
 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
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กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค ์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หมายเหตุ 
F1A1 1. ติดตั้งและซ่อมแซมทุ่นเพื่อการ

อนุรักษ์และฟื้นฟูแนวปะการังและ
แหล่งหญ้าทะเล 

1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องจากพระราชด าริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
2. เพื่อป้องกันและลดผลกระทบความเสียหายของแนว
ปะการังจากการทิ้งสมอเรือ 
3. เพื่อจัดระเบยีบและเพิ่มประสิทธิภาพการบรหิาร
จัดการการใช้ประโยชน ์การอนุรักษ์และการฟื้นฟูพ้ืนท่ี
แนวปะการังและแหล่งหญ้าทะเลในพื้นที่เกาะยาวใหญ ่
หมู่เกาะไข่ จ.พังงา 

1,340,000 1. แหล่งหญ้าทะเลในพื้นที่โครงการไดร้ับการคุ้มครอง
และบรหิารจดัการใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมไม่น้อยกว่า 
จ านวน 500 ไร ่
2. แนวปะการังในพ้ืนท่ีโครงการได้รับการคุ้มครอง
และบรหิารจดัการใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมไม่น้อยกว่า 
จ านวน 500 ไร ่

 

F1A2 1. ส ารวจเก็บรวบรวมตัวอย่าง
พันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลร่วมกบั
ชุมชนท้องถิ่น 

1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องจาพระราชด าริสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี(อพ.สธ.) 
2. เพื่อสนับสนุนให้องค์การบรหิารส่วนท้องถิ่นรับทราบ
แนวทางการด าเนินงาน เพื่อจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
3. เพื่อให้ชุมชนและสถานศึกษาในพ้ืนท่ีสามารถส ารวจ
ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ทะเล
ในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝัง่ในท้องถิ่น รวมทั้งเก็บ
รวบรวมตัวอยา่งเพื่อให้ความรูด้้านความหลากหลายทาง

2,000,000 1. หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมด าเนินการตาม
แนวทางในการสนองพระราชด ารฯิ ของโครงการ 
อพ.สธ.ท าให้เกิดการอนรุักษ์และรกัษาผลประโยชน์
จากการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน 
2. นักเรียน ชุมชน และประชาชนท่ัวไปไดร้ับความรู้
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตทาง
ทะเลและชายฝั่ง ท าให้เกิดความหวงแหนและร่วมมือ
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น 
3. เทศบาลและองค์การบรหิารปกครองส่วนท้องถิ่น 

 



กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค ์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หมายเหตุ 
ชีวภาพพืชและสัตว์ทะเลในชุมชนโดยใช้คู่มือศึกษาส ารวจ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
4. เพื่อสนับสนุนให้ชุมชน นักเรียน ครูอาจารยม์ีความรู้
ในการจัดท าฐานข้อมลูทรัพยากรภายในชุมชน  

รวมถึงประเทศ มีทะเบียนทรัพยากรท้องถิ่น บันทึก
ความเป็นเจา้ของเพื่อมีสิทธิในการแบ่งปัน
ผลประโยชน์เนื่องจากการใช้ทรัพยากร (ตามพิธีสาร
นาโงย่า)  

F1A2 2. ส ารวจประเมินแหล่งหญา้ทะเล 
บริเวณพื้นท่ี อพ.สธ.  
จ.ชลบุร ี

1. เพื่อสนองพระราชด าร ิโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)    
2. เพื่อทราบสถานภาพและศักยภาพของทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งที่ส าคัญ ได้แก ่หญ้าทะเล     
3. เพื่อจัดท าฐานข้อมูลส าหรับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรแหล่งหญ้าทะเล     

100,000 1. ทราบถึงสถานการณป์ัจจุบันของสถานภาพหญ้า
ทะเล 
2. ทราบการเปลี่ยนแปลงของสถานภาพหญ้าทะเลใน
บริเวณบริเวณพื้นที่ อพ.สธ. จ.ชลบุรี 
3. ฐานข้อมูลหญ้าทะเลไดร้ับการปรับปรุงให้ทันสมยั 
4. ข้อมูลฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสามารถ
น าไปใช้ในการบริหารจัดการ 

