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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
ตารางการสรุปโครงการสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ  งบประมาณแผ่นดิน ในงบประมาณประจ าปี 2564 
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กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค ์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หมายเหตุ 
F1A1 1. โครงการปกปักรักษา

พันธุกรรมพืชป่าชายเลนในพ้ืนท่ี
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้ง
กระเบนฯ จ.จันทบุร ี

ดแูลรักษาทรัพยากรป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน เพื่อ
เป็นแหล่งอนุรักษ ์และศึกษาการพัฒนาป่าไม ้

200,000 ทราบพัฒนาการของต้นไม้และป่าไม้ทั้งทางด้านการ
เจริญเติบโต โครงสร้างป่า การร่วงหล่นของซากพืชเพื่อใช้
ในการจัดการทรัพยากรป่าชายเลน พร้อมท้ังเป็นแหล่ง
รวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรมป่าชายเลนเพื่อให้
ประชาชนและเยาวชนเกิดจติส านกึในการอนุรักษ์
ทรัพยากรในพื้นที ่

 

F1A1 2. โครงการปกปักทรัพยากร 
"ค้างคาวกิตติ (Craseonycteris 
thonglongyai)" ในพื้นที่อุทยาน
แห่งชาติไทรโยค จ.กาญจนบรุ ี

ปกปักรักษาจ านวนประชากรและถิ่นที่อยู่อาศัยของ 
"ค้างคาวกิตติ (Craseonycteris thonglongyai)" ใน
พื้นที่อุทยานแห่งชาติไทรโยค 

งบลาดตระเวน สามารถป้องกันการลักลอบท าลาย/จับไปขาย และปกป้อง
แหล่งที่อยู่อาศัยของ "ค้างคาวกิตติ (Craseonycteris 
thonglongyai)" ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติไทรโยค 

 

F1A1 3. โครงการปกปักทรัพยากร "ปู
ราชินี (Thaiphusa sirikit) และ
ปูเจ้าฟ้า (Phricotelphu 
sirindhorn)" ในพื้นที่อุทยาน
แห่งชาติไทรโยค จ.กาญจนบรุ ี

ปกปักรักษาจ านวนประชากรและถิ่นที่อยู่อาศัยของ ปู
ราชินี (Thaiphusa sirikit) และปเูจ้าฟ้าหรือปูเจ้าฟ้าสิ
รินธร (Phricotelphu sirindhorn) ในพื้นที่อุทยาน
แห่งชาติไทรโยค 

งบลาดตระเวน สามารถป้องกันการลักลอบท าลาย/จับไปขาย และปกป้อง
แหล่งที่อยู่อาศัยของ ปูราชินี (Thaiphusa sirikit) และปู
เจ้าฟ้าหรือปูเจ้าฟ้าสริินธร (Phricotelphu sirindhorn) 
ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติไทรโยค 

 

F1A1 4. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
กล้วยไม้เอื้องเขาพระวิหาร 

1. เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยไมเ้อื้องเขาพระวิหาร 
(Vandopsis lissochiloides) อันเป็นการสนองงานตาม
พระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช อัน

188,800 1. สามารถอนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยไม้เอื้องเขาพระวิหาร 
(Vandopsis lissochiloides) ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขา
พระวิหาร ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
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กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค ์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หมายเหตุ 
(Vandopsis lissochiloides) ใน
อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร 

เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2. เพื่อส ารวจและรวบรวมสายพันธุ์กล้วยไมเ้อื้องเขา
พระวิหาร (Vandopsis lissochiloides) ในอุทยาน
แห่งชาติเขาพระวิหาร  
จ.อุบลราชธานีและ จ.ศรีสะเกษ 
3. ก าหนดพื้นที่ปกปักพันธุกรรมกล้วยไม้ป่าในพ้ืนท่ีป่า
ดั้งเดิมหรือระบบนเิวศธรรมชาตดิัง้เดิม (In situ) ในพื้นที่
อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร 

2. มีฐานข้อมูลกล้วยไม้ป่าเอื้องเขาพระวิหาร (Vandopsis 
lissochiloides) ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาการปลูกเลี้ยง ขยายพันธุ์เพือ่การอนุรักษ ์ฟื้นฟู และ
จ าหน่ายเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อไปได ้
3. สามารถเป็นข้อมูลส าหรับสรา้งกระบวนการเรียนรู้และ
สร้างจิตส านึกเกีย่วกับการอนุรักษพ์ันธุกรรมพืชโดยเฉพาะ
กล้วยไม้ป่า แก่หน่วยงานเจ้าของพื้นที่โครงการ หน่วยงาน
ภาครัฐอ่ืนๆ สถานศึกษาและองคก์รปกครองท้องถิ่น  
4. เป็นแหล่งรวบรวมพันธ์ุกล้วยไมเ้อื้องเขาพระวิหาร 
(Vandopsis lissochiloides) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในด้าน
การศึกษาวิจัยดา้นพฤกษศาสตร ์และเป็นปจัจัยสนับสนุน
ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้อีกทางหนึ่ง 

F1A1 5. โครงการปกปักทรัพยากรใน
พื้นที่ปกปักป่าโมกราชินี (เขา
ชอนเดื่อ) ในเขตวนอุทยานถ้ า
เพชร-ถ้ าทอง จ.นครสวรรค ์

1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2. เพื่อปกปักรักษาทรัพยากรในพ้ืนท่ีแหล่งธรรมชาติซึ่ง
เป็นพื้นที่ในความรับผดิชอบของกรมอุทยานแห่งชาต ิ
สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างบูรณา
การ 
3. เพื่อให้ทราบข้อมูลฐานทรัพยากรที่ส าคัญในพื้นที่ 
อันได้แก่ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรกายภาพ  
และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปญัญา น ามารวบรวม
เป็นฐานข้อมูลไว้ใช้ประโยชนร์่วมกันในอนาคต 
4. เพื่อให้ทราบข้อมูลฐานทรัพยากรที่ส าคัญในพื้นที่ 
อันได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และ
ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมปิัญญา น ามารวบรวมเป็น
ฐานข้อมูลไว้ใช้ประโยชน์ร่วมกันในอนาคต 

