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การจาแนกและการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ประจวบ ลีรักษาเกียรติ*
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
บทคัดย่อ
การใช้ ร ะบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ (Geographical Information System : GIS) ร่ ว มกั บ ภาพถ่ า ย
ทางอากาศ ปี พ.ศ. 2545 และ 2557 ข้อมูลแผนที่ และข้อมูลทุติยภูมิ เพื่อจาแนกและติดตามการเปลี่ ยนแปลง
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาอ่ าวคุ้ งกระเบนฯ พบว่ า ในปี พ.ศ. 2545 การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
ทางด้ า นการเกษตร ได้ แก่ สวนผลไม้ /ไม้ ยื นต้ น สวนยางพารา นาข้ าว และพื้ นที่ เลี้ ยงกุ้ งทะเล มี พื้ นที่ ประมาณ
15,382, 7,824, 5,932 และ 4,654 ไร่ และในปี พ.ศ. 2557 มีพื ้น ที ่ป ระมาณ 11,637, 13,864, 2,470 และ
5,042 ไร่ ตามลาดับ การเปลี่ย นแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินปี พ.ศ. 2557 เปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2545 พบว่า
พื้นที่สวนผลไม้/ไม้ยืนต้น นาข้าว และป่าชายแลน ลดลงประมาณ 3,745, 3,462 และ 473 ไร่ ตามลาดับ แต่พื้นที่
สวนยางพารา ที่อยู่อาศัยชุมชน และพื้นที่เลี้ยงกุ้งทะเล เพิ่มขึ้นประมาณ 6,040, 2,048 และ 388 ไร่ ตามลาดับ
ปี พ.ศ. 2557 พื้นที่ป่าชายเลนในโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ อยู่ในเขตและนอกเขต
ป่ า ชายเลนตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ปี พ.ศ. 2530 มี พื้ น ที่ ป ระมาณ 2,290 และ 616 ไร่ ตามล าดั บ ในขณะที่
พื้ น ที่ เลี้ ย งกุ้ งทะเลที่ อ ยู่ ในเขตและนอกเขตป่ า ชายเลนตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ปี พ.ศ. 2530 มี พื้ นที่ ประมาณ
1,939 และ 3,103 ไร่ โดยมี ฟ าร์ ม เลี้ ย งกุ้ ง ทะเลทั้ ง หมด จ านวน 462 ฟาร์ ม มี ข นาดตั้ ง แต่ 0.4 – 115.0 ไร่
การศึกษาในครั้งนี้ ได้จัดทาฐานข้อมูลทางด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (non-spatial
data) ซ้อนทับกับแผนที่ (spatial data) ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการติดตามกิจกรรมการ
เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล การตรวจสอบย้อนกลับ และการวางแผนพัฒนาต่อไป

คาสาคัญ : ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ภาพถ่ายทางอากาศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
* ผู้รับผิดชอบ : 31 หมู่ที่ 4 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 โทร 0 3943 3216-8
โทรสาร 0 3943 3209 e_mail : prachuab_lee@yahoo.com
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Classification and Changes in Landuse
of Kung Krabaen Bay Royal Development Study Center
by Geographical Information System
Prachuab Leeruksakiat
Kung Krabaen Bay Royal Development Study Center
Abstract
Geographical Information System (GIS) with aerial photos taken in 2002 and 2014,
maps and secondary data, were applied to classify and evaluate the changes of landuse at
Kung Krabaen Bay Royal Development Study Center. The study found that, in 2002 most of
the land was used to grow orchards/tree, Para rubber trees, Paddy fields and Shrimp farms
covering an area of 15,382, 7,824, 5,932 and 4,654 rai respectively. Comparatively, in 2014 the
areas were used for 11,637, 13,864, 2,470 and 5,042 rai respectively. The number of landuse in
2014 as compared to that in 2002 was changed especially on areas of orchards/tree, Paddy
fields and Mangrove forests which were decreased by 3,745, 3,462 and 473 rai whereas the
areas of Para rubbers, Community houses and Shrimp farms were increased by 6,040, 2,048 and
388 rai respectively.
In 2014, the number of mangrove forest areas locating both inside and outside of the
Mangrove Conservation Zone according to the Cabinet Solution in 1987 was 2,290 and 616 rai
respectively. While the areas of shrimp farm where those were located inside and outside of
the Mangrove Conservation Zone according to the Cabinet Solution in 1987, there were 1,939
and 3,103 rai. Moreover, there were 462 shrimp farms with the farm size of 0.4 – 115.0 rai.
In this study, database of the usage of land and shrimp farms (non-spatial data) with maps
(spatial data) were overlaid onto the Geographical Information System to monitor on the shrimp
farming, traceability, and plan for further development.
Keywords: Geographical Information System, Landuse, Aerial Photos, Kung Krabaen Bay Royal
Development Study Centre
31 Moo 4 Klongkud Thamai Chanthaburi 22120 Tel 0 3943 3216-8
E_mail : prachuab_lee@yahoo.com
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คานา
จังหวัดจั นทบุ รี เป็ นจั งหวัดชายฝั่ งทะเลทางภาคตะวันออกของประเทศไทยที่มี ทรัพยากรธรรมชาติ อุดม
สมบรู ณ์ เกษตรกรส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชี พ สวนผลไม้ และด้ า นการประมง จากการพั ฒ นาอาชี พ และใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่เหมาะสม ทาให้ทรัพยากรป่าชายเลน ทรัพยากรประมงเสื่อมโทรม และปัญหาดินเค็ม
จากน้าทะเลไหลท่วมพื้นที่การเกษตร (สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ, 2551) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงทราบถึงปัญหาดังกล่าว
จึงได้พระราชทานพระราชดาริจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ที่จัง หวัด
จันทบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2524 (สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ,
2542) เพื่อเป็นแหล่งสาธิตเรียนรู้ การพัฒนาด้านการประมง และการเกษตรในเขตที่ดินชายฝั่งทะเลของจังหวัด
จันทบุรี
ในระยะแรกพื้นทีด่ าเนินการของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ซึ่งตั้งอยู่ตาบลคลองขุด อาเภอท่าใหม่
จังหวัดจันทบุรี ครอบคลุม 16 หมู่บ้ าน มีพื้นที่บริเวณอ่าวคุ้งกระเบนและพื้นที่รอบนอกประมาณ 36,000 ไร่
(ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ, 2532) ต่อมาในปี พ.ศ.2556 ได้ขยายผลพื้นที่ดาเนินงานเป็น 33 หมู่บ้าน
โดยเป็ นหมู่บ้านเป้าหมายหลัก 23 หมู่บ้าน และหมู่บ้านขยายผลการดาเนินงาน 10 หมู่บ้าน มีพื้นที่ประมาณ
86,765 ไร่ (ศูน ย์ศึกษาการพัฒ นาอ่าวคุ้งกระเบน, 2556) การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒ นา
อ่าวคุ้ งกระเบนฯ มีค วามหลากหลาย แต่ พื้ นที่ ส่ วนมากใช้ ในด้ านการเกษตรประมาณ 20,115 ไร่ และป่ าไม้
ประมาณ 13,400 ไร่ ส่วนกิจกรรมการเลี้ยงกุ้งทะเลมีเพียง 1,532 ไร่ (มหาวิทยาลัยมหิดล, 2531, ศูนย์ศึกษาการ
พัฒ นาอ่าวคุ้งกระเบน, 2532, กรมพัฒ นาที่ดิน , 2535ก) ต่อมากรมพัฒ นาที่ดิน (2543) และประจวบ (2543)
ได้สารวจสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ จากภาพถ่ายทางอากาศปี พ.ศ. 2534
และภาพถ่ายดาวเทียมปี พ.ศ. 2539 พบว่าการใช้ประโยชน์ที่ดินยังคงเป็นด้านการเกษตร แต่มีการเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมาก เมื่อเทียบกับการใช้ประโยชน์ที่ดินปี พ.ศ. 2531 และในช่วงเวลาที่ผ่านมาข้อมูล
การจาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ มีค่อนข้างน้อยและไม่ทันสมัย การจาแนก
การใช้ประโยชน์ที่ดินครั้งล่าสุด ดาเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2543 และใช้ฐานข้อมูลของกรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ. 2535
(กรมพัฒนาที่ดิน, 2535ค) ซึ่งปัจจุบัน เป็นข้อมูลที่ล้าสมัย ทาให้การนาข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินประกอบการ
วางแผนพัฒนามีอย่างจากัด และไม่ทันต่อการพัฒนาอาชีพของเกษตรกร ดังนั้นการจาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ศูน ย์ศึกษาการพั ฒ นาอ่าวคุ้งกระเบนฯ เพื่ อปรับ ปรุงข้อมูล ให้ ทั นสมัย จึงมีความจาเป็ นและส าคัญ ต่อการวาง
แผนการพัฒนากิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมตรงกับความต้องการของเกษตรกร และภูมิสังคมเป็นอย่างมาก
การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographical Information System : GIS) ประกอบกับภาพถ่าย
ทางอากาศ ในการสารวจและจาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นการใช้เ ทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งทาให้การจัดทาแผนที่
การใช้ประโยชน์ที่ดิน ฐานข้อมูลกิจกรรมการพัฒนา และแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ในรูปแบบข้อมูลเชิงตัวเลข
สะดวก รวดเร็ว ตลอดจนสามารถแก้ไข ปรับปรุง และปรับเปลี่ยนข้อมูลให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา
ดังนั้นการจาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการสร้างฐานข้อมูลศูนย์ศึกษาการพัฒ นาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในครั้งนี้ จะทาให้ได้ข้อมูลแผนที่และข้อมูลพื้นฐานเชิงตัวเลข (Digital data)
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ที่ทันสมัย สามารถแก้ไข และปรับปรุงได้อย่างรวดเร็ว ทาให้สะดวกต่อการวางแผนพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด เพื่อสนองพระราชดาริพ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุล ยเดช และนโยบาย
รัฐบาล โดยเฉพาะการจัดทาแผนแม่บทการพัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ และการกาหนดแนวทาง
การพัฒนาแบบบูรณาที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรต่อไป
วัตถุประสงค์
1. ปรับปรุงแผนที่พื้นที่ดาเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ให้
ถูกต้อง และทันสมัย
2. จั ด ท าแผนที่ เชิ งตั ว เลข ประเมิ น และวิเคราะห์ ก ารใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น พื้ น ที่ ศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นา
อ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ปี พ.ศ. 2545 และ 2557
3. จั ดทาฐานข้อมูลด้านการเกษตร และการเลี้ยงกุ้งทะเล ประกอบแผนที่ พื้นที่ศูนย์ศึกษาการพั ฒ นา
อ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
อุปกรณ์และวิธีดาเนินการ
1. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒ นาอ่าวคุ้งกระเบนฯ จานวน 23 หมู่บ้าน อยู่ห่างจากอาเภอนายายอาม
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามทางหลวงหมายเลข 3 ประมาณ 9 กิโลเมตร และแยกเข้ามาทางทิศใต้ประมาณ
4 กิโลเมตร เข้าสู่พื้นที่โครงการบริเวณด้านทิศเหนือ ลักษณะขอบเขตพื้นที่โครงการเป็นแนวยาวจากทิศเหนือลงมา
ทางทิศใต้ไปจรดอ่าวไทย ดังแสดงในภาพที่ 1
ทิศเหนือ
จรดเขาน้อย
ทิศตะวันออก จรดคลองราพัน
ทิศใต้
จรดเขาตะเภาคว่า และบริเวณอ่าวไทย
ทิศตะวันตก จรดเขาบ่อเตย และบริเวณอ่าวไทย
พื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒ นาอ่าวคุ้งกระเบนฯ อยู่ในเขตอาเภอนายายอาม และ อาเภอท่าใหม่
จังหวัดจันทบุรี โดยพื้นที่ดาเนินการอยู่ในพิกัด ดังนี้
เส้นรุ้งที่ 123200 - 124100 เหนือ
เส้นแวงที่ 1015200 - 1015700 ตะวันออก
2. ข้อมูลและอุปกรณ์
ข้อมูลและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินการเพื่อจาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่า วคุ้ง
กระเบนฯ มีดังนี้
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2.1 แผนที่ ภู มิ ป ระเทศบ้ านโขดหอย หมายเลขระวาง 5334 II, L 7018 ปี พ.ศ. 2542 มาตราส่ ว น
1 : 50,000 จากกรมแผนที่ทหาร (ภาพที่ 1)
2.2 แผนที่ขอบเขตการปกครอง หมายเลขระวาง 5334 II, L 7018 ปี พ.ศ. 2548 มาตราส่วน 1 : 50,000
จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
2.3 แผนที่ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี ปี พ.ศ. 2530 บ้านโขดหอย หมายเลขระวาง 5334 II ปี พ.ศ.
2542 มาตราส่วน 1 : 50,000 จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ภาพที่ 2)
2.4 แผนที่ชุดดิน ปี พ.ศ. 2535 หมายเลขระวาง 5334 II มาตราส่วน 1 : 50,000 กรมพัฒนาที่ดิน
2.5 ภาพถ่ายทางอากาศออโธสีเชิงตัวเลข ปี พ.ศ. 2545 และ 2557 มาตราส่วน 1 : 50,000 จากกรม
แผนที่ทหาร (ภาพที่ 3 และ 4)
2.6 โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographical Information System : GIS )
2.7 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จานวน 1 ชุด ประกอบด้วย
- CPU Core i5 ความเร็ว 3.30 GHz
- Hard disk ขนาดความจุ 100 Gb หน่วยความจาสารอง 4 Gb
- จอภาพขนาด 17 นิ้ว
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี (Color laser printer)
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ภาพที่ 1 พื้นที่ดาเนินการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ จังหวัดจันทบุรี
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ภาพที่ 2 ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี ปี พ.ศ. 2530
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ภาพที่ 3 ภาพถ่ายทางอากาศออโธสีเชิงตัวเลข ปี พ.ศ. 2545 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
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ภาพที่ 4 ภาพถ่ายทางอากาศออโธสีเชิงตัวเลข ปี พ.ศ. 2557 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
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3. ขั้นตอนการดาเนินการ
การดาเนินการเพื่อจาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ดังแสดงในภาพที่ 5
- แผนที่ภูมิประเทศ

