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เที่ยวตามพ่อ
ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พื้นที่ภาคกลาง

สำนักงาน กปร
.



 หนงัสอื “เทีย่วตามพอ่ในโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดำรพิืน้ที่ภิาคกลาง” สำนกังานคณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ได้จัดทำขึ้น จำนวน ๒ เล่ม ได้แก่ 
“หนงัสอืเทีย่วตามพอ่ในโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดำรพิืน้ทีภ่าคเหนอื” และ “หนงัสอืเทีย่วตามพอ่ในโครงการ
อนัเนือ่งมาจากพระราชดำรพิืน้ทีภ่าคกลาง” ซึง่ทัง้ ๒ เลม่นี ้ มวีตัถปุระสงคท์ีต่อ้งการสือ่ใหส้าธารณชนไดร้บัทราบถงึ
ความสวยงามและผลสำเร็จที่เกิดขึ้นในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มาจากพระราชดำริใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในแง่มุมของแหล่งท่องเที่ยวเชิงพัฒนา
ที่หากผู้ใดได้เดินทางผ่านไป และได้เข้าเยี่ยมชมจะได้สัมผัสถึงความสวยงามที่มาจากหลักการทรงงานด้านการ
พัฒนาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ควรค่าแก่การเรียนรู ้ ไม่
เพียงเท่านั้น ในหนังสือฯ ทั้ง ๒ เล่มนี้ ได้รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญๆ ของจังหวัดต่างๆ ที่ได้นำเสนอ
พร้อมกับการเดินทางที่จะเข้าไปในสถานที่นั้นๆ ได้โดยไม่ยาก อันเป็นการเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริในอีกแง่มุม ซึ่งไม่เน้นวิชาการมากนักแต่ต้องการจะสอดแทรกการเข้าไปสัมผัสได้
อย่างง่ายๆ และเกิดความประทับใจไม่รู้ลืม การจัดทำหนังสือฯ ในครั้งนี้ สำนักงาน กปร. ได้รับความร่วมมือ
จากคุณธเนศ งามสม นักเขียนจากนิตยสาร อสท. และคณะพวกพ้องที่มีความชำนาญในการสื่อสารในแง่มุมที่มี
เอกลักษณ์เน้นความสวยงามเรียบง่าย โดยใช้ภาพเป็นตัวสื่อความหมาย พร้อมเรื่องราวที่น่าสนใจในแต่ละแห่ง 

 หนงัสอื “เทีย่วตามพอ่ในโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดำรพิื้นทีภ่าคกลาง” ฉบบันี ้ไดน้ำเสนอสถานที่
ต่างๆ ใน ๕ จงัหวดั ไดแ้ก ่สมทุรปราการ นครนายก ฉะเชงิเทรา ชลบรุ ีและจนัทบรุ ีเพือ่เปน็สถานทีต่วัอยา่งในการทอ่งเทีย่ว
ในโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดำร ิแบบเรยีบงา่ย และสามารถจะเดนิทางดว้ยตนเองไดไ้มย่ากนกั ซึง่จะมอีะไรบา้ง
นัน้คงตอ้งตดิตามในหนงัสอืฉบบันี ้และหากไดไ้ปสมัผสัตามสถานทีต่า่งๆ ทีไ่ดน้ำเสนอ จะเกดิประโยชนย์ิง่ขึน้ 

 สำนกังาน กปร. หวงัเปน็อยา่งยิง่วา่หนงัสอืฯ เลม่นีจ้ะเปน็ประโยชนต์อ่ผูท้ีไ่ดอ้า่นและรกัการอา่นและทีส่ำคญั 
ได้เ้กดิแรงบนัดาลใจในการเรยีนรูแ้นวพระราชดำรเิพิม่ขึน้ดว้ย สดุทา้ยนีส้ำนกังาน กปร. ขอขอบพระคณุทกุทา่นที่
ใหก้ารชว่ยเหลอืสนบัสนนุและผลกัดนัใหห้นงัสอืฯ ฉบบันี ้จดัทำไดอ้ยา่งสำเรจ็ครบถว้นตามวตัถปุระสงคท์กุประการ 

 กลุ่มประชาสัมพันธ์ 
 สำนักงาน กปร.  

คำนำ
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สารบัญ

๓

๑๗
๒๙

๔๓
๕๗

ภาคกลาง

สมุทรปราการ

 ทางน้ำเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน 

นครนายก

 น้ำแด่ชีวิต 

ฉะเชิงเทรา

 ขุนเขาไม่ถูกลืมเลือน 

ชลบุรี

 เรื่องราวของคน หมี และทะเล 

จันทบุรี

 ในน้ำมีป่า ในนามีกุ้ง 
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๑... 

สมุทรปราการ
ทางน้ำเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยน

 สะพานวงแหวนอุตสาหกรรมไต่
ระดับสูงขึ้นไป แม่น้ำเจ้าพระยาทอดโค้งอยู่
เบื้องล่าง ทว่านั่นก็ยังไม่ใช่ความสูงที่จะมอง
เห็น “กระเพาะหมู” เหมือนอย่างในแผนที่
ทางอากาศ 
 “กระเพาะหมู” คือพื้นที่อำเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเมื่อ 

ดูจากแผนที่ทางอากาศ นอกจากจะมีรูปร่าง
เหมือนกระเพาะหมูจริง ๆ แล้ว ยังจะได้เห็น
ความจริงอีกข้อหนึ่งคือ หากปราศจากแม่น้ำ
เจ้าพระยาล้อมรอบ พระประแดงควรเป็น
ส่วนหนึ่งของกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเส้น
รอบวง ๑๘ กโิลเมตรของกระเพาะหมนูัน้ ตกอยู่
ในวงล้อมของกรุงเทพมหานคร แทบทั้งหมด 

ประตูน้ำคลองลัดโพธิ์
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 สะพานวงแหวนอุตสาหกรรมทอดลง
สู่ถนนสุขสวัสดิ์ ระหว่างทางนั้นจะผ่านประตู
ระบายน้ำคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจาก  
พระราชดำร ิ
 ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์เป็น
โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดำรใินพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ยกระดับคุณภาพชีวิต
ของทัง้คนกรงุเทพมหานคร และคนพระประแดง 
เพราะเมือ่คลองทีท่ัง้เลก็ทัง้ตืน้นีไ้ด้รับการขุดลอก
และขยายขนาดออกไป จากคลองตืน้เขนิทีก่วา้ง
เพียงสิบกว่าเมตรก็กลายเป็นทางลัดที่ย่น
ระยะทางในการระบายน้ำเหนือที่ไหลบ่าเข้า
มาท่วมกรุงเทพมหานคร  
 วชัระ เติมวรรธนภทัร ์นายกองคก์าร
บริหารส่วนตำบลทรงคะนองบรรยายให้คณะ
ผูม้าเยอืนฟงัวา่ “สมยักอ่นแถวนีน้ำ้ทว่มแทบจะ
ทกุททีีฝ่นตกรถกต็ดิยาวเปน็กโิลเพราะคนรอ
จะขึน้เรอืขา้มฟาก”  

 เมื่อเดินเข้าไปในสำนักงานควบคุม
ประตูน้ำ หน้าจอควบคุมแสดงภาพการปิดเปิด
ประตรูะบายนำ้ตามระดบันำ้ขึน้นำ้ลงในแตล่ะวนั 
เพราะบริเวณนี้อยู่ใกล้ปากอ่าวจึงได้รับอิทธิพล
จากน้ำขึ้นน้ำลงโดยตรง จึงจำเป็นต้องมีเจ้า
หน้าที่ปฏิบัติการอยู่ตลอดเวลา  
 หากมาเยี่ ยมชม จะทำให้รู้ ว่ า 
นอกจากทำหน้าที่เป็นทางลัดระบายน้ำแล้ว 
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ยงัมพีระราชดำริ
เพิม่เตมิทีจ่ะใชป้ระโยชนจ์ากพลงังานของประตู
ระบายน้ำ ด้วยการติดตั้งกังหันพลังน้ำต้นหมุน
เครือ่งกำเนดิไฟฟา้ นบัเปน็การใชป้ระโยชนจ์าก
ประตรูะบายนำ้แหง่นีอ้ยา่งสมบรูณ ์และครบวงจร 
 หลังจากชมการทำงานของประตู
ระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ที่ได้สร้างประโยชน์
ให้กับประชาชนแล้ว รอให้แดดร่มลมตกจะ
สามารถเก็บภาพยามเย็นของคลองลัดโพธิ์ 
จะได้ภาพสะพานแขวนประดับไฟสวยงาม
เป็นฉากหลัง  

๒... 

มีเพียง ๖๐๐ เมตรเท่านั้นที่เป็นคอคอดเชื่อม
กบัจงัหวดัสมทุรปราการซึง่เปน็พระราชดำรใิน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบรรเทา
ปัญหาน้ำท่วมให้แก่กรุงเทพมหานคร และ
จังหวัดสมุทรปราการ โดยปัจจุบันได้ทำหน้าที่
ได้อย่างสมบูรณ์แล้ว 
 เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริที่จะทำให้
พื้นที่กระเพาะหมูกลายเป็นพื้นที่สีเขียว ดังนั้น
พื้นที่นี้จึงกลายเป็นปอดของกรุงเทพมหานคร 
ไปโดยปริยาย  
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 เมือ่กลา่วถงึ “ปอดแหง่กรงุเทพมหานคร” 
ในพื้นที่กระเพาะหมู เนื้อที่ปอดส่วนใหญ่ของที่นี่
อยู่ใน “สวนศรีนครเขื่อนขันธ์” ซึ่งแปลว่าสวนที่
เปน็ศรแีกน่ครเขือ่นขนัธ ์(นครเขือ่นขนัธค์อืชือ่เดมิ
ของอำเภอพระประแดง)  
 ชาวพระประแดงเรียกสวนศรีนคร
เขื่อนขันธ์กันสั้น ๆ ว่า “สวนศรี” และใช้เป็น
สวนสาธารณะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ  

 สวนศรีเป็นพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนา 
ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาว
พระประแดง เพื่อควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ให้เป็นพื้นที่สีเขียวตลอดไป ควบคู่กับการอนุรักษ์
ธรรมชาติโดยเน้นให้คนในพื้นที่มีส่วนร่วมมาก
ที่สุด ตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 

ทางเข้าสวนพฤกษชาติฯ

๓... 
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 สวนศรีมีพื้นที่ ๑,๒๗๖ ไร่ นับ 

เป็นสวนสาธารณะกลางเมืองใหญ่ที่สุดใน

กรงุเทพมหานคร ภายในสวนมตีน้ไมห้ลากหลาย

ชนิด บรรยากาศร่มรื่น เย็นสบาย  

 ทางเดินไม้ทอดยาวเข้าไปภายใน

ดงจากสีเขียวเย็นตา มีสระน้ำที่มีปลาชุกชุม

กระจายอยู่ทั่วไป เสียงแมลงและนกต่าง ๆ 

ร้องกังวานไม่ขาดสาย  

มุมร่มรื่นในกระเพาะหมู

บรรยากาศสบายๆ 

นักปั่นเชิญทางนี ้
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 ทางเดินทอดไปยังหอสูงสำหรับดูนก 

เมือ่เดนิขึน้บนัไดไปยงัจดุสงูสดุอยูร่ะดบัเดยีวกับ

ยอดไม้ นกต่าง ๆ บินผลุบโผล่อยู่ใกล้ ๆ  

 ที่นี่มีกิจกรรมให้เลือกมากมาย ทั้ง

การเดิน วิ่ง ออกกำลังกาย พายเรือคายัก 

และที่นับเป็นเสน่หอ์ย่างยิ่งของที่นี่คือ การปั่น

จักรยานจากสวนศรีผ่านร่องสวนของชาวบ้าน 

หอสูงดูนก 
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จักจั่นถอดชุด
ทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้า

