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บทความนี้้�นำำ�เสนอการพััฒนารููปแบบปะการัังเทีียมแบบถอดประกอบได้้ โดยเสริิม
โครงสร้้างคอนกรีีตด้้วยวััสดุปุ ระกอบเสริิมไฟเบอร์์ ทั้้�งนี้้� ได้้พัฒ
ั นาออกแบบปะการัังเทีียม
3 รููปแบบ ได้้แก่่ รููปแบบอุุเทนถวาย 4, 5 และ 6 โดยใช้้คอนกรีีตเสริิมเหล็็กเสริิมเส้้นใย
และเสริิมพลาสติิก ใช้้ปูนู ซีีเมนต์์ปอร์์ตแลนด์์ประเภทที่่� 5 ออกแบบค่่ากำำ�ลัังอััดคอนกรีีตที่่�
ใช้้เท่่ากัับ 210 กก./ซม.2 เสริิมเหล็็กเส้้นกลมเส้้นผ่่านศููนย์์กลาง 9 มม. (RB9) ส่่วนการยึึด
ชิ้้น� ส่่วนปะการัังเทีียมใช้้สลัักซุุปเปอร์์ลีนี ที่่�มีคี วามแข็็ง 70 ชอร์์ดีี ขนาดเส้้นผ่่านศููนย์์กลาง
25 มม. ปะการัังเทีียมอุุเทนถวาย 4, 5 และ 6 มีีน้ำำ��หนัักประมาณ 450, 285 และ 180
กก. ตามลำำ�ดับั จากผลการทดสอบ พบว่่า อุุเทนถวาย 6 มีีกำำ�ลัังต้้านทานแรงดััดสููงสุุด ส่่วน
กำำ�ลัังต้้านทานแรงเฉืือน พบว่่า อุุเทนถวาย 4 มีีค่่าสููงสุุดเมื่่�อเทีียบกัับรููปแบบอื่่�น ๆ ในแง่่
ของการจััดวางปะการัังเทีียมลงทะเล วางรููปแบบอุุเทนถวาย 4 และ 5 จำำ�นวน 35 และ
38 ก้้อน ตามลำำ�ดัับ จากการสำำ�รวจทางนิิเวศวิิทยาทางทะเล 4 ครั้้�ง พบว่่า ปะการัังเทีียม
อุุเทนถวาย 4 ที่่�สำำ�รวจพบ 20 ตััว ไม่่มีีการวิิบััติิใด ๆ ทั้้�งสิ้้�น ส่่วนปะการัังเทีียมอุุเทนถวาย
5 ที่่�สำำ�รวจพบ 31 ตััว เกิิดการวิิบััติิ 19 ตััว และพบปลาจำำ�นวน 32 ชนิิด และ 17 ชนิิด
ตามลำำ�ดับั ปะการัังเทีียมมีีประสิิทธิิภาพในการดึึงดููดปลาทะเลและสิ่่ง� มีีชีวิี ติ ยึึดเกาะติิดได้้
ดีี งานวิิจัยั นี้้แ� สดงให้้เห็็นว่่าปะการัังเทีียมคอนกรีีตแบบถอดประกอบได้้ที่่ยึ� ดึ ประกอบกััน
ด้้วยสลัักซุุปเปอร์์ลีีนมีีศัักยภาพที่่�จะนำำ�มาใช้้สร้้างบ้้านให้้ปลา อีีกทั้้�งยัังกระตุ้้�นการมีีส่่วน
ร่่วมและอนุุรัักษ์์ทรััพยากรทางทะเลได้้
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This article presents the development of knockdown artificial reef designs using
fiberglass reinforced plastic and reinforced concrete. Three artificial reef designed, named as Uthenthawai 4, 5 and 6, were developed. The artificial reefs
used in this study were made of reinforced concrete, fiber-reinforced concrete,
and fiber-reinforced plastic. The concrete with compressive strength of 210 kg/
cm2 was prepared using Portland cement type V and 9-mm diameter reinforced
round steel bar (RB9). Superlean bolts, which were used to join artificial reef
fragments, exhibited a hardness value of 70 Shore D and diameter of 25 mm.
The artificial reefs Uthenthawai 4, 5, and 6 weighed around 450, 285, and 180
kg, respectively. According to the test results, Uthenthawai 6 had the maximum
flexural strength. In terms of shear strength, Uthenthawai 4 was noted to have
the highest value when compared with those of the other designs. Thirty-five
and thirty-eight pieces of Uthenthawai 4 and 5, respectively, were sent to the
sea. Ecological investigation revealed that of the 20 Uthenthawai 4 discovered,
none suffered any collapse. In the case of Uthenthawai 5, 31 were discovered;
19 were damaged. Thirty two and seventeen species of fish were observed
within the vicinity of both designs, respectively. Such observations confirm that
Uthenthawai 4 and 5 can effectively attract marine lives and coverage. The
study also reveals that the knockdown artificial reefs connected together with
superlene bolts have a potential to be used as a residential community for
marine lives and can take part in the conservation of the marine ecosystem.
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1. บทนำำ�
จากข้้อมููลสถิติิ กิ ารประมงแห่่งประเทศไทย [1] ปริิมาณ
การจัับสััตว์์น้ำำ��เค็็มจากธรรมชาติิในช่่วง 20 ปีี ตั้้ง� แต่่ พ.ศ.
2541-2560 ลดลงเรื่่�อยมาจากปริิมาณ 2,709,000 ตััน
ใน พ.ศ. 2541 ลดลงเหลืือ 1,300,400 ตััน ใน พ.ศ.
2560 โดยมีีปริิมาณการจัับลดลงเฉลี่่�ยในอััตราร้้อยละ
3.54 ต่่อปีี ซึ่่�งเป็็นดััชนีีชี้้�วััดประการหนึ่่�งที่่�แสดงให้้เห็็น
ว่่าปริิมาณอาหารทะเลที่่�เคยอุุดมสมบููรณ์์ในอดีีตได้้ลด
ลงอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้เร่่งฟื้้�นฟูู
ทะเลไทย เช่่น การสร้้างแหล่่งที่่�อยู่่�อาศััยให้้สัตั ว์์น้ำำ�� การ
อนุุรัักษ์์ ตลอดจนการสร้้างจิิตสำำ�นึึกให้้ทำำ�การประมง
อย่่างมีีความรัับผิิดชอบ และการจััดการประมงทะเล
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพรวมถึึงการให้้ประชาชนมีีส่ว่ นร่่วม
ในขณะเดีียวกัันการตรวจติิดตามสภาพความสมบููรณ์์
ของแนวปะการัังฝั่่ง� ทะเลอัันดามััน Hansa และคณะ [2]
พบว่่า ในภาพรวมแนวปะการัังฝั่่ง� ทะเลอัันดามัันร้้อยละ
50 อยู่่�ในสภาพเสื่่�อมโทรมถึึงเสื่่�อมโทรมมาก เนื่่�องจาก
ภาวะโลกร้้อน สะท้้อนให้้เห็็นถึึงความเสื่่�อมโทรมของ
ทะเลไทยเป็็นอย่่างมาก จากงานวิิจััย Supongpun
[3] รายงานว่่าประเทศไทยเคยเจอภาวะปะการัังฟอก
ขาวรุุนแรงมาแล้้ว 2-3 ครั้้�ง ตั้้�งแต่่ใน พ.ศ. 2535-2553
ครอบคลุุมแทบทุุกพื้้�นที่่�ในฝั่่�งอ่่าวไทย และฝั่่�งอัันดามััน
แนวปะการัังบางแห่่งขาวโพลนไปทั้้�งแนว ปะการัังเหล่่า
นี้้บ� างส่่วนโดยเฉพาะปะการัังก้้อน อาจฟื้้น� คืืนกลัับมาได้้
แต่่ปะการัังอื่่�น ๆ เช่่น ปะการัังเขากวาง ปะการัังพุ่่�ม ไม่่
สามารถฟื้้�นคืืนได้้ ปะการัังพวกนี้้�จึึงตายและมีีจำำ�นวน
ลดลง ซึ่่�งเป็็นปััญหาเร่่งด่่วนที่่�ทุุกฝ่่ายจำำ�เป็็นต้้องร่่วม
กัันแก้้ไข ได้้มีีความพยายามจากหน่่วยงานภาครััฐใน
การฟื้้�นฟููทรััพยากรทางทะเลหลายวิิธีี เช่่น มีีการใช้้ตู้้�
รถไฟ รถขนขยะที่่�ไม่่ได้้ใช้้แล้้ว ยางรถยนต์์ ท่่อและแท่่ง
คอนกรีีต ทิ้้�งลงทะเลเพื่่�อสร้้างแนวปะการัังเทีียมถููกนำำ�
สู่่�การรัับรู้้�และชื่่�นชมต่่อประชาชนอย่่างกว้้างขวาง
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แนวทางการแก้้ไขปััญหาการเสื่่อ� มสภาพของสิ่่ง� แวดล้้อม
และการลดลงของทรััพยากรนั้้�น ประเทศไทยได้้มีกี าร
ริิเริ่่�มดำำ�เนิินการเพื่่�อฟื้้�นฟููทรััพยากรและสิ่่�งแวดล้้อม
หลากหลายวิิธีีเช่่น การปล่่อยลููกพัันธุ์์�สััตว์์น้ำำ�� การ
กำำ�หนดเขตหรืือระยะเวลาทำำ�การประมง การกำำ�หนด
พื้้�นที่่�คุ้้�มครองทางทะเล การขยายพัันธุ์์�สััตว์์น้ำำ��เพื่่�อ
ป้้องกัันการจัับสััตว์์น้ำำ��วััยอ่่อนที่่�อาศััยในเขตชายฝั่่�ง
และการป้้องกัันการทำำ�ลายพื้้�นท้้องน้ำำ��อัันเป็็นแหล่่ง
วางไข่่สััตว์์น้ำำ�� นอกจากนี้้� ในช่่วงระยะเวลาเกืือบ 30
ปีีที่่�ผ่่านมา การฟื้้�นฟููสภาพแวดล้้อมใต้้ทะเลโดยการ
วางวััตถุุในทะเลหรืือปะการัังเทีียมเป็็นโครงการที่่�ได้้รับั
ความสนใจและร่่วมมืือจากทั้้�งทางภาครััฐและเอกชน
ซึ่่�งมีีจุุดประสงค์์หลัักในการเป็็นที่่�อยู่่�อาศััยและหลบ
ภััยของสััตว์์น้ำำ�� เพื่่�อเพิ่่�มจำำ�นวนสััตว์์น้ำำ��ให้้มากขึ้้น� โดย
เฉพาะในเขตชายฝั่่ง� ในระยะหลััง พบว่่า ปะการัังเทีียม
สามารถเพิ่่�มมููลค่า่ และรายได้้ให้้แก่่ประชาชนในพื้้�นที่่�
โดยนอกจากช่่วยในการอนุุรัักษ์์ฟื้้�นฟููสิ่่�งแวดล้้อมแล้้ว
ยัังเป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยวใต้้ทะเลและสามารถดึึงดููดนัักดำำ�
น้ำำ��ให้้เข้้ามาท่่องเที่่�ยวในพื้้�นที่่�ได้้ ดัังนั้้�นจะเห็็นได้้ว่า่ การ
จััดทำำ�ปะการัังเทีียมได้้ก่อ่ ให้้เกิิดประโยชน์์มากมาย ซึ่่ง�
คาดหวัังว่่า “โครงการจััดสร้้างอุุทยานการประมงใต้้
ทะเลไทย” ซึ่่�งเป็็นโครงการจััดสร้้างที่่�อยู่่�อาศััยให้้กัับ
สััตว์์น้ำำ��ในลัักษณะของปะการัังเทีียมรููปแบบหนึ่่�งจะ
สามารถช่่วยให้้เกิิดการฟื้้�นฟููของทรััพยากรสััตว์์น้ำำ��
ให้้อุดุ มสมบููรณ์์ในน่่านน้ำำ��ไทย สามารถเป็็นแหล่่งท่่อง
เที่่�ยว อีีกทั้้�งยัังช่่วยลดการใช้้ประโยชน์์ทางทะเลที่่�ไม่่
คุ้้�มค่่าและคุ้้�มทุุนอีีกด้้วย
ปะการัังเทีียม คืือ วััตถุุที่่�มนุุษย์์สร้้างขึ้้�นเพื่่�อเป็็น
แหล่่งอาศััยของสััตว์์ทะเล จััดเป็็นสิ่่�งก่่อสร้้างที่่�เอื้้�อ
ต่่อการฟื้้�นฟููทรััพยากรธรรมชาติิอัันเป็็นประโยชน์์ต่่อ
การทำำ�ประมงการสร้้างแหล่่งอาศััยของสััตว์์ทะเล โดย
ประเทศญี่่�ปุ่่�นและอเมริิกา Brock และ Norris [4] เป็็นผู้้�
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ริิเริ่่ม� วิิจัยั และพััฒนาการสร้้างปะการัังเทีียม ซึ่่ง� ปะการััง
เทีียมได้้รับั ความยอมรัับถููกจััดให้้เป็็นเครื่่อ� งมืือในการ
จััดการด้้านการประมง โดยทำำ�หน้้าที่่�ในการเพิ่่�มพื้้�นที่่�
และผลผลิิตด้้านทรััพยากรสััตว์์น้ำำ�� จากงานวิิจััยของ
Ronald และ Carrie [5] ได้้ระบุุวััสดุุที่่�เหมาะสมใน
การสร้้างปะการัังเทีียมในคู่่�มืือการสร้้างปะการัังเทีียม
ได้้แก่่ เศษแท่่งคอนกรีีตที่่�แตกหัักจากการก่่อสร้้าง ยาง
รถยนต์์ ซากรถบรรทุุก ซากรถถััง ซากเรืือเดิินสมุุทร
ซากแท่่นขุุดเจาะน้ำำ��มันั ซากเครื่่อ� งบิิน ซึ่่ง� ล้้วนเป็็นการ
ใช้้วััสดุุหรืือสิ่่�งก่่อสร้้างที่่�ไม่่ใช้้แล้้วให้้เป็็นประโยชน์์ใน
การอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม ซึ่่�งวััสดุุเหล่่านี้้�ต้้องนำำ�มาใช้้
อย่่างระมััดระวััง เพราะอาจก่่อให้้เกิิดมลภาวะทาง
ทะเล จากการสลายตััวของโลหะหนัักหรืือสารพิิษเมื่่อ�
เวลาผ่่านไปนานๆ ซึ่่ง� คอนกรีีตเป็็นวััสดุุที่่�นิยิ มใช้้สร้า้ ง
ปะการัังเทีียมมากที่่�สุดุ คอนกรีีตมีีสมบััติที่่ิ ค� งทนมีีอายุุ
การใช้้งานยาวนานแม้้ในน้ำำ��ทะเลมากกว่่า 30–50 ปีี
นอกจากนี้้� ยัังสามารถสร้้างในรููปแบบที่่�หลากหลาย
ตามต้้องการและพื้้�นผิิวคอนกรีีตเหมาะแก่่การยึึดเกาะ
และการเจริิญเติิบโตของปะการััง หอย และพืืชน้ำำ��อีีก
ด้้วย ข้้อเสีียของคอนกรีีตคืือมีีการจมตััวสูงู โดยเฉพาะ
ในพื้้�นทรายและพื้้�นโคลนละเอีียด มีีน้ำำ��หนัักมากทำำ�ให้้
ไม่่สะดวกในการขนส่่ง และเสีียค่่าใช้้จ่า่ ยในการขนส่่ง
สููง ในงานวิิจััย Fitzhardinge และ Bailey [6] พบ
ว่่า ปะการัังเทีียมที่่�ปลาชอบมากที่่�สุุดเป็็นโครงกล่่อง
คอนกรีีตขนาดเล็็กที่่�ประกอบกัันมีีช่อ่ งเปิิดจำำ�นวนมาก
(42 ช่่อง) ช่่องเหล่่านี้้�เป็็นที่่�หลบซ่่อนของปลาอย่่างดีี
และโครงสร้้างกล่่องเหล่่านี้้�มีสี มบััติิ ในทางวิิศวกรรมที่่�
ทนทาน และคงสภาพในสภาพแวดล้้อมที่่�มีแี รงปะทะ
มาก เช่่นในทะเล ส่่วนงานวิิจััยของ Siripech [7] ได้้
รายงานการก่่อสร้้างปะการัังเทีียมใน อ่่าวไทยบริิเวณ
4 จัังหวััดใต้้สุดุ ของประเทศไทย จำำ�นวน 64 แหล่่ง พบ
ว่่า หลัังการก่่อสร้้าง 2 ปีี ท่่อคอนกรีีตมีีการจมตััวมาก

