๓
กิจกรรมหลัก 2 : บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
กิจกรรมย่อย 2.1(1) ค่าใช้จ่ายในการสารวจประเมินศึกษา วิจัยในพื้นที่จัดทาและวางปะการังเทียม
(1) 1.จัดทาและวางปะการังเทียม
วงเงินงบประมาณ 98,000,000 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป 97,798,188.70 บาท
งบประมาณคงเหลือ 201,811.30 บาท
งบประมาณที่เหลือจานวน 201,811.30 บาท นาไปใช้ในกิจกรรม (1) 2.การปูองกันและปราบปราม
การทาลายทรัพยากรปะการัง 2.5 อานวยการ จัดซื้อจัดจ้าง,เดินทางไปราชการ,จัดทาสื่อ,จ้างเหมา
ผลการดาเนินการ (เอกสารแนบท้าย)
1. หนังสือกองแผนงาน ที่ ทส 0402.2/2928 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 ขออนุมัติแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (แผนฯ ทช. 1, 2 และ 3)
และขออนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณ (ถึง อทช.)
2. หนังสือสานักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ ทส 0404/2150 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2559
ขออนุมัติรายละเอียดกิจกรรม/โครงการ และค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา จัดกิจกรรม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสานักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ถึง อทช.)
3. หนังสือกองแผนงาน ส่วนนโยบายและแผนงาน ที่ ทส 0402.2/3007 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2559
ขอความเห็นชอบในหลักการเพื่อดาเนินการจัดทาและวางปะการังเทียม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(ถึง อทช.)
4. หนังสือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ ทส 0402.2/ว2326 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559
กองแผนงาน ขอความเห็นชอบในหลักการเพื่อดาเนินการจัดทาและวางปะการังเทียม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 (อทช.อนุมัติเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559)
5. หนังสือส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ (สานักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง) ลงวันที่ 27
ตุลาคม 2559 สานักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขออนุมัติแผน ทช.4 รายละเอียดกิจกรรม/โครงการ
และค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา จัดกิจกรรมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของหน่วยงานใน
สังกัดฯ
6. คาสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 869/2559 ลงวันที่ 9 กันยายน 2559 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะ และกาหนดราคากลาง โครงการจ้างจัดทาและวางปะการัง
เทียม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
7. หนังสือ ส่วนพัฒนาแหล่งทรัพยากรทางทะเล ที่ ทส 0404.7/1163 ลงวันที่ 28 กันยายน
2559 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะ และกาหนดราคากลาง
โครงการจ้างจัดทาและวางปะการังเทียม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1/2559
8. หนังสือ ส่วนพัฒนาแหล่งทรัพยากรทางทะเล ที่ ทส 0404.7/1180 ลงวันที่ 30 กันยายน
2559 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะ และกาหนดราคากลาง
โครงการจ้างจัดทาและวางปะการังเทียม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2/2559
9. หนังสือ สานักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ ทส 0404/2009 ลงวันที่ 7 ตุลาคม
2559 ขอความเห็นชอบร่างรายละเอียดคุณลักษณะ และกาหนดราคากลาง โครงการจ้างจัดทาและวาง
ปะการังเทียม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๔
10. หนังสือฝุายพัสดุ ส่วนการคลังและพัสดุ ที่ ทส 0401.4/พ1750 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559
สานักงานเลขานุการกรม ขอให้ทบทวนร่างรายละเอียดคุณลักษณะ และกาหนดราคากลาง โครงการจ้างจัดทา
และวางปะการังเทียม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
11. หนังสือส่วนพัฒนาแหล่งทรัพยากรทางทะเล ที่ ทส 0404.7/1201 ลงวันที่ 12 ตุลาคม
2559 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะ และกาหนดราคากลาง
โครงการจ้างจัดทาและวางปะการังเทียม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3/2559
12. หนังสือสานักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ ทส 0404/2047 ลงวันที่ 17 ตุลาคม
2559 ขอให้ทบทวนร่างรายละเอียดคุณลักษณะ และกาหนดราคากลาง โครงการจ้างจัดทาและวางปะการัง
เทียม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
13. หนังสือฝุายพัสดุ ส่วนการคลังและพัสดุ ที่ ทส 0401.4/พ1787 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2559
สานักงานเลขานุการกรม ขออนุมัติร่างรายละเอียด และกาหนดราคากลาง โครงการจ้างจัดทาและวางปะการัง
เทียม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
14. หนังสือส่วนพัฒนาแหล่งทรัพยากรทางทะเล ที่ ทส 0404.7/1225 ลงวันที่ 20 ตุลาคม
2559 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะ และกาหนดราคากลาง
โครงการจ้างจัดทาและวางปะการังเทียม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 4/2559
15. หนังสือสานักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ ทส 0404/2109 ลงวันที่ 26 ตุลาคม
2559 ขอรายงานการตรวจสอบและยืนยันร่างรายละเอียดคุณลักษณะ และกาหนดราคากลาง โครงการจ้าง
จัดทาและวางปะการังเทียม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
16. หนังสือส่วนพัฒนาแหล่งทรัพยากรทางทะเล ที่ ทส 0404.7/1252 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน
2559 ขอความอนุเคราะห์ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดทาและวางปะการังเทียม ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 วงเงินงบประมาณ 98,000,000 บาท
17. หนังสือสานักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ ทส 0404/2160 ลงวันที่ 1
พฤศจิกายน 2559 ส่วนพัฒนาแหล่งทรัพยากรทางทะเล ขอความอนุเคราะห์ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ
จัดทาและวางปะการังเทียม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วงเงินงบประมาณ 98,000,000 บาท
18. หนังสือฝุายพัสดุ ส่วนการคลังและพัสดุ ที่ ทส 0401.4/พ1973 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน
2559 ขอส่งเอกสารแจ้งมีผู้วิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการจัดทาและวางปะการังเทียม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1)
19. หนังสือ ส่วนพัฒนาแหล่งทรัพยากรทางทะเล ที่ ทส 0404.7/1304 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน
2559 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะ โครงการจัดทาและวางปะการัง
เทียม ประจาปีงบประมาณ 2560
20. ประชุมคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการจ้างจัดทาและวาง
ปะการังเทียม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 5 วันอังคาร ที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เรื่องมีการ
พิจารณากรณีมีผู้วิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะ แลกาหนดราคากลาง โครงการจ้างจัดทาและวางปะการัง
เทียม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
21. หนังสือฝุายพัสดุ ส่วนการคลังและพัสดุ ที่ ทส 0401.4/พ2025 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน
2559 ขออนุมัติประกาศจ้างจัดทาและวางปะการังเทียม และเอกสารประกวดราคาจ้าง ประจาปีงบประมาณ
2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic bidding : e-bidding)