ปั่นชมสวน 

ซึ่งมีทั้งสวนมะพร้าว มะม่วง หมาก ชมพู่มะเหมี่ยว และสวนผลไม้ท้องถิ่นอื่น ๆ ไปจนถึง

ตลาดบางน้ำผึ้ง รวมระยะทางราว ๔ กิโลเมตร  

 นับเป็นเส้นทางจักรยานที่ร่มรื่นและสวยงามไม่ด้อยกว่าที่ใด 
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หลวงพ่อดำ พระนอนแห่ง
วัดโปรดเกศเชษฐาราม 

รูปฝีมือขรัวอินโข่งภายในโบสถ์

๔...
 ในพระประแดงมี วัดสำคัญอยู่ 
หลายวัด เช่น วัดโปรดเกศเชษฐาราม ซึ่งเป็น
วัดที่คนไทยสร้าง และวัดทรงธรรมวรวิหาร
ซึ่งเป็นวัดที่คนมอญสร้าง  
 ในวันสงกรานต์ของพระประแดง    
มทีัง้คนไทยและคนมอญเดินทางไปกราบไหว้
พระประธานในวดัทัง้สองอยา่งคลาคลำ่ คลืน่ศรทัธา 
สะท้อนด้วยธูปเทียนและดอกไม้มากหลาย  
ผู้คนมาทำบุญกันตามความเชื่อ ทั้งปล่อยนก
และปล่อยปลากันไม่ขาดสาย 
  งานสงกรานตข์องพระประแดงจดัขึน้
ชา้กวา่งานสงกรานตท์ัว่ไปประมาณ ๑ สปัดาห ์
เพราะคนสว่นใหญใ่นพระประแดงเป็นคนตา่งถิน่ที่
เขา้มาทำงานทีน่ี ่ชว่งสงกรานตป์กตติา่งแยกย้าย
กันกลับภูมิลำเนาของตน งานที่นี่จึงต้องเลื่อน
เวลาออกไป เพื่อรอให้คนส่วนใหญ่กลบัมาเสยี
กอ่น งานจะไดไ้มเ่งยีบเหงาจนเกนิไป  
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 นอกจากวัดสำคัญพระประแดงยังมี

แหล่งท่องเที่ยวน่าชมอีกจุดหนึ่ง คือตลาดน้ำ

บางน้ำผึ้ง 

 มาถึงพระประแดง ถ้าไม่ไปแวะหา

อะไรกินที่ตลาดน้ำบางน้ำผึ้งเสียหน่อยคงจะ

น่าเสียดายน่าดู 

 ทางเดินเลียบคลองมีคนเดินกัน

พลุกพล่าน ในคลองมีนักท่องเที่ยวเช่าเรือแจว

ออกมาชมเป็นระยะ บางรายโบกไม้โบกมือ

ทกัทายคนทีอ่ยูบ่นฝัง่ทัง้ทีไ่มรู่จ้กักนั บรรยากาศ

ดูอบอุ่น ใบหน้าผู้คนแต้มด้วยรอยยิ้มสบายใจ 

 ตลาดบางนำ้ผึง้เกดิจากความคดิรเิริม่

รว่มกนัของคนในชมุชน เพือ่สรา้งพืน้ทีจ่ำหนา่ย

ผลผลิตจากสวน ต่อมาก็มีการขยับขยาย มี

กิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มเพื่อให้บรรยากาศรื่นรมย ์

 ในร่องสวนกลางตลาด มีการจัด

กิจกรรมพิเศษที่ทำให้ตลาดน้ำบางน้ำผึ้งมี 

จุดเด่นต่างจากตลาดน้ำ หรือตลาดโบราณ

อื่น ๆ 

หมู่เจดีย์แบบมอญในวัด
ทรงธรรมวรวิหาร 

ของกิน
หลากหลายใน
ตลาดบางน้ำผึ้ง 
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 กิจกรรมดังกล่าวทำให้คนทุกวัยใน
ครอบครวัสามารถทำรว่มกนัได ้เชน่ ศลิปะในสวน 
ซึ่งเป็นมุมที่เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้วาดรูป 
ระบายสหีุน่ปนูปลาสเตอร ์และประดษิฐป์ระดอย
งานฝีมือต่าง ๆ  
 โตะ๊เตีย้ ๆ ถกูวางตอ่กนัอยา่งงา่ย ๆ 
เดก็นอ้ยนัง่จบัพูก่นัระบายสไีปตามแตใ่จปราถนา 
ปลอ่ยใหจ้นิตนาการโลดแลน่อยา่งไมม่กีรอบกัน้ 
พ่อแม่ที่ช็อปปิงจนเหนื่อยก็มานั่งให้กำลังใจ
เด็ก ๆ อยู่รอบ ๆ  
 อีกมุมหนึ่งของสวนนี้มีเสียงดนตรี
แว่วมาให้ได้ยินเป็นระยะ ดนตรีในสวนเป็น
กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการมาพักผ่อน 
พบปะเพื่อนฝูงโดยมีดนตรี เป็นสื่อกลาง 
หลายคนต่อคิวรอร้องเพลงกันสนุกสนาน  

น่าชมน่าชิม 

ข้าวหมูแดง
น่ากิน 

ภาพชีวิตอันเรียบง่าย 
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 ภาพน่ารัก ๆ แบบนี้มีพลังมากพอที่

จะทำให้เสียงเพี้ยน ๆ หรือการคร่อมจังหวะ

ของนักร้องกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยจนไม่อาจ

จะเป็นสาระสำคัญของกิจกรรมนี้ได้  

 ถดัจากมมุดนตรกีป็รากฏซุม้ทางเดนิ

กว่า ๒ กิโลเมตรที่ขนานไปกับคลองซอยสาย

เล็ก ๆ ระหว่างทางมีอาหารสูตรโบราณต่าง ๆ 

ให้ได้ลิ้มลอง ชื่อเสียงแต่ละร้านวัดได้จาก
จำนวนคนที่ยืนเข้าคิวรอ 
 ของกนิมมีากมายทัง้อาหารคาว-หวาน 
ผลไม้สด ๆ จากสวนอย่างมะเฟืองเหลืองสวย 
มะม่วงรสดี ไอศกรีมมะพร้าวน้ำหอม 
 ท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่นของสวน 
ลมพัดผ่านเย็นสบายบวกรวมกับเสียงดนตรี
รสชาติอาหารที่ยิ่งถูกปากรสชาติถูกใจ  

ตลาดบางน้ำผึ้ง 

สาวน้อยเจ้าของผล
งานศิลปะในสวน 
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 ในยามเย็นสวนสาธารณะใต้ถนน

วงแหวนอุตสาหกรรม มักมีผู้คนมาพักผ่อน 

หย่อนใจ บ้างมาออกกำลังกาย บรรยากาศ

ร่มรื่น ต่างจากแสงแดด การจราจร อันวุ่น

วายบนทางยกระดับซึ่งอยู่สูงขึ้นไป  

เชียร์ลีดเดอร์ตัวน้อย
ซ้อมเต้นบนพื้นหญ้า 

ยืดเส้นยืดสาย 

๕... 
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พื้นที่สีเขียวในโครงการ
คลองลัดโพธิ ์

 กลางสวนสาธารณะมีพิพิธภัณฑ์

ของโครงการถนนวงแหวนอุตสาหกรรม ซึ่ง

ภายในมีประติมากรรมเชิงสัญลักษณ์ที่สื่อถึง

พระอจัฉรยิภาพของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 

 ตะวนัคอ่ย ๆ คลอ้ยลบั ไมไ่กลกนันกั

คือที่ตั้งประตูน้ำคลองลัดโพธิ์ 

 ยามเยน็ ประตนูำ้เปดิไฟประดับสวา่ง

เรือง ขณะเบื้องหน้า แม่น้ำเจ้าพระยาสะท้อน

แสงยามเย็นดูวาบวับ 

 หากมาถงึประตนูำ้ยามเยน็ ผูม้า

จะได้เห็นภาพงดงามเช่นนั้น 

 ทวา่ในความงามอกีแงม่มุหนึง่ประตนูำ้ได้

สะทอ้นพระวริยิะของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 

 เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนไทย 

ไม่ว่าจะไกลถึงดอยสูงแถบภาคเหนือ หรือใกล้

เชน่ประตรูะบายนำ้คลองลดัโพธืแ์หง่นี ้ พระองค์

ก็ไม่เคยหลงลืมหรือละเลย 

ประตูน้ำคลองลัดโพธิ์ประดับ
ดวงไฟยามค่ำคืน 
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ถนนวงแหวนสะท้อนผืนน้ำ 

ประตูน้ำคลองลัดโพธิ์ประดับ
ดวงไฟยามค่ำคืน คู่มือเดินทาง  

 จากอำเภอพระประแดง (ถนนสขุสวสัดิ)์ 

เลี้ยวซ้ายตรงสามแยกพระประแดง ถึงตลาด

พระประแดง ถ้าเลี้ยวขวาแล้วตรงไปจะถึง 

วัดโปรดเกตุเชษฐารามอยู่ทางขวามือ  

 หากเลี้ยวซ้ายจะผ่านวัดทรงธรรม

วรวิหาร ไปตามถนนเพชรหึงส์ จะผ่านทั้ง

สวนสาธารณะโครงการถนนวงแหวนอตุสาหกรรม 

ประตูน้ำคลองลัดโพธิ์และทางเข้าตลาด

บางน้ำผึ้ง (ซึ่งเข้าไปแล้วจะถึงสถานีอนามัย

บางน้ำผึ้งซึ่งเป็นที่จอดรถ)  

 จากนัน้ ขบัตรงไปตามถนนเพชรหงึส์

อีกไม่ไกลจะเจอป้ายเลี้ยวซ้ายเข้าซอย 

วัดราษฎร์รังสรรค์ ราว ๒ กิโลเมตรจะพบ

สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติศรีนคร

เขื่อนขันธ์อยู่ริมถนนด้านขวามือ  

 มีรถโดยสารประจำทางสาย ๘๒, 

๑๓๘ และรถร่วมบริการสาย ๖ ลงที่ตลาด

พระประแดง จากนั้นต่อรถประจำทางสาย

พระประแดง-บางกอบัวไปยังจุดอื่น ๆ  
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นครนายก
น้ำแด่ชีวิต

 ฝนโปรยละอองตั้งแต่เช้า จังหวัด
นครนายกจึงดูชุ่มชื่น ต้นไม้แตกผลิใบใหม่
เขียวชอุ่ม 
 ฤดูฝนเช่นนี้ ผู้มาเยือนนครนายก
มักแวะเที่ยวชมน้ำตกซึ่งมีอยู่มากหลาย ใน
จำนวนน้ำตกยอดนิยมย่อมมีน้ำตกนางรอง
และนำ้ตกวงัตะไคร ้เหตผุลหนึง่เพราะอยูใ่กลก้นั 
ทางเดินสะดวกสบาย 

๑...

