
แผนแมบท อพ.สธ.-มูลนิธฟินฟูทรัพยากร ทะเลสยาม ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                              หนา 2293 
 

กรอบแผนแมบท ระยะ 5 ปท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

สนองพระราชดำริโดย มูลนิธิฟนฟูทรัพยากรทะเลสยาม 

กิจกรรม ชื่อโครงการ 
พ้ืนที่

ดำเนินการ 
หนวยงานที่
ดำเนินงาน 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 
หมายเหต ุ

2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 
F1A1 1. ปกปก

ทรัพยากรบน
เกาะทะลุและ
ทะเลโดยรอบ 

พื้นที่สนอง
พระราชดำริ
โดย จ.ประจวบ
คีรี-ขันธ เนื้อที่ 
30 ไร พื้นที่ปา
ธรรมชาติบน
เกาะ และพื้นที่
แนวเขตวางทุน
ในทะเล 

จ.ประจวบคีรี-
ขันธ กรมปาไม 
กรมอุทยาน
แหงชาติ สัตว
ปา และพันธุ
พืช กรม
ทรัพยากรทาง
ทะเลและ
ชายฝง 
กองทัพเรือ 

- 1. กำหนดขอบเขต
พื้นที่ปกปก
ทรัพยากรบนบก 
และขอบเขตพื้นที่ปก
ปกทรัพยากรทะเล
รอบเกาะทะลุ จัดทำ
ขอมูลเชิงพื้นที่
รูปแบบไฟลสำหรับ
เปดในโปรแกรม
สารสนเทศภูมิศาสตร 
(GIS)  
2. สถานะพื้นทีว่า
สวนใดอยูในพื้นที่
ของอุทยานแหงชาติ
อาวสยาม สวนใดอยู
ในพื้นที่ของเอกชน 
(นายปรีดา เจริญ
พักตร)  
3. จัดเจาหนาที่เขา
มาดูแลพื้นที่อยาง
สม่ำเสมอ 

- 1. สำรวจและทำ
บัญชีรายการ
ทรัพยากรที่สำรวจ
พบในพื้นที่
เปาหมาย -พิกัด
ทำทะเบียน
ทรัพยากรและทำ
ปายทะเบยีน
ทรัพยากร 
 

- 1. สำรวจและทำ
บัญชีรายการ
ทรัพยากรที่สำรวจ
พบในพื้นที่
เปาหมาย -พิกัดทำ
ทะเบียนทรัพยากร
และทำปายทะเบยีน
ทรัพยากร เพื่อ
เปรียบเทียบใหเห็น
ความเปล่ียนแปลง
ของจำนวน/ชนิด 
ของทรัพยากรทีอ่ยู
ในพื้นที่ ซ่ึงจะนำไป
จัดทำฐานขอมูล
ทรัพยากรตอใน
กิจกรรมที่ 5 ศูนย
ขอมูลทรัพยากร 
(F2A5) ตอไป 

- 1. สำรวจและทำ
บัญชีรายการ
ทรัพยากรที่สำรวจ
พบในพื้นที่
เปาหมาย -พิกัดทำ
ทะเบียนทรัพยากร
และทำปาย
ทะเบียนทรัพยากร 
เพื่อเปรียบเทียบให
เห็นความ
เปล่ียนแปลงของ
จำนวน/ชนิด ของ
ทรัพยากรที่อยูใน
พื้นที่ ซ่ึงจะนำไป
จัดทำฐานขอมูล
ทรัพยากรตอใน
กิจกรรมที่ 5 ศูนย
ขอมูลทรัพยากร 
(F2A5) ตอไป 

- 1. สำรวจและทำ
บัญชีรายการ
ทรัพยากรที่สำรวจ
พบในพื้นที่เปาหมาย 
-พิกัดทำทะเบียน
ทรัพยากรและทำ
ปายทะเบยีน
ทรัพยากร เพื่อ
เปรียบเทียบใหเห็น
ความเปล่ียนแปลง
ของจำนวน/ชนิด 
ของทรัพยากรทีอ่ยู
ในพื้นที่ ซ่ึงจะนำไป
จัดทำฐานขอมูล
ทรัพยากรตอใน
กิจกรรมที่ 5 ศูนย
ขอมูลทรัพยากร 
(F2A5) ตอไป 

มูลนิธิฟนฟู
ทรัพยากรทะเล
สยามมีบทบาทใน
การสนับสนนุและ
บูรณาการงาน
รวมกับสวนราชการ
ตางๆ ในการ
คัดเลือกพ้ืนที่
กำหนดขอบเขต 
สำรวจ ทำรหัสพิกัด
ทรัพยากรบริเวณ
พ้ืนที่ เพ่ือวางแผน
ในการปกปกพ้ืนที่
และทรัพยากรใน
พ้ืนที่ ตัง้
คณะทำงานเพ่ือ
วางแผน ปฏิบัติงาน 
และติดตามงาน  

 รวม 1 โครงการ             

F1A3 1. โครงการ
อนุรักษเตาทะเล 

ศูนยอนุบาล
เตาทะเล เกาะ
ทะลุ 

1. มูลนิธิฟนฟู
ทรัพยากร
ทะเลสยาม 
2. อุทยาน
แหงชาติอาว
สยาม 
3. กรม
ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง
ที่ 3 จ.เพชรบุรี 

- 1. จัดทำขอมูลเชิง
พื้นที่รูปแบบไฟล
สำหรับเปดใน
โปรแกรมสารสนเทศ
ภูมิศาสตร (GIS)  
2. -สถานะพื้นทีว่า
อยูในเอกสารสิทธิ์ที่มี
การตรวจสอบแลว 
ครอบครองโดยชอบ
ตามกฎหมาย และมี

