ซั้งเชือก
เพื่อการอนุรักษณทรัพยากรประมงชายฝงอยางยัง
่ ยืน

ศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเซียตะวันออกเฉียงใต
2552

•

ศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต สํานักงานฝายฝกอบรม

1

สารบัญ
หนา
บทนํา .........................................................................................................

1

คํานํา .........................................................................................................

2

สารบัญ .......................................................................................................

3

สารบัญรูปภาพ ..............................................................................................

4

ซั้งเชือก .....................................................................................................

5

สวนประปอกของซั้งเชือก ...............................................................................

6

1 ทุน ..............................................................................................

6

2 แกนกากบาท .................................................................................

7

3 สายหลักและสายกิ่ง ........................................................................

8

4 ลูกปูนหรือลูกถวง ...........................................................................

9

5 อุปกรณเสริมอื่นๆ ...........................................................................

10

การเลือกพื้นที่ .............................................................................................

13

การจัดวาง ..................................................................................................

13

การประกอบและการขนยาย ............................................................................

14

การติดตั้ง .................................................................................................... 14
ผลสําเร็จจากการวางซั้งเชือก .......................................................................... 15
การดูแลรักษาและซอมบํารุง ...........................................................................

18

ภาคผนวก .........................................................................................................

19

•

ศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต สํานักงานฝายฝกอบรม

3

สารบัญรูปภาพ
หนา
รูปที่ 1 ซั้งที่ทําจากวัสดุธรรมชาติ เชน ใบมะพราวและไมไผ ..............................

6

รูปที่ 2 วัสดุสําหรับทําทุน (จากซายไปขวา: ก. ทุนพลาสติก ขนาด ∅ 8 นิ้ว และ
ข. ถังพลาสติกปริมาตร 20-30 ลิตร)............................................................

2

รูปที่ 3 ทุนเครื่องหมายผิวน้ําบอกตําแหนงของซั้ง ทําดวยทอน้ําพีวีซี ภายในบรรจุ
คอนกรีตถวงดานลางใหตั้งตรงที่ผิวน้ํา...................................................

3

รูปที่ 4 แกนกากบาทประกอบเขากับทุนเครืองหมาย ทุนพยุง ผืนอวนและสายหลัก
ของซั้งเชือก โดยมีสะเก็นและหวงคลายเปนขอตอ ปองกันการบิดเกลียว
ของสายหลัก ……………………………............................................

4

รูปที่ 5 สายหลักและสายกิ่ง.................................................................................

5

รูปที่ 6 ชะโดไม อุปกรณชวยในการทํางานเชือก ………………….......................

12

รูปที่ 7 ลูกปูนและแมแบบวัสดุตางๆ (ก. ถังโลหะปริมาตร 200 ลิตร, ข. ภาชนะ
พลาสติกปริมาตร 20-30 ลิตร และ ค.ทอคอนกรีตขนาด ∅ 60 ซ.ม.
สูง 30 ซ.ม.) ………………………………………................................

12

รูปที่ 8 ตัดตัวสายอวนลาก และติดตั้งบริเวณสวนทายของสายหลักบนสายโซ .........

13

รูปที่ 9 สวนประกอบอุปกรณซั้งเชือกบนเรือประมงขนาดเล็กพรอมทําการดิตตั้ง........

13

รูปที่ 10 ซั้งเชือกที่ประกอบสําเร็จ สําหรับพื้นที่น้ําตึ้น ………………………...........

14

รูปที่ 11 การจัดวางซั้งเชือกแบบเรียงแถวในแนวปะการังเทียม
(Z=ปะการังเทียม, ~=ซั้งเชือก) ...............................................................

17

รูปที่ 12 การจัดวางซั้งเชือกแบบกลุมหรือวงกลมในแนวปะการังเทียม
(Z=ปะการังเทียม, Z=ซั้งเชือก, Ö=ซั้งวัสดุธรรมชาติ) ...............................

17

รูปที่ 13 การทิ้งซั้งเริ่มตนจากทุนเครื่องหมาย ทุนพยุง แกนกากบาท สายหลัก
ตัวตัดสายอวนลาก (ถามี) สายโซและลูกปูนในลําดับสุดทาย ........................

17

รูปที่ 14 แสดงผลของปริมาณสัตวน้ําที่เขามาอยูอาศัยในบริเวณซั้งเชือก โดยใชเครื่อง
มือเอคโคซาวเดอร (แถบสีแดง-เหลือง-เขียว) ................................................

17

รูปที่ 15 ไขหมึกติดอยูที่ทุนพยุงจํานวนมาก .................................................................

17

รูปที่ 16 หอยแมลงภู เพรียง และปะการังเกาะติดบริเวณสายกิ่ง มีฝูงปลาอยูจํานวนหนึ่ง
มาอาศัยอยู .....................................................................................................

17

รูปที่ 17 หอย และปะการังเกาะติดบริเวณสายกิ่ง มีฝูงปลาอยูจํานวนหนึ่งมาอาศัยอยู
โดยรอบ ..........................................................................................................

