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การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลจังหวัดชลบุรีด้วยการวิเคราะห์เชิง พื้นที่
โดยใช้ปัจจัยเชิงพื้นที่ในการวิเคราะห์ 7 ปัจจัย ได้แก่ ความลึกของทะเล ระยะห่างจากชายฝั่ง พื้นท้องทะเล เขตทะเลชายฝั่ง ระยะห่างจากท่าเทียบเรือ
แนวปะการังธรรมชาติ แนวหญ้าทะเล มาทาการวิเคราะห์เชิงพื้นที่โดยวิธีซ้อนทับด้วยโปรแกรมด้านภูมิสารสนเทศ และกันพื้นที่ที่เป็นข้อจากัด เช่น พื้นที่
จากขอบฝั่งถึงแนวความลึกน้าศูนย์เมตร พื้นที่ที่ลึกน้อยกว่า 10 เมตรจากแนวความลึกน้าศูนย์เมตร เขตหวงห้ามทางทหาร สายเคเบิลใต้น้า เป็นต้น
ออกจากพื้นที่ศึกษา ผลการศึกษาสามารถจัดระดับความเหมาะสมของพื้นที่ในการสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลจังหวัดชลบุรีออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ พื้นที่ที่
เหมาะสมมากที่สุด พื้นที่ที่เหมาะสมมาก พื้นที่ที่เหมาะสมปานกลาง พื้นที่ที่เหมาะสมน้อย และพื้นที่ที่เหมาะสมน้อยที่สุด โดยพบว่าบริเวณชายฝั่งทะเล
จังหวัดชลบุรีมีพื้นที่ที่เหมาะสมมากที่สุด เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมน้อย และเหมาะสมน้อยที่สุดในการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
เท่ า กับ 20, 46, 226,.519 และ 2,316.ตารางกิ โลเมตร ตามลาดั บ นอกจากนี้ พ บว่ า บริ เวณชายฝั่ งจั ง หวั ดชลบุ รีมี พื้ นที่ที่ เป็ นข้ อจ ากั ดในการ สร้ า ง
แหล่งอาศัยสัตว์ทะเล 569 ตารางกิโลเมตร ผลการวิเคราะห์เชิงพื้นที่สามารถแสดงระดับความเหมาะสมของพื้นที่ในการสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลอย่าง
ชัดเจน ทาให้สามารถจัดลาดับความสาคัญของพื้นที่ในการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ลดความขั ดแย้งในการใช้ทรัพย ากร
ทาให้ขั้นตอนการดาเนินการจัดสร้างเป็นไปอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และเป็นแนวทางในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่เพื่อประเมินพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดสร้าง
แหล่งอาศัยสัตว์ทะเลในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป
คำสำคัญ : พื้นที่เหมาะสม แหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ชลบุรี วิเคราะห์เชิงพื้นที่