- 1. จัดทำบันทึก
ขอมูลการขึ้น
วางไขของแมเตา
ทะเล เชน พิกัด 
การจำแนกตัวตน
แมเตาและทำ
ทะเบียนแมเตา 
2. การเก็บขอมูล
การเพาะฟกและ
การเล้ียง เชน 

- 1. จัดทำบันทึก
ขอมูลการขึ้นวางไข
ของแมเตาทะเล 
เชน พิกัด การ
จำแนกตัวตนแมเตา
และทำทะเบยีนแม
เตา 
2. การเก็บขอมูล
การเพาะฟกและการ
เล้ียง เชน อุณหภูมิ

- 1. จัดทำบันทึก
ขอมูลการขึ้นวางไข
ของแมเตาทะเล 
เชน พิกัด การ
จำแนกตัวตนแม
เตาและทำ
ทะเบียนแมเตา 
2. การเก็บขอมูล
การเพาะฟกและ
การเล้ียง เชน 

- 1. จัดทำบันทึก
ขอมูลการขึ้นวางไข
ของแมเตาทะเล 
เชน พิกัด การ
จำแนกตัวตนแมเตา
และทำทะเบยีนแม
เตา 
2. การเก็บขอมูลการ
เพาะฟกและการ
เล้ียง เชน อุณหภูมิ

มูลนิธิฟนฟู
ทรัพยากรทะเล
สยามมีบทบาทใน
การสนับสนนุและ
บูรณาการงาน
รวมกับสวนราชการ
ตางๆ โครงการ
เพาะเล้ียงเตาทะเล 
เนนการเก็บขอมลู
การขึน้วางไขของแม
เตาทะเลจำนวนไขที่
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4. หนวย
สงครามพิเศษ
ทางเรือกองเรือ
ยุทธการ 
กองทัพเรือ 

เอกสารอนุญาตใหใช
พื้นที่ไดจากเจาของ
พื้นที่ 
3. จัดทำบันทึกขอมูล
การขึ้นวางไขของแม
เตาทะเล เชน พิกัด 
การจำแนกตัวตนแม
เตาและทำทะเบยีน
แมเตา 
4. การเก็บขอมูลการ
เพาะฟกและการ
เล้ียง เชน อุณหภูมิ
ในหลุมเพาะฟก 
อัตราการฟก นำหนัก
ตัวเฉล่ียของลูกเตา
ต้ังแตฟกเปนตัวเปน
ระยะเวลา 3 เดือน 
เพื่อคำนวณปริมาณ
อาหารและควบคุม
การเพาะเล้ียงให
เปนไปตามมาตรฐาน
ของหนวยงานที่มี
ความเชี่ยวชาญใน
การเพาะเล้ียงสัตวนำ้ 
 
 

อุณหภูมิในหลุม
เพาะฟก อตัราการ
ฟก นำหนักตัว
เฉล่ียของลูกเตา
ต้ังแตฟกเปนตัว
เปนระยะเวลา 3 
เดือน เพื่อคำนวณ
ปริมาณอาหารและ
ควบคุมการ
เพาะเล้ียงใหเปนไป
ตามมาตรฐานของ
หนวยงานที่มีความ
เชี่ยวชาญในการ
เพาะเล้ียงสัตวน้ำ 
3. มีลูกเตาทะเล
เพื่อใชในการศึกษา
วิจัยในกจิกรรมที่ 4 
กิจกรรมอนุรักษ
และใชประโยชน
ทรัพยากร (F2A4) 
เปนแหลงเรียนรูให
เครือขายของ 
อพ.สธ.ทั้งภาครัฐ
และเอกชน 
 

ในหลุมเพาะฟก 
อัตราการฟก นำ
หนักตัวเฉล่ียของลูก
เตาต้ังแตฟกเปนตัว
เปนระยะเวลา 3 
เดือน เพื่อคำนวณ
ปริมาณอาหารและ
ควบคุมการ
เพาะเล้ียงใหเปนไป
ตามมาตรฐานของ
หนวยงานที่มีความ
เชี่ยวชาญในการ
เพาะเล้ียงสัตวน้ำ 
3. มีลูกเตาทะเล
เพื่อใชในการศึกษา
วิจัยในกจิกรรมที่ 4 
กิจกรรมอนุรักษ
และใชประโยชน
ทรัพยากร (F2A4) 
เปนแหลงเรียนรูให
เครือขายของ 
อพ.สธ.ทั้งภาครัฐ
และเอกชน 
 

อุณหภูมิในหลุม
เพาะฟก อตัราการ
ฟก นำหนักตัวเฉล่ีย
ของลูกเตาต้ังแตฟก
เปนตัวเปน
ระยะเวลา 3 เดือน 
เพื่อคำนวณปริมาณ
อาหารและควบคุม
การเพาะเล้ียงให
เปนไปตาม
มาตรฐานของ
หนวยงานที่มีความ
เชี่ยวชาญในการ
เพาะเล้ียงสัตวน้ำ 
3. มีลูกเตาทะเล
เพื่อใชในการศึกษา
วิจัยในกจิกรรมที่ 4 
กิจกรรมอนุรักษ
และใชประโยชน
ทรัพยากร (F2A4) 
เปนแหลงเรียนรูให
เครือขายของ 
อพ.สธ.ทั้งภาครัฐ
และเอกชน 
 

ในหลุมเพาะฟก 
อัตราการฟก นำหนัก
ตัวเฉล่ียของลูกเตา
ต้ังแตฟกเปนตัวเปน
ระยะเวลา 3 เดือน 
เพื่อคำนวณปริมาณ
อาหารและควบคุม
การเพาะเล้ียงให
เปนไปตามมาตรฐาน
ของหนวยงานที่มี
ความเชี่ยวชาญใน
การเพาะเล้ียงสัตวนำ้ 
3. มีลูกเตาทะเลเพื่อ
ใชในการศึกษาวจิัย
ในกิจกรรมที่ 4 
กิจกรรมอนุรักษและ
ใชประโยชน
ทรัพยากร (F2A4) 
เปนแหลงเรียนรูให
เครือขายของ 
อพ.สธ.ทั้งภาครัฐ
และเอกชน 
 

