
การจดัสรา้งแหลง่อาศยัสตัวท์ะเล โดยกรมประมง 
         แหลง่อาศยัสตัว์ทะเล ( Artificial Habitats) หรือปะการงัเทยีม ( Artificial Reefs) เป็นสิง่ทีม่นุษย์สรา้งขึน้เพือ่
ดดัแปลงสภาพพื้นทะเล โดยการนําวสัดทุีแ่ข็งแรงทนทานตา้นกระแสน้ําไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยคุม้ทนุ ไปจดัวางทีพ่ื้นทะเล เพือ่
ดงึดดูสตัว์น้ําใหเ้ขา้มาอยูอ่าศยั เป็นทีห่ลบภยั รวมท ัง้เป็นแหลง่อาหารและแหลง่สบืพนัธุ์ของสตัว์น้ํา  เป็นประโยชน์ตอ่การพื้น
ฟูความอดุมสมบูรณ์ของทรพัยากรสตัว์น้ํา เสรมิมาตรการควบคมุและบรหิารจดัการทรพัยากรประมง 

Marine habitat construction by Department of Fisheries 

         Artificial Habitats or Artificial Reefs is man-made structure that help to 
modify seabed by using strong material, durable, resistant to currents and cost 
effective. To deploy in the sea for attract aquatic animals to live, refuge, including 
food and reproductive sources. It is beneficial to the abundance of aquatic 
resources and support measures to control and manage of fishery resources. 

 
 

  

1. ดงึดดูสตัว์น้ํา ทาํใหเ้กดิเป็นแหลง่ทาํการประมงทีม่ีประสทิธภิาพ 
2. ปกป้องสตัว์น้ําวยัออ่นขนาดเล็ก เกดิเป็นแหลง่เลี้ยงตวัของสตัว์น้ําใหป้ลอดภยัจากเครือ่งมือประมงทีม่ีประสทิธภิาพสงู เชน่ 
อวนลาก  
3. เพิม่ผลผลติทรพัยากรสตัว์น้ําในธรรมชาต ิเกดิเป็นระบบนิเวศใหมใ่หผ้ลผลติเพิม่ขึน้ตามระบบหว่งโซอ่าหาร 
4. เกดิเป็นแหลง่อาศยัใหมข่องสตัว์น้ําเป้าหมายใหม้ีเพิม่มากขึน้ 

The objective of marine habitat construction 
1. Attract aquatic animals to become an effective fishing ground 
2. Protect the juvenile of aquatic animals and become a nursing ground that safety 
from high efficiency fishing gear such as trawler 
3. Increase productivity of aquatic resources in nature and become a new 
ecosystem that increase productivity as a food chain 
4. Become a new habitat for target aquatic animals 

 

วตัถุประสงค์ในการจดัสรา้งแหลง่อาศยัสตัว์ทะเล 



 
 

  

       

กรมประมง โดยสถานีประมงทะเลจงัหวดัระยอง ไดเ้ริม่ทดลองสรา้งปะการงัเทยีมเป็นคร ัง้แรกในปี พ.ศ. 2521 
โดยเรียกวา่ “มีนนิเวศน์” ใชว้สัดแุตกตา่งกนัหลายชนิด เชน่ ยางรถยนต์เกา่ ทอ่คอนกรีต ผกูมดัเป็นรูปทรงตา่งๆ  กนั เพือ่
ศกึษาผลของการใชว้สัด ุและการดงึดดูสตัว์น้ํา โดยพบวา่มีสตัว์น้ําหลายชนิดเขา้มาอยูอ่าศยั 