•

ศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต สํานักงานฝายฝกอบรม

17

4

ซั้งเชือก
ซั้งเปนสิ่งที่ชาวประมงสรางขึ้น

เพื่อรวบรวมสัตวน้ําตามธรรมชาติในทะเลใหเขามาอยูอาศัยใน

พื้นที่ที่ตองการ โดยทําโครงสรางเปนวัตถุลอยน้ํา อาจจะทําจากแพไมไผลอยทีผ
่ ิวน้ํา ดานลางมีเชือก
ตอเปนสายยาวลงไป

และผูกวัสดุที่หาไดจากธรรมชาติ

กิ่งไม

ใบไมที่ใหรมเงาในน้ําไดดี

เชน

ทางมะพราว หรือใบจากยื่นแผออกเปนกิ่งกาน ดานลางของเชือกจะถวงและยึดอยูกับที่ดวยหิน หรือ
วัสดุมีน้ําหนักอื่น ๆ เชน ปูน หรือถุงทราย

(รูปที่ 1) เนื่องจากเสนใยธรรมชาติจะถูกยอยสลายได

โดยงายเมื่อทิ้งซั้งไวระยะเวลาหนึ่ง จนกระทั่งมีการยอยสลายของวัสดุนั้น แลวก็จะเริ่มมีสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ
เรียกวา “แพลงคตอน” ซึ่งมีทั้งแพลงคตอนพืชและสัตวเกิดขึ้น และจะเพิ่มจํานวนมากขึ้นตามเวลาและ
ความอุดมสมบูรณของวัสดุทําซั้ง ตอจากนั้นจะเริ่มมีสัตวน้ําขนาดเล็ก เชน ปลา ปู หอย เพรียง เขามา
อยูอาศัย หาอาหารหรือเกาะติดถาวรและสืบพันธุ โดยกินสัตวเล็ก ๆ พวกแพลงคตอนเหลานี้เปนอาหาร
จนกระทั่งมีจํานวนมากขึ้นในปริมาณที่ปลาและสัตวน้ําใหญเริ่มเขามาอยูอาศัยดวย
นิเวศนใตน้ําที่สมบูรณไดอีกแหงหนึ่ง

ในที่สุดก็เปนระบบ

อยางไรก็ตามชาวประมงไดใชซั้งเพื่อประโยชนในการลอและ

ดึงดูดสัตวน้ําขนาดใหญ ซึ่งเนนสัตวน้ําจําพวกปลาผิวน้ํา ทั้งที่ประจําถิ่นและอพยพเพื่อหากิน อาศัย
หลบซอน และสืบพันธุ เมื่อสัตวน้ํามีจํานวนมากพอแลว จึงทําประมงเพื่อจับมาใชประโยชน ซึ่งมีหลาย
วิธีการดวยกัน เชน ใชเครื่องมือประเภทอวน หรือใชเบ็ดตกปลา โดยปกติชาวประมงที่ทําประมงเพื่อยัง
ชีพ ทําประมงในแนวชายฝงน้ําตื้น จะใชวัสดุธรรมชาติซึ่งหาไดงายราคาถูกมาประกอบเปนซั้ง ซึ่งนับวา
เปนภูมิปญญาชาวบานที่ใชประโยชนในการยังชีพ

และทํารายไดจากทรัพยากรธรรมชาติรูปแบบหนึ่ง

วัสดุธรรมชาติมีขอดีกวาวัสดุสังเคราะห คือ ยอยสลายไดงาย เปนแหลงอาหารของสัตวน้ําขนาดเล็กได
ไมเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม อยางไรก็ตามวัสดุธรรมชาติมีความทนทานนอยกวาวัสดุสังเคราะห นับวัน
จะหาไดยากขึ้น ถาตองใชปริมาณมากก็จะตองตัดทําลายแหลงวัสดุนั้น ๆ มากขึ้นไปดวย
ถามองในแงการสงเสริมใหมีการอนุรักษและเพิ่มพูนทรัพยากรสัตวน้ํา

ซั้งที่ใชวัสดุที่ทนทานมี

อายุการใชงานนาน หรือนําเอาวัสดุเกาจากเครื่องมือประมงมาใชประโยชนหมุนเวียนนาจะเปนทางเลือก
ในอนาคตที่ดีอีกทางหนึ่ง นอกเหนือไปจากการอนุรักษและเพิ่มพูนทรัพยากรสัตวน้ําแลว การใชซั้งเพื่อ
การปกปองพื้นที่

หรือสงวนพื้นที่สําหรับชาวประมงชายฝงก็นาจะเปนสวนชวยในการจัดการทรัพยากร

ประมงชายฝงเพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืนตอไปได
“ซั้งเชือก”

เปนรูปแบบของซั้งประเภทหนี่ง

ออกแบบโดยศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มพูนทรัพยากรสัตวน้ําในบริเวณชายฝงทะเลและเปนที่อยูอาศัย
ของสัตวทะเลตั้งแตหนาดินจนถึงผิวน้ํา มีโครงสรางเลียนแบบซั้งที่ใชวัสดุธรรมชาติแตทดแทนดวยวัสดุ
สังเคราะหเพื่อใหมีความทนทานมากขึ้น