 

F1A2 3. ส ารวจสถานภาพแนวปะการัง 
บริเวณพื้นท่ี อพ.สธ. จ.ชลบุร ี

1. เพื่อสนองพระราชด าร ิโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
2. เพื่อให้ทราบสถานภาพตลอดจนความอุดมสมบูรณ์
ของระบบนิเวศแนวปะการัง  รวมทั้งหาสาเหตหุรือข้อ
สันนิษฐานสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรม 
3. เพื่อให้ทราบลักษณะองค์ประกอบประชาคมของ
ปะการัง แนวโน้มความเสื่อมโทรม หรือการฟื้นตัวใน
ระยะยาว รวมทั้งน าข้อมูลไปใช้ในการให้ข้อเสนอแนะใน
การบริหารจัดการพื้นท่ีต่อไป 
4. ส ารวจขอบเขต ลักษณะพื้นท่ี รวมทั้งสิ่งมีชีวิตเด่นใน
พื้นที่กองหินใต้น้ าหรือแนวปะการงัน้ าลึก ซึ่งไม่เคยได้รับ
การส ารวจ 
5. จัดท าแผนที่และสรปุข้อมูลสถานภาพแนวปะการัง 
เพื่อเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

150,000 ข้อมูลลักษณะองค์ประกอบประชาคมของปะการัง 
ประชาคมของสิ่งมีชีวิตเด่นในแนวปะการัง ชนิดและ
จ านวนของปะการังวัยอ่อน (juvenile coral) แนวโน้ม
ความเสื่อมโทรม หรือการฟื้นตัวในระยะยาว สามารถ
น าไปใช้ในการให้ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการ
พื้นที่ได ้

 



กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค ์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หมายเหตุ 
F1A2 4. ส ารวจและเก็บรวบรวมตัวอย่าง

พันธุกรรมพืชและสัตว์บริเวณลุ่มน้ า
ประแส จ.ระยอง 

1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2. เพื่อส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชและสัตว์ บรเิวณ
ลุ่มน้ าประแส จ.ระยอง ส าหรับเปน็ฐานข้อมูลทาง
ชีวภาพของพื้นที่ 
3. เพื่อเก็บรวบรวมทรัพยากรชีวภาพ ในรูปแบบ 
ตัวอย่างแห้ง และตัวอย่างดอง ส าหรับเป็นตัวอยา่งใน
การศึกษาหรือเก็บในพิพิธภณัฑ ์
4. เพื่อเก็บพันธุกรรมทรัพยากร ส าหรับเป็นตัวอย่าง 
การเก็บเมล็ดในห้องเก็บรักษาเมลด็พันธ์ุ การเก็บต้นมี
ชีวิตเพื่อน าไปปลูกในท่ีปลอดภัย หรือน ามาขยายพันธ์ุ
ต่อได ้

500,000 1. มีขอ้มูลพื้นฐานพันธุกรรมพืชและสตัว์ บริเวณลุม่น้ า
ประแส อยู่ในฐานข้อมูลทรัพยากรและชายฝั่ง  
2. มีตัวอย่างชนิดพืชและสตัว์ในท้องถิ่นส าหรับจัด
แสดงพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พืชและสตัว์ทะเล 
ชายฝั่งอ่าวไทย ของประเทศไทย (Reference 
Collection) 
3. นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยว และประชาชนมี
ความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง 

 

F1A2  5. อนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่าชายเลนหา
ยาก/เฉพาะถิ่น 

1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด ารสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา
ฯ สยามบรมราชกุมาร ี
2. เพื่อฟ้ืนฟูแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ไมป้่าชายเลนหายาก/
เฉพาะถิ่นให้มีปรมิาณเพ่ิมขึ้น และมีความอุดมสมบรูณ์
ของระบบนิเวศน์ 
3. เพื่อจัดท าฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ป่าชายเลนหายาก/
เฉพาะถิ่น ส าหรับใช้ในการด าเนินงานของกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง 

