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(ร่าง) แผนปฏิบัติงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ) โดยมูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากร ทะเลสยาม  
ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2564)  ประจ าปีงบประมาณ 2560 - 2561 

 
กรอบ 

ที ่
กิจกรรม

ที ่
โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่เป้าหมาย งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงานรับผิดชอบ หมายเหตุ 

 
1 

 
3 
 

 
1. โครงการอนุรักษ์เต่าทะเลร่วมกับ มหาวิทยาลัย
แม่โจ-้ชุมพร  

 
ศูนย์อนุบาลเต่าทะเล  
เกาะทะล ุ
พื้นที่ส าหรับเพาะฝัก และ
พื้นที่ส าหรับอนุบาลเต่า 
เกาะทะลุ ต าบลทรายทอง  
อ าเภอบางสะพานน้อย  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
 

 
900,000.- 

 
1. ตัวแทนจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ   

พันจ่าเอกธงชัย  ชูคันหอม   
2. มหาวิทยาลยัแม่โจ-้ชุมพร         ดร. ณัชพัฒน์  สุขใส     

นายบุญศลิป ์ จิตตะประพันธ ์    นางสาวอนงค์  จีรภัทร ์
3. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่    ผู้อ านวยการศูนย์วจิัยและพัฒนา

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร) 
4. กรมอุทยานแห่งชาติสตัว์ป่า และพันธุ์พืช   ผู้อ านวยการด้านศึกษาวิจัย   
5. อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม   นายภัทร  อินทรไพโรจน ์ เจ้าหน้าท่ีปา่ไม้อาวุโส  

ท าหน้าที่หัวหน้าอุทยานฯ 
6. มูลนิธิฟ้ืนฟูทรัพยากร ทะเลสยาม    นายเผ่าพิพัธ  เจริญพักตร ์   

นายสมพร  คงภักด ี    นายบุญเลศิ  เผือกทอง 
7. ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทย

ตอนล่าง (สงขลา)    นายสุเทพ  เจือละออ  
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กรอบ 
ที ่

กิจกรรม
ที ่

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานรับผิดชอบ หมายเหตุ 

 
1 

 
3 

 
2. โครงการปลูกรักษาปะการัง แบบไม่อาศัยเพศ 

 
พื้นที่ปลูกรักษาปะการัง
เกาะทะล ุระบุขนาด
ขอบเขตพื้นท่ี – แผนที ่
พื้นที่อนุบาลที่ด าเนินการ
เพาะขยายก่อนท่ีจะน าไป
ปลูก (พ้ืนท่ีปลูกรักษา) กับ
พื้นที่ปล่อยปะการังสู่
ธรรมชาติที่เป็นพ้ืนท่ีปก
ปักทรัพยากร 
เกาะทะลุ ต าบลทรายทอง  
อ าเภอบางสะพานน้อย  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
 
 

 
50,000.- 

 
1. มูลนิธิกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ ในอุปถัมภ์ของ  

บมจ. วินิไทย   ประธานมูลนิธิฯ  นายประสาน  แสงไพบูลย ์     
นายวิกรม  ภูมิผล  ผู้จัดการมลูนิธิฯ 

2. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่   ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร) 

3. มูลนิธิฟ้ืนฟูทรัพยากร ทะเลสยาม     นายเผ่าพิพัธ  เจริญพักตร ์  
นายสัญญา ศรมีาลา 

4. อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม 
  

 

 
2 

 
5 

 
1. ศูนย์ข้อมูลทรัพยากร  
 

 
การจัดการข้อมูลต่างๆ 
ของทุกกิจกรรมของ
โครงการ อพ.สธ.  
ใน database จะต้องมี
การส่งเจ้าหน้าท่ีไปอบรม

 
10,000.- 

 
1. มูลนิธิฟ้ืนฟูทรัพยากร ทะเลสยาม   นายเผ่าพิพัธ  เจรญิพักตร ์  
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เรื่องการใช้โปรแกรมฯ ที่ 
หน่วยงานของ อพ.สธ. ณ 
กรุงเทพฯ  
 

กรอบ 
ที ่

กิจกรรม
ที ่

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานรับผิดชอบ หมายเหตุ 

3 8 1. โครงการกัปตันบางสะพาน ปลูกต้นกล้า
อาสาสมัคร...รักษ์ทะเลสยาม 
 
(งบประมาณประเมินตามโครงการครั้งที1่) 

เกาะทะลุ ต าบลทรายทอง  
อ าเภอบางสะพานน้อย 
และอ่าวบางสะพาน  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

