รูปแบบการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลโดยใช้วัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์เป็นเกณฑ์
รูปแบบของการวางแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง เช่น
1) การจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลเพื่อเพิ่มพื้นที่ยึดเกาะของสิ่งมีชีวิตเกาะติดและเพื่อ
การฟื้นฟูแนวปะการัง มีพื้นที่หน้าตัดแบนราบ มีพื้นที่ว่างสาหรับการยึดเกาะ และมีส่วนที่ซับซ้อนเป็นซอก
เพื่อใช้เป็นที่หลบภัยของสิ่งมีชีวิตที่จะเข้ามาอยู่อาศัย (Bernabé and Bernabé-Quet, 1997)
2) แหล่งอาศัยสัตว์ทะเลเพื่อเป็นแหล่งอาศัยของปลา จะมีโครงสร้างค่อนข้างซับซ้อน
มีที่ว่างตรงกลางให้ปลาสามารถเข้าไปอยู่อาศัย หรือหลบภัยจากผู้ล่าได้ (Lam, 2003)
3) แหล่งอาศัยสัตว์ทะเลเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งมักจะสร้างมีให้เป็นที่น่าดึงดูดแก่นักดาน้า
แบบ SCUBA ซึ่งนอกจากจะสร้างรายได้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังสามารถช่วยลดความเสียหายของแหล่ง
ปะการังธรรมชาติอันเนื่องมาจากการท่องเที่ยวอีกด้วย
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2.2.2.3 รูปแบบการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลโดยใช้ขนาดหรือปริมาตรเป็นเกณฑ์
หลักเกณฑ์การแบ่งขนาดของแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลต่างกันตามจานวนของวัสดุ (Sonu, 1981) ดังนี้
1) Unit block มีวัสดุเพียงอันเดียว ในยุคเริ่มต้นวัสดุมักมีขนาด 1 ม³ และขยายขนาด
ขึ้นมากกว่า 60 ม³ วัสดุบางอันมีขนาด 100 ถึง 250 ม³ วัสดุขนาดนี้เหมาะสมที่จะจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลที่มี
ขนาดกอง 5,000 ถึง 8,000 ม³
2) Reef set มีวัสดุหลายอันวางรวมกันเป็นกองเดียวควรมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 400 ม³
3) Reef group มีวัสดุหลายกองจัดวางเป็นกลุ่ม และมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน ควรมี
จานวนวัสดุ 10 - 20 กอง หรือปริมาตร 50,000 ถึง 160,000 ม3 ระยะทางระหว่างกอง ประมาณ 400 ม.
วัสดุแต่ละกองจะมีอิทธิพลโดยรอบในรัศมี 200 ม.
4) Reef complex มีวัสดุหลายกลุ่มมาจัดวางเป็นพื้นที่แหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ทาหน้าที่
เหมือนเป็นกองขนาดใหญ่กองเดียวกันทั้งหมด แต่ละพื้นที่ควรห่างกันอย่างน้อย 3 กม. ทั้งนี้เชื่อว่าปลาจะสังเกต
และรู้เห็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลได้ในระยะ 1.5 กม.
2.2.2.4 รูปแบบการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลของกรมประมง
โดยมุ่งเน้นที่วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างซึ่งแบ่งเป็นลักษณะใหญ่ ๆ 2 ลักษณะ คือ
1) สร้างเพื่อเป็นแนวเขตอนุรักษ์ทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อม โดยใช้แท่งคอนกรีต
ที่มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมขนาด 2.0 x 2.0 x 2.0 ม3 หรือขนาด 1.5 x 1.5 x 1.5 ม3 จัดวางครอบคลุมพื้นที่
ประมาณ 50 กม2 ในแต่ละพื้นที่ที่กาหนดไว้
2) สร้างเพื่อเป็นแหล่งทาการประมงโดยใช้แท่งคอนกรีตรูปสี่เหลี่ยม ขนาด 1.0 x 1.0 x 1.0 ม3
หรือขนาด 1.5 x 1.5 x 1.5 ม3 ครอบคลุมพื้นที่แห่งละ 1 - 3 กม2
2.2.2.5 แผนผังการจัดวางของกรมประมง จะขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นที่ที่จะทาการจัดสร้างและ
ลักษณะการทาประมงในบริเวณนั้น โดยจะมีการหารือกลับกลุ่ มชาวประมงและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งสามารถ
สรุป แผนผังการจัดวางแหล่ งอาศัย สัตว์ทะเลของกรมประมงที่ได้ดาเนินการในช่วงที่ผ่ านมา มีทั้งเป็นพื้นที่
สี่เหลี่ยม เป็นกอง และเป็นแนวยาว จัดแบ่งผังการจัดวางได้ 5 ลักษณะ ตามภาพที่ 3 ดังนี้
1) ผังการจัดวางแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส การจัดวางแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีพื้นที่การจัดวาง
หลายขนาด สามารถจัดวางได้หลายรูปแบบ ทั้งจัดวางแบบกระจายเต็มพื้นที่ หรือ จัดวางเป็นกลุ่มภายในกรอบ
พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่กาหนด เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งประมง
2) ผังการจัดวางแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยกองด้านมีจานวนวัสดุนอกหนาแน่นน้อยกว่า
กองด้านใน สามารถจัดวางได้หลายรูปแบบ ทั้งจัดวางแบบกระจายเต็มพื้นที่ หรือ จัดวางเป็นกลุ่มภายในกรอบ
พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าที่กาหนด เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งประมง และเสริมมาตรการป้องกันอวนลาก
ทาประมงในพื้นที่ใกล้ฝั่ง
3) ผั ง การจั ด วางแบบที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ นเป็ น การจั ด วางที่ ม าจากความต้ อ งการของ
ชาวประมงพื้นบ้าน ซึ่งในแต่ละพื้นที่มีความต้องการต่างกัน เนื่องมาจากสภาพแวดล้อม และจุดมุ่งหมายที่ต่างกัน
ได้มีการออกแบบให้มีระยะห่างและจานวนวัสดุในแต่ละกองแตกต่างกัน
4) การจัดวางกองใหญ่กองเดียว ขนาดของกองมีขนาดใหญ่ จั ดทาในพื้นที่ที่มีความลึก
พอสมควร เพื่อดึงดูดสัตว์น้าได้หลากหลายประเภท เนื่องจากอิทธิพลจากขนาดของกองสามารถดึงดูดสัตว์น้า
ขนาดใหญ่ไกลจากฝั่งให้เข้ามาได้
5) การจัดวางเป็นแนวยาวขนานชายฝั่ง โดยระยะห่างระหว่างกองเท่า ๆ กัน มีวัตถุประสงค์
ในการป้องกันเรืออวนลากเข้าทาการประมงใกล้ชายฝั่ง และมักทาในพื้นที่ที่มีชายฝั่งหน้าชุมชนประมงค่อนข้างยาว
การจัดวางวัสดุมีทั้งวางเป็นแนวเส้นตรงและแนวสลับฟันปลา
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ภาพที่ 3 ผังการจัดวาง (ก) แบบสี่เหลี่ยมผืนผา (ข) แบบสี่เหลี่ยมผืนผา (ค) แบบสี่เหลี่ยมผืนผาที่มีความซับซอน
(ง) แบบแนวยาว (กรมประมง, 2556)
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2.3 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตบริเวณแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
แหล่ ง อาศั ย สั ตว์ ท ะเลเป็ น ระบบนิ เวศ หรือ ที่ อ ยู่ อาศั ย ของสั ต ว์น้ าเช่ นเดี ย วกับ แนวปะการั ง
ตามธรรมชาติ ผลผลิตสัตว์น้าบริเวณแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลเพิ่มขึ้นได้โดยผ่านกลไกการสร้างระบบนิเวศ และ
ในทางกลับกัน จะลดลงได้เมื่อระบบนิเวศถูกรบกวน หรือขาดเสถียรภาพ ด้วยสาเหตุต่าง ๆ ทั้งจากความผันแปร
ตามธรรมชาติ หรือจากการกระทาของมนุษย์ ซึ่งผลผลิตสัตว์น้าในระบบนิเวศคือ สิ่งมีชีวิตในพื้นที่นั้น หรือ
เรียกว่า ประชาคม (community) หมายถึง ประชากรของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกัน ที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศหนึ่ง
(กรมประมง, 2555)
กระบวนการสร้างระบบนิเวศได้เริ่มต้นทันที หลังจากการจัดวางวัสดุเพื่อทาเป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
โดยสิ่งมีชีวิตชนิดแรกที่เข้ามาครองพื้นที่ผิวของแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล คือ แพลงก์ตอนพวกไดอะตอม ซึ่งไดอะตอม
จัดเป็นผู้ผลิตขั้นต้นที่มีความสาคัญต่อระบบนิเวศและเป็นอาหารที่สาคัญของสัตว์ทะเลที่มีพฤติกรรมการกินอาหาร
แบบแทะเล็ม (grazer) ได้แก่ กลุ่มเอคไคโนเดิร์ม หอย และปลาบางชนิด เป็นต้น (Ardizzone et al., 1989)
จากนั้นตัวอ่อนของสิ่งมีชีวิตเกาะติดชนิดต่าง ๆ จึงติดตามมา ในการสร้างสังคมสิ่งมีชีวิตประเภทเกาะติดให้มี
ความหลากหลายซับซ้อนมากขึ้น ขณะเดียวกัน ด้วยตัวโครงสร้างของแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลเอง ยังมีอิทธิพล
ทางกายภาพต่อการชักจูง สัตว์น้าในบริเวณแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล และใกล้เคียง ให้เข้ามาอยู่อาศัยได้ตั้งแต่วันแรก
ที่จัดวางวัสดุเช่นเดียวกัน ระบบนิเวศที่ดีต้องมีเสถียรภาพ ซึ่งขึ้นอยู่กับความสลับซับซ้อนของโครงสร้าง และ
ระดับของความรุนแรง ความถี่ของการรบกวนของปัจจัยสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ และจากการทาประมง
ผลผลิตจะเพิ่มขึ้นจากระบบห่วงโซ่อาหาร หรือสายใยอาหาร และการทดแทนที่ของสัตว์น้ารุ่นใหม่ที่มาแทนรุ่นเก่า
(recruitment) ส่วนความซับซ้อนทางกายภาพในบางจุด อาจเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยย่อย (microhabitat) ที่เอื้อ
ต่อการอยู่อาศัยของสัตว์น้าบางชนิด ทาให้เกิดความหลากหลาย หรือชุกชุมด้านชนิด โดยทั่วไปบริเวณที่จัดวาง
แหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ควรมีต้นทุนทางธรรมชาติอยู่บ้าง คือ เป็นบริเวณที่มีสัตว์น้าชุกชุมอยู่บ้างแล้ว หรือเคยเป็น
แต่ได้เสื่อมโทรมไป หรือเป็นที่ฝูงปลาว่ายผ่านเป็นประจา และเมื่อสัตว์น้าที่เข้ามาอยู่อาศัยมีความหลากหลาย
ทั้งชนิด จานวน และขนาด หรือช่วงวัย ในบางกรณีสามารถออกแบบลักษณะของวัสดุสาหรับจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
เพื่อให้เหมาะสมกับสัตว์น้าเป้าหมายได้ (กรมประมง, 2555) ผลการศึกษาความหลากหลายของแพลงก์ตอน
สัตว์หน้าดิน และสัตว์น้าบริเวณแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ดังนี้
2.3.1 แพลงก์ตอนบริเวณแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
แพลงก์ตอนจัดเป็นผู้ผลิตในลาดับพื้นฐานของสายใยอาหาร ล่องลอยในทะเล สามารถว่ายน้า
หรือเคลื่อนที่ไปมาได้เพียงเล็กน้อย จึงมักถูกพัดพาไปตามทิศทางของกระแสน้าและคลื่นลม ได้มีการศึกษาถึง
แพลงก์ตอนในบริเวณแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลที่เกาะ Izumozaki ประเทศญี่ปุ่น พบว่า ความเข้มข้นของปริมาณ
แพลงก์ตอนที่พบในแหล่ งอาศัย สั ตว์ทะเลมีสู งมาก เมื่อเทียบกับบริเวณอื่น ๆ แม้แต่ในปะการังธรรมชาติ
โดยเฉพาะในเวลากลางคืน (Yoshiwara, 1970 อางตาม วิชาญ, 2555) และจากการศึกษาของ วิชาญ (2539)
เรื่องกระแสน้าในแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ที่อ่าวเพ จังหวัดระยอง เป็นเวลา 1 ปี พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น คือ เมื่อกระแสน้าด้านนอกมีความเร็วน้อยกว่า 0.1 ม./วินาที กลางแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลจะมีความเร็ว
ของกระแสน้ามากกว่า 0.1 เมตร/วินาที แต่มีทิศทางค่อนข้ างไปในแนวเดียวกับกระแสน้าด้านนอก และเมื่อ
กระแสน้ามีความเร็วมากกว่า 0.1 ถึง 2.0 ม./วินาที จะเกิดกระแสน้าไหลวนเกิดขึ้นรอบแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
โดยสังเกตจากทิศทางของกระแสน้าที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แต่ถ้ากระแสน้ามีความเร็วมากกว่า 2.0 ม./
วิน าที กระแสน้าด้านนอกและด้ านใน เกือบไม่มีความแตกต่างกัน การเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ารอบ ๆ
แหล่งอาศัยสัตว์ทะเลมีการเปลี่ยนแปลงในสองลักษณะ คือ ตามแนวแกน X แกน Y และในลักษณะกระแสน้า
ปั่นป่วน (turbulent) ผลของการไขว้กันของกระแสน้าปั่นป่วนนี้เอง ทาให้สิ่งแขวนลอยในน้า เช่น ตะกอนหรือ
กระทั่งแพลงก์ตอนต่าง ๆ ที่ล่องลอยในน้า มีการเคลื่อนไหวไปมารอบ ๆ แหล่งอาศัยสัตว์ทะเลทั้งในแนวตั้งและ
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แนวนอน ซึ่งน่าจะเป็นสาเหตุให้มีสัตว์น้าประเภทปลาผิวน้ามาอาศัยอยู่มากทางด้านบนของปะการัง สาหรับ
แพลงก์ตอนที่พบบนแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ธานินทร และคณะ (2541) ได้ทาการศึกษาแพลงก์ตอนที่เกิดบนผิว
ของแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ที่สร้างสาหรับเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อพันธุ์พื้นเมือง ในเขตน้าตื้นชายฝั่ง และพบแพลงก์ตอน
จานวน 91 ชนิด แบ่งเป็น แพลงก์ตอนพืช 71 ชนิด และแพลงก์ตอนสัตว์ 20 ชนิด โดยพบ Nitzschia
มากที่สุด ซึ่ง Nitzschia เป็นแพลงก์ตอนพืชกลุ่มที่เป็นอาหารขั้นพื้นฐาน หลักของสัตว์น้าวัยอ่อนหลายชนิดใน
ทะเลและแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลของโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัด
ปั ต ตานี แ ละนราธิ ว าส ได้ มี ก ารศึ ก ษาพบว่ า ในปี ที่ ส องหลั ง การจั ด วางมี ค วามชุ ก ชุ ม เฉลี่ ย (เซลล์ / ลิ ต ร)
ของแพลงก์ตอนพืชในแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลของโครงการฯ มากกว่าในปีที่หนึ่งอย่างชัดเจน โดยพบแพลงก์ตอนพืช
2 ดิวิชัน คือ Chromophyta และ Cyanophyta รวม 26 วงศ์ 40 สกุล (มาโนช และคณะ, 2546) และจาก
การศึกษาไดอะตอมที่พบบนพื้น ผิ ว แหล่ งอาศัยสั ตว์ทะเล บริเวณอ่าวขาม เกาะเสม็ด จังหวัดร ะยอง โดย
อรรชนีย์ (2545) พบไดอะตอมทั้งหมดถึง 117 ชนิด เหล่านี้จึงแสดงให้เห็นแล้วว่าการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์
ทะเลเป็นการสร้างแหล่งอาหารขั้นพื้นฐานที่มีความหลากหลายเพียงพอสาหรับการพัฒนาแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
ให้เป็นระบบนิเวศที่สมบูรณ์ต่อไปได้ (ภาพที่ 4)

