
ศนูยศกึษาการพฒันาอาวคุงกระเบนศนูยศกึษาการพฒันาอาวคุงกระเบน        
อันเนือ่งมาจากพระราชดําริอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ

ยินดีตอนรับยินดีตอนรับ



1. คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

(ฯพณฯนายกรัฐมนตรีเปนประธาน   เลขาธิการ กปร. เปน เลขานุการ)

องคกรดําเนินงาน

2. คณะกรรมการบริหารโครงการศูนยศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดาํริ

( องคมนตรี เปนประธาน เลขาธิการ กปร. เปนเลขานุการ)

3. คณะอนุกรรมการดําเนินงานในระดับพื้นที่

(ผูวาราชการจังหวัดในแตละพื้นที่เปนประธาน  ผอ.ศูนยฯ เปนเลขานุการ)

4. คณะทํางานโครงการศูนยฯ คุงกระเบน  

(ผอ.ศูนยฯคุงกระเบน เปนประธาน 

ผูแทนสํานักงานจังหวัดจันทบุรี เปนเลขานุการ)



คณะกรรมการบริหารงานศูนย

( องคมนตรี  ประธานฯ)

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(เลขาธิการ กปร.)

กรมประมง
คณะอนุกรรมการดําเนินงาน

ระดับจงัหวัด

(ผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี)
 สํานักวิจัยและพัฒนาประมง

ชายฝง

ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

กลุมงานสงเสรมิและพัฒนาอาชีพประมง

กลุมงานสงเสรมิและพัฒนาอาชีพการเกษตร

กลุมงานสงเสริมและพัฒนาอาชีพปศุสัตว

กลุมงานสงเสริมและพัฒนาอาชีพปาไม

กลุมงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลุมงานสงเสริมและพัฒนาสหกรณ

ฝายอํานวยการ

ฝายประสานงานและ

เผยแพรประชาสัมพันธ

กลุมบริหาร กลุมวิชาการ กลุมขยายผล

กลุมงานวิชาการเกษตร

กลุมงานปศสุัตว

กลุมงานพัฒนาที่ดิน

กลุมงานสหกรณ

กลุมงานปาไมและสัตวปา

กลุมงานรวมอื่นๆ

กลุมงานประมง  - กลุมงานวิจัยและพัฒนาการ

จัดการทรัพยากรชายฝง

- กลุมงานวิจัยและพัฒนาการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา



ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ

จ.เชียงใหม

๑๑  ธันวาคม  ๒๕๒๕

ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

จ.นราธิวาส

๑๘  สงิหาคม  ๒๕๒๔

ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานฯ

จ.สกลนคร

๒๕ พฤศจิกายน  ๒๕๒๕

ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ

จ.จันทบุรี

๒๘  ธันวาคม  ๒๕๒๔

ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ

จ.ฉะเชิงเทรา

๘  สงิหาคม  ๒๕๒๒

ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ

จ.เพชรบรุี

๕  เมษายน  ๒๕๒๖



พระราชดําริ พ.ศ. 2524

“... ใหพิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสมใหพิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสม  จัดทําโครงการพัฒนาอาชีพการประมงและจัดทําโครงการพัฒนาอาชีพการประมงและ
การเกษตรในเขตพื้นที่ดินชายฝงทะเลจังหวัดจันทบุรีการเกษตรในเขตพื้นที่ดินชายฝงทะเลจังหวัดจันทบุรี …… ”

“... ใหพิจารณาจัดหาพื้นที่ปาสงวนเสื่อมโทรมหรือพื้นที่สาธารณประโยชนใหพิจารณาจัดหาพื้นที่ปาสงวนเสื่อมโทรมหรือพื้นที่สาธารณประโยชน
เพื่อจัดตั้งศูนยศึกษาการพัฒนาเชนเดียวกับศูนยศึกษาการพัฒนาเขาเพื่อจัดตั้งศูนยศึกษาการพัฒนาเชนเดียวกับศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนหินซอน  

ใหเปนศูนยศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาในเขตที่ดินชายทะเลใหเปนศนูยศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาในเขตที่ดินชายทะเล …… ”