ซั้งเชือกจะใหรมเงาและเปนที่อาศัย หลบซอน แกสิ่งมีชีวิต

เล็ก ๆ เชน แพลงคตอน ฟองน้ํา ปะการัง เพรียง หอย ปู ปลาเล็ก และดึงดูดปลาขนาดใหญใหเขามา
หาอาหารและหลบซอนตัว เกิดเปนแหลงที่อยูอาศัยของสัตวน้ําหลากหลายชนิด เกิดการพึ่งพาอาศัยกัน
ในทางชีวภาพและระบบนิเวศเล็ก ๆ ขึ้น และสามารถที่จะใหชาวประมงใชประโยชนเปนแหลงทําประมง
พื้นบานในบริเวณใกลฝง สงเสริมและเพิ่มพูนทรัพยากรชายฝงไดอีกวิธีหนึ่ง นอกจากนี้ซั้งเชือกยังเปน
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เสมือนแนวรั้วปองกันไมใหเครื่องมือประมงพาณิชยรุกล้ําเขามายังเขตทําประมงชายฝงไดโดยทางออม
ดวย

ข.

ค.
ก.
รูปที่ 1 ซั้งที่ทําจากวัสดุธรรมชาติ เชน ใบมะพราวและไมไผ
สวนประกอบของซั้งเชือก
1. ทุน
ทุน ทําหนาที่พยุงซั้งเชือกใหลอยอยูในน้ํา และตั้งในแนวดิ่ง ทุนตองมีแรงลอยตัวมากพอที่จะ
รับน้ําหนักของเชือกสายหลัก เชือกกิ่ง แกนกากบาท เนื้ออวน สะเก็น ขอตอตาง ๆ ลูกหมุน และ
น้ําหนักของสิ่งที่จะมาเกาะติดภายหลัง

จากการทดลองในน้ําจืดพบวา

ทุนพลาสติกทรงกลม

(สําหรับอวนลาก รูปที่ 2 ข.) ขนาดเสนผานศูนยกลาง 6 นิ้ว จะสามารถรับน้ําหนักสิ่งของในน้ําได
1.5 ก.ก. จึงจะทําใหทุนนั้นเริ่มจมตัวลง และทุนขนาดเสนผานศูนยกลาง 8 นิ้ว จะสามารถรับ
น้ําหนักสิ่งของในน้ําได 3.5 ก.ก. ในการใชงานจริง จะใชทุนขนาดเสนผานศูนยกลาง 8 นิ้ว ผูกมัด
รวมกันจํานวน 6 ลูกตอซั้ง 1 ชุด และผูกถังเปลา ปริมาตร 20-30 ลิตร เพิ่มอีกจํานวน 1 ใบในขณะ
การจัดวาง การจัดวางทุนโดยทั่วไปจะผูกใหทุนลอยอยูในระดับ 3-4 เมตร ใตผิวน้ํา เพื่อปองกัน
ความเสียหายที่อาจเกิดจากใบพัดเรือทีแลนผานดานบนผิวน้ํา
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โดยทั่วไป วัสดุสําหรับใชทําทุนที่สามารถหาไดงายและมีราคายอมเยากวา คือ ถังบรรจุสารเคมี
เปลา ปริมาตรประมาณ 20 ลิตร ก็สามารถใชแทนได
เมื่อผานไประยะหนึ่ง อาจจําเปนตองเพิ่มจํานวนทุนพยุง เนื่องจากซั้งเชือกมีสิ่งเกาะติดมาก
ขึ้น หรือมีการชํารุดเสียหายของซั้ง

ก.

ข.

รูปที่ 2 วัสดุสําหรับทําทุน (จากซายไปขวา: ก. ทุนพลาสติก ขนาด ∅ 8 นิ้ว และ ข. ถังพลาสติก
ปริมาตร 20-30 ลิตร)
ในกรณีที่ตองการวางทุนพยุงไวใตน้ํา ก็อาจติดตั้งเพิ่มในสวนของทุนเครื่องหมายที่ผิวน้ํา ซึ่ง
อาจใชทอน้ําพีวีซียาวประมาณ 4 เมตร เสนผานศูนยกลาง 3 นิ้ว ภายในบรรจุคอนกรีตหรือน้ําหนัก
ประมาณ 5 กก. ถวงเพื่อใหทอตั้งอยูในน้ําได มีเชือกผูกติดกับตัวซั้ง และตองใหสวนบนสุดของซั้ง
(ทุน) พนจากแนวเรือเดินไดอยางปลอดภัย อยางไรก็ตามวัสดุอื่นก็สามารถนํามาทดแทนได (รูปที่
3)

รูปที่ 3 ทุนเครื่องหมายผิวน้ําบอกตําแหนงของซั้ง ทําดวยทอน้ําพีวีซี ภายในบรรจุคอนกรีตถวงดานลาง
ใหตั้งตรงที่ผิวน้ํา
2. แกนกากบาท
แกนกากบาทเปนสวนเพิ่มเติมจากทุนพยุงที่ผิวน้ํา