ที่่�สุุด 10-20 เซนติิเมตร รองลงมาคืือ แท่่งลููกบาศก์์
คอนกรีีต จมตััว 5-10 เซนติิเมตร และตู้้�รถไฟบรรทุุก
สิินค้้าไม่่มีีการจมตััวเลย และตรวจพบชนิิดของปลา
บริิเวณลููกบาศก์์คอนกรีีตมากที่่�สุดุ รองลงมาคืือตู้้�รถไฟ
และท่่อคอนกรีีต ตามลำำ�ดับั จากงานวิิจัยั ที่่�ผ่า่ นมามีีการ
ออกแบบปะการัังเทีียมหลายแบบ และใช้้วัสดุ
ั ทีุ่่ ห� ลาก
หลายมากขึ้้�นอยู่่�กัับสภาพความลึึก ลัักษณะพื้้�นดิินใต้้
ทะเลและความแรงของน้ำำ��ทะเล โดยประเทศญี่่�ปุ่่�นและ
สหรััฐอเมริิกามีีความก้้าวหน้้าด้้านนี้้�มาก มีีการลงทุุน
สร้้างปะการัังเทีียมที่่�สวยงาม ขนาดใหญ่่ ซัับซ้้อน
แต่่ราคาแพงมาก สำำ�หรัับประเทศไทยการออกแบบ
ปะการัังเทีียมที่่�สัตั ว์์ทะเลชอบเข้้ามาพัักอาศััย มีีความ
คงทนถาวรและมีีราคาถููกจึึงเป็็นโจทย์์ที่่มี� คี วามสำำ�คัญ
ั
มากที่่�สุดุ จากศููนย์์วิจัิ ยั ของกรมประมง พบว่่า ปะการััง
เทีียมชนิิดแท่่งคอนกรีีตทรงสี่่�เหลี่่�ยมลููกบาศก์์โปร่่ง
ขนาด 1.50 ตารางเมตร เป็็นปะการัังเทีียมมาตรฐาน
ที่่�กรมประมงใช้้ในการก่่อสร้้างปะการัังเทีียมในทะเล
มากที่่�สุดุ แต่่จากปััญหาน้ำำ��หนัักของปะการัังคอนกรีีต
ทำำ�ให้้การขนส่่งและการทิ้้�งลงทะเลต้้องใช้้เรืือประมง
และเครนขนาดใหญ่่ ทำำ�ให้้ต้้นทุุนการสร้้างปะการััง
เทีียมสููงมาก [8]
การดำำ�เนิินงานโครงการของภาครััฐเกี่่ย� วกัับปะการััง
เทีียมที่่�ผ่่านมา ประสบผลสำำ�เร็็จในด้้านการสร้้างองค์์
ความรู้้�ที่่ส� ามารถพััฒนาแนวทางการมีีส่ว่ นร่่วมระหว่่าง
ชุุมชนกัับการพััฒนาโครงการ แต่่มีีหลายโครงการที่่�
ไม่่ประสบผลสำำ�เร็็จเนื่่�องจากไม่่คุ้้�มค่่ากัับงบประมาณ
นอกจากนี้้� โครงการส่่วนใหญ่่ยัังไม่่มีีการศึึกษาความ
เป็็นไปได้้ในเชิิงวิิศวกรรมในการสร้้างสิ่่�งก่่อสร้้างใน
ทะเล ซึ่่�งจััดเป็็นอุุปสรรคสำำ�คััญที่่�ต้้องเผชิิญอยู่่�เสมอ
หากมีีการศึึกษาความเป็็นไปได้้ของแต่่ละโครงการ
ผลลััพธ์์ที่่�ได้้จากแนวทางการศึึกษาความเป็็นไปได้้ดััง
กล่่าวข้้างต้้น จะเป็็นข้้อมููลพื้้�นฐานในการตััดสิินใจให้้
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มีีการพััฒนาเกี่่�ยวกัับปะการัังเทีียมให้้มีีศัักยภาพมาก
ขึ้้�น ทั้้�งในด้้านการอนุุรัักษ์์ฟื้้�นฟููสิ่่�งแวดล้้อม ด้้านการ
เพิ่่�มจำำ�นวนสััตว์์น้ำำ��เพื่่�อการประมง และที่่�สำำ�คััญที่่�สุุด
คืือด้้านความมั่่�นคงแข็็งแรงจนสามารถอยู่่�คู่่�กัับทะเล
ได้้อย่่างยั่่ง� ยืืนตลอดไป อย่่างไรก็็ตามคณะผู้้�วิจัิ ยั เชื่่อ� ว่่า
หากมีีการสนัับสนุุนข้้อมููลความรู้้�ระหว่่างนัักวิิชาการ ผู้้�
เชี่่ย� วชาญ รวมถึึงความร่่วมมืือกัันระหว่่างสถาบัันการ
ศึึกษาและหน่่วยงานรััฐที่่�เกี่่�ยวข้้องจะสามารถแก้้ไข
อุุปสรรคเหล่่านี้้�ได้้เป็็นอย่่างดีี อย่่างไรก็็ตามเพื่่�อให้้การ
ศึึกษานี้้�ได้้เกิิดขึ้้�นคณะผู้้�วิิจััยจึึงได้้จััดทำำ�แนวทางการ
ศึึกษาโดยผู้้�วิิจััยจึึงออกแบบปะการัังเทีียมคอนกรีีต
ทางวิิศวกรรมที่่�มีีขนาดเหมาะสมต่่อสััตว์์ทะเล และ
มีีน้ำำ��หนัักที่่�เบาพอที่่�คนจะยกลงเรืือเล็็กและนำำ�ไป
ปล่่อยลงทะเลได้้ด้้วยตนเอง เป็็นการสร้้างอาชีีพให้้
ช่่างก่่อสร้้างรายย่่อย และเพิ่่�มการมีีส่่วนร่่วมของทั้้�ง
ชาวประมงและประชาชนทั่่�วไปได้้เป็็นอย่่างดีี และ
นำำ�ไปสู่่�การอนุุรักั ษ์์สิ่่ง� แวดล้้อมทางทะเลได้้อย่่างยั่่ง� ยืืน
ดัังนั้้�นงานวิิจัยั นี้้�ต้อ้ งการพััฒนารููปแบบปะการัังเทีียม
ระบบถอดประกอบได้้ (Knockdown) มาจากงานที่่�
ผู้้�วิิจััยเคยทำำ�การศึึกษาวิิจััยออกแบบรููปแบบปะการััง
เทีียมมาก่่อนหน้้านี้้� ซึ่่�งเป็็นการพััฒนาต่่อยอดมาจาก
งานวิิจััยเดิิมที่่�ใช้้โครงสร้้างที่่�เป็็นคอนกรีีตเพีียงอย่่าง
เดีียว (รููปแบบอุุเทนถวาย 1 2 และ 3) โดยในงาน
วิิจััยในครั้้�งนี้้�ได้้ใช้้โครงสร้้างที่่�เป็็นคอนกรีีต และวััสดุุ
ประกอบเสริิมไฟเบอร์์ (FRP) รวมทั้้�งยึึดสลัักด้้วยซุุป
เปอร์์ลีีน (Superlene) ให้้มีีความแข็็งแรง ทนทาน
ปะการัังเทีียมไม่่จมตััวลงในพื้้�นดิินใต้้ทะเลมากเกิิน
ไป ไม่่มีีผลเสีียต่่อสภาพแวดล้้อมธรรมชาติิในระยะ
ยาว สามารถก่่อสร้้างได้้ง่่าย ขนาดเล็็ก ประกอบ
ง่่าย น้ำำ��หนัักเบา และมีีราคาที่่�ถููกกว่่า จากงานวิิจััยใน
การออกแบบปะการัังเทีียมมาก่่อนหน้้านี้้� อีีกทั้้�งยัังมีี
ประสิิทธิิภาพในการดึึงดููดฝููงปลาได้้ดีี สามารถลำำ�เลีียง
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ขนส่่งบนเรืือประมงขนาดเล็็กถึึงปานกลางซึ่่ง� มีีอยู่่�เป็็น
จำำ�นวนมากได้้ รวมทั้้�งยัังสามารถจััดวางปะการัังเทีียม
ไปยัังที่่�หมายได้้เองในที่่�สุดุ เพื่่�อเป็็นทางเลืือกใหม่่และ
ทดแทนปะการัังเทีียมมาตรฐานของหน่่วยงานภาครััฐ
จากกรมประมงเดิิม
2. อุุปกรณ์์และวิิธีีการ

