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ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน             
อันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

 

1. ช่ือโครงการ 
ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

- โครงการกิจกรรม ฟนฟูและพัฒนาศักยภาพพื้นที่โดยการปรับปรุงดินดวยปุยอินทรีย 
- โครงการกิจกรรม สาธิตและสงเสริมการผลิตและการใชปุยอินทรียคุณภาพสูงทดแทนปุยเคมี

ทางการเกษตร 
2.ความเปนมาของโครงการ 

ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ไดเริ่มกอตั้งขึ้นตามแนวพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว ในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนินประกอบพิธีพระบรมราชานุสาวรีย
สมเด็จพระเจาตากสิน ที่จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2524 โดยมีพระราชดําริแก นายบุญ
นาค สายสวาง ผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี สรุปไดวา 

“...ใหพิจารณาพื้นท่ีท่ีเหมาะสม จัดทําโครงการพัฒนาดานอาชีพการประมงและการเกษตร ใน
เขตพื้นท่ีชายฝงทะเลตะวันออก ของจันทบุรี...” 

และไดพระราชทานเงินที่ราษฎรจังหวัดจันทบุรีไดรวมทูลเกลาทูลกระหมอมถวายในโดยเสด็จพระราช
กุศลในโอกาสดังกลาวเปนทุนเริ่มดําเนินการ  

ตอมาเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2524 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดมีพระราชดําริเพ่ิมเติม ณ 
พระตํานักจิตรลดารโหฐาน สาระสรุปไดวา  
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“...ใหพิจารณาจัดหาพื้นท่ีปาสงวนเสื่อมโทรมหรือพื้นท่ีสาธารณประโยชน เพื่อจัดตั้งเปนศูนย
ศึกษาการพัฒนาเชนเดียวกับศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ ใหเปนศูนยศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา
ในเขตที่ดินชายทะเล...”  

ทางจังหวัดจันทบุรีจึงไดรวมกันหารือกับหนวยงานตางๆ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม และกําหนด
พ้ืนที่บริเวณอาวคุงกระเบน อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี เปนพ้ืนที่จัดตั้งศูนยศึกษาการพัฒนาอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ มีกรมประมงเปนหนวยงานหลักในการประสานการดําเนินงานในพื้นที่ 

ผูวาราชการจังหวัดในขณะนั้น จึงรับสนองพระราชดําริ กอตั้งศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2524 ที่ตําบลคลองขุด อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี โดยไดรับ
ความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมประมง สํานักงานจังหวัดจันทบุรี กรมที่ดิน ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร โครงการชลประทานจังหวัดจันทบุรี กรมชลประทาน สํานักนโยบายและ
สิ่งแวดลอม กรมปาไม กรมพัฒนาที่ดิน สํานักงานปศุสัตวจังหวัด กรมปศุสัตว และอื่น ๆ 

ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ นี้ มีพ้ืนที่เปาหมายของโครงการอยู ณ บริเวณอาวคุง
กระเบน ครอบคลุมชายฝงทะเลโดยรอบ รวม 200 ไร สวนพ้ืนที่รอบนอกไดแก พ้ืนที่เขตตําบลคลองขุด 
ตําบลสนามไชย และใกลเคียงเปนเขตหมูบานประมงตลอดแนวชายฝงทะเล และเขตเกษตรกรรมประมาณ 
32,000 ไร  

ศูนยศึกษาการพัฒนาฯ แหงนี้ ไดรับความรวมมือชวยเหลือทางวิชาการจากรัฐบาลแคนาดา 5 ป 
ระหวางป พ.ศ. 2533-2538 

การดําเนินงานของศูนยการพัฒนาอางคุงกระเบน มุงดังนี้ 
1. ยกระดับความเปนอยู อาชีพ ของราษฎรที่ยากจน รอบอางคุงกระเบน และพื้นที่ใกลเคียง 
2. พัฒนาอาชีพประมง และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงทะเล เพ่ือเพิ่มผลผลิต และเปนพ้ืนฐานของ

