
 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
ตารางการสรุปโครงการสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ  งบประมาณแผ่นดิน ในงบประมาณประจ าปี 2564 

กลุ่ม ......G 3............ กลุ่ม ............ส่วนราชการที่เกี่ยวกับทรัพยากร............หน่วยงานสนองพระราชด าริ .........กรมป่าไม้....... 

กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค ์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หมายเหตุ 
F1A1 1. โครงการปกปักรักษาพื้นที่

ป่าเขาตะโกปิดทอง และป่า
เขาเพชรน้อย จ.สุพรรณบุร ี

1. เพื่อสนองแนวพระราชด าร ิสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
2. เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ไม้มีค่าหายาก และใกลสุ้ญพันธ์ุ 
3. เพื่อส่งเสรมิการใช้ประโยชน์จากพันธุ์ไม้มีค่าหายาก
ในพื้นที่อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
4. เพื่อจัดท าฐานข้อมูลพันธุ์ไม้มีคา่หายาก และเผยแพร่
ความรู้แก่เยาวชนและผู้สนใจทั่วไป 
5. เพื่อสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุ์ไม้มีค่าหายาก 

115,000 1. มีฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ในพ้ืนท่ีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิในพื้นที่ป่าเขาตะโกปิดทองและปา่เขา
เพชรน้อย จ.สุพรรณบรุ ี
2. พันธุ์ไม้ในพื้นที่โครงการ 500 ไร่ ไดร้ับการคุม้ครองและ
ป้องกัน 
3. สามารถพัฒนาพื้นที่โครงการให้เป็นแหล่งเรียนรูส้ าหรับ
ประชาชน นักเรียน นักศกึษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และองค์กรตา่งๆ 

 

F1A1 
/F1A2 

/F1A3 และ 
F3A8 

2. โครงการปกปักพันธุกรรม
พืช  ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิในพื้นที่ป่าเขา
ส านัก จ.นราธิวาส 

1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 2. เพื่อปกปัก ส ารวจ รักษา อนุรกัษ์ เก็บรวบรวม
พันธุกรรมพืชพันธุ์ไม้หลาวชะโอนที่มีค่าหายากและใกล้
สูญพันธ์ุ 
 3. เพื่อการเป็นการอนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์
พันธุกรรมพืชอย่างยั่งยืน  
 4. เพื่อปลูกฝังและสร้างจติส านึกให้เด็กและเยาวชน 

160,000 1. ได้ร่วมสนองแนวพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ีในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ไม้หลาว
ชะโอน พรรณไม้หายากในท้องถิ่น   
2. ได้เป็นแหล่งเรียนรู ้และสนับสนุนข้อมูลการเรียนรู้ แก่ 
โรงเรียน วัด องค์การเอกชน และประชาชน เพื่อร่วมกันอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
3. ได้ปกปัก ส ารวจ รักษา อนุรักษ์ เก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 
พันธุ์ไม้หลาวชะโอนท่ีหาอยากและใกล้สญูพันธ์ุ 

 



กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค ์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หมายเหตุ 
ประชาชนท่ัวไปเห็นความส าคญัของพันธุกรรมพืช 
 5. เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช พันธุ์
ไม้หลาวชะโอนอย่างถูกต้องตามหลักการ 

4. ได้ปลูกฝัง สร้างจติส านึกให้เด็กและเยาวชน และประชาชน
ทั่วไปไดรู้้จักการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
  

F1A1/ 
F1A3 

3. โครงการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมพัฒนาไม้รักใหญ ่ 
จ.ล าปาง 

1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2. เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมในถ่ินก าเนิดของไม้รักใหญไ่ว้
ศึกษางานด้านวิชาการ ไว้เป็นสถานท่ีศึกษาทดลองวิจัย 
และเผยแพร่แกผู่้ที่สนใจ 
3. เก็บรวบรวมพันธุกรรมที่ดีของไม้รักใหญ่ในพ้ืนท่ี
ต่างๆ มาทดลองปลูกรวมกันเป็นสวนรวมพันธุ์ เพื่อ
ความยั่งยืนด้านการพัฒนาสายพันธ์ุไม้รักใหญ่ที่ดีต่อไป
ในอนาคต 