2.1 วััสดุุที่่�ใช้้ในการทำำ�ปะการัังเทีียม

		 คอนกรีีต ใช้้ปููนซีีเมนต์์ประเภทที่่� 5 ที่่�สามารถ
ทนทานต่่อน้ำำ��ทะเล โดยค่่ากำำ�ลัังอััดประลััยของคอนกรีีต
ที่่�ใช้้ 210 กก./ซม.2 เหล็็กเสริิม ใช้้เหล็็กกลมชั้้น� คุุณภาพ
SR 24 คืือมีีความสามารถรัับกำำ�ลัังที่่�จุุดคลากไม่่น้้อย
กว่่า 2,400 กก./ซม.2 เลืือกใช้้ขนาดเส้้นผ่่านศููนย์์กลาง
6 และ 9 มม. (RB 6 และ RB 9) พลาสติิกวิิศวกรรม
(Superlean nylon, SN) เป็็นวััตถุุทึบึ แสงสีีขาว มีีความ
แข็็ง เหนีียว เหมาะสำำ�หรัับงานที่่�รัับแรงมาก ๆ ทนทาน
ต่่อการกััดกร่่อนและการเสีียดสีี โดยเลืือกใช้้ขนาดเส้้น
ผ่่านศููนย์์กลาง 25 มม. พลาสติิกเสริิมไฟเบอร์์ (Fiber
reinforced plastic, FRP) โดยใช้้กรรมวิิธีผลิ
ี ติ แบบ พััล
ทรููชััน สามารถสร้้างเป็็น ทรงหลอด หรืือทรงกล่่องท่่อ
สี่่�เหลี่่�ยมที่่�มีีความหนา 5 มม. สำำ�หรัับนำำ�มาทำำ�ปะการััง
เทีียมได้้ โดยเลืือกใช้้ทรงหลอด ขนาดเส้้นผ่่านศููนย์์กลาง
4 และ 10 มม. มาแทนเหล็็กเสริิม แสดงดัังรููปที่่� 1
2.2 ขั้้�นตอนการออกแบบปะการัังเทีียม

		 ออกแบบรููปร่่างและรายละเอีียดชิ้้�นส่่วนปะการััง
เทีียม 3 รููปแบบ ดัังรููปที่่� 2 และ 3 โมเดลอุุเทนถวาย
4 เป็็นปะการัังเทีียมชนิิดแท่่งคอนกรีีตเสริิมเหล็็กทรง
สี่่�เหลี่่�ยมลููกบาศก์์โปร่่ง (รููปที่่� 2ก และ 3ก) ขนาด
1.20 x 1.20 x 1.20 เมตร และโมเดลอุุเทนถวาย
5 เป็็นปะการัังเทีียมแท่่งคอนกรีีตเสริิมแท่่งหลอด
FRP (รููปที่่� 2ข และ 3ข) ทรงสามเหลี่่�ยมหััวกระโจม
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(ทรงปิิระมิิด) 1.20 x 1.20 x 1.20 ม. ส่่วนโมเดลอุุเทน
ถวาย 6 เป็็นปะการัังเทีียมแท่่ง FRP (รููปที่่� 2ค และ
3ค) ทุุกโมเดลสามารถถอดประกอบได้้ ยึึดชิ้้น� ส่่วนด้้วย
สลััก SN โดยแสดงขนาดรููปด้้านปะการัังเทีียมดัังรููปที่่�
3 และแสดงรููปหน้้าตััดของชิ้้น� ส่่วนปะการััง ดัังรููปที่่� 4
โดยเลืือกวััสดุุ ออกแบบรููปร่่างชิ้้�นส่่วนและโครงสร้้าง
การก่่อสร้้าง และทำำ�การทดสอบทุุกชิ้้น� ส่่วนจนกว่่าจะ

