
ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี 

------------------------------------------- 
 

พระราชดําริ 
 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานพระราชดําริเม่ือวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๔ 
โดยมีพระราชดําริแกผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี ความวา“ใหพิจารณาพ้ืนที่ที่เหมาะสมจัดทําโครงการ
พัฒนาดานอาชีพการประมงและการเกษตรในเขตพ้ืนที่ดินชายฝงทะเลจังหวัดจันทบุรี” ดังน้ัน
หนวยงานที่เกี่ยวของจึงไดดาํเนินการจัดตัง้ศนูยศกึษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ขึ้นที่ตําบลคลองขุด อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี โดยมีกรมประมงเปนหนวยงานหลัก และหนวยงานที่
เก่ียวของรวมดําเนินงาน เพ่ือพัฒนาอาชีพดานการประมงและการเกษตรในพ้ืนที่ดนิชายฝงทะเลของจังหวดั
จันทบุรี โดยเปนศูนยสาธิต ศึกษา ทดลอง วิจัย พัฒนาดานการเกษตรและการอนุรักษสิ่งแวดลอม  ตาม
แนวทางการพัฒนาจากยอดเขาสูทองทะเล 

 

 
 

เม่ือวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๔๕ น. สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมาร ีเสด็จฯ ไปยังศูนยศกึษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 
 
 
การดําเนินงาน 

ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ มีหนวยงานตางๆ รวม
ดําเนินงานสนองพระราชดําริ ขยายผลในพ้ืนที่เปาหมายหมูบานรอบศูนย ฯ จํานวน ๓๓ หมูบาน 



 

 
 

ครอบคลมุพ้ืนที่ ๕ ตําบลไดแก ตําบลคลองขุด ตําบลรําพัน ตําบลโขมง อําเภอทาใหมและตําบลสนามไชย 
ตําบลกระแจะ อําเภอนายายอาม สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
 

๑. ดานการศึกษา วิจัย ทดลองตามแนวพระราชดําริ 
มีการศึกษาวิจัยรวมทั้งสิ้น ๑๖๘ เร่ือง ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน ๑๕๗ เร่ือง อยู

ระหวางดําเนินการ ๑๑ เร่ือง และขณะนี้ศูนยฯ ไดนําองคความรูที่ไดจากงานวิจัยดังกลาวไปประมวล และ

ในเบื้องตนไดคัดเลือก แบงองคความรูเปนชุดองคความรูจัดทําเปนหลักสูตรสําหรับการฝกอบรม จํานวน 

๑๖ หลักสูตร  

 

๒. ดานการขยายผลและถายทอดเทคโนโลยีตามแนวพระราชดําร ิ
๒.๑ การจัดทําแปลงสาธิตและการบริการ 

- ดานการประมง  ดําเนินการดูแลรักษาคุณภาพน้ํา และคุณภาพดิน 
สิ่งแวดลอมในการเพาะเลี้ยงใหเหมาะสมตอการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า การบริการดานคลินิกสัตวน้ํา การให
คําแนะนําเก่ียวกับเทคนิควิธีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่ถูกตอง พรอมทั้งการสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าใน
กระชัง การเลี้ยงสัตวนํ้าในบอดิน  

         - ดานการเกษตร ดําเนินการจัดทําแปลงตนแบบเกษตรผสมผสานและแปลง
เกษตรทฤษฎใีหม  เพ่ือเปนแหลงเรียนรู ฝกปฏิบัติ และนําความรูไปประกอบอาชีพ เกิดการพ่ึงพาตนเองได
อยางยั่งยืน ตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พืชที่ปลูกไดแก เห็ดเศรษฐกิจ ผักชนิดตาง ๆ 
หมุนเวียนตามฤดูกาล อาทิ กวางตุงใบ คะนา ผักบุง เปนตน  ไมผลปลอดสารพิษ อาทิ แกวมังกร ชมพู
ทับทิมจันทร นอยหนา มังคุด ทุเรียน เปนตน และพืชไรหมุนเวียนและไมดอกไมประดับ อาทิ ขาวโพดหวาน 
ดาวเรือง รวมทั้งแปลงยางพารา   