- แผนที่ขอบเขตการ
ปกครอง

แผนที่ป่าชายเลน
ปี พ.ศ. 2530

แผนที่ชุดดิน
Soil series ปี
พ.ศ.2535

การแปลภาพถ่าย
ข้อมูลทุติยภูมิ
(Secondary data)

1. รวบรวมแผนที่และ
ข้อมูลทุติยภูมิ

ภาพถ่ายทางอากาศ
ปี พ.ศ. 2545 และ 2557

ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS)

2. นาเข้าข้อมูลสู่ระบบ GIS
พร้อมจาแนกการใช้
ประโยชน์ที่ดนิ

แก้ไข
แผนที่การใช้
ประโยชน์ที่ดิน

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
ของแผนที่

3. ตรวจสอบแก้ไขแผนที่

ถูกต้อง

แผนที่พื้นที่
ดาเนินงานศูนย์
ศึกษาการพัฒนา
อ่าวคุ้งกระเบนฯ

แผนที่การใช้
ประโยชน์ที่ดิน
ปี พ.ศ. 2545
และ 2557

แผนที่พื้นที่เลี้ยงกุ้ง
ทะเล และป่าชายเลน 4. จั ด พิ มพ์ เผยแพ ร่ ก ารใช้
ปี พ.ศ. 2545
ประโยชน์ ที่ ดิ น ศู น ย์ ศึ ก ษา
และ 2557
การพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