35,000 1. ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมสนองพระราชด ารโิครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2. พ้ืนท่ีทางธรรมชาติและทรัพยากรจะเป็นหน่วยงาน
ราชการ สถานศึกษา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีเข้า
ร่วมสนองพระราชด าร ิเพื่อการน าไปใช้ประโยชนร์่วมกัน
ต่อไปในพ้ืนท่ีไดร้ับการปกปักรักษาโดยการมสี่วนร่วมของ
ประชาชน 
3. ได้ทราบข้อมลูฐานทรัพยากรระดับพื้นที่ท้ัง 3 ฐาน อัน
ได้แก ่ทรัพยากรทางกายภาพ ทรพัยากรทาชีวภาพ และ
ทรัพยากรทางวัฒนธรรมและภูมิปญัญา เป็นฐานข้อมูล
ระดับพื้นท่ีส าหรับองค์กรต่างๆ ไมว่่า 
4. ประชาชนและเยาวชนได้เข้าใจถึงความส าคัญและ
ประโยชน์ของทรัพยากร รู้จักรักหวงแหน และเกิดเครือข่าย
อาสาสมัครปกปักรักษาทรัพยากรทั้งในระดับหมู่บ้าน ต าบล 
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กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค ์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หมายเหตุ 
5. เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนให้ประชาชน และเยาวชน
ได้เข้าใจถึงความส าคญัและประโยชน์ของทรัพยากร ให้
รู้จักรักหวงแหน ด้วยการสนับสนนุให้มีเครือข่าย
อาสาสมัครปกปักรักษาทรัพยากรทั้งในระดับหมู่บ้าน 
ต าบล และหน่วยงานสถานศึกษา  
6. เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจยั และนักวิชาการ รวมถึง
เยาวชน และประชาชน ได้มสี่วนรว่มในการปกปัก
รักษาทรัพยากร ปลูกฟ้ืนฟูทรัพยากรและอนรุักษ์
พันธุกรรมพืชที่ส าคญั ตลอดจนศกึษาหาความรู้
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติในสาขาต่างๆ ตามความ
สนใจ 

และหน่วยงานสถานศึกษา 
5. นักวิจัย และนักวิชาการ รวมถึงเยาวชน และประชาชน 
ได้มสี่วนร่วมในการปกปักรักษาทรพัยากรและอนุรักษ์แหล่ง
พันธุกรรมพืช ตลอดจนศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติในสาขาต่างๆ ตามความสนใจ 

F1A1 6. โครงการปกปักพ้ืนท่ีโป่ง
ช้างเผือก ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่าห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธาน ี

ปกปักรักษาและมีฐานข้อมูลทรัพยากรในพ้ืนท่ี เป็น
แหล่งศึกษาเรยีนรู้ วิจัย ให้กับเยาวชน ประชาชน 
นักวิจัย และนักวิชาการในสาขาตา่งๆ 

54,000 1. พื้นที่ทางธรรมชาติและทรัพยากรในพ้ืนท่ีได้รับการปก
ปักรักษา 
2. ได้ทราบข้อมลูฐานทรัพยากรระดับพื้นที่ เป็นฐานข้อมูล
พื้นที่ขององค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเปน็หน่วยงานราชการ 
สถานศึกษา หรือองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นที่เข้าร่วม
สนองพระราชด าริ เพื่อการน าไปใช้ประโยชน์ร่วมกันต่อไป 

 

F1A1 7. โครงการปกปักทรัพยากรลาน
ป่าเทือกเขาสูง ในเขตโครงการ
อันเนื่องมาจากระราชด ารสิมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.นครสวรรค ์

เพื่อปกปักรักษาทรัพยากรในพ้ืนท่ีแหล่งธรรมชาต ิ 187,200 พื้นที่ทางธรรมชาติและทรัพยากรในพ้ืนท่ีได้รับการปกปัก
รักษาโดยการมสี่วนร่วมของประชาชน 

 

F1A1 8. โครงการปกปักทรัพยากรเขา
สน ในเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าเขา
สนามเพรียง จ.ก าแพงเพชร 

เพื่อปกปักรักษาทรัพยากรในพ้ืนท่ีแหล่งธรรมชาต ิ 20,000 พื้นที่ทางธรรมชาติและทรัพยากรในพ้ืนท่ีได้รับการปกปัก
รักษาโดยการมสี่วนร่วมของประชาชน 
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กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค ์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หมายเหตุ 
F1A1 9. โครงการปกปักพ้ืนท่ีทรัพยากร

แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติหุบปา่ตาด 
ในเขตห้ามล่าสตัว์ป่าถ้ าประทุน 
จ.อุทัยธาน ี

1. เพื่อปกปักรักษาทรัพยากรในพ้ืนท่ีแหล่งธรรมชาติซึ่ง
เป็นพื้นที่ในความรับผดิชอบของกรมอุทยานแห่งชาต ิ
สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างบูรณา
การ 
2. เพื่อให้ทราบข้อมูลฐานทรัพยากรที่ส าคัญในพื้นที่ 
อันได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพและ
ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมปิัญญา น ามารวบรวมเป็น
ฐานข้อมูลไว้ใช้ประโยชน์ร่วมกันในอนาคต 

