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คํานํา
รายงานผลการดําเนินงานประจําป 2559 ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ฉบั บ นี้ จั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ รวบรวมผลการดํ า เนิ น งานโครงการ/กิ จ กรรมด า นการพั ฒ นาและการอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติ ของหนวยงานที่รวมดําเนินงานสนองพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ทั้งโครงการ/กิจกรรมที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานตนสังกัด และไดรับการสนับสนุน
จากสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพื่อพัฒนาอาชีพดาน
การเกษตรและประมงแกประชาชนในพื้นที่โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ และประชาชนใน
พื้นที่อื่นๆ ใหเกิดความมั่นคง ตลอดจนการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณอยางยั่งยืน
การรวบรวมผลการปฏิบัติงานการดําเนินงานสนองพระราชดําริในลักษณะสรุปเปนรูปเลมทําใหสะดวก
ในการศึกษาคนควาและเก็บเปนหลักฐานในการอางอิง และกําหนดแนวทางในการดําเนินงานของเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของ เพื่อมุงสูความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร ซึ่งผลการดําเนินงานในรอบป 2559 ของ
ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ไดรับความรวมมือรวมใจจากขาราชการและเจาหนาที่ของทุกหนวยงานที่
ปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถเพื่อสนองพระราชดําริ ทําใหเกิดแหลงเรียนรู “พิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต ”
และแหลงทองเที่ยว “การทองเที่ยวเชิงพัฒนา” ที่เปนแบบอยางในการพัฒนาอาชีพดานการเกษตรและประมง
ของราษฎรเปนไปอยางยั่งยืน โดยมุงรักษาสภาพแวดลอมใหเกิดความสมดุลตามธรรมชาติ
รายงานประจําป 2559 ฉบับนี้ คงจะเปนประโยชนตอหนวยงานตางๆ ที่รวมดําเนิน โครงการ ตลอดจน
หนวยงานอื่นๆ และผูสนใจทุกทาน

(นายประจวบ ลีรักษาเกียรติ)
ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
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ความเปนมาของโครงการ
ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ไดเริ่มกอตั้งขึ้นตามแนวพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินประกอบพิธีเปดพระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระ
เจาตากสินมหาราชที่จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2524 โดยมีพระราชดําริแกผูวาราชการจังหวัด
จันทบุรี ดังนี้
“ใหพจิ ารณาพื้นที่ที่เหมาะสมจั
ํ
ดทาโครงการพัฒนาดานอาชีพการประมง
และการเกษตรในเขตพื้นที่ดินชายทะเลจังหวัดจันทบุร”ี
และไดพระราชทานเงินที่ราษฎรจังหวัดจันทบุรีไดรวมทูลเกลาทูลกระหมอมถวายโดยเสด็จพระราชกุศล
ในโอกาสดังกลาวเปนทุนริเริ่มดําเนินการ
ตอมาเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2524 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดมีพระราชดําริเพิ่มเติม ณ พระ
ตําหนักจิตรลดารโหฐาน สาระโดยสรุปวา
“ใหพจิ ารณาจัดหาพื้นที่ปาสงวนเสื่อมโทรมหรือพื้นที่สาธารณประโยชน
เพื่อจัดตั้งศูนยศึกษาการพัฒนาเชนเดียวกับโครงการศูนยศึกษาการพัฒนา
เขาหินซอน ใหเปนศูนยศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาในเขตที่ดินชายทะเล”
ตอมาเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2531 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดมีพระราชดํารัสเกี่ยวกับศูนย
ศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ในโอกาสที่ประธานกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ นําผูเขารวมสัมมนาและบุคคลตางๆ ที่เกี่ยวของเฝาทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อรับพระราชทานพระ
บรมราโชบายเกี่ยวกับการดําเนินงานในชวงตอไป ณ ศาลาดุสิดาลัย สรุปความวา
“คุงกระเบนเปนการศึกษาเกี่ยวกับชายทะเล ตนไมตางๆ
ชายทะเลและปลา การประมง”
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วิสัยทัศน
ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ เปนพิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิตชั้นนํา ดานการอนุรักษ พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมที่หลากหลายบริเวณชายฝง โดยบูรณาการกับการพัฒนาอาชีพและคุณภาพ
ชีวิต ใหสมดุลและยั่งยืนตามแนวพระราชดําริ
พันธกิจ
1) ศึกษา วิจัย และพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่หลากหลายบริเวณชายฝง
ควบคูกับการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต
2) ขยายผลความสําเร็จในการดําเนินงานศูนยฯ ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตสูสาธารณชน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม รวมทั้งการพัฒนาอาชีพและยกระดับคุณภาพ
ชีวิตในพื้นที่เปาหมายอยางสมดุล และยั่งยืนตามแนวพระราชดําริ
4) พัฒนาพิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต เพื่อเปนแหลงเรียนรูและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และ
การพัฒนาตามแนวพระราชดําริ
5) พัฒนาองคการ บุคลากร และเครือขาย สูความเปนศูนยศึกษาฯ ชั้นนํา
เปาประสงคหลัก
เพื่อเปนพิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิตชั้นนําดานการอนุรักษ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
บริเวณชายฝง เพื่อพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตใหยั่งยืนตามแนวพระราชดําริ
วัตถุประสงค
1) เพื่อสนองพระราชดําริอยางตอเนื่องและครบถวนสมบูรณ มีคุณภาพและประสิทธิผล
2) เพิ่ม ประสิทธิภาพการดําเนินงานศูนยศึกษาการพัฒนาฯ ทุกมิติอยางเปนระบบ ตั้ง แตก ารศึกษา
ทดลอง วิจัย ทดสอบ สาธิต ขยายผล และการบริหารจัดการ
3) มุง เนนการขยายผลการพัฒ นาสูป ระชาชนในหมูบานรอบศูนยฯ และประชาชนทั่วไปตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
4) พัฒนา อนุรักษ ฟนฟู และการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลบริเวณพื้นที่อาวคุงกระเบนและพื้นที่
ใกลเคียงใหเกิดความสมดุลในระบบนิเวศและการใชประโยชนเพื่อการพัฒนา
5) พัฒ นาและสง เสริม การท อ งเที่ ย วเชิ ง นิเ วศเพื่ อ สร า งความรูแ ละความเข า ใจให กับ ประชาชน
กลุมเปาหมายตางๆ เพื่อสรางงาน สรางรายได ใหกับประชาชนในพื้นที่โครงการฯ เพิ่มขึ้น
พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ดําเนินการของโครงการฯ เปนพื้นที่ชายฝงทะเลและพื้นที่ใกลเคียง จํานวน 85,235 ไร โดยมีพื้นที่
เปาหมาย ดังนี้
1. พื้นที่ศูนยกลาง ไดแก อาวคุงกระเบนและพื้นที่รอบอาวคุงกระเบน ตั้งอยูในพื้นที่หมูที่ 3, 4, 7, 9
และ 10 ตําบลคลองขุด อําเภอทาใหม และหมูที่ 7 ตําบลสนามไชย อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี มีพื้นที่
ประมาณ 4,000 ไร
2. พื้นที่หมูบานรอบศูนยฯ ไดแก พื้ นที่ในเขตตําบลคลองขุด ตําบลสนามไชย ตําบลรําพัน ตําบล
กระแจะ และพื้นที่ใกลเคียง ซึ่งเปนเขตเกษตรกรรมและเขตหมูบานประมงตามแนวชายฝงทะเล มีขอบเขตพื้นที่
ประมาณ 57,025 ไร รวม 23 หมูบาน
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3. พื้นที่ขยายผลการดําเนินงาน พื้นที่ดําเนินการที่อยูนอกหมูบานรอบศูนยฯ จํานวน 10 หมูบาน อยูใน
ตําบลรําพัน ตําบลโขมง อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี มีพื้นที่ประมาณ 24,210 ไร ดังรูป
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การบริหารโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
คณะกรรมการบริหารศูนยฯ
(องคมนตรี)

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
(เลขาธิการ กปร.)
กรมประมง
กองวิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําชายฝง

ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
(ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน)

คณะอนุกรรมการดําเนินงาน
ระดับจังหวัด
(ผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี)

กลุมบริหาร

กลุมวิชาการ

กลุมขยายผล

ฝายประสานและเผยแพร
ประชาสัมพันธ
ฝายอํานวยการ

กลุมงานประมง
- กลุมวิจัยและจัดการทรัพยากรชายฝง
- กลุมวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําชายฝง
กลุมงานวิชาการเกษตร
กลุมงานปศุสัตว
กลุมงานพัฒนาที่ดิน
กลุมงานปาไมและสัตวปา
กลุมงานการศึกษา

กลุมงานสงเสริมพัฒนาอาชีพประมง
กลุมงานสงเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตร
กลุมงานสงเสริมพัฒนาอาชีพปศุสัตว
กลุมงานอนุรักษฟนฟูปาไมและสัตวปา
กลุมงานสงเสริมสหกรณ
กลุมงานสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลุมงานตรวจบัญชีสหกรณ
กลุมงานชลประทานเพื่อการเกษตร
กลุมงานโรงเรียน

หมายเหตุ

สายการบังคับบัญชา
สายประสานการปฏิบัติ
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รายนามผูอํานวยการ
ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

โครงสรางการแบงงานภายใน
ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
þìşąêĈė×úąôöĄíïćçÝĀí
1. ýċÖþćüĉÝĆ÷ĒúąóĆçîćÖćøðøąöÜ ðśćĕöš øüöìĆĚÜÖćøđÖþêøĒúąĂčêÿćĀÖøøö ĔîúĆÖþèąñÿöñÿćîìĊę
đĀöćąÿö ÖćøÝĆéÖćøìøĆó÷ćÖøßć÷òŦũÜĂ÷ŠćÜ÷ĆęÜ÷Čî đóČęĂîĞćñúÖćøýċÖþćöćóĆçîćđðŨîĒïïĂ÷ŠćÜĔßšÖĆïēÙøÜÖćø
ĂČęîė êŠĂĕð
2. ĔĀšïøĉÖćøìćÜüĉßćÖćøĒúąđðŨîýĎî÷ŤÖúćÜÖćøòřÖĂïøöóĆçîćĂćßĊó ìĆĚÜìćÜéšćîÖćøðøąöÜ ðśćĕöš
đÖþêø ĒúąÖćøĂîčøĆÖþŤìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉ ĒúąÿĉęÜĒüéúšĂö đóČęĂ÷ÖøąéĆïÙüćöđðŨîĂ÷ĎŠĒúąøć÷ĕéš×ĂÜøćþãøĔî
óČĚîìĊęßčößîēé÷øĂïĂŠćüÙčšÜÖøąđïî Ēúą×÷ć÷ÿĎŠóČĚîìĊęĂČęî
3. ïøĉĀćø óĆçîć ĒúąÿîĆïÿîčîÖćøìŠĂÜđìĊę÷üđßĉÜóĆçîć
ÔøċŞôÚąìíöćþąö
öĊĀîšćìĊęÖĞćÖĆïéĎĒúĔĀšÙĞćðøċÖþć ĒîąîĞć ÖĞćĀîéîē÷ïć÷ĒúąĒîüìćÜÖćøïøĉĀćø óĆçîćÖćøÝĆéìĞć
ēÙøÜÖćø Üïðøąöćè ÖćøüĉđÙøćąĀŤ Ēñî/ñú ÖćøêĉéêćöðøąđöĉîñúÿĆöùìíĉĝ×ĂÜÜćîēÙøÜÖćøêŠćÜė ĔĀšïøøúč
üĆêëčðøąÿÜÙŤ êúĂéÝîÖćøïøĉĀćøĒúąïøĉÖćøÿîĆïÿîčîĀîŠü÷ÜćîðäĉïĆêĉÜćîøŠüöēÙøÜÖćø
ÔøċŞôúćÝąÔąö
öĊĀîšćìĊęýċÖþćüĉÝĆ÷ĒúąóĆçîć ÖćøðøąöÜ ðśćĕöš ÖćøđÖþêøĒúąĂčêÿćĀÖøøöđÖþêø øüöìĆĚÜýċÖþćÖćø
ÝĆéÖćøìøĆó÷ćÖøßć÷òŦũÜĂ÷ŠćÜ÷ĆęÜ÷ČîđóČęĂîĞćñúÖćøýċÖþćöćóĆçîćĂćßĊóĒúąđðŨîĒïïĂ÷ŠćÜđóČęĂĔßšÖĆïēÙøÜÖćø
óĆçîćĂČęîė øüöìĆĚÜÖćøĔĀšïøĉÖćø ýċÖþćéĎÜćî òřÖĂïøöđÖþêøÖø ×šćøćßÖćø îĉÿĉê îĆÖýċÖþć
ÔøċŞôÕõąõïø
öĊĀîšćìĊęýċÖþć üĉđÙøćąĀŤ üĉÝĆ÷ ìéúĂÜ đìÙēîēú÷Ċ đóČęĂĔĀšĕéšĂÜÙŤÙüćöøĎšÿĞćĀøĆïÖĞćĀîéøĎðĒïï×ĂÜÖćø
óĆçîćĂćßĊóðøąöÜ đÖþêø ðśćĕöšĒúąĂČęîė ìĊęđĀöćąÿöÿćöćøëđóĉęöðøąÿĉìíĉõćóĔîÖćø×÷ć÷ñúĒúąÖćøĒ×ŠÜ×Ćî
ìćÜÖćøÙšć ĒúąÙüćööĆęîÙÜìćÜéšćîĂćĀćø ýċÖþć üĉđÙøćąĀŤ üĉÝĆ÷ ÖćøóĆçîćĂćßĊó đÖþêø ðøąöÜ ðśćĕöš Ēïï
ñÿöñÿćî üćÜĒñîĒúąÖĞćĀîéìĉýìćÜÖćøóĆçîćĂćßĊóđÖþêøĒïïïĎøèćÖćø êúĂéÝî×÷ć÷ñúÜćîìéúĂÜüĉÝĆ÷
ĕðÿĎŠÖćøóĆçîćĂćßĊóĒÖŠđÖþêøÖøĔîóČĚîìĊęýĎî÷ŤĄ óČĚîìĊęøĂïîĂÖ ĒúąĔîóČĚîìĊęĂČęîė
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อัตรากําลังป 2559
อัตรากําลังศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ จํานวนทั้งสิ้น 255 อัตรา ประกอบดวย
1. ขาราชการ
14 อัตรา คิดเปนรอยละ 5.49
2. ลูกจางประจํา
1 อัตรา คิดเปนรอยละ 0.39
3. พนักงานราชการ
77 อัตรา คิดเปนรอยละ 30.20
4. ลูกจางชั่วคราว
145 อัตรา คิดเปนรอยละ 56.86
5. จางเหมา
10 อัตรา คิดเปนรอยละ 3.92
6. ลูกจางชั่วคราวรายวัน
8 อัตรา คิดเปนรอยละ 3.14
ชื่อ-สกุล
1. กลุมบริหาร
1.1 ผูอํานวยการศูนยฯ
นายประจวบ ลีรักษาเกียรติ
1.2 ฝายประสานงานและเผยแพรประชาสัมพันธ
นางกฤษณา จันทรแกว
นายปยชาติ ศรีศักดา
1.3 ฝายอํานวยการ
นายมีศักดิ์ จันทรชุม
นางนงคราญ เจริญวัฒน
2. กลุมวิชาการ
2.1 กลุมงานประมง
2.1.1 กลุมงานวิจัยและจัดการทรัพยากรชายฝง
นายวิวรรธน สิงหทวีศักดิ์
น.ส.เพ็ญแข คุณาวงคเดช
นางทิศธิยา แชมลวน
2.1.2 กลุมงานวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
นางกัญญารัตน สุนทรา
นายปริญญ วิรุณราช
น.ส.อัญชลี คมปฏิภาณ
นายพิชิตพล สิงหธนะ
3. กลุมขยายผล
3.1 กลุมงานสงเสริมพัฒนาอาชีพประมง
นายฐกร คาขายกิจธวัช
นายสรณัญช จําปาศรี

ตําแหนง
นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการประมงชํานาญการ
เจาพนักงานประมงปฏิบัตงิ าน
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน

นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการประมงชํานาญการ
เจาพนักงานประมงชํานาญงาน
นักวิชาการประมงชํานาญการ
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
เจาพนักงานประมงปฏิบัตงิ าน
เจาพนักงานประมงปฏิบัตงิ าน
นักวิชาการประมงชํานาญการ
เจาพนักงานประมงชํานาญงาน
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ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไดรับการจัดสรรงบประมาณจาก
กรมประมงประจําป 2559 จํานวน 32,761,564.00 บาท เพื่อดําเนินกิจกรรมตางๆ ดังนี้
1.1 งบประมาณของกองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง (กพช.) เปนเงิน 18,035,560.00 บาท เพื่อ
ดําเนินกิจกรรมตามแผนงานตางๆ คือ
1) สงเสริมสินคาดานการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
2) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแกปญหาที่ทํากิน
3) จัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย
4) สงเสริมประสิทธิภาพการผลิตการสรางมูลคาภาคการเกษตร และการเสริมสรางความเขมแข็ง
ใหแกเกษตรกรอยางเปนระบบ
5) สรางอาชีพและรายไดที่มั่นคงและยั่งยืนแกเกษตรกรหรือผูมีรายไดนอย
1.2 งบประมาณของกองพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการประมง (กทป.) เปนเงิน 13,360,017.00
บาท เพื่อดําเนินกิจกรรมตามแผนงานสงเสริมประสิทธิภาพการผลิตการสรางมูลคาภาคการเกษตร และการ
เสริมสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกรอยางเปนระบบ : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
1.3 งบประมาณของกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินคาประมงและหลักฐานเพื่อการสืบคน
เขาสู
(กมป.) เปนเงิน 64,307.00 บาท เพื่อดําเนินกิจกรรมตามแผนงานสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในการเจ
ประชาคมอาเซียน : โครงการพัฒนาภาคการประมงสูประชาคมอาเซียน กิจกรรม : เตรียมการดานประมงเพื่อ
รองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1.4 งบเงินทุนหมุ นเวียน เปนเงิน 1,301,680.00 บาท เพื่อดํา เนินกิจ กรรมผลิ ตพันธุสัตวน้ําเพื่ อ
จําหนาย
ตารางที่ 1 งบประมาณรายจายที่ไดรับจากกรมประมง ปงบประมาณ พ.ศ.2559
รายการ
1. งบบุคลากร
1.1 คาตอบแทนพนักงานราชการ
1.2 คาจางชั่วคราว
2. งบดําเนินงาน
2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
2.2 คาสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
3.1 คาครุภัณฑ
3.2 คาสิ่งกอสราง
4. งบรายจายอื่น
4.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
ยอดรวม

กพช.