ภาพที่ 5 ขั้นตอนการดาเนินงานการจาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
ซึง่ มีขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
3.1 รวบรวมข้อมูล ทุติยภูมิ (Secondary data) และแผนที่ลายเส้น หรือแผนที่รูปเชิงตัวเลขของพื้นที่
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ จากหน่วยราชการ หรือภาคเอกชนที่มีการดาเนินส่งเสริมและพัฒนาในพื้นที่
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
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3.2 จัดทาแผนที่พื้น ฐาน (Base map) จากแผนที่ภูมิประเทศบ้านโขดหอย หมายเลขระวาง 5334 II
ปี พ.ศ. 2542 มาตราส่วน 1 : 50,000 จากกรมแผนที่ทหาร โดยดาเนินการแปลงข้อมูลจากแผนที่รูปลายเส้นเป็น
แผนที่รูปเชิงตัวเลข เพื่อนาเข้าสู่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยใช้ระบบพิกัด UTM และพื้นหลักฐานแผนที่ระบบ
WGS 84
3.3 จั ด เตรี ย มแผนที่ ข อบเขตการด าเนิ น งานศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาอ่ า วคุ้ ง กระเบนฯ มาตราส่ ว น
1 : 50,000 จากแผนที่เชิงตัวเลขตามข้อ 3.2
3.4 ดาเนินการแปลงแผนที่ประกอบการดาเนินงานจากแผนที่รูปลายเส้นเป็นแผนที่เชิงตัวเลข เพื่อนาเข้า
สู่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ดังนี้
- แผนที่ขอบเขตการปกครองระดับหมู่บ้าน ตาบล และอาเภอ
- แผนที่แนวถนนสายหลัก และสายรอง
- แผนที่ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี ปี พ.ศ. 2530 บ้านโขดหอย หมายเลขระวาง 5334 II
ปี พ.ศ. 2542 มาตราส่วน 1 : 50,000
3.5 น าข้อมูล ภาพถ่ายทางอากาศออโธสี เชิงตัวเลข ปี พ.ศ. 2545 และ 2557 เข้าสู่ ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์
3.6 นาแผนที่ลายเส้นที่แปลงเป็นแผนที่เชิงตัวเลขเรียบร้อยแล้ว และภาพถ่ายทางอากาศที่เป็นข้อมูลเชิง
ตัวเลขทั้งหมด เข้าสู่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ปรับแก้ไขข้อมูลแผนที่ให้อยู่ในระบบเดียวกัน และพื้นที่ดาเนินการ
อยู่ในพิกัดเดียวกันให้สามารถซ้อนทับกันได้ เพื่อความสะดวก และความถูกต้องในการจาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
3.7 ดาเนิ นการซ้อนทับแผนที่ขอบเขตการดาเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ และแผนที่
ขอบเขตการปกครองระดับหมู่บ้าน ตาบล และอาเภอ พร้อมคานวณพื้นที่การดาเนินงานรายหมู่บ้าน เพื่อจัดทา
แผนที่การดาเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
3.8 นาเข้าข้อมูลเพื่อจาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ โดยนาแผนที่
ภูมิประเทศที่จัดเตรียมไว้ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็นแผนที่พื้นฐานในการดาเนินงาน นาภาพถ่ายทาง
อากาศออโธสีเชิงตัวเลข ปี พ.ศ. 2545 และ 2557 แผนที่ขอบเขตการปกครองฯ แผนที่แนวถนนสายหลัก สายรอง
และแผนที่ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี ปี พ.ศ. 2530 วางซ้อนทับแผนที่ภูมิประเทศพื้นที่ดาเนินงานศูนย์ศึกษา
การพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
3.9 ดาเนินการจาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ปี พ.ศ. 2545 และ 2557
ด้วยสายตา (Visual interpretation) โดยพิจารณาจากองค์ประกอบที่สาคัญ คือ รูปร่าง ขนาด ลักษณะเนื้อภาพ
รูปแบบ เงา สี ระดับโทนสี มิติความสูง และที่ตั้ง (สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,
2556)
o รูปร่าง (Shape) รูปร่างของวัตถุที่ปรากฏในภาพถ่ายทางอากาศมีทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
เช่น แม่น้า ลาคลอง และที่มนุษย์สร้าง เช่น คลองชลประทาน บ่อหรือสระน้า เป็นต้น ทาให้สามารถจาแนกการใช้
ประโยชน์
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บ่อเลี้ยงสัตว์น้า

บ่อหรือสระน้า

o ขนาด (Size) ขนาดของสิ่งที่ปรากฏให้เห็นในภาพถ่ายทางอากาศเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจ
ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไร

ป่าไม้ตามแนวเขา

ไม้ยืนต้น

o ลักษณะเนื้อภาพ (Texture) ความหยาบความละเอียดเป็นผลมาจากการรวมกันของจุดภาพ
ของวัตถุที่ปรากฏบนภาพถ่ายทางอากาศ ทาให้สามารถจาแนกการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ได้ เช่น ป่าชายเลนมีเนื้อ
ภาพที่ละเอียดกว่าป่าดิบชื้น

ป่าชายเลน

ป่าไม้
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o รูปแบบ (Pattern) เป็นการจัดวางเชิงพื้นที่ของสิ่งที่ปรากฏบนผิวดินในรูปภาพถ่ายทางอากาศ
ทั้งที่มีอยู่ตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมักเรียงตัวอยู่ในขอบเขตทรงเรขาคณิตชัดเจน

ยางพารา

ไม้ผล

o สี (Color, Tone) ระดับสีจะสัมพันธ์กับปริมาณแสงที่สะท้อนจากวัตถุ เช่น ต้นไม้จะดูดกลืน
และสะท้อนแสง ภาพที่ได้จะเป็นสีเขียว ขณะที่วัตถุอื่นจะมีความแตกต่าง เช่น นาข้าวที่เก็บเกี่ยวแล้วจะสีน้าตาล

นาข้าว
ไม้ยืนต้น
o ที่ตั้ง (Site) ที่ปรากฏบนภาพถ่ายทางอากาศ ทาให้ทราบลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่
นั้นๆ เช่น ป่าชายเลนและนากุ้งอยู่ติดกับชายฝั่งทะเล หรือแม่น้าลาคลองทีต่ ิดกับทะเล

ป่าชายเลน

นากุ้ง
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3.10 จัดพิมพ์แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ปี พ.ศ. 2545 และ 2557
ขนาดมาตราส่วน 1 : 25,000 เพื่อดาเนินการตรวจสอบความถูกต้องแผนที่
3.11 ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทางภาคสนาม โดยสุ่มตัวอย่างการจาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินจาก
แผนที่ โดยเฉพาะจุดที่ภาพถ่ายทางอากาศไม่ชัดเจน จานวน 10 จุด ของแต่ละประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินจาก
การแปลด้วยสายตาในแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ปี พ.ศ. 2545 และ 2557
ให้ครอบคลุมพื้นที่ดาเนินการ เพื่อทาการตรวจสอบในภาคสนาม
3.12 ปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลและแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินให้ถูกต้อง ตลอดจนคานวณพื้นที่พร้อม
จัดพิมพ์แผนทีก่ ารใช้ประโยชน์ที่ดินศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ปี พ.ศ. 2545 และ 2557
3.13 นาแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ปี พ.ศ. 2557 ซ้อนทับกับของ
ปี พ.ศ. 2545 เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ พร้อม
คานวณพื้นทีก่ ารเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
3.14 นาเข้าข้อมูล พื้นฐาน (Primary data) ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ดาเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒ นาอ่าวคุ้ง
กระเบนฯ เข้าสู่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อจัดสร้างฐานข้อมูลด้านการเกษตร และการเลี้ยงกุ้งทะเล
ผลการศึกษา
พื้นที่ดาเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
พื้นที่ดาเนินการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ จังหวัดจันทบุรี โดยประเมินเฉพาะพื้นทีด่ าเนินการ
หลัก จ านวน 23 หมู่บ้ าน ไม่ได้รวมพื้น ที่ ขยายผล 10 หมู่บ้ าน และพื้น ที่อ่าวคุ้งกระเบน มีพื้ นที่รวมประมาณ
56,083 ไร่ โดยแยกเป็ น สองอาเภอ คือ อาเภอท่ าใหม่ และอาเภอนายายอาม มีพื้ นที่ ป ระมาณ 31,374 และ
24,709 ไร่ ตามลาดับ (ภาพที่ 6) โดยครอบคลุม 4 ตาบล คือ ตาบลคลองขุด และตาบลราพัน อาเภอท่าใหม่ มี
พื้นที่ประมาณ 18,469 และ 12,905 ไร่ และอยู่ในตาบลสนามไชย และตาบลกระแจะ อาเภอนายายอาม มีพื้นที่
ประมาณ 21,764 และ 2,945 ไร่ ตามลาดับ (ภาพที่ 7) และการจาแนกในระดับหมู่บ้านมี 23 หมู่บ้าน โดยพื้นที่
ของหมู่บ้านอยู่ในช่วง 744 – 4,625 ไร่ โดยเฉลี่ยประมาณ 2,337 ไร่ต่อหมู่บ้าน (ภาพที่ 8 และตารางที่ 1)
ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านเชื่อมต่อกับระบบแผนที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประกอบด้วยจานวน
ครัวเรือนและจานวนประชากรใน 23 หมู่บ้าน ซึ่งมี 2,561 ครัวเรือน และ 8,429 คน ตามลาดับ รายได้บุคคลเฉลี่ย
อยู่ระหว่าง 46,232-136,054 บาทต่อปี ดังแสดงตารางที่ 2