ดัดแปลงจากซั้งที่ใชวางลอปลาใน

มหาสมุทร ทําหนาที่ใหรมเงาเพิ่มพื้นที่รมเงาใตน้ํา เพื่อดึงดูดสัตวน้ําใหเขามาอยูอาศัยและหาอาหาร
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มากขึ้น สวนนี้จะผูกติดกับทุนพยุงดานบน ประกอบดวยแกนกากบาท ทําดวยทอน้ําพีวีซี 2 อัน (ขนาด
เสนผานศูนยกลาง 2 นิ้ว ยาว 4 เมตร) วางไขวกัน ยึดติดแกนดวยปลอกโลหะทาสีกันสนิมดวยสกรูทั้ง 4
ดาน ตรงแกนกลางเจาะรูสอดไวดวยหวงคลายขนาดยาว 15 ซม. ทําดวยเพลาสเตนเลส 3 หุนดัดพับ
รอยเขาดวยกันเปนหวงคลายและยึดติดดวยนอตสเตนเลส (รูปที่ 4 ข.) ที่แกนกากบาทดานลางจะมีผืน
อวนตาถึ่ผูกหอยติดอยูในแนวดิ่ง (ขนาดยาว 2 เมตรและลึก 2 เมตร) ไมแนะนําใหใชผืนอวนตาใหญ

เนื่องจากมีความเสี่ยงตอการติดตาของสัตวเลี้ยงลูกดวยนม เชน โลมา หรือเตาทะเลดานลางผืนอวน
ถวงดวยตะกั่วขนาดเล็ก (รูปที่ 4)
ในบางกรณี เชน พื้นที่ที่มีกระแสน้ํารุนแรง หรือเปลี่ยนแปลงบอย การติดตั้งแกนกากบาทอาจจะ
ไมเหมาะสม

เนื่องจากโดยโครงสรางของแกนกากบาทจะตานกระแสน้ํา

(ถามีสิ่งเกาะติดมากขึ้นก็จะ

ตานมากขึ้น) ทําใหโครงสรางแตกหักเสียหายไดงาย และคอนขางจะมีความยุงยากในการติดตั้งในเรือ
ขณะปฎิบัติงาน

ข.

ก.

ค.

รูปที่ 4 แกนกากบาทประกอบเขากับทุนเครืองหมาย ทุนพยุง ผืนอวนและสายหลักของซั้งเชือก โดยมี
สะเก็นและหวงคลายเปนขอตอ ปองกันการบิดเกลียวของสายหลัก
3. สายหลักและสายกิ่ง
สายหลักทําดวยเชือกขนาดใหญ

แข็งแรง

และเบา

โดยปรกติจะใชวัสดุเชือกใยยักษ

(Polypropylene-PP) ขนาดเสนผานศูนยกลาง 22 มม. ความยาวขึ้นอยูกับระดับน้ําในพื้นที่ที่ตองการวาง
สายหลักเปนสวนตอจากแกนกากบาทซึ่งมีแกนลูกหมุนสอดผานกลางเพื่อปองกันไมใหเชือก
พันเกลียว

ทําหนาที่เปนที่ยึดเกาะของสายกิ่งทั้งหมดและตอกับสายโซดานลางซึ่งตอกับลูกปูน

มีลูก

หมุนที่ปลายสายดานลาง
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สายกิ่งทําดวยเชือกหรือเนื้ออวนน้ําหนักเบา โดยปรกติจะใชเชือกโปลี (Polyethylene-PE) ยาว
3 เมตร รอยผานสายหลักโดยใชชะโด ซึ่งอาจจะทําดวยโลหะหรือไม ชวยในการแทงเชือก พักทบกัน
และผูกยึดติดไวใหเหลือความยาว 1.5 เมตร และคลายเกลียวเชือกทั้งเสน เวนระยะหางกัน 1 เมตร
สายกิ่งทําหนาที่เปนรมเงาใหสัตวน้ําเขามาหาอาหารและอยูอาศัย และการเกาะติดของประการัง พองน้ํา
เพรียงและหอยชนิดตางๆ (รูปที่ 5)

ก.

ข.
รูปที่ 5 สายหลักและสายกิ่ง

รูปที่ 6 ชะโดไม อุปกรณชวยในการทํางานเชือก
ความยาวของสายหลักที่เหมาะสม

จะตองมีความยาวเพียงพอกับระดับน้ําลงต่ําสุดของพื้นที่ที่

จะจัดวางซั้ง โดยใหความลึกของขุนที่ผูกติดอยูดานบนกากบาท จมอยูใตระดับผิวน้ํา ประมาณ 3-4
เมตร
4. ลูกปูนหรือลูกถวง
ทําหนาที่ยึดซั้งเชือกใหอยูกับที่ไมเคลื่อนที่โดยกระแสน้ําหรืออุบัติเหตุจากเรือประมงที่แลน
ผาน