๕
22. หนังสือ สานักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ ทส 0404/2283 ลงวันที่ 16
พฤศจิกายน 2559 ส่วนพัฒนาแหล่งทรัพยากรทางทะเล การพิจารณากรณีมีผู้วิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะ
และกาหนดราคากลาง โครงการจ้างจัดทาและวางปะการังเทียม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ถึง อทช.)
23. คาสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการจัดทาและวางปะการัง
เทียม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ วันที่ 18
พฤศจิกายน 2559
24. หนังสือฝุายพัสดุ ส่วนการคลังและพัสดุ ที่ ทส 0401.4/พ2287 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2559
ขอส่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดทาและวางปะการังเทียม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้กาหนดให้มีการยื่นข้อเสนอและเสนอ
ราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ผลปรากฏว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ดังนี้
24.1 จัดทาและวางปะการังเทียมเพื่อฟื้นฟูแนวปะการังเทียมธรรมชาติ พื้นที่จังหวัดตราด
ระยอง ชุมพร และสตูล จานวน 1 งาน วงเงินงบประมาณ 36,800,000 บาท มีผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา
จานวน 4 ราย
24.2 จัดทาและวางปะการังเทียมเพื่อลดผลกระทบจากการท่องเที่ยวดาน้า พื้นที่จังหวัด
ระยอง กระบี่ และตรัง จานวน 1 งาน วงเงินงบประมาณ 29,000,000 บาท มีผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา
จานวน 3 ราย
24.3 จัดทาและวางปะการังเทียมเพื่อปูองกันการทาลายระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง
พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงขลา และระนอง จานวน 1 งาน วงเงินงบประมาณ 32,200,000 มีผู้ยื่น
ข้อเสนอและเสนอราคา จานวน 4 ราย
25. หนังสือส่วนจัดการพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สานักอนุรักษ์ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง ที่ ทส 0404.6/1088 ลงวันที่ 263 ธันวาคม 2559 ขอส่งเอกสารการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจ้างจัดทาและวางปะการังเทียม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการฯ ได้รายงานผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ตามรายละเอียด ดังนี้
25.1 จัดทาและวางปะการังเทียมเพื่อฟื้นฟูแนวปะการังเทียมธรรมชาติ พื้นที่จังหวัดตราด
ระยอง ชุมพร และสตูล จานวน 1 งาน วงเงินงบประมาณ 36,800,000 บาท กาหนดเวลาแล้วเสร็จ
ภายใน 240 วัน มีผู้เสนอราคาต่าสุด คือ ห้างหุ้นส่วนจากัด ปัตตานี มหพันธ์ก่อสร้าง เสนอราคา
36,686,188.70 บาท
25.2 จัดทาและวางปะการังเทียมเพื่อลดผลกระทบจากการท่องเที่ยวดาน้า พื้นที่
จังหวัดระยอง กระบี่ และตรัง จานวน 1 งาน วงเงินงบประมาณ 29,000,000 บาท กาหนดเวลาแล้วเสร็จ
ภายใน 240 วัน มีผู้เสนอราคาต่าสุด คือ บริษัท วัฒนาธร จากัด เสนอราคา 28,960,000 บาท
25.3 จัดทาและวางปะการังเทียมเพื่อปูองกันการทาลายระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง
พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงขลา และระนอง จานวน 1 งาน กาหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน 240 วัน
วงเงินงบประมาณ 32,200,000 มีผู้เสนอราคาต่าสุด คือ ห้างหุ้นส่วนจากัด โฟมสถาปัตย์ เสนอราคา
32,152,000 บาท
26. หนังสือฝุายพัสดุ ส่วนการคลังและพัสดุ ที่ ทส 0401.4/พ16 ลงวันที่ 5 มกราคม 2560
รายงานผลการประกวดราคาจ้างโครงการจัดทาและวางปะการังเทียม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พิจารณาลงนามนาเรียนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

๖
สิ่งแวดล้อมเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติรับราคาและอนุมัติจ้างจัดทาและวางปะการังเทียม ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 จานวน 3 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27. หนังสือฝุายพัสดุ ส่วนการคลังและพัสดุ ที่ ทส 0401.4/พ297 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
เรื่องแจ้งเข้าทาสัญญาจ้างโครงการจัดทาและวางปะการังเทียม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พิจารณาลงนามนาเรียนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
โปรดพิจารณาอนุมัติรับราคาและอนุมัติจ้างจัดทาและวางปะการังเทียม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จานวน 3 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29. หนังสือส่วนพัฒนาแหล่งทรัพยากรทางทะเล ที่ ทส 0404.07/214 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์
2560 ขออนุมัติใช้เงินคงเหลือจากโครงการจ้างจัดทาและวางปะการังเทียม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เนื่องจากผลจากการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจ้างจัดทาและวาง
ปะการังเทียม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จานวน 3 รายการ
รวมเป็นเงิน 97,798,188.70 บาท มีวงเงินเหลือรวมเป็นเงิน 201,811.30 บาท รวมกับกิจกรรมย่อย ๒.๑
ค่าใช้จ่ายในการสารวจ ประเมิน ศึกษา วิจัยในพื้นที่จัดวางปะการังเทียม2) การปูองกันและปราบปรามการทาลาย
ทรัพยากรปะการังเทียม วงเงิน 1,500,000 บาท
รวมเป็นเงิน 1,701,811.30 บาท
28. สถานะปัจจุบัน อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดสัญญาจ้าง และลงนามสัญญาจ้าง ทั้ง 3
รายการ