15

ภาพที่ 6 พื้นที่ดาเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ อาเภอท่าใหม่ และอาเภอนายายอาม
จังหวัดจันทบุรี
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ภาพที่ 7 พื้นที่ดาเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ แยกเป็น 4 ตาบล
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ภาพที่ 8 พื้นที่ดาเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ครอบคลุม 23 หมู่บ้าน
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ตารางที่ 1 พื้นที่ดาเนินการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
หมู่บ้าน
ตาบลคลองขุด อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
1. บ้านสัตตบุศย์
2. บ้านนอกเขา
3. บ้านเนินประดู่
4. บ้านหมูดุด
5. บ้านเจ้าหลาว
6. บ้านเจ้าหลาว (หัวแหลม)
7. บ้านคุ้งกระเบน
8. บ้านอัมพวา
9. บ้านคลองขุด (บน)
10. บ้านคลองขุด
รวมพื้นที่
ตาบลราพัน อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
1. บ้านหนองหอย
2. บ้านเตาหม้อ
3. บ้านท่าศาลา
4. บ้านทุ่งสน
5. บ้านราพัน
รวมพื้นที่
ตาบลสนามไชย อาเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
1.บ้านหนองหงส์
2. บ้านหนองโพรง
3. บ้านคลองบอน
4. บ้านปากตะโปน
5. บ้านสนามไชย
6. บ้านสองพีน่ ้อง
7. บ้านท่าแคลง
รวมพื้นที่
ตาบลกระแจะ อาเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
1. บ้านนาซา
รวมพื้นที่
รวมพื้นที่ทั้งสิ้น

หมู่ที่

พื้นที่ (ไร่)

ร้อยละ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1,100
1,460
1,088
1,886
1,795
2,760
745
4,626
1,404
1,605
18,469

1.96
2.60
1.94
3.36
3.20
4.92
1.33
8.25
2.50
2.86

1
2
3
4
8

2,320
1,089
3,274
2,278
3,944
12,905

4.14
1.94
5.84
4.06
7.03

1
2
3
4
5
6
7

4,285
3,736
3,034
2,769
2,889
2,011
3,040
21,764

7.64
6.66
5.41
4.94
5.15
3.59
5.42

3

2,945

5.25

2,945
56,083.00

100
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ตารางที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านพื้นที่ดาเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
หมู่บ้าน

หมู่ที่

ตาบล

สัตตบุศย์
นอกเขา
เนินประดู่
หมูดุด
เจ้าหลาว
เจ้าหลาว (หัวแหลม)
คุ้งกระเบน
อัมพวา
คลองขุด (บน)
คลองขุด
หนองหอย
เตาหม้อ
ท่าศาลา
ทุ่งสน
ราพัน
หนองหงส์
หนองโพรง
คลองบอน
ปากตะโปน
สนามไชย
สองพี่น้อง
ท่าแคลง
นาซา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
8
1
2
3
4
5
6
7
3

คลองขุด
คลองขุด
คลองขุด
คลองขุด
คลองขุด
คลองขุด
คลองขุด
คลองขุด
คลองขุด
คลองขุด
ราพัน
ราพัน
ราพัน
ราพัน
ราพัน
สนามไชย
สนามไชย
สนามไชย
สนามไชย
สนามไชย
สนามไชย
สนามไชย
กระแจะ

อาเภอ

ท่าใหม่
ท่าใหม่
ท่าใหม่
ท่าใหม่
ท่าใหม่
ท่าใหม่
ท่าใหม่
ท่าใหม่
ท่าใหม่
ท่าใหม่
ท่าใหม่
ท่าใหม่
ท่าใหม่
ท่าใหม่
ท่าใหม่
นายายอาม
นายายอาม
นายายอาม
นายายอาม
นายายอาม
นายายอาม
นายายอาม
นายายอาม

จังหวัด

จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี

พื้นที่
(ไร่)

จานวน
ครัวเรือน

1,099.50
1,460.67
1,088.03
1,886.11
1,795.12
2,760.06
744.58
4,625.70
1,404.34
1,605.26
2,320.17
1,088.92
3,273.61
2,277.99
3,944.37
4,284.66
3,735.77
3,034.05
2,769.21
2,888.80
2,010.75
3,040.23
1,225.23

168
83
88
110
168
190
48
133
107
63
100
32
92
152
120
62
110
98
75
112
127
197
126

จานวน
ประชากร
(คน)
311
385
273
405
637
625
138
402
428
190
284
81
318
490
417
230
324
316
228
441
373
609
524

อาชีพ

เกษตรกรรม
เกษตรกรรม
เกษตรกรรม/ประมง
เกษตรกรรม/ประมง
เกษตรกรรม/ประมง
เกษตรกรรม/ประมง
เกษตรกรรม/ประมง
เกษตรกรรม/ประมง
เกษตรกรรม/ประมง
เกษตรกรรม/ประมง
เกษตรกรรม
เกษตรกรรม
เกษตรกรรม
เกษตรกรรม
เกษตรกรรม
เกษตรกรรม
เกษตรกรรม
เกษตรกรรม
เกษตรกรรม/ประมง
เกษตรกรรม
เกษตรกรรม/ประมง
เกษตรกรรม/ประมง
เกษตรกรรม/ประมง

รายได้บุคคล
เฉลี่ย
(บาท/ปี)
119,215
62,572
75,642
90,865
84,246
62,836
76,422
121,194
87,907
136,054
119,369
80,330
54,935
48,998
59,277
73,302
76,442
80,139
59,795
46,232
80,740
65,813
67,637
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ฐานข้อมูลเชื่อมโยงกับแผนที่เชิงตัวเลข (Digital data)
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ และพัฒ นาเป็นศูนย์เรียนรู้หรือจุดเรียนรู้ในสาขา
อาชีพ ด้ านการเกษตร ประมง และการแปรรูป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ในพื้ น ที่ ด าเนิ น งานของศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาอ่ า ว
คุ้งกระเบนฯ เพื่อเป็นจุดบริการศึกษาดูงานแก่เกษตรกร มีจานวน 14 แห่ง โดยแบ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ 8 แห่ง และ
จุดเรียนรู้ 6 แห่ง กระจายอยู่ในตาบลคลองขุด ตาบลราพัน อาเภอท่าใหม่ และตาบลสนามไชย อาเภอนายายอาม
จั งหวัด จั น ทบุ รี เช่ น ศู น ย์ เรี ย นรู้ ก ารผลิ ต พื ช ผั ก ผลไม้ ป ลอดสารพิ ษ ศู น ย์ เรีย นรู้ก ารเลี้ ย งกุ้ ง ทะเลด้ ว ยระบบ
ชลประทานน้าเค็ม เป็นต้น (ภาพที่ 9 และตารางที่ 3)
โรงเรี ย นที่ ได้รั บ การส่ งเสริ มและสนับ สนุ นพั ฒ นาด้ านการเกษตร ปศุสั ตว์ และประมง มี จานวน 11
โรงเรียน มีจานวนนักเรียน 594 คน ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จานวน 10 และ
1 โรงเรียน ตามลาดับ โดยดาเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตร ปศุสัตว์ และประมง เพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้การประกอบอาชีพ และเป็นการดาเนินโครงการอาหารกลางวันแก่นักเรียน (ภาพที่ 9)
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ที่เป็นที่นิยมเยี่ยมชมของนักท่องเที่ยว
ในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ มีจานวน 6 แห่ง ประกอบด้วยโรงเพาะพันธุ์ปลาการ์ตูน สะพาน
ทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้าเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
หน่ วยสาธิ ต การเลี้ ย งสั ต ว์ น้ าในกระชั งอ่ าวคุ้ งกระเบน โขดหิ น สี ช มพู เขาบ่ อ เตย และจุ ด ชมวิ ว เนิ น นางพญา
(ภาพที่ 10)
ข้อมูล โครงการอนุ รักษ์พัน ธุกรรมพืช โดยเป็นข้อมูลของโรงเรียน องค์การปกครองส่ วนท้องถิ่นที่ร่ว ม
กิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จานวน 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ สานักงาน
เทศบาลตาบลสนามไชย โรงเรียนวัดคลองขุด และโรงเรียนมัธยมท่าแคลง (ภาพที่ 10)
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ภาพที่ 9 โรงเรียน ศูนย์เรียนรู้ และจุดเรียนรู้ในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
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ตารางที่ 3 ศูนย์เรียนรู้ (ศรพ.) และจุดเรียนรู้พื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
ที่

