
 

 

      มีวัสดุหลายชนิดที่นํามาใชในการทําเปนปะการังเทียม หรือแหลงอาศัยสัตวทะเล ทั้งวัสดุธรรมชาติ และ
วัสดุที่มนุษยทําขึ้นมา โดยอาจเปนของเหลือใช หรือทําขึ้นใหมก็ได แนวทางในการเลือกใชวัสดุควรคํานึงถึง 
1. Function ประสิทธิภาพในการดึงดูดและทําใหสัตวนํ้าเขามาอยูไดนาน 
2. Compatibility ความเหมาะสมเขากันไดกับสภาพแวดลอมทางทะเล 
3. Durability and Stability มีอายุการใชงานนานโดยยังคงประสิทธิภาพ และความเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอม ทางทะเล และมีความคงทนอยูในรูปรางเดิม และสถานที่ที่ทําการจัดสราง 
4. Availability สามารถจัดหาวัสดุได และนําไปจัดสรางได ในราคาที่เหมาะสมคุมทุน การนําวัสดุใชแลว 
หรือของเหลือทิ้งไปสรางปะการังเทียม เปนทางเลือกหน่ึงในการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด 

Materials used for Artificial Reef construction 

      There are many type of materials used for Artificial Reef construction both natural and 
man made materials. It may use remain materials or a new one. For materials used should 
be considered. 
1. Function has an effectiveness to attract and keep living aquatic animals for a long time 
2. Compatibility which suitable for marine environment 
3. Durability and Stability which long life usage with still effective. It is also suitable for 
marine environment and durable in its original form with in the location of deployment. 
4. Availability which can be provided for construction and reasonable cost. Used or remain 
materials use for Artificial Reef construction is an alternative way to use resources for 
maximize the benefits. 

ตวัอยา่งวสัดทุ ีใ่ชใ้นการจดัสรา้งแหลง่อาศยัสตัวท์ะเล 

Example materials used for Artificial Reef construction 

  

• เรอืทีป่ลดระวางแลว้ 



     ซากเรืออับปางในทะเล เปนแหลงที่มีสัตวนํ้าชุกชุม ทราบกันดีในหมูชาวประมง ตัวเรือทําจากวัสดุหลาย
ชนิด เชน เหล็ก ไม ไฟเบอรกลาส และ เฟอโรซีเมนต โดยเรือเหล็กจะดีที่สุดเน่ืองจากอายุการใชงานนาน มี
นํ้าหนักมากไมเคลื่อนที่โดยงาย การนําเรือเกามาใชทําปะการังเทียม ตองทําความสะอาดคราบนํ้ามัน และสาร
อ่ืนๆ ไมใหปนเปอนสูสภาวะแวดลอมทางทะเล โดยถอดเครื่องยนตออกและลางทําความสะอาดระบบทอ
นํ้ามัน รวมทั้งการถอดช้ินสวนที่ไมจําเปนออก 
 

การเลือกสถานที่จัดสรางตองคํานึงถึงความปลอดภัย 
      ดานการเดินเรือ โดยเฉพาะการใชเรือขนาดใหญ อาจเปนอุปสรรคตอการเดินเรือ ทําใหมีขอจํากัดในการ
เลือกสถานที่จัดสราง การลากจูงเรือไปยังสถานที่จัดสรางและวิธีการจมเรือ ตองคํานึงถึงความปลอดภัยในการ
ดําเนินงาน อาจมีคาใชจายเพ่ิมมากขึ้นโดยตองคํานึงถึงทิศและลักษณะของเรือที่จมอยูใตนํ้าดวย ควรใหหัวเรือ
อยูในลักษณะทวนกระแสนํ้าและต้ังลําแบบเดียวกับที่ลอยอยู เพราะจะสามารถรับนํ้าหนักของตัวเรือเองไดดี
ที่สุด 

 Vessels out of commission 

     Wrecked vessels in the sea is a source of abundant aquatic animals that well known 
among fishers. Vessels are made of variety of materials such as steel, wood, fiberglass and 
ferro cement, which steel is the best cause long durability, heavy does not move easily. To 
use old vessels for Artificial Reef construction, the oil, lubricant and other substances must 
be cleaned, not to contaminate to the marine environment. Remove the engine and clean 
the oil system including remove unnecessary parts. 

