มีวัสดุหลายชนิดที่นํามาใชในการทําเปนปะการังเทียม หรือแหลงอาศัยสัตวทะเล ทั้งวัสดุธรรมชาติ และ
วัสดุที่มนุษยทําขึ้นมา โดยอาจเปนของเหลือใช หรือทําขึ้นใหมก็ได แนวทางในการเลือกใชวัสดุควรคํานึงถึง
1. Function ประสิทธิภาพในการดึงดูดและทําใหสัตวน้ําเขามาอยูไดนาน
2. Compatibility ความเหมาะสมเขากันไดกับสภาพแวดลอมทางทะเล
3. Durability and Stability มีอายุการใชงานนานโดยยังคงประสิทธิภาพ และความเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอม ทางทะเล และมีความคงทนอยูในรูปรางเดิม และสถานที่ที่ทําการจัดสราง
4. Availability สามารถจัดหาวัสดุได และนําไปจัดสรางได ในราคาที่เหมาะสมคุมทุน การนําวัสดุใชแลว
หรือของเหลือทิ้งไปสรางปะการังเทียม เปนทางเลือกหนึ่งในการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด
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.
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Example materials used for Artificial Reef construction

•

เรือทีป
่ ลดระวางแล้ว

ซากเรืออับปางในทะเล เปนแหลงที่มีสัตวน้ําชุกชุม ทราบกันดีในหมูชาวประมง ตัวเรือทําจากวัสดุหลาย
ชนิด เชน เหล็ก ไม ไฟเบอรกลาส และ เฟอโรซีเมนต โดยเรือเหล็กจะดีที่สุดเนื่องจากอายุการใชงานนาน มี
น้ําหนักมากไมเคลื่อนที่โดยงาย การนําเรือเกามาใชทําปะการังเทียม ตองทําความสะอาดคราบน้ํามัน และสาร
อื่นๆ ไมใหปนเปอนสูสภาวะแวดลอมทางทะเล โดยถอดเครื่องยนตออกและลางทําความสะอาดระบบทอ
น้ํามัน รวมทั้งการถอดชิ้นสวนที่ไมจําเปนออก
การเลือกสถานที่จัดสรางตองคํานึงถึงความปลอดภัย
ดานการเดินเรือ โดยเฉพาะการใชเรือขนาดใหญ อาจเปนอุปสรรคตอการเดินเรือ ทําใหมีขอจํากัดในการ
เลือกสถานที่จัดสราง การลากจูงเรือไปยังสถานที่จัดสรางและวิธีการจมเรือ ตองคํานึงถึงความปลอดภัยในการ
ดําเนินงาน อาจมีคาใชจายเพิ่มมากขึ้นโดยตองคํานึงถึงทิศและลักษณะของเรือที่จมอยูใตน้ําดวย ควรใหหัวเรือ
อยูในลักษณะทวนกระแสน้ําและตั้งลําแบบเดียวกับที่ลอยอยู เพราะจะสามารถรับน้ําหนักของตัวเรือเองไดดี
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.

•

ตูร้ ถไฟเก่า

ตูรถไฟมีโครงสรางหลักทําดวยเหล็ก ทําการถอดหรือตัดชิ้นสวนที่ไมตองการออกไป หรือชิ้นสวนที่สามารถ
นําไปใชงานอื่นได แลวทําความสะอาดก็สามารถนําไปใชทําปะการังเทียมได และดวยโครงสรางมีน้ําหนักมาก
และมีชองโพรงของประตูหนาตางอยูแลว จึงแทบไมตองตกแตงเพิ่มเติมอีก มีขอจํากัดดานการลําเลียง ขนสง
และจัดวาง เนื่องจากเปนโครงสรางขนาดใหญ มีน้ําหนักมาก
ในประเทศไทย ใชตูสินคารถไฟเกาเปนครั้งแรกในโครงการฟนฟูทรัพยากรชายฝงทะเลอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริจังหวัดปตตานีและนราธิวาส จัดสรางในป 2545 ที่จังหวัดปตตานี โดยการรถไฟแหงประเทศไทย
มอบตูรถไฟที่ไมใชงานแลวใหจํานวน 208 ตู จากการติดตามผลสามารถดึงดูดสัตวน้ําไดเปนอยางดี และมี
สิ่งมีชีวิตเกาะติดที่พื้นผิวตูรถไฟจนเต็ม

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.

