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ÙĞćîĞć
ééšü÷óøąöĀćÖøčèćíĉÙčè×ĂĂÜóøąïćìÿööđéĘÝóøąðøöĉöĉîìøöĀćõĎöĉöĉóúĂéčú÷đéßß ïøöîćëïóĉóĉêø ìĊęìøÜ
ĀŠüÜĔ÷ðøøąßćßîìĊęĂćýĆýĆ÷Ă÷ĎŠïøĉđüèĂĂŠćüÙčšÜÖøąđïîî ĒúąóČĚîìĊęĔÖúš
Ö đÙĊ÷Ü àċęÜĔîîĂéĊêðøąÿïðŦðŦâĀćìøĆó÷ććÖøßć÷òŦũÜ
ìąđúöĊÿõćóđÿČ
õ ęĂöēìøøö ĕéšÿŠÜñúÖøąìïêŠĂüĉëĊßĊßĊüĉêĒúąÖćøððøąÖĂïĂćßĊó×ĂÜðøąßćß
ó
ßî ÝćÖðŦâĀććìĊęđÖĉé×ċĚî
ìøÜóøąÖÖøčèćēðøéđÖÖúšćēðøéÖøąąĀöŠĂöóøąøććßìćîóøąøćßéĞćøĉ đöČęĂüĆĆîÝĆîìøŤìĊę 288 íĆîüćÙö óčìíýĆ
ì Öøćß
2524 ÿøčøčðÙüćöüŠć “...ĔĀšóĉÝćøèćóóČĚîìĊęìĊęđĀöćąąÿöÝĆéìĞćēÙøÜÜÖćøóĆçîćéššćîĂćßĊóÖćøððøąöÜ ĒúąÖÖćøđÖþêø
Ĕîđ×êóČĚîìĊ
î ęéĉîßć÷òŦũÜìąđú×ĂÜÝĆ
ì
ÜĀüĆéÝĆîìïčøĊ...”” ĔĀšđðŨîýĎî÷ŤýċýÖþćđÖĊę÷üÖĆïÖćøóĆ
ï çîćĔîîđ×êìĊęéĉîßć÷÷ìąđú
êêúĂéøą÷ąđüüúćÖüŠć 37 ðŘ ýĎî÷ŤýċÖþćÖćøóĆçîćĂĂŠćüÙčšÜÖøąđïïîĄ ĕéšîšĂöîîĞćóøąøćßéĞćøĉöćđðŨî
ĒîüìćÜĔĔîÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøìøĆó÷ćÖøßć÷òŦ
ó
ũÜìąđú
Ü
đóČęĂøĆĆÖþćÿöéčú×ĂĂÜøąïïîĉđüýýĔîøĎðĒïïïĎïĎøèćÖćø
øŠüöÖĆî “ óĆçîćÝćÖ÷÷Ăéđ×ć ÿĎŠìšĂÜìąđú
Ü
”ÿŠÜñúúĔĀšìøĆó÷ćÖøøíøøößćêĉĒúąÿĉ
ú ęÜĒüéúšĂöĔîóČĚîìĊęÖúĆïÙČîÿĎŠÙüćö
ĂčéöÿöïĎïĎøèŤ ĒúąđðŨîêš
î îĒïïÙüćööÿĞćđøĘÝ×ĂÜÖćøóĆçîćìĊęÿĂéÙúš
Ă ĂÜÖĆï “õĎ
“ öĉÿĆÜÙö” ĔĔîúĆÖþèą “óóĉóĉíõĆèæŤ
íøøößćêĉêĉìĊęöĊßĊüĉê” ìĊęđÖþêøÖø
đ
îĆÖđøĊ÷î îĉÿĉê îĆÖýċÖþć ĒúąðøąßćßîìĆęüĕð
ü ĕéšđ×šćöćýċýċÖþć đøĊ÷îøĎš òřÖĂïøö
éšćîÖćøóĆçîćĂćßĊóÙüïÙĎ
ó
ŠÖĆïÖćøøÿøšćÜÝĉêÿĞćîċÖĔîÖćøĂîčîøĆÖþŤôŚŪîôĎìøĆó÷ćÖøíøøöößćêĉ ĒúąÿĉęÜĒüéúš
Ü
Ăö
ÿćöćøëĔĔßšðøąē÷ßîŤÝćÖìøĆó÷ćÖøĕĕéšĂ÷ŠćÜ÷ĆęÜ÷ČîêćöĒîüðøĆßâć×ĂÜđýøþååÖĉÝóĂđóĊ÷Ü
øøć÷ÜćîñúÖććøéĞćđîĉîÜćîððøąÝĞćðŘ 25660 ĕéšøüïøüööñúÖćøéĞćđîĉîÜćîēÙøÜÖććøêŠćÜė đßŠî Üćîýċ
Ü Öþć
ìéúĂÜ üĉÝĆ÷ Üćî×÷ćć÷ñú ĒúąÜćîòřÖĂïøö ×ĂÜìč
× ÖĀîŠü÷ÜÜćîìĊęøŠüöÿîîĂÜóøąøćßéĞéĞćøĉ đóČęĂÿąéüüÖêŠĂÖćø
ÙšîÙüšć×ššĂöĎú ĒÿéÜĔĀĀšđĀĘîëċÜÖćøóóĆçîć ĒúąÙÙüćöđðúĊę÷îĒĒðúÜìĊęđÖĉé×ċĚî êĆĚÜĒêŠđøĉęöēēÙøÜÖćøÝîëċëċÜðŦÝÝčïĆî
ÿĞćĀøĆïñúÖćøéĞćđîĉîÜćîðøąÝĞćðŘ 2560 ìĊęÿĞćđøĘ
đ ÝúčúŠüÜĕðéšü÷éĊ
ü ×Ă×ĂïÙčèđÝšćĀîšćìĊęìčÖĀîŠü÷ÜćîîìĊęðäĉïĆêĉ
ĀîšćìĊęĂ÷ŠćÜđêĘöÖĞćúĆÜÙüćöÿćöćøë
Ù
éšü÷Ùüćö øĎš øĆÖ ÿćöĆÙÙĊ êćöóøąøćßð
ê
ðèĉíćîđóČęĂðøøąē÷ßîŤÿč××ĂĂÜĒñŠîéĉî
ĒúąóøąöĀćÖøčèćíĉÙčÙčè×ĂÜÿöđéĘÝóøąđÝš
Ý
ćĂ÷ĎŠĀĆĀĆüöĀćüßĉøćúúÜÖøèïéĉîìøđìó÷üøćÜÖĎÖĎø ìĊęìøÜÿČïÿćî
ÿ øĆÖþć
êŠĂ÷Ăé ÿøš
ÿ ćÜÿč×ðüÜððøąßćÿČïĕð

(îć÷ðøąÝüï úĊøĆÖþćđÖĊÖĊ÷øêĉ)
ñĎšĂĞćîü÷ÖćøýĎî÷ŤýċÖþćÖćøóĆçîććĂŠćüÙčšÜÖøąđïïî
ĂĆîđîČęĂÜööćÝćÖóøąøćßßéĞćøĉ
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ความเปนมาของโครงการ
ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ไดเริ่มกอตั้งขึ้นตามแนวพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินประกอบพิธีเปดพระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระ
เจาตากสินมหาราชที่จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2524 โดยมีพระราชดําริแกผูวาราชการ
จังหวัดจันทบุรี ดังนี้
“ใหพิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสมจัดทําโครงการพัฒนาดานอาชีพการประมง
และการเกษตรในเขตพื้นที่ดินชายทะเลจังหวัดจันทบุรี”
และไดพระราชทานเงินที่ราษฎรจังหวัดจันทบุรีไดรวมทูลเกลาทูลกระหมอมถวายโดยเสด็จพระราช
กุศลในโอกาสดังกลาวเปนทุนริเริ่มดําเนินการ
ตอมาเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2524 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดมีพระราชดําริเพิ่มเติม
ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน สาระโดยสรุปวา
“ใหพิจารณาจัดหาพื้นที่ปาสงวนเสื่อมโทรมหรือพื้นที่สาธารณประโยชน
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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úćýĄõêĄûìŢ

“ýĎî÷ŤýċÖþćÖćøóĆçîćĂŠćüÙčšÜÖøąđïîĄ ĒĀúŠÜđøĊ÷îøĎšĔîøĎðĒïïóĉóĉíõĆèæŤíøøößćêĉìĊęöĊßĊüĉêßĆĚîîĞćéšćî
ÖćøĂîčøĆÖþŤóĆçîćìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉĒúąÿĉęÜĒüéúšĂöìĊęĀúćÖĀúć÷ïøĉđüèßć÷òŦũÜ ïĎøèćÖćøÖćøóĆçîćÙüćö
đðŨîĂ÷ĎŠĒúąÙčèõćóßĊüĉêđóČęĂÙüćöÿöéčúöĆęîÙÜĒúąðøąē÷ßîŤÿč××ĂÜðøąßćßî”

ñĄìëÔćÛ

1) éĞćđîĉîÖćøýċÖþćÙšîÙüšćìéúĂÜÖćøóĆçîćéšćîêŠćÜė êćöĒîüóøąøćßéĞćøĉ đîšîÖćøêŠĂ÷ĂéîĞćĕðÿĎŠ
îüĆêÖøøöĔĀöŠ ìïìüîÖćøýċÖþćìéúĂÜìĊęñŠćîöć đóČęĂîĞćöćÖĞćĀîéêĆüĒïïÙüćöÿĞćđøĘÝÖćøóĆçîćêćöõĎöĉÿĆÜÙö
2) ÿćíĉêĒÿéÜñúÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþćìéúĂÜĔîúĆÖþèąóĉóĉíõĆèæŤíøøößćêĉìĊęöĊßĊüĉêõć÷ĔîýĎî÷ŤýċÖþćÖćø
óĆçîćĄ đóČęĂđðŨîĒĀúŠÜđøĊ÷îøĎšĒúąìŠĂÜđìĊę÷ü ĒúąÝĆéêĆĚÜýĎî÷ŤïøĉÖćøđïĘéđÿøĘÝìĊęÝčéđéĊ÷ü (One Stop Service) ìĊę
ïĎøèćÖćøéĞćđîĉîÜćî×ĂÜìčÖĀîŠü÷
3) ×÷ć÷ñúÖćøýċÖþćìéúĂÜÿĎŠóČĚîìĊęøĂïýĎî÷ŤĄ đðŨîĒĀúŠÜđøĊ÷îøĎš Ēúą×÷ć÷ñúĂÜÙŤÙüćöøĎšÿĎŠðøąßćßî
ēé÷óĆ ç îćĒúąÿŠ Ü đÿøĉ ö åćîÖćøñúĉ êéšć îÖćøđÖþêøĒúąĂćßĊó ìĊę ÿ ĂéÙúšĂ ÜÖĆ ï õĎ öĉ ÿĆÜ Ùö ĒúąÿŠ Üđÿøĉ ö Öćø
ìŠĂÜđìĊę÷üđßĉÜóĆçîć
4) ÖćøđÿøĉöÿøšćÜýĆÖ÷õćóĒúąõĎöĉÙčšöÖĆî×ĂÜÙî ĒúąóĆçîćÙčèõćóßĊüĉê×ĂÜÙî ìĊęÿöéčúÖĆïÖćøÿøšćÜ
åćîÙüćööĆęîÙÜ×ĂÜìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉ đóČęĂĔĀšÙîöĊõĎöĉÙčšöÖĆîêŠĂÖćøđðúĊę÷îĒðúÜ óĆçîćĂćßĊó óĆçîćÿĆÜÙö
đÿøĉöÿøšćÜđÙøČĂ×Šć÷ĒúąÿîĆïÿîčîÖćøóĆçîćđóČęĂÿŠÜđÿøĉöÙüćööĆęîÙÜ×ĂÜßćêĉ
5) óĆçîćðøąÿĉìíĉõćóÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøéĞćđîĉîÜćî×ĂÜýĎî÷ŤĄ öčŠÜđîšîïĎøèćÖćø éĞćđîĉîÜćîēé÷öĊÖćø
Ĕßš “Ēñî” đðŨîđÙøČęĂÜöČĂ×ĆïđÙúČęĂîÖćøéĞćđîĉîÜćîēé÷ÖøąïüîÖćøöĊÿŠüîøŠüö×ĂÜìčÖĀîŠü÷ĒúąõćÙðøąßćßî øüöìĆĚÜ
éĞćđîĉîÖćøđñ÷ĒóøŠðøąßćÿĆöóĆîíŤđßĉÜøčÖ

úĄèéċîöăýÚ×Ţ
öĊ üĆ ê ëč ð øąÿÜÙŤ Ā úĆ Ö đóČę Ă ÿîĂÜóøąøćßéĞ ć øĉ Ö ćøéĞ ć đîĉ î ÜćîýĎ î ÷Ť ýċ Ö þćÖćøóĆ ç îćĄ ēé÷øüö Ēúą
óøąøćßéĞćøĉđÞóćąđøČęĂÜ×ĂÜýĎî÷ŤýċÖþćÖćøóĆçîćĂŠćüÙčšÜÖøąđïîĄ ĔĀšëĎÖêšĂÜÙøïëšüîĒúąöĊðøąÿĉìíĉõćó ēé÷
öĊüĆêëčðøąÿÜÙŤđÞóćąéĆÜîĊĚ
1) đóČęĂđóĉęöðøąÿĉìíĉõćóÖćøéĞćđîĉîÜćîýċÖþćìéúĂÜ üĉÝĆ÷ ĀćĒîüìćÜĒúąüĉíĊÖćøóĆçîćìĊęđĀöćąÿö
êćöõĎöĉÿĆÜÙö ĒúąÿćíĉêêĆüĒïïÙüćöÿĞćđøĘÝĔîúĆÖþèąóĉóĉíõĆèæŤíøøößćêĉìĊęöĊßĊüĉê
2) đóČęĂđðŨîýĎî÷ŤïøĉÖćøĒïïđïĘéđÿøĘÝ è ÝčéđéĊ÷ü ìĊęïĎøèćÖćøéĞćđîĉîÖćøĂ÷ŠćÜđðŨîĂÜÙŤøüöÙøïüÜÝø
ìĆĚÜéšćîÖćøđÖþêø ĂćßĊó ĒúąÿüĆÿéĉÖćøÿĆÜÙö
3) đóČęĂ×÷ć÷ñúĂÜÙŤÙüćöøĎšÿĎŠðøąßćßîĔîĀöĎŠïšćîøĂïýĎî÷ŤĄ ĒúąðøąßćßîÖúčŠöđðŜćĀöć÷ĂČęî ēé÷Öćø
óĆçîćÿŠÜđÿøĉöĒúą×÷ć÷åćîÖćøñúĉêéšćîÖćøđÖþêøĒúąĂćßĊó đóČęĂÖćøóĂĂ÷ĎŠóĂÖĉîĒúąóċęÜêîđĂÜĕéš×ĂÜ
ðøąßćßî
4) đóČęĂóĆçîćĒúąÿŠÜđÿøĉöÖćøìŠĂÜđìĊę÷üđßĉÜđøĊ÷îøĎšĒúąóĆçîć đóČęĂÿøšćÜÙüćöøĎšÙüćöđ×šćĔÝ ÿøšćÜ
ÖøąïüîÙüćöÙĉéýćÿêøŤÖćøóĆçîćêćöĒîüóøąøćßéĞćøĉ đóČęĂðøąē÷ßîŤÿč××ĂÜðøąßćßîĒÖŠÖúčŠöđðŜćĀöć÷
êŠćÜė Ĕîðøąđìýĕì÷ĒúąðøąđìýđóČęĂîïšćî
5) đóČęĂĂîčøĆÖþŤ ôŚŪîôĎ ÿøšćÜÝĉêÿĞćîċÖĒúąóĆçîćÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøìøĆó÷ćÖøïøĉđüèßć÷òŦũÜìąđúïøĉđüè
óČĚîìĊęĂŠćüÙčšÜÖøąđïî ĒúąïøĉđüèóČĚîìĊęĔÖúšđÙĊ÷Üēé÷ÖøąïüîÖćøöĊÿŠüîøŠüö×ĂÜßčößîĒúąðøąßćßîđóČęĂóĆçîć
ÙîĒúąÙčèõćóßĊüĉê×ĂÜÙî ĔĀšöĊÖćøđøĊ÷îøĎšĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜ öĊõĎöĉÙčšöÖĆîêŠĂÖćøđðúĊę÷îĒðúÜ óĆçîćÿĆÜÙöđóČęĂ
ÙüćööĆęîÙÜ×ĂÜöîčþ÷Ť ĒúąÿøšćÜÝĉêÿĞćîċÖđóČęĂđÿøĉöÙüćööĆęîÙÜ×ĂÜßćêĉ
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พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่ดําเนินการเปนพื้นที่ชายฝงทะเลและพื้นที่ใกลเคียง จํานวน 84,493 ไร โดยมีพื้นที่เปาหมาย 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 พื้นที่ในเขตตําบลคลองขุด ตําบลสนามไชย ตําบลรําพัน ตําบลกระแจะ
และพื้นที่ใกลเคียง ซึ่งเปนเขตเกษตรกรรมและเขตหมูบานประมงตามแนวชายฝงทะเล มีขอบเขตพื้นที่
ประมาณ 56,083 ไร รวม 23 หมูบาน
3. พื้นที่ขยายผลการดําเนินงาน พื้นที่ดําเนินการที่อยูนอกหมูบานรอบศูนยฯ จํานวน 10 หมูบาน อยู
ในตําบลรําพัน ตําบลโขมง อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี มีพื้นที่ประมาณ 24,410 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
1) นายสมาน
2) นายบุญสง
3) นายนิวัติ
4) นายบุญสง
5) นายสิริ
6) นายวิเชียร
7) นายทวี
8) นายคณิต
9) นายทวี
10) นายประจวบ

ภูมิผล
สิริกุล
สุธีมีชัยกุล
สิริกุล
ทุกขวินาศ (เอกมหาราช)
สาคเรศ
จินดามัยกุล
ไชยาคํา
จินดามัยกุล
ลีรักษาเกียรติ

ป พ.ศ. 2524 – 2526
ป พ.ศ. 2526 – 2529
ป พ.ศ. 2529 – 2535
ป พ.ศ. 2535
ป พ.ศ. 2535 – 2537
ป พ.ศ. 2537 – 2544
ป พ.ศ. 2544 – 2549
ป พ.ศ. 2549 – 2551
ป พ.ศ. 2551 – 2556
ป พ.ศ. 2556 – ปจจุบัน

โครงสรางการแบงงานภายใน
ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
หนาที่ความรับผิดชอบ
1. ศึกษาวิจัยและพัฒนาการประมง ปาไม รวมทั้งการเกษตรและอุตสาหกรรม ในลักษณะผสมผสานที่
เหมาะสม การจัดการทรัพยากรชายฝงอยางยั่งยืน เพื่อนําผลการศึกษามาพัฒนาเปนแบบอยางใชกับโครงการ
อื่นๆ ตอไป
2. ใหบริการทางวิชาการและเปนศูนยกลางการฝกอบรมพัฒนาอาชีพ ทั้งทางดานการประมง ปาไม
เกษตร และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เพื่อยกระดับความเปนอยูและรายไดของราษฎร
ในพื้นที่ชุมชนโดยรอบอาวคุงกระเบน และขยายสูพื้นที่อื่น
3. บริหาร พัฒนา และสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงพัฒนา
กลุมงานบริหาร
มีหนาที่กํากับดูแลใหคําปรึกษา แนะนํา กําหนดนโยบายและแนวทางการบริหาร พัฒนาการจัดทํา
โครงการ งบประมาณ การวิเคราะห แผน/ผล การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานโครงการตางๆ ใหบรรลุ
วัตถุประสงค ตลอดจนการบริหารและบริการสนับสนุนหนวยงานปฏิบัติงานรวมโครงการ
กลุมวิชาการ
มีหนาทีศ่ ึกษาวิจัยและพัฒนา การประมง ปาไม การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร รวมทั้งศึกษาการ
จัดการทรัพยากรชายฝงอยางยั่งยืนเพื่อนําผลการศึกษามาพัฒนาอาชีพและเปนแบบอยางเพื่อใชกับโครงการ
พัฒนาอื่นๆ รวมทั้งการใหบริการ ศึกษาดูงาน ฝกอบรมเกษตรกร ขาราชการ นิสิต นักศึกษา
กลุมขยายผล
มีหนาที่ศึกษา วิเคราะห วิจัย ทดลอง เทคโนโลยี เพื่อใหไดองคความรูสําหรับกําหนดรูปแบบของการ
พัฒนาอาชีพประมง เกษตร ปาไมและอื่น ๆ ที่เหมาะสมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการขยายผลและการ
แขงขันทางการคา และความมั่นคงทางดานอาหาร ศึกษา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาอาชีพ เกษตร ประมง ปา
ไม แบบผสมผสาน วางแผนและกําหนดทิศทางการพัฒนาอาชีพเกษตรแบบบูรณาการ ตลอดจนขยายผลงาน
ทดลองวิจัยไปสูการพัฒนาอาชีพแกเกษตรกรในพื้นที่ศูนยฯ พื้นที่รอบนอก และในพื้นที่อื่นๆ
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อัตรากําลังป 2560
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
นายปยชาติ ศรีศักดา
1.3 ฝายอํานวยการ
นางนงคราญ เจริญวัฒน
นางลัดดา จับตะเฆ
2. กลุมวิชาการ
2.1 กลุมงานประมง
2.1.1 กลุมงานวิจัยและจัดการทรัพยากรชายฝง
นายวิวรรธน สิงหทวีศักดิ์
น.ส.เพ็ญแข คุณาวงคเดช
นางทิศธิยา แชมลวน
2.1.2 กลุมงานวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
นางกัญญารัตน สุนทรา
นายหิรัณย บํารุงพันธ
น.ส.อัญชลี คมปฏิภาณ
นายพิชิตพล สิงหธนะ
3. กลุมขยายผล
3.1 กลุมงานสงเสริมพัฒนาอาชีพประมง
นายฐกร คาขายกิจธวัช
นายสรณัญช จําปาศรี

