
สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2563  สนองพระราชด าริโดย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หน้า 1 

สรุปผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2563 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

สนองพระราชด าริโดย  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 ทช. 1. ติดตั้งและซ่อมแซม
ทุ่นเพื่อการอนุรักษ์
และฟื้นฟูแนวปะการัง
และแหล่งหญ้าทะเล 

   2,360,550 3,830,000 งบประมาณ
ปกติประจ าปี
ของกรม ทช. 

1. เพื่อสนองพระราชด าริ 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาสยาม
บรมราชกุมารีฯ (อพ.สธ.) 
2. เพื่อลดปัญหาการท าลาย
และบรหิารจดัการการใช้
ประโยชน์พ้ืนท่ีแนวปะการัง
และแหล่งหญ้าทะเลในพื้นที่
โครงการอย่างยั่งยืน 

ด าเนินการแกไ้ขปัญหาการท าลายหรือ
ท าให้เกิดความเสียหายต่อแนวปะการัง
มาอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ได้ด าเนินการติดตั้ง ซ่อมแซมทุ่น
จอดเรือ และทุ่นแสดงแนวเขต
ทรัพยากรในพื้นที่ 1 จังหวัด 3 แหง่ 
ได้แก ่ 
1. การติดตั้งทุ่นจอดเรือ 2 แห่ง ได้แก่ 
เกาะไข่นอก 20 จุด และเกาะไข่ใน 20 
จุด รวมทั้งสิ้น 40 จุด 
2. การซ่อมแซมทุ่นจอดเรือ 3 แห่ง 
ได้แก่ เกาะไข่นอก 15 จุดเกาะไข่ใน 15 
จุด และเกาะไข่นุ้ย 10 จุด รวมทั้งสิ้น 
40 จุด  
3. ติดตั้งทุ่นแสดงแนวเขตทรัพยากร 2 
แห่ง ได้แก่ เกาะไข่นอก ความยาว 

สทช. 6  
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1,000 เมตร และเกาะไข่ใน 1,500 
เมตร รวมทั้งสิ้น 2,500 เมตร  

  รวม...1...โครงการ 1  2,360,550 3,830,000      

 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 ทช. ส ารวจเก็บรวบรวม
ตัวอย่างพันธุกรรมพืช
และสตัว์ทะเลร่วมกับ
ชุมชนท้องถิ่น 

  2,000,000 1,000,000 งบประมาณ
ปกติประจ าปี
ของกรม ทช. 

1. เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องจากพระราชด าริสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสดุาฯสยาม
บรมราชกุมาร ี(อพ.สธ.) 
2. เพื่อสนับสนุนให ้
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
รับทราบแนวทางการด าเนินงาน 
เพื่อจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
3. เพื่อให้ชุมชนและสถานศึกษา
ในพื้นที่สามารถส ารวจศึกษา
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ของพืชและสัตว์ทะเลในระบบ
นิเวศทางทะเลและชายฝั่งใน

1. ต าบลเนินฆ้อ อ าเภอแกลง 
จังหวัดระยอง จัดอบรมการส ารวจ
เก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืช
และสตัว์ทะเลในการจดัท าฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งท่ี 1/2563 
ณ โรงเรียนวัดเนินทราย ต.เนินฆ้อ 
อ.แกลง จ.ระยอง โดยได้บรรยายให้
ความรู้เกี่ยวกับท่ีมาวัตถุประสงค์
และความส าคญัของโครงการ 
อพ.สธ. ความรู้เกีย่วกับระบบนเิวศ
และทรัพยากรป่าชายเลนแนว
ทางการด าเนินงานส ารวจและเก็บ
รวบรวมตัวอยา่งพืชและสตัว์ทะเล
รวมทั้งการใช้ประโยชน์จาก

สวพ.  
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ท้องถิ่น รวมทั้งเก็บรวบรวม
ตัวอย่างเพือ่ให้ความรูด้้าน 
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
พืชและสัตว์ทะเลในชุมชนโดย 
ใช้คู่มือศึกษาส ารวจทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง 
4. เพื่อสนับสนุนให้ชุมชน 
นักเรียน ครูอาจารยม์ีความรู้ใน
การจัดท าฐานข้อมลูทรัพยากร 
ภายในชุมชน  

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและ
ฝึกปฏิบัติการเก็บรวบรวมพันธุ์พืช
และพันธุ์สตัว์น้ า 
2. ต าบลบางแก้ว อ าเภอเมือง
สมุทรสงคราม จังหวัด
สมุทรสงคราม 
2.1 ประสานงานในพ้ืนท่ีและ 
จัดท าแผนการจัดฝึกอบรม ร่วมกบั
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 (บ้าน 
บางแก้ว) ต.บางแก้ว อ.เมือง
สมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 
2.2 จัดฝึกอบรมโครงการ “ส ารวจ
เก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืช
และสตัว์ทะเลในการจดัท าฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น” ครั้งท่ี 1 
เจ้าหน้าท่ีศูนย์วิจยัทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งอ่าวไทย ตอนบนฝั่ง
ตะวันตก ด าเนินการจดัฝึกอบรม
โครงการ “ส ารวจเก็บรวบรวม
ตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเล
ในการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น” 
ครั้งท่ี 1/2563 ณ โรงเรียนไทยรัฐ
วิทยา 70 (บ้านบางแก้ว) โดยได้
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

