
โครงการ “อนุรักษ์ไม้ป่าเพื่อเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 
ภายใต้ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                      
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สนองพระราชด าริ โดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อพ.สธ.-อ.อ.ป.) 

 
1. ชื่อโครงการ :  

“อนุรักษ์ไม้ป่าเพ่ือเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 

2. ประเภทโครงการ : 

  โครงการตามยุทธศาสตร์/ นโยบายรัฐบาล    โครงการตามภารกิจพ้ืนฐาน 

 โครงการตามแนวพระราชด าริ         โครงการตามข้อสั่งการ รมว.ทส./ ปกท.ทส.             

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

4. หลักการและเหตุผล 

 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เป็นรัฐวิสาหกิจสาขาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จัดตั้ง
ขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา พ.ศ.2499 และได้เริ่มด าเนินการปลูกสร้างสวนป่าไม้เศรษฐกิจ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511 ใน
พ้ืนที่ที่ขอใช้ประโยชน์ที่เป็นพ้ืนที่รกร้างว่างเปล่า, พ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรม, พ้ืนที่ที่ปลูกตามเงื่อนไขสัมปทานท าไม้ 
และพ้ืนที่สวนป่าที่รับมอบจากกรมป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งชนิดไม้ที่ปลูกนั้นขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของ
สภาพพ้ืนที่ โดยในพื้นท่ีภาคเหนือ ส่วนใหญ่ด าเนินการปลูกไม้สัก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด าเนินการปลูกไม้ยู
คาลิปตัส ยางพารารา ภาคกลางด าเนินการปลูกไม้สัก ยูคาลิปตัส และภาคใต้ด าเนินการปลูกไม้ยางพารา ใน
ปัจจุบัน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีสวนป่าในความดูแลทั้งสิ้น 245 แห่ง มีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 
1,100,000 ไร่ เป็นพื้นที่อนุรักษ์ประมาณ 200,000 ไร่ 

 ทั้งนี้ อ.อ.ป. ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ซึ่งเป็นหนึ่งใน
หน่วยงานร่วมสนองพระราชดาริฯ (G4 – กลุ่มการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร) ในเดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2555 ภายใต้กรอบแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่ห้า (ตุลาคม 2554 – กันยายน 2559) ซึ่ง อ.อ.ป. ได้เริ่ม
ด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการสนองพระราชดาริฯ ในปีพ.ศ. 2555 โดยจัดกิจกรรมในพ้ืนที่สวนป่าของ  
อ.อ.ป. ที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ในการด าเนิน
โครงการฯ เป็นอย่างดี และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
 ในปี 2560 เริ่มด าเนินการตามแผนแม่บท อพ.สธ. – อ.อ.ป. ระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 – 
กันยายน 2564) ซึ่งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีโครงการอนุรักษ์ไม้ป่าเพ่ือเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติ ของสวนป่า
ในสังกัดองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ น าเข้าร่วมโครงการ อพ.สธ. – อ.อ.ป. โดย
คัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินโครงการ จ านวน 24 สวนป่า พ้ืนที่ 22,772.18 ไร่  เพ่ือเป็นการสนองพระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 



และเป็นการอนุรักษ์ไม้ป่าเพ่ือเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติ รวมทั้งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นแหล่งเรียนรู้
พันธุกรรมพืชได้อีกด้วย 

 

 

/ 5. วัดตุประสงค์... 

1-2  

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๑. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

๒. เพ่ืออนุรักษ์พันธุกรรมไม้ดั้งเดิมที่หายาก 

๓. เพ่ือสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ดั้งเดิมที่หายากในสวนป่าขององค์การ

อุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

๔. เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้พักผ่อนหย่อนใจส าหรับผู้ที่สนใจ 

๕. ให้ผู้บริหาร คณะกรรมการ พนักงาน ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และชุมได้มีส่วนร่วมใน

การพัฒนาพื้นที่ในการอนุรักษ์ไม้ดั้งเดิมท่ีหายากในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

๖. เป้าหมาย   

 มีพ้ืนที่อนุรักษ์ไม้ป่าเพ่ือศึกษาธรรมชาติ และอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ดั้งเดิม จ านวน 24 สวนป่า 
พ้ืนที่ ๒๒,772.๑๘  ไร่ 

๗. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 

รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ซ่อมแซมเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และป้าย
สื่อความหมายต่างๆ 

            

เก็บข้อมูลการเข้าใช้ประโยชน์ของชุมชน
และเยาวชน ในการเข้ามาศึกษาธรรมชาติ 
เช่น การเก็บหาของป่า ฯลฯ 

 
           

ประชาสัมพันธ์กับชุมชนให้มีส่วนร่วมใน
การปกปักรักษาพันธุกรรมไม้ป่า ในพื้นที่ 

            

ตรวจตราป้องกันการลักลอบตัดไม้ และ 
บุกรุกพ้ืนที่ 

            



 
8. พื้นที่ด าเนินการ 

สวนป่าในสังกัดองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน ๒4 สวนป่า ดังนี้ 

8.1 สวนป่ามัญจาคีรี   จังหวัดขอนแก่น  พ้ืนที ่ ๓๖.๙๐  ไร่ 

8.๒ สวนป่าหนองเม็ก-ลุมพุก  จังหวัดขอนแก่น  พ้ืนที่  ๑๙๙.๐๘  ไร่ 

8.๓ สวนป่าเขาสวนกวาง   จังหวัดขอนแก่น  พ้ืนที่ ๘๐.๐๐  ไร่ 

8.๔. สวนป่าน้ าสวยห้วยปลาดุก  จังหวัดเลย  พ้ืนที่ ๙๐.๐๐  ไร่ 

8.๕ สวนป่าน้ าโสม   จังหวัดอุดรธานี  พ้ืนที่ ๘๐.๐๐  ไร่ 
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8.๖ สวนป่าเมืองทอง   จังหวัดอุดรธานี  พ้ืนที่ ๘๐.๐๐  ไร่ 

8.๗ สวนป่าบึงกาฬ   จังหวัดบึงกาฬ  พ้ืนที่ ๑,๓๖๙.๒๐ ไร ่

8.๘ สวนป่าภูนกแซว   จังหวัดชัยภูมิ  พ้ืนที่ ๓,๕๐๐.๐๐ ไร่ 

8.๙ สวนป่าแสลงพัน   จังหวัดบุรีรัมย์  พ้ืนที่ ๑,๓๕๐.๐๐ ไร ่

8.๑๐สวนป่าพนมดิน   จังหวัดสุรินทร์  พ้ืนที่ ๕๒๐.๐๐ ไร ่

8.๑๑ สวนป่าด่านขุนทด   จังหวัดนครราชสีมา พ้ืนที่ ๒,๐๐๐.๐๐ ไร ่

8.๑๒ สวนป่าดงพลอง   จังหวัดบุรีรัมย์  พ้ืนที่ ๔,๐๐๐.๐๐ ไร ่

8.๑๓ สวนป่าสูงเนิน   จังหวัดนครราชสีมา พ้ืนที่ ๓๕๐.๐๐ ไร่ 

8.๑๔ สวนป่าช่องเม็ก (คก.๕)  จังหวัดอุบลราชธานี พ้ืนที่ ๑๐๘.๐๐ ไร ่

8.๑๕ สวนป่าพลาญข่อย   จังหวัดอุบลราชธานี พ้ืนที่  ๓๐๐.๐๐ ไร ่

8.๑๖ สวนป่าโสกชัน   จังหวัดอุบลราชธานี พ้ืนที่  ๗๐๐.๐๐ ไร ่

8.๑๗ สวนป่าละเอาะ   จังหวัดศรีสะเกษ  พ้ืนที่ ๑๕๐.๐๐ ไร่ 

8.๑๘ สวนป่าขุนหาญ   จังหวัดศรีสะเกษ  พ้ืนที่ ๔๔๐.๐๐ ไร่ 

8.๑๙ สวนป่านากอก   จังหวัดมุกดาหาร  พ้ืนที่ ๕๔๘.๐๐ ไร่ 

8.๒๐ สวนป่าดงขี้เหล็ก  จังหวัดร้อยเอ็ด  พ้ืนที่  ๒,๕๖๓.๐๐ ไร ่

8.๒๑ สวนป่าดงเค็ง  จังหวัดบุรีรัมย์  พ้ืนที่  ๒,๐๔๐.๐๐ ไร ่

8.๒๒ สวนป่าดงช ี  จังหวัดอุบลราชธานี พ้ืนที่  ๑,๙๘๐.๐๐ ไร ่

8.23 สวนป่าโคกสูง-บ้านดง จังหวัดขอนแก่น  พ้ืนที่    88.00 ไร่ 

8.24 สวนป่ากันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ  พ้ืนที่  200.00 ไร่  

       รวมพื้นที่      22,772.18  ไร่ 



9. วิธีการด าเนินงาน 

9.1  ส ารวจพื้นที่ท่ีจะเข้าร่วมโครงการและจัดท าข้อมูลเบื้องต้น   

9.2 เสนอพ้ืนที่เพ่ือเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 

9.3 จัดท าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ป้ายสื่อความหมายต่างๆ 

9.4 เก็บข้อมูลการเข้าใช้ประโยชน์ของชุมชนและเยาวชน ในการเข้ามาศึกษาธรรมชาติ เช่น การ

เก็บหาของป่า ฯลฯ 

9.5 ประชาสัมพันธ์กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการปกปักรักษาพันธุกรรมไม้ป่า ในพ้ืนที่ 

ตรวจตราป้องกันการลักลอบตัดไม้ และบุกรุกพ้ืนที่ 
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10. งบประมาณ 

 งบประมาณ ๑,๓๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนสามถ้วน) รายละเอียดดังนี้ 

รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวคูณโดยรายละเอียด 

ทุกรายการ 
๑. สวนป่ามัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น พ้ืนที่ ๓๖.๙๐ ไร่ 
    ๑.๑ ค่าส ารวจพื้นที่ท่ีจะเข้าร่วมโครงการ และจัดท าข้อมูล

เบื้องต้น  

    ๑.๒ ค่าจัดท าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ป้ายสื่อความหมายต่างๆ 

    ๑.๓ ตรวจตราป้องกันการลักลอบตัดไม้ และบุกรุกพ้ืนที่  

 
๑,๐๐๐ 

 
2,000 
2,000 

 

รวมสวนป่ามัญจาคีรี 5,000  
๒. สวนป่าหนองเม็ก-ลุมพุก จังหวัดขอนแก่น พื้นท่ี ๑๙๙.๐๘  ไร่ 
    ๒.๑ ค่าส ารวจพื้นที่ท่ีจะเข้าร่วมโครงการ และจัดท าข้อมูล
เบื้องต้น 
    ๒.๒ ค่าจัดท าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ป้ายสื่อความหมายต่างๆ 
    ๒.๓ ตรวจตราป้องกันการลักลอบตัดไม้ และบุกรุกพ้ืนที่  

 
5,000 

 
5,000 
10,000 

 



รวมสวนป่าหนองเม็ก-ลุมพุก 20,000  
๓. สวนป่าเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น พื้นท่ี ๘๐.๐๐ ไร่ 
    ๓.๑ ค่าส ารวจพื้นที่ท่ีจะเข้าร่วมโครงการ และจัดท าข้อมูล
เบื้องต้น 
    ๓.๒ ค่าจัดท าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ป้ายสื่อความหมายต่างๆ 
    ๓.๓ ตรวจตราป้องกันการลักลอบตัดไม้ และบุกรุกพ้ืนที่  

 
2,000 

 
5,000 
3,000 

 

รวมสวนป่าเขาสวนกวาง 10,000  
๔. สวนป่าน้ าสวยหว้ยปลาดุก จังหวัดเลย พื้นที่ ๙๐.๐๐  ไร ่
    ๔.๑ ค่าส ารวจพื้นที่ท่ีจะเข้าร่วมโครงการ และจัดท าข้อมูล
เบื้องต้น 
    ๔.๒ ค่าจัดท าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ป้ายสื่อความหมายต่างๆ 
    ๔.๓ ตรวจตราป้องกันการลักลอบตัดไม้ และบุกรุกพ้ืนที่  

 
2,000 

 
5,000 
3,000 

 

รวมสวนป่าน้ าสวยห้วยปลาดุก 10,000  
๕. สวนป่าน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี พ้ืนที่ ๘๐.๐๐  ไร่ 
    ๕.๑ ค่าส ารวจพื้นที่ท่ีจะเข้าร่วมโครงการ และจัดท าข้อมูล
เบื้องต้น 
    ๕.๒ ค่าจัดท าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ป้ายสื่อความหมายต่างๆ 
    ๕.๓ ตรวจตราป้องกันการลักลอบตัดไม้ และบุกรุกพ้ืนที่  

 
2,000 

 
5,000 
3,000 

 

รวมสวนป่าน้ าโสม 10,000  
 

/ รายการ... 
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รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวคูณโดยรายละเอียด 

ทุกรายการ 
๖. สวนป่าเมืองทอง จังหวัดอุดรธานี พื้นที่ ๘๐.๐๐ ไร่ 

    ๖.๑ ค่าส ารวจพื้นที่ท่ีจะเข้าร่วมโครงการ และจัดท าข้อมูล
เบื้องต้น 
    ๖.๒ ค่าจัดท าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ป้ายสื่อความหมายต่างๆ 
    ๖.๓ ตรวจตราป้องกันการลักลอบตัดไม้ และบุกรุกพ้ืนที่  

 
2,000 

 
5,000 
3,000 

 

รวมสวนป่าเมืองทอง 10,000  
๗. สวนป่าบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ พ้ืนที่ ๑,๓๖๙.๒๐ ไร ่
    ๗.๑ ค่าส ารวจพื้นที่ท่ีจะเข้าร่วมโครงการ และจัดท าข้อมูล
เบื้องต้น 
    ๗.๒ ค่าจัดท าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ป้ายสื่อความหมายต่างๆ 

 
5,000 

 
15,000 

 



    ๗.๓ ตรวจตราป้องกันการลักลอบตัดไม้ และบุกรุกพ้ืนที่  30,000 
รวมสวนป่าบึงกาฬ 50,000  

๘. สวนป่าภูนกแซว จังหวัดชยัภูมิ พื้นท่ี ๓,๕๐๐.๐๐ ไร่ 
    ๘.๑ ค่าส ารวจพื้นที่ท่ีจะเข้าร่วมโครงการ และจัดท าข้อมูล
เบื้องต้น 
    ๘.๒ ค่าจัดท าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ป้ายสื่อความหมายต่างๆ 
    ๘.๓ ตรวจตราป้องกันการลักลอบตัดไม้ และบุกรุกพ้ืนที่  