การพัฒนาการประมงในอนาคต  
3. พัฒนาการใชและการอนุรักษธรรมชาติ ใหเกิดความสมดุล 
ศูนยศึกษาการพัฒนาอางคุงกระเบน ไดดําเนินการดานศึกษาวิจัยทดลองและเผยแพรความรูเพื่อ

การอนุรักษและพัฒนาที่เปนผลดีหลายประการ เชน 
1. คัดเลือกราษฎร 105 ครัวเรือน เขาประกอบอาชีพเลี้ยงกุงกุลาดําในพื้นที่เสื่อมโทรมชายเลน 

718 โดยใหดําเนินการแบบอนุรักษสิ่งแวดลอมสรางบอเก็บตะกอนเลน ปลูกปาชายเลนเพิ่มหลังนากุง  
2. อนุรักษปาชายเลนท่ียังสมบูรณรอบอาว และบนเขารอบ ๆ อาว และสงเสริมใหราษฎรปลูกปา

ชายเลนเพ่ิมขึ้นทุกป โดยการศึกษาระบบนิเวศนและใหความรูแกราษฎร ตรวจตราและปราบปรามการ
ทําลายปา  

3. อนุรักษและควบคุมดูแลหญาทะเล ในอางคุงกระเบนใหอุดมสมบูรณตลอดไป เพ่ือเปนแหลง
อาหารของสัตวทะเล  

4. สรางแปลงพอแมพันธุหอยนางรม เพ่ือแพรขยายพันธุลูกหอยใหราษฎรเก็บไปเลี้ยง เปนอาชีพ
เสริมรายได และลดมลภาวะจากแพลงกตอนพืชที่มีมากในแหลงน้ําอาวคุงกระเบน สงเสริมใหราษฎรเล้ียง
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หอยนางรมแบบแขวน 
5. เพาะพันธุสัตวน้ําชายฝงทะเล คือ กุงแชบวย กุงกุลาดํา ปลากะพงขาว ปลากะรัง ปลอยลงใน

ปาชายเลนและแหลงหญาทะเลในอาว เพ่ือเพิ่มผลผลิต และเพื่อใหเกิดสมดุลทางธรรมชาติและรักษา
สภาวะแวดลอม  

6. สรางท่ีอยูอาศัยของสัตวทะเล บริเวณหนาอาวคุงกระเบนใหสัตวน้ําเจริญเติบโตไดดี แลวออกสู
ทะเลขยายพันธุใหอุดมสมบูรณตอไป  

7. สงเสริมใหราษฎรมีอาชีพถาวรยั่งยืน ในพื้นที่รอบนอก โดยใหความรูและสรางปจจัยที่ใหผล เชน 
ในเรื่องการทําสวน ทําไรนา เรื่องพืชที่เหมาะสม การปรับปรุงดิน การแปรรูปอาหาร การเลี้ยงปลาในกะชัง 
เปนตน 

8. ดูแลใหความรูในดานพัฒนาคุณภาพชีวิต แกราษฎรอยางตอเนื่อง เพ่ือใหเปนทรัพยากรบุคคลที่
มีคุณภาพ สามารถรวมมือในการพัฒนาพ้ืนที่  

ผลงานของศูนยศึกษาพัฒนาอาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดํารินี้ ไดอํานวยประโยชนแก
ราษฎรยากจนในพื้นที่เปาหมายและพื้นที่รอบนอก ทําใหมีอาชีพยั่งยืน ยกฐานะความเปนอยูดีขึ้น และ
ราษฎรรวมมือในการอนุรักษสภาพแวดลอมและพัฒนาพ้ืนที่ของตนเองอยางตอเนื่อง 
นับวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานความรัก พระราชทานพระมหากรุณาและพระเมตตา
คุณไปคุมเศียรเกลาของราษฎรใหสามารถดํารงชีพไดผล เกิดความรมเย็นเปนสุข และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
ก็ไดรับความรู ปฏิบัติหนาที่ของตนอยางมีประสิทธิภาพ ดวยความภาคภูมิใจที่สามารถทําประโยชนแก
บานเมือง โดยเฉพาะพื้นที่ดังกลาวไดรับการพัฒนาใหมีคุณคาขึ้น 

นโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาการเกษตรกรรมของประเทศไทย 
เพ่ือเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรใหมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และมีคุณคาเพ่ิม ชวยใหเกษตรกรมีรายได

และความเปนอยูที่ดีขึ้น โดยเนนใหเกษตรกรทําการเกษตรที่ปลอดภัยจากสารพิษและการทําเกษตรอินทรีย 
เนื่องจากรัฐบาลใหความสําคัญตอการรักษาสภาพชีวิตและสภาพแวดลอม ควบคูกันไป แตเนื่องจากสภาพ
ปญหาทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด โดยเฉพาะอยางยิ่งเกี่ยวกับทรัพยากรดินซึ่งไดเสื่อมโทรมลง ดินขาด
ความอุดมสมบูรณ ขาดอินทรียวัตถุ สาเหตุสําคัญมาจากสภาพแวดลอมที่เสื่อมโทรม การใชประโยชนที่ดิน
อยางไมถูกตอง ทําการเกษตรโดยไมมีการปรับปรุงบํารุงดิน มีการใชปุยเคมีและสารเคมีทางการเกษตร
สูงขึ้น ตนทุนการผลิตสูงขึ้น เนื่องจากปุยเคมีและสารเคมีราคาแพง ตองสั่งซื้อจากตางประเทศ ผลผลิต
ทางการเกษตรลดลง และผลผลิตไมมีคุณภาพ 

โครงการฟนฟูและพัฒนาศักยภาพพื้นที่โดยการปรับปรุงบํารุงดินดวยปุยอินทรีย เปนการเพิ่ม
ศักยภาพและเพิ่มความอุดมสมบูรณใหกับดิน เกษตรกรสามารถลดตนทุนการผลิตลง ลดการใชปุยเคมีและ
สารเคมีทางการเกษตร จึงมีความจําเปนกับสถานการณในปจจุบันของสภาพพื้นที่บริเวณหมูบานบริวาร
รอบศูนยศึกษาฯ ที่มีความเส่ือมโทรมลง ดินขาดความอุดมสมบูรณ และเปนการตอยอดใหกับเกษตรกรที่
ผานการฝกอบรมหลักสูตร ‘‘ การเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม ” 

ในปงบประมาณ 2551 ซึ่งจะสงผลใหเกษตรกรไดเพ่ิมทักษะในการผลิตปุยอินทรีย มีการใช 
ประโยชนที่ดินอยางยั่งยืน ตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 
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3. วัตถุประสงค 
1. ศึกษารูปแบบการจัดการทรัพยากรชายฝงอยางยั่งยืน 
2. เปนศูนยกลางในการอบรมเผยแพร ผลการศึกษาการจัดการทรัพยากรชายฝง ใหแกสวนราชการ

และภาคเอกชนทั่วไป 
3. ยกระดับฐานะความเปนอยู อาชีพของราษฎรบริเวณอาวคุงกระเบน และพื้นที่ใกลเคียง โดย

มุงเนนพัฒนาชวยเหลือราษฎรที่มีฐานะยากจน 
4. พัฒนาดานการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เพ่ือเพิ่มผลผลิตของประเทศ ตลอดจนพัฒนา

กิจกรรมอื่นๆ ควบคูไปดวย 
5. อนุรักษสภาพแวดลอมและดุลยภาพทางธรรมชาติใหคงลักษณะพิเศษของพื้นที่เอาไว 
6. สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงพัฒนา 

4. ที่ตั้งโครงการ 
พ้ืนที่ดําเนินงานและพ้ืนที่ขยายผลศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ครอบคลุม 33 หมูบาน  

ในตําบลคลองขุด, ตําบลรําพัน, ตําบลโขมง อําเภอทาใหม และ ตําบลสนามไชย, ตําบลกระแจะ อําเภอนา
ยายอาม จังหวัดจันทบุรี มีพ้ืนที่ประมาณ 71,025 ไร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. พ้ืนที่ตั้งศูนยกลางของ ศูนยการศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ตั้งอยูที่ชายฝงทะเลตะวันออก 
บริเวณอาวคุงกระเบน ตั้งอยูในพื้นที่หมูที่ 3, 4, 7, 9 และ 10 ตําบลคลองขุด อําเภอทาใหม และหมูที่ 7
ตําบลสนามไชย อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี มีพ้ืนที่ประมาณ 4,000 ไร 