บรรยายให้ความรูเ้กี่ยวกับท่ีมา 
วัตถุประสงค์ และความส าคญัของ
โครงการ อพ.สธ. แนวทางการ
ด าเนินงานส ารวจและเก็บรวบรวม
ตัวอย่างพืชและสตัว์ทะเล ความรู้
เกี่ยวกับระบบนเิวศและทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง เพ่ือให้นักเรยีน
มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็น
ความส าคญัของการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเล เป็นการ
เน้นน าไปสู่การสร้างจิตส านึกในการ
รักษาทรัพยากรตั้งแต่ในสถานศึกษา 
ซึ่งจะน าไปสู่การอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนบนพ้ืนฐานของ
การมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และ
รักษาทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น
ต่อไป         
3. ต าบลบางน  าจืด อ าเภอหลัง
สวน จังหวัดชุมพร 
3.1 จัดอบรมส ารวจเก็บรวบรวม
ตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเล
ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น 1 ครั้ง (แผน 
2 ครั้ง แต่มีปัญหาเกี่ยวกับการแพร่
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ระบาดของโรคโควดิ-19 จึงจัดได้
เพียงครั้งเดียว) 
3.2 จ าแนกตัวอย่างเพื่อเป็น
ตัวอย่างในการศึกษาหรือเก็บใน
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพืชและ
สัตว์ทะเล 
3.3 ส ารวจเก็บรวบรวมตัวอยา่ง
พันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลร่วมกบั
ชุมชนและจัดท าข้อมลูใบงาน 
รวบรวมส่ง อบต. 
4. ต าบล นาปะขอ อ าเภอบาง
แก้ว จังหวัดพัทลุง  
4.1 ประสานโรงเรียนในพื้นที่
ด าเนินงานโครงการ อพ.สธ. เพื่อน า
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส ารวจฯ 
โดยก าหนดจัดอบรม 2 ครั้ง    
4.2 ครั้งท่ี1 วันท่ี 23-24 ม.ค. 2562 
(แล้วเสร็จ) ภายใต้กิจกรรมอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) ให้แก่นักเรียน และครู 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

โรงเรียนบ้านหาดไข่เตา่ มีผูเ้ข้าร่วม
การอบรมครั้งละ 45 คน 
4.3 ครั้งท่ี 2 วันท่ี 28-29 พ.ค. 2562 
ขอเลื่อนการด าเนินงานไปก่อน
เนื่องจากรัฐบาลได้ประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่
ทั่วราชอาณาจักร ตั่งแต่วันท่ี 26 
มีนาคม 2563 อันเนื่องจากการแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID 19) ประกอบกับ
คณะกรรมการโรคตดิต่อจังหวัด
พัทลุงได้ออกประกาศเรื่องมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ุใหม่ 2019 
(COVID-19) เมื่อสถานการณ์ดีขึ้นจึง
ได้ก าหนดวันท่ีจัดอบรมเป็นวันท่ี 27-
28 ส.ค. 2563 (แล้วเสรจ็) โดยการ
จัดอบรมครั้งไดม้ีรายการพุธเช้าข่าว 
สพฐ. ประจ าวันที่ 6 มี.ค. 2562 
ออกอากาศทางช่อง OBEC Chanel 
น าเสนอ วีดีโอของโรงเรียนบ้านหาด
ไข่เต่าในหัวข้อเรื่องการศึกษา
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

พันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลใน
ท้องถิ่น 
เจ้าหน้าท่ีศูนย์วิจยัและพัฒนา
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าว
ไทยตอนลา่งได้บรรยายความรู้  แก่
ผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย
ประเด็นส าคญัดังนี้  
 1) ที่มาและความส าคัญของ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด า (อพ.สธ.)  
 2) ความส าคัญของระบบนเิวศ
ชายฝั่งทะเล 
 3) การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรใน
ท้องถิ่น  
 4) วิธีการส ารวจ เก็บรวบรวม
ตัวอย่างพืชและสตัว์ทะเลในท้องถิ่น 
 5) การจัดท าใบงานท่ี 6 การเก็บ
ข้อมูลการใช้ประโยชน์ของสัตว์ใน
ท้องถิ่น   
 6) จัดแสดงสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งแก่ผู้เข้าร่วมอบรม 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

5. ต าบลสาคู อ าเภอถลาง จังหวดั
ภูเก็ต   
5.1 จัดฝึกอบรมส ารวจเก็บรวบรวม
ตัวอย่างพันธุพืชและสัตว์ทะเล
ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น พร้อมทั้ง
จัดท าข้อมูล 9 ใบงาน ในฐานข้อมูล
ทรัพยากรท้องถิ่น  
5.2 เก็บตัวอย่างและวิเคราะหจ์ัด
จ าแนกเพ่ือจัดท าฐานข้อมลู และ
เป็นตัวอย่างส าหรับการศึกษา หรอื
จัดแสดงในศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติ
วิทยาสัตว์และพืชทะเล 

2 ทช. ส ารวจประเมินแหล่ง
หญ้าทะเล บริเวณ
พื้นที่ อพ.สธ. จังหวัด
ชลบุร ี

   100,000 80,000 งบประมาณ
ปกติประจ าปี
ของกรม ทช. 

1. เพื่อสนองพระราชด าริ 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)    
2. เพื่อทราบสถานภาพและ
ศักยภาพของทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งที่ส าคัญ ได้แก ่
หญ้าทะเล     
3. เพื่อจัดท าฐานข้อมูลส าหรับ

1. ส ารวจสถานภาพหญา้ทะเลใน
พื้นที่จังหวัดชลบุรี จ านวน 3 ครั้ง 
พื้นที่ส ารวจพบหญา้ทะเล 1,556 ไร ่ 
2. พบหญ้าทะเลรวมจ านวน 3 ชนิด 
ได้แก่ หญ้าเงาใส (Halophila 
decipiens) หญ้าเงาใบเล็ก 
(Halophila minor) หญ้าใบมะกรูด 
(Halophila ovalis) และหญ้า
กุยช่ายเข็ม (Halodule pinifolia) 
หญ้ากุยช่ายทะเล (Halodule 
uninervis) โดยมหีญ้าใบมะกรูด 

สวพ.  
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

การบริหารจัดการทรัพยากร
แหล่งหญ้าทะเล     

หญ้ากุยช่ายเขม็ และหญ้ากุยช่าย
ทะเล เป็นชนิดเด่น 
3. สถานภาพหญ้าทะเลอยู่ในระดบั
สมบูรณ์เล็กน้อยถึงสมบรูณ์ด ี

3 ทช. ส ารวจสถานภาพแนว
ปะการัง บริเวณพื้นที่ 
อพ.สธ. จังหวัดชลบุร ี

   150,000 300,000 งบประมาณ
ปกติประจ าปี
ของกรม ทช. 

1. เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)    
2. เพื่อให้ทราบสถานภาพ
ตลอดจนความอุดมสมบรูณ์
ของระบบนิเวศแนวปะการัง 
รวมทั้งหาสาเหตุหรือข้อ
สันนิษฐานสาเหตุที่ก่อให้เกิด
ความเสื่อมโทรม 
3. เพื่อให้ทราบลักษณะ
องค์ประกอบประชาคมของ
ปะการัง แนวโน้มความเสื่อม
โทรม หรือการฟื้นตัวในระยะ
ยาว รวมทั้งน าข้อมูลไปใช้ใน
การให้ข้อเสนอแนะในการ
บริหารจดัการพื้นที่ต่อไป 
4. ส ารวจขอบเขต ลักษณะ

1. ส ารวจสถานภาพปะการังท้ังหมด 
3,115 ไร่ โดยแบ่งส ารวจทั้งหมด 3 
พื้นที่ 14 สถาน ี
- พื้นที่หมู่เกาะคราม พ้ืนท่ีทั้งหมด 
1,628 ไร่ ท าการส ารวจ จ านวน 4 
สถาน ี 
- พื้นที่หมู่เกาะในอ่าวสัตหีบ พ้ืนท่ี
แนวปะการังท้ังหมด 540 ไร่ ท าการ
ส ารวจ จ านวน 6 สถาน ี
- พื้นที่หมู่เกาะแสมสาร มีพื้นท่ีแนว
ปะการังท้ังหมด 947 ไร่ ท าการ
ส ารวจ จ านวน 4 สถาน ี 
2. ปะการังโขด (Porites sp.) เป็น
ปะการังชนิดเด่นทั้งในด้านจ านวน
โคโลนีและพื้นท่ีปกคลุม 
3. สถานภาพแนวปะการังอยู่ใน
ระดับเสียหายถึงสมบรูณ์ด ี

สวพ.  
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

พื้นที ่รวมทั้งสิ่งมีชีวิตเด่นใน
พื้นที่กองหินใต้น้ าหรือแนว
ปะการังน้ าลึก ซึ่งไม่เคยไดร้ับ
การส ารวจ 
5. จัดท าแผนที่และสรปุข้อมูล
สถานภาพแนวปะการัง เพื่อ
เสนอต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

  รวม..3..โครงการ 3  2,250,000 1,380,000      

 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 ทช. อนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่าชาย
เลนหายาก/เฉพาะถิ่น 

  1,790,000 1,230,000 วช. 1. เพื่อสนองพระราชด าริ 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารฯี (อพ.สธ.) 
2. เพื่อเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ ์
ไม้ป่าชายเลนหายาก/เฉพาะถิ่น 
3. เพื่อจัดท าฐานข้อมูลพันธุ์ไม้
ป่าชายเลนหายาก/เฉพาะถิ่น 

จากการส ารวจพันธ์ุไม ้ทั้งหมด 14 
วงศ์ 16 สกุล 22 ชนิด 
รายละเอียดดังนี ้
- จังหวัดตราด พบ 6 ชนิด คือ
โกงกางหูช้าง ตะบัน เทียนทะเล  
พุทราทะเล มะคะ และหมันทะเล  
- จังหวัดระนอง พบ 4 ชนิด คือ 
โปรงขาว พังกาหัวสุมดอกแดง 
ล าแพนหิน และพังกา-ถั่วขาว  

กปล.  
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

และแหล่งผลติเมล็ดพันธ์ุไม้ใน
พื้นที่ป่าชายเลน ส าหรับใช้ใน
การด าเนินงานของกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

- จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบ 4 ชนิด 
น้ านอง หลุมพอทะเล ตะบูนขาว 
และมะพลับ  
- จังหวัดพังงา พบ 2 ชนิด คือ ถ่ัว
ด า และล าแพนหิน 
- จังหวัดภูเก็ต พบ 1 ชนิด คือ 
เสมด็ขาว  
- จังหวัดตรัง พบ 1 ชนิด คือ 
มะนาวผผีลกลม  
- จังหวัดสตูล พบ 2 ชนิด คือ 
มะนาวผผีลกลม และใบพาย 
- จังหวัดปัตตานี พบ 1 ชนิด คือ 
ถั่วขาว  
- จังหวัดนราธิวาส พบ 1 ชนิด คือ 
โปรงหม ู 
- จังหวัดสงขลา พบ 2 ชนิด คือ 
ล าพู และตีนเป็ดทะเล  

2 ทช. ฟื้นฟูแนวปะการังใน
พื้นที่จังหวัดภูเก็ตและ
พังงาโดยการมสี่วน
ร่วม 

  3,500,000 4,700,000 งบประมาณ
ปกติประจ าปี
ของกรม ทช. 