ได้้ชิ้้น� ส่่วนปะการัังเทีียมทุุกชิ้้น� มีีความแข็็งแรง ทนทาน
รัับน้ำำ��หนัักได้้มากกว่่าน้ำำ��หนัักของปะการัังเทีียมรวม
ทั้้�งชิ้้�นส่่วน ตั้้�งแต่่ 2 เท่่าขึ้้�นไป เพื่่�อความปลอดภััย
ป้้องกัันความเสีียหาย ขณะลำำ�เลีียง ขนส่่ง จััดวางลง
สู่่�ทะเล รููปแบบปะการัังเทีียมโมเดลอุุเทนถวาย 4 5
และ 6 โดยมีีน้ำำ��หนัักประมาณ 450 285 และ 180
กก. แสดงดัังรููปที่่� 2ก 2ข และ 2ค ตามลำำ�ดัับ

รููปที่่� 1 วััสดุุประกอบพลาสติิก (FRP) (ก) ทรงลููกบาศก์์ (ข) ทรงหลอด

รููปที่่� 2 แบบปะการัังเทีียม (ก) อุุเทนถวาย 4 (ข) อุุเทนถวาย 5 (ค) อุุเทนถวาย 6
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รููปที่่� 3 รายละเอีียดรููปด้้านของปะการัังเทีียม (ก) อุุเทนถวาย 4 (ข) อุุเทนถวาย 5 (ค) อุุเทนถวาย 6

3. ขั้้�นตอนการทดสอบปะการัังเทีียม
เนื่่อ� งจากคอนกรีีตเสริิมเหล็็กมีีสมบััติเิ ด่่นทางวิิศวกรรม
ด้้านกายภาพหลายด้้าน สมบััติิความต้้านทานแรงอััด
ของคอนกรีีตเป็็นสมบััติที่่ิ เ� ด่่นที่่�สุดุ เมื่่อ� เปรีียบเทีียบกัับ
สมบััติทิ างกลอื่่�น ๆ เช่่น ความต้้านทางแรงเฉืือน ความ
ต้้านทานแรงดััด และความต้้านทานแรงดึึง ซึ่่�งในงาน
วิิจัยั นี้้�สมบััติขิ องชิ้้น� ส่่วนปะการัังเทีียมที่่�สำำ�คัญ
ั และต้้อง
ทำำ�การทดสอบเพื่่�อหาสมบััติทิ างวิิศวกรรม มาใช้้ในการ
ออกแบบและวิิเคราะห์์ เพื่่�อประกอบการพััฒนาการ
ใช้้งานปะการัังเทีียมต่่อไป ซึ่่�งทำำ�การทดสอบหากำำ�ลััง

ต้้านทานประกอบด้้วยกััน 2 ด้้านคืือ กำำ�ลัังต้้านทาน
แรงดััด และกำำ�ลัังต้้านทานแรงเฉืือน โดยรายละเอีียด
ทฤษฎีีที่่�ใช้้ในการทดสอบมีีดัังต่่อไปนี้้�
3.1 กำำ�ลัังต้้านทานแรงดััด (Flexural strength)

		 เพื่่�อหากำำ�ลัังต้้านทานแรงดััดของชิ้้น� ส่่วนปะการััง
เทีียม ซึ่่�งประยุุกต์์การทดสอบมาจากข้้อกำำ�หนดการ
ทดสอบวััสดุุในงานก่่อสร้้าง ชิ้้�นส่่วนปะการัังเทีียมมีี
ลัักษณะคานเชื่่�อมต่่อกััน ปลายชิ้้�นส่่วนต่่อกัับปลาย
ชิ้้�นส่่วน ทำำ�ให้้มีีพฤติิกรรมการรัับแรงเหมืือนคาน
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รููปที่่� 4 รายละเอีียดรููปหน้้าตััดของชิ้้�นส่่วนปะการัังเทีียม
ก) ชิ้้�นส่่วนคานยาวอุุเทนถวาย 4 5 และ 6 ข) ชิ้้�นส่่วนคานอุุเทนถวาย 5
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คอนกรีีตเสริิมเหล็็ก ผลของการทดสอบที่่�ได้้จะทำำ�ให้้
ทราบค่่าความต้้านทานแรงดััด วิิธีีการทดสอบเลืือก
ใช้้วิิธีีการให้้น้ำำ��หนัักกระทำำ�วิิธีี Four-Point Bending
แสดง ดัังรููปที่่� 5ก ที่่�กึ่่ง� กลางชิ้้น� ส่่วนตััวอย่่างแบบ 2 จุุด
เพื่่�อให้้ค่่า Bending Moment ช่่วงกลางคานระยะ
L/3 มีีค่า่ เท่่ากัันตลอด โดยมีีจุดุ รองรัับที่่�ปลายตััวอย่่าง
ทั้้�งสองข้้างเป็็นการจำำ�ลองโครงสร้้างคานแบบง่่าย ซึ่่�ง
มีีลัักษณะการรัับแรงเสมืือนชิ้้�นส่่วนปะการัังเทีียมที่่�
ใช้้งานจริิง ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C1399 [9]
สามารถนำำ�มาคำำ�นวณค่่าความต้้านทานแรงดััดได้้ดััง
สมการที่่� 1 ดัังนี้้�

3.2 กำำ�ลังั ต้้านทานแรงเฉืือน (Shearing strength)

		 นอกจากแรงดััดที่่�สามารถทำำ�ให้้ชิ้้น� ส่่วนปะการััง
เทีียมสามารถวิิบัติั ไิ ด้้แล้้วยังั มีี แรงกระทำำ�จากภายนอก
ที่่�สามารถทำำ�ให้้ตัวส
ั ลัักที่่�ยึดึ ชิ้้น� ส่่วนของปะการัังเทีียม
สามารถวิิบััติิได้้ในลัักษณะการวิิบััติิด้้วยแรงเฉืือน ซึ่่�ง
ตััวสลัักยึึดที่่�เป็็นวััสดุุ SN มีีความสารถรัับแรงเฉืือนได้้
ทดสอบโดยใช้้สลััก SN Ø 25 มม.เป็็นตััวยึดึ กัับชิ้้น� ส่่วน
โดยอ้้างอิิงการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D6916
[10] ด้้วยการกดน้ำำ�� หนัักลงที่่�เสาโดยตรง แสดงดัังรููป
ที่่� 5ข โดยสามารถนำำ�มาคำำ�นวณค่่าความต้้านทานแรง
เฉืือนได้้ดัังสมการที่่� 2 ดัังนี้้�

									 (1) 								
		 โดยที่่�
σ = ความเค้้นดััด (กก./ซม.2)
M = โมเมนต์์ดััด (กก.ซม.)
c = ระยะกึ่่�งกลางความสููงคาน (h/2) (ซม.)
I = โมเมนต์์ความเฉื่่�อย (ซม.4)
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		 โดยที่่�
τ = กำำ�ลัังต้้านทานแรงเฉืือน (กก./ซม.2)
V = น้ำำ��หนัักแรงกด (กก.)
A = พื้้�นที่่�หน้้าตััดของสลัักยึึด (ซม.2)

รููปที่่� 5 การทดสอบชิ้้�นส่่วนปะการัังเทีียม (ก) ทดสอบแรงดััด (ข) ทดสอบแรงเฉืือน

(2)
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รููปที่่� 6 การทดสอบแรงดึึงของสลััก Superlean Nylon
3.3 การทดสอบแรงดึึงของสลััก SN

		ดััดแปลงเครื่่อ� งมืือเพื่่�อทดสอบแรงดึึง สำำ�หรัับใช้้
แรงดึึงสลััก SN โดยใช้้งานร่่วมกัับเครื่่อ� งทดสอบแรงดึึง
แบบ Universal ตามมาตรฐาน ASTM D638 สำำ�หรัับ
SN ขนาด 20 และ 25 มม. เป็็นสลัักแกนที่่�ทำำ�หน้้าที่่�
เสีียบทะลุุผ่่านแท่่งคอนกรีีต และสลัักเดืือยขนาด 12
มม. ทำำ�หน้้าที่่�เสีียบทะลุุตัวส
ั ลัักแกน ทำำ�หน้้าที่่�ป้อ้ งกััน
สลัักแกนหลุุดออก โดยมีีระยะห่่างจากปลายสลัักแกน
ที่่�ระยะ 6 และ 10 มม. ตามลำำ�ดัับ ดัังแสดงในรููปที่่� 6
3.4 การกำำ�หนดตำำ�แหน่่งจััดวางปะการัังเทีียม
		 การเลืือกพื้้�นที่่�จััดวางปะการัังเทีียมมีีความ
สำำ�คัญ
ั อย่่างมากต่่อการเก็็บข้้อมููลงานวิิจัยั เพื่่�อให้้งาน
วิิจัยั สััมฤทธิ์์ผล
� จำำ�เป็็นต้้องเก็็บรวบรวบข้้อมููลในระยะ
ยาวต่่อเนื่่�องเป็็นเวลานานหลายปีี เพื่่�อศึึกษาทั้้�งความ
มั่่น� คงแข็็งแรงของตััวปะการัังเทีียมเอง และการพััฒนา
ของทั้้�งจำำ�นวนสิ่่�งมีีชีีวิิตและสิ่่�งมีีชีีวิิตเกาะติิด การคััด
เลืือกพื้้�นที่่�จััดวางปะการัังเทีียมจึึงเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญมาก
ทางผู้้�วิิจััยได้้คััดเลืือกพื้้�นที่่�หลายแหล่่ง โดยพื้้�นที่่�ที่่�น่่า
จะมีีความเหมาะสมมากที่่�สุุด ได้้แก่่บริิเวณ ท่่าเรืือจุุก
เสม็็ด อ.สััตหีีบ จ.ชลบุุรีี ด้้วยเหตุุผลที่่�สำำ�คััญเนื่่�องจาก
เป็็นพื้้�นที่่�เขตทหาร ซึ่่ง� มีีนโยบายอนุุรักั ษ์์ทรััพยากรทาง