1,714,030 1. ได้ร่วมสนองแนวพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี                           
2. เป็นแหล่งศึกษาวิจัย เรียนรู้ เกีย่วกับไม้รักใหญ่ตามธรรมชาต ิ
แก่ประชาชนท่ัวไปหรือผู้ที่สนใจงานด้านวิชาการ      
3. สวนรวมพันธุ์ไมร้ักใหญเ่ป็นงานเป็นงานด้านวิชาการในการ
ปรับปรุงพันธุ์และการอนุรักษ์พันธกุรรมเพื่อการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน 
4. ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของชุมชน เพื่อการใช้ประโยชน์และ
รักษาภูมิปญัญาเกี่ยวข้องกับไม้รักใหญ่และยางรักใหญ่อย่าง
ยั่งยืน 

 

F1A2 1. โครงการส ารวจทรัพยากร 
3 ฐาน ในพื้นที่โครงการ
พัฒนาป่าไม้บ้านลานเต็งตาม
แนวพระราชด าริ จ.ตาก  

1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ  สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                                                 
2. เพื่อส ารวจทรัพยากรทั้งสามฐานทรัพยากร ได้แก่ 
ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากร
วัฒนธรรมและภมูิปัญญา 
3. เพื่อศึกษาแนวทางการด าเนินงานอนุรักษ์และพัฒนา
พันธุ์พืช และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 

96,500 1. ได้ร่วมสนองแนวพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี                          2. เป็นแหล่งเรียนรู้ 
และสนบัสนุนข้อมลูการเรียนรู้แก ่โรงเรียนที่จดัท าสวน
พฤกษศาสตร์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดท าฐาน
ทรัพยากรข้อมลูในท้องถิ่น      
3. เป็นแหล่งพักผ่อนและท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของประชาชน 

 

F1A2 2. โครงการส ารวจและเก็บ
รวบรวมทรัพยากรในพ้ืนท่ีป่า
เขาพนม และป่าพลูเถื่อน  
จ.สุราษฎร์ธาน ี

1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ(อพ.สธ.) 
2. เพื่อศึกษาความหลากหลายของทรัพยากรทาง
ชีวภาพ ทรัพยากรทางวัฒนธรรมและภมูิปัญญาในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
3. เพื่อส ารวจและเก็บรวบรวมทรพัยากรในพื้นที่ป่าเขา

160,000 1. สืบสานปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและสนองแนว
พระราชด าร ิสมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
2. อนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรในท้องถิ่นมิให้สูญพันธ์ 
3. มีฐานขอ้มูลเกี่ยวกับพันธุ์พืช เพื่อใช้ประโยชน์ในการอนุรักษ์

 



กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค ์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หมายเหตุ 
พนม และป่าพลเูถื่อน จ.สรุาษฎรธ์านี 
4. เพื่อสร้างจิตส านึกแก่เด็กและเยาวชนประชาชน
ทั่วไปเห็นความส าคญัของพันธุกรรมพืช 

พันธุกรรมพืช 
4. ปลูกจิตส านึกของเยาวชนและราษฎรในพื้นที่ ให้เห็น
ความส าคญัในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้อยู่คู่ประเทศไทย
ต่อไป 

F1A2 3. โครงการส ารวจทรัพยากร
ในพื้นที่ป่าบ้านยางเกาะ  
จ.สงขลา 

1. เพื่อสนองตามแนวพระราชด าร ิสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องพระราชด าร ิ
2. เพื่อส ารวจ รวบรวมข้อมูล ฐานทรัพยากรกายภาพ 
ฐานทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญา ของชุมชนและพื้นที่ใกล้เคยีง รวมถึงจัดท า
ฐานข้อมูลเพื่อสะดวกต่อการน าไปใช้ประโยชน ์
3. เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพื้นที่ป่าชุมชน
ตามแนวพระราชด าร ิ
4. พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ทรัพยากร ธรรมชาติของ
ชุมชนและประชาชนท่ัวไป 

