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 การศึกษาคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลจังหวัดชลบุรีด้วยการวิเคราะห์เชิง พื้นที่ 
โดยใช้ปัจจัยเชิงพื้นที่ในการวิเคราะห์ 7 ปัจจัย ได้แก่ ความลึกของทะเล ระยะห่างจากชายฝั่ง พื้นท้องทะเล เขตทะเลชายฝั่ง ระยะห่างจากท่าเทียบเรือ 
แนวปะการังธรรมชาติ แนวหญ้าทะเล มาท าการวิเคราะห์เชิงพื้นที่โดยวิธีซ้อนทับด้วยโปรแกรมด้านภูมิสารสนเทศ และกันพื้นที่ที่เป็นข้อจ ากัด เช่น พื้นที่
จากขอบฝั่งถึงแนวความลึกน้ าศูนย์เมตร พื้นที่ที่ลึกน้อยกว่า 10 เมตรจากแนวความลึกน้ าศูนย์เมตร เขตหวงห้ามทางทหาร สายเคเบิลใต้น้ า เป็นต้น  
ออกจากพื้นที่ศึกษา ผลการศึกษาสามารถจัดระดับความเหมาะสมของพื้นที่ในการสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลจังหวัดชลบุรีออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ พื้นที่ที่
เหมาะสมมากที่สุด พื้นที่ที่เหมาะสมมาก พื้นที่ที่เหมาะสมปานกลาง พื้นที่ที่เหมาะสมน้อย และพื้นที่ที่เหมาะสมน้อยที่สุด โดยพบว่าบ ริเวณชายฝั่งทะเล
จังหวัดชลบุรีมีพื้นที่ที่เหมาะสมมากที่สุด เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมน้อย และเหมาะสมน้อยที่สุดในการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
เท่ากับ 20, 46, 226,.519 และ 2,316.ตารางกิโลเมตร ตามล าดับ นอกจากน้ีพบว่าบริเวณชายฝั่งจังหวัดชลบุรีมีพื้นที่ที่เป็นข้อจ ากัดในการ สร้าง 
แหล่งอาศัยสัตวท์ะเล 569 ตารางกิโลเมตร ผลการวิเคราะห์เชิงพื้นที่สามารถแสดงระดับความเหมาะสมของพื้นที่ในการสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลอย่าง
ชัดเจน ท าให้สามารถจัดล าดับความส าคัญของพื้นที่ในการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความขัดแย้งในการใช้ทรัพย ากร  
ท าให้ขั้นตอนการด าเนินการจัดสร้างเป็นไปอย่างรวดเร็วมากย่ิงขึ้น และเป็นแนวทางในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่เพื่อประเมินพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดสร้าง
แหล่งอาศัยสัตว์ทะเลในพื้นที่อ่ืน ๆ ต่อไป 

ค ำส ำคัญ : พื้นที่เหมาะสม แหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ชลบุรี วิเคราะห์เชิงพื้นที่ 
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 This study was to apply spatial analysis to assess the suitable area for artificial marine habitat deployment in Chon Buri  
province. There were 7 spatial factors, which were; 1) sea depth, 2) distance to coast, 3) sea floor, 4) distance to fish port, 5) the area of 
responsibility of the Provincial Fishery Committee, 6) distance tonatural reef, and 7) distance to seagrass bed, for spatial analysis using 
overlay technique. Then, there were masked the constrained areas such as the area from the shore to the baseline, the area less than 
10 meters from the baseline, the military restricted area and the underwater cables from the study area. The result of this study can be 
classified the suitable area for artificial marine habitat deployment into 5 levels as follows: the most suitable area, very suitable area, 
moderately suitable area, less suitable area and the least suitable area. It was found that the coastal area of Chon Buri Province has 20, 
46, 226, 519 and 2,316 square kilometers for the most suitable area, very suitable area, moderately suitable area, less suitable area and 
the least suitable area for the artificial marine habitat deployment, respectively. The result also showed that the coastal area of 
Chon Buri  province has a constrained area of 569 square kilometers. Spatial analysis clearly indicated the suitable area for artificial 
marine habitat deployment. Also, it can be used to prioritize deployment area, reduce resource conflicts, and make the process of 
deployment even faster. The result of this study can be applied as a guideline for assessing the suitable area for artificial marine habitat 
deployment using spatial analysis in the other areas. 
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บทคัดย่อ 