ทะเล ไม่่อนุุญาตให้้เรืือประมงเข้้ามาจัับปลาในเขต
พื้้�นที่่�ทหาร ปะการัังเทีียมน่่าจะปลอดภััยจากการทำำ�
ประมง ตรงพื้้�นที่่�ระหว่่าง เกาะนางรำำ� เกาะจระเข้้ และ
แหลมอ้้ายฉาว โดยจััดวางปะการัังเทีียมเป็็นกลุ่่�มแต่่ละ
แบบ มีีระยะห่่างกััน 100 เมตร เนื่่�องจากบริิเวณที่่�วาง
ปะการัังเทีียมทั้้�ง 2 จุุดเป็็นจุุดที่่�มีีพื้้�นที่่�เป็็นพื้้�นทราย
ปกคลุุม และเป็็นแนวร่่องน้ำำ��เดีียวกัันในระดัับความ
ลึึกระหว่่าง 10-13 เมตร โดยจััดวางปะการัังเทีียมรููป
แบบอุุเทนถวาย 4 จำำ�นวน 35 อััน และ รููปแบบอุุเทน
ถวาย 5 จำำ�นวน 38 อััน ซึ่่ง� ขั้้น� ตอนการประกอบกัับการ
เคลื่่�อนย้้ายปะการัังเทีียมนั้้�นตััวปะการัังเทีียมจะเกิิด
ความเสีียหายได้้ง่า่ ยจึึงต้้องระมััดระวััง ส่่งผลให้้จำำ�นวน
ตััวอย่่างปะการัังเทีียมมีีจำำ�นวนไม่่เท่่ากัันส่่วนรููปแบบ
อุุเทนถวาย 6 ไม่่มีีการจััดวางลงทะเล เนื่่�องจากว่่าน้ำำ��
หนัักปะการัังเทีียมที่่�น้อ้ ยเกิินไปอาจถููกคลื่่น� พััดขึ้้น� สู่่�ฝั่ง่�
ได้้ ซึ่่�งระยะวัันเวลาที่่�ปล่่อยมีีอิิทธิิพลของกระแสน้ำำ��ที่่�
แรงซึ่่ง� ในการที่่�จะปล่่อยปะการัังให้้คงอยู่่�ได้้อย่่างน้้อย
ควรจะให้้หนัักกว่่าประมาณ 250 กก. ขึ้้น� ไป โดยมีีการ
สำำ�รวจทางนิิเวศวิิทยาทางทะเล 4 ครั้้�ง ที่่�ระยะเวลา
25 38 48 และ 57 เดืือน โดยตำำ�แหน่่งการจััดวาง
ปะการัังเทีียมดัังแสดงตาม รููปที่่� 7
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รููปที่่� 7 ตำำ�แหน่่งจััดวางปะการัังเทีียม อุุเทนถวาย 4 และ อุุเทนถวาย 5 บริิเวณท่่าเรืือจุุกเสม็็ด อ.สััตหีีบ จ.ชลบุุรีี

3.5 การเก็็บข้้อมููลปลาแนวปะการัังเทีียม
		 วิิธีีการศึึกษาทำำ�โดยใช้้วิิธีีการบัันทึึกข้้อมููลปลา
ด้้วยกล้้องวีีดีีโอใต้้น้ำำ�� (Video Census) ดััดแปลงจาก
วิิธีีการของ Hill และ Wilinson [11] ทำำ�การบัันทึึก
ภาพวีีดีโี อแบบต่่อเนื่่�องบนแนวสำำ�รวจ จากนั้้�นนำำ�ภาพ
วีีดีโี อมาวิิเคราะห์์ดูชู นิิด และความชุุกชุุมของปลาแต่่ละ
ชนิิดในปะการัังเทีียมแต่่ละรููปแบบภายในห้้องปฏิิบัติั ิ
การทดสอบ

เส้้นกลม RB6 (แบบ 4-1) และ RB9 (แบบ 4-2) เสริิม
เส้้นใย Rod fiber เส้้นผ่่านศููนย์์กลาง 4 (แบบ 5-1) และ
10 มม. (แบบ5-2) และพลาสติิกเสริิมเส้้นใย (FRP) จาก
ตารางที่่� 1 แสดงค่่าความเค้้นดััด (σ) รัับน้ำำ�� หนัักกด (P)
และค่่าโมเมนต์์ดััด (M) ของปะการัังเทีียมอุุเทนถวาย 4
5 และ 6 พบว่่า อุุเทนถวาย 4 ที่่�มีีการเสริิมเหล็็กเส้้น
ผ่่านศููนย์์กลาง 6 และ 9 มม. มีีกำำ�ลัังดััดที่่� 139.91 และ
193.85 กก./ซม2 ตามลำำ�ดัับ รููปแบบอุุเทนถวาย 5 ที่่�มีี
การเสริิมเส้้นใยเส้้นผ่่านศููนย์์กลาง 4 และ 10 มม. มีีกำำ�ลััง
4. ผลการทดสอบ
ดััดที่่� 26.76 และ 104.22 กก./ซม2 ตามลำำ�ดัับ ส่่วนอุุ
4.1 ผลการทดสอบทางด้้านวิิศวกรรมของปะการััง เทนถวาย 6 ที่่�เป็็น FRP มีีกำำ�ลัังดััดที่่� 203.41 กก./ซม.2
		 เทีียม

		 ผลการทดสอบความสามารถรัับแรงดััดของคาน
คอนกรีีตเสริิมเหล็็ก และเสริิมเส้้นใย ที่่�ขนาดหน้้าตััด
คาน ขนาด 10.5 X 10.5 X 122 ซม. ความยาวช่่วงพาด
ของคาน (Span, L) 0.81 เมตร โดยทดสอบเสริิมเหล็็ก
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ตารางที่่� 1 ค่่าแรงเค้้นดััดของรููปแบบปะการัังเทีียม อุุเทนถวาย 4 5 และ 6
รููปแบบ
4-1
4-2
5-1
5-2
6

ตััวอย่่าง
เหล็็กเส้้นกลม Ø 6 mm.
เหล็็กเส้้นกลม Ø 9 mm.
ก้้านเส้้นใย Ø 4 mm.
ก้้านเส้้นใย Ø 10 mm.
พลาสติิกเสริิมเส้้นใยแก้้ว (FRP)

แรง
(P, kg)

โมเมนต์์ดััด
(M. kg-cm)

1333
1847
255
993
1938

26993.25
37401.75
5163.75
20108.25
39244.50

โมเมนต์์
ความเฉื่่�อย
(I, cm4)
1012.92
1012.92
1012.92
1012.92
1012.92

ความเค้้นดััด
(σ, km/cm2)
139.91
193.85
26.76
104.22
203.41

ตารางที่่� 2 ค่่าแรงเฉืือนของรููปแบบปะการัังเทีียม อุุเทนถวาย 4 5 และ 6
รููปแบบ
4
5
6

แรง
พื้้�นที่่�หน้้าตััดสลััก
แอ่่นตััว (mm)
(P, kg)
(A, cm2)

เสาตััวอย่่าง
เสริิมเหล็็กเส้้น
เสริิมเส้้นใย
พลาสติิกเสริิมเส้้นใย

3713
1253
1972

14.4
11.2
10.7

315
315
315

แรงเฉืือน
(V, kg/cm2)
11.9
3.98
6.26

ตารางที่่� 3 ผลการทดสอบความสามารถรัับแรงดึึงของสลัักเดืือย SN

1
2
3
4*

แรงดึึงดููดสููงสุุด (
กก.)

ค่่าการแอ่่นตััว
สููงสุุด (มม.)

