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อ่าวคุ้งกระเบน
เมื่อมองจากทางอากาศ อ่าวคุ้งกระเบนมีลักษณะคล้ายไต
หรือปลากระเบนอันเป็นที่มาของชื่อ อ่าวคุ้งกระเบน หรือ ทะเลใน
(Lagoon) เป็นเวิ้งอ่าวที่มีลักษณะพิเศษที่ถูกปิดล้อมด้วยสันทราย มี
ทางเข้าออกของน้าทะเลเพียงทางเดียว มีคลองน้าจืดหลายสายไหลลง
อ่าว อาณาบริเวณอ่าวฯ เป็นที่ตั้งของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้ง
กระเบนอันเป็นโครงการพระราชดาริ เพื่อพัฒนาพื้นที่อย่างครบวงจร
ด้วยวิทยาการสมัยใหม่ และจากสภาพแวดล้อมที่อุดมไปด้วยป่าโกงกาง
ที่นี่จึงเหมาะสาหรับผู้ที่สนใจธรรมชาติชายฝั่งและป่าชายเลน มีทางเดิน
สาหรับเดินศึกษาด้วยตนเอง ในช่วงเวลาเช้าตรู่และช่วงเย็น เป็นช่วงน้า
ลงจะมองเห็นหาดกว้างสุดสายตา

วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล หรือ โบสถ์คาทอลิก เป็นวัดเก่าตั้งแต่สมัยอยุธยา โดยอยู่คนละฝั่งแม่น้ากับโบสถ์หลังปัจจุบัน โบสถ์ปัจจุบัน
สร้างแทนหลังเก่าโดยคุณพ่อเปรโดร เปรีกาล บาทหลวงชาวฝรั่งเศส เมื่อ พ.ศ. 2448 (ค.ศ. 1905) สถาปัตยกรรมแบบโกธิก คือ หน้าต่างโค้ง
ประดับลายฉลุรอบตัวโบสถ์ มีหอด้านหน้า 2 ข้างซึ่งเดิมมียอดแหลม แต่ได้รื้อออกเมื่อคราวสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2483) เพื่อไม่ให้เป็นเป้าใน
การโจมตี ช่องแสงภายในเป็นกรอบโค้งประดับกระจกสีรูปพระแม่มารีและนักบุญองค์ต่าง ๆ สวยงามมากยามแสงแดดส่อง เป็นศูนย์รวมจิตใจของ
ชาวคริสต์ในเมืองจันท์ ด้านหน้าโบสถ์มีสะพานคอนกรีตข้ามแม่น้าจันทบุรีเชื่อมกับย่านการค้าเก่าแก่ของเมืองจันท์ที่เรียกว่า ย่านท่าหลวง หรือ
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
หมู่ 4 ตาบลคลองขุด อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จัดตั้งขึ้นตามพระราชดาริ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2524 ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบปัญหาเสื่อมโทรม
ของพื้นที่เพาะปลูก ทรัพยากรธรรมชาติถูกทาลาย ทาให้ผลผลิตด้านการเกษตรและการประมงลดต่าลง จึง
มีพระราชดาริที่จะทาการศึกษาพัฒนาพื้นที่ในเขตที่ดินชายทะเล เพื่อแนะนาให้ประชาชนได้มีความรู้ และ
เล็งเห็นความสาคัญของการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จึงเป็นศูนย์กลางการศึกษา ทดลอง วิจัย และ
พัฒนา อันเป็นรูปแบบ “การจัดการทรัพยากรชายฝั่งด้านประมงและการเกษตรอย่างยั่งยืน” ครอบคลุม
พื้นที่ 23 หมู่บ้านตามแนวชายฝั่งทะเล และพื้นที่ตอนในของอาเภอท่าใหม่ และอาเภอนายายอาม เป็นการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกร การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม โดย
สามารถขยายผลสู่ประชาชนในหมู่บ้านรอบ ๆ ศูนย์ก่อให้เกิดรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน อยู่ภายในพื้นที่โครงการศูนย์ ส่วนหนึ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติป่าคุ้ง
กระเบนและป่าอ่าวแขมหนู เดิมเป็นป่าชายเลนเสื่อมโทรม ต่อมาได้รับการฟื้นฟูให้อยู่ในสภาพดังเดิม และ
มีไม้เดิมขนาดใหญ่หลงเหลืออยู่ ทางศูนย์จึงได้สร้างสะพานไม้เป็นเส้นทางศึกษาความยาวกว่า 1 กิโลเมตร