110,000 1. ได้สนองงานพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ด้านการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืชในพื้นที่ป่า
ชุมชน         
2. มีฐานข้อมูลทรัพยากรด้านต่างๆ ในพ้ืนท่ี                  
3. มีประชาชนและเยาวชนในพ้ืนท่ีมีส่วนร่วมและเป็นเครือข่าย
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรเพิ่มขึ้น                    
4. พื้นที่โครงการเป็นแหล่งเรียนรูด้้านทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชน และประชาชนจากพ้ืนท่ีอื่นๆ 

 

F1A2 4. โครงการส ารวจทรัพยากร 
3 ฐาน ในพื้นที่ป่าภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

1. เพื่อสนองพระราชด าริของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (อพ.สธ.)  
2. เพื่อศึกษา ส ารวจ รวบรวม และขยายพันธ์ุเพื่อ
แจกจ่าย ต้นสริินธรวลัล ีพันธุ์ไม้หายากในท้องถิ่นและ
พืชสมุนไพร  
3. เพื่อเป็นแหล่งส่งเสริม สนับสนนุข้อมูลการเรียนรู้ 
ของนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ โดยเฉพาะงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และการจัดท าฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

110,000 1. ได้สนองงานพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ีด้านการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.)         
2. มีฐานข้อมูลทรัพยากรด้านต่างๆ ในพื้นที่ รวมทั้งมีการ
อนุรักษ์ ขยายพันธุ ์และการใช้ประโยชน์                 
3. มีประชาชนและเยาวชนในพ้ืนท่ีมีความเข้าใจในการอนรุักษ์
พันธุกรรมพืช รวมทั้งมีส่วนร่วมและเป็นเครือข่ายในการอนุรักษ์
ทรัพยากรเพิ่มขึ้น 
4. พื้นที่โครงการเป็นแหล่งเรียนรูด้้านทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชน และประชาชนจากพ้ืนท่ีอื่นๆ 

 



กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค ์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หมายเหตุ 
F1A2 5. โครงการส ารวจทรัพยากร 

3 ฐาน ในพื้นที่โครงการ
พัฒนาป่าไม้ห้วยองคต  
จ.กาญจนบุร ี

1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2. เพื่อส ารวจทรัพยากรทั้งสามฐานทรัพยากร ได้แก่ 
ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากร
วัฒนธรรมและภมูิปัญญา 
3. เพื่อศึกษาแนวทางการด าเนินงานอนุรักษ์และพัฒนา
พันธุ์พืชและใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 

110,000 1. ได้ร่วมสนองแนวพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี                           
2. เป็นแหล่งศึกษาวิจัย เรียนรู้ เกีย่วกับไม้ตามธรรมชาต ิแก่
ประชาชนท่ัวไปหรือผู้ที่สนใจงานด้านวิชาการ      
3. ความรู้ด้านวิชาการในการปรับปรุงพันธุ์และการอนุรักษ์
พันธุกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์อยา่งยั่งยืน 
4. ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของชุมชน เพื่อการใช้ประโยชน์และ
รักษาภูมิปญัญาเกี่ยวข้องกับพันธุ์พืช             

 

F1A2/ 
F1A3 

6. โครงการส ารวจทรัพยากร 
3 ฐาน ในพื้นที่ป่าฝั่งขวา
แม่น้ าสายบรุี จ.นราธิวาส 

1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ(อพ.สธ.) 
2. เพื่อศึกษาความหลากหลายของทรัพยากรทาง
ชีวภาพ ทรัพยากรทางวัฒนธรรม และภมูิปัญญา ใน
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
3. เพื่อให้ทราบถึงการปกปักรักษาพันธุ์พืชที่มีค่าใน
พื้นที่ป่าฝั่งขวาแม่น้ าสายบุร ีจ.นราธิวาส 
4. เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน ประชาชนท่ัวไปเห็น
ความส าคญัของพันธุกรรมพืช 

160,000 1. สืบสานปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสนองแนว
พระราชด าร ิสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
2. อนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรในท้องถิ่นมิให้สูญพันธุ์ 
3. มีฐานข้อมูลเกี่ยวกับพันธุ์พืช เพื่อใช้ประโยชน์ในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
4. ปลูกจิตส านึกของเยาวชนและราษฎรในพื้นที่ ให้เห็น
ความส าคญัในการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชให้อยู่คู่ประเทศไทยต่อไป 

 

F1A2/ 
F1A3 

7. โครงการอนุรักษ์และ
พัฒนาพ้ืนท่ีป่าในโรงเรียน
ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
อ.ภูพาน จ.สกลนคร 

1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2. เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรทั้งสาม
ฐานทรัพยากร ได้แก ่ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากร
ชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภมูิปัญญา 
3. เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน ประชาชนท่ัวไปเห็น
ความส าคญัของพันธุกรรมพืช 

160,000 1. ได้ร่วมสนองแนวพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ีในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ปรงป่า และ
พรรณไม้หายากในท้องถิ่น       
2. เป็นแหล่งเพาะขยายพันธ์ุไม ้และพันธุ์ไม้หายาก ในท้องถิ่น
เพื่อแจกจ่ายแก่หน่วยงานราชการวัด องค์การเอกชน และ
ประชาชน เพื่อร่วมกันอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
3. เป็นแหล่งเรียนรู ้และสนับสนุนข้อมูลการเรียนรู้แก่ โรงเรียนท่ี
โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นทีป่่าในโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมา
พึ่งบารมีอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิอ.ภูพาน จ.สกลนคร 

 



กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค ์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หมายเหตุ 
F1A2/ 
F1A3 

8. โครงการอนุรักษ์และ
พัฒนาพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ใน
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 

1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2. เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรทั้งสาม
ฐานทรัพยากร ได้แก ่ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากร
ชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภมูิปัญญา 
3. เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน ประชาชนท่ัวไปเห็น
ความส าคญัของพันธุกรรมพืช 

160,000 1. ได้ร่วมสนองแนวพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ีในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และพรรณไม้
หายากในท้องถิ่น                 
2. เป็นแหล่งเพาะขยายพันธ์ุไม ้และพันธุ์ไม้หายาก ในท้องถิ่น
เพื่อแจกจ่ายแก่หน่วยงานราชการ วัด องค์การเอกชน และ
ประชาชน เพื่อร่วมกันอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนว
พระราชด าริสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
3. เป็นแหล่งเรียนรู ้และสนับสนุนข้อมูลการเรียนรู้แก่ โรงเรียน
ที่โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในโรงเรียนบา้น
ม่วงพิทยาคมอันเนื่องมา จากพระราชด าร ิอ.บ้านม่วง จ.
สกลนคร 

 

จัดหมวด
ไม่ได ้

โครงการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ทรัพยากรในพ้ืนท่ี
ป่าท้องที ่อ.ธารโต  
จ.ยะลา  

1. เพื่อสนองแนวพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
2. เพื่อส่งเสรมิการใช้ประโยชน์จากพันธุ์ไม้ปาลม์
บังสูรย ์อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
3. เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ไม้ปาลม์บังสูรย์ ท่ีมีค่าหายาก และ
ใกล้สูญพันธ์ 

110,000  1. ไดร้่วมสนองแนวพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ีในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ปรงป่า และ
พรรณไม้หายากในท้องถิ่น     
2. อนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรในท้องถิ่นมิให้สูญพันธ์ 
3. ปลูกจิตส านึกของเยาวชนและราษฎรในพื้นที่ ให้เห็น
ความส าคญัในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้อยู่คู่ประเทศไทย
ต่อไป 

 

F1A2 9. โครงการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้ใน
พื้นที่รอยต่อ 5 จังหวัด (ภาค
ตะวันออก) จ.ระยอง 

1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ(อพ.สธ.)   
2. เพื่อศึกษา ส ารวจ รวบรวม และขยายพันธ์ุเพื่อ
แจกจ่าย ต้นปรงเขาชะเมาและพนัธุ์ไม้หายากใน
ท้องถิ่น  
3. เพื่อเป็นแหล่งส่งเสริมสนับสนุนข้อมูลการเรียนรู้ 
ของนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจโดยเฉพาะงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และการจัดท าฐาน

110,000 1. ได้ร่วมสนองแนวพระราชด ารสิมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ปรงเขาชะเมา และพรรณไมห้ายากใน
ท้องถิ่น  
2. เป็นแหล่งเพาะขยายพันธ์ุปรงเขาชะเมา และพันธุ์ไม้หายาก 
ในท้องถิ่นเพื่อแจกจ่ายแก่หน่วยงานราชการ วัด องค์การเอกชน 
และประชาชน เพื่อร่วมกันอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนว
พระราชด าริสมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

 



กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค ์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หมายเหตุ 
ทรัพยากรท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งการอนุรักษ์ภมูิปัญญาท้องถิ่นด้านพืชสมุนไพร  
4. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาพรรณไม้และพักผ่อนของ
ประชาชน 

3. เป็นแหล่งเรียนรู ้และสนับสนุนข้อมูลการเรียนรู้แก่ โรงเรียน
ที่จัดท าสวนพฤกษศาสตร์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
จัดท าฐานทรัพยากรข้อมูลในท้องถิ่น  
4. เป็นแหล่งพักผ่อนและท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของประชาชน 

F1A2 10. โครงการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ทรัพยากรในพ้ืนท่ี
เกาะล้าน 

1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ(อพ.สธ.)  
2. เพื่อศึกษา ส ารวจ จัดท าฐานข้อมูล และรวบรวบ
พันธุ์ไม้ในพื้นที่เกาะลา้น  
3. เพื่อรวบรวมและประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดการพันธุ์ไม้ในพ้ืนท่ีเกาะลา้น 
4. เพื่อส่งเสรมิให้ประชาชน เยาวชน นักวิจัย 
นักวิชาการ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน เกิด
ความรู ้และเห็นความส าคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรใน
พื้นที่เกาะล้าน  

110,000 1. ฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ในพื้นที่เกาะล้าน รวบรวมในพ้ืนท่ี
โครงการฯ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุร ี
2. พื้นที่สีเขียวเป็นชนิดป่า 2 ชนิด ได้แก่ ป่าเบญจพรรณแคระ 
และป่าชายเลน ในพื้นที่โครงการฯ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.
ชลบุร ี
3. ประชาชน เยาวชน นักวิจัย นักวิชาการ หน่วยงานภาครัฐ 
องค์กรเอกชน เกิดความรู้ และเหน็ความส าคญัในการอนุรักษ์
ทรัพยากรในพื้นที่เกาะล้าน 
4. เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผูส้นใจ เพื่อพัฒนาปรับปรุงพัฒนาพ้ืนท่ี
ท ากินของตนเองปลูกไม้ยืนต้นควบคู่กับไม้เกษตร สร้างรายได้ให้
เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน       

 

F1A2 11. โครงการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ทรัพยากรในพ้ืนท่ี
ลุ่มน้ าเจ้าพระยาตอนลา่ง 

1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ(อพ.สธ.)   
 2. เพื่อศึกษา ส ารวจ จัดท าฐานข้อมูล และรวบรวม
พันธุกรรมพืชในพื้นที่ลุ่มน้ าเจา้พระยาตอนลา่งที่มี
ความส าคญัหรือท่ีก าลังจะสูญพันธุ์ ใน 5 จังหวัด คือ 
พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพมหานคร 
และ สมุทรปราการ 

96,500 1. มีข้อมูลชนิดพันธุ์ไม ้และการใช้ประโยชน์ของพืชพรรณในลุ่ม
น้ าเจ้าพระยาตอนล่าง 
 2. มีการบันทึกในฐานข้อมลูเพื่อใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต  
 3. ประชาชนทราบถึงประโยชน์และร่วมมือในการอนุรักษ์พืช
พรรณ ต่อไป 

 

 

รวมทั้งสิ้น ...5.... กิจกรรม จ านวน .....15......  โครงการ    งบประมาณรวมทั้งสิ้น ...........3,482,030.00................... (บาท) 