 
3๕,๐๐0 

 
4๕,000 

๑๐๐,๐00 

 

รวมสวนป่าภูนกแซว ๑๘๐,๐๐๐  
๙. สวนป่าแสลงพัน จังหวัดบรุีรัมย์  พ้ืนที่ ๑,๓๕๐.๐๐  ไร่ 
    ๙.๑ ค่าส ารวจพื้นที่ท่ีจะเข้าร่วมโครงการ และจัดท าข้อมูล
เบื้องต้น 
    ๙.๒ ค่าจัดท าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ป้ายสื่อความหมายต่างๆ 
    ๙.๓ ตรวจตราป้องกันการลักลอบตัดไม้ และบุกรุกพ้ืนที่  

 
1๕,๐00 

 
๒๐,000 
3๕,๐๐0 

 

รวมสวนป่าแสลงพัน ๗๐,๐๐๐  
๑๐. สวนป่าพนมดิน จังหวัดสรุินทร์ พ้ืนที่ ๕๒๐.๐๐ ไร่ 
    ๑๐.๑ ค่าส ารวจพื้นที่ท่ีจะเข้าร่วมโครงการ และจัดท าข้อมูล
เบื้องต้น 
    ๑๐.๒ ค่าจัดท าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ป้ายสื่อความหมาย
ต่างๆ 
    ๑๐.๓ ตรวจตราป้องกันการลักลอบตัดไม้ และบุกรุกพ้ืนที่  

 
5,000 

 
15,000 

 
30,000 

 

รวมสวนป่าพนมดิน 50,000  

 
 

/ รายการ... 
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รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวคูณโดยรายละเอียด 

ทุกรายการ 
๑๑. สวนป่าด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  พ้ืนที่ ๒,๐๐๐.๐๐ ไร ่
      ๑๑.๑ ค่าส ารวจพื้นที่ท่ีจะเข้าร่วมโครงการและจัดท าข้อมูล
เบื้องต้น 
      ๑๑.๒ ค่าจัดท าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ป้ายสื่อความหมาย
ต่างๆ 

 
๓0,000 

 
๓๐,000 

 

 



      ๑๑.๓ ตรวจตราป้องกันการลักลอบตัดไม้ และบุกรุกพ้ืนที่ 50,000 
รวมสวนป่าด่านขุนทด ๑๑๐,000  

๑๒. สวนป่าดงพลอง จังหวัดบุรีรัมย์ พื้นที่ ๔,๐๐๐.๐๐ ไร่ 
      ๑๒.๑ ค่าส ารวจพื้นที่ท่ีจะเข้าร่วมโครงการและจัดท าข้อมูล
เบื้องต้น 
      1๒.๒ ค่าจัดท าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ป้ายสื่อความหมาย
ต่างๆ 
       1๒.๓ ตรวจตราป้องกันการลักลอบตัดไม้ และบุกรุกพ้ืนที่ 

 
๓๐,000 

 
๔0,000 

 
๖5,000 

 

รวมสวนป่าดงพลอง ๑๓๕,000  
๑๓. สวนป่าสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา พื้นที่ ๓๕๐.๐๐ ไร่ 
      ๑๓.๑ ค่าส ารวจพื้นที่ท่ีจะเข้าร่วมโครงการ และจัดท าข้อมูล
เบื้องต้น 
      ๑๓.๒ ค่าจัดท าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ป้ายสื่อความหมาย
ต่างๆ 
      ๑๓.๓ ตรวจตราป้องกันการลักลอบตัดไม้ และบุกรุกพ้ืนที่ 

 
5,000 

 
15,000 

 
30,000 

 

รวมสวนป่าสูงเนิน 50,000  
๑๔. สวนป่าช่องเม็ก (คก.๕) จังหวัดอุบลราชธานี พ้ืนที่ ๑๐๘.๐๐ ไร่ 
      ๑๔.๑ ค่าส ารวจพื้นที่ท่ีจะเข้าร่วมโครงการและจัดท าข้อมูล
เบื้องต้น 
      ๑๔.๒ ค่าจัดท าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ป้ายสื่อความหมาย
ต่างๆ 
      ๑๔.๓ ตรวจตราป้องกันการลักลอบตัดไม้ และบุกรุกพ้ืนที่ 

 
5,000 

 
15,000 

 
30,000 

 

รวมสวนป่าช่องเม็ก (คก.5) 50,000  
๑๕. สวนป่าพลาญข่อย จังหวัดอุบลราชธานี พื้นที่ ๓๐๐.๐๐ ไร่ 
      ๑๕.๑ ค่าส ารวจพื้นที่ท่ีจะเข้าร่วมโครงการและจัดท าข้อมูล
เบื้องต้น 
      ๑๕.๒ ค่าจัดท าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ป้ายสื่อความหมาย
ต่างๆ 
      ๑๕.๓ ตรวจตราป้องกันการลักลอบตัดไม้ และบุกรุกพ้ืนที่ 

 
5,000 

 
15,000 

 
30,000 

 

รวมสวนป่าพลาญข่อย 50,000  

/ รายการ... 
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รายการ งบประมาณ ตัวคูณโดยรายละเอียด 



(บาท) ทุกรายการ 
๑๖. สวนป่าโสกชัน จังหวัดอุบลราชธานี พื้นที่ ๗๐๐.๐๐ ไร่ 
      ๑๖.๑ ค่าส ารวจพื้นที่ท่ีจะเข้าร่วมโครงการและจัดท าข้อมูล
เบื้องต้น 
      ๑๖.๒ ค่าจัดท าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ป้ายสื่อความหมาย
ต่างๆ 
     ๑๖.๓ ตรวจตราป้องกันการลักลอบตัดไม้ และบุกรุกพ้ืนที่  

 
5,000 

 
15,000 

 
30,000 

 

รวมสวนป่าโสกชัน 50,000  
๑๗. สวนป่าละเอาะ จังหวัดศรีสะเกษ พ้ืนที่ ๑๕๐.๐๐ ไร่ 
      ๑๗.๑ ค่าส ารวจพื้นที่ท่ีจะเข้าร่วมโครงการและจัดท าข้อมูล
เบื้องต้น 
      ๑๗.๒ ค่าจัดท าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ป้ายสื่อความหมาย
ต่างๆ 
      ๑๗.๓ ตรวจตราป้องกันการลักลอบตัดไม้ และบุกรุกพ้ืนที่ 

 
5,000 

 
15,000 

 
30,000 

 

รวมสวนป่าละเอาะ 50,000  
๑๘. สวนป่าขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ พ้ืนที่  ๔๔๐.๐๐ ไร่ 
      ๑๘.๑ ค่าส ารวจพื้นที่ท่ีจะเข้าร่วมโครงการและจัดท าข้อมูล
เบื้องต้น 
      ๑๘.๒ ค่าจัดท าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ป้ายสื่อความหมาย
ต่างๆ 
      ๑๘.๓ ตรวจตราป้องกันการลักลอบตัดไม้ และบุกรุกพ้ืนที่ 

 
5,000 

 
15,000 

 
30,000 

 

รวมสวนป่าขุนหาญ 50,000  
๑๙. สวนป่านากอก จังหวัดมุกดาหาร พื้นที่ ๕๔๘.๐๐ ไร่ 
      ๑๙.๑ ค่าส ารวจพื้นที่ท่ีจะเข้าร่วมโครงการและจัดท าข้อมูล
เบื้องต้น 
      ๑๙.๒ ค่าจัดท าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ป้ายสื่อความหมาย
ต่างๆ 
      ๑๙.๓ ตรวจตราป้องกันการลักลอบตัดไม้ และบุกรุกพ้ืนที่ 

 
5,000 

 
15,000 

 
30,000 

 

รวมสวนป่านากอก 50,000  
๒๐. สวนป่าดงขี้เหล็ก จังหวัดร้อยเอ็ด พ้ืนที่ ๒,๕๖๓.๐๐ ไร่ 
      ๒๐.๑ ค่าส ารวจพื้นที่ท่ีจะเข้าร่วมโครงการและจัดท าข้อมูล
เบื้องต้น 
      ๒๐.๒ ค่าจัดท าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ป้ายสื่อความหมาย
ต่างๆ 

 
๑๐,000 

 
๒๐,000 

 

 



      ๒๐.๓ ตรวจตราป้องกันการลักลอบตัดไม้ และบุกรุกพ้ืนที่ ๓๐,000 
รวมสวนป่าดงขี้เหล็ก 60,000  

/ รายการ... 
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รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวคูณโดยรายละเอียด 

ทุกรายการ 
๒๑. สวนป่าดงเค็ง จังหวัดบุรีรัมย์ พ้ืนที่ ๒,๐๔๐.๐๐ ไร ่
      ๒๑.๑ ค่าส ารวจพื้นที่ท่ีจะเข้าร่วมโครงการและจัดท าข้อมูล
เบื้องต้น 
      ๒๑.๒ ค่าจัดท าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ป้ายสื่อความหมาย
ต่างๆ 
      ๒๑.๓ ตรวจตราป้องกันการลักลอบตัดไม้ และบุกรุกพ้ืนที่ 

 
๒๐,000 

 
๓0,000 

 
๕๐,000 

 

รวมสวนป่าดงเค็ง ๑๐0,000  
๒๒. สวนป่าดงช ีจังหวัดอุบลราชธานี พื้นที่ ๑,๙๘๐.๐๐ ไร ่
      ๒๒.๑ ค่าส ารวจพื้นที่ท่ีจะเข้าร่วมโครงการและจัดท าข้อมูล
เบื้องต้น 
      ๒๒.๒ ค่าจัดท าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ป้ายสื่อความหมาย
ต่างๆ 
      ๒๒.๓ ตรวจตราป้องกันการลักลอบตัดไม้ และบุกรุกพ้ืนที่ 

 
๒๐,000 

 
๓0,000 

 
๕๐,000 

 

รวมสวนป่าดงชี 1๐0,000  
๒๓. สวนป่าโคกสูง-บ้านดง จังหวัดขอนแก่น พื้นท่ี 88.00 ไร่ 
      ๒๓.๑ ค่าส ารวจพื้นที่ท่ีจะเข้าร่วมโครงการและจัดท าข้อมูล
เบื้องต้น 
      ๒๓.๒ ค่าจัดท าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ป้ายสื่อความหมาย
ต่างๆ 
      ๒๓.๓ ตรวจตราป้องกันการลักลอบตัดไม้ และบุกรุกพ้ืนที่ 

 
2,000 

 
5,000 

 
3,000 

 

รวมสวนป่าโคกสูง-บ้านดง 10,000  
๒๔. สวนป่ากันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ พ้ืนที่ 200.00 ไร่ 
      ๒๓.๑ ค่าส ารวจพื้นที่ท่ีจะเข้าร่วมโครงการและจัดท าข้อมูล
เบื้องต้น 
      ๒๓.๒ ค่าจัดท าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ป้ายสื่อความหมาย
ต่างๆ 
      ๒๓.๓ ตรวจตราป้องกันการลักลอบตัดไม้ และบุกรุกพ้ืนที่ 

 
5,000 

 
5,000 

 
10,000 

 



รวมสวนป่ากันทรารมย์ 20,000  
รวมทั้งสิ้น 1,๓๐0,000  

 

 

 

 

/ 11. ตัวชี้วัด... 
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11. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

๑.  มีพ้ืนที่อนุรักษ์ไม้ป่าเพ่ือศึกษาธรรมชาติ และอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ดั้งเดิม มีพ้ืนที่อนุรักษ์ไม้ป่า

เพ่ือศึกษาธรรมชาติ และอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ดั้งเดิม จ านวน ๒๔ สวนป่า พ้ืนที่ ๒๒,๗๗๒.๑๘ ไร่  

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

๑. มีฐานข้อมูลเกี่ยวกับพันธุกรรมไม้ดั้งเดิมท่ีหายากในสวนป่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

๒. มีแหล่งรวมพันธุ์ไม้ดั้งเดิมที่หายาก 

๓. มีแหล่งการเรียนรู้และแหล่งพักผ่อนหย่อนใจส าหรับผู้ที่สนใจ 

12.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 - มีพ้ืนที่อนุรักษ์ไม้ป่าและพันธุกรรมไม้ดั้งเดิมหายาก พ้ืนที่  ๒๒,๗๗๒.18 ไร่  

 - มีแหล่งรวมพันธุ์ไม้ดั้งเดิมที่หายากที่ใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้และแหล่งพักผ่อนหย่อนใจส าหรับ  

ผู้ที่สนใจ 

13. การวิเคราะห์ความเสี่ยง สภาพแวดล้อม ปัจจัยภายในและภายนอก 

 มี    ไม่มี 

14. การประเมินความคุ้มค่า 

 มี    ไม่มี 

 



โครงการ  “อนุรักษ์พันธุกรรมไม้ยางนาเพื่อเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติ  
สวนป่ากาญจนดิษฐ์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้” 

ภายใต ้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                      
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สนองพระราชด าริ โดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อพ.สธ.-อ.อ.ป.) 

 
1.  ชื่อโครงการ 

“อนุรักษ์พันธุกรรมไม้ยางนาเพ่ือเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติ  สวนป่ากาญจนดิษฐ์  

  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้” 

2. ประเภทโครงการ : 

  โครงการตามยุทธศาสตร์/ นโยบายรัฐบาล    โครงการตามภารกิจพ้ืนฐาน 

 โครงการตามแนวพระราชด าริ         โครงการตามข้อสั่งการ รมว.ทส./ ปกท.ทส.             