Abstract 



ค ำน ำ 
 แหล่งอาศัยสัตว์ทะเล หมายถึง สิ่งก่อสร้างไม่ว่าจะมีลักษณะหรือรูปร่างอย่างใดท่ีได้สร้างหรือจัดท าข้ึนในท่ีจับ
สัตว์น้ า ซึ่งมุ่งหมายโดยตรงหรือโดยอ้อมเพื่อให้เป็นท่ีอยู่อาศัยของสัตว์น้ าโดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท าการประมง และ
ให้หมายความถึงแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (Artificial Habitats) หรือ ปะการังเทียม (Artificial Reefs) (กรมประมง,  2559) 
การจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลเป็นแนวทางท่ีส าคัญในการฟื้นฟูทรัพยากรประมงทะเล และแหล่งท าการประมงบริเวณ
ชายฝั่ง กรมประมงเป็นหน่วยงานหลักในการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลบริเวณพื้นท่ีชายฝั่งทะเลของประเทศไทย ต้ังแต่ 
พ.ศ. 2521 จนถึงปัจจุบัน โดยมีการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลแล้วท้ังสิ้นจ านวน 885 แห่ง ในพื้นท่ี 20 จังหวัดชายฝั่ง
ทะเล โดยเป็นงบของกรมประมงจ านวน 599 แห่ง (กมลพันธ์, 2560) วัสดุท่ีจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลมีหลายชนิด  
คือ ยางรถยนต์ แท่งคอนกรีตรูปลูกบาศก์ แผ่นคอนกรีตประกอบเป็นชุดสี่เหลี่ยม แท่งคอนกรีตสามเหลี่ยม พีระมิด  
ปลอกบ่อคอนกรีต.ท่อคอนกรีต ตู้รถไฟ รถถัง และรถยนต์ ปัจจุบันกรมประมงใช้แท่งคอนกรีตแบบโครงสี่เหลี่ยม มีขนาด
กว้าง ยาว สูง เท่ากันทุกด้าน ขนาด 1.5 เมตร มีพื้นท่ีหน้าตัดโครง 17 x 17 เซนติเมตร น้ าหนักประมาณ 1,060 กิโลกรัม 
และมีน้ าหนักในน้ าทะเลประมาณ 600 กิโลกรัม เป็นวัสดุในการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ส านักวิจัยและพัฒนา 
ประมงทะเล, ม.ป.ป.)   
 ระเบียบกรมประมง เร่ือง การขออนุญาตท าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงท่ีจับสัตว์น้ าท่ีเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
ให้ผิดไปจากสภาพเดิมท่ีเป็นอยู่ พ.ศ. 2559 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์น้ า 
ดังต่อไปน้ี 
 1) บริเวณท่ีสร้างแหล่งอาศัยสัตว์น้ าต้องไม่กีดขวางหรือเป็นอุปสรรคต่อการสัญจรทางน้ าและได้รับความ
เห็นชอบจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 2) การสร้างแหล่งอาศัยสัตว์น้ าในทะเล ต้องมีระดับความลึกของน้ าทะเลบริเวณท่ีสร้าง ขณะน้ าลง ต่ าสุด 
ไม่น้อยกว่า 10 เมตร 
 3) ต้องไม่เป็นพื้นท่ีซึ่งได้ประกาศก าหนดให้เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
 4) ต้องไม่เป็นพื้นท่ีหวงห้ามเพื่อการใช้ประโยชน์ตามกฎหมายอื่น เช่น เขตร่องน้ าเดินเรือ เขตจอดเรือ เขตพื้นท่ี
ท่าเรือ เขตสัมปทานขุดแร่หรือแก๊สธรรมชาติหรือน้ ามัน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ให้ความเห็นชอบ
แล้ว ท้ังน้ี ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการน้ัน 
 5) ต้องไม่เป็นพื้นท่ีหวงห้ามทางการทหารหรือพื้นท่ีท่ีอาจจะกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ เขตฝึกซ้อมทาง
ทะเลของหน่วยทหารเรือหรือเขตติดต่อชายแดนระหว่างประเทศ เว้นแต่ในกรณีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ให้ความเห็นชอบ
แล้ว ท้ังน้ี ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการน้ัน 
 6) วัสดุท่ีใช้ส าหรับสร้างแหล่งอาศัยสัตว์น้ าต้องมีความคงทนแข็งแรง ไม่ลอยน้ า และต้องไม่ก่อให้เกิดเป็นมลพิษ
ร้ายแรงต่อสภาพของท่ีจับสัตว์น้ า หรือต้องเป็นประเภท ชนิด ขนาด หรือรูปแบบตามท่ีกรมประมงก าหนด 
 การคัดเลือกพื้นท่ีเป็นข้ันตอนหน่ึงท่ีมีความส าคัญอย่างมากในการด าเนินการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มทุน ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นการประเมินพื้นท่ีท่ีเหมาะสมในการสร้าง
แหล่งอาศัยสัตว์ทะเลโดยการวิเคราะห์เชิงพื้นท่ีด้วยโปรแกรมด้านภูมิสารสนเทศบริเวณชายฝั่งจังหวัดชลบุรี ซึ่งจังหวัด
ชลบุรีเป็นจังหวัดท่ีมีความส าคัญทางการประมงมากจังหวัดหน่ึง โดยมีแนวชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 160 กิโลเมตร มีเกาะ
จ านวน 45 เกาะ มีอ าเภอท้ังหมด 11 อ าเภอ และมีอ าเภอท่ีติดชายฝั่งทะเลจ านวน 5 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองชลบุรี 
อ าเภอศรีราชา อ าเภอบางละมุง อ าเภอสัตหีบ อ าเภอเกาะสีชัง (ส านักงานจังหวัดชลบุรี, 2560) 
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วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อประเมินพื้นท่ีท่ีเหมาะสมในการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดชลบุรี            
ด้วยการวิเคราะห์เชิงพื้นท่ี 
 2. เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์น้ าจังหวัดชลบุรีของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
 3. เพื่อเป็นแนวทางการประเมินพื้นท่ีท่ีเหมาะสมในการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลในพื้นท่ีอื่น ๆ ต่อไป 
 

ขอบเขตกำรศกึษำ 
 ในการศึกษาครั้งน้ี ได้ใช้วิธีวิเคราะห์เชิงพื้นท่ีเพื่อประเมินพื้นท่ีท่ีเหมาะสมในการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดชลบุรี โดยใช้ปัจจัยเชิงพื้นท่ีในการวิเคราะห์ 7 ปัจจัย ได้แก่ ความลึกของทะเล ระยะห่างจาก
ชายฝั่ง พื้นท้องทะเล เขตทะเลชายฝั่ง ระยะห่างจากท่าเทียบเรือ แนวปะการังธรรมชาติ แนวหญ้าทะเล มาวิเคราะห์เพื่อ
สร้างแบบจ าลองเชิงพื้นท่ีและกันพื้นท่ีท่ีเป็นข้อจ ากัดในการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลออกไป โดยใช้โปรแกรม ด้าน 
ภูมิสารสนเทศมาช่วยในการสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูลในแต่ละปัจจัยเพื่อน าไปสู่การวิเคราะห์และแสดงผล ระดับ 
ความเหมาะสมของพื้นท่ีในการจัดสร้างแหล่งอาศัย  สัตว์ทะเลในรูปแบบแผนท่ี 
 

วิธีด ำเนินกำร 
1. ก ำหนดพื้นที่ศึกษำ 
 บริเวณ 30 กิโลเมตร นับจากขอบฝั่งจังหวัดชลบุรี (ภาพท่ี 1) 
2. อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในกำรศกึษำ 
 2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ ACER รุ่น Veriton M4610G Intel Core i5 – 2300 CPU 2.80 GHz RAM  
8 GB HDD 1 TB 
 2.2 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ HP Color รุ่น LaserJet CP2025 
 2.3 โปรแกรมด้านภูมิสารสนเทศ 
 2.4 โปรแกรมสนับสนุนงานเอกสาร  
3. ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรศกึษำ 
 ตุลาคม 2559 – กรกฎาคม 2560 
4. รวบรวมข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ 
 ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมูลเชิงพื้นท่ีท่ีใช้ในการวิเคราะห์จากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ดังมีรายละเอียด
ตาม ตารางท่ี 1 
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ภำพที่ 1  แผนท่ีแสดงพื้นท่ีศึกษาบริเวณชายฝั่งจังหวัดชลบุรี 
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ตำรำงที่  1  ข้อมูลเชิงพื้นท่ีท่ีรวบรวมจากหน่วยงานต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 ผู้วิจัยได้ตรวจสอบข้อมูลเชิงพื้นท่ีท่ีรวบรวมจากหน่วยงานต่าง ๆ พบว่าไม่มีเขตอุทยานแห่งชาติ เขตสัมปทาน
ปิโตรเลียม ในพื้นท่ีศึกษา ท าให้ไม่ต้องน าปัจจัยดังกล่าวมาวิเคราะห์ในการศึกษาครั้งน้ี (ภาพท่ี 2) 
5. ก ำหนดปัจจัยและระดับควำมเหมำะสมในกำรวิเครำะห์ 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดปัจจัย ระดับความเหมาะสม และค่าคะแนนในการประเมินพื้นท่ีท่ีเหมาะสมในการจัดสร้างแหล่ง
อาศัยสัตว์ทะเลครั้งน้ีตามหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตให้จัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลจากระเบียบกรมประมง เรื่อง 
การขออนุญาตท าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงท่ีจับสัตว์น้ าท่ีเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินให้ผิดไปจากสภาพเดิมท่ีเป็นอยู่  
พ.ศ.2559 เป็นหลักและศึกษาจากเอกสารอ้างอิงต่างๆ รวมถึงค านึงถึงความเหมาะสมทางวิชาการและความพร้อมของ
ข้อมูลเชิงพื้นท่ีท่ีรวบรวมจากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องน ามาประยุกต์ใช้เพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 
 