กทป.

กมป.

5,094,790.00
-

9,377,047.00
-

-

11,365,770.00
1,500,000.00
-

เงินทุน
หมุนเวียน
661,680.00

1,878,470.00 64,307.00
800,000.00
-

400,000.00
60,000.00

1,304,500.00

180,000.00
-

-

75,000.00
18,035,560.00 13,360,017.00 64,307.00

1,301,680.00
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ผลการเบิ ก จ า ยงบประมาณประจํ า ป พ.ศ.2559 ณ วั น ที่ 30 กั น ยายน 2559 เป น จํ า นวนเงิ น
32,689,407.04 บาท แยกตามงบประมาณรายจาย ดังนี้
ตารางที่ 2 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณรายจายที่ไดรบั จากกรมประมง ปงบประมาณ พ.ศ.2559
รายการ
1. งบบุคลากร
1.1 คาตอบแทนพนักงานราชการ
1.2 คาจางชั่วคราว
2. งบดําเนินงาน
2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
2.2 คาสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
3.1 คาครุภัณฑ
3.2 คาสิ่งกอสราง
4. งบรายจายอื่น
4.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
ยอดรวม

กพช.
5,094,720.00
11,364,802.71
1,498,416.53
-

กทป.

กมป.

9,377,047.00
-

-

เงินทุน
หมุนเวียน
661,680.00

1,874,833.68 64,083.00
799,822.12
-

400,000.00
60,000.00

1,240,000.00

180,000.00
-

-

74,002.00
18,031,941.24 13,291,702.80 64,083.00 1,301,680.00

แผนงาน : สงเสริมสินคาดานการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
ผลผลิต : สินคาประมงมีคุณภาพไดมาตรฐาน
กิจกรรม : ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง
โดยเปาหมายในการดําเนินงาน เพื่อใหฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเขาสูระบบการผลิตที่ไดมาตรฐานเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม และผลิตภัณฑสัตวน้ํามีคุณภาพปลอดภัยไดมาตรฐานของประเทศไทยและประเทศคูคา ดังนี้
ตารางที่ 3 ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมยอย
(ฟารม)
(ฟารม)
1) จํานวนฟารมสัตวน้ําชายฝงที่เขาตรวจประเมินมาตรฐาน GAP/CoC
300
355
1.1 ตรวจประเมินฟารมสัตวน้ําชายฝง เดิม (GAP/CoC)
161
231
- ฟารมเลี้ยง/โรงเพาะฟกเดิม GAP (กุงทะเล)
49
108
- ฟารมเลี้ยง/โรงเพาะฟกเดิม GAP (สัตวน้ําอื่นๆ)
112
123
1.2 ตรวจประเมินฟารมสัตวน้ําชายฝงตออายุ (GAP/CoC)
110
37
- ฟารมเลี้ยง/โรงเพาะฟกตออายุ GAP (กุงทะเล)
94
34
- ฟารมเลี้ยง/โรงเพาะฟกตออายุ GAP (สัตวน้ําอื่นๆ)
16
3
1.3 ตรวจประเมินฟารมสัตวน้ําชายฝงใหม (GAP/CoC)
29
878
- ฟารมเลี้ยง/โรงเพาะฟกใหม GAP (กุงทะเล)
3
49
- ฟารมเลี้ยง/โรงเพาะฟกใหม GAP (สัตวน้ําอื่นๆ)
26
38
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ตารางที่ 3 (ตอ)
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมยอย
2) จํานวนฟารมสัตวน้ําชายฝงที่รับรองมาตรฐาน GAP/CoC
2.1 รับรองมาตรฐานฟารมสัตวน้ําชายฝงเดิม (GAP/CoC)
- ฟารมเลี้ยง/โรงเพาะฟกเดิม GAP (สัตวน้ําอื่นๆ)
2.2 รับรองมาตรฐานฟารมสัตวน้ําชายฝงตออายุ (GAP/CoC)
- ฟารมเลี้ยง/โรงเพาะฟกตออายุ GAP (กุงทะเล)
- ฟารมเลี้ยง/โรงเพาะฟกตออายุ GAP (สัตวน้ําอื่นๆ)
2.3 รับรองมาตรฐานฟารมสัตวน้ําชายฝงใหม (GAP/CoC)
- ฟารมเลี้ยง/โรงเพาะฟกใหม GAP (กุงทะเล)
- ฟารมเลี้ยง/โรงเพาะฟกใหม GAP (สัตวน้ําอื่นๆ)
3) จํานวนฟารมมาตรฐานทั้งหมดที่ใบรับรองยังไมหมดอายุ
- ฟารมเลี้ยง/โรงเพาะฟก GAP (กุงทะเล)
- ฟารมเลี้ยง/โรงเพาะฟก GAP (สัตวน้ําอื่นๆ)
- ฟารมเลี้ยง/โรงเพาะฟก CoC (กุงทะเล)
- ฟารมเลี้ยง/โรงเพาะฟก GAP มกษ (แบบกลุม) กลุม/ราย

เปาหมาย
(ฟารม)
-

ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

ผลการดําเนินงาน
(ฟารม)
295
117
78
3
53
44
470
304
165
1
1/19
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2. งานตรวจวิเคราะหคุณภาพวัตถุดิบสัตวน้ําจากแหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
2.1 ตรวจวิเคราะหสารตกคางเพื่อการรับรองฟารม
ในปงบประมาณ 2559 หนวยตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสัตวน้ําใหบริการตรวจวิเคราะหสารตกคาง
เพื่อการรับรองฟารม จํานวน 860 ตัวอยาง คิดเปน 98.85 เปอรเซ็นต โดยทําการตรวจวิเคราะหยาปฏิชีวนะ
ทั้งสิ้น 6 ชนิด และตรวจแบคทีเรียโคลิฟอรมทั้งหมด เพื่อการรับรองมาตรฐานฟารม ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ตรวจวิเคราะหสารตกคางและแบคทีเรียโคลิฟอรมทั้งหมดเพื่อการรับรองฟารม
ชนิดสาร
Oxolinic Acid
Tetracycline
Nitrofurans
Malachite Green
Malachite Green
Chloramphenicol
Fluoroquinolone
Total coliform
Fecal coliform
รวม

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน
(ตัวอยาง)
(ตัวอยาง)
96
119
96
131
120
120
120
84
84
135
135
870

135
129
129
84
84
89
89
860 (98.85%)

พบสารตกคาง
หมายเหตุ
(ตัวอยาง)
0
กุงขาว = 0.083, 1.545, พบเกินคามาตรฐาน
0.346, 0.552 ppb
3 ตัวอยาง
กุงขาว = 0.11, 0.12 ppb ไมเกินคามาตรฐาน
ปลาเกา = 0.97, / 0.95, พบเกินคามาตรฐาน
0.65 ppb
2 ตัวอยาง
0
0
0
0

เทคนิคการวิเคราะหสารตกคาง
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2.2 ตรวจวิเคราะหปจจัยการผลิต
ป จ จั ย การผลิ ต ที่ นํ า มาใช ใ นการตรวจ
วิเ คราะห ง านตรวจรั บ รองมาตรฐานฟาร ม จะเก็บ จาก
ฟารม เชน อาหาร วิตามิน โปรไบโอติก ยา และสารเคมี
อื่นๆ ที่ใชภายในฟารม ปงบประมาณ 2559 มีแผนการ
ตรวจจํ า นวน 30 ตั ว อย าง ตรวจวิ เ คราะห ทั้ง หมด 99
ตัวอยาง คิดเปน 330.00 เปอรเซ็นต และตรวจไมพบการ
ตกคางในทุกตัวอยางที่สงตรวจ

ลักษณะการตรวจปจจัยการผลิต

2.3 ตรวจวิเคราะหเพื่อการเฝาระวังสารตกคางจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง (Action plan)
แผนการตรวจวิเคราะห สารตกคางเพื่อการเฝ าระวังสารตกคางจากการเพาะเลี้ ยงสั ตวน้ํ าชายฝ ง
ประจําปงบประมาณ 2559 จํานวน 97 ตัวอยาง ไดดําเนินการตรวจวิเคราะห จํานวน 97 ตัวอยาง คิดเปน 100.00
เปอรเซ็นต โดยตรวจวิเคราะหยาปฏิชีวนะทั้งสิ้น 14 ชนิดสาร ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ตรวจวิเคราะหสารตกคางเพื่อการเฝาระวังสารตกคางจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
ชนิดสาร
Nitrofurans
Malachite Green
Tetracycline
Anthelmintics
Anticoccidial
Chloramphenicol
Fluoroquinolones
Sulphonamides
Nitromidazoles
Chemical elements
Organochlorine
Steroids
C.violete
Stilbenes
รวม

เปาหมาย
(ตัวอยาง)
12
10
9
16
3
8
9
9
10
2
2
2
3
2
97

ผลการดําเนินงาน
(ตัวอยาง)
12
10
9
16
3
8
9
9
10
2
2
2
3
2
97

พบสารตกคาง
(ตัวอยาง)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

จากผลการตรวจวิเคราะหทั้ง 97 ตัวอยาง ไมพบการตกคางของยาปฏิชีวนะทั้ง 14 ชนิด ที่สงตรวจ
ซึ่งแสดงใหเห็นวา จากการรณรงคการงดใชยาปฏิชีวนะในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และจากการสงเสริมใหเกษตรกร
เขารวมโครงการรับรองมาตรฐานฟารม GAP/CoC เกษตรกรใหความรวมมือและคํานึงถึงสารตกคางในสัตวน้ําใน
สินคากุงสงออกเปนอยางมาก และหันมาใชวิธีการเลี้ยงแบบชีวภาพ ใชจุลินทรียบําบัดดินและน้ํา รวมถึงการใช
โปรไบโอติก เพื่อเสริมสรางความแข็งแรงของกุงโดยไมพึ่งยาและสารเคมี
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2. เฝาระวังโรคเชิงรับ
เปนงานที่ใหบริการดานวิชาการ ใหคําแนะนําทางดานการเลี้ยงสัตวน้ํา ตรวจสุขภาพลูกกุงกอนปลอย
ตรวจโรคกุงทะเล โรคปลา ซึ่งเกษตรกรในพื้นที่จะนําตัวอยางเขาสงตรวจ โดยใหบริการตรวจเชื้อแบคทีเรีย ปรสิต
ภายนอก ตรวจไวรัสและตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา ผลการตรวจวิเคราะหมีดังนี้
2.1 ตรวจปริมาณแบคทีเรีย จํานวน 1,319 ตัวอยาง พบเชื้อแบคทีเรียวิบริโอรวม อยูในเกณฑที่ไม
กอใหเกิดโรค (ปริมาณ 100 - 102 CFU/ml) จํานวน 151 ตัวอยาง คิดเปน 11.45 เปอรเซ็นต และพบปริมาณ
แบคทีเรียที่มีความเสี่ยงที่ทําใหเกิดโรคในสัตวน้ํา (ปริมาณ 103- 107 CFU/ml) จํานวน 1,168 ตัวอยาง คิดเปน
88.55 เปอรเซ็นต

ลักษณะการเกิดโคโลนีของแบคทีเรีย
2.2 ตรวจไวรัสโดยเทคนิคพีซีอาร ทั้งหมด 2,527 ตัวอยาง ดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 ตรวจไวรัสโดยเทคนิคพีซีอาร
ตรวจไวรัสโดยเทคนิคพีซอี าร
จํานวนที่ตรวจ (ตัวอยาง) จํานวนที่ตรวจพบเชื้อ (ตัวอยาง)
เชื้อ EMS
1,319
230
ไวรัส ตัวแดงดวงขาว (WSSV)
722
28
ไวรัสทอรา ซินโดรม (TSV)
29
ไวรัสแคระแกร็น (IHHNV)
401
25
ไวรัสหัวเหลือง (YHV)
25
เชื้อไวรัสกลมเนื้อตาย (IMNV)
15
เชื้อไวรัส VNN
8
เชื้อไวรัส Irido
8
1
รวม
2,527
284

ตรวจเชื้อ EMS โดยเทคนิค PCR

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨íÒ»‚ 2559 ÈÙ¹ÂÈÖ¡ÉÒ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÍ‹ÒÇ¤ØŒ§¡ÃÐàº¹Ï 17

กิจกรรม : โครงการแกไขปญหาการเกิดโรคระบาดในกุง
1. ตรวจคัดกรองโรคระบาดในกุงทะเล แผน 376 ฟารม 3,760 ตัวอยาง ดําเนินการ 509 ฟารม 4,186
ตัวอยาง คิดเปน 135.37 เปอรเซ็นต และ 111.33 เปอรเซ็นต
2. ผลิตจุลินทรีย ปม.1 สูตรน้ํา 20,000 ขวด ผลการดําเนินการ 26,492 ขวด คิดเปน 132.46 เปอรเซ็นต

การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย ปม.1 ชนิดน้ํา

เกษตรกรรับแจก ปม.1 ชนิดน้ํา

งานออกหนังสือกํากับการจําหนายสัตวน้ํา (MD) และลูกพันธุสัตวน้ํา (FMD)
ในปง บประมาณ 2559 หนวยตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ สัตวน้ําไดใหบ ริก ารออกหนัง สือกํากับการ
จําหนายสัตวน้ํา (MD) จํานวน 1,726 ราย ดังนี้ แยกเปน กุงขาว จํานวน 1,699 ราย คิดเปน 98.43 เปอรเซ็นต
ปริมาณที่จับ 7,500,391 กิโ ลกรัม พื้นที่เลี้ยง 5,984.82 ไร และกุง กุล าดํา จํานวน 27 ราย คิดเปน 1.57
เปอรเซ็นต ปริมาณที่จับ 38,250 กิโลกรัม พื้นที่เลี้ยง 48.65 ไร ดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9 บริการออกหนังสือกํากับการจําหนายสัตวน้ํา (MD) และลูกพันธุส ัตวน้ํา (FMD)
ชนิดสัตวน้ํา
กุงขาว
กุงกุลาดํา
รวมทั้งสิ้น

จํานวน (ราย)
1,699
27
1,726

ผลผลิต (กิโลกรัม)
7,500,391
38,250
7,538,641

เกษตรกรขอใบกํากับการจําหนายสัตวน้ําและลูกพันธุสัตวนา้ํ MD/FMD

พื้นที่ (ไร)
5,984.82
48.65
6,033.47
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แผนงาน : อนุรักษและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ผลผลิต : การจัดการใหเกิดผลผลิตสัตวน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติ
กิจกรรม : ผลิตพันธุสัตวน้ํา
โดยมีเปาหมายในการดําเนินงานเพื่อใหเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํามีอาชีพที่ยั่งยืน มีผลผลิตเพิ่มมาก
ขึ้น และมีความเปนอยูที่ดีขึ้น ดังตารางที่ 10
ตารางที่ 10 ผลิตและปลอยพันธุสัตวน้ําชายฝง
เปาหมาย
ผลิตและปลอย
ชนิดสัตวน้ํา
(ตัว)
(ตัว)
กุงแชบวย
16,500,000
18,100,000
ปลากะพงขาว
380,000
290,000
หอยหวาน
60,000
40,000
รวม
16,940,000
18,430,000

ปลอยพันธุสัตวนา้ํ ชายฝง
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ตารางที่ 11 ปลอยพันธุสัตวน้ํา กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตวน้ํา ศูนยฯ คุงกระเบน ปงบประมาณ 2559
ชนิดสัตวน้ํา (ตัว)
วัน/เดือน/ป

สถานที่ปลอย

21 พ.ย.58
25 พ.ย.58
2 ธ.ค.58
3 ธ.ค.58
5 ธ.ค.58
13 ธ.ค.58
19 ธ.ค.58
21 ธ.ค.58
29 ธ.ค.58
29 ธ.ค.58
29 ธ.ค.58
6 ม.ค.59
8 ม.ค.59
11 ม.ค.59
12 ม.ค.59
22 ม.ค.59
28 ม.ค.59
18 ก.พ.59
19 ก.พ.59
24 ก.พ.59
26 ก.พ.59
2 เม.ย.59
2 เม.ย.59
3 เม.ย.59
3 เม.ย.59
7 เม.ย.59
11 พ.ค.59
14 พ.ค.59
8 มิ.ย.59
17 มิ.ย.59
24 มิ.ย.59

ปากน้ําพังราด หมู 1 ต.ชางขาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
คลองผึ้ง หมู 9 ต.หนองชิ่ม อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรี
คลองตะกาดเงา หมู 1 ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
แมน้ําจันทบุรี หมู 10 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี
อาวคุงกระเบน ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ทะเลเกาะนมสาว หมู 1 ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรี
ชายหาดแหลมเสด็จ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
คลองบานน้ําแดง หมู 6 ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี
คลองบานน้ําแดง หมู 6 ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี
ปากน้ํากระแจะ หมู 1 ต.กระแจะ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
ชายหาดแหลมเสด็จ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ชายหาดแหลมเสด็จ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ชายหาดแหลมเสด็จ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ชายหาดแหลมเสด็จ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ชายหาดแหลมเสด็จ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
คลองอีมุย หมู 10 ต.หนองชิ่ม อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรี
ชายหาดแหลมเสด็จ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ชายหาดแหลมเสด็จ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
คลองสามงาม ม.10 ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
คลองบานน้ําแดง ม.6 ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี
ชายหาดแหลมเสด็จ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
อาวคุงกระเบน ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
คลองน้ําแดง หมู 6 ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี
แมน้ําเวฬุ หมู 2 ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี
ทะเลบานเจาหลาว-หัวแหลม หมู 6 ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ชายหาดแหลมเสด็จ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ชายหาดแหลมเสด็จ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ชายหาดแหลมเสด็จ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
หาดแหลมเจริญ ต.ปากน้ําระยอง อ.เมือง จ.ระยอง
ชายหาดแหลมเสด็จ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ชายหาดแหลมเสด็จ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

กุงแชบวย
300,000
400,000
1,000,000
500,000
1,000,000
500,000
500,000
500,000
500,000
400,000
800,000
200,000
1,000,000
1,000,000
800,000
1,000,000
500,000
300,000
200,000
-