ภาพที่ 4 ระบบนิเวศน์สัตว์ทะเลในบริเวณปะการังเทียม
2.3.2 การศึกษาสัตว์หน้าดินและสัตว์เกาะติดบริเวณแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
สัตว์หน้าดิน (Benthos) มีความสาคัญต่อระบบนิเวศหลายประการ สัตว์หน้าดินหลายชนิด
เป็ น อาหารของสั ต ว์น้ า ความชุ กชุ มและมวลชี ว ภาพของสั ต ว์ห น้ า ดิ นจึ ง เป็ น ดัช นี บอกความอุ ดมสมบู ร ณ์
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ของแหล่งน้าได้ สัตว์หน้าดินมีบทบาทสาคัญต่อการหมุนเวียนของสารอาหารที่สะสมอยู่ในตะกอนดินกลับสู่มวลน้า
สัตว์หน้าดินที่ดารงชีพด้วยการฝังตัวอยู่ในตะกอนดินจะกวนตะกอนดินขึ้น ช่วยให้ออกซิเจนสามารถแพร่ลงสู่
ตะกอนดินได้ลึก ลดการเน่าเสียของตะกอนดิน สัตว์หน้าดิน แบ่งย่อยเป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่มที่ขุดรู (Burrower)
หรือฝังตัวอยู่ตามพื้นทะเล เช่น ดอกไม้ทะเลบางชนิด ไส้เดือนทะเล หอย และปูบางชนิด กลุ่มเกาะนิ่งอยู่กับที่
(Sessile) บางครั้งอาจเกาะติดจนเคลื่อนย้ายไม่ได้เลย เช่น ฟองน้า ปะการัง กัลปังหา เพรียงหิน และหอยบางชนิด
และกลุ่มคืบคลานหน้าดิน (Demersal) ซึ่งบางครั้งอาจมีการฝังตัวหรือขุดรูอาศัยชั่วขณะตามพื้นทะเล เช่น กุ้ง
กั้ง ปู เอคไคโนเดิร์ม (ธามรงค์, 2543)
ภาพที่ 5 แสดงพื้นผิ วแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลมีลักษณะแข็ง จึงเหมาะสมต่อการยึดเกาะ
ของสั ตว์เกาะติด ซึ่งกรองกินอาหารที่เป็ นตะกอนแขวนลอย หรือแพลงก์ตอนที่มากับมวลน้า โดยพื้นผิวที่เป็น
คอนกรีต จะเหมาะสมต่อการยึดเกาะกว่าวัสดุแบบอื่น ชนิดของสัตว์เกาะติดที่พบ มักจะคล้าย ๆ กัน ได้แก่
ไบรโอซัว ไส้เดือนทะเลชนิดสร้างท่อ หอยสองฝา เพรียงหิน เพรียงหัวหอม กัลปังหา และฟองน้า เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังพบปะการัง และสาหร่ายทะเลด้วย ในปี 2521 สุทธิชัย และคณะ (2521) ทาการติดตามผลการสร้าง
แหล่งอาศัยสัตว์ทะเลที่เกาะสีชัง เป็นเวลา 8 เดือน พบว่าในช่วงสัปดาห์ที่ 2 - 3 มีสาหร่ายมาเกาะ เมื่อ 1 เดือน
ผ่านไปพบเพรียงและหอยนางรม ในเดือนที่ 2 พบฟองน้า ในเดือนที่ 4 พบไบรโอซัว และพบไฮดรอยด์และเพรียง
หัวหอมในเดือนที่ 8 นอกจากนี้ยังพบสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังชนิดอื่น ๆ ด้วย Chittima (1989) สารวจสิ่งมีชีวิตที่
เกาะติดบนวัสดุที่ใช้จัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลที่จังหวัดระยอง ในปี 2531 โดยเก็บตัวอย่า งในเชิงปริมาณ
พบว่าส่ ว นใหญ่ สั ตว์ห น้ าดิน ขนาดใหญ่ที่อยู่ ภ ายในแหล่ ง อาศัยสั ตว์ทะเลมีความหนาแน่นมากกว่า บริเวณ
ภายนอกแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ส่วนนิพนธ์ และคณะ (2537) พบว่ามีสัตว์ 7 ไฟลัม ที่อาศัยอยู่บนโครงสร้างของ
แหล่งอาศัยสัตว์ทะเลจังหวัดระนอง ซึ่งได้แก่ Porifera, Coelenterata, Annelida, Echinodermata, Mollusca,
Arthropoda และ Chordata นอกจากนี้ยังพบสาหร่ายและไบรโอซัวด้วย อีกทั้ง ธานินทร และคณะ (2541)
ได้การศึกษาถึงการเกิดขึ้นของสิ่งมีชีวิตบนแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลในบริเวณอ่าวเพ จังหวัดระยอง พบว่านอกจาก
แพลงก์ตอนแล้ว บนแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลยังพบ หอยฝาเดียว และหอยสองฝา 61 สกุล จานวน 200 ชนิด และพบ
สัตว์น้าอื่นอีก 17 กลุ่ม จานวน 63 ชนิด ได้แก่ สัตว์ทะเลพวก ฟองน้า ดอกไม้ทะเล หนอนทะเล กุ้งชนิดต่าง ๆ
เม่นทะเล ลิ่นทะเล ทากทะเล ดาวทะเล แตงกวาทะเล เพรียงชนิดต่าง ๆ และปลา นอกจากนี้ ยังพบสาหร่ายทะเล
จานวน 14 ชนิด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสาหร่ายวุ้นสีแดง สีน้าตาล และสาหร่ายหูหนู ยุพเรศ (2542) ได้ทาการศึกษา
เพอริไฟตอน (สิ่งมีชีวิตซึ่งเกาะกับวัตถุใต้น้า) บริเวณแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล บริเวณอ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี
เป็นระยะเวลา 1 ปี พบสัตว์ที่อาศัยบริเวณแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล จานวน 19 กลุ่ม จาก 8 ไฟลัม ได้แก่ ฟองน้า
ปะการังแข็ง ไฮดรอยด์ ปะการังอ่อน กัลปังหา ดอกไม้ทะเล ไบรโอซัว หนอนท่อ หอยฝาเดียว หอยสองฝา
เพรียงหิน ไอโซพอด แอมฟิพอด กุ้ง ปู ปลิ งทะเล เม่นทะเล ดาวเปราะ และเพรียงหัวหอม มาโนช และคณะ
(2546) ทาการติดตามผลการจัดสร้ างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ในโครงการพระราชดาริ ฯ ที่จัดสร้างด้วยตู้รถไฟ
แท่งคอนกรีต และท่อคอนกรีต จานวน 10 แห่ง หลังการจัดวางไปแล้วประมาณ 2 เดือน โดยเก็บตัวอย่างดิน
มาร่อนด้วยตะแกรงสามชั้น เก็บรักษาสภาพตัวอย่างสัตว์หน้าดินด้วยฟอร์มาลิน 10 % เพื่อนาไปจาแนกชนิดภายใต้
กล้องจุลทรรศน์ พบสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่ 7 ไฟลัม ได้แก่ Platyhelminthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda,
Echinodermata, Brachiopoda และ Chordata
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ภาพที่ 5 สัตว์หน้าดินและสัตว์เกาะติดบริเวณแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
2.3.3 การศึกษาชนิดปลาบริเวณแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
ปลาเป็นทรัพยากรสัตว์น้าที่มีความสาคัญต่อระบบนิเวศ และมีความสาคัญทางเศรษฐกิจด้วย
และเมื่อมีการนาประโยชน์ปลาและสัตว์น้าอื่นขึ้นมาใช้จนทรัพยากรสัตว์น้าอยู่ในภาวะเสื่อมโทรม แนวทางหนึ่ง
ที่ช่วยฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้าที่มีสภาพเสื่อมโทรมในปัจจุบันให้มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นคือการจัดสร้างแหล่งอาศัย
สัตว์ทะเล การติดตามผลการจัดสร้างฯ และการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับประชาคมปลาในบริเวณแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
เป็ น การแสดงให้ ป ระจั ก ษ์ อ ย่ า งหนึ่ ง ว่ า แหล่ ง อาศั ย สั ต ว์ ท ะเลเป็ น ระบบนิ เ วศที่ มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ แ ละ
มี ค วามสามารถพั ฒ นาให้ มี ค วามซั บ ซ้ อ นเพิ่ ม ขึ้ น ได้ (ภาพที่ 6) ตามระยะเวลาที่ ผ่ า นไป ในประเทศไทย
มีการศึกษาที่เกี่ยวกับประชาคมปลาในบริเวณแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลมาโดยตลอดตามลาดับ อาทิ
สมพร และคณะ (2526) ได้ทดลองสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล จังหวัดระยอง แล้วพบว่า
สัตว์น้าที่จับได้มากสุด คือ ปลาในกลุ่มปลากะพง รองลงมาคือปลากะรัง และมีสัตว์น้าซึ่งส่วนใหญ่มีค่าทางเศรษฐกิจ
ที่เข้ามาอยู่อาศัยในบริเวณแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลอีกไม่ต่ากว่า 15 ชนิด เช่น ปลากะตัก ปลาสีกุน ปลาทู ปลาลัง
ปลาหลังเขียว ปลาอินทรี ปลาสลิดทะเล ปลานกแก้ว ปลาสร้อยนกเขา ปลาน้าดอกไม้ ปลาหมูสี ปลากระเบน
หมึกกล้วย หมึกหอม เป็นต้น
นิยม และคณะ (2527) รายงานว่าชนิดของสัตว์น้าที่พบในบริเวณแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
ในอ่าวพังงา ได้แก่ ปลาจวด ปลากะรัง ปลากะพงแดง ปลาสลิดทะเล ปลาดุกทะเล นอกจากนี้ยังมีสัตว์น้าชนิดอื่นอีก
เช่น หอยแมลงภู่ หอยมุกจาน หอยพัด และหอยนางรม
พู น สิ น และคณะ (2529) รายงานชนิ ด ปลาที่ พ บมากบริ เ วณแหล่ ง อาศั ย สั ต ว์ ท ะเล
หน้าสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง จังหวัดสงขลา ได้แก่ ปลาสลิดทะเล (Siganus javus) ปลากะพงทอง
(Lutjanus johnii) ปลากะพงข้างปาน (Lutjanus russelli) ปลาหางกิ่วหม้อ (Caranx sexfasciatus) และ
ปลาตะกรับ (Scatophagus argus) และจากการเปรียบเทียบอัตราการจับสัตว์น้าพบว่าบริเวณที่มีแหล่งอาศัย
สัตว์ทะเลมีผลการจับสัตว์น้าเฉลี่ยมากกว่าบริเวณที่ไม่มีแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
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สันติ และสุเจตน์ (2530) สารวจชนิดและปริมาณสัตว์น้าในการทดลองจัดสร้างแหล่งอาศัย
สัตว์ทะเล บริเวณอ่าวเพ จังหวัดระยอง ด้วยการใช้เครื่องมือเบ็ดสาย ลอบปลา ชนิดเครื่องมือละ 1 ครั้ง ในแต่ละ
กลุ่มวัสดุ และการดาน้าสังเกต 2 ครั้ง พบชนิดปลาจากการวางลอบจานวน 13 ชนิด จากเบ็ด 7 ชนิด และการดาน้า
22 ชนิด และจากการดาน้าสังเกตเห็นได้ว่าการจัดสร้างครั้งนี้แหล่งอาศัยสัตว์ทะเลสามารถดึงดูดสัตว์น้าที่มีคุณค่า
ทางเศรษฐกิจเข้ามาอยู่อาศัยในบริเวณนั้น
กมลพันธ์ และเอกศักดิ์ (2531) ทาการติดตามผลการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล 5 แห่ง
ในจังหวัดสตูล โดยใช้เครื่ องมือเบ็ด 18 ครั้ง ลอบปูพับได้ 23 ครั้ง และอวนลอยกุ้งสามชั้น 4 ครั้ง จับสัตว์น้า
บริเวณแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล และการดาน้าสารวจชนิดสัตว์น้าที่เข้ามาอยู่อาศัย 5 ครั้ง พบปลาทั้งหมด 31 ชนิด
โดยกลุ่มปลาที่พบมากสุด คือ ปลากะรัง (Serranidae) พบ 5 ชนิด
Fujisawa และคณะ (1991) ได้ทดลองสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลด้วยรูปร่างต่างกัน 3 แบบ
ที่บ้านเพ จังหวัดระยอง หลังการจัดสร้างแล้ว 3 สัปดาห์ จึงทาการติดตามผลการจัดสร้างโดยการดาน้าสังเกต
ชนิดปลาบริเวณแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลพบว่า ในช่วงสี่เดือนแรกพบกลุ่มปลาทรายขาว กลุ่มปลาสลิด ทะเล และ
ปลากะรัง ปลาสร้อยนกเขา และปลากะพง และตั้งแต่หลังจัดสร้างหกเดือนแล้วพบชนิดของปลาสลิดทะเล ปลากะรัง
และปลากะพงเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งพบปลาดุกทะเล ปลาอมไข่ และฝูงปลาสีกุน โดยปลาที่พบบริเวณแหล่งอาศัย
สัตว์ทะเลแบ่งออกได้ 5 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 พวกที่อาศัยอยู่ บริเวณที่มิดชิด หรือด้านล่างของตัวโครงสร้าง เช่น
ปลากะรัง กลุ่มที่ 2 พวกที่ว่ายน้าอยู่บริเวณที่มิดชิดของตัวโครงสร้าง เช่น ปลาอมไข่ ปลาสลิดหิน กลุ่มที่ 3
พวกที่ว่ายผ่านรอบ ๆ โครงสร้าง เช่น ปลากะพง ปลาสลิดทะเล ปลาดอกหมาก กลุ่มที่ 4 พวกที่อาศัยบริเวณ
พื้นทะเลรอบ ๆ โครงสร้าง เช่น ปลาทรายขาว ปลาแพะ และกลุ่มที่ 5 พวกที่ว่ายรอบ ๆ และอยู่ด้ านบนของ
โครงสร้าง เช่น ปลาสาก
สันติ (2534) ทาการประเมินผลการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล บริเวณจังหวัดระยอง โดย
การสารวจชนิด ปริมาณ และอัตราการจับสัตว์น้า ด้วยการใช้เครื่องมือประมงเบ็ดและลอบปลา พบปลามากสุด
จานวน 31 ชนิด ที่แหล่งอาศัยสัตว์ทะเลบริเวณเกาะมันนอก และจากการดาน้าสังเกตของ สันติ (2535) ได้แบ่ง
ปลาตามพฤติ กรรมการอยู่ อาศัย บริ เ วณแหล่ ง อาศั ยสั ตว์ ทะเล ได้ 2 ประเภท คื อ ประเภทที่ 1 เป็น ปลา
ที่ชอบอาศัยอยู่ในช่องหรือชิดกับวัสดุ เช่น กลุ่มปลากะรัง (Serranidae) กลุ่มปลาปักเป้า (Diodontidae) และ
กลุ่มปลาวัว (Balistidae) เป็นต้น ประเภทที่ 2 เป็นกลุ่มปลาที่ชอบอาศัยบริเวณรอบ ๆ วัสดุ เช่น กลุ่มปลากะพง
(Lutjanidae) กลุ่มปลาทรายขาว (Nemipteridae) และกลุ่มปลาหมูสี (Lethrinidae) เป็นต้น
อุกฤต (2536) ทาการศึกษาประชาคมปลาที่เข้ามาอยู่แหล่งอาศัยสัตว์ทะเลที่จังหวัดระนอง
พบว่า ปลาในแนวปะการังแท้มีความหนาแน่นของประชากรและจานวนชนิดปลามากกว่าในแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
แต่ในแนวแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลจะมีสัดส่วนของปลาเศรษฐกิจสูงกว่า แต่จะมีสัดส่วนของชนิดปลาที่มีความสาคัญ
ทางเศรษฐกิจมากกว่าในแนวปะการังธรรมชาติ
วิชาญ (2539) ได้ทาการติดตามผลการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลบริเวณ จังหวัดจันทบุรี
เป็นเวลา 1 ปี โดยใช้ลอบปลา พบปลาทั้งหมด 36 ชนิด ค่าดัชนีความหลากหลายของสัตว์น้า และค่าความสม่าเสมอ
ของสั ตว์ น้ าที่ถู กจั บ โดยลอบปลาในช่ ว ง 6 เดือ นแรกและ 6 เดื อนหลั ง การจั ดสร้า งค่ อนข้า งใกล้ เคี ยงกั น
จึงเป็นไปได้ว่ากลุ่มปลาทั้งสองช่วงเวลาเป็นกลุ่มเดียวกัน แต่พบว่าอัตราการจับในช่วง 6 เดือนแรกน้อยกว่าช่วง
6 เดือนหลัง เพราะเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งเกาะติดมีมากขึ้นทาให้เกิดการดึงดูดสัตว์ น้าให้เข้ามายังแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
มากขึ้น นอกจากนี้แล้วยังพบว่าจานวนชนิดของปลาที่จับได้จากลอบมีมากกว่าที่พบจากการลากอวนก่อนการสร้าง
แหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
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กรวิทย์ และเปรมสุข (2540) รายงานการติดตามผลการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล จังหวัด
จันทบุรี โดยใช้เบ็ดมือพบว่าตกปลาผิวน้าได้ 6 ชนิด และปลาหน้าดิน 21 ชนิด โดยชนิดที่จับได้มากคือ ปลาหมูสี
ปลาทรายแดง ปลาทรายขาว และปลาสายรุ้ง
อานาจ และคณะ (2545) ศึกษาผลการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ในจังหวัดปัตตานี
โดยศึกษาอัตราการจับ และชนิดสัตว์น้า จากเครื่องมือประมงพื้นบ้านที่นิยมใช้ 6 ชนิด พบว่าชนิดสัตว์น้าที่จับได้
จากเครื่ องมือประเภทอวนและเบ็ ด ภายหลั งจากการจัดสร้างแหล่ งอาศัยสั ตว์ทะเลมีจานวนชนิดมากขึ้น
โดยเฉพาะในอวนลอยปลาทูที่ก่อนการจัดสร้างมีจานวนชนิดสัตว์น้าที่จับได้ 35 ชนิด และภายหลังการจัดสร้าง
ไปแล้ว 1 ปี พบสัตว์น้าเพิ่มเป็น 54 ชนิด
อุกฤต (2545) รายงานว่าปริมาณสิ่งมีชีวิตที่เกาะตามผิววัสดุท่อคอนกรีตเสริมเหล็กที่วางในทะเล
บริเวณเกาะไม้ท่อน จังหวัดภูเก็ต ในระยะเวลา 1 4 19 และ 85 เดือน ตามลาดับ พบจานวนตัวปลาเพิ่มขึ้น
3 - 6 เท่าตัวหลังการจัดวางเพียง 4 เดือน และเป็นปลาในระยะเต็มวัย ซึ่งเกิดการจากอพยพย้ายเข้ามาอยู่
ในแหล่ ง ใหม่ และพบว่ า จ านวนชนิ ด และจ านวนปลาไม่ แ ตกต่ า งกั น หลั ง การวางนาน 4 – 85 เดื อ น
แต่สถานะภาพของประชาคมปลามีความมั่นคงมากขึ้น จากความถี่ที่พบชนิดปลาที่เป็นตัวแทนของประชาคม
มีค่าสูงมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงแรกของการจัดวางวัสดุ
มาโนช และคณะ (2546) ทาการติดตามผลการจัดสร้างแหล่งอาศั ยสัตว์ทะเล ในโครงการ
พระราชดาริฯ ที่จัดสร้างด้วยตู้รถไฟ แท่งคอนกรีต และท่อคอนกรีต จานวน 10 แห่ง หลังการจัดวางไปแล้ว
ประมาณ 2 เดือน โดยการลากเก็บตัวอย่างไข่และลูกปลาวัยอ่อน พบว่าลูกปลาวัยอ่อนก่อนการจัดวาง ทั้งหมด
32 วงศ์ และภายหลังการจัดวาง 37 วงศ์ โดยองค์ประกอบของวงศ์ที่พบมากสุด คือ ปลาสีกุน (Carangidae)
ปลาทราย (Nepmipteridae) และปลาหลังเขียว (Engraulidae) ซึ่งเป็นกลุ่มปลาเศรษฐกิจที่สาคัญ และจาก
การดาน้าสารวจชนิดปลาด้วยสายตา (sighting) พบปลา 64 ชนิด 26 วงศ์ โดยวงศ์ที่พบจานวนชนิดมากสุด คือ
ปลาสีกุน พบ 9 ชนิด รองลงมาได้แก่ ปลากะพง (Lutjanidae) และปลากะรัง (Serranidae) พบวงศ์ละ 7 ชนิด
เมื่อแยกตามประเภทวัสดุแล้วพบว่าที่แหล่งอาศัยสัตว์ทะเลตู้รถไฟพบปลา 43 ชนิด บริเวณแท่งคอนกรีต พบ
50 ชนิด และบริเวณท่อคอนกรีตพบ 33 ชนิด
สุชาติ (2547) ทาการติดตามผลการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล บริเวณอ่าวพังงา ตั้งแต่ปี
2542 - 2545 โดยเก็บข้อมูลจากเครื่องมือประมงหลักที่ใช้ในอ่าวพังงา คือ อวนลอยกุ้งสามชั้น ได้สัตว์น้าทั้งหมด 93
ชนิ ด เป็ น ปลา 64 ชนิ ด โดยกลุ่ มปลาที่จับได้ม ากสุ ดคือ ปลากดและปลาจวด ซึ่งเป็น ปลาที่มัก พบบริเวณ
ใกล้ป่าชายเลนและชายฝั่ง สอดคล้องกับพื้นที่ที่ศึกษาที่อยู่ใกล้กับเกาะที่มีป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์
กรมประมง (2549) ทาการสารวจชนิดปลาในแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลในโครงการพระราชดาริฯ
ที่จัดสร้างด้ว ยวัสดุต่าง ๆ ในพื้นที่จั งหวัดปัตตานีและนราธิวาส โดยวิธีการดาน้าแล้ว สังเกตชนิดปลาที่พบ
ระหว่างปี พ.ศ. 2545 - 2549 เป็นระยะ 5 ปี ของโครงการฯ พบปลาทั้งสิ้น 45 วงศ์ 138 ชนิด วงศ์ที่พบชนิดปลา
มากสุด คือ ปลาสีกุน (Carangidae) และปลาบู่ (Gobiidae) พบวงศ์ละ 13 ชนิด รองลงมาคือ ปลากะพง
(Lutjanidae) พบ 11 ชนิ ด ปลากะรัง (Serranidae) และปลาสลิ ดหิน (Pomacentridae) พบวงศ์ละ 10 ชนิด
โดยที่บริเวณตู้รถไฟพบปลา 38 วงศ์ 112 ชนิด บริเวณท่อคอนกรีต พบปลา 23 วงศ์ 49 ชนิด บริเวณแท่งคอนกรีต
พบปลา 38 วงศ์ 94 ชนิด และบริเวณรถยนต์ พบปลา 23 วงศ์ 56 ชนิด โดยรถยนต์เป็นวัสดุที่นามาจัดวางเป็น
แหล่งอาศัยสัตว์ทะเลล่าสุด
ดุสิต และคณะ (2550) ศึกษาผลจับสัตว์น้าโดยการตกปลาและวางลอบ ที่แหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
ที่ได้จัดวางไปแล้ว 10 ปี บริเวณจังหวัดระยอง พบปลาที่จับได้จากเบ็ดจานวน 12 ชนิ ด โดยมีปลาทรายขาว
เป็นชนิดที่ถูกจับได้มากสุด ส่วนลอบปลาพบ 30 ชนิด โดยมีปลาสลิดทะเลเป็นชนิดที่จับได้มากสุด
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อานาจ และคณะ (2550) ศึกษาผลจับสั ตว์น้าจากเครื่องมือประมงพื้นบ้าน อวนจมกุ้ง
อวนลอยปลาทู อวนจมปู และอวนจมหมึกที่ทาการประมงบริเวณแหล่งอาศัยสัตว์ ทะเลจังหวัดสงขลา ตั้งแต่ปี
2534 - 2543 พบสั ตว์ น้ าจากเครื่ องมือ ทั้ งหมดถึ ง 99 ชนิ ด โดยทิศ ทางการเปลี่ ย นแปลงของโครงสร้ า ง
ประชาคมสัตว์น้าตั้งแต่ปีที่ 6 เป็นต้นไป มีแนวโน้มหมุนวนกลับไปคล้ายคลึงกับโครงสร้างประชาคมสัตว์น้า
ในช่วง 2 ปีแรก นั่นคือ เมื่อโครงสร้างประชาคมสัตว์น้าถูกรบกวนหรือมีการจับสัตว์น้าปริมาณมากระยะหนึ่ง
แล้วโครงสร้างประชาคมสัตว์น้ามีโอกาสเข้าสู่สมดุลกลับมาเหมือนเดิมได้อีกแต่ใช้เวลามากกว่า 10 ปี
กรมประมง (2555) ทาการสารวจและจัดทาบัญชีรายชื่อชนิดปลาในบริเวณแหล่งอาศัยสัตว์
ทะเลในโครงการพระราชดาริฯ ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและนราธิวาส โดยวิธีการดาน้าสังเกตชนิดปลาโดยพิจารณา
กลุ่มปลาที่เห็นได้ชัดเจนเป็นหลัก ที่พบระหว่างปี พ.ศ. 2545 - 2555 พบปลาทั้งสิ้น 54 วงศ์ 111 สกุล 182 ชนิด
วงศ์ที่พบชนิดปลามากสุด คือ ปลาสีกุน 19 ชนิด และปลาบู่ พบวงศ์ละ 18 ชนิด รองลงมาคือ ปลากะพง
ปลากะรัง และปลาสลิดหิน พบวงศ์ละ 12 ชนิด โดยที่บริเวณตู้รถไฟพบปลา 39 วงศ์ 122 ชนิด บริเวณ
ท่อคอนกรีต พบปลา 23 วงศ์ 50 ชนิด บริเวณแท่งคอนกรีต พบปลา 46 วงศ์ 129 ชนิด บริเวณรถยนต์
พบปลา 40 วงศ์ 117 ชนิด และรถถัง พบปลา 35 วงศ์ 88 ชนิด จานวนชนิดที่พบขึ้นอยู่กับเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานใต้น้าในแต่ละจุดสารวจที่ไม่เท่ากัน