ตําแหนง
นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ
เจาพนักงานประมงปฏิบัติงาน
เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการประมงชํานาญการ
เจาพนักงานประมงชํานาญงาน
นักวิชาการประมงชํานาญการ
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
เจาพนักงานประมงปฏิบัติงาน
เจาพนักงานประมงปฏิบัติงาน
นักวิชาการประมงชํานาญการ
เจาพนักงานประมงชํานาญงาน
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ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไดรับการจัดสรรงบประมาณจาก
กรมประมงประจําป 2560 จํานวน 32,426,222.00 บาท เพื่อดําเนินกิจกรรมตางๆ ดังนี้
1.1 งบประมาณของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง (กพช.) เปนเงิน 28,728,242.00
บาท เพื่อดําเนินกิจกรรมตามแผนงานตางๆ ดังนี้
1) แผนงานยุ ท ธศาสตร ส ง เสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต การสร า งมู ล ค า สิ น ค า เกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร
2) แผนงานพื้นฐานดานการจัดการน้ําและสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน
3) แผนงานพื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
4) แผนงานบุคลากรภาครัฐ
1.2 งบประมาณของกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ (กคพ.) เปนเงิน
2,100,300.00 บาท เพื่อดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน : พื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ ผลผลิต : เกษตรกรไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
1.3 งบเงิน ทุนหมุนเวียน เปน เงิน 1,597,680.00 บาท เพื่อดําเนิน กิจกรรมผลิตพัน ธุสั ตวน้ํ าเพื่ อ
จําหนาย

แผนงาน : ยุทธศาสตรสง เสริมประสิทธิภาพการผลิต การสรางมูลคาสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
โครงการ : พัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน
กิจกรรม : ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง
โดยเปาหมายในการดําเนินงาน เพื่อใหฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเขาสูระบบการผลิตที่ไดมาตรฐานเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม และผลิตภัณฑสัตวน้ํามีคุณภาพปลอดภัยไดมาตรฐานของประเทศไทยและประเทศคูคา ดัง
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมยอย
1) จํานวนฟารมสัตวน้ําชายฝงที่เขาตรวจประเมินมาตรฐาน
GAP/CoC
1.1 ตรวจประเมินฟารมสัตวน้ําชายฝงเดิม (GAP/CoC)
- ฟารมเลี้ยง/โรงเพาะฟกเดิม GAP (กุงทะเล)
- ฟารมเลี้ยง/โรงเพาะฟกเดิม GAP (สัตวน้ําอื่นๆ)
1.2 ตรวจประเมินฟารมสัตวน้ําชายฝงตออายุ (GAP/CoC)
- ฟารมเลี้ยง/โรงเพาะฟกตออายุ GAP (กุงทะเล)
- ฟารมเลี้ยง/โรงเพาะฟกตออายุ GAP (สัตวน้ําอื่นๆ)
1.3 ตรวจประเมินฟารมสัตวน้ําชายฝงใหม (GAP/CoC)
- ฟารมเลี้ยง/โรงเพาะฟกใหม GAP (กุงทะเล)
- ฟารมเลี้ยง/โรงเพาะฟกใหม GAP (สัตวน้ําอื่นๆ)

เปาหมาย
(ฟารม)
300

ผลการดําเนินงาน
(ฟารม)
300

253
134
119
36
36
11
11

204
110
94
52
32
20
44
27
17
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ตารางที่ 1 (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 GAP มกษ (แบบกลุม) กลุม/ราย

เปาหมาย
(ฟารม)
-

ผลการดําเนินงาน
(ฟารม)
287

-

327
171
1/19

ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง

94
70
30
86
7
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2. งานตรวจวิเคราะหคุณภาพวัตถุดิบสัตวน้ําจากแหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
2.1 ตรวจวิเคราะหสารตกคางเพื่อการรับรองฟารม
ในปงบประมาณ 2560 หนวยตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ สัตวน้ําให บริการตรวจวิเ คราะหสาร
ตกคางเพื่อการรับรองฟารม ตั้งแตเดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 จํานวน 964 ตัวอยาง คิดเปน 110.81
เปอรเซ็นต โดยทําการตรวจวิเคราะหยาปฏิชีวนะ 6 ชนิด และตรวจแบคทีเรียโคลิฟอรมทั้งหมด เพื่อการรับรอง
มาตรฐานฟารม ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ตรวจวิเคราะหสารตกคางและแบคทีเรียโคลิฟอรมทั้งหมดเพื่อการรับรองฟารม
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน พบสารตกคาง
ชนิดสาร
หมายเหตุ
(ตัวอยาง)
(ตัวอยาง)
(ตัวอยาง)
Oxolinic Acid
96
102
0
Tetracycline
96
100
0
Nitrofurans
120
139
กุงขาว 2 ตัวอยาง
ไมเกินคามาตรฐาน
Malachite Green
120
137
กุงขาว 1 ตัวอยาง พบเกินคามาตรฐาน 1 ตัวอยาง
(ปริมาณ 1.20 ppb)
Chloramphenicol
84
84
0
Fluoroquinolone
84
84
กุงขาว 24 ตัวอยาง
ไมเกินคามาตรฐาน
Total coliform
135
159
0
Fecal coliform
135
159
0
รวม
870 964 (110.81%)

เทคนิคการวิเคราะหสารตกคางและแบคทีเรียโคลิฟอรมทั้งหมด
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2.2 ตรวจวิเคราะหปจจัยการผลิต
ปจจัยการผลิตที่นํามาใชในการตรวจวิเคราะห งานตรวจรับรองมาตรฐานฟารมจะเก็บจากฟารม
เชน อาหาร วิตามิน โปรไบโอติก ยา และสารเคมีอื่นๆ ที่ใชภายในฟารม ปงบประมาณ 2560 มีแผนการตรวจ
จํานวน 30 ตัวอยาง ตรวจวิเคราะหทั้งหมด 163 ตัวอยาง คิดเปน 543.33 เปอรเซ็นต และตรวจไมพบการ
ตกคางในทุกตัวอยางที่สงตรวจ

ลักษณะการตรวจปจจัยการผลิต
2.3 ตรวจวิเคราะหเพื่อการเฝาระวังสารตกคางจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง (Action plan)
แผนการตรวจวิ เคราะห สารตกคางเพื่ อการเฝ าระวังสารตกคางจากการเพาะเลี้ ยงสั ตวน้ํ าชายฝ ง
ประจําปงบประมาณ 2560 จํานวน 102 ตัวอยาง ไดดําเนินการตรวจวิเคราะห ตั้งแตตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
จํานวน 102 ตัวอยาง คิดเปน 100 เปอรเซ็นต โดยตรวจวิเคราะหยาปฏิชีวนะทั้งสิ้น 14 ชนิดสาร ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ตรวจวิเคราะหเพื่อการเฝาระวังสารตกคางจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง (Action plan)
ชนิดสาร
เปาหมาย (ตัวอยาง) ผลการดําเนินงาน (ตัวอยาง) พบสารตกคาง (ตัวอยาง)
Nitrofurans
14
14
0
Malachite Green
10
10
0
Tetracycline
10
10
0
Anthelmintics
12
12
0
Anticoccidial
3
3
0
Chloramphenicol
8
8
0
Fluoroquinolones
11
11
0
Sulphonamides
9
9
0
Nitromidazoles
12
12
0
Chemical elements
3
3
0
Organochlorine
3
3
0
Steroids
2
2
0
C.violete
3
3
0
Stilbenes
2
2
0
รวม
102
102
0
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จากผลการตรวจวิเคราะหทั้ง 102 ตัวอยาง ไมพบการตกคางของยาปฏิชีวนะใน 14 ชนิด ที่สงตรวจ
ซึ่งแสดงให เห็ นวา จากการรณรงค การงดใชยาปฏิชีวนะในการเพาะเลี้ ยงสั ตวน้ํ า และจากการส ง เสริ มให
เกษตรกรเขารวมโครงการรับรองมาตรฐานฟารม GAP/COC เกษตรกรใหความรวมมือและคํานึงถึงการตกคาง
ในสัตวน้ําในสินคากุงสงออกเปนอยางมาก และหันมาใชวิธีการเลี้ยงแบบชีวภาพการใชจุลินทรียบําบัดดินและ
น้ํารวมถึงการใชโปรไบโอติก เพื่อเสริมสรางความแข็งแรงของกุงโดยไมพึ่งพายาและสารเคมี
2.4 ตรวจวิเคราะหยาปฏิชีวนะเพื่อการรับรองมาตรฐานฟารม และ Action plan แกศูนยวิจัย
และพัฒนาประมงชายฝง ในพื้นที่ภาคตะวันออก
ปงบประมาณ 2560 ตั้งแตตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 หองปฏิบัติการหนวยตรวจสอบ ได
ดําเนินการตรวจวิเคราะห สารตกคางเพื่อการรับรองมาตรฐานฟารม และเพื่อการตรวจติดตามสารตกคาง
Action plan ใหแกลูกขาย จํานวน 3 ศูนยฯ ทําการตรวจวิเคราะห 4 ชนิดสาร ไดแก กลุม Nitrofurans (NF),
กลุม Malachite Green (MG), Oxolinic Acid (OA) และกลุม Tetracycline (TC) จํานวนทั้งสิ้น 1,191
ตัวอยาง ตรวจพบสารตกคางไมเกินเกณฑมาตรฐาน จํานวน 9 ตัวอยาง คิดเปน 0.76 เปอรเซ็นต และเกินคา
มาตรฐาน จํานวน 6 ตัวอยาง คิดเปน 0.50 เปอรเซ็นต โดยมีรายละเอียด จําแนกตามศูนยลูกขาย ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ตรวจวิเคราะหยาปฏิชีวนะเพื่อการรับรองมาตรฐานฟารม และ Action plan แกศูนยวิจัยและ
พัฒนาประมงชายฝง ในพื้นที่ภาคตะวันออก
หนวยงาน

จํานวน
ตัวอยาง

ศพช. จันทบุรี
ศพช. ระยอง
ศพช. ตราด
รวม

689
215
287
1,191

จํานวนตัวอยางที่ตรวจพบ แยกตามชนิดสารตกคาง
Nitrofurans Malachite Green Oxolinic Acid Tetracycline
(ppb)
(ppb)
(ppm)
(ppm)
176
183
154
176
71
68
32
44
85
97
31
74
332
348
217
294

รับตัวอยางสัตวน้ําเพื่อเขาสูกระบวนการเตรียมตัวอยาง
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กิจกรรม : เฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคสัตวน้ํา (Surveillance)
หนวยตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสัตวน้ํา ไดดําเนินการเฝาระวังโรคกุงทะเล ดังนี้
1. เฝาระวังโรคเชิงรุก ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 เฝาระวังเชิงรุก
แผนการดําเนินการ
(ตัวอยาง)
288

ผลการดําเนินการ
(ตัวอยาง)
288

ตรวจพบไวรัส
(ตัวอยาง)
0

หัวเหลือง (YSV)

288

288

0

ทอราซินโดรม (TSV)

288

288

0

แคระแกรน (IHHNV)

288

288

0

ไมโครสปอริเดีย (EHP)

288

288

222

กุงตายดวน (EMS)

288

288

23

1,728

1,728

245

ชนิดไวรัส
ไวรัสตัวแดงดวงขาว (WSSV)

รวม

กระบวนการตรวจไวรัสดวยเทคนิค PCR
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2. เฝาระวังโรคเชิงรับ
เปนงานที่ใหบริการดานวิชาการ ตรวจและใหคําแนะนําทางดานการเลี้ยงสัตวน้ํา ตรวจสุขภาพลูก
กุงกอนปลอย ตรวจโรคกุงทะเล โรคปลา ซึ่งเกษตรกรในพื้นที่จะนําตัวอยางเขาสงตรวจที่ หนวยตรวจสอบ
คุณภาพวัตถุดิบสัตวน้ํา ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ โดยใหบริการตรวจเชื้อแบคทีเรีย ปรสิตภายนอก
ตรวจไวรัส และตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา ผลการตรวจวิเคราะหมีดังนี้

รับตัวอยางน้ํา, ดิน และสัตวน้ํา จากเกษตรกร

ตรวจสุขภาพสัตวน้ํา
- ปรสิตภายนอก
- ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา

เชื้อแบคทีเรีย
ตรวจไวรัส

2.1 ตรวจปริมาณแบคทีเรีย จํานวน 764 ตัวอยาง พบ
เชื้อแบคทีเรี ย วิบ ริ โ อรวมอยู ในเกณฑที่ไมกอให เกิด โรค (ปริ มาณ
100-102 CFU/ml) จํานวน 102 ตัวอยาง คิดเปน 13.35 เปอรเซ็นต
และพบปริ มาณแบคทีเรีย ที่มีความเสี่ย งที่ทําให เกิดโรคในสัตวน้ํ า
(ปริมาณ 103- 107 CFU/ml) จํานวน 662 ตัวอยาง คิดเปน 86.65
เปอรเซ็นต

ตรวจหาชนิดและปริมาณของแบคทีเรีย
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2.2 ตรวจไวรัสและแบคทีเรียโดยเทคนิคพีซีอาร ทั้งหมด 1,696 ตัวอยาง ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ตรวจไวรัสและแบคทีเรียโดยเทคนิคพีซีอาร
ตรวจไวรัสและแบคทีเรียโดยเทคนิคพีซีอาร
ตรวจเชื้อแบคทีเรีย (EMS)
ตรวจเชื้อไวรัส ตัวแดงดวงขาว (WSSV)
ตรวจเชื้อไวรัสทอรา ซินโดรม (TSV)
ตรวจเชื้อไวรัสแคระแกร็น (IHHNV)
ตรวจเชื้อไวรัสหัวเหลือง (YHV)
ตรวจเชื้อไมโครสปอริเดีย (EHP)
ตรวจเชื้อไวรัส VNN
ตรวจเชื้อไวรัส Irido
รวม

จํานวนที่ตรวจ
(ตัวอยาง)
773
326
17
53
12
484
14
17
1,696

จํานวนที่ตรวจพบเชื้อ
(ตัวอยาง)
78
26
1
5
123
1
14
248

ตรวจไวรัสและแบคทีเรียโดยเทคนิคพีซีอาร
กิจกรรม : แกไขปญหาการเกิดโรคระบาดในกุง
1. ตรวจคัดกรองในโรงเพาะฟกกุงทะเล แผน 16 ตัวอยาง ผลดําเนินการ 16 ตัวอยาง คิดเปน 100 เปอรเซ็นต
2. ตรวจคัดกรองโรคระบาดในกุงทะเล แผน 2,380 ตัวอยาง ผลดําเนินการ 2,968 ตัวอยาง คิดเปน
124.71 เปอรเซ็นต
3. เฝาระวังเพื่อการรับรองฟารมกุงกุลาดําสงออกจีน แผน 200 ตัวอยาง ผลดําเนินการ 140 ตัวอยาง
คิดเปน 70.00 เปอรเซ็นต
4. ผลิตจุลินทรีย ปม.1 สูตรน้ํา แผน 15,000 ขวด ผลดําเนินการ 17,569 ขวด คิดเปน 117.13 เปอรเซ็นต

การผลิตหัวเชื้อ ปม.1 ชนิดน้ํา
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เกษตรกรรับแจก ปม.1 ชนิดน้ํา

งานออกหนังสือกํากับการจําหนายสัตวน้ํา (MD) และลูกพันธุสัตวน้ํา (FMD)
ในปงบประมาณ 2560 หนวยตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสัตวน้ําไดใหบริการออกหนังสือกํากับการ
จําหนายสัตวน้ํา (MD) จํานวน 1,914 ราย ดังนี้ แยกเปน กุงขาว จํานวน 1,847 ราย คิดเปน 96.50 เปอรเซ็นต
ปริมาณที่จับ 8,171,502 กิโลกรัม พื้นที่เลี้ยง 6,988.92 ไร กุงกุลาดํา จํานวน 67 ราย คิดเปน 3.50 เปอรเซ็นต
ปริมาณที่จับ 73,404 กิโลกรัม พื้นที่เลี้ยง 116.10 ไร รายละเอียดดังตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 บริการออกหนังสือกํากับการจําหนายสัตวน้ํา (MD)
ชนิดสัตวน้ํา
กุงขาว
กุงกุลาดํา
รวมทั้งสิ้น

จํานวน (ราย)
1,847
67
1,914

ผลผลิต (กิโลกรัม)
8,171,502
73,404
8,244,906

พื้นที่ (ไร)
6,988.92
116.10
7,105.02

เกษตรกรขอใบกํากับการจําหนายลูกพันธุสัตวน้ํา (FMD) และจําหนายสัตวน้ํา (MD)
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แผนงาน : พื้นฐานดานการจัดการนํ้าและสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
ผลผลิต : การจัดการใหเกิดผลผลิตสัตวน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติ
กิจกรรม : ผลิตพันธุสัตวน้ํา
โดยมีเปาหมายในการดําเนินงานเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรชายฝงและสิ่งแวดลอมใหมีความสมบูรณ
ตลอดไป ชาวประมงใชประโยชนอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีอาชีพที่ยั่งยืน มีผลผลิตเพิ่มมาก
ขึ้น และมีความเปนอยูที่ดีขึ้น ดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 ผลิตและปลอยพันธุสัตวน้ําชายฝง
เปาหมาย
ผลิตและปลอย
ชนิดสัตวน้ํา
(ตัว)
(ตัว)
กุงกุลาดํา
15,547,580
16,699,999
ปลากะพงขาว
200,000
226,500
หอยหวาน
45,000
47,500
รวม
15,792,580
16,973,999

ปลอยพันธุสัตวน้ําชายฝง
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ตารางที่ 9 ปลอยพันธุสัตวน้ํา กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตวน้ํา ปงบประมาณ 2560
ชนิดสัตวน้ํา (ตัว)
วัน/เดือน/ป
27 ต.ค. 59
27 ต.ค. 59
24 พ.ย. 59
28 พ.ย. 59
1 ธ.ค. 59
2 ธ.ค. 59
5 ธ.ค. 59
8 ธ.ค. 59
10 ธ.ค. 59
13 ม.ค. 60
27 ม.ค. 60
30 ม.ค. 60
7 ก.พ. 60
12 ก.พ. 60
17 ก.พ. 60
20 ก.พ. 60
10 มี.ค. 60
24 มี.ค. 60
26 มี.ค. 60
2 เม.ย. 60
4 เม.ย. 60
4 เม.ย. 60
4 เม.ย. 60
5 เม.ย. 60
23 เม.ย. 60
6 พ.ค. 60
9 พ.ค. 60
24 พ.ค. 60
4 มิ.ย. 60
8 มิ.ย. 60

สถานที่ปลอย

หอย
ปลา
กุงกุลาดํา กะพงขาว
หวาน

รวม

บานสีลําเทียน หมู 6 ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี
700,000
700,000
ชายหาดแหลมเสด็จ หมู 4 ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี 890,000
890,000
ชายหาดแหลมเสด็จ หมู 4 ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี 890,000
890,000
ชายหาดแหลมเสด็จ หมู 4 ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี 700,000
700,000
ชายหาดแหลมเสด็จ หมู 4 ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี 890,000
890,000
ชายหาดแหลมเสด็จ หมู 4 ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี 250,000
250,000
บานสีลําเทียน หมู 6 ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี
700,000
700,000
เกาะมันใน อ.แกลง จ.ระยอง
890,000
890,000
อาวยาง ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรี
30,000
30,000
ชายหาดแหลมเสด็จ หมู 4 ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
35,000
35,000
ชายหาดแหลมเสด็จ หมู 4 ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี 1,000,000
1,000,000
ชายหาดแหลมเสด็จ หมู 4 ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี 1,000,000
1,000,000
หนวยสาธิตการเลี้ยงสัตวน้ําในอาวคุงกระเบน จ.จันทบุรี
5,000
5,000
สะพานรักษแสม ต.เนินฆอ อ.แกลง จ.ระยอง
9,999
9,999
หนวยสาธิตการเลี้ยงสัตวน้ําในอาวคุงกระเบน จ.จันทบุรี
540,000
540,000
ชายหาดแหลมเสด็จ หมู 4 ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี 600,000
600,000
สะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติปาชายเลนอาวคุงกระเบน
510,000
510,000
ชายหาดแหลมเสด็จ หมู 4 ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี 1,000,000
1,000,000
สะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติปาชายเลนอาวคุงกระเบน
500,000
500,000
หนวยสาธิตการเลี้ยงสัตวน้ําในอาวคุงกระเบน จ.จันทบุรี
20,000
20,000
ปลายคลอโรงไม หมู 5 ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี
512,500
512,500
ปากแมน้ําเวฬุ หมู 2 ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี
512,500
512,500
คลองบานน้ําแดง หมู 6 ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี
5,000
5,000
บานหนองชิ่ม อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรี
10,000
10,000
ปากคลองพังราด-ปากคลองกลวย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 500,000
500,000
หนวยสาธิตการเลี้ยงสัตวน้ําในอาวคุงกระเบน จ.จันทบุรี
100,000
100,000
ชายหาดแหลมเสด็จ หมู 4 ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
30,000
30,000
หนวยสาธิตการเลี้ยงสัตวน้ําในอาวคุงกระเบน จ.จันทบุรี
150,000
150,000
หนวยสาธิตการเลี้ยงสัตวน้ําในอาวคุงกระเบน จ.จันทบุรี
500,000
500,000
หนวยสาธิตการเลี้ยงสัตวน้ําในอาวคุงกระเบน จ.จันทบุรี
17,500
17,500
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ตารางที่ 9 (ตอ)
ชนิดสัตวน้ํา (ตัว)