3.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   งานสวนป่ากาญจนดิษฐ์  

  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

4.  หลักการและเหตุผล   

 “องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ในฐานะที่มีหน้าที่ท าไม้โดยตรงควรจะได้ช่วยเหลือรัฐในการปลูก

สร้างสวนป่าอีกแรงหนึ่ง” พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช (ร.9) เมื่อครั้งเสด็จน าพระราชอาคันตุกะ ชมการแสดงการท าไม้ด้วยช้างองค์การอุตสาหกรรม

ป่าไม้ ณ วนอุทยานน้ าตกแม่สก จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2508 

 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา เมื่อปี พ.ศ.2499 เพ่ือด าเนินการ

เกี่ยวกับการปลูกสร้างสวนป่า คุ้มครองรักษาป่าไม้และบูรณะป่าไม้ตลอดจนการวิจัยค้นคว้า และทดลอง

เกี่ยวกับผลิตผลและผลิตภัณฑ์ในด้านอุตสาหกรรมไม้ โดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้ด าเนินการปลูกสร้าง

สวนป่ามาตั้งแต่ปี พ.ศ.2510 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเป็นการสนองพระราชด าริของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยใช้งบประมาณขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เอง ในระบบหมู่บ้านป่าไม้โดย

ชุมชมที่มีส่วนร่วม และพ้ืนที่ๆ รับมอบจากกรมป่าไม้ ปัจจุบันมีพ้ืนที่สวนป่าประมาณ 1.19 ล้านไร่ กระจายอยู่

ในพ้ืนที่ 51 จังหวัด 245 สวนป่า 

 ปัจจุบัน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีพันธกิจในการด าเนินงานภายในวิสัยทัศน์ “เป็นผู้น าการ

จัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมป่าไม้ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้” ดังนี้ 



 1. พัฒนาที่ดินสวนป่าให้เป็นสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ใช้ประโยชน์พ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจตาม

ศักยภาพสวนป่า 

 2. ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ พัฒนาระบบและสร้างกลไกการตลาดไม้เศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม 

 3. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ และส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นด้านอุตสาหกรรมป่าไม้ 
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 4. วิจัยพัฒนาการปลูกและใช้ประโยชน์จากไม้เศรษฐกิจ 

 5. ปรับโครงสร้างทางการเงินทั้งระบบ พัฒนาสินทรัพย์ เพ่ือสนับสนุนภารกิจขององค์กรให้เกิด

ประโยชน์ตามศักยภาพ สร้างก าไรพอเลี้ยงองค์การไม่เป็นภาระต่อรัฐ 

 6. พัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยใช้สวนป่าเป็นฐาน 

 7. สงวน อนุรักษ์ บริบาลช้างไทย และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 8. พัฒนาธุรกิจบริการอย่างครบวงจร พัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว 

 สวนป่ากาญจนดิษฐ์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ส านักงานตั้งอยู่ที่ เลขท่ี 100 หมู่ 1 ต าบลปากแพรก อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เริ่มเข้ามาด าเนินการ

ปลูกสร้างสวนป่าไม้เศรษฐกิจ ตั้งแต่ พ.ศ.2517 ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าไชยครามและป่าวักประดู่ ท้องที่

อ าเภอดอนสัก และอ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้รับปลูกแทนบริษัท

จังหวัดสุราษฎร์ธานีท าไม้ จ ากัด ตามเงื่อนไขสัมปทานท าไม้ ชนิดไม้ ได้แก่ ยางนา, ยูคาลิปตัส, กระถินยักษ์ 

และทุ้งป้า ฯลน ต่อมาเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2535 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ดูแล

รักษาและใช้ประโยชน์สวนป่าที่ปลูกตามเงื่อนไขสัมปทานท าไม้ที่ไม่ได้อยู่ในเขตอนุรักษ์  กรมป่าไม้จึงได้ส่งมอบ

พ้ืนที่สวนป่ากาญจนดิษฐ์ให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ดูและรักษาและใช้ประโยชน์ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2538 

พ้ืนที่ตามทะเบียน 5,618 ไร่ 

 จุดเด่น 

 สวนป่ากาญจนดิษฐ์ มีแปลงปลูกสร้างสวนป่าไม้ยางนาขนาดใหญ่ (ปลูกปี 2519) พ้ืนที่กว่า 200 

ไร่ มีไม้ยางนา (Dipterocarpus alatus Roxb. ex G.Don) ความโตเฉลี่ย 120 เซนติเมตร สูงเฉลี่ย 30 เมตร 

จ านวน 3,650 ต้น นับว่าแปลงปลูกสร้างสวนป่าไม้ยางนาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ ซึ่งปัจจุบันได้มีการ

ทดแทนทางนิเวศวิทยา (ecological succession) จึงพบพันธุ์ไม้เบิกน า (pioneer species) อาทิ ปอหู 

(Hibiscus macrophyllus) กล้วยป่า (Musa acuminata) เม็ก (Macarangatanarius) รวมทั้งกล้วยไม้ 

ที่หายาก เช่น กล้วยไม้สกุลวนิลา ฯลฯ นอกจากนี้ ยังพบความสัมพันธ์ระหว่างชนิดพันธุ์ไม้ที่พบเข้ามาในแปลง

ยางนา กับชนิดสัตว์ป่านักกระจายเมล็ดพันุ์ (seed disperser) เนื่องจากพันธุ์ไม้บางชนิดมีลักษณ์ชีพลักษณ์ของ



ผลที่ต้องอาศัยสัตว์ป่าเท่านั้นในการกระจายเมล็ดพันธุ์ เช่น ผลมีเนื้อสด (Fleshy fruit) ซึ่งมีทั้งแบบ มีเมล็ด

เดียวในผลนั้น หรือหลายเมล็ด เป็นต้น จ าต้องอาศัยสัตว์ป่าช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์ พันธุ์ไม้ดังกล่าว 

เรียกว่า พันธุ์ ไม้เสถียร (พันธุ์ ไม้โตช้า ที่ต้องการร่มเงาเพื่อเจริญเติบโต ในช่วงแรก) เช่น ตาเสือ 

(Aphanamixis polystachya (Wall.) R.Parker) มะหวด (Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh.)  

เป็นต้น จึงเห็นได้ว่า แปลงปลูกสร้างสวนป่าไม้ยางนาของสวนป่ากาญจนดิษบ์ มีความส าคัญที่จะเป็นห้องเรียน

ธรรมชาติส าหรับเยาวชน คนท้องถิ่น รวมถึงบุคลากรขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

 ทั้งนี้ แปลงปลูกสร้างสวนป่าไม้ยางนาแห่งนี้ ยังเป็นแหล่งสนับสนุนปัจจัยทางนิเวศให้กับสัตว์ป่า 

โดยพบนกประจ าถิ่นและนกอพยพย้านถิ่นจ านวน 144 ชนิด ในจ านวนนี้ มี นกอพยพเข้ามาท ารังวางไข่ 

(Breeding Visitor) จ านวน 2 ชนิด คือ นกแต้วแล้วอกเขียว (Pitta sordida) นกแต้วแล้วธรรมดา (Pitta 

moluccensis) โดยพบนกที่กระจายเมล็ดพันธุ์มากกว่า 15 ชนิด เช่น นกเขาเขียว (Chalcophaps indica)  
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นกเขาเปล้า (Treron curvirostra) นกปรอดเหลืองหัวจุก (Pycnonotus flaviventris) นกปรอดคอลาย  

(Pycnonotus finlaysoni) นกปรอดโอ่งท้องสีน้ าตาล (Alophoixus ochraceus) เป็นต้น นอกจากนี้ ยังพบ

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม จ านวน 28 ชนิด โดยมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่สามารถพบได้ไม่ยากนัก ในบริเวณพ้ืนที ่

สวนป่ากาญจนดิษฐ์ ได้แก่ กระรอกท้องเทา (Callosciurus caniceps concolor) กระเล็นขนปลายหูสั้น  

(Tamiops mcclellandii) กระแตใต้ (Tupaia glis) จึงมีความส าคัญต่อกิจกรรมนันทนาการ เช่น การชมหรือ

ศึกษาพฤติกรรมสิ่งมีชวิตในธรรมชาติ และสัตว์บางชนิดมีความส าคัญในการช่วยผสมเกสร (pollinator) ให้กับ

พืชเศรษฐกิจในท้องที่ เช่น ทุเรียน สะตอ ฯลฯ สัตว์เหล่านี้ ได้แก่ ค้างคาวเล็บกุด (Eonycteris spelaea 

Dobson) ค้างคาวขอบหูขาวกลาง (Cynopterus brachyotis) รวมถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เป็นสัตว์นัก

กระจายเมล็ดพันธุ์ ได้แก่ อีเห็นข้างลาย, อีเห็นธรรมดา (Paradoxurus hermaphrodites) หมีขอ, บินตุรง 

(Arctictis binturong) ซึ่งอยู่ในภาวะใกล้สูยพันธุ์ เป็นต้น รวมทั้งในบริเวณพ้ืนที่ป่าของแปลงไม้ยางนา ริมล า

ห้วยที่ยังมีความชุ่มชื้น หรือแอ่งน้ าขัง ในช่วงฤดูฝนส ารวจพบสัตว์เลื้อยคลาน จ านวน 35 ชนิด และสัตว์สะเทิน

น้ าสะเทินบก จ านวน 17 ชนิด ซึ่งสัตว์ทั้งสองกลุ่มนี้ มีความส าคัญในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศเกษตร 

กล่าวคือ สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก ช่วยในการก าจัดแมลงศัตรูพืชที่ส าคัญ สัตว์เลื้อยคลานในกลุ่มงู ช่วยในการ

การก าจัดศัตรูพืชของสวนปาล์ม ได้แก่ งูเห่าหม้อ (Naja kaouthia) งูสิงหางลาย (Ptyas korros) ฯลน และ

สวนป่าแห่งนี้ ยังพบแมลงที่ช่วยผสมเกสรให้กับพืชเศรษฐกิจ หรือพืชเกษตรของชุมชนท้องถิ่นโดยรอบสวนป่า 

และแมลงกลุ่มด้วงปีกแข็ง (Coleoptera) เป็นแหล่งอาหารที่ชุมชนสามารถเข้าถึงได้ รวมจ านวนแมลงทั้งหมด

มากกว่า 40 ชนิด 



 จากที่กล่าวมาจึงเห็นได้ว่า แปลงปลูกสร้างสวนป่าไม้ยางนาของสวนป่ากาญจนดิษฐ์ มี

ความส าคัญที่จะเป็นห้องเรียนธรรมชาติ ส าหรับเยาวชน คนท้องถิ่น รวมถึงบุคลากรขององค์การอุตสาหกรรม

ป่าไม้ ในด้านการทดแทนทางนิเวศวิทยา และการฟ้ืนฟูป่า (forest restoration) และด้านความหลากหลายทา

ชีวภาพและการใช้ประโยชน์จากนิเวศบริการ (biodiversity and ecoservice) อีกทางหนึ่งจึงเหมาะแก่การ

พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติ เพ่ือสนองพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี 

 การคมนาคมและการเข้าถึง 

 อยู่ติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ซึ่งเป็นเส้นทางสัญจรหลักระหว่างจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ

จังหวัดนครศรีธรรมราช และเป็นทางผ่านไปอ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก 
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5. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

2. เพ่ืออนุรักษ์พันธุกรรมไม้ยางนา และอ่ืนๆ ที่มีการทดแทนทางนิเวศวิทยา (forest restoration) 

3. เพ่ือสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมและความส าคัญของไม้ยางนาให้แก่เยาวชน ชุมชน

ท้องถิ่น และนักท่องเที่ยวทั่วไป 

4. เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศสวนป่าไม้ยางนาของชุมชน เยาวชน และ

นักท่องเที่ยวทั่วไป 

5. เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการปกปักรักษาพันธุกรรมไม้ยางนา 

6. เป้าหมาย 



มีพ้ืนที่ในการอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ยางนา จ านวน ๒๒๔.๘๐ ไร่ และมีฐานข้อมูลเกี่ยวกับความ

หลากหลายทางชีวภาพของชนดิพันธุ์พืช และสัตว์ รวมทั้งเยาวชนและชุมชนท้องถิ่นเข้ามาใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่

ไม่น้อยกว่า 500 คนต่อป ี

7. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ซ่อมแซมเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และป้าย
สื่อความหมายต่างๆ 

            

เก็บข้อมูลการเข้าใช้ประโยชน์ของชุมชน
และเยาวชน ในการเข้ามาศึกษาธรรมชาติ 
เช่น การเก็บหาของป่า ฯลฯ 

 
           

เข้าร่วมประชุมหมู่บ้านเพื่อประชาสัมพันธ์
ให้ชุมชนทราบ และมีส่วนร่วมในปกปัก
รักษาพันธุกรรมไม้ยางนาและอ่ืนๆ ใน
พ้ืนที่ๆ เข้าร่วมโครงการฯ เป็นระยะฯ 

            

8. พื้นที่ด าเนินการ 

 สวนป่ากาญจนดิษฐ์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้  
 100 หมู่ที่ 1 ต าบลปากแพรก อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 บริเวณพิกัด 573866E 1006624N ในแปลงปลูกสร้างสวนป่าไม้ยางนา (ปลูกปี 2519) พ้ืนที่ 
224.๘๐ ไร่ 
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9. วิธีการด าเนินงาน 

9.1 ซ่อมแซมเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และป้ายสื่อความหมายต่างๆ 

9.2 เก็บข้อมูลการเข้าใช้ประโยชน์ของชุมชนและเยาวชน ทั้งการเข้าศึกษาธรรมชาติและการ

เก็บหาพืชสมุนไพรต่างๆ 

9.3 เข้าร่วมประชุมหมู่บ้านเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบ และมีส่วนร่วมในการปกปัก

รักษาพันธุกรรมไม้ยางนาและอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการฯ เป็นระยะๆ 



10. งบประมาณ  

 งบประมาณองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นเงิน 250,000.- บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

รายละเอียด ดังนี้ 

รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวคูณโดยรายละเอียด 

ทุกรายการ 
1. ค่าจ้างส ารวจตรวจติดตามพันธุ์ไม้ในพ้ืนที่, เก็บข้อมูลการใช้
ประโยชน์ และซ่อมแซมพ้ืนที่เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ  
2. ซ่อมแซมป้ายสื่อความหมายและจัดท าป้ายสื่อความหมาย
เพ่ิมเติมในเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ 
3. จัดท าสื่อมัลติมีเดียเพ่ือสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมให้
ความส าคัญของไม้ยางนาให้แก่ เยาวชน ชุมชนท้องถิ่น และ
นักท่องเที่ยวทั่วไป และเพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
4. ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์และอุปกรณ์ในการท าประกอบ 
ค าบรรยาย 

45,000 
 

85,000 
 

75,000 
 
 

45,000 

 

รวมทั้งสิ้น 250,000  

11.  ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

1. มีพ้ืนที่ในการอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ดั้งเดิม (ยางนา) และไม้หายาก จ านวน 238.33 ไร่ 

2. มีพันธุ์พืชหายากไม่น้อยกว่า 50 ชนิด 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
1. มีฐานข้อมูลเกี่ยวกับพันธุกรรมไม้ดั้งเดิมและพืชพันธุ์ที่หายากในสวนป่ากาญจนดิษฐ์ องค์การ

อุตสาหกรรมป่าไม ้

2. มีแหล่งรวมพันธุ์ไม้ดั้งเดิมที่หายาก 
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12.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 



1. สวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้ร่วมเข้าสนองพระราชด าริฯ ตามโครงการ อพ.สธ. 