1. เพื่อสนองพระราชด าร ิ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารฯี (อพ.สธ.) 
2. เพื่อฟ้ืนฟูแนวปะการังใน

ด าเนินการปลูกฟ้ืนฟูปะการังเกาะ
ไข่ จังหวัดพังงา เพื่อส าหรับเป็น
แหล่งพันธุ์ จ านวน 25 ไร ่  
1. จ้างด าเนินการปลูกปะการังโดย
ใช้ฐานปะการังเดิมและวสัดุช่วย 
8,000 กิ่ง 

สทช.6          
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

พื้นที่เสื่อมโทรมโดยการมสี่วน
ร่วมของอาสาสมัครนักด าน้ า 
3. เพื่อเพ่ิมจ านวนปะการังและ
สร้างความอดุมสมบูรณ์ใน
ระบบนิเวศแนวปะการังโดย
วิธีการปลูกเสรมิ 
4. เพื่อส่งเสรมิการมสี่วนร่วม
โดยการอนุรักษ ์โดยการมสี่วน
ร่วมของหน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน 
ประชาชน ชุมชน องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง  ในการอนุรักษ์
และฟื้นฟูปะการัง 
5. เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน
ตามแนวนโยบายของรัฐบาล 
และภารกิจของกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง ในการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูปะการัง 

2. จ้างด าเนินการเก็บก่ิงพันธุ์และ
ปลูกปะการังโดยฐานโครงเหล็ก
รูปทรงกลมและสามเหลีย่ม 6,000 
กิ่ง 
3. จ้างด าเนินการเก็บก่ิงพันธุ์และ
ปลูกปะการังโดยฐานโครงเหล็ก
รูปทรงสี่เหลี่ยม 14,000 กิ่ง 
4. จ้างด าเนินการปลูกปะการังโดย
ใช้ฐานซีเมนต์บล็อก 12,000 กิ่ง  

  รวม..2..โครงการ 2  5,290,000 5,930,000      

 
 



สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2563  สนองพระราชด าริโดย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หน้า 13 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 ทช. ศึกษาวิจัยเพื่อ
อนุรักษ์พันธุ์เต่า
กระ ณ เกาะมันใน 
อ าเภอแกลง 
จังหวัดระยอง 

   250,000 200,000 งบประมาณ
ปกติประจ าปี
ของกรม ทช. 

1. เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
2. เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมของเต่ากระใน
ระบบนิเวศ โดยการเพาะ
ขยายพันธุ์ และเพิ่มอตัราการ 
รอดชีวิตของเต่ากระในธรรมชาต ิ
3. เพือ่พัฒนาองค์ความรู้ด้านการ
เพาะฟัก การอนุบาล และการ
เลี้ยง เพื่อการฟื้นฟูและอนุรักษ์
พันธุ์เต่าทะเล 
4. เพื่อสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐ หน่วยงาน
ท้องถิ่น ภาคเอกชนและภาค
ประชาชน ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  

1. ทดลองการเลีย้งลูกเต่ากระด้วย
อาหารและการเผาพลาญพลังงาน ใน
เต่าทะเลรวม 90 ตัวอย่าง 
2. ช่วงไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2563 
เลี้ยงลูกเต่ากระจ านวนทั้งสิ้น 120 ตัว 
3. ผลจากการติดตามการเจริญเตบิโต
ของลูกเต่าทุกเดือนพบว่าลูกเต่ากระ 
ในช่วงอายุท่ีต่างกันของไตรมาส 4 
ปีงบประมาณ 2563 มีอัตราการ
เจริญเติบโตที่เพิ่มขึ้นท่ีแตกต่างกัน  
4. ในช่วงไตรมาส 1-4 ปีงบประมาณ 
2563 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ได้
ด าเนินการปล่อยเต่ากระ ที่มีสุขภาพ
สมบูรณ์และแข็งแรงกลับคืนสู่
ธรรมชาติทั้งหมดจ านวน 51 ตัว 
5. ในช่วงไตรมาส 1-4 ปีงบประมาณ 
2563 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก 
ร่วมกับอาจารย์มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ด าเนินการทดลองขนาด
ยาและความถี่ของยาลดการอักเสบใน

สวพ.  
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

เต่ากระ ผลการทดลองอยู่ระหว่างการ
วิเคราะห์และเขียนรายงาน 

2 ทช. อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์
พันธุกรรมพืชจาก
ป่าชายเลนและป่า
ชายหาดอย่าง
ยั่งยืน  

   2,000,000 560,000 งบประมาณ
ปกติประจ าปี
ของกรม ทช. 

1. เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมาร ี(อพ.สธ.) 
2. เพื่อรวบรวมองค์ความรูภู้มิ
ปัญญาท้องถิ่น ที่เกี่ยวกับการใช้
ประโยชน์จากพืชพรรณไม้ป่า
ชายเลน ในด้านเป็นยาสมุนไพร 
3. เพื่อพัฒนาต่อยอด และ
ถ่ายทอดภูมิปญัญาท้องถิ่น ด้าน
การใช้ประโยชน์จากพืชพรรณ
ไม้ป่าชายเลนในด้านเป็นยา
สมุนไพรให้กับหน่วยงาน องค์กร 
และประชาชนท่ัวไป 
4. เพื่อเพ่ิมรายได้แก่ชุมชน
ชายฝั่ง ในด้านการใช้ประโยชน์
จากป่าชายเลนเป็นพืชสมุนไพร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
5. เพื่อส่งเสรมิให้ประชาชนและ

1. จัดท าศูนย์รวมพันธุไ์ม้และ แหล่ง
เรียนรู้พันธุ์กรรมพืชป่าชายเลน แล้ว
เสร็จ 4 แห่ง/ 4จังหวัด ได้แก่ จ.
สมุทรสงคราม จ.เพชรบุร ีจ.จันทบุรี 
จ.ตราด        
2. จัดท าสื่อการเรียนรู้การอนุรักษแ์ละ
การใช้ประโยชน์พันธุ์กรรมพืชป่าชาย
เลนและป่าชายหาดป่าชายหาด แล้ว
เสร็จ 1 งาน 
- มีแบบป้ายพันธุไม้ป่าชายเลนท่ีเป็น
สากลและทันสมัย 90 ชนิดครอบคลุม
ชนิดพันธ์ุไม้ป่าชายเลนท่ีส าคญั
หน่วยงานในสังกัดไดม้ีแบบป้ายพนัธุ์
ไม้ป่าชายเลนเพื่อในการแสดงชนดิ
พันธุ์ไม้ที่เป็นสากลทันสมัย เป็นการ
เสรมิสร้างองค์ความรู้ ด้านชนิดพนัธุ์ไม้
ป่าชายเลนแก่ผู้ที่สนใจ 
3. สื่อเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์จัด
นิทรรศการ 1 ครั้ง งานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่นทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทย
ได้ใช้ประโยชน์ วันท่ี 29 พ.ย.-5 ธ.ค. 