วัน/เดือน/
ป

สถานที่ปลอย

15 มิ.ย. 60
15 มิ.ย. 60
22 มิ.ย. 60
23 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
11 ส.ค. 60
21 ก.ย. 60

ชายหาดแหลมเสด็จ หมู 4 ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ชายหาดแหลมเสด็จ หมู 4 ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
หนวยสาธิตการเลี้ยงสัตวน้ําในอาวคุงกระเบน จ.จันทบุรี
หนวยสาธิตการเลี้ยงสัตวน้ําในอาวคุงกระเบน จ.จันทบุรี
ชายหาดแหลมเสด็จ หมู 4 ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
คลองบานอิเทพ หมู 3 ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี
หนวยสาธิตการเลี้ยงสัตวน้ําในอาวคุงกระเบน จ.จันทบุรี

รวม

หอย
ปลา
กุงกุลาดํา กะพงขาว
หวาน
600,000
500,000
100,000
1,000,000
200,000
1,000,000

10,000
26,500
30,000
10,000

-

16,699,999 226,500 47,500

ปลอยพันธุสัตวน้ําชายฝง

รวม
600,000
500,000
100,000
10,000
1,026,500
230,000
1,010,000
16,973,999
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แผนงาน : พื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ผลผลิต : เกษตรกรไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
กิจกรรม : ถายทอดความรูและเทคโนโลยีการประมง
โดยมีเปาหมายในการดําเนินงาน เพื่อใหเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํามีน้ําทะเลที่สะอาดใช และสามารถ
เลี้ยงสัตวน้ําไดประสบความสําเร็จ มีอาชีพที่ยั่งยืน มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้น และมีความเปนอยูที่ดีขึ้น ดังนี้
1. บริหารระบบชลประทานน้ําเค็ม 1 ระบบ
2. ตรวจวิเคราะหน้ําและสิ่งแวดลอมในพื้นที่และนอกพื้นที่ 242 ครั้ง จํานวน 916 ตัวอยาง
3. ใหบริการทางวิชาการ 539 ราย จํานวน 658 ตัวอยาง
4. พัฒนากลุมเกษตรกร (ประชุมใหญสามัญ และรวมพัฒนาคลองสงน้ําชลประทาน) 4 ครั้ง 357 ราย
5. ใหบริการสูบน้ําแกเกษตรกร 3,228 ชั่วโมง คิดเปน 14,522,625 ลูกบาศกเมตร
6. ใหบริการบําบัดน้ําทิ้ง 15,306 ชั่วโมง
7. ประชุมกลุมเกษตรกรเพื่อใหคําแนะนํา จํานวน 12 ครั้ง
8. ใหคําแนะนําสงเสริมของเจาหนาที่ จํานวน 240 ครั้ง
9. ติดตามและตรวจสอบสภาวะแวดลอมในคลองน้ําเขาชลประทานน้ําเค็ม จํานวน 49 ครั้ง

ระบบชลประทานน้ําเค็มศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
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กิจกรรม : สงเสริมและพัฒนาสินคาประมง (สถานแสดงพันธุสัตวน้ําฯ)
สถานแสดงพันธุสัตวน้ําเฉลิมพระเกียรติ ฯ เปนหนวยบริการทางวิชาการที่สามารถสนับสนุนกิจกรรม
การเรียนการสอนของสถานศึกษาตางๆ ไดอยางกวางขวาง การเขาศึกษาดูงานทางดานชีววิทยาสัตวทะเลที่ได
จัดแสดงไวเสมือนพิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต โดยมีเปาหมายปลุกจิตสํานึกของผูเขาเยี่ยมชมใหเกิดความรูสึก
ในดานบวกตอการอนุรักษสิ่งแวดลอม ในปงบประมาณ 2560 มีผูเขาชม จํานวน 677,659 ราย ดังตารางที่ 10
ตารางที่ 10 ใหบริการเขาชมสถานแสดงพันธุสัตวน้ําเฉลิมพระเกียรติฯ ปงบประมาณ 2560
เดือน/ป
จํานวนคน
ตุลาคม 2559
42,677
พฤศจิกายน 2559
37,188
ธันวาคม 2559
52,426
มกราคม 2560
76,733
กุมภาพันธ 2560
55,307
มีนาคม 2560
90,974
เมษายน 2560
123,967
พฤษภาคม 2560
56,679
มิถุนายน 2560
32,828
กรกฎาคม 2560
40,543
สิงหาคม 2560
35,942
กันยายน 2560
32,395
รวม
677,659

ใหบริการผูเขาชมสถานแสดงพันธุสัตวน้ําฯ
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กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
โดยเปาหมายในการดําเนินงาน เพื่อใหเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ชายฝงมีอาชีพที่ยั่งยืน มีผลผลิต
เพิ่มมากขึ้น มีคุณภาพชีวิตทีด่ ีขึ้น รวมทั้งมีการจัดการทรัพยากรประมงชายฝงและสิ่งแวดลอมใหมีความสมบูรณ
ชาวประมงใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้
1. ผลิตและปลอยพันธุสัตวน้ําชายฝง
ตารางที่ 11 ผลิตและปลอยพันธุสัตวน้ําชายฝง ศูนยฯ คุงกระเบน ปงบประมาณ 2560
ชนิดสัตวน้ํา
เปาหมาย (ตัว)
ผลิตและปลอย (ตัว)
กุง กุลาดํา
4,950,000
5,534,000
ปลากะพง
50,000
53,000
รวม
5,000,000
5,587,000

ปลอยพันธุสัตวน้ําชายฝง
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ตารางที่ 11 การปลอยพันธุสัตวน้ํา กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ปงบประมาณ 2560
วัน/เดือน/ป

สถานทีป่ ลอย

2 ธ.ค. 59
10 ธ.ค. 59
9 ม.ค. 60
24 ม.ค. 60
27 ก.พ. 60
25 มี.ค. 60
2 เม.ย. 60
5 เม.ย. 60
30 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
19 ก.ค. 60
27 ก.ค. 60
28 ก.ค. 60
11 ส.ค. 60

บานหนองชิ่ม อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรี
อาวยาง ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรี
ชายหาดแหลมเสด็จ หมู 4 ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ชายหาดแหลมเสด็จ หมู 4 ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ชายหาดแหลมเสด็จ หมู 4 ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ชายหาดคุงวิมาน ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
หนวยสาธิตการเลี้ยงสัตวน้ําในอาวคุงกระเบน จ.จันทบุรี
บานหนองชิ่ม อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรี
ชายหาดแหลมเสด็จ หมู 4 ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ชายหาดแหลมเสด็จ หมู 4 ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
บานเกาะเปริด ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรี
หาดบานเพ ต.ปากน้ําประแสร อ.แกลง จ.ระยอง
หนวยสาธิตการเลี้ยงสัตวน้ําในอาวคุงกระเบน จ.จันทบุรี
คลองบานอิเทพ หมู 3 ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี
รวม

ชนิดสัตวนา้ํ (ตัว)
กุงกุลาดํา ปลากะพงขาว
รวม
1,000,000
1,000,000
500,000
500,000
10,000
10,000
1,000,000
1,000,000
10,000
10,000
1,000,000
1,000,000
380,000
380,000
340,000 10,000
350,000
3,000
3,000
64,000
64,000
300,000
300,000
300,000
300,000
650,000
650,000
20,000
20,000
5,534,000 53,000 5,587,000

2. สาธิตการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง จํานวน 3 แหง
- สาธิตการเลี้ยงกุงทะเลในบอดิน
- สาธิตการเลี้ยงปลาในกระชัง
- สาธิตการเลี้ยงหอยนางรมปากจีบและหอยตะโกรมแบบแขวน
3. สงเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง จํานวน 154 ราย
- สงเสริมการเลี้ยงกุงทะเล จํานวน 100 ราย
- สงเสริมการเลี้ยงปลาในบอดิน จํานวน 45 ราย
- สงเสริมการเลี้ยงปลาในบอพลาสติก จํานวน 2 ราย
- สงเสริมการเลี้ยงปลาในบอซีเมนต จํานวน 7 ราย

สงเสริมการเลี้ยงปลาในบอดิน

สงเสริมการเลี้ยงกุงทะเล
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4. ฝกอบรมเกษตรกรและนักเรียน จํานวน 100 ราย
ฝกอบรมเกษตรกรและนักเรียนในหลักสูตร “การอนุรักษทรัพยากรชายฝงและการอนุรักษทรัพยากร
ปาชายเลน” โดยจัดฝกอบรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 2 โรงเรียนบานจันทเขลม ต.จันทเขลม
อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี จํานวน 50 ราย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนบานจันทเขลม
และฝกอบรมเกษตรกรในพื้นที่โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ จํานวน 50 ราย ในวันที่ 28
ธันวาคม 2559 ณ หองประชุมกะพงทอง ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ โดยมีเนื้อหาในการฝกอบรม
คือ ระบบนิเวศปะการัง, ระบบนิเวศหาดทราย, ระบบนิเวศหาดหิน, ระบบนิเวศหาดโคลน, ระบบนิเวศหญา
ทะเล, ระบบนิเวศปาชายเลน, ภาวะโลกรอน และการกัดเซาะชายฝง

ฝกอบรมเกษตรกรและนักเรียน
5. ใหบริการทางวิชาการ ดานตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําและแพลงกตอนในแหลงเลี้ยงสัตวน้ํา
หนวยตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสัตวน้ํา ใหบริการทางวิชาการแกเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในพื้นที่
ชลประทานน้ําเค็มและพื้นที่รอบศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ในงานตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําและ
แพลงกตอนในแหลงเลี้ยงสัตวน้ํา จํานวน 3,306 ราย
งานบริการดานตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา
ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา จํานวน 7 พารามิเตอร ที่จําเปนสําหรับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และเปน
ปจจัยพื้นฐานที่เกษตรกรทุกฟารมตองตรวจเช็คกอนการเลี้ยงสัตวน้ํา โดยใหการบริการตรวจวิเคราะห คาพีเอช,
คาอัลคาไลท, คาความเค็ม, แอมโมเนีย, ไนไตรท, สนิมเหล็ก และคาความกระด างของน้ํา ใหบริการตรวจ
วิเคราะหทั้ง หมด 7,976 ตัวอยาง พบปญหาดานคุณภาพน้ํา จํานวน 2,041 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 25.58
ใหบริการตรวจวิเคราะหโรคและคุณภาพน้ําเบื้องตน โดยใชกลองจุลทรรศนกําลังขยายสูง ในการตรวจวิเคราะห
แบคทีเรีย โปรโตซัว และปรสิตภายนอก จํานวน 1,025 ตัวอยาง โดยแบงชนิดสัตวน้ํา เปนกุงทะเล จํานวน
987 ตัวอยาง ปลาทะเล จํานวน 38 ตัวอยาง จากเกษตรกรที่นําตัวอยางสงตรวจสุขภาพสัตวน้ํา พบปญหา
ทางดานโรคสัตวน้ําทั้งหมด 786 ตัวอยา ง คิดเปนรอยละ 76.68 การบริการตรวจสุขภาพสัตวน้ํามีจํานวนมาก
ขึ้น และพบวาปญหาทางดานโรคสัตวน้ํา มีสาเหตุของการเกิดโรคในกุง ดังนี้
¾ เกิดจากเชื้อโปรโตซัว เชน Zoothamnium แบคทีเรียเสนใย จํานวน 69 ตัวอยาง
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¾ เกิดจากเชื้อแบคทีเรียกลุมวิบริโอ อยูในระดับ 104 - 106 CFU/ml จํานวน 479 ตัวอยาง
¾ เกิดจากการติดเชื้อไวรัส จํานวน 25 ตัวอยาง
¾ โรคปลา สาเหตุของการเกิดโรค พบปรสิต เชน เห็บระฆัง ปลิงใส เห็บปลา Cryptocaryon จํานวน
32 ตัวอยาง และพบโรคไวรัส VNN และไวรัส IRIDO จํานวน 4 ตัวอยาง
¾ สีตับของลูกกุงมีลักษณะสีซีด ปริมาณเม็ดไขมันนอย
รับตัวอยางน้ําจาก
เกษตรกร

ไนไตรท

แอมโมเนีย

ความเค็ม

ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา

แพลงกตอนฯลฯ
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ขอมูลการเกิดโรคในตัวอยางที่สงตรวจในหองปฏิบัติการ พื้นที่เขตอําเภอทาใหม และอําเภอนายายอาม
ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560
เปอร์เซนต์การตรวจพบโรคในกุ้งบ่อดินเขต อ. นายายอาม

เปอร์เซนต์การตรวจพบโรคในกุ้งบ่อดินเขต อ. ท่าใหม่
35.00
30.00
%วิบริโอ

20.00

%VP3

15.00

%ไวรัส

10.00

เปอร์เซ็นต์

เปอร์เซ็นต์

25.00

%EHP

5.00
0.00

40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00

%วิบริโอ
%VP3
%ไวรัส
%EHP

กย. 60
สค. 60
กค. 60
มิย. 60
พค. 60
เมย.60
มีค. 60
กพ. 60
มค.60
ธค. 59
พย. 59
ตค. 59

กย. 60
สค. 60
กค. 60
มิย. 60
พค. 60
เมย.60
มีค. 60
กพ. 60
มค.60
ธค. 59
พย. 59
ตค. 59

เปอร์เซนต์การตรวจพบโรคในลูกกุ้งทีเกษตรกร อ.นายายอามส่งตรวจ

เปอร์เซนต์การตรวจพบโรคในลูกกุ้ง ทีเกษตรกรอ.ท่าใหม่ส่งตรวจ
25.00

25.00
20.00

%วิบริโอ

15.00

%VP3
10.00

%ไวรัส

เปอร์เซ็นต์

เปอร๋เซนต์

20.00

%EHP

5.00

%วิบริโอ

15.00

%VP3

10.00

%ไวรัส

5.00

%EHP

0.00
กย. 60
สค. 60
กค. 60
มิย. 60
พค. 60
เมย.60
มีค. 60
กพ. 60
มค.60
ธค. 59
พย. 59
ตค. 59

0.00
กย. 60
สค. 60
กค. 60
มิย. 60
พค. 60
เมย.60
มีค. 60
กพ. 60
มค.60
ธค. 59
พย. 59
ตค. 59

เปอร์เซนต์การตรวจพบวิบริโอในนําและดินบ่อเลียงกุ้งอ.นายายอาม

เปอร์เซนต์การตรวจวิบริโอในนําและดินบ่อเลียงกุ้ง อ.ท่าใหม่
70.00

60.00

60.00

50.00

40.00

%VP3ในดิน

40.00

%วิบริโอใน
ดิน
%VP3ในนํา

30.00

20.00

เปอร์เซ็นต์

เปอร์เซ็นต์

50.00

%วิบริโอในนํา

30.00

%VP3 ในนํา
%วิบริโอในดิน

20.00

10.00

10.00

0.00

0.00

%VP3ในดิน

กย. 60
สค. 60
กค. 60
มิย. 60
พค. 60
เมย.60
มีค. 60
กพ. 60
มค.60
ธค. 59
พย. 59
ตค. 59

กย. 60
สค. 60
กค. 60
มิย. 60
พค. 60
เมย.60
มีค. 60
กพ. 60
มค.60
ธค. 59
พย. 59
ตค. 59
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o โรคตัวแดงดวงขาว พบการระบาดของโรคตัวแดงดวงขาวชวงตนป 2560 คอนขางสูงและพบในทุก
ชวงฤดูกาลจนถึงปจจุบัน พื้นที่ที่พบสูงที่สุด ไดแกเขตพื้นที่ ตําบลสนามไชย รองลงมาคือ ตําบลชางขาม ตําบล
ตะกาดเงา และตําบลนายายอาม สาเหตุหลักมาจากสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
o โรคอีเอ็มเอสหรือโรคตายดวนซึ่งมีสาเหตุมาจากแบคทีเรียวิบริโอ ฮีโมไลติคัสชนิดที่สรางสารพิษ
(VP3) ในป 2560 มีการเกิดโรค EMS คอนขางรุนแรง และพบทุกชวงอายุของการเลี้ยง การใชยาและสารเคมี
ในการปองกันและรักษาไมคอยจะไดผลเทาที่ควร ซึ่งเชื้อกอโรค EMS อาจมีการดื้อยามากขึ้นดวย
o โรคขี้ขาว เปนโรคที่พบไดตลอดทั้งป สรางความเสียหายกับเกษตรกรผูเลี้ยงกุงเปนอยางมาก การ
รักษาทําไดยาก และสงผลทําใหกุงที่เลี้ยงทยอยตายเรื่อยๆ ปจจุบันพบการเกิดโรคนี้ในลูกกุงอายุ 10 วันขึ้นไป
o โรคไมโครสปอริเดีย (EHP) ปนี้พบการติดเชื้อ EHP ในกุงเพิ่มมากขึ้น สงผลทําใหกุงโตชา และติด
เชื้ออื่นๆ ไดงาย และยังสงผลทําใหกุงเกิดโรคขี้ขาวไดดวย
o อาการอื่นๆ เชนการเกิดการขาดแรธาตุในน้ําสงผลใหกุงเปลือกบาง ลอกคราบแลวเปลือกแข็งชา
และความไมสมดุลของพารามิเตอรของคุณภาพน้ําก็มีผลตอสุขภาพกุงเชนกัน
6. ติดตามผลการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
ในปงบประมาณ 2560 มีการติดตามผลการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ไดแก กุงทะเล และปลาทะเล ซึ่งมี
ลักษณะการเลี้ยงในบอดินโดยใชน้ําทะเลจากระบบชลประทานน้ําเค็มในการเลี้ยงสัตวน้ํา มีเกษตรกรที่ทําการ
เลี้ยงสัตวน้ําทั้งหมด 280 ราย สามารถจับสัตวน้ําไดผลผลิต และมีเกษตรกรบางรายที่เกิดความเสียหายจับ
ผลผลิตไมได โดยพื้นที่ในการเลี้ยงสัตวน้ําแบงเปนเกษตรกรที่เลี้ยงสัตวน้ําในพื้นที่โครงการชลประทานน้ําเค็ม
จํานวน 171 ราย และเปนเกษตรกรที่เลี้ยงสัตวน้ํานอกพื้นที่โครงการชลประทานน้ํา เค็ม จํานวน 109 ราย ซึ่ง
เกษตรกรบางรายอาจมีการเลี้ยงสัตวน้ํามากกวา 1 ครั้งตอป
เกษตรกรผูเลี้ยงกุงทะเล จํานวน 239 ราย สามารถจับกุงทะเลไดผลผลิตปกติ/กําไร 147 ราย จับกุง
ทะเลไดผลผลิตบางสวน 59 ราย และเกิดความเสียหายจับกุงทะเลไมไดผลผลิต 33 ราย ดังตารางที่ 12
เกษตรกรผูเลี้ยงปลาทะเล จํานวน 41 ราย สามารถจับปลาทะเลไดผลผลิตปกติ/กําไร 28 ราย จับปลา
ทะเลไดผลผลิตบางสวน 13 ราย ดังตารางที่ 13
การติ ด ตามผลการเพาะเลี้ ย งสั ต ว น้ํ า ชายฝ ง มี ก ารเลี้ ย งสั ต ว น้ํ า ในพื้ น ที่ แ ละนอกพื้ น ที่ โ ครงการ
ชลประทานน้ําเค็ม ที่สามารถจับสัตวน้ําไดผลผลิตจํานวนทั้งหมด 247 ราย จากเกษตรกรทั้งสิ้น 280 ราย โดย
แบงเปนการจับสัตวน้ําไดผลผลิตปกติ/กําไร 188 ราย จับสัตวน้ําไดผลผลิตบางสวน/ขาดทุน 72 ราย และไมได
ผลผลิตสัตวน้ํา 33 ราย
ผลผลิตสัตวน้ําในพื้นที่โครงการชลประทานน้ําเค็ม ในปงบประมาณ 2560 แบ งเปนผลผลิตกุงทะเล
จํานวน 651.061 ตัน มูลคา 118.303 ล านบาท ผลผลิต ปลาทะเล 90.444 ตัน มูลคา 16.899 ลานบาท
ดังตารางที่ 14
จะเห็นไดวาปริมาณผลผลิตของกุงทะเลมีมากที่สุดคือเดือนสิงหาคม รองลงมาคือเดือนมิถุนายน และ
เดือ นกั นยายน ตามลํ า ดับ ปริ ม าณผลผลิ ต ของปลาทะเลมีม ากที่ สุ ด คือ เดื อนเมษายน รองลงมาคื อเดือ น
กุมภาพันธ และเดือนพฤษภาคม ตามลําดับ
จากการติดตามผลการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงพบวาเกษตรกรผูเลี้ยงกุงทะเลประสบกับปญหาใน
หลายดาน ไดแก ประสบกับปญหาทางดานโรคระบาด มีการพบโรคตัวแดงดวงขาว โรคที่มีลักษณะอาการ
คลายโรคอีเอ็มเอส โรคไมโครสปอรริเดียน ทั้งยังประสบกับปญหาทางดานสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลง
และปญหาทางดานคุณภาพของลูกพันธุกุงทะเล
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êćøćÜìĊę 12 ÖćøêĉéêćöñúÖćøđúĊĚ÷ÜÖčšÜìąđú×ĂÜđÖþêøÖøìĆĚÜĔîĒúąîĂÖēÙøÜÖćøßúðøąìćîîĚĞćđÙĘö
ÝĆïÖčšÜĕéšñúñúĉêðÖêĉ/ÖĞćĕø
đéČĂî