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

18



 ยามเมือ่ฝนตก บนถนน

ไม่มีอะไรโดดเด่นกว่าป้ายบอก

ทางไปน้ำตกวังตะไคร้และน้ำตก

นางรองแล้ว  

 น้ำตกสองสายนี้มีต้น

กำเนิดมาจากป่าเขาใหญ่ และ

อยู่ใกล้กัน  

 วังตะไคร้มีบรรยากาศ

ร่มรื่น งดงามด้วยชั้นหินต่าง ๆ 

เทลาดลดหลั่นทำให้น้ำที่ไหลผ่าน

ถูกแบ่งออกเป็นชั้น ๆ น่าชม 

ช่วงปลายน้ำมี เกาะแก่งและ 

โขดหินน้อยใหญ่ เหมาะแก่การ

ล่องเก่งเป็นอย่างยิ่ง ขณะน้ำตก

นางรองน่าชมด้วยสายน้ำโจนตก

จากหน้าผาสูงลงมา  

น้ำตกนางรอง 
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นักท่องเที่ยวเล่นน้ำ
หน้าประตูเขื่อน 

๒... 
 ถัดจากน้ำตกทั้งสองไปไม่ไกล เป็น

ที่ตั้งเขื่อนคลองท่าด่านหรือขุนด่านปราการชล 

 กลา่วถงึทีม่า เขือ่นขนุดา่นปราการชล 

สรา้งขึน้ตามแนวพระราชดำรใินพระบาทสมเดจ็

พระเจา้อยูห่วั เพือ่บรรเทาความทกุขย์ากทีเ่กดิ

กับราษฎรชาวนครนายกและจังหวัดใกล้เคียง 

สันเขื่อนยาว ๒,๕๙๓ เมตร ซึ่งนับเป็นเขื่อน

คอนกรตีบดอดัยาวทีส่ดุในโลก และดว้ยความสงู 

๙๓ เมตร จึงรองรับน้ำได้สูงสุดถึง ๒๒๔ ล้าน

ลูกบาศก์เมตร  

 เมื่อพบตัวเลขต่าง ๆ ของเขื่อนแล้ว 

คงนึกไม่ออกว่าตัวเป็น ๆ ของตัวเลขแสดง

ปริมาตรน้ำพวกนั้นหน้าตาเป็นอย่างไร ที่ได้

พบเจอในชีวิตประจำวันมากที่สุดก็เพียง
ขวดน้ำขนาด ๑-๕ ลิตร ถังน้ำมัน ๑๐๐ ลิตร 
รถขนน้ำมันขนาด ๑๕,๐๐๐ ลิตร หรือกระทั่ง
สระว่ายน้ำขนาดต่าง ๆ  
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 ต่อให้เป็นภาชนะบรรจุน้ำที่มีขนาด

ใหญ่สุดในชีวิตประจำวัน ก็ยังมีปริมาตรไม่ถึง

หนึ่งในล้านของปริมาตรน้ำในเขื่อน เมื่อได้ยิน

ตัวเลขความจุ ๒๒๔ ล้านลูกบาศก์เมตร 

หลายคนคงไม่อาจจินตนาการได้ หากไม่ได้

มาเยือนเขื่อนขุนด่านปราการชลด้วยตนเอง  

 เมื่อเข้ามาในอาณาเขตแล้วจะเห็น

แนวสันเขื่อนที่ปรากฏทอดยาวอยู่เบื้องหน้าที่

ทั้งสูงใหญ่และยาว ทั้งหมดดูยิ่งใหญ่อย่างไม่

น่าเชื่อ บางคนอาจผิดหวังที่มองไม่เห็นประตู

ระบายนำ้ทีม่นีำ้พวยพุง่ออกมาทีน่ีม่เีพยีงผนืนำ้

ที่กว้างใหญ่สุดสายตามองไปดูสวยงามยิ่งนัก 

 ขณะยืนบนสันเขื่อนใครบางคนเอ่ย

ขึ้นว่าไม่เคยเห็นอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนแห้งขอด

เช่นนี้มาก่อน 

 นั บ จ าก วั นที่ พ ร ะบ าทสม เด็ จ

พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำริให้

อ่างเก็บน้ำท้ายเขื่อน
ด้านหลังคือผืนป่าเขาใหญ ่
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สร้างเขื่อนขุนด่านปราการชลขึ้นเมื่อปี ๒๕๓๖ 
ที่บ้านหินตั้ง วันนี้ได้พบความสำเร็จแล้ว 
 เขื่อนขุนด่านปราการชล สามารถ
เก็บน้ำซึ่ ง เดิมที เป็นต้นเหตุของอุทกภัย      
ให้กลายเป็น  สิ่งที่มีค่าสำหรับเกษตรกรใน
ยามแล้ง และมีมากพอจะใช้แก้ไขปัญหา     
ดินเปรี้ยว ปัญหาปริมาณน้ำใต้ดิน ปัญหาน้ำ
ทะเลหนุน 

 ภาพที่เห็นในวันนี้หลังจากที่เขื่อน
ขุนด่านปราการชล ได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์ 
แล้ว คอื ชาวนา ชาวสวน ชาวไร ่มีน้ำเพียงพอ 
มีอาชีพ และรายได้ที่ดีขึ้น 
 นอกจากนัน้ เขือ่นขนุดา่นปราการชล 
ยังทำให้เกิดการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ๆ ใน
จงัหวดันครนายก เฉพาะบรเิวณดา้นหนา้เขือ่นมี
กจิกรรมหลากหลาย ตัง้แตล่อ่งแพยาง พายเรอื

คายกั ปนีหนา้ผาจำลอง ขีร่ถ ATV เพนทบ์อล 
ไม่รวมร้านอาหารและบ้านพักที่มีให้บริการ  
 กิจกรรมที่เด่นของที่นี่จริง ๆ อยู่
ที่การล่องเรือเร็วชมสามน้ำตก อันได้แก่ 
นำ้ตกช่องลม นำ้ตกเหวนรก และนำ้ตกเหวสุวตั 
ซึ่งทั้งสามน้ำตกก็คือ ต้นน้ำที่ไหลจากป่าเขา
ใหญล่งสูอ่า่งเกบ็นำ้ของเขือ่นขนุดา่นปราการชล
นั่นเอง 

นักท่องเที่ยวบนสันเขื่อน 
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 ไม่ไกลจากเขื่อนขุนด่านปราการชล
นกัมอีกีหนึง่สถานทีท่ีช่วนใหเ้ขา้ไปเยีย่มชมและ
เรยีนรู ้ไดแ้ก ่ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ซึ่งอยู่ใน
บริเวณเขื่อนขุนด่านปราการชล 
 ศูนย์แห่งนี้ เกิดจากการที่มูลนิธิ     
ชยัพฒันาจดัซือ้ทีด่นิจำนวน ๑๔ ไร ่ ๒ งาน

เมือ่ป ี๒๕๓๒ ตอ่มาสมาคมนกัเรยีนเกา่วชริาวธุ

วิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เห็นสมควร

ที่จะรับใช้เบื้องพระยุคลบาทในการเผยแพร่

แนวพระราชดำริให้กว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้น 

จึงขออณุญาตจากมูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อใช้

ที่ดินในการจัดแสดงกิจกรรมอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ  

เบื้องหน้าอันยิ่งใหญ่ของเขื่อนขุนด่านปราการชล

 ๓... 
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 จงึเกดิเปน็ “โครงการศนูยน์นัทนาการ

บริหารทรัพยากรธรรมชาติ” นำเสนอแนวคิด

ของโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดำรติา่ง ๆ 

ทั้งด้านการเกษตร ปศุสัตว์ สิ่งแวดล้อม และ

พลังงาน ตลอดจนสาธิตความเป็นอยู่แบบ

วิถีไทย  

 ตอ่มาสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ 

สยามบรมราชกมุาร ีพระราชทานชือ่โครงการวา่ 

“ศนูยภ์มูริกัษธ์รรมชาต”ิ เมือ่วนัที ่๑๔ ธนัวาคม 

๒๕๔๕ 

 ปัจจุบัน ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ 

ประกอบด้วยอาคารนิทรรศการต้อนรับ

นักท่องเที่ยว อาคารห้องประชุม ร้านค้า 

ลานนิทรรศการ รวมถึงพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ

ที่มีชีวิต นำเสนอในรูปแบบแสง สี เสียง 

โดยแบง่เปน็โซนภาคเหนอื กลาง อสีาน และใต ้

 เมื่อแรกเดินข้าไปในศูนย์ฯ จะเห็น

สระเลี้ยงปลาขนาด ๑๐๐ ตารางเมตร ซึ่ง

เลีย้งปลาทบัทมิฝงูใหญ ่นอกจากนีย้งัมกีงัหนัน้ำ

สระเลี้ยงปลาทับทิม

นิทรรศการเรื่องประโยชน์ของหญ้าแฝก 

ประติมากรรมแสดงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง 
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ชัยพัฒนา มีคอกผักตบ และผลงานตาม

แนวพระราชดำริอีกมากหลาย  

 เมื่อมองไปยังมุมอื่น ๆ จะเห็น

ทุกพื้นที่ที่จัดแสดงล้วนมาจากพระราชดำริ

ทั้งสิ้น ด้านหลังสระน้ำมีน้ำตกจำลองและ

มีลำธารไหลเรื่อยจนถึงบ่อปลาข้างหน้า 

ซึ่งจำลองแนวพระราชดำริจากภูผาสู่มหานธี 

 ระหวา่งสองขา้งทางเปน็กอหญา้แฝก 

มุมหนึ่งสาธิตการเกษตรแนวใหม่ อีกมุมหนึ่ง

มีบ้านดิน เมื่อเข้าไปในอาคารนิทรรศการ 

มีการจัดแสดงผลงานในทุก ๆ ด้านของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไม่ว่าจะเป็น

ตวัอกัษร หรอืภาพถา่ย และภาพแสดงจำลอง

แนวพระราชดำริในการพัฒนาประเทศทั้ง 

ฝนหลวงหรือการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว   

เรยีกไดว้า่มาทีน่ีแ่ลว้ คณุจะรูจ้กัพระบาทสมเดจ็

พระเจา้อยูห่วัลกึซึง้ขึน้ และเขา้ใจแนวพระราชดำริ

และพระมหากรุณาธิคุณมากขึ้น  

 และเชือ่ไดว้า่ทกุคนจะตอ้งรกัในหลวง

มากขึ้นด้วย 

 

อาจารย์ปัญญาปุลิเวคินทร์
กำลังปฏิบัติหน้าที่

ผักสวนครัวรั้วกินได ้

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

แปลงปลูกป่า 
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 “ห้องเรียนธรรมชาติ” เป็นถ้อยคำ

ที่ใคร ๆ มักเอ่ยถึงเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติ

ซึ่ งอุดมสมบู รณ์และอยู่ ใกล้ เมื องอย่ าง

กรุงเทพมหานคร 

 มเีวลาเพยีงวนัเดยีวกส็มัผสัธรรมชาติ

บนเขาใหญ่ได้ อาจเริ่มที่น้ำตกผากล้วยไม้ 

นำ้ตกเหวสวุตั แลว้ไปเดนิเสน้ทางศกึษาธรรมชาติ

หนองผักชี ซึ่งมีโอกาสพบฝูงกวางป่า หรือไม่

ก็ช้างป่าลงกินดินโป่ง 

 หลังอิ่มเอมมื้อเที่ยงที่ร้านอาหาร

สวสัดิการ ช่วงบา่ยนา่ไปชมนำ้ตกเหวนรก และ

แวะชมตะวนัตกลบัทุง่หญา้และทวิเขาทีม่อสงิโต 

น้ำตกเหวนรก 

๔... 
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 เชา้วนัรุง่ขึน้คอ่ยขึน้ไปชมทะเลหมอก

และตะวันยามเช้าที่จุดชมทิวทัศน์ผาเดียวดาย 

บนยอดเขาเขียว 

 ในยามตะวันค่อย ๆ โผล่พ้นขอบฟ้า 

ผืนป่าเบื้องล่างห่มคลุมด้วยสายหมอกสีน้ำนม 

ลมเย็นชื่นพัดมาลูบไล้ใบหน้า 

น้ำตกเหวสุวัต 

ระหว่างทางบนเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาต ิ

นกกกดัชนีชี้
ความสมบูรณ์
ของป่าเขาใหญ่
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เขื่อนขุนด่านปราการชล
ยามเย็นประดับดวงไฟ
สว่างนวล