สวนประกอบนี้จะอยูที่พื้นทะเล

และดานลางสุดของซั้งเชือกตอจากสายหลัก

ทําดวย

ปูนซีเมนตผสมทรายและหินเกล็ดในอัตราสวน 1 ตอ 2 ตอ 4 โดยน้ําหนัก เทลงในแมแบบ ภายใน
เสริมดวยโครงเหล็กเพื่อเพิม
่ ความแข็งแรงของการยึดเกาะของปูน ดานบนมีหูจับ สําหรับยึดติดเขา
กับตัวซั้ง (รูปที่ 7)
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วัสดุแมแบบอาจจะใชถังโลหะ ภาชนะพลาสติก หรือทอคอนกรีต เปนแมแบบ ซึ่งหลังจากที่
คอนกรีตแหงแลว จะมีน้ําหนักโดยประมาณ 250 ก.ก. ในบางกรณีก็อาจใชถุงทรายซึ่งมีน้ําหนักตอ
ถุงประมาณ 50-60 ก.ก. ผูกมัดรวมกันแทนก็ได น้ําหนักของลูกปูนขึ้นอยูกับขนาดของซั้งเชือกที่
ตองการจัดสราง และระดับความลึกของน้ํา
หูหิ้วดานบนอาจใชเหล็กกันสนิมดัดงอ

ทําเปนหูหิ้ว

หรือขอบในยางนอกของยางรถยนตหรือ

ยางนอกของยางรถจักรยานยนตแทนก็ได สวนของลูกปูนหรือลูกถวงจะตอกับสายหลักดวยสายโซ
ขนาด 12 มม. ความยาวโซที่เหมาะสมจะตองอยูเหนือพื้นทองทะเลอยางนอย 2-3 เมตร เพื่อ
ปองกันมิใหสายหลักมาเสียดสีกับลูกปูน สวนปลายมีสะเก็น สายโซจะมี 2 ชวง ชวงที่ 1 จะติดอยู
ระหวางสายหลักกับลูกปูนลูกที่ 1 และชวงที่ 2 จะติดอยูระหวางลูกปูนลูกที่ 1 และ 2 ความยาวของ
โซชาวงที่ 2 ประมาณ 5-7 เมตร ลูกปูนจะทําหนาที่คลายๆกับสมอเรือ ตรึงใหซั้งเชือกอยูประจําที่

ก.

ข.

ค.

ง.

รูปที่ 7 ลูกปูนและแมแบบวัสดุตางๆ (ก. ถังโลหะปริมาตร 200 ลิตร, ข. ภาชนะพลาสติกปริมาตร 20-30
ลิตร และ ค.ทอคอนกรีตขนาด ∅ 60 ซ.ม. สูง 30 ซ.ม.)
5. อุปกรณเสริมอื่นๆ
ตัวตัดสายครางบนอวนลากทําดวยโลหะปลอดสนิมมีขนาดยาวประมาณ 40 ซ.ม. เปนอุปกรณ
ติดตั้งเพิ่มในซั้งเชือกตรงบริเวณสวนตอ จากปลายดานลางของสายหลักกับโซเพื่อตัดสายคราวบน
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ของอวนลาก ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุสายลากของอวนลากเขาไปในบริเวณซั้งเชือก แรงดึงจากอวน
ลากจะทําใหเชือกถูกตัดและหลุดออกไปได โดยไมพันหรือเกาะเกี่ยวกับลูกถวงของซั้ง ใชในพื้นที่
รอยตอแนวชายฝง 3000 เมตร ที่มีเรืออวนลากทําประมง หรือแนวเขตอนุรักษและสงวนพันธุสัตวน้ํา
(รูปที่ 8)

ก.

ข.

รูปที่ 8 ตัวตัดสายคราวบนอวนลาก และติดตั้งบริเวณสวนทายของสายหลักบนสายโซ

รูปที่ 9 สวนประกอบอุปกรณซั้งเชือกบนเรือประมงขนาดเล็กพรอมทําการดิตตั้ง
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ทุนหลัก พลาสติก∅ 8
นิ้ว 6 ลูก

ผิวน้ํา
กากบาททอพีวีซี
ขนาด 2 นิ้ว ยาว 4 เมตร

สายหลัก เชือกใยยักษ 22 ม.ม.
ยาว 8 เมตร

โซสแตนเลส ∅ 12 มม.
ยาว 10-15 เมตร

ปลายสายหลัก หุมสายยาง
ตอกับหวงคลาย

ลูกปูน(ถังน้ํามันผาครึ่ง) 2 ลูก
หลอปูนมีหู เชื่อมตอกันดวยโซ

รูปที่ 10 ซั้งเชือกที่ประกอบสําเร็จ สําหรับพื้นที่น้ําตึ้น
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การเลือกพื้นที่
การเลือกพื้นที่ในการจัดวางและติดตั้งซั้งเชือกตองคํานึงถึงปจจัยตาง ๆ เบื้องตนดังนี้
1. อยูในพื้นที่ที่สามารถเฝาระวังและซอมบํารุงไดสะดวก
2. ไมรบกวนการสัญจรทางน้ํา หรือกีดขวางการทํากิจกรรมประมงอื่น ๆ ในพื้นที่
3. ไมสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ เชน กีดขวางกระแสน้ํา หรือ
ทําใหเกิดการกัดเซาะหรือพังทลายของชายฝง
4. ใชวัสดุที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม นํากลับมาใชซ้ําอีกได หรือลดความเปนมลพิษกับสิ่งแวดลอม
การจัดวาง
การจัดวางซั้งมีรูปแบบโดยทั่วไป 2 รูปแบบ คือ
1. เรียงแถว
โดยการวางเปนแนวยาวติดตอกัน