2. พ้ืนที่หมูบานรอบศูนย ไดแก พ้ืนที่ในเขตตําบลคลองขุด ตําบลสนามไชย ตําบลรําพัน ตําบล
กระแจะ และพื้นที่ใกลเคียง ซึ่งเปนเขตเกษตรกรรม และเขตหมูบานประมงแนวฝงทะเล มีขอบเขตพื้นที่
ประมาณ 57,025 ไร การดําเนินกิจกรรมมุงเนน การสงเสริมการเกษตรแบบบูรณาการ 

3 พ้ืนที่ขยายผลการดําเนินงาน ไดแก พ้ืนที่ ตําบลรําพัน ตําบลโขมง ตําบลเสม็ดโพธิ์ศรี อําเภอทา
ใหม และพื้นที่ใกลเคียงศูนยฯ มีพ้ืนที่ประมาณ 10,000 ไร เปนการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ ที่ประสบ
ความสําเร็จ ในศูนยฯ สูพ้ืนที่โดยรอบ 

พิกัด  N 1392000  E 814000  ลําดับชุด  L 7017  ระวางแผนที่  5334 II 
อาณาเขตติดตอ 

ทิศเหนือ           ติดตอกับ       อําเภอแกงหางแมว และอําเภอเขาคิชฌกูฎ 
ทิศใต              ติดตอกับ       อําเภอแหลมสิงหและอาวไทย 
ทิศตะวันออก      ติดตอกับ       อําเภอเขาคิชฌกูฎและอําเภอเมืองจันทบุรี 
ทิศตะวันตก        ติดตอกับ       อําเภอนายายอาม 
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5. ระยะเวลาดําเนินการ 
เริ่มดําเนินการ เมื่อป พ.ศ. 2525 - ปจจุบัน 

 
ตั้งศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ
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สวนระบบขอมูลแผนที่ดินและธาตุอาหารพืช                                             ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ 8 

6. ผลการดําเนินงาน 
บทบาทหนาท่ีหลักของงานพัฒนาที่ดิน 
- ดําเนินการสํารวจ ศึกษาทดลอง สาธิตทดสอบ อบรมเผยแพรความรู 
- ดานวิชาการ และใหบริการสงเสริมเกี่ยวกับ การพัฒนาฟนฟูทรัพยากรดิน 
- จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา การปรับปรุงบํารุงดิน การใชปุยพืชสด การ 
- ผลิตปุยหมักและน้ําหมักชีวภาพ ปรับปรุงพ้ืนที่ดินเปรี้ยวดินกรด ใหบริการ 
- เก็บตัวอยางดินและวิเคราะหดิน สงเสริมการปลูกและแจกจายกลาหญาแฝก 
- เพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา ในพื้นที่โครงการ หมูบานบริวาร และหมูบานขยายผล 
ผลการดําเนินงานพัฒนาและขยายผล ในอดีต 
1.ศึกษาวิจัยทดสอบดานวิชาการเกี่ยวกับงานพัฒนาที่ดิน 
2.สาธิตและสงเสริมการปรับปรุงบํารุงดินดวยปุยอินทรีย 
3.จัดทําระบบการอนุรักษดินและน้ํา 
4.สงเสริมการปลูกหญาแฝกเพื่อการอนุรักษดินและน้ําฯ 
5.สงเสริมการปรับปรุงฟนฟูพ้ืนที่ดินเปรี้ยวและดินกรด 
6.อบรมเผยแพรความรูดานการพัฒนาที่ดิน 
7.สงเสริมการจัดตั้งกลุมเกษตรกรผลิตปุยอินทรีย

 

  
งานวิจัยทางวิชาการ
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สาธิตและสงเสรมิการผลิตปุยหมัก/ปุยหมักชีวภาพ
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สาธิตและสงเสรมิการผลิตปุยอินทรียนํ้า/สารสกัดชีวภาพ