ฟกตอป ความ
ชัดเจนเรือ่งตัวเลข 
บอเล้ียงเล้ียงได
จำนวนเทาไร 
งบประมาณเทาไร 
ตองมีงานวิชาการมา
รองรับดวย เพ่ือ
รักษาอัตราการรอด
และเพ่ิมปริมาณลูก
เตาทะเลซ่ึงเปน
เปาหมายหลักของ
มูลนิธิฯ หากเหลือ 
(เกินกวาการรองรับ) 
ตองประสานงาน
หนวยงานทีเ่กีย่วของ 
เชน หนวย
บัญชาการสงคราม
พิเศษทางเรือ กอง
เรือยทุธการ 
กองทัพเรือ กรม
ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง ฯลฯ 
โดยประสานอยาง
เปนทางการ ผาน 
อพ.สธ. ทั้งนี้ทางตน
สังกัดตองตั้ง
งบประมาณมา
รองรับ หรือหากจะ
มาขอรับ ตองมี
หนังสือถกูตอง ผาน
มาที่ อพ.สธ. มิใช
เปนเรื่องที่
ประสานงานกนัแบบ
สวนตัว แลวทาง 
อพ.สธ. ก็จะทำเรือ่ง
ไปที่มูลนิธิ และมีใบ
สงมอบ จะไดเก็บไว
เปนสถิต ิ

F1A3 2. โครงการปลูก
รักษาปะการัง 
เกาะทะลุ 

พื้นที่ปกปก
ทรัพยากร 
อพ.สธ. เกาะ
ทะลุ 

1. มูลนิธิฟนฟู
ทรัพยากร
ทะเลสยาม 

- 1. กำหนดพื้นที่ปลูก
รักษาปะการังเกาะ
ทะลุ -ขนาดขอเขต
พื้นที่ – แผนที ่พื้นที่

- 1. กำหนดพื้นที่
ปลูกรักษาปะการัง
เกาะทะลุ -ขนาด
ขอเขตพื้นที่ – 

- 1. กำหนดพื้นที่
ปลูกรักษาปะการัง
เกาะทะลุ -ขนาดขอ
เขตพื้นที่ – แผนที่ 

- 1. กำหนดพื้นที่
ปลูกรักษาปะการัง
เกาะทะลุ -ขนาด
ขอเขตพื้นที่ – 

- 1. กำหนดพื้นที่ปลูก
รักษาปะการังเกาะ
ทะลุ -ขนาดขอเขต
พื้นที่ – แผนที ่พื้นที่

มูลนิธิฟนฟู
ทรัพยากรทะเล
สยามมีบทบาทใน
การสนับสนนุและ
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 2. มูลนิธิ
กิจกรรม
วิทยาศาสตร
ทางทะเลและ
การอนุรักษ 
โดยความ
อุปถัมภของ
บริษัท วีนิไทย
จำกัด 
(มหาชน) 
3. กรม
ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง 
4. อุทยาน
แหงชาติอาว
สยาม 

อนุบาลที่ดำเนินการ
เพาะขยายกอนที่จะ
นำไปฟนฟู (พื้นที่
ปลูกรักษา) กับพื้นที่
ฟนฟูปะการังสู
ธรรมชาติ 
2. ทำทะเบียนกิ่ง
ปะการัง ที่อนบุาล 
และกิ่งปะการังที่
ฟนฟูในแนวปะการัง
ธรรมชาติ บริเวณ
เกาะทะลุ 
3. เตรียมกิ่งพันธุ
ปะการังเพื่อนำไปใช
ประโยชนในงานวจิัย
และเปนแหลงเรียนรู
สรางจิตสำนึกอนุรักษ
ทองทะเลใหเครือขาย
สรางประโยชนในดาน
การทองเที่ยวเชิง
อนุรักษใหกับทองถิ่น 
4. ประสานงาน
หนวยงานภาครัฐ
ผูเชี่ยวชาญ จัดอบรม
พัฒนาผูปลูกปะการัง
และผูควบคุมการ
ปลูกปะการัง เพื่อ
สรางบุคลากรที่มี
ความรูความสามารถ
ใหเพียงพอในการ
ดูแลและฟนฟูแนว
ปะการังทั้งในพื้นที่
เกาะทะลุ และพื้นที่
ใกลเคียง  

แผนที่ พื้นที่
อนุบาลที่
ดำเนินการเพาะ
ขยายกอนทีจ่ะ
นำไปฟนฟู (พื้นที่
ปลูกรักษา) กับ
พื้นที่ฟนฟูปะการัง
สูธรรมชาติ 
2. ทำทะเบียนกิ่ง
ปะการัง ที่อนบุาล 
และกิ่งปะการังที่
ฟนฟูในแนว
ปะการังธรรมชาติ 
บริเวณเกาะทะลุ 
3. เตรียมกิ่งพันธุ
ปะการังเพื่อ
นำไปใชประโยชน
ในงานวิจัยและ
เปนแหลงเรียนรู
สรางจิตสำนึก
อนุรักษทองทะเล
ใหเครือขายสราง
ประโยชนในดาน
การทองเที่ยวเชิง
อนุรักษใหกับ
ทองถิ่น  