Abstract
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.
Key words : Site Suitability, Artificial Marine Habitat, Chon Buri , Spatial Analysis
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คำนำ
แหล่งอาศัยสัตว์ทะเล หมายถึง สิ่งก่อสร้างไม่ว่าจะมีลักษณะหรือรูปร่างอย่างใดที่ได้สร้างหรือจัดทาขึ้นในที่จับ
สัตว์น้า ซึ่งมุ่งหมายโดยตรงหรือโดยอ้อมเพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้าโดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการทาการประมง และ
ให้หมายความถึงแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (Artificial Habitats) หรือ ปะการังเทียม (Artificial Reefs) (กรมประมง, 2559)
การจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลเป็นแนวทางที่สาคัญในการฟื้นฟูทรัพยากรประมงทะเล และแหล่งทาการประมงบริเวณ
ชายฝั่ง กรมประมงเป็นหน่วยงานหลักในการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลของประเทศไทย ตั้งแต่
พ.ศ. 2521 จนถึงปัจจุบัน โดยมีการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลแล้วทั้งสิ้นจานวน 885 แห่ง ในพื้นที่ 20 จังหวัดชายฝั่ง
ทะเล โดยเป็นงบของกรมประมงจานวน 599 แห่ง (กมลพันธ์, 2560) วัส ดุที่จัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลมีหลายชนิด
คือ ยางรถยนต์ แท่ งคอนกรีตรู ปลูกบาศก์ แผ่นคอนกรีตประกอบเป็นชุ ดสี่เหลี่ยม แท่งคอนกรีต สามเหลี่ยม พีระมิ ด
ปลอกบ่อคอนกรีต.ท่อคอนกรีต ตู้รถไฟ รถถัง และรถยนต์ ปัจจุบันกรมประมงใช้แท่งคอนกรีตแบบโครงสี่เหลี่ยม มีขนาด
กว้าง ยาว สูง เท่ากันทุกด้าน ขนาด 1.5 เมตร มีพื้นที่หน้าตัดโครง 17 x 17 เซนติเมตร น้าหนักประมาณ 1,060 กิโลกรัม
และมีน้าหนักในน้าทะเลประมาณ 600 กิโลกรัม เป็นวัส ดุในการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (สานักวิจัยและพัฒนา
ประมงทะเล, ม.ป.ป.)
ระเบียบกรมประมง เรื่อง การขออนุญาตทาการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จับสัตว์น้าที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
ให้ผิดไปจากสภาพเดิมที่เป็นอยู่ พ.ศ. 2559 ได้กาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์น้า
ดังต่อไปนี้
1) บริเ วณที่ส ร้ างแหล่ งอาศัย สัตว์น้าต้ องไม่กี ดขวางหรือเป็ นอุปสรรคต่อการสัญจรทางน้าและได้ รับความ
เห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) การสร้า งแหล่ งอาศัยสั ตว์น้าในทะเล ต้ องมีระดั บความลึก ของน้าทะเลบริเ วณที่ส ร้า ง ขณะน้ าลงต่าสุ ด
ไม่น้อยกว่า 10 เมตร
3) ต้องไม่เป็นพื้นที่ซึ่งได้ประกาศกาหนดให้เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
4) ต้องไม่เป็นพื้นที่หวงห้ามเพื่อการใช้ประโยชน์ตามกฎหมายอื่น เช่น เขตร่องน้าเดินเรือ เขตจอดเรือ เขตพื้นที่
ท่าเรือ เขตสัมปทานขุดแร่หรือแก๊สธรรมชาติหรือน้ามัน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความเห็นชอบ
แล้ว ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการนั้น
5) ต้องไม่เป็นพื้นที่หวงห้ามทางการทหารหรือพื้นที่ที่อาจจะกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ เขตฝึกซ้อมทาง
ทะเลของหน่วยทหารเรือหรือเขตติดต่อชายแดนระหว่างประเทศ เว้นแต่ในกรณีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความเห็นชอบ
แล้ว ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการนั้น
6) วัสดุที่ใช้สาหรับสร้างแหล่งอาศัยสัตว์น้าต้องมีความคงทนแข็งแรง ไม่ลอยน้า และต้องไม่ก่อให้เกิดเป็นมลพิษ
ร้ายแรงต่อสภาพของที่จับสัตว์น้า หรือต้องเป็นประเภท ชนิด ขนาด หรือรูปแบบตามที่กรมประมงกาหนด
การคัดเลือกพื้นที่เป็นขั้นตอนหนึ่งที่มีความสาคัญอย่างมากในการดาเนินการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มทุน ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการประเมินพื้นที่ที่เหมาะสมในการสร้าง
แหล่งอาศัยสัตว์ทะเลโดยการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ด้วยโปรแกรมด้านภูมิส ารสนเทศบริเวณชายฝั่งจังหวัดชลบุรี ซึ่งจังหวัด
ชลบุรีเป็นจังหวัดที่มีความสาคัญทางการประมงมากจังหวัดหนึ่ง โดยมีแนวชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 160 กิโลเมตร มีเกาะ
จานวน 45 เกาะ มีอาเภอทั้งหมด 11 อาเภอ และมีอาเภอที่ติดชายฝั่งทะเลจานวน 5 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมืองชลบุรี
อาเภอศรีราชา อาเภอบางละมุง อาเภอสัตหีบ อาเภอเกาะสีชัง (สานักงานจังหวัดชลบุรี, 2560)
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วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ประเมิ น พื้ น ที่ ที่ เ หมาะสมในการจั ด สร้ า งแหล่ ง อาศั ย สั ต ว์ ท ะเลบริ เ วณชายฝั่ ง ทะเลจั ง หวั ด ชลบุ รี
ด้วยการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
2. เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์น้าจังหวัดชลบุรีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อเป็นแนวทางการประเมินพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป
ขอบเขตกำรศึกษำ
ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ใช้วิธีวิเคราะห์เชิงพื้นที่เพื่อประเมินพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดชลบุรี โดยใช้ปัจจัยเชิงพื้นที่ในการวิเคราะห์ 7 ปัจจัย ได้แก่ ความลึกของทะเล ระยะห่างจาก
ชายฝั่ง พื้นท้องทะเล เขตทะเลชายฝั่ง ระยะห่างจากท่าเทียบเรือ แนวปะการังธรรมชาติ แนวหญ้าทะเล มาวิเคราะห์เพื่อ
สร้า งแบบจ าลองเชิงพื้นที่และกันพื้นที่ที่เป็นข้อจากัดในการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลออกไป โดยใช้โปรแกรม ด้าน
ภูมิส ารสนเทศมาช่วยในการสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูล ในแต่ล ะปัจ จัยเพื่อนาไปสู่การวิเคราะห์และแสดงผล ระดับ
ความเหมาะสมของพื้นที่ในการจัดสร้างแหล่งอาศัย สัตว์ทะเลในรูปแบบแผนที่
วิธีดำเนินกำร
1. กำหนดพื้นที่ศึกษำ
บริเวณ 30 กิโลเมตร นับจากขอบฝั่งจังหวัดชลบุรี (ภาพที่ 1)
2. อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ
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. ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรศึกษำ
ตุลาคม 2559 – กรกฎาคม 2560
4. รวบรวมข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ใช้ในกำรวิเครำะห์
ผู้วิจัยได้ทาการรวบรวมข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ใช้ในการวิเคราะห์จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังมีรายละเอียด
ตาม ตารางที่ 1
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ภำพที่ 1 แผนที่แสดงพื้นที่ศึกษาบริเวณชายฝั่งจังหวัดชลบุรี
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ตำรำงที่ 1 ข้อมูลเชิงพื้นที่ที่รวบรวมจากหน่วยงานต่าง ๆ
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15

รำยกำรข้อมูล
ขอบเขตการปกครอง
เส้นทางคมนาคม
พื้นท้องทะเล
ความลึกของทะเล
เขตสัมปทานปิโตรเลียม
แนวปะการังธรรมชาติ
แนวหญ้าทะเล
เขตอุทยานแห่งชาติทางทะเล
ตาแหน่งท่าเทียบเรือ
ตาแหน่งแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
พื้นที่เลี้ยงหอยทะเล
เขตทะเลชายฝั่ง
แนวสายเคเบิลใต้น้า
เขตหวงห้ามทางทหาร

ที่มำข้อมูล

กรมการปกครอง
กรมทางหลวง
กรมทรัพยากรธรณี
กรมอุทกศาสตร์
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทาประมงผิดกฎหมาย
กรมประมง
กรมประมง
กรมประมง
กรมอุทกศาสตร์
กรมอุทกศาสตร์