2. มีพ้ืนที่อนุรักษ์พันธุกรรมไม้ยางนาในพ้ืนที่ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

3. สามารถสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมและความส าคัญของไม้ยางนาให้แก่เยาวชน 

ชุมชนท้องถิ่น และนักท่องเที่ยวทั่วไป 

4. มีแหล่งเรียนรู้และศึกษาธรรมชาติ ระบบนิเวศสวนป่าไม้ยางนา 

5. สามารถสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการปกปักรักษาพันธุกรรมไม้ยางนา 

13. การวิเคราะห์ความเสี่ยง สภาพแวดล้อม ปัจจัยภายในและภายนอก 

 มี    ไม่มี 

14. การประเมินความคุ้มค่า 

 มี    ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



โครงการ  “อนุรักษ์พันธุกรรมไม้ดั้งเดิมที่หายากในสวนป่าแม่สุกองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้” 
ภายใต ้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                      
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สนองพระราชด าริ โดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อพ.สธ.-อ.อ.ป.) 

 
1.  ชื่อโครงการ 

  “อนุรักษ์พันธุกรรมไม้ดั้งเดิมที่หายากในสวนป่าแม่สุกองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้” 

2. ประเภทโครงการ : 

  โครงการตามยุทธศาสตร์/ นโยบายรัฐบาล    โครงการตามภารกิจพ้ืนฐาน 

 โครงการตามแนวพระราชด าริ         โครงการตามข้อสั่งการ รมว.ทส./ ปกท.ทส.             

3.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  งานสวนป่าแม่สุก องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตล าปาง  

  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

4.  หลักการและเหตุผล   

 ตามท่ีองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เข้าร่วมโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานร่วมสนองพระราชดาริฯ (G4 – กลุ่มการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร)  

ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 ภายใต้กรอบแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่ห้า (ตุลาคม 2554 – กันยายน 2559)  

ซึ่ง อ.อ.ป. ได้เริ่มด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการสนองพระราชด าริฯ ในปี พ.ศ. 2555 โดยจัดกิจกรรม 

ในพ้ืนที่สวนป่าของ อ.อ.ป. ที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ 

ในการด าเนินโครงการฯ เป็นอย่างดี และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และในปี 2560 จะเริ่มด าเนินการ  

ตามแผนแม่บท อพ.สธ. – อ.อ.ป. ระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2564) ซึ่งมีโครงการ “อนุรักษ์

พันธุกรรมไม้ดั้งเดิมที่หายากในสวนป่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้” อยู่ในแผนฯ ดังนั้น องค์การอุตสาหกรรมป่า

ไม้ จึงได้ด าเนินการให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคทุกภาคด าเนินการคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินโครงการ ภาคละ 

40 ไร่ และรวบรวมพันธุ์ไม้ดั้งเดิมหายากอย่างน้อย 50 ชนิด ปลูกในพ้ืนที่ที่คัดเลือกนี้ เพ่ือเป็นการสนอง

พระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี และเป็นการอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ที่ดั้งเดิมหายาก รวมทั้งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็น

แหล่งเรียนรู้พันธุกรรมพืชที่หายากได้อีกด้วย 

สวนป่าแมสุ่ก เป็นสวนป่าสังกัดองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตล าปาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ภาคเหนือบน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นสวนป่าโครงการ 4 (สวนป่าที่ปลูกโดยผู้รับสัมปทานท าไม้ และ



เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2532 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ก าหนดนโยบายกรมป่าไม้มอบสวนป่าที่ปลูกตาม

เงื่อนไขสัมปทานที่พ้นการบ ารุงรักษา (6 ปี) แล้ว ให้อค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผู้ดูแล) ที่ยังไม่ได้จดทะเบียน

เป็นสวนป่าตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 จ านวนแปลงปลูกสร้างสวนป่าทั้งหมด 10 แปลง เนื้อที่ 

4,792.874 ไร่ วัตถุประสงค์การปลูกสร้างสวนป่าเดิมปลูกโดยบริษัท ล าปางท าไม้ จ ากัด  
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ต่อมากรมป่าไม้ได้มอบพ้ืนที่สวนป่าให้ อ.อ.ป. เมื่อปี 2533 เพ่ือพัฒนาเป็นสวนป่าเศรษฐกิจ ปัจจุบันมีงานที่

รับผิดชอบ 3 ด้าน คือ งานดูแลบ ารุงสวนป่าแปลงเก่า งานท าไม้ตัดสางขยายระยะ และงานท าไม้ป่านอกโครงการ 

และจากการที่งานสวนป่าได้ดูแลบ ารุงสวนป่าแปลงเก่ามาจนถึงปัจจุบัน ท าให้สภาพพ้ืนที่และความสมบูรณ์ของ

ป่าไม้ ในพ้ืนที่แปลงปี 2528 และแปลงปี 2529 ท้องที่ต าบลหัวเมือง อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง ยังคง

สภาพป่ามากกว่าพ้ืนที่ใกล้เคียงอ่ืนๆ สร้างสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศที่หลากหลาย ราษฎรและชาวบ้าน

สามารถเข้าไปเก็บหาของป่าเพ่ือใช้สอยในการยังชีพได้อย่างต่อเนื่อง หล่อเลี้ยงชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน

รอบๆ สวนป่า  

 ดังนั้น งานสวนป่าแม่สุก จึงได้จัดโครงการ “อนุรักษ์พันธุกรรมไม้ดั้งเดิมที่หายากในสวนป่าแม่สุก

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้” ในพ้ืนที่สวนป่าแปลงปี 2528 และแปลงปี 2529 เนื้อที่ทั้งหมด 55 ไร่ ใน

ระยะเวลา 4 ปี (ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2562 - 2565) โดยเริ่มปลูกในปี 2562 เพ่ือเป็นการสนองพระราชด าริใน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เป็นการอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ที่ดั้งเดิมหายาก รวมทั้งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นแหล่งเรียนรู้

พันธุกรรมพืชที่หายาก และยังเป็นสถานที่ที่ชุมชน ผู้สนใจ สามารถเข้าใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ได้อีกด้วย  

5.  วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

2. เพ่ืออนุรักษ์พันธุกรรมไม้ดั้งเดิมที่หายาก 

3. เพ่ือสร้างจิตส านึกใจการอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ดั้งเดิมที่หายากในสวนป่าแม่สุก องค์การ            

อุตสาหกรรมป่าไม ้

4. เพ่ือเป็นแหล่งการเรียนรู้และแหล่งพักผ่อนหย่อนใจไม้ส าหรับผู้ที่สนใจ 

5. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ คณะกรรมการ พนักงานและชุมชน มีส่วนร่วมใน

การพัฒนาพื้นที่ในการอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ดั้งเดิมที่หายากอย่างยังยืน 

6. เพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายกับชุมชนในการอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ดั้งเดิม 



6. เป้าหมาย   

     มีพ้ืนที่อนุรักษ์พันธุกรรมไม้ดั้งเดิม จ านวน 55 ไร่ และมีพันธุ์ไม้ดั้งเดิมที่หายาก จ านวนไม่น้อย

กว่า 50 ชนิด ในพ้ืนที่สวนป่าแม่สุกแปลงปี 2528 และแปลงปี 2529 
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7. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 

 ด าเนินการในปีงบประมาณ 2565 ดังนี้ 

รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ต.ค พย. ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เมย พ.ค มิ .ย

. 
ก.ค

. 
ส.ค

. 
ก.ย

. 
เตรียมกล้าไม้             

ปลูกซ่อมและปลูกเพ่ิมเติม             

ก าจัดวัชพืช ครั้งที่ 1             

ใส่ปุ๋ย             

ก าจัดวัชพืช ครั้งที่ 2             

 
8. พื้นที่ด าเนินการ 

      พ้ืนที่สวนป่าแม่สุกแปลงปี 2528 และแปลงปี 2529 ท้องที่ต าบลหัวเมือง อ าเภอเมืองปาน จังหวัด
ล าปาง 
 
9. วิธีการด าเนินงาน 

 9.1 ดูแลภูมิทัศน์หน้าแปลงปลูกให้เป็นจุดเด่นสวยงาม 

 9.2 จัดเตรียมกล้าไม้ เพ่ือน ามาปลูกซ่อมและเพ่ิมเติมให้มีชนิดพันธุ์เพ่ิมข้ึนจากปี 2565 

 9.3 ดูแลรักษาก าจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ย ตามหลักวิชาการ และติดป้ายชื่อพันธุ์ไม้หรือซ่อมแซม 

ป้ายชื่อที่ช ารุดจากปีก่อน 

 



10. งบประมาณ 

 วงเงินงบประมาณที่ขอรับจัดสรรประจ าปีงบประมาณ 2565 ขอรับงบประมาณสนับสนุนในการ

ด าเนินงานสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจ าปีงบประมาณ 2565 ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี

งบประมาณ 2565 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ. – อ.อ.ป.) กลุ่ม G4 

การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นเงิน 56,100.- บาท (ห้าหมื่นหกพันหนึ่ง

ร้อยบาทถ้วน) ดังรายละเอียด 
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รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวคูณโดยรายละเอียด 

ทุกรายการ 
1. ดายวัชพืช ครั้งที่ 1 16,500 55 ไร่ x 300 บาท 
2. ปลูกซ่อมรวมกล้าไม้   2,750 55 ไร่ x 50 บาท 
3. ใส่ปุ๋ย ครั้งที่ 1  8,250 55 ไร่ x 150 บาท 
4. ดายวัชพืช ครั้งที่ 2  16,500 55 ไร่ x 300 บาท 
5. ใส่ปุ๋ย ครั้งที่ 2  8,250 55 ไร่ x 150 บาท 
6. งานท าแนวป้องกันไฟ  3,850 55 ไร่ x 70 บาท 

รวมงบประมาณ 56,100   
 
11. ตัวชี้วัด 
 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

1. มีพ้ืนที่อนุรักษ์พันธุกรรมไม้ดั้งเดิมหายากในพ้ืนที่สวนป่าแม่สุก แปลงปี 2528 และแปลงปี 
2529 จ านวน 55ไร่ 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

๑. มีฐานข้อมูลเกี่ยวกับพันธุกรรมไม้ดั้งเดิมท่ีหายากในสวนป่าแม่สุก 



๒. มีแหล่งรวมพันธุ์ไม้ดั้งเดิมที่หายาก 

๓. มีแหล่งการเรียนรู้และแหล่งพักผ่อนหย่อนใจส าหรับผู้ที่สนใจ 

12.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 - มีพ้ืนที่อนุรักษ์พันธุกรรมไม้ดั้งเดิมหายากในพ้ืนที่สวนป่าแม่สุก แปลงปี 2528 และแปลงปี 

2529 จ านวน 55 ไร่ 

 - มีแหล่งรวมพันธุ์ไม้ดั้งเดิมที่หายากที่ใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้และแหล่งพักผ่อนหย่อนใจส าหรับผู้

ที่สนใจ 

 - เกิดความสัมพันธ์และทัศนคติที่ดีระหว่างชุมชนรอบสวนป่าต่อการด าเนินงานของสวนป่าแม่สุก 

13. การวิเคราะห์ความเสี่ยง สภาพแวดล้อม ปัจจัยภายในและภายนอก 

 มี    ไม่มี 

14. การประเมินความคุ้มค่า 

 มี    ไม่มี 

 

 



โครงการ  “พฤกษานุรักษ์ มเหสักข์ นวมินทรานุสร” 
ภายใต ้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                      
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สนองพระราชด าริ โดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อพ.สธ.-อ.อ.ป.) 

 
1.  ชื่อโครงการ 

  “พฤกษานุรักษ์ มเหสักข์ นวมินทรานุสร” 

2. ประเภทโครงการ : 

  โครงการตามยุทธศาสตร์/ นโยบายรัฐบาล    โครงการตามภารกิจพ้ืนฐาน 

 โครงการตามแนวพระราชด าริ         โครงการตามข้อสั่งการ รมว.ทส./ ปกท.ทส.             