2,000,000 1. มีฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ปา่ชายเลนหายาก/เฉพาะถิ่น
รวมทั้งข้อมูลด้านแหล่งเมล็ดพันธ์ุไม้ส าหรับใช้ในการ
ด าเนินงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
2. มีแหล่งรวบรวมพันธ์ุไม้ป่าชายเลนหายาก/เฉพาะถิ่น 
ที่มีความหลากหลายทางชนิดพันธ์ุไม้ป่าชายเลนหา
ยาก/เฉพาะถิ่นท่ีใช้เป็นสถานท่ีส่งเสริมการเรียนรู้และ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้แก่ประชาชน 

 

F1A3 1. คืนพันธุ์ไม้ใกล้สญูพันธ์ุสู่พื้นที่ป่า
ชายเลน 

1. เพื่อสนองพระราชด าร ิโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา
ฯ สยามบรมราชกุมาร ี    
2. สร้างความหลากหลายทางชีวภาพ ของทรัพยากรป่า
ชายเลน ในท้องถิ่น      

1,200,000 1. พ้ืนท่ี 2 ต าบลเป้าหมาย ได้รับการส ารวจพันธ์ุไม้ปา่
ชายเลนหายาก/เฉพาะถิ่นท่ีใกล้สญูพันธ์ุ มีฐานข้อมูล
พันธุ์ไม้ ป่าชายเลนหายาก/เฉพาะถิ่น และแหล่งเมลด็
พันธุ์ไม้ที่ใกล้สญูพันธ์ุ      

 



กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค ์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หมายเหตุ 
3. ส่งเสรมิให้ชุมชนในท้องถิ่นได้รบัความรู้และเกดิความ
ตระหนักในการหวงแหนทรัพยากรท้องถิ่นของชุมชน
ต่อไป  

2. ป่าชายเลนอุดมสมบรูณม์ีความหลากหลายทาง
ชีวภาพเพิ่มมากขึ้น  
3. ประชาชน ชุมชนท้องถิ่น มีจิตส านึกการอนุรักษ์
ทรัพยากรท้องถิ่นของตนเอง 

F1A3 2. ฟื้นฟูแนวปะการังในพื้นที ่จ.
ภูเก็ตและพังงาโดยการมสี่วนร่วม 

1. เพื่อสนองพระราชด าร ิโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ (อพ.สธ.)  
2. เพื่อฟื้นฟูแนวปะการังในพื้นที่เสื่อมโทรม ในพ้ืนท่ี จ.
พังงา  
3. เพื่อสร้างกระบวนการมสี่วนร่วมในการฟื้นฟูปะการัง
ของกลุ่มอาสาสมัครนักด าน้ า  

3,800,000 จ านวนปะการังมีความอุดมสมบรูณ์และเพิ่มขึ้น ส่งผล
ให้เกิดความหลากหลายของทรัพยากร 

 

F1A3  3. จัดท าแหล่งขยายและเตรียมตน้
พันธุ์หญ้าทะเล เพื่อใช้ส าหรับการ
ฟื้นฟูหญ้าทะเล บริเวณเกาะมันใน 
จ.ระยอง 

1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2. เพื่อจัดท าแหล่งขยายและเตรียมต้นพันธุ์หญ้าทะเล 
ด้วยวิธีย้ายปลูก ส าหรับใช้ในการฟื้นฟูทรัพยากรหญ้า
ทะเลในธรรมชาต ิ

500,000 1. ลดปริมาณการใช้ต้นพันธ์ุหญ้าทะเลจากแหล่ง
ธรรมชาต ิส าหรับการฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลใน
ธรรมชาติที่เสื่อมโทรม 
2. เป็นแหล่งรวบรวมต้นพันธุ์หญ้าทะเลชนิดเด่นของ 
จ.ระยอง เพื่อใช้เป็นสถานท่ีศึกษา ดูงานแก่ผู้สนใจ 
3. นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยว และประชาชนเกดิ
มีความตระหนักในการอนุรักษ์ทรพัยากรทางทะเล
และชายฝั่ง 

 