สภาพปญหาสภาพปญหา
“…ทรพัยากรธรรมชาติปาชายเลน
ทรพัยากรธรรมชาติปาชายเลน                และปาบกเสื่อมโทรมและปาบกเสื่อมโทรม  แหลงประมงแหลงประมง                                ที่เคยอุดมสมบรณูลดปริมาณลง

ที่เคยอุดมสมบรณูลดปริมาณลง                  อยางมากอยางมาก  พื้นที่การเกษตรไดรับพื้นที่การเกษตรไดรับ                                  ความเสียหายจากน้ําทะเลเออลน
ความเสียหายจากน้ําทะเลเออลน…”…”



วัตถุประสงค

““......พัฒนาอาชีพการประมงและพัฒนาอาชีพการประมงและ
การเกษตรการเกษตร  เพื่อยกระดบัคณุภาพเพื่อยกระดบัคณุภาพ
ชีวิตของราษฎรชีวิตของราษฎร  ตลอดจนสงเสรมิตลอดจนสงเสรมิ
การอนุรักษและการจัดการการอนุรักษและการจัดการ
ทรัพยากรชายฝงอยางยั่งยืนทรัพยากรชายฝงอยางยั่งยืน  
รวมทั้งพัฒนาสูการทองเที่ยวเชิงรวมทั้งพัฒนาสูการทองเที่ยวเชิง
พัฒนาพัฒนา........””



““......คุงกระเบนเปนการศกึษาเกี่ยวกับชายทะเลคุงกระเบนเปนการศกึษาเกี่ยวกับชายทะเล      

ตนไมตางๆตนไมตางๆ  ชายทะเลและปลาชายทะเลและปลา  การประมงการประมง......””

พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

วันที่ 26 สิงหาคม 2531

พระราชดํารัสพระราชดํารัส  ::



พื้นทีด่ําเนินการ

อาวคุงกระเบนอาวคุงกระเบน

ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน

อาวคุงกระเบนอาวคุงกระเบน

พื้นที่ดําเนนิงานพื้นที่ดําเนนิงาน  ทั้งสิ้นประมาณทั้งสิ้นประมาณ  
81,81381,813  ไรไร  โดยแยกเปนโดยแยกเปน

1.1.พื้นที่ดําเนินการพื้นที่ดําเนินการ  มีเนื่อมีเนื่อที่ที่  57,49157,491  ไรไร  
ครอบคลุมครอบคลุม  23 23 หมูบานหมูบาน  จํานวนจํานวน  2,763 2,763 
ครัวเรือนครัวเรือน    10,92610,926  คนคน

2.2.พื้นที่ขยายผลพื้นที่ขยายผล  มีเนื้อที่มีเนื้อที่  24,32224,322  ไรไร  
ครอบคลุมครอบคลุม  1010  หมูบานหมูบาน  จํานวนจํานวน  857857  
ครัวเรือนครัวเรือน  3,9673,967  คนคน



รูปแบบรูปแบบ::การอนุรักษเพื่อพัฒนาการอนุรักษเพื่อพัฒนา

จากยอดเขาสูทองทะเลจากยอดเขาสูทองทะเล  เพื่อรักษาเพื่อรักษา
สมดุลของระบบนิเวศนแบบสมดุลของระบบนิเวศนแบบ  

““บูรณาบูรณาการการ””

พื้นที่ชายฝงพื้นที่ชายฝง

พื้นที่ราบเชิงพื้นที่ราบเชิง
เขาและเขาและ                     
ปาชายเลนปาชายเลน

พื้นที่สูงตามพื้นที่สูงตาม
แนวเขาแนวเขา

  ภูมิสังคมภูมิสังคม  ((ภมูิศาสตรภมูิศาสตร  ++  สังคมสังคม))

  อางอิงหลักวิชาการอางอิงหลักวิชาการ

  ภูมิปญญาพืน้บานภูมิปญญาพืน้บาน

  เกษตรกรสามารถนาํไปปฏิบัติไดเกษตรกรสามารถนาํไปปฏิบัติได



รูปแบบรูปแบบ::การอนุรักษเพื่อพัฒนาการอนุรักษเพื่อพัฒนา

จากยอดเขาสูทองทะเลจากยอดเขาสูทองทะเล                                                
เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศนแบบเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศนแบบ  