ปลากะพง หอย
รวม
ขาว
หวาน
300,000
400,000
1,000,000
500,000
20,000
20,000
20,000
20,000
10,000
1,010,000
500,000
500,000
500,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
520,000
400,000
800,000
200,000
20,000
20,000
20,000
20,000
1,000,000
1,000,000
800,000
20,000
20,000
1,000,000
500,000
10,000
10,000
20,000
20,000
20,000
20,000
10,000
10,000
300,000
200,000
20,000
20,000
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ตารางที่ 11 (ตอ)
ชนิดสัตวน้ํา (ตัว)
วัน/เดือน/ป

สถานที่ปลอย

30 มิ.ย.59
1 ก.ค.59
7 ก.ค.59
21 ก.ค.59
21 ก.ค.59
21 ก.ค.59
9 ส.ค.59
11 ส.ค. 59
11 ส.ค.59
11 ส.ค.59
11 ส.ค.59
28 ก.ย.59

ชายหาดแหลมเสด็จ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ชายหาดแหลมเสด็จ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
คลองบานน้ําแดง ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี
คลองบานตะกาดเงา หมู 1 ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ทะเลบานบางชัน หมู 2 ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี
อาวคุงกระเบน หมู 7 ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
อาวหมู หมู 9 ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรี
แมน้ําเวฬุ หมู 3 ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี
แมน้ําเวฬุ หมู 2 ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี
ทะเลบานน้ําแดง หมู 6 ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี
ทาเรือทุงโปรงทอง ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
บานเกาะเปริด ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรี
รวม

กุงแชบวย
500,000
800,000
800,000
100,000
1,000,000
250,000
250,000
300,000
1,000,000
18,100,000

ปลากะพง หอย
รวม
ขาว
หวาน
20,000
20,000
40,000
40,000
500,000
800,000
800,000
100,000
1,000,000
250,000
250,000
10,000
10,000
10,000
310,000
1,000,000
290,000 40,000 18,430,000
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แผนงาน : สงเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาภาคการเกษตร
ผลผลิต : เกษตรกรไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
กิจกรรม : ถายทอดความรูและเทคโนโลยีการประมง
โดยมีเปาหมายในการดําเนินงาน เพื่อใหเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํามีอาชีพที่ยั่งยืน มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้น
และมีความเปนอยูที่ดีขึ้น ดังนี้
1. บริหารระบบชลประทานน้ําเค็ม 1 ระบบ
2. ตรวจวิเคราะหน้ําและสิ่งแวดลอมในพื้นที่และนอกพื้นที่ 970 ราย จํานวน 1,527 ตัวอยาง
3. ใหบริการทางวิชาการ 772 ราย จํานวน 1,093 ตัวอยาง
4. พัฒนากลุม เกษตรกร 8 กลุม จํานวน 372 ราย
5. ใหบริการสูบน้ําแกเกษตรกร 2,710 ชั่วโมง คิดเปน 12,177,375 ลูกบาศกเมตร
6. ใหบริการบําบัดน้ําทิ้ง 23,606 ชั่วโมง
7. ประชุมกลุมเกษตรกรเพื่อใหคําแนะนํา จํานวน 12 ครั้ง
8. ใหคําแนะนําสงเสริมของเจาหนาที่ จํานวน 240 ครั้ง
9. ติดตามและตรวจสอบสภาวะแวดลอมในคลองน้ําเขาชลประทานน้ําเค็ม จํานวน 45 ครั้ง

โครงการชลประทานน้ําเค็ม
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กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
โดยเปาหมายในการดําเนินงาน เพื่อใหเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํามีอาชีพที่ยั่งยืน มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้น
และมีความเปนอยูที่ดีขึ้น ดังนี้
1. ผลิตและปลอยพันธุสัตวน้ําชายฝง
ตารางที่ 12 ผลิตและปลอยพันธุสัตวน้ําชายฝง ศูนยฯ คุงกระเบน ปงบประมาณ 2559
ชนิดสัตวน้ํา
เปาหมาย (ตัว)
ผลิตและปลอย (ตัว)
กุงแชบวย
4,950,000
5,090,000
ปลากะพงขาว
50,000
50,000
รวม
5,000,000
5,140,000

ปลอยพันธุสัตวนา้ํ ชายฝง
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ตารางที่ 13 การปลอยพันธุสัตวน้ํา กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ปงบประมาณ 2559
วัน/เดือน/ป
4 ต.ค.58
8 ต.ค.58
15 ต.ค.58
15 ม.ค.59
18 ก.พ.59
18 ก.พ.59
20 ก.พ.59
25 ก.พ.59
12 มี.ค.59
4 พ.ค.59
3 มิ.ย.59
4 มิ.ย.59
26 มิ.ย.59
10 ส.ค.59
12 ส.ค.59

ชนิดสัตวน้ํา (ตัว)
กุงแชบวย ปลากะพงขาว
รวม
อาวคุงกระเบน ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
10,000
10,000
ชายหาดแหลมเสด็จ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
20,000
20,000
อาวคุงกระเบน ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
100,000
100,000
คลองทากรวด หมู 5 ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
500,000
500,000
ทะเลบานปากตะโปน ม.4 ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
500,000
500,000
ปากน้ํากระแจะ ม.1 ต.กระแจะ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
500,000
500,000
ชายหาดแหลมเสด็จ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
1,000,000
1,000,000
ชายหาดแหลมเสด็จ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
300,000
300,000
ปากน้ําแขมหนู ม.1 ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
100,000
100,000
ชายหาดแหลมเสด็จ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
20,000
20,000
อาวคุงกระเบน หมู 7 ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
300,000
300,000
อาวคุงกระเบน หมู 7 ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
500,000
500,000
อาวคุงกระเบน หมู 7 ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
150,000
150,000
ชายหาดแหลมเสด็จ ม.4 ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
840,000
840,000
ทะเลเกาะกูด ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จ.ตราด
300,000
300,000
รวม
5,090,000
50,000 5,140,000
สถานที่ปลอย

2. สาธิตการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง จํานวน 3 แหง
- สาธิตการเลี้ยงกุงทะเลในบอดิน ไดผลผลิต 2,419.81 กิโลกรัม มูลคา 387,121 บาท
- สาธิตการเลี้ยงปลาในกระชัง
- สาธิตการเลี้ยงหอยนางรมปากจีบและหอยตะโกรมแบบแขวน
3. สงเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลีย้ งสัตวน้ําชายฝง จํานวน 150 ราย
- สงเสริมการเลี้ยงกุงทะเล จํานวน 100 ราย
- สงเสริมการเลี้ยงปลาในบอดิน จํานวน 45 ราย
- สงเสริมการเลี้ยงปลาในบอพลาสติก จํานวน 1 ราย
- สงเสริมการเลี้ยงปลาในบอซีเมนต จํานวน 11 ราย

สาธิตการเลี้ยงหอยตะโกรมแบบแขวน

สงเสริมการเลี้ยงปลาในบอดิน
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4. ฝกอบรมเกษตรกรและนักเรียน จํานวน 107 ราย
- หลักสูตรการอนุรักษทรัพยากรประมงสําหรับเยาวชน โดยจัดฝกอบรมนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่
1-6 โรงเรียนบานเขานอย และโรงเรียนวัดเสม็ดงาม ต.หนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี จํานวน 57 ราย เมื่อวันที่ 24
พฤศจิกายน 2558 มีเนื้อหาในการฝกอบรม คือ ระบบนิเวศปะการัง, ระบบนิเวศหาดทราย, ระบบนิเวศหาดหิน,
ระบบนิเวศหาดโคลน, ระบบนิเวศหญาทะเล, ระบบนิเวศปาชายเลน, ภาวะโลกรอน และการกัดเซาะชายฝง
- หลักสูตรการเลี้ยงปลาน้ํากรอย จัดฝกอบรมเกษตรกรบานน้ําแดง เรื่อง การเลี้ยงปลานวลจันทรทะเล
และการถอดกางปลานวลจันทรทะเล จํานวน 50 ราย ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานน้ําแดง อ.ขลุง
จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558

5. ใหบริการทางวิชาการ ดานตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําและปรสิตภายนอก
ใหบริการทางวิชาการแกเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โดยการตรวจวิเคราะห
คุณภาพน้ํา จํานวน 7 พารามิเตอร ที่จําเปนสําหรับ
การเพาะเลี้ ย งสั ต ว น้ํ า และเป น ป จ จั ย พื้ น ฐานที่
เกษตรกรทุกฟารมตองตรวจเช็คกอนการเลี้ยงสัตวน้ํา
โดยใหบริการตรวจวิเคราะห คาพีเอช, คาอัลคาไลท,
คาความเค็ม, แอมโมเนีย, ไนไตรท, สนิมเหล็ก และคา
ความกระดางของน้ํา มีแผนการตรวจในปงบประมาณ
2559 จํ า นวน 4,000 ตั ว อย า ง ให บ ริ ก ารตรวจ
วิเ คราะห 13,570 ตัว อย า ง คิด เป นร อยละ 339.25
ของจํานวนตัวอยาง
ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา
6. ติดตามผลการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
ในปงบประมาณ 2559 ติดตามผลการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง ไดแก การเลี้ยงกุงทะเลและปลาทะเลใน
บอดินดวยระบบชลประทานน้ําเค็ม จํานวน 240 ครั้ง พบวามีเกษตรกรที่เลี้ยงสัตวน้ําและทําการจับผลผลิต
จํานวน 304 ราย เปนเกษตรกรในพื้นที่โครงการชลประทานน้ําเค็ม 183 ราย และนอกพื้นที่โครงการชลประทาน
น้ําเค็ม 121 ราย โดยเกษตรกรบางรายมีการเลี้ยงสัตวน้ํามากกวา 1 ครั้ง/ป
มีเกษตรกรที่จับกุงทั้งหมด 265 ราย แบงเปนจับกุงไดผลผลิตปกติ/กําไร จํานวน 141 ราย จับกุงไดผล
ผลิตบางสวนมี 76 ราย และเสียหายจับกุงไมไดผลผลิต 48 ราย ดังตารางที่ 14
มีเกษตรกรที่จับปลาทั้งหมด 39 ราย แบงเปนที่จับปลาไดผลผลิตปกติ/กําไร จํานวน 31 ราย จับปลา
ไดผลผลิตบางสวน 8 ราย ดังตารางที่ 15
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ซึ่งแสดงใหเห็นวาจากการติดตามการเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงทั้งในและนอกพื้นที่โครงการชลประทานน้ําเค็ม
มีการจับผลผลิตทั้งหมด 304 ราย แบงเปนจับปกติไดกําไร 172 ราย จับผลผลิตไดบางสวน/ขาดทุน 84 ราย
และผลผลิตเสียหายจับไมไดมี 48 ราย
ผลผลิตสัตวน้ําในพื้นที่โครงการชลประทานน้ําเค็มในปง บประมาณ 2559 แบง เปนผลผลิตกุง รวม
548.42 ตันมูลคาผลผลิตรวม 85.99 ลานบาท ผลผลิตปลาทะเลรวม 93.10 ตัน มูลคาผลผลิต19.17 ลานบาท
ดังตารางที่ 16
ผลการติดตามการเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง พบวายังพบโรคระบาดอยูไดแก โรคตัวแดงดวงขาว/โรคลักษณะ
อาการคลายอีเอ็มเอส ไมโครสปอรริเดียน และเกษตรกรประสบปญหาคุณภาพของลูกพันธุกุง/ปลา มีเกษตรที่เลี้ยง
สัตวน้ําจับผลผลิตไดทั้ง 3 แบบ คือ จับผลผลิตไดกําไรปกติ จับผลผลิตไดบางสวนขาดทุน และจับผลผลิตไมได

ติดตามผลการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
ตารางที่ 14 การติดตามผลการเลี้ยงกุงทะเลของเกษตรกรทัง้ ในและนอกโครงการชลประทานน้ําเค็ม
จับกุงไดผลผลิตปกติ/กําไร
จับกุงไดผลผลิตบางสวน
เดือน
ในโครงการ นอกโครงการ ในโครงการ นอกโครงการ
ราย บอ ราย บอ ราย บอ ราย บอ
ตุลาคม
5
5
3
3
8
8
1
1
พฤศจิกายน 7
7
4
4
10 11
4
5
ธันวาคม
9
9 10 10 14 17
5
5
มกราคม
7
7
5
6
5
7
4
4
กุมภาพันธ
1
1
6
8
5
7
3
3
มีนาคม
6
6
5
5
3
3
0
0
เมษายน
7
7
4
4
0
0
0
0
พฤษภาคม
2
2
5
5
1
1
3
4
มิถุนายน
10 10 5
5
0
0
2
2
กรกฎาคม
5
5 12 12 0
0
1
1
สิงหาคม
7
7
5
5
3
3
2
2
กันยายน
8
8
3
3
1
1
1
1
รวม
74 74 67 70 50 58 26
28

เสียหายจับกุงไมไดผลผลิต
รวม
ในโครงการ นอกโครงการ
ราย บอ ราย บอ ราย บอ
1
1
4
8
22 26
3
6
3
3
31 36
8
9
5
6
51 56
2
4
1
1
24 29
1
1
2
2
18 22
2
2
0
0
16 16
3
5
1
1
15 17
3
3
1
1
15 16
2
2
0
0
19 19
1
1
1
1
20 20
1
1
1
1
19 19
1
1
1
1
15 15
28 36 20
25 265 291
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ตารางที่ 15 การติดตามผลการเลี้ยงปลาทะเลของเกษตรกรทั้งในและนอกโครงการชลประทานน้ําเค็ม
เดือน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
รวม

จับปลาไดผลผลิตปกติไดกําไร
ในโครงการ นอกโครงการ
ราย บอ ราย
บอ
0
0
2
4
3
1
7
1
1
1
1
3
24

0
0
5
5
3
1
7
2
1
1
1
3
29

0
0
0
2
0
2
1
1
0
0
0
1
7

0
0
0
3
0
2
1
1
0
0
0
1
8

จับปลาไดผลผลิตบางสวน
ในโครงการ นอกโครงการ
ราย บอ ราย บอ
1
0
1
1
2
1
0
0
0
0
1
0
7

1
0
1
1
2
1
0
0
0
0
1
0
7

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

เสียหายจับปลาไมไดผลผลิต
รวม
ในโครงการ นอกโครงการ
ราย บอ
ราย บอ ราย บอ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
3
7
5
4
8
2
1
1
2
4
39

1
1
6
9
5
4
8
3
1
1
2
4
45

ตารางที่ 16 ผลผลิตกุงทะเลและปลาที่ใชระบบชลประทานน้ําเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ศูนยฯ คุงกระเบน
ปงบประมาณ 2559
กุงทะเล
มูลคา
ปลา
มูลคา
เดือน/ป
(กิโลกรัม)
(บาท)
(กิโลกรัม)
(บาท)
ตุลาคม
44,003
6,250,919
1,000
240,000
พฤศจิกายน
49,562
5,887,120
400
28,000
ธันวาคม
79,530
10,283,302
13,950
3,200,500
มกราคม
31,870
4,047,500
20,150
3,990,066
กุมภาพันธ
27,440
3,743,519
5,300
1,277,000
มีนาคม
35,024
5,949,820
11,686
2,320,000
เมษายน
27,200
4,817,000
16,713
3,289,005
พฤษภาคม
31,602
4,408,580
2,700
558,002
มิถุนายน
65,840
12,964,100
2,500
575,000
กรกฎาคม
68,917
12,540,030
3,800
779,000
สิงหาคม
50,900
9,327,800
5,500
1,015,000
กันยายน
36,533
5,767,064
9,400
1,895,875
รวม
548,421
85,986,754
93,099
19,167,448
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7. ติดตามและตรวจสอบสภาวะแวดลอมในอาวคุงกระเบน
ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ติดตามและตรวจสอบบริเวณคลองบําบัดน้ําทิ้งและในอาวคุง
กระเบน จํานวน 12 ครั้ง/ป (ตุลาคม 2558 - กันยายน2559) พบวาบริเวณคลองบําบัดน้ําทิ้ง คุณภาพน้ําจาก
การเลี้ยงสัตวน้ํามีคาเฉลี่ย อยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งจากการเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง (สํานักวิจัยและ
พัฒนาประมงชายฝง, 2556) และพบวา บริเวณอาวคุงกระเบน คุณภาพน้ําอยูในเกณฑปกติ ซึ่งแสดงใหเห็นวา
น้ําจากคลองรับน้ําทิ้งเขาสูอาวคุงกระเบนโดยผานระบบนิเวศปาชายเลนและหญาทะเลชวยลดปริมาณธาตุ
อาหารในน้ําและชวยให BOD ลดลง น้ํามีคุณภาพอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําชายฝง (ราชกิจจานุเบกษา.
2550) สรุปไดวาพื้นที่บริเวณอาวคุงกระเบนสามารถรองรับการผลิตสัตวน้ําชายฝงที่เลี้ยงดวยมาตรฐาน GAP
และ CoC ในพื้นที่รอบอาวคุงกระเบนโดยระบบนิเวศในอาวคุ งกระเบนสามารถบําบัดน้ําทิ้งจากการเลี้ยงสัตว
น้ําใหมีคุณภาพดีอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําชายฝง
ตารางที่ 17 คุณภาพน้ําคลองบําบัดน้ําทิ้งและอาวคุงกระเบน ป พ.ศ. 2559
คุณภาพน้ํา
ความเค็ม (ppt)
อุณหภูมิ (°C)
DO (mg/l)
pH
ความเปนดาง (mg/l)
NO2-N (mg/l)
NO3-N (mg/l)
NH3-N (mg/l)
TN (mg/l)
PO43- (mg/l)
TP (mg/l)
BOD (mg/l)
คลอโรฟลล เอ (mg/Ton)
TOC (mg/l)
ตะกอนแขวนลอย (mg/l)
ความขุน (NTU)

คลองบําบัดน้ําทิ้ง
27.3+8.1
29.1+3.2
5.7+1.1
7.97+0.25
108.5+15.9
0.0258+0.0583
0.0300+0.0229
0.0951+0.0826
0.67+0.32
0.0153+0.0095
0.2657+0.1223
1.87+0.77
15.18+11.63
5.80+3.66
20.29+9.25
7.14+2.80