F2A4 1. ศึกษาวิจัยเพื่ออนุรักษ์พันธุ์เต่า
กระ ณ เกาะมันใน อ าเภอแกลง จ.
ระยอง 

1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร ี(อพ.สธ.) 
2. เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเต่า
กระในระบบนเิวศ โดยการเพาะขยายพันธ์ุ และเพิม่
อัตราการรอดชีวิตของเต่ากระในธรรมชาต ิ
3. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเพาะฟัก การอนุบาล 
และการเลีย้ง เพื่อการฟื้นฟูและอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล 

250,000 1. อนุรักษ์และคงไว้ซึ่งความหลากหลายของเต่าทะเล 
จ านวนประชากรเต่าทะเลในธรรมชาติเพิ่มขึ้น 
2. นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป 
สามารถเข้าเยีย่มชม ศึกษาค้นคว้าหาความรูเ้รื่องการ
อนุรักษ์เต่าทะเลและความหลากหลายทางชีวภาพใน
ระบบนิเวศ 
3. นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยว และประชาชนมี
ความตระหนักในการอนุรักษเ์ต่าทะเลและทรัพยากร

 



กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค ์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หมายเหตุ 
4. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 
หน่วยงานท้องถิ่น ภาคเอกชนและภาคประชาชน ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  

ทางทะเลและชายฝั่ง 
4. เกิดความร่วมมือในการท างานระหว่างภาครัฐ 
ประชาชน และภาคเอกชน ในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง  

F2A4 2. อนุรักษ์และใช้ประโยชน์
พันธุกรรมพืชจากป่าชายเลนและ
ป่าชายหาดอย่างยั่งยืน  

1. เพื่อสนองพระราชด าร ิโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2. เพื่อรวบรวมองค์ความรูภู้มิปญัญาท้องถิ่น ที่เกี่ยวกับ
การใช้ประโยชน์จากพรรณไม้ป่าชายเลนและป่าชายหาด 
ในรูปแบบต่างๆ 
3. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ พัฒนาต่อยอด และ
ถ่ายทอดภูมิปญัญาท้องถิ่น ด้านการใช้ประโยชน์จาก
พรรณไม้ป่าชายเลนและป่าชายหาดให้กับหน่วยงาน 
องค์กร และประชาชนท่ัวไป 
4. เพื่อส่งเสรมิผลผลิตจากพรรณป่าชายเลนและป่า
ชายหาด ให้มีศักยภาพตามความต้องการของตลาด 
5. เพื่อเพิ่มรายได้แก่ชุมชนชายฝั่ง ในด้านการใช้
ประโยชน์จากปา่ชายเลนและปา่ชายหาดตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1,000,000 1. ชุมชนท้องถิ่นมีวัตถุดิบจากพรรณไม้ป่าชายเลนและ
ป่าชายหาดเพียงพอต่อการใช้ประโยชน์โดยค านึงถึง
ความยั่งยืน 
2. มีแหล่งเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและ
ความส าคญัของพรรณไมป้่าชายเลนและป่าชายหาด  
 

 

F2A4 3. ทุ่นกักขยะบริเวณปากแม่น้ า
ประแส จ.ระยอง 

1. เพื่อสนองพระราชด าร ิโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ 
2. เพื่อติดทุ่นกักขยะลอยน้ าส าหรบัติดตั้งในบริเวณปาก
แม่น้ าและล าคลองสาขาเป็นความร่วมมือท่ีต้องการจะ
ช่วยกันลดปัญหาขยะในทะเล 
3. เพื่อสร้างความร่วมมือกับชุมชน ชายฝั่งที่เป็นเจ้าของ
พื้นที่ในการลดปัญหาขยะลงสู่ทะเล 
4. เพื่อเผยแพร่ประชาสมัพันธ์ สรา้งความตระหนักเรื่อง

294,000 ลดปัญหาขยะในทะเล ซึ่งประเทศไทยถูกจัดอยู่ใน
ล าดับที่ 6 ของโลกท่ีปล่อยขยะลงสู่ทะเลและ
มหาสมุทร โดยขยะส่วนใหญ่ไหลผา่นชุมชนมาตาม
แม่น้ าล าคลองและไหลลงสู่ทะเลซึง่คาดว่าจะช่วยลด
ปริมาณขยะลงสู่ทะเลได้อย่างมาก 

 



กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค ์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หมายเหตุ 
ผลกระทบของขยะที่มีผลต่อทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง รวมทั้งสิ่งแวดล้อมทางทะเล ให้กับประชาชนท่ัวไป 

F2A5 1. เพิ่มประสิทธิภาพงานระบบ
ฐานข้อมูลสิ่งมีชีวิตทางทะเล 

1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
2. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาระบบฐานข้อมลู
สารสนเทศจากงานวิจัยของกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง ให้เป็นเอกภาพ ความสมบรูณ์และทันสมัย ซึ่ง
หน่วยงานต่างๆ สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได ้

200,000 1. งานระบบฐานข้อมูลสิ่งมีชีวิตทางทะเล ได้รับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและพัฒนาใหไ้ดม้าตรฐาน ทันสมัย เป็น
เอกภาพ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
2. การบริหารจัดการฐานข้อมูลสิ่งมีชีวิตทางทะเล ได้รับ
การเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนา มีความสมบูรณ์และ
เป็นปัจจุบัน ซึ่งหน่วยงานต่างๆ สามารถใช้ประโยชน์
ร่วมกันได้ โดยมี อพ.สธ. เป็นศูนย์กลางและวางแผน
ด าเนินงานพัฒนาเครือข่ายระบบข้อมูลสารสนเทศ 
อพ.สธ. ร่วมกับหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าร ิ
เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงและใช้ร่วมกันได้อย่าง
กว้างขวาง ผ่านทางเว็บไซต ์ที่มีระบบป้องกันการเข้าถึง
ฐานข้อมูล 

 

F3A7 1. พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพืชและ
สัตว์ทะเล จ.ระยอง 

 1 เพื่อสนองพระราชด าร ิโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารฯี (อพ.สธ.) 
 2. เพื่อก่อสร้างอาคารที่จะรองรับการด าเนินโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
ภายใต้กิจกรรมที่ 2 ส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 
กิจกรรมที่ 4 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช และ 
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช  

500,000 1. มีพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพืชและสตัว์ทะเลเพื่อ
เรียนรู้งานด้านอนุกรมวิธาน ได้ใช้ตัวอย่างและข้อมลู
ของตัวอย่างในพิพิธภัณฑ์ฯ เป็นแหล่งเรียนรู้และ
เพิ่มพูนประสบการณ์ทรัพยากรทางทะเลฝั่งอ่าวไทย 
2. นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยว และประชาชนมี
ความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง 

 

F3A7 2. ปรับปรุงและพัฒนาอาคาร
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพืชและ
สัตว์ทะเล จ.ภูเก็ต 

1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด ารสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา
ฯ สยามบรมราชกุมาร ี(อพ.สธ.) 

5,200,000 1. นักเรียน นักศึกษา นักวิจัยและบุคคลทั่วไป ทั้งชาว
ไทยและต่างประเทศท่ีมีความสนใจเกี่ยวกับตัวอย่าง
สัตว์และพืชทะเล รวมทั้งงานด้านอนุกรมวิธานได้ใช้

 



กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค ์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หมายเหตุ 
2. ปรับปรุงและพัฒนาพิพิธภณัฑธ์รรมชาติวิทยาพืชและ
สัตว์ทะเลฝั่งทะเลอันดามัน  
3. บริหารจัดการพิพิธภณัฑ์ธรรมชาติวิทยาฯ เพื่อให้
เยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้มี
ความรู้เกี่ยวกับพรรณพืชและสัตวท์ะเลของประเทศไทย 

ตัวอย่างและข้อมลูของตัวอย่างในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
วิทยาฯ เป็นแหล่งหาความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ ์ 
2. นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป 
ที่มาเยี่ยมชมพิพิธภณัฑ์ธรรมชาติวทิยาฯ ไดร้ับความรู้
ความเพลินเพลิดด้านความหลากหลายทางชีวภาพของ
สัตว์และพืชทะเล 
3. นักเรียน นักศึกษา และนักท่องเที่ยวมีความตระหนัก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

F3A7 3. ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสตัว์
และพืชทะเลฝั่งอ่าวไทยและอันดา
มัน  

