ั ตว์
ั ทะเลด้วยรถยนต์
การจ ัดสร้างแหล่งอาศยส
ในโครงการฟื้ นฟูทร ัพยากรชายฝั่งทะเลอ ันเนือ
่ งมาจากพระราชดําริ
จ ังหว ัดปัตตานีและนราธิวาส

กรุงเทพมหานครไดจัดทําโครงการนอมเกลาถวายรถยนตเกาเพื่อทําเปนปะการังเทียม และไดนอมเกลา
ถวายแด สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2548 ณ พระตําหนักทักษิณราช
นิเวศน เพื่อจัดสรางเปนแหลงอาศัยสัตวทะเล ในโครงการฟนฟูทรัพยากรชายฝงทะเลอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดปตตานีและนราธิวาส และกรุงเทพมหานครไดประสานกับกรมประมงเพื่อสํารวจสภาพ
รถยนตดังกลาวในเบื้องตนแลว
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) ไดจัด
ประชุมหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมประมง กรม
เจาทา การทาเรือแหงประเทศไทย และ
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาขั้นตอนการลําเลียงและแหลงที่มาของงบประมาณ รวมทั้งหนวยดําเนินการใน
ขั้นตอนตางๆ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2548 และ วันที่ 9 กุมภาพันธ 2549 ซึ่งคาดวาจะสามารถเริ่มดําเนินการ
จัดวางในทะเลตามพื้นที่ที่กําหนดไดในเดือนมิถุนายน 2549 นี้
กรุงเทพมหานครไดเตรียมรถยนตเกาซึ่งเปนรถเก็บมูลฝอยระบบอัดไฮดรอลิค จํานวน 189 คันโดย
ถอดชุดเครื่องยนต ระบบเกียร ระบบเบรค ระบบไฮดรอลิคอัดมูลฝอย และชิ้นสวนตางๆ เชนเบาะนั่ง กระจก
ฯลฯ ออกทั้งหมด โดยเหลือแตตัวถังที่อัดมูลฝอยและสวนหัวเกง ทั้งหมดติดกับแชสซี (สวนชุดเพลาลอและลอ
จะตัดออกในภายหลังเมื่อลากจูงไปถึงทาเรือแลว) หลังจากนั้นจะทําความสะอาดโดยใชเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง
ประกอบกับเครื่องทําน้ํารอน(steam) และผสมน้ํายาขจัดคราบไขมัน เพื่อใหมั่นใจวาไมมีคราบน้ํามันหรือจารบี
ติดอยูกับซากรถยนต

Marine Habitat Construction using car In the Royal Initiative Project
Coastal Fishery Resource Rehabilitation in Pattani and Narathiwat provinces
Bangkok Metropolitan Administration has made available as its contribution the old
cars to Her Majesty for Artificial Reefs installation on October 15, 2005 at the Thaksin
Rajanives Palace in the Royal Initiative Project Coastal Fishery Resource Rehabilitation in
Pattani and Narathiwas province. Moreover Bangkok Metropolitan Administration has
coordinated with Department of Fisheries to check the condition of the cars initially.
The Office of the Royal Development Projects Board organized a meeting with
relevant agencies such as Department of Fisheries, Maritime Department, Port Authority of
Thailand and Bangkok Metropolitan Administration for consider the transportation process,
budget, and implemented agencies in each step on December 13, 2005 and February 9,
2006. It is expected to deployment in the sea in June 2006.

Bangkok Metropolitan Administration has prepared old cars. There was 189 hydraulic
compressor trucks with the removal of the engine set, the hydraulic brake system, and parts
such as seats, mirrors, etc. It was remain only bodies of the compressed waste and heads
that connect to the chassis. The wheels was cut off later when towed to the ports. After
that it was cleaned using a high-pressure cleaner, a steam generator and a grease stain
remover for ensure that no oil or grease remains.

กรมประมงไดสํารวจพื้นที่โดยฟงความคิดเห็นของชาวประมงทองถิ่นผูที่จะเขาไปใชประโยชนจากแหลง
อาศัยสัตวทะเลที่จัดสรางขึ้น โดยกําหนดเปนพื้นที่จังหวัดปตตานี 2 แหง จํานวน 93 คัน และพื้นที่จังหวัด
นราธิวาส 2 แหง จํานวน 96 คัน รวมทั้งเสนอของบประมาณจากสํานักงาน กปร. ในการลําเลียงรถยนตจาก
ทาเรือคลองเตยไปจังหวัดปตตานีและนราธิวาส จํานวน 3 เที่ยวเรือ เปนเงิน 9,000,000 บาท นอกจากนั้นยัง
จัดทําแผนดําเนินการพรอมทั้งหนวยปฏิบัติในขั้นตอนตางๆ ซึ่งคาดวาจะสามารถลําเลียงรถยนตเที่ยวเรือแรก
ในวันที่ 20 มิถุนายน 2549 นี้
Department of Fisheries has surveyed the areas by public hearing from local
communities who take advantage from the marine habitats. Define 2 area in Pattani for 93
cars and and 2 areas in Narathiwas for 96 cars. As well as a budget proposal from the Office
of the Royal Development Project Board to transport for 3 cruises from Khlong Toei port to
Pattani and Narathiwas provinces values 9,000,000 baht. In addition, a plan of action is
implemented along with the agencies in each step. This is expected to be the first cruise on
June 20, 2006.