 โมงยามนั้น คุณจะมองเห็นชัดเจน

ถึงที่มาของต้นน้ำซึ่งไหลลงสู่เขื่อนขุนด่าน

ปราการชล 

 ยืนอยู่บนผาเดียวดาย อารมณ์รับรู้

จึงคล้ายยืนอยู่บนสันเขื่อนขุนด่านปราการชล 

 ยามเย็น บนสันเขื่อนมักมีผู้คนมา

เยือนมากมาย บา้งรอชมตะวนัคลอ้ยลบัขอบฟา้ 

บ้างรอบนัทกึภาพอนังดงามเบือ้งหนา้เกบ็ไวเ้ปน็

ความทรงจำ 

 ขณะตะวันค่อย ๆ คล้อยลับทิวเขา 

อ่างเก็บน้ำและสันเขื่อนค่อยๆ จมหายไปกับ

แสงสุดท้าย ดาวปรากฏตรงโค้งขอบฟ้า 

 โมงยามนั้น แม้ความมืดจะโรยตัว

ห่มคลุมทุกอย่างไปจากสายตา ทว่าภาพต่างๆ 

ในบริเวณโครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล 

คงไม่จางหาย 

 ไมว่า่จะเปน็ภาพเขือ่นขนาดมโหราฬ 

และภาพในหลวงทรงงานอย่างไม่เหนด็เหนือ่ย

เพื่อราษฎรของพระองค์ เพื่อราษฎรชาวไทย 

 ภาพเหล่านั้นคงไม่เลือนหาย 

หนองผักชีแหล่งอาหารของฝูงกวางป่า

 อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่สามารถ 
ไปได้ ๒ เส้นทางคือ แยกจากถนนมิตรภาพ
ตรงกิโลเมตรที่ ๕๖ ไปตามถนนธนะรัชต์
ประมาณ ๒๓ กิโลเมตร  
 อีกเส้นทางหนึ่งคือ จากกรุงเทพฯ-
แยกหินกอง ไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๓ 
(นครนายก-ปราจีนบุรี) ถึงสี่แยกเนินหอมใช้
ทางหลวงหมายเลข ๓๐๗๗ เส้นทางนี้ค่อน
ข้างชันเหมาะที่จะใช้เป็นทางลงมากกว่า  
 หากมาโดยรถโดยสารประจำทาง 
ให้ลงที่อำเภอปากช่องแล้วต่อรถสองแถว  
รถจะจอดส่งตรงด่านเก็บเงิน จากนั้นต้อง
โบกรถขึ้นไปยังที่ทำการฯ  
 สอบถามเพิ่มเติมที่กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โทรศัพท์     
๐ ๒๕๖๒ ๐๗๖๐ 

คู่มือเดินทาง 
 เขือ่นขนุดา่นปราการชล จากกรงุเทพฯ 
ใช้ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔๙ ซึ่งจะผ่านทั้ง
น้ำตกนางรองและวังตะไคร้ ขับตรงไปแล้ว
เลี้ยวขวาเข้าสู่ตัวเขื่อน  
 จากสถานีขนส่งสายเหนือ (ถนน
กำแพงเพชร ๒) มีรถโดยสารประจำทางทั้ง
รถธรรมดาและรถปรับอากาศกรุงเทพฯ-
นครนายก ทุกวัน  
 สอบถามขอ้มลูไดท้ีง่านประชาสมัพนัธ์
สำนักงานก่อสร้าง ๕ (โครงการท่าด่าน) 
โทรศัพท์ ๐ ๓๗๓๘ ๔๒๐๘-๙ ต่อ ๑๓๓  
 ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ตั้งอยู่ที่
บ้านท่าด่านห่างจากเขื่อนขุนด่านปราการชล 
๒๐๐ เมตร โทรศัพท์ ๐๘ ๑๙๖๔ ๕๙๑๕ 
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ฉะเชิงเทรา
ขุนเขาไม่ถูกลืมเลือน

 วิหารวัดโสธรวรารามวรวิหารปรากฏ
งามสง่ามาแต่ไกล คล้ายดั่งหมุดหมายที่ทำให้
คนเดินทางรู้ว่าถึงตัวเมอืงฉะเชงิเทราแลว้  
 พอวิหารลับสายตาไม่นานจึงเข้า
เขตอำเภอบางคล้า ที่ตั้งอนุสรณ์สถานสมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งเป็นจุดที่พระองค์

ยกทัพแล้วแวะพักหุงหาอาหาร และยังเป็นจุด
ที่พระยาวชริะปราการแห่งกรุงศรีอยุธยาตั้งรับ
กองทัพพม่าอยา่งกลา้หาญ โดยภายหลงัการกู้
เอกราชได้แล้ว จึงสร้างพระสถูปเจดีย์ไว้เป็น
อนุสรณ์ ณ ปากน้ำโจ้โล้  

บรรยากาศริมคลองโจ้โล ้

๑... 
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 ในปี ๒๔๙๑ องค์เจดีย์ถูกน้ำเซาะ
จนพงัทลายลง ตอ่มามกีารสรา้งใหมแ่ละแลว้
เสร็จในปี ๒๕๔๒ กลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
ของชาวบางคล้า  
 ดว้ยเปน็ศนูยร์วมแหง่ศรทัธา รอบฐาน
องค์เจดีย์จึงมีของสักการะจัดเรียงอยู่มากมาย 
ใกล้ ๆ มองเห็นทิวทัศน์แม่น้ำบางปะกง  

อนุสาวรีย์พระเจ้าตากสิน
บริเวณแยกทางเข้า

อำเภอบางคล้า

หน้าพระสถูปเจดีย์พระเจ้าตากสิน
เต็มไปด้วยศรัทธาของชาวบ้าน

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

31



  
 ๒... 
 ความเขียวขจีของเขาหินซ้อนเมื่อ
แรกเหน็ ทำใหย้ากทีจ่ะเชือ่วา่พืน้ทีบ่รเิวณนีเ้คย
เป็นถิ่นทุรกันดารจนปลูกอะไรไม่ขึ้นมาก่อน  
 ครั้งหนึ่ง เขาหินซ้อนเคยเป็นป่าผืน
เดียวกับป่าเขาใหญ่ แต่โดนสัมปทานทำไม้จน
แทบไมเ่หลอืสภาพความเปน็ปา่ ดนิกเ็สือ่มโทรม 
น้ำก็ขาดแคลน  
 ในปี ๒๕๒๒ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินมาศาล
พระบวรราชานุสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จ 
พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ตำบลเขาหินซ้อน 
อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ในคราวนั้น ราษฎร ๗ รายได้น้อมเกล้าฯ 
ถวายที่ดิน ๒๖๔ ไร่เพื่อสร้างพระตำหนัก  
 ในคราวนั้น พระองค์ตรัสถามว่า 
“...ถ้าหากไม่สร้างตำหนัก แต่ว่าสร้างเป็น
สถานทีท่ีจ่ะศกึษาเกีย่วกบัการเกษตรจะเอาไหม”  
 ผู้ถวายที่ดินต่างเห็นตรงกันว่าควร
ทำตามพระราชดำรินี้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
เขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จึงถือ
กำเนิดขึ้น แม้จะมีผู้กราบทูลคัดค้านว่า พื้นที่นี้
ดินเลวเกินกว่าจะฟื้นฟูได้ หรือถึงฟื้นฟูได้ก็
ไม่คุ้มกับการลงทุนที่เสียไป  
 ทวา่พระองคม์พีระราชดำรสัตอบวา่ 
“...ถ้าหากบอกว่าที่นี่ดินไม่ดี ไม่ช่วยไม่ทำ 
ลงท้ายประเทศไทยทั้งประเทศจะกลายเป็น
ทะเลทรายหมด...”  
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 หลงัพระราชดำรสันัน้ จากทีด่นิทีแ่ม้
ปลูกมันสำปะหลังก็ยังไม่ค่อยได้ผล ก็กลับ
กลายมาเป็นพื้นที่สีเขียว ดินน้ำสมบูรณ์  
 ในปัจจุบัน เขาหินซ้อนกลายเป็น
สถานทีต่น้แบบสำหรบัการเรยีนรูแ้ละ “พฒันา” 
ทางการเกษตรเป็น ๑ ใน ๖ ของศูนย์ศึกษา
การพฒันาอนัเนือ่งมาจากพระราชดำรทิัว่ประเทศ 
 หน้าที่หลักของศูนย์ฯ ก็เหมือนดั่งชื่อ 
คอืมหีนา้ทีศ่กึษา คน้ควา้ ทดลอง วจิยั แสวงหา
แนวทางการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ด้าน
การเกษตรสาขาต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับปัญหา
สภาพแวดล้อม เพื่อราษฎรในพื้นที่สามารถ
นำไปปฏิบัติจริงได้ 
 กลา่วไดว้า่ ในแตล่ะปมีผีูม้าเยอืนจาก
ทัว่ประเทศเขา้มาศกึษาดงูานกวา่ ๒๐๐,๐๐๐ คน 
จากวันที่ราษฎรทั้ง ๗ ได้ถวายที่ดิน ถึงวันนี้ 
สิ่งที่ปรากฎตรงหน้าพิสูจน์แล้วว่า ความเจริญ
งอกงามนัน้ ตามรอยพระยคุลบาทของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปทุกหนแห่งจริง ๆ  
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 ๓... 
 ในเขาหินซ้อนฯ จุดเยี่ยมชมจุดแรก     
คืองานปศุสัตว์ โดยเฉพาะกรงนกกระจอกเทศ 
 หลังจากให้อาหารฝูงนกกระจอกเทศ
แลว้ เจา้หนา้ทีไ่ดพ้าไปดเูลา้แมพ่นัธุห์มซูึง่กำลงั
ให้นมลูกน้อย ก่อนเข้าเล้าหมู ทุกคนจะต้อง
จุม่เทา้ในนำ้ยาเพือ่ฆา่เชือ้โรคทีอ่าจตดิตวัเขา้ไป 
ในเลา้สะอาดสะอา้นมหีมหูนา้ตาสขุภาพดนีอน
อย่างสบายอารมณ์ ตัวไหนที่ยังมีแรงกน็อน
ตะแคงข้างให้ลูกกินนม  
 จากเลา้หม ู จดุถดัไปคอืคอกกวาง 
ผงกหวัมองอยา่งอยากรูอ้ยากเหน็ พอเดนิเขา้ไป
ใกล้พวกมันก็ชงักเล็กน้อย แต่เมื่อเห็นว่าในมือ
มอีาหารกค็ลายความกลวัและขยบัเขา้มาใกลร้ัว้
เรียกหาอาหาร  

นกกระจอกเทศชูคอรออาหาร 
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ว่าที่ต้นไม้ใหญ่ในวันหน้า
จากศูนย์เพาะชำกล้าไม 