อาจจะมีมากกวา

1

แถว

การจัดวางซั้งแบบนี้สามารถ

เชื่อมโยงแหลงอาศัยสัตวน้ําในที่อยูหางกันได แตจะทําใหสัตวน้ํากระจายตัว ไมอยูหนาแนนในที่
หนึ่งๆ การวางลักษณะนี้ มีขอดีคือ จะเปนแนวปองกันจากเรือประมงนอกฝงไมใหรุกล้ําเขามาในเขต
ชายฝงที่ตองการสงวนไวได

บางกรณีก็จะวางในระหวางแนวปะการังเทียม

เพื่อเพิ่มความอุดม

สมบูรณของพื้นที่และดึงดูดสัตวน้ําไดดียิ่งขึ้น และเปนแนวปองกันเรือประมงอวนลากเขามาในพื้นที่
ไดดวย

รูปที่ 11 การจัดวางซั้งเชือกแบบเรียงแถวในแนวปะการังเทียม (Z=ปะการังเทียม, ~=ซั้งเชือก)
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2. แบบกลุม หรือวงกลม
สัตวน้ําจะรวมกลุมไดดี
ยกเวนจะขยายวงออกไป

แตจะไมสามารถเชื่อมโยงกลุมสัตวน้ําจากที่หางออกไปใหเขาใกลได
และเนื่องจากมีการจัดเรียงแบบเกาะกลุม

ดังนั้นจะไมสามารถทําหนาที่

เปนแนวปองกันเรือประมงที่รุกล้ําเขามาไดดีนัก

รูปที่ 12 การจัดวางซั้งเชือกแบบกลุมหรือวงกลมในแนวปะการังเทียม (Z=ปะการังเทียม, Z=ซัง้ เชือก,
Ö=ซั้งวัสดุธรรมชาติ)
การประกอบและขนยาย
สวนประกอบของซั้งที่ตองคํานึงเบื้องตนในการจัดสราง คือ สวนของลูกปูนหรือลูกถวง
เนื่องจากมีน้ําหนักมาก ไมสะดวกในการขนยาย ถาเลือกสถานที่ไดควรจะจัดสรางและเตรียมในบริเวณ
ใกลกับชายทะเลหรือทาน้ําที่สะดวกในการขนยายลงเรือได โดยอาจจะมีเครื่องทุนแรง เชน เครน หรือ
รอก ชวยในการอํานวยความสะดวก การบรรทุกลูกปูนลงเรือตองเฉลี่ยน้ําหนักใหเทา ๆ กันทั้งสองขาง
ของกราบเรือ และมีสิ่งรองรับปองกันการเสียหายกับทองเรือ
การติดตั้ง
เมื่อเตรียมวัสดุสําหรับประกอบซั้งพรอมแลว และออกเดินทางไปยังพื้นที่ที่ตองการจัดวาง ควร
ตรวจดูสภาพทองทะเล คลื่นลม ซึ่งเปนปจจัยสําคัญตอการทํางานวางซั้งไดอยางราบรื่นและ
ปลอดภัย หลีกเลี่ยงภาวะคลื่นลมจัดหรือชวงมรสุม ในการขนยายลูกปูนอาจลดความเสี่ยงตอ
อันตรายดวยการแขวนหอยลูกปูนไวขางกราบเรือใหสมดุลย โดยยึดโยงใหมั่นคง
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ในการวางซั้ง ใหจัดเตรียมสวนประกอบของเชือกและอวนกอน ทําการประกอบและตอเขากันให
เรียบรอย จากนั้นจึงตอสวนของโซซึ่งติดกับลูกปูนเขากับชุดของสายหลัก เตรียมจัดวาง เมื่อเรือ
แลนเขาตําแหนงที่ตองการ ใหทยอยปลอยสวนของทุนเครื่องหมาย ทุนพยุง สายหลัก สายกิ่ง และ
ตามดวยโซ และสุดทายคือสวนของลูกปูน ซึ่งมีน้ําหนักมากที่สุด ลงไป พยายามรักษาสมดุลยของ
เรือในขณะที่ปลอย