ชื้อศูนย์/จุดเรียนรู้

1 ศรพ.การเลี้ยงกุ้งทะเลด้วยระบบ
ชลประทานน้าเค็ม
2 ศรพ.การผลิตผักและผลไม้ให้มี
คุณภาพปลอดภัย
3 ศรพ.เกษตรผสมผสาน
4 ศรพ.กลุ่มผลิตข้าวพันธุ์ดีครบวงจร
และโรงสีข้าวชุมชน
5 ศรพ.การเลี้ยงและแปรรูปชันโรง
6 ศรพ.เกษตรทฤษฎีใหม่
7 ศรพ.กลุ่มหอยนางรมครบวงจร
8 ศรพ.กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอ่าวคุ้ง
กระเบน
9 จุดเรียนรู้กลุม่ แม่บ้านเกษตรกรบ้าน
ท่าศาลา
10 จุดเรียนรู้กลุม่ แปรรูปผลไม้ลอยแก้ว
11 จุดเรียนรู้เกษตรต้นแบบในการ
จัดทาบัญชี
12 จุดเรียนรู้กลุม่ อนุรักษ์ทรัพยากร
ประมงชายฝั่งเจ้าหลาว
13 จุดเรียนรู้กลุม่ ผลิตเพื่อการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์เห็ด
14 จุดเรียนรู้การอนุรักษ์พันธุ์ปูม้า

หมู่
ตาบล
ที่
7 สนามไชย

อาเภอ

จังหวัด

ประธาน

นายายอาม

จันทบุรี

นายดารง เสนาะสรรพ์

8

ราพัน

ท่าใหม่

จันทบุรี

8
8

ราพัน
ราพัน

ท่าใหม่
ท่าใหม่

8
3
8
7

ราพัน
ราพัน
คลองขุด
คลองขุด

3

มาตรฐาน

กิจกรรม

พิกัด

การเลีย้ งกุ้งทะเล

814582/1395317

นายฉลวย จันทแสง

GAP
มกษ.7401-2552
GAP

สวนผลไม้

818507/1404262

จันทบุรี
จันทบุรี

นายนวน รอดเจริญ
นายอานวย พันธุ์มณี

-

สวนผลไม้
ผลิตภัณฑ์ข้าว

819206/1391093
815278/1403401

ท่าใหม่
ท่าใหม่
ท่าใหม่
ท่าใหม่

จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี

นายจักรชัย เสมสฤษดิ์
นางสาวมะลิ คันธีระ
นางพิกุล น้ามหาเจริญ
นางประนอม บูรณะภานุชพันธ์

อย., GMP
-

การเลีย้ งชันโรง
ทฤษฎีใหม่
ผลิตภัณฑ์หอยนางรม
กะปิ/น้าปลา

817725/1402553
817129/1400185
819062/1398617
814480/1391714

ราพัน

ท่าใหม่

จันทบุรี

นางอรชร เพิ่มพวก

อย.

น้ามังคุด

816601/1399734

1
8

ราพัน
ราพัน

ท่าใหม่
ท่าใหม่

จันทบุรี
จันทบุรี

นางวรันธร ศรีทองคา
นางบุญมา ศรีคงรักษ์

-

สละลอยแก้ว
จัดทาบัญชี

816425/1399605
815612/1403278

6

คลองขุด

ท่าใหม่

จันทบุรี

นายสมาน รุ่งเรือง

-

ปูม้า

819163/1388226

5

คลองขุด

ท่าใหม่

จันทบุรี

นายสราญพงศ์ จงใจจิตร

-

น้าเห็ดหลินจือ

818053/1389148

7

สนามไชย

นายายอาม

จันทบุรี

นายนิวัติ ธัญญะชาติ

-

ปูม้า

813174/1393879
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ภาพที่ 10 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และแหล่งท่องเที่ยวศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
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การใช้ประโยชน์ที่ดินศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ในปี พ.ศ. 2545
จากภาพถ่ายทางอากาศ ปี พ.ศ. 2545 สามารถจาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ดาเนินงานศูนย์
ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ประมาณ 56,083 ไร่ ออกเป็น 12 ประเภท ประกอบด้วย สวนผลไม้/ไม้ยืนต้น
ป่าไม้ สวนยางพารา นาข้าว พื้นที่เลี้ยงกุ้งทะเล ป่าชายเลน ที่อยู่อาศัยชุมชน ป่าเสม็ด ป่าละเมาะ บ่อน้า/สระน้า
พื้นที่ที่ไม่ใช้ประโยชน์ และคลองธรรมชาติ โดยเป็นการใช้ที่ดินในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรมากที่สุด ได้แก่
สวนผลไม้/ไม้ยืนต้น สวนยางพารา นาข้าว และพื้นที่เลี้ยงกุ้งทะเล ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 15,382, 7,824, 5,932 และ
4,654 ไร่ ตามล าดับ นอกจากนี้ ยังมี การใช้ที่ดินเพื่อประโยชน์ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญ
ได้แก่ ป่าไม้ ป่าชายเลน ป่าเสม็ด และป่าละเมาะ โดยมีพื้นที่ประมาณ 11,442, 3,379, 1,647 และ 1,081 ไร่
ตามลาดับ ส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินในด้านอื่นๆ เช่น ที่อยู่อาศัยชุมชน พื้นทีท่ ไี่ ม่ใช้ประโยชน์ บ่อน้า/สระน้า และ
คลองธรรมชาติ มีพื้นที่ประมาณ 3,283, 610, 429 และ 420 ไร่ (ตารางที่ 4 และภาพที่ 11)
ตารางที่ 4 การจาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ในปี พ.ศ. 2545
ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน
พื้นที่ (ไร่)
ร้อยละ
1. สวนผลไม้/ไม้ยืนต้น
15,382
27.43
2. ป่าไม้
11,442
20.40
3. สวนยางพารา
7,824
13.95
4. นาข้าว
5,932
10.58
5. พื้นที่เลี้ยงกุ้งทะเล
4,654
8.30
6. ป่าชายเลน
3,379
6.02
7. ที่อยู่อาศัยชุมชน
3,283
5.85
8. ป่าเสม็ด
1,647
2.94
9. ป่าละเมาะ
1,081
1.93
10. พื้นที่ไม่ใช้ประโยชน์
610
1.09
11. บ่อน้า/สระน้า
429
0.76
12. คลองธรรมชาติ
420
0.75
รวม
56,083
100
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ภาพที่ 11 การใช้ประโยชน์ที่ดินศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ในปี พ.ศ. 2545
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การใช้ประโยชน์ที่ดินศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ในปี พ.ศ. 2557
จากภาพถ่ายทางอากาศ ปี พ.ศ. 2557 จาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ดาเนินการศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ประมาณ 56,083 ไร่ ออกเป็น 12 ประเภท ประกอบด้วย สวนผลไม้/ไม้ยืนต้น ป่าไม้
สวนยางพารา นาข้าว พื้นที่เลี้ยงกุ้งทะเล ป่ าชายเลน ที่อยู่อาศัย ชุมชน ป่าเสม็ด ป่าละเมาะ บ่อน้า/สระน้า
พื้นที่ไม่ใช้ประโยชน์ และคลองธรรมชาติ การใช้ที่ดินยังคงประกอบอาชีพด้านการเกษตรมากที่สุด ได้แก่ สวน
ยางพารา สวนผลไม้/ไม้ยืนต้น พื้นที่เลี้ยงกุ้งทะเล และนาข้าว มีพื้นที่ประมาณ 13,864, 11,637, 5,042 และ
2,470 ไร่ ตามลาดับ และมีการใช้ประโยชน์ที่ดินในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ที่สาคัญ ได้แก่ ป่าไม้
ป่าชายเลน ป่าเสม็ด และป่าละเมาะ มีพื้นที่ประมาณ 11,390, 2,906, 1,358 และ 337 ไร่ ตามลาดับ ส่วนการใช้
ประโยชน์ที่ดินในด้านอื่นๆ เช่น ที่อยู่อาศัยชุมชน พื้นที่ไม่ใช้ประโยชน์ บ่อน้า/สระน้า และคลองธรรมชาติ มี
พื้นที่ประมาณ 5,331, 985, 444 และ 318 ไร่ (ตารางที่ 5 และภาพที่ 12)
ตารางที่ 5 การจาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ในปี พ.ศ. 2557
ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน
พื้นที่ (ไร่)
ร้อยละ
1. สวนผลไม้/ไม้ยืนต้น
11,637
20.75
2. ป่าไม้
11,390
20.31
3. สวนยางพารา
13,864
24.72
4. นาข้าว
2,470
4.40
5. พื้นที่เลี้ยงกุ้งทะเล
5,042
8.99
6. ป่าชายเลน
2,906
5.18
7. ที่อยู่อาศัยชุมชน
5,331
9.51
8. ป่าเสม็ด
1,358
2.42
9. ป่าละเมาะ
337
0.60
10. พื้นที่ไม่ใช้ประโยชน์
985
1.76
11. บ่อน้า/สระน้า
444
0.79
12. คลองธรรมชาติ
318
0.57
รวม
56,083
100
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ภาพที่ 12 การใช้ประโยชน์ที่ดินศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ในปี พ.ศ. 2557
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การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินระหว่างปี พ.ศ. 2545 และ 2557
การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่ดาเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ในช่วงระยะเวลา
12 ปี ตั้งแต่ปี 2545 ถึงปี 2557 พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินทางด้านการเกษตรอย่างชัดเจน
โดยในปี พ.ศ. 2557 กิจกรรมที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพิ่มมากขึ้น ได้แก่ สวนยางพารา ที่อยู่อาศัยชุมชน พื้นที่
เลี้ยงกุ้งทะเล และพื้นที่ไม่ใช้ประโยชน์ ประมาณ 6,040, 2,048, 388 และ 376 ไร่ ตามลาดับ แต่สวนผลไม้/ไม้
ยื น ต้ น นาข้ า ว และป่ า ชายเลน มี พื้ น ที่ ล ดลงประมาณ 3,745, 3,462 และ 473 ไร่ ตามล าดั บ ดั งแสดง
ในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
ระหว่างปี พ.ศ. 2545 และ 2557
ประเภท
ปี พ.ศ. 2545
ปี พ.ศ. 2557
การเปลี่ยนแปลง
(ไร่)
(ไร่)
(ไร่)
1. สวนผลไม้/ไม้ยืนต้น
15,382
11,637
3,745
2. สวนยางพารา
7,824
13,864
6,040
3. ป่าไม้
11,442
11,390
52
4. ป่าเสม็ด
1,647
1,358
289
5. ป่าละเมาะ
1,081
337
744
6. ป่าชายเลน
3,379
2,906
473
7. นาข้าว
5,932
2,470
3,462
8. พื้นที่เลี้ยงกุ้งทะเล
4,654
5,042
388
9. บ่อน้า/สระน้า
429
444
15
10. คลองธรรมชาติ
420
318
102
11. ทีอ่ ยู่อาศัยชุมชน
3,283
5,331
2,048
12. พื้นที่ไม่ใช้ประโยชน์
610
986
376
รวม
56,083
56,083