•

ท่อคอนกรีตระบายนํา้

เปนทอคอนกรีตที่ใชในงานระบายน้ํา เหลือใชจากการขุดซอมแซมถนน มีทั้งทอกลม ทอเหลี่ยม และทอพัก
น้ํา นําไปใชในการจัดสรางปะการังเทียมไดเลย สําหรับทอที่แตกราวไมควรนํามาใช มีขอจํากัดดานการ
รวบรวมและพักกองวัสดุใหไดจํานวนเพียงพอกับความตองการ กรมทางหลวงไดรวบรวมทอคอนกรีตกลมใช
แลวจากการซอมแซมถนน ใหนําไปจัดสรางปะการังเทียมในโครงการฟนฟูทรัพยากรชายฝงทะเล อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดปตตานีและนราธิวาส โดยกรมประมงทําการจัดวางในป 2545 ที่จังหวัด
นราธิวาส จากการติดตามผลสามารถดึงดูดสัตวน้ําไดดีเชนกัน แตมีการซอนกันของแทงวัสดุนอยเนื่องจากมีผิว
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.

•

ยางรถยนต์เก่า

มีปริมาณเหลือใช ้มากทุกๆ ปี และคงทนในนํ้ าทะเลได ้หลายปี แต่ต ้องประกอบให ้เป็ นรูปทรงก่อนนํ าไปใช ้ และ
สามารถดึงดูดสัตว์นํ้าได ้ดีแต่เนือ
่ งจากมีนํ้าหนักเบา จึงต ้องถ่วงด ้วยคอนกรีตเพือ
่ ให ้จมอยูก
่ บ
ั ที่ และต ้องผูกให ้
แข็งแรง ถ ้าแตกขาดจากกันจะหมดสภาพการเป็ นปะการังเทียม กลายเป็ นขยะบนพืน
้ ทะเล หรือถูกซัดขึน
้ มาเกยบน
ชายหาด
่ ภาวะแวดล ้อมทางทะเล แต่ยังไม่มก
ยังมีข ้อสงสัยเกีย
่ วกับการปลดปล่อยสารปี โตรเคมีหรือโลหะหนัก สูส
ี าร
ั และเปิ ดเผยรวมทัง้ การสังเกตพบสิง่ มีชวี ต
พิสจ
ู น์ทางวิทยาศาสตร์ทแ
ี่ น่ชด
ิ เกาะติดทีผ
่ วิ ยางรถยนต์น ้อยทําให ้ถูก
มองว่าเพียงแค่ดงึ ดูดสัตว์นํ้าให ้มาอยูอ
่ าศัยเพียงชัว่ คราวเพือ
่ ประโยชน์ในการทําประมงเท่านัน
้ โดยไม่เกิดเป็ นระบบ
นิเวศใหม่ ทีใ่ ห ้ผลผลิตเพิม
่ ขึน
้ ตามระบบห่วงโซ่อาหาร

• 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.

•

แท่งคอนกรีตทรงสเี่ หลีย
่ มลูกบาศก์โปร่ง

เป็ นวัสดุที่ผา่ นการออกแบบและทดลองใช้ ในการจัดสร้ างปะการังเทียมโดยเฉพาะแม้ จะมีต้นทุนสูงใน
การจัดสร้ างในระยะแรกแต่มีอายุการใช้ งานนาน สะดวกในการลําเลียง ขนส่ง และจัดวางโดยการปล่อย
จากผิวนํ ้าให้ ตกถึงพื ้นทะเล สามารถควบคุมการจัดวางให้ ซ้อนทับกันได้ สงู อยูร่ วมกันเป็ นกลุม่ มี
ประสิทธิภาพในการดึงดูดสัตว์นํ ้าให้ เข้ ามาอยูอ่ าศัยเป็ นเวลานาน กรมประมง ได้ เลือกใช้ แท่งคอนกรี ต
สี่เหลี่ยม ขนาด กว้ าง x ยาว x สูง ด้ านละ 1.50 เมตร เป็ นวัสดุมาตรฐานในการจัดสร้ างปะการังเทียม มี
นํ ้าหนักแท่งละประมาณ 1,060 กิโลกรัม และมีนํ ้าหนักในนํ ้าทะเลประมาณ 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.

