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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยเรื่อง การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเครื่องปั้นดินเผาเพื่อพัฒนากรรมวิธีการผลิตและวัสดุสําหรับการ
สร้ า งปะการั ง เที ย ม เป็ น การวิ จั ย เชิ ง ทดลอง โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ก ารบู ร ณาการภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ด้ า น
เครื่องปั้นดินเผาเพื่อนํามา ออกแบบปะการังเทียมเพื่อทําหน้าที่เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ําขนาดเล็กในทะเลตลอดจนยังช่วยลด
ความรุนแรงของคลื่นใต้น้ําที่ซัดเข้าหาชายฝั่ง โดยทําการศึกษาถึงลักษณะภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาชีพเครื่องปั้นดินเผา กรรมวิธีการ
ผลิต ประเภทของเนื้อดินที่มีการใช้ ศึกษาข้อมูลปะการังตามธรรมชาติ ปะการังที่ถูกเพาะเลี้ยงขึ้นรวมถึงปะการังเทียมที่มีอยู่ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศเพื่อนําไปออกแบบและสร้างต้นแบบสําหรับนําไปทดลอง เก็บข้อมูลจากการสังเกตความเปลี่ยนแปลงและ
ทําการทดสอบดูปฏิกิริยาของสัตว์น้ํากับต้นแบบปะการังเทียม ผลการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กรอบแนวคิดและ
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งสามารถสรุปผลการออกแบบปะการังเทียมดังนี้ ส่วนฐานเป็นเป็นวงกลม มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 35
เซนติเมตร หนา 10 เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร รูปทรงเป็นครึ่งวงกลม มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร ช่องด้านบนเจาะ
เป็นวงกลมมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 เซนติเมตร ด้านข้างเป็นซอกวงกลมมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง12 เซนติเมตร เพื่อให้ปลาเข้า
มาอยู่อาศัยภายในและเป็นที่หลบภัยของปลาและสิ่งมีชีวิตที่จะเข้ามาอยู่อาศัย วัสดุที่นํามาสร้างปะการังเทียมคือคอนกรีตซึ่งเป็น
วัสดุที่เหมาะสมต่อการสร้างปะการังเทียมมากที่สุด มีความคงทนและคงสภาพได้ดี และมีความปลอดภัยจากสารเคมี การผลิต
ปะการังเทียมใช้กรรมวิธีการผลิตโดยการขึ้นรูปด้วยการสร้างแม่พิมพ์ที่เหมาะกับการผลิตจํานวนมากๆผลการทดลองพบว่าจากการ
นําต้นแบบปะการังเทียมได้ผ่านการทดลองในสภาวะทะเลจําลองโดยใช้เวลาในการทดลองตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่
10 มกราคม 2557 เพื่อสังเกตพฤติกรรมของสัตว์น้ําที่มีต่อต้นแบบปะการังเทียม และมีการจําลองกระแสคลื่นใต้น้ําใช้ทดสอบการ
ทรงตัวในพื้นทราย จากผลการทดลองอยู่ในเกณฑ์ดีมาก สัตว์ทะเลขนาดเล็กสามารถใช้เป็นที่อยู่อาศัย เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ําได้
และสามารถช่วยต้านแรงคลื่นใต้น้ําได้ในระดับหนึ่ง
คําสําคัญ : การบูรณาการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปะการังเทียม

Abstract
The study on integration of local wisdom in pottery to develop production of and materials for artificial
reef was an experimental research. The study aimed to analyze the integration of local wisdom in pottery in
order to design artificial reef which is the habitat of small aquatic animals and which helps reduce intensity of
undercurrent lapping against the shore. The researcher investigated characteristics of local wisdom in pottery,
production, types of clay, information on natural reef, nursing reef and artificial reef both inside and outside
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Thailand in order to design and develop an artificial reef model. The data was collected through observing
changes of reaction occurring between aquatic animals and artificial reef. The findings can be summarized as
follows. Based on related literature, conceptual framework and suggestions from specialists, it could be
summarized as follows. The base of the artificial reef model is round with the size of 35 cm. diameter, 10 cm.
thickness and 30 cm. height while the body is a semicircle with the size of 30 cm. diameter. The upper part is
a circle with the size of 12 cm. diameter. There is a space with the size of 12 cm. diameter available on its
side where fish and living things can stay in. The most appropriate material for artificial reef construction was
concrete because it is durable, deteriorated and free from chemicals. The molding was applied to artificial
reef construction for mass production. An artificial reef model was tested in simulated sea conditions from
10th December 2013 to 10th January 2014. Simulated undercurrent was applied to test the balance of the
artificial reef on the sand. The researcher observed behaviors of aquatic animals reacting to the artificial reef
model and found that the artificial reef model was at very good level. It could be the habitat for small
aquatic animals and could help resist undercurrent at some extent.
Keywords: Integration, Local wisdom, Artificial reef.

1. บทนํา (Introduction)
ภูมิปัญญาคือ พื้นฐานความรู้ความสามารถ ความคิด ความเชื่อ ความสามารถทางพฤติกรรม ความสามารถในการแก้ไข
ปัญหา โดยใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมไว้ในการปรับตัว และดํารงชีพในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ถ้ากล่าวถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ ส่วนใหญ่นั้นจะเป็นอาชีพที่มีความเกี่ยวข้องกับท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่ (สุชาติ และคณะ, 2556) เช่น ภูมิปัญญา
ด้านอาชีพเครื่องจักสาน ท้องถิ่นนั้นก็จะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม้ไผ่ ภูมิปัญญาด้านอาชีพทอผ้า ท้องถิ่นนั้นก็จะมีต้นหม่อนที่เป็น
อาหารหนอนไหมเป็นจํานวนมาก ภูมิปัญญาด้านอาชีพเครื่องปั้นดินเผา ท้องถิ่นนั้นก็จะมีดินที่เป็นวัตถุดิบหลักในการใช้ผลิตที่อุดม
สมบูรณ์ (เคน, 2535)
เครื่องปั้นดินเผา เป็นภูมิปัญญาด้านอาชีพเก่าแก่ที่สุดอย่างหนึ่งของมนุษย์ที่เหลือหลักฐานให้สืบเสาะลึกไปสู่อดีตได้ยาวนาน