Site select on the deployment must consider on the safety 

      On the navigation especially use of large vessels of Artificial Reef construction must be a 
limitation to the navigation. There is limitation on the site selection, towing vessels to the 
site of deployment, and method for sink the vessels must be considered. It may be more 
costly. To take into account on the direction and characteristics of the submerged vessel, 
their heads should be against current direction that same position in the surface. It is the 
best support of their weight.  



  

• ตูร้ถไฟเกา่ 
ตูรถไฟมีโครงสรางหลักทําดวยเหล็ก ทําการถอดหรือตัดช้ินสวนที่ไมตองการออกไป หรือช้ินสวนที่สามารถ

นําไปใชงานอ่ืนได แลวทําความสะอาดก็สามารถนําไปใชทําปะการังเทียมได และดวยโครงสรางมีนํ้าหนักมาก
และมีชองโพรงของประตูหนาตางอยูแลว จึงแทบไมตองตกแตงเพ่ิมเติมอีก มีขอจํากัดดานการลําเลียง ขนสง 
และจัดวาง เน่ืองจากเปนโครงสรางขนาดใหญ มีนํ้าหนักมาก 

ในประเทศไทย ใชตูสินคารถไฟเกาเปนครั้งแรกในโครงการฟนฟูทรัพยากรชายฝงทะเลอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริจังหวัดปตตานีและนราธิวาส จัดสรางในป 2545 ที่จังหวัดปตตานี โดยการรถไฟแหงประเทศไทย
มอบตูรถไฟที่ไมใชงานแลวใหจํานวน 208 ตู จากการติดตามผลสามารถดึงดูดสัตวนํ้าไดเปนอยางดี และมี
สิ่งมีชีวิตเกาะติดที่พ้ืนผิวตูรถไฟจนเต็ม 

Old Train Cars 

     Train cars make of steel, remove or cut off unwanted parts, or other components that 
can be used, after cleaning can be used for Artificial Reef construction. With the structure is 
very heavy and already has a hole of doors and windows without decorate. There is 
limitation on transportation and deployment cause of large structure and heavy weight. 

     In Thailand, the use of old train container was first used in the Royal Initiative Project on 
coastal fishery resource rehabilitation in Pattani and Narathiwat provinces. It deployed at 
Pattani province in 2002 contributed 208 unused train cars by State Railway of Thailand. For 
monitoring they can attract aquatic animals as well and fully attached by organisms on the 
surface of them. 



  

• ทอ่คอนกรตีระบายนํา้ 
     เปนทอคอนกรีตที่ใชในงานระบายนํ้า เหลือใชจากการขุดซอมแซมถนน มีทั้งทอกลม ทอเหลี่ยม และทอพัก
นํ้า นําไปใชในการจัดสรางปะการังเทียมไดเลย สําหรับทอที่แตกราวไมควรนํามาใช มีขอจํากัดดานการ
รวบรวมและพักกองวัสดุใหไดจํานวนเพียงพอกับความตองการ กรมทางหลวงไดรวบรวมทอคอนกรีตกลมใช
แลวจากการซอมแซมถนน ใหนําไปจัดสรางปะการังเทียมในโครงการฟนฟูทรัพยากรชายฝงทะเล อัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดปตตานีและนราธิวาส โดยกรมประมงทําการจัดวางในป 2545 ที่จังหวัด
นราธิวาส จากการติดตามผลสามารถดึงดูดสัตวนํ้าไดดีเชนกัน แตมีการซอนกันของแทงวัสดุนอยเน่ืองจากมีผิว
โคงจึงซอนกันยาก 

• Concrete Pipe 

     The concrete pipe used in the water drainage that remain from the road construction 
with round pipes, triangle pipes and water pipes will be used for the Artificial Reef 
construction. However the broken pipes should not be used. There are limitation on collect 
and restock of materials to meet with the needs. Department of Highways has collected 
round concrete pipe used for road construction to Artificial Reef construction in the Initiative 
Project on Coastal Fishery Resources Rehabilitation in Pattani and Narathiwat provinces. 
Department of Fisheries deployed this Artificial Reef at Narathiwat province in 2002. The 
monitoring found that it also attracted aquatic animals as well but with less stack of the 
material cause on the curved surface. 