เพิ่ม/ลด
ลด
เพิ่ม
ลด
ลด
ลด
ลด
ลด
เพิ่ม
เพิ่ม
ลด
เพิ่ม
เพิ่ม

พื้นที่ป่าชายเลน ปี พ.ศ. 2545 และ 2557
พื้นที่ป่าชายเลนในพื้นที่ดาเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ลดลงอย่างต่อเนื่องจากพื้นที่
ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี ปี พ.ศ. 2530 ซึ่งมีพื้นที่ 5,840 ไร่ ลดลงเหลือ 3,379 และ 2,906 ไร่ ในปี
พ.ศ. 2545 และ 2557 ตามลาดับ (ภาพที่ 13 และ 14) โดยในปี พ.ศ. 2557 มีพื้นที่ป่าชายเลนที่เหลืออยู่ใน
และนอกเขตป่ าชายเลนตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ปี พ.ศ. 2530 ประมาณ 2,290 และ 616 ไร่ ตามล าดั บ
(ตารางที่ 7 และ 8)
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ภาพที่ 13 พื้นที่ป่าชายเลนศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ในปี พ.ศ. 2545
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ภาพที่ 14 พื้นที่ป่าชายเลนศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ในปี พ.ศ. 2557
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ตารางที่ 7 พื้นที่ป่าชายเลนศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ปี พ.ศ. 2545 ในเขตป่าชายเลน
ตามมติคณะรัฐมนตรี ปี พ.ศ. 2530
ตาบล/อาเภอ
เขตป่าชายเลนตาม
ป่าชายเลน
รวมพื้นที่ป่าชายเลน
มติ ครม. ปี พ.ศ.
ปี พ.ศ. 2545 (ไร่)
ปี พ.ศ. 2545
2530 (ไร่)
(ไร่)
ในเขตฯ นอกเขตฯ
1. ตาบลคลองขุด อาเภอท่าใหม่
3,419
1,388
71
1,459
2. ตาบลราพัน อาเภอท่าใหม่
904
267
511
778
3. ตาบลสนามไชย อาเภอนายายอาม
1,517
910
232
1,142
4. ตาบลกระแจะ อาเภอนานยายอาม
รวมพื้นที่
5,840
2,565
814
3,379
ตารางที่ 8 พื้นที่ป่าชายเลนศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ปี พ.ศ. 2557 ในเขตป่าชายเลน
ตามมติคณะรัฐมนตรี ปี พ.ศ. 2530
ตาบล/อาเภอ
เขตป่าชายเลนตาม
ป่าชายเลน
รวมพื้นที่ป่าชายเลน
มติ ครม. ปี พ.ศ.
ปี พ.ศ. 2557 (ไร่)
ปี พ.ศ. 2557
2530 (ไร่)
(ไร่)
ในเขตฯ นอกเขตฯ
1. ตาบลคลองขุด อาเภอท่าใหม่
3,419
1,422
141
1,563
2. ตาบลราพัน อาเภอท่าใหม่
904
8
357
365
3. ตาบลสนามไชย อาเภอนายายอาม
1,517
860
118
978
4. ตาบลกระแจะ อาเภอนานยายอาม
รวมพื้นที่
5,840
2,290
616
2,906
พื้นที่เลี้ยงกุ้งทะเลที่อยู่ในป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี ปี พ.ศ. 2530
ในปี พ.ศ. 2545 และ 2557 พื้นที่เลี้ยงกุ้งทะเลบริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ที่อยู่ใน
และนอกเขตป่ าชายเลนตามมติคณะรัฐ มนตรี ปี พ.ศ. 2530 มีทั้งสิ้ น 4,654 และ 5,042 ไร่ โดยเป็น พื้นที่
เลี้ ย งกุ้ ง ทะเลที่ อ ยู่ ในเขตป่ าชายเลนตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ปี พ.ศ. 2530 จ านวน 2,064 และ 1,939 ไร่
ตามลาดับ และพื้นที่เลี้ยงกุ้งทะเลที่อยู่นอกเขตป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี ปี พ.ศ. 2530 จานวน 2,590
และ 3,103 ไร่ ตามลาดับ (ตารางที่ 9 และ 10, ภาพที่ 15 และ 16)
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ตารางที่ 9 พื้นที่การเลี้ยงกุ้งทะเลศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ปี พ.ศ. 2545 ในเขตป่าชายเลน
ตามมติคณะรัฐมนตรี ปี พ.ศ. 2530
ตาบล/อาเภอ
เขตป่าชายเลนตาม พื้นที่เลี้ยงกุ้งทะเล
รวมพื้นที่เลี้ยงกุ้งทะเล
มติ ครม. ปี พ.ศ.
ปี พ.ศ. 2545 (ไร่)
ปี พ.ศ. 2545
2530 (ไร่)
(ไร่)
ในเขตฯ นอกเขตฯ
1. ตาบลคลองขุด อาเภอท่าใหม่
3,419
1,665
1,201
2,866
2. ตาบลราพัน อาเภอท่าใหม่
904
3. ตาบลสนามไชย อาเภอนายายอาม
1,517
399
1,389
1,788
4. ตาบลกระแจะ อาเภอนานยายอาม
รวมพื้นที่
5,840
2,064
2,590
4,654
ตารางที่ 10 พื้นที่เลี้ยงกุ้งทะเลศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ปี พ.ศ. 2557 ในเขตป่าชายเลน
ตามมติคณะรัฐมนตรี ปี พ.ศ. 2530
ตาบล/อาเภอ
เขตป่าชายเลน
พื้นที่เลี้ยงกุ้งทะเล
รวมพื้นที่ป่าชายเลน
ตามมติ ครม. ปี
ปี พ.ศ. 2557 (ไร่)
ปี พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2530 (ไร่) ในเขตฯ นอกเขตฯ
(ไร่)
1. ตาบลคลองขุด อาเภอท่าใหม่
3,419
1,488
1,130
2,618
2. ตาบลราพัน อาเภอท่าใหม่
904
3. ตาบลสนามไชย อาเภอนายายอาม
1,517
451
1,613
2,064
4. ตาบลกระแจะ อาเภอนานยายอาม
360
360
รวมพื้นที่

5,840

1,939

3,103

5,042
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ภาพที่ 15 พื้นที่เลี้ยงกุ้งทะเลศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ในปี พ.ศ. 2545

34

ภาพที่ 16 พื้นที่เลี้ยงกุ้งทะเลศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ในปี พ.ศ. 2557