 จากคอกกวาง คอืงานเพาะชำ กลา้ไม้ 

ภายในโรงเรือนมีกล้าไม้ต่าง ๆ ทั้งไม้ยืนต้น 

ไม้ผล ไม้ประดับ ทอดเป็นแนวยาวเขียวขจี

อยู่ภายใต้หลังคาโปร่ง ทุกต้นรอใครสักคนนำ

ไปปลกู และพรอ้มจะกลายเปน็ไม้ใหญ่ยนืตน้ให้

ร่มเงาในอนาคตอันใกล้  

 จากจดุนีม้รีถนำไปดสูวนปา่สมนุไพร 

เจ้าหน้าที่บอกว่า การดูงานทั้งหมดจะใช้เวลา

ประมาณ ๓ ชัว่โมง รวมการบรรยายความรูต้า่ง ๆ 

หรอืถา้ตอ้งการความรูเ้รือ่งใดเปน็พเิศษ ตอ้งการ

อยู่ดูงานหลายวันที่นี่ก็มีที่พักไว้คอยบริการ  

 สวนสมุนไพร เตรียมพร้อมตลอด

เวลาสำหรับผู้มาเยือนตั้งแต่ยังไม่ถึง กลิ่นหอม

ทางเข้าสวนป่าสมุนไพร 

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

35



จาง ๆ ของดอกไม้ต่าง ๆ เข้ามาสัมผัสนาสิก

ประสาท แม้จะเป็นสวนสมุนไพรขนาดใหญ่ 

แต่ต้นไม้แทบทุกต้นก็มีป้ายบอกชื่อจริง ชื่อเล่น 

และสรรพคณุตา่ง ๆ ไวอ้ยา่งครบถว้น ตน้ไหนที่

เคยไดย้นิแตช่ือ่ ไมเ่คยรูจ้กัหนา้ตา กไ็ดรู้จ้กักนั

ในคราวนี้ 

 นางเอกของสมุนไพรทั้งหมดที่เห็น

คงต้องยกให้ดาหลา ซึ่งออกดอกอวดผู้มาเยือน

อยา่งเตม็ที ่มทีัง้สชีมพอูอ่นไปจนถงึแดงกำ่ เมือ่

โดนแสงแดดรำไรยิ่งดูเด่น งดงาม สะอาดตา 

 ออกจากสวนสมนุไพร ไปตอ่กนัทีง่าน

ประมง ถดักนัเปน็บอ่สาธติการเลีย้งกบ จากนัน้

เปน็บรเิวณเพาะพนัธุป์ลาสวยงาม ซึง่มปีลากะโห ้

น้องนักศึกษากำลัง
ฉีดฮอร์โมนให้น้องปลา

นกน้อยบนกิ่งชบา

ดอกดาหลานางเอกประจำสวนป่าสมุนไพร

เห็นแล้วนึกอยากกินหมูย่างใบชะพลูขึ้นมา
ตะหงิดๆทีเดียว

หัตถกรรมจาก
ฟางข้าว 
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ปลาเทโพ ปลาบึก และปลากะโห้ตัวใหญ่ยักษ์ขนาดร่วม 

๒๐ กิโลกรัม  

 จากงานประมง เป็นกลุ่มงานหัตถกรรม เรียนรู้

การตเีหลก็ จกัสาน ประดษิฐห์ุน่ฟาง และงานทอผา้ เจา้หนา้ที่

ซึ่งกำลังสาธิตบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า การเข้ามาอบรม

ในเขาหินซ้อน ทำให้มีรายได้เสริมเพิ่มขึ้นมาก  
ยอดฝีมือสาธิตการทำ
เครื่องจักสาน

เหด็เอย๋เหด็นอ้ยเจา้ยงัตวัจอ้ยเรง่โตไวๆ 
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 ถนนลาดยางสองเลนมีป้ายบอกให้
ขับรถช้า ๆ และระวังสัตว์ข้ามถนนติดอยู่เป็น
ระยะ ๆ ทวา่ยงัไมเ่หน็ตวัอะไรโผลอ่อกมาจาก
ป่าของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน เห็น
เพียงฝูงผีเสื้อบินร่อนไปมา  

๔... 
บรรยากาศการงานในเขาหินซ้อน ฝูงผีเสื้อลงกินโป่ง
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อ่างเก็บน้ำเขาละลากยามเย็น
หนึ่งในต้นน้ำคือน้ำตกบ่อทอง

ผืนป่าเขาอ่างฤาไนมองจากเขาตะกรุบ 

 ทวา่เพยีงไมน่าน จะพบขีช้า้งปา่กองโต
ปรากฏเปน็ระยะ นัน่ทำใหเ้ริม่รูว้า่ ปา่เขาอา่งฤาไน
ยังสมบูรณ์เพียงใด  
 ระหว่างทาง มีทางเดินขึ้นไปชมวิว
บนภูเขาลูกย่อม บนนั้นเผยให้เห็น “ผืนป่า
ที่ราบต่ำ”ซึ่งในอดีต เคยปกคลุมกว้างไกลถึง 
๕ จังหวัด คือฉะเชิงเทรา จันทบุรี ปราจีนบุรี 
ระยอง ชลบุรี 
 หลังจากชมวิวกันพอเหงื่อแหง้แลว้ 
ใช้ทางเดิมเดินกลับลงมา แล้วมุ่งเข้าสู่อำเภอ
ทา่ตะเกยีบ นำ้ตกบอ่ทองคงอยูห่า่งออกไปไมไ่กล 
 ถนนลาดยางตัดตรงสุดสายตาถึงที่
ทำการเขตฯ มีทางเลี้ยวซ้ายทอดเข้าสู่ใจกลาง

ผืนป่าที่ราบต่ำ จากนั้นเดินเท้าต่ออีกไม่ไกล

จะถึงน้ำตกบ่อทอง แม้จะเป็นน้ำตกขนาดเล็ก 

ทว่างดงามด้วยสายน้ำทิ้งตัวจากหน้าผาลง

มาเป็นสาย 

 ยืนอยู่หน้าน้ำตก รอบตัวคือ ป่า

สมบูรณ์ แสงแดดลอดลงมารำไร เสียงนก

ร้องแว่ว เผยให้เห็นว่า “ป่า” งดงามเพียงใด 

 จากเขาอ่างฤาไน มุ่งหน้าไปทาง

ทิศตะวันตกจะพบป่าอีกผืน-อุทยานแห่งชาติ

ปางสีดา แม้จะอยู่ในเขตจังหวัดสระแก้ว ทว่า

ในอดีต ป่าทั้งสองผืนนั้นเชื่อมต่อกัน 

ครอบครัวนกขมิ้นน้อยธรรมดา
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 อ่างเก็บน้ำพระปรงอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ มีต้นน้ำอยู่ในอุทยานแห่งชาติ

ปางสีดา สร้างกั้นห้วยพระปรงเพื่อบรรเทา

ปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนแล้วนำน้ำที่กักเก็บไว้

มาใช้ในฤดูแล้ง  

 ยามเยน็พดูไดว้า่บรเิวณสนัอา่งเกบ็นำ้ 

มีทัศนียภาพสวยงาม ด้านข้างมีร้านอาหาร

ไว้ให้บริการมากมาย น่านั่งพักผ่อนหย่อนใจ 

 จากข้อมูลของอุทยานฯ ในฤดูหนาว 

อ่างเก็บน้ำพระปรงจะมีนกอ้ายงั่วมาเยือน ที่นี่

๕... 

นกอ้ายงั่วมาเยือนอ่างเก็บน้ำพระปรง 
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จึงเป็นจุดนั่งเรือชมนกน้ำและนกป่าอีกจุดหนึ่ง

นอกเหนือจากอุทยานแห่งชาติปางสีดา  

 เมื่อยืนอยู่ริมอ่างเก็บน้ำ รอบตัวคือ

ทิวทัศน์กว้างไกล แสงแดดลอดลงมารำไร

เสียงนกร้องแว่ว 

 โมงยามนั้น ผู้มาเยือนคงรับรู้ได้ว่า 

“ธรรมชาติ” งดงามเพียงใด  

คู่มือเดินทาง 
 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน 
อนัเนือ่งมาจากพระราชดำร ิ ตัง้อยูร่มิทางหลวง
หมายเลข ๓๐๔ (ฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี) 
กโิลเมตรที ่๕๑-๕๒ หา่งจากอำเภอพนมสารคาม
ราว ๑๗ กิโลเมตร 
 ผู้สนใจจะเข้าเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ 
ต้องทำจดหมายติดต่อล่วงหน้า ภายในมีทั้ง

สถานที่สำหรับฝึกอบรมและที่พัก โทรศัพท์ 
๐๓๘๕๙๙๑๐๕-๖ เวบ็ไซต ์www.khaohinsorn.com 
 อนุสรณ์สถานสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช ตัง้อยูบ่รเิวณปากนำ้โจโ้ล ้(คลองทา่ลาด) 
ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า ใช้ทางหลวง
หมายเลข ๓๐๔ ประมาณ ๑๗ กิโลเมตร แล้ว
แยกซ้ายเข้าอำเภอบางคล้าอีก ๖ กิโลเมตร  

มีน้ำมีชีวิตอ่างเก็บน้ำจากลำน้ำโจนจุดกำเนิดของความสมบูรณ์ทั้งปวงในเขาหินซ้อน
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ภาพชีวิตในอ่างเก็บน้ำพระปรง

 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน 
ภายในมีจุดน่าชมหลายจุด เช่น น้ำตกบ่อทอง 
จดุชมววิผนืปา่ทีร่าบตำ่ จากฉะเชงิเทราใชท้างหลวง
หมายเลข ๓๐๔ ถงึอำเภอพนมสารคามเลีย้วขวา
ไปทางอำเภอสนามชยัเขต จากนัน้ใชท้างหลวง
หมายเลข ๓๒๕๙ ที่ทำการเขตฯ อยู่เลยที่
ว่าการอำเภอท่าตะเกียบราว ๒๐ กิโลเมตร  
 จากกรงุเทพฯ มาอา่งเกบ็นำ้พระปรง
โดยทางหลวงหมายเลข ๓๓ (ถนนสุวรรณศร) 

ถึงอำเภอวัฒนานครแล้วเลี้ยวซ้ายใช้ทางหลวง

หมายเลข ๓๑๙๘ ผา่นโรงพยาบาลจติเวชสระแกว้ 

ถงึตูย้ามตำรวจสแีดงซา้ยมอืจะมปีา้ยบอกทางไป

อ่างเก็บน้ำพระปรง ระยะทางราว ๙ กิโลเมตร 

 สอบถามข้อมูลได้ที่องค์การบริหาร

ส่วนตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร โทรศัพท์ 

๐ ๓๗๒๖ ๑๐๒๐ 

ยามเย็นในเขาหินซ้อน
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ชลบุรี
เรื่องราวของคนหมีและทะเล

พระบรมธาตุเจดีย์มหาจักรีพิพัฒน์
และพระมหามณฑปพุทธบาทภปร.สก. 

๑... 
 นอกจากจะเป็นเมืองท่องเที่ยวเลื่อง
ชือ่ ชลบรุยีงัเปน็ทีต่ัง้ศาสนสถานสำคญั คอื วดั
ญาณสงัวรารามวรมหาวหิาร ซึง่เปน็จดุหมายแรก 
 วดัญาณฯ เปน็ชือ่ซึง่ตัง้ตามสมณศกัดิ์
เดิมของพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก พระสังฆราชองค์ที่ ๑๙ 
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  
 ในปี ๒๕๒๕ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยก
เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร 
และทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมี
พระราชดำริที่จะพัฒนาพื้นที่รอบวัดให้กลาย
เป็นแหล่งเรียนรู้และแก้ปัญหาเกี่ยวกับสังคม
และสิ่งแวดล้อม  
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 บริเวณวัดมีเนื้อที่รวมกว่า ๓๐๐ ไร่ 

แวดลอ้มดว้ยงานพฒันาในโครงการพระราชดำริ

อีกกว่า ๒,๐๐๐ไร่ จุดน่าสนใจในเขตพัทธสีมา

มอียูห่ลายจดุ ทัง้พระอโุบสถซึง่สรา้งถวายสมเดจ็

พระเจ้าตากสินมหาราช พระบรมธาตุเจดีย์

มหาจักรีพิพัฒน์ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ 

ถวายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

และบูรพกษัตริย์ในราชวงศ์จักรี ภายในบรรจุ

พระบรมสารีริกธาตุ  

 สำหรับจุดเด่นของวัด กล่าวได้ว่าอยู่
บนยอดเขาแก้วใจกลางโครงการฯ ปรากฏ
พระมหามณฑปพุทธบาท ภปร.สก. ถวาย
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  