ÝĆïÖčšÜĕéšñúñúĉêïćÜÿŠüî

ĔîēÙøÜÖćø îĂÖēÙøÜÖćø ĔîēÙøÜÖćø îĂÖēÙøÜÖćø
øć÷ ïŠĂ øć÷ ïŠĂ øć÷ ïŠĂ øć÷ ïŠĂ
êčúćÙö 2559
11 11 5
5
1
1
1
1
óùýÝĉÖć÷î 2559
7
7
6
6
4
4
1
1
íĆîüćÙö 2559
9
9
5
5
4
4
3
3
öÖøćÙö 2560
9
9
7
7
1
1
3
3
ÖčöõćóĆîíŤ 2560
2
2
5
5
3
3
1
1
öĊîćÙö 2560
7
8
7
8
2
2
3
4
đöþć÷î 2560
3
3
5
5
2
2
1
1
óùþõćÙö 2560
4
4
5
5
2
2
2
2
öĉëčîć÷î 2560
8
9
5
5
7
8
6
6
ÖøÖãćÙö 2560
8
9
5
5
1
1
1
1
ÿĉÜĀćÙö 2560
4
7
9 10 1
1
4
5
ÖĆî÷ć÷î 2560
8 10 3
3
4
5
1
1
øüö
80 88 67 69 32 34 27 29

đÿĊ÷Āć÷ÝĆïÖčšÜĕöŠĕéš
øüö
ñúñúĉê
ĔîēÙøÜÖćø îĂÖēÙøÜÖćø
øć÷ ïŠĂ øć÷ ïŠĂ øć÷ ïŠĂ
1 1 2 2
21 21
0 0 1 1
19 19
0 0 0 0
21 21
3 4 1 1
24 25
1 1 1 1
13 13
3 4 2 2
24 28
3 3 1 1
15 15
1 1 2 2
16 16
1 1 0 0
27 29
3 4 2 2
20 22
3 3 0 0
21 26
1 1 1 1
18 21
20 23 13 13 239 256

êćøćÜìĊę 13 ÖćøêĉéêćöñúÖćøđúĊĚ÷Üðúćìąđú×ĂÜđÖþêøÖøìĆĚÜĔîĒúąîĂÖēÙøÜÖćøßúðøąìćîîĚĞćđÙĘö
øüö
ÝĆïðúćĕéšñúñúĉêðÖêĉ/ÖĞćĕø ÝĆïðúćĕéšñúñúĉêïćÜÿŠüî đÿĊ÷Āć÷ÝĆïðúćĕöŠĕéšñúñúĉê
đéČĂî
ĔîēÙøÜÖćø îĂÖēÙøÜÖćø ĔîēÙøÜÖćø îĂÖēÙøÜÖćø ĔîēÙøÜÖćø îĂÖēÙøÜÖćø
øć÷ ïŠĂ øć÷ ïŠĂ øć÷ ïŠĂ øć÷ ïŠĂ øć÷ ïŠĂ øć÷ ïŠĂ øć÷ ïŠĂ
êčúćÙö 2559
1
1
0
0
0
0 0
0
0 0 0
0
1
1
óùýÝĉÖć÷î 2559 1
1
0
0
2
2 0
0
0 0 0
0
3
3
íĆîüćÙö 2559
0
0
0
0
1
1 0
0
0 0 0
0
1
1
öÖøćÙö 2560
1
1
0
0
0
0 0
0
0 0 0
0
1
1
ÖčöõćóĆîíŤ 2560
7
7
0
0
2
2 0
0
0 0 0
0
9
9
öĊîćÙö 2560
2
2
0
0
0
0 0
0
0 0 0
0
2
2
đöþć÷î 2560
6
7
1
3
2
3 0
0
0 0 0
0 11 14
óùþõćÙö 2560
7
7
0
0
3
3 1
1
0 0 0
0 10 10
öĉëčîć÷î 2560
1
1
0
0
0
0 0
0
0 0 0
0
1
1
ÖøÖãćÙö 2560
0
0
0
0
0
0 0
0
0 0 0
0
0
0
ÿĉÜĀćÙö 2560
1
1
0
0
0
0 0
0
0 0 0
0
1
1
ÖĆî÷ć÷î 2560
0
0
0
0
1
1 0
0
0 0 0
0
1
1
27 28 1
3
12 12 1
1
0 0 0
0 41 44
øüö
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êćøćÜìĊę 14 ñúñúĉêÖčšÜìąđúĒúąðúćìĊęĔßšøąïïßúðøąìćîîĚĞćđÙĘöĔîÖćøđóćąđúĊĚ÷ÜÿĆêüŤîĚĞć ðŘÜïðøąöćè 2560
ÖčšÜìąđú
öĎúÙŠć
ðúć
öĎúÙŠć
đéČĂî/ðŘ
(ÖĉēúÖøĆö)
(ïćì)
(ÖĉēúÖøĆö)
(ïćì)
êčúćÙö 2559
57,334
11,029,860
3,000
1,410,000
óùýÝĉÖć÷î 2559
30,430
4,539,810
5,100
818,337
íĆîüćÙö 2559
72,292
12,885,849
2,000
290,000
öÖøćÙö 2560
51,960
8,827,090
1,800
306,000
ÖčöõćóĆîíŤ 2560
27,240
5,087,200
23,531
4,445,925
öĊîćÙö 2560
61,989
11,630,479
5,000
850,000
đöþć÷î 2560
40,679
8,960,854
30,800
5,274,800
óùþõćÙö 2560
30,810
5,706,400
15,305
2,841,250
öĉëčîć÷î 2560
76,554
13,331,372
2,000
340,000
ÖøÖãćÙö 2560
46,477
7,696,065
0
0
ÿĉÜĀćÙö 2560
79,350
14,016,600
1,900
323,000
ÖĆî÷ć÷î 2560
75,946
14,592,047
8
480
øüö
651,061
118,303,626
90,444
16,899,792
7. êĉéêćöĒúąêøüÝÿĂïÿõćüąĒüéúšĂöĔîĂŠćüÙčÜš Öøąđïî
ÙčèõćóîĚĞćĂŠćüÙčšÜÖøąđïî êĆĚÜĒêŠÙúĂÜïĞćïĆéîĚĞćìĉĚÜÝîëċÜðćÖĂŠćüÙčšÜÖøąđïî ĔîßŠüÜđéČĂîêčúćÙö 2559
ëċÜÖĆî÷ć÷î 2560 öĊÙŠćÙčèõćóîĚĞćĂ÷ĎŠĔîđÖèæŤöćêøåćî éĆÜêćøćÜìĊę 15 ĒÿéÜĔĀšđĀĘîüŠć îĚĞćìĉĚÜÝćÖÖćøđúĊĚ÷ÜÿĆêüŤîĚĞć
ĔîøąïïßúðøąìćîîĚĞćđÙĘöøĂïĂŠćüÙčšÜÖøąđïîìĊęðúŠĂ÷úÜÿĎŠĂŠćüàċęÜöĊÖćøïĞćïĆéìćÜÖć÷õćóßć÷òŦũÜìĊęöĊîĚĞć×ċĚî-úÜ
ĒúąìćÜßĊüõćóðśćßć÷đúî Āâšćìąđú øüöìĆĚÜÖćøđúĊĚ÷ÜĀĂ÷îćÜøöĔîÙúĂÜïĞćïĆéîĚĞćìĉĚÜđóČęĂúéĒóúÜÖŤêĂî ßŠü÷
ïĞćïĆéîĚĞć ìĞćĔĀšîĚĞćöĊÙčèõćóéĊ×ċĚîêćöúĞćéĆïøą÷ąìćÜĒúąĂ÷ĎŠĔîđÖèæŤöćêøåćî×ĂÜÖøöÙüïÙčööúóĉþ
ÙčèõćóéĉîĂŠćüÙčšÜÖøąđïî êĆĚÜĒêŠÙúĂÜïĞćïĆéîĚĞćìĉĚÜÝîëċÜðćÖĂŠćüĔîđéČĂîöÖøćÙö 2560 óùþõćÙö
2560 ĒúąÖĆî÷ć÷î 2560 öĊÙčèõćóéĉîéĆÜêćøćÜìĊę 16 ĒÿéÜĔĀšđĀĘîüŠć éĉîĔîÙúĂÜïĞćïĆéîĚĞćìĉĚÜöĊðøĉöćè
ÿćøĂĉîìøĊ÷ŤĒúąíćêčĂćĀćøÙŠĂî×šćÜÿĎÜ ÿŠüîÙčèõćóéĉîóćøćöĉđêĂøŤĂČęîė öĊÙŠćĕöŠĒêÖêŠćÜÖĆîöćÖîĆÖĒúąöĊ
ÙčèõćóéĊ×ċĚîêćöúĞćéĆïÝćÖßć÷òŦũÜðśćßć÷đúîÝîëċÜðćÖĂŠćüÙčšÜÖøąđïî
êćøćÜìĊę 15 ÙčèõćóîĚĞćĔîĂŠćüÙčšÜÖøąđïîđðøĊ÷ïđìĊ÷ïÖĆïîĚĞćìąđúđðŗéêĆĚÜĒêŠ êčúćÙö 2559 ëċÜ ÖĆî÷ć÷î 2560
DO
pH
Alk
SS
ÙüćöđÙĘö ĂčèĀõĎöĉ
ÿëćîìĊę
o
(ppt)

( C)

(mg/l)

(mg/l)

(mg/l)

1.ÙúĂÜïĞćïĆé
26r10
29r2
5.4r1.5 7.89r0.25 107r21 21.61r10.49
2.ßć÷òŦũÜ
27r9
29r2
5.7r1.1 7.99r0.17 106r22 19.54r11.38
29r7
29r2
6.2r0.8 8.13r0.11 106r18 23.68r20.40
3.ĀŠćÜòŦũÜ 500 ö.
31r3
29r1
6.2r0.5 8.13r0.07 108r7 15.77r14.62
4.ĀŠćÜòŦũÜ1000 ö.
5.ðćÖĂŠćü
31r3
30r1
6.2r0.4 8.13r0.07 106r17 17.54r26.24
6.ìąđúđðŗé
30r4
30r1
6.0r0.2 8.10r0.05 110r5 12.72r12.22
Œ50% of í
Œ33
>4
6.5-8.5
í
Œ 70
öćêøåćîîĚĞć
Āöć÷đĀêč n = ĕöŠöĊ×šĂÖĞćĀîé, í = êćöíøøößćêĉ, îĚĞćìąđúđðŗé = îĚĞćìąđúïøĉđüèßć÷ĀćéĒĀúöđÿéĘÝ
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êćøćÜìĊę 15 (êŠĂ)
ÿëćîìĊę
1.ÙúĂÜïĞćïĆé
2.ßć÷òŦũÜ
3.ĀŠćÜòŦÜũ 500 ö.
4.ĀŠćÜòŦÜũ 1000 ö.
5.ðćÖĂŠćü
6.ìąđúđðŗé

öćêøåćîîĚĞć

NO2(mg/l)

NO3(mg/l)

NH3-N
(mg/l)

TN
(mg/l)

PO43(mg/l)

TP
(mg/l)

0.0147r0.0144
0.0051r0.0065
0.0016r0.0037
0.0000r0.0000
0.0004r0.0013
0.0004r0.0010

0.0272r0.0168
0.0180r0.0199
0.0070r0.0114
0.0052r0.0067
0.0030r0.0035
0.0588r0.1272

0.0999r0.0787
0.0446r0.0491
0.0171r0.0300
0.0110r0.0152
0.0122r0.0266
0.0136r0.0161

0.6138r0.2887
0.4352r0.2314
0.3257r0.2268
0.2666r0.2087
0.2678r0.2715
0.3373r0.3980

0.0157r0.0088
0.0058r0.0058
0.0016r0.0018
0.0016r0.0024
0.0012r0.0014
0.0039r0.0039

0.1792r0.0797
0.1018r0.0536
0.0630r0.0290
0.0427r0.0159
0.0413r0.0391
0.0492r0.0355

Œ0.1

n

Œ1.1

Œ 4.0

í

Œ 0.4

êćøćÜìĊę 15 (êŠĂ)
ÿëćîìĊę

BOD
(mg/l)

ÙúĂēøôŗúúŤđĂ
3

(mg/m )

TOC
(mg/l)

Turbidity
(NTU)

1.ÙúĂÜïĞćïĆé
2.06r1.16
17.68r15.35
5.26r1.11
5 r2
2.ßć÷òŦũÜ
1.35r0.77
8.72r8.18
3.40r0.30
4 r2
3.ĀŠćÜòŦũÜ 500 ö.
1.18r0.73
5.90r6.63
2.68r0.47
3 r1
4.ĀŠćÜòŦũÜ1000 ö.
0.85r0.60
4.63r7.30
2.45r0.54
3 r1
5.ðćÖĂŠćü
0.81r0.55
2.20r1.04
2.40r0.42
3 r1
6.ìąđúđðŗé
0.64r0.41
2.87r3.08
2.23r0.58
3 r3
öćêøåćîîĚĞć
Œ20
n
n
n
Āöć÷đĀêč n = ĕöŠöĊ×šĂÖĞćĀîé, í = êćöíøøößćêĉ, îĚĞćìąđúđðŗé = îĚĞćìąđúïøĉđüèßć÷ĀćéĒĀúöđÿéĘÝ

êĉéêćöĒúąêøüÝÿĂïÿõćüąĒüéúšĂöĔîĂŠćüÙčšÜÖøąđïî

2.9+0.8

1.5+0.2

0.4+0.1

0.2+0.0

0.5+0.1

0.8+0.7

1.1+0.3

n

7.05+0.23

7.24+0.30

7.86+0.15

8.06+0.16

7.96+0.03

8.08+0.33

7.71+0.20

≥5.6

OC
(%)

≤3%

1.8+0.6

1.4+1.3

0.8+0.1

0.4+0.1

0.8+0.3

2.6+0.4

5.0+1.3

OM
(%)

หมายเหตุ n = ไมมีขอกําหนด, ธ = ตามธรรมชาติ

คลองบําบัด
ชายฝง
หางฝง 500 ม.
หางฝง 1000 ม.
กระชัง
ปากอาว
เฉลี่ย
คามาตรฐาน

สถานที่

pH

PO43(mg./kg.)

n

n

1.19+0.50 1.701+0.591

1.04+1.29 0.623+0.115

0.38+0.29 0.495+0.012

0.36+0.06 0.518+0.037

0.58+0.07 1.025+0.210

1.43+0.34 2.307+0.521

3.34+0.92 5.242+2.655

BOD5
(mg./g)

NO3(mg./kg.)
NH3-N
(mg./kg.)
% Clay

Texture
% Silt % Sand

2.7+1.2 17.5+9.9 79.8+9.2

4.1+0.6 30.7+3.9 65.1+4.2

3.6+0.1 47.3+3.4 49.1+3.4

5.1+0.9 24.7+3.2 70.3+2.7

n

n

n

0.090+0.023 0.356+0.176 6.582+5.137

n

n

n

4.2+0.7 29.4+2.5 66.4+1.8

0.052+0.017 0.497+0.294 8.994+13.461 4.7+3.1 20.3+3.7 75.0+5.5

0.068+0.017 0.387+0.180 4.252+4.492

0.064+0.010 0.278+0.139 1.942+1.549

0.082+0.018 0.277+0.143 2.760+2.003

0.123+0.022 0.416+0.128 6.872+2.360

0.152+0.054 0.278+0.170 14.674+6.957 5.3+1.5 35.7+5.8 59.1+4.4

NO2(mg./kg.)

ตารางที่ 16 คุณภาพดินในอาวคุงกระเบนเฉลี่ยปงบประมาณ 2560 (มกราคม 2560, พฤษภาคม 2560 และ กันยายน 2560)
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8. จัดนิทรรศการ จํานวน 6 ครั้ง
ตารางที่ 17 การจัดนิทรรศการเผยแพรประชาสัมพันธ ปงบประมาณ 2560
ครั้งที่
การจัดนิทรรศการ/สถานที่
1 “งานวันถายทอดเทคโนโลยี "Field Day" และบริการการเกษตร เพื่อ
เริ่มตนฤดูกาลผลิตใหม” ณ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพสินคาเกษตร
อําเภอเมืองจันทบุรี ของนายปรีชา ปยารมย หมูที่ 5 ต.พลับพลา อ.เมือง
จ.จันทบุรี
2 “งานวันถายทอดเทคโนโลยี "Field Day" และบริการการเกษตร เพื่อ
เริ่มตนฤดูกาลผลิตใหม” ณ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินคาเกษตร (ศพก.) มังคุด ของนายสมศักดิ์ เลขการ หมู 8 ต.วังโตนด
อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
3 “งานวันถายทอดเทคโนโลยี "Field Day" และบริการการเกษตร เพื่อ
เริ่มตนฤดูกาลผลิตใหม” ณ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินคาเกษตร (ศพก.) ลองกอง ของนายธีรเชษฐ บํารุงรักษ หมู 7 ต.ฉมัน
อ.มะขาม จ.จันทบุรี
4 “งานวันถายทอดเทคโนโลยี "Field Day" และบริการการเกษตร เพื่อ
เริ่มตนฤดูกาลผลิตใหม” ณ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินคาเกษตร (ศพก.) ลองกองของนายอุดม วรัญูรัฐหมู 7 ต.ทุงเบญจา
อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
5 “งานวันประมงนอมเกลา ครั้งที่ 29” ณ ศูนยการคาฟวเจอรพารค รังสิต
จ.ปทุมธานี
6 “งานวันครบรอบวันสถาปนากรมประมงปที่ 91 พ.ศ. 2560” ณ หอง
ประชุมอานนท กรมประมง กรุงเทพฯ

จัดนิทรรศการเผยแพรประชาสัมพันธ

วันที่
17 พฤษภาคม 2560

13 มิถุนายน 2560

14 มิถุนายน 2560

15 มิถุนายน 2560

30 มิถุนายน –
9 กรกฎาคม 2560
21 กันยายน 2560
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9. รับนักศึกษาฝกงาน 24 ครั้ง จํานวน 77 ราย
ตารางที่ 18 นักศึกษาฝกงาน ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ปงบประมาณ 2560
สถานศึกษา
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย จ.บุรีรัมย
3. วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จ.จันทบุรี
4. มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ
5. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี จ.ชลบุรี
6. วิทยาลัยเทคนิคระยอง จ.ระยอง
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
9. วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม
10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.ตรัง
11. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จ.สกลนคร
12. มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จ.จันทบุรี
13. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก
14. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จ.สงขลา
15. มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จ.จันทบุรี
16. มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จ.จันทบุรี
17. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
18. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
19. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร
20. มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
21. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
22. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฏรธานี
23. มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จ.จันทบุรี
24. มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
รวม

ระหวางวันที่
13 ธ.ค. 59 - 13 เม.ย. 60
19 ธ.ค.59 - 31 ม.ค.60
25 ต.ค.59 - 24 ก.พ.60
4 ม.ค. - 26 เม.ย.60
10 มี.ค. - 11 พ.ค.60
10 มี.ค. - 11พ.ค.60
3 เม.ย. - 16 มิ.ย.60
10 เม.ย. - 16 มิ.ย.60
15 พ.ค. - 8 ก.ย.60
15 พ.ค. - 9 มิ.ย.60
15 พ.ค. - 13 ก.ค.60
15 พ.ค. - 14 ก.ค.60
15 พ.ค. - 14 ก.ค.60
23 พ.ค. - 22 มิ.ย.60
23 พ.ค. - 26 ก.ค.60
29 พ.ค. - 14 ก.ค.60
29 พ.ค. - 28 ก.ค.60
1 - 30 มิ.ย.60
1 มิ.ย. - 31 ก.ค.60
1 - 30 มิ.ย.60
1 มิ.ย. - 15 ก.ค.60
5 มิ.ย. - 21 ก.ค.60
20 มิ.ย. - 25 ก.ค.60
18 ส.ค. - 15 ธ.ค.60