กว่างานประเภทอื่น (วิบูลย์,2532) เครื่องปั้นดินเผา เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่ง ที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตของมนุษย์ มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
นับตั้งแต่ ยุคก่อนประวัติศาสตร์ มนุษย์ก็เริ่มรู้จักนําดินมาปั้นเป็นรูปร่างต่างๆ แล้วนําไปเผาไฟ ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่งคงรูป เหมาะ
กับการนําไปใช้ประโยชน์ต่างๆ มากมาย เช่น หม้อน้ํา แจกัน ถ้วยชาม อิฐ เป็นต้น และเมื่อชุมชนใด มีการผลิตอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลา
ยาวนาน ก็จะมีการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นตน ทั้งในด้านคุณภาพ และรูปแบบ จนกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และสืบทอดต่อกัน
มาจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง เครื่องปั้นดินเผา จึงเป็นศิลปวัตถุอย่างหนึ่ง ที่สามารถบ่งบอกถึง พัฒนาการทางสังคมวัฒนธรรม รวมถึง
เทคโนโลยี ของชนแต่ละเชื้อชาติ ได้เป็นอย่างดี โดยเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นกระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านอาชีพเครื่องปั้นดินเผา มีหลากหลายรูปแบบเช่น การขึ้นรูปแบบแป้นหมุน การขึ้นอิสระแบบขดด้วยมือ การขึ้นรูปแบบใช้
พิมพ์หล่อฯ ขึ้นอยู่กับรูปแบบของผลิตภัณฑ์ว่าจะเหมาะสมกับการขึ้นรูปในลักษณะใด (จิรัฎร์, 2554)
ปะการังเทียม เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ อย่างมีแบบแผน เพื่อดัดแปลงสภาพของพื้นท้องทะเลให้อุดม
สมบูรณ์จากการตรวจเอกสาร พบว่าทั่วโลกมีการออกแบบปะการังเทียมหลายร้อยแบบ และใช้วัสดุที่หลากหลายมาก ขึ้นอยู่กับ
สภาพความลึก ลักษณะพื้นดินใต้ทะเลและความแรงของน้ําทะเล โดยประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกามีความก้าวหน้าด้านนี้มาก มี
การลงทุนสร้างปะการังเทียมที่สวยงาม ขนาดใหญ่ ซับซ้อน แต่ราคาแพงมาก สําหรับประเทศไทยการออกแบบปะการังเทียมที่สัตว์
ทะเลชอบเข้ามาพักอาศัย มีความคงทนถาวรและมีราคาถูกจึงเป็นโจทย์ที่มีความสําคัญมากที่สุด และจากการวิจัยของกรมประมง
พบว่าปะการังเทียมชนิดแท่งคอนกรีตทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศก์โปร่งขนาด 1.50×1.50×1.50 เมตร น้ําหนักอันละ 1,060 กก. และ
คงเหลือน้ําหนักในทะเล 607 กิโลกรัม จัดวางเป็นกลุ่มทับซ้อนกัน เป็นปะการังเทียมมาตรฐานที่กรมประมงใช้ในการก่อสร้างปะการัง
เทียมในทะเลมากที่สุด (นิยม, 2527)
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จากปัญหาน้ําหนักของปะการังคอนกรีต ทําให้การขนส่งและการทิ้งลงทะเลต้องใช้เรือและเครนขนาดใหญ่ ทําให้ต้นทุน
การสร้างปะการังเทียมสูงมาก ทําให้มีวงจํากัดของผู้ที่ต้องการมรส่วนร่วมทั่วไปจึงเหลือเพียงภาคส่วนราชการและเจ้าของกิจการ
ขนาดใหญ่ ซึ่งต่างต้องการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แนวปะการัง แต่ไม่สามารถทําได้ ดังนั้นหากนักวิจัยสามารถออกแบบกรรมวิธี
การผลิตและวัสดุในการสร้างปะการังเทียมที่มีขนาดเหมาะสมต่อสัตว์ทะเล และมีน้ําหนักเบาพอที่คนจะยกลงเรือเล็กและนําไปทิ้ง
ลงทะเลได้ด้วยตนเอง จะเป็นการสร้างอาชีพให้ช่างเครื่องปั้นดินเผา ตลอดจนเพิ่มการมีส่วนร่วมของชาวประมงและประชาชน
ทั่วไปได้เป็นอย่างดี และนําไปสู่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลได้อย่างยั่งยืน