 ก่อนจะมีโครงการพัฒนาพื้นที่รอบ

วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่อง

มาจากพระราชดำริ มีปัญหาขาดแคลนน้ำ

และดินเสื่อมโทรมอย่างหนัก ประชาชนย้าย

ออกจากพื้นที่ไปจำนวนมาก 

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว  

ทรงรับทราบถึงปัญหานี้จึงได้พระราชทาน

พระราชดำริหาทางแก้ไข นอกจากจะทรง

ปรบัปรงุสภาพดินและน้ำกลับคืนความสมบูรณ์    

แล้ว ยังทรงจัดตั้งศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ

ผู้ดูแลแก้วมังกร

แปลงแคนตาลูป
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เถาบวบอวบน้ำ แปลงสตรอเบอรี่หนึ่งในพืชส่งเสริม 

สวนรวมกล้วย
มากหลายสายพันธุ์

เกษตรกรรม เพือ่ใหร้าษฎรสามารถ
ประกอบอาชีพได้ในท้องถิ่นของ
ตัวเอง  
 โรงเพาะเลี้ยงหน้าวัวคอื
หนึ่งในอาชีพเสริม กลางฤดูแล้ง
ในโรงเรียนยังบานสะพรั่งด้วย
ดอกหน้าวัวหลากสี กระถางหนา้
วัวถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบ 
 ใกล้ ๆ กันเป็นแปลง
สาธติการปลกูแกว้มงักร ซึง่เปน็หนึง่
ในการ “สง่เสรมิอาชพี” ให้เป็นคนใน
ท้องถิ่นมีรายได้ มีความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้นกว่าแต่ก่อน 

แปลงดอกหน้าวัว
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 ในเขตพัทธสีมาของวัดญานฯ มีจุด
น่าชมอยู่มากหลาย จุดแรกคือ “วิหารเซียน” 
 จากอุโบสถวัดญานฯ ถนนลาดยาง
ทอดผ่านอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ วิหารเซียน
มองเห็นแต่ไกลเช่นเดียวกับพระพุทธรูป 
เขาชีจรรย์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดหมายน่าชม 
 วิหารเซียนมีชื่อเต็มว่า “เอนกกุศล
ศาลา” ซึง่อาจารยส์งา่ กลุกอบเกยีรต ินอ้มเกลา้ฯ 

ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว  

พร้อมด้วยโบราณวัตถุและศิลปะ วัต ถุ   

อันสูงค่าต่าง ๆ ด้านหน้าปรากฏรูปหล่อสำริด

ของเหล่าเซียนทั้งแปด ซึ่งกำลังข้ามสมุทร 

เซียนแต่ละองค์ยืนเด่นเป็นสง่าเหนือแท่นวาง 

คล้ายคอยให้พรผู้มาเยือนที่เข้ามาสักการะ  

เหล่าเทพ 

 ๒... 
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 เดินเข้าไปภายใน ปรากฏรูปหล่อ
ขนาดใหญ่นับพันชิ้น ซึ่งแทบจะอัญเชิญ
เทพเจ้าจีนมาทั้งสวรรค์สมชื่อวิหารเซียน  
 แตส่ิง่ทีน่า่ตืน่ใจยิง่กวา่คอื รถม้าสำริด 
และรูปปั้นหุ่นทหารดินเผาแบบต่าง ๆ ที่
ยกมาจากสุสานของจิ๋นซีฮ่องเต้ เมืองซีอาน 
โดยตรง ซึง่ทางรฐับาลจนีมอบใหอ้าจารยส์งา่ฯ 
เพือ่เปน็การเชือ่มความสมัพนัธร์ะหวา่งไทย-จนี 

 ด้านข้างยังมีงานศิลปะทั้งภาพวาด
อักษรจีน เครื่องปั้นดินเผา เครื่องโลหะสำริด 
และโบราณวัตถุล้ำค้ามากมาย  
 ถัดจากวิหารเซียนคือพระพุทธรูป
เขาชีจรรย์  
 เขาชีจรรย์ ประกอบด้วย หินอ่อน
แคลก์ซิลิเกต หินรูปเลนส์ขนาบด้วยหินฟิลไลต ์
หนิชนวน และหนิเมต้าเชิรต์ ในอดตีเขาชจีรรย์

หอแสดงศิลปกรรมไทย
ในวิหารเซียน

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

49



ถูกระเบิดจากการให้สัมปทานไปกว่าครึ่ง 
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสงัฆปรนิายก ทรงเสยีดายและทรงดำริ
ที่จะอนุรักษ์เขาลูกนี้ไว้ จึงโปรดเกล้าฯ ให้
สร้างพระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผาด้านที่
เหลือรอดจากการสัมปทาน  
 พระพุทธรูปที่แกะสลักอยู่บนหน้าผา
มีพระนามว่า “พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาส
ศาสดา” เปน็พระพทุธรปูประทบันัง่ปางมารวชิยั 
เลียนแบบพระพุทธนวราชบพิตร ศิลปะสุโขทัย
ผสมล้านนา ขนาดความสูง ๑๐๙ เมตร หนา้ตกั
กวา้ง ๗๐ เมตร ซึง่ทกุวนันีเ้ปน็ศนูยร์วมศรทัธา
อีกแห่งในจังหวัดชลบุรี  
 เบื้องหน้าพระพุทธรูปใต้เงื้อมเงาเขา
ชีจรรย์ตกแต่งเป็นสวนพรรณไม ้
 จากหมู่ไม้น้อยใหญ่ เมื่อเดินเข้าไป
ใกล้องค์พระพุทธรูปจะรับรู้ได้ถึงความยิ่งใหญ่ 
ภาพตรงหน้าทำให้สำนึกในใจได้ว่า อัตตาใน
ตัวเรานั้นช่างว่างเปล่าและเล็กจ้อยเพียงใด 

พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา
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 จากเขาชีจรรย์ ด้านทิศตะวันออก
คือพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาชีโอน พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริให้เนื้อที่
ร่วม ๒,๐๐๐ ไร่นี้เป็นแหล่งต้นน้ำ และเป็น
เขตอภัยทานห้ามฆ่าสัตว์  
 ในปจัจบุนั เขตหา้มลา่สตัวป์า่เขาชโีอน
มีหน้าที่เพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่า และปล่อยออก
หากนิไดอ้ยา่งเสร ีเพือ่วนัหนึง่จะปลอ่ยกลบัคนืสูป่า่ 

 นอกจากนั้น ที่นี่ยังเป็นสถานที่รับ
เลี้ยงสัตว์ป่าที่มีที่มาหลายแหล่ง เช่น จาก
เจ้าของที่เลี้ยงสัตว์ป่าตัวเต็มวัยไม่ได้ หรือไม่
สามารถจัดการกับความดุร้ายขณะเป็นสัด 
จากการจับกุมผู้ลักลอบค้าสัตว์ป่า โดยเฉพาะ
หมีควายและหมีหมา ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด ๙๔ ตัว 
นับเป็นสถานที่เลี้ยงหมีมากที่สุดในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้  

ฝูงกวางรอปล่อย
คืนสู่ป่า

 ๓...  
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 เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการดูแลหมี
แต่ละตัวนั้นค่อนข้างสูง ที่นี่จึงจัดโครงการ 
“พ่อแม่อุปถัมภ์” 
 ในเขตเลี้ยงหมี ตัวแรกถูกเลี้ยงไว้ใน
บ่อซีเมนต์ขนาดใหญ่ ชื่อ “เจ้าขุน” เป็นหมี
ดารา ซึ่งมีสองความหมาย  
 ความหมายแรกคือเป็นหมีของดารา
จรงิ ๆ เพราะเปน็ลกูอปุถมัภข์องติก๊-เจษฎาภรณ์ 
ผลด ีและความหมายทีส่องคอื ชอบทำตวัโดดเดน่
เวลาเห็นคน เมื่อเข้าไปใกล้จะรีบลุกจากการ
นอนกลางวันมาปีนขอนไม้ เล่นชิงช้า และ
เดินมาทักทายถึงปากบ่อ  
 “เจ้าขุน” เป็นหมีที่ค่อนข้างแสนรู้ 
เพราะเป็นตัวเดียวที่ยังไม่เคยโดนรั้วไฟฟ้า
ช็อตเลยสักครั้ง เดินมาใกล้รั้วจะหยุดเหมือน
รู้ว่าเจ้าลวดเส้นเล็ก ๆ นั้นอันตรายแค่ไหน  
 ในบรเิวณนีม้กีรงเลีย้งหมอีกีมากมาย
แต่ละตัวมีบุคลิกต่างกันไปตามที่มา บางตัวที่
โดนทารุณมาในตอนเด็กๆ จะค่อนข้างกลัวคน 
หรือกลายเป็นหมีที่ก้าวร้าว บางตัวอารมณ์ดี 
เพราะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี 
 หมีเหล่านี้มีชะตากรรมวัยเด็กที่น่า
สงสารมาก หากใครมีเวลาสามารถสมัครเป็น
พ่อแม่อปุถมัภ ์หรอืจะบรจิาคโดยไม่ระบุตวัหมี
กไ็ด ้รบัรองวา่ไดท้ัง้บญุและความสบายใจกลบับา้น 

หมีควายในเขตฯเขาชีโอน 
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 จากเขาชโีอน ขา้มไปยงัทศิตะวนัออก-
ทะเลอ่าวไทย พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
เกาะและทะเลไทยตั้งอยู่ที่ตำบลแสมสาร 
อำเภอสัตหีบ  
 มองจากระยะไกล นกึวา่เปน็รสีอรต์รมิ
หน้าผา เพราะอาคารพิพิธภัณฑ์ทั้งสามหลัง
เรียงตัวลดหลั่นบนหน้าผาอย่างสวยงาม 

 พิพิ ธภัณฑ์แห่ งนี้ เป็น โครงการ      
อันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จ  
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ซึ่งมีพระราชกระแสแนะแนวทางในการสรา้ง
จติสำนกึเกีย่วกบัการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาติ 
โดยในโอกาสนัน้ มพีระราชดำรคิวามวา่ “ตาม
เกาะต่าง ๆ มีพืชพรรณอยู่มาก แต่ยังไม่มี 

นิทรรศการตามรอยเท้าพ่อ 

 ๔...  
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ผู้สนใจเทา่ไร จงึนา่จะมกีารสำรวจพชืพรรณตามเกาะดว้ย” โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงเกิดขึ้น  
 กองทพัเรอืสนองพระราชดำรดิว้ยการสรา้งพพิธิภณัฑ ์ ภายในจดัแสดง
เรื่องราวทางทะเลทั้งด้านธรณีวิทยา ประมง และด้านพฤษศาสตร์ทางทะเล 
นอกจากนั้นยังจัดแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการปฎิบัติหน้าที่ของกองทัพเรือ  
 หากเดินขึ้นไปบนยอดเขาหมาจอ จะมองเห็นชุมชนแสมสาร 
เกาะต่าง ๆ และเวิ้งอ่าวอันงดงามเบื้องล่าง 
 ลงจากเขาหมาจอจุดน่าแวะในสัตหีบอีกจุดคือ หาดเตยงาม  
 หาดเตยงาม ตั้งอยู่ในหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ที่ได้ชื่อนี้เพราะ
บริเวณชายหาดมีต้นเตยทะเลขึ้นอยู่หนาตา ปกติหาดนี้เป็นที่พักผ่อนของ
ครอบครัวทหารเรือและประชาชนทั่วไป สุดหาดมีอนุสาวรีย์ที่ระลึกถึงวีรกรรม
ของเหล่านาวิกโยธินที่เสียชีวิตระหว่างปฎิบัติหน้าที่ 