 

 
 
 

ล ำดับ รำยกำรข้อมูล ที่มำข้อมูล 
1 ขอบเขตการปกครอง กรมการปกครอง 
2 เส้นทางคมนาคม กรมทางหลวง 
3 พื้นท้องทะเล กรมทรัพยากรธรณี 
4 ความลึกของทะเล กรมอุทกศาสตร ์
5 เขตสัมปทานปิโตรเลียม กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ 
6 แนวปะการังธรรมชาติ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
7 แนวหญ้าทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
8 เขตอุทยานแห่งชาติทางทะเล กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
9 ต าแหน่งท่าเทียบเรือ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย 
10 ต าแหน่งแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล กรมประมง 
11 พื้นท่ีเลี้ยงหอยทะเล กรมประมง 
13 เขตทะเลชายฝั่ง  กรมประมง 
14 แนวสายเคเบิลใต้น้ า กรมอุทกศาสตร ์
15 เขตหวงห้ามทางทหาร กรมอุทกศาสตร ์
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ภำพที่ 2  แผนท่ีแสดงข้อมูลเชิงพื้นท่ีต่าง ๆ ท่ีใช้ในการศึกษา 
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 5.1 การก าหนดปัจจัย 
 5.1.1..ความลึกของทะเล ควรจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลบริเวณท่ีมีระดับความลึกท่ีเหมาะสม .ไม่ควร
วางในบริเวณท่ีต้ืนเกินไป เพราะจะกีดขวางการสัญจรทางน้ าและได้รับผลกระทบจากคลื่น ท าให้แหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
พังทลายได้ ในขณะเดียวกันไม่ควรจัดสร้างในบริเวณท่ีลึกเกินไปเพราะจะท าให้ชาวประมงต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงในการ
เดินทางไปท าการประมง ระเบียบกรมประมงฯ ก าหนดไว้ว่า การสร้างแหล่งอาศัยสัตว์น้ าในทะเลต้องมีระดับความลึกของ
น้ าทะเลบริเวณท่ีสร้างขณะน้ าลงต่ าสุดไม่น้อยกว่า 10 เมตร ในขณะท่ีการศึกษาของเพราลัย (2560) รายงานว่าท่ีระดับ
ความลึกน้อยกว่า 11.5 เมตร ให้กันออก ระดับความลึกที่ 11.6-15.0 เมตร เหมาะสมมากที่สุด, ระดับความลึกท่ี  
15.1-20.0 เมตร เหมาะสมมาก, ระดับความลึกที่ 20.1-25.0 เมตร เหมาะสมปานกลาง, ระดับความลึกท่ี 25.1-30.0 เมตร 
เหมาะสมน้อย, ระดับความลึกที่มากกว่า 30 เมตร เหมาะสมน้อยท่ีสุด 
 5.1.2 ระยะห่างจากชายฝั่ง ควรจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลห่างจากชายฝั่งทะเลในระยะท่ีเหมาะสม  
ไม่ควรจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลอยู่ใกล้ชายฝั่งมากเกินไปเพราะอาจได้รับผลกระทบจากคลื่นหรืออยู่ใกล้ปากแม่น้ า 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงความเค็มของน้ าทะเลอย่างรวดเร็วในฤดูน้ าหลากและเป็นพื้นท่ีซึ่งมีปริมาณตะกอน
แขวนลอยในน้ ามากท าให้ตะกอนทับถมท่ีผิววัสดุ.จนสิ่งมีชีวิตประเภทเกาะติดไม่สามารถอาศัยอยู่ได้.ในขณะเดียวกันไม่ควร
จัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลอยู่ไกลจากชายฝั่งมากเกินไปเพราะจะท าให้ชาวประมงพื้นบ้านเสียค่าใช้จ่ายสูงข้ึนในการ
เดินทางไปท าการประมง 
 5.1.3 พื้นท้องทะเล พื้นท้องทะเลท่ีเหมาะสมต่อการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลควรมีลักษณะเป็น
พื้นแข็ง เพื่อป้องกันการจมตัวของแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (Tseng et al, 2001)  
  5.1.4 ระยะห่างจากท่าเทียบเรือ พื้นท่ีท่ีเหมาะสมในการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลไม่ควรอยู่ไกลจาก
ท่าเทียบเรือมากเกินไป ท้ังน้ีเพื่อความสะดวกและประหยัดงบประมาณในการขนส่งวัสดุท่ีใช้ในการจัดสร้างแหล่ง อาศัย 
สัตวท์ะเลรวมถึงการเดินทางไปส ารวจ จัดวาง ประเมิน และติดตามผลการจัดสร้าง แหล่งอาศัยสัตว์ทะเลของหน่วยงานท่ี
จัดสร้าง และนอกจากน้ียังสร้างความสะดวกแก่นักท่องเท่ียวท่ีนิยมการตกปลาในแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล 
 5.1.5 เขตทะเลชายฝั่ง การก าหนดเขตทะเลชายฝั่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเขตอ้างอิงในการแบ่ง เขต 
ท าการประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์รวมท้ังใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากร สัตว์น้ าเพื่อให้เป็นไปตาม 
พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 มาตรา 5 ท้ังน้ี เพื่อให้ชาวประมงพื้นบ้านมีเขตท าการประมงท่ีชัดเจนลดความขัดแย้ง
ในการประกอบอาชีพกับชาวประมงพาณิชย์ และลดการท าลายทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ีดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับท่ี มี 
แนวทางการแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมายของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย 
(ศปมผ .) ตามกฎกระทรวง ก าหนดเขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ.2560 (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , 2560) โดยก าหนดให้ 
จังหวัดชลบุรีมีเขตทะเลชายฝั่ง ดังต่อไปน้ี 
 (1) ระยะสามไมล์ทะเลนับจากแนวชายฝั่งทะเลที่น้ าทะเลจรดแผ่นดินบริเวณชายฝั่ง 
 (2) ระยะหน่ึงจุดหกไมล์ทะเลนับจากแนวชายฝั่งทะเลที่น้ าทะเลจรดแผ่นดินบริเวณชายเกาะ 
  5.1.6 ระยะห่างจากแนวปะการังธรรมชาติ.พื้นท่ีท่ีเหมาะสมในการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลควรอยู่
ใกล้แนวปะการังธรรมชาติ เพื่อให้มีความเช่ือมโยงทางระบบนิเวศท าให้สัตว์น้ าย้ายมาอาศัยในแหล่งอาศัย สัตว์ทะเล 
ท่ีสร้างใหม่รวดเร็วข้ึน  
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 5.1.7 ระยะห่างจากแนวหญ้าทะเล พื้นท่ีท่ีเหมาะสมในการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ควรอยู่ ใกล้ 
แนวหญ้าทะเลเพื่อให้มีความเช่ือมโยงทางระบบนิเวศท าให้สัตว์น้ าย้ายมาอาศัยในแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลที่สร้างใหม่รวดเร็วข้ึน 
เช่นเดียวกับแนวปะการังธรรมชาติ 
 5.2.การก าหนดเกณฑ์ความเหมาะสม ระดับความเหมาะสม และค่าคะแนนของปัจจัยต่าง ๆ ในการศึกษาครั้งน้ี   
ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้จากการศึกษาของเพราลัย (2560) และวิรงรองและคณะ (2551) โดยจ าแนกคะแนนความเหมาะสม 
ของปัจจัยเป็น 5.ระดับ (เหมาะสมมากท่ีสุด = 5, เหมาะสมมาก = 4, เหมาะสมปานกลาง = 3, เหมาะสมน้อย = 2, 
เหมาะสมน้อยท่ีสุด = 1) ดังแสดงในตารางที่ 2  
 