  
จัดทําระบบการอนุรักษดินและนํ้า ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 3 

  
สงเสริมการปลูกหญาแฝกเพื่อการอนุรักษดินและนํ้า และแจกจายกลาหญาแฝก 

  
สงเสริมการปรับปรุงฟนฟูพื้นที่ดินเปรี้ยว โดยใส(ปูนมารล) และปรับปรุงพื้นที่ดินกรด(ปูนโดโลไมท) 
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อบรมเผยแพรความรูเก่ียวกับงานพัฒนาที่ดิน 

  
สงเสริมการจัดตัง้กลุมเกษตรกรผลิตปุยอินทรีย 

ผลการดําเนินงานพัฒนาและขยายผล ในปจจุบัน 
- สงเสริมและพัฒนาการฟนฟูทรัพยากรที่ดิน 
- สงเสริมการปรับปรุงบํารุงดิน 
- สงเสริมการผลิตปุยหมักและน้ําหมักชีวภาพ 
- จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา 
- สงเสริมการปลูกหญาแฝกและแจกจายกลาหญาแฝก 
- จัดตั้งกลุมเกษตรกรใชปุยอินทรียทดแทนปุยเคมี/สารเคมี 
- สงเสริมการเก็บดิน การวิเคราะหดิน และใหคําแนะนํา (ปุยสั่งตัด) 
- จัดทําจุดเรียนรูการพัฒนาที่ดินในพื้นที่โครงการ 
- การกอสรางแหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน 
- อบรมเผยแพรความรูและบูรณาการงานโครงการพระราชดําริฯ 
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สงเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยว สงเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด 

  
ฟนฟูพื้นที่ทิ้งรางเพื่อใชประโยชนในการทํานา

  
การใชปุยพืชสดปรับปรุงบํารุงดินในนาขาว

  
สงเสริมการใชปุยพืชสดในสวนผลไม 
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รณรงคงดเผาตอซังขาวและสงเสรมิการไถกลบตอซัง 

  
สงเสริมการผลิตปุยหมัก/ปุยหมักชีวภาพ 

  

  
สงเสริมการผลิตนํ้าหมักชีวภาพ/สารสกัดสมุนไพรไลแมลง 
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สงเสริมการผลิตปุยอินทรียคุณภาพสูง 

  
ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 3 (ยกคันดินเพื่อปลูกพืช) 

  

  
สงเสริมการปลูกหญาแฝกเพื่ออนุรักษดินและนํ้าและฟนฟูดิน
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ผลิตและแจกจายกลาหญาแฝก

  
จัดตั้งกลุมเกษตรกร และกลุมยุวเกษตรกร

  
ใหความรูคําแนะนําการเก็บตัวอยางดิน (รวมกับงานสงเสริมการเกษตร) 

  
ใหบริการเก็บตัวอยางดินในแปลงเกษตรกร
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บริการวิเคราะหดินเบ้ืองตน

  
จุดเรียนรูการใชปุยหมัก/ปุยอินทรียนา/ปุยพืชสด

  
จุดเรียนรูการพัฒนาที่ดิน

  
จุดเรียนรูเกษตรอินทรีย
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จุดเรียนรูเกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม

กอสรางแหลงนํ้าในไรนา

  
อบรมเกษตรกรโครงการใชประโยชนจากหญาแฝก

  
เผยแพรประชาสมัพันธงานโครงการพระราชดําริ
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บูรณาการรวมกับหนวยงานฯ

7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
1. เกษตรกรสามารถรูถึงคุณสมบัติของดิน ปญหาของดิน ปริมาณธาตุอาหารในดินและแนวทางการ

ใชปุยและการแกปญหาดิน 
2. เกษตรกรมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรดิน สามารถใชปุย ไดอยางถูกตอง 

ตามหลักวิชาการ 
3. สามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรทั้งดานปริมาณและคุณภาพผลผลิต สรางรายไดเพ่ิมขึ้น 

คุณภาพชีวิตเกษตรกรดีขึ้น 
 

8. หนวยงานรับผิดชอบ 
- งานพัฒนาที่ดิน ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
- สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 