ติดตามและตรวจสอบสภาวะแวดลอมในอาวคุงกระเบน

อาวคุงกระเบน
29.9+4.1
29.3+2.3
6.3+0.5
8.13+0.13
108.6+10.7
0.0022+0.0037
0.0125+0.0139
0.0133+0.0135
0.31+0.13
0.0030+0.0043
0.1130+0.0800
1.03+0.39
5.23+3.46
3.15+1.04
15.71+6.75
4.00+1.13
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8. ใหบริการผูเขาชมสถานแสดงพันธุสัตวน้ําฯ จํานวน 496,653 ราย
ตารางที่ 18 ใหบริการเขาชมสถานแสดงพันธุสัตวน้ําเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนยฯ คุงกระเบน ปงบประมาณ 2559
เดือน/ป
จํานวนคน
ตุลาคม 2558
46,292
พฤศจิกายน 2558
45,354
ธันวาคม 2558
36,693
มกราคม 2559
52,090
กุมภาพันธ 2559
41,766
มีนาคม 2559
63,866
เมษายน 2559
73,064
พฤษภาคม 2559
70,725
มิถุนายน 2559
32,509
กรกฎาคม 2559
38,782
สิงหาคม 2559
43,738
กันยายน 2559
31,394
รวม
576,273
ใหบริการผูเขาชมสถานแสดงพันธุส ัตวน้ําฯ
9. จัดนิทรรศการ จํานวน 6 ครั้ง
ตารางที่ 19 การจัดนิทรรศการเผยแพรประชาสัมพันธ ศูนยฯ คุงกระเบน ปงบประมาณ 2559
ครั้งที่
การจัดนิทรรศการ/สถานที่
วันที่
1 “ฟวสเดย ถายทอดเทคโนโลยีและบริการการเกษตรเพื่อเพิม่ ฤดูกาลผลิต” 12 กรกฎาคม 2559
ณ ศูนยเรียนรูการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ต.ฉมัน
อ.มะขาม จ.จันทบุรี
2 “ฟวสเดย ถายทอดเทคโนโลยีและบริการการเกษตรเพื่อเพิม่ ฤดูกาลผลิต” 14 กรกฎาคม 2559
ณ ศูนยเรียนรูการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ต.วังโตนด
อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
3 “ฟวสเดย ถายทอดเทคโนโลยีและบริการการเกษตรเพื่อเพิม่ ฤดูกาลผลิต” 26 กรกฎาคม 2559
ณ ศูนยเรียนรูการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรบานเนินดินแดง
หมู 7 ต.ทุงเบญจา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
4 “ปุยเพือ่ ลดตนทุนการผลิตการเกษตร ป 2559” ณ วัดตรอกนองลาง
17 มิถุนายน 2559
ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี
5 “วันประมงนอมเกลา ครั้งที่ 28” ณ อาคารศูนยการคาฟวเจอรพารค
1-10 กรกฎาคม 2559
รังสิต จ.ปทุมธานี
6 “มหกรรมประมงไทย ใตรมพระบารมี” ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา
8-12 กันยายน 2559
จ.อุดรธานี
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จัดนิทรรศการเผยแพรประชาสัมพันธ
10. รับนักศึกษาฝกงาน 18 ครั้ง จํานวน 53 ราย
ตารางที่ 20 นักศึกษาฝกงาน ศูนยฯ คุงกระเบน ปงบประมาณ 2559
ÿëćîýċÖþć
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย จ.บุรีรัมย
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย จ.บุรีรัมย
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จ.จันทบุรี
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กรุงเทพฯ
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จ.จันทบุรี
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
7. มหวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย จ.หนองคาย
8. มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จ.จันทบุรี
9. มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี จ.จันทบุรี
10. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี
12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จ.ชลบุรี
13. มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จ.จันทบุรี
14. มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
15. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
16. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
17. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จ.ชลบุรี
18. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา จ.ลําปาง
øüö

øąĀüŠćÜüĆîìĊŠ
ÝĞćîüîøć÷
5 ö.Ù.-31 öĊ.Ù.59
6
11 ö.Ù.-10 đö.÷.59
4
11 ö.Ù.-31 öĊ.Ù.59
1
15 Ö.ó.-4 öĊ.Ù.59
5
23 ó.Ù.-27 Ö.Ù.59
2
18 ó.Ù.-16 Ö.Ù.59
2
30 ó.Ù.-10 öĉ.÷.59
4
30 ó.Ù.-10 öĉ.÷.59
4
1 öĉ.÷.-15 Ö.Ù.59
1
1 öĉ.÷.-22 Ö.Ù.59
4
1 öĉ.÷.-29 Ö.Ù.59
4
1 öĉ.÷.-29 Ö.Ù.59
4
27 öĉ.÷.-29 Ö.Ù.59
3
15 ÿ.Ù.-9 í.Ù.59
4
15 ÿ.Ù.-15 ê.Ù.59
1
1 ÿ.Ù.-16 í.Ù.59
2
8 ÿ.Ù.-25 ó.÷.59
1
22 ÿ.Ù.-11 ó.÷.59
1
53
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11. ผลิตปุยหมักจากดินเลนนากุงเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดลอมในอาวคุงกระเบน
ศูนยศึกษาการพัฒ นาอาวคุง กระเบนฯ ดําเนินการผลิตปุยหมัก จากดินเลนนากุง เพื่อลดผลกระทบ
สิ่งแวดลอมในอาวคุงกระเบนในปงบประมาณ 2559 จํานวน 32,500 กิโลกรัม และปุยหมักดินเลนคงเหลือจากป
กอน จํานวน 5,444 กิโลกรัม รวมเปน 37,944 กิโลกรัม เพื่อใชในกิจกรรมตางๆ ดังตารางที่ 21
ตารางที่ 21 การใชปุยหมักจากดินเลนนากุง ศูนยฯ คุงกระเบน ปงบประมาณ 2559
ประเภทการนําไปใช
จํานวน (กิโลกรัม)
1. ใชในแปลงพืช-ผัก งานสาธิตการทําปุยหมักจากดินเลนนากุง
14,706
2. สนับสนุนใหหนวยงานตางๆ
6,426
3. สนับสนุนในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
4,720
4. สนับสนุนงานเก็บขยะชายหาด
5,300
4. จําหนาย
6,034
5. คงเหลือยกไป
758
รวม
37,944

ถายทอดองคความรูการทําปุยหมักจากดินเลนนากุง
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ผลผลิต : โครงการเมืองเกษตรสีเขียว
กิจกรรม : เมืองเกษตรสีเขียวดานการประมง
โครงการเมืองเกษตรสีเขียวดานการประมง มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนากิจกรรมดานการเพาะเลี้ยงสัตวนา้ํ
ชายฝง (กุงทะเล) ใหเปนไปตามมาตรฐานการผลิตที่ใชกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่สะอาด และเพื่อผลักดัน
ใหเปนเมืองเกษตรสีเขียวที่มีรูปแบบการผลิตสินคาจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและอุตสาหกรรมประมงตอเนื่องที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สอดคลองกับวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น และสามารถส
ทั้งยังสามารถสงเสริ
งเสริมมการท
การทอองเที
งเที่ยวเชิง
เกษตรได สินคาจากเมืองเกษตรสีเขียวตองสามารถจําแนกและตรวจสอบยอนกลับได ในปงบประมาณ 2559
ศูนยฯ คุงกระเบน ไดดําเนินกิจกรรมเมืองเกษตรสีเขียวดานการประมง ดังนี้
1. การจัดทําระบบตรวจสอบยอนกลับ
มีเ ปาหมาย 460 ฟารม ดําเนินการแลวเสร็จ เปนที่เ รียบรอยทั้ง 460 ฟารม ดําเนินการโดยให
เจาหนาที่ออกไปสัมภาษณเกษตรกรที่ฟารม
2. จัดทําการประเมินประสิทธิภาพการลดการปลอยคารบอนในระดับฟารม
มีเปาหมาย 460 ฟารม ดําเนินการแลวเสร็จเปนที่เรียบรอย 460 ฟารม
3. ใหบริการเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฟารมเกษตรสีเขียว
มีเปาหมาย 460 ฟารม ดําเนินการแลวเสร็จเปนทีเ่ รียบรอย 460 ฟารม
4. ใหบริการจุลินทรียผง/น้ํา
มีเปาหมาย 10,000 ซอง/ขวด ดําเนินการแจกใหแกเกษตรกร 12,361 ซอง/ขวด
5. จัดทําจุดสาธิตระบบ Zero waste
มีเปาหมาย 36 ฟารม ดําเนินการแลวเสร็จเปนทีเ่ รียบรอย 36 ฟารม
6. ผลิตปุยหมักดินเลนนากุง
มีเปาหมาย 30 ตัน ดําเนินการผลิตจํานวน 32.5 ตัน
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กิจกรรมเงินทุนหมุนเวียน
ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ไดรับงบประมาณเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตลูกพันธุสัตวน้ําเพื่อ
จําหนาย ดังนี้
ตารางที่ 22 การจําหนายพันธุส ัตวน้ํา ศูนยฯ คุงกระเบน ปงบประมาณ 2559
ชนิด
กุงขาวแวนนาไม
ปลากะพง
ปลาการตูนอานมา
ปลาการตูนลายปลอง
ปลาการตูนสมขาว
ปลาการตูนมะเขือเทศ
หอยหวาน
ปลากะพง (ลดราคา 10%)

ขนาด
P15
2-3 เซนติเมตร
2 เซนติเมตร
2 เซนติเมตร
3 เซนติเมตร
2 เซนติเมตร
0.3-0.5 เซนติเมตร
2 เซนติเมตร
รวม

ราคา/ตัว
(บาท)
0.10
2.00
30.00
30.00
30.00
30.00
0.15
1.80

ผลิตพันธุส ัตวน้ําเพื่อจําหนาย

จํานวนสัตวน้ํา
(ตัว)
2,440,000
417,725
1,400
960
4,170
290
217,200
4,500
3,086,245

จํานวนเงิน
(บาท)
244,000.00
835,450.00
42,000.00
28,800.00
125,100.00
8,700.00
32,580.00
8,100.00
1,324,730.00
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ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําป 2559 งบกลาง (คาใชจายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ) จํานวน 44 โครงการ เปนเงิน
43,804,033.- บาท แยกตามงบประมาณรายจาย ดังนี้
ตารางที่ 23 งบประมาณรายจายงบกลาง (คาใชจายตามโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ) ศูนยฯ คุงกระเบน
ปงบประมาณ 2559
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร
รายการ
รอยละ
(บาท)
1. งบบุคลากร
20,987,880.00
47.91
1.1 คาจางชั่วคราวรายเดือน/รายวัน
20,987,880.00
2. งบดําเนินงาน
21,275,153.00
48.57
2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
16,780,753.00
2.2 คาสาธารณูปโภค
4,494,400.00
3. งบลงทุน
1,541,000.00
3.52
3.1 คาครุภัณฑ
1,148,850.00
3.2 คาที่ดินและสิง่ กอสราง
392,150.00
ยอดรวม
43,804,033.00
100.00
ผลการเบิก จายงบประมาณรายจายงบกลาง (คาใชจายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ )
ศูนยฯ คุงกระเบน ปงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 เปนจํานวนเงิน 42,473,803.37 บาท แยก
ตามงบประมาณรายจาย ดังนี้
ตารางที่ 24 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณรายจายงบกลาง (คาใชจายตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ) ศูนยฯ คุงกระเบน ปงบประมาณ 2559
วงเงินงบประมาณ
เบิกจาย
คงเหลือ
รายการ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1. งบบุคลากร
20,987,880.00 20,987,880.00
0.00
1.1 คาจางชั่วคราวรายเดือน/รายวัน
20,987,880.00 20,987,880.00
0.00
2. งบดําเนินงาน
21,275,153.00 20,219,923.37 1,055,229.63
2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
16,780,753.00 15,725,523.37
1,055,229.63
2.2 คาสาธารณูปโภค
4,494,400.00 4,494,400.00
0.00
3. งบลงทุน
1,541,000.00 5,748,696.73
275,000.00
3.1 คาครุภัณฑ
1,148,850.00 1,148,850.00
0.00
3.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง
392,150.00
117,150.00
275,000.00
ยอดรวม (บาท)
43,804,033.00 42,473,803.37 1,330,229.63
ยอดรวม (รอยละ)
100.00
96.96
3.04
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1. งานบริหาร อํานวยการ และเผยแพรประชาสัมพันธ
งานประมง ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ

เพิ่มประสิทธิภาพงานเผยแพรประชาสัมพันธ
ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากรพระราชดําริ
1. จัดทําเอกสารเผยแพรศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ตางๆ ดังนี้
- แผนพับแนะนําศูนยฯ จํานวน 5,000 ฉบับ
- เอกสารแนะนําศูนยฯ ภาษาไทย จํานวน 5,000 เลม
- เอกสารเผยแพรศูนยฯ รายไตรมาส จํานวน 2,000 ฉบับ
- รายงานประจําป 2558 จํานวน 100 เลม
- เอกสารคูมอื การเดินศึกษาธรรมชาติศูนยฯ จํานวน 3,000 เลม
- เอกสารคูมอื องคความรูศูนยฯ จํานวน 5,000 เลม
- เอกสารเมนูหลัก 5 เรื่อง จํานวน 4,000 เลม
- จัดซื้อรถนําชม ขนาด 35 ที่นั่ง จํานวน 1 คัน

จัดทําเอกสารเผยแพรศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ และจัดซื้อรถนําชมขนาด 35 ที่นั่ง
2. จัดนิทรรศการ เผยแพร ถายทอด ประชาสัมพันธ ในจังหวัดและตางจังหวัด จํานวน 21 ครั้ง

ตารางที่

25 การ
จัดนิทรรศการ เผยแพร ถายทอด ประชาสัมพันธ เคลื่อนที่ภายในจังหวัดและตางจังหวัด
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ตารางที่ 25 การจัดนิทรรศการเผยแพรประชาสัมพันธ ศูนยฯ คุงกระเบน ปงบประมาณ 2559
ครั้งที่
การจัดนิทรรศการ / สถานที่
1 “จังหวัดเคลือ่ นที่” ณ วัดหนองชิ่ม 2 ต.หนองชิ่ม อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรี
2 “โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชดําริ รุนที่ 1-4”
ณ โรงแรมเดอะสุโกศล พญาไท กรุงเทพฯ
3 “จังหวัดเคลื่อนที”่ ณ ศาลากองทุนหมูบาน หมู 3 ต.บอเวฬุ อ.ขลุง จ.จันทบุรี
4 “นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ” ณ โรงเรียนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
ถนนราชวิถี แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ
5 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “รักการอานตามรอยพอ” ณ โรงเรียนบดินทรเดชา
ซอยรามคําแหง 43/1 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
6 “นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ” ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี จ.จันทบุรี
7 “นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ” ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี จ.จันทบุรี
8 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “กาวตอ 9 ทําตอความดี...ทําดีตามพอ”
ณ สนามเสือปา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
9 “เทิดไทองคราชัน พัฒนาชายหาดรวมกัน เพื่อสานฝนทะเลงาม ครั้งที่ 13”
ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ จ.จันทบุรี
10 “จังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกเกษตรเคลื่อนที”่ ณ บานหมื่นซอง อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
11 “งานตากสินรําลึก” ณ สวนสาธารณสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
ต.วัดใหม อ.เมือง จ.จันทบุรี
12 “จังหวัดเคลือ่ นที่” ณ วัดลําพัน หมู 5 ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
13 “จังหวัดเคลือ่ นที่” วัดคมบาง หมู 2 ต.คมบาง อ.เมือง จ.จันทบุรี
14 “กิจกรรมสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจําป
2559” ณ วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
15 “จังหวัดเคลือ่ นที่” ณ โรงเรียนบานกระทิงทอง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
16 “นิทรรศการ อพ.สธ.:หวนดูทรัพยสิ่งสินตน” ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน จ.ขอนแกน
17 “คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะหสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานหางแมว อ.แกงหางแมว จ.จันทบุรี
18 “จังหวัดเคลือ่ นที่” ณ วัดวังหิน หมู 4 ต.วังโตนด อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
19 “จังหวัดเคลือ่ นที่และคลินิกเคลื่อนที”่ ณ วัดบานอาง อ.มะขาม จ.จันทบุรี
20 “รณรงคอนุรักษพันธุกรรมพืชทองถิ่นทุงสนสนามไชย สาธารณประโยชน
โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการอนุรกั ษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)”
ณ เทศบาลตําบลสนามไชย ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
21 “จังหวัดเคลือ่ นที่” ณ โรงเรียนแหลมสิงหวิทยาคม อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรี

วัน เดือน ป
16 ตุลาคม 2558
11 พฤศจิกายน 2558
18 พฤศจิกายน 2558
2-4 ธันวาคม 2558
2-4 ธันวาคม 2558
4 - 10 ธันวาคม 2558
11-13 ธันวาคม 2558
11-13 ธันวาคม 2558
19 ธันวาคม 2558
22 ธันวาคม 2558
28 ธันวาคม 2558 5 มกราคม 2559
12 มกราคม 2559
15 กุมภาพันธ 2559
16-22 กุมภาพันธ 2559
8 มีนาคม 2559
23-29 มีนาคม 2559
4 พฤษภาคม 2559
13 กรกฎาคม 2559
3 สิงหาคม 2559
25 สิงหาคม 2559

13 กันยายน 2559
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3. งานตอนรับและประชาสัมพันธ บริการศึกษาดูงานและทองเที่ยวเชิงพัฒนา จํานวน 1,009,364 ราย
และแจกเอกสารเผยแพรประชาสัมพันธ จํานวน 63,337 ฉบับ
ตารางที่ 26 ใหบริการศึกษาดูงานและถายทอดเทคโนโยลี ศูนยฯ คุงกระเบน ปงบประมาณ 2559
เดือน/ป

ตุลาคม 2558
พฤศจิกายน 2558
ธันวาคม 2558
มกราคม 2559
กุมภาพันธ 2559
มีนาคม 2559
เมษายน 2559
พฤษภาคม 2559
มิถุนายน 2559
กรกฎาคม 2559
สิงหาคม 2559
กันยายน 2559
รวม

นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทัว่ ไป ชาวตางชาติ ถายทําสารคดี

3,271
5,894
6,040
4,509
3,723
10,281
204
80
2,755
2,439
2,753
3,987
45,936

476
1,006
502
708
667
1,453
1,079
1,998
1,546
1,398
397
462
11,692

76,433
68,583
64,010
83,811
69,533
103,132
123,142
113,387
60,440
60,705
71,698
53,847
948,721