1.1 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
เพื่อศึกษาและวิเคราะห์บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเครื่องปั้นดินเผา ความเหมาะสมด้านกรรมวิธีการผลิต และ
ประเภทของเนื้อดิน รวมถึงรูปแบบของปะการังเทียมที่มีการใช้งานจริง หน้าที่ของปะการังเทียมทีมีต่อระบบนิเวศทางธรรมชาติใน
ทะเล การออกแบบปะการังเทียมให้มีความเหมาะสมด้านการผลิตด้วยการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเครื่องปั้นดินเผา

1.2 ขอบเขตของโครงการวิจัย
1.2.1 ขอบเขตการศึกษาเนื้อหาโดยศึกษาลักษณะภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาชีพเครื่องปั้นดินเผา กรรมวิธีการผลิต
ประเภทของเนื้อดินที่ใช้ และปะการังตามธรรมชาติ ปะการังที่ถูกเพาะเลี้ยงขึ้นรวมถึงปะการังเทียมที่มีอยู่ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
1.2.2 ขอบเขตการออกแบบ ทําการออกแบบปะการังเทียมให้มีน้ําหนักและรูปทรงที่มั่นคงทนต่อสภาพแวดล้อม
ต่างๆใต้ทะเลโดยให้เป็นที่อยู่อาศัยของปลาทะเลที่มีขนาดเล็กและออกแบบปะการังเทียมให้สามารถผลิตได้ในระบบอุตสาหกรรม
1.2.3 ขอบเขตการทดลอง การทดลองประเภทและรูปทรงของวัสดุที่ได้ทําการสรุปแล้ว ในรูปแบบระบบนิเวศน์
ทะเลจําลองเพื่อหาความเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบที่มีต่อระบบนิเวศน์จําลองและน้ําทะเล โดยการตรวจสอบตามมาตรฐาน
คุณภาพน้ําทะเลชายฝั่ง ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2537) และนํามา ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ได้
ต้นแบบที่สมบูรณ์และนําต้นแบบที่ได้ไปทดลองกับสภาพระบบนิเวศน์ชายฝั่งทะเลจริง ติดตามเก็บข้อมูลโดยการสังเกตความ
เปลี่ยนแปลงรอบๆบริเวณที่ทําการทดลองเพื่อทดสอบดูปฏิกิริยาของสัตว์น้ํากับต้นแบบปะการังเทียม

1.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
1.3.1 กรรมวิธีการผลิตปะการังเทียมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตเครื่องปั้นดินเผา
1.3.2 ประเภทของวัสดุที่มีความเหมาะสมกับการใช้งานในน้ําทะเล ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ทะเล โดย
การศึกษาและทดสอบ สรุปจากคุณสมบัติของวัสดุประเภทเครื่องปั้นดินเผาที่มีคุณสมบัติไม่ส่งผลกระทบต่อน้ําทะเล
1.3.3 รูปแบบของปะการังที่มีความเหมาะสมกับการผลิตปะการังเทียม โดยสรุปข้อมูลจากการศึกษาถึงกายภาพของ
ปะการังธรรมชาติ ให้มีความสอดคล้องกับการวิธีการขึ้นรูปของวัสดุเครื่องปั้นดินเผาที่เลือกใช้

2. วิธีการศึกษา (Research Methodology)
การฟื้นฟูระบบนิเวศน์ของทะเลชายฝั่งภาคตะวันออกด้วยปะการังเทียมผลิตจากวัสดุที่มีความเหมาะสม เป็นงานวิจัยเชิง
ทดลอง (Experimental research) โดยมีกระบวนการประกอบไปด้วย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวางแผนทดลอง การเก็บข้อมูล
การสังเกต (บุญใจ, 2550) ซึ่งมีขั้นตอนต่างๆในการดําเนินงาน ดังนี้

2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1.1 ข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ด้านภูมิศาสตร์ของทะเลชายฝั่งตะวันออก
2.1.2 ข้อมูลจากการสํารวจทางกายภาพของปะการังธรรมชาติบริเวณทะเลชายฝั่งตะวันออก ปะการังเทียมที่มีการ
ทดลองใช้จริงในประเทศไทย วัสดุประเภทเครื่องปั้นดินเผาที่มีความเหมาะสมกับการใช้งานในท้องทะเล
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2.1.3 ข้อมูลจากการทดลอง โดยแบ่งเป็นข้อมูลจากการทดลองในรูปแบบระบบนิเวศน์ทะเลจําลอง คือ การทดลอง
ในตู้ปลาที่ใช้น้ําทะเลใช้เครื่องปั้นดินเผา

2.2 การวิเคราะห์ข้อมูล
2.2.1 ประเภทของวัสดุที่มีความเหมาะสมกับการใช้งานในน้ําทะเล ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทะเล โดย
การศึกษาและทดสอบ สรุปจากคุณสมบัติของวัสดุประเภทเครื่องปั้นดินเผาที่มีคุณสมบัติไม่ส่งผลกระทบต่อน้ําทะเล
2.2.2 รูปแบบของปะการังที่มีความเหมาะสมกับการผลิตปะการังเทียม โดยสรุปข้อมูลจากการศึกษาถึงกายภาพของ
ปะการังธรรมชาติ ให้มีความสอดคล้องกับวิธีการขึ้นรูปของวัสดุเครื่องปั้นดินเผาที่เลือกใช้
2.2.3 รูปแบบระบบนิเวศน์ทะเลจําลอง เพื่อทําการทดลอง