พื้นที่อนุบาลที่
ดำเนินการเพาะ
ขยายกอนทีจ่ะ
นำไปฟนฟู (พื้นที่
ปลูกรักษา) กับ
พื้นที่ฟนฟูปะการังสู
ธรรมชาติ 
2. ทำทะเบียนกิ่ง
ปะการัง ที่อนบุาล 
และกิ่งปะการังที่
ฟนฟูในแนว
ปะการังธรรมชาติ 
บริเวณเกาะทะลุ 
3. เตรียมกิ่งพันธุ
ปะการังเพื่อนำไปใช
ประโยชนในงานวจิัย
และเปนแหลงเรียนรู
สรางจิตสำนึก
อนุรักษทองทะเลให
เครือขายสราง
ประโยชนในดานการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
ใหกับทองถิ่น  
4. ประสานงาน
หนวยงานภาครัฐ
ผูเชี่ยวชาญ จัด
อบรมพัฒนาผูปลูก
ปะการังและผู
ควบคุมการปลูก
ปะการัง เพื่อสราง
บุคลากรที่มีความรู
ความสามารถให
เพียงพอในการดูแล
และฟนฟูแนว
ปะการังทั้งในพื้นที่
เกาะทะลุ และพื้นที่
ใกลเคียง 

แผนที่ พื้นที่
อนุบาลที่
ดำเนินการเพาะ
ขยายกอนทีจ่ะ
นำไปฟนฟู (พื้นที่
ปลูกรักษา) กับ
พื้นที่ฟนฟูปะการัง
สูธรรมชาติ 
2. ทำทะเบียนกิ่ง
ปะการัง ที่อนบุาล 
และกิ่งปะการังที่
ฟนฟูในแนวปะการัง
ธรรมชาติ บริเวณ
เกาะทะลุ 
3. เตรียมกิ่งพันธุ
ปะการังเพื่อ
นำไปใชประโยชน
ในงานวิจัยและเปน
แหลงเรียนรูสราง
จิตสำนึกอนุรักษ
ทองทะเลให
เครือขายสราง
ประโยชนในดาน
การทองเที่ยวเชิง
อนุรักษใหกับ
ทองถิ่น  

อนุบาลที่ดำเนินการ
เพาะขยายกอนที่จะ
นำไปฟนฟู (พื้นที่
ปลูกรักษา) กับพื้นที่
ฟนฟูปะการังสู
ธรรมชาติ 
2. ทำทะเบียนกิ่ง
ปะการัง ที่อนบุาล 
และกิ่งปะการังที่
ฟนฟูในแนวปะการัง
ธรรมชาติ บริเวณ
เกาะทะลุ 
3. เตรียมกิ่งพันธุ
ปะการังเพื่อนำไปใช
ประโยชนในงานวจิัย
และเปนแหลงเรียนรู
สรางจิตสำนึก
อนุรักษทองทะเลให
เครือขายสราง
ประโยชนในดานการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
ใหกับทองถิ่น  
4. ประสานงาน
หนวยงานภาครัฐ
ผูเชี่ยวชาญ จัด
อบรมพัฒนาผูปลูก
ปะการังและผู
ควบคุมการปลูก
ปะการัง เพื่อสราง
บุคลากรที่มีความรู
ความสามารถให
เพียงพอในการดูแล
และฟนฟูแนว
ปะการังทั้งในพื้นที่
เกาะทะลุ และพื้นที่
ใกลเคียง 

บูรณาการทั้ง
หนวยงานของรฐั
และเอกขน ในการ
ปลูกอนุบาลกิ่งพันธุ 
ฟนฟูปะการังใน
แนวปะการัง
ธรรมชาติ และ
การศึกษาวิจยัและ
พัฒนาเพ่ือใช
ประโยชนในดาน
ตางๆ  
มูลนิธิฯ มุงเนน
เรื่องการจัด
ระเบียบ เก็บขอมลู
ทะเบียนกิ่งการัง 
และการนำไปปลูก
ฟนฟูตามหลัก
วิชาการทีถู่กตอง 

 รวม 2 โครงการ             
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F2A5 1. ศูนยขอมูล
ทรัพยากร 

พื้นที่สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ.- มูลนธิิ
ฟนฟูทรัพยากร
ทะเลสยาม 

1. มูลนิธิฟนฟู
ทรัพยากร
ทะเลสยาม 
2. คณะ
ปฏิบัติงาน
วิทยาการ  
อพ.สธ. – 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย  

- 1. รวบรวมขอมูลที่ได
จากการสำรวจ ทำ
ทะเบียนทรัพยากรเพื่อ
ประเมินคุณคาและ
นำไปสูการวางแผน
พัฒนาทรัพยากรอื่นๆ  
2. ใชโปรแกรม
สำเร็จรูปที่ อพ.สธ. ม ี
โดยสงบุคลากรของ
มูลนิธิฯ เขามา
ฝกอบรมกับ อพ.สธ. 
 

- 1. รวบรวมขอมูลที่
ไดจากการสำรวจ 
ทำทะเบียน
ทรัพยากรเพื่อ
ประเมินคุณคาและ
นำไปสูการวางแผน
พัฒนาทรัพยากร
อื่นๆ  
2. ใชโปรแกรม
สำเร็จรูปที่ อพ.สธ. 
มี โดยสงบุคลากร
ของมูลนิธิฯ เขามา
ฝกอบรมกับ 
อพ.สธ. 
3. พัฒนาเคร่ืองมือ
ในการเก็บขอมูลให
สามารถเก็บขอมูล
ไดอยางรวดเร็ว 
แมนยำและลด
ความผิดพลาด 
 

- 1. รวบรวมขอมูลการ
ดำเนินงานเพื่อจัดทำ
ฐานขอมูลทรัพยากร 
โดยมูลนิธิฟนฟู
ทรัพยากรทะเลสยาม 
2. พัฒนาเคร่ืองมือ
ในการเก็บขอมูลให
สามารถเก็บขอมูล
ไดอยางรวดเร็ว 
แมนยำและลด
ความผิดพลาด  
 