““บูรณาบูรณาการการ””

  ภูมิสังคมภูมิสังคม  ((ภูมิศาสตรภูมิศาสตร  ++  สังคมสังคม))

  อางอิงหลักวิชาการอางอิงหลักวิชาการ

  ภูมิปญญาพื้นบานภูมิปญญาพื้นบาน

  เกษตรกรสามารถนาํไปปฏบิัติไดเกษตรกรสามารถนาํไปปฏบิัติได



....พัฒนาจากยอดเขาสูทองทะเลพัฒนาจากยอดเขาสูทองทะเล....

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

พัฒนาการเกษตรพัฒนาการเกษตร

พัฒนาการประมงและ
เพาะเลี้ยง



1.การอนุรักษทรัพยากร ดนิ น้ํา ปาไม     

เสนทางเดินศกึษาธรรมชาติ

ฝายชะลอความชุมชื้นฝายชะลอความชุมชื้น

หญาแฝกหญาแฝก                                         
อนุรักษดินและน้ําอนุรักษดินและน้ํา อนุรักษ ฟนฟูปาไม 

สรางฝายชะลอ
ความชุมชื้น และ
เผยแพรระบบนิเวศ
ปาไม



ฝายชะลอความชุมชื้นดวยวัสดุในพืน้ที่

……  การอนุรักษปาไมการอนุรักษปาไม

กําหนดแนวปาสงวนกําหนดแนวปาสงวน



....สงเสริมการปลูกแฝกอนุรักษดินสงเสริมการปลูกแฝกอนุรักษดิน  และน้ําและน้ํา....





2.สงเสริมพัฒนาการเกษตรพื้นที่รอยตอ
เชิงเขาและปาชายเลน     



....  สงเสริมพัฒนาการเกษตร 

ดานเกษตร

ดานดิน

ดานปศสุตัว

ดานตรวจบัญชี

ดานชลประทาน

ดานสหกรณ



การพัฒนาการเกษตร ศูนยฯ     





พลังงานทดแทนพลังงานทดแทน

โครงการโครงการ  ““  น้ํามันพืชเกาแลกน้ํามันพืชใหมน้ํามันพืชเกาแลกน้ํามันพืชใหม  ””

ดําเนินถายทอดเทคโนโลยีการผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันพืช
ใชแลวแกเกษตรกร เพื่อใชในเครื่องจักรกลการเกษตรขนาดเล็ก

พรอมทั้งดําเนินการแลกน้ํามันพืชเกา 2 ลิตร บวก 25 บาท ได
น้ํามันพืชใหม 1 ลิตร





3.การจัดการทรพัยากรชายฝง                     
อาวคุงกระเบนอยางยั่งยืน     

อาวคุงกระเบน



3.13.1สงเสริมและพัฒนาการสงเสริมและพัฒนาการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง  1,0381,038  ไรไร



....การพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว

น้ําดวยระบบชลประทานน้ําเค็มน้ําดวยระบบชลประทานน้ําเค็ม



....การบรกิารวิชาการเพาะเลี้ยงการบรกิารวิชาการเพาะเลี้ยง....



 

ทางน้ําเขา-ออก

ระบบน้าํกอนจัดโครงการชลประทานน้ําเค็ม

น

ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน

ทางน้าํออก

ทางน้าํเขา

คลองสาย M

แนวทอสูบน้ํา

บอตกตะกอนจากการเลี้ยงกุงทะเล

บอรับน้ําทะเล

สถานีสบูน้าํ

คลองสาย IR
คลองสาย IR - IR
คลองตกตะกอน

ทอสงน้ําเขาคลอง

ระบบน้าํหลงัจัดโครงการชลประทานน้ําเค็ม







..การบําบัดคุณภาพน้ําทะเล..