ผู้วิจัยได้ตรวจสอบข้อมูลเชิงพื้นที่ที่รวบรวมจากหน่วยงานต่าง ๆ พบว่าไม่มีเขตอุทยานแห่งชาติ เขตสัมปทาน
ปิโตรเลียม ในพื้นที่ศึกษา ทาให้ไม่ต้องนาปัจจัยดังกล่าวมาวิเคราะห์ในการศึกษาครั้งนี้ (ภาพที่ 2)
5. กำหนดปัจจัยและระดับควำมเหมำะสมในกำรวิเครำะห์
ผู้วิจัยได้กาหนดปัจจัย ระดับความเหมาะสม และค่าคะแนนในการประเมินพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดสร้างแหล่ง
อาศัยสัตว์ทะเลครั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตให้จัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลจากระเบียบกรมประมง เรื่อง
การขออนุญาตทาการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จับสัตว์น้าที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินให้ผิดไปจากสภาพเดิมที่เป็นอยู่
พ.ศ.2559 เป็นหลักและศึกษาจากเอกสารอ้างอิงต่างๆ รวมถึงคานึงถึงความเหมาะสมทางวิชาการและความพร้อมของ
ข้อมูลเชิงพื้นที่ที่รวบรวมจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องนามาประยุกต์ใช้เพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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ภำพที่ 2 แผนที่แสดงข้อมูลเชิงพื้นที่ต่าง ๆ ที่ใช้ในการศึกษา
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5.1 การกาหนดปัจจัย
5.1.1..ความลึกของทะเล ควรจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลบริเวณที่มีระดับความลึกที่เหมาะสม.ไม่ควร
วางในบริเวณที่ตื้นเกินไป เพราะจะกีดขวางการสัญจรทางน้าและได้รับผลกระทบจากคลื่น ทาให้แหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
พังทลายได้ ในขณะเดียวกันไม่ควรจัดสร้างในบริเวณที่ลึกเกินไปเพราะจะทาให้ชาวประมงต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงในการ
เดินทางไปทาการประมง ระเบียบกรมประมงฯ กาหนดไว้ว่า การสร้างแหล่งอาศัยสัตว์น้าในทะเลต้องมีระดับความลึกของ
น้าทะเลบริเวณที่สร้างขณะน้าลงต่าสุดไม่น้อยกว่า 10 เมตร ในขณะที่การศึกษาของเพราลัย (2560) รายงานว่าที่ระดับ
ความลึกน้อ ยกว่า 11.5 เมตร ให้กัน ออก ระดับ ความลึก ที่ 11.6-15.0 เมตร เหมาะสมมากที่สุด , ระดับ ความลึก ที่
15.1-20.0 เมตร เหมาะสมมาก, ระดับความลึกที่ 20.1-25.0 เมตร เหมาะสมปานกลาง, ระดับความลึกที่ 25.1-30.0 เมตร
เหมาะสมน้อย, ระดับความลึกที่มากกว่า 30 เมตร เหมาะสมน้อยที่สุด
5.1.2 ระยะห่างจากชายฝั่ง ควรจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลห่างจากชายฝั่งทะเลในระยะที่เหมาะสม
ไม่ควรจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลอยู่ใกล้ชายฝั่งมากเกินไปเพราะอาจได้รับผลกระทบจากคลื่นหรืออยู่ใกล้ปากแม่น้า
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงความเค็ มของน้ าทะเลอย่ างรวดเร็ วในฤดู น้าหลากและเป็นพื้ นที่ ซึ่งมี ปริ มาณตะกอน
แขวนลอยในน้ามากทาให้ตะกอนทับถมที่ผิววัสดุ.จนสิ่งมีชีวิตประเภทเกาะติดไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ .ในขณะเดียวกันไม่ควร
จัดสร้า งแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลอยู่ไกลจากชายฝั่งมากเกินไปเพราะจะทาให้ชาวประมงพื้นบ้านเสียค่าใช้จ่ายสูงขึ้นในการ
เดินทางไปทาการประมง
5.1.3 พื้นท้องทะเล พื้นท้องทะเลที่เหมาะสมต่อการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลควรมีลักษณะเป็น
พื้นแข็ง เพื่อป้องกันการจมตัวของแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (Tseng et al, 2001)
5.1.4 ระยะห่างจากท่าเทียบเรือ พื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลไม่ควรอยู่ไกลจาก
ท่าเทียบเรือมากเกินไป ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและประหยัดงบประมาณในการขนส่งวัสดุที่ใช้ในการจัดสร้างแหล่ง อาศัย
สัตว์ทะเลรวมถึงการเดินทางไปสารวจ จัดวาง ประเมิน และติดตามผลการจัดสร้าง แหล่งอาศัยสัตว์ทะเลของหน่วยงานที่
จัดสร้าง และนอกจากนี้ยังสร้างความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่นิยมการตกปลาในแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
5.1.5 เขตทะเลชายฝั่ง การกาหนดเขตทะเลชายฝั่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเขตอ้างอิงในการแบ่ง เขต
ทาการประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์รวมทั้งใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพ ยากร สัตว์น้าเพื่อให้เป็นไป ตาม
พระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 มาตรา 5 ทั้งนี้ เพื่อให้ชาวประมงพื้นบ้านมีเขตทาการประมงที่ ชัดเจนลดความขัดแย้ง
ในการประกอบอาชีพกับชาวประมงพาณิชย์ และลดการทาลายทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับที่ มี
แนวทางการแก้ไขปัญหาการทาการประมงผิดกฎหมายของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทาการประมงผิด กฎหมาย
(ศปมผ .) ตามกฎกระทรวง กาหนดเขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ.2560 (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , 2560) โดยกาหนดให้
จังหวัดชลบุรีมีเขตทะเลชายฝั่ง ดังต่อไปนี้
(1) ระยะสามไมล์ทะเลนับจากแนวชายฝั่งทะเลที่น้าทะเลจรดแผ่นดินบริเวณชายฝั่ง
(2) ระยะหนึ่งจุดหกไมล์ทะเลนับจากแนวชายฝั่งทะเลที่น้าทะเลจรดแผ่นดินบริเวณชายเกาะ
5.1.6 ระยะห่างจากแนวปะการังธรรมชาติ .พื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดสร้างแหล่ง อาศัยสัตว์ทะเลควรอยู่
ใกล้แนวปะการั งธรรมชาติ เพื่อให้มี ความเชื่อมโยงทางระบบนิเวศทาให้ สัตว์น้าย้ายมาอาศัยในแหล่ง อาศัย สั ตว์ทะเล
ที่สร้างใหม่รวดเร็วขึ้น