3.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  

  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

4.  หลักการและเหตุผล   

 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ส านักพระราชวัง เริ่มขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๕ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ทรงมีรับสั่งกับท่านเลขาธิการพระราชวัง ให้อนุรักษ์พืชพรรณของประเทศ โดยด าเนินการ

เป็นธนาคารพืชพรรณ และพระราชทานพระราชด าริ พระราชทานแนวทางด าเนินงานมาเป็นระยะโดยตลอด 

 ในปี ๒๕๓๘ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทรงมีรับสั่งให้อนุรักษ์พันธุกรรมพืชพรรณ และท า DNA Fingerprint อพ.สธ. ได้ด าเนินการตามที่ทรงมีรับสั่ง

ท า DNA Fingerprint พืชพรรณต่างๆ และจากต้นสักที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีอายุมากกว่า ๑,๕๐๐ ปี ปัจจุบัน ต้น

สักดังกล่าวมีความสูง ๔๗ เมตร วัดรอบต้น (GBH) ๑๐ เมตร ในวนอุทยานสักใหญ่ บ้านปางเกลือ ต าบลน้ าไคร้ 

อ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า “มเหสักข์” เพ่ือสิริมงคลต่อพสกนิกรชาวไทย 

เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ 

 สักสยามินทร์ เป็นสายต้นที่หน่วยปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชได้ท าการขยายพันธุ์โดยการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเม่ือตรวจสอบ DNA Fingerprint ปรากฏว่า สักสยามินทร์มี DNA Fingerprint ของมเหสักข์

มากกว่าร้อยละ ๕๐ เชื่อว่าสักสยามินทร์เป็นลูกของมเหสักข์ ซึ่งจากหลักฐานที่หามาได้นั้น สามารถพิสูจน์ได้ว่า

ต้นสักสองต้นที่หน้าที่ว่าการอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นต้นสักที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง 



พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๕ ทรงมีพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ชาวอ าเภอลับแล

น ามาปลูกจากม่อนจ าศีล เมื่อคราวเสด็จประพาสหัวเมืองฝ่ายเหนือเม่ือปี พ.ศ.๒๔๔๔ 
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 และเม่ือวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๓๗ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับพระราชทานกล้าไม้สักเป็น

พันธุ์ไม้ประจ าจังหวัดจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อีกทั้ง

จังหวัดอุตรดิตถ์มีต้นสักที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมีประวัติศาสตร์การปลูกต้นสักที่เกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แม้ว่าจะพิสูจน์ไม่ได้ว่าจะเป็นต้นสักที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง ทรงปลูก

ด้วยพระองค์เองหรือไม ่

 แต่เมื่อต้นสักทั้งสองต้นนี้ได้ปลูกบนม่อนที่มีมงคลนามที่พระองค์ทรงพระบรมราชานุญาตให้เป็น

ม่อนสยามินทร์ก็สมควรที่ได้รับการกล่าวขานนามต้นสักที่อยู่บนม่อนดังกล่าวตามชื่อที่พระองค์ทรงมีพระบรม

ราชานุญาต ต้นสักทั้งสองต้นวัดรอบต้นที่ระดับความสูงในระดับอกที่ ๑.๓๐ เมตร โดยรอบต้นที่อยู่ทางด้าน

เหนือได้ ๒.๒๐ เมตร และต้นที่อยู่ทางด้านใต้ได้ ๒.๘๕ เมตร 

 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เข้าร่วมโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานร่วมสนองพระราชดาริฯ (G4 – กลุ่มการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร)  

ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 ภายใต้กรอบแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่ห้า (ตุลาคม 2554 – กันยายน 2559)  

ซึ่ง อ.อ.ป. ได้เริ่มด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการสนองพระราชด าริฯ ในปี พ.ศ. 2555 โดยจัดกิจกรรม 

ในพ้ืนที่สวนป่าของ อ.อ.ป. ที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ และสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระ

อุปถัมภ์ฯ ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ในการด าเนินโครงการฯ เป็นอย่างดี และเป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย ปัจจุบัน มีพ้ืนที่ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ ทั่วประเทศ พ้ืนที่ 132 ไร่ และสวนป่าละ 9 ต้น ทั่ว

ประเทศ 

5.  วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 



๒. เป็นการอนุรักษ์สายพันธุ์ต้นสักที่มีอายุยืนยาว และขนาดล าต้นใหญ่ที่สุดในโลก และต้นสัก  

ที่สมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ เจ้าอยู่หัว ทรงโปรดฯ ให้ปลูกไว้ ให้คงอยู่สืบไป 

๓. เพ่ือบ ารุงรักษาแปลงปลูกมเหสักข์ - สักสยามินทร์ 

6. เป้าหมาย   

    มีพ้ืนทีป่ลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ จ านวน 132 ไร่ และสวนป่าทั่วประเทศ สวนป่าละ 9 ต้น 
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7. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 

 ด าเนินการ ดังนี้ 

รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

จัดหาและเตรียมกล้าไม้             

เตรียมพื้นท่ีแปลงปลูก             

ปลูกกล้าไม้             

ก าจัดวัชพืช ครั้งที่ 1             
ใส่ปุ๋ย             
ก าจัดวัชพืช ครั้งที่ 2             
 
8. พื้นที่ด าเนินการ 

      สวนป่าทั่วประเทศ และสถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ 

9. วิธีการด าเนินงาน 

 9.1 ดูแลรักษา ก าจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ยตามหลักวิชาการ  

 9.3 ส ารวจอัตราการเจริญเติบโตของมเหสักข์-สักสยามินทร์ ในช่วง 1-15 กันยายน ของทุกปี 

10. งบประมาณ 



 งบประมาณองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ดูแลแปลงเก่า) เป็นเงิน 120,000.- บาท (หนึ่งแสนสอง

หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ดังรายละเอียด 

รายการ ปี 2565 (บาท) 
ค่าปุ๋ย 132 ไร่ ไร่ละ 150 บาท 19,800 
ค่าใส่ปุ๋ย 132 ไร่ ไร่ละ 150.- บาท 19,800 
ค่าก าจัดวัชพืช ครั้งที่ 1 132 ไร่ ไร่ละ 250.- บาท 33,000 
ค่าก าจัดวัชพืช ครั้งที่ 2 132 ไร่ ไร่ละ 250.-บาท 33,000 
ค่าวัดความเจริญเติบโต 14,400 

รวม 120,000 
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11. ตัวชี้วัด 
 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

1. มีพ้ืนที่ปลูกมเหสักข ์– สักสยามมินทร์ จ านวน 132 ไร่ และสวนป่าทั่วประเทศ สวนป่าๆ ละ 9 ต้น 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

1. แปลงปลูกมเหสักข์-สักสยามนิทร์ มีความเจริญเติบโตดีขึ้น 

2. ได้ข้อมูลการเจริญเติบโตของมเหสักข์-สักสยามินทร์ 

12.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 - มีพ้ืนที่ปลูกมเหสักข์ – สักสยามมินทร์ จ านวน 132 ไร่ และสวนป่าทั่วประเทศ สวนป่าๆ ละ 9 ต้น

 - มีข้อมูลอัตราการเจริญเติบโต ของมเหสักข์-สักสยามินทร์  

13. การวิเคราะห์ความเสี่ยง สภาพแวดล้อม ปัจจัยภายในและภายนอก 

 มี    ไม่มี 

14. การประเมินความคุ้มค่า 



 มี    ไม่มี 

 



โครงการ  “ปลูกพันธุ์ไม้ดอกสีม่วง เฉลิมพระเกียรติฯ” 

ภายใต้ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                      

สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สนองพระราชด าริ โดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อพ.สธ.-อ.อ.ป.) 

 

1.  ชื่อโครงการ 

 “ปลูกพันธุ์ไม้ดอกสีม่วง เฉลิมพระเกียรติฯ” 

2. ประเภทโครงการ : 

  โครงการตามยุทธศาสตร์/ นโยบายรัฐบาล    โครงการตามภารกิจพ้ืนฐาน 

 โครงการตามแนวพระราชด าริ         โครงการตามข้อสั่งการ รมว.ทส./ ปกท.ทส.             

3.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ :    สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ 

  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

1. หลักการและเหตุผล   

 4.1 ที่มา 

 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เป็นรัฐวิสาหกิจสาขาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จัดตั้ง

ขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา พ.ศ.2499 และได้เริ่มด าเนินการปลูกสร้างสวนป่าไม้เศรษฐกิจ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511 ใน

พ้ืนที่ที่ขอใช้ประโยชน์ที่เป็นพ้ืนที่รกร้างว่างเปล่า, พ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรม, พ้ืนที่ที่ปลูกตามเงื่อนไขสัมปทานท าไม้ 

และพ้ืนที่สวนป่าที่รับมอบจากกรมป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งชนิดไม้ที่ปลูกนั้นขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของ

สภาพพ้ืนที่ โดยในพื้นท่ีภาคเหนือ ส่วนใหญ่ด าเนินการปลูกไม้สัก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด าเนินการปลูกไม้ยู

คาลิปตัส ยางพารารา ภาคกลางด าเนินการปลูกไม้สัก ยูคาลิปตัส และภาคใต้ด าเนินการปลูกไม้ยางพารา 

ปัจจุบัน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีสวนป่าในความดูแลทั้งสิ้น 245 แห่ง มีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 

1,100,000 ไร่ เป็นพื้นที่อนุรักษ์ประมาณ 200,000 ไร่ 

 ทั้งนี้ อ.อ.ป. ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุม ารี (อพ.สธ.) ซึ่งเป็นหนึ่ง 

ในหน่วยงานร่วมสนองพระราชดาริฯ (G4 – กลุ่มการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร) ในเดือนตุลาคม 

พ.ศ. 2555 ภายใต้กรอบแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่ห้า (ตุลาคม 2554 – กันยายน 2559) โดย อ.อ.ป. ได้เริ่ม

ด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการสนองพระราชดาริฯ ในปี พ.ศ. 2555 โดยจัดกิจกรรมในพ้ืนที่สวนป่าของ อ.

อ.ป. ที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ในการด าเนิน

โครงการฯ เป็นอย่างดี และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในปี 2558 เป็นปีมหามงคลที่สมเด็จพระเทพ



รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 สถาบันคชบาล

แห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้ด าเนินโครงการ “ปลูกพันธุ์ไม้ดอกสีม่วง เฉลิมพระเกียรติฯ” โดยปลูกพันธุ์ไม้ดอกสีม่วง  

/ ในพื้นที่... 
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ในพ้ืนที่ที่คัดเลือก เพ่ือเป็นการสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 อีกทั้งเป็นสถานที่

พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นแหล่งรวบรวมชนิดพันธุ์ไม้ดอกสีม่วง 

 4.2 ความต้องการ 

  มีพันธุ์ไม้ดอกสีม่วง เพ่ือใช้เป็นแหล่งรวบรวมชนิดพันธุ์ไม้ดอกสีม่วงและเป็นแหล่งพักผ่อน

หย่อนใจ 

๕. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ  

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

2. เพ่ือบ ารุงแปลงปลูกเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม 

ราชกุมารี 

3. เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมชนิดพันธุ์ไม้สีม่วง 

4. เพ่ือเป็นแหล่งการเรียนรู้และแหล่งพักผ่อนหย่อนใจส าหรับผู้ที่สนใจ 

6. เป้าหมาย/ กลุ่มเป้าหมาย 

 มีพ้ืนทีป่ลูกพันธุ์ไม้ดอกสีม่วง เฉลิมพระเกียรติฯ จ านวน 10 ไร่  

7. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 

 ด าเนินการในปีงบประมาณ 2565 ดังนี้ 

รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ค่าก าจัดวัชพืช ครั้งที่ 1              
ค่าก าจัดวัชพืช ครั้งที่ 2             
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8. พื้นที่ด าเนินการ 

 สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ และสวนป่าทุ่งเกวียน จังหวัดล าปาง 

9. วิธีการด าเนินงาน 

 9.1 ดูแลภูมิทัศน์หน้าแปลงปลูกให้เป็นจุดเด่นสวยงาม 

 9.2 จัดเตรียมกล้าไม้ เพ่ือน ามาปลูกซ่อม 

 9.3 ดูแลรักษาก าจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ย ตามหลักวิชาการ  

 9.4 ส ารวจอัตราการเจริญเติบโต และรวบรวมรายงานผลการด าเนินงาน 

10. งบประมาณ 

 งบประมาณสนับสนุน ของสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 13,400.- 

บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ดังรายละเอียด 

รายการ ปี 2565 (บาท) 
ค่าก าจัดวัชพืช ครั้งที่ 1 ไร่ละ 350.- บาท 3,500.- 
ค่าก าจัดวัชพืช ครั้งที่ 2 ไร่ละ 300.- บาท 3,000.- 
ค่าก าจัดวัชพืช ครั้งที่ 3 ไร่ละ 350.- บาท  3,500.- 
ใส่ปุ๋ย ไร่ละ 230.- บาท 2,300.- 
ป้องกันไฟ ไร่ละ 50.- บาท 500.- 
ส ารวจเปอร์เซ็นต์รอดตาย 10% ไร่ละ 10.- บาท 100.- 
ซ่อมแซมทางตรวจการ ไร่ละ 50.- บาท 500.- 

รวม 13,400.- 
หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

ค่าก าจัดวัชพืช ครั้งที่ 3             
ใส่ปุ๋ย             
ป้องกันไฟ             
ส ารวจเปอร์เซ็นต์รอดตาย 10%              
ซ่อมแซมทางตรวจการ             



11. ตัวช้ีวัด (ประจ าปีงบประมาณ 2564) 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
1. พ้ืนที่แปลงปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ 60 พรรษา ในการบ ารุงรักษา จ านวน 10 ไร่ 

2. ปลูกซ่อมแซมต้นไม้ครบ 100% 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
1. แปลงปลูกเฉลิมพระเกียรติฯ 60 พรรษา มีความเจริญเติบโตดีขึ้น 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 - มีแปลงปลูกพันธุ์ไม้ดอกสีม่วง เฉลิมพระเกียรติฯ 

 - เป็นแหล่งรวบรวมชนิดพันธุ์ไม้ดอกสีม่วง เป็นแหล่งการเรียนรู้และแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ส าหรับผู้ที่

สนใจ 
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13. การวิเคราะห์ความเสี่ยง สภาพแวดล้อม ปัจจัยภายในและภายนอก 

  มี      ไม่มี 

14. การประเมินความคุ้มค่า 

  มี      ไม่มี 

 

 

 

 



โครงการ  “ปลูกพันธุ์ไม้ดอกสีม่วง เฉลิมพระเกียรติฯ” 

ภายใต้ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                      

สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สนองพระราชด าริ โดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อพ.สธ.-อ.อ.ป.) 

 

1.  ชื่อโครงการ 

 “ปลูกพันธุ์ไม้ดอกสีม่วง เฉลิมพระเกียรติฯ” 

2. ประเภทโครงการ : 

  โครงการตามยุทธศาสตร์/ นโยบายรัฐบาล    โครงการตามภารกิจพ้ืนฐาน 

 โครงการตามแนวพระราชด าริ         โครงการตามข้อสั่งการ รมว.ทส./ ปกท.ทส.             

3.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ :    สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ 

  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

1. หลักการและเหตุผล   

 4.1 ที่มา 

 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เป็นรัฐวิสาหกิจสาขาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จัดตั้ง

ขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา พ.ศ.2499 และได้เริ่มด าเนินการปลูกสร้างสวนป่าไม้เศรษฐกิจ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511 ใน

พ้ืนที่ที่ขอใช้ประโยชน์ที่เป็นพ้ืนที่รกร้างว่างเปล่า, พ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรม, พ้ืนที่ที่ปลูกตามเงื่อนไขสัมปทานท าไม้ 

และพ้ืนที่สวนป่าที่รับมอบจากกรมป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งชนิดไม้ที่ปลูกนั้นขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของ

สภาพพ้ืนที่ โดยในพื้นท่ีภาคเหนือ ส่วนใหญ่ด าเนินการปลูกไม้สัก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด าเนินการปลูกไม้ยู

คาลิปตัส ยางพารารา ภาคกลางด าเนินการปลูกไม้สัก ยูคาลิปตัส และภาคใต้ด าเนินการปลูกไม้ยางพารา 

ปัจจุบัน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีสวนป่าในความดูแลทั้งสิ้น 245 แห่ง มีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 

1,100,000 ไร่ เป็นพื้นที่อนุรักษ์ประมาณ 200,000 ไร่ 

 ทั้งนี้ อ.อ.ป. ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุม ารี (อพ.สธ.) ซึ่งเป็นหนึ่ง 

ในหน่วยงานร่วมสนองพระราชดาริฯ (G4 – กลุ่มการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร) ในเดือนตุลาคม 

พ.ศ. 2555 ภายใต้กรอบแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่ห้า (ตุลาคม 2554 – กันยายน 2559) โดย อ.อ.ป. ได้เริ่ม

ด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการสนองพระราชดาริฯ ในปี พ.ศ. 2555 โดยจัดกิจกรรมในพ้ืนที่สวนป่าของ อ.