ภาพที่ 6 ระบบนิเวศที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีความสามารถพัฒนาให้มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นได้จากการ
จัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
2.4 การทาประมงพื้นบ้านบริเวณแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
2.4.1 องค์ประกอบชนิดและผลจับสัตว์น้าจากแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
การจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลมีวัตถุประสงค์หนึ่งคือเพื่อดึงดูดสัตว์น้า ทาให้เกิดเป็น
แหล่งทาการประมงที่มีประสิทธิภาพแก่ชาวประมง โดยเฉพาะชาวประมงพื้นบ้านที่ออกทาการประมงใกล้แนวชายฝั่ง
เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการทาการประมง มีการเพิ่มขึ้นของทรัพยากรประมงในบริเวณพื้นที่จัดสร้างภายใน
ระยะเวลาเพียง 1 - 2 ปีหลังการจัดสร้าง จากการศึกษาของพูนสิน และคณะ (2528) โดยการใช้เครื่องมือลอบ
ปลาเปรียบเทียบผลการจับสัตว์น้าระหว่างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลกับบริเวณที่ไม่ได้สร้าง พบว่ามีความแตกต่าง
กัน อย่ า งมีนั ย ส าคัญ โดยผลจั บ เฉลี่ ย ในบริเวณแหล่ งอาศัยสั ต ว์ทะเลจะมากกว่าบริเวณที่ ไม่ได้ส ร้าง 0.79
กิโลกรัม/ลอบ 1 ลูก และจากการสารวจแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลด้วยเครื่องมือประมงลอบปลาบริเวณจังหวัด
จันทบุรีภายหลังการจัดวาง 1 ปี พบสัตว์น้าที่ถูกจับได้ทั้งสิ้น 36 ชนิด เป็นกลุ่มปลาหน้าดิน 33 ชนิด มากกว่า
จานวนชนิดที่พบจากเครื่องมือประมงอวนลากก่อนการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล อัตราการจับสัตว์ น้าต่อ
การลงแรงประมง (CPUE) ในช่วง 6 เดือนแรกน้อยกว่าช่วง 6 เดือนหลั งประมาณ 1 เท่าตัว (วิชาญ, 2539)
เช่นเดียวกับเครื่องมือ อวนปลาเห็ดโคน อวนปลากระบอก อวนเอ็นปลาทู อวนลอยกุ้งสามชั้น ก็ให้ผลผลิตและ
อัตราการจับสัตว์น้าต่อการลงแรงประมงในภาพรวมเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าในรอบปีก่อนการจัดวาง (สกุล, 2538)
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จากการติดตามผลการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลโดยกรมประมง ในหลายพื้นที่ เช่น
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยอานาจและคณะ (2550) ได้ศึกษาอัตราการจับและองค์ประกอบสัตว์น้าของอวนจมกุ้ง
อวนจมปูและอวนลอยปลาทู ในช่วงก่อนการจัดสร้าง (พ.ศ. 2537 - 2538) และหลังการจัดสร้าง (พ.ศ.2539 2543) รวมระยะเวลา 5 ปี ภายหลังการจัดวาง พบว่า อัตราการจับสัตว์น้าเฉลี่ยก่อนและหลังการจัดสร้างของ
อวนจมกุ้งเท่ากับ 5.830 และ 8.103 กิโลกรัม/เที่ยว อวนจมปูเท่ากับ 9.375 และ 9.929 กิโลกรัม/เที่ยวและอวน
ลอยปลาทูเท่ากับ 12.942 และ 20.258 กิโลกรัม/เที่ยว ตามลาดับ อัตราการจับสัตว์น้าภายหลังการจัดสร้าง
ของอวนจมกุ้ง อวนจมปูและอวนลอยปลาทูเพิ่มขึ้น 1.3 1.0 และ 1.5 เท่า ตามลาดับ เช่นเดียวกับจังหวัด
ปัตตานีที่พบว่าภายหลังการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล อัตราการจับสัตว์น้าของอวนจมปลาทรายเพิ่มขึ้น 5 เท่า
เครื่องมืออื่น เพิ่มขึ้น 2 เท่า ส่วนเบ็ดตกปลาเพิ่มขึ้น 1.3 เท่า จานวนชนิดสัตว์น้าที่จับได้เพิ่มขึ้นทุกเครื่องมือ
(อานาจและคณะ, 2545)
2.4.2 การทาประมงบริเวณแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
แผนที่แสดงแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลในน่านน้าไทยตามภาพที่ 7 ชาวประมงได้มี การเลือกใช้
เครื่ อ งมื อ ที่ เ หมาะสมในการท าการประมงในแหล่ ง อาศั ย สั ต ว์ ท ะเล ตามสภาพพื้ น ที่ แ ละความช านาญ
ของชาวประมง จากการวิจัยของกรมประมง พบว่า เครื่องมือประมงที่ใช้ในแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลมีประสิทธิภาพ
ในการทาประมงที่แตกต่างกัน เช่น ชาวประมงบ้านแหลมผักเบี้ย หมู่ที่ 2 ตาบลแหลมผักเบี้ย อาเภอบ้านแหลม
จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งทาประมงในพื้นที่จัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล มีการใช้เครื่องมืออวนจมปูและเบ็ด กลับพบว่า
มีจานวนลดลง เนื่องจากไม่เหมาะสมต่อการประมงในพื้นที่จัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล แม้ว่าจะจับปูม้าได้
น้าหนัก/เที่ยวมากกว่าก่อนการจัดสร้างฯ (สกุล, 2538) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ อานาจและคณะ (2550)
ที่ทาการศึกษาบริเวณแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราชระบุว่า อวนจมปูม้าไม่เหมาะสมในลักษณะ
และวิธีการทาการประมงทาให้ผลจับลดลงอย่างมากและเลิกทาการประมงในที่สุด แต่จากการศึกษาการทาการประมง
ของชาวประมงในพื้นที่จั งหวัดปั ตตานี กลั บพบว่า อัตราการจับสั ตว์น้าจากอวนจมปูเพิ่ มขึ้นสู งสุ ดในปีที่ 2
ภายหลังการจัดวางเบ็ดตกปลาเป็นเครื่องมือประมงที่เหมาะสมที่สุดในการทาประมงบริเวณแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
บริเวณจังหวัดปัตตานี ในขณะที่อวนจมกุ้งสามชั้นเป็นเครื่องมือที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดในการทาการประมง
ในแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (อานาจ และคณะ, 2545) แต่กลับเหมาะที่จะทาการประมงบริเวณแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
ในบริเวณอ่าวพังงา (สุชาติ, 2547) และจากการติดตามผลการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลเป็นระยะเวลายาวนาน
กลับพบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากสัตว์น้าที่เคยมีปริมาณมากในช่วงแรกของการจัดสร้างกลับพบว่าปริมาณ
สัตว์น้าที่จับได้กลับมีปริมาณลดลง เช่นการศึกษาของอานาจ และคณะ (2550) ในจังหวัดสงขลาซึ่งได้เก็บ
ข้อมูลในแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลเป็นระยะเวลาถึง 10 ปีพบว่าอวนจมกุ้ง อัตราการจับสัตว์น้ามีค่าสูงสุดในปีแรก
เท่ากับ 52.855 กิโลกรัม/เที่ยวและต่าสุดในปีที่ 5 เท่ากับ 6.064 กิโลกรัม/เที่ยว อวนลอยปลาทูอัตรา
การจับสัตว์น้ามีค่าสูงสุดในปีแรกเท่ากับ 50.787 กิโลกรัม/เที่ยว และต่าสุดในปีที่ 7 เท่ากับ 7.940 กิโลกรัม/เที่ยว
อวนจมปู อั ต ราการจั บ สั ต ว์ น้ ามี ค่ า สู ง สุ ด ในปี แ รกเท่ า กั บ 20.491 กิ โ ลกรั ม /เที่ ย ว และต่ าสุ ด ในปี ที่ 4
เท่ากับ 8.268 กิโลกรัม/เที่ยว และอวนจมหมึกอัตราการจับสัตว์มีค่าสูงสุดในปีแรกเท่ากับ 20.253 กิโลกรัม/เที่ยว
และต่าสุดในปีที่ 8 เท่ากับ 3.991 กิโลกรัม/เที่ยว
ระยะเวลาที่เครื่องมือแต่ละชนิดจับสัตว์น้าได้ปริมาณมากจนถึงต่าสุดยาวนานต่างกัน
เมื่อมีสั ตว์น้ าเพิ่มขึ้นแล้ว ปล่ อยให้มี การทาประมงโดยไม่มีมาตรการจัดการที่เหมาะสม สามารถจับสัตว์น้า
ได้อัตราการจับสูงเป็นระยะเวลาประมาณ 4 - 8 ปี ตามชนิดเครื่องมือประมง การควบคุมให้มีการลงแรงประมง
อย่างเหมาะสมนับว่า มีความสาคัญมาก ทั้งนี้มีงานวิจัยผลของการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลบริเวณต่าง ๆ
ตลอดแนวชายฝั่งของประเทศไทยที่ผ่านมารายงานผลสอดคล้องกันว่า ภายหลังการจั ดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
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มีสัตว์น้าเข้ามาอยู่อาศัยจานวนมาก มีผลให้การจับสัตว์น้าด้วยเครื่องมือประมงพื้นบ้าน เช่น อวนจมกุ้ง อวนจมปู
และอื่น ๆ สามารถจับสัตว์น้าได้มากขึ้น