35

ฐานข้อมูลฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล 4.0
ข้อมูลฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ปี พ.ศ. 2557 ซึ่งมีพื้นที่เลี้ยงกุ้งทะเลทั้งหมด
5,042 ไร่ จานวน 462 ฟาร์ม เป็นฟาร์มขนาด 0.4 – 115.0 ไร่ กระจายอยู่ในอาเภอท่าใหม่ และอาเภอนายายอาม
โดยฟาร์มที่ ได้รับ การรับ รองมาตรฐาน GAP จานวน 109 ฟาร์ม ฟาร์มที่ ไม่ได้รับ การรับ รองเนื่องจากหยุด
กิจการหรือหมดอายุนานแล้ว จานวน 317 ฟาร์ม และฟาร์ม ที่การรับรองเริ่มหมดอายุ จานวน 36 ฟาร์ม โดย
ทุกฟาร์มมีฐานข้อมูลผู้เลี้ยงกุ้งทะเลอยู่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในรูปแบบเชิงตัวเลข (Digital data) โดย
ฐานข้อมูลการเลี้ยงกุ้งทะเลจะแสดง ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เลขบัตรประชาชน ทะเบียนฟาร์ม มาตรฐานฟาร์ม จานวน
พื้น ที่ฟาร์ม ตาแหน่ งที่ตั้งฟาร์ม วัน เริ่มต้น และวัน หมดอายุ การรับ รองมาตรฐานฟาร์ม การปลดปล่ อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ และผลผลิตกุ้งทะเล เป็นต้น ดังแสดงในตารางที่ 11 และภาพที่ 17 – 24
ตารางที่ 11 ฐานข้อมูลฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

รายการ
ลาดับที่_ฟาร์ม
คานาหน้า
ชื่อ
สกุล
เลขบัตรประชาชน
บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตาบล
อาเภอ
จังหวัด
โทรศัพท์
ทะเบียนฟาร์ม
เลขที่ใบรับรอง
มาตรฐานฟาร์ม
วันที่ออกใบรับรอง
วันหมดอายุ
พื้นที่ฟาร์ม (ไร่)
พิกัดฟาร์ม N
พิกัดฟาร์ม E
ผลผลิต (ตัน)
คาร์บอน 2556 (ก.ก. CO2/รอบ)
คาร์บอน 2557 (ก.ก. CO2/รอบ)

ข้อมูล
0001
นาง
รจนา
คุณาเกื้อ
3220300763576
11/2
8
คลองขุด
ท่าใหม่
จันทบุรี
2201014501
1501015501727
GAP
22 กันยายน 2557
21 กันยายน 2561
10.41
819595
1390275
30
6.56
4.32
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ภาพที่ 17 ฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ที่ได้รับการรับรองมีมาตรฐาน GAP
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ภาพที่ 18 ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเลี้ยงกุ้งทะเล ในปี พ.ศ. 2556
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ภาพที่ 19 ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเลี้ยงกุ้งทะเลในปี พ.ศ. 2557
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ภาพที่ 20 พื้นที่ป่าชายเลนในปี พ.ศ. 2545 ที่อยู่ในเขตและนอกเขตป่าชายเลนตาม
มติคณะรัฐมนตรี ปี พ.ศ. 2530