ทอดไปในผืนป่าชายเลน มีศาลาข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ประกอบด้วย
ศาลา กาเนิดอ่าวคุ้งกระเบน อธิบายปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา ที่เกิดจากการกัดเซาะเทือกเขาเล็ก ๆ ที่
โอบตัวปิดล้อมพรุบริเวณริมฝั่งทะเลเมื่อประมาณ 345 ล้านปีก่อน กระทั่งกลายเป็นอ่าวเมื่อ 1,500 ปีที่
ผ่านมา
ศาลา ไม้เบิก อธิบายถึงไม้แสมดาและแสมขาวที่เป็นไม้เบิกนา ก่อนที่จะพัฒนาขึ้นมาเป็นป่าชาย
เลนที่สมบูรณ์
ศาลา ดงฝาด เป็นจุดที่สวยงามไปด้วยดงต้นฝาดทั้งต้นฝาดแดงและต้นฝาดขาว เมื่อผลิดอกเล็ก ๆ
จะละลานตาไปทั่ว ต้นฝาดเป็นไม้ที่มีประโยชน์มาก เช่น เนื้อไม้ใช้ย้อมจีวรพระ หรือทาถ่านหุงต้ม ทุบแช่
แมงกะพรุน เป็นต้น
ศาลา ป่าปลูก เป็นจุดฟื้นฟูสภาพป่า เดิมมีดงหญ้าทะเลหนาแน่น เคยมีพะยูนหรือหมูดุดอยู่อย่าง
ชุกชุม แต่ปัจจุบันสูญพันธุ์ไปจากอ่าวคุ้งกระเบนแล้ว นอกจากนี้ยังอธิบายถึงประโยชน์ของปูก้ามดาบใน
ระบบนิเวศป่าชายเลน ปูก้ามดาบกินตะกอนดินเป็นอาหาร จากนั้นจะปล่อยมูลเป็นดินทรายกลับมา มูล
จากปูก้ามดาบอุดมไปด้วยธาตุไนโตรเจนและคาร์บอนซึ่งเป็นธาตุอาหารสาคัญของชีวิตในป่าชายเลน
นอกจากนี้ปูก้ามดาบยังขุดรูเล็ก ๆ เป็นที่อยู่อาศัย ช่วยให้ออกซิเจนผ่านสู่ชั้นดินที่ลึกลงไป ช่วยให้น้าทะเล
ซึมผ่านจากผิวดินได้มากขึ้น ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของป่าชายเลน
ศาลา ปู่แสม เป็นจุดสร้างสะพานไม้ล้อมรอบต้นแสมขาวโบราณขนาดใหญ่ร่วมสิบคนโอบที่
หลงเหลืออยู่ ชาวบ้านเรียกว่า ปู่ขาว มีลาต้นเพียงครึ่งซีกเนื่องจากถูกไฟไหม้ที่ลาต้นก่อนที่บริเวณนี้จะ
ได้รับการฟื้นฟู
ศาลา โกงกาง เป็นบริเวณที่หนาแน่นไปด้วยต้นโกงกางใบเล็ก ซึ่งเป็นไม้เด่นในป่าชายเลน ศาลานี้
จะให้ข้อมูลประโยชน์ของโกงกาง เช่น เปลือกไม้ใช้ต้มเป็นยาแก้ท้องร่วง บิด หรือตาเปลือกพอกแผล ห้าม
เลือด หากนาไม้โกงกางมาเผาเป็นถ่าน จะได้ถ่านคุณภาพดีให้ความร้อนสูงมากกว่าถ่านที่เผาจากไม้ชนิดอื่น
ศาลา ประมง จุดสาธิตการเลี้ยงกุ้งกุลาดาด้วยระบบปิดที่ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม เกิดความสมดุลของ
ห่วงโซ่อาหารในบ่อเลี้ยง โดยมีบ่อพักน้าเสียจากบ่อกุ้งซึ่งใช้สาหร่ายและหญ้าทะเลดูดซับอาหารที่ตกค้างใน
น้าเสีย ใช้ปลากินพืชเน่าเสีย และใช้ปลากินเนื้อในการกาจัดเศษซากอาหารอีกชั้นหนึ่ง จากนั้นจะส่งน้าเข้า
สู่การบาบัดด้วยหอยนางรมเพื่อดูดซับธาตุอาหารตกค้าง และปรับคุณสมบัติของน้าให้มีคุณภาพก่อน
นาไปใช้ในบ่อเลี้ยงกุ้งต่อไป
ศาลา เชิงทรง เป็นบริเวณป่ารอยต่อระหว่างป่าชายเลน ป่าชายหาด และป่าบก บริเวณรอยต่อจะมี
พรรณไม้ของป่าดังกล่าวปะปนกันไป เนื่องจากบางเดือนน้าท่วมถึงได้นาพันธุ์ไม้ป่าชายเลนไปเจริญเติบโต
ในป่าชายหาดและป่าบก

ชื่อ-สกุล ..........................................................................................................................................รหัสนิสิต..................................................................
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