รูปที่ 13 การทิ้งซั้งเริ่มตนจากทุนเครื่องหมาย ทุนพยุง แกนกากบาท สายหลัก ตัวตัดสายอวนลาก (ถา
มี) สายโซและลูกปูนในลําดับสุดทาย
ผลสําเร็จจากการวางซั้งเชือก
ซั้งเชือกที่ไดจัดวางในพื้นที่แลว โดยทั่วไปจะใชเวลาอยางนอย 1 เดือน จึงจะเริ่มเห็นสิ่งมีชีวิต
มาเกาะติดหรืออยูอาศัยอยูในบริเวณซั้ง
จากการตรวจดูรอบ ๆ ซั้งที่วางไวอายุตั้งแต 2 เดือนขึ้นไป ในพื้นที่ระดับน้ําประมาณ 15 เมตร
และพื้นทองทะเลเปนโคลนปนทรายและเปลือกหอย ดวยวิธีการดําน้าํ สํารวจ พบวาจะมีสิ่งมีชีวิตเขามา
อาศัยอยูอยางเห็นไดอยางชัดเจน ที่ผิวน้ําจะมีเพรียงหินมาเกาะเปนสวนมาก ซึ่งจะเกาะติดบริเวณทุน
เครื่องหมาย ทุนพยุง บริเวณแกนกากบาท นอกจากนี้ยังพบสัตวจําพวกหอยมุก หอยแมลงภู ปะการัง
สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กจําพวกที่ใชหนวดหาอาหารและหายใจเกาะอยูบริเวณสายกิ่งทั้งหมด ทําใหสายกิ่งที่
จากเดิมลอยตัวกลับจมลงและลูไปกับสายหลัก ในบางพื้นที่จะพบหมึกมาวางไขที่บริเวณทุนของซั้งดวย
ปลาขนาดเล็กจะเขามาอยูอาศัยและหาอาหารวายรอบๆ ซั้ง ปลาผิวน้ํา เชน ขางเหลือง สีกุนจะ
พบอยูเปนฝูงหนาแนน โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณน้ําลึก 5-10 เมตร ซึ่งมีสวนรมเงาของซั้งอยูและมี
สวนประกอบของสิ่งเกาะติดหนาแนนกวาสวนอื่น ปลาวัวมักจะเขาไปอยูอาศัยในสวนของรมเงาของซั้ง
สวนของลูกปูนหรือใกลพื้นทองทะเล มักจะพบสิ่งมีชีวิตจําพวกเพรียงหิน และปลาหนาดิน
จําพวกปลากะรัง หรือปลาดุกทะเลอยูอาศัย
ในแงของการปองกันพื้นที่ทําประมงชายฝง ซั้งเชือกมีสวนชวยในการทําหนาที่เสมือนแนวรั้ว
ปองกันการรุกล้ําของเรือประมงพาณิชยไมใหเขามาใหเขตพื้นที่ทําประมงชายฝง (3,000 เมตร) โดย
อาศัยความรวมมือจากชาวประมงในพื้นที่ชวยกันสอดสองดูแลและซอมบํารุงซั้ง ชาวประมงสามารถใช
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พื้นที่ชายฝงเพื่อทําประมงแบบยังชีพได และซั้งเชือกมีสวนชวยในการเพิ่มพูนทรัพยากรสัตวน้ํา
โดยเฉพาะปลาผิวน้ํา ดึงดูดสัตวน้ําเขามาอยูอาศัย เปนแหลงสําหรับเพาะพันธุสัตวน้ําที่ยั่งยืนใน
งบประมาณที่นอยกวาการจัดสรางปะการังเทียม และชาวประมงสามารถใชประโยชนจากซั้งเชือก
โดยตรงจากการจับสัตวน้ําอยางยั่งยืนในอนาคตตอไปดวย

รูปที่ 14 แสดงผลของปริมาณสัตวน้ําที่เขามาอยูอาศัยในบริเวณซั้งเชือก โดยใชเครื่องมือเอคโค
ซาวเดอร (แถบสีแดง-เหลือง-เขียว)

รูปที่ 15 ไขหมึกติดอยูที่ทุนพยุงจํานวนมาก
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รูปที่ 16 หอยแมลงภู เพรียง และปะการังเกาะติดบริเวณสายกิ่ง มีฝูงปลาอยูจํานวนหนึ่งมาอาศัยอยู

รูปที่ 17 หอย และปะการังเกาะติดบริเวณสายกิ่ง มีฝูงปลาอยูจํานวนหนึ่งมาอาศัยอยูโดยรอบ
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การดูแลรักษาและซอมบํารุงซั้งเชือก
ซั้งเชือกมีอายุการใชงานเฉลี่ยไมต่ํากวา

3

ป

ถาหากไมเกิดการสูญหายจากอุบัติเหตุจาก

เรือประมง หรือการถูกโจรกรรม โดยเฉพาะทุนผิวน้ํา ซึ่งทุนผิวน้ําทําหนาที่หลักในการพยุงใหซั้งเชือก
ลอยอยูในน้ําและรับน้ําหนักของสิ่งเกาะติดที่เพิ่มมากขึ้นตามระยะเวลาที่มากขึ้น ดังนั้นจึงมีความจําเปน
ที่จะตองเพิ่มแรงลอยตัวของซั้งใหสมดุลยกับน้ําหนักที่เพิ่มขึ้น ซึ่งกระทําไดโดยติดทุนเพิ่ม เชน ถัง
พลาสติก (ปดผนึกแนนหนา) หรือทุนลอย
ในกรณีที่ซั้งเชือกอยูในพื้นที่คลื่นลมจัด หรืออยูในชวงมรสุม อาจมีความเสียหายเกิดขึ้นไดบาง
โดยเฉพาะอยางยิ่งสวนของแกนกากบาท ซึ่งมีผืนอวนติดอยู จะตานกระแสน้ํามาก เนื่องจากจะมีสิ่ง
เกาะติดเพิ่มขึน
้ มาก อาจจะลดรูปของเสนผานศูนยกลางของแกนได หรืออาจจะหลีกเลี่ยงไมติดตั้งถา
จําเปน
ในการติดตั้งซั้งแตละครั้ง ควรมีการประชาสัมพันธใหกบ
ั ชาวประมงในพื้นที่รับทราบ เพื่อปองกัน
อุบัติเหตุจากการเดินเรือ หรือการกีดขวางในการทําประมงในพื้นที่วางซั้ง
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ภาคผนวก