ภาพที่ 7 แผนที่แสดงแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ปี 2559 (คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศด้าน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 2560)
2.5 สภาวะเศรษฐกิจในชุมชนประมงที่มีการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
2.5.1 รายได้จากการทาประมง
สันติ (2535) ศึกษาผลการจัดสร้างแหล่งอาศัย บริเวณจังหวัดระยอง ระหว่างเดือน
กุมภาพันธ์ ปี 2534 – กรกฎาคม ปี 2535 พบว่ารายได้จากสัตว์น้าที่จับด้วยเครื่องมือประมงลอบปลา เบ็ดมือ
เบ็ดโง้ง อวนจมปูม้า และเบ็ดตกหมึก เท่ากับ 246.90 บาท/ลูก 21.30 บาท/เบ็ด 1 สาย 175.70 บาท/วัน
807.20 บาท/ครั้ง และ 42.20 บาท/ชั่วโมง/สาย ตามลาดับ
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สกุล (2538) ศึกษาการประเมินผลการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล จังหวัดเพชรบุรี
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนดาเนินการก่อสร้าง ในเดือนมกราคม - ธันวาคม ปี 2533 และภายหลังการจัดสร้างแหล่ง
อาศัยสั ตว์ทะเล ในเดือนมกราคม ปี 2535 - ธันวาคม ปี 2537 พบว่ า รายได้ก่อนการจัดสร้างแหล่ งอาศัย
สัตว์ทะเล ปี 2533 เท่ากับ 1,572.81 บาท/เดือน/ครัวเรือน หรือ 18,873.74 บาท/ปี/ครัวเรือน ภายหลังการ
จัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ปี 2535 2536 และ 2537 มีรายได้เพิ่มขึ้น เป็น 4,030.43 4,024.66 และ
6,377.51 บาท/เดือน/ครัวเรือน หรือ 48,365.12 48,295.93 และ 76,530.21 บาท/ปี/ครัวเรือน
วิชาญ (2539) ศึกษาการติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
โดยเครื่องมือลอบปลาบริเวณแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลจังหวัดจันทบุรี โดยเก็บข้อมูลจานวนและชนิดของสัตว์น้า
ที่จับได้ภายหลังการจัดสร้างโดยใช้เครื่องมือลอบปลา ขนาดกว้าง 100 ซม. ยาว 180 ซม. สูง 50 ซม. ตั้งแต่
เดือนเมษายน ปี 2538 – มีนาคม ปี 2539 พบว่า รายได้สุทธิจากการทาการประมงลอบปลา เท่ากับ 67.20
บาท/ลอบ/วัน
วิชาญ (2542) ศึกษาสภาวะสังคม - เศรษฐกิจของชาวประมงพื้นบ้านที่ทาการประมง
ในบริเวณแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลจังหวัดจันทบุรี ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม ปี 2540 พบว่า รายรับเฉลี่ย
สุทธิจากการทาการประมงของชาวประมงพื้นบ้านเพิ่มขึ้นจาก 36,453 บาท/ปี เป็น 56,404 บาท/ปี ขณะที่
ต้นทุนในการทาการประมงลดลงจาก 33,471 บาท/ปี เหลือ 26,914 บาท/ปี
เพลินพิศ (2549) ศึกษาการบริหารจัดการแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลโดยชุมชนในบ้านเนินฆ้อ
ตาบลเนินฆ้อ อาเภอแกลง, บ้านก้นอ่าว ตาบลเพ อาเภอเมือง และบ้านพลา ตาบลพลา อาเภอบ้านฉาง จังหวัด
ระยอง มีเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม พบว่า ครัวเรือนประมงมีรายได้เฉลี่ยจากการทาประมง
114,353 บาท/ปี
ดุสิต และคณะ (2550) ศึกษาผลการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลที่ได้จัดวางในทะเล
เป็นเวลาประมาณ 10 ปี จานวน 2 แห่ง คือ บริเวณทิศตะวันตกของเกาะเสม็ด อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
และบริเวณทิศตะวันตกของหมู่เกาะมัน อาเภอแกลง จั งหวัดระยอง ในเดือนเมษายน ปี 2544 และระหว่าง
เดือนกุมภาพันธ์ ถึง สิงหาคม ปี 2545 โดยการตกปลา วางลอบ พบว่า ผลตอบแทนจากการประมงในเขต
หมู่บ้านชาวประมงที่ใช้แหล่งอาศัยสัตว์ทะเลบริเวณเกาะเสม็ด มีกาไรสุทธิจากการทาการประมง 188,664 บาท/
ปี/ครั วเรื อน และหมู่บ้ านชาวประมงที่ใช้แหล่งอาศัยสัตว์ทะเลบริเวณหมู่เกาะมัน มีกาไรสุทธิ จากการทาการ
ประมง 167,780 บาท/ปี/ครัวเรือน
2.5.2 ความคุ้มทุนและคุ้มค่า
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการแหล่ งอาศัยสัตว์ทะเลในบริเวณบ้าน
กาพวน บ้านคลองกล้วย และบ้านทะเลนอก ตาบลกาพวน อาเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง พบว่าผลตอบแทน
ของโครงการเกิดจากชาวประมงที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว ในกลุ่มที่ทาการประมงบริเวณแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
และร้อยละในการเข้าไปทาการประมงบริเวณนี้ ของกลุ่มที่เข้าไปทาการประมงบริเวณแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
เป็นครั้งคราวทั้งหมด มี มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 458,594 บาท อัตราตอบแทน/ค่าใช้จ่าย (ค่า B/C)
เท่ากับ 1.145 และ อัตราตอบแทนของโครงการ (ค่า IRR) เท่ากับ ร้อยละ 15.5 สรุปได้ว่าโครงการแหล่งอาศัยสัตว์
ทะเลนั้นคุ้มค่า/การลงทุน (ธงชัย, 2537)
สุชาติ (2547) ศึกษาผลการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล บริเวณอ่าวพังงา โดยดาเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นเวลา 4 ปี (2542 - 2545) ภายหลังการจัดวางแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล พบว่าความคุ้มทุนของ
การจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล เท่ากับ 22 เดือน หรือภายใน 2 ปี หลังการจัดสร้าง
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2.6 สภาวะสังคมในชุมชนประมงที่มีการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม ค่ า ใช้ จ่ า ยการท าประมง ต้ น ทุ น การดู แ ลรั ก ษาเครื่ อ งมื อ ประมงหรื อ
เรือประมงสูงขึ้น รายได้จากการขายสัตว์น้าลดลง จากสาเหตุดังกล่าวทาให้มีการจับสัตว์น้าขนาดเล็กเพิ่มขึ้น
หรือแม้แต่ งบประมาณที่ใช้ในการบริหารจัดการของภาครัฐสูงขึ้น เกิดข้อขัดแย้งระหว่างเครื่องมือประมง หรือ
ระหว่างพื้นที่ทาประมง เป็นต้น (กรมประมง, 2553) ด้วยปัจจุบันทรัพยากรทางทะเลได้ถูกทาลายลงไปอย่างมาก
ทั้งเนื่องมาจากการกระทาของมนุษย์และการทาลายโดยภัยธรรมชาติ มีผลให้แหล่งที่อยู่อาศัยทางทะเลถูกทาลาย
เช่นกัน รัฐจึงได้ดาเนินการจัดทาแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์ทะเลขึ้นทดแทน (อภิรักษ์ และคณะ, 2549)
แหล่งอาศัยสัตว์ทะเลเป็นแหล่งสาหรับรวมฝูงสัตว์น้า ช่วยลดปัญหาการทาประมงที่ผิดกฎหมาย
เช่น อวนลาก อวนรุน อีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวใต้น้า (รีนา, 2554) และเมื่อมีการสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
แล้ว ได้รับความสาเร็จเป็นอย่างดีทั้งในประเทศไทยเอง และในต่างประเทศ แต่ปัญหาที่พบ คือการยอมรับจาก
ชุมชนในบริเวณที่มีการสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ซึ่งบางคนยังขาดความรู้และความเข้าใจในจุดประสงค์ของ
การสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (อภิรักษ์ และคณะ, 2549)
ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาทัศนคติของชุมชนต่อการสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ทาให้ทราบถึงความต้องการ
และการให้ความสาคัญเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรของชุมชนมากน้อยเพียงใด เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ทาให้ทราบ
ได้ว่า ชุมชนมีความต้องการหรือให้การยอมรับแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลเพิ่มขึ้นหรือไม่ และเป็นแนวทางในการจัดการ
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2.6.1 ทัศนคติต่อการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
ความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจที่มีต่อการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ข้อดีข้อเสียของ
การสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับการสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ซึ่งเป็นความรู้สึกภายใน
ที่รวมไปถึงแนวโน้มการประเมินค่าที่สามารถเป็นไปได้ ทั้งในทางที่ดี เป็นกลางหรือทางที่ไม่ดี องค์ประกอบของ
ทัศนคติมี 3 ระดับ คือ
1) ความรู้สึก คือ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งต่าง ๆ ซึ่งมีผลแตกต่างกัน
ไปตามระบบคุณค่าและระบบความเชื่อของบุคคล เช่น ใช่ ไม่ใช่, ควร ไม่ควร, ชอบ ไม่ชอบ เป็นต้น
2) ความคิดเห็น คือ ส่วนที่เป็นความรู้ของบุคคลเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ทั้งสิ่งที่ชอบ ไม่ชอบ
หากบุคคลใดมีความรู้และความคิดว่า สิ่งใดดี ก็มักจะมีทัศนคติที่ดีต่อสิ่งนั้น หากมีความรู้มาก่อนว่าสิ่งใดไม่ดี
ก็จะมีทัศนคติไม่ดีต่อสิ่งนั้นด้วย เช่น เห็นด้วย ค่อนข้างเห็นด้วย ค่อนข้างไม่เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วยเลย
3) แนวโน้มพฤติกรรม คือ การแสดงออกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นผลจากความรู้
ความรู้สึก และความคิดเห็น เช่น ใช่ ไม่ใช่, ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ, คัดค้าน ไม่คัดค้าน, เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม เป็นต้น
ทัศนคติต่อแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลมีผู้ทาการศึกษาวิจัย ดังนี้
อรสา และคณะ (2555) ได้ศึกษาทัศนคติของชาวประมงพื้นบ้านต่อแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
บริเวณบ้านบ่อดาน อาเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา จากจานวนชาวประมง 100 คน พบว่า มีอายุเฉลี่ย 43.68 ปี
ส่วนใหญ่จบชั้นประถมศึกษา 72.0 % ประสบการณ์ด้านการประกอบอาชีพประมง 21 – 30 ปี ทาประมงอย่างเดียว
57 % และมีอาชีพอื่น ๆ เสริม ได้แก่ ทาสวน รับจ้าง เป็นต้น ชาวประมงมีความรู้เรื่องแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
สูง 50% และปานกลาง 35 %
ชาวประมงมีทัศนคติในระดับสูง โดยปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติ คือ แหล่งทาประมง ระดับ
ความรู้ และการรับรู้ข่าวสาร กล่าวคือ ชาวประมงที่ทาประมงใกล้แหล่ง อาศัยสัตว์ทะเล ชาวประมงที่มีความรู้
และ ชาวประมงที่มีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล จะมีระดับทัศนคติที่สูงเช่นกัน
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สันติ (2535) ผลการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล บริเวณจั งหวัดระยอง โดยได้สัมภาษณ์
ชาวประมง 12 ครัวเรือน พบว่า ร้อยละ 86.7 เข้าไปใช้ประโยชน์จากแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล โดยเครื่องมือ 6 ชนิด
คือ ลอบปลา เบ็ดมือ อวนล้อมปลากระตัก อวนจมปูม้า เบ็ดตกปลาอินทรีย์ และลอบหมึก
สกุล (2538) ได้ประเมินผลการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลจังหวัดเพชรบุรี พบว่า
ภายหลังการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล จะเกิดแรงงานทาการประมง ผลผลิต และผลผลิตต่อเที่ยวในภาพรวม
เพิ่มสูงขึ้นมากกว่าในรอบปีก่อนดาเนินการ เป็นผลให้ชาวประมงได้รับประโยชน์เป็นมูลค่าตอบแทนเพิ่มสูงขึ้นจากเดิม
คิดเป็นอัตราส่วน 1.56, 1.56 และ 3.01 หลังในปีที่มีการจัดสร้างการจัดสร้างในปีที่ 1, 2 และ 3 ตามลาดับ
กรมประมง (2545) การศึกษาความพึงพอใจ การยอมรับของแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลในแต่
ละชุมชน พบว่าหลังการจัดสร้าง มีปริมาณการจับสัตว์น้าเพิ่มขึ้น และอยากให้มีการสร้างเพิ่มเติม แต่ต้องมีการ
ตรวจตรา ควบคุมการทาประมงที่ผิดกฎหมาย
2.6.2 ความคิดเห็นของชุมชนต่อการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
สุธัญญา และ ซุกรี (2549) ได้ทาการประเมินผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสั งคม
ของชาวประมงในจังหวัดปัตตานีและนราธิวาส โดยสอบถามชาวประมง จานวน 49 คน พบว่า ชาวประมง 64 %
เห็นว่ามีชนิดสัตว์น้าเพิ่มขึ้น โดยชนิดที่เพิ่มขึ้น คือ ปลาโฉมงาม ปลาสาก ปลาอินทรี ปลากะพงแดง ปลาเก๋า
ปลากระโทงร่ม ปลากระโทงแทง ปลาหลังเขียว ปลาทรายแดง ปลาทู และมีปริมาณการจับสูงขึ้นอย่างชัดเจน
ชาวประมงมีรายได้เพิ่มขึ้นจาก 85,121.2 บาท เป็น 96,342.3 บาท ชาวประมง 92.2 % เห็นว่า กิจกรรมของ
การจัดสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์ทะเลสอดคล้องกับความต้องการของชาวประมง สัตว์น้ามีความหลากหลายเพิ่มขึ้น
52 % แต่มีปัญหาคือ พบอวนติดแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ทาให้อวนขาด ทั้งนี้เนื่องจากชาวประมงไม่ทราบจุดจัดวาง
จาการทีท่ ุ่นแสดงตาแหน่งได้ขาดไป ควรเพิ่มทุ่นแสดงตาแหน่งให้ชัดเจน รวมทั้งการที่น้ามันมีราคาแพง ราคาสัตว์
น้าตกต่า ไม่ต้องการให้สร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลไกลฝั่งมากเกินไป
กรมประมง (2547) ชาวบ้านได้ประโยชน์จากแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลมากเพราะได้ไปตกเบ็ด
ปลาอินทรี ยิ่งมีแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลมากปลาก็มีมากและสามารถส่งเสริมการตกปลาเพื่อการท่องเที่ยวได้
วันทนา (2546) กล่าวว่า ชาวประมงร้อยละ 75 และ 15.6 มีความคิดเห็นในเรื่องการได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลในระดับปานกลาง และระดับสูง ส่วนใหญ่เป็นชาวประมงไดหมึก มีความคิดเห็น
ในระดับ กลาง และสูง 79.1 และ 11.6 % นอกจากนี้ชาวประมงอื่น ๆ มีความคิดเห็นในระดับกลาง และสูง
66.7 และ 23.8 เช่นกัน แต่ทั้งนี้ชาวประมงจากเครื่องมืออื่น ๆ จะได้รับประโยชน์จากแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
มากกว่าไดหมึก นอกจากนี้ถ้ามีการเข้าไปทาประมงในแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ชาวประมงจะมีระดับความคิดเห็น
ปานกลางและสู ง 76.4 และ 16.4 % ซึ่ ง สู ง กว่ า ชาวประมงที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ข้ า ไปในแหล่ ง อาศั ย สั ต ว์ ท ะเล
ส่วนชาวประมงที่เคยเข้ามามีส่วนร่วมเกี่ยวกับการจัดสร้าง มีความคิดเห็นว่าได้รับประโยชน์จากปะการังเทียม
สูงกว่ากลุ่มที่ไม่เข้าร่วมอย่างมีนัยสาคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01)
ชาวประมงในบริ เวณจัง หวั ด สตู ล ให้ ความเห็ น ว่า แหล่ ง อาศั ยสั ต ว์ท ะเลที่ก ระจายอยู่
ตามชายฝั่งหน้าหมู่บ้านชาวประมง ทาให้ชาวประมงมีแหล่งทาการประมงแหล่งใหม่ โดยไม่จาเป็นต้องออกไป
ทาการประมงห่างไกลจากฝั่ง ประหยัดค่าใช้จ่ายในการทาประมง ส่งผลให้ฐานะทางเศรษฐกิจสังคมของหมู่บ้าน
ดีขึ้น (กมลพันธ์ และคณะ, 2535)
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บทที่ 3 การจัดการแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลเชิงพื้นที่
3.1 แนวคิดการวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเล และการแบงเขตการใชประโยชนทางทะเล
คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศด้า นสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (2560) รายงาน
การวางแผนการใชประโยชนพื้นที่ทางทะเลไดถูกนาไปประยุกตใชทั้งในระดับภูมิภาคและประเทศ โดยในระยะแรก
มีลักษณะเปนแผนจัดการพื้นที่อนุรักษทางทะเล ตอมาไดมีการพัฒนามาเปนแผนจัดการพื้นที่ทางทะเลที่มีการใชประโยชน
แบบหลายวัตถุประสงค เชน
แผนจัดการเชิงพื้นที่ทะเลเหนือ ระหวางราชอาณาจักรเนเธอรแลนด สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
และราชอาณาจักรเบลเยียม
แผนการจัดการพื้นที่ชายฝงทะเลและทะเลในประเทศจีน แคนาดา สหรัฐอเมริกา และประเทศตาง ๆ
ในยุโรป
แผนเชิงพื้นที่อุทยานทางทะเลเกรทแบริเออรรีฟ (Great Barrier Reef Marine Park) ของเครือรัฐ
ออสเตรเลีย ซึ่งเปนกรณีตัวอยางการวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเลที่เปนที่รูจักกันดีแหงหนึ่ง ที่เนนการจัดการใชพื้นที่
แบบหลายวัตถุประสงค ประกอบดวย 7 เขต ไดแก เขตสงวน (Preservation zone) เขตอุทยานแหงชาติทางทะเล
(Marine national park zone) เขตศึกษาวิจัย (Scientific research zone) เขตอนุรักษ Conservation zone)
เขตรักษาที่อยูอาศัย (Habitat protection zone) เขตกันชน (Buffer zone) และเขตการใชประโยชนทั่วไป
(General use zone) โดยกาหนดมาตรการควบคุมดูแลกิจกรรมการใชประโยชนในแตละเขตอยางชัดเจน
ในภูมิภาคเอเชียอาคเนยหลายประเทศอยู ในระหวางการจัดทาหรือพัฒนากฎหมายการวางแผน เชิงพื้นที่และ
สงเสริมการบริหารจัดการเขตชายฝงทะเลอยางบูรณาการ เชน ประเทศอินโดนีเซีย ฟลิปปนส กัมพูชา และ
เวียดนาม
แนวคิดและการดาเนินการวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเลและการแบงเขตการใชประโยชนทางทะเล
ของประเทศตาง ๆ ปจจุบัน ประเทศไทยยังไมมีการวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเล ที่นาไปสู การจัดเขตการใช
ประโยชน ที่เกี่ยวของกับทะเลและชายฝงในลักษณะที่เปนภาพรวมทั้งประเทศ การกาหนดเขตการใชประโยชน
สวนใหญ เปนแบบแยกสวนอยูภายใต กฎหมาย หรือพระราชบัญญัติต าง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน การกาหนดเขต
หามการทาประมงดวยเครื่องมืออวนลาก หรือ การกาหนดเขตหามทาการประมงในฤดูวางไขของสัตวน้าในบางพื้นที่
ตามประกาศของกรมประมง การประกาศเขตอุทยานแหงชาติทางทะเล ตาม พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ
พ.ศ. 2504 การประกาศเขตพื้ น ที่ คุ ม ครองสิ่ งแวดลอม ตาม พระราชบัญ ญัติ ส งเสริ มและรัก ษาคุ ณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 หรือการแบงเขตใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ป าชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2530
แนวคิดการวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเล (Marine Spatial Planning: MSP) เปนการกาหนดแผน
เชิงยุทธศาสตรในการใชทะเล ผนวกกับเครื่องมือในการบริหารจัดการอื่น ๆ เชนการจัดการทะเลและชายฝง
อยางบูรณาการ ถือเปนกระบวนทัศนใหมดานการบริหารจัดการที่จะนาไปสู การพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่งแนวคิด
ดังกลาวเนนความสาคัญของการบูรณาการทั้งดานยุทธศาสตรหรือนโยบายจากระดับบน (ประเทศ) ถึงระดับลาง
(ทองถิ่น) รวมทั้งการบูรณาการในมิติของพื้นที่เกี่ยวกับสถานภาพของทรัพยากรและสิ่งแวดลอม รูปแบบการ
ใชประโยชน ผูมีสวนไดสวนเสีย ตลอดจนประเด็นปญหาเฉพาะเรื่องตาง ๆ ดังนั้น ถือไดวาเปนแนวทางปฏิบัติ
ที่ทาใหการบริหารจัดการทรัพยากรบนฐานของระบบนิเวศแบบบูรณาที่สามารถนาไปประยุกตใชกันแพรหลาย
มากขึ้นในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะประเทศที่พึ่งพิงเศรษฐกิจภาคทะเลเปนหลัก โดยมีการดาเนินการ
ทั้งในระดับขอบเขตพื้นที่เฉพาะของเมือง มลรัฐ หรือครอบคลุมเขตอานาจรัฐภายในเขตเศรษฐกิจจาเพาะ
ทั้งหมดของประเทศ
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ในอดีตที่ผ านมา การกาหนดเขตการใชประโยชนในดานตาง ๆ ใหความสาคัญกับภาคเศรษฐกิจ
เปนสวนใหญและมีการกาหนดเขตแบบแยกสวน (Sectoral zoning) เชนเขตสัมปทานแหลงน้ามันกาซธรรมชาติ
เขตสัมปทานเหมืองแร เขตทาเรือและรองน้าเดินเรือ พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้า อุทยานแหงชาติทางทะเล และ
เขตความมั่นคงทางทหาร
ปจจุบันความตองการในการใชประโยชนพื้นที่ทะเลเพื่อกิจกรรมตาง ๆ เพิ่มขึ้นอยางมากและมีแนวโนม
ที่จะเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในอนาคต อันจะสงผลใหเกิดความขัดแยงหรือผลกระทบทางลบอยางมาก ระหวางผูใชพื้นที่
กลุ ม ตาง ๆ และโดยขณะที ภ าคประชาสั ง คมให ความส าคั ญกั บ กระแสการอนุ รั ก ษและ ใหความหวงใย
ตอผลกระทบสิ่งแวดลอมทางทะเลมากขึ้น การวางแผนเชิ งพื้นที่ทางทะเลจึงมีความจาเปนอยางยิ่งเนื่องจาก
1) กิจกรรมการใชประโยชนทางทะเลมีความหลากหลายมากขึ้น 2) การจัดการทะเลแบบแยกสวน (Sectorby-sector approach) ทาไดยากขึ้น 3) การบริหารจัดการทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตลอดจน
กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะทาไดดีขึ้น 4) การลงทุนและการคาดการณผลตอบแทนการลงทุน มีความ
มั่นใจมากกวา 5) การเขาถึงขอมูลที่บูรณาการจากภาคสวนตาง ๆ ทาไดดีขึ้น 6) การมองประเด็น ที่มีความ
ขั ด แยงกั น ท าไดดี ก วา 7) การบั ง คั บ ใชกฎหมาย กฎ และระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข องจะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ
ประหยัดเวลาไดมากกวา 8) การฟนฟูสุขภาพหรือสุขภาวะของระบบนิเวศ (Ecosystem health) จะทาไดดีขึ้น
และ 9) การปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบริการของระบบนิเวศ (Ecosystem services) จะเขมแข็งขึ้น
คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (2560) จึงได้
กาหนดการแบงเขตการใชประโยชนและพื้นที่คมุ ครองทางทะเลเปน 3 เขตพื้นที่ คือ
1) เขตความมั่นคงทางทหาร เปนเขตบริหารจัดการทางทะเลที่มีวัตถุประสงคหลักเพื่อปกปอง
และรักษาอธิป ไตย บูร ณภาพแหงดินแดน เสถียรภาพและความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติ จากภัย
คุกคามทุกรูปแบบ รวมทั้งเพื่อคุมครองและรักษาชีวิต สิทธิ และทรัพยสินของประชาชนที่ดาเนินกิจกรรม หรือ
มีความเกี่ยวของกับทะเลทั้งในและนอกนานน้า ดังนั้นเขตความมั่ นคงทางทหารจึงควรครอบคลุ มรูปแบบ
การใช้ประโยชนพื้นที่ทางทะเลและชายฝงเปนการเฉพาะกับการปฏิบัติการทางทหาร และฐานทัพ
2) เขตการพัฒนา เปนเขตบริหารจัดการทางทะเลที่มีวัตถุประสงคในการสงเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจ ภาคทะเลของชาติ ตลอดจนเสริมสรางดานการคา การลงทุน ธุรกิจ และการงานอาชีพส าหรับ
ประชาชน ผูประกอบการและภาคสวนที่เกี่ยวของ ดังนั้นเขตพัฒนาจึงควรครอบคลุมรู ปแบบการใชประโยชน
พื้นที่ทางทะเลและชายฝงดานตาง ๆ ที่สาคัญไดแก กิจกรรมการใชทรัพยากรไมมีชีวิต/มีชีวิต เชน การสารวจ
และผลิตน้ามันและเชื้ อเพลิงนอกชายฝงรวมถึงทอสงน้ามันและกาซธรรมชาติ การประมงเชิงพาณิชยและ
การประมงพื้นบาน การเพาะเลี้ยงสัตวน้าชายฝง/การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในทะเล กิจกรรมที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม
ทางทะเล เชน การขนสงทางทะเล การทองเที่ยวและนันทนาการทางทะเลและชายฝง อุตสาหกรรมในเขต
ชายฝงทะเล เขตเมืองและเขตชุมชนชายฝง และการวางสายเคเบิ้ลใตน้า เปนตน ทั้งนี้ การกาหนดพื้นที่พัฒนา
ตองพิจารณาถึงความเหมาะสมของสภาพทางธรรมชาติ และศักยภาพที่เอื้อตอการพัฒนา ในดานที่กาหนด
และที่สาคัญตองมีมาตรการในการควบคุม และปองกันผลกระทบทางลบที่จะทาให สิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมลงไป
จากเดิมตลอดหวงเวลาของการดาเนินกิจกรรม
3) เขตการอนุรักษ คุมครองและการฟนฟู เปนเขตบริหารจัดการทางทะเลที่มีวัตถุประสงคหลัก
ในการอนุรักษ สงวน และคุมครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทางทะเลและชายฝง โดยทั่วไปมักพิจารณา
กาหนดสาหรับพื้นที่ที่มีสภาพธรรมชาติอุดมสมบูรณ มีความเปราะบาง หรือมีความสาคัญ เปนอยางยิ่งทางนิเวศ
เชน พื้นที่วางไข เลี้ยงดูลูกสัตวน้า มีสิ่งมีชีวิตหายาก เปนตน หากไดรับผลกระทบจากมนุษย จะทาใหระบบนิเวศ
เสียสมดุล จนไมอาจจะฟนกลับคืนสูสภาพปกติได จึงจาเปนตองไดรับการจัดการที่เนน มาตรการดานการอนุรักษ
และคุมครอง ดังนั้นเขตอนุรักษและคุมครอง จึงควรครอบคลุมรูปแบบพื้นที่ที่เขาขายเปนเขตอนุรักษและพื้นที่คุมครอง