อ.ป. ที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ในการด าเนิน

โครงการฯ เป็นอย่างดี และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในปี 2558 เป็นปีมหามงคลที่สมเด็จพระเทพ



รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 สถาบันคชบาล

แห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้ด าเนินโครงการ “ปลูกพันธุ์ไม้ดอกสีม่วง เฉลิมพระเกียรติฯ” โดยปลูกพันธุ์ไม้ดอกสีม่วง  

/ ในพื้นที่... 
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ในพ้ืนที่ที่คัดเลือก เพ่ือเป็นการสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 อีกทั้งเป็นสถานที่

พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นแหล่งรวบรวมชนิดพันธุ์ไม้ดอกสีม่วง 

 4.2 ความต้องการ 

  มีพันธุ์ไม้ดอกสีม่วง เพ่ือใช้เป็นแหล่งรวบรวมชนิดพันธุ์ไม้ดอกสีม่วงและเป็นแหล่งพักผ่อน

หย่อนใจ 

๕. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ  

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

2. เพ่ือบ ารุงแปลงปลูกเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม 

ราชกุมารี 

3. เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมชนิดพันธุ์ไม้สีม่วง 

4. เพ่ือเป็นแหล่งการเรียนรู้และแหล่งพักผ่อนหย่อนใจส าหรับผู้ที่สนใจ 

6. เป้าหมาย/ กลุ่มเป้าหมาย 

 มีพ้ืนทีป่ลูกพันธุ์ไม้ดอกสีม่วง เฉลิมพระเกียรติฯ จ านวน 10 ไร่  

7. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 

 ด าเนินการในปีงบประมาณ 2565 ดังนี้ 

รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ค่าก าจัดวัชพืช ครั้งที่ 1              
ค่าก าจัดวัชพืช ครั้งที่ 2             
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8. พื้นที่ด าเนินการ 

 สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ และสวนป่าทุ่งเกวียน จังหวัดล าปาง 

9. วิธีการด าเนินงาน 

 9.1 ดูแลภูมิทัศน์หน้าแปลงปลูกให้เป็นจุดเด่นสวยงาม 

 9.2 จัดเตรียมกล้าไม้ เพ่ือน ามาปลูกซ่อม 

 9.3 ดูแลรักษาก าจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ย ตามหลักวิชาการ  

 9.4 ส ารวจอัตราการเจริญเติบโต และรวบรวมรายงานผลการด าเนินงาน 

10. งบประมาณ 

 งบประมาณสนับสนุน ของสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 13,400.- 

บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ดังรายละเอียด 

รายการ ปี 2565 (บาท) 
ค่าก าจัดวัชพืช ครั้งที่ 1 ไร่ละ 350.- บาท 3,500.- 
ค่าก าจัดวัชพืช ครั้งที่ 2 ไร่ละ 300.- บาท 3,000.- 
ค่าก าจัดวัชพืช ครั้งที่ 3 ไร่ละ 350.- บาท  3,500.- 
ใส่ปุ๋ย ไร่ละ 230.- บาท 2,300.- 
ป้องกันไฟ ไร่ละ 50.- บาท 500.- 
ส ารวจเปอร์เซ็นต์รอดตาย 10% ไร่ละ 10.- บาท 100.- 
ซ่อมแซมทางตรวจการ ไร่ละ 50.- บาท 500.- 

รวม 13,400.- 
หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

ค่าก าจัดวัชพืช ครั้งที่ 3             
ใส่ปุ๋ย             
ป้องกันไฟ             
ส ารวจเปอร์เซ็นต์รอดตาย 10%              
ซ่อมแซมทางตรวจการ             



11. ตัวช้ีวัด (ประจ าปีงบประมาณ 2564) 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
1. พ้ืนที่แปลงปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ 60 พรรษา ในการบ ารุงรักษา จ านวน 10 ไร่ 

2. ปลูกซ่อมแซมต้นไม้ครบ 100% 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
1. แปลงปลูกเฉลิมพระเกียรติฯ 60 พรรษา มีความเจริญเติบโตดีขึ้น 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 - มีแปลงปลูกพันธุ์ไม้ดอกสีม่วง เฉลิมพระเกียรติฯ 

 - เป็นแหล่งรวบรวมชนิดพันธุ์ไม้ดอกสีม่วง เป็นแหล่งการเรียนรู้และแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ส าหรับผู้ที่

สนใจ 
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13. การวิเคราะห์ความเสี่ยง สภาพแวดล้อม ปัจจัยภายในและภายนอก 

  มี      ไม่มี 

14. การประเมินความคุ้มค่า 

  มี      ไม่มี 

 

 

 

 



โครงการ  “การจัดการพันธกุรรมไม้สักสวนป่าเพื่อปลูกป่าเศรษฐกิจอย่างย่ังยืน” 
ภายใต้ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                      
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สนองพระราชด าริ โดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อพ.สธ.-อ.อ.ป.) 

 
1.  ชื่อโครงการ 

  “การจัดการพันธุกรรมไม้สักสวนป่าเพื่อปลูกป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน” 

2. ประเภทโครงการ : 

  โครงการตามยุทธศาสตร์/ นโยบายรัฐบาล    โครงการตามภารกิจพ้ืนฐาน 

 โครงการตามแนวพระราชด าริ         โครงการตามข้อสั่งการ รมว.ทส./ ปกท.ทส.             

3.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน 

  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง 

   องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง 

  ส านักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 

  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

4.  หลักการและเหตุผล   

 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ได้เริ่มโครงการปลูกสร้างสวนป่าไม้สักครั้งแรกในท้องที่

ภาคเหนือ ตั้งแต่ปี 2511 จนถึงปัจจุบัน อ.อ.ป. มีพ้ืนที่สวนป่าไม้สักกว่า 600,000 ไร่ ไม้สักเป็นไม้ที่มี

ความส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศมาช้านานและรอบตัดฟันยาว ท าให้ธุรกิจการลงทุนปลูกสร้างสวนป่าไม้

สักจ าเป็นต้องใช้งบประมาณสูงและมีความเสี่ยงต่อการด าเนินการธุรกิจ และหนึ่งในความเสี่ยงที่ส าคัญนอกจาก

การลงทุนระยะยาวต่อการด าเนินกิจกรรมด้านการปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจคือ ความเสี่ยงด้านฐานทรัพยากร

พันธุกรรม หรือความหลากหลายทางพันธุกรรมของไม้สัก พันธุกรรมที่ดีของไม้สักก าลังอยู่ในสถานการณ์ที่จะ

ลดลงเรื่อยๆเนื่องจากการลักลอบขโมยตัดไม้สักที่มีลักษณะที่ดีออกจากสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

และรวมถึงป่าธรรมชาติ และนอกจากนี้แล้ว ในสถานการการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก นักวิชาการได้ออกมา

เตือนถึงผลของโลกร้อนต่อการสูญเสียพันธุกรรมของทั้งพืชและสัตว์ ดังนั้นการรวบรวมพันธุกรรมเพ่ือรักษาฐาน

ทางพันธุกรรมที่เหมาะสมต่อการปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนจึงเป็นเรื่องที่มีความส าคัญ 

 การปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ต้องมีการบริหารจัดการทุกด้านของการปลูกสร้างสวนป่า 

ตั้งแต่เตรียมกล้าไม้ที่จะใช้ปลูกจนถึงการตัดฟันออกมาเพ่ือเป็นสินค้า ซึ่งการที่ จะได้ผลผลิตที่มีปริมาณและ

คุณภาพที่สร้างรายได้สูงสุดกับองค์กรนั้น จะต้องเริ่มที่การจัดหากล้าไม้ที่มีคุณภาพดีในการปลูกสร้างสวนป่า 



โดยเฉพาะการปลูกสร้างสวนป่าไม้สักที่มีรอบการตัดฟันยาวต้องใช้เวลา 15-30 ปี กว่าจะตัดโค่นมาใช้ประโยชน์ 

จ าเป็นต้องใช้กล้าไม้สักท่ีเจริญเติบโตดีสม่ าเสมอ ที่เหมาะในแต่ละพ้ืนที่มาใช้ในการปลูก ซึ่งควรจะต้องใช้กล้า

ไม้สักพันธุ์ดีจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในการปลูกเพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีปริมาณและคุณภาพดี  

/ เหมือนกัน.. 
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เหมือนกันทุกต้น โดยกล้าพันธุ์ดีนี้สามารถคัดเลือกพันธุ์ได้จากแปลงปลูกสร้างสวนป่าของ อ.อ.ป. ที่มีอยู่ น ามา

ทดสอบเพ่ือให้ได้สายพันธุ์ที่เหมาะสมในแต่ละสภาพพ้ืนที่ ซึ่งในการด าเนินวิจัยนี้ จะได้ไม้สักพันธุ์ดีเป็นของ อ.อ.ป. 

เอง ที่ใช้ส าหรับปลูกสร้างสวนป่าของ อ.อ.ป. ต่อไป 

5.  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

2. เพ่ือส ารวจคัดเลือกแม่ไม้สักที่มีลักษณะทางสัณฐานวิทยาและการเติบโตที่ดีจากสวนป่าของ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ในท้องที่ภาคเหนือบนและเหนือล่าง 

3. เพ่ือศึกษาวิธีที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพ่ือผลิตกล้าไม้สักคุณภาพจากแม่ไม้ 

4. เพ่ือการอนุรักษ์พันธุกรรมไม้สักในรูปแบบแปลงรวมพันธุกรรมไม้สักพันธุ์ดีขององค์การ

อุตสาหกรรมป่าไม ้

5. เพ่ือศึกษาความผันแปรด้านการเติบโตของแม่ไม้สักในแปลงรวมพันธุกรรมไม้สักพันธุ์ดีของ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

6. เป้าหมาย   

    พ้ืนที่สวนป่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน พ้ืนที่สวนป่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ภาคเหนือล่าง และพ้ืนที่สวนป่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง ภาคละ 23 ไร่ รวม 69 ไร่ 

7. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 

 ด าเนินการ ดังนี้ 

รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ดูแลก าจัดวัชพืช             

ท าแนวกันไฟ             



ใส่ปุ๋ย             

ตรวจวัดการเติบโต             
วิเคราะห์ข้อมูล             
รายงานผลการด าเนินการรายปี             
 
8. พื้นที่ด าเนินการ 

      พ้ืนที่สวนป่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน พ้ืนที่สวนป่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ภาคเหนือล่าง และพ้ืนที่สวนป่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง ภาคละ 23 ไร่ รวม 69 ไร่ 

 

/ 9. วิธีการ... 

7-3 

9. วิธีการด าเนินงาน 

 ท าการคัดเลือกพ้ืนที่จ านวน 3 แปลง ในพ้ืนที่สวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน  
1 แปลง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง 1 แปลง และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง 1 แปลง แปลง
ละ 23 ไร่ โดยแต่ละแปลงด าเนินการ ดังนี้  

1. เตรียมพ้ืนที่เพ่ือจัดท าแปลงรวมพันธุ์ไม้สัก 90 แม่ไม้ โดยใช้การวางแผนการวิจัยแบบสุ่ม

บล็อคสมบูรณ์ (Randomized Completed Block Design: RCBD) มี 6 ซ้ า ๆ ละ 90 Plots ในแต่ละ Plot ปลูกแม่

ไมเ้ดียวกัน 4 ต้น โดยใช้ระยะปลูก 4 x 4 เมตร  

2. ตรวจวัดการรอดตายภายหลังการปลูก 1 เดือน แล้วท าการปลูกซ่อม และติดตามประเมินผล

ทุกปีเป็นระยะเวลา 10 ปี โดยประเมินอัตราการรอดตายในปีที่ 1 วัดการเติบโต (ความสูง เส้นผ่านศูนย์กลางที่

คอราก เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระดับ 1.30 เมตร จากพ้ืนดิน) ทุกปีต่อเนื่อง  

3. วิเคราะห์ความผันแปรของการเติบโตและประเมินผลผลิตด้วยเครื่องมือทางสถิติที่เหมาะสม 

10. งบประมาณ 

 งบประมาณขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (งบวิจัยและพัฒนา) เป็นเงิน 243,500.- บาท  

(สองแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดังรายละเอียด 

รายการ ปี 2565 (บาท) 

- ค่าก าจัดวัชพืช ปลูกซ่อม ใส่ปุ๋ย ป้องกันไฟ  
(69 ไร่ๆ ละ 1,500.- บาท) 

103,500.- 

- ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พักในการออกปฏิบัติงานและเก็บข้อมูล 60,000.- 

- ค่าน้ ามันและค่าใช้จ่ายรถยนต์ในการออกปฏิบัติงานและเก็บข้อมูล 60,000.- 



- ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 20,000.- 
รวม 243,500.- 

11. ตัวชี้วัด 
 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

1. มีพ้ืนที่แปลงปลูกการจัดการพันธุกรรมไม้สักอย่างยั่งยืนขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

จ านวน 69 ไร่ 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

1. มีแม่ไม้สักท่ีมีคุณภาพดีขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

2. มีแหล่งพันธุกรรมไม้สักขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
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12.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 - มีพ้ืนที่แปลงปลูกการจัดการพันธุกรรมไม้สักอย่างยั่งยืนขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ านวน 69 ไร่ 

 - มีแม่ไม้สักท่ีมีคุณภาพดีและมีแหล่งพันธุกรรมไม้สักขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

13. การวิเคราะห์ความเสี่ยง สภาพแวดล้อม ปัจจัยภายในและภายนอก 

 มี    ไม่มี 

14. การประเมินความคุ้มค่า 

 มี    ไม่มี 



โครงการ  “จัดท าฐานข้อมูลช้างไทย” 
ภายใต ้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                      
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สนองพระราชดําริ โดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อพ.สธ.-อ.อ.ป.) 