393
425

12.3
18.8
23.9
31.9

563

657

หมายเหตุุ * นำำ�ไปใช้้เป็็นสลัักปะการัังเทีียม

Ø แท่่ง Superlene ระยะรููเจาะห่่างจาก
Nylon (มม.)
ปลายแท่่ง (มม.)
Ø 20
Ø 20
Ø 25
Ø 25

6
10
6
10

ลำำ�ดัับความแข็็ง
แรง
4
3
2
1*
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จากตารางที่่� 2 แสดงค่่ากำำ�ลัังต้้านทานแรงเฉืือน (τ)
และการแอ่่นตััว ของปะการัังเทีียมอุุเทนถวาย 4 5
และ 6 ที่่�ยึึดด้้วยสลััก SN เส้้นผ่่านศููนย์์กลาง 25 มม.
ผลการทดสอบพบว่่า ตััวปะการัังเทีียมคอนกรีีตที่่�เสริิม
เหล็็ก เสริิมไฟเบอร์์ และตััว FRP ที่่�ยึึดด้้วยสลััก SN
โดยตััวสลัักจะเกิิดการวิิบััติิ ที่่�กำำ�ลัังต้้านทานแรงเฉืือน
อยู่่�ที่่� 11.79 3.98 และ 6.26 กก./ซม.2 และเกิิดการ
แอ่่นตััว14.4 11.2 และ 10.7 มม. ตามลำำ�ดัับ
		 จากตารางที่่� 3 แสดงค่่าความสามารถในการ
รัับแรงดึึง ของสลัักเมื่่อ� นำำ� SN สลัักแกนขนาด 20 มม.
ยึึดเสีียบสลัักเดืือยขนาด 12 มม. ระยะรููเจาะห่่างจาก
ปลายสลัักแกนระยะ 6 และ 10 มม.รัับแรงดึึงได้้ 393
และ 425 ตามลำำ�ดัับ สลัักแกนขนาด 25 มม.ยึึดเสีียบ
สลัักเดืือยขนาด 12 มม. ระยะรููเจาะห่่างจากปลาย
สลัักแกนระยะ 6 และ 10 มม. รัับแรงดึึงได้้ 563
และ 657 ตามลำำ�ดัับ
4.2 ผลการสำำ�รวจของการจััดวางปะการัังเทีียม	
		 ลงสู่่�ทะเล
		 วางแผนจััดวางปะการัังเทีียมลงทะเล 2 แบบ
ได้้แก่่อุุเทนถวาย 4 (แบบ 4-2) ที่่�มีีการเสริิมเหล็็กเส้้น
ผ่่านศููนย์์กลาง 9 มม. และ อุุเทนถวาย 5 (แบบ 5-2)
ที่่�มีีการเสริิมเส้้นใยเส้้นผ่่านศููนย์์กลาง 10 มม. ซึ่่�งได้้มีี
การเลืือกใช้้ปะการัังเทีียมเสริิมเหล็็ก และเสริิมเส้้นใยที่่�
มีีความแข็็งแกร่่ง จากผลการทดสอบทางด้้านวิิศวกรรม
แบบละ 35 และ 38 ตััว ตามลำำ�ดับั ในการปล่่อยลงทะเล
โดยเริ่่�มต้้นจััดวางปะการัังเทีียมในวัันที่่� 29 เมษายน
พ.ศ. 2558 โดยจััดวางให้้มีีระยะห่่างออกเป็็น 2 กอง
เพื่่�อประโยชน์์สำำ�หรัับการวิิจััยศึึกษาทางนิิเวศวิิทยาต่่อ
ไป โดยบริิเวณพื้้�นที่่�จัดั วางปะการัังเทีียมเป็็นบริิเวณร่่อง
น้ำำ�� เป็็นผลให้้กระแสน้ำำ��สามารถพััดพาตะกอนมาทัับถม
ปะการัังเทีียม ได้้มากกว่่าพื้้�นทะเลปกติิทั่่�วไป ประกอบ
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กัับลัักษณะพื้้�นทะเลเป็็นทรายละเอีียด โดยพบว่่า การ
จมตััวปะการัังเทีียมอุุเทนถวาย 4 จมตััวเฉลี่่�ยประมาณ
6-12 ซม. ส่่วนการจมตััวปะการัังเทีียมอุุเทนถวาย 5
มีีการจมตััวเฉลี่่�ยประมาณ 5-10 ซม. คล้้ายกัับงานวิิจััย
ของ Brock และคณะ [4] ซึ่่�งมีีการจมตััวของปะการััง
เทีียมเฉลี่่�ยอยู่่�ที่่� 8-10 ซม.
		ผลการสำำ�รวจในเชิิงนิิเวศวิิทยา ในวัันที่่� 23 เมษายน
2560 ปะการัังเทีียมแบบอุุเทนถวาย 4 และ 5 จำำ�นวนที่่�
พบทั้้�งหมด 20 จาก 35 และ 31 จาก 38 ตััว ตามลำำ�ดัับ
พบว่่า มีีสิ่่ง� มีีชีวิี ติ เกาะติิดครอบคลุุมพื้้�นที่่�เข้้ามาอาศััยใน
แนวปะการัังเทีียมแบบอุุเทนถวาย 4 และ 5 จำำ�นวน 7
ไฟลััม จำำ�แนกออกได้้ดังั นี้้� ฟองน้ำำ�� (Porifera) 12 และ 6
ชนิิด ไนดาเรีีย (Cnidaria) 2 ชนิิด มอลััลสก์์ (Mollusca)
5 และ 2 ชนิิด อาร์์โธรโพดา (Arthropoda) 2 ชนิิด
เอดไคโนเดิิร์์ม (Echinodermata) 7 และ 4 ชนิิด และ
เพรีียงหััวหอม (Chordata) 5 และ 4 ชนิิด ตามลำำ�ดัับ
โดยสััตว์์เกาะติิดชนิิดเด่่นที่่�พบในแต่่ละชนิิดมีีร้อ้ ยละ
การปกคลุุมที่่�แตกต่่างกััน สรุุปตามลัักษณะการสำำ�รวจ
เชิิงนิิเวศวิิทยาของสิ่่ง� มีีชีวิี ติ เกาะติิด แสดงดััง ตารางที่่� 4
		 ความหลากหลายของปลาทะเลที่่�พบในปะการััง
เทีียมอุุเทนถวาย 4 พบว่่ามีีทั้้�งหมด 32 ชนิิด แบ่่งเป็็น
3 อัันดัับ 16 วงศ์์ จำำ�นวนปลาที่่�พบประมาณทั้้�งหมด
528 ตััว ลำำ�ดับั ของปลาที่่�มีมี ากที่่�สุดุ คืือ ปลาสากเหลืือง
(Sphyraena obtusata) ร้้อยละ 18.94 ปลาอมไข่่เหลืือง
(Apogon cyanosoma) ร้้อยละ 9.66 ปลาสลิิดหิินเล็็ก
(Neopomacentrus cyanomos) ร้้อยละ 8.52 ปลา
อมไข่่ลายห้้าเส้้น (Cheilodipterus quinquelineatus)
ร้้อยละ 7.95 เป็็นต้้น ส่่วนปะการัังเทีียมอุุเทนถวาย 5 พบ
ว่่า มีีปลาทั้้�งหมด 17 ชนิิด แบ่่งเป็็น 3 อัันดัับ 13 วงศ์์
จำำ�นวนปลาที่่�พบประมาณทั้้�งหมด 357 ตััว โดยลำำ�ดับั
ของปลาที่่�มีีมากที่่�สุุด คืือ ปลาอมไข่่เหลืือง (Apogon
cyanosoma) ร้้อยละ 14.10 ปลาสลิิดหิินเล็็ก (Neop-
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pomacentrus cyanomos) ร้้อยละ 12.61 และปลา
สลิิดหิินหางเหลืือง (Neopomacentrus bankieri)
ร้้อยละ 10.92 เป็็นต้้น โดยแสดงตารางเปรีียบเทีียบ
ดััง ตารางที่่� 5
5. วิิจารณ์์ผล
จากการทดสอบกำำ�ลัังต้้านทานแรงดััดของชิ้้น� ส่่วนทั้้�ง
คานและเสาของปะการัังเทีียมต่่างๆ เพื่่�อนำำ�มาพิิจารณา
การนำำ�ไปใช้้งานเป็็นโครงสร้้างทางด้้านวิิศวกรรมของ
ปะการัังเทีียม พบว่่า FRP มีีความต้้านทานแรงดััดเป็็น
อัันดัับ 1 ส่่วนเหล็็กเสริิมเส้้นกลม RB9 เป็็นอัันดัับ 2
และเสริิมเส้้นใย RF10 เป็็นอัันดัับ 3 โดยปกติิโครง
สร้้างคอนกรีีตนั้้�นเน้้นรัับแรงอััด (Compressive
strength) มากกว่่าแรงดึึง (Tensile strength) ซึ่่�งแรง
ดึึงของคอนกรีีตนั้้�นจะมีีค่่าเพีียงร้้อยละ 10 ของแรงอััด
Chindaprasirt และ Jaturapitakkul [12] จึึงต้้องมีี
การเสริิมเหล็็กเข้้ามาช่่วยให้้โครงสร้้างของคอนกรีีต
สามารถรัับแรงอััดและแรงดึึงได้้พร้้อมกััน โดยปกติิค่่า
ความต้้านทานแรงดััดจะขึ้้น� อยู่่�กับั ค่่า ความแข็็งแรงคราก
ของวััสดุุซึ่่�งเป็็นค่่าแสดงความแข็็งแรงของวััสดุุ โดยค่่า
ความแข็็งแรงครากจะแปรผัันตามกัับแรงดึึงของวััสดุยิุ่่ ง�
วััสดุนัุ้้ น� สามารถรัับแรงดึึงได้้มากก็็จะมีีค่า่ ความแข็็งแรง
คราก ที่่�มากส่่งผลให้้ค่่าความต้้านทานแรงดััดมีีค่่าที่่�สููง
ตามไปด้้วย [13] จากผลการทดสอบจะพบว่่า ยิ่่�งวััสดุุ
เหล็็ก หรืือ เส้้นใย ที่่�มีีเส้้นผ่่านศููนย์์กลางที่่�ใหญ่่ทำำ�ให้้
วััสดุนัุ้้ น� มีีค่า่ แรงดึึง และค่่าความแข็็งแรงครากที่่�มาก ส่่ง
ผลให้้กำำ�ลัังต้้านทานแรงดััดของวััสดุมีุ ค่ี า่ ที่่�สูงู ตามขนาด
ของวััสดุุ Edoardo และคณะ [14] ดัังนั้้�นปะการัังเทีียม
อุุเทนถวาย 4 และ 5 จึึงเลืือกใช้้วัสดุ
ั ุเสริิมที่่�มีีเส้้นผ่่าน
ศููนย์์กลางที่่�ใหญ่่ในที่่�นี้้� คืือ RB9 และ RF10 ตามลำำ�ดัับ
ส่่วนปะการัังเทีียมอุุเทนถวาย 6 เป็็นวััสดุุ FRP ที่่�เป็็น
พลาสติิกเสริิมเส้้นใยเพีียงอย่่างที่่�สามารถรัับแรงดึึง