25

ทางทะเล (Marine Protected Areas: MPAs) เชน อุทยานแหงชาติทางทะเล พื้นที่หามเครื่องมือประมงบางชนิด
พื้นที่ปดอาวในฤดูปลาวางไข และพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม พื้นที่ฟนฟูระบบนิเวศเสื่อมโทรม เช่น ปาชายเลน
แหลงหญาทะเล แนวปะการัง และพื้นที่จัดวางปะการังเทียม หรือแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
แผนที่ชุดเพื่อการบริหารจัดการทะเล (One Marine Map) เนื่องจากทะเลไทยไม่มีแผนที่เฉพาะ
ที่เป็นมาตรฐานในการใช้บริหารจัดการทะเลร่วมกันสาหรับหน่วยงานทุกภาคส่วน ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์
จากทะเลในการใช้งานร่วมกันให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน (ส่วนแผนที่ที่แต่ละหน่วยงานใช้อยู่เป็นแผนที่
ในรูปของแผนที่ประกอบเอกสาร, รายงานต่าง ๆ เป็นหลัก) ซึ่งปัญหาทางบก มีแผนที่ของหลายหน่วยงานที่
หลากหลายแต่ไม่ตรงกัน รัฐบาลจึงต้องมีโครงการ One Map เพื่อปรับแต่งให้มีข้อมูลที่ตรงกันในมาตราส่วน
เดียวกัน ส่วนปัญหาด้านทะเลจะกลับกันกล่าวคือไม่มีแผนที่กลางที่จะใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่ทางทะเล
ร่วมกันจึงมีความจาเป็นต้องจัดให้มีแผนทีที่ใช้บริหารจัดการร่วมกัน (One Marine Map) ซึ่งผังทะเลจะมีประโยชน์
ในการใช้บริหารจัดการนโยบายเชิงพื้นที่ระดับชาติ ใช้ในการวางแผนร่วมกันในกลุ่มจังหวัด และการบริหารพื้นที่ ทะเล
รายจังหวัด โดยได้จัดทาจากแผนที่เดินเรือหมายเลข 045 เป็นแผนที่ฐาน มีการนาข้อมูลรายกิจกรรมในแต่ละมิติ
คือ มิติมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (เขตการอนุรักษ์คุ้มครองและการฟื้นฟู) นามาซ้อนทับระหว่างกิจกรรมซึ่งแสดงแผนที่
รายจังหวัดที่มีการกาหนดเขตรับผิดชอบระหว่างจังหวัดแล้วตามภาพที่ 8 (คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ
ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 2560)

ภาพที่ 8 แผนที่รายจังหวัดที่มีการกาหนดเขตรับผิดชอบระหว่างจังหวัดชายทะเล

26

3.2 ปัจจัยที่เหมาะสมในการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
กรมประมงเป็นหน่วยงานหลักที่ดาเนินการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลในประเทศไทยมาตั้งแต่
พ.ศ. 2521 ปัจจุบันมีองค์กรต่าง ๆ ประมาณ 48 องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กองทัพเรือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัด และอื่น ๆ จัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
ในการดาเนินการนั้น ต้องคัดเลือกพื้นที่ จึงมีคาถามว่า พื้นที่เหมาะสมเป็นอย่างไร มีพื้นที่จัดสร้างแหล่งอาศัย
สัตว์ทะเลได้อีกมากน้อยเพียงไร พื้นที่บริเวณไหนคือพื้นที่เหมาะสมที่สุด ใช้หลักเกณฑ์อะไรในการพิจารณา
อนุญาตให้สามารถ “เปลี่ยนแปลงที่จับสัตว์น้า1” มาสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลได้ อีกทั้งต้องตอบคาถามสานัก
งบประมาณด้วยว่าจะต้องทาแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลไปอีกนานเท่าไร ด้วยเหตุนี้ พ.ศ. 2556 สานักวิจัยและพัฒนา
ประมงทะเลจึงแต่งตั้งคณะทางานวิเคราะห์และประมวลผลความเหมาะสมทางทะเลเพื่อการบริหารจัดการแหล่ง
ปะการั งเทีย ม โดยให้ คณะทางานดาเนิ นการประสานความร่ว มมือในการจัดทาฐานข้อมูล วิเคราะห์ และ
ประมวลผลข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการแหล่งปะการังเทียมในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด และระดับประเทศ
ตลอดจนจัดทาแนวทางหรือข้อเสนอแนะการบริหารจัดการแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลต่อกรมประมงและหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้อง
คณะทางานฯ ได้ใช้เกณฑ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลบนพื้นฐาน
ข้อมูลทางวิชาการที่กรมประมงได้วิจัยด้านแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลในช่วงเวลา 35 ปี จานวน 53 เรื่อง จากจานวน
นั กวิจั ย 64 คน ตลอดจนประสานข้อมูล ที่เ ป็นปัจจุบันจากหน่ว ยงานในกรมประมงด้ว ยกัน กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ จากกรมอุทกศาสตร์ ทหารเรือ และอื่น ๆ ได้ข้อสรุปด้านชีววิทยา การประมง สังคม
เศรษฐกิจ กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ มาเป็นปัจจัยพิจารณาพื้นที่เหมาะสมในการจัดสร้าง
ปะการังเทียม จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานในกรมประมงประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญเชิงพื้นที่
ผู้เชี่ยวชาญด้านประมงทะเล ผู้เชี่ยวชาญการจัดการประมง และตัวแทนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และได้ นาเสนอ
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกั บการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ร่วมพิจารณา เพื่อนามากาหนดแนวทาง
การจัดทาแผนที่แสดงพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลในอนาคต
ข้อมูลประกอบการกาหนดเกณฑ์พิจารณาปัจจัยที่เหมาะสมในการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
การเลื อกพื้น ที่เหมาะสมในการจัดสร้า งแหล่ งอาศัยสั ตว์ทะเลพิจารณาบนพื้นฐานปัจจัยทาง
ชีววิทยา กายภาพ เศรษฐกิจและสังคม ที่ได้มีการศึกษาวิจัยมาแล้วของกรมประมงมาตั้งแต่ปี 2521 จานวน 53
เรื่อง และงานวิจัยของประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์ ซึ่งมีสภาพแวดล้อมคล้ายคลึงกัน ตลอดจนการศึกษาใน
ประเทศเกาหลี ญี่ปุ่น อิสราเอล บราซิลและสหรัฐอเมริกาที่ได้ทาแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลมาเป็นเวลานาน โดยนา
10 ปัจจัย ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง คือ ความลึก พื้นท้องทะเล ระยะห่างฝั่งและเกาะ ระยะห่างวัสดุที่จัดวาง (กลุ่ม)
ระยะห่างจากแท่งขุดเจาะน้ามัน/ก๊าซ ระยะห่างจากแนวหินธรรมชาติใต้น้า ระยะห่ างจากหมู่บ้านชาวประมง
ระยะห่ า งจากชุ ม ชนประมง จ านวนชุ ม ชนประมงที่ เ ข้ า มาใช้ ป ระโยชน์ การจั ด วางซ้ าหรื อ เสริ ม กองเดิ ม
มาพิจารณา สรุปดังตารางที่ 1