๗
กิจกรรมหลัก 2 : บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
กิจกรรมย่อย 2.1(1) ค่าใช้จ่ายในการสารวจประเมินศึกษา วิจัยในพื้นที่จัดทาและวางปะการังเทียม
(1) 2.การป้องกันและปราบปรามการทาลายทรัพยากรปะการังเทียม
2.3 โครงการติดตามสถานภาพและการใช้ประโยชน์จากปะการังเทียม
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 12-15 ธันวาคม 2559รวม 4 วัน
สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดพังงา
พาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงาน รถยนต์ส่วนตัวทะเบียน ญห 6121 กทม. และเรือทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง 209
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
1.นายนิพนธ์ ทองอยู่ ตาแหน่ง
ผอ.สพท. ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน
๒.นายสกานต์ บุญเนตร ตาแหน่ง
นักวิชาการประมง
3.นางสาวธนัชภัค ศรีสาอาง ตาแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๔.นายจักรเดช เภาโพธิ์ ตาแหน่ง
นายช่างก่อสร้าง
5.นายธนภูมิ วิชัยดิษฐ ตาแหน่ง
นักวิชาการประมง (จ้างเหมา)
ผลการปฏิบัติงาน
วัน/เดือน/ปี
พื้นทีแ่ ละผลการปฏิบัติงาน
12 ธ.ค. 2559 เดินทางจากกรุงเทพมหานคร ไป จ.พังงา
13 ธ.ค. 2559 ดาน้าสารวจแหล่งวางประติมากรรมบริเวณ เกาะห้า หมู่เกาะสิมิลัน
14 ธ.ค. 2559 ดาน้าสารวจแหล่งวางประติมากรรมบริเวณ เกาะห้า หมู่เกาะสิมิลัน
15 ธ.ค. 2559 เดินทางกลับจากพังงาไปกรุงเทพมหานคร
ปัญหาและข้อเสนอ
ปัญหา

ข้อเสนอ

1.ประติมากรรมมีการชารุดและสูญหาย -ควรมีการเฝูา สารวจ และตรวจสภาพของประติมากรรม
2.มีนักท่องเที่ยวเป็นจานวนมาก

-ควรมีการจัดการการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่

งบประมาณการปฏิบัติงาน
47,802.00 บาท
1. ประติมากรรมใต้ทะเลเพื่อเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวดาน้าจังหวัดพังงา
การจัดสร้างปะการังเทียมเพื่อเพิ่มแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดพังงา ได้เลือกพื้นที่บริเวณเกาะห้า อุทยาน
แห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน (รูปที่ 1-2) ซึ่งมีลักษณะเป็นเกาะเล็กๆ สองเกาะที่อยู่ใกล้กัน มีแนวปะการังล ้อมรอบ
บางส่วนเป็นแนวปะการังที่ก่อตัวเป็นกลุ่มบนพื้นทราย เช่นบริเวณชายฝั่งด้านที่เป็นร่องน้าขนานกับเกาะเมียง
มีพื้นทรายมากถึง 65-80% มีปะการังที่มีชีวิตอยู่ในช่วง 10-40% ของแนวปะการังทั้งส่วนที่เสื่อมโทรมจนถึง
สมบูรณ์ปานกลาง ส่วนใหญ่เป็นปะการังไฟ ปะการังหนามขนุนแบบกิ่งและปะการังโขด ซึ่งพื้นที่นี้ได ้รับการ

๘
คัดเลือกให้เป็นเขตวางประติมากรรมใต้น้าบริเวณหมู่เกาะสิมิลัน เนื่องจากทีมงานสารวจ ได้พิจารณาแล ้วเห็น
ว่า พื้นที่เป ็นพื้นทราย มีปะการังอยู ่น้อยมากไม ่ได้เป็นพื้นที่ดาน้าทั่วไป มีเขตจอดเรือในบริเวณใกล ้เคียง
นอกจากนี้ยังมีความกว ้างเพียงพอในการจัดทาประติมากรรมใต ้ น้าและอยู ่ในระดับความลึกที่เหมาะสม
ประมาณ 10-20 เมตร (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2549ค)
รูปที่ 1-2 บริเวณที่ใช้จัดวางปะการังเทียมเพื่อเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวดาน้าหมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา

2. การดาเนินการ
ทาการสอบถามจากผู้ประกอบการการท่องเที่ยวดาน้าทั้งแบบดาน้าลึก (
SCUBA) และน้าตื้น
(Snorkeling) (รูปที่ 3-4) ถึงพื้นที่ที่มีการจัดวางประติมากรรม ซึ่งจากการสอบถามพบว่า แหล่งวาง
ประติมากรรมเป็นที่นิยมสาหรับนักดาน้ามือใหม่ เนื่องจากพื้นที่มีระดับความลึกของน้าไม่มาก อีกทั้งมี
ทรัพยากรที่สาคัญและสวยงาม อาทิ ปลาสวยงามในแนวปะการังและหน้าดิน หาดทรายที่กว้างสลับกับแนว
ปะการังที่กระจายตัวอยู่รอบเกาะ เป็นต้น ดังนั้นพื้นที่บริเวณนี้จึงมีความเหมาะสมในการดาน้าเพื่อพักผ่อนและ
สันทนาการ จนกลายเป็นพื้นที่ที่ได้รับความนิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวอีกที่หนึ่ง
รูปที่ 3-4 สอบถามพื้นที่การจัดวางประติมากรรมบริเวณเกาะห้า หมู่เกาะสิมิลัน