จํานวน
2
2
2
2
4
1
3
3
2
3
5
4
4
8
6
1
3
5
4
1
4
3
2
3
77
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10. ผลิตปุยหมักจากดินเลนนากุงเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดลอมในอาวคุงกระเบน
ศูน ยศึกษาการพัฒนาอา วคุงกระเบนฯ ดําเนินการผลิ ตปุย หมักจากดิน เลนนากุงเพื่อลดผลกระทบ
สิ่งแวดลอมในอาวคุงกระเบนในปงบประมาณ 2560 จํานวน 23,000 กิโลกรัม และปุยหมักดินเลนคงเหลือจากป
กอน จํานวน 758 กิโลกรัม รวมเปน 23,758 กิโลกรัม เพื่อใชในกิจกรรมตางๆ ดังตารางที่ 19
ตารางที่ 19 การใชปุยหมักจากดินเลนนากุง ปงบประมาณ 2560
ประเภทการนําไปใช
1. ใชในแปลงพืช-ผัก งานสาธิตการทําปุยหมักจากดินเลนนากุง
2. สนับสนุนใหหนวยงานตางๆ
3. สนับสนุนในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
4. จําหนาย
5. คงเหลือยกไป
รวม

ถายทอดองคความรูการทําปุยหมักจากดินเลนนากุง

จํานวน (กิโลกรัม)
10,450
6,660
2,580
1,252
4,068
23,758
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กิจกรรมเงินทุนหมุนเวียน
ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ไดรับงบประมาณเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตลูกพันธุสัตวน้ําเพื่อ
จําหนาย ดังนี้
ตารางที่ 20 การจําหนายพันธุสัตวน้ํา ศูนยฯ คุงกระเบน ปงบประมาณ 2560
ชนิด
ปลากะพง
ปลากะพง
ปลาการตนู อานมา
ปลาการตูนลายปลอง
ปลาการตูนสมขาว
ปลาการตูนมะเขือเทศ
หอยหวาน
ปลาอีกง

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

ราคา/ตัว
(บาท)
2.00
10.00
30.00
30.00
30.00
30.00
0.15
0.15

ผลิตพันธุสัตวน้ําเพื่อจําหนาย

จํานวนสัตวน้ํา
(ตัว)
434,075
4,010
1,010
710
3,800
460
160,000
1,658,000
2,262,065

จํานวนเงิน
(บาท)
868,150
40,100
30,300
21,300
114,000
13,800
24,000
248,700
1,360,350

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨íÒ»‚ 2560 ÈÙ¹ÂÈÖ¡ÉÒ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÍ‹ÒÇ¤ØŒ§¡ÃÐàº¹Ï 39

40 ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨íÒ»‚ 2560 ÈÙ¹ÂÈÖ¡ÉÒ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÍ‹ÒÇ¤ØŒ§¡ÃÐàº¹Ï

ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําป 2560 งบกลาง (คาใชจายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ) จํานวน 46 โครงการ เปนเงิน
47,941,817.- บาท เพื่อดําเนินงานตามยุทธศาสตรตางๆ ดังนี้
1) การศึกษา ทดลอง วิจัย ทดสอบสาธิตและการพัฒนา
2) การขยายผลการพัฒนาและถายทอดองคความรูศาสตรพระราชา
3) การบริหารจัดการองคกร

การศึกษาทดลองวิจัย ทดสอบสาธิต และการพัฒนา
ในปง บประมาณ 2560 ศูน ย ศึกษาการพัฒ นาอาวคุงกระเบนฯ ไดดําเนิ นการศึก ษา ทดลอง วิ จั ย
ทดสอบสาธิตและการพัฒนา เพื่อพัฒนาตอยอดจากขั้นทดลองใหสามารถถายทอดและขยายผลการพัฒนา ไปสู
ประชาชนได อ ย า งเหมาะสมตามภู มิ สั ง คม มี ก ารบู ร ณาการความร ว มมื อ กั บ เครื อ ข า ย เน น การอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และการใชทรัพยากรอยางสมดุลและยั่งยืนตามแนวพระราชดําริ ดังนี้

การศึกษาชนิดของแบคทีเรียในนํ้าและสัตวนํ้า ปริมาณแพลงกตอนและคุณภาพนํ้า
ในแหลงทองเที่ยวเจาหลาว-แหลมเสด็จ-คุงวิมาน
สรุปผลการศึกษาระหวางเดือน มกราคม 2560 ถึง เมษายน 2561
จากผลการศึกษาชนิดของแบคทีเรีย รวม วิบริโอรวม โคลิฟอรมทั้งหมด ฟคอลโคลิฟอรมทั้งในน้ําและ
สัตวน้ํา จะพบคาที่ไดเกินเกณฑมาตรฐานเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ในชวงฤดูรอน และฤดูฝนในเกือบทุกสถานี
โดยเฉพาะสถานีชายหาดคุงวิมานที่เก็บตัวอยางสัตวน้ําใกลกับชุมชุนมากกวาสถานีอื่นๆ จึงทําใหคาของแบคทีเรีย
ที่ไดเดนชัดกวาสถานีอื่นๆ โดยเฉพาะปริมาณ โคลิฟอรมทั้งหมด ฟคอลโคลิฟอรม และอีโคลิ ในตัวอยางสัตวน้ํา
ซึ่ ง สื่ อ ให เ ห็ น ถึ ง การปนเป อ นจาก ชุ ม ชุ น และกิ จ กรรมต า งๆ ของมนุ ษ ย ที่ ตั้ ง อยู บ ริ เ วณชายฝ ง ท อ งเที่ ย ว
โดยเฉพาะชวงเดือนเมษายน และพฤษภาคม ทั้งในป 2560 และ 2561 สวนในชวงฤดูฝนจะพบสูงชวงเดือน
มิถุนายน สําหรับ แบคทีเรียกลุม บาซิลลัส ซีเรียส ตรวจพบมีคานอยกวา 10 cfu/g และซาโมเนลลา ตรวจไมพบ
ในตัวอยางสัตวน้ํา 25 g ซึ่งผานเกณฑมาตรฐานอาหารเพื่อการบริโภค
คุณภาพน้ําผลการตรวจวิเคราะหตั้งแตเดือน มกราคม 2560 - เมษายน 2561 พบวา ความเค็มของน้ํา
บริเวณชายฝงทะเล เจาหลาว แหลมเสด็จ คุงวิมาน มีความเค็มน้ําอยูระหวาง 2-34 ppt ความเค็มสูงสุดในชวง
ฤดูหนาว และลดต่ําลงในชวงฤดูฝน โดยเฉพาะสถานีสะพานปากน้ําแขมหนู ความเค็มลดต่ําสุดในชวง 2-6 ppt
อุณหภูมิสูงสุดในชวงฤดูรอน เริ่มตั้งแตปลายเดือนกุมภาพันธ ถึงเมษายน มีคาอยูระหวา 28-35 องศาเซลเซียส
ฤดูฝน อุณหภูมิอยูในชวง 27.5-33 องศาเซลเซียส และต่ําสุดในชวงฤดูหนาว 25-29.5 องศาเซลเซียสในเดือน
ธันวาคม 2560 – มกราคม 2561 พีเอชในน้ําเกือบทุกสถานีมีคาเหมาะสมตามเกณฑมาตรฐาน ยกเวนสถานี
สะพานปากน้ําแขมหนูจะพบพีเอชต่ําสุด 7.6-7.9 ตั้งแตชวงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤศจิกายน ซึ่งสัมพันธกับคา
ความเป นดางที่มีคาต่ําสุ ดเฉพาะสถานีส ะพานปากน้ํ าแขมหนูที่ล ดต่ําลง ตั้งแตชวงเดือนพฤษภาคมถึงเดือน
กันยายน 2560 มีคาต่ําสุดอยูในชวง 35-75 mg/L เทานั้น ปริมาณออกซิเจนละลายน้ําทุกสถานีมีคาเหมาะสม
คาบีโอดีพบสูงสุดในชวงฤดูรอน เดือนมีนาคม 2561 ที่สถานีสะพานปากน้ําแขมหนูเชนเดียวกัน คาแอมโมเนีย
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ไนไตรทออโธฟอตเฟต และไนโตรเจนรวม พบมีคาสูงสุดในชวงฤดูรอนเดือน เมษายน – พฤษภาคม 2560 และ
มีนาคม 2561 พบสู งสุ ดที่ส ถานีส ะพานปากน้ําแขมหนู เชนเดีย วกัน ส ว นไนเตรท พบคาสูงในฤดูฝ น เดือน
สิงหาคมถึงกันยายน และรองลงมาพบในฤดูรอน เดือน พฤษภาคม ในสถานีสะพานปากน้ําแขมหนู ฤดูหนาวจะ
พบคาแอมโมเนีย ไนไตรท ไนเตรท ออโธฟอตเฟต และไนโตรเจนรวม ต่ําสุดในทุกสถานี คาความโปรงแสง
พบสูงสุดในฤดูรอน และฤดูหนาว มีคาระหวาง 30-100 เซนติเมตร โดยเฉพาะเดือนกุมภาพันธ 2561 และคา
ความโปรงแสงต่ําสุดในชวงฤดูฝนในชวงมีฝนตกและลมมรสุม โดยเฉพาะสถานีสะพานปากน้ําแขมหนู
ปริ ม าณแพลงก ต อนทั้ ง หมดที่ ต รวจพบในทุ ก ๆ สถานี จะพบมากในฤดู ฝ นเดื อ นกรกฎาคม 2560
รองลงมาจะพบในฤดูรอน โดยเฉพาะสถานีชายฝงเจาหลาว มีปริมาณ 2,283 cell/L รองลงมาจะพบในฤดูรอน
เดือนเมษายน 2561 (น้ําตาย) ที่สถานีสะพานปลาเจาหลาว 947cell/L และฤดูหนาวพบในเดือนธันวาคม
(น้ําตาย) 897cell/L เชนเดียวกัน แพลงกตอนพืชตรวจพบอยูใน 3 Division ไดแก 1.Division Chromophyta
(ไดอะตอม) เชน Coscinodiscus, Chaetoceros, Gylosigma, Nitzschia, Odontella, Cerataulina,
Rhizosolinia, Asterionelopsis, Thalasssionema 2.Division Cyanophyta (สาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน)
เชน Oscillatoria และ 3.Division Chlorophyta (สาหรายสีเขียว) เชน Chlorella แพลงกตอนสัตวพบ 3
Phylum ไดแก 1.Phylum Protozoa เชน Flavella, Epiplocylis, Tintinnopsis 2.Phylum Arthopoda
เชน ตัวออนของ Nauplis และ Copepod และ 3.Phylum Mollusca เชน ตัวออนของหอยสองฝา Peleccypod
Larvae ฤดูหนาวจะพบปริมาณแพลงกตอนพืชคอนขางนอย
จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ในเกือบทุกสถานีมีคุณภาพน้ํา ปริมาณแบคทีเรีย และแพลงกตอน อยูในเกณฑ
มาตรฐานเพื่อการเพาะเลี้ยงและเพื่อการนันทนาการ คงเหลือเพียงสถานีชายหาดคุงวิมาน และสะพานปากน้ําแขมหนู
ที่จะตองมีการเฝาระวังในเรื่องของการจัดการบริหารชุมชนใหถูกสุขลักษณะใหมากขึ้น โดยเฉพาะสถานีปากน้ํา
แขมหนู ที่มีกิจกรรมทางการประมงหลายชนิด เชน อุตสาหกรรมการดองแมงกะพรุน เรือประมง การแปรรูป
ผลิตภัณฑจากปลา ปลาตมตากแหง รวมถึงการเลี้ยงหอยนางรมแบบแขวน เลี้ยงปลาในกระชัง เลี้ยงกุงทะเลแบบ
พัฒนา ซึ่งกิจกรรมตางๆ อยูรวมกันกับชุมชน การระบายของเสียตางๆ ลงสูแหลงน้ําโดยขาดการจัดการอยางเปน
ระบบ จึงสะทอนออกมาในรูปของคุณภาพน้ําที่เดนชัดมากกวาสถานีอื่นๆ
คําชี้แจงเกี่ยวกับอุปสรรคและปญหา
1) ปญหาเรื่องการเก็บตัวอยางน้ําและคุณภาพน้ําจากสภาพอากาศที่ไมสามารถควบคุมได
2) การควบคุมความสดของตัวอยางสัตวน้ําเพื่อใหการตรวจวิเคราะหแบคทีเรียมีคาที่ถูกตอง
3) งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรไวไมสอดคลองกับแผนงาน เกิดปญหาการใชจายไมตรงงบประมาณ
4) ตองเพิ่มเติมขอมูลในสวนของประชาการที่อยูอาศัยในบริเวณที่เก็บตัวอยาง เนื่องจากขอมูลที่แทจริง
ไมสามารถหาไดจากหนวยงานราชการ เชน องคการบริหารสวนตําบล รวมถึงขอมูลของนักทองเที่ยวที่มาพักใน
แตละโรงแรมในแตละป
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โครงการจัดทําตัวชี้วัดอันเนื่องมาจากพระราชดําริดานทรัพยากรปาชายเลน
งานปาไม ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไดดําเนินโครงการจัดทํา
ตัวชี้วัดอันเนื่องมาจากพระราชดําริดานทรัพยากรปาไม เพื่อเปนขอมูลในการวางแผน ติดตามประเมินผล และ
พัฒนาทรัพยากรปาชายเลนใหอุดมสมบูรณ
1. เก็บขอมูลการเจริญเติบโตทางด านพื้นที่หนาตัดลําตน และความสูงของตนไมในแปลงตัวอยาง
จํานวน 92 แปลง โดยวัดขนาดเสนรอบวง และความสูงทั้งหมดของตนไม เพื่อนําขอมูลไปวิเคราะหหาคาความ
หนาแนน ความหลากหลายของชนิดพันธุไม คาดัชนีความสําคัญสัมพัทธของตนไม

จากการเก็บขอมูลและวิเคราะหผล พบวา
1) การเจริญเติบโตทางดานพื้นที่หนาตัดลําตน และความสูงของตนไม
- ไมใหญในบริเวณพื้นที่ศึกษามีพื้นที่หนาตัดของลําตนเทากับ 2.90 ตารางเมตรตอไร และความสูงเฉลี่ย
8.35 เมตร พันธุไมที่พื้นที่หนาตัดของลําตนเฉลี่ยมากที่สุดคือ โกงกางใบเล็ก และความสูงเฉลี่ยมากที่สุดคือ ลําพูทะเล
- ไมหนุมในบริเวณพื้นที่ศึกษามีพื้นที่หนาตัดของลําตนเทากับ 0.053 ตารางเมตรตอไร และความสูง
เฉลี่ย 2.79 เมตร พันธุไมที่มีพื้นที่หนาตัดของลําตนมากที่สุดคือ โกงกางใบเล็ก สวนความสูงเฉลี่ย พบวา ถั่วขาว
เปนพันธุไมที่มีคาความสูงเฉลี่ยมากที่สุด
- กลาไมที่มีความสูงเฉลี่ยมากที่สุดคือ ฝาดดอกแดง
2) ความหนาแนนของพันธุไม พบวาในพื้นที่ศึกษาไมใหญมีความหนาแนนมากที่สุด รองลงมาไดแกไม
หนุมและกลาไม ตามลําดับ แสดงใหเห็นวา สังคมพืชปาชายเลนอาวคุงกระเบนสวนใหญเปนไมใหญที่ขึ้นปกคลุม
ในบริเวณพื้นที่ศึกษา ซึ่งไมใหญเหลานี้จะมีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตของไมหนุมและกลาไมตอไป โดยที่
- ความหนาแนนของไมใหญชนิดตางๆ ในบริเวณพื้นที่ศึกษาเทากับ 356.70 ตน/ไร หรือ 2,229.35
ตน/เฮกแตร ไมใหญที่มีความหนาแนนมากที่สุด คือ โกงกางใบเล็ก
- ความหนาแนนของไมหนุมชนิดตางๆ ในบริเวณพื้นที่ศึกษาเทากับ 128.87ตน/ไร หรือ 805.43
ตน/เฮกแตร ไมหนุมที่มีความหนาแนนมากที่สุด คือ โปรงแดง
- ความหนาแนนของกลาไม ในบริเวณพื้นที่ศึกษาเทากับ 27.30 ตน/ไร หรือ 170.65 ตน/เฮกแตร
กลาไมที่มีความหนาแนนมากที่สุด คือ โปรงแดง
3) ความหลากหลายของชนิดพันธุไม พบวาชนิดพันธุไมปาชายเลนที่พบในบริเวณพื้นที่ศึกษา มีจํานวน
ทั้งสิ้น 15 ชนิด เปนไมใหญ 14 ชนิด ไดแก โกงกางใบเล็ก, โกงกางใบใหญ, ตะบูนขาว, ตะบูนดํา, ตาตุมทะเล,
ประสักดอกแดง, ปอทะเล, โปรงแดง, ฝาดดอกขาว, ฝาดดอกแดง, ลําพูทะเล, สีง้ํา, แสมขาว และแสมทะเล เปน
ไมหนุมจํานวน 9 ชนิด ไดแก โกงกางใบเล็ก, ตะบูนดํา, ถั่วขาว, ประสักดอกแดง, โปรงแดง, ฝาดดอกขาว, ฝาด
ดอกแดง, สีง้ํา และแสมทะเล เปนกลาไม จํานวน 4 ชนิด ไดแก โกงกางใบเล็ก, ตะบูนดํา, โปรงแดง และฝาด
ดอกแดง
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4) ดัชนีความสําคัญสัมพัทธของพันธุไม เมื่อพิจารณาคาดัชนีความสําคัญของพันธุไมในพื้นที่ศึกษา จาก
ผลรวมของความหนาแนนสัมพัทธ ความถี่สัมพัทธ และความเดนสัมพัทธ แสดงในรูปของคาดัชนีความสําคัญ
สัมพัทธของพันธุไม พบวา ชนิดพันธุไมที่มีคาดัชนีความสําคัญสัมพัทธมากที่สุด คือ โกงกางใบเล็ก ซึ่งเปนพันธุไม
เดน ที่สุ ดมีคา ดัช นีความสํ า คัญสั มพั ทธ เทากับ 61.58 เปอรเซ็น ต รองลงมา ไดแก โปรงแดง ฝาดดอกขาว
ฝาดดอกแดง โดยมีคาดัชนีความสําคัญสัมพัทธเทากับ 17.29, 5.32 และ 5.14 เปอรเซ็นต ตามลําดับ
2. เก็บขอมูลปริมาณการรวงหลนของเศษไม ใบไมในปาชายเลน โดยใชแนวสํารวจที่ 1, 3, 5, 7, 9
เปนตัวแทนในการเก็บขอมูลรวมทั้งหมด 43 ตะแกรง
ผลการศึกษาการรวงหลนของซากพืชปาชายเลน ในบริเวณพื้นที่ศึกษา พบวามีปริมาณการรวงหลน
ตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 มีคาเทากับ 1,937.91 กิโลกรัมตอไร ชนิดพันธุไมที่
มีการรวงหลนของซากพืชมากที่สุด คือ ไมสกุลโกงกาง มีคาเทากับ 1,626.47 กิโลกรัมตอไร

3. เก็บขอมูลปริมาณธาตุอาหารที่ไดจากเศษไม ใบไม รวงหลนในปาชายเลน
ผลการศึกษาการเก็บขอมูลปริมาณธาตุอาหารที่ผลิตได เศษไม ใบไมรวงหลนในปาชายเลน ที่ได จาก
การเก็บตัวอยางใบไม จํานวน 8 ตัวอยาง ไดแก ใบโกงกาง ใบโปรง ใบฝาด ใบสํามะงา ใบตะบูน ใบประสัก ใบอื่นๆ
และชิ้นสวนอื่นของโกงกาง (ฝก ดอก ผล) อยูระหวางการรอผลการวิเคราะหจากสถานีพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6
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การขยายผลการพัฒนาและถายทอดองคความรูศาสตรพระราชา
ในปงบประมาณ 2560 ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ไดดําเนินงานดานการขยายผลการพัฒนา
และถายทอดองคความรูศาสตรพระราชา เพื่อใหกลุมเปาหมายและสาธารณะชนไดรับความรูจากศูนยฯ จากการ
เปนแหลงศึกษาเรียนรู และไดรับบริการการพัฒนาตางๆ ทั้งในดา นการฝกอบรม การทองเที่ยวเชิงนิเวศน และ
ขยายผลการพัฒนาสูพื้นที่รอบศูนยฯ เพื่อนอมนําแนวพระราชดําริไปใชในการดํารงชีวิตบนพื้นฐานตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้