1,000,000.- 1. มูลนิธิฟ้ืนฟูทรัพยากร ทะเลสยาม  นายเผ่าพิพัธ  เจรญิพักตร์  
2. ผู้อ านวยการโรงเรยีน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ  ดร. บัญชร จันทร์ดา 
3. ตัวแทนจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ   กองเรือยุทธการ   

พันจ่าเอกธงชัย  ชูคันหอม   
4. ประธานกลุม่ประมงโครงการจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชนอ่าวบาง

สะพาน 
5. กรรมการภาค สถาบันลูกโลกสีเขยีว   นายนครินทร ์ อาสะไวย ์
6. ส านักข่าวเด็กและเยาวชน ขบวนการตาสัปปะรด   นายฉัตรชัย  เชือ้รามัญ  

ผู้อ านวยการส านักข่าวเด็กและเยาวชน ขบวนการตาสับปะรด 
7. อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม  นายภทัร  อินทรไพโรจน ์ เจ้าหน้าท่ีป่าไม้อาวุโส 

ท าหน้าที่หัวหน้าอุทยานฯ 
8. ผู้อ านวยการ ช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย      

นายสุวฒัน์  ตรีหตัถ ์  กรรมการมลูนิธิฯ 
9. ประมง อ าเภอบางสะพานน้อย 
10. มูลนิธิกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ ในอุปถัมภ์ของ  

บมจ. วินิไทย  นายวิกรม  ภูมิผล  ผู้จัดการมูลนิธฯิ 
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3 8 2. ปกปักทรัพยากรบนเกาะทะลุและทะลโดยรอบ พื้นที่สนองพระราชด าริ
โดยจังหวัประจวบครีีขันธ์ 
เนื้อท่ี 30 ไร ่พื้นที่ป่า
ธรรมชาติบนเกาะทะล ุ
ต าบลทรายทอง   
อ าเภอบางสะพานน้อย  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
และพื้นที่แนวเขตวางทุ่น
ในทะเล 

ยังไม่ทราบ
งบประมาณ 

1. กองทัพเรือ   เสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ 1 
2. จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์    รองผู้ว่าราชการจังหวัด 
3. อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม 
4. มูลนิธิฟ้ืนฟูทรัพยากร ทะเลสยาม 
5. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่   ผู้อ านวยการส านักงานบริหารจัดการ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3  
 

 

กรอบ 
ที ่

กิจกรรม
ที ่

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานรับผิดชอบ หมายเหตุ 

 
3 

 
8 

 
3. การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
ปะการังในพ้ืนท่ีร่วมสนองพระราชด าริฯ ภายใต้
โครงการ อพ.สธ. เกาะทะล ุ(โดยจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั) 

 
ศึกษาความหลากหลาย
ของทรัพยากรปะการัง
และความสมบรูณ์ของ
แนวปะการัง      เกาะ
ทะลุ ต าบลทรายทอง  
อ าเภอบางสะพานน้อย  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

 
ยังไม่ทราบ
งบประมาณ 

 
1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   รองศาสตราจารย์วรณพ   วิยกาญจน ์ และคณะ 
2. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร) 
3. มูลนิธิฟ้ืนฟูทรัพยากร ทะเลสยาม   
4. อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม 

 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
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3 

 
8 

 
4. ความหลากหลายของสัตวม์ีกระดูกสันหลังและ
ไม่มีกระดูกสันหลังบนเกาะทะล ุ
(โดยจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย) 
 

 
เกาะทะลุ ต าบลทรายทอง 
อ าเภอบางสะพานน้อย 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

 
150,000.- 

 
1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    ผศ.ดร. พงษ์ชัย  หาญยุทธนากร และคณะ 
2. ตัวแทนจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ   

พันจ่าเอกธงชัย  ชูคันหอม   
3. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร) 
4. มูลนิธิฟ้ืนฟูทรัพยากร ทะเลสยาม 
5. อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม 

 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

 
3 

 
8 

 
5. การศึกษาสุขภาวะสรีรวิทยา นิเวศและ
ประชากรของเต่าทะเลในระบบนิเวศเกาะ 
(โดยจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย) 

 
เกาะทะลุ ต าบลทรายทอง 
อ าเภอบางสะพานน้อย 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
และหมูเ่กาะแสมสาร 

 
150,000.- 

 
1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ดร. นพดล  กิตนะ และคณะ 
2. กองทัพเรือ  พลเรือโทวินัย  กล่อมอินทร์         
3. ตัวแทนจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ   