19,000 1. ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมสนองพระราชด าริ 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมาร ี
2. พ้ืนท่ีทางธรรมชาติและทรัพยากรในพ้ืนท่ีได้รับการปก
ปัก รักษาโดยการมสี่วนร่วมของประชาชน 
3. ได้ทราบข้อมลูฐานทรัพยากรระดับพื้นที่ อันได้แก่ 
ทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรทางชีวภาพ และ
ทรัพยากรทางวัฒนธรรมและภูมิปญัญา เป็นฐานข้อมูล
ระดับพื้นท่ีส าหรับองค์กรต่างๆ ไมว่่าจะเป็นหน่วยงาน
ราชการ สถานศึกษา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ี
เข้าร่วมสนองพระราชด าร ิเพื่อการน าไปใช้ประโยชน์
ร่วมกันต่อไป 

 

F1A1 10. โครงการปกปักทรัพยากรเขา
หินเพลิง ในเขตวนอุทยานเขา
หลวง จ.นครสวรรค ์

1. เพื่อปกปักรักษาทรัพยากรในพ้ืนท่ีแหล่งธรรมชาติซึ่ง
เป็นพื้นที่ในความรับผดิชอบของกรมอุทยานแห่งชาต ิ
สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างบูรณา
การ 
2. เพื่อให้ทราบข้อมูลทรัพยากรที่ส าคัญในพื้นที่ อัน
ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และ
ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมปิัญญา น ามารวบรวมเป็น
ฐานข้อมูลไว้ใช้ประโยชน์ร่วมกันในอนาคต 

183,200 1. ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมสนองพระราชด าร ิ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

(อพ.สธ.) 

2. พื้นที่ทางธรรมชาติและทรัพยากรในพ้ืนท่ีได้รับการปก

ปักรักษาโดยการมสี่วนร่วมของประชาชน 

3. ได้ทราบข้อมลูทรัพยากรระดับพื้นที่ท้ัง 3 ฐาน อันได้แก่ 

ทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรทาชีวภาพ และ

ทรัพยากรทางวัฒนธรรมและภูมิปญัญา เป็นฐานข้อมูล

เพื่อการน าไปใช้ประโยชน์ร่วมกันต่อไป 

4. นักวิจัย และนักวิชาการ รวมถึงเยาวชน และประชาชน 

ได้มสี่วนร่วมในการปกปักทรัพยากร และศึกษาหาความรู้

เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติในสาขาต่างๆ ตามความสนใจ 
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กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค ์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หมายเหตุ 
F1A1 11. โครงการปกปักทรัพยากรไม้

กฤษณา ในเขตอุทยานแห่งชาติ 
คลองวังเจ้า จ.ก าแพงเพชร 

1. เพื่อปกปักรักษาไม้กฤษณา 
2. เพื่อทราบฐานข้อมูลไม้กฤษณาและทรัพยากรส าคัญ
อื่นในพื้นที่  
3. เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนให้ประชาชนและเยาชนได้
เข้าถึงความส าคญัและประโยชน์ของทรัพยากร 
4. เพื่อเปิดโอกาสใหเ้ยาวชน ประชาชน นักวิจัย และ
นักวิชาการ ได้มสี่วนร่วมในการปกปักทรัพยากรใน
พื้นที ่

120,000 1. ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมสนองพระราชด าร ิ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) 
2. ไม้กฤษณาและทรัพยากรในพ้ืนท่ีได้รับการปกป้อง 
3. ได้ทราบข้อมลูไม้กฤษณาและฐานทรัพยากรในระดับ
พื้นที ่
4. ประชาชนและเยาชนได้เข้าถึงความส าคญัและ
ประโยชน์ของไม้กฤษณา 
5. เยาวชน ประชาชน นักวิจัย และนักวิชาการ ไดม้ีส่วน
ร่วมในการปกปักทรัพยากรไม้กฤษณา 

 

F1A1 12. โครงการปกปักมหาพรหม
ราชินีบริเวณดอยเขยีว เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าลุม่น้ าปาย  
จ.แม่ฮ่องสอน 

เพื่อปกปักมหาพรหมราชินีในสภาพธรรมชาติบริเวณ
ดอยเขียว 

70,000 1. รักษาแหล่งก าเนิดตามธรรมชาติของมหาพรหมราชินีไว้
ได ้
2. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านนเิวศของต้นมหาพรหมราชิน ี

 

F1A2 1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมต้น
เท้ายายม่อม 

อนุรักษ์พันธุกรรมต้นเท้ายายม่อมในพื้นที่ป่าชายหาด 
พื้นที่ 10 ไร ่

50,000 ได้ข้อมลูพื้นฐานเกี่ยวกับการเจรญิเติบโต การกระจายพันธุ์
ของต้นเท้ายายม่อมเพื่อการศึกษาต่อเนื่อง 

 

F1A2 2. โครงการส ารวจรวบรวม
ทรัพยากรพันธุ์ไม้ดอกหอม อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ีอุทยาน
แห่งชาติเขาสก 

เพื่อส ารวจเก็บรวบรวม ทรัพยากรพันธุ์ไม้ดอกหอมที่
ส าคัญของ จ.สรุาษฎร์ธานี โดยรวบรวมภาพถ่าย และ
จัดท าตัวอย่างแห้ง และบันทึกในฐานข้อมูลของ
โครงการ อพ.สธ.  

228,000 1. สามารถรวบรวมพันธ์ุไม้ดอกหอมในท้องถิ่น จ.สุราษฎร์
ธาน ี 
2. สามารถน าข้อมลูลงในระบบฐานข้อมูลทรัพยากร
ท้องถิ่นของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและหาแนวทาง
ที่จะอนุรักษ์พันธุ์ไมด้อกหอมที่อยู่ในพ้ืนท่ี จ.สรุาษฎร์ธานี
ให้อยู่อย่างยั่งยืน 

 

F1A2 3. โครงการส ารวจพืชสมุนไพร
และองค์ความรู้ด้านสมุนไพรภูมิ
ปัญญาชาวเขาเผ่ากะเหรีย่ง อัน

1. ส ารวจชนิดพืชสมุนไพรที่ชาวเขาเผ่ากะเหรีย่งใช้
ประโยชน ์ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าสาละวิน  