 

 
 

 

 
  การจัดทําแปลงรวบรวมและอนุรักษพืชสมุนไพร ในพ้ืนที่ ๔ ไร ซ่ึงปลูกพืช

สมุนไพรรวม ๑๕๐ ชนิด และจัดทําแปลงผักพ้ืนบานภาคตะวันออกที่รวบรวม ไวกวา ๘๐ ชนิดพืช เพ่ือให
เกษตรกรและผูสนใจไดมีแหลงเรียนรู  

 
 

นอกจากน้ียังมีการสาธิตการทําปุยหมักจากดินเลนนากุง การทําปุยอินทรีย การ
แสดงพันธุหญาแฝก รวมทั้งการสงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือการถนอมอาหารและเพิ่ม
มูลคาของผลผลิต และเพ่ิมชองทางการตลาดของสินคาเกษตร เชน ผลิตแกนตะวันเชื่อมอบแหง ชาแกน
ตะวัน ขาวเกรียบเห็ดนางฟา ขาวกลองงอกแดง นํ้าลูกหมอน ขาวกลองงอก ไอศกรีมแกวมังกร ฯลฯ 

 
 
      - ดานการปศุสตัว ดําเนินการสาธิตวิธีการเลีย้งสกุร ไก เปด กวาง อยางถกูวิธี 
การปลูกพชือาหารสตัว และในป ๒๕๕๖ น้ีไดเนนการสงเสริมการลดตนทุนคาอาหารโดยการเพาะหนอน
เพ่ือเลีย้งสตัวปก 

   - ดานอื่นๆ อาทิ  สาธิตการผลิตและใชไบโอดีเซลจากนํ้ามันพืชใชแลว ซ่ึงในป 
๒๕๕๖ ผลิตได ๓๔๐ ลิตร สาธิตการผลิตนํ้าสมควันไม เปนตน  

    ๒.๒ การถายทอดความรู/การฝกอบรมดานการเกษตร 



 

 
 

 ศูนยฯ ไดดําเนินการถายทอดเทคโนโลยีใหแกเกษตรกรและเยาวชน โดยมีการ
สาธิตในพ้ืนที่จริง พรอมตั้งกลุมเพ่ือใหเกษตรกรมีความเขมเข็ง อาทิ ถายทอดเทคโนโลยี การผลิตเพาะ
ขยายจุลินทรียไตรโคเดอรมาและจัดตั้งกลุมจํานวน ๓ กลุมรวม ๕๕ คน ในพ้ืนที่ บานบึงบอนตําบลทุง
เบญจา บานหนองทายเรือ ตําบลรําพัน และบานคลองบอน ตําบลสนามไชย   การถายทอดเทคโนโลยีปลูก
ขาวโดยวิธีการโยนกลา มีเกษตรกรเขารวม ๕ ราย พ้ืนที่ ๑๓ ไร และถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ 
มีเกษตรกรเขารวม ๖ ราย พ้ืนที่ ๒๐ ไร การถายทอดเทคโนโลยแีกเกษตรกรและผูสนใจรวม ๗๕๑ คน โดย
จัดอบรมรวม ๕ หลักสูตร ไดแก การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ การปลูกผักปลอดภัยสารพิษ การผลิตขาวพันธุดี 
การพัฒนาคุณภาพขาว และการบริหารจัดการกลุม  การถายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงผึ่งชันโรงเพื่อ
การเกษตร ๓๐ ราย  

 

 

    ๒.๓ สงเสริมกลุมเกษตรกรและกลุมอาชีพ  
ภายหลังจากการอบรมถายทอดเทคโนโลยีและตั้งกลุมแลว ศูนยฯไดมีการ