ตำรำงที่ 2  ปัจจัยท่ีใช้ในการวิเคราะห์ เกณฑ์ความเหมาะสม ระดับความเหมาะสมในการศึกษาครั้งน้ี    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
  

ล ำดับ 
ปัจจัยที่ใช้ในกำวิเครำะห์   

เชิงพื้นที่ 
เกณฑ์ควำมเหมำะสม ระดับควำมเหมำะสม 

1 ความลึกของทะเล  

≤ 10 ม. 
10 - 15 ม. 
15-20 ม. 
20-25 ม. 
25-30 ม. 
≥ 30 ม. 

พื้นท่ีกันออก 
เหมาะสมมากที่สุด 

เหมาะสมมาก 
เหมาะสมปานกลาง 

เหมาะสมน้อย 
เหมาะสมน้อยท่ีสุด 

2 ระยะห่างจากชายฝั่งทะเล/ เกาะ  

< 1 กม. 
1 - 3 กม. 

3 – 5.4 กม. 
≥ 5.4 กม. 

เหมาะสมน้อย 
เหมาะสมมาก  

เหมาะสมมากที่สุด  
เหมาะสมปานกลาง 

3 พื้นท้องทะเล 

โคลน 
โคลนปนทราย 
ทรายปนโคลน 

ทราย 

เหมาะสมน้อยท่ีสุด 
เหมาะสมน้อย 

เหมาะสมปานกลาง 
เหมาะสมมาก 

4 ระยะห่างจากท่าเทียบเรือ 
0-10 กม. 
10-20 กม. 
>20 กม 

เหมาะสมมาก 
เหมาะสมปานกลาง 

เหมาะสมน้อย 

5 เขตทะเลชายฝั่ง  
ในเขตทะเลชายฝั่ง 

นอกเขตทะเลชายฝั่ง 
เหมาะสมมาก 
เหมาะสมน้อย 
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ตำรำงที่ 2  ปัจจัยท่ีใช้ในการวิเคราะห์ เกณฑ์ความเหมาะสม ระดับความเหมาะสมในการศึกษาครั้งนี้ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ในการศึกษาครั้งนี้ พบว่ามีพื้นท่ีท่ีเป็นข้อจ ากัดไม่ควรจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลเพื่อไม่ให้เกิดความ
ขัดแย้งในการใช้พื้นท่ีหรือผลกระทบอื่น ๆ และเป็นไปตามระเบียบกรมประมงฯ ผู้วิจัยจึงท าการกันพื้นท่ีดังกล่าวออก
จากพื้นท่ีศึกษารายละเอียดพื้นท่ีท่ีเป็นข้อจ ากัดในการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ดังแสดงในตารางท่ี 3 
 

ตำรำงที่ 3 ข้อมูลเชิงพื้นท่ีท่ีเป็นข้อจ ากัดในการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
  
 
 
 
  

ล ำดับ 
ปัจจัยที่ใช้ในกำรวิเครำะห์

เชิงพื้นที่ 
เกณฑ์ควำมเหมำะสม ระดับควำมเหมำะสม 

6 แนวปะการังธรรมชาติ 
0-1 กม. 
1-3 กม. 
>3 กม. 

เหมาะสมมาก 
เหมาะสมปานกลาง 

เหมาะสมน้อย 

7 แนวหญ้าทะเล 
0-1 กม. 
1-3 กม. 
>3 กม. 

เหมาะสมมาก 
เหมาะสมปานกลาง 

เหมาะสมน้อย 

ล ำดับ ปัจจัยที่ใช้ในกำรกันออก เหตุผล 

1 
พื้นท่ีท่ีลึกน้อยกว่า 10 เมตร  

จากแนวความลึกน้ าศูนย์เมตร 

เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้ท าการแก้ไข
เปล่ียนแปลงท่ีจับสัตว์น้ าท่ีเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน   
ใหผิ้ดไปจากสภาพเดิมท่ีเป็นอยู่เพื่อสร้างแหล่งอาศัยสัตว์น้ า 

2 
พื้นท่ีจากขอบฝ่ังจนถึง 

แนวความลึกน้ าศูนย์เมตร 
ต้ืน ท าให้กีดขวางการสัญจรทางน้ า 

3 พื้นท่ีแหล่งอาศัยสัตว์น้ าท่ีสร้างไว้แล้ว 
ควรจัดสร้างในแหล่งใหม่ท่ีไม่เคยมีการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์
ทะเลมาก่อน เพื่อขยายแหล่งท าการประมงไปยังพื้นท่ี อื่น ๆ   

4 พื้นท่ีเล้ียงหอยทะเล 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้ท าการแก้ไข
เปล่ียนแปลงท่ีจับสัตว์น้ าท่ีเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  
ใหผิ้ดไปจากสภาพเดิมท่ีเป็นอยู่เพื่อสร้างแหล่งอาศัยสัตว์น้ า 

5 เขตหวงห้ามทางทหาร 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้ท าการแก้ไข
เปล่ียนแปลงท่ีจับสัตว์น้ าท่ีเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน   
ใหผิ้ดไปจากสภาพเดิมท่ีเป็นอยู่เพื่อสร้างแหล่งอาศัยสัตว์น้ า 
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ตำรำงที่ 3 ข้อมูลเชิงพื้นท่ีท่ีเป็นข้อจ ากัดในการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
  
 ปัจจัยอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล แต่ผู้วิจัยไม่ได้น ามาวิเคราะห์ในการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่ 
ความลาดชัน (Slope) เน่ืองจากพื้นท้องทะเลบริเวณชายฝั่งอ่าวไทยมีลักษณะค่อนข้างราบเรียบไม่ท าให้เกิดผลกระทบต่อ
การจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (วิรงรอง และคณะ, 2551)  
6. วิเครำะห์ข้อมูล 
 6.1 การวิเคราะห์เชิงพื้นท่ี ใช้เครื่องมือวิเคราะห์เชิงพื้นท่ี ดังน้ี 
 6.1.1 การตัดข้อมูล (Clip) เป็นการตัดข้อมูลท่ีต้องการตามขอบท่ีก าหนดโดยตัดข้อมูลแผนท่ีออกจาก 
ช้ันข้อมูลท่ีต้องการ (Input feature) ด้วยแผนท่ีหรือพื้นท่ีท่ีเป็นขอบตัด (Clip feature)  
 6.1.2 การลบข้อมูล (Erase) เป็นการลบข้อมูลออกจากข้อมูลท่ีต้องการโดยการใช้อีกข้อมูลหน่ึงเป็นกรอบ
และต้องมีพื้นท่ีซ้อนทับกัน ซึ่งอาจเป็น polygon, line, point คล้ายกับการ Clip แต่การ Erase จะเหลือข้อมูลท่ีต้องการอยู่
ด้านนอก  
 6.1.3 การซ้อนทับข้อมูลด้วยวิธี Intersect.เป็นการซ้อนทับข้อมูลระหว่างข้อมูล 2 ข้อมูล โดยผลลัพธ์ท่ีได้
จะอยู่ในขอบเขตพื้นท่ีของท้ัง 2 ข้อมูล   
 6.1.4 การรวมข้อมูลด้วยวิธี Merge เป็นการรวมข้อมูลหลายๆ ข้อมูลให้เป็นข้อมูลเดียวกัน สามารถ
ด าเนินการท้ังข้อมูลท่ีเป็น point, line และ polygon เพื่อเป็นการเช่ือมต่อแผนท่ีท่ีมีพิกัดภูมิศาสตร์อยู่ในพื้นท่ีใกล้เคียงกัน
หรือต่อกัน  
 6.1.5 การรวมข้อมูลด้วยวิธี Union เป็นการวิเคราะห์เชิงพื้นท่ีโดยการซ้อนทับระหว่างข้อมูล 2 ข้อมูล  
โดยท้ังขอบเขตพื้นท่ีของข้อมูลแผนท่ีและข้อมูลตาราง (Attribute) ของท้ัง 2 ข้อมูลยังคงอยู่เหมือนเดิม  
 6.1.6 การยุบรวมข้อมูล (Dissolve) เป็นการรวมข้อมูลพื้นท่ี (Polygon) ท่ีมีข้อมูลตาราง (Attribute 
data) เหมือนกันท่ีอยู่ใกล้เคียงเข้าด้วยกัน เพื่อลดความซ้ าซ้อนของข้อมูลให้น้อยลง 
 6.1.7 การสร้างระยะห่างหรือสร้างแนวกันชน (Buffer) เป็นการสร้างระยะทางท่ีห่างจากข้อมูลตามค่าท่ี
ก าหนดสามารถวิเคราะห์พื้นท่ีได้เพียง 1 ช้ันข้อมูล และเป็นการสร้างพื้นท่ีล้อมรอบข้อมูล (Point, Line หรือ Polygon)  
ของช้ันข้อมูลท่ีได้คัดเลือกไว้บางส่วน หรือหากไม่ได้เลือกไว้โปรแกรมจะสร้าง Buffer ให้ท้ังช้ันข้อมูล ผลท่ีได้รับคือ ช้ันข้อมูลใหม่
ท่ีมีขนาดความกว้างของพื้นท่ีจากต าแหน่งท่ีเลือกเท่ากับขนาดของ Buffer ท่ีได้ก าหนดและมีหน่วยตามท่ีก าหนด 

ล ำดับ ปัจจัยที่ใช้ในกำรกันออก เหตุผล 

6 แนวสายเคเบิลใต้น้ า 

ควรหลีกเลี่ยงการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลใกล้แนวสายเคเบิล ใต้น้ า 
เน่ืองจากการเคลื่อนตัวของแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลอาจท าให้เกิดความเสียหายต่อ
สายเคเบิลใต้น้ าได้ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ การพิจารณาอนุญาตให้ท าการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงท่ีจับสัตว์น้ าท่ีเป็น   สาธารณสมบัติของแผ่นดินให้ผิดไปจาก
สภาพเดิมท่ีเป็นอยู่เพื่อสร้างแหล่งอาศัยสัตว์น้ า 
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 6.2 การวิเคราะห์เชิงพื้นท่ีเพื่อประเมินพื้นท่ีท่ีเหมาะสมในการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลใช้วิธีซ้อนทับข้อมูล 
(Overlay Technique) แบบ Raster ระบบพิกัดภูมิศาสตร์แบบองศาทศนิยม พื้นหลักฐาน WGS 1984 
 6.3 การจัดระดับความเหมาะสมของพื้นท่ี หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลแล้วจะได้คะแนนรวม จากน้ันท าการจัดระดับ
ความเหมาะสมของพื้นท่ีจากสูตร  

พิสัย (Range) = (ค่าสูงสุด – ค่าต่ าสุด) 
                     จ านวนระดับความเหมาะสม  

 ในการศึกษาครั้งน้ี น าค่าคะแนนท่ีได้มาจัดเป็น 5 กลุ่ม เพื่อจัดระดับความเหมาะสมของพื้นท่ีเป็น 5 ระดับ  
คือ พื้นท่ีท่ีเหมาะสมมากที่สุด พื้นท่ีท่ีเหมาะสมมาก พื้นท่ีท่ีเหมาะสมปานกลาง พื้นท่ีท่ีเหมาะสมน้อย และพื้นท่ีท่ีเหมาะสม
น้อยท่ีสุด 
7. ขั้นตอนกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงพืน้ที่ มีข้ันตอนดังแสดงในภาพท่ี 3 ดังน้ี 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภำพที่ 3  ข้ันตอนการวิเคราะห์เชิงพื้นท่ี  