50,000 1. องค์ความรู้ด้านสมุนไพรภูมิปญัญาชาวเขาเผา่กะเหรี่ยง  
ถูกเก็บรักษาและน าไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์มากยิ่งข้ึน 
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กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค ์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หมายเหตุ 
เนื่องมาจากพระราชด ารสิมเด็จ
พระเทพรัตราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ีในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าสาละวิน จ.แมฮ่่องสอน 

จ.แม่ฮ่องสอน จ านวน 5 หมู่บ้าน 
2. รวบรวมภูมปิัญญาการใช้พืชสมนุไพรของชาวเขา
เผ่ากะเหรี่ยง ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน  
จ.แม่ฮ่องสอน 

2. ได้น าชนิดพืชสมุนไพรที่ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงไปเพาะ
ขยายพันธุ ์และใช้ประโยชน์มากขึน้ 

F1A3 1. โครงการธนาคารเมล็ดพันธ์ุ 
พันธุ์ไม้ยืนต้นโลก 

เพื่อรวบรวมเมลด็พันธ์ุไมย้ืนต้นในท้องถิ่น  
ที่มีสถานภาพหายาก มีค่าทางเศรษฐกิจส่งไปจัดเก็บไว้ 
ณ ธนาคารเมลด็พันธ์ุ (Millennium Seed Bank) เวค
เฮิรต์ เพลส (Wakehurst Place) เมืองซัสเซกซ ์
(Sussex) สหราชอาณาจักร 

258,000 1. พันธุ์ไม้ยืนต้นท้องถิ่นที่มีสถานภาพหายาก มีค่าทาง
เศรษฐกิจ ได้รับการอนุรักษ์ไว้ เพือ่การใช้ประโยชน์ใน
อนาคต 
2. บุคลากรของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
มีความรู ้ความสามารถในการจัดเก็บรักษาเมล็ดพันธ์ุไม้
ตามหลักวิชาการ 
3. มีเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์พรรณพืช และ
ความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยทางพฤกษศาสตร์ป่าไม้ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ 

 

F1A3 2. โครงการปลูกรักษาพันธุกรรม
ต้นเท้ายายม่อม 

ปลูกขยายพันธ์ุต้นเท้ายายม่อมจ านวนไม่น้อยกว่า 
1,000 ต้น 

30,000 1. พันธุกรรมต้นเท้ายายม่อมไดร้ับการ ปกปักดูแล 
2. สร้างแหล่งวัตถุดบิในการผลิตแป้งเท้ายายม่อม 

 

F1A3 3. โครงการปลูกรักษาทรัพยากร
พันธุ์ไม้ดอกหอม อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ีอุทยานแห่งชาติเขาสก 

1. เก็บเมลด็หรือต้นกล้าพันธุ์ไม้ดอกหอมจากกิจกรรม
ส ารวจรวบรวมพันธุไ์ม้ดอกหอมในพื้นที่ป่าอุทยาน
แห่งชาติเขาสกและพื้นท่ีใกล้เคียง มาเพาะขยายพันธ์ุ
ไม้ดอกหอมไว้ในโรงเรือนช่ัวคราวของอุทยานแห่งชาติ
เขาสก 
2. วางแผนปลูกซ่อมแซม และปลกูเพิ่มเติมโดยจัด
หมวดหมูเ่พื่อศึกษาเรียนรู ้

100,000 1. สามารถขยายและเก็บรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกหอมที่
ส ารวจพบในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาตเิขาสกและพื้นท่ี
ใกล้เคียง  
2. สามารถน าข้อมลูลงฐานข้อมลูทรัพยากรท้องถิ่นของ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและหาแนวทางที่จะอนุรักษ์
พันธุ์ไม้ดอกหอมที่อยู่ในพ้ืนท่ี จ.สรุาษฎร์ธานีให้อยู่อยา่ง
ยั่งยืน 

 

F1A3 4. โครงการอนุรักษ์เทียนสิรินธร 
โดยการขยายพันธุ์ด้วยเทคโนโลยี
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออันเนื่องมาจาก
พระราชด าริของสมเด็จพระเทพ

1. สามารถน าพันธุไ์ม้ถิ่นเดยีวท่ีทีความเสีย่งและมี
โอกาสสญูพันธ์ุคืนสู่ธรรมชาต ิเพื่ออนุรักษ์สาย
พันธุกรรมพืชเฉพาะถิ่น  
2. สามารถให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้ เป็นที่

280,000 1. สามารถอนุรักษ์พันธุกรรมของเทียนสิรินธร 
2. สามารถเพาะขยายพันธ์ุเทียนสริินธร โดยใช้เทคนิคการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
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กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค ์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หมายเหตุ 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารีอุทยานแห่งชาติ เขาสก 

สนใจของนักท่องเที่ยว ท าให้แหลง่ท่องเที่ยวมี
นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น รายได้สู่แหลง่ท่องเที่ยวและ
ท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 

F1A3 5. โครงการปลูกรักษาทรัพยากร
ปาล์มไทย 

1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
2. เพื่ออนุรักษ์และปลูกรักษาพันธุกรรมปาล์มไทย 
3. เพื่อเป็นแหล่งผลิตเมลด็ปาลม์ไทย 

240,000 1. สามารถอนุรักษ์พันธุกรรมปาลม์ไทย และความ
หลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์พืชท้องถิ่นเอาไว้ได ้
2. เป็นแหล่งรวบรวมและรักษาพันธุกรรมปาล์มไทย 

 

F1A3 6. โครงการอนุรักษ์และ
ขยายพันธุ์ต้นปาลม์บังสูรย ์

1. เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติที่ใกลสู้ญพันธ์ุ 
2. เพื่อปกปักรักษาพ้ืนท่ีและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาติ วัฒนธรรม และเชิงธุรกจิ 