3.2 อนุรักษและฟนฟูปาชายเลน 1,300 ไร   







เสนทางเดินศึกษาธรรมชาตปิาชายเลนเสนทางเดินศึกษาธรรมชาตปิาชายเลน  

Mangrove Nature TrailMangrove Nature Trail













หิ่งหอยหิ่งหอย::  ตัวชี้วดัสิ่งแวดลอมที่สมบรูณตัวชี้วดัสิ่งแวดลอมที่สมบรูณ







3.3 การอนุรักษหญาทะเล 690 ไร     



แหลงวางไขแหลงวางไข  และอนุบาลสัตวน้ําวัยออนและอนุบาลสัตวน้ําวัยออน



3.43.4  สงเสริมสงเสริม

การเลี้ยงการเลี้ยง

หอยนางรมหอยนางรม





3.5 3.5 เพิ่มประชากรสัตวน้ําชายฝงเพิ่มประชากรสัตวน้ําชายฝง



....ธนาคารปไูขธนาคารปไูข....



9.2ธนาคารปูไข เพื่อเพิ่มทรัพยากรปูมาในอาวคุงกระเบน



3.3.66  จัดสรางจัดสราง

แหลงที่อยูแหลงที่อยู  

ของสัตวน้ําของสัตวน้ํา







3.3.77  การทําการทํา

ปุยหมักดนิปุยหมักดนิ

เลนนากุงเลนนากุง







4.4.พฒันาสังคมและคณุภาพชีวิตพฒันาสังคมและคณุภาพชีวิต



4.4.สงเสริมสงเสริม
และพัฒนาและพัฒนา
คุณภาพคุณภาพ
ชีวิตชีวิต







การคัดกรองสารเคมีตกคางในเลือดเกษตรกร

(สถานีอนามัย ต.สนามไชย,สถานีอนามยั ต.กระแจะ)



สถานแสดงพันธุสัตวน้ําเฉลิมพระเกียรติสถานแสดงพันธุสัตวน้ําเฉลิมพระเกียรติ        
66  รอบรอบ  พระชนมพรรษาพระชนมพรรษา

















การทองเที่ยวเชิงพัฒนา 
“ความรูคูความเพลิดเพลิน”



การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงยั่งยนืการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงยั่งยนื

  เพิ่มผลผลิตทรัพยากรสัตวน้ําเพิ่มผลผลิตทรัพยากรสัตวน้ํา

  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

  การพัฒนาอาชีพการเกษตรการพัฒนาอาชีพการเกษตร

  การทองเที่ยวเชิงพัฒนาการทองเที่ยวเชิงพัฒนา

ผลผลสําเร็จของการดําเนินงานสําเร็จของการดําเนินงาน



1.1.การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําขายฝงยั่งยนืการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําขายฝงยั่งยนื

การเลี้ยงกุงทะเลดวยระบบชลประทานน้ําเค็มการเลี้ยงกุงทะเลดวยระบบชลประทานน้ําเค็ม
จัดตั้งกลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวน้ําอาวคุงกระเบนดวยระบบชลประทานจัดตั้งกลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวน้ําอาวคุงกระเบนดวยระบบชลประทาน
น้ําเค็มน้ําเค็ม  มีสมาชิกมีสมาชิก  198198  รายราย  พื้นที่เลี้ยงสัตวน้ําพื้นที่เลี้ยงสัตวน้ํา    1,0381,038 ไรไร

พื้นที่ปาชายเลนเสื่อมโทรมพื้นที่ปาชายเลนเสื่อมโทรม                        
1,0401,040  ไรไร

ปาชายเลนปาชายเลน  610610  ไรไร

พื้นที่ปลกูปาชายเลนพื้นที่ปลกูปาชายเลน      
312312  ไรไร

พื้นที่เลี้ยงพื้นที่เลี้ยง
สัตวน้ําสัตวน้ํา          

1,0381,038  ไรไร

อาวคุงกระเบนกอนจัดโครงการอาวคุงกระเบนกอนจัดโครงการ อาวคุงกระเบนหลังจัดโครงการอาวคุงกระเบนหลังจัดโครงการ





ผลผลิตการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําผลผลิตการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  ::

--  ผลผลิตสัตวน้ําและมูลคาเฉลี่ยผลผลิตสัตวน้ําและมูลคาเฉลี่ย  819.33819.33  เมตริกตันเมตริกตัน//ปป    

และและ  112.29112.29  ลานบาทลานบาท//ปป      ((ระหวางปพระหวางปพ..ศศ.. 25422542 --2551)2551)