  

• ยางรถยนตเ์กา่ 



     มปีรมิาณเหลอืใชม้ากทกุๆ ปี และคงทนในน้ําทะเลไดห้ลายปี แตต่อ้งประกอบใหเ้ป็นรปูทรงกอ่นนําไปใช ้และ
สามารถดงึดดูสตัวน้ํ์าไดด้แีตเ่นือ่งจากมน้ํีาหนักเบา จงึตอ้งถว่งดว้ยคอนกรตีเพือ่ใหจ้มอยูก่บัที ่และตอ้งผกูให ้
แข็งแรง ถา้แตกขาดจากกนัจะหมดสภาพการเป็นปะการังเทยีม กลายเป็นขยะบนพืน้ทะเล หรอืถกูซดัขึน้มาเกยบน
ชายหาด 
     ยังมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัการปลดปลอ่ยสารปีโตรเคมหีรอืโลหะหนัก สูส่ภาวะแวดลอ้มทางทะเล แตย่ังไมม่กีาร
พสิจูนท์างวทิยาศาสตรท์ีแ่น่ชดั และเปิดเผยรวมทัง้การสงัเกตพบสิง่มชีวีติเกาะตดิทีผ่วิยางรถยนตน์อ้ยทําใหถ้กู
มองวา่เพยีงแคด่งึดดูสตัวน้ํ์าใหม้าอยูอ่าศยัเพยีงชัว่คราวเพือ่ประโยชนใ์นการทําประมงเทา่นัน้ โดยไมเ่กดิเป็นระบบ
นเิวศใหม ่ทีใ่หผ้ลผลติเพิม่ขึน้ ตามระบบหว่งโซอ่าหาร 

• Old Tire 

     The old tire of car is available and increase every year. It is durability in the sea for long time. 

Moreover it must be shaped before use. It can attract fish school well, but it’s weight is light. The 

concrete must be used for submerged. And must be strong tied together, if broken apart, will 

break the status of Artificial Reef and become wastes on the sea floor or was distributed along 

the beach. 

     There are also doubts on the release of the substance or heavy metal to the marine 

environment. But there is no scientific proof while found a few living organism on the tire 

surface. Therefore it is seem that only temporally attract fish for the purpose of fishing without 

forming a new ecosystem that increase productivity for the food chain system. 

  

• แทง่คอนกรตีทรงสีเ่หลีย่มลกูบาศกโ์ปรง่ 
     เป็นวสัดท่ีุผา่นการออกแบบและทดลองใช้ในการจดัสร้างปะการังเทียมโดยเฉพาะแม้จะมีต้นทนุสงูใน

การจดัสร้างในระยะแรกแตมี่อายกุารใช้งานนาน สะดวกในการลําเลียง ขนสง่ และจดัวางโดยการปลอ่ย

จากผิวนํา้ให้ตกถึงพืน้ทะเล สามารถควบคมุการจดัวางให้ซ้อนทบักนัได้สงู อยูร่วมกนัเป็นกลุม่ มี

ประสทิธิภาพในการดงึดดูสตัว์นํา้ให้เข้ามาอยูอ่าศยัเป็นเวลานาน กรมประมง ได้เลือกใช้แท่งคอนกรีต

ส่ีเหลี่ยม ขนาด กว้าง x ยาว x สงู ด้านละ 1.50 เมตร เป็นวสัดมุาตรฐานในการจดัสร้างปะการังเทียม มี

นํา้หนกัแท่งละประมาณ 1,060 กิโลกรัม และมีนํา้หนกัในนํา้ทะเลประมาณ 600 กิโลกรัม 

• Concrete Cubic Block 



     The material was designed and tested for using in the Artificial Reefs construction. Especially 

even though there is high cost of construction in the early phases, but there are long durability. 

It is also convenience for transport and deploy by dropping from the surface into the sea floor. It 

can be controlled for high stack as a group. It is effective for attract fish school for long time 

living. Department of Fisheries designed by using a rectangular concrete cubic block size 

1.5x1.5x1.5 meters for the standard on Artificial Reef construction. The weigh is about 1,060 

kilograms on air and 600 kilograms in the sea water. 
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