3. ผลการศึกษา (Result)
ตารางที่ 1 ขั้นตอนการออกแบบ
ขั้นตอนการออกแบบ
1. การออกแบบร่างเพื่อแสดงแนวคิดเบื้องต้นของรูปแบบปะการัง
เทียมเพื่อหาความเหมาะสมโดยทําการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญ

ภาพประกอบ

2. การออกแบบร่างครั้งที่ 2 เป็นการพัฒนาแบบร่างจากคําแนะนํา
จากผู้เชี่ยวชาญ โดยทําการออกแบบให้มีลักษณะที่เป็นซอกเพื่อใช้
เป็นที่หลบภัยของสิ่งมีชีวิตที่จะเข้ามาอยู่อาศัยและออกแบบให้มีส่วน
ฐานที่ความกว้างมั่งคงความแข็งแรงสามารถลดการเคลื่อนที่จากแรง
คลื่นใต้น้ํา
3. แบบร่างแสดงแนวคิดเบื้องต้น ครั้งที่ 3เป็นการเลือกแบบร่างมา
วิ เ คราะห์ เ พื่ อ หาความเหมาะสมของรู ป แบบโดยคํ า แนะนํ า จาก
ผู้เชี่ยวชาญ

3.3 ผลการศึกษารูปแบบปะการังเทียม
ผลจากการศึกษารูปแบบปะการังเทียมโดยศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนํามาหา
ความเหมาะสมในการผลิตปะการังเทียม จากตารางที่ 2 ดังนี้

ตารางที่ 2 รูปแบบปะการังเทียม
รูปแบบปะการังเทียม
1

วิเคราะห์
ข้อดี
- มีส่วนฐานที่ความกว้าง มั่งคงความแข็งแรงสามารถลดการเคลื่อนที่จากแรงคลื่นใต้น้ํา
ได้ดี
- สะดวกต่อการขนส่ง การเคลื่อนย้ายสามารถวางซ้อนกันได้ไม่เปลืองพื้นที่
ข้อเสีย
- การขึ้นรูปไม่สามารถขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ชิ้นเดียวได้
- ขนาดของช่องว่างหรือรู มีขนาดกว้างทําให้เกิดอันตรายกับสัตว์น้ําขนาดเล็กที่เข้าไป
อาศัยอยู่
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2
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วิเคราะห์
ข้อดี
- ส่วนฐานที่ความกว้างมั่งคงความแข็งแรงสามารถลดการเคลื่อนที่จากแรงคลื่นใต้น้ําได้ดี
- มีลักษณะที่เป็นซอกเพื่อใช้เป็นที่หลบภัยของสิ่งมีชีวิตที่จะเข้ามาอยู่อาศัยได้ดี มีขนาดที่
เหมาะสมสามารถเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ําขนาดเล็กและพืชได้ดี
ข้อเสีย
- การขึ้นรูปไม่สามารถขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ชิ้นเดียวได้
- ไม่สามารถวางซ้อนกันได้ทําให้เปลืองพื้นที่ในการขนส่ง
ข้อดี
- ลักษณะที่เป็นซอกเพื่อใช้เป็นที่หลบภัยของสิ่งมีชีวิตที่จะเข้ามาอยู่อาศัย
- สะดวกต่อการขนส่งการเคลื่อนย้าย
- สามารถขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ชิ้นเดียวได้ ส่วนฐานที่ความกว้างมั่งคงแข็งแรงสามารถลด
การเคลื่อนที่จากแรงคลื่นใต้น้ําได้ดี

3

จากตารางที่ 2 พบว่ารูปแบบปะการังเทียมแบบที่ 3 เป็นรูปแบบที่ลักษณะที่เป็นซอกเพื่อใช้เป็นที่หลบภัยของสิ่งมีชีวิตที่
จะเข้ามาอยู่อาศัยได้ มีส่วนฐานที่มีความกว้างมั่งคงและความแข็งแรงสามารถลดการเคลื่อนที่จากแรงคลื่นใต้น้ําได้ดี มีความ
สะดวกต่อการขนส่งเพื่อการเคลื่อนย้ายสามารถวางซ้อนทับกันได้และสามารถขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ชิ้นได้

