Royal Initiative Project of Coastal Fishery Resource Rehabilitation
in Pattani and Narathiwas provinces

โครงการฟนฟูทรัพยากรชายฝงทะเลอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดปตตานีและ
นราธิวาส เริ่มดําเนินกิจกรรมตางๆ มาตั้งแตเดือน
ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๔ มีการศึกษาและติดตามผลการ
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง ทั้งจากภาครัฐบาล
มหาวิทยาลัย และภาคเอกชน ทําใหไดทราบวา

Royal Initiative Project of Coastal
Fishery Resource Rehabilitation in Pattani
and Narathiwas provinces began its
implementation in October 2001, after
which studies were conducted, and all
its activities regularly monitored.
Involved were public agencies,
universities, and the private sector. Such
the undertaking made it possible to
learn more about this important project
that has already succeeded in raising the
standards of living of fishermen in the
two provinces, and in restoration of
natural wealth of the fishery resources.

โครงการฯ นี้ ไดประสบความสําเร็จในการยก
มาตรฐานการครองชีพของชาวประมงในพื้นที่สอง
จังหวัด และเสริมสรางความอุดมสมบูรณใหแก
ทรัพยากรสัตวน้ําเปนอยางยิ่ง สมดังพระราช
เจตนารมณที่ทรงมีพระราชปณิธานมุงมั่นที่จะทรง
แกปญหาความเปนอยูของราษฎรทุกประการ
ในป พ.ศ.๒๕๔๗ อันเปนปมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษาครบ ๖ รอบนี้ กรมประมงโดยการ
สนับสนุนของการรถไฟแหงประเทศไทย กองทัพเรือ
และไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) ไดดําเนินการ
จัดสรางแหลงอาศัยสัตวทะเลเพิ่มขึ้น ตลอดจนมีการ
ปลอยพันธุปลา และกุงเพิ่มเติม ผลจากการ
ดําเนินงานที่ผานมาเปนเวลา ๓ ป ทําใหผลผลิตสัตว
น้ําเพิ่มขึ้นจากเดิมเปนจํานวนมาก
การดําเนินงานของโครงการฯ นอกจากจะ
เปนการเพิ่มพูนผลผลิตดานการประมงแลว ยังเปน
การสรางงานดานการทองเที่ยว และเพิ่มรายไดให
ราษฎรในดานการบริการทองเที่ยวอีกสวนหนึ่งดวย
โครงการฯ ไดรับการยอมรับจากคนทั่วไปและ
นักวิชาการวา ไดรับความสําเร็จดวยดีและสามารถ
นําไปเปนแบบอยางในพื้นที่อื่นๆ ซึ่งกรมประมงจะ
ไดนอมนําแนวพระราชดําริดังกลาวไปปฏิบัติเพื่อ
บําบัดทุกขบํารุงสุขใหแกชาวประมงตอไป
ติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมที่
กลุมพัฒนาและฟนฟูแหลงประมง กองวิจัยและพัฒนา
ประมงทะเล กรมประมง กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ โทร 0-2940-6558
Contact for more information
Fishing Ground Development and
Rehabilitation Group, Marine Fisheries
Research and Development Division,
Department of Fisheries, Ministry of
Agriculture and Cooperatives
Call 0-2940-6558.

The attainments achieved by the project
have fully met the intention that was
graciously made by Her Majesty the
Queen in bringing to her citizens and
effective solution to their problems.
The virtuous 2004 is the year that
marks Her Majesty’s 72nd Birthday
Anniversary. With the prompt support of
the State Railway of Thailand, the Royal
Thai Navy, and the Bureau of the Budget
that contributed a budget, the Office of
the Royal Development Project Board
was able to install more habitats to
foster the well-being of marine life as
well as to stock the depleting sea with
appropriate fish and shrimp seeds. As a
result of these efforts, it was evident
that the volumes and values of fish
catch in the past 3 years have increased
considerably.
The undertaking by this project,
not only the success in the restoration
of fishery resources that has been
achieved, but the greater employment in
tourism sector and higher income for the
people in catering services to tourists
have been resulted.
It has been widely acknowledged
by the general public and technocrats
that this project has scored a great
success and it can be modeled for
further replication to other locations.
Department of Fisheries, by such the
notion, is highly honoured to introduce
Her Majesty’s initiative and its success to
the other parts of the country where
poor fishermen still await.
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