เพิ่มศักยภาพหนวยสาธิตการผลิตปุยหมักจากดินเลนนากุง
หนวยสาธิตการผลิตปุยหมักจากดินเลนนากุง เปนกิจกรรมที่นําดินเลนจากนากุงในโครงการชลประทาน
น้ําเค็มมากอใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยนํามาเปนสวนผสมหลักของปุยหมัก และนํามาสาธิตปลูกผัก ไมผล ไมดอก
รวมถึงการสาธิตการเลี้ยงปลา และกบ ในแปลงสาธิตดวย เพื่อใหกลุมผูสนใจเขามาเรียนรูได
ในปงบประมาณ 2560 สาธิตการทําปุยหมักจากดินเลนนากุง จํานวน 23,000 กิโลกรัม เพื่อใชในกิจกรรม
ตางๆ เชน ใชในแปลงทดลองปลูกพืชผักชนิดตางๆ จําหนายแกผูสนใจ และสนับสนุนหนวยงานตางๆ
1. ทดลองปลู กผั ก สวนครั ว ชนิ ดตางๆ หมุนเวียนตามฤดูกาล เชน ผั กบุ ง พริก หยวก ผั กหวานบาน
มะนาว ฯลฯ และทดลองเลี้ยงกบ, ปลาดุก ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2. ทดลองปลูกไมผลชนิดตางๆ เชน หมอน เมลอน
3. จําหนายปุยหมักจากดินเลนนากุง จํานวน 1,252 กิโลกรัม เปนเงิน 1,565 บาท
4. จําหนายพืชผัก/ไมผล เปนเงิน 22,559 บาท
5. จําหนายสัตวน้ํา (ปลา/กบ) จํานวน 102.5 กิโลกรัม เปนเงิน 4,640 บาท
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สงเสริมการเลี้ยงสัตวเพื่อสาธิตและขยายผล
งานปศุสัตว ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ไดดําเนินการกิจกรรมตางๆ ดานการสงเสริมการเลี้ยง
สัตวเพื่อสาธิต และขยายผลสูเกษตรกร ดังนี้
1) ปลูกพืชอาหารสัตวเพื่อเลี้ยงสัตวสาธิต ไดแก หญามูลาโต และ ถั่วฟลอริเกรซ
2) ผลิตลูกไก 1,005 ตัว, ลูกเปดเทศ 743 ตัว
3) กิจกรรมสงเสริมการเลี้ยงไกไข ดําเนินการฝกอบรมเกษตรกร 30 ราย และมอบลูกไกไขรายละ 10 ตัว
4) กิจกรรมการหมักพืชสดเพื่อลดตนทุนในการเลี้ยงสัตว ดําเนินการอบรมเกษตรกร จํานวน 3 ราย
5) มีผูเขาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน จํานวน 8,311 คน

สงเสริมการเลี้ยงสัตวเพื่อสาธิต และขยายผลสูเกษตรกร
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การพัฒนาแปลงตนแบบการผลิตพืชและระบบการผลิตพืชผสมผสาน
และทฤษฎีใหมตามแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสม
งานวิชาการเกษตร ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไดดําเนินการ
โครงการพัฒนาแปลงตนแบบการผลิตพืชและระบบการผลิตพืชผสมผสานและทฤษฎีใหม ตามแนวทางเกษตรดีที่
เหมาะสม เพื่อเปนศูนยเรียนรูและถายทอดเทคโนโยลีการเกษตรครบวงจรโดยนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เปนแนวทางปฏิบัติ ตลอดจนเปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร โดยในปงบประมาณ 2560 ไดดําเนินกิจกรรมตางๆ
ดังนี้
1) การผลิตผักปลอดภัยสารพิษ ดําเนินการปลูกผักชนิดตางๆ ใหมีความเหมาะสมตามฤดูกาลในพื้นที่
โดยใชเทคโนโลยีชีวภาพในกระบวนการผลิต ไดผลผลิตดังตารางที่ 21
ตารางที่ 21 ผลผลิตแปลงผลิตผักปลอดภัยสารพิษ ปงบประมาณ 2560
ชนิดพันธุ
จํานวน (กิโลกรัม)
ชนิดพันธุ
ตนหอม
107.50
ผักปรัง
ผักบุง
253.40
กวางตุงใบ
กวางตุงฮองเต
73.00
ผักกาดขาว
แตงกวา
100.40
ถั่วฝกยาว
มะเขือยาว
34.00
ผักชี
ยอดฟกทอง
23.00
ขึ้นฉาย
ผักโขม
7.00
กระเจี๊ยบ
ผักกาดเขียว
7.00
คะนา
ถั่วพู
23.00
มะเขือเปราะ

การปลูกผักปลอดภัยสารพิษ

จํานวน (กิโลกรัม)
42.00
78.00
50.00
33.00
62.40
6.00
8.00
38.00
13.00
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2) การปลูกพืชหมุนเวียนอยางเปนระบบ ดําเนินการปลูกพืช 3 ชนิด ในหลุมเดียวกัน คือ แตงกวา
ถั่วฝกยาว และขาวโพดหวาน นอกจากนี้ยังมีการปลูกพืชขึ้นคางชนิดตางๆ พริกหวาน และมะเขือเทศรวมดวย
เปนการปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อตัดวงจรการเขาทําลายของแมลงศัตรูพืช และเปนการใชพื้นที่เพื่อใหเกิดประโยชน
มากที่สุด โดยใชเทคโนโลยีชีวภาพในกระบวนการผลิต ไดผลผลิตดังตารางที่ 22
ตารางที่ 22 ผลผลิตแปลงปลูกพืชหมุนเวียนอยางเปนระบบ ปงบประมาณ 2560
ชนิดพันธุ
จํานวน (กิโลกรัม)
ชนิดพันธุ
จํานวน (กิโลกรัม)
แตงกวา
273.30
ถั่วฝกยาว
117.60
ขาวโพด
140.00
บวบหอม
48.00
แกนตะวัน
180.00
แตงโม
35.00
มะเขือพวง
79.00
มันเทศ
12.00
ถั่วลิสง
13.00

การปลูกพืชหมุนเวียนอยางเปนระบบ
3) การปลูกพืชไรสลับหมุนเวียนกับไมดอกไมประดับ มีทั้งหมด 2 แปลง โดยแตละแปลงมีการปลูกพืช
สลับหมุนเวียนกัน เชน ขาวโพด แกนตะวัน แตงโม มะเขือพวง และไมดอก ไดผลผลิตดังตารางที่ 23
ตารางที่ 23 ผลผลิตแปลงปลูกพืชไรสลับหมุนเวียนกับไมดอกไมประดับ ปงบประมาณ 2560
ชนิดพันธุ
จํานวน (ดอก/กิโลกรัม)
ชนิดพันธุ
จํานวน (กิโลกรัม)
ดาวเรือง
25,990
ฝกเพกา
13.00
ผักโขม
13.00
มะเขือพวง
172.80

แปลงปลูกพืชไรสลับหมุนเวียนกับไมดอกไมประดับ
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4) การปลูกผักปลอดภัยในระบบโรงเรือน ดําเนินการปลูกผักตางๆ ที่มีคุณคาทางโภชนาการสูง และมี
ราคาแพง เชน วอเตอรเครสฮาวาย เมลอน มะเขือเทศเชอรี่ มะเขือเทศราชินี เปนตน มีทั้งหมด 11 โรงเรือน ได
ผลผลิตดังตารางที่ 24
ตารางที่ 24 ผลผลิตแปลงปลูกผักปลอดภัยในระบบโรงเรือน ปงบประมาณ 2560
ชนิดพันธุ
จํานวน (กิโลกรัม)
ชนิดพันธุ
เมลอน
312.20
มะเขือเทศเชอรี่
205.50
พริกออน
พริกหวาน

จํานวน (กิโลกรัม)
600.90
2.50

แปลงปลูกผักปลอดภัยในระบบโรงเรือน
5) การปลูกไมผลปลอดภัยสารพิษ ดูแลรักษาตนไมผลชนิดตางๆ ตามแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสม
ประกอบดวย ชมพูทับทิมจันทร หมอนพันธุแมลูกดก สมจี๊ด ลําไย เสาวรส มะมวงหิมพานต ลองกอง มะมวง
ทุเรียน มังคุด ขนุน เงาะ เปนตน และมีการปลูกพืชชนิดตางๆ เปนพืชแซม ไดผลผลิตดังตารางที่ 25
ตารางที่ 25 ผลผลิตแปลงปลูกไมผลปลอดภัยสารพิษ ปงบประมาณ 2560
ชนิดพันธุ
จํานวน (กิโลกรัม)
ชนิดพันธุ
ชมพูทับทิมจันทร
355.00
สมจี๊ด
ลองกอง
955.00
ทุเรียนหมอนทอง
มังคุด
1,292.50
เงาะสีทอง

การปลูกไมผลปลอดภัยสารพิษ

จํานวน (กิโลกรัม)
302.50
362.00
1,575.00
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6) แปลงปลูกยางพารา (25 ไร) ประกอบดวยยางพาราพันธุ BPM-24 พันธุ PB 235 พันธุ PB-260
พันธุ RRIC-110 มีจํานวนตนเปดกรีดได 1,527 ตน ใชระบบการเปดกรีด วัน เวน วัน และจําหนายในลักษณะ
ยางกอนถวย ไดผลผลิต 1,459.00 กิโลกรัม

แปลงปลูกยางพารา
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
เพื่ อ ให เ ป น ตั ว อย า งแก เ กษตรกรและ
ผูสนใจไดเห็ น ไดเขาใจรูปแบบการบริห ารจัดการ
ที่ดินเพื่อการเกษตรขนาดเล็กใหเกิดประโยชนสูงสุด
ตามแนวพระราชดํ า ริ เ กษตรทฤษฎี ใ หม ข อง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ตลอดจนใช เ ป น แนวทางการดํ า เนิ น ชี วิ ต ตาม
แนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดผลผลิ ต
ดังตารางที่ 26
ตารางที่ 26 ผลผลิตแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม ปงบประมาณ 2560
ชนิดพันธุ
จํานวน (กิโลกรัม)
ชนิดพันธุ
ละมุด
32.90
พุทรา
กุยชายเขียว
3.00
กุยชายขาว
เสาวรส
2.00
โหระพา
ใบมะกรูด
1.00
ชะอม
มะเขือเปราะ
0.80
ขาวโพดหวาน
ผักปรัง
1.00
บวบหอม
แตงกวา
5.00

จํานวน (กิโลกรัม)
65.80
2.20
1.00
1.00
25.00
7.30
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8) การเพาะเห็ดเศรษฐกิจระบบถุง ทําการเพาะเห็ดชนิดตางๆ เชน เปาฮื้อ นางฟาภู ฐาน นางนวล
ขอนขาว ฮังการี และหลินจือ เปนตน เพื่อประโยชนแกเกษตรกรและผูสนใจไดเขาศึกษาดูงานและฝกปฏิบัติ
ตลอดจนการสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันและเพิ่มทักษะวิชาชีพแกนักเรียนทั้งในและนอกโครงการฯ มีการ
ผลิตกอนเชื้อเห็ดทั้งหมด 28,368 กอน ดังตารางที่ 27
สามารถจําหนายผลผลิตไดดังนี้ เห็ดนางฟาภูฐาน 427.6 กิโลกรัม เห็ดโคนญี่ปุน 5.4 กิโลกรัม
เห็ดฟาง 51 กิโลกรัม เห็ดนางรมฮังการี 50 กิโลกรัม เห็ดหลินจือ 23 กิโลกรัม
ตารางที่ 27 การผลิตกอนเชื้อเห็ดเศรษฐกิจระบบถุง ปงบประมาณ 2560
ชนิดเห็ด
จํานวน (กอน)
เห็ดนางฟาภูฐาน
19,046
เห็ดฮังการี
3,602
เห็ดหลินจือ
1,780
เห็ดนางนวลสีชมพู
600
เห็ดหัวลิง
1,940
เห็ดโคนญี่ปุน
1,400
รวม
28,368

9) การผลิตปุยหมักเติมอากาศ เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
ต า งๆ เช น แปลงผลิ ต ผั ก ปลอดภั ย สารพิ ษ แปลงผลิ ต ไม ผ ล
ปลอดภัยสารพิษ ตลอดจนสนับสนุนหนวยงานรวมตางๆ และ
เปนจุดศูนยกลางใหเกษตรกรกลุมผลิตพืชผักผลไมใหมีคุณภาพ
และปลอดภัยจากสารพิษ ดําเนินการผลิตปุยหมักและนํากลับไป
ใชในพื้นที่ของตนเองตอไป
10) เตาเผาถานน้ําสมควันไม ขนาด 200 ลิตร ทําการเผาถาน
ผลิตน้ําสมควันไม เพื่อเปนแบบอยางการใชประโยชนจากวัสดุเหลือใช
ทางการเกษตรใหเกิดประโยชนสูงสุด ทําใหไดถานไม คุณภาพสูงใชใน
การหุงตม ทดแทนการใชพลังงานเชื้อเพลิงได นอกจากนี้ยังไดน้ําสม
ควันไมใชในการเกษตร เชน ปองกันโรค แมลงศัตรูพืช ใชเปนฮอรโมน
เสริมการเจริญเติบโตของพืช จึงเปนการพัฒนาอาชีพการเกษตรใหมี
ความยั่งยืนอีกวิธีหนึ่ง ผลิตน้ําสมควันไม จํานวน 7.5 ลิตร และไดถาน
คุณภาพสูง จํานวน 64 กิโลกรัม
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11) การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ดําเนินงานแปรรู ปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อถนอมอาหาร
หมออนน ชาใบหม
ชาใบหมอน
เพิ่มมูลคาของผลผลิต และเพิ่มชองทางการตลาดของสิ นคาเกษตร เชน นํน้ํ้าเสาวรส
เสารส น้นํํา้าลูลูกกหม
น้ํายาลางจานสมจี๊ด ขาวเกรียบเห็ดนางฟา ขาวเกรียบขาวโพดหวาน ขาวเกรียบผักหวานบาน เห็ดหลินจืออบแหง
เห็ดหลินจือบรรจุแคปซูล เปนตน มียอดการผลิตดังตารางที่ 28
ตารางที่ 28 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ปงบประมาณ 2560
ชนิดการแปรรูป
จํานวน
ชนิดการแปรรูป
น้ําลูกหมอน
1,212 ขวด
แคปซูลสปอรเห็ดหลินจือ
น้ําลูกหมอนเขมขน
1,849 ขวด
เห็ดหลินจือบรรจุแคปซูล
ชาใบหมอน
7 ถุง
เห็ดหลินจืออบแหง
น้ํายาลางจานสมจี๊ด
7 ขวด
น้ําสมุนไพรตางๆ
น้ําพริกนรกเห็ดนางฟา
1 กระปุก
น้ําเสาวรส
เห็ดสวรรค
6 กระปุก
ไวนลูกหมอน

การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

46
37
8
141
60
24

จํานวน
กระปุก
กระปุก
ถุง
ขวด
ขวด
ขวด
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12) สวนผักพื้นบานภาคตะวันออก โดยรวบรวมผักพื้นบานภาคตะวันออกชนิดตางๆ รวมกวา 80 ชนิด
เพื่อใหเกษตรกรและผูที่สนใจไดเขาศึกษาเรียนรู และเปนการอนุรักษพันธุผักพื้นบานภาคตะวันออกไดผลผลิต
ดังตารางที่ 29
ตารางที่ 29 ผลผลิตแปลงสวนผักพื้นบานภาคตะวันออก ปงบประมาณ 2560
ชนิดพันธุ
จํานวน (กิโลกรัม)
ชนิดพันธุ
มะเขือเทศเชอรี่สีเหลือง
61.60
มะเขือเทศพันธุทอ
บวบหอม
2.00
พริกหยวก
กะเพรา
4.00
มะเขือยาว
มะเขือเปราะ
0.50
พริกออน
ใบแมงลัก
0.60
ใบโหระพา
ถั่วฝกยาว
31.60
น้ําเตา
แฟง
113.30
แตงกวา
ผักหวานบาน
4.00
ชะอม
แตว
4.00

จํานวน (กิโลกรัม)
24.50
4.30
5.50
1.20
8.30
1.00
40.00
0.50

แปลงสวนผักพื้นบานภาคตะวันออก
13) การปลูกมะนาวในวงบอซีเมนต ประกอบดวย มะนาวแปนพิจิตร 15 ตน มะนาวตาฮิติ 25 ตน
มะนาวไข 2 ตน รวมทั้งหมด 42 ตน ไดผลผลิตรวม 981 ลูก

การปลูกมะนาวในวงบอซีเมนต
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งานฝกอบรม
หนวยงานรวมดําเนินงานโครงการศูนยศึ กษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ประกอบดวย งานประมง งานสงเสริมการเกษตร งานวิชาการเกษตร งานสงเสริมสหกรณ งานปาไม งานปศุสัตว
เขตหามลาสัตวปาคุงกระเบน สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดจันทบุรี ศูนยวิจัยขาวปราจีนบุรี และศูนย
สงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี ไดดําเนินการจัดฝกอบรมเกษตรกรและนักเรียนในหลักสูตร
ตางๆ จํานวน 17 หลักสูตร 729 คน ดังตารางที่ 30
ตารางที่ 30 การฝกอบรมเกษตรกรและนักเรียน ปงบประมาณ 2560
จํานวน
ที่
หลักสูตร
วัน เดือน ป
(ราย)
1 คายวิทยาศาสตรทางทะเล เยาวชนรักษคุงกระเบน รุนที่ 9
24 - 28 เมษายน 2560
50
2 สงเสริมการทําธนาคารปูทะเลเพื่อความอยางยั่งยืนของทรัพยากร 28 สิงหาคม 2560
50
ปูทะเลในเขตปาชายเลนพื้นที่ภาคตะวันออก
3 สงเสริมการเลี้ยงปลานวลจันทรทะเลอยางยั่งยืนในโรงเรียน ตชด. 17 สิงหาคม 2560
28
บานน้ําแดง ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี
4 สงเสริมการเลี้ยงปลานวลจันทรทะเลในบอเลี้ยงแบบธรรมชาติใน 24 กรกฎาคม 2560
11
หมูบานบางชัน และบานน้ําแดง ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี
5 โครงการปรับปรุงขอมูลพื้นฐาน และแผนที่แสดงการใชประโยชน 7 - 8 กันยายน 2560
33
ที่ดินในพื้นที่ดําเนินการและขยายผลของศูนยศึกษาการพัฒนาอาว
คุงกระเบนฯ ดวยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร
6 โครงการฝกอบรมขยายผลถายทอดองคความรูศูนยศึกษาการ
พัฒนาอาวคุงกระเบนฯ
6.1 การแปรรูปปลานวลจันทรทะเล
29 - 30 สิงหาคม 2560
50
6.2 การปลูกหมอนทานผลสดและแปรรูปผลิตภัณฑจากหมอน 5 กันยายน 2560
60
7 คายยุวชนรุนใหมหัวใจเกษตร (รุนที่ 6)
23 - 24 สิงหาคม 2560
63
8 การผลิตขาวครบวงจร
1 สิงหาคม 2560
25
9 สงเสริมการใชเทคโนโลยีชีวภาพ Trichoderma harzianum
15 สิงหาคม 2560
25
ปองกันและรักษาโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรากลุม 5 สกุล (Genus)
10 สงเสริมการใชเชื้อราบิวเวอเรียกําจัดแมลงศัตรูพืช
16 สิงหาคม 2560
25
11 โครงการคายเยาวชนอนุรักษสัตวปาและสิ่งแวดลอม
12 - 14 กรกฎาคม 2560 60
12 โครงการอบรมเยาวชนอนุรักษปาชายเลน รุนที่ 9
16 - 18 สิงหาคม 2560
50
13 โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงชันโรงเพื่อการเกษตร 9 สิงหาคม 2560
30
14 โครงการสงเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑผึ้งและชันโรงตามแนว
10 - 11 สิงหาคม 2560
29
เศรษฐกิจพอเพียง
15 โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนดานการเงินการบัญชี
17 สิงหาคม 2560
40
16 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานสหกรณที่ประสบ 8 - 11 สิงหาคม 2560
40
ความสําเร็จในการบริหารจัดการองคกร
17 การสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานศูนยศึกษาการ
12 - 16 มีนาคม 2561
60
พัฒนาอาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
รวม
729
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1) คายวิทยาศาสตรทางทะเล เยาวชนรักษคุงกระเบน รุนที่ 9
กลุ ม งานส ง เสริ ม และพั ฒ นาอาชี พ ประมง ศู น ย ศึ ก ษาการพั ฒ นาอ า วคุ ง กระเบนฯ จั ด ทํ า ค า ย
วิทยาศาสตรทางทะเล เยาวชนรักษคุงกระเบน ใหกับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนถึงมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จํานวน 50 คน ระหวางวันที่ 24 – 28 เมษายน 2560 ผลการอบรม นักเรียนมีความรูความเขาใจใน
ทรัพยากรธรรมชาติ ปญหา และผลกระทบในทองถิ่นตนเอง และสามารถนําความรูที่ไดรับไปขยายผลในโรงเรียน
เพื่อสรางเครือขายอนุรักษสิ่งแวดลอมและมีสวนรวมในการดูแลทรัพยากรในทองถิ่นได

คายวิทยาศาสตรทางทะเล เยาวชนรักษคุงกระเบน รุนที่ 9
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2) สงเสริมการทําธนาคารปูทะเลเพื่ อความอยางยั่งยืนของทรัพยากรปูทะเลในเขตป าชายเลนพื้นที่
ภาคตะวันออก
กลุมงานสงเสริมและพัฒนาอาชีพประมง ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ จัดอบรมเกษตรกร
หลักสูตร “ธนาคารปูทะเลเพื่อความอยางยั่งยืนของทรัพยากรปูทะเลในเขตปาชายเลนพื้นที่ภาคตะวันออก”
จํานวน 50 คน เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ เพื่อใหกลุมชาวบานใน
พื้นที่เปาหมายที่เขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับธนาคารปูทะเล และมีทักษะในการทําธนาคารปูที่
ถูกตอง สามารถนําไปประยุกตดัดแปลงใชงานกับปูน้ํากรอยชนิดอื่นเพื่อ ความยั่งยืนของทรัพยากรสัตวน้ําใน
อนาคตได