48
360
1,131
740
9
15
52
32
80
173
160
2,800

14
10
10
2
6
15
39
19
34
30
29
7
215

รวม

80,242
75,493
70,922
90,161
74,669
114,890
124,479
115,536
64,807
64,652
75,050
58,463
1,009,364
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งานปาไม ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ
การจัดนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพยสิ่งสินตน” พ.ศ. 2559
ศูน ยศึ กษาการพั ฒ นาอ า วคุ ง กระเบนฯ ได ดํา เนิ นงานโครงการอนุรั ก ษ พั นธุ ก รรมพื ชสนองแนว
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเขารวมกิจกรรมการประชุมวิชาการและ
นิทรรศการทรัพยากรไทยมาโดยตลอด โดยในปงบประมาณ 2559 ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ได
รวมประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพยสิ่งสินตน” ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน
จังหวัดขอนแกน ระหวางวันที่ 23 – 29 มีนาคม 2559 ซึ่งนิทรรศการไดรับความสนใจจากผูเขารวมงาน รวมทั้ง
เปนที่ศึกษาหาความรูของนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
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2. งานสาธิต ฝกอบรม และขยายผล
2.1 งานสาธิต

งานประมง ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ
การเพิ่มศักยภาพหนวยสาธิตการผลิตปุยหมักจากดินเลนนากุง
หนวยสาธิตการผลิตปุยหมักจากดินเลนนากุง เปนกิจกรรมที่นําดินเลนจากนากุงในโครงการชลประทาน
น้ําเค็มมากอใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยนํามาเปนสวนผสมหลักของปุยหมัก และนํามาสาธิตปลูกผัก ไมผล
ไมดอก รวมถึงการสาธิตการเลี้ยงปลา และกบ ในแปลงสาธิตดวย เพื่อใหกลุมผูสนใจเขามาเรียนรูได
ในปงบประมาณ 2559 สาธิตการทําปุยหมักจากดินเลนนากุง จํานวน 32,500 กิโลกรัม เพื่อใชในกิจกรรม
ตางๆ เชน ใชในแปลงทดลองปลูกพืชผักชนิดตางๆ จําหนายแกผูสนใจ และสนับสนุนหนวยงานตางๆ
ทดลองปลูกผักชนิดตางๆ หมุนเวียนตามฤดูกาล เชน ผักบุง คะนา กวางตุง มะเขือ มะนาว ฯลฯ และ
ทดลองเลี้ยงกบ, ปลาดุก และปลาทับทิม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
1. จําหนายปุยหมักจากดินเลนนากุง จํานวน 6,034 กิโลกรัม เปนเงิน 7,517 บาท
2. จําหนายพืชผัก/ไมผล จํานวน 615.60 กิโลกรัม เปนเงิน 19,785 บาท
3. จําหนายสัตวน้ํา (ปลา/กบ) จํานวน 320.80 กิโลกรัม เปนเงิน 14,812 บาท

สาธิตการทําปุยหมักจากดินเลนนากุง การปลูกพืชผัก และการเลี้ยงสัตวน้ําชนิดตางๆ
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เพิ่มศักยภาพในการดําเนินการของหนวยสาธิตการเลี้ยงสัตวนํ้าภายในอาวคุงกระเบน
หนวยสาธิตการเลี้ยงสัตวน้ํา ภายในอาวคุ ง กระเบนแหง นี้ไดรับ ความสนใจจากหนว ยงานราชการ
ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาตางๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไปเขามาศึกษาดูงานทางดานการเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
เพิ่มขึ้นทุกป แตดวยขอจํากัดหลายประการของหนวยสาธิตแหงนี้มีความจําเปนตองไดรับการแกไขปรับปรุงอยาง
ตอเนื่องเพื่อใหการดําเนินกิจกรรมของหนวยมีความพรอมมากยิ่งขึ้น เชน พื้นที่จัดแสดงเปนแหลงศึกษาดูงานที่
ไดรับทั้งความรูความเขาใจและความเพลิดเพลินในทัศนียภาพของธรรมชาติอาวคุงกระเบนที่สวยงาม และเพื่อให
หนว ยสาธิต แห ง นี้ มีความพร อ มประดุจ ห อ งเรี ยนธรรมชาติที่ มีชี วิต ที่กอ ให เ กิด ประโยชน มากมาย โดยใน
ปงบประมาณ 2559 หนวยสาธิตการเลี้ยงสัตวน้ําภายในอาวคุงกระเบนไดมีจํานวนผูเขาศึกษาดูงานเปนจํานวน
มาก จึงสงผลดีตอการประชาสัมพันธโครงการพระราชดําริแหงนี้และยัง สงผลดีทางดานเศรษฐกิจตอเนื่องถึง
ประชาชนในพื้นที่
กิจกรรมบริเวณหนวยสาธิตฯ
ในปงบประมาณ 2559 มีกิจกรรมที่ดําเนินการในบริเวณหนวยสาธิตการเลี้ยงสัตวน้ําภายในอาวคุง
กระเบนหลายๆ กิจกรรม เชน สรางบานปลา สรางบานหอย ธนาคารปูไข รวมทั้งการปลอยพันธุสัตวน้ําตางๆ

กิจกรรมตางๆ ของหนวยสาธิตการเลี้ยงสัตวน้ําในอาวคุงกระเบน
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สาธิตการเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมระบบนํ้าหมุนเวียนโดยใชสาหรายทะเลบําบัด
ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ไดจัดทําบอสาธิตการเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมระบบน้ําหมุนเวียน
โดยใชสาหรายทะเลบําบัด ใหเกษตรกรทุกคนที่สนใจสามารถเขามาศึกษาเรียนรูถึงขั้นตอนการเลี้ยงที่ถกู ตองและ
ไดมาตรฐานสากล โดยในปงบประมาณ 2559 ไดมีการสาธิตการเลี้ยงกุงขาว จํานวน 1 รุน
ตารางที่ 27 สรุปวิเคราะหผลการเลี้ยงกุง
รายละเอียดการผลิต
บอที่ 1
จํานวนปลอย (ตัว)
300,000
ความหนาแนน (ตัว/ตร.ม.)
75
วันที่จับ
16 ธันวาคม 2559
ระยะเวลาการเลี้ยง (วัน)
133
ผลผลิต (กิโลกรัม)
2,419.81
ขนาดกุงที่จบั (ตัว/กิโลกรัม)
74
อัตรารอด (เปอรเซ็นต)
70
ปริมาณอาหารที่ใช (กิโลกรัม)
5,100.00
อัตราแลกเนื้อ
2.11
รายรับทั้งหมด (บาท)
387,121
วิเคราะหตนทุน
คาเตรียมบอ (บาท)
17,595
คาพันธุกุง (บาท)
27,000
คาอาหาร (บาท)
211,678
คาสารเคมีและคาอุปกรณ (บาท)
17,081
คาพลังงาน และอื่นๆ (บาท)
72,064
คาใชจายในการจับกุง (บาท)
6,390
คาน้ํามันดีเซล
2,500
กําไรขั้นตน (บาท)
32,804
มูลคาผลผลิต (บาท/ไร)
141,726
ตนทุน (บาท/กิโลกรัม)
146
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โครงการ “60 พรรษา 60 หมูบาน 6 ศูนยศึกษา สรางคน สรางปา พัฒนาคุณภาพชีวิต”
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมพรรษา 5 รอบ 2 เมษายน 2558
วันที่ 2 เมษายน 2558 เปนวันคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี มีพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ เห็นควรจัดทําโครงการเฉลิมพระเกียรติ “60 พรรษา 60 หมูบาน 6 ศูนยศึกษา สรางคน สรางปา
พัฒนาคุณภาพชีวิต” เพื่อเฉลิมฉลองวาระพิเศษอันเปนมงคลนี้ โดยดําเนินการกิจกรรม ดังนี้
1) สาธิตการเลี้ยงปลานวลจันทรทะเลในกระชังโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานน้ําแดง ปที่ 2
ปลานวลจันทรทะเลเปนปลาไทยที่ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีความสนพระราชหฤทัยในการ
เลี้ยง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พรอมพระบรมวงศานุวงศ
เสด็จพระราชดําเนิน ณ สถานีประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2508 ไดพระราชทาน
พระราชดําริใหกรมประมงนําลูกปลานวลจันทรทะเลดังกลาวไปปลอยเลี้ยงในอางเก็บนํ้าเขาเตา อําเภอหัวหิน
เพื่อใหชาวบานไดใชเปนอาหารและเพิ่มรายไดในการยังชีพ
การสาธิตการเลี้ยงปลานวลจันทรทะเลในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานนํ้าแดง ศูนยศึกษาการ
พัฒนาอาวคุงกระเบนฯ มีเปาหมายที่จะสงเสริมและเผยแพรความรูทางดานการเลี้ยงปลาทะเลชนิดที่เลี้ยงงาย
ใหกับนักเรียนของโรงเรียนที่อยูในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนยฯ กิจกรรมดังกลาวจะสงผลทําใหโรงเรียนมีอาหาร
โปรตีนใหกับนักเรียนเพิ่มขึ้น อีกทั้งนักเรียนที่เกี่ยวของจะมีทักษะในการเลี้ยงปลาที่ถูกตองและเหมาะสม
จนสามารถจะนําทักษะดังกลาวไปประกอบเปนอาชีพในอนาคตได และที่สําคัญกิจกรรมการเลี้ยงปลาในโรงเรียน
มีโอกาสเปนแบบอยางใหกับชุมชนได โดยดําเนินการปลอยลูกปลานวลจันทรทะเลเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558
จํานวน 1,700 ตัว
จากการดําเนินงานตาม โครงการ “สงเสริมการเลี้ยงปลานวลจันทรทะเลในโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนบานนํ้าแดง ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี ปที่ 2” ไดทําการยายตําแหนงของกระชังทั้งหมดมาอยูบริเวณ
ที่มีความลึกมากสุดของบอ โดยพื้นที่ดังกลาวจะมีความลึกเฉลี่ย 170 เซนติเมตร ทางโรงเรียน ตชด บานนํ้าแดง
ไดมีการนําปลานวลจันทรทะเลขนาดใหญขึ้นมาใชเปนอาหารกลางวันเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559 ประมาณ 50
กิโลกรัม คาดวาปลาขนาดใหญที่ยังเหลืออยูมีนํ้าหนักรวมไมนอยกวา 175 กิโลกรัม และยังมีปลาขนาดเล็กอีก
จํานวนมาก
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งานวิชาการเกษตร ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ
การพัฒนาแปลงตนแบบการผลิตพืช ระบบการผลิตพืชผสมผสาน
และทฤษฎีใหมตามแนวทางเกษตรดี ที่เหมาะสม
1. งานถายทอดเทคโนโลยีแปลงตนแบบในพื้นที่โครงการ
1.1 การผลิตผักปลอดภัยสารพิษ ดําเนินการปลูกผักชนิดตางๆ ใหมีความเหมาะสมตามฤดูกาลในพื้นที่
เช น คะน า กวางตุง ผัก บุ ง มะเขือ เปราะ มะเขือ ยาว ข า วโพด และไม ด อก โดยใช เ ทคโนโลยี ชีว ภาพใน
ตางๆ ดั่ ง28ตารางที่ 28
กระบวนการผลิต ไดผลผลิตดอกดาวเรือง 28,045 ดอก และผลผลิตผักชนิ
ดังดตารางที
ตารางที่ 28 ผลผลิตการปลูกผักปลอดภัยสารพิษ ปงบประมาณ 2559
ชนิดพันธุ
จํานวน (กิโลกรัม)
ชนิดพันธุ
มะเขือเปราะ
33.20
มะเขือยาว
ชะอม
6.50
ขาวโพดหวาน
ขาวโพดฝกออน
21.00
แตงโม
ถั่วพู
8.00
ถั่วฝกยาว
มะระ
5.00
บวบ
ยอดฟกทอง
38.00
ตนหอม
ผักโขม
18.00
ผักกูด
กวางตุงใบ
63.00
พริกขี้หนู
กวางตุงฮองเต
20.00
คะนา
แตงกวา
38.00
ผักบุง
ผักกาดขาว
56.00
ผักกาดหัว
มะเขือกลม
2.00
พริกหยวก
ผักปรัง
13.00
ผักโขม

การปลูกผักปลอดภัยสารพิษ

จํานวน (กิโลกรัม)
65.50
317.00
126.50
62.00
109.00
58.30
8.00
7.80
13.00
185.00
23.00
5.00
3.00
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1.2 แปลงผลิตพืชหมุนเวียนอยางเปนระบบ ดําเนินการปลูกพืช 3 ชนิด ในหลุมเดียวกัน คือ แตงกวา
ถั่วฝกยาว และขาวโพดหวาน นอกจากนี้ยังมีการปลูกพืชขึ้นคางชนิดตางๆ ดวย เชน แตงโม เปนตน และยัง ปลูก
พริกหวาน มะเขือเทศ รวมดวย เปนการปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อตัดวงจรการเขาทําลายของแมลงศัตรูพืช และเปนการ
ใชพื้นที่เพื่อใหเกิดประโยชนมากที่สุด โดยใชเทคโนโลยีชีวภาพในกระบวนการผลิตไดผลผลิตรวม ดังตารางที่ 29
ตารางที่ 29 ผลผลิตแปลงปลูกพืชหมุนเวียนอยางเปนระบบ ศูนยฯ คุงกระเบน ปงบประมาณ 2559

ชนิดพันธุ
แตงกวา
ขาวโพดหวาน
แตงโม
น้ําเตา

จํานวน (กิโลกรัม)
115.00
58.60
179.25
4.00

ชนิดพันธุ
ถั่วฝกยาว
บวบหอม
แฟง

จํานวน (กิโลกรัม)
76.00
15.25
11.00

การปลูกพืชหมุนเวียนอยางเปนระบบ
1.3 การปลูกผักปลอดภัยในระบบโรงเรือน ดําเนินการปลูกผักตางๆ เชน มะเขือเทศเชอรี่ เมลอน ผักสลัด
เปนตน มีทั้งหมด 11 โรงเรือน ไดผลผลิตดอกดาวเรือง 6,450 ดอก และไดผลผลิตผักดังตารางที่ 30
ตารางที่ 30 ผลผลิตแปลงปลูกผักปลอดภัยในระบบโรงเรือน ปงบประมาณ 2559
ชนิดพันธุ
พริกหวาน
เมลอน
มะเขือเทศเชอรี่
กวางตุงดอก

จํานวน (กิโลกรัม)
78.00
193.00
246.25
30.00

ชนิดพันธุ
ผักบุง
คะนา
ผักสลัด
ตนหอม

การปลูกผักปลอดภัยในระบบโรงเรือน

จํานวน (กิโลกรัม)
15.00
2.30
11.00
1.70
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1.4 การปลูกพืชไรสลับหมุนเวียนกับไมดอกไมประดับ มีทั้งหมด 2 แปลงโดยแตละแปลงมีการปลูกพืช
สลับหมุนเวียนกัน เชน ขาวโพด แกนตะวัน และไมดอก ไดผลผลิตดังตารางที่ 31
ตารางที่ 31 ผลผลิตแปลงปลูกพืชไรสลับหมุนเวียนกับไมดอกไมประดับ ปงบประมาณ 2559
ชนิดพันธุ
จํานวน (กิโลกรัม)
ชนิดพันธุ
จํานวน (กิโลกรัม)
ขาวโพดฝกออน
15.00
ขาวโพดหวาน
263.50
แฟง
123.00
ยอดฟกทอง
7.60
แตงโม
7.50
แกนตะวัน
220.55

การปลูกพืชไรสลับหมุนเวียนไมดอกไมประดับ
1.5 การปลูกไมผลปลอดภัยสารพิษ ดูแลรักษาตนไมผลชนิดตางๆ ตามแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสม
ประกอบดวย ชมพูทับทิมจันทร หมอนพันธุแมลูกดก สมจี๊ด ลําไย เสาวรส มะมวงหิมพานต อินทผาลัม ลองกอง
มะมวง ทุเรียน มังคุด ขนุน เงาะ เปนตน และมีการปลูกพืชชนิดตางๆ เปนพืชแซม ไดผลผลิตดังตารางที่ 32
ตารางที่ 32 ผลผลิตแปลงปลูกไมผลปลอดภัยสารพิษ ปงบประมาณ 2559
ชนิดพันธุ
จํานวน (กิโลกรัม)
ชนิดพันธุ
จํานวน (กิโลกรัม)
ชมพู
15.00
บวบหอม
31.45
หมอน
601.10
ตนหอม
5.70
ลําไย
24.00
น้ําเตา
2.00
เสาวรส
213.00
กุยชาย
3.00
มะมวงหิมพานต
385.70
กุยชายขาว
1.00
ลองกอง
428.00
ผักบุง
9.00
มังคุด
646.50
ชะอม
0.60
ขนุน
228.00
กระเจี๊ยบเขียว
1.00
สมจี๊ด
76.85
มะเขือเปราะ
1.00
พริกออน
22.10
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แปลงปลูกไมผลปลอดภัยสารพิษ
1.6 แปลงปลูกยางพารา (25 ไร) ประกอบดวยยางพาราพันธุ BPM-24 พันธุ PB 235 พันธุ PB-260
พันธุ RRIC-110 มีจํานวนตนเปดกรีดได 1,527 ตน ใชระบบการเปดกรีดวันเวนวัน และจําหนายในลักษณะยางกอน
ถวยไดผลผลิตยางพารา 2,955.20 กิโลกรัม