1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด ารสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา
ฯ สยามบรมราชกุมาร ี(อพ.สธ.) 
2. เพื่อใช้เป็นสถานท่ีเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
3. เพื่อจัดแสดงความหลากหลายของทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งบริเวณพื้นที่ จ. สมุทรสาคร ระยอง 
ชุมพร สงขลา และภูเกต็ 
4. เพื่อแสดงผลส าเร็จของการอนรุักษ์ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งโดยชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชน
ทั่วไปไดร้ับทราบและเกดิจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรในท้องถิ่นของตนต่อไป 

1,000,000 1. นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป 
ที่มาเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ธรรมชาตวิิทยาพืชและสัตว์
ทะเลฝั่งทะเลอ่าวไทย และอันดามนั ได้รับความรู้
ความเพลดิเพลินด้านความหลากหลายทางชีวภาพของ
สัตว์และพืชทะเล 
2. สร้างความเข้าใจ และสร้างความตระหนักถึง
ความส าคญัของพันธุกรรมพืชต่างๆ ปลูกจิตส านึก
เกี่ยวกับการรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาต ิ
น าไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน 

 

F3A7 4. ศูนย์เรียนรู้นวตักรรมภมูิปัญญา
ท้องถิ่นป่าชายเลนและชายฝั่ง 

1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิสมเดจ็พระเทพ-
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
2. เพื่อใช้เป็นสถานท่ีเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 

825,000 1. ผู้เข้าชมมีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
2. ผู้เข้าชมมีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับความ
หลากหลายของทรัพยากรป่าชายเลนและการใช้
ประโยชน์ของทรัพยากรปา่ชายเลน 
 

 



กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค ์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หมายเหตุ 
3. เพื่อจัดแสดงความหลากหลายของทรัพยากรป่าชาย
เลนและการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรป่าชายเลน 

F3A8 1. รณรงคส์ร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง 

1. เพื่อสนองพระราชด าร ิโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2. เพื่อด าเนินการสร้างจิตส านึกให้กับเยาวชน นักเรียน 
ครูอาจารย ์และประชาชนในพ้ืนท่ีเป้าหมายโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
3. เพื่อสร้างกระบวนการมสี่วนร่วมในการปลูกหญ้า
ทะเล ของเยาวชน นักเรียน ครูอาจารย์ และประชาชน 
ตลอดจนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นที่ 

500,000 สถานศึกษาในพ้ืนท่ีอ าเภอเกาะยาว ที่เข้าร่วมโครงการ
เรียนรู้ขั้นตอนการเพาะขยายพันธ์ุสามารถน าหญ้า
ทะเลไปปลูก  ตลอดจนประชาสมัพันธ์และขยายผล
การเพาะขยายพันธ์ุในพื้นที่ใกล้เคยีง 

 

F3A8 2. พัฒนาสวนรวมพันธุ์ไม้ปา่ชาย
เลน  

1. เพื่อสนองพระราชด าร ิโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา
ฯ สยามบรมราชกุมาร ี
2 เพื่อส ารวจศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพืช
และรวบรวมพันธุ์ไม้ป่าชายเลน ในระบบนิเวศส าคญัใน
บริเวณปา่ชายเลน  
3. เพื่อจัดท าฐานข้อมูลข้อมลูทรัพยากรป่าชายเลน เป็น
ของชุมชน น ามาช่วยในการตัดสินใจวางแผนการการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
4. เพื่อให้เข้าใจและเห็นความส าคญัของพันธุกรรมพืช 
5. เพื่อให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืช สื่อถึงกันได้ทั่ว
ประเทศ 

100,000 1. ได้สนองพระราชด ารโิครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ 
2. ได้ส ารวจศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของ
พืชและรวบรวมพันธ์ุไม้ป่าชายเลน ในระบบนิเวศ
ส าคัญในบริเวณปา่ชายเลน จ านวน 1 แห่ง 
3. ได้จัดท าฐานข้อมลูข้อมูลทรัพยากรป่าชายเลน เป็น
ของชุมชน น ามาช่วยในการตัดสินใจวางแผนการการ
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจ านวน  1  แห่ง 

 