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2561

Volume 1 Number 1 January – March 2018

วารสารการประมงอิเล็กทรอนิกส์ 205

5.1.7 ระยะห่างจากแนวหญ้าทะเล พื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ควรอยู่ ใกล้
แนวหญ้าทะเลเพื่อให้มีความเชื่อมโยงทางระบบนิเวศทาให้สัตว์น้าย้ายมาอาศัยในแหล่งอาศัย สัตว์ทะเลที่สร้างใหม่รวดเร็วขึ้น
เช่นเดียวกับแนวปะการังธรรมชาติ
5.2.การกาหนดเกณฑ์ความเหมาะสม ระดับความเหมาะสม และค่าคะแนนของปัจจัยต่าง ๆ ในการศึกษาครั้งนี้
ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้จากการศึกษาของเพราลัย (2560) และวิรงรองและคณะ (2551) โดยจาแนกคะแนนความเหมาะสม
ของปัจจัยเป็น 5.ระดับ (เหมาะสมมากที่สุด = 5, เหมาะสมมาก = 4, เหมาะสมปานกลาง = 3, เหมาะสมน้อย = 2,
เหมาะสมน้อยที่สุด = 1) ดังแสดงในตารางที่ 2
ตำรำงที่ 2 ปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์ เกณฑ์ความเหมาะสม ระดับความเหมาะสมในการศึกษาครั้งนี้
ปัจจัยที่ใช้ในกำวิเครำะห์
เชิงพื้นที่

เกณฑ์ควำมเหมำะสม

ระดับควำมเหมำะสม

ความลึกของทะเล

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

พื้นที่กันออก
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมาก
เหมาะสมปานกลาง
เหมาะสมน้อย
เหมาะสมน้อยที่สุด

ระยะห่างจากชายฝั่งทะเล/ เกาะ

< 1 กม.
1 - 3 กม.
3 – 5.4 กม.
≥ 5.4 กม.

เหมาะสมน้อย
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมปานกลาง

พื้นท้องทะเล

โคลน
โคลนปนทราย
ทรายปนโคลน
ทราย

เหมาะสมน้อยที่สุด
เหมาะสมน้อย
เหมาะสมปานกลาง
เหมาะสมมาก

4

ระยะห่างจากท่าเทียบเรือ

0-10 กม.
10-20 กม.
>20 กม

เหมาะสมมาก
เหมาะสมปานกลาง
เหมาะสมน้อย

5

เขตทะเลชายฝั่ง

ในเขตทะเลชายฝั่ง
นอกเขตทะเลชายฝั่ง

เหมาะสมมาก
เหมาะสมน้อย

ลำดับ

1

2

3
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ตำรำงที่ 2 ปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์ เกณฑ์ความเหมาะสม ระดับความเหมาะสมในการศึกษาครั้งนี้ (ต่อ)
ลำดับ

ปัจจัยที่ใช้ในกำรวิเครำะห์
เชิงพื้นที่

6

แนวปะการังธรรมชาติ

7

แนวหญ้าทะเล

เกณฑ์ควำมเหมำะสม

ระดับควำมเหมำะสม

0-1 กม.
1-3 กม.
>3 กม.
0-1 กม.
1-3 กม.
>3 กม.

เหมาะสมมาก
เหมาะสมปานกลาง
เหมาะสมน้อย
เหมาะสมมาก
เหมาะสมปานกลาง
เหมาะสมน้อย

ในการศึกษาครั้งนี้ พบว่ามีพื้นที่ที่เป็นข้อจากัดไม่ควรจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลเพื่อไม่ให้เกิดความ
ขัดแย้งในการใช้พื้นที่หรือผลกระทบอื่น ๆ และเป็นไปตามระเบียบกรมประมงฯ ผู้วิจัยจึงทาการกันพื้นที่ดังกล่าวออก
จากพื้นที่ศึกษารายละเอียดพื้นที่ที่เป็นข้อจากัดในการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ดังแสดงในตารางที่ 3
ตำรำงที่ 3 ข้อมูลเชิงพื้นที่ที่เป็นข้อจากัดในการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
ลำดับ

ปัจจัยที่ใช้ในกำรกันออก

1

พื้นที่ที่ลึกน้อยกว่า 10 เมตร
จากแนวความลึกน้าศูนย์เมตร

2

พื้นที่จากขอบฝั่งจนถึง
แนวความลึกน้าศูนย์เมตร

3

พื้นที่แหล่งอาศัยสัตว์น้าที่สร้างไว้แล้ว

4

พื้นที่เลี้ยงหอยทะเล

5

เขตหวงห้ามทางทหาร
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เหตุผล
เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาอนุ ญ าตให้ ท าการแก้ ไ ข
เปลี่ ย นแปลงที่ จั บ สั ต ว์ น้ าที่ เ ป็ น สาธารณสมบั ติ ข องแผ่ น ดิ น
ให้ผิดไปจากสภาพเดิมที่เป็นอยู่เพื่อสร้างแหล่งอาศัยสัตว์น้า
ตื้น ทาให้กีดขวางการสัญจรทางน้า
ควรจัดสร้างในแหล่งใหม่ที่ไม่เคยมีการจัดสร้างแหล่ง อาศัยสัตว์
ทะเลมาก่อน เพื่อขยายแหล่งทาการประมงไปยังพื้นที่ อื่น ๆ
เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาอนุ ญ าตให้ ท าการแก้ ไ ข
เปลี่ ย นแปลงที่ จั บ สั ต ว์ น้ าที่ เ ป็ น สาธารณสมบั ติ ข องแผ่ น ดิ น
ให้ผิดไปจากสภาพเดิมที่เป็นอยู่เพื่อสร้างแหล่งอาศัยสัตว์น้า
เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาอนุ ญ าตให้ ท าการแก้ ไ ข
เปลี่ ย นแปลงที่ จั บ สั ต ว์ น้ าที่ เ ป็ น สาธารณสมบั ติ ข องแผ่ น ดิ น
ให้ผิดไปจากสภาพเดิมที่เป็นอยู่เพื่อสร้างแหล่งอาศัยสัตว์น้า
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ตำรำงที่ 3 ข้อมูลเชิงพื้นที่ที่เป็นข้อจากัดในการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ต่อ)
ลำดับ

