
  
 

 
ด ำเนินกำรจัดวำงแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 14 ธันวำคม พ.ศ. 2560 โดยใช้แท่งคอนกรีตขนำด  

1.5 x 1.5 x 1.5 เมตร จ ำนวน 560 แท่ง ทุ่นลอยแสดงต ำแหน่งที่หมำยจ ำนวน 6 ทุ่น จัดวำงห่ำงจำกฝั่ง  
20.1 – 20.3 กิโลเมตร สภำพท้องทะเลทรำยปนโคลน 

พิกัดต ำแหน่งกรอบทั้งสี่มุมของพื้นที่จัดสรำ้ง (หน่วย องศำ - ลิปดำและทศนิยมของลปิดำ) 
พิกัดแสดงต ำแหน่ง A. 07 องศำ 42.303 ลิปดำเหนือ 98 องศำ 50.343 ลิปดำตะวนัออก 

(WGS 84) B. 07 องศำ 42.072 ลิปดำเหนือ 98 องศำ 50.343 ลิปดำตะวนัออก 
 C. 07 องศำ 41.600 ลิปดำเหนือ 98 องศำ 49.583 ลิปดำตะวนัออก 
 D. 07 องศำ 41.600 ลิปดำเหนือ 98 องศำ 49.316 ลิปดำตะวนัออก 
 F1. 07 องศำ 42.000 ลิปดำเหนือ 98 องศำ 50.150 ลิปดำตะวนัออก 
 F2. 07 องศำ 41.836 ลิปดำเหนือ 98 องศำ 49.897 ลิปดำตะวนัออก 
 F3. 07 องศำ 41.831 ลิปดำเหนือ 98 องศำ 49.683 ลิปดำตะวนัออก 

ผลการติดตามมีดังนี้ 
ด้านคุณภาพน้้า 

ด ำเนินกำรติดตำมด้ำนสภำวะแวดล้อมคุณภำพน้ ำบริเวณพื้นที่จัดสร้ำงปะกำรังเทียมพบว่ำมี
รำยละเอียดของข้อมูลคุณภำพน้ ำ ดังนี้ 
ตำรำงแสดงข้อมูลสภำวะแวดล้อมคุณภำพน้ ำบริเวณที่จัดสร้ำงปะกำรังเทียม  

เดือน 
อุณหภูม ิ

(องศาเซลเซียล) 
ความเค็ม 

(ppt) 
ความโปร่งแสง 

(m) 
pH 

DO 
(mg/L) 

มกรำคม 2560 29.34 31.11 12 7.28 6.61 
มีนำคม 2560 29.53 32.33 18 7.36 6.602  

ด้านสภาพพ้ืนทะเล และสภาพของแท่งคอนกรีต 
ด ำเนินกำรส ำรวจด้วยกำรด ำน้ ำบริเวณแท่งคอนกรีตจุด F1 พิกัด 7 องศำ 42.000 ลิปดำเหนือ 98 

องศำ 50.150 ลิปดำตะวันออก เมื่อจัดวำงแท่งคอนกรีตไปแล้ว 4 เดือน พบว่ำ ปะกำรังเทียมมีกำรจัดวำงกระจำยตัว
อยู่ในอำณำบริเวณที่ท ำกำรจัดท ำแผน มีโครงสร้ำงที่สลับซับซ้อน มีกำรวำงซ้อนทับของแท่งปะกำรังเทียม 3-4 ชั้น 
ระดับควำมลึกน้ ำ 20-25 เมตร ระยะกำรมองเห็น 5-8 เมตร สภำพพื้นท้องทะเลเป็นทรำย ปะกำรังเทียมมีกำรจมตัว 
3-5 เซนติเมตร ภำยในกองปะกำรังเทียมเร่ิมมีสัตว์น้ ำเข้ำมำอยู่อำศัย และเร่ิมพบสัตว์เกำะติดบนพื้นผิวปะกำรังเทียม  

ด้านทรัพยากรสัตว์น้้า  

สัตว์น้ ำที่เข้ำมำอำศัยหลงักำรจดัสร้ำงปะกำรังเทียม ได้แก่ ปลำสำกเหลือง ปลำสร้อยนกเขำ ปลำ
นกแก้ว ปลำสิงโต ปลำนกขุนทอง ปลำกะรังหำงช้อน ปลำกะพงเหลืองตำโต  

ปลำปักเป้ำลำยจุด ปลำกะพงลำยแถบ ปลำปักเป้ำหนำ้หมำ ปลำมงแส้ ปลำอมทรำย  
ปลำกะพงข้ำงปำน ปลำไหลมอเรย์ ปลำสลิดทะเลจุดขำว และปลำจิ้มฟนัจรเข้ 