ปัจจัยที่ที่มีผลต่อการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล 

เก็บรวบรวมข้อมูล 

น ำเข้ำฐำนข้อมูล GIS 

วิเครำะห์ข้อมูลเชิงพื้นท่ีด้วยเทคนิคกำรซ้อนทับ 

พื้นท่ีท่ีมีศักยภำพในกำรจัดสร้ำง 
แหล่งอำศัยสัตว์ทะเล 
  

พื้นท่ีท่ีเหมำะสมในกำรจัดสร้ำง 
แหล่งอำศัยสัตว์ทะเล 
  

กันพื้นท่ีท่ีเป็นข้อจ ำกัดออก 

ควำมลึกของทะเล 

พื้นท้องทะเล 
ระยะห่ำงจำกท่ำเทียบ
เรือ เขตทะเลชำยฝ่ัง 

ระยะห่ำงจำกชำยฝ่ัง 

แนวปะกำรังธรรมชำติ 

แนวหญ้ำทะเล 
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ผลกำรศึกษำและวิจำรณผ์ล 
 

 ผลการศึกษาท่ีได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงพื้นท่ีในพื้นท่ีศึกษา (ตารางที่ 4) พบว่ามีรายละเอียดดังต่อไปน้ี  
 1. ความลึกของทะเล (Sea Depth) จากข้อมูลความลึกทะเลของกรมอุทกศาสตร์ ท าการจัดระดับช้ันความลึก
บริเวณพื้นท่ีศึกษาจังหวัดชลบุรีเป็น 6 ระดับ โดยประยุกต์จากการศึกษาของเพราลัย (2560) ดังแสดงในตารางท่ี 4 ภาพท่ี 4 
ผลการศึกษาพบว่าบริเวณพื้นท่ีศึกษาจังหวัดชลบุรีมีพื้นท่ีท่ีมีความลึก 20-25 เมตร มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 48.40 (1,789 
ตารางกิโลเมตร) ของพื้นท่ีศึกษา รองลงมา คือ พื้นท่ีท่ีมีความลึก 15-20เมตร คิดเป็นร้อยละ 22.13 (818 ตารางกิโลเมตร) 
พื้นท่ีท่ีมีความลึก 25-30 เมตร คิดเป็นร้อยละ 14.37 (531 ตารางกิโลเมตร) พื้นท่ีท่ีมีความลึก 10 - 15 เมตร คิดเป็นร้อยละ
7.36 (272 ตารางกิโลเมตร) พื้นท่ีท่ีมีความลึกมากกว่าหรือเท่ากับ 30 เมตร คิดเป็นร้อยละ 0.25 (9 ตารางกิโลเมตร)  
ของพื้นท่ีศึกษา ตามล าดับ ส่วนพื้นท่ีท่ีมีความลึกน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 เมตร คิดเป็นร้อยละ 7.49 (277.ตารางกิโลเมตร) 
ของพื้นท่ีศึกษา เป็นพื้นท่ีท่ีเป็นข้อจ ากัดในการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลตามระเบียบกรมประมง เรื่อง การขออนุญาตท า
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงท่ีจับสัตว์น้ าท่ีเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินให้ผิดไปจากสภาพเดิมท่ีเป็นอยู่ พ.ศ. 2559   
 2. ระยะห่างจากชายฝั่ง (Distance to Coast) ท าการสร้างแนวกันชน (Buffer) ระยะห่างจากชายฝั่งออกเป็น  
4 ระยะ ตามการศึกษาของเพราลัย (2560) ดังแสดงในตารางท่ี 4 ภาพท่ี 5 ผลการศึกษาพบว่าระยะห่างจากชายฝั่งมากกว่า 
หรือเท่ากับ 5.4 กิโลเมตร มีพื้นที่มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 79.22 (2,928 ตารางกิโลเมตร) ของพื้นที่ศึกษารองลงมา  
คือ ระยะห่างจากชายฝั่ง 3-5.4 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 8.74 (323 ตารางกิโลเมตร) ระยะห่างจากชายฝั่ง 1-3 กิโลเมตร 
คิดเป็นร้อยละ 7.71 (285 ตารางกิโลเมตร)และระยะห่างจากชายฝั่งน้อยกว่า 1 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 4.33 (160 ตาราง
กิโลเมตร) ของพื้นท่ีศึกษา ตามล าดับ 
 3. พื้นท้องทะเล (Sea Floor) จากข้อมูลพื้นท้องทะเลของกรมทรัพยากรธรณี สามารถจ าแนกลักษณะพื้นท้อง
ทะเลบริเวณพื้นท่ีศึกษาจังหวัดชลบุรีเป็น 4 กลุ่ม ดังแสดงในตารางท่ี 4 ภาพท่ี 6 ผลการศึกษาพบว่าพื้นท้องทะเลบริเวณ
ชายฝั่งจังหวัดชลบุรีมีลักษณะเป็นโคลนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 61.39 (2,269 ตารางกิโลเมตร) ของพื้นท่ีศึกษา รองลงมา 
คือ พื้นท้องทะเลที่มีลักษณะเป็นทรายปนโคลน คิดเป็น ร้อยละ 20.56 (760 ตารางกิโลเมตร) พื้นท้องทะเลท่ีมีลักษณะเป็น
โคลนปนทราย คิดเป็นร้อยละ 13.74 (508 ตารางกิโลเมตร) และพื้นท้องทะเลท่ีมีลักษณะเป็นทราย คิดเป็นร้อยละ 4.31 
(159 ตารางกิโลเมตร) ของพื้นท่ีศึกษา ตามล าดับ 
 4. ระยะห่างจากท่าเทียบเรือ (Distance to Fish Port) จากข้อมูลการส ารวจท่าเทียบเรือของศูนย์บัญชาการ
แก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) พบว่าจังหวัดชลบุรีมีท่าเทียบเรือจ านวน  16 แห่ง ท าการสร้าง 
แนวกันชน (Buffer) ระยะห่างจากท่าเทียบเรือเป็น 3 ระยะ ตามการศึกษาของวิรงรองและคณะ (2551) ดังแสดงในตารางท่ี 4  
ภาพท่ี 7 ผลการศึกษาพบว่าระยะห่างจากท่าเทียบเรือมากกว่า 20 กิโลเมตร มีพื้นท่ีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 43.61 (1,612 ตาราง
กิโลเมตร) ของพื้นท่ีศึกษา รองลงมา คือ ระยะห่างจากท่าเทียบเรือ 10 - 20 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 31.85 (1,177 ตาราง
กิโลเมตร) และระยะห่างจากท่าเทียบเรือ 0-10 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 24.54 (907 ตารางกิโลเมตร) ของพื้นที่ศึกษา 
ตามล าดับ 