แปลงปลูกยางพารา
1.7 แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม พื้นที่ 4 ไร แบงพื้นที่ออกเปน 4 สวน ประกอบดวย
30% สระน้ํา ปลูกผักรอบสระน้ํา และปลูกไมน้ํา เชน ผักบุง และเลี้ยงปลากินพืช
20% นาขาว ปลูกขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105
40% ไมผล ไมยืนตน พืชไร ประกอบดวย หมอนพันธุบุรีรัมย 60 ละมุด พุทรานมสด
10% ที่อยูอาศัยประกอบดวย บานพัก โรงเห็ด พืชผักสวนครัว
เพื่อใหเปนตัวอยางแกเกษตรกรและผูสนใจไดเห็นไดเขาใจ รูปแบบการบริหารจัดการที่ดินเพื่อ
การเกษตรขนาดเล็กใหเ กิดประโยชนสูง สุดตามแนวพระราชดําริเกษตรทฤษฎีใหมของพระบาทสมเด็จ พระ
เจาอยูหัว ตลอดจนใชเปนแนวทางการดําเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดผลผลิตดังตารางที่ 33
ตารางที่ 33 ผลผลิตแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม ปงบประมาณ 2559
ชนิดพันธุ
จํานวน (กิโลกรัม)
ชนิดพันธุ
จํานวน (กิโลกรัม)
ใบหมอน
26.60
ขาวโพดหวาน
47.00
ละมุด
12.60
ขาวโพดฝกออน
6.60
แตงกวา
8.70
มะยม
1.50
สมจี๊ด
2.00
บวบหอม
8.00
มะเขือยาว
6.00
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แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม
1.8 การเพาะเห็ดเศรษฐกิจระบบถุง ทําการเพาะเห็ดชนิดตางๆ เชน เปาฮื้อ นางฟาภูฎฐ าน นางนวล
ขอนขาว ฮังการี และหลินจือ เปนตน เพื่อประโยชนแกเกษตรกรและผูสนใจไดเขาศึกษาดูงานและฝกปฏิบัติ
ตลอดจนการสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันและเพิ่มทักษะวิชาชีพแกนักเรียนทั้งในและนอกพื้นที่โครงการฯ
ไดผลผลิตเห็ดนางฟา 228.70 กิโลกรัม เห็ดหลินจือ 2.6 กิโลกรัม และมีการผลิตกอนเชื้อเห็ดชนิดตางๆ ดังตาราง
ที่ 34
ตารางที่ 34 การผลิตกอนเชื้อเห็ดเศรษฐกิจระบบถุง ปงบประมาณ 2559
ชนิดเห็ด
จํานวน (กอน)
เห็ดหลินจือ
3,506
เห็ดนางฟาภูฐาน
31,127
เห็ดฮังการี่
2,300
เห็ดเปาฮือ
500
เห็ดขอนดํา
480
เห็ดโคนญีป่ ุน
540
รวม
38,453

การเพาะเห็ดเศรษฐกิจระบบถุง
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1.9 การผลิตปุยหมักเติมอากาศ เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมตางๆ เชน แปลงผลิตผักปลอดภัยสารพิษ แปลง
ผลิตไมผลปลอดภัยสารพิษ ตลอดจนสนับสนุนหนวยงาน
รว มตางๆ และเป นจุดศูนย กลางให เกษตรกรกลุ มผลิ ต
พื ช ผั ก ผลไม ใ ห มี คุ ณ ภาพและปลอดภั ย จากสารพิ ษ
ดํ า เนิ น การผลิ ต ปุ ย หมั ก และนํ า กลั บ ไปใช ใ นพื้ น ที่ ข อง
ตนเองตอไป ผลิตปุยหมักเติมอากาศ จํานวน 90 ตัน

การผลิตปุยหมักเติมอากาศ

1.10 การผลิตและการใชไบโอดีเซลจากน้ํามันพืชใชแลว ดําเนินงานรวมกับศูนยศึกษาการพัฒนาอาว
คุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สาธิตการผลิตและการใชน้ํามันไบโอดีเซลจากน้ํามันพืชใชแลว โดยมุงเนน
ใหเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได
ตระหนั ก ถึ งพิ ษ ภั ย ของน้ํ า มั น พืช ปรุ งอาหารซ้ํ า หลายๆ
ครั้ง โดยเฉพาะการทอด แตห ากนํามาผลิตไบโอดีเซล
เปนพลังงานทดแทนเพื่อใชในเครื่องจักรกลการเกษตรจะ
ก อ ให เ กิ ด ผลดี ห ลายด า น เช น สุ ข อนามั ย ของผู ที่ ช อบ
บริโภคอาหารประเภททอด ลดมลภาวะจากการทิ้งน้ํามัน
เกาลงพื้นดินและแมน้ําลําคลอง ลดมลภาวะในอากาศ
จากไอเสียเครื่องจักรกลการเกษตร และสามารถลดการ
นําเขาน้ํามันจากตางประเทศได มียอดการผลิต 370 ลิตร
ใชไบโอดี
บ เซลจากน้ํามันพืชใชแลว
การผลิตและการใช
ใชในพื้นที่งานวิชาการเกษตรยางตอกทอย 150 ลิตร
1.11 เตาเผาถานน้ําสมควันไม ขนาด 200 ลิตร ทําการเผาถานผลิตน้ําสมควันไม เพื่อเปนตัวอยาง
แบบอยางการใชประโยชนจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตรใหเกิดประโยชนสูงสุด ทําใหไดถานไมคุณภาพสูงใชใน
ทดแทนการใชพพลัลังงงานเชื
งานเชื้อ้ อเพลิ
เพลิงงไดได นอกจากนี
นอกจากนี้ย้ยังังไดไดนนํ้า้ําสสมมควัควันนไมไมใชใชในการเกษตร
ในการเกษตรเชเชนนปปอองกั
งกันนโรค
โรค
การหุงตม ทดแทนการใช
แมลงศัตรูพืช ใชเปนฮอรโมนเสริมการเจริญเติบโตของพืช จึงเปนการพัฒนาอาชีพการเกษตรใหมีความยั่งยืนอีก
วิธีหนึ่ง ผลิตน้ําสมควันไม จํานวน 17.5 ลิตร และไดถานคุณภาพสูง จํานวน 2 กระสอบ และ 45.5 กิโลกรัม

เตาเผาถานน้ําสมควันไม
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1.12 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ดําเนินงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อถนอมอาหาร
เพิ่มมูลคาของผลผลิต และเพิ่มชองทางการตลาดของสินคาเกษตร เชน ขาวเกรียบเห็ดนางฟา ขาวเกรียบกุยชาย
ขาวเกรียบขาวโพดหวาน ขาวเกรียบผักหวานบาน ขาวเกรียบฟกทอง ชาใบหมอน นํ้ายาลางจานสมจี๊ด นํ้าลูก
หมอน ชาแกนตะวัน เห็ดหลินจือผงบรรจุแคปซูล เยลลี่สมจี๊ด แยมสมจี๊ด และแยมลูกหมอน เปนตน มียอดการ
ผลิตดังตารางที่ 35
ตารางที่ 35 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ปงบประมาณ 2559
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1.13 สวนผักพื้นบานภาคตะวันออก โดยรวบรวมผักพื้นบานภาคตะวันออกชนิดตางๆ รวมกวา 80
ชนิดพืช เพื่อใหเกษตรกรและผูที่สนใจไดเขาศึกษาเรียนรูและเปนการอนุรักษพันธุผักพื้นบานภาคตะวันออก ได
ผลผลิตดังตารางที่ 36
ตารางที่ 36 ผลผลิตแปลงสวนผักพื้นบานภาคตะวันออก ปงบประมาณ 2559
ชนิดพันธุ
มะระขี้นก
ถั่วพู
แฟง
กระเจี๊ยบเขียว
ขาออน
ใบแมงลัก
ยอดฟกทอง

จํานวน (กิโลกรัม)
2.0
4.4
3.6
4.8
1.0
3.0
7.0

ชนิดพันธุ
บวบ
แมงลัก
ดอกไมจีน (ชมจันทร)
บวบงู
มะเขือเทศ
แตงโม
กะเพรา

จํานวน (กิโลกรัม)
2.4
3.0
11.2
7.2
32.0
38.0
4.0

แปลงสวนผักพื้นบานภาคตะวันออก
1.14 การปลูกมะนาวในวงบอซีเมนต ปลูกมะนาวพันธุแปนรําไพ พันธุพิจิตร 1 พันธุพิจิตร 2 และ
พันธุตาฮิติ ไดผลผลิตมะนาวพันธุตาฮิติ 2,011 ลูก แปนรําไพ 300 ลูก และมะนาวพันธุพิจิตร 855 ลูก

การปลูกมะนาวในวงบอซีเมนต
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งานปศุสัตว ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ
สงเสริมการเลี้ยงสัตวเพื่อสาธิตและขยายผล
1. กิจกรรมปลูกพืชอาหารสัตวเพื่อเลีย้ งสัตวสาธิต
ปรับปรุงแปลงหญาสาธิตและทดลองการปลูกพืชอาหารสัตว ดังนี้ ถั่วฮามาตา หญากินนีสีมวง หญารูซี่
หญามูลาโต และตัดหญาใหสัตวกิน จํานวน 16,213 กิโลกรัม

2. กิจกรรมการเพาะหนอนเพื่อเลี้ยงสัตวปกจุดสาธิต
สามารถลดตนทุนคาอาหารจากอาหารสําเร็จรูปราคากิโลกรัมละ 17 บาท ในขณะที่เพาะหนอนตนทุน
ราคากิโลกรัมละ 7 บาท ทําใหลดคาใชจายกิโลกรัมละ 10 บาท และมีเกษตรกรและผูส นใจเขาศึกษาดูงานเปน
จํานวนมาก
3. กิจกรรมการหมักตนกลวยเพื่อลดตนทุนการเลี้ยงสัตวจุดสาธิต
ดําเนินการหมักตนกลวยตางๆ ไดแก ตนกลวยปา ตนกลวยน้ําวา และผสมรําละเอียดเพื่อเพิม่ ความนา
กิน ตนกลวยหมักจะมีโปรตีน 17% มีราคาตนทุนกิโลกรัมละ 1.50 บาท มีเกษตรกรและผูส นใจเขาศึกษาดูงาน
เปนจํานวนมาก
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4. กิจกรรมเพิ่มการผลิตลูกเปด-ลูกไก
ดําเนินการผลิตลูกไก จํานวน 556 ตัว ผลิตลูกเปดเทศ จํานวน 763 ตัว เพื่อสงเสริมใหแกเกษตรกรและ
โรงเรียนในพื้นที่รอบศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ

5. กิจกรรมการเลี้ยงไกไข (ขยายผล)
ดําเนินการคัดเลือกเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี จํานวน 60 ราย เพื่ออบรมการเลี้ยงไกไข

6. กิจกรรมการหมักพืชสดเพื่อลดตนทุนในการเลี้ยงสัตว (ขยายผล)
ดําเนินการคัดเลือกเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อในตําบลวังใหม ตําบลชางขาม และตําบลวังโตนด จํานวน 3
ราย เพื่อทําการอบรมเรื่องการหมักพืชสดเพื่อลดตนทุนในการเลี้ยงสัตว

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨íÒ»‚ 2559 ÈÙ¹ÂÈÖ¡ÉÒ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÍ‹ÒÇ¤ØŒ§¡ÃÐàº¹Ï 53

3.2 งานฝกอบรม

งานประมง ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ
โครงการฝกอบรมขยายผลถายทอดองคความรู ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ
ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ดําเนินการจัดฝกอบรมนักเรียน และเกษตรกร จํานวน 200 คน ตาม
หลักสูตรตางๆ ดังตารางที่ 37
ตารางที่ 37 การฝกอบรมขยายผลถายทอดองคความรู ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ปงบประมาณ 2559
วัน เดือน ป
หลักสูตร
จํานวน (ราย)
7-8 กรกฎาคม 2559
การปรับปรุงบํารุงดิน การปองกันโรคพืชและแมลงโดยชีววิธี
20
7-8 กรกฎาคม 2559
การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
40
11-12 กรกฎาคม 2559 การเพาะเลี้ยงหนอนแมลงวันเพือ่ ทดแทนโปรตีนจากอาหารสัตว
30
12-13 กรกฎาคม 2559 การผลิตผักปลอดภัยสารพิษ
20
13-14 กรกฎาคม 2559 การเลี้ยงและแปรรูปผลิตภัณฑจากผึ้งและชันโรง
30
14-15 กรกฎาคม 2559 การผลิตปุยหมักจากดินเลนนากุง
20
14-15 กรกฎาคม 2559 การผลิตไมผลเศรษฐกิจปลอดภัยสารพิษ
20
8-9 สิงหาคม 2559
การแปรรูปสัตวน้ําเพือ่ เพิม่ รายได
20

การปรับปรุงบํารุงดิน การปองกันโรคพืชและแมลงโดยชีววิธี

การเพาะเห็ดเศรษฐกิจและการแปรรูป
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การเพาะเลี้ยงหนอนแมลงวันเพือ่ ทดแทนโปรตีนจากอาหารสัตว

การผลิตผักปลอดภัยสารพิษ

การเลี้ยงและแปรรูปผลิตภัณฑจากผึ้งและชันโรง

การผลิตไมผลเศรษฐกิจปลอดภัยสารพิษ
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โครงการ “60 พรรษา 60 หมูบาน 6 ศูนยศึกษา สรางคน สรางปา พัฒนาคุณภาพชีวิต”
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมพรรษา 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ปที่ 2
วันที่ 2 เมษายน 2558 เปนวันที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุครบ
5 รอบ 60 พรรษา สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เห็นควร
จัดทําโครงการเฉลิมพระเกียรติ “60 พรรษา 60 หมูบาน 6 ศูนยศึกษา สรางคน สรางปา พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต” ปที่ 2 เพื่อเฉลิมฉลองวาระพิเศษอันเปนมงคลนี้ โดยเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2559 ไดดําเนินการ
ฝกอบรมนักเรียนและกลุมชาวประมงในพื้นที่โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานนํ้าแดง หลักสูตร “การเลี้ยง
และแปรรูปปลานวลจันทรทะเล” ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานนํ้าแดง ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี
มีผูเขารวมฝกอบรม จํานวน 20 คน ใหความรูเรื่องการเลี้ยงปลานวลจันทรทะเล การถอดกางปลานวลจันทรทะเล

อบรมเกษตรกรและนักเรียน หลักสูตร “การเลี้ยงและแปรรูปปลานวลจันทรทะเล”

56 ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨íÒ»‚ 2559 ÈÙ¹ÂÈÖ¡ÉÒ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÍ‹ÒÇ¤ØŒ§¡ÃÐàº¹Ï

โครงการคายวิทยาศาสตรทางทะเล เยาวชนรักษคุงกระเบน รุนที่ 8
จัดทําคายวิทยาศาสตรทางทะเล เยาวชนรักษคุงกระเบน รุนที่ 8 ใหกับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 50 คน ระหวางวันที่ 25-29 เมษายน 2559 ผลการอบรม นักเรียนมี
ความรูความเขาใจในทรัพยากรธรรมชาติ ปญหา และผลกระทบในทองถิ่นตนเอง และสามารถนําความรูไปขยาย
ผลในโรงเรียน
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งานวิชาการเกษตร ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ
คายยุวชนรุนใหมหัวใจเกษตร (รุนที่ 5)
ดําเนินการอบรมนักเรียนหลักสูตร “คายยุวชนรุนใหมหัวใจเกษตร รุนที่ 5” จํานวน 64 คน จาก
โรงเรียนวัดทาแคลง, โรงเรียนวัดวังเวียน, โรงเรียนวัดทาศาลา, โรงเรียนบานเตาหมอ และโรงเรียนวัดรําพัน
ระหวางวันที่ 28 -29 มิถุนายน 2559 นักเรียนที่เขารับการฝกอบรมไดรับความรูและทักษะดานวิชาชีพทาง
การเกษตรและสามารถแสดงออกอยางสรางสรรค

คายเยาวชนรุนใหมหัวใจเกษตร รุนที่ 5
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ฝกอบรม ถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
งานวิชาการเกษตร ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ดําเนินงานฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตรแกเกษตรกร และผูสนใจ จํานวน 675 ราย มีรายละเอียดดังตารางที่ 38
ตารางที่ 38 การฝกอบรมถายทอดเทคโนโลยีแกเกษตรกรและผูสนใจ งานวิชาการเกษตร ศูนยฯ คุงกระเบน
วันที่

หลักสูตร

ผูเขารับการฝกอบรม

5 พฤศจิกายน 2558 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

นักเรียนจากโรงเรียนสฤษดิเดช

จํานวน
(ราย)
81

จ.จันทบุรี

6 พฤศจิกายน 2558 การเพาะเห็ดเศรษฐกิจระบบถุง

นักเรียนจากโรงเรียนสฤษดิเดช

81

จ.จันทบุรี

14 ธันวาคม 2558
15 ธันวาคม 2558

การเพาะเห็ดเศรษฐกิจระบบถุง
การเพาะเห็ดเศรษฐกิจระบบถุง

2 กุมภาพันธ 2559

เศรษฐกิจพอเพียง

นักเรียนจากโรงเรียนพื้นที่รอบศูนยฯ
นักเรียนจากโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนบานหางแมว จ.จันทบุรี
นักเรียนจากโรงเรียนบานหนองสลุด

89
52
65

จ.จันทบุรี

11 กุมภาพันธ 2559 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
29 มีนาคม 2559

หลักสูตรการผลิตผักปลอดภัย
สารพิษ
30 มีนาคม 2559
การผลิตผักปลอดภัยสารพิษ
18 พฤษภาคม 2559 การเพาะเห็ดเศรษฐกิจระบบถุง

เกษตรกรจากเทศบาลทุงควายกิน
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง
นักเรียนจากโรงเรียนบานกอจัดสรร

62
41

จ.ลําพูน

เกษตรกรจากจังหวัดตางๆ
นักเรียนจากโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนเขตจังหวัดจันทบุรี และ
จังหวัดตราด

รวม

117
87

675

การฝกอบรม

ฝกอบรมใหนักเรียน นักศึกษา เกษตรกรและผูสนใจ

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨íÒ»‚ 2559 ÈÙ¹ÂÈÖ¡ÉÒ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÍ‹ÒÇ¤ØŒ§¡ÃÐàº¹Ï 59

งานสงเสริมการเกษตร ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ
สงเสริมการใชเชื้อรา Trichoderma harzianum ปองกันโรคพืช
ดําเนินการฝกอบรมเกษตรกร หลักสูตร “สงเสริมการใชเชื้อรา Trichoderma harzianum ปองกันโรค
พืช” จํานวน 40 ราย เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559

สงเสริมการใชเชื้อรา Metarhizium anisopliae กําจัดแมลงศัตรูพืช
ดําเนินการฝกอบรมเกษตรกร หลักสูตร “สงเสริมการใช เชื้อรา Metarhizium anisopliae กําจัดแมลง
ศัตรูพืช” จํานวน 100 ราย เมื่อวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2559
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เขตหามลาสัตวปาคุงกระเบน

คายเยาวชนอนุรักษสัตวปาและสิ่งแวดลอม
ดําเนินการฝกอบรมเยาวชนจากโรงเรียนอนุบาลบานหนองคลา จํานวน 49 คน และโรงเรียนวัดหนอง
คัน 26 คน เมื่อวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2559 ทําใหเยาวชนในทองถิ่นรูจักการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีคุณคา
และมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น