- 1. รวบรวมขอมูล
การดำเนินงานเพื่อ
จัดทำฐานขอมูล
ทรัพยากร โดยมูลนธิิ
ฟนฟูทรัพยากรทะเล
สยาม 
2. พัฒนาเคร่ืองมือ
ในการเก็บขอมูลให
สามารถเก็บขอมูล
ไดอยางรวดเร็ว 
แมนยำและลด
ความผิดพลาด 
3. พัฒนาโปรแกรม
ที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูลไดอยาง
รวดเร็วและสามารถ
นำขอมูลมาสราง
ทางเลือกในการ
ตัดสินใจใหกับ
โครงการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

- 1. รวบรวมขอมูลการ
ดำเนินงานเพื่อจัดทำ
ฐานขอมูลทรัพยากร 
โดยมูลนิธิฟนฟู
ทรัพยากรทะเลสยาม 
2. พัฒนาเคร่ืองมือ
ในการเก็บขอมูลให
สามารถเก็บขอมูล
ไดอยางรวดเร็ว 
แมนยำและลดความ
ผิดพลาด 
3. พัฒนาโปรแกรมที่
ใชในการวิเคราะห
ขอมูลไดอยางรวดเร็ว
และสามารถนำขอมูล
มาสรางทางเลือกใน
การตัดสินใจใหกับ
โครงการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
เพื่อนำไปใชใน
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรม
วางแผนและพัฒนา
ทรัพยากร (F2A6) 
ตอไป 

มูลนิธิฯตองตั้ง
คณะทำงานหรอื
บุคลากรเพ่ือมา
ดูแลพัฒนาศูนย
ขอมูลทรัพยากร
โดยเฉพาะ ทั้งนี้จะ
คำนึงถึงการจดัหา
งบประมาณเพ่ือ
นำมาบริหาร
จัดการทมีงานให
สามารถทำงานได
อยางตอเนื่อง และ
บรรลุวัตถุประสงค
ในระยะยาว 

 รวม 1 โครงการ             

F3A8 1. โครงการ 
“ชวยใหรอด 
เล้ียงใหโต 
ปลอยคืนสู
ทะเล” 

พื้นที่สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ.- มูลนธิิ
ฟนฟูทรัพยากร
ทะเลสยาม 

1. มูลนิธิฟนฟู
ทรัพยากร
ทะเลสยาม 
2. เครือขายสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนในพื้นที่ 
3. ภาครัฐและ
เอกชนที่รวม
สนับสนุน
โครงการ 

 1. สรางความ
ตระหนักใหกับ ผูมี
สวนไดสวนเสียกับ
ทรัพยากรเตาทะเล 
ปะการังและ
ทรัพยากรเกีย่วเนื่อง
ในพื้นที่ ผานกิจกรรม
เปลาเตาทะเลที่เพาะ
ฟกไดจากศูนย
อนุรักษเตาทะเลของ
โรงการเพื่อสรางการ
มีสวนรวมและปลูก
จิตสำนึกตอชุมชน

 1. สรางความ
ตระหนักใหกับ ผูมี
สวนไดสวนเสียกับ
ทรัพยากรเตาทะเล 
ปะการังและ
ทรัพยากร
เกี่ยวเนื่องในพื้นที่ 
ผานกิจกรรมเปลา
เตาทะเลที่เพาะฟก
ไดจากศูนยอนุรักษ
เตาทะเลของโรง
การเพื่อสรางการมี
สวนรวมและปลูก
จิตสำนึกตอชุมชน

 1. สรางความ
ตระหนักใหกับ ผูมี
สวนไดสวนเสียกับ
ทรัพยากรเตาทะเล 
ปะการังและ
ทรัพยากรเกีย่วเนื่อง
ในพื้นที่ ผาน
กิจกรรมเปลาเตา
ทะเลที่เพาะฟกได
จากศูนยอนุรักษเตา
ทะเลของโรงการ
เพื่อสรางการมีสวน
รวมและปลูก
จิตสำนึกตอชุมชน

 1. สรางความ
ตระหนักใหกับ ผูมี
สวนไดสวนเสียกับ
ทรัพยากรเตาทะเล 
ปะการังและ
ทรัพยากรเกีย่วเนื่อง
ในพื้นที่ ผาน
กิจกรรมเปลาเตา
ทะเลที่เพาะฟกได
จากศูนยอนุรักษเตา
ทะเลของโรงการ
เพื่อสรางการมีสวน
รวมและปลูก
จิตสำนึกตอชุมชน

 1. สรางความ
ตระหนักใหกับ ผูมี
สวนไดสวนเสียกับ
ทรัพยากรเตาทะเล 
ปะการังและ
ทรัพยากรเกีย่วเนื่อง
ในพื้นที่ ผาน
กิจกรรมเปลาเตา
ทะเลที่เพาะฟกได
จากศูนยอนุรักษเตา
ทะเลของโรงการ
เพื่อสรางการมีสวน
รวมและปลูก
จิตสำนึกตอชุมชน

มูลนิธิฯมุงเนนที่จะ
จัดโครงการ “ชวย
ใหรอด เล้ียงใหโต 
ปลอยคืนสูทะเล” 
ใหไดทุกป เพ่ือทำ
ใหงาน “ชวยให
รอด เล้ียงใหโต 
ปลอยคืนสูทะเล” 
กลายเปนงาน
ประจำปเพ่ือ
สนับสนุนการ
ทองเทีย่วเชิง
อนรุักษของพ้ืนที่
อาวบางสะพานให
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โดยเฉพาะเยาวชนใน
ทองถิ่น 

โดยเฉพาะเยาวชน
ในทองถิ่น 
2. เชิญเครือขาย
อนุรักษในพื้นที่
มารวมจัด
นิทรรศการเพื่อ
เผยแพรแลกเปล่ียน
ขอมูล ความรูและ
ขยายเครือขาย
อนุรักษในชุมชน 