นิทรรศการแสมสาร 

เขื่อนกันคลื่นในฐานทัพเรือสตหีบ 
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 ด้านหลังอนุสาวรีย์เป็นพิพิธภัณฑ์
นาวิกโยธิน ภายในจัดแสดงอาวุธ ยุทธการ 
เครื่องแต่งกาย และห้องบรรยายให้ความรู้
แก่ผู้สนใจ  
 ที่ปลายอ่าวด้านใต้เป็นที่ตั้งศาล
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ซึ่งตั้งอยู่บน
ยอดเขา บนนัน้สามารถมองเหน็ตวัอา่วโดยรอบ
ได้กว้างไกล หนึ่งในนั้นคือ อ่าวเตยงาม  
 ย้อนเวลากลับไป อ่าวเตยงามเคย
รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้ง
ทรงเรือพระที่นั่งขนาด ๑๓ ฟุต ชื่อ “เวคา” 
จากหน้าวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ มาถึงที่นี่ด้วยเวลารวม ๑๗ 
ชั่วโมง 

 พระองค์พระราชทานหางเสือเรือ

พระทีน่ัง่ “เวคา” ให้สมาคมเรือใบแห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถมัภ์ ใช้มอบเปน็รางวลันรินัดร์

แกผู่ช้นะการแขง่ขนัเรอืใบทางไกลตัง้แตป่ ี ๒๕๐๙ 

บนชายหาดยังมีอนุสาวรีย์ซึ่งสร้างเพื่อระลึกถึง

เหตุการณ์ดังกล่าว 

 สำหรับนักกีฬาทั่วไป การแล่นเรือใบ

ระยะทางไกลคือความท้าทาย ทว่าสำหรับ

พระองค์แล้ว ความหมายคงมีมากกว่านั้น 

 การแล่นเรือใบจากประจวบคีรีขันธ์

มาถงึชลบรุ ี ความสำคญัคงไม่ใช่เพียงระยะทาง

สำหรับราษฎรของพระองค์ การมี “นักกีฬา

ตัวอย่าง” จะทำให้เขาเกิดแรงบันดาลใจ มี

ความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปให้ถึงจุดหมาย 

 ไม่ ว่ า ใน เกมส์กีฬาหรื อ ในการ

ดำเนินชีวิต 

ชุมชนแสมสารมองจากเขาหมาจอ 

ผาวชิราวุธ 

ครอบครัวสุขสันต ์
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จกุเสมด็ ถงึคา่ยพระมหาเจษฎาราชเจา้เลีย้วซา้ย 
มีป้ายบอกทางไปยังพิพิธภัณฑ์เป็นระยะ  
 หากใช้ถนนสุขุมวิท ขับรถผ่านพัทยา 
บางเสร่ สัตหีบ ถึงสี่แยกกิโลสิบ (โรงพยาบาล
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์) แยกขวาไปท่าเรือ
จุกเสม็ด ถึงค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า มีป้าย
บอกทางเลีย้วซา้ยไปพพิธิภณัฑ ์ สอบถามขอ้มลู
โทรศัพท์ ๐ ๓๘๔๓ ๒๔๗๑, ๐ ๓๘๔๓ ๒๔๗๓ 
เว็บไซต์ www.tis-museum.org  
 หาดเตยงาม ใช้ถนนสุขุมวิท เข้าเขต
อำเภอสัตหบีใหส้งัเกตโรงเรียนสงิหส์มุทร ใกล ้ๆ 
กนัคอื หนว่ยบญัชาการนาวกิโยธนิ สอมถามข้อมูล
โทรศัพท์ ๐ ๓๘๓๓ ๔๑๘๘, ๐ ๒๔๗๕ ๗๓๘๐ 
ต่อ ๐๖๒ ๖๕๐๙ 
 

อนุสวรีย์วีรบุรุษนาวิกโยธิน 

หาดเตยงามมองจากจากศาลสมเด็จกรมหลวงชุมพรฯ 

คู่มือเดินทาง
 เดินทางไปโครงการพัฒนาพื้นที่
รอบวัดญาณฯ ใช้ถนนสุขุมวิท (บางนา-ตราด) 
ผา่นจงัหวดัชลบรุแีละพทัยา ถงึหลกักโิลเมตรที ่
๑๖๐ เลี้ยวซ้ายราว ๘ กิโลเมตรจะถึงวัดญาณฯ 
พระพุทธรูปเขาชีจรรย์และเขตห้ามล่าสัตว์
ป่าเขาชีโอนอยู่ในบริเวณเดียวกัน โทรศัพท์  
๐ ๓๘๒๓ ๗๖๔๒  
 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและ
ทะเลไทย จากกรงุเทพฯ ใชเ้สน้ทางมอเตอรเ์วย์
ไปยงัอำเภอสตัหบี เมือ่ถงึทางแยกตรงโรงพยาบาล
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ใช้เส้นทางไปท่าเรือ
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จันทบุรี
ในน้ำมีป่าในนามีกุ้ง

ป่าโกงกางวัยเด็ก 

๑...
 ทางเดนิไมท้อดยาวเขา้ไปในปา่ชายเลน

อ่าวคุ้งกระเบน แสงแดดส่องลอดลงมาเป็นลำ

ลมทะเลพัดยอดโกงกางเอนลู่น่าชม  

 ยิ่งทางเดินทอดลึกเข้าไปต้นโกงกาง

ค่อย ๆ สูงขึ้น จากที่มีความสูงไม่ถึงสิบเมตร

ยามนี้แต่ละต้นสูงร่วมสามสิบเมตรแล้ว  

 จากคำบอกเล่าของ ระวิโรจน์      

เจ้าหน้าที่ประจำอ่าวคุง้กระเบนฯ ปา่โกงกาง

ชว่งแรกนัน้เปน็ปา่ปลกู สว่นดา้นในทีแ่ตล่ะตน้

สูงเฉียดสามสิบเมตรนี้เป็นโกงกางธรรมชาติ 

ซึ่งเหลือรอดจากการแผ้วถางทำฟืน ทำนากุ้ง 
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 ตรงจุดกึ่งกลางของป่าชายเลนอัน

สมบูรณ์ ต้นแสมยักษ์ต้นหนึ่งถูกทางเดินไม้

ล้อมไว้โดยรอบ ลักษณะของมันเหมือนผ่าน

ลมผ่านฝนมายาวนาน เชื่อว่าอาจเป็นต้นไม้

ที่มีอายุมากที่สุดในป่าชายเลนนี้ จนถูกเรียกว่า 

“ปู่แสม”  

 สะพานแขวนเลก็ ๆ ขา้มผา่นปา่ปลกู

อีกผืนหนึ่ง ซึ่งอายุยังไม่ถึง ๕ ปี ยอดไม้สูง

เลยราวสะพานไปไม่มากนัก ปรากฏป้ายให้
ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์และความจำเป็นของ
ปา่ชายเลนตดิอยูท่ัว่ไป เขา้ประเดน็ “พพิธิภณัฑ์
ธรรมชาติที่มีชีวิต” ป่าโกงกางวัยรุ่น 
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 ระหว่างทาง ทุกครั้งที่เห็นป้ายจะพบผู้มาเยือนหยุดแวะอ่าน เห็น
แล้วชื่นใจแทนคนทำป้าย และชื่นใจแทนป่าชายเลนที่มีคนตั้งใจทำความ
รู้จักกับมัน  
 ตรงจุดเชื่อมระหว่างป่าปลูกและป่าธรรมชาติมีลานเลนเปิดโล่ง
เห็นไกลไปถึงปากอ่าว น้ำกำลังลดเต็มที่ จึงเห็นชายน้ำอยู่ไกลสุดสายตา  

 สุดทางเดินเป็นระเบียงไม้ มีป้ายเขียนเล่าตำนานเกี่ยวกับ “หมูดุด

เจ้าแห่งคุ้งกระเบน” หรือพยูน ซึ่งเคยถูกชาวบ้านจับได้ในบริเวณนี้ แต่ไม่มี

ใครเหน็มาตัง้แตป่ ี ๒๕๓๓ แลว้ เพราะหญา้ทะเลซึง่เปน็อาหารรอ่ยหรอลงจน

แทบไม่มีเหลือ  
ป่าโกงกางวัยเฒ่า 

สะพานแขวนบนเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติ
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 ปัจจุบันทางศูนย์ฯ กำลังพยายาม

เพิ่มพื้นที่หญ้าทะเลในบริเวณนี้ แม้จะไม่

สามารถทำให้พยูนกลับมาได้ แต่ก็พอเป็นที่

อนุบาลไข่และตัวอ่อนของสัตว์น้ำได้อย่าง

แน่นอน  

 เสียงไกด์ท้องถิ่นดังมาแต่ไกล โดย

มีกลุ่มนักท่องเที่ยวเดินตามเป็นแถว พวกเขา

ดูตั้งใจฟังบรรยายกันทุกคน  

 ถัดไปเป็นศาลาเล็ก ๆ ไว้บริการ

นักท่องเที่ยวที่ต้องการพายเรือคายัก เพื่อชม

ปา่ชายเลน นบัเปน็กจิกรรมทีเ่ขา้กบับรรยากาศ

อย่างดียิ่ง 

อ่าวคุ้งกระเบนยามน้ำลง 

อนุสาวรีย์
หมูดุด 
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 ทางเดินวกกลับเข้าสู่ป่าโกงกาง

ธรรมชาติอีกครั้ง ระวิโรจน์เดินนำไปดูหอสูง

ทีเ่พิง่สรา้งเสรจ็และยงัไมไ่ดต้ัง้ชือ่ เลยถอืโอกาส

เรียก “หอโกงกางเต้นระบำ” เพราะนอกจาก

จะสามารถเห็นยอดโกงกางเอนไหวเมื่อต้อง

ลมแล้ว ตัวหอสูง ๒๕ เมตรนี้ก็เอนไหวน้อย ๆ 

ตามแรงลมเช่นกัน 

 ขากลบัทางเดนิทอดผา่นศาลาเลก็ ๆ 

กลางน้ำ มีพวงหอยนางรมแขวนอยู่ ระวิโรจน์

บอกว่า นี่เป็นหนึ่งในแนวพระราชดำริของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงใช้ 

หอยคอยดักจับแพลงตอนที่เกิดในบ่อเลี้ยงกุ้ง 

เพื่อไม่ให้มีปริมาณมากเกินไปจนทำให้น้ำเสีย 

 นั บ เ ป็ น กุ ศ โ ล บ า ยที่ แ ส ด ง ถึ ง    

พระอัจฉริยะภาพของพระองค์ในการใช้วิธี

ธรรมชาติจัดการกับธรรมชาติ ได้อย่ าง

แยบยล  

หอโกงกาง
เต้นระบำ 

ศาลาหอยนางรม 
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 ๒...  พื้นที่ป่าชายเลนเมื่อครู่เป็นส่วนหนึ่ง
ในโครงการศนูยศ์กึษาการพฒันาอา่วคุง้กระเบน
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
 ศูนย์ฯ นี้มีจุดเริ่มต้นในวันที่ ๒๘ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ เมื่อพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรง
ประกอบพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จ
พระเจา้ตากสินมหาราช ณ จังหวัดจันทบุรี 
และพระราชทานพระราชดำรัสแก่ผู้ว่าราชการ
จังหวัดว่า  
 “ให้พิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสม จัดทำ
โครงการพัฒนาด้านอาชีพการประมงและ
การเกษตร ในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเล และ
จังหวัดจันทบุรี” 