 

การติดตามผลหลังการจัดสร้างปะการังเทียม ปีงบประมาณ 2560 

 บ้านเกาะจ้า หมู่ที่ 3 ต้าบลเกาะศรีบอยา อ้าเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 
 



 
 

 
ด ำเนินกำรจัดวำงแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 23 ธันวำคม พ.ศ. 2560 โดยใช้แท่งคอนกรีตขนำด  

1.5 x 1.5 x 1.5 เมตร จ ำนวน 590 แท่ง ทุ่นลอยแสดงต ำแหน่งที่หมำยจ ำนวน 5 ทุ่น จัดวำงห่ำงจำกฝั่ง  
9.9 – 10.8 กิโลเมตร สภำพท้องทะเลทรำยปนโคลน 

พิกัดต ำแหน่งกรอบทั้งสี่มุมของพื้นที่จัดสรำ้ง (หน่วย องศำ - ลิปดำและทศนิยมของลปิดำ) 
พิกัดแสดงต ำแหน่ง A. 08 องศำ 57.060 ลิปดำเหนือ 98 องศำ 09.312 ลิปดำตะวนัออก 

(WGS 84) B. 08 องศำ 57.060 ลิปดำเหนือ 98 องศำ 09.582 ลิปดำตะวนัออก 
 C. 08 องศำ 56.520 ลิปดำเหนือ 98 องศำ 10.126 ลิปดำตะวนัออก 
 D. 08 องศำ 56.520 ลิปดำเหนือ 98 องศำ 09.852 ลิปดำตะวนัออก 

ผลการติดตามมีดังนี้ 

ด้านคุณภาพน้้า 
ด ำเนินกำรติดตำมด้ำนสภำวะแวดล้อมคุณภำพน้ ำบริเวณพื้นที่จัดสร้ำงปะกำรังเทียมพบว่ำมี

รำยละเอียดของข้อมูลคุณภำพน้ ำ ดังนี้ 
ตำรำงแสดงข้อมูลสภำวะแวดล้อมคุณภำพน้ ำบริเวณที่จัดสร้ำงปะกำรังเทียม  

เดือน 
อุณหภูม ิ

(องศาเซลเซียล) 
ความเค็ม 

(ppt) 
ความโปร่งแสง 

(m) 
pH 

DO 
(mg/L) 

มกรำคม 2561 28.9 32.06 26 7.625 6.602 
มีนำคม 2561 29.4 32.71 23 7.391 6.59 

ด้านสภาพพ้ืนทะเล และสภาพของแท่งคอนกรีต 
ด ำเนินกำรส ำรวจด้วยกำรด ำน้ ำบริเวณแท่งคอนกรีตจุด C พิกัด 8 องศำ 56.520 ลิปดำเหนือ 98 

องศำ 10.126 ลิปดำตะวันออก เมื่อจัดวำงแท่งคอนกรีตไปแล้ว 4 เดือน พบว่ำ ปะกำรังเทียมมีกำรจัดวำงกระจำยตัว
อยู่ในอำณำบริเวณที่ท ำกำรจัดท ำแผน มีโครงสร้ำงที่สลับซับซ้อน มีกำรวำงซ้อนทับของแท่งปะกำรังเทียม 5 ชั้น 
ระดับควำมลึกน้ ำ 20-25 เมตร ระยะกำรมองเห็น 5-10 เมตร สภำพพื้นท้องทะเลเป็นทรำยปนโคลน ปะกำรังเทียมมี
กำรจมตัว 3-5 เซนติเมตร ภำยในกองปะกำรังเทียมเริ่มมีสัตว์น้ ำเข้ำมำอยู่อำศัย และเริ่มพบสัตว์เกำะติดบนพื้นผิว
ปะกำรังเทียม  

ด้านทรัพยากรสัตว์น้้า  
สัตว์น้ ำที่เข้ำมำอำศัยหลังกำรจัดสร้ำงปะกำรังเทียม ได้แก่ ปลำสำกเหลือง ปลำสร้อยนกเขำ ปลำ

นกแก้ว ปลำสิงโต กลุ่มปลำจวด ปลำกะรังหำงช้อน ปลำกะพงเหลืองตำโต ปลำปักเป้ำลำยจุด ปลำกะพงลำยแถบ 
ปลำ โนรี  ปลำกะรั งจุ ดด ำ  ปลำกะพงแดง  ปลำขี้ ตั ง เบ็ ด  ปลำกะพงข้ ำ งปำน  ปลำปั ก เป้ ำหน้ ำหมำ  
และปลำสลิดทะเลจุดขำว 
 

 บ้านปากเกาะ หมู่ที่ 3 ต้าบลเกาะคอเขา อ้าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 