กปล.  
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

คนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน   

2563 ณ ศูนย์หนองระเวียง
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
อีสาน อ.เมือง จ.นครราชสีมาผู้เขา้ชม
โดยประมาณ 3,000 คน 
4. งานนโยบายส าคญัและ/หรืองาน
อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 1 งาน ไดแ้ก่
จัดกิจกรรมและนิทรรศการเนื่องในวัน
พื้นที่ชุ่มน้ าโลก ประจ าปี 2563 เมือ่วัน
พุธที่ 29 ม.ค. 2563 ณ สถานตาก
อากาศบางป ูจ.สมุทรปราการ ผู้เข้าชม
ประมาณ500 คน 1 งาน จัดกิจกรรม
และนิทรรศการตามนโยบายทีไ่ด้รบั
มอบหมาย 1 ครั้ง 
5. บริหารโครงการตดิตามประเมนิผล 1 
โครงการ ตดิตามผลการปฏิบัติงาน รวม 
3 ครั้ง 

  รวม..2..โครงการ 2  2,250,000 760,000      
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กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 ทช. เพิ่มประสิทธิภาพงาน
ระบบฐานข้อมลู
สิ่งมีชีวิตทางทะเล 

  200,000 200,000 งบประมาณ
ปกติประจ าปี
ของกรม ทช. 

1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา 
จากพระราชด าร ิสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร ี
(อพ.สธ.) 
2. เพิ่มประสิทธิภาพงานระบบ
ฐานข้อมูลสิ่งมีชีวิตทางทะเล ใน
ส่วนท่ีเกี่ยวกับพืชทะเล 
3. เพื่ออบรมเจ้าหน้าท่ีในการ
ด าเนินการจัดท าฐานข้อมลูท้องถิ่น 

1. น าเข้ารายการ (Record) เข้า
สู่ระบบ เป็นจ านวน 8,211 
รายการ  
2. น าเข้าภาพตัวอย่าง เป็น
จ านวน 6,800 ภาพ  
3. พัฒนาระบบการกรอกข้อมลู
ให้ครอบคลุม รวมทั้งการแสดง
ข้อมูลในระบบฐานข้อมลู  

สวพ.  

  รวม..1..โครงการ 1  200,000 200,000      

 
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตรส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 ทช. พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
วิทยาพืชและสัตว์ทะเล 
จังหวัดระยอง 

   44,017,600 100,000 งบประมาณ
ปกติประจ าปี
ของกรม ทช. 

1. เพื่อสนองพระราชด าร ิ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารฯี (อพ.สธ.) 

งานอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
วิทยาพืชและสัตว์ทะเลได้
ด าเนินงานเป็น 3 ส่วน ได้แก ่                                   
1. ส่วนอาคาร : ไดด้ าเนินการ 
เสร็จแล้ว ได้แก่ อาคารพิพิธภณัฑ,์ 

สวพ.  
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

2. เพื่อก่อสร้างอาคารที่จะ
รองรับการด าเนินโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง 
มาจากพระราชด าร ิสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุา สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ภายใต้
กิจกรรมที่ 2 ส ารวจเก็บ
รวบรวมพันธุกรรมพืช กิจกรรม
ที่ 4 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์
พันธุกรรมพืช และ กิจกรรมที่ 
7 กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช  

อาคารห้องประชุม 100 
เปอร์เซ็นต ์
2. อาคารจอดรถ : ได้ด าเนินการ
เสร็จแล้ว ได้แก่ ลานจอดรถ 100 
เปอร์เซ็นต ์
3. งานระบบ : ได้ด าเนินงาน 
ระบบไฟฟ้าและงานแบบจ าลอง
สัตว์ต่างๆ ในอาคารพิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติวิทยาพืชและสตัว์ทะเล
ทะเลอยู่เสรจ็แล้ว 100 เปอร์เซ็นต ์
4 .ตัวอย่างจัดแสดงโมเดล : ยัง
ต้องมีการปรับปรุงและแกไ้ขใน
บางส่วน 

2 ทช. ปรับปรุงและพัฒนา
อาคารพิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติวิทยาพืช 
และสตัว์ทะเล จังหวัด
ภูเก็ต 

   2,120,000 ไม่ได้รับ
การจัดสรร 

งบประมาณ
ปกติประจ าปี
ของกรม ทช. 

1. เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมาร ี(อพ.สธ.) 
2. ปรับปรุงและพัฒนา
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพืช
และสตัว์ทะเลฝั่งทะเลอันดามัน  
3. บริหารจัดการพิพิธภณัฑ์
ธรรมชาติวิทยาฯ เพื่อให้เยาวชน 

1. น าโครงกระดูกวาฬบรูดา้มาท า
ความสะอาด และจัดเรียงต าแหนง่ 
โครงกระดูกตามหลักสรรีวิทยา  
2. จัดท าโครงกระดูกเทียม 
3. น าซากวาฬ ไปติดตั้งใต้ทะเลใน
พื้นที่หน้าศูนย์วิจัยทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน
ตอนบน จังหวัดภูเกต็ท าการตดิตั้ง
กล้องและไฟเพื่อบันทึกภาพซาก
วาฬใต้ทะเล 

สวพ.  
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

นักเรียน นิสิตนักศึกษา และ
บุคคลทั่วไป ได้มีความรูเ้กี่ยวกับ
พรรณพืชและสตัว์ทะเลของ
ประเทศไทย 