ติดตามกลุม และประเมินศักยภาพกลุม อยางตอเนื่อง ซ่ึงในป ๒๕๕๖ ศูนยฯ ไดพิจารณาสงเสริมปจจัย
การเกษตรและอบรมความรูเพ่ิมเติมใหแกกลุม เพ่ือใหกลุมมีความเขมแข็งขึ้น รวม ๘ กลุมไดแก กลุม
เกษตรกรระบบชลประทานนํ้าเค็ม  ๒๕ ราย กลุมผลิตขาวพันธุดีสมาชิก ๓๑ ราย และโรงสีขาวชุมชน 
สมาชิก ๑๓๒ ราย  กลุมผลิตผกัอนามัยปลอดสารพิษ ๑๐ รายรวมพ้ืนที่ ๑๐ ไร โดยปลูกผักแบบหมุนเวียน 
กลุมผลิตพืชหลังนา ๒๕ ราย รวมพ้ืนที่ ๕๐ ไร กลุมเพาะเห็ดเศรษฐกิจครบวงจร ๑๖ ราย กลุมใชปุยพืชสด
ในนาขาวและสวนผลไม ๔๐ รายรวมพ้ืนที่ ๒๐๐ ไร  กลุมการผลิตและการใชปุยหมักและน้ําหมักชีวภาพ 
๕๐ราย รวมพ้ืนที่ ๒๕๐ ไร และกลุมการผลิตและการใชปุยอินทรียคุณภาพสูง ๓๐ รายรวมพ้ืนที๑่๕๐ ไร 



 

 
 

 
 

     ๒.๔ งานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 ศูนยฯ ไดมีโครงการ/กิจกรรม เก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
หมูบานรอบศูนยฯ ทั้งดานสุขภาพอนามัย อาทิ การจัดคายยุวชนรุนใหมหัวใจเกษตร ใหแกเด็กประถม ๕ 
และ ๖  ๕๗ ราย การสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน จํานวน ๕ โรงเรียน การตรวจหาสารเคมี
ตกคางในเลือดของเกษตรกรและประชาชนในพ้ืนที่ตําบลวังโตนด จํานวน ๑๗๔ ราย ผลการตรวจพบวามี
ความเสี่ยง จํานวน ๖๘ ราย การปรับปรุงแปลงสมุนไพรและปรับปรุงการบริการแพทยทางเลือกใน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลกระแจะ  การอบรม/สรางแกนนําเผยแพรสมุนไพร รวม ๖๕ ราย ใน ๔ 
หมูบาน  

 
 นอกจากนี้ ยังไดจัดการอบรมพัฒนาประสทิธิภาพการจัดทาํบัญชีแกเกษตรกร  
ในหมูบานตนแบบ จํานวน ๖๙ คน อบรมการจัดทําบัญชีฟารมแกกลุมอาชีพ จํานวน ๔๒ ราย  การจัด
ฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับระบบสหกรณแกนักเรียนโรงเรียน จํานวน ๑๐๐ คน  การใหความรูแกสมาชิก
สหกรณประมงคุงกระเบน สหกรณการเกษตรแหลมสิงห และเกษตรกรในพื้นที่ทาใหม และการอบรม
โครงการอาหารกลางวันแกนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และจังหวัด
ตราดจํานวน ๑๐๔ คนจาก ๘ โรงเรียน  เปนตน 

๓. งานอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  

   ๓.๑ อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรประมง 
           ศูนยฯ ไดดําเนินการ การตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําในอาวคุงกระเบนซ่ึง

ดําเนินการ เปนประจําทุกเดือนใน ๒๔ จุดทั่วอาว พบวามีคุณภาพอยูในเกณฑมาตรฐาน ซึ่งชี้ใหเห็นวานํ้า



 

 
 