 พร้อมกับพระราชทานเงิน ที่ราษฎร
จังหวัดจันทบุรีทูลเกล้าฯ ถวายในโอกาสนั้น 
เป็นทุนเริ่มดำเนินการ  
 ศนูยฯ์ มพีืน้ทีค่รอบคลมุชายฝัง่ทะเล
อ่าวคุ้งกระเบน โดยมีเป้าหมายยกระดับความ
เป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่ พัฒนาอาชีพประมง
พรอ้ม ๆ กบัวางแผนการใชท้รพัยากรทางทะเล
ให้เกิดประโยชน์และยั่งยืนสูงสุด เช่น อนุรักษ์
ป่าชายเลน รักษาแนวหญ้าทะเลอันเป็นอาหาร
ของพยูน สร้างแปลงพ่อแม่พันธุ์หอยนางรม 
ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างอาชีพให้คนใน
ท้องถิ่นแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการบำบัดน้ำ
โดยวิธีธรรมชาติอีกทางหนึ่งด้วย  
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 ทางเดินช่วงต่อมาทอดยาวสู่กระชัง

ปลา ซึ่งเป็นทั้งฟาร์มปลาเก๋าและเพาะพันธุ์

หอยนางรม ภาพพวงหอยนางรมนับร้อยนับ

พันห้อยลอยอยู่ในอากาศนั้น เห็นได้แต่ไกล

เพราะยังไม่ถึงเวลาน้ำขึ้น 

 เมือ่เดนิถงึกระชงัปลา ผูด้แูลออกมา
พร้อมกับปลาทรายสองสามตัวในมือ เมื่อเขา
หัน่ปลาทรายสด ๆ แลว้โยนลงไป เสยีงนำ้ทีเ่กดิ
จากสัตว์น้ำตัวเขื่องพุ่งขึ้นมางับเหยื่อก็ดังขึ้น
ในทันที ปรากฏฉลามเสือตัวขนาดประมาณ 
๒ เมตร ว่ายวนไปมา 

ฟาร์มหอยนางรม 

๓...
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 คนดแูลบอกวา่ กระชงัปลานีน้อกจาก

จะเลี้ยงเพื่อขายแล้วยังเป็นแหล่งสาธิตและ

ให้ความรู้แก่ชาวประมงที่ต้องการคำแนะนำ

ในการประกอบอาชีพ  

 ขณะที่ใครหลายคนยังติดใจภาพ

ฉลามงับหางปลาช่อนทะเลอยู่ ระวิโรจน์ก็ชวน

เดินทางไปพิพิธภัณฑสัตว์น้ำอ่าวคุ้งกระเบน 

ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากศูนย์ศึกษาฯ เท่าไรนัก 

นักวิจัยด้านงานประมง
กำลังตรวจกระชังเลี้ยงปลา 
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 ปลาเล็กปลาน้อยที่ถูกจัดแสดง

ภายในได้รับการดูแลอย่างดี มีทั้งตู้ขนาด    

เล็กที่แสดงปลาแยกเป็นประเภท และแทงค์น้ำ

ขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถเดินลอดผ่านได้ จุดนี้

ถือว่าได้รับความสนใจจากผู้เข้าชม เพราะมี

ปลาใหญ่ทั้งกระเบนราหู ปลาหมอทะเล และ

ฉลาม  

 วันนี้ปลาโฉมงามดูสวยที่สุด ผิวสี

ทองเคลือบรุ้งมลังเมลืองและริ้วครีบที่ยาว

กว่าตัวสองเท่าของมันช่างน่าดูเสียจริง 

 นับเป็นอีกหนึ่งในจุด “น่าดู” ของ

อ่าวคุ้งกระเบน  

ปลาน้อยสุขภาพด ี

ปลาใหญ่สุขภาพเด่น 
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เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติใน
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่าวคุ้งกระเบน

ฉันชื่อ...มะหวด

 ๔... 
 ไม่ไกลจากศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อา่วคุง้กระเบน ฯ เปน็ทีต่ัง้เขตหา้มลา่สตัวป์า่
อ่าวคุ้งกระเบน ซึ่งทำหน้าที่อนุรักษ์และดูแล
ป่าชายเลนควบคู่กัน  
 พื้นที่เขตห้ามล่าฯ นี้เดิมถูกชาวบ้าน
บุกรุกแผ้วถางไปมาก แต่เมื่อได้รับการอนุรักษ์
และฟื้นฟู ทั้งป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ   
ป่าชายหาด และปา่ชายเลนคอ่ย ๆ ฟืน้คนื 
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 ขณะเดินลัดเลาะขึ้นไปตามความ

ลาดชันของเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ 

ลมทะเลพัดเข้ามาในป่าเป็นระยะพอ ให้ได้

ชื่นใจ ปลายทางคือ จุดชมวิว   

 ลงจากภูเขาทางเดินทอดออกมายัง

ชายหาดเล็ก ๆ ขนาดกระทัดรัดราว ๒๐ เมตร 

จากนั้นรอบทางก็ตัดเลาะหาดออกมาเรื่อย ๆ 
จนถึงทางเดินจุดแรก 
 ใต้แดดอุ่นยามบ่ายนักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่เลือกที่จะนั่งพักผ่อน กับครอบครัว
ตรงโขดหินบ้าง ใต้ร่มไม้บ้าง ดูมีความสุขใน
มุมเล็ก ๆ ของตัวเอง ความสุขท่ามกลาง
บรรยากาศเรียบง่าย  

ทิวทัศน์เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่าวคุ้งกระเบน
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 ไม่ไกลจากเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่าว
คุ้งกระเบนเป็นอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว
กลา่วไดว้า่ จดุเดน่ของอทุยานฯ คอื นำ้ตกพลิว้
อันงดงามน่าชม 
 สิง่ทีเ่ปน็จดุเดน่ทำใหน้ำ้ตกพลิว้นา่ชม
ที่สุดก็คือ ฝูงปลาพลวงหินนับพันนับหมื่นที่
อาศัยอยู่ที่นี ่ 
 ฝูงปลาพลวงหินคุ้นเคยกับคน จน
สามารถลงไปนั่งในน้ำแล้วให้มันเข้ามากิน

ฝูงปลาพลวงหิน

   ๕...

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

69



อาหารใกล ้ๆ แคย่งัไมถ่งึทางเข้า ใครหลายคน
กค็งเริม่หลงรกันำ้ตกพลิว้ และเขา้ใจวา่เหตใุด
ลน้เกลา้ฯ รัชกาลที่ ๕ จึงทรงโปรดน้ำตก
แห่งนี้ยิ่งนัก 
 พระองค์เสด็จเยือนน้ำตกพลิ้วหลาย
ครั้ง และโปรดเกล้าฯ ให้สร้างอลงกรณ์เจดีย์
และพีระมิด เพื่อระลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้า
สุนันทากุมารีรัตน์ พระมเหสีอันเป็นที่รัก 
ตำแหน่งของเจดีย์ นับว่าเป็นจุดชมความงาม

ของน้ำตกพลิ้วได้ดีที่สุด  

เจดีย์พระนางเรือล่ม

บรรยากาศหน้าน้ำตกพลิ้ว

 ทางเดินเท้าทอดเข้าไปในป่าร่มรื่น
เลาะลำธารจนถึงจุดที่สายน้ำทิ้งตัวจากหน้าผา
สูง ๒๐ เมตรสู่แอ่งกว้างเบื้องล่าง แม้แต่
บริเวณซึ่งน้ำแรงแบบนี้ก็ยังมีปลาพลวงหิน
อาศัยอยู่จำนวนมาก  
 นอกจากปลาพลวงหินและน้ำตก 
อุทยานฯ ยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติน่าสนใจ
มนีำ้ตกนา่ชมอืน่ ๆ อกี เชน่ นำ้ตกตรอกนอง 
น้ำตกคลองนารายณ์ และน้ำตกมะกอกซึ่งอยู่
ในบริเวณเดียวกัน 
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 ตะวนับ่ายคลอ้ย ลมออ่นพดัผา่นเรอืน
ยอดไม้ ท้องฟ้าด้านทิศใต้เริ่มระบายสีสวยงาม 
 จากนำ้ตกพลิว้ ใชเ้วลาเดนิทางไมน่าน
ก็ถึงหาดเจ้าหลาว จุดท่องเที่ยวยอดนิยมของ
คนเมืองจันทร์ 
 แมจ้ะเปน็วนัธรรมดา ทวา่ ตามชายหาด
มีคนมาพักผ่อนหนาตา แต่หาดเจ้าหลาวมี
ชายหาดทอดยาวจากอ่าวคุ้งกระเบนจดปลาย
แหลมดา้นตะวนัออก ทำใหน้กัทอ่งเทีย่วไมต่อ้ง
แยง่พืน้ทีก่นัมากนกั ตา่งกลุม่ตา่งกก็ระจายกนัไป
หามุมสงบของตน  

 ผืนทรายเม็ดละเอียดอาบทาบด้วย
แสงสสีม้ของดวงอาทติย ์ยิง่ทำใหห้าดเจา้หลาว
ดมูเีสนห่ม์ากขึน้ไปอกี  
 หาดเจ้าหลาวนั้นเชื่อมต่อมาจาก 
คุ้งกระเบน ทอดโค้งมาจดปลายแหลมด้าน
ตะวนัออกของทะเลจนัทบรุ ีเรยีกไดว้า่ ทัง้เจา้หลาว
และอ่าวคุ้งกระเบนคือ ชายหาดแห่งเดียวกัน 
 ในวนันี ้ทัง้สองอา่วไมเ่พยีงเปน็สถานที ่
พกัผอ่นหยอ่นใจ เปน็เวิง้อา่วซึง่มชีายหาดงดงาม 
 ทว่าในอีกแง่มุมหนึ่ง ทั้งสองอ่าวคือ 
“บ้าน” อันอบอุ่นของผู้คนมากหลาย เป็น

หาดเจ้าหลาวยามเย็น

บา้นทีไ่ดร้บัการดแูลและคอ่ย ๆ ฟืน้คนืความ

อุดมสมบูรณ์ 

 เป็นบ้านอันปลอดภัยของบรรดา

สัตว์ทะเลทั้งหลาย 

คู่มือเดินทาง
 จากตัวเมืองจันทน์ เดินทางไปศูนย์

ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ โดยถนน

ทา่แฉลบ ออกจากตวัเมอืงประมาณ ๕ กโิลเมตร

แลว้เลีย้วขวาไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๑๔๗ 
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ผ่านค่ายเนินวงไปยังอำเภอท่าใหม่ จากนั้นใช้

ถนนท่าใหม่-อ่าวคุ้งกระเบน  

 จากสี่แยกหอนาฬิกา ผ่านโครงการ

ชลประทานจนัทบรุ ีบรรจบกบัทางหลวงหมายเลข 

๓๓๙๙ หากเลีย้วซา้ยไปราว ๑๕ กโิลเมตรจะถงึ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ถดัไป

จะเป็นหาดเจ้าหลาวและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า    

อ่าวคุ้งกระเบน  

 ถนนเลียบทะเลเส้นนี้ยังเป็นทางลัด
ไปสู่อุทยานฯ น้ำตกพลิ้วได้ด้วย หรือไม่ก็ใช้
ทางหลวงหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ถึง
หลกักโิลเมตรที ่๓๔๗ เลีย้วซา้ยราว ๒ กโิลเมตร
จะถึงที่ทำการอุทยานฯ  
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงาน
ภาคกลาง เขต ๔ (ระยอง-จันทบุรี) โทรศพัท ์
๐ ๓๘๖๕ ๕๔๒๐-๑, ๐ ๓๘๖๖ ๔๕๘๕ หรอื 

แสงสุดท้ายอาบทาผู้คนและหาดเจ้าหลาว

ศนูยศ์กึษาการพฒันาอา่วคุง้กระเบนอนัเนือ่งมา
จากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี โทรศัพท์  
๐ ๓๙๓๘ ๘๑๑๗-๘ www.fisheries.go.th/
cf-kung-krabaen 

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
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สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

๗๘ ทำเนียบรัฐบาล โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (เดิม) ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๐ ๖๑๙๓ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๒๐๖ http://www.rdpb.go.th

เที่ยวตามพ่อ
ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พื้นที่ภาคกลาง

สำนักงาน กปร
.