 
1.  ชื่อโครงการ 

  “จัดทําฐานข้อมูลช้างไทย” 

2. ประเภทโครงการ : 

  โครงการตามยุทธศาสตร์/ นโยบายรัฐบาล    โครงการตามภารกิจพ้ืนฐาน 

 โครงการตามแนวพระราชดําริ         โครงการตามข้อสั่งการ รมว.ทส./ ปกท.ทส.             

3.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ 

  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

4.  หลักการและเหตุผล   

ประชากรช้างเลี้ยงในประเทศไทยปัจจุบันเหลืออยู่เพียงประมาณ 3,000 เชือก กระจายตัวกัน

ตามอยู่ตามพ้ืนที่ต่างๆ ทั่วทุกภาคของประเทศ ซึ่งในแต่ละปีจะได้รับการตรวจและดูแลสุขภาพโดย

นายสัตวแพทย์ของโรงพยาบาลช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอ่ืนๆที่ดําเนินงานการอนุรักษ์ช้าง อาทิ กรมปศุสัตว์ มหาวิทยาลัยและ

หน่วยงานเอกชนต่างๆ มีการตรวจประวัติช้างกับเจ้าของ ตรวจสอบเอกสาร (ตั๋วพิมพ์รูปพรรณ และ รหัสไมโครชิพ) 

ตรวจสุขภาพช้าง เก็บตัวอย่างเพ่ือประเมินสุขภาพช้าง สถานการณ์โรคช้าง และให้คําแนะนําเรื่องการดูแล

สุขภาพ การเลี้ยงดูช้างที่เหมาะสม  

ทั้งนี้ การจัดเก็บข้อมูลทั้งข้อมูลด้านสุขภาพและข้อมูลด้านประชากรนั้น จําเป็นต้องมีความ

ถูกต้องแม่นยํา สะดวกต่อการสรุป วิเคราะห์ และนํามาใช้งานได้อย่างเหมาะสมที่สําคัญที่สุดคือควรทันต่อ

เหตุการณ์ เพราะในปัจจุบันมีการนําช้างเข้ามาสู่ธุรกิจการท่องเที่ยวซึ่งสร้างรายได้มหาศาลให้กับเจ้าของช้าง

และผู้เกี่ยวข้อง ที่มีการซื้อขายช้าง เปลี่ยนโอนเจ้าของ การเคลื่อนย้ายถิ่นฐานทํากินไปตามแหล่งท่องเที่ยว

ต่างๆ อันอาจมีผลทั้งในเรื่องกรรมสิทธิ์และการแพร่กระจายของโรคติดต่อบางชนิดได้ จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่ง

ที่จะต้องมีการนําเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ เพ่ือช่วยในการเก็บบันทึกข้อมูลดังกล่าว ให้สะดวกต่อการเรียกใช้

งานข้อมูล ประมวลผลข้อมูล รวมถึงการนําข้อมูลมาวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์  แนวโน้มความเป็นไป

ของช้างเลี้ยงภายในประเทศ เพ่ือเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ช้างไทยให้คงอยู่คู่ประเทศไทยสืบไป 
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5.  วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

๒. เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพและข้อมูลด้านประชากรช้างเลี้ยงทั่วประเทศไทย 

๓. เพ่ือจัดระเบียบข้อมูลประชากรช้างไทยให้เป็นระบบฐานข้อมูลช้าง สําหรับการอ้างอิงข้อมูล

ช้างเลี้ยงภายในประเทศ  

๔. เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการเก็บข้อมูลและเรียกใช้ข้อมูลประชากรช้างไทย ให้ทันต่อการพัฒนา

ทางด้านเทคโนโลยีของประเทศ   

๕. เพ่ือให้สะดวกต่อการวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและดําเนินการเพ่ือ

อนุรักษ์ช้างไทย  

6. เป้าหมาย   

    มีฐานข้อมูลช้างไทย และมีการปรับปรุงข้อมูล 

7. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 

 ดําเนินการ ดังนี้ 

รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

สํารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลช้าง             

ปรับปรุงข้อมูลช้าง             

 
8. พื้นที่ด าเนินการ 

      ช้างขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และช้างของเอกชนทั่วประเทศ 

9. วิธีการด าเนินงาน 



 วางแผนและดําเนินการศึกษาโดยกําหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ ช้างเลี้ยงในกลุ่มของช้างท่องเที่ยว 

ช้างลากไม้ และช้างในกลุ่มอ่ืนๆ ของประเทศไทย โดยเก็บข้อมูลชื่อเจ้าของช้าง และประวัติช้างจาก ตั๋วพิมพ์

รูปพรรณ รหัสไมโครชิพ รูปถ่ายช้าง ประวัติสุขภาพและการรักษา จากนั้นข้อมูลที่ได้มาจะถูกบันทึกลงในระบบ

ฐานขอ้มูล 
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10. งบประมาณ 

 งบรัฐสนับสนุน ของสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นเงิน 

637,000.- บาท (หกแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ดังรายละเอียด 

รายการ ปี 2565 (บาท) 
สํารวจ เก็บข้อมูลช้างไทย และปรับปรุงข้อมูลช้าง 637,000 

รวม 637,000 

11. ตัวชี้วัด 
 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

1. มีฐานข้อมูลช้างไทย 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

1. มีข้อมูลช้างไทยที่ปรับปรุงเป็นปัจจุบัน 

12.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 - มีฐานข้อมูลช้างไทย และมีการปรับปรุงข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน  

13. การวิเคราะห์ความเสี่ยง สภาพแวดล้อม ปัจจัยภายในและภายนอก 

 มี    ไม่มี 

14. การประเมินความคุ้มค่า 

 มี    ไม่มี 



 



โครงการ  “ฐานข้อมูลต้นมเหสักข์-สักสยามินทร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้” 
ภายใต ้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                      
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สนองพระราชด าริ โดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อพ.สธ.-อ.อ.ป.) 

 
1.  ชื่อโครงการ 

 “ฐานข้อมูลต้นมเหสักข์-สักสยามินทร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้” 

2. ประเภทโครงการ : 

  โครงการตามยุทธศาสตร์/ นโยบายรัฐบาล    โครงการตามภารกิจพ้ืนฐาน 

 โครงการตามแนวพระราชด าริ         โครงการตามข้อสั่งการ รมว.ทส./ ปกท.ทส.             

3.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน  

  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง 

  องค์กาอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง  

  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ 

  ส านักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน  

  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

4.  หลักการและเหตุผล   

 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ส านักพระราชวัง เริ่มขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๕ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ทรงมีรับสั่งกับท่านเลขาธิการพระราชวัง ให้อนุรักษ์พืชพรรณของประเทศ โดยด าเนินการ

เป็นธนาคารพืชพรรณ และพระราชทานพระราชด าริ พระราชทานแนวทางด าเนินงานมาเป็นระยะโดยตลอด 

 ในปี ๒๕๓๘ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทรงมีรับสั่งให้อนุรักษ์พันธุกรรมพืชพรรณ และท า DNA Fingerprint อพ.สธ. ได้ด าเนินการตามที่ทรงมีรับสั่ง

ท า DNA Fingerprint พืชพรรณต่างๆ และจากต้นสักที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีอายุมากกว่า ๑,๕๐๐ ปี ปัจจุบัน ต้น

สักดังกล่าวมีความสูง ๔๗ เมตร วัดรอบต้น (GBH) ๑๐ เมตร ในวนอุทยานสักใหญ่ บ้านปางเกลือ ต าบลน้ าไคร้ 

อ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม



ราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า “มเหสักข์” เพ่ือสิริมงคลต่อพสกนิกรชาวไทย 

เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ 
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 สักสยามินทร์ เป็นสายต้นที่หน่วยปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชได้ท าการขยายพันธุ์โดยการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเม่ือตรวจสอบ DNA Fingerprint ปรากฏว่า สักสยามินทร์มี DNA Fingerprint ของมเหสักข์

มากกว่าร้อยละ ๕๐ เชื่อว่าสักสยามินทร์เป็นลูกของมเหสักข์ ซึ่งจากหลักฐานที่หามาได้นั้น สามารถพิสูจน์ได้ว่า

ต้นสักสองต้นที่หน้าที่ว่าการอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นต้นสักที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๕ ทรงมีพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ชาวอ าเภอลับแล

น ามาปลูกจากม่อนจ าศีล เมื่อคราวเสด็จประพาสหัวเมืองฝ่ายเหนือเม่ือปี พ.ศ.๒๔๔๔ 

 และเม่ือวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๓๗ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับพระราชทานกล้าไม้สักเป็น

พันธุ์ไม้ประจ าจังหวัดจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อีกทั้ง

จังหวัดอุตรดิตถ์มีต้นสักที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมีประวัติศาสตร์การปลูกต้นสักที่เกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แม้ว่าจะพิสูจน์ไม่ได้ว่าจะเป็นต้นสักที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง ทรงปลูก

ด้วยพระองค์เองหรือไม่ 

 แต่เมื่อต้นสักทั้งสองต้นนี้ได้ปลูกบนม่อนที่มีมงคลนามที่พระองค์ทรงพระบรมราชานุญาตให้เป็น

ม่อนสยามินทร์ก็สมควรที่ได้รับการกล่าวขานนามต้นสักที่อยู่บนม่อนดังกล่าวตามชื่อที่พระองค์ทรงมีพระบรม

ราชานุญาต ต้นสักทั้งสองต้นวัดรอบต้นที่ระดับความสูงในระดับอกที่ ๑.๓๐ เมตร โดยรอบต้นที่อยู่ทางด้าน

เหนือได้ ๒.๒๐ เมตร และต้นที่อยู่ทางด้านใต้ได้ ๒.๘๕ เมตร 

 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เข้าร่วมโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานร่วมสนองพระราชดาริฯ (G4 – กลุ่มการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร)  

ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 ภายใต้กรอบแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่ห้า (ตุลาคม 2554 – กันยายน 2559)  

ในปี 2555 อ.อ.ป. ได้เริ่มด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ “พฤกษานุรักษ์ มเหสักข์ นวมินทรานุสร” (เดิม 

โครงการ รวมใจภักดิ์ มเหสักข์-สักสยามินทร์) โดยจัดกิจกรรมในพ้ืนที่สวนป่าของ อ.อ.ป. ที่กระจายอยู่ทั่วทุก



ภูมิภาคของประเทศ และสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ 

ในการด าเนินโครงการฯ เป็นอย่างดี และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปัจจุบัน มีพ้ืนที่ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ 

ทั่วประเทศ พ้ืนที่ 143 ไร่ และสวนป่าละ 9 ต้น ทั่วประเทศ และในปี 2562 ได้จัดท าฐานข้อมูลมเหสักข์-สักส

ยามินทร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เพ่ือรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลอัตราการเจริญเติบโตของต้นมเหสักข์-สักส

ยามินทร์ และเพ่ือจัดท าฐานข้อมูลของมเหสักข์-สักสยามินทร์ของประเทศต่อไป 
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5.  วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

๒. เพ่ือรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการส ารวจและบันทึกข้อมูลมเหสักข์-สักสยามินทร์ 

๓. เพ่ือเป็นฐานข้อมูลมเหสักข์-สักสยามินทร์ ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้และประเทศ ต่อไป 

6. เป้าหมาย   

    แปลงปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ จ านวน 143 ไร่ และสวนป่าทั่วประเทศ สวนป่าละ 9 ต้น 

7. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 

 ด าเนินการ ดังนี้ 

รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รวบรวมข้อมูลมเหสักข์-สักสยามินทร์             

จัดท าและพัฒนาฐานข้อมูลมเหสักข์-
สักสยามินทร์ 

            

รายงานผลการด าเนินงาน             

 
8. พื้นที่ด าเนินการ 



      สวนป่าทั่วประเทศ และสถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ 

9. วิธีการด าเนินงาน 
 1. รวบรวมอัตราการเจริญเติบโตของมเหสักข์-สักสยามินทร์ 

 2. จัดท าและพัฒนาฐานข้อมูลมเหสักข์-สักสยามินทร์ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

 3. รายงานผลการด าเนินงาน 

10. งบประมาณ 

 งบประมาณองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  เป็นเงิน 10,000.- บาท (หนึ่ งหมื่นบาทถ้วน)  

ดังรายละเอียด 

รายการ ปี 2565 (บาท) 
จัดท าและพัฒนาฐานข้อมูลมเหสักข์-สักสยามินทร์ 10,000 

รวม 10,000 
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11. ตัวชี้วัด 
 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

1. ม ีฐานข้อมูลมเหสักข์-สักสยามินทร์ 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

1. ฐานข้อมูลมเหสักข์-สักสยามินทร์ มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

12.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 - มีฐานข้อมูลมเหสักข์-สักสยามินทร์ มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

13. การวิเคราะห์ความเสี่ยง สภาพแวดล้อม ปัจจัยภายในและภายนอก 

 มี    ไม่มี 

14. การประเมินความคุ้มค่า 

 มี    ไม่มี 



 



โครงการ  “ฐานข้อมูลไม้ดั้งเดิมหายากในพื้นที่สวนป่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้” 
ภายใต ้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                      
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สนองพระราชด าริ โดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อพ.สธ.-อ.อ.ป.) 

 
1.  ชื่อโครงการ 

 “ฐานข้อมูลไม้ดั้งเดิมหายากในพื้นที่สวนป่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้” 

2. ประเภทโครงการ : 

  โครงการตามยุทธศาสตร์/ นโยบายรัฐบาล    โครงการตามภารกิจพ้ืนฐาน 

 โครงการตามแนวพระราชด าริ         โครงการตามข้อสั่งการ รมว.ทส./ ปกท.ทส.             