ปัจจัยที่ใช้ในกำรกันออก

6

แนวสายเคเบิลใต้น้า

เหตุผล
ควรหลี กเลี่ ยงการจัดสร้างแหล่งอาศั ยสัตว์ ทะเลใกล้ แนวสายเคเบิล ใต้ น้ า
เนื่องจากการเคลื่อนตัวของแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลอาจทาให้เกิดความเสียหายต่อ
สายเคเบิลใต้น้าได้ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ การพิจารณาอนุญาตให้ทาการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จับสัตว์น้าที่เป็น สาธารณสมบัติของแผ่นดินให้ผิดไปจาก
สภาพเดิมที่เป็นอยู่เพื่อสร้างแหล่งอาศัยสัตว์น้า

ปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล แต่ผู้วิจัยไม่ได้นามาวิเคราะห์ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่
ความลาดชัน (Slope) เนื่องจากพื้นท้องทะเลบริเวณชายฝั่งอ่าวไทยมีลักษณะค่อนข้างราบเรียบไม่ทาให้เกิดผลกระทบต่อ
การจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (วิรงรอง และคณะ, 2551)
6. วิเครำะห์ข้อมูล
6.1 การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ ใช้เครื่องมือวิเคราะห์เชิงพื้นที่ ดังนี้
6.1.1 การตัดข้อมูล (Clip) เป็นการตัดข้อมูลที่ต้องการตามขอบที่กาหนดโดยตัดข้อมูลแผนที่ออกจาก
ชั้นข้อมูลที่ต้องการ (Input feature) ด้วยแผนที่หรือพื้นที่ที่เป็นขอบตัด (Clip feature)
6.1.2 การลบข้อมูล (Erase) เป็นการลบข้อมูลออกจากข้อมูลที่ต้องการโดยการใช้อีกข้อมูลหนึ่งเป็นกรอบ
และต้องมีพื้นที่ซ้อนทับกัน ซึ่งอาจเป็น polygon, line, point คล้ายกับการ Clip แต่การ Erase จะเหลือข้อมูลที่ต้องการอยู่
ด้านนอก
6.1.3 การซ้อนทับข้อมูลด้วยวิธี Intersect.เป็นการซ้อนทับข้อมูลระหว่างข้อมูล 2 ข้อมูล โดยผลลัพธ์ที่ได้
จะอยู่ในขอบเขตพื้นที่ของทั้ง 2 ข้อมูล
6.1.4 การรวมข้อมูลด้วยวิธี Merge เป็นการรวมข้อมูล หลายๆ ข้อมูลให้เป็นข้อมูล เดียวกัน สามารถ
ดาเนินการทั้งข้อมูลที่เป็น point, line และ polygon เพื่อเป็นการเชื่อมต่อแผนที่ที่มีพิกัดภูมิศาสตร์อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน
หรือต่อกัน
6.1.5 การรวมข้อมูล ด้วยวิธี Union เป็นการวิเคราะห์เชิงพื้นที่โดยการซ้อนทับระหว่างข้อมูล 2 ข้อมูล
โดยทั้งขอบเขตพื้นที่ของข้อมูลแผนที่และข้อมูลตาราง (Attribute) ของทั้ง 2 ข้อมูลยังคงอยู่เหมือนเดิม
6.1.6 การยุบรวมข้อมูล (Dissolve) เป็นการรวมข้อมูลพื้นที่ (Polygon) ที่มีข้อมูล ตาราง (Attribute
data) เหมือนกันที่อยู่ใกล้เคียงเข้าด้วยกัน เพื่อลดความซ้าซ้อนของข้อมูลให้น้อยลง
6.1.7 การสร้างระยะห่างหรือสร้างแนวกันชน (Buffer) เป็นการสร้างระยะทางที่ห่างจากข้อมูลตามค่าที่
กาหนดสามารถวิเคราะห์พื้นที่ได้เพียง 1 ชั้นข้อมูล และเป็นการสร้างพื้นที่ล้อมรอบข้อมูล (Point, Line หรือ Polygon)
ของชั้นข้อมูลที่ได้คัดเลือกไว้บางส่วน หรือหากไม่ได้เลือกไว้โปรแกรมจะสร้าง Buffer ให้ทั้งชั้นข้อมูล ผลที่ได้รับคือ ชั้นข้อมูลใหม่
ทีม่ ีขนาดความกว้างของพื้นที่จากตาแหน่งที่เลือกเท่ากับขนาดของ Buffer ที่ได้กาหนดและมีหน่วยตามที่กาหนด
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6.2 การวิเคราะห์เชิงพื้นที่เพื่อประเมินพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลใช้วิธีซ้อนทับข้อมูล
(Overlay Technique) แบบ Raster ระบบพิกัดภูมิศาสตร์แบบองศาทศนิยม พื้นหลักฐาน WGS 1984
6.3 การจัดระดับความเหมาะสมของพื้นที่ หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลแล้วจะได้คะแนนรวม จากนั้นทาการจัดระดับ
ความเหมาะสมของพื้นที่จากสูตร
พิสัย (Range) = (ค่าสูงสุด – ค่าต่าสุด)
จานวนระดับความเหมาะสม
ในการศึกษาครั้งนี้ น าค่าคะแนนที่ได้มาจัด เป็น 5 กลุ่ม เพื่อจัด ระดับความเหมาะสมของพื้นที่เ ป็น 5 ระดั บ
คือ พื้นที่ที่เหมาะสมมากที่สุด พื้นที่ที่เหมาะสมมาก พื้นที่ที่เหมาะสมปานกลาง พื้นที่ที่เหมาะสมน้อย และพื้นที่ที่เหมาะสม
น้อยที่สุด
7. ขั้นตอนกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงพืน้ ที่ มีขั้นตอนดังแสดงในภาพที่ 3 ดังนี้

ปัจจัยที่ที่มีผลต่อการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
เก็บรวบรวมข้อมูล
นำเข้ำฐำนข้อมูล GIS
วิเครำะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยเทคนิคกำรซ้อนทับ
ควำมลึกของทะเล
ระยะห่ำงจำกชำยฝั่ง
พื้นท้องทะเล
ระยะห่ำงจำกท่ำเทียบ
เขตทะเลชำยฝั
่ง
เรือ
แนวปะกำรังธรรมชำติ
แนวหญ้ำทะเล

