
 
 

โครงการ “อนุรักษแนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใตทะเลไทย 
ในพระดําริพระเจาหลานเธอ พระองคเจาสิริวัณณวรีนารีรตัน” 

The project "Conservation on coral reefs and marine life. 
In the “Her Royal Highness Princess Siriwanwaree Nareeratana” 

 

 
         
         วันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ทาเทียบเรือแบบเบ็ดเสร็จ อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี กรม
ประมง รวมกับกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กองทัพเรือ ดําเนินกิจกรรมในกลุมงานอนุรักษทองทะเลไทยและแ
ปะการัง แผนงานจัดทําปะการังเทียม โครงการอนุรักษแนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใตทะเลไทย ในพระดําริพระเจ
เธอ พระองคเจาสิริวัณณวรีนารีรัตน  โดยมีเจากรมกิจการพลเรือนทหารเรือเปนประธาน และมีผูวาราชการจังห
จันทบุรี ขาราชการ ประชาชน กลุมพลังมวลชน นักเรียน และเยาวชนเขารวมกิจกรรม 

         Tuesday, July 25, 2017 at Bab Bed Sed fishing port, Laem Sing district, Chanthaburi province, 
Department of Fisheries cooperated with Naval Civil Affairs Department, Royal Thai Navy implemented 
on the activities of conservation on coral reefs and marine life group, Artificial Reefs planning, 
conservation on coral reefs and marine life project in the Her Royal Highness Princess Siriwanwaree 
Nareeratana. Civilian Naval Officer was a chaired with the Chanthaburi governor, government services, 
students and youth were participated in this activity.     
 



         การจัดสรางปะการังเทียมแหลงใหญจํานวน ๒ แหลง หนาชายฝงทะเลอําเภอแหลมสิงห และอําเภอขลุง จังหวัด
จันทบุรี ใชงบประมาณปกติของกรมประมงป ๒๕๖๐ จํานวน ๒๐ ลานบาท ใชวัสดุแทงคอนกรีตสี่เหลี่ยมลูกบาศก
ขนาด ๑.๕x๑.๕x๑.๕ เมตร จํานวน ๓,๙๘๔ แทง พรอมทุนลอยจํานวน ๓๐ ทุน ครอบคลุมพ้ืนที่ ๒๕.๙๒ ตาราง
กิโลเมตร ในวันจัดพิธีฯ ไดนําแทงปะการังเทียมจํานวน ๑,๙๙๒ แทง พรอมทุนลอย ๑๕ ทุน ไปจัดวางในแหลงที่ ๑ 
ครอบคลุมพ้ืนที่ ๑๒.๙๖ ตารางกิโลเมตร บริเวณชายฝงทะเลอําเภอแหลมสิงห และคาดวาจะนําแทงปะการังเทียมไป
จัดวางในพ้ืนที่แหลงที่ ๒ บริเวณชายฝงทะเลอําเภอขลุงใหแลวเสร็จภายในสิ้นป ๒๕๖๐ น้ี 
         Installation on the 2 large Artificial Reefs sites at the coast of Laem Sing district and Khlung district 
Chanthaburi province by using 20 million baht budget 2017 of Department of Fisheries. The 1.5x1.5x1.5 
meter concrete cubic number 3,984 were used with 30 buoys cover 12.96 square kilometers in the 
coastal of Laem Sing district. It is expected that the Artificial Reefs will be deploy in the second area of 
coastal of Khlung district by the end of 2017. 
 





 
 



        



 
 





 
          







 
         
         ต้ังแตป ๒๕๓๖ เปนตนมา กรมประมง ไดจัดวางแนวปะการังเทียมในจังหวัดจันทบุรีรวม ๓๑ แหลง ครอบคลุม
พ้ืนที่ ๑๔๙.๙๐ ตารางกิโลเมตร เมื่อนับรวมจนถึงปจจุบัน กรมประมงไดดําเนินการจัดสรางปะการังเทียมเพ่ือใหเปน
แหลงทําการประมงในพ้ืนที่ ๒๐ จังหวัดชายทะเล รวม ๕๘๔ แหลง ครอบคลุมพ้ืนที่ ๒,๐๖๓.๑๓ ตารางกิโลเมตร ใช
งบประมาณ ๑,๗๖๙.๕๑ ลานบาท 
         Since 1993, Department of Fisheries has deployed 31 sites in total of Artificial Reefs in 
Chanthaburi province cover 149.90 square kilometers. Therefore in present Department of Fisheries has 
deployed Artificial Reefs to provide fishing grounds in 20 coastal provinces with a total of 584 sites, 
covering an area of 2,063.13 square kilometers with a budget of 1,769.51 million baht. 
 