๙
3. การสารวจประติมากรรมใต้ทะเล
การติดตั้งประติมากรรมเพื่อเพิ่มแหล ่งท่องเที่ยว จังหวัดพังงา แบ ่งออกเป ็น 2 พื้นที่เพื่อความ
เหมาะสม โดยคานึงถึงความสูงของประติมากรรมและความลึกของกระแสน้า ประติมากรรมชุดแรกได ้แก่
ประติมากรรม 12 นักษัตรและประติมากรรมเจ้าพระยา จัดทาโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีความ
สูงไม่เกิน 2 เมตร สามารถติดตั้งตามขอบสันของพื้นที่ที่เป็นพื้นทราย แต่ละจุดจะขนานกับแนวชายฝั่งเกาะห้า
ในทิศทางตะวันตกเฉียงเหนือ - ตะวันออกเฉียงใต้ โดย ประติมากรรมทั้งหมดถูกจัดวางอยู ่ที่ระดับความลึก 910 เมตร เมื่อวัดความสูงของประติมากรรมจากระดับพื้น ( 2 เมตร) จะน ้อยกว่าหย่อมปะการังบางแห ่งที่
พบอยู่ในบริเวณนั้น (3 เมตร) ประติมากรรมชุดที่สอง ได้แก่ ประติมากรรมตู้ไปรษณีย์ ถังบันทึกกาลเวลาและ
อาศรมสมุทร ซึ่งจัดทาโดยความสนับสนุนของชมรมแสงโสมรักษ์ทะเล มีความสูงของประติมากรรมประมาณ 3
เมตร ติดตั้งที่ระดับความลึก 16-20 เมตร เนื่องจากเป ็นประติมากรรมขนาดใหญ่และมีความสูงใกล ้เคียง
กับหย่อมปะการัง ในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ประติมากรรมทั้ง 2 ชุด ยังจัดว่าอยู ่ในพื้นที่เดียวกัน โดยมีระยะห ่าง
ระหว่างประติมากรรมชุดหนึ่งและชุดสองประมาณ 30 เมตร (ระดับความลึกมีการเปลี่ยนแปลงมากเนื่องจาก
เป็ นเขตลาดชัน) และมีผังการจัดวางดังรูปที่
5 ดังนี้ (ชื่อและรายละเอียดติดตั้งที่ฐานคอนกรีตของ
ประติมากรรม) หมายเลข 1 - ชวด หมายเลข 2 - ฉลู หมายเลข 3 - ขาล หมายเลข 4 - เถาะ หมายเลข
5 - มะโรง หมายเลข 6 - มะเส็ง หมายเลข 7 - มะเมีย หมายเลข 8 - มะแม หมายเลข 9 - วอก หมายเลข
10 - ระกา หมายเลข 11 - จอ หมายเลข 12 - กุน หมายเลข 13 - ประติมากรรมเจ ้าพระยา หมายเลข
14 - อาศรมสมุทร หมายเลข 15 - ถังบันทึกกาลเวลา หมายเลข 16 - ตู้ไปรษณีย์
จากการสารวจประติมากรรมในช่วงเวลา 13-14 ธันวาคม 2559 พบว่า สภาพภูมิอากาศและคลื่น
ลมสงบ น้าใสสามารถมองเห็นพื้นทรายได้จากระดับผิวน้า ซึ่งมีความลึกประมาณ 6-10 เมตร แหล่ง
ประติมากรรมพบว่า มีการลงเกาะของกลุ่มปะการังแบบกิ่งและปะการังแบบก้อน มีพืชน้าและตะไคร่น้าขึ้นตาม
ประติมากรรม และมีกลุ่มปลาสวยงาม อาทิ ปลาสลิดหิน ปลาการ์ตูน ปลาผีเสื้อ เป็นต้น เข้ามาอาศัยอยู่บริเวณ
ประติมากรรม (รูปที่ 6-9) ในบริเวณใกล้เคียงกัน เมื่อดาน้าไต่ตามแนวลาดชันลงไปจะพบกลุ่มประติมากรรม
เจ้าพระยา (รูปที่ 10-11) ซึ่งบริเวณนี้จะมีความลึกมากกว่าประติมากรรมนักษัตร อยู่ในระดับความลึก
ประมาณ 15-17 เมตร บนประติมากรรมพบว่า มีการลงเกาะของปะการังแบบกิ่งและแบบก้อนอยู่ประปราย
และพบว่ามีปลาสวยงามคือ ปลาสลิดหินและปลาการ์ตูนอาศัยอยู่ โดยการจัดวางทั้งหมดอยู ่ในบริเวณ พิกัด
ละติจูดที่ 80o 34.107’ เหนือ ลองติจูดที่ 97o 38.871’ ตะวันออก
รูปที่ 5 แบบร่างผังตาแหน่งวางปะการังเทียมเพื่อเพิ่มแหล่งท ่องเที่ยวดาน้าจังหวัดพังงา (กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง, 2549ค)

๑๐

รูปที่ 6-15 ประติมากรรมนักษัตรบริเวณเกาะห้า หมู่เกาะสิมิลัน

๑๑

รูปที่ 16-17 ประติมากรรมเจ้าพระยาบริเวณเกาะห้า หมู่เกาะสิมิลัน

จากการสารวจในช่วงเวลาดังกล่าวพบว่า ประติมากรรมมีการชารุดและสูญหาย (รูปที่ 12-13) ซึ่งไม่
ทราบสาเหตุว่าเกิดจากภัยธรรมชาติหรือเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ แต่จากการสารวจและตรวจสอบพบว่า
ประติมากรรมที่มีการชารุดมีการเข้าใช้ประโยชน์ของปะการังและกลุ่มสิ่งมีชีวิต
รูปที่ 18-19 ประติมากรรมที่มีการชารุดและสูญหาย

๑๒
4. สรุป
จากการศึกษาและสารวจประติมากรรมและทรัพยากรในพื้นที่บริเวณเกาะห้า ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
สาคัญของหมู่เกาะสิมิลันอีกเกาะหนึ่ง ประกอบกับทรัพยากรมีความสมบูรณ์ มีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
ทั้งทางบกและทางทะเล และการเดินทางที่ค่อนข้างสะดวก สามารถไปกลับวันเดียวหรือพักค้างคืนที่อุทยานได้
หมู่เกาะสิมิลันจึงกลายเป็นสถานที่ที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้ามาใช้ประโยชน์ใน
พื้นที่ได้ไม่มากก็น้อย