ผลการศึกษาประเภทของวัสดุที่มีความเหมาะสมในการสร้างปะการังเทียม
ผลจากการศึกษาเพื่อการออกแบบปะการังเทียมโดยศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อเลือกใช้วัสดุที่มีความเหมาะสมในการสร้างปะการังเทียม จากตารางที่ 3ดังนี้

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาวัสดุที่มีความเหมาะสมในการสร้างปะการังเทียม
ประเภทของวัสดุ
เหล็ก

พลาสติก

คอนกรีต

เซรามิค

วิเคราะห์
ข้อดี
- มีคุณสมบัติที่มีความแข็งแรงและ ความเหนียว
ข้อเสีย
- เมื่ออยู่ในทะเลนานๆจะมีรูปทรงที่เปลี่ยนไปที่เกิดจากการสึกกร่อนจากน้ําทะเล
- มีข้อจํากัดในการออกแบบรูปทรงของปะการังเทียม
ข้อดี
- ทนต่อการสึกกร่อนจากน้ําทะเล
- มีคุณสมบัติที่มีความเหนียวมีความสามารถยืดหยุ่นได้ดี
ข้อเสีย
- น้ําหนักเบาไม่สามารถทนต่อแรงต้านคลื่นใต้น้ําได้
- เป็นวัสดุที่มีพื้นผิวเรียบ และลื่นทําให้ปะการังไม่เกาะ
มีต้องทุนในการผลิตสูง
ข้อดี
-เป็นที่อยู่ของปะการังธรรมชาติเข้ามาเกาะและเจริญเติบโต
-น้ําหนักที่สามารถทนต่อแรงต้านของคลื่นใต้น้ําได้
ข้อเสีย
- มีน้ําหนักมากไม่สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายเพื่อนําไปวางในทะเล
ข้อดี
-เป็นที่อยู่ของปะการังธรรมชาติที่เข้ามาเกาะและเจริญเติบโต
-น้ําหนักที่สามารถทนต่อแรงต้านของคลื่นใต้น้ําได้
ข้อเสีย
- มีน้ําหนักมากไม่สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายเพื่อนําไปวางในทะเล
- มีความเปราะและแตกหักได้ง่าย
-ใช้กระบวนการผลิตมาก
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จากตารางที่ 3 พบว่าวัสดุที่มีความเหมาะสมกับการผลิตปะการังเทียมคือคอนกรีต เนื่องจากมีความทนทาน อายุการ
ใช้งานนาน มีน้ําหนักมาก มีการเคลื่อนตัวจากตําแหน่งที่นําไปใช้ในทะเลน้อย ยังส่งผลกระทบเสียต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลน้อย
และเป็นที่ยึดเกาะของสิ่งมีชีวิตพวกเกาะติดได้เป็นอย่างดีและสามารถปั้นขึ้นรูปเพื่อทําแม่พิมพ์ได้

ผลการศึกษากรรมวิธีการผลิตเครื่องปั้นดินเผา
ผลการศึกษากรรมวิธีการผลิตเครื่องปั้นดินเผา ที่มีความเหมาะสมกับการสร้างต้นแบบปะการังเทียมเพื่อใช้ในการ
ทดลองโดยจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนํามาออกแบบและสร้างปะการังเทียม จากตารางที่ 4 ดังนี้

ตารางที่ 4 ผลการศึกษากรรมวิธีการผลิตเครื่องปั้นดินเผา
กรรมวิธีการผลิต
การขึ้นรูปอิสระ

การขึ้นรูปแบบแป้นหมุน

วิเคราะห์
ข้อดี
-ในส่วนกระบวนการผลิตไม่ต้องใช้เครื่องจักรในการผลิต
-มีความสะดวกต่อการขึ้นรูปทรงได้ตามความต้องการ
ข้อเสีย
-สิ้นเปลืองเวลาและไม่สามารถผลิตได้จํานวนมากๆ
-ในขั้นตอนการเผามีโอกาสที่แตกหักได้ง่าย
-ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในขึ้นรูป