ทิ้งจากการเลี้ยงสัตวน้ํายังไมสงผลกระทบตอระบบนิเวศนในอาวคุงกระเบน และนํ้ามีคุณภาพที่จะใชในการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําได และ ไดดําเนินการขยายพันธุสัตวนํ้า อาทิ การดําเนินโครงการธนาคารปูไข โดยกลุม
ชาวประมงพ้ืนบานขึ้นที่เจาหลาว และหมู ๗ ตําบลสนามไชย นอกจากน้ียังไดมีการขยายผลการดําเนินงาน
ธนาคารฯไปยังจังหวัดตราดอีกดวย โดยในป ๒๕๕๖ สามารถปลอยพันธุปูมาได ๒๐๐,๐๐๐ ตัว ศูนยฯ ได
ผลิตและปลอยสัตวน้ําชายฝงบริเวณชายหาดแหลมเสด็จและพื้นที่ใกลเคียง ในป ๒๕๕๖ ดังนี้ พันธุกุง
แชบวย จํานวน ๓,๓๒๙,๐๐๐ ตัว พันธุหอยหวาน จํานวน ๗๐,๐๐๐ ตัว และพันธุปลากะพงขาว จํานวน 
๑๐,๐๐๐ ตัว  

 
 

นอกจากนี้ ยังจัดโครงการคายวิทยาศาสตรทางทะเล เยาวชนรักษคุง
กระเบน ฝกอบรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตจังหวัดจันทบุรี และ
ใกลเคียง จํานวน ๕๐ คน จาก ๒๒ โรงเรียน และไดมีการจัดการสถานแสดงพันธุสัตวน้ําเฉลิมพระเกียรต ิ๖ 
รอบพระชนมพรรษา ซึ่งไดจัดหาและรวบรวมพันธุสัตวนํ้าทะเลในทองถิ่นและพ้ืนที่ใกลเคียงมาจัดแสดง 
เพ่ือใหประชาชนผูสนใจไดศึกษาหาความรูและพักผอนหยอนใจ โดยจะมีวิทยากรบรรยายใหความรูกับ
คณะผูเยี่ยมชม และในป ๒๕๕๖ มีผูเขาเยี่ยมชมกวา ๔๕๐,๐๐๐ คน 

 
 ๓.๒ อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไม   

 ศูนยฯ ได ดําเนินการบํารุง ดูแล รักษาพ้ืนที่ปา ไดแก ปาชายเลน ๑,๓๐๐ 
ไร และทางเดินศึกษาธรรมชาติ ๗๗ กิโลเมตรตลอดจนการจัดทําปายสื่อความหมาย นิทรรศการ 
ศูนยบริการขอมูล สวนรุกขชาติ พื้นที่ ๑๔ ไร ปาไมชายหาด ๕ ไร  ทางเดินศึกษาธรรมชาติปาชายหาด 
๒๖๐ เมตร แปลงปกปกพันธุกรรมพืชปาชายเลน ขายหาดและสมุนไพรพื้นบาน พ้ืนที่ ๒๗ ไร และผืนปาใน
พื้นที่เขตหามลาสัตวปาคุงกระเบน ฯ ครอบคลุมพ้ืนที่ ๑๑,๓๗๐ ไร 

และ ไดดําเนินการเพาะชํากลาไมปาชายเลน ไมยืนตนและไมประดับ รวม
ทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐ กลา เพ่ือแจกจายใหแกผูสนใจ รวมทั้งการจัดทําโครงการคายเยาวชนอนุรักษปาชายเลน 
มีเยาวชนเขารวมจํานวน ๕๐ คน โครงการอบรมมัคคุเทศกรุนเยาว มีเยาวชนเขารวมจํานวน ๓๐ คน 
โครงการคายเยาวชน อนุรักษสัตวปา และสิ่งแวดลอม ๗๐ คน และ โครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนวัด
คลองขุด 



 

 
 

 

 
 