1

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จับสัตว์น้า หมายถึง การกระท้าใดที่เป็นผลโดยตรง หรือ โดยอ้อมอันท้าให้สภาพของที่จับสัตว์น้าเปลี่ยนแปลงไป
จากสภาพเดิม จนถึงขนาดที่จะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของที่จับสัตว์น้าและการอยู่อาศัยของสัตว์น้าบริเวณนัน ซึ่ง การสร้างปะการัง
เทียม (แหล่งอาศัยสัตว์ทะเล) ก็มีลักษณะที่พึงต้องขออนุญาต (กรมประมง, 2560)
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ตารางที่ 1 ข้อมูลประกอบการกาหนดเกณฑ์พิจารณาปัจจัยที่เหมาะสมในการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
ปัจจัย

เกณฑ์ความเหมาะสม

ระดับความเหมาะสม

1. ความลึก
(เกณฑ์นี้ใช้
กับวัสดุแท่ง
คอนกรีตขนาด
1.5 ม.)

<11.5 ม.
11.6 – 15.0 ม.
15.1 – 20.0 ม.
20.1 – 25.0 ม.
25.1 – 30.0 ม.
> 30 ม.

กันออก
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมาก
เหมาะสมปานกลาง
เหมาะสมน้อย
เหมาะสมน้อยทีส่ ุด

2. พื้นท้อง
ทะเล (ผลต่อ
การจมตัว)

ทราย/เปลือกหอย/กระซ้า
ทรายปนโคลน
โคลน
โคลนปนทราย

เหมาะสมมาก
เหมาะสมปานกลาง
เหมาะสมน้อยทีส่ ุด
เหมาะสมน้อย

ข้อมูลประกอบ
- การจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลที่ระดับ
ความลึกน้อยกว่า 40 เมตร จัดเป็นแหล่ง
อาศัยสัตว์ทะเลชายฝั่ง ที่เหมาะสมต่อสัตว์
น้าหน้าดิน (Ryu, 1996)
- บริเวณความลึก 11.6- 15.0 ม. มีแหล่ง
อาศั ย สั ต ว์ ท ะเลเดิ ม อยู่ ม ากกว่ า ความลึ ก
ระดั บ อื่ น การสร้ า งเพิ่ ม หรื อ ต่ อ เติ ม จาก
กอง หรื อ กลุ่ ม เดิ ม ในบริ เ วณนี้ มี โ อกาส
สร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลมาก ตามเกณฑ์
ของ Grove and Sonu (1991)
- เทคโนโลยี ก ารติ ด ตามผลยั งมี ข้ อ จ ากั ด
การติ ด ตามผลอาศั ย ผลจั บ สั ต ว์ น้ าจาก
เครื่ อ งมื อ ประมงพื้ น บ้ า นและการด าน้ า
สารวจ ถ้าบริเวณน้าลึกมากติดตามผลยาก
ก็ จ ะได้ ข้ อ มู ล หลั งการจั ด สร้ า งน้ อ ยท าให้
การส่งเสริมให้เข้าไปใช้ประโยชน์น้อยด้วย
ไม่คุ้มค่าการลงทุน
ทั้ ง นี้ ถ้ า มี ก ารจั ด สร้ า งแหล่ ง อาศั ย
สั ต ว์ ท ะ เ ล ข น า ด ใ ห ญ่ ใ น เ ข ต น้ า ลึ ก
ในเส้นทางปลาผ่าน (fish way) ความลึก
เพิ่ ม ขึ้ น พบรายงานมี ป ลาส าคั ญ ทาง
เศรษฐกิจขนาดใหญ่มากกว่าใกล้ฝั่ง (กรม
ประมง, 2547) แต่ มักใช้วั สดุอื่ นที่ ใหญ่
มากกว่ าแท่ งคอนกรีต รูปลู กบาศก์ อี กทั้ ง
ต้องจับสัตว์น้าด้วยเครื่องมือขนาดใหญ่ที่ใช้
เทคโนโลยีทันสมัย และดูแลเฝ้าระวังไม่ให้
ทาลายพันธุ์สัตว์น้าทาได้ยาก
- จัดสร้างได้ทุกสภาพพื้นทะเล โดยต้อง
ออกแบบให้สอดคล้องกับสภาพพืน้ ทะเล
และธรรมชาติของชนิดสัตว์น้าที่จะให้อยู่
อาศัยเช่น เพื่อทาแปลงหอยลาย ปลา
ประจาถิ่นหรือปลาอพยพ แต่ต้องสารวจ
ก่อนการจัดสร้าง
- ควรให้มีการจมตัว ประมาณ 20 ซ.ม.
เพื่อยึดติดอย่างมั่นคงบนที่เดิม
- จากข้อมูลการดาน้าสารวจแหล่งอาศัย
สัตว์ทะเลทั่วประเทศระหว่าง ปี 2556 2557 พบการจมตัวทุกสภาพพื้นทะเล
อยู่ในช่วง 3 - 17 ซ.ม. (กรมประมง, 2556)
หรือไม่พบแท่งวัสดุจมดิน
- สภาพแท่งคอนกรีตที่จัดวางบนพื้นทราย

28
ปัจจัย

3. ระยะห่าง
จากชายฝั่ง
ทะเล/เกาะ

เกณฑ์ความเหมาะสม

<1.00 กม.
1.00 – 3.00 กม.
3.01 – 5.40 กม.
5.41 – 27.00 กม.

4. ระยะ ห่าง < 400 ม.
ระหว่างวัสดุที่ 400 – 600 ม.
จัดวาง (การ > 600 ม.
จัดวางแบบ
กลุ่ม)

ระดับความเหมาะสม

เหมาะสมน้อย
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมปานกลาง

เหมาะสมน้อยทีส่ ุด
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมน้อย

ข้อมูลประกอบ
ปนเปลื อ กหอย พบสัต ว์ เกาะติด มากกว่ า
แหล่งอื่น ทาให้อาหารของสัตว์น้าสมบูรณ์
ตามห่วงโซ่อาหารมากด้วย
- สภาพพื้นเป็นโคลน น้าขุ่น แสงส่องผ่าน
ได้ น้อ ย การสั งเคราะห์แ สงน้ อ ย พบสั ต ว์
เกาะติดน้อยด้วย
- การสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลบนพื้น
ทะเลที่เป็นทรายมีโอกาสสูงในการส่งเสริม
ธุรกิจดาน้าและสร้างแหล่งเรียนรู้ทางทะเล
ได้ดี
- แหล่งอาศัยสัตว์ทะเลใกล้ฝั่งมาก พบสัตว์น้า
ขนาดเล็ ก เหมาะกั บ การอนุ รั ก ษ์ สั ต ว์ น้ า
ประจาถิ่น ควรทาบ้านปลา หรือ กร่า ด้วย
วัสดุขนาดเล็ก เช่น กิ่งไม้ ท่อคอนกรีต ลาไม้ไผ่
ใบมะพร้าว เป็นต้น มากกว่าการจัดสร้าง
แหล่ งอาศั ย สั ต ว์ ท ะเลเพื่ อ การท าประมง
เมื่ อ ห่ า งฝั่ ง มากขึ้ น มี สั ต ว์ น้ าส าคั ญ ทาง
เศรษฐกิจมากขึ้นด้วย ซึ่งสอดคล้องกับการ
สร้างเพื่อทาประมง (กรมประมง, 2547)
- ระยะห่างฝั่ง 1 - 3 กม. ลดต้นทุนในการ
เดินทางและลดเสี่ยงภัยคลื่นลม เพิ่มความ
ปลอดภัยในการทาประมงพื้นบ้าน
- ระยะห่าง 3 - 5.4 กม. มีโอกาสส่งเสริม
ให้สร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลเพิ่มจากกอง
หรือกลุ่มเดิม พบปลาสาคัญทางเศรษฐกิจ
มาก และขนาดใหญ่กว่าใกล้ฝั่ง
- 5.41 - 27 กม. สร้างเพื่อเป็นแหล่งอาศัย
ของปลาอพยพ เช่ น กระโทงแทง อิ น ทรี
อื่น ๆ พบมี ม ากขึ้ น แต่ก ารดู แ ลเฝ้ าระวั ง
การท าลายพั น ธุ์ สั ต ว์ น้ าจากเครื่ อ งมื อ
ประมงขนาดใหญ่ทาได้ยากขึ้น
ทั้งนี้ กรมประมงมี ข้อมูลประกอบการ
พิ จ ารณาความเหมาะสมจากแหล่ ง ที่ ไ ด้
จั ด สร้ า งมาแล้ ว บริ เ วณระยะห่ า งฝั่ ง 150
เมตร - 30.5 กิโลเมตร ครอบคลุมเกณฑ์ที่
กาหนดในครั้งนี้ (กรมประมง, 2556)
- เป็นไปตามเกณฑ์ขนาดและปริมาตร
ปะการังเทียมของ Grove and Sonu
(1991) ตามภาพที่ 9 ถ้าชิดกันมาก
ได้พื้นที่น้อย ไม่คมุ้ การลงทุน
- ถ้าห่างกันมาก ความซับซ้อนน้อย
ประสิทธิภาพในการดึงดูดสัตว์น้าน้อย
- วางใกล้กองเดิมระยะ 200-300 เมตร
เกิดเป็นกลุ่ม และระยะ 400-600 เมตร
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เกณฑ์ความเหมาะสม

ระดับความเหมาะสม

5. ระยะห่าง
จากแท่นขุด
เจาะน้ามัน/
ก๊าซ

< 500 ม.
500 – 1,000 ม.
> 1,000 ม.

กันออก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมน้อย

6. ระยะห่าง
ระหว่างแนว
หินธรรมชาติ
ใต้น้า

1,000 – 1,500 ม.
600 – 1,000 ม.
400 – 600 ม.
200 – 400 ม.

เหมาะสมน้อย
เหมาะสมปานกลาง
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมากที่สุด

7. ระยะ
ห่างจาก
หมู่บ้าน
ชาวประมง

> 27.00 กม.
5.41 – 27.00 กม.
3.01 – 5.40 กม.
1.00 – 3.00 กม.
< 1.00 กม.

เหมาะสมน้อยทีส่ ุด
เหมาะสมน้อย
เหมาะสมปานกลาง
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมากที่สุด

8.ระยะห่าง
จากชุมชน
ประมง

> 27.00 กม.
5.41 – 27.00 กม.
3.01 – 5.40 กม.
1.00 – 3.00 กม.
< 1.00 กม.

ไม่เหมาะสม
เหมาะสมน้อย
เหมาะสมปานกลาง
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมากที่สุด

9. จานวน
0 ชุมชน
ชุมชนที่เข้ามา 1 ชุมชน
ใช้ประโยชน์ 2 ชุมชน
3 ชุมชน
> 3 ชุมชน

ไม่เหมาะสม
เหมาะสมน้อย
เหมาะสมปานกลาง
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมากที่สุด

ข้อมูลประกอบ
เป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ถ้าวางห่างเกิน
1,500 เมตร เป็นอิสระต่อกัน
- การเพิ่มความซับซ้อนให้กับแหล่งอาศัย
สัตว์ทะเลทาให้ชนิดและจานวนตัวของสัตว์
น้าเพิ่มขึ้น ดึงดูดชนิดปลาให้เข้าครองพื้นที่
ได้มากขึ้น (Charbonel and et. al., 2002)
- ยึดตามระเบียบข้อบัญญัติ
- แท่นขุดเจาะมีความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้า
มาก การสร้างใกล้ช่วยเพิ่มแหล่งทาประมง
- ห่างเกินไปไม่ได้รับอิทธิพลในการเชื่อม
โยงกันทางระบบนิเวศ
- แนวหินธรรมชาติใต้น้ามีความ
อุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้าประจาถิ่นมาก
การสร้างใกล้ช่วยเพิ่มสัตว์น้าในสายใยอาหาร
- ห่างเกินไปไม่ได้รับอิทธิพลในการ
เชื่อมโยงกันทางระบบนิเวศ
- ยึดตามเกณฑ์ขนาดและปริมาตรปะการังเทียม
ของ Grove and Sonu (1991) รายละเอียด
ดังแนบท้าย
- สร้างโอกาสการเข้าถึงให้แก่ผู้ที่มอี าชีพ
หลักและวิถีชีวิตอยู่กับทะเลตามนโยบาย
ความมั่นคงของรัฐบาล
- อยู่ใกล้ชุมชนลดต้นทุนและเวลาการทา
ประมง
- ง่ายต่อการเฝ้าระวังดูแลรักษา
- สะดวกต่อการทาธุรกิจต่อเนื่อง เช่น
ดาน้า เช่าเหมาเรือ ตกปลา เป็นต้น
- เข้าฝั่งในระยะทางสั้นลงได้เร็วขึน้
ลดความเสีย่ งจากพายุ คลื่นลม
- อยู่ใกล้ชุมชนลดต้นทุนและเวลาการทา
ประมง
- ง่ายต่อการเฝ้าระวังดูแลรักษา
- สะดวกต่อการทาธุรกิจต่อเนื่อง เช่น
ดาน้า เช่าเหมาเรือ ตกปลา เป็นต้น
- เข้าฝั่งในระยะทางสั้นลงได้เร็วขึ้น
ลดความเสี่ยงจากพายุ คลื่นลม
- มีผู้ใช้ประโยชน์มากจึงคุ้มค่าการลงทุน
- ฟื้นฟูแหล่งประมงเดิมให้อุดมสมบูรณ์มาก
ขึ้น ถ้าไม่เคยมีชุมชนใดเข้าไปจับสัตว์น้าแต่
เป็นเส้นทางปลาผ่าน จัดเป็นการสร้าง
แหล่งทาประมงใหม่
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10. การจัด
วางซ้าหรือ
เสริมกองเดิม

เกณฑ์ความเหมาะสม
< 5 ปี
> 5 – 10 ปี
> 10 – 20 ปี
> 20 – 30 ปี
> 30 ปี

ระดับความเหมาะสม
ไม่เหมาะสม
เหมาะสมน้อย
เหมาะสมปานกลาง
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมากที่สุด