495,000 1. เพิ่มปริมาณจ านวนต้นปาล์มบังสูรย์ ในพ้ืนท่ีอ าเภอ
หาดใหญ ่
2. สามารถน าข้อมลูทรัพยากรต้นปาล์มบังสรูยไ์ปจัดเก็บ
เข้าสู่งานฐานข้อมูลเพื่อการอนุรักษ์ 

 

F1A3 7. โครงการขยายพันธ์ุค้อ 
(Livistona speciosa Kurz) ใน
พื้นที่อ าเภอนาแห้ว จ.เลย   

1. เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมไม้ค้อ โดยการปลูก บ ารุง 
ดูแล รักษา และขยายพันธุไ์ม้ค้อในพ้ืนท่ี อ.นาแห้ว  
จ.เลย  
2. เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ  
จ.เลย 

334,000 1. สามารถอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและความหลากหลายทาง
ชีวภาพของท้องถิ่นให้คงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 
2. เป็นแหล่งรวบรวมและรักษาพันธุกรรมไม้ค้อ ในพ้ืนท่ี 
อ.นาแห้ว จ.เลย  
3. ท าให้ประชาชน เยาวชนในพ้ืนท่ีมีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากร ธรรมชาติในท้องถิ่น 
4. ท าให้ชุมชนสามารถน าเอาความรู้ไปใช้ในการปลูกไม้ค้อ 
ในการเข้าร่วมโครงการ สร้างป่าสร้างรายได้ตาม
พระราชด าริฯ ท าให้เป็นการอนุรกัษ์ดินและมรีายได้
เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง 

 

F1A3 8. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
กล้วยไม้รองเท้านารีคางกบ ใน
พื้นที่สวนพฤกษศาสตรภ์ูฝอยลม 
60 พรรษา มหาราชินี จ.อุดรธาน ี

ขยายพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีคางกบ จ านวน 3,000 
ต้น เพื่อคืนสู่ธรรมชาติ พื้นที่ 4,141-3-26 ไร ่

418,000 1. กล้วยไมร้องเท้านารีคางกบในพื้นที่ภูฝอยลม สามารถ
ด ารงอยู่ได้ในธรรมชาต ิ 
2. เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะ
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กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค ์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หมายเหตุ 
ขยายพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีคางกบของสถานศึกษาและ
ท้องถิ่น 

F1A3 9. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมต้น
ชะโนดสวนรุกขชาติบ้านดุง จ.
อุดรธาน ี

ขยายพันธุ์ชะโนด จ านวน 500 ต้น ปลูกในป่า
ธรรมชาติในพื้นที่สวนรุกขชาติ บ้านดุง จ.อุดรธาน ีและ
พื้นที่บริเวณใกลเ้คียง 

258,000 1. สามารถเพาะขยายพันธ์ุต้นชะโนด และปลูกรวบรวม
เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ประชาชนท่ัวไป 
2. เป็นแหล่งเรียนรู้การเพาะช าต้นชะโนด 

 

F1A3 10. โครงการปลูกรักษา
ทรัพยากรลานป่า ในเขตโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ จ.
นครสวรรค ์

ส่งเสริมและสนับสนุนให้เครือข่ายอาสาสมัครปกปัก
ทรัพยากรร่วมปลูกรักษาทรัพยากรพันธุกรรมพืชในถิ่น
ก าเนิด ไม่น้อยกว่า 1,000 ต้น และปลูกรักษา
ทรัพยากรพันธุกรรมพืชนอกถ่ินก าเนิด ไม่น้อยกว่า 
1,000 ต้น ในพ้ืนท่ี 5,000 ไร ่

59,400 1. พื้นที่ทางธรรมชาติและทรัพยากรในพ้ืนท่ีได้รับการปก
ปักรักษาโดยการมสี่วนร่วมของประชาชน 
2. ทรัพยากรที่มีค่า ใกลสู้ญพันธ์ุ หรือต้องการเพิ่มปริมาณ
จากพ้ืนท่ีปกปักทรัพยากรได้รับการอนุรักษ์คุ้มครองรักษา
ด้วยการน ามาเพาะเลี้ยงขยายพันธ์ุในพื้นที่ปลูกรักษา
ทรัพยากร (ในถิน่ก าเนิด) และในพื้นที่ปลูกรักษาทรัพยากร 
(นอกถิ่นก าเนิด) ตามสถานท่ีต่างๆ เพื่อการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ทรัพยากรร่วมกันในอนาคต 
3. ประชาชน และเยาวชนได้เข้าใจถึงความส าคญัและ
ประโยชน์ของการปลูกบ ารุงรักษาทรัพยากร ตลอดจนเกดิ
ความตระหนักรักและหวงแหนทรพัยากร                                           
4. เครือข่ายอาสาสมัครปกปักทรพัยากร ตลอดจนนักวิจัย 
และนักวิชาการ รวมถึงเยาวชน  และประชาชนท่ัวไป ไดม้ี
ส่วนร่วมในการปลูกรักษาทรัพยากรพันธ์ุกรรมพืช และ
ศึกษาหาความรูเ้กี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติในสาขาต่างๆ 
ตามความสนใจ 

 

F1A3 11. โครงการปลูกรักษา
ทรัพยากรพันธุ์พืชเฉพาะถิ่นเขา
หินเพลิง ในเขตวนอุทยานเขา
หลวง จ.นครสวรรค ์

1. เพื่อน าทรัพยากรที่มีค่า หายาก หรือใกล้สญูพันธ์ุ ซึ่ง
เป็นพันธุ์พืชเฉพาะถิ่นจากพ้ืนท่ีปกปักทรัพยากร ไป
ขยายพันธุ์เพาะเลี้ยงน าไปปลูกในพื้นที่ปลูกรักษา
ทรัพยากรในถิ่นก าเนิด  
2. เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนให้เครือข่ายอาสาสมัคร
ปกปักทรัพยากร ได้มสี่วนร่วมในการปลูกรักษา