พื้นที่ที่มีศักยภำพในกำรจัดสร้ำง
แหล่งอำศัยสัตว์ทะเล

กันพื้นที่ที่เป็นข้อจำกัดออก
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ผลกำรศึกษำและวิจำรณ์ผล
ผลการศึกษาที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงพื้นที่ในพื้นที่ศึกษา (ตารางที่ 4) พบว่ามีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ความลึกของทะเล (Sea Depth) จากข้อมูลความลึกทะเลของกรมอุทกศาสตร์ ทาการจัดระดับชั้นความลึก
บริเวณพื้นที่ศึกษาจังหวัดชลบุรีเป็น 6 ระดับ โดยประยุกต์จากการศึกษาของเพราลัย (2560) ดังแสดงในตารางที่ 4 ภาพที่ 4
ผลการศึกษาพบว่าบริเวณพื้นที่ศึกษาจังหวัดชลบุรีมีพื้นที่ที่มีความลึก 20-25 เมตร มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 48.40 (1,789
ตารางกิโลเมตร) ของพื้นที่ศึกษา รองลงมา คือ พื้นที่ที่มีความลึก 15-20เมตร คิดเป็นร้อยละ 22.13 (818 ตารางกิโลเมตร)
พื้นที่ที่มีความลึก 25-30 เมตร คิดเป็นร้อยละ 14.37 (531 ตารางกิโลเมตร) พื้นที่ที่มีความลึก 10 - 15 เมตร คิดเป็นร้อยละ
7.36 (272 ตารางกิโ ลเมตร) พื้นที่ที่มี ความลึกมากกว่าหรือเท่ากั บ 30 เมตร คิดเป็นร้อยละ 0.25 (9 ตารางกิ โลเมตร)
ของพื้นที่ศึกษา ตามลาดับ ส่วนพื้นที่ที่มีความลึกน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 เมตร คิดเป็นร้อยละ 7.49 (277.ตารางกิโลเมตร)
ของพื้นที่ศึกษา เป็นพื้นที่ที่เป็นข้อจากัดในการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลตามระเบียบกรมประมง เรื่อง การขออนุญาตทา
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จับสัตว์น้าที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินให้ผิดไปจากสภาพเดิมที่เป็นอยู่ พ.ศ. 2559
2. ระยะห่างจากชายฝั่ง (Distance to Coast) ทาการสร้างแนวกันชน (Buffer) ระยะห่างจากชายฝั่งออกเป็น
4 ระยะ ตามการศึกษาของเพราลัย (2560) ดังแสดงในตารางที่ 4 ภาพที่ 5 ผลการศึกษาพบว่าระยะห่างจากชายฝั่งมากกว่า
หรือเท่า กับ 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) ของพื้นที่ศึกษา ตามลาดับ
3. พื้นท้องทะเล (Sea Floor) จากข้อมูลพื้นท้องทะเลของกรมทรัพยากรธรณี สามารถจาแนกลักษณะพื้นท้อง
ทะเลบริเวณพื้นที่ศึกษาจังหวัดชลบุรีเป็น 4 กลุ่ม ดังแสดงในตารางที่ 4 ภาพที่ 6 ผลการศึกษาพบว่าพื้นท้องทะเลบริเวณ
ชายฝั่งจังหวัดชลบุรีมีลักษณะเป็นโคลนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 61.39 (2,269 ตารางกิโลเมตร) ของพื้นที่ศึกษา รองลงมา
คือ พื้นท้องทะเลที่มีลักษณะเป็นทรายปนโคลน คิดเป็น ร้อยละ 20.56 (760 ตารางกิโลเมตร) พื้นท้องทะเลที่มีลักษณะเป็น
โคลนปนทราย คิดเป็นร้อยละ 13.74 (508 ตารางกิโลเมตร) และพื้นท้องทะเลที่มีลักษณะเป็นทราย คิดเป็นร้อยละ 4.31
(159 ตารางกิโลเมตร) ของพื้นที่ศึกษา ตามลาดับ
4. ระยะห่างจากท่าเทียบเรือ (Distance to Fish Port) จากข้อมูลการสารวจท่าเทียบเรือของศูนย์บัญชาการ
แก้ไ ขปัญ หาการทาการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) พบว่า จัง หวัด ชลบุรีมีท่าเทียบเรือ จานวน 16 แห่ง ทาการสร้า ง
แนวกันชน (Buffer) ระยะห่างจากท่าเทียบเรือเป็น 3 ระยะ ตามการศึกษาของวิรงรองและคณะ (2551) ดังแสดงในตารางที่ 4
ภาพที่ 7 ผลการศึกษาพบว่าระยะห่างจากท่าเทียบเรือมากกว่า 20 กิโลเมตร มีพื้นที่มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43.61 (1,612 ตาราง
กิโลเมตร) ของพื้นที่ศึกษา รองลงมา คือ ระยะห่างจากท่าเทียบเรือ 10 - 20 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 31.85 (1,177 ตาราง
กิโลเมตร) และระยะห่างจากท่าเทียบเรือ 0-10 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 24.54 (907 ตารางกิโลเมตร) ของพื้นที่ศึกษา
ตามลาดับ
5. เขตทะเลชายฝั่ ง (The area of responsibility of the Provincial Fishery Committee)
ตามกฎกระทรวงกาหนดเขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ. 2560 จาแนกพื้นที่ศึกษาออกเป็น 2 เขต ได้แก่ เขตทะเลชายฝั่งและนอกเขต
ทะเลชายฝั่ง ดังแสดงในตารางที่ 4 ภาพที่ 8 ผลการศึกษาพบว่าพื้นที่นอกเขตทะเลชายฝั่ง คิดเป็นร้อยละ 64.34 (2,378
ตารางกิโลเมตร) ของพื้นที่ศึกษา และพื้นที่ในเขตทะเลชายฝั่ง คิดเป็นร้อยละ 35.66 (1,318 ตารางกิโลเมตร) ของพื้นที่ศึกษา