งานปาไม ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ
โครงการอบรมเยาวชนอนุรักษปาชายเลน รุนที่ 8
ดําเนินการฝกอบรมเยาวชน จํานวน 54 คน เมื่อวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2559 ทําใหเยาวชนทราบถึง
ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่นของตนเอง เกิดความรักและหวงแหนในธรรมชาติ ซึง่ นําไปสูก ารอนุรกั ษ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน รวมถึงเขาใจในการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางถูกตองเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด

สํานักงานสหกรณจังหวัดจันทบุรี
โครงการปลูกจิตสํานึกดานหลักการ อุดมการณ และวิธีการสหกรณ
ในพื้นที่โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ดําเนินการฝก อบรมเกษตรกร จํานวน
100 คน ในวั น ที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่ อ ง
ความรู ความเขาใจ ระบบสหกรณ เพื่อใหผูเขา
อบรมนํ า รู ป แบบของสหกรณ ไ ปปรั บ ใช ใ น
ชีวิตประจําวันหรือในอนาคตได เผยแพรหลักการ
วิธีการ สิทธิหนาที่ของสมาชิกสหกรณ อุดมการณ
สหกรณ การมีสวนในการดําเนินงานสหกรณ เพื่อ
นําไปสูความยั่งยืนของระบบสหกรณ
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ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี
โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงชันโรงเพื่อการเกษตร
ดําเนินการฝกอบรมเกษตรกร หลักสูตร “การ
เลี้ยงชันโรงเพื่อการเกษตร” จํานวน 34 ราย เมื่อวันที่
28 มิถุนายน 2559 จากการฝก อบรมทําใหเ กษตรกร
ไดรับความรูดานวิชาการและสามารถนําเอาความรูไป
ปฏิบัติทําใหมีผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้นจากการ
เลี้ยงชันโรงเพื่อชวยผสมเกสร

โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงชันโรงเพื่อการเกษตร

โครงการสงเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑผึ้งและชันโรงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ดํ า เนิ น การฝ ก อบรมเกษตรกร หลั ก สู ต ร
“สง เสริมการแปรรูป ผลิตภัณฑผึ้งและชันโรงตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง” จํานวน 21 ราย ระหวางวันที่ 2930 มิถุนายน 2559 จากการฝก อบรมทําใหเ กษตรกร
ไดรับความรูดานการแปรรูปผลิตภัณฑจากผึ้งและชันโรง
สามารถนําไปตอ ยอดและพัฒ นาเพื่ อ ใช ป ระโยชนใ น
ชีวิตประจําวันได

โครงการสงเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑผึ้งและชันโรงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
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สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจันทบุรี
โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนดานการเงินการบัญชี
ดําเนินการวางระบบการควบคุมภายในพรอมกับการวางรูปแบบบัญชี สอนแนะการจัดทําบัญชีเบื้องตน
สอนแนะการจัดทํางบการเงิน (งบทดลองและงบกําไรขาดทุนอยางงาย) ติดตามการแนะนําการจัดทําบัญ ชี
ติดตามการจัดทํางบการเงิน ใหกับกลุมวิสาหกิจชุมชน จํานวน 4 กลุม คือ กลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ
ประมงบานชางขาม กลุมวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดและ
แปรรูปเห็ดบานไรเกา กลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูประกํา
บานเสม็ดโพธิ์ศรี และกลุมวิสาหกิจชุมชนบานทาศาลา
จากนั้นนําเกษตรกรทั้ง 4 กลุม จํานวน 45 คน ศึกษาดู
งานศูนยเรียนรูสงเสริมการปลูกแคนตาลูป “ระบบปด”
ม.5 ต.บางคา อ.ราชสาสน จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งเปนกลุม
วิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับภาค ป 2559 เมื่อวันที่ 23
พฤษภาคม 2559

โครงการชุมชนรักการทําบัญชี
ดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําบัญชีรับ-จายในครัวเรือน และบัญชีตนทุนประกอบอาชีพ ในวันที่
28-29 มิถุนายน 2559 จํานวน 60 คน จากการฝกอบรมทําใหเกษตรกรทราบถึงการใชประโยชนจากขอมูลทาง
บัญชี รับ – จายในครัวเรือน และการใชประโยชนจากขอมูลทางบัญชีตนทุนประกอบอาชีพ มีเกษตรกรที่สามารถ
บันทึกบัญชีเปนประจําทุกวัน 32 คน บันทึกบัญชีเปนครั้งคราว 23 คน ไมบันทึกบัญชี 5 คน และศึกษาดูงานใน
วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ ต.คลองสวน อ.ยางบอ จ.สมุทรปราการ ทําใหเกษตรกรสามารถนําขอมูลจากบัญชี
ไปใชประโยชนในการลดรายจาย
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งานประมง ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ
งานบริการวิชาการทางดานคลินิกโรคสัตวนํ้า
1. งานดานคลีนิคสัตวน้ําใหบริการตรวจสอบคุณภาพลูกกุงกอนปลอยลงเลี้ยง
ใหบริการตรวจเชื้อแบคทีเรียในตัวอยางกุง PL กอนปลอยลงเลี้ยง จํานวน 56 ตัวอยาง ตรวจพบเชื้อ
Vp3 จํานวน 1 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 1.79
2. ใหบริการตรวจประเมินคุณภาพลูกกุงกอนปลอยลงเลี้ยงในบอดิน โดยการตรวจประเมินคุณภาพ
ลูกกุงอายุตองไมนอยกวา PL10 จากการตรวจประเมินพบวาลูกกุงที่เกษตรกรนํามาสงตรวจอายุกุงอยูในชวง
PL5 – PL25 เปนจํานวน 154 ราย 429 ตัวอยาง ดังตารางที่ 39
ตารางที่ 39 การตรวจประเมินคุณภาพลูกกุง อายุไมนอยกวา PL10
ระยะลูกกุง
จํานวน (ตัวอยาง)
รอยละ
PL5 - PL7
18
14.68
PL8 - PL10
335
78.08
PL11- PL13
55
12.82
PL14- PL16
10
2.33
PL17 - PL30
11
2.56
รวม
429
100.00
ตรวจประเมิน ความสะอาดของระยางคและลําตั ว จํานวน 429 ตัวอยา ง ตรวจพบซูโ อแทมเนีย ม
แบคทีเรียเสนใย และขากุดดํา จํานวน 21 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 4.89
ตรวจประเมินความสมบูรณของตับทั้งขนาด สี ปริมาณเม็ดไขมัน ความผิดปกติของพูตับ จํานวน 429
ตัวอยาง ดังตารางที่ 40
ตารางที่ 40 การตรวจประเมินความสมบูรณของตับทัง้ ขนาด สี ปริมาณเม็ดไขมัน ความผิดปกติของพูตับ
ความสมบูรณของตับ (%)
จํานวน (ตัวอยาง)
รอยละ
1 – 60
17
3.96
61 – 80
367
85.54
81 – 100
45
10.48
รวม
429
100.00
ตรวจประเมินอัตราสวนระหวางขนาดของกลามเนื้อปลองที่ 6 ตอขนาดของลําไสกุง (MGR) อยูในเกณฑ
3:1 – 6:1 จํานวน 429 ตัวอยาง คิดเปน 100 เปอรเซ็นต

แบคทีเรียเสนใย

ลูกกุง ตับไมสมบูรณ

เหงือกไมปกติ เหงือกไมสมบูรณขากุด
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3. ตรวจวิเคราะหไวรัสในลูกกุงกอนปลอยลงเลี้ยง (PL) ตรวจวิเคราะหจํานวน 5 ชนิดโรคไวรัส ไดแก
ไวรัสตัวแดงดวงขาว(WSSV) ไวรัสทอราซินโดรม(TSV) ไวรัสแคระแกร็น(IHHNV) ไวรัสหัวเหลือง(YHV) ไวรัส
ไมโครสปอริเดีย(EHP) และแบคทีเรียโรคตายดวน(EMS) โดยเทคนิค PCR รวม 168 ตัวอยาง ซึ่งตรวจพบไวรัส
ตางๆ ดังนี้
ตารางที่ 41 การตรวจวิเคราะหไวรัสในลูกกุง กอนปลอยลงเลี้ยง (PL)
เชื้อที่พบ
ไวรัสตัวแดงดวงขาว (WSSV)
ไวรัสทอราซินโดรม (TSV)
โรคแคระแกร็น (IHHNV)
ไวรัสหัวเหลือง (YHV)
ไวรัสไมโครสปอริเดีย (EHP)
รวม

จํานวน (ตัวอยาง)
56
16
56
16
24
168

พบไวรัส (ตัวอยาง)
1
4
17
22

การตรวจไวรัสในลูกกุง ดวยเทคนิค PCR
4. งานบริการดานตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา
ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา จํานวน 7 พารามิเตอร ที่จําเปนสําหรับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และเปน
ปจจัยพื้นฐานที่เกษตรกรทุกฟารมตองตรวจเช็คกอนการเลี้ยงสัตวน้ํา โดยใหการบริการตรวจวิเคราะห คาพีเอช
คาอัลคาไลท คาความเค็ม แอมโมเนีย ไนไตรท สนิมเหล็ก และคาความกระดางของน้ํา ใหบริการตรวจวิเคราะห
ทั้งหมด 13,570 ตัวอยาง พบปญหาดานคุณภาพน้ํา จํานวน 2,041 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 51.03 ใหบริการ
ตรวจวิเคราะหโรคและคุณภาพน้ําเบื้องตน โดยใชกลองจุลทรรศนกําลังขยายสูง ในการตรวจวิเคราะหแบคทีเรีย
โปรโตซัว และปรสิตภายนอก จํานวน 1,236 ตัวอยาง โดยแบงชนิดสัตวน้ํา เปนกุงทะเล 1,199 ตัวอยาง ปลา
ทะเล 37 ตัวอยาง จากเกษตรกรที่นําตัวอยางสงตรวจสุขภาพสัตวน้ํา พบปญหาทางดานโรคสัตวน้ําทั้งหมด 786
ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 65.55 การบริการตรวจสุขภาพสัตวน้ํา มีจํานวนมากขึ้น และพบวาปญหาทางดานโรค
สัตวน้ํา มีสาเหตุของการเกิดโรคในกุง คือ
o เกิดจากเชื้อโปรโตซัว เชน Zoothamnium แบคทีเรียเสนใย
จํานวน 201 ตัวอยาง
4
6
o เกิดจากเชื้อแบคทีเรียกลุมวิบริโอ อยูในระดับ 10 - 10 CFU/ml
จํานวน 509 ตัวอยาง
o เกิดจากการติดเชื้อไวรัส
จํานวน 50 ตัวอยาง
o โรคปลา สาเหตุของการเกิดโรค พบปรสิต เชน เห็บระฆัง ปลิงใส
จํานวน 25 ตัวอยาง
เห็บปลา Cryptocaryon
o พบโรคไวรัส VNN และไวรัส IRIDO
จํานวน 1 ตัวอยาง
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ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา
สถานการณการเกิดโรคในปจจุบัน
o โรคขี้ขาว พบการเกิดโรคขี้ขาวมากกวาในปที่ผานมา และความรุนแรงของโรคเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ พบกุง
เปนขี้ขาวตายตั้งแตอายุ 10 วัน – ชวงจับ สงผลตอการเจริญเติบโตของกุง มีผลทําใหกุงมีอาการทยอยตาย สราง
ความเสียหายใหเกษตรกรเปนจํานวนมาก
o โรค EHP ในปจจุบันพบการระบาดของโรค EHP เพิ่มมากขึ้นสรางความเสียหายใหเกษตรกร กุงที่
เปนโรคนี้นอกจากจะไมทําใหกุงโตแลวยังทําใหสุขภาพกุงออนแอลง ทําใหกุงที่เลี้ยงเกิดอาการแทรกซอ นอื่นๆ
ตามมา ที่เจอสวนใหญจะเกิดคูกับแบคทีเรีย และยังเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดอาการของโรคขี้ขาวดวย ปจจุบัน
ยังไมมีวิธีการรักษาโรคนี้
o โรค EMS ปจจุบันพบการเกิดโรคนี้ลดลง แตยังพบมีลักษณะอาการตายคลายๆ กับโรคนี้อยู
o โรคตัวแดงดวงขาว เริ่มพบมากขึ้นในชวงปลายฤดูฝน และในชวงเดือนพฤศจิกายน มีการระบาดของ
โรคเพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่ มีความเสียหายจากโรคตัวแดงดวงขาวมากขึน้ จากปที่ผานมา
o โรคลักษณะอาการคลายโรคทอรา มีแผลตามลําตัวและมีอาการทยอยตาย พบในชวงฤดูฝนที่มีฝนตก
ติดตอกันหลายๆ วัน พื้นบอมีตะกอนดินมาก มีการสะสมของสารอินทรียพื้นบอสรางความเสียหายใหเกษตรกร
เปนระยะๆ สาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรียน

งานวิชาการเกษตร ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ
ผลิตเมล็ดพันธุและเก็บรักษาเพื่อใชยามฉุกเฉิน
ดําเนินการผลิตเมล็ดพันธุ รวมทั้งหมด 98.40 กิโลกรัม ดังนี้
เมล็ดพันธุพริกขีห้ นู จํานวน 0.40 กิโลกรัม
เมล็ดพันธุน้ําเตา จํานวน 2.0 กิโลกรัม
เมล็ดพันธุบวบหอม จํานวน 4.7 กิโลกรัม
เมล็ดพันธุถั่วเหลืองพันธุเชียงใหม 60 จํานวน 50 กิโลกรัม
เมล็ดพันธุถั่วเขียวพันธุกําแพงแสน 2 จํานวน 30 กิโลกรัม
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การถายทอดองคความรูสูเยาวชนโรงเรียนในพื้นที่หมูบาน
รอบศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ
ดําเนินการสนับสนุนทางดานวิชาการและปจจัยการผลิต เชน เมล็ดพันธุพืช พันธุสัตว พันธุปลา ฯลฯ
ใหกับโรงเรียนตางๆ จํานวน 21 โรงเรียน ผลผลิตที่ไดสวนหนึ่งนําไปประกอบเปนอาหารกลางวันใหเด็กนักเรียน
ไดรับประทาน และอีกสวนหนึ่งทางโรงเรียนไดนําไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ และนําสวนที่เหลือไปจําหนาย
เพื่อเปนเงินทุนในการพัฒนาสวนอื่นๆ ตอไป
1. โรงเรียนบานเนินจําปา มอบกอนเชื้อเห็ด 500 กอน ถังหมักและกากน้ําตาล ปลูกพืชสมุนไพร
2. โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี มอบกอนเชื้อเห็ด 500 กอน ปุยหมักและปุยอินทรียชีวภาพ เมล็ดพันธุพืช
3. โรงเรียนบานไรเกา มอบกอนเชื้อเห็ด 500 กอน และตนหมอน จํานวน 10 ตน
4. โรงเรียนวัดทาศาลา มอบลูกเปดไข จํานวน 25 ตัว และอาหารสําหรับเลี้ยงเปดในระยะตางๆ

5. โรงเรียนวัดทาแคลง มอบพันธุปลาดุก 1,000 ตัว พรอมอาหารสําหรับเลี้ยงปลาดุก
6. โรงเรียนวัดเสม็ดงาม มอบพันธุปลาดุก 800 ตัว พรอมอาหารสําหรับเลี้ยงปลาดุก
7. โรงเรียนบานยางระหง มอบพันธุป ลาดุก 1,000 ตัว พรอมอาหารสําหรับเลี้ยงปลาดุก
8. โรงเรียนวัดวังหิน มอบพันธุปลาดุก 1,000 ตัว พรอมอาหารสําหรับเลี้ยงปลาดุก
9. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา มอบพันธุปลาดุก 800 ตัว พรอมอาหารสําหรับเลี้ยงปลาดุก
10. โรงเรียนบานโปงวัว มอบปุยหมักและปุยอินทรียชีวภาพ พรอมเมล็ดพันธุพืช
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11. โรงเรียนมัธยมทาแคลง มอบกอนเชื้อเห็ด 500 กอน กลองพันธุชันโรง และกลองรังชันโรง 10 กลอง
12. โรงเรียนวัดเขานอย มอบกอนเชื้อเห็ด 500 กอน พันธุปลาดุก 800 ตัว พรอมอาหารสําหรับเลี้ยงปลาดุก
13. โรงเรียนบานหนองบัวทอง มอบกอนเชื้อเห็ด 400 กอน พันธุปลาดุก 800 ตัว พรอมอาหารสําหรับเลี้ยงปลาดุก
14. โรงเรียนวัดโขดหอย อบรมนักเรียนเรื่องการเลี้ยงไกไข มอบพันธุไกพรอมไข 20 ตัว และอาหารสําหรับเลี้ยง
ไกในระยะตาๆงๆ