และค่่าความแข็็งแรงครากที่่ม� ากกว่่าวััสดุทีุ่่ เ� ป็็นเหล็็กเส้้น
[15] จึึงส่่งผลให้้ FRP มีีความต้้านทานแรงดััดเป็็นอัันดัับ
1 เมื่่อ� เทีียบกัับคอนกรีีตเสริิมเหล็็กกัับเสริิมเส้้นใย ส่่วน
ความสััมพัันธ์์ระหว่่างค่่าการแอ่่นตััว (Deflection) และ
แรงเฉืือน (Shear strength) ของสลััก SN จาก ตาราง
ที่่� 3 แสดงผลการทดสอบความสามารถรัับแรงดึึงของ
สลััก SNเมื่่�อเริ่่�มต้้นการกดน้ำำ��หนัักตััวสลััก SN จะขยัับ
ตััวให้้เข้้าที่่�ก่่อน ด้้วยระยะประมาณ 3-5 มม. เนื่่�องจาก
รููคอนกรีีตมีีขนาดที่่�โตกว่่า SN เล็็กน้้อย ทำำ�ให้้ค่่าการ
แอ่่นตััวนั้้�นเกิิดขึ้้�นมาก ซึ่่�งสลััก SN ที่่�ใส่่ในเสาคอนกรีีต
สามารถรัับน้ำำ��หนัักได้้ 3,713 กก. ในขณะที่่�มีค่ี า่ การแอ่่น
ตััว 14.4 มม. ส่่วนสลััก SN ที่่�ใส่่ในเสา FRP สามารถรัับ
น้ำำ��หนัักได้้ 1,972 กก. ในขณะที่่�มีีค่่าการแอ่่นตััว 10.7
มม. ตััวอย่่างที่่�นำำ�มาทดสอบนี้้� พบว่่า เกิิดการวิิบัติั ที่่ิ เ� สา
คอนกรีีต และ FRP ก่่อนสลััก SN แสดงให้้เห็็นว่่าตััวสลััก
SN นั้้น� สามารถที่่�จะนำำ�มาใช้้เป็็นสลัักของโครงสร้้างของ
ปะการัังเทีียมที่่�สามารถถอดประกอบได้้
	ส่่วนผลการทดสอบแรงดึึงสลัักแกน SN ขนาด 20
มม. กัับสลัักเสีียบ 12 มม. โดยมีีระยะห่่างจากปลาย
แท่่ง SN ระยะ 6 และ 10 มม. รัับแรงดึึงได้้ 393 และ
425 กก. ตามลำำ�ดัับ ส่่วนสลัักแกน SN ขนาด 25 มม.
กัับสลัักเสีียบ 12 มม. โดยมีีระยะห่่างจากปลายแท่่ง
SN ระยะ 6 และ 10 มม. รัับแรงดึึงได้้ 563 และ
657 กก. ตามลำำ�ดับั ส่่วนประเด็็นราคาค่่าก่่อสร้้างของ
ปะการัังเทีียมแต่่ละรููปแบบ สามารถประเมิินราคาได้้
ดัังนี้้� แบบอุุเทนถวาย 4-1 และ 4-2 แบบอุุเทนถวาย
5-1 และ 5-2 ราคา 4,096 , 4,544 , 2,905 และ
3,191 บาทต่่อหน่่วย ตามลำำ�ดัับ
	ผลการดำำ�น้ำำ��ค้้นหาปะการัังเทีียม จากการจััดวาง
ปะการัังเทีียมลงทะเล 2 แบบได้้แก่่แบบอุุเทนถวาย 4
และ 5 แบบละ 35 และ 38 ตััว ตามลำำ�ดัับ หลัังจาก
การจััดวางเสร็็จสิ้้�นเป็็นระยะเวลาประมาณ 24 เดืือน
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เมื่่�อดำำ�น้ำำ��สำำ�รวจพบปะการัังเทีียมแบบอุุเทนถวาย 4
จำำ�นวน 20 ตััว จากทั้้�งหมด 35 ตััว กระจายตััวเป็็น
ระยะทางยาวประมาณ 300 ตร.ม. ส่่วนแบบอุุเทนถวาย
5 จำำ�นวน 31 ตััว จากทั้้�งหมด 38 ตััว ซึ่่�งครอบคลุุม
พื้้�นที่่�ประมาณ 150 ตร.ม. ไม่่ปรากฏพบมีีการซ้้อนทัับ
กัันของปะการัังเทีียมทั้้�ง 2 แบบ จากผลการตรวจสอบ
ความแข็็งแรงทางวิิศวกรรม ปะการัังเทีียมอุุเทนถวาย
4 จำำ�นวนที่่�สำำ�รวจพบ 20 ตััว ไม่่พบการวิิบััติิใด ๆ ทั้้�ง
สิ้้�น ส่่วนปะการัังเทีียมอุุเทนถวาย 5 จำำ�นวนที่่�สำำ�รวจ
พบ 31 ตััว เกิิดการวิิบััติจำิ ำ�นวน 19 ตััว โดยการวิิบััติิ
ส่่วนใหญ่่เกิิดจากชิ้้�นส่่วนแตกหััก หรืือแยกหลุุดออก
จากกัันของตััวคอนกรีีตเอง ดัังนั้้�นรููปแบบอุุเทนถวาย
4 มีีความแข็็งแรงเหมาะสมทางวิิศวกรรมมากกว่่าแบบ
ที่่� 5 จาก ตารางที่่� 4 และ 5 เป็็นผลการสำำ�รวจในเชิิง
นิิเวศวิิทยา สิ่่ง� มีีชีวิี ติ แบบเกาะติิด และปลาทะเลที่่�เข้้า

มาอาศััยใช้้ประโยชน์์บริิเวณปะการัังเทีียมอุุเทนถวาย
ทั้้�ง 2 แบบ ซึ่่�งปะการัังเทีียมที่่�มีีสิ่่�งมีีชีีวิิตแบบเกาะติิด
และปลาทะเลที่่�เข้้ามาอาศััยอยู่่�มากที่่�สุุดคืือ ปะการััง
เทีียมแบบอุุเทนถวาย 4 โดยพบว่่า สิ่่ง� มีีชีวิี ติ แบบเกาะ
ติิด และความหลากหลายของปลาทะเลที่่�พบ มีีอย่่าง
ละ 32 ชนิิด โดยปลาทะเลที่่�พบมากสุุด คืือ ปลาสาก
เหลืือง เนื่่อ� งจากรููปทรงที่่�เป็็นปะการัังเทีียมทรงสีีเหลี่่ย� ม
ลููกบาศก์์โปร่่ง มีีลักั ษณะรููปแบบคล้้ายกัับแบบมาตรฐาน
กรมประมง [1] จึึงเป็็นการยืืนยัันความชอบในการเข้้า
มาใช้้ประโยชน์์ของสิ่่ง� มีีชีวิี ติ เกาะติิดและปลาทะเล ส่่วน
ปะการัังเทีียมแบบอุุเทนถวาย 5 ซึ่่ง� เป็็นรููปทรงกระโจม
หรืือทรงปิิรามิิด สำำ�รวจพบเจอมากถึึง 31 ตััว โดยพบ
ว่่า สิ่่ง� มีีชีวิี ติ แบบเกาะติิดครอบคลุุมพื้้�นที่่� เข้้ามาอาศััย
ใช้้ประโยชน์์จำำ�นวน 21 ชนิิด และความหลากหลาย
ของปลาทะเลที่่�พบ มีีจำำ�นวนทั้้�งหมด 17 ชนิิด ปลา

ตารางที่่� 4 ร้้อยละการเกาะของสิ่่�งมีีชีีวิิตบนปะการัังเทีียมอุุเทนถวาย 4 และ 5
ร้้อยละสิ่่�งมีีชีีวิิตแบบเกาะติิดปะการััง
รููปแบบ 4
รููปแบบ 5

ชื่่�อภาษาไทย

ไฟลััม/ชื่่�อทางวิิทยาศาสตร์์

ฟองน้ำำ��

Porifera

25

30

ไนดาเรีีย

Cnidaria

2

5

มอลััลสก์์

Mollusca

5

5

อาร์์โธรโพดา

Arthropoda

55

30

เอดไคโนเดิิร์์ม

Echinodermata

2

5

เพรีียงหััวหอม

Chordata

8

10

อื่่�นๆ

etc.

3

15
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ตารางที่่� 5 ร้้อยละของสิ่่�งมีีชีีวิิตและวงค์์ตระกููลปลาที่่�พบในปะการัังเทีียมอุุเทนถวาย 4 และ 5 จากการสำำ�รวจทาง
ท้้องทะเล 4 ครั้้�ง
ชื่่�อภาษาไทย

ไฟลััม/ชื่่�อทางวิิทยาศาสตร์์

ปลาสลิิดหิินเล็็ก

ร้้อยละจำำ�นวนปลาทั้้�งหมด
รููปแบบ 4

รููปแบบ 5

Neopomacentrus cyanomos

8.52

12.61

ปลาสลิิดหิินหางเหลืือง

Neopomacentrus bankieri

7.39

10.92

ปลาสลิิดหิินฟ้้าหางเหลืือง

Pomacentrus coelestis

0.95

-

ปลาสลิิดหิินบั้้�ง

Abudefduf bengalensis

0.38

-

ปลาข้้าวเม่่าน้ำำ��ลึึก

Sargocentron rubrum

5.11

8.4

ปลาสิินสมุุทรสีีน้ำำ��เงิิน

Pomacanthus semicirculatus

0.19

-

ปลานกขุุนทอง

Halichoeres sp.