โดยเฉพาะเยาวชน
ในทองถิ่น 
2. เชิญเครือขาย
อนุรักษในพื้นที่
มารวมจัด
นิทรรศการเพื่อ
เผยแพรแลกเปล่ียน
ขอมูล ความรูและ
ขยายเครือขาย
อนุรักษในชุมชน 

โดยเฉพาะเยาวชน
ในทองถิ่น 
2. เชิญเครือขาย
อนุรักษในพื้นที่
มารวมจัด
นิทรรศการเพื่อ
เผยแพรแลกเปล่ียน
ขอมูล ความรูและ
ขยายเครือขาย
อนุรักษในชุมชน 

โดยเฉพาะเยาวชน
ในทองถิ่น 
2. เชิญเครือขาย
อนุรักษในพื้นที่
มารวมจัด
นิทรรศการเพื่อ
เผยแพรแลกเปล่ียน
ขอมูล ความรูและ
ขยายเครือขาย
อนุรักษในชุมชน 

เปนทีรู่จกัในวง
กวาง 

F3A8 2. ศูนยวิจัย 
อนุรักษ พัฒนา 
ใชประโยชน
ทรัพยากรทะเล 
อพ.สธ. เกาะ
ทะลุ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 

พื้นที่สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ.- มูลนธิิ
ฟนฟูทรัพยากร
ทะเลสยาม 

1. มูลนิธิฟนฟู
ทรัพยากร
ทะเลสยาม 
2. คณะ
ปฏิบัติงาน
วิทยาการ  
อพ.สธ. – 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย  

 1. รวบรวมความ
ตองการในการใช
ประโยชนจาก
คณะวิจัยและ
กลุมเปาหมายผู
ตองการใชประโยชน
จาก เพือ่ออกแบบ
กอสรางอาคาร
ศูนยวิจัย อนุรักษ 
พัฒนา ใชประโยชน
ทรัพยากรทะเล 
อพ.สธ. เกาะทะลุ จ.
ประจวบคีรีขันธ 
2. ออกแบบและ
ดำเนินการขออนุญาต
ตางๆ กับหนวยงานที่
รับผิดชอบ 

 1. กำหนด
รายละเอียดและ
คุณสมบัติของพัสดุ
และการจางงาน
ตางๆ ของ
โครงการกอสราง
อาคารศูนยวจิัย 
2. ดำเนินการ
จัดหาพัสดุและ
แรงงานตางๆ 
ตามที่กำหนดตาม
แผน เพื่อกอสราง
อาคารใหแลวเสร็จ
ตามเวลาที่กำหนด 
 
 

 1. ตรวจสอบ
คุณภาพงาน
กอสรางใหตรงตาม
แบบและขอกำหนด 
2. ตรวจรับอาคาร
เพื่อใชเปนศูนยวิจัย
ของโครางการตอไป 

 1. พัฒนาพื้นที่ให
เปนศูนยเรียนรูใช
ประโยชน
ทรัพยากรอยาง
ยั่งยืนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. พัฒนาพื้นที่ให
เปนพิพิธภัณฑ
ธรรมชาติวิทยา
หรือเปน
นิทรรศการใหกับ
เครือขายและผูที่
สนใจ ในกิจกรรมที่ 
7 กิจกรรมสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยากร
ตอไป 

 1. พัฒนาพื้นที่ให
เปนศูนยเรียนรูใช
ประโยชนทรัพยากร
อยางยั่งยืนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. พัฒนาพื้นที่ให
เปนพิพิธภัณฑ
ธรรมชาติวิทยาหรือ
เปนนิทรรศการ
ใหกับเครือขายและ
ผูที่สนใจ ในกิจกรรม
ที่ 7 กิจกรรมสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยากร
ตอไป 

มูลนิธิประสาน
คณะปฏิบัติงาน
วทิยาการ อพ.สธ. 
– จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เพ่ือ
หาความตองการ
ของนกัวจิัยที่จะเขา
มาใชอาคารและส่ิง
อำนวยความ
สะดวกพ้ืนฐาน
ตางๆทีจ่ำเปนตอ
การดำเนนิงาน ใน
สวนของอุปกรณ
เครื่องมือที่ใชใน
การวจิัยตางๆ ให
อยูในสวนของ
โครงการของ
หนวยงานตนสังกัด
ของผูวจิัยเอง  

F3A8 3. โครงการ
กัปตันบาง
สะพาน ปลูกตน
กลาอาสาสมัคร
...รักษทะเล
สยาม 

เกาะทะลุ และ
อาวบาง
สะพาน  

มูลนิธิฟนฟู
ทรัพยากร
ทะเลสยาม 
และตัวแทน
จากหนวยงาน
ที่มีพันธกิจ
เกี่ยวกบัการ
อนุรักษ
ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอมใน
พื้นที่ 

- จำนวน... คร้ังตอป 
คร้ังที่ 1 จำนวน
ผูเขารวมโครงการ 
..... คน จำนวน
วิทยากร......คน (จาก
หนวยงาน) 
คร้ังที่..... 

-  - จำนวน... คร้ังตอป 
คร้ังที่ 1 จำนวน
ผูเขารวมโครงการ 
..... คน จำนวน
วิทยากร......คน 
(จากหนวยงาน) 
คร้ังที่..... 

-  - จำนวน... คร้ังตอป 
คร้ังที่ 1 จำนวน
ผูเขารวมโครงการ 
..... คน จำนวน
วิทยากร......คน 
(จากหนวยงาน) 
คร้ังที่..... 