4. วางผังก่อสร้าง ปรับพ้ืนท่ี
ก่อสร้าง เตรียมพื้นท่ีก่อสร้าง และ
รื้อถอนวางแนวก่อสร้างภายใน
พื้นที่สถานแสดงพันธุ์สตัว์น้ าภูเกต็ 
และวางแนวป้องกันฝุ่นขึ้น
โครงสร้างนิทรรศการทั้งหมด 
5. ตกแต่งวัสดุ ทาสีพื้นผิว ระบบ
ไฟฟ้าทั้งหมดภายในโครงสร้าง
นิทรรศการ (อยู่ก าลังด าเนินการ) 
6. โปรแกรมควบคุมการเคลื่อนที่
ของหน้าจอสัมผสั (อยู่ก าลัง
ด าเนินการ) 
7. เซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนที่
ของผู้เข้าชมนิทรรศการ และชุด
ควบคุมการจดัแสดงนิทรรศการ 
พร้อมติดตั้งครุภณัฑ์อื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้องทั้งหมด (อยู่ก าลัง
ด าเนินการ) 

3 ทช. ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติ
วิทยาสัตว์และพืชทะเล
ฝั่งอ่าวไทยและอันดา
มัน  

   1,000,000 900,000 งบประมาณ
ปกติประจ าปี
ของกรม ทช. 

1. เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมาร ี(อพ.สธ.) 

1. ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ่ังอ่าวไทยฝ่ัง
ตะวันออก 
1.1 น าตัวอย่างพันธุ์พืชและสัตว์
จากการส ารวจ บรเิวณ ต.เนินฆ้อ 

สวพ.  
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

2. เพื่อใช้เป็นสถานท่ีเผยแพร่
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง 
3. เพื่อจัดแสดงความ
หลากหลายของทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งบริเวณพื้นที่
จังหวัด สมุทรสาคร ระยอง 
ชุมพร สงขลา และภูเกต็ 
4. เพื่อแสดงผลส าเร็จของการ
อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งโดยชุมชนท้องถิ่น 
เพื่อให้ประชาชนท่ัวไปได้รับ
ทราบและเกิดจติส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่น
ของตนต่อไป 

อ.แกลง จ.ระยองมาจดัแสดง
เพิ่มเตมิในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
วิทยาสัตว์และพืชทะเลบริเวณ
เกาะมันในจังหวัดระยอง 
1.2 เปลีย่นน้ ายาที่ใช้เก็บรักษา
ตัวอย่าง  
1.3 ท าความสะอาด และเปลี่ยน
ขวดรักษาตัวอย่างที่ช ารุด  
1.4 ซ่อมแซม ช้ันจัดแสดง
ตัวอย่างที่ช ารุด 
1.5 จัดท าและปรับเปลีย่นป้าย
จัดแสดงตัวอย่างให้ความรู ้
2. ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ่ังอ่าวไทยตอนบนฝ่ัง
ตะวันตก        
    ด าเนินการจ้างจัดท าโมเดลนก
ชายเลนที่ส ารวจพบในบริเวณ
พื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ชนิดที่
หายากและนกท่ีอยู่ในสภาวะใกล้
สูญพันธ์ุ ในระดบัโลกสามชนิดคือ 
นกซ่อมทะเลอกแดง  นกชายเลน
ปากช้อนและนกทะเลขาเขียว
ลายจุด ทั้งสามชนิด เป็นนกท่ีพบ
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ได้เฉพาะในทวีปเอเชีย พวกมันมี
ถิ่นกระจายพันธ์ุค่อนข้างจ ากัด 
3. ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ่ังอ่าวไทยตอนกลาง 
3.1 น าตัวอย่างพันธุกรรมพืชและ
สัตว์ เช่น ปะการัง หญา้ทะเล
และ สตัว์น้ าอื่นๆ มาจัดแสดง
เพิ่มเตมิ 
3.2 บ ารุงรักษาตัวอย่างจัดท า
และปรับเปลีย่นป้ายจดัแสดง
ตัวอย่าง ป้ายและโปสเตอร์ให้
ความรู ้
3.3 ให้ความรูผู้้เข้ามาเยี่ยมชม 
4. ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ่ังอ่าวไทยตอนล่าง
ปรับปรุง ดูแลบ ารุงรักษาศูนย์
เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาพืชและ
สัตว์ทะเล และเก็บรวบรวม
ตัวอย่างเพิ่มเตมิ  
4.1 ซ่อมแซมส่วนแสดงท่ีช ารุด
ทรุดโทรม 
4.2 จัดหาวสัดุอุปกรณ์เพื่อใช้ใน
การจัดแสดงเพิ่มเติม 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

4.3 เปลีย่นถ่ายและท าความ
สะอาดตัวอย่าง 
4.4 เก็บรวบรวมตัวอย่างสิ่งมีชีวิต
ทั้งพืชและสัตว์เพิ่มเติม 
5. ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ่ังทะเลอนัดามัน
ตอนบน  
5.1 จัดท าและแสดงนิทรรศการ
แบบผลดัเปลี่ยนเพื่อให้ความรู้ด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพทาง
ทะเลและชายฝั่งและ
ประชาสมัพันธ์โครงการ อพ.สธ. 
รวมทั้งบริการให้ความรูผู้้เข้ามา
เยี่ยมชมและจดบันทึกสถิตผิู้เข้า
เยี่ยมชม  
5.2. น าตัวอย่างพันธุกรรมพืช
และสตัว์ทะเล เช่น ปะการัง 
หญ้าทะเล และสัตว์น้ าอื่นๆ มา
จัดแสดงเพิ่มเตมิ และบ ารุงรักษา
ตัวอย่าง  
5.3 จัดท าและปรับเปลีย่นป้าย
จัดแสดงตัวอย่าง ป้ายและ
โปสเตอร์ให้ความรู ้ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

4 ทช. ศูนย์เรียนรู้นวัตกรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นป่า
ชายเลนและชายฝั่ง 