อบรมเกษตรกร หลักสูตร “ธนาคารปูทะเลเพื่อความอยางยั่งยืนของทรัพยากรปูทะเล
ในเขตปาชายเลนพื้นที่ภาคตะวันออก”
3) สงเสริมการเลี้ยงปลานวลจันทรทะเลอยางยั่งยืนในโรงเรียน ตชด.บานน้ําแดง ต.บางชัน อ.ขลุง
จ.จันทบุรี
กลุมงานสงเสริมและพัฒนาอาชีพประมง ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ จัดอบรมนักเรียน
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานน้ําแดง ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี จํานวน 28 คน หลักสูตร “การเลี้ยง
ปลานวลจันทรทะเลอยางยั่งยืนในโรงเรียน” เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ของนั กเรีย นที่เขารวมโครงการ มีความรูและทักษะในการเลี้ ยงปลาทะเลบางชนิด ที่เลี้ย งงายได ถูกตองและ
สามารถนําไปประกอบอาชีพของครอบครัวในอนาคตได

อบรมนักเรียน หลักสูตร “การเลี้ยงปลานวลจันทรทะเลอยางยั่งยืนในโรงเรียน”
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4) สงเสริมการเลี้ยงปลานวลจันทรทะเลในบอเลี้ยงแบบธรรมชาติในหมูบานบางชัน และบานน้ําแดง
ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี
กลุมงานสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
ประมง ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ
จัดอบรมเกษตรกร หลักสูตร “การเลี้ยงปลา
นวลจันทรทะเลในบอเลี้ยงแบบธรรมชาติใน
หมูบานบางชัน และบานน้ําแดง” จํานวน 11
คน เมื่ อ วั น ที่ 17 สิ ง หาคม 2560 โดย
เกษตรกรที่เขารวมโครงการไดรับความรูและ
ทักษะในการเลี้ ยงปลาทะเลบางชนิ ด ที่ไมใช
สั ต ว น้ํ า เศรษฐกิ จ ที่ ส ามารถเลี้ ย งง า ย และ
สามารถพั ฒ นาเพื่ อ การแปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่
เกี่ยวของตอไปในอนาคตได
5) โครงการปรับปรุงขอมูลพื้นฐาน และแผนที่แสดงการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ดําเนินการและ
ขยายผลของศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ดวยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร
กลุมงานประสานงานและเผยแพรประชาสัมพันธ ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ จัดอบรม
โครงการปรับปรุงขอมูลพื้นฐานและแผนที่แสดงการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ดําเนินการและขยายผล ของศูนย
ศึ ก ษาการพั ฒ นาอ า วคุ ง กระเบนฯ ด ว ย
ระบบสารสนเทศทางภู มิ ศ าสตร ให กั บ
กํานัน ผูใหญบาน และองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ในพื้นที่โครงการ และพื้นที่ขยายผล
ของศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุง กระเบนฯ
จํานวน 33 คน ระหวางวันที่ 7-8 กันยายน
2560 เพื่อปรับปรุงขอมูลพื้นฐาน และแผน
ที่การใชประโยชน ที่ดิน ในพื้นที่ดําเนิ นการ
ขยายผลศู น ย ศึ ก ษาการพั ฒ นาอ า วคุ ง
กระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ใหมี
ความถูกตองและทันสมัยมากยิ่งขึ้น
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6) โครงการฝกอบรมขยายผลถายทอดองคความรู ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ
กลุมงานประสานงานและเผยแพรประชาสัมพันธ ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ดําเนินการ
ฝกอบรมขยายผลถายทอดองคความรูศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ จํานวน 2 หลักสูตร ผูเขารับการ
อบรม จํานวน 110 คน ดังนี้
6.1 ระหว า งวั น ที่ 29-30 สิ ง หาคม 2560 จั ด ฝ ก อบรมโครงการขยายผลถา ยทอดองค ค วามรู
หลักสูตร “การแปรรูปปลานวลจันทรทะเล” ใหกับเกษตรกรและผูสนใจ จํานวน 50 คน ณ โรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนบานน้ําแดง ต.บางชัน อ.ขลุ ง จ.จันทบุรี โดยมีการสอนวิธีกการแปรรู
ารแปรูปปปลานวลจั
ปลานวลจันนทร
ทรททะเล
ะเล
เปน ผลิ ตภัณฑตางๆ เชน ปลานวลจันทรตมเค็ม เบอรเกอรปลานวลจันทร ปลานวลจันทรป อบ และลาบปลา
นวลจันทรทอด

การแปรรูปปลานวลจันทรทะเล
6.2 เมื่อ วันที่ 5 กั นยายน 2560 จั ด ฝ ก อบรมโครงการขยายผลถ ายทอดองค ความรู หลั ก สู ต ร
“การปลู กหมอนทานผลสดและแปรรู ป ผลิ ตภัณฑจากหมอน” ใหกับเกษตรกรและผู สนใจ จํา นวน 60 คน
ณ งานวิชาการเกษตร ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ต.คลองขุด อ.ทาใหม
จ.จันทบุรี โดยมีการสอนวิธีการปลูกตนหมอนและแปรรูปผลิตภัณฑ เปนผลิตภัณฑตางๆ ไดแก สบูเหลวหมอน
น้ํายาลางจานจากหมอน ชาใบหมอน

การปลูกหมอนทานผลสดและแปรรูปผลิตภัณฑจากหมอน
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7) คายยุวชนรุนใหมหัวใจเกษตร (รุนที่ 6)
งานวิ ช าการเกษตร ศู นยศึก ษาการพัฒ นาอา วคุงกระเบนฯ ดํ าเนิ นการอบรมนั กเรี ย นหลั กสู ต ร
“คายยุวชนรุนใหมหัวใจเกษตร รุนที่ 6” จํานวน 63 คน จากโรงเรียนวัดหมูดุด, โรงเรียนวัดคลองขุด, โรงเรียน
วัดเสม็ดโพธิ์ศรี, โรงเรียนวัดวังเวียน, โรงเรียนวัดทาศาลา, โรงเรียนบานเตาหมอ, โรงเรียนวัดทาแคลง และ
โรงเรียนวัดรําพัน ระหวางวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2560 นักเรียนที่เขารับการฝกอบรมไดรับความรูและทักษะ
ดานวิชาชีพทางการเกษตรและสามารถแสดงออกอยางสรางสรรค

อบรมนักเรียนหลักสูตร “คายยุวชนรุนใหมหัวใจเกษตร รุนที่ 6”
8) การผลิตขาวครบวงจร
ศูนยวิจัยขาวปราจีนบุรี ดําเนินการอบรมเกษตรกร หลักสูตร “การผลิตขาวครบวงจร” จํานวน 25 คน
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ณ แปลงเกษตรกร หมู 8 ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

อบรมเกษตรกร หลักสูตร “การผลิตขาวครบวงจร”
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9) สงเสริมการใชเทคโนโลยีชีวภาพ Trichoderma harzianum ปองกันและรักษาโรคพืชที่เกิดจาก
เชื้อรากลุม 5 สกุล (Genus)
งานสงเสริมการเกษตร ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ดําเนินการอบรมเกษตรกร หลักสูตร
“สงเสริมการใชเทคโนโลยีชีวภาพ Trichoderma harzianum ปองกันและรักษาโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรากลุม
5 สกุล (Genus)” จํานวน 25 คน เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ณ ศาลาหมูบาน บานน้ําใส หมู 11 ต.ทุงเบญจา
อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

อบรมเกษตรกร หลักสูตร“สงเสริมการใชเทคโนโลยีชีวภาพ Trichoderma harzianum
ปองกันและรักษาโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรากลุม 5 สกุล (Genus)”
10) สงเสริมการใชเชื้อราบิวเวอเรียกําจัดแมลงศัตรูพืช
งานสงเสริมการเกษตร ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ดําเนินการอบรมเกษตรกร หลักสูตร
“สงเสริมการใชเชื้อราบิวเวอเรียกํา จัดแมลงศัตรูพืช ” จํานวน 25 คน เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ ที่ทําการ
หมูบาน บานสามหนาด หมู 4 ต.ทุงเบญจา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

อบรมเกษตรกร หลักสูตร “สงเสริมการใชเชื้อราบิวเวอเรียกําจัดแมลงศัตรูพืช”
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11) คายเยาวชนอนุรักษสัตวปาและสิ่งแวดลอม
เขตหามลาสัตวปาคุงกระเบน ดําเนินการอบรมเยาวชนโครงการคายเยาวชนอนุรักษสัตวปาและ
สิ่งแวดลอม จากโรงเรียนอนุบาลบานหนองคลา โรงเรี ยนวัดหนองคัน และโรงเรียนมัธยมทาแคลง จํานวน 60
คน เมื่อวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2560 จากการฝกอบรมทําใหเยาวชนในทองถิ่นรูจักการใชทรัพยากรธรรมชาติ
อยางมีคุณคา และมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น

อบรมเยาวชนโครงการคายเยาวชนอนุรักษสัตวปาและสิ่งแวดลอม
12) อบรมเยาวชนอนุรักษปาชายเลน รุนที่ 9
งานปาไม ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ดําเนินการอบรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลักสูตร “เยาวชนอนุรักษปาชายเลน รุนที่ 9” จากโรงเรียนวัดรําพัน (สุขสวัสดิพิชาญ
ราษฎร) จํานวน 50 คน เมื่อวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560 จากการฝกอบรมทําใหเยาวชนทราบถึงความสําคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่นของตนเอง เกิดความรักในธรรมชาติ ซึ่งนําไปสูการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
อยางยั่งยืน รวมถึงเขาใจในการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางถูกตองเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด

อบรมนักเรียน หลักสูตร “เยาวชนอนุรักษปาชายเลน รุนที่ 9”
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13) สงเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงชันโรงเพื่อการเกษตร
ศูนยส ง เสริ มและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี ดําเนิ นการอบรมเกษตรกร หลั กสู ตร
“การสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงชันโรงเพื่อการเกษตร” จํานวน 30 คน เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 จาก
การฝกอบรมทําใหเกษตรกรไดรับความรูดานวิชาการและสามารถนําเอาความรูไปปฏิบัติในการเลี้ยงชันโรง เพื่อ
ทําใหมีผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้นจากการใชชันโรงชวยผสมเกสร

อบรมเกษตรกร หลักสูตร “การสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงชันโรงเพื่อการเกษตร”
14) สงเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑผึ้งและชันโรงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนยส ง เสริ มและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจั นทบุรี ดําเนิ นการอบรมเกษตรกร หลั กสู ตร
“สงเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑผึ้งและชันโรงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” จํานวน 29 คน ระหวางวันที่ 10-11
สิ งหาคม 2560 จากการฝ กอบรมทําให เกษตรกรไดรับความรู ดานการแปรรู ป ผลิ ตภั ณฑจากผึ้ งและชัน โรง
สามารถนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันได

อบรมเกษตรกร หลักสูตร “สงเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑผึ้งและชันโรงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง”
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15) พัฒนาวิสาหกิจชุมชน ดานการเงินการบัญชี
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดจันทบุรี ดําเนินการวางระบบการควบคุมภายในพรอมกับการ
วางรูปแบบบัญชี , สอนแนะการจัดทําบัญชีเบื้องตน , สอนแนะการจัดทํางบการเงิน (งบทดลองและงบกําไร
ขาดทุนอยางงาย), ติดตามการแนะนําการจัดทําบั ญชี, ติดตามการจัดทํางบการเงิน ใหกับกลุมวิสาหกิจชุมชน
จํานวน 2 กลุม คือ กลุมวิสาหกิจชุมชนผูเลี้ยงชันโรงกระแจะจันทร และกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมผูเลี้ยงชันโรง
บานตนเลียบ
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ไดนําเกษตรกรศูนยเรียนรู กลุมวิสาหกิจชุมชน จํานวน 6 กลุม กลุม
วิสาหกิจชุมชนแปรรูประกําบานเสม็ดโพธิ์ศรี , กลุมวิสาหกิจชุมชนดานการเพาะเห็ดบานไรเกา , กลุมแมบาน
เกษตรกรบานทาศาลา, กลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑประมง, กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมผูเลี้ยงชันโรง
กระแจะจันทร และกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมผูเลี้ยงชั นโรงบานตนเลียบ จํานวน 40 คน ศึกษาดูงานศูนยเรียนรู
หมูบานน้ําเชี่ยว อําเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด เปนกลุมวิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับภาคป 2560 ดานการทํา
บัญชีกลุมและการใชขอมูลทางบัญชี

ศึกษาดูงานศูนยเรียนรูหมูบานน้ําเชี่ยว กลุมวิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับภาคป 2560
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16) โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานสหกรณที่ประสบความสําเร็จในการบริหาร
จัดการองคกร
สํานักงานสหกรณจังหวัดจันทบุรี จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการใหกับ สมาชิกสหกรณ ประมง
คุงกระเบน จํากัด สมาชิกสหกรณผูเลี้ยงกุงจันทบุรี และผูสังเกตการณ จํานวน 40 คน เพื่อสรางความเขาใจ
หลักการ อุดมการณและวิธี การสหกรณ พรอมปลูกจิตสํานึกใหสมาชิกศรัทธาสหกรณ มีความรูการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ํา เชน ปลานวลจันทรทะเล มาน้ํา ปลิงทะเล หอยลาย หอยตะโกรม การถอดกางปลานวลจันทร และ
ผลิ ต ภั ณ ฑ ก ารแปรรู ป จากปลานวลจั น ทร การเลี้ ย งกุ ง แบบอิ ง ธรรมชาติ (ลู ก กุ ง ดี อาหารดี การจั ด การดี
สิ่งแวดล อมดี) การเตรี ยมบ อเลี้ ยงกุง การรวบรวมผลผลิ ตของสมาชิกออกจํา หน าย และดานการตลาด ลด
รายจาย เพิ่มรายไดในการประกอบอาชีพ ตลอดจนสรางความมั่นคงดานเศรษฐกิจ และสังคม เกิดความรัก
สามัคคีในหมูบาน/ชุมชนของสหกรณประมงคุงกระเบน จํากัด และสหกรณผูเลี้ยงกุงจันทบุรี จํากัด
ระหวางวันที่ 9-11 สิ งหาคม 2560 ศึกษาดูงานการเพาะเลี้ ยงสัตวน้ํ าของศูนยวิจัย และพัฒนา
ประมงชายฝงประจวบคีรีขันธ ศึกษาการสาธิตการถอดกางปลานวลจันทร ชมและชิมผลิตภัณฑการแปรรูปจาก
ปลานวลจันทรของการกลุมแปรรูปปลานวลจันทรบานคลองวาฬตามพระราชดําริ และศึกษาดูงานการบริหาร
จัดการองคกร การรวบรวมผลผลิตสมาชิกของสหกรณผูเลี้ยงกุงลุมน้ําสามรอยยอด-ปราณบุรี จํากัด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานสหกรณที่ประสบความสําเร็จในการบริหาร
จัดการองคกร

ศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําของศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงประจวบคีรีขันธ
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17) การสั ม มนาเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านศู น ย ศึ ก ษาการพั ฒ นาอ า วคุ ง กระเบน อั น
เนื่องมาจากพระราชดําริ
ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ไดจัดโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนแนวความคิดปญหา
อุ ป สรรคและแนวทางแก ไ ขในการปฏิ บั ติ ง านตามแผนแม บ ทของคณะทํ า งานศู น ย และเพื่ อ ประสานการ
ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับนโยบายของแตละหนวยงานและบรรลุวัตถุประสงคของศูนยฯ ระหวางวันที่ 12-16
มีนาคม 2561 โดยมีนายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร ผูอํานวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ 1 สํานักงาน กปร.
กลาวเปดการสัมมนาและมอบนโยบายการดําเนินงานในการสนับสนุนศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ และนายสายเมือง วิริยศิริ อดีตรองเลขาธิการ กปร. ไดกลาวถึงการจัดทําแผนแมบทศูนยศึกษาการ
พัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ป 2560 - 2564 และนายประจวบ ลีรักษาเกียรติ ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนา
อาวคุงกระเบนฯ รายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ที่ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากสํานักงาน กปร.
ประจําปงบประมาณ 2560

และเดินทางศึกษาดูงานโครงการพระราชดําริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม เพื่อนําหลักการทํางาน ตลอดจน
แนวคิดในเรื่องตางๆ มาปรับปรุงหรือประยุกตใชในการดําเนินงานของศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ
วันที่ 13 มีนาคม 2561 ศึกษาดูงานที่สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ อ.แมริม จ.เชียงใหม
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วันที่ 14 มีนาคม 2561 ศึกษาดูงานศูนยพัฒนาโครงการหลวงตีนตก อ.แมออน จ.เชียงใหม

วันที่ 15 มีนาคม 2561 ศึกษาดูงานศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
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งานขยายผล
1) บริการวิชาการทางดานคลินิกโรคสัตวน้ํา วิเคราะหคุณภาพน้ํา และดิน
งานตรวจไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อราในลูกกุง จํานวน 2,353 ตัวอยาง
งานตรวจสุขภาพลูกกุงดวยกลองจุลทรรศน จํานวน 473 ตัวอยาง

2) ผลิตเมล็ดพันธุและเก็บรักษาเพื่อใชยามฉุกเฉิน
งานวิชาการเกษตร ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ดําเนินการผลิตเมล็ดพันธุตางๆ และเก็บ
รักษาเพื่อใชยามฉุกเฉิน ดังตารางที่ 31
ตารางที่ 31 การผลิตเมล็ดพันธุตางๆ ปงบประมาณ 2560
ชนิด
เมล็ดพันธุพริกขี้หนู
เมล็ดพันธุบวบหอมผลสั้น
เมล็ดพันธุฟกทอง
เมล็ดพันธุถั่วพู
กิ่งหมอน (เชียงใหม)

0.2
3.5
3.5
2.0
500

คลังเมล็ดพันธุในป 2560
จํานวน
ชนิด
กิโลกรัม เมล็ดพันธุมะระขี้นก
กิโลกรัม เมล็ดพันธุแตงราน
กิโลกรัม เมล็ดพันธุถั่วฝกยาว (ถั่วเนื้อ)
กิโลกรัม เมล็ดพันธุถั่วฝกยาว (ถั่วเสน)
ตน

จํานวน
0.5 กิโลกรัม
0.5 กิโลกรัม
5.0 กิโลกรัม
3.0 กิโลกรัม
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3) โครงการสงเสริมการใชปุยอินทรียชีวภาพเพื่อลดตนทุนการผลิตทางการเกษตร
สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี ไดดําเนินโครงการสงเสริมการใชปุยอินทรียชีวภาพเพื่อลดตนทุนการผลิต
ทางการเกษตร ดังนี้
1. กิจกรรมสงเสริมการใชปุยพืชสด เกษตรกร 40 คน เนื้อที่ 200 ไร สนับสนุนเมล็ดพันธุถั่วพร า
2,000 กิโลกรัม อัตรา 10 กิโลกรัม/ไร สรุปเกษตรกรสามารถลดตนทุนการผลิต การใชปุยเคมี ผลผลิตเพิ่มขึ้น
จากการสุมเก็บขอมูลตัวอยางในแปลงใชปุยพืชสดในนาขาว ประมาณ 10%

2. กิจกรรมสงเสริมการผลิตและการใชน้ําหมักชีวภาพ/สารสกัดสมุนไพร จํานวน 200 ไร เกษตรกร
40 ราย ใหการสนับสนุนกากน้ําตาล, สารตัวเรง พด. สรุปเกษตรกรใชน้ําหมักชีวภาพและสารสกัดไลแมลง
เกษตรกรเขารวมโครงการผลิตน้ําหมักใชเอง ประมาณ 200-500 ลิตร/ราย

3. กิจกรรมสงเสริมการผลิตและการใชปุยอินทรีย สูตรพระราชทาน จํานวน 200 ไร เกษตรกร 40
ราย สนับสนุนใหเกษตรกรรวมกันผสมปุยอินทรียคุณภาพสูง ประมาณ 10 ตัน แจกจายใหเกษตรกรนําไปใชใน
พื้นที่ รายละ 200 กิโลกรัม สรุปเกษตรกรนําปุยอินทรียสูตรพระราชทานไปใชในพื้นที่ ลดการใชปุยเคมี จากการ
ตรวจสอบพืชเจริญเติบโตดี
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4) สงเสริมการผลิตและปลูกหญาแฝกเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา ฟนฟูทรัพยากรดิน
สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี ไดดําเนินการสงเสริมการผลิตและปลูกหญาแฝกเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา
ฟนฟูทรัพยากรดิน โดยสงเสริมการปลูกหญาแฝก จํานวน 100,000 กลา ในแปลงตัวอยางของเกษตรกร และจัด
รณรงคการปลูกหญาแฝกเพื่อเฉลิมพระเกียรติรวมกับองคการบริหารสวนตําบลรําพันในพื้นที่แหลงน้ําชุมชน หมู
6 บานตนเลียบ ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี และบริเวณรอบตนมังคุด งานวิชาการเกษตร โดยสรุปหญา แฝก
เจริญเติบโตดี สามารถปองกันการชะลางพังทลายของดิน และฟนฟูสภาพดิน