 5. เขตทะเลชายฝั่ง (The area of responsibility of the Provincial Fishery Committee)  
ตามกฎกระทรวงก าหนดเขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ. 2560 จ าแนกพื้นท่ีศึกษาออกเป็น 2 เขต ได้แก่ เขตทะเลชายฝั่งและนอกเขต
ทะเลชายฝั่ง ดังแสดงในตารางท่ี 4 ภาพท่ี 8 ผลการศึกษาพบว่าพื้นท่ีนอกเขตทะเลชายฝั่ง คิดเป็นร้อยละ 64.34 (2,378 
ตารางกิโลเมตร) ของพื้นท่ีศึกษา และพื้นท่ีในเขตทะเลชายฝั่ง คิดเป็นร้อยละ 35.66 (1,318 ตารางกิโลเมตร) ของพื้นท่ีศึกษา 
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  6. ระยะห่างจากแนวปะการังธรรมชาติ (Distance to Natural Reef) จากข้อมูลแนวปะการังธรรมชาติ
ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ท าการสร้างแนวกันชน (Buffer) ระยะห่างจากแนวปะการังธรรมชาติเป็น 3 ระยะ 
ตามการศึกษาของวิรงรองและคณะ (2551) ดังแสดงในตารางท่ี 4 ภาพท่ี 9 ผลการศึกษาพบว่าระยะห่างจากแนวปะการัง
ธรรมชาติมากกว่า 3 กิโลเมตร มีพื้นท่ีมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 81.00 (2,994 ตารางกิโลเมตร) ของพื้นท่ีศึกษา รองลงมา  
คือ ระยะห่างจากแนวปะการังธรรมชาติ 1-3 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 12.82 (474 ตารางกิโลเมตร) และระยะห่างจาก 
แนวปะการังธรรมชาติ 0-1 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 6.18 (228 ตารางกิโลเมตร) ของพื้นท่ีศึกษา ตามล าดับ 
 7. ระยะห่างจากแนวหญ้าทะเล (Distance to Seagrass Bed) จากข้อมูลแนวหญ้าทะเลของกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง ท าการสร้างแนวกันชน (Buffer) ระยะห่างจากแนวหญ้าทะเลเป็น 3 ระยะ โดยประยุกต์จากการศึกษาของ
วิรงรองและคณะ (2551) ดังแสดงในตารางท่ี 4 ภาพท่ี 10 ผลการศึกษาพบว่าระยะห่างจากแนวหญ้าทะเลมากกว่า  
3 กิโลเมตร มีพื้นท่ีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 93.86 (3,469 ตารางกิโลเมตร) ของพื้นท่ีศึกษา รองลงมา คือ ระยะห่างจาก 
แนวหญ้าทะเล 1-3 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 3.92 (145 ตารางกิโลเมตร) และระยะห่างจากแนวหญ้าทะเล 0-1 กิโลเมตร  
คิดเป็นร้อยละ 2.22 (82 ตารางกิโลเมตร) ของพื้นท่ีศึกษา ตามล าดับ 
 เมื่อน าปัจจัยเชิงพื้นท่ีท้ัง 7 ปัจจัยมาท าการวิเคราะห์เชิงพื้นท่ีด้วยวิธีซ้อนทับ (Overlay Technique) และ 
จัดระดับศักยภาพของพื้นท่ีในการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลเป็น 5 ระดับ ได้แก่ พื้นท่ีท่ีมีศักยภาพมากท่ีสุด คิดเป็น 
ร้อยละ 0.95 (35.ตารางกิโลเมตร) พื้นท่ีท่ีมีศักยภาพมาก คิดเป็นร้อยละ 1.70 (63.ตารางกิโลเมตร) พื้นท่ีท่ีมีศักยภาพ 
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 9.95 (368 ตารางกิโลเมตร) พื้นท่ีท่ีมีศักยภาพน้อย คิดเป็นร้อยละ 19.62 (725 ตารางกิโลเมตร) 
และพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 67.78 (2,505 ตารางกิโลเมตร) ของพื้นท่ีศึกษา ตามล าดับ  ดังแสดงในตาราง
ท่ี 5 ภาพท่ี 11 
 จากน้ันน าพื้นท่ีท่ีศักยภาพในการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลท่ีได้จากการวิเคราะห์เชิงพื้นท่ีท าการกันพื้นท่ี 
(Masking) ท่ีท่ีเป็นข้อจ ากัด (Constrained Area) ในการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลออกไปจากพื้นท่ีศึกษา พื้นท่ีดังกล่าว
คิดเป็นร้อยละ 15.40 (569 ตารางกิโลเมตร) ของพื้นท่ีศึกษา ได้แก่ พื้นท่ีท่ีลึกน้อยกว่า 10 เมตร จากแนวความลึกน้ า 
ศูนย์เมตร พื้นท่ีจากขอบฝั่งจนถึงแนวความลึกน้ าศูนย์เมตร พื้นท่ีแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลท่ีสร้างไว้แล้ว พื้นท่ีเลี้ยงหอยทะเล  
เขตหวงห้ามทางทหาร และแนวสายเคเบิลใต้น้ า ดังแสดงในตารางท่ี 6 ภาพท่ี 12 จะได้พื้นท่ีท่ีเหมาะสมในการจัดสร้าง 
แหล่งอาศัยสัตว์ทะเล 5 ระดับ ได้แก่ ได้แก่ พื้นท่ีท่ีเหมาะสมมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.54 (20 ตารางกิโลเมตร) พื้นท่ีท่ี
เหมาะสมมาก คิดเป็นร้อยละ 1.24 (46 ตารางกิโลเมตร) พื้นท่ีท่ีเหมาะสมปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 6.12 (226 ตาราง
กิโลเมตร) พื้นท่ีท่ีเหมาะสมน้อย คิดเป็นร้อยละ 14.05 (519 ตารางกิโลเมตร) และพื้นท่ีท่ีเหมาะสมน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
62.67 (2,316 ตารางกิโลเมตร) ของพื้นท่ีศึกษา ตามล าดับดังแสดงใน ตารางที่ 7 ภาพท่ี 13 
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ตำรำงที่ 4  ปัจจัยท่ีใช้ในการวิเคราะห์เชิงพื้นท่ี เกณฑ์ความเหมาะสม และสัดส่วนของเกณฑ์ความเหมาะสม  