   2,000,000 - - 1. เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี(อพ.สธ.) 
2. เพื่อใช้เป็นสถานท่ีเผยแพร่
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
และชายฝั่ง 
3. เพื่อจัดแสดงความ
หลากหลายของทรัพยากรป่า
ชายเลนและชายฝั่งบริเวณ
จังหวัดระยอง จันทบุรี และ
ตราด 

1. ด าเนินการให้โครงการป่าใน
เมืองจังหวัดตราด “หาดทรายด า 
1 เดียวในสยาม” เป็นสถานท่ี
เผยแพรค่วามรูเ้กี่ยวกับการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรป่าชายเลนและชายฝั่ง 
2. จัดแสดงความหลากหลายของ
ทรัพยากรป่าชายเลนและชายฝั่ง 
ให้กับผู้ที่เข้าชมเส้นทางเดินศึกษา
ฯ บริเวณ โครงการป่าในเมือง
จังหวัดตราด “หาดทรายด า 1 
เดียวในสยาม” 
3. ถ่ายทอดความรู ้
ประชาสมัพันธ์การต่อยอดภูมิ
ปัญญาป่าชายเลนจากทรัพยากร
ป่าชายเลนและชายฝั่งเพื่อให้
ประชาชนท่ัวไปได้รับทราบข้อมูล  

สทช.1  

  รวม..4..โครงการ 2 2 49,137,600 1,000,000      
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กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษการสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 ทช. รณรงค์สร้างจติส านึก
ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง 

   500,000 360,000 งบประมาณ
ปกติประจ าปี
ของกรม ทช. 

1. เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี 
2. เพื่อด าเนินการสร้างจิตส านึก
ให้กับเยาวชน นักเรียน ครู
อาจารย ์และประชาชนในพ้ืนท่ี
ฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง ในพ้ืนท่ีเป้าหมาย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริของ
สมเด็จพระเทพฯ 
 

1. ส านักงานทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งที่ 6 โดยส่วนอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเล ร่วมกับกอง
อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ส่วน
ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล ลงพื้นที่
เกาะยาว อ.เกาะยาว จ.พังงา เพื่อ
ติดตามการด าเนินงานตามโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเดจ็พระกนิษฐาธริาช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ ณ โรงเรียนเกาะยาว
วิทยา และโรงเรียนอ่าวมะม่วง  
2. ตามแผนของโครงการฯ ต้องจดั
ฝึกอบรมการเพาะหญ้าทะเลให้กับ
นักเรียน และคร ูจ านวน 2 รุ่น แต่
เนื่องจากพ้ืนท่ีอ าเภอเกาะยาว พบผู้
ติดเชื้อโควิด 19 ท าให้ไม่สามารถจัด
ฝึกอบรมดังกล่าวได ้แต่อย่างไรก็
ตาม ส านักงานทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งที่ 6 ไดด้ าเนินการ
ปรับปรุงโรงเพาะหญ้าทะเล (ภาพที่ 
2) พร้อมท้ังจัดท าศูนย์การเรียนรู้

สทช.6   
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ด้านการอนุรักษ์แหล่งหญ้าทะเล 
และพะยูน (ภาพท่ี 3) เพื่อเป็นแหล่ง
องค์ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากร
หญ้าทะเลให้กับผู้ทีส่นใจ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเยาวชนในพ้ืนท่ี อ.เกาะยาว 

2 ทช. พัฒนาสวนรวมพันธุ์ไม้
ป่าชายเลน 

   500,000 180,000 งบประมาณ
ปกติประจ าปี
ของกรม ทช. 

1. เพื่อสนองพระราชด าร ิ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2. เพื่อพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ให้
เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่ง
ท่องเที่ยวด้านป่าชายเลนท่ีมี
ศักยภาพ สามารถให้บริการ
ทางวิชาการแก่ประชาชน 
3. เพื่อจัดท าฐานข้อมูลพันธุ์ไม้
ป่าชายเลน ส าหรับใช้ในการ
ด าเนินงานของกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง 

1. ส ารวจ ดูแล บ ารุงรักษาแปลง
สวนรวมพันธุ์ไม้ป่าชายเลนให้อยู่ใน
สภาพสมบูรณ ์ก าจัดวัชพืชที่ข้ึน
ปะปนในแปลงให้เรียบร้อย 
2. ส ารวจ นับ และบันทึกข้อมลู
พันธุ์ไม้ที่ข้ึนอยู่ในแปลงช่ัวคราว 
แบ่งเป็น 3 ระดับ ตามขนาดของ
ต้นไม ้
3. จัดหาพันธุ์ไม้ป่าชายเลนท่ีไม่มีใน
แปลงสวนรวมพันธ์ุมาปลูก/ปลูก
เพิ่มเตมิ หรือตดิต่อประสานงาน
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ขอพันธุ์ไม้ที่
ไม่ปรากฏในพ้ืนท่ีมาด าเนินการ
ปลูก/ปลูกเพิ่มเติม 
4. จัดท าแผนที่การขึ้นอยู่ของพนัธุ์
ไม้ป่าชายเลนในสวนรวมพันธุ์ไม้ใน
พื้นที่ป่าชายเลน 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

5. ปรับปรุงและซ่อมแซมแผ่นป้าย
บรรยายให้ความรูด้้านระบบนิเวศ
ป่าชายเลนและพันธ์ุไม ้2 ภาษา  