15. โรงเรียน ตชด.สิงคโปรแอรไลนเฉลิมพระเกียรติฯ มอบกอนเชือ้ เห็ด 500 กอน พันธุปลาดุก 1,000 ตัว พรอม
อาหารสําหรับเลี้ยงปลาดุก และพันธุไมผลตางๆ เชน เงาะโรงเรียน ลองกอง มะยงชิด ละมุด
16. โรงเรียน ตชด.บานคลองแดง มอบกอนเชื้อเห็ด 500 กอน ปุยหมัก 1.5 ตัน และมอบพันธุปลาดุก 1,000
ตัว พรอมอาหารสําหรับเลี้ยงปลาดุก
17. โรงเรียน ตชด.บานทากุม มอบกอนเชื้อเห็ด 500 กอน ปุยหมัก 3 ตัน และตนพันธุมะละกอ กลวยน้ําวา 60 ตน
18. โรงเรียน ตชด.บานหางแมว มอบพันธุปลาดุก 800 ตัว พันธุกบ 500 พรอมอาหารสําหรับเลี้ยงปลาดุกและ
กบ รวมทัง้ ปุยหมัก เมล็ดพันธุผกั เมล็ดทานตะวัน
19. โรงเรียน ตชด.บานคลองมะลิประเวศนวิทยา มอบพันธุปลาดุก 500 ตัว พรอมอาหารสําหรับเลี้ยงปลาดุก
ปุยคอก 2 ตัน และตนพันธุมะละกอ กลวยน้ําวา
20. โรงเรียน ตชด.บานเขาฉลาด มอบพันธุปลาดุก 800 ตัว พันธุกบ 500 พรอมอาหารสําหรับเลี้ยงปลาดุกและ
กบ รวมทัง้ ปุยหมัก 2 ตัน
21. โรงเรียน ตชด.บานบอชะอม มอบปุยคอก, ปุยหมัก จํานวน 4 ตัน
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สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี
สงเสริมการใชปุยอินทรียเพื่อลดตนทุนการผลิตทางการเกษตร
1) กิจกรรมสงเสริมการใชปุยพืชสด เกษตรกร 40 ราย
เนื้อที่ 200 ไร สนับสนุนเมล็ดพันธุถั่วพรา 2,000
กิโลกรัม อัตรา 10 กิโลกรัม/ไร สรุปเกษตรกร
สามารถลดตนทุนการผลิตจากการใชปุยเคมี ผลผลิต
เพิ่มขึ้นประมาณ 10% จากการสุม เก็บขอมูล
ตัวอยางในแปลงใชปุยพืชสดในนาขาว
2) กิจกรรมสงเสริมการผลิตและการใชน้ําหมักชีวภาพ/
สารสกัดสมุนไพร จํานวน 250 ไร เกษตรกร 40 ราย
ใหการสนับสนุนกากน้ําตาล สารเรง พด. มีเกษตรกรใช
น้ําหมักชีวภาพและสารสกัดไลแมลง เขารวมโครงการผลิต
น้ําหมักใชเอง ประมาณ 200–500 ลิตร/ราย
3) กิจกรรมสงเสริมการผลิตและการใชปยุ อินทรีย
คุณภาพสูง จํานวน 150 ไร เกษตรกร 30 ราย
สนับสนุนใหเกษตรกรรวมกันผสมปุย อินทรียคุณภาพสูง
ประมาณ 10 ตัน แจกจายใหเกษตรกรนําไปใชในพื้นที่
รายละ 200 กิโลกรัม สรุปเกษตรกรนําปุยอินทรีย
คุณภาพสูงไปใชในพื้นที่ ลดการใชปุยเคมี จากการ
ตรวจสอบพืชเจริญเติบโตดี
4) กิจกรรม สงเสริมการปรับปรุงฟนฟูพื้นที่ดินเปรี้ยว/
ดินกรด จํานวน 150 ไร เกษตรกร 30 ราย สนับสนุน
ปูนโดโลไมด จํานวน 30 ตัน แจกจายเกษตรกรนําไปใช
ในพื้นที่ รายละ 1 ตัน สรุปเกษตรกรนําปูนโดโลไมดไป
หวานในสวนทําใหเกษตรกรสามารถลดตนทุนการผลิต
คุณภาพดินดีขึ้น และผลผลิตเพิม่ มากขึ้น

5) พื้นที่แปลงสาธิตจุดเรียนรูดานงานพัฒนาที่ดิน
จํานวน 1 แหง แปลงเกษตรกร นายภิรมย แกววิเชียร
ตําบลวังโตนด อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
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4. แผนงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
งานประมง ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ
เพิ่มทรัพยากรสัตวนํ้าชายฝงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ
ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ดําเนินการผลิตและปลอยพันธุสัตวน้ําชายฝงเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
และเป น พระราชกุ ศ ลในวัน คล า ยวั น พระราชสมภพพระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว สมเด็ จ พระนางเจ า
พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ จํานวน 6,080,000 ตัว เพื่อเปนการเพิ่มทรัพยากรสัตวน้ําและให
ความรูดานการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ํากับกลุมผูศึกษาดูงานและเยาวชนตางๆ โดยผานการปลอยพันธุสัตวน้ํา
พรอมทั้งปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสัตวน้ําอยางยั่งยืนตอไป

ปลอยพันธุสัตวนา้ํ ชายฝง

28 กรกฎาคม 2559
12 สิงหาคม 2559

13 กรกฎาคม 2559

4 กรกฎาคม 2559

29 เมษายน 2559

5 เมษายน 2559

8 มกราคม 2559
2 เมษายน 2559

9 ธันวาคม 2558

วัน เดือน ป
5 ธันวาคม 2558

จํานวนสัตวน้ํา
กุงกุลาดํา 1,000,000 ตัว

ผูรวมปลอย
วัดเขาแจงเบง พรอมศิษยานุศิษย และองคการบริหารสวนตําบล
คลองขุด รวมกับศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ
พระเจาหลานเธอพระองคเจาพัชรกิติยาภา
กุงกุลาดํา 370,000 ตัว
ขาราชการ และเจาหนาที่ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ
รวมกับโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี รวมปลอยพันธุ
พระเจาหลานเธอพระองคเจาสิริวัณณวรีนารีรัตน กุงกุลาดํา 290,000 ตัว
ขาราชการและเจาหนาที่ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กุงกุลาดํา 1,000,000 ตัว ขาราชการและเจาหนาที่ศูนยฯ คุงกระเบน, องคการบริหารสวน
ตําบลคลองขุด และวัดเขาแจงเบง พรอมศิษยานุศิษย
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา กุงกุลาดํา 650,000 ตัว
โรงเรียนพังเคนพิทยา จ.อุบลราชธานี และเจาหนาที่ศูนยฯ คุง
พรรณวดี
กระเบน
พระเจาหลานเธอพระองคเจาทีปงกรรัศมีโชติ
ปลากะพงขาว 40,000 ตัว กรมแพทยทหารอากาศ และเจาหนาที่ศูนยฯ คุงกระเบน
หอยหวาน 70,000 ตัว
สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ กุงกุลาดํา 590,000 ตัว
เทศบาลตําบลหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี รวมกับ
อัครราชกุมารี
ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ
พระองคเจาโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ
กุงกุลาดํา 590,000 ตัว
ตําบลสองคอน อําเภอฟากทา จังหวัด อุตรดิตถ รวมกับเจาหนาที่
ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร กุงกุลาดํา 640,000 ตัว
ขาราชการและเจาหนาที่ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ
กุงกุลาดํา 840,000 ตัว
วัดเขาแจงเบง รวมกับศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ
รวมทั้งสิ้น
6,080,000 ตัว

วาระวันคลายวันพระราชสมภพ/วันประสูติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ตารางที่ 42 การปลอยพันธุสัตวน้ําเดือนตุลาคม 2558 – สิงหาคม 2559
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โครงการ “60 พรรษา 60 หมูบาน 6 ศูนยศึกษา สรางคน สรางปา พัฒนาคุณภาพชีวิต”
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมพรรษา 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ปที่ 2
วันที่ 2 เมษายน 2558 วันคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มี
พระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ เห็นควรจัดทําโครงการเฉลิมพระเกียรติ “60 พรรษา 60 หมูบาน 6 ศูนยศึกษา สรางคน สรางปา
พัฒนาคุณภาพชีวิต” เพื่อเฉลิมฉลองวาระพิเศษอันเปนมงคลนี้ โดยดําเนินการกิจกรรม ดังนี้
1) ปลูกปาตางระดับ บานซับยี่หรา
วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 นายประจวบ ลีรักษาเกียรติ ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุง
กระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ นําขาราชการ และเจาหนาที่ศูนยฯ คุงกระเบน รวมปลูกปาตางระดับกับ
ชาวบานหมูบานซับยี่หรา หมูที่ 9 ต.วังใหม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี

ปลูกปาตางระดับเฉลิมพระเกียรติบานน้ําใส หมูที่ 11 ต.ทุงเบญจา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
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เขตหามลาสัตวปาคุงกระเบน
เพิ่มประสิทธิภาพการปองกันรักษาปา
ดําเนินการตรวจลาดตระเวนปองกันรักษาปา พื้นที่ 11,370 ไร ปกหลักหมายแนวเขต 200 หลัก และ
ปลูกไผ จํานวน 150 ตน เพื่อเปนแนวปองกันการบุกรุกพื้นที่ปาของราษฎร สัตวปามีแหลงอาหารและแหลงหลบ
ภัยเพิ่มมากขึ้น เปนเครื่องใชสอยในครัวเรือน และราษฎรมีอาหารจากผลิตผลจากปา

ออกตรวจลาดตระเวนปองกันรักษาปา และปลูกไผ 150 ตน

สรางฝายชะลอความชุมชื้นถาวร (Check Dam)
ดํ า เนิ น การสร า งฝายชะลอความชุ ม ชื้ น
จํานวน 1 แหง เพื่อ สรางความชุมชื้นและความอุดม
สมบูร ณใหกับพื้นที่ปา ทําให ระบบนิเวศสมดุล และมี
แหลงน้ําสําหรับสัตวปา พรรณไมและสัตวปามีจํานวน
ชนิดเพิ่ม มากขึ้น สามารถชะลอการไหลของน้ําและ
ปองกันการพังทลายของหนาดิน รวมทั้งราษฎรที่อาศัย
อยู ร อบแนวเขตห า มล า สั ต ว ป า คุ ง กระเบนได รั บ
ประโยชนจ ากโครงการสรางฝายชะลอความชุม ชื้ น
ถาวร

สรางฝายชะลอความชุมชื้นถาวร

เพิ่มความหลากหลายของระบบนิเวศปาไม
ดําเนินการปลูกพืชอาหารเสริมสําหรับสัตวปา พื้นที่ 50 ไร จํานวน 3,200 ตน เพื่อสัตวปามีอาหารเพิ่ม
มากขึ้น ระบบนิเวศเกิดความสมดุล และเปนการแกปญหาการอพยพของสัตวปา

ปลูกพืชอาหารเสริมสําหรับสัตวปา
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งานปาไม ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ
เพาะชํากลาไมปาชายเลน ไมยืนตน และไมประดับ เพื่อสงเสริมการปลูกตนไม
งานปาไม ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ไดดําเนินงานสนองแนวพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ ดานการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไม และเปนการสงเสริมและสรางจิตสํานึกใหเห็นถึงคุณคา
ความสําคัญ ประโยชน และความสมดุลของระบบนิเวศทางดานปาไม อันจะนําไปสูการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติท่ ี
มีคุณคาของประเทศตอไป โดยดําเนินการเพาะชํากลาไมปาชายเลน ไมยืนตน และไมประดับ เพื่อสงเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมการปลูกตนไมดังกลาวแจกจายใหหนวยงานภาครัฐและเอกชน และประชาชนทั่วไปนําไปปลูก ดังนี้
- กลาไมปาชายเลน จํานวน 40,000 กลา
- กลาไมยืนตนและไมประดับ จํานวน 60,000 กลา

โครงการเพาะชํากลาไมปาชายเลน ไมยืนตน และไมประดับ เพื่อสงเสริมการปลูกตนไม

เพาะชํากลาไมมงคลพระราชทานประจําจังหวัดจันทบุรี
งานปาไม ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ
ดํ า เนิ น การเพาะชํ า กล า ต น จั น – อิ น (Diospyros
decandra Lour.) ไมมงคลพระราชทานประจําจังหวัด
จันทบุรี จํานวน 10,000 กลา
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สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี
สงเสริมการผลิตและปลูกหญาแฝกเพื่อการอนุรักษดินและนํ้า ฟนฟูสภาพดิน
ดําเนินการปลูกแฝก 100,000 กลา แปลงตัวอยางของเกษตรกร และจัดรณรงคการปลูกหญา
แฝกเพื่อเฉลิมพระเกียรติ รวมกับ องคการบริหารสวนตําบลรําพันในพื้นที่แหลงน้ําชุมชน หมู 6 บานตนเลียบ
ต.รําพัน อ.ทาใหม และบริเวณรอบตนมังคุด งานวิชาการเกษตร โดยสรุปหญาแฝกเจริญเติบโตดี สามารถปองกัน
การชะลางพังทลายของดิน และฟนฟูสภาพดิน

สงเสริมการผลิตและปลูกหญาแฝกเพื่อการอนุรักษดินและน้าํ ฟนฟูทรัพยากรดิน
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ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ หนวยงานสนองพระราชดําริ หนวย
ราชการ และภาคเอกชน พรอมดวยสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ (สํานัก งาน กปร.) นอ มรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ดําเนินการจัดนิทรรศการ
“ลนเกลาชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร” เพื่อเผยแพรพระราชกรณียกิจอันทรงคุณคา และถวายความอาลัย มี
ผลการดําเนินงานดังนี้
โดยวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 06.00-09.00 น. ไดมีการจัดกิจกรรมปนจักรยานใน
นิทรรศการรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ “ลนเกลาชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร” โดยมีนักปนจํานวน 890+23
คน เขารวมกิจกรรม และในเวลา 09.59 น. นายอําพล เสนาณรงค องคมนตรี เปนประธานเปดนิทรรศการ
รําลึกใน พระมหากรุณาธิคุณ “ลนเกลาชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร” เพื่อเผยแพรพระราชกรณียกิจอัน
ทรงคุณคา รําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความอาลัยถวายแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช และในโอกาสนี้นายวิทูรัช ศรีนาม ผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี ไดกลาวตอนรับและกลาวถึงพระมหา
กรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิไดตอชาวจังหวัดจันทบุรี โดยมีนายประจวบ ลีรักษาเกียรติ ผูอํานวยการศูนยศึกษาการ
พัฒนาอาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ กลาวถึงความสําคัญและความกาวหนาของการดําเนินงาน
ของศูนยฯ ตลอดจนกิจกรรมตางๆ ที่จัดขึ้นภายในงานนี้ อาทิ นิทรรศการอันทรงคุณคาครอบคลุมการพัฒนาทุก
มิติ ใหประชาชน เกษตรกรไดศึกษาเรียนรูและนําไปปรับใชในการดําเนินชีวิต อาทิ การพัฒนาจากยอดเขาสูทอง
ทะเล การสงเสริมอาชีพ การพัฒนาดานประมง เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ดานการเกษตร การประกวดภาพถาย “ปวง
ประชาเปนสุขศานต จากยอดเขาสูทะเลอาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี” การประกวดนิทรรศการ “แผนดินของ
เรา” การฝกอาชีพระยะสั้นสรางรายไดเสริม กิจกรรมทําความสะอาดชายหาด เก็บขยะใตทะเล และสรางบาน
ปลา
มีหนวยงานสนองพระราชดําริ หนวยราชการ และภาคเอกชน เขารวมจัดนิทรรศการรําลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ “ลนเกลาชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร” จํานวน 38 หนวยงาน และมีผูเขารวมโครงการฯ จํานวน
8,274 คน
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การประกวดภาพถาย
“ปวงประชาเปนสุขศานต จากยอดเขาสูทะเลอาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุร”ี
ประเภท ประชาชน
อันดับ
ชื่อ-สกุล
ชื่อภาพ
1
นายประกิจ ศรีจันทร
สิ้นแสงนีท้ ี่ศูนยประมง
2
นายจีรวัฒน ศักดิ์สมบูรณ
สามแรงแข็งขัน
3
นายธรรมรัตน สวัสดิชัย
ศึกษาธรรมชาติ
ชมเชย
นายจีรวัฒน ศักดิ์สมบูรณ
วิถีพอเพียง
ชมเชย
นายธรรมรัตน สวัสดิชัย
มุมสูงจากหอดูนก
ชมเชย
นายทศพล สถิตมั่น
แสงทองของวันใหม
ชมเชย
นายประกิจ ศรีจันทร
แสงสุดทายทีส่ ุดขอบฟา

สิ้นแสงนี้ที่ศน
ู ยประมง

สามแรงแข็งขัน

ศึกษาธรรมชาติ
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รางวัลชมเชย

มุมสูงจากหอดูนก

แสงทองของวันใหม

วิถีพอเพียง

อันดับ
1
2
3
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย

แสงสุดทายที่ขอบฟา

ประเภท นักเรียน นักศึกษา
ชื่อ-สกุล
ชื่อภาพ
ด.ช.วรัญู นามวงษ
ผูกพันธุ
นายนุกูล แกวมงคล
ใตรมพระบารมี
เด็กชายจักรพงศ โชตนศรีวรสาร
ความหวัง
นายพิตตินันท เผือกพิบลู ย
ทางพอสราง
น.ส.เปรมฤทัย มาลัยทอง
ตามทางของพอ
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ผูกพันธุ

ตามทางของพอ

ความหวัง

ใตรมพระบารมี

ทางพอสราง
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การประกวดนิทรรศการ “แผนดินของเรา”
การประกวดการจั ด แสดงนิ ท รรศการในหั ว ข อ “แผ น ดิ น ของเรา” ตามแนวพระราชดํ า ริ จ าก
สถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา เพื่อนํามาแสดงในพื้นที่ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ชิงรางวัลถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พรอมทุนการศึกษา มีรางวัลดังนี้
รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
รางวัลรองชนะเลิศ
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญวาสวิหาร, โรงเรียนมัธยมทาแคลง
รางวัลชมเชย
โรงเรียนเบญจมานุสรณ, โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ
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จัดฝกอบรมสรางงาน สรางอาชีพ หลักสูตร “การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ”
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 จัดฝกอบรมสรางงาน สรางอาชีพ หลักสูตร “การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ”
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จัดฝกอบรมสรางงาน สรางอาชีพ
หลักสูตร “การเลี้ยงและแปรรูปผลิตภัณฑจากผึ้งและชันโรง”
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 จัดฝกอบรมสรางงาน สรางอาชีพ หลักสูตร “การเลี้ยงและแปรรูปผลิตภัณฑ
จากผึง้ และชันโรง”
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กิจกรรมทําความสะอาดชายหาด เก็บขยะใตทะเล และสรางบานปลา
มีนักดําน้ําเขารวมกิจกรรมเก็บขยะใตทะเล และซอมแซมบานปลา จํานวน 80 คน สามารถเก็บขยะใต
ทะเลได 20 กิโลกรัม และมีนักเรียนเขารวมกิจกรรมทําความสะอาดชายหาดและสรางบานปลา จํานวน 1,816
คน สรางบานปลา จํานวน 100 ชุด
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กิจกรรมปนจักรยาน
จัดกิจกรรมปนจักรยาน “สถิตในดวงใจไทยนิรันดร” โดยแบงเปน 2 ประเภท คือ
ประเภทที่ 1 ปนนองเหล็ก เสนทาง : ศูนยฯ คุงกระเบน – เนินนางพญา ระยะทาง 27 กิโลเมตร
ประเภทที่ 2 ปนสบายๆ เสนทาง : ศูนยฯ คุงกระเบน – ปาชายเลน ระยะทาง 7 กิโลเมตร
โดยมีนักปนเขารวมกิจกรรม จํานวน 890+23
913 คน คน
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กิจกรรมปลูกปาในใจคน
มอบพันธุไมมงคลประจําจังหวัดจันทบุรี คือ “ตนจัน” จํานวน 84 ตน แกผูแทนผูเ ขารวมกิจกรรมปลูกปา
ในใจคน จํานวน 84 คน โดยเปนเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดใกลเคียง

