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

สนองพระราชดำริโดย กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

กิจกรรม ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F1A1 1. โครงการ ปกปก
พันธุกรรมพืชปาชาย
เลนและปาชายหาด 
ในพื้นที่ศูนยศึกษา
และพัฒนาปาไมอาว
คุงกระเบน  
จ.จันทบุรี 

ศูนยศึกษาและ
พัฒนา ปาไม อาวคุง
กระเบน จ.จันทบุรี 

200,000 ดูแลรักษา
ทรัพยากรปาชาย
เลนและปา
ชายหาดอาวคุง
กระเบน เพื่อเปน
แหลงอนุรักษ 
และศึกษาการ
พัฒนาปาไม 

200,000 ดูแลรักษา
ทรัพยากรปาชาย
เลนและปา
ชายหาดอาวคุง
กระเบน เพื่อเปน
แหลงอนุรักษ 
และศึกษาการ
พัฒนาปาไม 

200,000 ดูแลรักษา
ทรัพยากรปาชาย
เลนและปา
ชายหาดอาวคุง
กระเบน เพื่อเปน
แหลงอนุรักษ 
และศึกษาการ
พัฒนาปาไม 

200,000 ดูแลรักษา
ทรัพยากรปาชาย
เลนและปา
ชายหาดอาวคุง
กระเบน เพื่อเปน
แหลงอนุรักษ 
และศึกษาการ
พัฒนาปาไม 

200,000 ดูแลรักษา
ทรัพยากรปาชาย
เลนและปา
ชายหาดอาวคุง
กระเบน เพื่อเปน
แหลงอนุรักษ 
และศึกษาการ
พัฒนาปาไม 

ศูนยศึกษา
และพัฒนา 
ปาไม อาวคุง
กระเบน   
จ.จันทบุรี 
สำนักสนอง
งานพระราช 
ดำร ิ

F1A1 2. โครงการปกปก
ทรัพยากร "ปูราชิน ี
(Thaiphusa sirikit) 
และปูเจาฟา 
(Phricotelphusa 
sirindhorn)" ใน
พื้นที่อุทยาน
แหงชาติไทรโยค จ.
กาญจนบุรี 

อุทยานแหงชาติไทร
โยค 

100,000 ปกปกรักษา
จำนวนประชากร
และถิ่นที่อยูอาศัย
ของปูราชินี 
(Thaiphusa 
sirikit) และปูเจา
ฟา (Phricotel-
phusa 
sirindhorn) ใน
พื้นที่อุทยาน
แหงชาติไทรโยค 

100,000 ปกปกรักษา
จำนวนประชากร
และถิ่นที่อยูอาศัย
ของปูราชิน ี
(Thaiphusa 
sirikit) และปูเจา
ฟา (Phricotel-
phusa 
sirindhorn) ใน
พื้นที่อุทยาน
แหงชาติไทรโยค 

100,000 ปกปกรักษา
จำนวนประชากร
และถิ่นที่อยู
อาศัยของปูราชิน ี
(Thaiphusa 
sirikit) และปูเจา
ฟา (Phricotel-
phusa 
sirindhorn) ใน
พื้นที่อุทยาน
แหงชาติไทรโยค 

100,000 ปกปกรักษา
จำนวนประชากร
และถิ่นที่อยูอาศัย
ของปูราชินี 
(Thaiphusa 
sirikit) และปูเจา
ฟา (Phricotel-
phusa 
sirindhorn) ใน
พื้นที่อุทยาน
แหงชาติไทรโยค 

100,000 ปกปกรักษา
จำนวนประชากร
และถิ่นที่อยู
อาศัยของปูราชิน ี
(Thaiphusa 
sirikit) และปูเจา
ฟา (Phricotel-
phusa 
sirindhorn) ใน
พื้นที่อุทยาน
แหงชาติไทรโยค 

สำนักบริหาร
พ้ืนทีอ่นรุักษ
ที ่3 (บาน
โปง) อุทยาน
แหงชาติไทร
โยค 

F1A1 3. โครงการปกปก
ทรัพยากร "คางคาว
กิตติ 
(Craseonycteris 
thonglongyai)" ใน
พื้นที่อุทยานแหงชาติ
ไทรโยค จ.
กาญจนบุรี 

อุทยานแหงชาติไทร
โยค 

200,000 ปกปกรักษาจำนวน
ประชากรและถิ่นที่
อยูอาศัยของ 
คางคาวกิตติ 
(Craseonycteris 
thonglongyai)" 
ในพื้นที่อุทยาน
แหงชาติไทรโยค 

200,000 ปกปกรักษา
จำนวนประชากร
และถิ่นที่อยูอาศัย
ของ คางคาวกิตติ 
(Craseonycteris 
thonglongyai)" 
ในพื้นที่อุทยาน
แหงชาติไทรโยค 

200,000 ปกปกรักษา
จำนวนประชากร
และถิ่นที่อยูอาศัย
ของ คางคาวกิตติ 
(Craseonycteris 
thonglongyai)" 
ในพื้นที่อุทยาน
แหงชาติไทรโยค 

200,000 ปกปกรักษา
จำนวนประชากร
และถิ่นที่อยูอาศัย
ของ คางคาวกิตติ 
(Craseonycteris 
thonglongyai)" 
ในพื้นที่อุทยาน
แหงชาติไทรโยค 

200,000 ปกปกรักษา
จำนวนประชากร
และถิ่นที่อยูอาศัย
ของ คางคาวกิตติ 
(Craseonycteris 
thonglongyai)" 
ในพื้นที่อุทยาน
แหงชาติไทรโยค 

สำนักบริหาร
พ้ืนทีอ่นรุักษที่ 
3 (บานโปง) 
อุทยาน
แหงชาติไทร
โยค 

F1A1 
 

 

4. โครงการปกปก
พันธุกรรมไมกำยาน 
สถานีพัฒนาการ
เกษตรที่สูงตาม
พระราชดำริ บาน
ปางขอน 

สถานีพัฒนาการ
เกษตรที่สูงตาม
พระราชดำริ บาน
ปางขอน 

163,000 1. สำรวจและ
กำหนดพื้นที่
อนุรักษพันธกุรรม
ไมกำยานในพื้นที่
สถานีฯ      

163,000 1. สำรวจและ
กำหนดพื้นที่
อนุรักษพันธกุรรม
ไมกำยานในพื้นที่
สถานีฯ      

163,000 1. สำรวจและ
กำหนดพื้นที่
อนุรักษพันธกุรรม
ไมกำยานในพื้นที่
สถานีฯ      

163,000 1. สำรวจและ
กำหนดพื้นที่
อนุรักษพันธกุรรม
ไมกำยานในพื้นที่
สถานีฯ      

163,000 1. สำรวจและ
กำหนดพื้นที่
อนุรักษพันธกุรรม
ไมกำยานในพื้นที่
สถานีฯ      

สถานี
พัฒนาการ
เกษตรที่สูง
ตามพระ ราช
ดำริ บานปาง
ขอน สำนกั
บริหารพ้ืนที่
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

 

 

2. ศึกษาลักษณะ
ทางวนวัฒนวิทยา
ของไมกำยาน  
เนื้อที่ 50 ไร 

2. ศึกษาลักษณะ
ทางวนวัฒนวิทยา
ของไมกำยาน 
เนื้อที่ 50 ไร 

2. ศึกษาลักษณะ
ทางวนวัฒนวิทยา
ของไมกำยาน  
เนื้อที่ 50 ไร 

2. ศึกษาลักษณะ
ทางวนวัฒนวิทยา
ของไมกำยาน เนื้อ
ที่ 50 ไร 

2. ศึกษาลักษณะ
ทางวนวัฒนวิทยา
ของไมกำยาน  
เนื้อที่ 50 ไร 

อนรุักษที่ 15 
(เชยีงราย) 

F1A1 5. โครงการอนุรักษ
ตนรักในพื้นที่
อุทยานแหงชาติแม
ตะไคร  
จ.เชียงใหม 

โครงการอนุรักษตน
รัก และภูมิปญญา
การเจาะเกบ็ยางรัก
ตามพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ต.
ออนใต อ.สันกำแพง 
จ.เชียงใหม เขต
อุทยานแหงชาติแม
ตะไคร 

268,000 1. อนุรักษตนรักใน
พื้นที่อุทยาน
แหงชาติแมตะไคร 
จ.เชียงใหม เนื้อที่ 
12,500 ไร ใหมี
ความสมบูรณ 
ไมใหมีปริมาณ
ลดลง             
2. มีตนรักที่
สมบูรณ ใหยางรัก
มีคุณภาพดี 

200,000 1. อนุรักษตนรัก
ในพื้นที่อุทยาน
แหงชาติแม
ตะไคร จ.
เชียงใหม เนื้อที่ 
12,500 ไร ใหมี
ความสมบูรณ 
ไมใหมีปริมาณ
ลดลง             
2. มีตนรักที่
สมบูรณ ใหยาง
รักมีคุณภาพดี 

200,000 1. อนุรักษตนรัก
ในพื้นที่อุทยาน
แหงชาติแมตะไคร 
จ.เชียงใหม เนื้อที่ 
12,500 ไร ใหมี
ความสมบูรณ 
ไมใหมีปริมาณ
ลดลง             
2. มีตนรักที่
สมบูรณ ใหยางรัก
มีคุณภาพดี 

200,000 1. อนุรักษตนรัก
ในพื้นที่อุทยาน
แหงชาติแม
ตะไคร จ.
เชียงใหม เนื้อที่ 
12,500 ไร ใหมี
ความสมบูรณ 
ไมใหมีปริมาณ
ลดลง             
2. มีตนรักที่
สมบูรณ ใหยางรัก
มีคุณภาพดี 

200,000 1. อนุรักษตนรัก
ในพื้นที่อุทยาน
แหงชาติแมตะไคร 
จ.เชียงใหม เนื้อที่ 
12,500 ไร ใหมี
ความสมบูรณ 
ไมใหมีปริมาณ
ลดลง             
2. มีตนรักที่
สมบูรณ ใหยางรัก
มีคุณภาพดี 

โครงการ
อนรุักษตน 
รัก และภูมิ
ปญญาการ
เจาะเก็บยาง
รักตาม
พระราชดำริ 
สมเด็จพระ 
เทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมาร ีสำนกั
บริหารพ้ืนที่
อนรุักษที่ 16 
(เชยีงใหม)  

รวม 5 โครงการ 931,000 
 

863,000 
 

863,000 
 

863,000 
 

863,000 
  

F1A2 1. โครงการสำรวจ
รวบรวมทรัพยากร
พันธุไมดอกหอม อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ ของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  

เสนทางศึกษา
ธรรมชาติบางหมาน 
– ทุงไขหาน - คลอง
คะ  อช.เขาสก  

228,000 สำรวจ รวบรวม 
และเก็บเมล็ด
พันธุไมดอกหอม
ที่เปนไมทองถิ่น
ใน จ.สุราษฎร
ธานี ในระยะ
รัศมี 50 กม. 

228,000 สำรวจ รวบรวม 
และเก็บเมล็ด
พันธุไมดอกหอม
ที่เปนไมทองถิ่น
ใน จ.สุราษฎร
ธานี ในระยะรัศมี 
50 กม. 

228,000 สำรวจ รวบรวม 
และเก็บเมล็ด
พันธุไมดอกหอม
ที่เปนไมทองถิ่น
ใน จ.สุราษฎร
ธานี ในระยะ
รัศมี 50 กม. 

228,000 สำรวจ รวบรวม 
และเก็บเมล็ด
พันธุไมดอกหอม
ที่เปนไมทองถิ่น
ใน จ.สุราษฎร
ธานี ในระยะรัศมี 
50 กม. 

228,000 สำรวจ รวบรวม 
และเก็บเมล็ด
พันธุไมดอกหอม
ที่เปนไมทองถิ่น
ใน จ.สุราษฎร
ธานี ในระยะ
รัศมี 50 กม. 

อุทยาน
แหงชาติ  
เขาสก สำนกั
บริหารพ้ืนที่
อนรุักษที่ 4 
(สุราษฎร
ธานี) 

 
รวม 1 โครงการ 228,000 

 
228,000 

 
228,000 

 
228,000 

 
228,000 

  

F1A3  1. โครงการปลูก
รักษาพันธุกรรม
ชางนาว (Ochna  
integerrima 
(Lour.) Merr.) 

ศูนยศึกษาและ
พัฒนา ปาไม อาวคุง
กระเบน จ.จันทบุรี 

20,000 เพาะขยายพันธุ 
ตนชางนาวเพื่อ
ปลูกในพื้นที่
ดำเนินงานศูนย
ศึกษาและพัฒนา
ปาไมอาวคุง
กระเบน  
จ.จันทบุรี และ
แจกจายแกผูมา

20,000 เพาะขยายพันธุตน
ชางนาวเพื่อปลูก
ในพื้นที่ดำเนินงาน
ศูนยศึกษาและ
พัฒนาปาไมอาวคุง
กระเบน จ.จันทบุรี 
และแจกจายแกผู
มาขอรับไปปลูกใน

20,000 เพาะขยายพันธุ
ตนชางนาวเพื่อ
ปลูกในพื้นที่
ดำเนินงานศูนย
ศึกษาและพัฒนา
ปาไมอาวคุง
กระเบน จ.
จันทบุรี และ
แจกจายแกผูมา

25,000 เพาะขยายพันธุตน
ชางนาวเพื่อปลูกใน
พื้นที่ดำเนินงาน
ศูนยศึกษาและ
พัฒนาปาไมอาวคุง
กระเบน จ.จันทบุรี 
และแจกจายแกผู
มาขอรับไปปลูกใน

25,000 เพาะขยายพันธุ 
ตนชางนาวเพื่อ
ปลูกในพื้นที่
ดำเนินงานศูนย
ศึกษาและพัฒนา
ปาไมอาวคุง
กระเบน  
จ.จันทบุรี และ
แจกจายแกผูมา

ศูนยศึกษา 
และพัฒนาปา
ไม อาว 
คุงกระเบน   
จ.จันทบุรี 
สำนักสนอง
งาน
พระราชดำร ิ
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ขอรับไปปลูกใน
พื้นที่อื่นๆ จำนวน 
2,500 ตน 

พื้นที่อื่นๆ จำนวน  
2,500 ตน 

ขอรับไปปลูกใน
พื้นที่อื่นๆ จำนวน  
2,500 ตน 

พื้นที่อื่นๆ จำนวน  
2,500  ตน 

ขอรับไปปลูกใน
พื้นที่อื่นๆ จำนวน  
2,500 ตน 

F1A3  2. โครงการปลูก
รักษาพันธุกรรม
ดองดึง 

ศูนยศึกษาและ
พัฒนา ปาไม อาวคุง
กระเบน จ.จันทบุรี 

15,000 เพาะขยายพันธุ
ตนดองดึงเพื่อ
ปลูกในพื้นที่
ดำเนินงานศูนย
ศึกษาและพัฒนา
ปาไมอาวคุง
กระเบน  
จ.จันทบุรี 
จำนวน 300 ตน 

15,000 เพาะขยายพันธุตน
ดองดึงเพื่อปลูกใน
พื้นที่ดำเนินงาน
ศูนยศึกษาและ
พัฒนาปาไมอาวคุง
กระเบน  
จ.จันทบุรี จำนวน  
300 ตน 

-  - -  - -  - ศูนยศึกษา 
และพัฒนาปา
ไม อาว 
คุงกระเบน   
จ.จันทบุรี 
สำนักสนอง
งาน
พระราชดำร ิ

F1A3  3. โครงการปลูก
รักษาพันธุกรรมกระ
แทง (Pseudodra-
contium kerrii) 

ศูนยศึกษาและ
พัฒนา ปาไม อาวคุง
กระเบน  จ.จันทบุรี 

-  - -  - 15,000 เพาะขยายพันธุ
ตนกระแทงเพื่อ
ปลูกในพื้นที่
ดำเนินงานศูนย
ศึกษาและ
พัฒนาปาไมอาว
คุงกระเบน จ.
จันทบุรี จำนวน  
300 ตน 

15,000 เพาะขยายพันธุ
ตนกระแทงเพื่อ
ปลูกในพื้นที่
ดำเนินงานศูนย
ศึกษาและพัฒนา
ปาไมอาวคุง
กระเบน จ.
จันทบุรี จำนวน  
300 ตน 

15,000 เพาะขยายพันธุ
ตนกระแทงเพื่อ
ปลูกในพื้นที่
ดำเนินงานศูนย
ศึกษาและพัฒนา
ปาไมอาวคุง
กระเบน จ.
จันทบุรี จำนวน  
300 ตน 

ศูนยศึกษา
และพัฒนา 
ปาไม อาวคุง
กระเบน   
จ.จันทบุรี 
สำนักสนอง
งาน
พระราชดำร ิ

F1A3 4. โครงการการ
ขยายพันธุพืชปาหา
ยากในอุทยาน
แหงชาติเขาใหญ 

บริเวณโปงทุงกวาง
และบริเวณ ปาเขา
เขียว ต.หินต้ัง อ.
เมือง จ.นครนายก 

530,000 เพิ่มจำนวนพันธุ
พืชปาหายากใน
อุทยานแหงชาติ
เขาใหญ 

530,000 เพิ่มจำนวนพันธุ
พืชปาหายากใน
อุทยานแหงชาติ
เขาใหญ 

530,000 เพิ่มจำนวนพันธุ
พืชปาหายากใน
อุทยานแหงชาติ
เขาใหญ 

530,000 เพิ่มจำนวนพันธุ
พืชปาหายากใน
อุทยานแหงชาติ
เขาใหญ 

530,000 เพิ่มจำนวนพันธุ
พืชปาหายากใน
อุทยานแหงชาติ
เขาใหญ 

อุทยาน
แหงชาติ เขา
ใหญ สำนกั
บริหารพ้ืนที่
อนรุักษที่ 1 
(ปราจนีบุรี) 

F1A3  5. โครงการปลูก
รักษาทรัพยากร
ปาลมไทย 

โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่อง 
มาจากพระราชดำริฯ 
ต.คลองชะอุม อ.พนม     
จ.สุราษฎรธาน ี

240,000 1. ปลูกรวบรวม
พันธุปาลมไทย 1 
แปลง จำนวน 
80 ชนิด   
2. เพาะขยายพันธุ
ปาลม 2,000 ตน              
3. รวบรวมภูมิ
ปญญาการใช
ประโยชน  

240,000 1. ปลูกรวบรวม
พันธุปาลมไทย 1 
แปลง จำนวน 80 
ชนิด   
2. เพาะขยายพันธุ
ปาลม 2,000 ตน              
3. รวบรวมภูมิ
ปญญาการใช
ประโยชน  

240,000 1. ปลูกรวบรวม
พันธุปาลมไทย 1 
แปลง จำนวน 
80 ชนิด   
2. เพาะขยายพันธุ
ปาลม 2,000 ตน              
3. รวบรวมภูมิ
ปญญาการใช
ประโยชน  

240,000 1. ปลูกรวบรวม
พันธุปาลมไทย 1 
แปลง จำนวน 80 
ชนิด   
2. เพาะ
ขยายพันธุปาลม 
2,000 ตน              
3. รวบรวมภูมิ
ปญญาการใช
ประโยชน  

240,000 1. ปลูกรวบรวม
พันธุปาลมไทย 1 
แปลง จำนวน 80 
ชนิด   
2. เพาะขยายพันธุ
ปาลม 2,000 ตน              
3. รวบรวมภูมิ
ปญญาการใช
ประโยชน  

สวนประสาน
โครงการ
พระราชดำริ
และกจิการ
พิเศษ สำนกั
บริหารพ้ืนที่
อนรุักษที่ 4 
(สุราษฎร
ธานี) 
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F1A3  6. โครงการปลูก
รักษาทรัพยากรพันธุ
ไมดอกหอม เพื่อการ
อนุรักษพันธกุรรม
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 
อุทยานแหงชาติ  
เขาสก 

พื้นที่ปลูกรักษา/
เพาะขยายพันธุใน
เรือนเพาะชำของ
บริเวณที่ทำการ/
หนวย ขส. 1, 2, 5, 
6 อุทยานแหงชาติ
เขาสก 

100,000 นำเมล็ดพันธุไม
ดอกหอมที่ไดจาก
การเก็บรวบรวม
มาเพาะชำใน
โรงเรือนเพาะชำ
ของอุทยาน
แหงชาติเขาสก 

100,000 นำกลาพันธุไม
ดอกหอมมาปลูก
ในแปลงไมดอก
หอม พื้นที ่3 ไร 1 
งาน 26 ตารางวา 
พื้นที่แปลงไมดอก
หอมภายใต
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชตาม
แนวพระราชดำริฯ 
ทุงตาหนอน อ.
พนม จ.สุราษฎร
ธานี พรอมทั้ง
บำรุงรักษาพันธุให
เจริญเติบโต 

100,000 ปลูกซอมแซม
และปลูกเพิ่มเติม
โดยจัดหมวดหมู 
พรอมติดปายชือ่
พันธุไม ตาม QR 
Code 

100,000 ปลูกซอมแซม
และปลูกเพิ่มเติม
โดยจัดหมวดหมู 
พรอมติดปายชือ่
พันธุไม ตาม QR 
Code 

100,000 ปลูกซอมแซม
และปลูกเพิ่มเติม
โดยจัดหมวดหมู 
พรอมติดปายชือ่
พันธุไม ตาม QR 
Code 

อุทยาน
แหงชาติเขา
สก สำนกั
บริหารพ้ืนที่
อนรุักษที่ 4 
(สุราษฎร
ธานี) 

F1A3  7. โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมตนสำรอง 
(Scaphiummacrop
odu Beaum) ใน
อุทยานแหงชาติ  
ภูจองนายอย 

อุทยานแหงชาติ ภู
จองนายอย ต.นาจะ
หลวย อ.นาจะหลวย 
จ.อุบลราชธาน ี

380,000 1. เพาะขยายพันธุ
ตนสำรองเพื่อ 
ฟนฟูพื้นที่ปา
อนุรักษใหอุดม
สมบูรณ จำนวน 
50,000 กลา 
2. พื้นที่ปามีความ
อุดมสมบูรณเพิ่ม
มากขึ้น จำนวน 
2,000 ไร 

 -  -  -  -  -  -  -  - อุทยาน
แหงชาติภู 
จองนายอย 
สำนักบริหาร
พ้ืนทีอ่นรุักษ
ที่ 9 (อุบล
ราช-ธานี) 

F1A3  8. โครงการขยาย
และอนุรักษพันธุตาว 
(ตาวชิด) 

โครงการพัฒนาปาลำ
น้ำนานฝงขวา อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ ทองที่ 
ต.นางพญา อ.ทาปลา 
จ.อุตรดิตถ 

120,000 1. เพื่อสนับสนุน
ใหหนวยงาน
ราชการ เอกชน 
และราษฎรใน
ชุมชนเปาหมาย 
ปลูกเสริมปาเพื่อ
เพิ่มความ
หลากหลาย     
ของชนิดพันธุไม
และเปนแหลง
พันธุกรรมตาว 
ในพื้นที่อุทยาน

120,000 1. เพื่อสนับสนุน
ใหหนวยงาน
ราชการ เอกชน 
และราษฎรใน
ชุมชนเปาหมาย 
ปลูกเสริมปาเพื่อ
เพิ่มความ
หลากหลาย     
ของชนิดพันธุไม
และเปนแหลง
พันธุกรรมตาว ใน
พื้นที่อุทยาน

120,000 1. เพื่อสนับสนุน
ใหหนวยงาน
ราชการ เอกชน 
และราษฎรใน
ชุมชนเปาหมาย 
ปลูกเสริมปาเพื่อ
เพิ่มความ
หลากหลาย     
ของชนิดพันธุไม
และเปนแหลง
พันธุกรรมตาว 
ในพื้นที่อุทยาน

-  - -  - โครงการ
พัฒนาปาลำ
น้ำนานฝง
ขวา อนั
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
จ.อุตรดิตถ 
สำนักบริหาร
พ้ืนทีอ่นรุักษ
ที ่11 
(พิษณุโลก) 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
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แหงชาติ 
ตลอดจนปลูก
เพื่อสรางปาและ
สรางรายไดใน
ที่ดินทำกิน         
ของราษฎร     
2. เพื่อศึกษา
ขอมูลการ
ขยายพันธุ การใช
ประโยชนจาก
ตาว จัดทำส่ือ
ประชาสัมพันธ 
และเผยแพร    
3. ถายทอด
เทคนิค และ
วิธีการใหเยาวชน 
และราษฎร
นำไปใชในการ
เพาะขยายพันธุ
ไมในเรือนเพาะ
ชำของชุมชน 

แหงชาติ 
ตลอดจนปลูกเพื่อ
สรางปาและสราง
รายไดในที่ดินทำ
กิน ของราษฎร      
2. เพื่อศึกษา
ขอมูลการ
ขยายพันธุ การใช
ประโยชนจาก
ตาว จัดทำส่ือ
ประชาสัมพันธ 
และเผยแพร        
3. ถายทอด
เทคนิค และ
วิธีการใหเยาวชน 
และราษฎร
นำไปใชในการ
เพาะขยายพันธุ
ไมในเรือนเพาะ
ชำของชุมชน 

แหงชาติ 
ตลอดจนปลูก
เพื่อสรางปาและ
สรางรายไดใน
ที่ดินทำกิน ของ
ราษฎร       
2. เพื่อศึกษา
ขอมูลการ
ขยายพันธุ การใช
ประโยชนจาก
ตาว จัดทำส่ือ
ประชาสัมพันธ 
และเผยแพร        
3. ถายทอด
เทคนิค และ
วิธีการใหเยาวชน 
และราษฎร
นำไปใชในการ
เพาะขยายพันธุ
ไมในเรือนเพาะ
ชำของชุมชน 

F1A3  9. โครงการอนุรักษ
และการใชประโยชน
จากมะแขวนอยาง
ยั่งยืน 

โครงการฟนฟูสภาพ
ปาตามโครงการอาง
เก็บน้ำหวยน้ำรี อัน
เนื่องมากจาก
พระราชดำริ  
จ.อุตรดิตถ       

520,840 1. ไดกลามะ
แขวนที่มี
คุณภาพและมี
ขนาดที่เหมาะสม 
พรอมที่จะนำไป
สนับสนุนทองถิ่น
เพื่อเปนการ
อนุรักษและใช
ประโยชนอยาง
ยั่งยืน 
2. มีแปลงทดลอง
ในการปลูก 
จำนวน 6 ไร 
3. ไดอนุรักษ
พันธุพืชทองถิ่น
และสรางรายได

520,840 1. ไดกลามะ
แขวนที่มีคุณภาพ
และมีขนาดที่
เหมาะสม พรอม
ที่จะนำไป
สนับสนุนทองถิ่น
เพื่อเปนการ
อนุรักษและใช
ประโยชนอยาง
ยั่งยืน 
2. มีแปลงทดลอง
ในการปลูก 
จำนวน 6 ไร 
3. ไดอนุรักษพันธุ
พืชทองถิ่นและ
สรางรายไดแก

520,840 1. ไดกลามะ
แขวนที่มีคุณภาพ
และมีขนาดที่
เหมาะสม พรอม
ที่จะนำไป
สนับสนุนทองถิ่น
เพื่อเปนการ
อนุรักษและใช
ประโยชนอยาง
ยั่งยืน 
2. มีแปลงทดลอง
ในการปลูก 
จำนวน 6 ไร 
3. ไดอนุรักษพันธุ
พืชทองถิ่นและ
สรางรายไดแก

520,840 1. ไดกลามะ
แขวนที่มีคุณภาพ
และมีขนาดที่
เหมาะสม พรอม
ที่จะนำไป
สนับสนุนทองถิ่น
เพื่อเปนการ
อนุรักษและใช
ประโยชนอยาง
ยั่งยืน 
2. มีแปลงทดลอง
ในการปลูก 
จำนวน 6 ไร 
3. ไดอนุรักษพันธุ
พืชทองถิ่นและ
สรางรายไดแก

520,840 1. ไดกลามะ
แขวนที่มีคุณภาพ
และมีขนาดที่
เหมาะสม พรอม
ที่จะนำไป
สนับสนุนทองถิ่น
เพื่อเปนการ
อนุรักษและใช
ประโยชนอยาง
ยั่งยืน 
2. มีแปลงทดลอง
ในการปลูก 
จำนวน 6 ไร 
3. ไดอนุรักษ
พันธุพืชทองถิ่น
และสรางรายได

โครงการ
ฟนฟูสภาพ
ปาตาม
โครงการอาง
เก็บน้ำหวย
น้ำรี  
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แกราษฎร โดย
การสนับสนุนให
ราษฎรนำไปปลูก
จำนวน 100 ไร 
4. มีส่ือ
ประชาสัมพันธ
โครงการฯ จำนวน 
1,000 ชุด 

ราษฎร โดยการ
สนับสนุนให
ราษฎรนำไปปลูก
จำนวน 100 ไร 
4. มีส่ือ
ประชาสัมพันธ
โครงการฯ จำนวน 
1,000 ชุด 

ราษฎร โดยการ
สนับสนุนให
ราษฎรนำไปปลูก
จำนวน 100 ไร 
4. มีส่ือ
ประชาสัมพันธ
โครงการฯ จำนวน 
1,000 ชุด 

ราษฎร โดยการ
สนับสนุนให
ราษฎรนำไปปลูก
จำนวน 100 ไร 
4. มีส่ือ
ประชาสัมพันธ
โครงการฯ จำนวน 
1,000 ชุด 

แกราษฎร โดย
การสนับสนุนให
ราษฎรนำไปปลูก
จำนวน 100 ไร 
4. มีส่ือ
ประชาสัมพันธ
โครงการฯ จำนวน 
1,000 ชุด 

F1A3  10. โครงการอนุรักษ
และการใชประโยชน
จากยางนาอยาง
ยั่งยืน 

โครงการฟนฟูสภาพ
ปาตามโครงการอาง
เก็บน้ำหวยน้ำรี อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ  
จ.อุตรดิตถ 

463,300 1. บำรุงรักษา
แปลงทดลอง 
จำนวน 10 ไร     
2. ไดอนุรักษพันธุ
พืชทองถิ่น พรอม
ทั้งสรางรายไดให
ราษฎรโดย
สนับสนุนให
ราษฎรนำไปปลูก 
จำนวน 100 ไร   
3. มีส่ือ
ประชาสัมพันธ
โครงการฯ จำนวน 
1,000 ชุด 

463,300 1. บำรุงรักษา
แปลงทดลอง 
จำนวน 10 ไร      
2. ไดอนุรักษพันธุ
พืชทองถิ่น พรอม
ทั้งสรางรายไดให
ราษฎรโดย
สนับสนุนให
ราษฎรนำไปปลูก 
จำนวน 100 ไร   
3. มีส่ือ
ประชาสัมพันธ
โครงการฯ จำนวน 
1,000 ชุด 

463,300 1. บำรุงรักษา
แปลงทดลอง 
จำนวน 10 ไร     
2. ไดอนุรักษพันธุ
พืชทองถิ่น พรอม
ทั้งสรางรายไดให
ราษฎรโดย
สนับสนุนให
ราษฎรนำไปปลูก 
จำนวน 100 ไร   
3. มีส่ือ
ประชาสัมพันธ
โครงการฯ จำนวน 
1,000 ชุด 

463,300 1. บำรุงรักษา
แปลงทดลอง 
จำนวน 10 ไร     
2. ไดอนุรักษพันธุ
พืชทองถิ่น พรอม
ทั้งสรางรายไดให
ราษฎรโดย
สนับสนุนใหราษฎร
นำไปปลูก จำนวน 
100 ไร   
3. มีส่ือ
ประชาสัมพันธ
โครงการฯ จำนวน 
1,000 ชุด 

463,300 1. บำรุงรักษา
แปลงทดลอง 
จำนวน 10 ไร     
2. ไดอนุรักษพันธุ
พืชทองถิ่น พรอม
ทั้งสรางรายไดให
ราษฎรโดย
สนับสนุนให
ราษฎรนำไปปลูก 
จำนวน 100 ไร   
3. มีส่ือ
ประชาสัมพันธ
โครงการฯ จำนวน 
1,000 ชุด 

โครงการฟนฟู
สภาพปาตาม
โครงการอาง
เก็บน้ำหวย
น้ำรอีัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สำนักบริหาร
พ้ืนทีอ่นรุักษ
ที่ 11 
(พิษณุโลก) 

F1A3  11. โครงการอนุรักษ
และการใชประโยชน
จากขาปาอยางยั่งยืน 

โครงการฟนฟูสภาพ
ปาตามโครงการอาง
เก็บน้ำหวยน้ำรี อัน
เนื่องมากจาก
พระราชดำริ  
จ.อุตรดิตถ 

855,500 1. ไดกลาขาปามี
คุณภาพและมี
ขนาดที่เหมาะสม 
พรอมที่จะนำไป
สนับสนุนทองถิ่น
เพื่อเปนการ
อนุรักษและใช
ประโยชนอยาง
ยั่งยืน           
2. มีแปลงทดลอง
ในการปลูกจำนวน 
10 ไร                                   
3. ไดอนุรักษพันธุ
พืชทองถิ่นและ
สรางรายไดแก

855,500 1. ไดกลาขาปามี
คุณภาพและมี
ขนาดที่เหมาะสม 
พรอมที่จะนำไป
สนับสนุนทองถิ่น
เพื่อเปนการ
อนุรักษและใช
ประโยชนอยาง
ยั่งยืน           
2. มีแปลงทดลอง
ในการปลูกจำนวน 
10 ไร                                   
3. ไดอนุรักษพันธุ
พืชทองถิ่นและ
สรางรายไดแก

855,500 1. ไดกลาขาปามี
คุณภาพและมี
ขนาดที่เหมาะสม 
พรอมที่จะนำไป
สนับสนุนทองถิ่น
เพื่อเปนการ
อนุรักษและใช
ประโยชนอยาง
ยั่งยืน           
2. มีแปลงทดลอง
ในการปลูกจำนวน 
10 ไร                                   
3. ไดอนุรักษพันธุ
พืชทองถิ่นและ
สรางรายไดแก

855,500 1. ไดกลาขาปามี
คุณภาพและมี
ขนาดที่เหมาะสม 
พรอมที่จะนำไป
สนับสนุนทองถิ่น
เพื่อเปนการ
อนุรักษและใช
ประโยชนอยาง
ยั่งยืน           
2. มีแปลงทดลอง
ในการปลูกจำนวน 
10 ไร                                   
3. ไดอนุรักษพันธุ
พืชทองถิ่นและ
สรางรายไดแก

855,500 1. ไดกลาขาปามี
คุณภาพและมี
ขนาดที่เหมาะสม 
พรอมที่จะนำไป
สนับสนุนทองถิ่น
เพื่อเปนการ
อนุรักษและใช
ประโยชนอยาง
ยั่งยืน           
2. มีแปลงทดลอง
ในการปลูกจำนวน 
10 ไร                                   
3. ไดอนุรักษพันธุ
พืชทองถิ่นและ
สรางรายไดแก

โครงการฟนฟู
สภาพปาตาม
โครงการอาง
เก็บน้ำหวย
น้ำรอีัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สำนักบริหาร
พ้ืนทีอ่นรุักษ
ที่ 11 
(พิษณุโลก) 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
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หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ราษฎรโดย
สนับสนุนให
ราษฎรนำไปปลูก
จำนวน 100 ไร                             
4. มีส่ือ
ประชาสัมพันธ
โครงการฯ จำนวน 
1,000 ชุด  

ราษฎรโดย
สนับสนุนใหราษฎร
นำไปปลูกจำนวน 
100 ไร                             
4. มีส่ือ
ประชาสัมพันธ
โครงการฯ จำนวน 
1,000 ชุด  

ราษฎรโดย
สนับสนุนให
ราษฎรนำไปปลูก
จำนวน 100 ไร                             
4. มีส่ือ
ประชาสัมพันธ
โครงการฯ จำนวน 
1,000 ชุด  

ราษฎรโดย
สนับสนุนใหราษฎร
นำไปปลูกจำนวน 
100 ไร                             
4. มีส่ือ
ประชาสัมพันธ
โครงการฯ จำนวน 
1,000 ชุด  

ราษฎรโดย
สนับสนุนให
ราษฎรนำไปปลูก
จำนวน 100 ไร                             
4. มีส่ือ
ประชาสัมพันธ
โครงการฯ จำนวน 
1,000 ชุด  

F1A3  12. โครงการปลูก
รักษาทรัพยากรอุม
นองหรือชอหยก 

พื้นที่โครงการอันเนื่อง 
มาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระนางเจา
สิริกิต์ิ จ.นครสวรรค  
ต.หนองบัว อ.หนอง
บัว จ.นครสวรรค 

12,000 1. เพาะชำ
ขยายพันธุกลา
อุมนองหรือชอ
หยก จำนวน 
500 ตน (กลา)      
2. ปลูกเสริม
ธรรมชาติเพื่อ
เพิ่มพันธุกรรม
พืชอุมนองหรือ
ชอหยก ในพื้นที่
ที่ปลอดภัยและมี
สภาวะแวดลอม
ที่เหมาะสม เนื้อ
ที่ 3 ไร 

12,000 1. เพาะชำ
ขยายพันธุกลาอุม
นองหรือชอหยก 
จำนวน 500 ตน 
(กลา)       
2. ปลูกเสริม
ธรรมชาติเพื่อเพิ่ม
พันธุกรรมพืชอุม
นองหรือชอหยก 
ในพื้นที่ที่ปลอดภัย
และมีสภาวะ
แวดลอมที่
เหมาะสม เนื้อที่ 3 
ไร 

12,000 1. เพาะชำ
ขยายพันธุกลา
อุมนองหรือชอ
หยก จำนวน 
500 ตน (กลา)      
2. ปลูกเสริม
ธรรมชาติเพื่อ
เพิ่มพันธุกรรม
พืชอุมนองหรือ
ชอหยก ในพื้นที่
ที่ปลอดภัยและมี
สภาวะแวดลอม
ที่เหมาะสม เนื้อ
ที่ 3 ไร 

12,000 1. เพาะชำ
ขยายพันธุกลาอุม
นองหรือชอหยก 
จำนวน 500 ตน 
(กลา)       
2. ปลูกเสริม
ธรรมชาติเพื่อเพิ่ม
พันธุกรรมพืชอุม
นองหรือชอหยก 
ในพื้นที่ที่
ปลอดภัยและมี
สภาวะแวดลอมที่
เหมาะสม เนื้อที่ 
3 ไร 

12,000 1. เพาะชำ
ขยายพันธุกลา
อุมนองหรือชอ
หยก จำนวน 
500 ตน (กลา)      
2. ปลูกเสริม
ธรรมชาติเพื่อ
เพิ่มพันธุกรรม
พืชอุมนองหรือ
ชอหยก ในพื้นที่
ที่ปลอดภัยและมี
สภาวะแวดลอม
ที่เหมาะสม เนื้อ
ที่ 3 ไร 

โครงการอนั
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ
สมเด็จพระ
นางเจาสิรกิิติ์ 
จ.นครสวรรค 
สำนักบริหาร
พ้ืนทีอ่นรุักษ
ที่ 12  
(นครสวรรค) 

F1A3 13. โครงการปลูก
รักษาทรัพยากรสน
สองใบหรือเกี๊ยะดำ 

เขตรักษาพันธุสัตว
ปาเขาสนามเพรียง 
(บริเวณยอดเขาสน) 
ต.โกสัมพี อ.โกสัมพี
นคร จ.กำแพงเพชร 

12,000 1. เพาะ
ขยายพันธุกลา
สนสองใบหรือ
เกี๊ยะดำ จำนวน 
2,500 กลา  
2. ปลูกเสริม
ธรรมชาติเพื่อ
เพิ่มพันธุกรรม
พืชสนองใบหรือ
เกี๊ยะดำ ในพื้นที่
ที่ปลอดภัยและมี
สภาวะแวดลอม
ที่เหมาะสม พื้นที่
ประมาณ 194-
0-92 ไร 

- – - – - – - – เขตรกัษา
พันธุสัตวปา
เขาสนาม
เพรยีง สำนกั
บริหารพ้ืนที่
อนรุักษที่ 12  
(นครสวรรค) 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
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หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F1A3  14. โครงการ
ขยายพันธุพืชหายาก
ตามโครงการอนุรักษ
พันธุพืชหายาก อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 

อุทยานแหงชาติดอย
ภูคา ต.ภูคา อ.ปว  
จ.นาน 

งบปกติ ขยายพันธุชมพูภู
คา จำนวน 600 
ตน กวมภูคา 
จำนวน 1,000 ตน 
กวมขาว จำนวน 
300 ตน กลวยศรี
นาน จำนวน 200 
ตน รางจืดตนภูคา 
จำนวน 1,000 ตน 
และพญาไม 
จำนวน 1,000 ตน 

งบปกติ ขยายพันธุชมพูภู
คา จำนวน 600 
ตน กวมภูคา 
จำนวน 1,000 ตน 
กวมขาว จำนวน 
300 ตน กลวยศรี
นาน จำนวน 200 
ตน รางจืดตนภูคา 
จำนวน 1,000 ตน 
และพญาไม 
จำนวน 1,000 ตน 

งบปกติ ขยายพันธุชมพูภู
คา จำนวน 600 
ตน กวมภูคา 
จำนวน 1,000 
ตน กวมขาว 
จำนวน 300 ตน 
กลวยศรีนาน 
จำนวน 200 ตน 
รางจืดตนภูคา 
จำนวน 1,000 
ตน และพญาไม  
จำนวน 1,000 ตน 

งบปกติ ขยายพันธุชมพูภ ู
คา จำนวน 600 
ตน กวมภูคา 
จำนวน 1,000 ตน 
กวมขาว จำนวน 
300 ตน กลวยศรี
นาน จำนวน 200 
ตน รางจืดตนภูคา 
จำนวน 1,000 ตน 
และพญาไม 
จำนวน 1,000 ตน 

งบปกติ ขยายพันธุชมพูภู
คา จำนวน 600 
ตน กวมภูคา 
จำนวน 1,000 
ตน กวมขาว 
จำนวน 300 ตน 
กลวยศรีนาน 
จำนวน 200 ตน 
รางจืดตนภูคา 
จำนวน 1,000 
ตน และพญาไม  
จำนวน 1,000 ตน 

อุทยาน
แหงชาติดอย
ภูคา สำนัก
บริหารพ้ืนที่
อนรุักษที่ 13 
(แพร)  

F1A3  15.โครงการปลูก
รักษาพันธุกรรมไม
กำยาน สถานี
พัฒนาการเกษตรที่
สูงตามพระราชดำริ 
บานปางขอน 

สถานีพัฒนาการ
เกษตรที่สูงตาม
พระราชดำริ บาน
ปางขอน 

252,000 เพาะชำกลาไม
กำยาน จำนวน 
20,000 กลา ใน
พื้นที่ 500 ไร  

252,000 เพาะชำกลาไม
กำยาน จำนวน 
20,000 กลา ใน
พื้นที่ 500 ไร  

252,000 เพาะชำกลาไม
กำยาน จำนวน 
20,000 กลา ใน
พื้นที่ 500 ไร  

252,000 เพาะชำกลาไม
กำยาน จำนวน 
20,000 กลา ใน
พื้นที่ 500 ไร  

252,000 เพาะชำกลาไม
กำยาน จำนวน 
20,000 กลา ใน
พื้นที่ 500 ไร  

สถานี
พัฒนาการ
เกษตรที่สูง
ตาม
พระราชดำริ 
บานปางขอน 
สำนักบริหาร
พ้ืนทีอ่นรุักษ
ที่ 15 
(เชยีงราย) 

F1A3 16. โครงการอนุรักษ
พันธุกลวยไมรองเทา
นารีอินทนนตาม
พระราชดำริในพื้นที่
ภาคเหนือ (ดอยอิน
ทนนท) 

อุทยานแหงชาติดอย
อินทนนท จ.เชียงใหม 

250,000 1. สำรวจพันธุ
กลวยไม  
2. ขยายพันธุ
กลวยไม 

250,000 1. สำรวจพันธุ
กลวยไม  
2. ขยายพันธุ
กลวยไม 

250,000 1. สำรวจพันธุ
กลวยไม  
2. ขยายพันธุ
กลวยไม 

250,000 1. สำรวจพันธุ
กลวยไม  
2. ขยายพันธุ
กลวยไม 

250,000 1. สำรวจพันธุ
กลวยไม  
2. ขยายพันธุ
กลวยไม 

โครงการ
อนรุักษพันธุ
กลวยไม
รองเทานาร ี
อินทนนตาม
พระราชดำร ิ
ในพ้ืนที่
ภาคเหนือ 
(ดอยอนิ-
ทนนท) สำนัก
บริหารพ้ืนที่
อนรุักษที่ 16 
(เชยีงใหม) 

F1A3 17. โครงการ
รวบรวมขยายพันธุ
และสงเสริมการปลูก

พื้นที่โครงการอนุรักษ
ตนรักและภูมิปญญา
การเจาะเกบ็ยางรัก

268,000 1. รวบรวมเมล็ด
พันธุตนรัก         
2. เพาะชำ 

200,000 1. รวบรวมเมล็ด
พันธุตนรัก         
2. เพาะชำ 

200,000 1. รวบรวมเมล็ด
พันธุตนรัก         
2. เพาะชำ 

200,000 1. รวบรวมเมล็ด
พันธุตนรัก         
2. เพาะชำ 

200,000 1. รวบรวมเมล็ด
พันธุตนรัก         
2. เพาะชำ 

โครงการ
อนรุักษตนรกั
และภูมิ
ปญญาการ
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
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หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ตนรัก ในพื้นที่
อุทยานแหงชาติแม
ตะไคร จ.เชียงใหม 

ตามพระราชดำริ     
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ต.ออน
ใต อ.สันกำแพง  
จ.เชียงใหม เขต
อุทยานแหงชาติแม
ตะไคร 

ขยายพันธุ จำนวน 
20,000 กลา            
3. สงเสริมชุมชน
นำตนรักที่เพาะ
ไดไปปลูกใน
พื้นที่อุทยาน
แหงชาติแม
ตะไครและพื้นที่
อื่นตอไป 

ขยายพันธุ จำนวน 
20,000 กลา            
3. สงเสริมชุมชน
นำตนรักที่เพาะ
ไดไปปลูกในพื้นที่
อุทยานแหงชาติ
แมตะไครและ
พื้นที่อื่นตอไป 

ขยายพันธุ จำนวน 
20,000 กลา            
3. สงเสริมชุมชน
นำตนรักที่เพาะ
ไดไปปลูกในพื้นที่
อุทยานแหงชาติ
แมตะไครและ
พื้นที่อื่นตอไป 

ขยายพันธุ จำนวน 
20,000 กลา            
3. สงเสริมชุมชน
นำตนรักที่เพาะ
ไดไปปลูกในพื้นที่
อุทยานแหงชาติ
แมตะไครและ
พื้นที่อื่นตอไป 

ขยายพันธุ จำนวน 
20,000 กลา            
3. สงเสริมชุมชน
นำตนรักที่เพาะ
ไดไปปลูกใน
พื้นที่อุทยาน
แหงชาติแม
ตะไครและพื้นที่
อื่นตอไป 

เจาะเก็บยาง
รักตาม
พระราชดำริ     
สมเด็จ
พระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมาร ีสำนกั
บริหารพ้ืนที่
อนรุักษที่ 16 
(เชยีงใหม)  

รวม 17 โครงการ 4,038,640 
 

3,578,640 
 

3,578,640 
 

3,463,640 
 

3,463,640 
 

 
F2A4 1. โครงการอนุรักษ

ภูมิปญญาการเจาะ
เก็บยางรัก ในพื้นที่
อุทยานแหงชาติแม
ตะไคร 

พื้นที่โครงการอนุรักษ
ตนรักและภูมิปญญา
การเจาะเกบ็ยางรัก
ตามพระราชดำริ     
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ต.ออน
ใต อ.สันกำแพง จ.
เชียงใหม เขตอุทยาน
แหงชาติแมตะไคร 

134,000 1. รักษาภูมิ
ปญญาในการ
เจาะเก็บยางรัก
ใหคงอยูตลอดไป      
2. มียางรัก
คุณภาพดีไวใช
งานของราชการ 
3. รักษาภูมิ
ปญญาการเจาะ
เก็บยางรัก เปน
อาชีพสำหรับ
ราษฎร 
กอใหเกิดรายได
และใชประโยชน
อยางยั่งยืน 

134,000 1. รักษาภูมิ
ปญญาในการ
เจาะเก็บยางรัก
ใหคงอยูตลอดไป      
2. มียางรัก
คุณภาพดีไวใช
งานของราชการ 
3. รักษาภูมิ
ปญญาการเจาะ
เก็บยางรัก เปน
อาชีพสำหรับ
ราษฎร กอใหเกิด
รายไดและใช
ประโยชนอยาง
ยั่งยืน 

134,000 1. รักษาภูมิ
ปญญาในการ
เจาะเก็บยางรัก
ใหคงอยูตลอดไป      
2. มียางรัก
คุณภาพดีไวใช
งานของราชการ 
3. รักษาภูมิ
ปญญาการเจาะ
เก็บยางรัก เปน
อาชีพสำหรับ
ราษฎร กอใหเกิด
รายไดและใช
ประโยชนอยาง
ยั่งยืน 

134,000 1. รักษาภูมิ
ปญญาในการ
เจาะเก็บยางรัก
ใหคงอยูตลอดไป      
2. มียางรัก
คุณภาพดีไวใช
งานของราชการ 
3. รักษาภูมิ
ปญญาการเจาะ
เก็บยางรัก เปน
อาชีพสำหรับ
ราษฎร กอใหเกิด
รายไดและใช
ประโยชนอยาง
ยั่งยืน 

134,000 1. รักษาภูมิ
ปญญาในการ
เจาะเก็บยางรัก
ใหคงอยูตลอดไป      
2. มียางรัก
คุณภาพดีไวใช
งานของราชการ  
3. รักษาภูมิ
ปญญาการเจาะ
เก็บยางรัก เปน
อาชีพสำหรับ
ราษฎร กอใหเกิด
รายไดและใช
ประโยชนอยาง
ยั่งยืน 

โครงการ
อนรุักษตนรกั
และภูมิ
ปญญาการ
เจาะเก็บยาง
รักตาม 
พระราชดำริ     
สมเด็จ 
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมาร ีสำนกั
บริหารพ้ืนที่
อนรุักษที่ 16 
(เชยีงใหม) 

 
รวม 1 โครงการ 134,000 

 
134,000 

 
134,000 

 
134,000 

 
134,000 

  

F2A5 1. โครงการจัดทำ
ฐานขอมูลตัวอยาง
พรรณไมแหง 
กิจกรรมงาน
พัฒนาการ ปาไม          
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

กลุมงาน
พฤกษศาสตรปาไม   
กรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปาและพันธุพืช 

336,000 บันทึกขอมูล
ตัวอยางพรรณไม
แหงลงใน
ฐานขอมูล 
BRAHMS  

336,000 บันทึกขอมูล
ตัวอยางพรรณไม
แหงลงใน
ฐานขอมูล 
BRAHMS  

336,000 บันทึกขอมูล
ตัวอยางพรรณ
ไมแหงลงใน
ฐานขอมูล 
BRAHMS  

336,000 บันทึกขอมูล
ตัวอยางพรรณไม
แหงลงใน
ฐานขอมูล 
BRAHMS  

336,000 บันทึกขอมูล
ตัวอยางพรรณไม
แหงลงใน
ฐานขอมูล 
BRAHMS  

กลุมงาน 
พฤกษศาสตร
ปาไม 
สำนักวิจัย
การอนรุักษ
ปาไมและ
พันธุพืช 

รวม 1 โครงการ 336,000 
 

336,000 
 

336,000 
 

336,000 
 

336,000 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
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หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F3A8 1. โครงการสราง
จิตสำนึกแปลง
ทรัพยากรไมดอกหอม 
เพื่อการอนุรักษ
พันธุกรรมอันเนื่องมา 
จากพระราชดำริ ของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี อุทยาน
แหงชาติเขาสก 

พื้นที่แปลงไมดอก
หอมภายใตโครงการ
อนุรักษพันธกุรรมพืช
ตามแนวพระราชดำริ
ฯ ทุงตาหนอน อ.
พนม จ.สุราษฏรธาน ี

105,000 1. จัดทำปายชื่อ
แปลงไมดอก
หอม จำนวน 1 
ปาย  
2. จัดทำปาย
ตนไม จำนวน 
20 ปาย  
3. จัดทำเสนทาง
ศึกษาธรรมชาติ 
จำนวน 1 เสนทาง  
4. ซอมบำรุง
เสนทางศึกษา
ธรรมชาติ จำนวน 
1 เสนทาง 

83,000 1. ซอมบำรุง ปรับ
ภูมิทัศนแปลงและ
เสนทางเดินศึกษา
ธรรมชาติ  
2. ทำปายชือ่
ตนไมแปลงไม
ดอกหอม 

83,000 1. ซอมบำรุง 
ปรับภูมิทัศน
แปลงและ
เสนทางเดิน
ศึกษาธรรมชาติ  
2. ทำปายชือ่
ตนไมแปลงไม
ดอกหอม 

83,000 1. ซอมบำรุง ปรับ
ภูมิทัศนแปลงและ
เสนทางเดินศึกษา
ธรรมชาติ  
2. ทำปายชือ่ตนไม
แปลงไมดอกหอม 

83,000 1. ซอมบำรุง ปรับ
ภูมิทัศนแปลงและ
เสนทางเดินศึกษา
ธรรมชาติ  
2. ทำปายชือ่
ตนไมแปลงไม
ดอกหอม 

อุทยาน
แหงชาติเขา
สก สำนกั
บริหารพ้ืนที่
อนรุักษที่ 4 
(สุราษฎร
ธานี) 

F3A8 2. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
อนุรักษผักกาดหิน
คลองลานและ
ทรัพยากรขางเคียง 

อุทยานแหงชาติ
คลองลาน บริเวณ
น้ำตกคลองลาน 

10,000 1. เพื่อสงวนและ
อนุรักษไวซ่ึงสาย
พันธุของผักกาด
หินคลองลาน และ
ชนิดพันธุอื่นๆ ที่
อยูในระบบนิเวศ
เดียวกัน  
2. เพื่อเพิ่มความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพในพื้นที่
อุทยานแหงชาติ
คลองลาน        
3. เพื่อเพิ่ม
เอกลักษณทาง
พันธุพืชในพื้นที่
อุทยานแหงชาติ
คลองลาน 

10,000 1. เพื่อสงวนและ
อนุรักษไวซ่ึงสาย
พันธุของผักกาด
หินคลองลาน และ
ชนิดพันธุอื่นๆ ที่
อยูในระบบนิเวศ
เดียวกัน  
2. เพื่อเพิ่มความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพในพื้นที่
อุทยานแหงชาติ
คลองลาน        
3. เพื่อเพิ่ม
เอกลักษณทาง
พันธุพืชในพื้นที่
อุทยานแหงชาติ
คลองลาน 

10,000 1. เพื่อสงวนและ
อนุรักษไวซ่ึงสาย
พันธุของผักกาด
หินคลองลาน และ
ชนิดพันธุอื่นๆ ที่
อยูในระบบนิเวศ
เดียวกัน  
2. เพื่อเพิ่มความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพในพื้นที่
อุทยานแหงชาติ
คลองลาน        
3. เพื่อเพิ่ม
เอกลักษณทาง
พันธุพืชในพื้นที่
อุทยานแหงชาติ
คลองลาน 

10,000 1. เพื่อสงวนและ
อนุรักษไวซ่ึงสาย
พันธุของผักกาด
หินคลองลาน และ
ชนิดพันธุอื่นๆ ที่
อยูในระบบนิเวศ
เดียวกัน  
2. เพื่อเพิ่มความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพในพื้นที่
อุทยานแหงชาติ
คลองลาน        
3. เพื่อเพิ่ม
เอกลักษณทาง
พันธุพืชในพื้นที่
อุทยานแหงชาติ
คลองลาน 

10,000 1. เพื่อสงวนและ
อนุรักษไวซ่ึงสาย
พันธุของผักกาด
หินคลองลาน 
และชนิดพันธุอื่นๆ 
ที่อยูในระบบ
นิเวศเดียวกัน  
2. เพื่อเพิ่มความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพในพื้นที่
อุทยานแหงชาติ
คลองลาน        
3. เพื่อเพิ่ม
เอกลักษณทาง
พันธุพืชในพื้นที่
อุทยานแหงชาติ
คลองลาน 

อุทยาน
แหงชาติคลอง
ลาน สำนกั 
บริหารพ้ืนที่
อนรุักษที่  
12 
(นครสวรรค) 

F3A8 3. โครงการสงเสริม
การเรียนรูและสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชปาชายเลน 

ศูนยศึกษาธรรมชาติ
ปาชายเลนอาวคุง
กระเบนและศูนย
ศึกษาและพัฒนา ปา
ไม อาวคุงกระเบน  
จ.จันทบุรี 

150,000 ศูนยศึกษา
ธรรมชาติปาชาย
เลนอาวคุง
กระเบนมีผูเขา
มาศึกษาดูงาน 
และทองเทีย่ว

150,000 ศูนยศึกษา
ธรรมชาติปาชาย
เลนอาวคุง
กระเบนมีผูเขามา
ศึกษาดูงาน และ
ทองเที่ยวพักผอน

200,000 ศูนยศึกษา
ธรรมชาติปาชาย
เลนอาวคุง
กระเบนมีผูเขา
มาศึกษาดูงาน 
และทองเที่ยว

200,000 ศูนยศึกษา
ธรรมชาติปาชาย
เลนอาวคุง
กระเบนมีผูเขามา
ศึกษาดูงาน และ
ทองเที่ยวพักผอน

200,000 ศูนยศึกษา
ธรรมชาติปาชาย
เลนอาวคุง
กระเบนมีผูเขา
มาศึกษาดูงาน 
และทองเที่ยว

ศูนยศึกษา 
และพัฒนาปา
ไม อาว 
คุงกระเบน   
จ.จันทบุรี 
สำนักสนอง



หนา 112                                                                                                                                                                                                   แผนแมบท อพ.สธ.-อส. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจกรรม ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

พักผอนหยอนใจ
ไมนอยกวา 
300,000 คน/ป  

หยอนใจไมนอย
กวา 300,000 
คน/ป  

พักผอนหยอนใจ
ไมนอยกวา 
300,000 คน/ป  

หยอนใจไมนอย
กวา 300,000 
คน/ป  

พักผอนหยอนใจ
ไมนอยกวา 
300,000 คน/ป  

งาน
พระราชดำร ิ

F3A8 4. โครงการสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยากร
ปาลมไทย 

โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่อง 
มาจากพระราชดำริฯ 
ต.คลองชะอุม อ.พนม     
จ.สุราษฎรธาน ี

60,000 1. จัดปายส่ือ
ความหมาย 5 
ปาย       
2. ซอมบำรุง
เสนทางศึกษา 
พันธุไม 1 เสนทาง       
3. จัดนิทรรศการ 
1 คร้ัง 

60,000 1. จัดปายส่ือ
ความหมาย 5 
ปาย       
2. ซอมบำรุง
เสนทางศึกษา 
พันธุไม 1 เสนทาง       
3. จัดนิทรรศการ 
1 คร้ัง 

60,000 1. จัดปายส่ือ
ความหมาย 5 
ปาย       
2. ซอมบำรุง
เสนทางศึกษา 
พันธุไม 1 
เสนทาง       
3. จัดนิทรรศการ 
1 คร้ัง 

60,000 1. จัดปายส่ือ
ความหมาย 5 
ปาย       
2. ซอมบำรุง
เสนทางศึกษา 
พันธุไม 1 เสนทาง       
3. จัดนิทรรศการ 
1 คร้ัง 

60,000 1. จัดปายส่ือ
ความหมาย 5 
ปาย       
2. ซอมบำรุง
เสนทางศึกษา 
พันธุไม 1 เสนทาง       
3. จัดนิทรรศการ 
1 คร้ัง 

สวน 
ประสาน
โครงการ
พระราชดำริ
และกจิการ
พิเศษ สำนกั
บริหารพ้ืนที่
อนรุักษที่ 4  
(สุราษฎรธานี) 

F3A8 5. กิจกรรมการ
จัดทำ/ดูแล เว็บไซต
อพ.สธ. – อส. 

  เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 

อพ.สธ. 

 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 

อพ.สธ. 

 เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 

อพ.สธ. 

 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 

อพ.สธ. 

 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 

อพ.สธ. 

 

รวม 5 โครงการ 325,000 
 

303,000 
 

353,000 
 

353,000 
 

353,000 
 

 
รวมทั้งสิ้น 30 โครงการ 5,992,640  5,442,640  5,492,640  5,377,640  5,377,640   

 
 
 
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 
 

 