ต่อพื้นท่ีศึกษา (ตร.กม.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
  

ล ำดับ 
ปัจจัยที่ใช้ในกำรวิเครำะห์

เชิงพื้นที่ 
เกณฑ์ควำมเหมำะสม พื้นที่ (ตร.กม.) ร้อยละ 

1 ความลึกของทะเล  

≤ 10 ม. 
10 - 15 ม. 
15 - 20 ม. 
20 - 25 ม. 
25 - 30 ม. 
≥ 30 ม. 

277 
272 
818 

1,789 
531 
9 

7.49 
7.36 
22.13 
48.40 
14.37 
0.25 

2 ระยะห่างจากชายฝั่ง  

< 1 กม. 
1 - 3 กม. 

3 – 5.4 กม. 
≥ 5.4 กม. 

160 
285 
323 

2,928 

4.33 
7.71 
8.74 
79.22 

3 พื้นท้องทะเล 

โคลน 
โคลนปนทราย 
ทรายปนโคลน 

ทราย 

2,269 
508 
760 
159 

61.39 
13.74 
20.56 
4.31 

4 ระยะห่างจากท่าเทียบเรือ  
0-10 กม. 
10-20 กม. 
>20 กม 

907 
1,177 
1,612 

24.54 
31.85 
43.61 

5 เขตทะเลชายฝั่ง  
ในเขตทะเลชายฝั่ง 

นอกเขตทะเลชายฝั่ง 
1,318 
2,378 

35.66 
64.34 

6 แนวปะการังธรรมชาติ 
0-1 กม. 
1-3 กม. 
>3 กม. 

228 
474 

2,994 

6.18 
12.82 
81.00 

7 แนวหญ้าทะเล 
0-1 กม. 
1-3 กม. 
>3 กม. 

82 
145 

3,469 

2.22 
3.92 
93.86 
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ภำพที่ 4  แผนท่ีแสดงความลึกของทะเลบริเวณพื้นท่ีศึกษาจังหวัดชลบุรี 
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ภำพที่ 5  แผนท่ีแสดงระยะห่างจากชายฝั่งบริเวณพื้นท่ีศึกษาจังหวัดชลบุรี 
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ภำพที่ 6  แผนท่ีแสดงพื้นท้องทะเลบริเวณพื้นท่ีศึกษาจังหวัดชลบุรี 
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ภำพที่ 7  แผนท่ีแสดงระยะห่างจากท่าเทียบเรือบริเวณพื้นท่ีศึกษาจังหวัดชลบุรี 
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ภำพที่ 8  แผนท่ีแสดงเขตทะเลชายฝั่งบริเวณพื้นท่ีศึกษาจังหวัดชลบุรี 
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ภำพที่ 9  แผนท่ีแสดงแนวปะการังธรรมชาติบริเวณพื้นท่ีศึกษาจังหวัดชลบุรี 
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ภำพที่ 10  แผนท่ีแสดงแนวหญ้าทะเลบริเวณพื้นท่ีศึกษาจังหวัดชลบุรี 
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ระดับศักยภำพของพื้นที่       พื้นที่ (ตร.กม.)           ร้อยละ 
พื้นที่ที่มีศักยภำพมำกที่สุด 

พื้นที่ที่มีศักยภำพมำก 

พื้นที่ที่มีศักยภำพปำนกลำง 

พื้นที่ที่มีศักยภำพนอ้ย 

พื้นที่ที่มีศักยภำพนอ้ยที่สุด 

35 

63 

368 

725 

2,505 

         0.95 

         1.70 

         9.95 

         19.62 

          67.78 

พื้นที่ที่มีศักยภำพรวม 3,696             100 

ตำรำงที่ 5  พื้นท่ีท่ีมีศักยภาพในการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลในบริเวณพื้นท่ีศึกษา 

ตำรำงที่ 6  พื้นท่ีท่ีเป็นข้อจ ากัดในการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลในบริเวณพื้นท่ีศึกษา 

พื้นที่ที่เป็นข้อจ ำกัด พื้นที่ (ตร.กม.) ร้อยละ 
พื้นที่จำกขอบฝั่งจนถึงแนวควำมลึกน้ ำศนูย์เมตร 

พื้นที่ที่ลึกน้อยกว่ำ 10 เมตรจำกแนวควำมลึกน้ ำศูนย์เมตร 

ต ำแหน่งแหล่งอำศยัสัตว์ทะเลที่วำงไว้แล้ว 

พื้นที่เลี้ยงหอยทะเล 

เขตหวงห้ำมทำงทหำร 

แนวสำยเคเบลิใต้น้ ำ 

56            

347              

3 

58 

39 

66 

1.53 

9.39 

0.08 

1.57 

1.07 

1.76 
พื้นที่ที่เป็นข้อจ ำกัดรวม 569 15.40 

ตำรำงที่ 7  พื้นท่ีท่ีเหมาะสมในการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลในบริเวณพื้นท่ีศึกษา 

ระดับควำมเหมำะสมของพื้นที่ พื้นที่ (ตร.กม.) ร้อยละ 
พื้นที่ที่เหมำะสมมำกที่สุด 

พื้นที่ที่เหมำะสมมำก 

พื้นที่ที่เหมำะสมปำนกลำง 

พื้นที่ที่เหมำะสมน้อย 

พื้นที่ที่เหมำะสมน้อยที่สุด 

20 

46 

226 

519 

2,316 

0.54 

1.24 

6.12 

14.05 

62.67 
พื้นที่ที่เหมำะสมรวม 3,127 84.60 
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ภำพที่ 11  แผนท่ีแสดงพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพในการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลบริเวณพื้นท่ีศึกษาจังหวัดชลบุรี 
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ภำพที่ 12  แผนท่ีแสดงพื้นท่ีท่ีเป็นข้อจ ากัดในการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลบริเวณพื้นท่ีศึกษาจังหวัดชลบุรี 
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ภำพที่ 13  แผนท่ีแสดงพื้นท่ีท่ีเหมาะสมในการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลบริเวณพื้นท่ีศึกษาจังหวัดชลบุรี  
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สรุปผลกำรศกึษำและข้อเสนอแนะ 
  
 ผลจากการศึกษาพบว่าบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดชลบุรีมีพื้นท่ีท่ีเหมาะสมมากท่ีสุด เหมาะสมมาก 
เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมน้อย และเหมาะสมน้อยท่ีสุดในการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลเท่ากับ 20, 46, 226, 519 
และ 2,316.ตารางกิโลเมตร ตามล าดับ นอกจากน้ีมีพื้นท่ีท่ีเป็นข้อจ ากัดในการสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล 569 ตาราง
กิโลเมตร การวิเคราะห์เชิงพื้นท่ีท าให้สามารถแสดงระดับความเหมาะสมของพื้นท่ีในการสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลอย่าง
ชัดเจนท าให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบ 
 การตัดสินใจในการคัดเลือกพื้นท่ีและจัดล าดับความส าคัญของพื้นท่ีในการสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากร ท าให้ข้ันตอนการด าเนินการจัดสร้างเป็นไปอย่างรวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน และเป็นแนวทางในการวิเคราะห์เชิงพื้นท่ีเพื่อประเมินพื้นท่ีท่ีเหมาะสมในการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลในพื้นท่ี
อื่นๆ ต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม แต่ละจังหวัดมีลักษณะทางกายภาพและความพร้อมของข้อมูลเชิงพื้นท่ีบริเวณชายฝั่งทะเลไม่
เหมือนกัน ซึ่งท าให้วิธีวิเคราะห์และข้ันตอนการศึกษาแตกต่างกันไปตามพื้นท่ี 
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