68,400 1. ทรัพยากรที่มีค่าหายากหรือใกล้สญูพันธ์ุ ได้รบัการ
อนุรักษ์คุ้มครองรักษาด้วยการน ามาเพาะเลี้ยงขยายพันธ์ุ
ปลูกในพ้ืนท่ีปลูกรักษาทรัพยากรในถ่ินก าเนิด เพื่อการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรร่วมกันในอนาคต 
2. เครือข่ายอาสาสมัครปกปักทรพัยากร ไดม้ีส่วนร่วมใน
การปลูกรักษาทรัพยากรพันธุกรรมพืช ตลอดจนเข้าใจถึง
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กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค ์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หมายเหตุ 
ทรัพยากรพันธุกรรมพืช ตลอดจนเข้าใจถึงความส าคญั
และประโยชน์ของการปลูกและบ ารุงรักษาทรัพยากร 

ความส าคญัและประโยชน์ของการปลูกและบ ารุงรักษา
ทรัพยากร 

F1A3 12. โครงการปลูกรักษา
ทรัพยากรสนสองใบ ในเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง  
จ.ก าแพงเพชร 

1. เพื่อเพาะขยายพันธุ์พืชสนสองใบและพันธุ์พืชส าคญั
ในระบบนิเวศจากพ้ืนท่ีปกปักทรัพยากรมาปลูก
รวบรวมไว้ในพ้ืนท่ีปลูกรักษาทรัพยากร  
2. เพื่อเปิดโอกาสใหเ้ครือข่ายอาสาสมัครปกปัก
ทรัพยากร ตลอดจนนักวิจัย และนักวิชาการ รวมถึง
เยาวชน และประชาชนท่ัวไป ไดม้สี่วนร่วมในการปลูก
รักษาทรัพยากรพันธุกรรมพืช ตลอดจนเข้าใจถึง
ความส าคญัและประโยชน์ของการปลูกและบ ารุงรักษา
ทรัพยากร 

20,000 1. ทรัพยากรที่มีค่า ใกลสู้ญพันธ์ุ หรือต้องการเพิ่มปริมาณ
จากพ้ืนท่ีปกปักทรัพยากร ได้รับการอนุรักษ์คุ้มครองรักษา
ด้วยการน ามาเพาะเลี้ยงขยายพันธ์ุในพื้นที่ปลูกรักษา
ทรัพยากร เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
ร่วมกันในอนาคต 
2. เครือข่ายอาสาสมัครปกปักทรพัยากร ตลอดจนนักวิจัย 
และนักวิชาการ รวมถึงเยาวชน และประชาชนท่ัวไป ไดม้ี
ส่วนร่วมในการปลูกรักษาทรัพยากรพันธุกรรมพืช 
ตลอดจนเข้าใจถึงความส าคัญและประโยชน์ของการปลูก
และบ ารุงรักษาทรัพยากร 

 

F1A3 13. โครงการปกปักทรัพยากรที่
ขึ้นบริเวณข้างเคยีงชนิดผักกาด
หินคลองลาน 

1. เพื่อสงวนและอนุรักษ์ไวซ้ึ่งสายพันธุ์ของผักกาดหิน
คลองลานและชนิดพันธ์ุอื่นๆ ที่อยู่ในระบบนิเวศ
เดียวกัน 
2. เพื่อเพ่ิมความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนท่ี
อุทยานแห่งชาติคลองลาน 
3. เพื่อเพ่ิมเอกลักษณ์ทางพันธุ์พืชในพื้นที่อุทยาน
แห่งชาติคลองลาน 

20,000 1. สงวนและอนุรักษ์ไวซ้ึ่งพันธุ์ของผักกาดหินคลองลานซึ่ง
เป็นพันธุ์พืชเฉพาะถิ่นท่ีมีความส าคัญ และทรัพยากรที่ขึ้น
ข้างเคียง 
2. อนุรักษ์และเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนท่ี
อุทยานแห่งชาติคลองลาน 
3. เพิ่มเอกลักษณ์ทางพันธุ์พืชในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
คลองลาน 

 

F1A3 14. โครงการปลูกรักษาทรัพยากร
ไม้กฤษณา ในพื้นที่ปกปัก
ทรัพยากรไม้กฤษณา ในเขต
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า  
จ.ก าแพงเพชร 

1. เพื่อน าทรัพยากรไม้กฤษณาไปขยายพันธุ์เพาะเลี้ยง
ปลูกเสริมในพื้นที่ปกปักทรัพยากร 
2. เพื่อเปิดโอกาสใหเ้ยาวชน ประชาชน นักวิจัย และ
นักวิชาการ มีส่วนร่วมในการปกปกัทัพยากร ปลูก
รักษาไม้กฤษณา 
3. เพื่อปลูกซ่อมแซมและดูแลรักษาไม้กฤษณา 

152,000 1. ไม้กฤษณาในพื้นที่ไดร้ับการปกป้อง 
2. ทราบข้อมูลไม้กฤษณาและฐานทรัพยากรในระดับพื้นท่ี 
3. สามารถเพาะขยายพันธ์ุไม้กฤษณา 
4. ประชาชนและเยาวชนได้เข้าใจถึงความส าคัญของไม้
กฤษณา 
5. เยาวชน ประชาชน นักวิจัย และนักวิชาการ มีส่วนร่วม
ในการปกปักรักษา 
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กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค ์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หมายเหตุ 
F1A3 15. โครงการขยายพันธุ์

มหาพรหมราชินีจ.แมฮ่่องสอน 
ขยายพันธุ์มหาพรหมราชินี จ านวน 1,000 ต้น ปลูกใน
พื้นที่สวนรุกขชาติห้วยชมภู จ.แมฮ่่องสอน และพื้นท่ี
ดอยเขียว 