F3A8 3. ค่ายเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูระบบนิเวศ 

1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2. เพื่อให้เยาวชนจากโรงเรยีนต่างๆตระหนักและเกิด

650,000 1. เยาวชนจากโรงเรยีนต่างๆ ตระหนักและเกดิ
จิตส านึกต่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศ 
2. เกิดแนวร่วมและเครือข่ายในการอนุรักษ์

 



กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค ์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หมายเหตุ 
จิตส านึกต่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศ 
3. เพื่อสร้างแนวร่วมและเครือข่ายในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากเยาวชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

F3A8 4. ค่ายเยาวชนต้นกล้าร่วมใจ
อนุรักษ์ทะเลไทยยั่งยืน 

1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ 
2. เพื่อให้ความรู้แก่เยาวชน นักเรยีน นิสิต และนักศึกษา 
ในพื้นที่ต้นน้ า กลางน้ าและชายฝั่งทะเลให้ตระหนักถึง
การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
3. เพื่อจัดกิจกรรมให้เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา 
ได้ศึกษาเรียนรู ้และฝึกปฏิบตัิเสรมิสร้าง ประสบการณ์
ในสถานท่ีจริง ในด้านการปลูกจิตส านึกเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

1,280,000 เยาวชนเกิดความรู้ ความเข้าใจในการใช้ทรัพยากร
อย่างรู้คุณค่า และเป็นผู้น า ผู้เผยแพร่แนวทางการ
อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

 

F3A8 5. ถ่ายทอดองค์ความรู้ป่าชายเลน
สู่ชุมชน 

1. เพื่อสนองพระราชด าร ิโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารฯี 
2. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ท้องถิ่นสู่โรงเรียน ชุมชน 
และบุคคลที่สนใจในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก
สมุนไพรป่าชายเลน 
3. เพื่อส่งเสรมิให้ประชาชนและคนในท้องถิ่นได้รับ
ความรู้และเกดิความตระหนักในการหวงแหนภูมิปญัญา
ท้องถิ่นและวิถีชีวิตดั่งเดิมของชุมชนต่อไป 
4. เพื่อน ากระบวนการที่ได้รับการถ่ายทอดไปสู่การ
พัฒนาและเพิ่มผลผลติเพื่อเพิ่มรายไดสู้่โรงเรียน ชุมชน 
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นต่อไป 

690,000 1. ผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดความรูม้คีวามรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับป่าชายเลน พันธุ์ไม้ในป่าชายเลน และการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 
2. ผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดไดร้ับความรู้และเกิดความ
ตระหนักในการหวงแหนภูมิปญัญาท้องถิ่นและวิถีชีวิต
ดั่งเดิมของชุมชนต่อไป 
3. ผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดไดร้ับความรู้เรื่องพัฒนาและ
เพิ่มผลผลิตเพื่อเพิม่รายไดสู้่โรงเรยีน ชุมชน และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นต่อไป 

 

F3A8 6. การประชาสมัพันธ์โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง มา
จากพระราชด าร ิ

1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด ารสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา
ฯ สยามบรมราชกุมาร ี

1,000,000 1. มีเอกสารเผยแพร่ เรื่อง ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของพืชและสัตว์ทะเลในระบบนิเวศส าคญัใน
ท้องถิ่น  

 



กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค ์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หมายเหตุ 
2. ประชาสัมพันธ์ข้อมลูข่าวสารเกีย่วกับโครงการอนรุักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา จากพระราชด าร ิสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี ของกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งผ่านเว็บไซต ์  
3. เพื่อจัดท าหนังสือ และแผ่นพับข้อมูลจากการส ารวจ
ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ทะเล
ในระบบนิเวศส าคัญในท้องถิ่น 
4. จัดท าคู่มือศึกษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อ
ประกอบการส ารวจทรัพยากรในท้องถิ่น 

2. ประชาชน ชุมชนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา 
นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป มีความรู้ด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพของสัตว์และพืชทะเล และมี
ความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากร ทางทะเลและ
ชายฝั่ง 

 

รวมทั้งสิ้น 7 กิจกรรม จ านวน......23...... โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น .............25,079,000............ (บาท) 