ใชโมเดล
กระบวนการเรยีนรู
ของมูลนิธิฯ ไดแก 1. 
ความรูของโครงการ
อนรุักษเปนฐานใน
การศึกษาผาน ”
กระบวนการคาย” 
ที่มีตัวแทนจาก
หนวยงานทีด่ำเนิน
โครงการอนุรกัษ
ส่ิงแวดลอมในพ้ืน
ที่มาถาย ทอด
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กลุมเปาหมาย
ที่เขารับการ
อบรมตองเปน
โรงเรียน
สมาชิกสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน  

ประสบการณความรู
ผานกจิกรรมการหา
คำตอบดวย
กระบวนการ
แกปญหา กิจกรรม
เชิงสาธิต และ
กิจกรรมเชิงทดลอง 
สงเสริมใหเยาวชน
พัฒนาศักยภาพของ
ตัวเองรูจกัสังเกต 
รวมกลุมกันวิเคราะห
ปญหา อยางไมมีอัค
ติฝกความเปนกลาง
และการมจีิต
สาธารณะควบคุม
ความคิดทีจ่ะนำมา 
ใชกับ 
2. “การศึกษาโดย
โครงงาน” ที่ใช
เทคนิคหลากหลาย
รูปแบบนำมา
ผสมผสานกันตาม
ขั้นตอนการเรยีนรู
ไดแก เลือกหัวขอ
และเหตุผลที่จะ
ศึกษา กำหนด
วัตถุประสงคใน
การศึกษา กำหนด
วิธีการศึกษาหรือ
แผนงานทีจ่ะนำไปสู 
3. “การลงมือ
อนุรักษ” พ้ืนที่
โครงการดวยวธิีตางๆ 
นำขอมูลที่ไดจากการ
เก็บอยางถกูตองมา
วิเคราะห สรุป 
อภิปรายผลและ
นำมาจัดทำ  
4.“การนำเสนอท่ี
นาสนใจ” เพ่ือ
สะทอนใหหนวยงาน
หรือองคกรที่ดำเนนิ
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โครงการอนุรกัษ
ธรรมชาตินัน้ๆ นำไป
เปนขอมูลในการ
พัฒนาโครงการตอไป 
พรอมทั้งจดัเวทีให
ผูเขารวมกิจกรรมได
แสดงผลงานผานทาง
ส่ือวัสดุของทอง ถิ่น 
ส่ือส่ิงพิมพ หรือส่ือ
ดิจิตอล เพ่ือให
ผูเขารวมโครงการ
สามารถทำงาน
รวมกับผูอืน่ไดอยาง 
มีความสุข ตระหนัก
เห็นความสำคัญของ
การอนรุักษ
ทรัพยากรของชาติ 
และเปนผูที่มี
ความคิดสรางสรรค 
พรอมทั้งเปนผูทีม่ี
ทักษะการแกไข
ปญหาของสังคมและ
ประเทศชาต ิ

F3A8 4. การจัดประชุม
คณะทำงาน การ
สนับสนุนการ
ประสานงานและ
ติดตามผลการ
ดำเนินงานของ 
อพ.สธ. และสวน
ราชการที่
เกี่ยวของ 

เกาะทะลุ มูลนิธิฟนฟู
ทรัพยากร
ทะเลสยาม 

- สนับสนุนที่พัก 
อาหาร เรือขนสง
คณะกรรมการ
ดำเนินงานฯ/
คณะทำงานเพื่อ
ประชุมติดตามผล
การดำเนินงานสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. 
ของมูลนิธิฯ จำนวน
.......คร้ัง คร้ังละ
..........คน รวม........
คร้ังตอปงบประมาณ 

- สนับสนุนที่พัก 
อาหาร เรือขนสง
คณะกรรมการ
ดำเนินงานฯ/
คณะทำงานเพื่อ
ประชุมติดตามผล
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. ของมูลนิธิ
ฯ จำนวน.......คร้ัง 
คร้ังละ..........คน 
รวม........คร้ังตอ
ปงบประมาณ 

- สนับสนุนที่พัก 
อาหาร เรือขนสง
คณะกรรมการ
ดำเนินงานฯ/
คณะทำงานเพื่อ
ประชุมติดตามผล
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. ของมูลนิธิฯ 
จำนวน.......คร้ัง 
คร้ังละ..........คน 
รวม........คร้ังตอ
ปงบประมาณ 

- สนับสนุนที่พัก 
อาหาร เรือขนสง
คณะกรรมการ
ดำเนินงานฯ/
คณะทำงานเพื่อ
ประชุมติดตามผล
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. ของมูลนิธิ
ฯ จำนวน.......คร้ัง 
คร้ังละ..........คน 
รวม........คร้ังตอ
ปงบประมาณ 

- สนับสนุนที่พัก 
อาหาร เรือขนสง
คณะกรรมการ
ดำเนินงานฯ/
คณะทำงานเพื่อ
ประชุมติดตามผล
การดำเนินงานสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. 
ของมูลนิธิฯ จำนวน
.......คร้ัง คร้ังละ
..........คน รวม........
คร้ังตอ
ปงบประมาณ 

 

F3A8 
 

5. รวมจัด
นิทรรศการใน
งานประชุม
วิชาการและ

พื้นที่ที่ อพ.สธ. 
- 

มูลนิธิฟนฟู
ทรัพยากร
ทะเลสยาม 

- งานประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ 30 
ป อพ.สธ.-ประโยชน
แทแกมหาชน ณ 
มหาวิทยาลัย 

  -  -  - งานประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ
ทรัพยากรไทย : 
หวนดูทรัพยส่ิงสิน

ทาง อพ.สธ. จะ
เชิญหนวยงานรวม
สนองพระราชดำริ
ประชุมเพ่ือเตรยีม
ความพรอมในการ
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นิทรรศการ 
อพ.สธ. 2 ปคร้ัง 

วลัยลักษณ จ.
นครศรีธรรมราช 

ตน ณ มหาวิทยาลัย
แมโจ จ.เชียงใหม 

จัดนทิรรศการเปน
รายครั้งไป 

F3A8 6. การจัดทำ
เว็บไซตสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. – มูลนธิิ
ฟนฟูทรัพยากร
ทะเลสยาม  