50,000 1. สามารถเพาะขยายพันธ์ุต้นมหาพรหมราชินี และปลูก
รวบรวมเป็นแหล่งเรียนรู ้แก่ประชาชนท่ัวไป 
2. เป็นแหล่งเรียนรู้การเพาะขยายพันธุ์ต้นมหาพรหมราชิน ี

 

F1A3 16. โครงการขยายพันธุ์พืช
สมุนไพรของชาวเขาเผ่ากะเหรีย่ง 
จ.แม่ฮ่องสอน 

ขยายพันธุ์พืชสมุนไพร 5 ชนิด ของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง 
จ านวน 10,000 กล้า ปลูกในพ้ืนท่ีสวนรุกขชาติห้วย
ชมภู และสวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีน ใน จ.แม่ฮ่องสอน 

50,000 1. พืชสมุนไพรที่มีความส าคญัในพื้นที่ได้รับการขยายพันธุ์
เพิ่มปริมาณมากข้ึน 
2. เป็นแหล่งเรียนรู้การเพาะขยายพันธุ์พืชสมุนไพร 
3. ประชาชน หน่วยงานราชการ และองค์กรตา่งๆ ไดร้ับ
แจกกล้าพืชสมุนไพร 

 

F2A5 1. โครงการจัดท าฐานข้อมูล
ตัวอย่างพรรณไม้แห้ง 

1. เพื่อบันทึกข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง รวบรวมเป็น
ระบบฐานข้อมลูตัวอย่างพรรณไมแ้ห้งตาม
มาตรฐานสากล สะดวกในการจัดเก็บ สืบค้น และใช้
ประกอบการด าเนินงานหอพรรณไม ้
2. เพื่อเป็นศูนย์กลางคลังข้อมลูทรพัยากรพรรณไม้ของ
ประเทศไทย สามารถน าไปใช้ประกอบการศึกษาวิจัย
และอ้างอิงตัวอย่างพรรณไม้ของหอพรรณไม้ กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช และงานอ่ืนๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง 

350,000 1. การเพิ่มข้อมูลตัวอย่างพรรณไมแ้ห้งของหอพรรณไม้ 
กรมอุทยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และพันธุ์พืช 
2. เป็นศูนย์กลางคลังข้อมลูทรัพยากรพรรณไม้ของ
ประเทศไทย 

 

F3A7 1. โครงการจัดเก็บตัวอย่างพรรณ
ไม้อ้างอิงของหอพรรณไม้ กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช 

1. เพื่อจัดเก็บ ดูแลรักษาตัวอย่างพรรณไม้อ้างอิงให้
เป็นระบบและพร้อมให้บริการแกน่ักวิชาการ นักวิจัย 
และผู้ทีส่นใจเข้าศึกษาตัวอย่างพรรณไม้ของหอพรรณ
ไม้ กรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 
2. เพื่อเป็นศูนย์กลางคลังทรัพยากรพรรณไม้ของ
ประเทศไทย สามารถน าไปใช้ประกอบการศึกษาวิจัย
และอ้างอิงตัวอย่างพรรณไม้ของหอพรรณไม้ กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช และงานอ่ืนๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง 

3,500,000 1. การเพิ่มตัวอย่างพรรณไม้แห้งของหอพรรณไม้ กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อย่างต่อเนื่องและ
เป็นระบบ 
2. ดูแลรักษาหอพรรณไมเ้ป็นศูนยก์ลางคลังข้อมูล
ทรัพยากรพรรณไม้ของประเทศไทยที่ถาวรและน ามาใช้
ประโยชนไ์ด้อย่างยั่งยืนในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค ์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หมายเหตุ 
F3A8 1. โครงการการใช้ประโยชน์พืช

สมุนไพรในสวนพฤกษศาสตร์ วัง
น้ าเย็น 

1. เพื่อส่งเสรมิการปลูกพืชสมุนไพรในท้องถิ่น 
2. เพื่อเผยแพร่คณุประโยชน์และภูมิปัญญาการใช้
สมุนไพรพื้นบ้านสูส่าธารณะ  
3. เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่นจาก
การแปรรปูสมุนไพร 
4. เพื่อสร้างแนวร่วมในการอนรุักษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพของพืชป่า 

165,000 1. สวนพฤกษศาสตร์วังน้ าเย็น ไดเ้ป็นแหล่งรวบรวมพรรณ
พืชสมุนไพรในท้องถิ่น และการเกบ็รักษาเพื่อประโยชน์
ทางการศึกษาและเผยแพร่สูภ่ายนอก  
2. เพื่อเป็นการขยายพันธุ์พืชสมุนไพร 
3. ชุมชนมีรายไดจ้ากการแปรรูปสมุนไพร 
4. มีแนวร่วมในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
ของพืชป่า 

 

F3A8 2. โครงการสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรปาล์มไทย 

ให้บริการวิชาการ และสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

60,000 1. เป็นแหล่งศึกษาเรยีนรู้เกีย่วกับปาล์มไทย 
2. ท าให้ประชาชน เยาวชนในพ้ืนท่ีมีจิตส านึกในการ
อนุรักษ ์และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น 

 

F3A8 3. โครงการสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรทรัพยากร
กล้วยไม้เอื้องเขาพระวิหาร ใน
อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร 

1. เพื่อเผยแพร่ประชาสมัพันธ์และให้ข้อมูลความรู้
เกี่ยวกับการอนุรักษ์กล้วยไม้เอื้องเขาพระวิหาร 
2. เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ โดยเฉพาะ
เยาวชน นักเรียน นิสตินักศึกษา และชุมชนท้องถิ่นได้มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนรุักษ์กล้วยไม้เอื้อง
เขาพระวิหาร เกิดความตระหนักถงึความส าคัญและ
และเกดิจิตส านึกท่ีดีในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
3. เพื่อให้เยาวชน นักเรียน ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น
มีความรู้ ความเข้าใจ เทคนิคการขยายพันธุ์กล้วยไม้ป่า
ในรูปแบบต่างๆ เพิ่มปริมาณกล้วยไม้ป่าคืนสู่ป่า
ธรรมชาติและจ าหน่ายสร้างรายไดแ้ก่ชุมชน 