1.33

-

ปลาสร้้อยนกเขาหางเหยีียด

Diagramma pictum

4.73

8.4

ปลาวััวหางพััด

Monocanthus chinensis

0.19

0.56

ปลาอมไข่่เหลืือง

Apogon cyanosoma

9.66

14.01

ปลาอมไข่่ลายห้้าเส้้น

Cheilodipterus quinquelineatus

7.95

-

ปลาอมไข่่ลายดำำ�

Apogon cookie

0.19

7

ปลาอมไข่่

Apogon sp.

2.65

-

ปลาสลิิดทะเลจุุดเหลืือง

Siganus guttatus

1.14

-

ปลาใบขนุุน

Siganus javus

4.17

4.2

ปลากะรัังจุุดน้ำำ�� ตาล

Cephalopholis tauvina

0.19

2.24

ปลากะรัังเสืือครีีบยาว

Cephalopholis megachir

0.19

-

ปลากะรัังหิิน

Cephalopholis boenack

0.19

-

ปลากะรัังลายน้ำำ��เงิิน

Cephalopholis formosa

0.38

-

ปลากะพงข้้างปาน

Lutjanus johnii

4.73

5.6

ปลากะพงเหลืืองโพรง

Lutjanus lutjanus

6.44

8.4

ปลากะพงเหลืืองขมิ้้�น

Lutjanus vitta

5.3

5.6

ปลาผีีเสื้้�อปากยาว

Chelmon rostratus

1.33

1.4
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ตารางที่่� 5 ร้้อยละของสิ่่�งมีีชีีวิิตและวงค์์ตระกููลปลาที่่�พบในปะการัังเทีียมอุุเทนถวาย 4 และ 5 จากการสำำ�รวจทาง
ท้้องทะเล 4 ครั้้�ง (ต่่อ)
ชื่่�อภาษาไทย

ไฟลััม/ชื่่�อทางวิิทยาศาสตร์์

ปลาผีีเสื้้�อครีีบจุุด

ร้้อยละจำำ�นวนปลาทั้้�งหมด
รููปแบบ 4

รููปแบบ 5

Parachaetodon ocellatus

1.89

-

ปลานกกะลิิง

Pentapodus setosus

0.57

-

ปลาทรายขาวแก้้มเงิิน

Scolopsis affinis

1.89

1.4

ปลาแพะครีีบจุุด

Upeneus tragular

0.57

1.96

ปลาสากเหลืือง

Sphyraena obtusata

18.94

-

ปลาปัักเป้้าหนามทุุเรีียน

Diodon liturosus

0.19

-

ปลาบู่่�ทราย

Cryptocentrus fasciatus

2.27

-

ปลาสละ

Sacomberoides commersonnianus

0.19

ปลากระดี่่�ทะเล

Pempheris vanicolensis

-

7

ปลาแพะครีีบจุุด

Upeneus tragular

-

1.96

32

17

จำำ�นวนชนิิดปลาที่่�พบทั้้�งหมด

ทะเลที่่�มากที่่�สุดุ คืือ ปลาอมไข่่เหลืือง ถึึงแม้้จะสำำ�รวจ
พบปะการัังเทีียมเป็็นจำำ�นวนมาก แต่่กลัับพบสิ่่ง� มีีชีวิี ติ
แบบเกาะติิด และปลาทะเลเข้้ามาอาศััยใช้้ประโยชน์์
น้้อยสุุด อาจเป็็นผลเนื่่�องมาจากปะการัังเทีียมมีีขนาด
เล็็ก น้ำำ��หนัักเบา มีีการล้้มหงาย ซ้้อนกัันและเกิิดช่่อง
ว่่างภายในน้้อยกว่่า และพื้้�นที่่�ในการครอบคลุุมทาง
ทะเลต่ำำ��กว่่า จึึงเป็็นสาเหตุุที่่�มีีสิ่่�งมีีชีีวิิตแบบเกาะติิด
และปลาทะเลเข้้ามาใช้้ประโยชน์์น้้อยกว่่าแบบอุุเทน
ถวาย 4 ซึ่่�งผลการทดสอบที่่�ได้้มีีความสอดคล้้องกัับ
งานวิิจััยของ Ronal และ Carrie [5] ซึ่่�งมีีการใช้้วััสดุุ
หลากหลายชนิิด เช่่น ไม้้ หิิน โลหะ คอนกรีีต และ
อื่่�นๆ ทำำ�เป็็นรููปทรงต่่างๆ เช่่น ทรงสี่่�เหลี่่�ยม ทรงกลม
ทรงสามเหลี่่�ยม ทรงกระโจมหรืือทรงปิิรามิิด พบว่่า
คอนกรีีตที่่�มีีรููปทรงสี่่�เหลี่่�ยมลููกบาศก์์มีีความเหมาะ

สมที่่�จะนำำ�มาใช้้ในการทำำ�ปะการัังเทีียม อย่่างไรก็็ตาม
อาจทำำ�การศึึกษานิิเวศวิิทยาเชิิงพื้้�นที่่� ตลอดจนองค์์
ประกอบของระบบนิิเวศแหล่่งน้ำำ��ทะเลที่่�คาดว่่ามีีผล
ต่่อความหลากชนิิดของปลาในพื้้�นที่่�ของจุุดสำำ�รวจทั้้�ง
2 จุุด เพื่่�อวิิเคราะห์์หาสาเหตุุที่่�ทำำ�ให้้พื้้�นที่่�จุุดสำำ�รวจ
ทั้้�ง 2 จุุด มีีความหลากชนิิดของปลาทะเลที่่�แตกต่่าง
กััน [16]
6. สรุุปผล
การวิิจัยั ครั้้ง� นี้้พ� บว่่า รููปแบบปะการัังเทีียมอุุเทนถวาย
แบบที่่� 4 และ 5 ส่่วนตััวยึดึ สลััก SN เส้้นผ่่านศููนย์์กลาง
25 มม. นั้้�นสามารถที่่�จะนำำ�มาใช้้เป็็นสลัักของโครงสร้้าง
ของปะการัังเทีียมที่่�ถอดประกอบได้้ แต่่เนื่่�องจาก SN
มีีความยืืดหยุ่่�นตััวสูงู มีีโอกาสเสีียรููปได้้ง่า่ ย จากน้ำำ��หนััก
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ของตััวปะการัังเทีียม จึึงต้้องมีีความระมััดระวัังในการ
ลำำ�เลีียงการจััดวางลงทะเล ส่่วนการทดสอบสำำ�รวจใน
เชิิงนิิเวศวิิทยาปะการัังเทีียมแบบอุุเทนถวาย 4 และ
5 ปะการัังเทีียมอุุเทนถวาย 4 จำำ�นวนที่่�สำ�ำ รวจพบ
20 ตััว ไม่่พบการวิิบััติิใดๆทั้้�งสิ้้�น ส่่วนปะการัังเทีียมอุุ
เทนถวาย 5 จำำ�นวนที่่�สำ�ำ รวจพบ 31 ตััว เกิิดการวิิบััติิ
จำำ�นวน 19 ตััว พบจำำ�นวนชนิิดปลาทั้้�งหมด 32 และ
17 ชนิิด จำำ�นวนประมาณทั้้�งหมด 528 และ 357 ตััว
ตามลำำ�ดัับ สรุุปได้้ว่่าปะการัังเทีียมแบบอุุเทนถวาย 4
ด้้วยลัักษณะรููปทรงสี่่เ� หลี่่ย� มโปร่่งคล้้ายรููปแบบมาตรา
ฐานกรมประมง และปะการัังเทีียมแบบอุุเทนถวาย 5
ที่่�เป็็นรููปทรงกระโจมคล้้ายทรงปิิรามิิด ต่่างมีีศักั ยภาพ
ในการดึึงดููดปลาทะเล และสิ่่ง� มีีชีวิี ติ ยึึดเกาะติิดให้้เข้้า
มาใช้้ประโยชน์์ได้้ และมีีต้น้ ทุุนการผลิิตปะการัังเทีียม
แต่่ละแบบมีีราคาที่่�ถูกู กว่่าปะการัังเทีียมมาตรฐานของ
หน่่วยงานภาครััฐจากกรมประมง
7. กิิตติิกรรมประกาศ
ขอขอบคุุณสำำ�นัักคณะกรรมการวิิจััยแห่่งชาติิ (วช.)
ที่่�สนัับสนุุนงบประมาณในการทำำ�วิิจััยครั้้�งนี้้� และขอ
ขอบคุุณคณะวิิศวกรรมศาสตร์์และสถาปััตยกรรมศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลตะวัันออก วิิทยาเขต
อุุเทนถวาย และหน่่วยงานในภาครััฐและเอกชน ศููนย์์
พััฒนาการประมงแห่่งเอเซีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ คณะ
เทคโนโลยีีทางทะเล มหาวิิทยาลััยบููรพา กองทััพเรืือ
บริิษัทั ฮีีโน่่จำำ�กัดั บริิษัทั เอสซีีจีซีี เี มนต์์ไทย บริิษัทั สยาม
คาสท์์ ไนล่่อน บริิษัทั สยามบราเดอร์์ เครืือข่่ายศิิษย์เ์ ก่่า
อุุเทนถวาย สนัับสนุุนจนงานวิิจััยครั้้�งนี้้�ประสบความ
สำำ�เร็็จได้้ด้้วยดีี
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