มูลนิธิฟนฟู
ทรัพยากรทะเล
สยาม 

มูลนิธิฟนฟู
ทรัพยากร
ทะเลสยาม 

- จัดทำเว็บไซตเฉพาะ
เพื่อประชาสัมพันธ
งานสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. 
ซ่ึงดำเนินงานโดย
มูลนิธิฟนฟูทรัพยากร
ทะเลสยาม  

- จัดทำเว็บไซตเฉพาะ
เพื่อประชาสัมพันธ
งานสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. ซ่ึง
ดำเนินงานโดย
มูลนิธิฟนฟู
ทรัพยากรทะเล
สยาม  

- จัดทำเว็บไซตเฉพาะ
เพื่อประชาสัมพันธ
งานสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. 
ซ่ึงดำเนินงานโดย
มูลนิธิฟนฟู
ทรัพยากรทะเล
สยาม  

- จัดทำเว็บไซตเฉพาะ
เพื่อประชาสัมพันธ
งานสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. 
ซ่ึงดำเนินงานโดย
มูลนิธิฟนฟู
ทรัพยากรทะเล
สยาม  

- จัดทำเว็บไซตเฉพาะ
เพื่อประชาสัมพันธ
งานสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. 
ซ่ึงดำเนินงานโดย
มูลนิธิฟนฟู
ทรัพยากรทะเล
สยาม  

ประชาสัมพันธการ
ดำเนนิงานสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. โดยมูลนธิิ
ฟนฟูทรัพยากร
ทะเลสยาม และ
ภาคีที่เกี่ยวของ 

F3A8 7. สนับสนุนการ
ดำเนินงานใน
กิจกรรมตางๆ
ของ อพ.สธ. 
และเครือขาย
ของ อพ.สธ. 

พื้นที่เกาะทะลุ 
อาวบาง
สะพาน 

มูลนิธิฟนฟู
ทรัพยากร
ทะเลสยาม 

- สนับสนุนการ
ดำเนินงานใน
กิจกรรมตางๆ ของ 
อพ.สธ. และ
เครือขายของ 
อพ.สธ. 

- สนับสนุนการ
ดำเนินงานใน
กิจกรรมตางๆ 
ของ อพ.สธ. และ
เครือขายของ 
อพ.สธ. 

- สนับสนุนการ
ดำเนินงานใน
กิจกรรมตางๆ ของ 
อพ.สธ. และ
เครือขายของ 
อพ.สธ. 

- สนับสนุนการ
ดำเนินงานใน
กิจกรรมตางๆ ของ 
อพ.สธ. และ
เครือขายของ 
อพ.สธ. 

- สนับสนุนการ
ดำเนินงานใน
กิจกรรมตางๆ ของ 
อพ.สธ. และ
เครือขายของ 
อพ.สธ. 

เปดไวสำหรับกรณี
ที่มีแผนการ
ดำเนนิงานที่จำเปน
เรงดวนระหวาง
ปงบประมาณ 

F3A8 8. การจัดทำ
หลักสูตรทาง
ทะเลและคูมือ
การศึกษา
ทรัพยากรทาง
ทะเล 

มูลนิธิฟนฟู
ทรัพยากรทะเล
สยาม 

มูลนิธิฟนฟู
ทรัพยากร
ทะเลสยาม 

- สนับสนุนการจัดทำ
หลักสูตรทางทะเล 
คูมือการศึกษา
ทรัพยากรทางทะเล 
แผนพับตางๆ 
จำนวน...  

- สนับสนุนการ
จัดทำหลักสูตร
ทางทะเล คูมือ
การศึกษา
ทรัพยากรทาง
ทะเล แผนพับ
ตางๆ จำนวน...  

- สนับสนุนการจัดทำ
หลักสูตรทางทะเล 
คูมือการศึกษา
ทรัพยากรทางทะเล 
แผนพับตางๆ 
จำนวน...  

- สนับสนุนการจัดทำ
หลักสูตรทางทะเล 
คูมือการศึกษา
ทรัพยากรทาง
ทะเล แผนพับ
ตางๆ จำนวน...  

- สนับสนุนการจัดทำ
หลักสูตรทางทะเล 
คูมือการศึกษา
ทรัพยากรทางทะเล 
แผนพับตางๆ 
จำนวน...  

สังเคราะหขอมูล
ตางๆ จากการ
ดำเนนิงานใน
กิจกรรมที ่1-7 มา
วางแผนจัดทำ
หลักสูตรทางทะเล 
คูมือการศึกษา
ทรัพยากรทางทะเล 
อาทิ ปะการัง เตา
ทะเล รวมกับ 
อพ.สธ. หรือ
สนับสนุนในการ
จัดพิมพเอกสาร แผน
พับตางๆ ทีท่าง
คณะทำงาน
ดำเนนิการจัดทำ 
เปนตน 

 รวม 8 โครงการ             

 รวมทั้งสิ้น 12 โครงการ             



แผนแมบท อพ.สธ.-มูลนิธฟินฟูทรัพยากร ทะเลสยาม ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                              หนา 2301 
 

 
 
 
คำอธิบายเพ่ิมเติม 
F: Frame กรอบการดำเนินงาน ประกอบดวย F1 กรอบการเรียนรูทรัพยากร F2 กรอบการใชประโยชน F3 กรอบการสรางจิตสำนึก 
A: Activity กิจกรรม ประกอบดวย  A1 กิจกรรมปกปกทรัพยากร  A2 กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร  A3 กิจกรรมปลูกรักษาทรพัยากร 
     A4 กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากร  A5 กิจกรรมศูนยขอมูลทรัพยากร  A6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร 
     A7 กิจกรรมสรางจติสำนึกในการอนุรักษทรัพยากร A8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากร 
 

 

 

 

 

 

  


