
  
 

 
 
ด ำเนินกำรจัดวำงแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 21 พฤษภำคม พ.ศ. 2560 โดยใช้แท่งคอนกรีตขนำด 

1.5 x 1.5 x 1.5 เมตร จ ำนวน 565 แท่ง ทุ่นลอยแสดงต ำแหน่งที่หมำย จ ำนวน 3 ทุ่น จัดวำงห่ำงจำกฝั่ง 
15 กิโลเมตร สภำพพ้ืนท้องทะเลเป็นทรำย 

พิกัดต ำแหน่งกรอบทั้งสี่มุมของพ้ืนที่จัดสร้ำง (หน่วย องศำ - ลิปดำและทศนิยมของลิปดำ) 
พิกัดแสดงต ำแหน่ง A. 12 องศำ 33.200 ลิปดำเหนือ 101 องศำ 43.200 ลิปดำตะวันออก 

(WGS 84) B. 12 องศำ 33.200 ลิปดำเหนือ 101 องศำ 44.200 ลิปดำตะวันออก 
 C. 12 องศำ 33.450 ลิปดำเหนือ 101 องศำ 44.200 ลิปดำตะวันออก 
 D. 12 องศำ 33.450 ลิปดำเหนือ 101 องศำ 43.200 ลิปดำตะวันออก 

ผลกำรติดตำมมีดังนี้ 

ด้ำนคุณภำพน้ ำ 
ด ำเนินกำรติดตำมด้ำนสภำวะแวดล้อมคุณภำพน้ ำบริเวณพ้ืนที่จัดสร้ำงปะกำรังเทียมพบว่ำมี

รำยละเอียดของข้อมูลคุณภำพน้ ำ ดังนี้ 
ตำรำงแสดงข้อมูลสภำวะแวดล้อมคุณภำพน้ ำบริเวณท่ีจัดสร้ำงปะกำรังเทียม 

เดือน 
อุณหภูมิ 

(องศำเซลเซียส) 
ควำมเค็ม 

(ppt) 
ควำมโปร่งแสง 

(m) 
pH 

DO 
(mg/L) 

พฤศจิกำยน 2560 29.15 33.20 12.00 8.28 5.76 

ด้ำนสภำพพื้นทะเล และสภำพของแท่งคอนกรีต 
ด ำเนินกำรด ำน้ ำบริเวณแท่งคอนกรีตจุด B พิกัด 12 องศำ 32.750 ลิปดำเหนือ และ 101 

องศำ 33.600 ลิปดำตะวันออก เมื่อจัดวำงแท่งคอนกรีตไปแล้ว พบว่ำปะกำรังเทียมมีกำรจัดวำงกระจำยตัวอยู่
ในอำณำบริเวณที่ท ำกำรจัดท ำแผน มีกำรวำงซ้อนทับของแท่งปะกำรังเทียมเป็นกองสูง 3 ชั้น ระดับควำมลึก
น้ ำ 15 - 16 เมตร สภำพพ้ืนท้องทะเลเป็นทรำย  

ด้ำนทรัพยำกรสัตว์น้ ำ  
สัตว์น้ ำที่เข้ำมำอำศัยหลังกำรจัดสร้ำงปะกำรังเทียม ได้แก่ ปลำสีกุนบั้ง ปลำสร้อยนกเขำ 

ปลำสีกุน ปลำทรำยขำว ปลำสลิดหิน ปลำข้ำงเหลือง ปลำอมไข่ เป็นต้น 
 
 
 
 

กำรติดตำมผลหลังกำรจัดสร้ำงปะกำรังเทียม ปีงบประมำณ 2560 

 บ้ำนถนนนอก หมู่ที่ 8 ต ำบลเนินฆ้อ อ ำเภอแกลง จังหวัดระยอง 
 



 
 
 
 
ด ำเนินกำรจัดวำงแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 10 พฤษภำคม พ.ศ. 2560 โดยใช้แท่งคอนกรีตขนำด 

1.5 x 1.5 x 1.5 เมตร จ ำนวน 564 แท่ง ทุ่นลอยแสดงต ำแหน่งที่หมำยจ ำนวน 4 ทุ่น จัดวำงห่ำงจำกฝั่ง 11.0 – 
12.0 กิโลเมตร สภำพท้องทะเลเป็นทรำย 

พิกัดต ำแหน่งกรอบทั้งสี่มุมของพ้ืนที่จัดสร้ำง (หน่วย องศำ - ลิปดำและทศนิยมของลิปดำ) 
พิกัดแสดงต ำแหน่ง A. 12 องศำ 32.750 ลิปดำเหนือ 101 องศำ 32.600 ลิปดำตะวันออก 

(WGS 84) B. 12 องศำ 32.750 ลิปดำเหนือ 101 องศำ 33.600 ลิปดำตะวันออก 
 C. 12 องศำ 32.500 ลิปดำเหนือ 101 องศำ 33.600 ลิปดำตะวันออก 
 D. 12 องศำ 32.500 ลิปดำเหนือ 101 องศำ 32.600 ลิปดำตะวันออก 
   
ผลกำรติดตำมมีดังนี้ 
ด้ำนคุณภำพน้ ำ 

ด ำเนินกำรติดตำมด้ำนสภำวะแวดล้อมคุณภำพน้ ำบริเวณพ้ืนที่จัดสร้ำงปะกำรังเทียมพบว่ำมี
รำยละเอียดของข้อมูลคุณภำพน้ ำ ดังนี้ 
ตำรำงแสดงข้อมูลสภำวะแวดล้อมคุณภำพน้ ำบริเวณท่ีจัดสร้ำงปะกำรังเทียม 

เดือน 
อุณหภูมิ 

(องศำเซลเซียล) 
ควำมเค็ม 

(ppt) 
ควำมโปร่งแสง 

(m) 
pH 

DO 
(mg/L) 

พฤศจิกำยน 2560 29.15 33.2 12 8.28 5.76 

ด้ำนสภำพพื้นทะเล และสภำพของแท่งคอนกรีต 
ด ำเนินกำรด ำน้ ำส ำรวจสัตว์น้ ำบริเวณกลุ่มแท่งคอนกรีต จุดที่ พิกัด 12 องศำ 32.500 ลิปดำ

เหนือ 101 องศำ 33.600 ลิปดำตะวันออก มีควำมลึกน้ ำประมำณ 16 เมตร ลักษณะกองจัดวำงรวมเป็นกลุ่ม 
และมีควำมสูงของกองประมำณสำมชั้นของแท่งคอนกรีต มีกำรจมตัวของกองประมำณ 10 เซนติเมตร 

ด้ำนทรัพยำกรสัตว์น้ ำ  
สัตว์น้ ำที่เข้ำมำอำศัยหลังกำรจัดสร้ำงปะกำรังเทียม ได้แก่ ปลำสีกุน ปลำสีกุนบั้ง ปลำกะรัง

ลำยน้ ำเงิน ปลำกะรังดอกแดง ปลำโนรีครีบยำว ปลำหมูสีแก้มแดง ปลำกะพงเหลืองขมิ้น ปลำกะพงข้ำงปำน 
และปลำกะพงข้ำงเหลือง 

 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแกลง ต ำบลแกลง อ ำเภอเมือง จังหวัดระยอง 
 