ตอ่มาในปี พ.ศ. 2526 สถาบนัเพาะเลีย้งสตัว์น้ําชายฝั่ง จงัหวดัสงขลา ไดท้ดลองใชว้สัดคุอนกรีตเสรมิเหล็กรูป
สามเหลีย่มปิรามดิ ยาวดา้นละ 80 ซม. จดัสรา้งทีบ่รเิวณชายฝั่งดา้นหน้าของสถาบนัฯ โดยเรยีกวา่  “แหลง่อาศยัสตัว์ทะเล” 
      สาํหรบัทางฝั่งทะเลอนัดามนั สถานีประมงทะเลจงัหวดัภูเก็ต ไดร้บัการสนบัสนุนจากองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั
พงังา ในการสรา้งปะการงัเทยีมดว้ยยางรถยนต์เกา่ และคอนกรีตเสรมิเหล็กชนิดสีเ่หลีย่ม ทีบ่รเิวณอา่วพงังา ในปี พ.ศ. 2525 
      จากผลการทดลองมีการสรุปขอ้ดขีอ้ดอ้ย ของการใชว้สัดตุา่งๆ ปญัหาอปุสรรค ในการจดัสรา้งและแนวทางแกไ้ข 
นํามาใชเ้ป็นบทเรียนของการจดัสรา้งในปจัจุบนั 

 
Experiment on artificial reefs construction in Thailand 
 

Department of Fisheries by Rayong Marine Fisheries Station has 
constructed  Artificial Reefs since 1978 by called the "Fish Abode". Variety of 
different materials was used such as old tires, concrete pipes by tied together to 
various forms purpose to study the effect of materials used and the attract of fishes. 
Results found that many species of aquatic animals come to live in. 
      In 1983 Coastal Aquaculture Institute Songkhla Province experimented by  
using reinforced concrete triangular pyramid, 80 cm in length constructed on the 
coastal of the institute called "marine habitat. " 
      For the Andaman Sea, Phuket Marine Fishery Station which supported by 
Phang Nga Provincial Administration Organization constructed Artificial Reefs 
with old tires and rectangular reinforced concrete in the Phang Nga Bay in 1982. 
      Results of the experiment have been concluded of the use of materials, 
problems of construction and solutions for used as a lesson in the present. 

 

 
 

           กรมประมง ดําเนนิการจัดสรา้งแหลง่อาศยัสตัวท์ะเล เพือ่ใหเ้ป็นแหลง่ทําการประมงสําหรับชาวประมง
ขนาดเล็ก ชว่ยลดตน้ทนุในการออกไปทําการประมง และเพิม่ผลผลติสตัวน้ํ์าในธรรมชาต ิสรา้งความมั่นคงในการ
ประกอบอาชพีประมง โดยเริม่ดําเนนิการตัง้แตปี่งบประมาณ 2528 ใชว้สัดหุลายชนดิทัง้ยางรถยนตเ์กา่ ทอ่

การทดลองสรา้งปะการงัเทยีมในประเทศไทย 

การจดัสรา้งแหลง่อาศยัสตัวท์ะเลในปจัจบุนั ของกรมประมง 



คอนกรตีกลม และแทง่คอนกรตีสีเ่หลีย่ม ทําการจัดวางในลกัษณะกระจายคลมุพืน้ทีทํ่าการจัดสรา้ง และไดป้รับปรงุ
ใหจั้ดวางเป็นกลุม่ๆ ใชเ้ฉพาะแทง่คอนกรตีทรงสีเ่หลีย่ม ตัง้แตปี่พ.ศ. 2531 จนถงึปัจจบุนั 

Marine Habitat Construction by Department of Fisheries. 
Department of Fisheries has constructed marine habitats since 1985 by   

providing fishing grounds for small-scale fishers, reduce the cost of fishing, 
increase the productivity of aquatic animals in nature and secure on fisheries 
occupation. Using various materials including old tires, round concrete pipe, and 
concrete cubic. To be deployed spread over the areas and improved to be grouped 
later on. Only rectangular concrete cubic has been used since 1988. 