ข้อดี
-ใช้เวลาในการขึ้นรูปได้รวดเร็ว
-ขนาดสัดส่วนเป็นไปตามความต้องการ
ข้อเสีย
-ต้องใช้เครื่องจักรในการผลิต
-สิ้นเปลืองพลังงานในการผลิต
-ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในขึ้นรูป

การขึ้นรูปแบบหล่อ

ข้อดี
-สามารถผลิตได้จํานวนมากๆ
-ขนาดสัดส่วนมีความเที่ยงตรงตามที่กําหนด
-ในขั้นตอนการเผาไม่ทําให้มีโอกาสแตกร้าว
ข้อเสีย
-มีขั้นตอนการสร้างแม่พิมพ์ค่อนข้างมาก
-ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในขึ้นรูป

การขึ้นรูปใช้พิมพ์กด

ข้อดี
-ในการผลิตมีความเที่ยงตรงกับรูปแบบที่กําหนด
-สามารถผลิตได้ครั้งละมากๆ
ข้อเสีย
-ต้องใช้เครื่องจักรในการผลิต
- ต้องใช้ผู้ชํานาญการในขึ้นรูป
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จากตารางที่ 4 พบว่า การขึ้นรูปแบบหล่อด้วยแม่พิมพ์ มีความเหมาะสมกับการผลิตปะการังเทียม เนื่องจากการขึ้น
รูปแบบหล่อด้วยแม่พิมพ์ สามารถผลิตได้รวดเร็วและสามารถหล่อชิ้นงานได้จํานวนมากๆโดยที่ไม่ทําให้ขนาดสัดส่วนที่กําหนดผิด
โดยมีความเที่ยงตรงตามรูปแบบที่ทําการออกแบบไว้สามารถนําไปเผาโดยไม่ทาํ ให้ชิ้นงานแตกร้าว