40

ภาพที่ 21 พื้นที่ป่าชายเลนในปี พ.ศ. 2557 ที่อยู่ในเขตและนอกเขตป่าชายเลนตาม
มติคณะรัฐมนตรี ปี พ.ศ. 2530
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ภาพที่ 22 พื้นที่เลี้ยงกุ้งทะเลในปี พ.ศ. 2545 ที่อยู่ในเขตและนอกเขตป่าชายเลนตาม
มติคณะรัฐมนตรี ปี พ.ศ. 2530
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ภาพที่ 23 พื้นที่เลี้ยงกุ้งทะเลในปี พ.ศ. 2557 ที่อยู่ในเขตและนอกเขตป่าชายเลนตาม
มติคณะรัฐมนตรี ปี พ.ศ. 2530
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ภาพที่ 24 ฐานข้อมูลฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
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สรุปและวิจารณ์ผล
การจ าแนกและประเมิน พื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน พร้อมทั้งการจัดทาฐานข้อมูลการเลี้ยงกุ้งทะเล
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ประกอบกับข้อมูลทุติยภูมิ แผนที่
ภูมิประเทศ ภาพถ่ายทางอากาศ ในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาการดาเนินงานของศูนย์ศึกษา
การพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ เนื่องจากสามารถดาเนินการได้สะดวกรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถแก้ไข และเพิ่มเติม
ข้อมูลให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา ซึ่งสอดคล้องกับ Burrough (1986) ที่กล่าวว่า GIS เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมและสะสมข้อมูลไว้เพื่อเรียกใช้ได้ตามความต้องการ ทั้งสามารถเปลี่ยนแปลงและแสดงผลข้อมูลเชิงพื้นที่
จากผิ วโลกเพื่ อวัตถุประสงค์ ต่างๆ สอดคล้ องกับกรมพัฒ นาที่ดิน (2535ข) นวรัตน์ (2541) และสุ ระ (2535)
กล่าวว่าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เป็นระบบที่สามารถใช้สนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อมได้อย่างมีป ระสิ ทธิภ าพ เป็ น ที่นิยมแพร่ห ลายในปัจจุบัน โดยมีการนาเทคโนโลยีที่เกิดจากการ
ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในกระบวนการสร้างฐานข้อมูล การจัดการ การวิเคราะห์ และการนาเสนอข้อมูลทั้ง
ข้อมูลเชิงพื้นที่ (spatial data) และข้อมูลเชิงบรรยายหรือข้อมูลคุณสมบัติ (non-spatial data) แต่การที่จะให้
มีการใช้ระบบอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพนั้น บุคลากรที่เกี่ยวข้องควรทาความเข้าใจในเบื้องต้นว่าระบบ
GIS ไม่ใช่อุป กรณ์ ห รื อเครื่องมือวิเศษที่ ส ามารถทาทุ กอย่างได้ ความถูกต้องของแผนที่ ห รือข้อมูล ในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ขึ้นอยู่กับการน าเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง จึงจะได้ผลลัพธ์ที่ดี การดาเนินการจาแนกการใช้
ประโยชน์ที่ดินศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ด้วยภาพถ่ายทางอากาศ ในครั้งนี้มีข้อจากัดบางประการ
เนื่องจากภาพถ่ายทางอากาศหรือภาพถ่ายดาวเทียมมีราคาสูงมาก ทาให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
ไม่สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน และปรับปรุงข้อมูลด้านการพัฒนาการเกษตรด้วย
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้อย่างต่อเนื่อง
พื้นที่ดาเนินการหลักของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ อยู่ในสองอาเภอ คือ อาเภอท่าใหม่
และอ าเภอนายายอาม จั งหวัด จั น ทบุ รี ครอบคลุ ม 23 หมู่บ้ าน พื้ น ที่ ดาเนิ น การประมาณ 56,083 ไร่ มี
ครัวเรือน 2,561 ครอบครัว ประชากร 8,429 คน รายได้ครัวเรือนเฉลี่ย 246,707 บาท/ปี ซึง่ ยังเป็นข้อมูลเดิม
จาเป็นต้องปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย แต่ยังขาดการสนับสนุนข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเท่าที่ควรจากหน่วยงานต่างๆ
เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและรวมกลุ่มเป็นศูนย์เรียนรู้หรือจุดเรียนรู้ในด้านพัฒนาการ
เกษตร ประมง และแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร จานวน 14 แห่ง โดยมีการกระจายอยู่ในสองอาเภอ และเป็น
แหล่งเรียนรู้ สร้างรายได้ให้แก่กลุ่มเกษตรกร เช่น กลุ่มผลิตผักและผลไม้ให้มีคุณภาพปลอดภัย และกลุ่มหอย
นางรมครบวงจรอ่าวคุ้งกระเบน เป็นต้น การจัดทาฐานข้อมูลศูนย์เรียนรู้ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทาให้
สะดวกรวดเร็วต่อการกาหนดรูปแบบการพัฒนาให้แก่กลุ่มเกษตรกร เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการดาเนินงาน
การจ าแนกการใช้ป ระโยชน์ที่ดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒ นาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ปี พ.ศ. 2545 และ 2557
เกษตรกรส่วนมากยังคงประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร ได้แก่ สวนผลไม้ซึ่งเป็นอาชีพดั้งเดิมที่สืบทอดกันมา
มีพื้น ที่ป ระมาณ 15,382 และ 11,637 ไร่ รองลงมาเป็นการทาสวนยางพารามีพื้นที่ประมาณ 7,824 และ
13,864 ไร่ ตามล าดับ ซึ่งเป็น ลักษณะเดียวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒ นาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
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ที่ศึกษาในปี พ.ศ. 2531, 2535 และ 2543 โดยเกษตรกรส่วนมากมีอาชีพ ทาสวนผลไม้ (มหาวิทยาลัยมหิดล,
2531 กรมพัฒนาที่ดิน, 2535ก กรมพัฒนาที่ดิน, 2543 และประจวบ, 2543) ซึ่งสอดคล้องกับคณะกรรมการ
สถิติระดับจังหวัดจันทบุรี (2557) ที่รายงานว่าประชาชนจังหวัดจันทบุรีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทาสวนผลไม้
โดยมีพื้นที่ 2,200,675 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 70.44 ของพื้นที่การเกษตร การจาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินของ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ในครั้งนี้ไม่สามารถแยกชนิดไม้ผลให้ชัดเจนได้ว่าเป็น ทุเรียน มังคุด เงาะ
หรือไม้ยืนต้น เนื่องจากภาพถ่ายทางอากาศยังมีความละเอียดไม่ เพียงพอ ประกอบกับเกษตรกรนิยมปลูกไม้ผล
แบบผสมผสาน และไม่ได้เป็นแปลงขนาดใหญ่ หากต้องการแยกชนิดไม้ผลให้ชัดเจน ควรใช้ภาพถ่ายทางอากาศ
ที่มีความละเอียดชัดเจนสูง และมีมาตราส่วนขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้น เช่น มาตรส่วน 1 : 4,000 เป็นต้น
การใช้ประโยชน์ที่ดินศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ในช่วงระยะเวลา 12 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545
ถึงปี พ.ศ. 2557 พบการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในปี พ.ศ. 2557 เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2545 โดยพื้นที่
สวนผลไม้/ไม้ยืนต้น นาข้าว และป่าไม้ประเภทต่างๆ ลดลงประมาณ 3,745, 3,462 และ 1,558 ไร่ ตามลาดับ
พื้นที่ดังกล่าวอาจถูกปรับเปลี่ยนไปเป็นพื้นที่ปลูกยางพารา เนื่องจากตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ยางพารามีราคาสูงแต่
ราคาผลไม้ตกต่า อีกทั้งได้รับการส่งเสริมการปลูกยางพารา ทาให้ในปี พ.ศ. 2557 มีพื้นที่สวนยางพาราเพิ่มขึ้น
ประมาณ 6,040 ไร่ สอดคล้องกับสานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (2555) ที่ระบุว่าพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัด
จันทบุรีและจังหวัดตราดถูกบุกรุกทาลาย เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ทเี่ ป็นที่
อยู่ อ าศั ย ชุ ม ชน พื้ น ที่ เลี้ ย งกุ้ ง ทะเล และพื้ น ที่ ไม่ ใช้ ป ระโยชน์ เพิ่ ม ขึ้ น ประมาณ 2,048, 388 และ 376 ไร่
ตามลาดับ เกษตรกรจะปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินของตนเองตามกิจกรรมที่สามารถสร้างรายได้ที่สูงกว่า
เช่น การปลูกยางพารา และการเลี้ยงกุ้งทะเล ซึ่งพื้นที่เหล่านี้เพิ่มขึ้นทุกครั้งเมื่อมีการจาแนกการใช้ประโยชน์
ที่ดินศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ (มหาวิทยาลัยมหิดล, 2531 กรมพัฒนาที่ดิน, 2535ก กรมพัฒนา
ที่ดิน, 2543 และประจวบ, 2543 )
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ เลี้ ย งกุ้ ง ทะเล และพื้ น ที่ ป่ า ชายเลนบริ เวณศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาอ่ า ว
คุ้งกระเบนฯ ระหว่างปี พ.ศ. 2545 และ 2557 เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบตรงกันข้าม โดยในปี พ.ศ. 2557 มี
พื้นที่เลี้ยงกุ้งทะเลประมาณ 5,042 ไร่ เพิ่มขึ้น 388 ไร่ ในขณะที่มีพื้นที่ป่าชายเลนมีประมาณ 2,906 ไร่ ลดลง
473 ไร่ เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ประโยชน์ที่ดินในปี พ.ศ. 2545 หากพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ในปี พ.ศ.
2545 และ 2557 มีพื้นที่เลี้ยงกุ้งทะเลในเขตป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี ปี พ.ศ. 2530 ประมาณ 2,064
และ 1,939 ไร่ ตามลาดับ ซึ่งเป็นพื้นที่บุกรุกป่าชายเลน และผิดกฎหมาย เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งควรต้องถูกย้าย
ออกจากพื้นที่ดังกล่าว เพื่อทางหน่วยราชการจะได้ ฟื้นฟูป่าชายเลน หรือร่วมกับกลุ่มเกษตรกรที่บุกรุกทาการ
ปลูกป่าชายเลนให้สมบรูณ์ดังเดิม ยกเว้นพื้นที่เลี้ยงกุ้งทะเลรอบอ่าวคุ้งกระเบนประมาณ 728 ไร่ ศูนย์ศึกษา
การพั ฒ นาอ่ า วคุ้ งกระเบนฯ ได้ ด าเนิ น การขออนุ ญ าตใช้ พื้ น ที่ ป่ าชายเลน เพื่ อ ด าเนิ น การศึ ก ษาวิจั ย ตาม
กฎระเบียบควบคู่กับการปลูกป่าชายเลน เกษตรกรได้มีการพัฒนาพื้นที่เลี้ยงกุ้งทะเลที่อยู่นอกเขตป่าชายเลน
เพิ่ มมากขึ้น ประมาณ 2,590 เป็ น 3,130 ไร่ ในขณะปี พ.ศ. 2557 มี พื้น ที่ ป่าชายเลนลดลงเหลื อ ประมาณ
2,906 ไร่ โดยอยูใ่ นและนอกเขตป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี ปี พ.ศ. 2530 ประมาณ 2,290 และ 616 ไร่
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จากการใช้ข้อมูลพื้นฐานประกอบภาพถ่ายทางอากาศ และประมวลผลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
เพื่อจัดทาฐานข้อมูลสามารถทราบถึงการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ ทาให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อ่าวคุ้ งกระเบนฯ สามารถวางแผนการพั ฒ นาในด้ านต่ างๆ ได้อ ย่างถูก ต้อ งและตรงกับ ความต้อ งการของ
เกษตรกร เช่น เกษตรกรส่วนมากมีอาชีพทาสวนผลไม้ ศูนย์ ศึกษาการพัฒ นาอ่าวคุ้งกระเบนฯ จึงวางแผน
ส่งเสริมการผลิตสารชีวภัณฑ์ ไตรโครเดอร์มา บิวเวอเรีย เมธาไรเซียม เพื่อใช้ในการป้องกันและรักษาโรคพืช
เป็ น ต้น อีกทั้ งการจัดทาฐานข้อมูล และแผนที่ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ดังกล่าว มีความจาเป็น อย่างยิ่งเพื่อให้
หน่วยงานที่ร่วมดาเนินงานใช้ฐานข้อมูลเดียวกันประกอบการวางแผนพัฒนา และจัดทาแผนแม่บทศูนย์ศึกษา
การพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ฉบับที่ 7 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 ในรูปแบบบูรณาการ และกาหนดแนวทางในการ
พัฒ นาการเกษตรให้ ตรงตามภู มิสั งคม และความต้องการของเกษตรกรในพื้ นที่ ศู นย์ศึกษาการพั ฒ นาอ่าว
คุ้งกระเบนฯ
การจัดทาฐานข้อมูลฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล โดยการนาข้อมูลแผนที่และข้อมูล พื้นฐานต่างๆ ในรูปข้อมูล
ปฐมภูมิมาแปลงเป็นข้อมูลเชิงตัวเลข (Digital data) เข้าสู่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็นประโยชน์อย่างมาก
ต่อการปฏิบั ติ งานของเจ้ าหน้ าที่ ศูน ย์ ศึ กษาการพั ฒ นาอ่ าวคุ้งกระเบนฯ เนื่ อ งจากสามารถเชื่อ มโยงข้ อมู ล
และแผนที่เข้าด้วยกัน ทาให้สะดวกต่อการเดินทางไปติดตามการตรวจสอบย้อนกลับ การจัดการเลี้ยงกุ้งทะเล
ผลผลิตของฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล การตรวจรับรองและต่ออายุการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่ดี
(Good Aquaculture Practice : GAP) เป็นต้น ซึ่งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพเกษตรกรผู้
เลี้ยงกุ้งทะเลในพื้นที่เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มั่นคง และยั่งยืนมากยิ่งขึ้น
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