3 ทช. ค่ายเยาวชนเพื่อการ
อนุรักษ์และฟื้นฟู
ระบบนิเวศ 

   650,000 - - 1. เพื่อสนองพระราชด าร ิ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารฯี (อพ.สธ.) 
2. เพื่อให้เยาวชนจากโรงเรยีน
ต่างๆ ตระหนักและเกิด
จิตส านึกต่อการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูระบบนิเวศ 
3. เพื่อสร้างแนวร่วมและ
เครือข่ายในการอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เนื่องจากมีการระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019  หรือโรคโควิด 
19 ซึ่งเป็นโรคติดต่อได้ง่ายและเปน็
อันตรายอย่างมากต่อชีวิต ประกอบ
กับในขณะนี้ยังไมม่ีวัคซีนป้องกันโรค
ทั้งยังไม่มียารักษาโรคโดยตรง 
นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี จึงประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกท้องที่ทั่ว
ราชอาณาจักร ในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม 137 ตอนพิเศษ 69 ง โดยมผีล
บังคับใช้วันท่ี 25 มี.ค. 2563 
ประกอบกับจังหวัดสมุทรสาคร ไดม้ี
มาตรการควบคุมการแพรร่ะบาดของ
โรคโควดิ-19 โดยให ้
งดกิจกรรมทีม่ีการรวมตัว และงดการ
เดินทางข้ามเขตจังหวดัท าให้ไม่
สามารถเดินทางเข้าพื้นที่เพ่ือ
ด าเนินงานตามกจิกรรมโครงการได้  

สทช.3  
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

4 ทช. ดูแลเขตพิทักษ์ป่าชาย
เลน รักษ์สัตว์น้ า  

   3,600,000 1,300,000 งบประมาณ
ปกติประจ าปี
ของกรม ทช. 

1. เพื่อสนองพระราชด าร ิ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารฯี (อพ.สธ.) 
2. เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าชายเลน ส าหรับเป็นแหล่งที่
อยู่อาศัย แพร่ขยายพันธุ์ของ
สัตว์น้ านานาชนิด รวมทั้งเพื่อ
ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม 
3. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้
ชุมชนที่อยู่ติดกับพื้นที่เขต
พิทักษ์ฯ มีส่วนร่วมในการ
บริหารจดัการทรัพยากรป่า 
ชายเลนร่วมกับเจ้าหนา้ที่ 
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
กลุ่ม /เครือข่ายชุมชน ร่วมดูแล
รักษาเขตพิทักษ์ป่าชายเลน 
รักษ์สัตว์น้ า 

พื้นที่ป่าชายเลนคงสภาพท้องที่
จังหวัดตรังและสตูล ได้รับการดูแล
รักษา เนื้อที่รวม  437,514 ไร ่โดย
การด าเนินการลาดตระเวนเชิง
คุณภาพในพื้นที่ป่าชายเลนท่ี
รับผิดชอบท้องที่จังหวัดตรังและ
สตูล ทั้งสิ้นจ านวน 367 ครั้ง 
ลาดตระเวนตามจดุอ้างอิง จ านวน
รวม 1,123 จุด รวมระยะทางการ
ลาดตระเวนท้ังสิ้น 12,013.93  
กิโลเมตร 

สทช.7  

5 ทช. จัดท าแปลงรวบรวม
และขยายพันธุไ์ม้ในป่า
ชายเลนเพื่อส่งเสรมิให้

   500,000 - - 1. เพื่อสนองพระราชด าร ิ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ 

ไม่สามารถด าเนินการได ้เนื่องจาก
มาตรการป้องกันการแพร่กระจาย
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 

สทช.7  
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

เกิดมลูค่าทางด้าน
เศรษฐกิจในชุมชน           

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารฯี อพ.สธ.) 
2. เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่าชาย
เลนหายากไม่ใหสู้ญพันธ์ุไปใน
อนาคต  
3. เพื่อสร้างรายไดเ้สริมให้แก่
ชุมชน 

6 ทช. การประชาสัมพันธ์
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่อง 
มาจากพระราชด าริฯ  

   2,000,000 500,000 งบประมาณ
ปกติประจ าปี
ของกรม ทช. 

1. เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
2. ประชาสัมพันธ์ข้อมลูข่าวสาร
เกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ีของกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งผ่านเว็บไซด ์ 
3. เพื่อจัดท าหนังสือ และแผ่น
พับข้อมูลจากการส ารวจศึกษา
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ของพืชและสัตว์ทะเลในระบบ

1. กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง ร่วมจัดนิทรรศการโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ครั้งท่ี 10 ภายใต้หัวข้อ ทะเลและ
ชายฝั่งไทย: ชาวบ้านไทยได ้
ประโยชน์ ระหว่างวันท่ี 29 พ.ย. ถึง
วันท่ี 5 ธ.ค. 2562 ณ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ต.หนอง
ระเวียง จ.นครราชสมีา โดยกรมฯ 
น าเนื้อหาสาระภายใต้การ
ด าเนินงานในโครงการ อพ.สธ. และ
ภารกิจกรมฯ ที่เกี่ยวข้องมาจดัแสดง
นิทรรศการในหัวข้อ “ทะเลและ
ชายฝั่งไทย: ชาวบ้านไทยได้

สวพ.  
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

นิเวศส าคญัในท้องถิ่น 
4. จัดท าคู่มือศึกษาทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งเพื่อ
ประกอบการส ารวจทรัพยากร 
ในท้องถิ่น 

ประโยชน์” ซึ่งได้น าเสนอ 3 หัวข้อ 
ได้แก ่
 1) หัวข้อ “ป่าชายเลนของไทยดมีี
คุณค่า” 
 2) หัวข้อ “หญ้าทะเล ระบบนิเวศ
เพื่อชุมชน” 
 3) หัวข้อ “คุณค่าสินทรัพย์ใต้ท้อง
ทะเล”  
ทั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้าชมบูธ 
นิทรรศการของกรมฯ ไม่น้อยกว่า 
1,000 คน 
2. จัดท าเว็บไซต์เผยแพร่
ประชาสมัพันธ์โครงการ อพ.สธ. 
ของกรม ทช. และมีการลงอัพเดต
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ 
อพ.สธ. ของกรม ทช. อย่างต่อเนื่อง 

  รวม..6..โครงการ 2 4 7,750,000 2,340,000      
 
 
 
  
 