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6. ระยะห่างจากแนวปะการังธรรมชาติ (Distance to Natural Reef) จากข้อมูลแนวปะการังธรรมชาติ
ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทาการสร้างแนวกันชน (Buffer) ระยะห่างจากแนวปะการังธรรมชาติเป็น 3 ระยะ
ตามการศึกษาของวิรงรองและคณะ (2551) ดังแสดงในตารางที่ 4 ภาพที่ 9 ผลการศึกษาพบว่าระยะห่างจากแนวปะการัง
ธรรมชาติมากกว่า 3 กิโลเมตร มีพื้นที่มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 81.00 (2,994 ตารางกิโลเมตร) ของพื้นที่ศึกษา รองลงมา
คือ ระยะห่างจากแนวปะการังธรรมชาติ 1-3 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 12.82 (474 ตารางกิโลเมตร) และระยะห่างจาก
แนวปะการังธรรมชาติ 0-1 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 6.18 (228 ตารางกิโลเมตร) ของพื้นที่ศึกษา ตามลาดับ
7. ระยะห่างจากแนวหญ้าทะเล (Distance to Seagrass Bed) จากข้อมูลแนวหญ้าทะเลของกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง ทาการสร้างแนวกันชน (Buffer) ระยะห่างจากแนวหญ้าทะเลเป็น 3 ระยะ โดยประยุกต์จากการศึกษาของ
วิร งรองและคณะ (2551) ดัง แสดงในตารางที่ 4 ภาพที่ 10 ผลการศึ กษาพบว่ าระยะห่า งจากแนวหญ้า ทะเลมากกว่ า
3 กิโลเมตร มีพื้นที่มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.86 (3,469 ตารางกิโลเมตร) ของพื้นที่ศึกษา รองลงมา คือ ระยะห่างจาก
แนวหญ้าทะเล 1-3 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 3.92 (145 ตารางกิโลเมตร) และระยะห่างจากแนวหญ้าทะเล 0-1 กิโลเมตร
คิดเป็นร้อยละ 2.22 (82 ตารางกิโลเมตร) ของพื้นที่ศึกษา ตามลาดับ
เมื่อนาปัจจัยเชิงพื้นที่ทั้ง 7 ปัจ จัยมาทาการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ด้วยวิธี ซ้อนทับ (Overlay Technique) และ
จัดระดับศักยภาพของพื้นที่ในการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลเป็น 5 ระดับ ได้แก่ พื้นที่ที่มีศักยภาพมากที่สุด คิด เป็น
ร้อยละ 0.95 (35.ตารางกิโลเมตร) พื้นที่ที่มีศักยภาพมาก คิดเป็นร้อยละ 1.70 (63.ตารางกิโลเมตร) พื้นที่ที่มีศักยภาพ
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 9.95 (368 ตารางกิโลเมตร) พื้นที่ที่มีศักยภาพน้อย คิดเป็นร้อยละ 19.62 (725 ตารางกิโลเมตร)
และพื้นที่ที่มีศักยภาพน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 67.78 (2,505 ตารางกิโลเมตร) ของพื้นที่ศึกษา ตามลาดับ ดังแสดงในตาราง
ที่ 5 ภาพที่ 11
จากนั้นนาพื้นที่ที่ศักยภาพในการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลที่ได้จากการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ทาการกันพื้นที่
(Masking) ที่ที่เป็นข้อจากัด (Constrained Area) ในการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลออกไปจากพื้นที่ศึกษา พื้นที่ดังกล่าว
คิดเป็นร้อยละ 15.40 (569 ตารางกิโลเมตร) ของพื้นที่ศึกษา ได้แก่ พื้นที่ที่ลึกน้อยกว่า 10 เมตร จากแนวความลึกน้า
ศูนย์เมตร พื้นที่จ ากขอบฝั่งจนถึงแนวความลึกน้าศูนย์เมตร พื้นที่แหล่งอาศัย สัตว์ทะเลที่ส ร้างไว้แล้ว พื้นที่เลี้ยงหอยทะเล
เขตหวงห้ามทางทหาร และแนวสายเคเบิลใต้น้า ดังแสดงในตารางที่ 6 ภาพที่ 12 จะได้พื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดสร้าง
แหล่งอาศัยสัตว์ทะเล 5 ระดับ ได้แก่ ได้แก่ พื้นที่ที่เหมาะสมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.54 (20 ตารางกิโลเมตร) พื้นที่ที่
เหมาะสมมาก คิดเป็นร้อยละ 1.24 (46 ตารางกิโลเมตร) พื้นที่ที่เหมาะสมปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 6.12 (226 ตาราง
กิโลเมตร) พื้นที่ที่เหมาะสมน้อย คิดเป็นร้อยละ 14.05 (519 ตารางกิโลเมตร) และพื้นที่ที่เหมาะสมน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ
62.67 (2,316 ตารางกิโลเมตร) ของพื้นที่ศึกษา ตามลาดับดังแสดงใน ตารางที่ 7 ภาพที่ 13
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ตำรำงที่ 4 ปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ เกณฑ์ความเหมาะสม และสัดส่วนของเกณฑ์ความเหมาะสม
ต่อพื้นที่ศึกษา (ตร.กม.)
ลำดับ