รายการวัสดุที่ใชในการประกอบซั้งเชือก ความลึก 13 เมตร จํานวน 10 ชุด
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

1
2
1
1
1
1
1
1
100
10
30
60
10
400
10
20
10
20
40
6
3
1
10
1
5
5
10
2
2

จํานวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มวน
มัด
มัด
เมตร
ชิ้น
ชิ้น
ลูก
ถัง
ลูก
ทอ
ทอ
ฝา
ชิ้น
ชุด
เมตร
เมตร
กระปอง
ใบ
แทง
เสน
เสน
ถุง
คิว
คิว

30
31
32

1
1
1

ทอ
แผน
แทง

33
34
35
36

1
2
20
1

ทอ
แผน
ชุด
กลอง

หมายเหตุ:

รายการ
เชือกใยยักษ 22 มม ยาว 200 เมตร
เชือกโปลี 16 มม ยาว 200 เมตร
เชือกใยยักษ 8 มม ยาว 200 เมตร
เชือกใยยักษ 6 มม ยาว 200 เมตร
เชือกใยยักษ 4 มม ยาว 200 เมตร
เชือกใยยักษ 2 มม ยาว 200 เมตร
ดายโปลี 380d/9 1กก/มัด
อวนโปลีสีฟา 380d/18 ตาอวน 1.5 นิ้ว ลึก 300 ตา ยาว 30 ม
โซเหล็กอาบสังกระสี 12 มม (10 เมตร x 10 ชุด)
หวงคลาย สเตนเลส 5 หุน
เสกน 5 หุน (3 ชิ้น x 10 ชุด)
ทุนพลาสติก 8 นิ้ว (6 ลูก x 10 ชุด)
ถังพลาสติก 30 ลิตร
ตะกั่วขนาด กวาง 2 ซม ยาว 3 ซม หนัก 50 กรัม (10x4x10)
ทอน้ํา PVC 3 นิ้ว ยาว 4 เมตร
ทอน้ํา PVC 2 นิ้ว ยาว 4 เมตร
ฝาปดทอ PVC 3 นิ้ว
หัวนอตสเตนเลส 1/2 นิ้ว 12 เกลียว (2 ชิ้น x 10 ชุด)
นอตสเตนเลส พรอมแหวน 3 หุน ยาว 3.5 นิ้ว (4 x 10 ชุด)
สายยางพลาสติกใส รูใน 1 นิ้ว (30 ซม x 2 เสน x 10 ชุด)
สายยางพลาสติกใส รูใน 3/4 นิ้ว (30 ซม x 10 ชุด)
กาวทาทอ PVC 1 ลิตร
ถังน้ํามันเปลา 200 ลิตร
เพลาสเตนเลส 3 หุน ยาว 6 เมตร
เหล็กขอออย 1/4 นิ้ว
เหล็กขอออย 1/2 นิ้ว
ปูนซีเมนต
ทรายผสมปูน
หินผสมปูน
แกนกากบาท
ทอเหล็ก 2 นิ้ว ยาว 6 เมตร
แผนสเตนเลส กวาง 38 มม หนา 3 มม ยาว 6 เมตร
เพลาเหล็ก 1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร
ตัวตัดคราวบนอวนลาก
ทอสเตนเลส 2 นิ้วหนา 3 มม ยาว 6 เมตร
แผนสเตนเลส กวาง 75 มม หนา 3 มม ยาว 6 เมตร
นอตสเตนเลสพรอมแหวนสปริง 4 หุน ยาว 3 นิ้ว
ลวดเชื่อมสเตนเลส 26 มม

ราคา/
หนวย
4300
1800
960
960
200
200
200
2300
156.8
180
25
80
50
3.75
400
180
58
10
22
22
22
280
200
620
40
190
115
320
450
1000
630
1000
3800
1260
40
1100
รวม

ราคา
(บาท)
4300
3600
960
960
200
200
200
2300
15680
1800
750
4800
500
1500
4000
3600
580
200
880
132
66
280
2000
620
200
950
1150
640
900
1000
630
1000
3800
2520
800
1100
64,798

รายการที่ 30 ถึง 36 เปนคาใชจายเฉพาะในสวนของราคาวัสดุ
ยังมิไดรวมราคาคาแรงในการจัดทํา แกนกากบาทและ ตัวตัดคราวบนอวนลาก

ราคาวัสดุประเมิน ณ เดือน พฤษภาคม 2550
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