ข้อมูลประกอบ
- ปลาเข้ามาอยู่อาศัยในแหล่งอาศัยสัตว์
ทะเลเพิม่ ขึ้นในช่วง 1-5 ปี ให้เป็นประชากร
สัตว์น้าขนาดใหญ่
-อายุ 4-6 ปี เข้าสู่สมดุลโดยมีชนิดและ
จานวนสัตว์น้าเริ่มคงที่ (อานาจ และคณะ,
2550; 2551)
- โครงสร้างประชาคมปลาบริเวณปะการัง
เทียมเข้าสู่สภาวะมั่นคงและคล้ายคลึงกับ
ประชาคมปลาที่พบในแนวปะการังธรรมชาติ
บริเวณเกาะไม้ท่อนใช้เวลาประมาณ 9 ปี
(อุกฤต, 2545)
- การจัดสร้างเดิมมักสร้างระดับกอง และ
กลุ่ม (กรมประมง, 2556) ควรขยายพื้นที่
และเพิ่มปริมาตรเป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
- สัตว์น้าในบริเวณใกล้เคียงจะอพยพเข้า
แหล่งอาศัยสัตว์ทะเลใหม่ทันทีที่จัดวางเสร็จ
(อานาจ, 2545) การวางใกล้แหล่งเก่าที่
โครงสร้างประชาคมสัตว์นาสมบู
้
รณ์แล้ว
สร้างความอุดมสมบูรณ์ได้เร็วขึ้น
- การขยายพื้นที่แหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ต้อง
ให้อยู่ในเส้นทางปลา (fish way) การจับ
สัตว์น้าพื้นทีส่ ร้างใหม่ได้สัดส่วนปลาผิวน้ามาก
ขณะที่ปลาหน้าดินเพิ่มมากขึ้นเมื่อมีสัตว์หน้าดิน
ขนาดใหญ่หรือมีอาหารจากแหล่งใหม่เป็น
ปัจจัยสาคัญ (Insrisawang, 2004)
- ปริมาณรวมของผลผลิตเบื้องต้นและ
ปริมาณแพลงก์ตอนพืชบริเวณแหล่งอาศัย
สัตว์ทะเลมีมากกว่าในทะเล 10-100 เท่า
(Prince and et. al., 1985)
- พบว่าแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลขนาดใหญ่ใน
ประเทศอิสราเอลดึงดูดสัตว์น้าได้ดีกว่า
ขนาดเล็ก (Abeson and Shlesinger, 2002)
- โครงสร้างที่ซับซ้อนของแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
ทางตอนเหนือของเมืองริโอเดอจาเนโร
ประเทศบราซิล ดึงดูดให้ปลาชนิดต่างๆ
เข้ามาอยู่อาศัยและหลบซ่อนจากผู้ล่า
(Zalmon and et al., 2002)
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ภาพที่ 9 รูปแบบและพื้นที่การจัดวางกลุ่มแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (Grove and Sonu, 1991)
ตามภาพที่ 9 ได้แสดงหลักการพิจารณาขนาดและปริมาตรของวัสดุ ตาม Grove and Sonu (1991)
กล่าวคือ
1. หลักการพิจารณาขนาดและปริมาตรของวัสดุ เพื่อสร้างอิทธิพลในการดึงดูดสัตว์น้าให้เข้ามาอยู่อาศัย
ในแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล มี 4 ระดับ คือ
1.1) Reef unit (หน่วย) หมายถึง จานวน 1 หน่วยของวัสดุที่นามาใช้สร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
1.2) Reef set (กอง) หมายถึง การนาแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลหลายหน่วย มาจัดสร้างรวมกัน โดยมีปริมาตร
รวมที่ว่างภายในวัสดุ (bulk volume) อย่างน้อยที่สุด 400 ลูกบาศก์เมตร หรือมีรัศมีของกองใหญ่สุดไม่ควร
เกิน 300 เมตร (เป็นพื้นที่ประมาณ 0.283 ตารางกิโลเมตร) ทั้งนี้ Reef set มีรัศมีในการดึงดูดสัตว์น้าโดยรอบ
200 - 300 เมตร กรณีที่ใช้แท่งคอนกรีตขนาด 1.5 X 1.5 X 1.5 เมตร เพื่อทาเป็นกองให้ได้ปริมาตรรวม 400
ลูกบาศก์เมตร จะต้องใช้จานวนแท่งคอนกรีตประมาณ 120 แท่ง (คานวณหาจานวนวัสดุจากปริมาตรรวมที่
ต้องการหารด้วยปริมาตรของวัสดุหนึ่งหน่วย)
1.3) Reef group (กลุ่ม) หมายถึง การจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลจานวนตั้งแต่ 2 กอง ขึ้นไปโดยแต่ละกอง
มีระยะห่างกันสูงสุด (นับจากขอบนอกของกอง) 400-600 เมตร พื้นที่กลุ่มแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลควรมีขนาด
ใหญ่พอที่จะดึงดูดฝูงปลาที่เคลื่อนย้ายผ่านมาให้เข้ามาอาศัยได้
1.4) Reef complex (แหล่ง) หมายถึง การจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลจานวนตั้งแต่ 2 กลุ่ม ขึ้นไป
ที่ตั้งอยู่เป็นเอกเทศ มีความสามารถในการดึงดูดสัตว์น้าได้ดีอยู่แล้ว ไม่จาเป็นต้องกาหนดระยะห่างกัน แหล่ง
อาศัยสัตว์ทะเลเป็ นลาดับขั้นตามขนาดสูงสุด ที่มีความเชื่อมโยงถึงกันในเชิงภูมิศาสตร์หรือขอบเขตการ
ทาประมง มักมีการจัดสร้างกลุ่มแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลเรียงอยู่ในแนวเดียวกันของเส้นทางเคลื่อนย้ายของฝูงปลา
ตามฤดูกาลหรือเป็นเส้นทางที่กระแสน้าไหลผ่านต่อเนื่องกัน
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บทที่ 4 การบริหารการใช้ประโยชน์แหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
4.1 การมีส่วนร่วมระดับชุมชน และการบริหารจัดการระดับจังหวัด
ตามรายงานของกรมประมง ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จานวน 20 ครั้ง ในช่วงเดือน มกราคม
ถึง มีน าคม ปี 2558 มีผู้ เข้าร่ ว มสั มมนา จานวน 412 ราย ใน 20 จังหวัดชายฝั่ งทะเล คือ จังหวัดชลบุรี
สมุทรสงคราม เพชรบุรี สมุทรสาคร ตราด ระยอง จันทบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช
สงขลา นราธิวาส ปัตตานี ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล โดยมีชาวประมงและผู้เกี่ยวข้องจากพื้นที่
ชายฝั่งทะเล และได้มีเครือข่ายชาวประมงรักษ์ปะการังเทียม เพื่อเป็นแกนนาในการกาหนดแนวทางการใช้ประโยชน์
ในบริเวณพื้นที่แหล่งอาศัยสัตว์ทะเล รวมถึงเข้าร่วมในการบูรณะฟื้นฟูแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลในท้องถิ่น ได้มีการนาเสนอ
แผนที่ชายฝั่ง พร้อมแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล โดยนามาหารือ พร้อมทั้งสอบถามสถานภาพของแหล่งที่อยู่อาศัย
สัตว์ทะเล และสัตว์น้าที่เข้าไปอาศัย และสอบถามแนวทางการใช้ประโยชน์ในบริเวณพื้นที่แหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
รวมถึงการฟื้นฟูแหล่ง อาศัยสัตว์ทะเลที่เสื่อมโทรมในพื้นที่ของตน พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการจัดตั้งเครื อข่าย
ชาวประมงรั กษ์ปะการังเทียม การจัดตั้งเครือข่ายชาวประมงรักษ์ปะการังเทียมดาเนินการจัดตั้งเครือข่าย
ชาวประมงรักษ์ปะการังเทีย ม ในพื้นที่ 20 จังหวัดชายฝั่ งทะเล เพื่อกาหนดแนวทางการใช้ประโยชน์ และ
การบูรณะฟื้นฟูแหล่งปะการังเทียมในท้องถิ่น พร้อมทั้งได้จัดประชุมเครือข่ายชาวประมงรักษ์ปะการังเทียม
เพื่อหารือแนวทางการใช้ประโยชน์ และแผนการดาเนินกิจกรรมโดยรับฟังความคิดเห็นของชาวประมงในการ
กาหนดแนวทางการใช้ประโยชน์ในบริเวณพื้นที่ แหล่งอาศัยสัตว์ทะเล สภาพปัญหาที่พบในการบริหารจัด พื้นที่
แหล่งอาศัยสัตว์ทะเล โดยมีประเด็นคือ มีเรือประมงเข้ามาทาการประมงในพื้นที่แหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ทาให้เกิด
ความเสียหายต่อพื้นที่และมีเศษซากเครื่องมือประมงติดตามแนวปะการัง เทียม เช่น เศษอวน และขยะต่าง ๆ
ซึ่งส่งผลให้สัตว์น้าไม่สามารถเข้ามาอยู่อาศัยหรือหลบซ่อนได้
จึงได้มีการจัดกิจกรรมฟื้นฟูพื้นที่แหล่งอาศัยสัตว์ทะเลที่เสื่อมโทรมและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
การใช้ประโยชน์ในบริเวณพื้นที่แหล่งอาศัยสัตว์ทะเลอย่างยั่งยืน จากการได้จัดตั้งเครือข่ายชาวประมงรักษ์ปะการังเทียม
ใน 20 จังหวัดชายฝั่งทะเล โดยแต่ละเครือข่ายมีการดาเนินกิจกรรมที่หลายหลายแตกต่างกันไปตามความเหมาะสม
ของพื้นที่ ได้แก่ การดาน้าทาความสะอาดแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ปล่อยพันธุ์สัตว์น้า ทาซั้งเพื่อเป็นแหล่งอาศัยสัตว์น้า
การกาหนดมาตรการการทาประมงอย่างยั่งยืนบริเวณแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล การจัดทาทุ่นแสดงแนวเขตอนุรักษ์ที่
3 ไมล์ทะเล และแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล จัดทาเอกสารเผยแพร่แหล่งอาศัยสัตว์ทะเลภายในจังหวัดและแนวทาง
การใช้ประโยชน์ และกิจกรรมนาเรือเก่าไปจมเป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
กรณีศึกษาการบริหารจัดการแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล บริเวณจังหวัดปัตตานี จากข้อร้องเรียน
จากสมาคมชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดปัตตานี ว่ามีกลุ่มคนบางกลุ่มใช้เครื่องมือประมงที่มีประสิทธิภาพในการ
ทาลายสูงโดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น การใช้ไฟล่อเพื่อดึงดูดเอาสัตว์น้าทุกชนิด ทุกขนาดมาติดอวน ไปทา การ
ประมงในบริเวณแนวปะการังเทียม บริเวณอ่าวปัตตานี ส่งผลให้ทรัพยากรสัตว์น้าถูกทาลายก่อนวัยอันควร
กรมประมงได้ ไ ปหารื อ กั บ ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งทุ ก ภาคส่ ว น และท าวิ จั ย เรื่ อ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของแสงไฟจาก
เรือประมงต่อสัตว์น้าในแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (เพราลัย และ คณะ, 2556) เพื่ อเป็นข้อมูลวิชาการประกอบการ
ตัดสินใจในการแก้ปัญหาทาให้ได้ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ห้ามใช้เครื่องมือทาการประมงบาง
ชนิ ดในที่จั บ สั ต ว์ น้ าบางส่ ว นของจั ง หวัด ปั ตตานี ห้ า มเครื่ องมื อ อวนล้ อ มจับ อวนครอบหมึก อวนครอบ
อวนช้อนหรืออวนยกปลากะตัก อวนล้อมกองหิน และเครื่องมือทาการประมงที่ใช้ประกอบกับเครื่องกาเนิด
ไฟฟ้าทุกชนิด ยกเว้นตกหมึก ทาการประมงในบริเวณบางส่วนของจังหวัดปัตตานี ตามภาพที่ 10
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ภาพที่ 10 แผนที่ท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ห้ามใช้เครื่องมือทาการประมงบางชนิดในที่จับสัตว์
น้าบางส่วนของจังหวัดปัตตานี