4. สรุป (Conclusion)
4.1 รูปแบบปะการังเทียม
รูปแบบมีลักษณะเป็นรูปครึ่งวงกลม มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร เจาะช่องทั้งด้านบนเป็นวงกลมมีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6-12 เซนติเมตร ส่วนด้านข้างที่เป็นซอกวงกลมที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ต่างกัน เพื่อให้น้ําสามารถไหลเข้าออก
ได้สะดวก และส่งเสริมให้ปลาเข้ามาอยู่อาศัยภายในช่องว่างได้ตลอดจนยังเป็นที่หลบภัยของปลาและสิ่งมีชีวิตที่จะเข้ามาอยู่อาศัย
ได้ ส่ ว นฐานออกแบบโดยคํา นึ ง ถึ ง ความมั่ ง คงแข็ ง แรงมี ค วามกว้ า ง มี ข นาดเส้ น ผ่ า ศู น ย์ ก ลาง 35 เซนติ เ มตร มี ค วามหนา
10เซนติเมตร มีส่วนสูง 30 เซนติเมตร เพื่อให้สามารถลดการเคลื่อนที่จากแรงคลื่นใต้น้ํา จากผลการออกแบบสอดคล้อ งกับ
(ปิ่นสักก์, 2551) ได้กล่าวว่าโครงสร้างควรมีลักษณะที่เป็นซอกเพื่อใช้เป็นที่หลบภัยของสิ่งมีชีวิตที่จะเข้ามาอยู่อาศัยในบริเวณนั้น
ซึ่งปะการังเทียมที่ออกแบบมาให้มีส่วนฐานที่ความกว้างมั่งคงความแข็งแรงสามารถลดการเคลื่อนที่จากแรงคลื่นใต้น้ํา วัสดุที่
นํามาใช้ในการสร้างปะการังเทียมคือคอนกรีต มีความคงทนซึ่งด้านวัสดุและกรรมวิธกี ารผลิต ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ปะการังเทียม
4.2 วัสดุและกรรมวิธีการผลิตปะการังเทียม
จากการศึกษาวิเคราะห์วัสดุที่ใช้ในการผลิตปะการังเทียมคือคอนกรีตโดยผ่านกระบวนการลดความเค็มเนื่องจากมี
ความทนทาน อายุการใช้งานนาน มีน้ําหนักมาก มีการเคลื่อนตัวจากตําแหน่งที่นําไปใช้ในทะเลน้อย ยังส่งผลกระทบเสียต่อ
สิ่งแวดล้อมทางทะเลน้อย และเป็นที่ยึดเกาะของสิ่งมีชีวติ พวกเกาะติดได้ดี ในส่วนของกรรมวิธีการผลิตโดยการขึ้นรูปแบบหล่อด้วย
แม่พิมพ์ เนื่องจากการขึ้นรูปแบบหล่อด้วยแม่พิมพ์ สามารถผลิตได้รวดเร็วและสามารถหล่อชิ้นงานได้จํานวนมากๆโดยที่ไม่ทําให้
ขนาดสัดส่วนที่กําหนดมีความเที่ยงตรงตามรูปแบบที่ทําการออกแบบไว้สามารถนําไปเผาโดยไม่ทําให้ชิ้นงานแตกร้าวและยัง
สามารถปั้นขึ้นรูปเพื่อทําแม่พิมพ์ได้ สอดคล้องกับ (วิชาญ และธานินทร, 2539) ได้กล่าวถึงวัสดุคอนกรีต เหมาะสมต่อการสร้าง
ปะการังเทียมมากที่สุดเนื่องจากมีความคงทนและคงสภาพได้ดี ประกอบกับมีความปลอดภัยในเรื่องของสารเคมีที่อาจซึมออกมา
เมื่อถูกทิ้งในทะเลเป็นเวลานาน ในส่วนของผลิตปะการังเทียมใช้กรรมวิธีการผลิตโดยการขึ้นรูปด้วยการสร้างแม่พิมพ์ด้วยปูนพลา
สเตอร์ ที่สามารถผลิตได้จํานวนมากและรวดเร็ว ขนาดสัดส่วนมีความเที่ยงตรงตามที่กําหนด และสอดคล้องกับ (กิตติพันธ์, 2551)
ได้กล่าวถึง การหล่อเป็นกระบวนการที่สามารถผลิตชิ้นงานได้เที่ยงตรงและรวดเร็วเหมาะกับการผลิตชิ้นงานที่มีจํานวนมาก
สรุปผลการทดลองปะการังเทียมโดยทําการทดลองในสภาวะทะเลจําลอง (ตู้ปลาทะเล) โดยใช้เวลาในการทดลอง
ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2557 เพื่อสังเกตพฤติกรรมของสัตว์น้ําที่มีต่อต้นแบบปะการังเทียมและมีการ
จําลองกระแสคลื่นใต้น้ําเพื่อทดสอบการทรงตัวในพื้นทราย ผลการทดลองอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี สัตว์ทะเลขนาดเล็กสามารถใช้
เป็นที่อยู่อาศัย เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ําที่ต้องการให้มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นได้ และยังสามารถช่วยต้านแรงคลื่นใต้น้ําได้ในระดับหนึ่ง
ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 การทดลองในสภาวะทะเลจําลอง
ข้อเสนอแนะ
ควรขยายขนาดรูของปะการังเทียมให้ใหญ่ขึ้น เพื่อให้สัตว์น้ําสามารถว่ายรอดเข้าไปได้หลากหลายประเภทมากขึ้น และ
ควรใช้เวลาในการลดความเค็มของปูนซีเมนต์ให้มาก เพื่อปะการังเทียมจะไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ในท้องทะเล ความหนา
ของต้นแบบปะการังเทียม ซึ่งต้องคํานึงถึงขั้นตอนที่ต้องนําไปทดสอบที่ทะเลจริง ถ้าความหนาน้อยเกินไปอาจจะเกินความเสียหาย
ในขั้นตอนของการขนย้าย และเมื่อนําไปทิ้งในทะเลทีละจํานวนมากๆ ควรทดสอบในบริเวณที่ความลึกไม่มากนักเพื่อให้สามารถ
ควบคุมตําแหน่งการวางปะการังเทียมได้
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