5) โครงการถายทอดองคความรูสูเยาวชนโรงเรียนในพื้นที่หมูบานรอบศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุง
กระเบนฯ
หนวยงานรวมดําเนินงานโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ประกอบดวย งานประมง
งารนสงเสริมการเกษตร งานวิชาการเกษตร และงานปศุสัตว ไดรวมดําเนินงานโครงการถายทอดองคความรูสู
เยาวชนโรงเรียนในพื้นที่หมูบานรอบศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ เปนการสนับสนุนทางดานวิชาการ
และปจจั ยการผลิต เชน เมล็ดพันธุพืช พันธุสัตว พันธุปลา ฯลฯ ให กับโรงเรีย นตางๆ จํานวน 23 โรงเรีย น
เพื่อใหนักเรียนทุกคนไดรับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพอยางเพียงพอ และฝกนักเรียนใหรูจักวิธีการผลิต
อาหารเพื่อบริโภค ดังตารางที่ 32
ตารางที่ 32 โรงเรียนที่ไดรับการสนับสนุนทางดานวิชาการ และปจจัยการผลิต ปงบประมาณ 2560
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รายชื่อโรงเรียน
โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี
โรงเรียนบานแกงนอย
โรงเรียนวัดนาซา
โรงเรียนบานหนองหงส
โรงเรียนวัดหนองแหวน
โรงเรียนวัดหนองสีงา
โรงเรียนบานยางระหง
โรงเรียนวัดวังเวียน

9. โรงเรียนวัดโขดหอย

ปจจัยการผลิต
มอบปุยหมักและปุยอินทรียชีวภาพ 1 ตัน และกอนเชื้อเห็ด 500 กอน
มอบกอนเชื้อเห็ด 500 กอน หญาคามุงโรงเรือนเห็ด 50 ตับ
มอบกอนเชื้อเห็ด 500 กอน ลูกปลานิล 500 ตัว อาหารปลา 7 ถุง
มอบกอนเชื้อเห็ด 500 กอน
มอบกอนเชื้อเห็ด 500 กอน
มอบพันธุไกไข 30 ตัว อาหารไกไข 16 กระสอบ และวิตามิน 3 ขวด
มอบกอนเชื้อเห็ด 500 กอน
มอบกอนเชื้อเห็ด 500 กอน เมล็ดพันธุผัก 5 กระปอง ปุยหมัก 0.5 ตัน
และอาหารเปด 10 กระสอบ
มอบพันธุปลานวลจันทรทะเล 2,000 ตัว และอาหารปลา 25 กระสอบ
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ตารางที่ 32 (ตอ)
รายชื่อโรงเรียน
10. โรงเรียนวัดทาแคลง
11. โรงเรียนมัธยมทาแคลง
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ปจจัยการผลิต
มอบพันธุปลาดุก 1,000 ตัว และอาหารปลาดุก 14 กระสอบ
มอบกอนเชื้อเห็ด 500 กอน พันธุปลาดุก 500 ตัว และอาหารปลาดุก
14 กระสอบ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา
มอบฝารองทอ + ขอบ 20 ชุด ปุยอินทรีย 0.5 ตัน กอนเชื้อเห็ด 500 กอน
และซอมแซมปรับปรุงโรงเห็ด
โรงเรียนบานหนองบัวทอง มอบกอนเชื้อเห็ด 500 กอน วัสดุซอมแซมโรงเห็ด พันธุปลาดุก 500 ตัว
อาหาร ปลาดุก 7 กระสอบ เมล็ดพันธุผัก 10 กระปอง
และปุยหมัก 0.5 ตัน
โรงเรียนบานโปงวัว
มอบกอนเชื้อเห็ด 500 กอน
โรงเรียนวัดเขานอย
มอบพันธุไกไข 50 ตัว อาหารไกไข 50 กระสอบ ที่ใหน้ํา 6 อัน
ที่ใหอาหาร 6 อัน วิตามิน 5 ขวด
โรงเรียนบานจันทเขลม
มอบพันธุปลาดุก 1,000 ตัว และอาหารปลาดุก 14 กระสอบ
โรงเรียน ตชด.บานคลองมะลิ มอบพันธุปลาทับทิม 2,000 ตัว อาหารปลากินพืช 25 กระสอบ
ประเวศนวิทยา
อวนกระชังปลา 2 ชุด พันธุปลาดุก 1,000 ตัว อาหารปลาดุก 14 กระสอบ
พันธุกบ 500 ตัว อาหารกบ 5 กระสอบ อาหารไกไข 10 กระสอบ กอน
เชื้อเห็ด 500 กอน ปุยคอก 1 ตัน และปุยอินทรีย 1 ตัน
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ตารางที่ 32 (ตอ)
รายชื่อโรงเรียน
ปจจัยการผลิต
18. โรงเรียน ตชด.สิงคโปรแอรไลน มอบปุยอินทรีย 2 ตัน เมล็ดพันธุ 6 กิโลกรัม ตนพันธุมะกอกฝรั่ง 20 ตน
ตนพันธุมะนาวแปนพิจิตร 20 ตน ตนพันธุกลวยน้ําวามะลิออง 200 ตน
พันธุปลาดุก 1,000 ตัว อาหารปลาดุก 14 กระสอบ พันธุกบ 500 ตัว
และอาหารกบ 5 กระสอบ
19. โรงเรียน ตชด.บานหางแมว
มอบมูลไกไข 1,600 กิโลกรัม
20. โรงเรียน ตชด.บานบอชะอม มอบพันธุปลาดุก 1,000 ตัว อาหารปลาดุก 14 กระสอบ พันธุกบ
1,000 ตัว อาหารกบ 10 กระสอบ ปุยคอก 1 ตัน ปุยหมัก 1 ตัน กอน
เชื้อเห็ด 500 กอน เมล็ดพันธุผัก 240 ซอง เงาะ ลําไย ละมุด ลองกอง
อยางละ 5 ตน
21. โรงเรียน ตชด.บานเขาฉลาด มอบพันธุปลาดุก 500 ตัว อาหารปลาดุก 7 กระสอบพันธุกบ 500 ตัว
และอาหารกบ 5 กระสอบ
22. โรงเรียน ตชด.บานคลองแดง มอบกอนเชื้อเห็ด 500 กอน พันธุปลาดุก 1,000 ตัว อาหารปลาดุก 14
กระสอบ พันธุกบ 1,000 ตัว อาหารกบ 10 กระสอบ พันธุไกไข 20 ตัว
อาหารไกไข 12 กระสอบ วิตามิน 2 ขวด เงาะ 15 ตน ทุเรียน 15 ตน
มะมวง 10 ตน และขนุน 10 ตน
23. โรงเรียน ตชด.บานทากุม
มอบกอนเชื้อเห็ด 500 กอน
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งานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1) เพิ่มทรัพยากรสัตวน้ําชายฝงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว สมเด็จพระนางเจา
พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ
งานผลิตพันธุสัตวน้ํา ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ดําเนินการผลิตและปลอยพันธุสัตวน้ํา
ชายฝ ง เพื่อเฉลิ มพระเกียรติและถวายเป นพระราชกุศลในวัน คล ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ จํานวน 5,670,000 ตัว เพื่อเปน
การเพิ่มทรัพยากรสัตวน้ําและใหความรูดานการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ํากับกลุมผูศึกษาดูงานและเยาวชนตางๆ
โดยผานการปลอยสัตวน้ํา พรอมทั้งปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสัตวน้ําอยางยั่งยืนตอไป
โดยการปลอยลงสูอาวคุงกระเบน ชายหาดแหลมเสด็จ และพื้นที่ใกลเคียง

ปลอยพันธุสัตวน้ําชายฝง

7 ธันวาคม 2559 พระเจาหลานเธอพระองคเจา
พัชรกิติยาภา
8 มกราคม 2560 พระเจาหลานเธอพระองคเจาสิริวัณณวรี
นารีรัตน
2 เมษายน 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
5 เมษายน 2560 ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี
29 เมษายน 2560 พระเจาหลานเธอพระองคเจาทีปงกรรัศมี
โชติ
4 กรกฎาคม 2560 สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัย
ลักษณอัครราชกุมารี
13 กรกฎาคม 2560พระองคเจาโสมสวลีพระวรราชา
ทินัดดามาตุ
28 กรกฎาคม 2560สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกูร
12 สิงหาคม 2560 สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถฯ
รวมทั้งสิ้น
5,670,000 ตัว

กุงกุลาดํา 850,000 ตัว

กุงกุลาดํา 650,000 ตัว

กุงกุลาดํา 600,000 ตัว

ปลากะพง 40,000 ตัว
หอยหวาน 80,000 ตัว
กุงกุลาดํา 600,000 ตัว

กุงกุลาดํา 660,000 ตัว

กุงกุลาดํา 620,000 ตัว

กุงกุลาดํา 300,000 ตัว

กุงกุลาดํา 380,000 ตัว

ตารางที่ 33 การปลอยพันธุสัตวน้ํา ปงบประมาณ 2560
วัน เดือน ป
วาระวันคลายวันพระราชสมภพ/
จํานวนสัตวน้ํา
วันประสูติ
5 ธันวาคม 2559 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล กุงกุลาดํา 890,000 ตัว
อดุลยเดช

เจาหนาที่ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ
และคณะสงฆวัดเขาแจงเบง พรอมศิษยานุศิษย
เจาหนาที่ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ
และคณะสงฆวัดเขาแจงเบง พรอมศิษยานุศิษย

คณะกองทัพเรือ และหนวยงานราชการจังหวัด
จันทบุรี
เจาหนาที่ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ

ผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี รองผูวาราชการ
จังหวัดจันทบุรี นายกเหลากาชาดจังหวัดจันทบุรี
เจาหนาที่ศูนยฯ คุงกระเบนฯ อบต.คลองขุด และ
คณะสงฆวัดเขาแจงเบง พรอมศิษยานุศิษย
คณะเจาหนาที่ศูนยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝงอาวไทยฝงตะวันออก จ.ระยอง
คณะเจาหนาที่กรมปศุสัตว และศูนยศึกษาการ
พัฒนาอาวคุงกระเบนฯ
เจาหนาที่ศูนยฯ คุงกระเบน และคณะสงฆวัดเขา
แจงเบง พรอมศิษยานุศิษย
เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลหนองชิ่ม
จ.จันทบุรี
คณะสหกรณออมทรัพยครู จ.สระบุรี

ผูปลอย

บริเวณเกาะมันใน
จ.ระยอง
บริเวณชายหาดแหลมเสด็จ
อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
บริเวณอาวคุงกระเบน
อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
บริเวณบานหนองชิ่ม
อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรี
บริเวณอาวคุงกระเบน
อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
บริเวณบานเสม็ดงาม
อ.เมือง จ.จันทบุรี
บริเวณชายหาดแหลมเสด็จ
อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
บริเวณอาวคุงกระเบน
อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
บริเวณอาวคุงกระเบน
อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

บริเวณอาวคุงกระเบน
อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

สถานที่ปลอย
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2) เพิ่มประสิทธิภาพการปองกันรักษาปา
เขตหามลาสัตวปาคุงกระเบน ดําเนินการตรวจลาดตระเวนปองกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม
พะยูงและลาสัตวปา พื้นที่ 11,370 ไร และดําเนินการปลูกพืชอาหารสัตวปา จํานวน 2,600 ตน เพื่อสัตวปามี
แหลงอาหารและแหลงหลบภัยเพิ่มมากขึ้น

ตรวจลาดตระเวนปองกันรักษาปา และปลูกพืชอาหารสัตวปา
3) สรางฝายชะลอความชุมชื้นและแหลงน้ําสําหรับสัตวปา
เขตหามลาสัตวปาคุงกระเบน ดําเนินการสรางฝายชะลอความชุมชื้น จํานวน 2 แหง บริเวณพิกัด
818500E, 1390668N และ บริเวณพิกัด 8185395E, 1389020N เพื่อสรางความชุมชื้นและความอุดมสมบูรณ
ใหกับพื้นที่ปา ทําใหระบบนิเวศสมดุลและมีแหลงน้ําสําหรับสัตวปา พรรณไมและสัตวปามีจํานวนชนิดเพิ่มมากขึ้น
สามารถชะลอการไหลของน้ําและปองกันการพังทลายของหนาดิน รวมทั้งราษฎรที่อาศัยอยูรอบแนวเขตหามลา
สัตวปาคุงกระเบนไดรับประโยชนจากโครงการสรางฝายชะลอความชุมชื้นถาวร

สรางฝายชะลอความชุมชื้น
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4) เพาะชํากลาไมปาชายเลน ไมยืนตน และไมประดับ เพื่อสงเสริมการปลูกตนไม
งานปาไม ศูนยศึกษาการพัฒ นาอาวคุงกระเบนฯ ดําเนิน การเพาะชํากลาไมปาชายเลน จํา นวน
40,000 กลา และกลาไมยืนตน จํานวน 60,000 กลา เพื่อแจกจายใหหนวยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน
ทั่วไปนําไปปลูกบริเวณพื้นที่ตางๆ ตามความเหมาะสม มีสวนรวมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และชวยลดปญหาภาวะ
โลกรอน และสรางจิตสํานึกใหประชาชนไดมีสวนรวมในการปลูกตนไมทั้งไมปาชายเลน และไมปาบก ซึ่งเปนการ
ปลูกฝง และสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้น ชวย
ลดปญหาภาวะโลกรอน รวมทั้งเผยแพรองคความรูเรื่องการเพาะชํากลาไมแกผูสนใจ

เพาะชํากลาไมปาชายเลน ไมยืนตน และไมประดับ เพื่อสงเสริมการปลูกตนไม
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การบริหารจัดการองคกร
ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไดดําเนินงานดานการบริหารจัดการ
องคกร เพื่อบริหารจัดการดําเนินงานศูนยศึกษาการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ บูรณาการดําเนินงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล มีภาพลักษณที่ดีและเปนตนแบบการพัฒนา และถายทอดองคความรูตามแนวพระราชดําริ ดังนี้
1) งานดานเผยแพรประชาสัมพันธ
ในป ง บประมาณ 2560 ศู น ย ศึ ก ษาการพั ฒ นาอ า วคุ ง กระเบนฯ ดํ า เนิ น งานด า นการเผยแพร
ประชาสัมพันธ ดังนี้
1. งานตอนรับและประชาสัมพันธ บริการศึกษาดูงานและถายทอดเทคโนโลยี จํานวน 1,105,454 ราย
ตารางที่ 34 ใหบริการศึกษาดูงานและถายทอดเทคโนโยลี ปงบประมาณ 2560
ประชาชน
เดือน/ป
นักเรียน นักศึกษา
ชาวตางชาติ
ทั่วไป
ตุลาคม 2559
1,630
336
71,190
พฤศจิกายน 2559
3,164
748
62,215
64
ธันวาคม 2559
7,498
539
99,901
24
มกราคม 2560
6,031 2,119
109,208
681
กุมภาพันธ 2560
6,198
564
82,355
1,176
มีนาคม 2560
10,673 1,761
112,961
199
เมษายน 2560
392
886
165,768
พฤษภาคม 2560
335 1,236
90,055
88
มิถุนายน 2560
819
375
57,698
115
กรกฎาคม 2560
1,645
933
66,316
28
สิงหาคม 2560
2,804
397
67,655
50
กันยายน 2560
2,652
782
62,805
76
รวม
43,841 10,676 1,048,127
2,501

ใหบริการผูเขาศึกษาดูงานและถายทอดเทคโนโลยี

ถายทํา
สารคดี
22
14
52
48
50
34
4
5
9
11
60
309

รวม
73,178
66,205
108,014
118,087
90,343
125,628
167,050
91,719
59,007
68,931
70,917
66,375
1,105,454
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ใหบริการผูเขาศึกษาดูงานและถายทอดเทคโนโลยี
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4. ใหบริการเอกสารเผยแพร 70,380 เลม เผยแพรใหบริการขอมูลบนเว็บไซตศูนยฯ ใหบริการ
หองสมุดศูนยฯ คุงกระเบนออนไลน รวมถึงการใหบริการหองประชุมของศูนยฯ
5. จัดนิทรรศการ เผยแพร ถายทอด ประชาสัมพันธ ในจังหวัดและตางจังหวัด 24 ครั้ง

จัดนิทรรศการเผยแพรประชาสัมพันธ
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ตารางที่ 35 การจัดนิทรรศการเผยแพรประชาสัมพันธ ปงบประมาณ 2560
ครั้งที่
การจัดนิทรรศการ / สถานที่
1 “ลนเกลาชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร” ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาอาว
คุงกระเบนฯ
2 “สืบสานงาน...ตามรอยเทาพอ” ณ องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
3 “นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช” ณ โอเอซีส ซีเวิลด จ.จันทบุรี
“งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน” ครั้งที่ 66 ณ สนามกีฬากลางจังหวัด
4
จันทบุรี
5 “จังหวัดเคลื่อนที่” ณ โรงเรียนมัธยมเขาคิชฌกูฎ อ.เขาคิชฌกูฎ
จ.จันทบุรี
6 “วันคนพิการสากลจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 16” ณ ลานถายสินคา
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
7 “โครงการปองกันสถาบันสําคัญของชาติ ปงบประมาณ 2560”
ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ วัดลําพัน ต.รําพัน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
8 “การเรียนรูพระราชกรณียกิจและพระราชปณิธาณของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ณ องคการบริหารสวนตําบลคลองขุด
อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
9 งานวันกุงจันทตะวันออกแฟร ครั้งที่ 21 ณ โรงแรมเคพีแกรนด อ.เมือง
จ.จันทบุรี
10 “งานราชมงคลรักษเหลืองจันท วันดอกไมบาน ครั้งที่ 16”
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
จ.จันทบุรี
11 “งานเปดอาคารหองสมุดประชาชนอําเภอแหลมสิงห”
ณ กศน.อําเภอแหลมสิงห อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรี
12 “จังหวัดเคลื่อนที่” ณ วัดโปงขนมจีน หมู 4 ต.แกงหางแมว
อ.แกงหางแมว จ.จันทบุรี
13 “จังหวัดเคลื่อนที่” ณ อบต.วังใหม ต.วังใหม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
14 “งานมหกรรมสงเสริมการเกษตรภาคตะวันออก ป 2560”
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง
15 “จังหวัดเคลื่อนที่” ณ เทศบาลคลองพลู ต.คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฏ
จ.จันทบุรี

วัน เดือน ป
24 - 26 พฤศจิกายน 2559
1 - 8 ธันวาคม 2559
3 - 5 ธันวาคม 2559
16 - 18 ธันวาคม 2559
20 ธันวาคม 2559
20 ธันวาคม 2559
26 ธันวาคม 2559
13 มกราคม 2560

21 - 22 มกราคม 2559
11 - 19 กุมภาพันธ 2560

12 มีนาคม 2560
14 มีนาคม 2560
18 เมษายน 2560
27 - 29 พฤษภาคม 2560
9 พฤษภาคม 2560
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ตารางที่ 35 (ตอ)
ครั้งที่
การจัดนิทรรศการ / สถานที่
16 “มหานครผลไม 2560” ณ ศูนยปฏิบัติราชการ องคการบริหารสวน
จังหวัดจันทบุรี
17 งานสหกรณนักเรียนโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ณ โรงเรียนสฤษดิเดช อ.เมือง จ.จันทบุรี
18 จังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดทาหลวงบน ต.ทาหลวง อ.มะขาม จ.จันทบุรี
19 “งานวันเกษตรแหงชาติ ประจําป 2560” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
20 “จังหวัดเคลื่อนที่” ณ เทศบาลตําบลปากน้ําแหลมสิงห อ.แหลมสิงห
จ.จันทบุรี
21 “คลินิกเกษตรเคลื่อนที่” ณ วิสาหกิจชุมชนชาวสวนทุเรียนจันท
ต.ชากไทย อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
22 “พระบารมีปกเกลาเหลาประชาชาวจันท” ณ โรงเรียนสฤษดิเดช
จ.จันทบุรี
23 “จังหวัดเคลื่อนที่” ณ เทศบาลตําบลเกาะขวาง อ.เมือง จ.จันทบุรี
24 “นอมรําลึกองคภูมินทร คีตศิลปมหาราชา วันเยาวชนแหงชาติจังหวัด
จันทบุรี ป 60” ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
อ.เมือง จ.จันทบุรี

จัดนิทรรศการเผยแพรประชาสัมพันธ

วัน เดือน ป
3 - 11 มิถุนายน 2560
10 มิถุนายน 2560
13 มิถุนายน 2560
8 - 16 กรกฎาคม 2560
26 กรกฎาคม 2560
27 กรกฎาคม 2560
8 สิงหาคม 2560
29 สิงหาคม 2560
1 กันยายน 2560
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4. การจัดนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากลนมีใหเห็น” พ.ศ.2560
ศูนยศึกษาการพัฒนาอ าวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไดดําเนินงานดานการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชสนองแนวพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และในระหวางวันที่ 28
พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2560 ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุ งกระเบนฯ ไดรวมจัดนิทรรศการทรัพยากรไทย
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ “ศักยภาพมาลนมีใหเห็น ”
ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี

จัดนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากลนมีใหเห็น” พ.ศ.2560