๑๓
กิจกรรมหลัก 2 : บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
กิจกรรมย่อย 2.1(1) ค่าใช้จ่ายในการสารวจประเมินศึกษา วิจัยในพื้นที่จัดทาและวางปะการังเทียม
(1) 2.การป้องกันและปราบปรามการทาลายทรัพยากรปะการังเทียม
2.3 โครงการติดตามสถานภาพและการใช้ประโยชน์จากปะการังเทียม
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 20-26 ธันวาคม 2559รวม 7 วัน
สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดตรัง-สตูล
พาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงาน รถยนต์ของทางราชการเลขทะเบียน 1 กน 793 กทม.
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
1.นายนิพนธ์ ทองอยู่ ผอ.สพท. ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน
๒.นายสกานต์ บุญเนตร นักวิชาการประมง
3.นายธนภูมิ วิชัยดิษฐ นักวิชาการประมง (จ้างเหมา)
๔.นายจักรเดช เภาโพธิ์ นายช่างก่อสร้าง
5.นางสาวจารุพรรณ สัทธรรมนุวงศ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
6.นายชัยภัทร จันทร์สุข นายท้ายเรือกล
7.นายวชิรวิทย์ บัวงาม นายท้ายเรือ
8.นายปรีชา เมืองทวี นายท้ายเรือ
9.นายกิตติพันธ์ จันทร์พุ่ม นายช่างเครื่องกล
10.นายประพจน์ หนูคง นายช่างเครื่องกล
11.นายณรงค์ศักดิ์ สงณรงค์ นายช่างเครื่องกล
12.นายวิทยา มากนคร นายช่างเครื่องกล
13.นายนพปฎล กาญจนมล กะลาสี
ผลการปฏิบัติงาน
วัน/เดือน/ปี
พื้นที่และผลการปฏิบัติงาน
20 ธ.ค. 2559 เดินทางจากกรุงเทพมหานคร ไป จ.สตูล
21 ธ.ค. 2559 ดาน้าสารวจพื้นที่บริเวณทาการจัดวางปะการังเทียม บริเวณกองหินกะเจ็ด หมู่เกาะหลีเปฺะ
22 ธ.ค. 2559 ดาน้าสารวจพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวดาน้า บริเวณเกาะหลีเปฺะ และพื้นที่ใกล้เคียง
23 ธ.ค. 2559 เดินทางจากสตูลไป จ.ตรัง
24 ธ.ค. 2559 ดาน้าสารวจแหล่งวางประติมากรรมตู้รถไฟ เกาะแหวน จ.ตรัง
25 ธ.ค. 2559 ดาน้าสารวจแหล่งวางประติมากรรมบริเวณ เกาะแหวน จ.ตรัง
26 ธ.ค. 2559 เดินทางกลับจาก จ.ตรังไปกรุงเทพมหานคร
ปัญหาและข้อเสนอ
ปัญหา

ข้อเสนอ

1.พิกัดการจัดวางมีความคลาดเคลื่อน

-ควรมีการสารวจและบันทึกพิกัดที่แท้จริง

2.มีพายุฝนจากลมมรสุม

-ควรมีการเช็คสภาพอากาศ คลื่นลมจากกรมอุตุนิยมวิทยา

๑๔
งบประมาณการปฏิบัติงาน
76,272 บาท
1. สารวจพื้นที่การจัดวางปะการังเทียมบริเวณกองหินกะเจ็ด เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล
การสารวจพื้นที่เพื่อการจัดวางปะการังเทียมเพื่อเพิ่มแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งได้สารวจพื้นที่บริเวณกองหิน
กะเจ็ด ซึ่งเป็นกองหิน 7 ก้อน วางเรียงตัวเป็นแนวต่อเนื่องกัน ทางด้านฝั่งตะวันออกของกองหิน (รูปที่ 1-2)
ลักษณะทางภูมิประเทศใต้น้าเป็นพื้นทรายสลับกับปะการังและกองหินที่กระจายตัวอยู่ทั่วไป บริเวณพื้นมีความ
ลาดเอียงเล็กน้อย ทรัพยากรที่พบในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มปะการังแข็งและปะการังอ่อน แส้ทะเล ที่กระจาย
ตัวอยู่ขนานกับแนวกองหิน ส่วนทางด้านฝั่งตะวันตกของกองหิน (2-3) ลักษณะทางภูมิประเทศมีความลาดชัน
ค่อนข้างมาก เป็นพื้นทรายประมาณ 70-80 % ของพื้นที่ และพบก้อนปะการังและกองหินกระจายตัวเป็น
หย่อมๆ สาหรับบริเวณด้านหัวของกองหินฝั่งตะวันตก พบแนวปะการังอ่อนและกองหินสลับกันมีสภาพ
ค่อนข้างสมบูรณ์ประมาณ 60-70% และพบสิ่งมีชีวิตค่อนข้างชุกชุมในบริเวณนี้ ความลึกเฉลี่ยทั้งสองด้านอยู่
ในช่วง 9-12 เมตร
รูปที่ 1-2 ลักษณะภูมิประเทศใต้น้าทางด้านฝั่งตะวันออกของกองหิน

รูปที่ 3-4 ลักษณะภูมิประเทศใต้น้าทางด้านฝั่งตะวันตกของกองหิน

๑๕

2. การดาเนินการบริเวณกองหินกะเจ็ด
การสารวจพื้นที่บริเวณกองหินกะเจ็ด ในช่วง 21-22 ธันวาคม 2559 พบว่า กระแสน้าค่อนข้างแรง
น้าใส ทรัพยากรที่พบเป็นกลุ่มปะการังแข็งและปะการังอ่อนสลับกับกองหิน สิ่งมีชีวิตที่พบเช่น เม่นทะเล ดาว
ทะเล กลุ่มปลาทะเลสวยงาม ฯลฯ
3. สารวจพื้นที่การจัดวางประติมากรรมและปะการังเทียมบริเวณเกาะแหวน จังหวัดตรัง
เกาะแหวนตั้งอยู่ที่ตาบลลิบง อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง อยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะ
กระดาน อยู่ระหว่างเกาะไหงกับเกาะมุก ห่างจากฝั่งประมาณ 11 กิโลเมตร พื้นที่บริเวณ เกาะแหวน มีระดับ
ความลึกอยู่ในช่วง 15-20 เมตร สภาพพื้นทะเลโดยทั่วไป มีลักษณะเป็นพื้นทรายหยาบและทรายละเอียดซึ่ง
ได้ทาการจัดวางปะการังเทียมและประติมากรรมไว้ในพื้นที่แบ่งได้เป็น 8 จุด (รูปที่ 5) ดังนี้
จุดที่ 1 ประติมากรรมพะยูนยิงธนู
พิกัด แลตติจูด 07o 22'751'' เหนือ
ลองติจดู 099o 14'692'' ตะวันออก
จุดที่ 2 ประติมากรรมพะยูนคู่
พิกัด แลตติจูด 07o 22'753'' เหนือ
ลองติจดู 099o 14'680'' ตะวันออก
จุดที่ 3 ประติมากรรมนางเงือกหวีผม
พิกัด แลตติจูด 07o 22'743'' เหนือ
ลองติจดู 099o 14'683'' ตะวันออก
จุดที่ 4 ประติมากรรมนางเงือกในเปลือกหอยมุก
พิกัด แลตติจูด 07o 22'737'' เหนือ
ลองติจดู 099o 14'691'' ตะวันออก
จุดที่ 5 กองปะการังเทียมแบบแท่งสี่เหลี่ยม
พิกัด แลตติจูด 07o 22'745'' เหนือ
ลองติจดู 099o 14'723'' ตะวันออก
จุดที่ 6 กองปะการังเทียมแบบแท่งสี่เหลี่ยม
พิกัด แลตติจูด 07o 22'768'' เหนือ
ลองติจดู 099o 14'769'' ตะวันออก

๑๖
จุดที่ 7 กองปะการังเทียมแบบแท่งสี่เหลี่ยม
พิกัด แลตติจูด 07o 22'751'' เหนือ
ลองติจดู 099o 14'631'' ตะวันออก
จุดที่ 7 กองปะการังเทียมแบบแท่งสี่เหลี่ยม
พิกัด แลตติจูด 07o 22'737'' เหนือ
ลองติจดู 099o 14'682'' ตะวันออก
รูปที่ 5 แผนที่ใต้น้าประติมากรรมและปะการังเทียมบริเวณเกาะแหวน

4. ผลการสารวจ
จากการสารวจพื้นที่การวางประติมากรรมและปะการังเทียมบริเวณเกาะแหวน รวมถึงตู้รถไฟที่ได้
จัดทาเป็นปะการังเทียมในพื้นที่ใกล้เคียงกันนั้น พบว่าในช่วงระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2559 สภาพ
ภูมิอากาศ ท้องฟูาปรอดโปร่ง มีแดด คลื่นลมค่อนข้างสงบ กระแสน้าแรงปานกลาง อุณหภูมิผิวน้าประมาณ
34 องศาเซลเซียส อุณหภูมิใต้น้าประมาณ 27 องศาเซลเซียส มีความลึกของน้าเฉลี่ย 17 เมตร น้าค่อนข้างใส
แหล่งประติมากรรมและปะการังเทียมที่พบ มีการเข้าใช้ประโยชน์ของสิ่งมีชีวิตเป็นจานวนมาก อาทิ ปลา
สวยงาม ปลาเศรษฐกิจ กลุ่มปะการังแข็งและปะการังอ่อน และมีสัตว์เกาะติดอยู่เป็นจานวนมาก (รูปที่ 6-15)

๑๗
รูปที่ 6-15

๑๘

๑๙
กิจกรรมหลัก 2 : บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
กิจกรรมย่อย 2.1(1) ค่าใช้จ่ายในการสารวจประเมินศึกษา วิจัยในพื้นที่จัดทาและวางปะการังเทียม
(1) 2.การป้องกันและปราบปรามการทาลายทรัพยากรปะการังเทียม
2.3 โครงการติดตามสถานภาพและการใช้ประโยชน์จากปะการังเทียม
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 21-26 มกราคม 2560 รวม 6 วัน
สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดภูเก็ต-กระบี่
พาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงาน รถยนต์ของทางราชการเลขทะเบียน 1 กน 793 กทม. และเรือ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 306 และเรือเช่าเหมา
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
1.นายนิพนธ์ ทองอยู่
๒.นางสาวธนัชภัค ศรีสาอาง
3.นายธนภูมิ วิชัยดิษฐ
๔.นางสาววรรณวลี นุชดารง
5.นางสาวจารุพรรณ สัทธรรมนุวงศ์
ผลการปฏิบัติงาน
วัน/เดือน/ปี
21 ม.ค. 2559
22-23 ธ.ค. 2559
24 ธ.ค. 2559
25 ธ.ค. 2559
26 ธ.ค. 2559

ผอ.สพท.
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการประมง (จ้างเหมา)
นักวิชาการประมง (จ้างเหมา)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน

พื้นที่และผลการปฏิบัติงาน
เดินทางจากกรุงเทพมหานคร ไป จ.กระบี่
ดาน้าสารวจพื้นที่ทาการจัดวางประติมากรรมและกองปะการังเทียมบริเวณเกาะยูง
เดินทางจากกระบีไ่ ป จ.ภูเก็ต
ดาน้าสารวจแหล่งวางประติมากรรมบริเวณอ่าวสยาม เกาะราชาใหญ่
เดินทางกลับจาก จ.ภูเก็ตไปกรุงเทพมหานคร

1. การสารวจพื้นที่การจัดวางประติมากรรมและกองปะการังเทียมบริเวณเกาะยูง จังหวัดกระบี่
ระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2560 ทาการสารวจบริเวณที่จัดวางประติมากรรมและแท่ง ปะการัง
เทียมที่พิกัด 7°48'52.32" เหนือ และ 98°46'28.98" ตะวันออก พื้นทะเลเป็นพื้นทราย พื้นที่โล่ง มีความลาด
เอียงเล็กน้อย ความลึกประมาณ 12-14 เมตร กระแสน้าแรงปานกลาง ทัศนะวิสัยประมาณ 5 เมตร บริเวณ
ดังกล่าวอยู่ห่างจากแนวปะการังน้าตื้นและชายฝั่งประมาณ 100 เมตร พบประติมากรรมและแท่น
ปะการังเทียม ดังนี้
รูปแบบประติมากรรม
สภาพ
1. ซุ้มประตูศิลปะไทยและหนุมาน
- คงสภาพเดิม
2. มนุษย์วานร
- คงสภาพเดิม
3. นกแต้วแร้วท้องดา
- ชารุด แตกออกมาจากโครงสร้าง 1 ส่วน
4. สุสานหอย
- ชารุดเล็กน้อย
5. ถ้าผีหัวโต
- พังทลาย ไม่คงสภาพเดิม
6. ถ้าไวกิ้ง
- พังทลาย ไม่คงสภาพเดิม
7. ปะการังเทียมรูปทรงลูกบาศก์
- คงสภาพเดิม

๒๐
รูปที่ 1 แผนที่จุดจัดวางประติมากรรมและกองปะการังเทียม บริเวณเกาะยูง จังหวัดกระบี่

รูปที่ 2-7 ซุ้มประตูศิลปะไทยและหนุมาน

๒๑

รูปที่ 8-13 มนุษย์วานร

3. ผลการสารวจบริเวณเกาะยูง จังหวัดกระบี่

๒๒
รูปที่ 14-19 นกแต้วแร้วท้องดา

รูปที่ 20-25 สุสานหอย

๒๓

รูปที่ 26-31 ถ้าผีหัวโต-ถ้าไวกิ้ง

๒๔

รูปที่ 32-37 ปะการังเทียมรูปทรงลูกบาศก์

๒๕
จากการสารวจพื้นที่การวางประติมากรรมและปะการังเทียมบริเวณเกาะยูง มีการเข้าใช้ประโยชน์ของ
สิ่งมีชีวิตเป็นจานวนมาก อาทิ ปลาสวยงาม ปลาเศรษฐกิจ และสัตว์เกาะติด โดยทรัพยากรที่พบเป็นจานวน
มากคือ กลุ่มปลากะพง (Lutjanus sp.) รองลงมาเป็นกลุ่มเพรียง หอยสองฝา เม่นทะเล ดาวทะเลและปะการัง
เคลือบ เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบว่าประติมากรรมมีสภาพผุพังทลายอยู่หลายส่วน
2. สารวจพื้นที่การจัดวางประติมากรรมและกองปะการังเทียม บริเวณอ่าวสยาม เกาะราชาใหญ่ จังหวัด
ภูเก็ต
ระหว่างวันที่ 25 มกราคม 2560 ทาการสารวจบริเวณที่จัดวางประติมากรรมและแท่งปะการังเทียม
ที่พิกัด 7°36'45.1" เหนือ และ 98°22'27.0" ตะวันออก พื้นทะเลเป็นพื้นทราย พื้นที่โล่ง มีความลาดเอียง
เล็กน้อย ความลึกประมาณ 18 เมตร เป็นช่วงน้าขึ้นและกระแสน้าแรงปานกลาง น้าใส มีแดด ทัศน ะวิสัย
ประมาณ 15 เมตร พบประติมากรรมและแท่นปะการังเทียม ดังนี้
รูปแบบประติมากรรม
สภาพ
1. ปูายชื่อลวดลายไทย
- พังทลาย ไม่คงสภาพเดิม
2. ซุ้มประตูศิลปะและยักษ์ 2 ตัว
- พังทลาย ไม่คงสภาพเดิม
2. ศาลาไทย
- พังทลาย ไม่คงสภาพเดิม
3. หอยมุกขนาดใหญ่
- ชารุด แตกออกมาจากโครงสร้าง 1 ส่วน
4. ช้าง 2 เชือก
- มีช้าง 1 เชือกคงสภาพเดิม อีก 1 เชือกล้มพังทลาย
5. ปะการังเทียมรูปทรงลูกบาศก์
- คงสภาพเดิม
รูปที่ 38 แผนที่จุดจัดวางประติมากรรมและกองปะการังเทียม บริเวณเกาะราชาใหญ่ จังหวัดภูเก็ต

๒๖

รูปที่ 39-42 ปูายชื่อลวดลายไทยและซุ้มประตูศิลปะและยักษ์ 2 ตัว

รูปที่ 43-46 ศาลาไทย

รูปที่ 43-44 หอยมุกขนาดใหญ่

๒๗
รูปที่ 47-50 หอยมุกขนาดใหญ่

รูปที่ 51-54 ช้าง 2 เชือก

๒๘
รูปที่ 55-58 ปะการังเทียมรูปทรงลูกบาศก์

สิ่งมีชีวิตที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ประติมากรรมและปะการังเทียมคือ กลุ่มหอยสองฝา สัตว์เกาะติด
และกลุ่มปลาสวยงามรวมถึงปลาเศรษฐกิจ เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบว่าประติมากรรมมีสภาพผุพังทลายหลาย
รูปแบบ
ปัญหาและข้อเสนอ
ปัญหา

ข้อเสนอ

1. ประติมากรรมบางรูปแบบชารุดเสียหายไปจาก
สภาพเดิม กองอยู่กับพื้นทะเล เกิดทัศนียภาพไม่
เหมาะสมต่อการท่องเที่ยวดาน้าและอาจถูกกระแสน้า
พัดพาไปทับแนวปะการังธรรมชาติเกิดความเสียหาย
ได้ อีกทั้งจากการที่รายงานต่อผู้บริหารทาง Line นาย
นิพนธ์ พงศ์สุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัย
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ในระบบนิเวศทางทะเล
และชายฝั่ง มีข้อแนะนาให้นาประติมากรรมที่ชารุด
เสียหายขึ้นมาจากบริเวณที่จัดวางเพื่อลดปัญหา
ดังกล่าวข้างต้น

- เห็นควรให้มีการนาประติมากรรมที่ชารุด
เสียหายขึ้นมาจากบริเวณที่จัดวาง
- จัดทาปะการังเทียมรูปทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ไป
ทดแทนหรือเพิ่มในพื้นที่เกาะราชาใหญ่ ในส่วน
ของเกาะยูงอาจให้มีการทดแทนหรือเพิ่ม
เนื่องจากเป็นบริเวณพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติหาด
นพรัตน์ธารา-เกาะพีพี ซึ่งมีกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ทาให้ไม่สะดวกในการเข้าไปดาเนินการ

๒๙
งบประมาณการปฏิบัติงาน
63,960.00 บาท

๓๐
กิจกรรมหลัก 2 : บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
กิจกรรมย่อย 2.1(1) ค่าใช้จ่ายในการสารวจประเมินศึกษา วิจัยในพื้นที่จัดทาและวางปะการังเทียม
(1) 2.การป้องกันและปราบปรามการทาลายทรัพยากรปะการังเทียม
2.3 โครงการติดตามสถานภาพและการใช้ประโยชน์จากปะการังเทียม
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 19-22 มีนาคม 2560 รวม 4 วัน
สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดระนอง
พาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงาน รถยนต์ ส่วนตัว เลขทะเบียน ญห 6121 กทม. และเรือทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง 209
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
1.นายนิพนธ์ ทองอยู่
๒.นายจักรเดช เภาโพธิ์
3.นายธนภูมิ วิชัยดิษฐ
๔.นางสาววรรณวลี นุชดารง
5.นางสาวจารุพรรณ สัทธรรมนุวงศ์
ผลการปฏิบัติงาน
วัน/เดือน/ปี
19 มี.ค. 2560
20 มี.ค. 2560
21 มี.ค. 2560
22 มี.ค. 2560

ผอ.สพท.
นายช่างก่อสร้าง
นักวิชาการประมง (จ้างเหมา)
นักวิชาการประมง (จ้างเหมา)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน

พื้นที่และผลการปฏิบัติงาน
เดินทางจากกรุงเทพมหานคร ไป จ.ระนอง
ดาน้าสารวจพื้นที่ทาการจัดวางประติมากรรมบริเวณเกาะร่ม
ดาน้าสารวจพื้นที่ทาการจัดวางประติมากรรมบริเวณเกาะร่ม
เดินทางกลับจาก จ.ระนองไปกรุงเทพมหานคร

การสารวจพื้นที่การจัดวางประติมากรรมบริเวณเกาะร่ม จังหวัดระนอง
ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2560 ทาการสารวจบริเวณที่จัดวางประติมากรรมและแท่ง ปะการัง
เทียมที่พิกัด ปฏิบัติงานติดตามสถานะและการใช้ประโยชน์ของปะการังเทียมเพื่อเพิ่มแหล่งท่องเที่ยว รูปแบบ
ประติมากรรม ตาบลกาพวน อาเภอสุขสาราญ จังหวัดระนอง จัดวางเมื่อปี ๒๕๔๙ บริเวณที่จัดวางอยู่ห่างจาก
แนวปะการังด้านตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะร่ม ประมาณ ๑๐๐ เมตร ที่พิกัด ละติจูดที่ 09°20.520' N และ
ลองติจูดที่ 098°18.816' E ระดับน้าลึกประมาณ ๘ เมตร ลักษณะพื้นเป็นทราย ความลาดเอียงน้อย ระยะที่
สามารถมองเห็นใต้น้า ๑๐ เมตร พบรูปแบบประติมากรรม ๒ รูปแบบ ได้แก่ ชุดประติมากรรม “พระอภัยมณี”
และชุด “แม่ไม้มวยไทย” ซึ่งประติมากรรมชารุดหักโค่นจากฐานลงมาที่พื้น มีหอยและเพรียงเกาะ ไม่สามารถ
แยกได้ออกว่าเป็นรูปใด ระหว่างการติดตามการใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มแหล่งท่องเที่ยว ไม่พบเรือบริการนักดาน้า
เข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ อาจเป็นเพราะอยู่ในระดับน้า ที่ไม่ ลึก ไม่จาเป็น ต้องดาน้าแบบ Scuba diving แต่มี
บริเวณแนวปะการังน้าตื้นที่สามารถดาน้าตื้นแบบ Snokling ได้ เนื่องจากมีกัลปังหา และแส้ทะเล จานวนมาก
และพบแท่งปะการังเทียมรูปโดมอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับประติมากรรมด้วย

๓๑

รูปที่ 1 แผนที่จุดจัดวางประติมากรรม บริเวณเกาะร่ม จังหวัดระนอง

รูปที่ 2-9 ประติมากรรมพระอภัยมณี แม่ไม้มวยไทย และปะการังเทียมรูปโดม

๓๒

จากการสารวจพื้นที่การวางประติมากรรมและปะการังเทียมบริเวณเกาะร่ม จังหวัดระนอง มีการเข้า
ใช้ประโยชน์ของสิ่งมีชีวิตเป็นจานวนมาก อาทิ ปลาสวยงาม ปลาเศรษฐกิจ และสัตว์เกาะติด โดยทรัพยากรที่
พบเป็นจานวนมากคือ กลุ่มเพรียง กลุ่มปลากะพง หอยสองฝา กัลปังหา และแส้ทะเล เป็นต้น

๓๓
รูปที่ 10-13

ปัญหาและข้อเสนอ

ปัญหา

ข้อเสนอ

ประติมากรรมชารุดเสียหายไปจากสภาพเดิม และไม่
สามารถระบุรูปแบบประติมากรรมได้ว่าเป็น
ประติมากรรมรูปแบบใด เนื่องจากมีสัตว์เกาะติด
จาพวกเพรียงมายึดเกาะอยู่เป็นจานวนมาก และ
ประติมากรรมที่ชารุดได้กองอยู่กับพื้นทะเล เกิด
ทัศนียภาพไม่เหมาะสมต่อการท่องเที่ยวดาน้าและอาจ
ถูกกระแสน้าพัดพาไปทับแนวปะการังธรรมชาติเกิด
ความเสียหายได้

- เห็นควรให้มีการนาประติมากรรมที่ชารุด
เสียหายขึ้นมาจากบริเวณที่จัดวาง
- ควรจัดวางประติมากรรมที่มีความมั่นคง หรือ
รูปทรงที่แข็งแรงมากกว่านี้

งบประมาณการปฏิบัติงาน
41,134.00 บาท

๓๔
กิจกรรมหลัก 2 : บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
กิจกรรมย่อย 2.1(1) ค่าใช้จ่ายในการสารวจประเมินศึกษา วิจัยในพื้นที่จัดทาและวางปะการังเทียม
(1) 2.การป้องกันและปราบปรามการทาลายทรัพยากรปะการังเทียม
2.5 อานวยการ
งบประมาณที่ใช้ไป 327,835.01 บาท
งบประมาณคงเหลือ 228,776.29 บาท
รายการ
จ้างเหมา
จัดทาสื่อ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
รวม

งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
183,629.01
12,000.00
99,706.00
327,835.01