 

• แทง่คอนกรตีทรงสีเ่หลีย่ม มขีนาด กวา้ง ยาว และสงู เทา่กนัทกุดา้น ดา้นละ 1.0 เมตร หรอื 1.5 เมตร
หรอื 2.0 เมตร โดยมคีวามแตกตา่งดงัตาราง 

คณุลกัษณะ หนว่ยวดั 
ขนาด 

1.0x1.0x1.0 1.5x1.5x1.5 2.0x2.0x2.0 
พืน้ทีห่นา้ตดัโครง เซนตเิมตร 15x15 17x17 20x20 
ปรมิาตรทัง้หมด ลกูบาศกเ์มตร 1.000 3.375 8.000 
น้ําหนักแทง่ กโิลกรัม 518.40 1059.82 1996.8 
น้ําหนักในน้ําทะเล กโิลกรัม 297 607 1144 

•  
หมายเหต ุขนาด 1.5x1.5x1.5 เมตร เป็นขนาดทีเ่หมาะสมใชอ้ยูใ่นปัจจบุนั 
 
• The rectangular concrete cubic block size 1.0x1.0x1.0 meters or 1.5x1.5x1.5 

meters or 2.0x2.0x2.0 meters with the difference as shown in the table. 

Qualification Unit 
Size 

1.0x1.0x1.0 1.5x1.5x1.5 2.0x2.0x2.0 
Cross-sectional 
area Centimeter 15x15 17x17 20x20 

Total volume Cubic meter 1.000 3.375 8.000 
Weight on air Kilogram 518.40 1059.82 1996.8 
Weight in sea 
water Kilogram 297 607 1144 

Note that 1.5x1.5x1.5 meters is the suitable size at present 



 

 
 

1. แหลง่อาศยัสตัว์ทะเลขนาดเล็ก จดัสรา้งในพื้นที ่1 ตารางกโิลเมตร ใหเ้ป็นแหลง่ทาํการประมง
หน้าหมูบ่า้นสาํหรบัชุมชนประมงขนาดเล็ก งบประมาณในการกอ่สรา้ง แหง่ละ 3 ลา้นบาท ใชแ้ทง่คอนกรีตขนาด 1.5 เมตร 
จาํนวน 700 แทง่ 
2. แหลง่อาศยัสตัว์ทะเลขนาดใหญ ่จดัสรา้งในพื้นที ่30-50 ตารางกโิลเมตร เพือ่การเพิม่ผลผลติ
สตัว์น้ํา เป็นแหลง่ทาํการประมงสาํหรบัชุมชนประมงในเขตหลายตาํบลตดิตอ่กนั งบประมาณในการกอ่สรา้ง แหง่ละ 20 ลา้น
บาท ใชแ้ทง่คอนกรีตขนาด 1.5 เมตร จาํนวน 5,400 แทง่ 
    แหลง่อาศยัสตัว์ทะเลขนาดใหญ ่ทาํใหส้ตัว์น้ํามีโอกาสเจรญิเตบิโตไดน้านขึน้โดยไมถ่กูจบัขึน้มากอ่นเวลาทีค่วร โดยมีที่
อาศยัหลบภยัเป็นพื้นทีข่นาดใหญ ่สามารถรอดพน้จากการถกูจบัโดยเครือ่งมือประมงทีม่ีประสทิธภิาพสงู เชน่ อวนลาก อวน
รุน หรือไมถ่กูจบัคราวละมากๆ จากเครือ่งมืออวนลอ้มจบั 

Marine habitat construction is divided in 2 types. 
1. Small marine habitat construct in 1 square kilometer as a fishing ground for 
small scale fishing communities. The construction cost is 3 million baht with 700 
of 1.5x1.5.1.5 meters concrete cubic  
2. Large marine habitat construct in an area of 30-50 square kilometers as an 
increase productivity of aquatic animals for many fishing communities. The 
construction cost is 20 million baht with 5,400 of 1.5x1.5.1.5 meters concrete 
cubic.  
    Large marine habitat is possibility for fishes to grow up longer without early 
being caught. The refuge is a large area safety from high-efficiency fishing gear 
such as trawler or not being a lot of caught from purse seine. 
 