4.2 มาตรการทางกฎหมาย
คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (2560) ได้รายงาน
เขตอานาจบังคับใชของกฎหมายที่เกี่ยวของบางฉบับจนถึงเขตเศรษฐกิจจาเพาะเพื่อรองรับการวางแผนเชิงพื้นที่
ทางทะเลของประเทศไทยตามภาพที่ 11 และได้ รายงานประเด็นกฎหมายภายในประเทศไทย กล่ าวคื อ
มีกฎหมายบางฉบับลาสมัย และไมสอดคลองกับกฎหมายทะเล (UNCLOS 1982) โดยเฉพาะเรื่องเขตอานาจ
การบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวของภายในประเทศยังไมครอบคลุมถึงเศรษฐกิจ จาเฉพาะ 200 ไมลทะเล และ
ยังไมมีการแบงเขตทะเลจังหวัด หรือพื้นที่คุมครองในสวนของรัฐซึ่งจะเปนเขตหนาที่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
บังคับใชกฎหมาย ซึ่งจะตองมีความสอดคลองกับภาระหน้าที่กฎหมายของรัฐ ซึ่งควรจะตองประกาศเขตจังหวัด
ทางทะเลใหครบทุกพื้นที่ จากการ วิเคราะหพบวา ยังคงมีช องวางทางกฎหมายภายในประเทศหลายฉบับ
ที่จะตองมีการปรับปรุงแกไข เพื่อใหครอบคลุมถึงขอบเขตอานาจอธิปไตยและ/หรือสิทธิอธิปไตยของประเทศ
ตามพันธะกรณีของกฎหมายระหวางประเทศ โดยเฉพาะอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982
ที่ประเทศไทยเปนภาคีแลว เชน
กฎหมายที่เกี่ยวของของกระทรวงมหาดไทย พระราชบัญญัติลักษณะการปกครองทองที่ พ.ศ. 2457
และที่แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองทองที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติการ
ผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 เนื่องจากอานาจของ
พระราชบัญญัติดังกลาว สิ้นสุดบริเวณขอบชายฝงทะเลไมไดครอบคลุมถึงทะเลอาณาเขต ฉะนั้นจึงมีความจาเปน
ที่จะตองมีการปรับปรุง แกไขกฎหมายฉบับนี้ เพื่อขยายเขตอานาจหนาที่ในการดูแลรับผิดชอบของทองถิ่น
ระดับจังหวัดใหรองรับ กับกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับกิจการทางทะเล การบริ หารจัดการทางทะเล รวมทั้ง
ด านความปลอดภั ย การบ าบั ด ทุ ก ข บ ารุ ง สุ ข และการบรรเทาสาธารณภั ย ของจั ง หวั ด ชายทะเล
ใหครอบคลุมทะเลอาณาเขต (12 ไมลทะเลจากเสนฐาน)
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ในการกาหนดเขตจังหวัดในอาวไทยตอนใน ตามพระราชบัญญัติกาหนดเขตจังหวัดในอาวไทยตอนใน
พ.ศ. 2502 กฎหมายฉบับ นี้ ควรมีการส ารวจ สรางหลั กฐานอางอิงบนบก และจัดทาแผนที่แนบทายใหม
บนแผนที่เดินเรือของกรมอุทกศาสตรที่มีมาตราสวนเหมาะสม เนื่องจาก 1) คาพิกัดจุดแบงเขตจังหวัดตาง ๆ
ดังกลาว รวมทั้งแผนที่แนบทายไมมีมูลฐานทางราบ (Geodetic datum หรือ Horizontal datum) กากับ ทาให
ไมสามารถนาคาพิกัดดังกลาวมากาหนดลงบนแผนที่สมัยใหมใด ๆ เพื่อตรวจสอบกรณีตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ที่เกี่ยวของกับกฎหมายได 2) แผนที่แนบทาย พรบ. ดังกลาว เปนแผนที่ของกรมโยธาเทศบาล ซึ่งเปน แผนที่ไม
เปนปจจุบันแลว ไมสามารถนามาใชไดจริง รวมทั้งไมมีแผนที่นี้ใหประชาชนและหนวยราชการใชได และ
3) จุดอางอิงบนบกไมมีการสรางหลักฐานอางอิงไว ปจจุบันไมมีใครทราบวาจุดเหลานั้นอยูที่ใด
กฎหมายที่เกี่ยวของของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
พระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 มีประเด็นเกี่ยวกับเขตการทาประมงพื้นบาน ที่กาหนดให้
สามารถทาประมงไดเฉพาะในเขตทะเลชายฝง ซึ่งความในมาตรา 5 ของ พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 คือ
พื้นที่ทะเลนับจากแนวชายฝงทะเล (กลาวคือ แนวน้าลงต่าสุดและกาหนดเปนความลึกศูนยเมตรในแผนที่
เดินเรือของกรมอุทกศาสตร ออกไป 3 ไมลทะเล ในขณะที่พื้นที่ทาการประมงหรือมีการใชประโยชนอยูเดิม
ของประมงพื้นบานบางแหงมีระยะเกิน 3 ไมลทะเลออกไปโดยธรรมชาติเนื่องจากเปนพื้นที่ที่มีความลาดชัน
ของพื้นนอยและแนวเสนศูนยเมตรไกลออกไปจากชายฝงมาก เขต 3 ไมลทะเลตามบทบัญญัติจึงมีความไมเทากัน
ในแตละบริเวณ และความสุมเสี่ยงกับปญหาการใชพื้นที่ทับซอนกันระหวางประมงพื้นบานกับประมงพาณิชย
ในขณะที่การออกกฎกระทรวงกาหนดเขตทะเลชายฝงออกไปใหนอยกวาหรือมากกวา 3 ไมลทะเล เพื่อประโยชน
ในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้าก็สามารถกระทาได ตามเงื่อนไขที่กาหนดไวในมาตรา 5 ดังกลาว ซึ่งเปนหนาที่
ของคณะกรรมการประมงประจาจังหวัด ที่มีผู ว าราชการเปนประธานคณะกรรมการฯ เปนผู พิจารณาเสนอ
แตปจจุบันยังไมมีความกาวหนาในการดาเนินการเทาที่ควร ดังนั้น จึงควรเรงรัด การปรับปรุงประกาศเขตประมงพื้นบาน
และประมงพาณิชยตามบทบัญญัติของพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 ที่กาหนดไว ใหสอดคลอง เหมาะสม
และเปนธรรม ตอไป
อนึ่ง การกระทาความผิดของเรือประมงก็ยังเปนอุปสรรคตอหนวยงานตาง ๆ เชน ศูนยบัญชาการ
แกไขปญหาการทาการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) กรมประมง ตารวจน้า เนื่องจากไมไดมีการกาหนดเขตพื้นที่
จังหวัดในทะเลทาใหไมสามารถดาเนินคดีไดตามกฎหมาย โดยมีกรณีตัวอยางการยกฟองการดาเนินคดีของศาล
เนื่องจากมีความไมชัดเจนในพื้นที่ของการกระทาความผิด ฉะนั้นการแบงเขตทะเลจังหวัดออกไปถึง 12 ไมลทะเล
จะทาใหมีอานาจบังคับทางกฎหมายเสมือนเขตพื้นที่บนบก จะชวยใหการดาเนินคดีในชั้นในศาลตอการกระทาผิดใด ๆ
สามารถดาเนินการไดกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ หน่วยต่างๆ ที่รับผิดชอบในสวนของกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
พื้นที่ทางทะเล หรือกิจกรรมการใชทะเล ควรมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายใหมีความยืดหยุนสอดรับกับการทางานรวมกัน
ระหวางหนวยงานเพื่อสามารถใชกฎหมายที่มีอยูแลวใหเต็มศักยภาพ เกิดประโยชนและ มีประสิทธิภาพเชนกัน
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ภาพที่ 11 เขตอานาจบังคับใชของกฎหมายที่เกี่ยวของบางฉบับจนถึงเขตเศรษฐกิจจาเพาะเพื่อรองรับการ
วางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเลของประเทศไทย (คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศด้าน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 2560)
4.3 ขั้นตอนการจัดสรางแหลงอาศัยสัตวทะเล
กรมประมง (2556) การจัดสรางแหลงอาศัยสัตวทะเลเปนการเพิ่มผลผลิตทางการประมงใหสูงขึ้น
ชวยฟนฟูทรัพยากรประมงใหอุดมสมบูรณไดยั่งยืนนับเปนความสาเร็จและภาคภูมิใจของกรมประมง ที่กาวเดินมาถูกทาง
ดวยการจัดสรางแหลงอาศัยสัตวทะเลอยางตอเนื่องและพัฒนามากขึ้นดวยการใชวัสดุหลายชนิด พรอมทั้ง
ปรับเปลี่ยนแผนผังการจัดวางอยูตลอดเวลา ซึ่งแตกตางกันตามลักษณะการทาประมง และความตองการของชุมชน
จากความส าคัญของการใชประโยชนจากแหลงอาศัย สัตวทะเล จึงทาใหหลายหนวยงานมีการสนับสนุน
งบประมาณ และจัดสรางตลอดจนมีการประชาสัมพันธผลงานออกสู สาธารณชน ทาใหสามารถแบงแนวทาง
การจัดสรางแหลงอาศัยสัตวทะเล ได 5 วิธี คือ
1. กรมประมงหรือสวนราชการวาจาง บริษัทเอกชนรับเหมาทาทั้งหมด ตั้งแตการจัดหาวัสดุและ
ทาการวางวัสดุ ในทะเลโดยมีเจาหนาที่ของกรมประมงเปนผูควบคุม
2. กรมประมงหรือสวนราชการวาจาง บริษัทเอกชนเฉพาะการจัดหาวัสดุ สวนการวางวัสดุในทะเล
ดาเนินการโดยกรมประมง
3. กรมประมงหรือสวนราชการ ดาเนินการทั้งหมด ตั้งแตการจัดหาวัสดุ และการวางวัสดุในทะเล
4. ภาคเอกชนหรือชาวประมงดาเนินการทั้งหมด โดยมีกรมประมงเปน
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ผูใหคาแนะนา
5. สวนราชการจัดหาวัสดุ และชาวประมงรับผิดชอบการวางวัสดุในทะเลโดยออกคาใชจายเอง
โดยมีขั้นตอนการจัดสรางแหลงอาศัยสัตวทะเลกอนการจัดสราง เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค์ จึงควร
ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
1. การเสนอพื้นที่จัดสรางแหลงอาศัยสัตวทะเล
2. การสารวจความเหมาะสมของพื้นที่ดาเนินการ
(1) กาหนดพิกั ดการจั ดวางแทงซี เมนตโดยกรมประมงชี้แ จงรวมกั บ ชาวประมง องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (อบต.) และผูสนใจ ในพื้นที่เปาหมาย
(2) ตรวจสอบพื้นที่จัดสรางไมอยูในเขตรองน้าเดินเรือ เขตทาเรือ หรือกีดขวางการสัญจรทางน้า
และไมเปนพื้นทีหวงหามตาง ๆ ตลอดจนไมเปนพื้นที่ซึ่งไมเหมาะตอการสราง เชน พื้นที่เปนโคลนเหลว อยูใกลปากน้า
(3) สารวจพื้นที่ที่จะสรางแหลงอาศัยสัตวทะเล ในดานตาง ๆ เชน พิกัดพื้นที่ ความลึกน้า
ลักษณะพื้นทะเล ความลาดชันของพื้นทองน้า กระแสน้า การทาประมงตามชนิดเครื่องมือ ชนิ ดสัตวน้าที่จับได
และฤดูทาการประมง สิ่งแวดลอมและปญหา เชน แนวปะการังธรรมชาติ ปญหาดานน้าเสีย การกัดเซาะ
3. การคัดเลือกและจัดสรรพื้นที่จัดสราง
4. การยืนยันพื้นที่จัดสรางกับชุมชนและชาวประมง
5. การจัดทาแบบแปลนและราคากลาง
6. การประกวดราคาและทาสัญญาจาง
7. การขอความเห็นชอบพื้นที่จัดสรางกับกองทัพเรือ
8. การขออนุญาตสรางสิ่งลวงล้าลาน้ากับกรมเจาทา
9. การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงที่จับสัตวน้ากับกรมประมง
10. การควบคุมงานกอสรางและการจัดวางในทะเล
11. การตรวจรับและสงมอบงาน
12. การรายงานผลการจัดสรางตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
13. การเผยแพรและประชาสัมพันธงาน: ประชาสัมพันธการจัดวางแทงคอนกรีตที่กาลังดาเนินการอยู
ใหชาวประมงในพื้นที่เปาหมาย และเรือประมงพาณิชยที่อยูในพื้นที่ใกลเคียง ไดทราบและหลีกเลี่ยง การทาประมง
ในระหวางที่กาลังจัดวาง เพื่อปองกันอันตรายและความเสียหายของเครื่องมือประมง ที่อาจเกิดขึ้นในขณะที่
ยังจัดสรางไมแลวเสร็จหรือเมื่อสรางแลวเสร็จ ตามภาพที่ 12
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ภาพที่ 12 แผนภาพแสดงขั้นตอนการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (กรมประมง, 2556)
หากหนวยงานใดจะดาเนินการจัดสรางแหลงอาศัยสัตวทะเล ควรจัดสรรงบประมาณใหครบถวนถูกตอง
ในทุกขั้นตอน ในกรณีจัดสรางดวยวัสดุชนิดที่ไมเคยใชมากอน ควรมีการศึกษาทดลองถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ต้องแนบรายละเอียดประกอบการขอรับพิจารณาอนุญาตการเปลี่ยนแปลงที่จับสัตวน้าไดรวดเร็วขึ้น เช่น การจัดสราง
แหลงอาศัยสัตวทะเลของสภาอุตสาหกรรมเหล็กแหงประเทศไทย จัดสรางแหลงอาศัยสัตวทะเลโดยใชโครงเหล็ก
ประกอบกั บ ผื น อวน จั ด วางที่ อ าเภอปะนาเระและอ าเภอหนองจิ ก จั ง หวั ด ปตตานี มี ผู เ ชี่ ย วชาญจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนผูศึกษา ผลที่จะเกิดขึ้นดวย และในกรณีกลุม จังหวัดชายแดนภาคใตเปนเจาของ
โครงการจัดสรางแหลงอาศัยสัตวทะเลเพื่อปองกัน การกัดเซาะชายฝง บานปาตาบาระ อาเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี
ไดใหผู เชี่ยวชาญจากคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ ศึกษาถึงผลดี
ผลเสีย และผลกระทบตอแหลงประมงและสิ่งแวดลอมที่จะเกิดขึ้น ผลการศึกษาเหลานี้จาเปนอยางยิ่งที่จะ
ทาใหขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตเปลี่ยนแปลงที่จับสัตวน้ารวดเร็วและถูกตองมากขึ้น สรางเสร็จไดทันตามกาหนด
ไมควรจัดสรางโดยขาดความรับผิดชอบตอสิ่งที่จะเกิดขึ้นและสรางความเสียหายใหกับเครื่องมือประมง การเดินเรือ
หรือลักลอบจัดวางโดยไมปรากฏจุดพิกัดในระบบฐานขอ มูลการจัดสรางแหลงอาศัยสัตวทะเล ทาใหชุมชน
จังหวัดหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน ประมงพื้นบาน กลุมนักดาน้า กลุมตกปลา การทองเที่ยว และทหารเรือ
เปนตน ขาดขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ
อี ก ทั้ ง กรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
ได้แต่งตั้งคณะทางานด้านการจัดทามาตรฐานและแนวทางการจัดทาปะการังเทียมเพื่อการอนุรักษ์ ภายใต้
คณะอนุกรรมการด้านบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล เพื่อให้การดาเนินงานด้านการจัดทามาตรฐานและ
แนวทางการจัดทาปะการังเทียมเพื่อการอนุรักษ์เป็นไปตาม เป้าหมายที่กาหนดไว้ และเกิดการบูรณาการการ
ดาเนินงานในทุกภาคส่วน
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บทที่ 5. การวิเคราะห์สถานการณ์การจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลและข้อเสนอแนะ
การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน
(Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรคหรือภัยคุกคาม (Threat) ด้านการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
เพื่อเป็ น ข้อมูลในการกาหนดกลยุทธ์ /โครงการรองรับ การบริ ห ารจัดการแหล่งอาศัยสั ตว์ทะเลเพื่อการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน
จุดแข็ง
- มีการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี 2521 ถึงปัจจุบัน
- มีงบประมาณจากกรมประมงสนับสนุนการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลอย่างต่อเนื่องทุกปี
- มีการศึกษารูปแบบและผลของการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลบริเวณชายฝั่ง
- มีการยอมรับจากภาคประชาชนว่าแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลช่วยเพิ่มพูนความอุดมสมบรูณ์ของสัตว์ทะเล
- มีคณะกรรมการพิจารณาการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล โดย กรมประมง
จุดอ่อน
- ขาดความเข้าใจในการใช้วัสดุที่ไม่เหมาะสมในการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลของหน่วยงานอื่น
- ขาดความเข้าใจในการกาหนดพื้นที่จัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลบริเวณที่ตื้น (น้าลึกน้อยกว่า 10 เมตร)
ของหน่วยงานอื่น
- การถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องไม่
พอเพียง
- ผู้บริหารมีความรู้และความเข้าใจในการบริหารจัดการแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลอย่างยั่งยืนไม่พอเพียง
- ไม่มีงานวิจัยด้านการติดตามแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลอย่างต่อเนื่อง
- ขาดการสร้างเครือข่ายในการติดตามผลเรื่องการจาแนกสัตว์เกาะติดในแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
- ขาดการดูและบริหารการใช้ประโยชน์ในแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
- การเข้าร่วมในการจัดวางปะการังเทียมของภาคประชาชนไม่เพียงพอ
- ขาดการศึกษารูปแบบและผลของการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลเขตน้าลึกนอกชายฝั่ง
- ขาดความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมประมงในการคานวณและวิเคราะห์ทางกายภาพของสมุทรศาสตร์
และการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง
- ขาดองค์ความรู้ในการจัดวางปะการังเทียมในพื้นที่อนุรักษ์มากกว่า 50 เมตร ในประเด็นเรื่อง
แบบปะการังเทียม/การใช้ประโยชน์
โอกาส
-ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่จะสนับสนุนการจัดสร้าง
แหล่งอาศัยสัตว์ทะเล เช่น CP, สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
- หาแนวทาง ทุนทาวิจัยและทุนศึกษาด้านแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อให้สามารถช่วยในการทาวิจัยและวิเคราะห์สถานะภาพแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
-การจัดทาแผนที่ผังทะเลพร้อม ทั้งแผนที่ดัชนี Index chart เพื่อใช้บริหารจัดการพื้นที่ทางทะเล
ในลักษณะของ One Marine Map
อุปสรรค
- การบรูณาทั้งในแง่กฎหมายและการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการอนุญาตการจัดสร้าง
แหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
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ข้อเสนอแนะจากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลอย่างแพร่หลาย และใช้
วัสดุที่หลากหลายในการจัดสร้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรประมงทะเล ให้มีใช้อย่างยั่งยืนและ
เพื่อการอนุ รั กษ์ทรั พยากร โดยมีการใช้งบประมาณจากทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชนจานวนมากซึ่งการ
จั ด สร้ า งแหล่ ง อาศั ย สั ต ว์ ท ะเลนี้ ไ ด้ ด าเนิ น การมาอย่ า งยาวนานจนเป็ น ที่ ย อมรั บ กั น โดยทั่ ว ไปว่ า ประสบ
ความสาเร็ จ และเป็น ต้น แบบให้ กระทรวง กรม กอง และหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชนได้ยึดถือเป็น
ต้นแบบและแนวทางการฟื้นฟูทรัพยากรประมง
การรวบรวมผลงานวิช าการ และการบริห ารจัดการ การจัดสร้างแหล่ งอาศัยสั ตว์ทะเลครั้งนี้
จะเป็นแนวทางเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ในการจัดสร้าง ตลอดจนแนวทางในการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนให้ผู้ที่สนใจได้มีแนวทางในการปฏิบัติครบถ้วนทุกขั้นตอนทั้งการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วมติดตามผล และ
รับผลประโยชน์ร่วมกับชุมชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนประมง และช่วยกันจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับทรัพยากรสัตว์น้า สร้างความมั่นคงด้านอาหาร และเศรษฐกิจให้กับการทาประมงทะเล
ของประเทศไทย โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
1. การใช้ประโยชน์จาก One Marine Map ผนวกกับแนวทางการกาหนดเกณฑ์พิจารณาปัจจัย
ที่เหมาะสมในการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล เพื่อวางแผนการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลในอนาคต
2. มีการกาหนดแบบฟอร์มที่ชัดเจน และให้มีรายงานการติดตามการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์
ทะเลทั้งก่อน และหลังการจัดสร้างอย่างน้อย 3 ปี เพื่อให้มีการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
3. มีการวิจัยร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศในด้าน
- วิศวกรรมประมงในการคานวณและวิเคราะห์ทางกายภาพของสมุทรศาสตร์และการเปลี่ยนแปลง
ชายฝั่งหลังการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
- การทดลองใช้วัสดุต่างๆ ที่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยในการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
- การศึกษาและติดตามอย่างเป็นระบบทั้งก่อนและหลังการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
ให้ครอบคลุม ในด้านสมุทรศาสตร์ทางกายภาพ ความหลากหลาย ความชุกชุมของทรัพยากรสัตว์ทะเล การใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและการอนุรักษ์ ทั้งในแง่สังคมและเศรษฐกิจ
- การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดสร้ างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลในเขตน้าลึก ทั้งในแง่รูปแบบ
วัสดุ และ การจัดวาง เพื่อเป็นแหล่งประมงใหม่ในทะเลลึกแก่ชาวประมง
4. การถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ใ นเรื่ อ งแหล่ ง อาศั ย สั ต ว์ ท ะเล ของ เจ้ า หน้ า ที่ แ ละหน่ ว ยงานอื่ น ที่
เกี่ยวข้อง
5. มีการสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมในการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลอย่างมีประสิทธิภาพ
6. มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และดาเนินการในการบริหารและจัดการการใช้ประโยชน์ ในแหล่ง
อาศั ย สั ต ว์ทะเลอย่ างยั่ งยื น ได้แก่ การประชาสั มพั นธ์ก ารใช้ประโยชน์ การเก็บ ขยะ การจัด ตั้งเครือ ข่า ย
ชาวประมง การปล่อยพันธุ์สัตว์น้า การกาหนดมาตรการการทาประมงอย่างยั่งยืน การจัดทาทุ่นแสดงแนวเขต
อนุรักษ์ จัดทาเอกสารเผยแพร่แหล่งอาศัยสัตว์ทะเลภายในจังหวัดและแนวทางการใช้ประโยชน์ และกิจกรรมนา
เรือเก่าไปจมเป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
7. มี ก ารขั บ เคลื่ อ นให้ มี ก ารประชุ ม หารื อ แลกเปลี่ ย น ในแง่ ข องกฎหมาย และข้ อ บั ง คั บ
จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมประมง กรมเจ้าท่า กองทัพเรือ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ในการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล เพื่อให้เกิดการบรูณาการอย่างเป็นรูปธรรม
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