ปัจจัยที่ใช้ในกำรวิเครำะห์
เชิงพื้นที่

1

ความลึกของทะเล

2

ระยะห่างจากชายฝั่ง

3

พื้นท้องทะเล

4

ระยะห่างจากท่าเทียบเรือ

5

เขตทะเลชายฝั่ง

6

แนวปะการังธรรมชาติ

7

แนวหญ้าทะเล

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2561

Volume 1 Number 1 January – March 2018

เกณฑ์ควำมเหมำะสม

พื้นที่ (ตร.กม.)

ร้อยละ

≤ 10 ม.
10 - 15 ม.
15 - 20 ม.
20 - 25 ม.
25 - 30 ม.
≥ 30 ม.
< 1 กม.
1 - 3 กม.
3 – 5.4 กม.
≥ 5.4 กม.
โคลน
โคลนปนทราย
ทรายปนโคลน
ทราย
0-10 กม.
10-20 กม.
>20 กม
ในเขตทะเลชายฝั่ง
นอกเขตทะเลชายฝั่ง
0-1 กม.
1-3 กม.
>3 กม.
0-1 กม.
1-3 กม.
>3 กม.

277
272
818
1,789
531
9
160
285
323
2,928
2,269
508
760
159
907
1,177
1,612
1,318
2,378
228
474
2,994
82
145
3,469

7.49
7.36
22.13
48.40
14.37
0.25
4.33
7.71
8.74
79.22
61.39
13.74
20.56
4.31
24.54
31.85
43.61
35.66
64.34
6.18
12.82
81.00
2.22
3.92
93.86

วารสารการประมงอิเล็กทรอนิกส์ 212

ภำพที่ 4 แผนที่แสดงความลึกของทะเลบริเวณพื้นที่ศึกษาจังหวัดชลบุรี
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ภำพที่ 5 แผนที่แสดงระยะห่างจากชายฝั่งบริเวณพื้นที่ศึกษาจังหวัดชลบุรี
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ภำพที่ 6 แผนที่แสดงพื้นท้องทะเลบริเวณพื้นที่ศึกษาจังหวัดชลบุรี
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ภำพที่ 7 แผนที่แสดงระยะห่างจากท่าเทียบเรือบริเวณพื้นที่ศึกษาจังหวัดชลบุรี
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ภำพที่ 8 แผนที่แสดงเขตทะเลชายฝั่งบริเวณพื้นที่ศึกษาจังหวัดชลบุรี
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ภำพที่ 9 แผนที่แสดงแนวปะการังธรรมชาติบริเวณพื้นที่ศึกษาจังหวัดชลบุรี
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ภำพที่ 10 แผนที่แสดงแนวหญ้าทะเลบริเวณพื้นที่ศึกษาจังหวัดชลบุรี
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ตำรำงที่ 5 พื้นที่ที่มีศักยภาพในการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลในบริเวณพื้นที่ศึกษา
ระดับศักยภำพของพื้นที่
พื้นที่ที่มีศักยภำพมำกที่สุด

พื้นที่ (ตร.กม.)
35

ร้อยละ
0.95

พื้นที่ที่มีศักยภำพมำก

63

1.70

พื้นที่ที่มีศักยภำพปำนกลำง

368

9.95

พื้นที่ที่มีศักยภำพน้อย

725

19.62

พื้นที่ที่มีศักยภำพน้อยที่สุด

2,505

67.78

3,696

100

พื้นที่ที่มีศักยภำพรวม

ตำรำงที่ 6 พื้นที่ที่เป็นข้อจากัดในการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลในบริเวณพื้นที่ศึกษา
พื้นที่ที่เป็นข้อจำกัด
พื้นที่จำกขอบฝั่งจนถึงแนวควำมลึกน้ำศูนย์เมตร

พื้นที่ (ตร.กม.)
56

ร้อยละ
1.53

พื้นที่ที่ลึกน้อยกว่ำ 10 เมตรจำกแนวควำมลึกน้ำศูนย์เมตร

347

9.39

ตำแหน่งแหล่งอำศัยสัตว์ทะเลที่วำงไว้แล้ว

3

0.08

พื้นที่เลี้ยงหอยทะเล

58

1.57

เขตหวงห้ำมทำงทหำร

39

1.07

แนวสำยเคเบิลใต้นำ้
พื้นที่ที่เป็นข้อจำกัดรวม

66
569

1.76
15.40

ตำรำงที่ 7 พื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลในบริเวณพื้นที่ศึกษา
ระดับควำมเหมำะสมของพื้นที่
พื้นที่ (ตร.กม.)
ร้อยละ
พื้นที่ที่เหมำะสมมำกที่สุด
20
0.54
พื้นที่ที่เหมำะสมมำก

46

1.24

พื้นที่ที่เหมำะสมปำนกลำง

226

6.12

พื้นที่ที่เหมำะสมน้อย

519

14.05

พื้นที่ที่เหมำะสมน้อยที่สุด
พื้นที่ที่เหมำะสมรวม

2,316
3,127

62.67
84.60
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ภำพที่ 11 แผนที่แสดงพื้นที่ที่มีศักยภาพในการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลบริเวณพื้นที่ศึกษาจังหวัดชลบุรี
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ภำพที่ 12 แผนที่แสดงพื้นที่ที่เป็นข้อจากัดในการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลบริเวณพื้นที่ศึกษาจังหวัดชลบุรี
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ภำพที่ 13 แผนที่แสดงพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลบริเวณพื้นที่ศึกษาจังหวัดชลบุรี
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สรุปผลกำรศึกษำและข้อเสนอแนะ

ผลจากการศึกษาพบว่าบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดชลบุรีมีพื้นที่ที่เหมาะสมมากที่สุด เหมาะสมมาก
เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมน้อย และเหมาะสมน้อยที่สุดในการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลเท่ากับ 20, 46, 226, 519
และ 2,316.ตารางกิโลเมตร ตามลาดับ นอกจากนี้มีพื้นที่ที่เป็นข้อจากัดในการสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล 569 ตาราง
กิโลเมตร การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ทาให้สามารถแสดงระดับความเหมาะสมของพื้นที่ในการสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลอย่าง
ชัดเจนทาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบ
การตัดสินใจในการคัดเลือกพื้นที่และจัดลาดับความสาคัญของพื้นที่ในการสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากร ทาให้ขั้นตอนการดาเนินการจัดสร้างเป็นไปอย่างรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น และเป็นแนวทางในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่เพื่อประเมินพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดสร้างแหล่ง อาศัยสัตว์ทะเลในพื้นที่
อื่นๆ ต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม แต่ละจังหวัดมีลักษณะทางกายภาพและความพร้อมของข้อมูลเชิงพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลไม่
เหมือนกัน ซึ่งทาให้วิธีวิเคราะห์และขั้นตอนการศึกษาแตกต่างกันไปตามพื้นที่
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