  

1. มีความลกึของน้ําทะเล 10 เมตร ขึน้ไป 
2. พื้นทะเลไมเ่ป็นโคลนเหลว ทาํใหเ้กดิการจมตวัของวสัด ุ
3. ไมอ่ยูใ่กลป้ากแมน้ํ่าทีม่ีการเปลีย่นแปลงความเคม็ของน้ําทะเลอยา่งรวดเร็วในฤดน้ํูาหลาก 
4. ไมเ่ป็นพื้นทีซ่ึง่มีปรมิาณตะกอนแขวนลอยในน้ํามาก ทาํใหต้ะกอนทบัถมทีผ่วิของวสัดจุนสิง่มีชีวติประเภทเกาะตดิไม่
สามารถอยูอ่าศยัได ้
5. ไมก่ดีขวางการสญัจรทางน้ํา 
6. ไมเ่ป็นพื้นทีห่วงหา้มเพือ่การใชป้ระโยชน์อืน่  ๆทางทะเล เชน่ เขตรอ่งน้ําเดนิเรือ เขตจอดเรือ เขตพื้นทีท่า่เรือ เขต
สมัปทานขดุแรแ่ละแกส๊ธรรมชาต ิเขตสมัปทานรงันก เป็นตน้ 
7. ไมเ่ป็นพื้นทีท่ีอ่าจกระทบตอ่ปญัหาความม ั่นคงของประเทศ เชน่เขตทหาร พื้นทีฝึ่กซอ้มทางทะเล เขตชายแดนระหวา่ง
ประเทศ เป็นตน้ 

Site Selection 
1. Depth of sea water 10 meters above 
2. Sea floor is not muddy cause of sinking 
3. Location is not near the mouth of river where salinity changes rapidly during the 
rainy season 
4. Location is not an area where sediment is suspended in water cause the organism 
can grow 
5. Do not obstruct navigation and transportation in the sea  
6. It is not a prohibited area for other marine uses such as navigate zones, landing 
areas, port areas, mineral and natural gas concession areas, concession bird nest 

การจดัสรา้งแหลง่อาศยัสตัวท์ะเล แบง่เป็น 2 แบบ คอื 

การเลอืกสถานทีจ่ดัสรา้ง 



7. It is not an area that could affect to the security such as the military zones, the 
sea training areas, border between the countries 

 

 
 

 
 

1. เลือกสถานทีด่าํเนินการ 
2. กาํหนดพกิดัตาํแหน่งพื้นทีร่วมกบัชาวประมง ในพืน้ทีเ่ป้าหมาย 
3. สาํรวจสภาวะทางการประมง และสิง่แวดลอ้ม 
4. ขอความเห็นชอบพื้นทีจ่ดัสรา้งจากกองทพัเรือ และขอสรา้งสิง่ลว่งลํา้ลาํน้ําจากกรมเจา้ทา่ 
5. ดาํเนินการจดัสรา้งโดยการจา้งเหมาประกวดราคา 
6. ควบคมุการจดัสรา้งใหเ้ป็นไปตามรูปแบบทีก่าํหนด 
7. ประชาสมัพนัธ์พกิดัพื้นทีจ่ดัสรา้งใหช้าวประมงทราบ 
8. รายงานผลการจดัสรา้งใหห้น่วยงานตา่งๆ 

Construction Process 
1. Select a location. 
2. Coordinate the location with communities in the target areas 
3. Fisheries and environmental survey  
4. Get permit from Navy, Marine Department, and also Department of Fisheries 
5. Construction by contractors 
6. Control of the construction to meet the format 
7. Coordinate information to communities 
8. Report on the results to various agencies. 

 

ข ัน้ตอนการจดัสรา้ง 



  
 


	การจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล โดยกรมประมง