นอกจากนี้ไดขยายผลถายทอดองคความรูจากอนุรักษและฟนฟูปาชายเลน 
โดยการจัดตั้งศูนยเรียนรูดานการอนุรักษระบบนิเวศปาชายเลนแหลมแมนกแกว อาทิ การปลูกปาชายเลน 
การสรางแนวกันคลื่นจากไมไผ ปกเปนแนวยาวขนานไปกับชายฝงเพ่ือลดความแรงของกระแสคลื่น 
ระยะทางประมาณ ๑๔๐ เมตร เพ่ือใหสภาพแวดลอมเหมาะสมตอการเติบโตของกลาไมปาชายเลน  

 
๔. งานดานการประชาสัมพันธ  

    ๔.๑ การเขารวมกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธและเผยแพรโครงการอันเน่ือง     
มาจากพระราชดําริ   

ศูนยฯ ไดดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธและเขารวมกิจกรรม
ประชาสัมพันธกับหนวยงานตางๆ ในหลายโอกาส อาทิ  รวมจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ กับสํานักงาน กปร. 
และสถานีไทยทีวีสีชอง ๓ ระหวางวันที่ ๒๐-๒๒ เมษายน  รวมจัดคายเยาวชนรูงานสืบสานพระราชดําริ 
ระหวางวันที่ ๘-๑๐ พฤษภาคม  รวมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ กับสํานักงาน กปร.และกองทัพไทย 
ระหวางวันที่  ๑๓ – ๒๐ กรกฎาคม รวมจัดคายเรียนรูและเผยแพรโครงการพระราชดําริ กับมหาวิทยาลัย
ตางๆ ไดแกมหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยนเรศวร รวมนักศึกษาเขา
รวม ๒๘๐ คน 



 

 
 

 

 

๔.๒ ส่ือประชาสัมพันธ  

     ในป ๒๕๕๖ ศูนยฯ ไดจัดทําสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ อาทิ 
การจัดทําเอกสารเผยแพร อาทิ เอกสารแนะนําศูนยฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คูมือการเดินทาง
ศึกษาธรรมชาติปาชายเลน เอกสารแผนพับเร่ือง ”หมอน”  เร่ือง”ขยายเชื้อเห็ดในชิ้นไม” การใหขอมูล 
และอํานวยความสะดวกในการถายทําสารคดี/ภาพยนตร ๒๖ คณะ การรวมจัดนิทรรศการกับจังหวัด
จันทบุรี ๕ คร้ัง  การรวมโครงการจังหวัด/อําเภอเคลื่อนที่ ๑๕ คร้ัง 

ประโยชนที่ไดรับ 
  ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดจันทบุรี ได
ดําเนินงานป ๒๕๕๖ อาท ิใหบริการดานคลินิกโรคสตัวน้ําและวิเคราะหคุณภาพนํ้า กวา ๑๐,๐๐๐ ตัวอยาง
ใหความรูแกกลุมตางๆ สรุปไดดังนี้ จัดอบรม ๒๕ หลักสูตร มีเกษตรกรเขารวมกวา ๑,๐๐๐ คน เยาวชน
เขารวมกวา ๘๐๐ คน ขยายผลในพื้นที่เกษตรกร ๗๐๐ ไร สงเสริมกลุมอาชีพและกลุมเกษตรกร ๒๐ กลุม 
สําหรับดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมดําเนินการปลอยสัตวนํ้ากวา ๓.๖ ลานตัว ดูแลรักษาพื้นที่ปากวา 
๑๒,๐๐๐ ไร สงเสริมกลาไม กวา ๑๕๐,๐๐๐ กลา รวมทั้งยังรองรับปริมาณผูเขามาเยี่ยมชมศูนยจํานวน 
๖๐๘,๙๒๙ คน  
 



 

 
 

 
 

ซึ่งการดําเนินงานที่ผานมาจะยังผลใหคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่โดยรอบศูนยฯ 
ใหดีขึ้น สภาพสิ่งแวดลอมมีความอุดมสมบูรณขึ้น และเปนแหลงศึกษาเรียนรูสําหรับประชาชนที่มาเยี่ยม
ชมเพ่ือนําความรูไปปรับใชในการดําเนินชีวิตตอไป 

 