167,300 1. เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเพาะเลีย้งกล้วยไมป้่าและไมป้่า 
โดยจดัแสดงนิทรรศการ และเอกสารประชาสมัพันธ์ และ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้การอนรุักษ์กล้วยไม้ป่าและไม้
ป่าท้ังในและนอกพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ 
2. มีการสร้างกระบวนการเรยีนรู้แก่ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายต่างๆ โดยเฉพาะเยาวชน นักเรียน นิสิต
นักศึกษา และชุมชนท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการอนุรักษ์กล้วยไม้ป่าและไม้ป่า 
3. ส่งเสรมิอาชีพการผลิตกล้วยไมป้่าและไม้ป่า จ าหนา่ย
สร้างงาน สรา้งรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น 
4. เยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษา ชุมชนท้องถิ่น 
นักท่องเที่ยวและประชาชนท่ัวไปเกิดความตระหนักถึง
ความส าคญัและประโยชน์ของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
และความหลากหลายทางชีวภาพ 

 

F3A8 4. โครงการสร้างจิตส านึก
เครือข่ายอาสาสมัครปกปัก
ทรัพยากรลานป่า ในเขตโครงการ

1. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และสรา้งจิตส านึกในการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรให้แก่เครือข่าย
อาสาสมัครปกปักทรัพยากรในพ้ืนที่ ทั้งในระดับ

124,080 1. เครือข่ายอาสาสมัครปกปักทรพัยากรในพื้นที่ ทั้งใน
ระดับเยาวชนและประชาชนท่ีเป็นเครือข่ายของโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิสมเด็จ
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กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค ์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หมายเหตุ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์  
จ.นครสวรรค ์

เยาวชนและประชาชนท่ีเป็นเครือข่ายของโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ทีเ่กี่ยวข้อง
กับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ และทรัพยากรในพ้ืนท่ี 

พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ และเกิดจติส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร  
2. มีสื่อประชาสัมพันธ์และนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับโครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ และทรัพยากรในพ้ืนท่ี 

F3A8 5. โครงการสร้างจิตส านึก
เครือข่ายอาสาสมัครปกปัก
ทรัพยากร เขาหินเพลิง ในเขตวน
อุทยานเขาหลวง จ.นครสวรรค ์

1. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และสรา้งจิตส านึกในการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรให้แก่เครือข่าย
อาสาสมัครปกปักทรัพยากรในพ้ืนที่ ทั้งในระดับ
เยาวชนและประชาชน ที่อยู่ในเครอืข่ายโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ทีเ่กี่ยวข้อง
กับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ และทรัพยากรในพ้ืนท่ี 

129,080 1. เครือข่ายอาสาสมัครปกปักทรพัยากรในพื้นที่ ทั้งใน
ระดับเยาวชนและประชาชนท่ีอยู่ในเครือข่ายโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู ้และเกิดจติส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร  
2. มีสื่อประชาสัมพันธ์และนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับโครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชด ารฯิ และทรพัยากรในพื้นที่ 

 

F3A8 6. โครงการสร้างจิตส านึกในพ้ืนท่ี
ปกปักทรัพยากรแหล่งเรียนรู้
ธรรมชาติหบุป่าตาด ในเขตห้าม
ล่าสตัว์ป่า ถ้ าประทุน จ.อุทัยธาน ี

1. ฝึกอบรม/สัมมนาแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ด้านการปกปัก
ทรัพยากร และเสริมสร้างจติส านกึด้านการอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรให้กับเครือข่ายอาสาสมัครทั้ง
ระดับเยาวชนและประชาชน      
2. จัดกิจกรรมปกปักทรัพยากรโดยการมสี่วนร่วมของ
เครือข่ายอาสาสมัครและประชาชนในพ้ืนท่ี ได้แก่ 
กิจกรรมป้องกันไฟป่า กิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากร และกิจกรรมแสดงความร่วมมือร่วมใจปก
ปักรักษาทรัพยากรในพ้ืนท่ีรูปแบบอ่ืนๆ  

124,080 1. ประชาชนและเยาวชนได้เข้าใจถึงความส าคัญและ
ประโยชน์ของทรัพยากร รู้จักรักหวงแหน และเกิด
เครือข่ายอาสาสมัครปกปักรักษาทรัพยากรทั้งในระดับ
หมู่บ้าน ต าบล และหน่วยงานสถานศึกษา 
2. นักวิจัย และนักวิชาการ รวมถึงเยาวชน และประชาชน 
ได้มสี่วนร่วมในการปกปักรักษาทรพัยากร ปลูกรักษา
ทรัพยากรพันธุ์กรรมพืช และศึกษาหาความรูเ้กี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติในสาขาต่างๆ ตามความสนใจ 
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กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค ์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หมายเหตุ 
3. ผลิตสื่อนิทรรศการและสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่
โครงการ 

F3A8 7. โครงการจัดท าข้อมลูพืช
สมุนไพรของชาวเขาเผ่ากะเหรีย่ง 
จ.แม่ฮ่องสอน 

1. จัดท าฐานข้อมูลพืชสมุนไพรชาวเขาเผ่ากะเหรีย่ง จ.
แม่ฮ่องสอน 
2. เผยแพร่ฐานข้อมลู ผ่านสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์ 
โปสเตอร์ และแผ่นพับ เป็นต้น 

50,000 1. สามารถเข้าถึงข้อมลูได้สะดวก รวดเร็ว และมคีวาม
ถูกต้อง           
2. เป็นการสืบต่อภูมิปญัญา ไม่ใหสู้ญหายไป 

 

 

รวมทั้งสิ้น ....6..... กิจกรรม ...40... โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ....8,907,540..... (บาท) 