ปป  พพ..ศศ.. ปริมาณปริมาณ

((ตันตัน))

มูลคามูลคา

((ลานบาทลานบาท))

ปริมาณปริมาณ

((ตันตัน))

มูลคามูลคา

((ลานบาทลานบาท))

25502550
25512551
25522552

3,130.653,130.65
2,260.562,260.56
2,682.642,682.64

100.53100.53
60.8460.84
80.6580.65

261.84261.84
224.00224.00
240.67240.67

20.20.0505
14.2914.29
15.0215.02

กุงทะเลกุงทะเล ปลาทะเลปลาทะเล



ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ

การประมงชายฝงพื้นบานการประมงชายฝงพื้นบาน

--  การประมงชายฝงพื้นบานการประมงชายฝงพื้นบาน  ถายทอดเทคโนโลยีการถายทอดเทคโนโลยีการ
ประมงจัดตั้งกลุมเครื่องมือประมงลอบปูมาประมงจัดตั้งกลุมเครื่องมือประมงลอบปูมา  จํานวนจํานวน  77  กลุมกลุม  
มีสมาชิกมีสมาชิก      205205  รายราย  มีกองทุนสําหรับการกูยืมมีกองทุนสําหรับการกูยืม    
2,351,7642,351,764  บาทบาท  

ผลผลิตปูมาผลผลิตปูมา  21.521.5  กก..กก././รายราย//วันวัน        
มูลคามูลคา  200200--250250  บาทบาท//รายราย//วันวัน



ผลผลสําเร็จแหงการจัดการทรพัยากรชายฝงสําเร็จแหงการจัดการทรพัยากรชายฝง



การอนุรักษการอนุรักษทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ฟนฟูปาไมตามแนวเขาที่เสื่อมโทรมใหสมบรูณฟนฟูปาไมตามแนวเขาที่เสื่อมโทรมใหสมบรูณ
ดังเดมิดังเดมิ  ดวยการปลูกปาทดแทนดวยการปลูกปาทดแทน  สรางฝายชะลอความสรางฝายชะลอความ
ชุมชื้นชุมชื้น  และบริการการศึกษาระบบนิเวศนปาไมและบริการการศึกษาระบบนิเวศนปาไม



ทรัพยากรปาไมทรัพยากรปาไม  11,370 11,370 ไรไร





..ปาชายเลนเพิ่มขึ้น 690 ไร     

ปจจุบัน

พื้นที่ปาชายเลนเสื่อมโทรมพื้นที่ปาชายเลนเสื่อมโทรม ปาชายเลนฟนฟูแลวปาชายเลนฟนฟูแลว

ปลูกปาชายเลนหลงัแปลงนากุงปลูกปาชายเลนหลงัแปลงนากุง  312312  ไรไร

ปลูกปาชายเลนในอาวคุงกระเบนปลูกปาชายเลนในอาวคุงกระเบน  378378  ไรไร

กอนปลูก พ.ศ. 2530



ปป  พพ..ศศ.. 25432543

““ไรซึ่งปาชายเลนไรซึ่งปาชายเลน””

ปป  พพ..ศศ.. 25462546

““ปามีเพราะคนรวมปามีเพราะคนรวม””

ปป  พพ..ศศ.. 25522552

““สมบรูณดังเดมิดวยน้ํามือเราสมบรูณดังเดมิดวยน้ํามือเรา””

สะพานแขวนสะพานแขวน

สะพานแขวนสะพานแขวน

สะพานแขวนสะพานแขวน



ซุปเปอรมาซุปเปอรมาเก็ตเก็ตทองถิ่นทองถิ่น



การหวนคืนถิ่นของพะยนูการหวนคืนถิ่นของพะยนู
www.fisheries.go.thwww.fisheries.go.th//cfcf--kung_krabaenkung_krabaen



ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ

การสงเสริมและพัฒนาการเกษตรการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร

  การผลิตขาวครบวงจรการผลิตขาวครบวงจร  :: สงเสริมการปลูกขาวสงเสริมการปลูกขาว

เพื่อบริโภคและจําหนายเพื่อบริโภคและจําหนาย  จํานวนจํานวน  930930  ไรไร  ผลผลติผลผลติ  
500 500 –– 600600 กก..กก././ไรไร    



ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ

การผลิตพืชผักและผลไมปลอดภัยจากสารพิษการผลิตพืชผักและผลไมปลอดภัยจากสารพิษ

เกษตรกรสามารถผลิตปุยหมักชีวภาพใชเองเกษตรกรสามารถผลิตปุยหมักชีวภาพใชเอง  จํานวนจํานวน  66  

กลุมกลุม  103103  คนคน  ผลิตปุยหมักชีวภาพแลวผลิตปุยหมักชีวภาพแลว  4,0004,000  ตันตัน  ทําใหลดทําใหลด

ตนทุนไดตนทุนได  1111--68%68% ((ตนทุนปุยตนทุนปุย  1.801.80  บาทบาท//กก..กก.).)  และยังและยัง

สามารถจําหนายปุยแกเกษตรกรรายอื่นไดสามารถจําหนายปุยแกเกษตรกรรายอื่นได



การขยายผลการเพาะเห็ดเศรษฐกิจสูชุมชนการขยายผลการเพาะเห็ดเศรษฐกิจสูชุมชน

เกษตรกร จํานวน 23 ราย 

สามารถเพาะเลี้ยงเห็ดจําหนายสด 

และแปรรปู มีรายได 70,000-120,000 บาท/ป

เกษตรกร จํานวน 23 ราย 

สามารถเพาะเลี้ยงเห็ดจําหนายสด 

และแปรรปู มีรายได 70,000-120,000 บาท/ป



ดานการทองเที่ยว



การทาํความสะอาดใต

ทะเลและชายฝงทะเลเพื่อการ

ฟนฟูสิ่งแวดลอมทางทะเล ในเขต

พื้นที่โครงการศูนยฯ ระยะทาง       

7 กม.



ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ

  การทองเทีย่วเชิงพัฒนาการทองเทีย่วเชิงพัฒนา
สงเสริมและผสมผสานการพัฒนากับการทองเที่ยวสงเสริมและผสมผสานการพัฒนากับการทองเที่ยว  

เพื่อการประกอบอาชีพเพื่อการประกอบอาชีพ  และไดรับความเพลิดเพลินในและไดรับความเพลิดเพลินใน

ระหวางศึกษาดูงานระหวางศึกษาดูงาน  ทําใหมีผูศึกษาดูงานเพิ่มมากขึ้นทําใหมีผูศึกษาดูงานเพิ่มมากขึ้น

ปงบประมาณปงบประมาณ ผูศึกษาดูงานผูศึกษาดูงาน  

((รายราย))

25482548
25492549
25502550
25512551
25522552

216,636216,636
309,994309,994
261,896261,896
512,092512,092
660,747660,747



“การทองเที่ยวเชิงพัฒนา”
ความพึงพอใจตอการบริการฯ 90.62 – 98.50 %



รางวัลดีเดนประเภทรางวัลดีเดนประเภท

หนวยงานสงเสริมและพฒันาการทองเทีย่วหนวยงานสงเสริมและพฒันาการทองเทีย่ว

ผลงานผลงาน  การทองเทีย่วเชิงพฒันาการทองเทีย่วเชิงพฒันา

รางวัลยอดเยีย่มประเภทรางวัลยอดเยีย่มประเภท  

โครงการสงเสริมและพฒันาการทองเทีย่วโครงการสงเสริมและพฒันาการทองเทีย่ว

((Thailand tourism Awards 2000 Thailand tourism Awards 2000 ) ) ครั้งที่ครั้งที่  33



หากพสกนิกรชาวไทยหันมาดําเนินตามรอยพระยุคลบาทหากพสกนิกรชาวไทยหันมาดําเนินตามรอยพระยุคลบาท

เรื่องเรื่อง  ““ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง””  ก็จะเปนหนทางหนึ่งที่แสดงก็จะเปนหนทางหนึ่งที่แสดง

ถึงความจงรักภักดีที่มีตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดเปนอยางถึงความจงรักภักดีที่มีตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดเปนอยางดีดี



สวัสดีสวัสดี……..


	1.การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำขายฝั่งยั่งยืน