พันจ่าเอกธงชัย  ชูคันหอม   
4. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร) 
5. มูลนิธิฟ้ืนฟูทรัพยากร ทะเลสยาม   นายบุญเลิศ  เผือกทอง 
6. อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม 
 
 
 
 
 
 

 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
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กรอบ 
ที ่

กิจกรรม
ที ่

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานรับผิดชอบ หมายเหตุ 

 
3 

 
8 

 
6. โครงการข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
ส านักงานประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
กับมูลนิธิฟ้ืนฟูทรัพยากร ทะเลสยามเพื่อสนับสนุน
โครงการสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน  

 
พื้นที่ตามเส้นทางเดิน
ศึกษาธรรมชาตริอบๆ 
เกาะทะลุ  
ต าบลทรายทอง  
อ าเภอบางสะพานน้อย  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
 

 
100,000.- 

 
1. ผู้อ านวยการเขตการศึกษาประถมศึกษา เขต 1      ผอ. บุญเทียม  อังสวัสดิ ์
2. มูลนิธิฟ้ืนฟูทรัพยากร ทะเลสยาม   นายเผ่าพิพัธ  เจรญิพักตร ์  
3. ผู้อ านวยการ ช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย     

นายสุวฒัน์  ตรีหตัถ ์  กรรมการมลูนิธิฯ 

 

 
3 

 
8 

 
7. ร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ อพ.สธ. 
 

 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จังหวัดสระบุร ี
 

 
60,000.- 

 
1. มูลนิธิฟ้ืนฟูทรัพยากร ทะเลสยาม    

 

 
3 

 
8 

 
8. การจัดประชุมคณะท างาน การสนับสนุนการ
ประสานงานและติดตามผลการด าเนินงานของ 
อพ.สธ. และส่วนราชการที่เกีย่วข้อง 
(โดยเฉลี่ยประมาณปีละ 2 ครั้ง) 
 

 
เกาะทะลุ ต าบลทรายทอง  
อ าเภอบางสะพานน้อย  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
 
 
 

 
50,000.- 

 
1. มูลนิธิฟ้ืนฟูทรัพยากร ทะเลสยาม    
 

 

 



 

  มูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากร ทะเลสยาม                                  111/1 หมู่ 10 ต าบลบางสะพาน  อ าเภอบางสะพานนอ้ย จังหวัดประจวบคีรีขนัธ์ 77170   
           โทรศัพท์ : +6686 989 2441    โทรสาร : +6632 692 525     E-mail : info@siammarine.or.th 
 

 
3 

 
8 

 
9. การจัดท าเว็บไซตส์นองพระราชด าร ิอพ.สธ. – 
มูลนิธิฟ้ืนฟูทรัพยากร ทะเลสยาม   

 
มูลนิธิฟ้ืนฟูทรัพยากร 
ทะเลสยาม 

 
30,000.- 

 
1. มูลนิธิฟ้ืนฟูทรัพยากร ทะเลสยาม    

 

กรอบ 
ที ่

กิจกรรม
ที ่

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานรับผิดชอบ หมายเหตุ 

 
3 

 
8 

 
10. สนับสนุนการด าเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ของ 
อพ.สธ. และเครือข่ายของ อพ.สธ. 

 
เกาะทะล ุต าบลทรายทอง  
และอ่าวบางสะพาน   
อ าเภอบางสะพานน้อย  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

 
ยังไม่ทราบ
งบประมาณ 

 
1. มูลนิธิฟ้ืนฟูทรัพยากร ทะเลสยาม    

 

 
3 

 
8 

 
11 . การจัดท าหลักสูตรทางทะเลและคู่มือ
การศึกษาทรัพยากรทางทะเล  (ขอปรึกษาทาง 
อพ.สธ. อีกครั้งนึง) 

 
มูลนิธิฟ้ืนฟูทรัพยากร 
ทะเลสยาม 

 
ยังไม่ทราบ
งบประมาณ 

 
1. มูลนิธิฟ้ืนฟูทรัพยากรทะเลสยาม    
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8 

 
12. กิจกรรม โครงการ “ช่วยให้รอด...เลีย้งให้โต...
ปล่อยคืนสู่ทะเล” 
 

 
เกาะทะล ุต าบลทรายทอง 
อ าเภอบางสะพานน้อย  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

 
300,000.- 

 
1. มูลนิธิฟ้ืนฟูทรัพยากรทะเลสยาม   

 

 