3.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน  

   องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง 

   องค์กาอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

   องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง  

   องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ 

   ส านักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน  

   องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

4.  หลักการและเหตุผล   

  4.1 ที่มา 

 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เป็นรัฐวิสาหกิจสาขาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จัดตั้ง

ขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา พ.ศ.2499 และได้เริ่มด าเนินการปลูกสร้างสวนป่าไม้เศรษฐกิจ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511 ใน

พ้ืนที่ที่ขอใช้ประโยชน์ที่เป็นพ้ืนที่รกร้างว่างเปล่า, พ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรม, พ้ืนที่ที่ปลูกตามเงื่อนไขสัมปทานท าไม้ 

และพ้ืนที่สวนป่าที่รับมอบจากกรมป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งชนิดไม้ที่ปลูกนั้นขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของ

สภาพพ้ืนที่ โดยในพื้นท่ีภาคเหนือ ส่วนใหญ่ด าเนินการปลูกไม้สัก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด าเนินการปลูกไม้ยู

คาลิปตัส ยางพารารา ภาคกลางด าเนินการปลูกไม้สัก ยูคาลิปตัส และภาคใต้ด าเนินการปลูกไม้ยางพารา 

ปัจจุบัน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีสวนป่าในความดูแลทั้งสิ้น 245 แห่ง มีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 

1,100,000 ไร่ เป็นพื้นที่อนุรักษ์ประมาณ 200,000 ไร่ 
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 ทั้งนี้ อ.อ.ป. ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ซึ่งเป็นหนึ่ง  

ในหน่วยงานร่วมสนองพระราชดาริฯ (G4 – กลุ่มการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร) ในเดือนตุลาคม 

พ.ศ. 2555 ภายใต้กรอบแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่ห้า (ตุลาคม 2554 – กันยายน 2559) ซึ่ง อ.อ.ป. ได้เริ่ม

ด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการสนองพระราชดาริฯ ในปีพ.ศ. 2555 โดยจัดกิจกรรมในพ้ืนที่สวนป่าของ อ.

อ.ป. ที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ในการด าเนิน

โครงการฯ เป็นอย่างดี และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และในปี 2560 ได้เริ่มด าเนินการตามแผนแม่บท อพ.สธ. 

– อ.อ.ป. ระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2564) ซึ่งมีโครงการ “อนุรักษ์พันธุกรรมไม้ 

ดั้งเดิมที่หายากในสวนป่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้” อยู่ในแผนฯ ดังนั้น องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จึงได้

ด าเนินการให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคทุกภาคด าเนินการคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินโครงการ ภาคละ 40 ไร่ 

และรวบรวมพันธุ์ไม้ดั้งเดิมหายากอย่างน้อย 50 ชนิด ปลูกในพ้ืนที่ที่คัดเลือกนี้ เพ่ือเป็นการสนองพระราชด าริ

ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี และเป็นการอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ที่ดั้งเดิมหายาก รวมทั้งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นแหล่ง

เรียนรู้พันธุกรรมพืชที่หายากได้อีกด้วย ซึ่งหลังจากด าเนินการในปี 2560 แล้ว ในปีถัดไปจนถึงปี 2564 จะมี

การดูแลบ ารุงรักษาและหาพันธุ์ไม้ดั้งเดิมหายากมาปลูกเพ่ิมเติมเข้าไปอย่างน้อย 10 ชนิด รวมทั้ง บ ารุงดูแล

บริเวณแปลงปลูกให้มีจุดเด่นสวยงามเหมาะที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ต่อไป 

 4.2 ความต้องการ 

  มีฐานข้อมูลไม้ดั้งเดิมหายากในพ้ืนที่สวนป่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  เพ่ือรวบรวมและ

บันทึกข้อมูลไม้ดั้งเดิมหายากในพื้นที่สวนป่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

5.  วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

๒. เพ่ือศึกษาชนิดและลักษณะของข้อมูลไม้ดั้งเดิมหายากในพ้ืนที่สวนป่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 



๓. เพ่ือเป็นฐานข้อมูลไม้ดั้งเดิมหายากขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้และประเทศ ต่อไป 

6. เป้าหมาย   

    แปลงปลูกไม้ดั้งเดิมหายากในพ้ืนที่สวนป่าองค์อุตสาหกรรมป่าไม้ จ านวน 255 ไร่ 
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7. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 

 ด าเนินการ ดังนี้ 

รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รวบรวมข้อมูลไม้ดั้งเดิมหายาก             

จัดท าและพัฒนาฐานข้อมูลไม้ดั้งเดิม 
หายาก 

            

รายงานผลการด าเนินงาน             

 
8. พื้นที่ด าเนินการ 

 สวนป่าในสังกัดองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาค ทั้ง 5 ภาค พ้ืนที่ 255 ไร่ ดังนี้ 

1. สวนป่าวังชิ้น จังหวัดแพร่ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน พ้ืนที่ 40 ไร่ 

2. สวนป่าปากปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง พ้ืนที่ 40 ไร่ 

3. สวนป่าภูสวรรค์ จังหวัดเลย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ้ืนที่ 40 ไร่ 

4. สวนป่าท่าห้วยแร้ง จังหวัดตราด องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง พ้ืนที่ 40 ไร่ 

5. สวนป่าท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ พ้ืนที่ 40 ไร่ 

6. สวนป่าแม่สุก จังหวัดล าปาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน พ้ืนที่ 55 ไร่ 

9. วิธีการด าเนินงาน 

 1. รวบรวมอัตราการเจริญเติบโตของไม้ดั้งเดิมหายาก 



 2. จัดท าและพัฒนาฐานข้อมูลไม้ดั้งเดิมหายากขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

 3. รายงานผลการด าเนินงาน 

10. งบประมาณ 

 งบประมาณองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นเงิน 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ดัง

รายละเอียด 

รายการ ปี 2565 (บาท) 
จัดท าและพัฒนาฐานข้อมูลไม้ดั้งเดิมหายาก 10,000 

รวม 10,000 
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11. ตัวชี้วัด 
 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

1. ม ีฐานข้อมูลไม้ดั้งเดิมหายาก 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

1. ฐานข้อมูลไม้ดั้งเดิมหายาก มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

12.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 - มีฐานข้อมูลไม้ดั้งเดิมหายาก มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

13. การวิเคราะห์ความเสี่ยง สภาพแวดล้อม ปัจจัยภายในและภายนอก 

 มี    ไม่มี 

14. การประเมินความคุ้มค่า 

 มี    ไม่มี 



โครงการ  “พิพิธภัณฑ์ความรู้เกี่ยวกับช้าง” 
ภายใต ้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                      
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สนองพระราชด าริ โดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อพ.สธ.-อ.อ.ป.) 

 
1.  ชื่อโครงการ 

  “พิพิธภัณฑ์ความรู้เกี่ยวกับช้าง” 

2. ประเภทโครงการ : 

  โครงการตามยุทธศาสตร์/ นโยบายรัฐบาล    โครงการตามภารกิจพ้ืนฐาน 

 โครงการตามแนวพระราชด าริ         โครงการตามข้อสั่งการ รมว.ทส./ ปกท.ทส.             

3.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ 

  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

4.  หลักการและเหตุผล   

 ศูนย์ฝึกลูกช้างแห่งนี้ เป็นศูนย์ฝึกลูกช้างท าไม้แห่งแรกและแห่งเดียวในโลกมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก

แพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ จะเห็นได้ว่า การใช้ช้างในอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้ด าเนินมานานนับร้อยปีและ

สืบเนื่องเรื่อยมาโดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นหลัก จนกระทั่งทางรัฐบาลได้ออกพระราชก าหนดยกเลิก

สัมปทานป่าไม้ทั่วประเทศ ลงวันที่ 17 มกราคม 2562 ท าให้ช้างเอกชนจ านวนมากไม่มีงานท า แต่ยังพบว่า มี

การลักลอบท าไม้ผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องและเพ่ิมขึ้นทุกปี โดยกลุ่มช้างท าไม้ผิดกฎหมายเหล่านี้มีประมาณ 

2,000-2,500 เชือก เมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐจับกุมผู้กระท าผิดและจับช้างได้ ก็จะส่งช้างของกลางดังกล่าว มอบให้

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผู้ดูแล เพ่ือรอศาลตัดสิน 

 ปี 2534 ซึ่งเป็นปีที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญชนมายุ 3 รอบ 

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีจะได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสอันเป็นมงคลนี้ด้วยการย้าย

ศูนย์ฝึกลูกช้างอ าเภองาว จังหวัดล าปาง เนื่องจากมีพ้ืนที่จ ากัดไม่เหมาะกับสภาพการณ์ที่มีช้างฝึก ช้างแก่ ช้าง

เจ็บป่วยและช้างของกลาง รวมอยู่เป็นจ านวนมาก จึงได้จัดตั้งเป็น “ศูนย์อนุรัก์ช้างไทย” แทนศูนย์ฝึกลูกช้าง

เดิม โดยได้รับการอนุมัติจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใช้พ้ืนที่ จ านวน 343 ไร่ ติดกับสวนป่าทุ่งเกวียน

บริเวณทางหลวงสายล าปาง-เชียงใหม่ (กิโลเมตรที่ 28 หมู่ที่ 6 ต าบลเวียงตาล อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง) 

เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีช้างอยู่ในครอบครองมากที่สุดประมาณ 80 เชือก) 



 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2545 สมเด็จพระนางเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ ได้ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ รับสถาบันคชบาลแห่งชาติ ไว้ในพระอุปถัมภ์ ซึ่งนับว่าเป็นสิริมงคลและเป็นมิ่งขวัญในการพัฒนา

สถาบันฯ ให้เจริญวัฒนาต่อไป 
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 สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวง

นราธิวาสราชนครินทร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จังหวัดล าปาง เป็นหน่วยงานรัฐที่ได้มีภารกิจดูแลช้างไทย 

ช้างที่อยู่ในความดูแลของสถาบันคชบาลแห่งชาติฯ จะได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและเป็น

หน่วยงานรัฐที่มีภารกิจในการอนุรักษ์ช้างไทยให้ยั่งยืน การปลูกฝั่ง เรื่องของการอนุรักษ์ช้างไทยจะต้องท า

ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพราะบ้านที่ดีที่สุดของช้าง คือ ป่า ป่าที่ให้ร่มเงาเป็นที่พั กพิงรวมถึงเป็น

แหล่งน้ าและอาหารที่สมบูรณ์ให้แก่ช้าง 

 ดังนั้น สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จึงได้จัดท าโครงการ “พิพิธภัณฑ์ความรู้เกี่ยวกับ

ช้าง” ซึ่งช้างไทย เป็นสัตว์ที่มีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์และประเพณีของไทยมาช้านาน เป็นที่รู้จัก

แพร่หลายและมีอายุยืนนาน ตลอดจนเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยช้างที่มีลักษณะเป็นมงคลตาม

ต าราคชลักษณ์จะเป็นสัตว์คู่บารมี และใช้ช้างในการศึกสงครามมาโดยตลอด “ช้าง” เป็นสัตว์ประจ าชาติไทย 

ช้างถือเป็นสัตว์คู่บ้านคู่ เมือง และเพ่ือเป็นการสนองพระราชด าริ ในโครงการอนุรักษ์พันธุ กรรมพืช 

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมทั้งเป็นสถานที่เสริมสร้าง

กระบวนการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับช้าง และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จนตระหนักถึงความส าคัญและ

ประโยชน์ของการอนุรักษ์ช้างไทยที่ต้องท าควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมการปลูก

จิตส านึกให้ประชาชนทั่วไปได้เห็นคุณค่าของช้างไทย โดยใช้การน าเสนอในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นสื่อเข้าถึง

ประชาชนทั่วไป 

5.  วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

๒. เพ่ือเป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับช้างไทย 

๓. เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับช้างสัตว์ประจ าชาติไทย 



๔. เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้แก่เด็ก เยาวชน  ประชาชน และนักท่องเที่ยว ในมิติวิถีแห่งการเรียนรู้ 

วิถีช้าง วิถีควาญ วิถีธรรมชาติ เพ่ือปลุกจิตส านึกในการอนุรักษ์และบริบาลช้าง   

6. เป้าหมาย   

    - เยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าชม จ านวน 30,000 คน 
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7. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 

 ด าเนินงานในปีงบประมาณ 2565 ดังนี้ 

รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ประชุมหารือ คณะท างาน             

ติดต่อประสานงานสถานศึกษาต่างๆ ใน
พ้ืนที่จังหวัดล าปาง และต่างจังหวัด 

            

ปรับปรุง/ จัดท าความรู้เกี่ยวกับช้าง ให้
ทันสมัยตลอดเวลา 

            

ส ารวจความพึงพอใจ ในการเข้าชม
พิพิธภัณฑ์ความรู้เกี่ยวกับช้าง 

            

ประเมินผล/ สรุปรายงาน             

 
8. พื้นที่ด าเนินการ 

      สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  

 เลขที่ 28 หมู่ 6 ต าบลเวียงตาล อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

9. วิธีการด าเนินงาน 



 9.1 จัดท าหนังสือเชิญชวนสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดล าปาง และต่างจังหวัด 

 9.2 ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ความรู้เกี่ยวกับช้าง ให้มีความทันสมัยและเพ่ือเสริมสร้างความรู้ให้กับ

นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ 

 9.3 จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจส าหรับการให้บริการพิพิธภัณฑ์ความรู้เกี่ยวกับช้าง เพ่ือ

น ามาปรับปรุง/ แก้ไขการให้ความรู้และการบริการให้ดีขึ้น 

 9.4 ประเมินผล และสรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

10. งบประมาณ 

 งบประมาณสนับสนุน ของสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นเงินทั้งสิ้น  100,000.- 

บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ดังรายละเอียด 

รายการ ปี 2565 (บาท) 
ปรับปรุง/ ซ่อมแซม/ จัดท าพิพิธภัณฑ์ความรู้เกี่ยวกับช้างให้มีความทันสมัย
มากยิ่งขึ้น 

100,000 

รวม 100,000 
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11. ตัวชี้วัด 
 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

1. เยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไป เข้าชมพิพิธภัณฑ์ จ านวน 5,000 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

1. มีแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับช้าง 

2. มีผู้เข้าชมและผู้สนใจเข้าชมพิพิธภัณฑ์ความรู้เกี่ยวกับช้างเพ่ิมขึ้น 

3. ผู้เข้าชมมีความรู้เกี่ยวกับช้างมากขึ้น 

12.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  เยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไป เข้าชมพิพิธภัณฑ์ จ านวน 5,000 คน 

2. มีแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับช้างและแหล่งพักผ่อนหย่อนใจส าหรับผู้ที่สนใจ 

3. ผู้เข้าชมมีความรู้เกี่ยวกับช้างมากขึ้น 

4. เป็นการปลุกจิตส านึกในการอนุรักษ์และการบริบาลช้าง 



13. การวิเคราะห์ความเสี่ยง สภาพแวดล้อม ปัจจัยภายในและภายนอก 

 มี    ไม่มี 

14. การประเมินความคุ้มค่า 

 มี    ไม่มี 

 



 

โครงการ  “งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์” 
ภายใต ้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                      
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สนองพระราชด าริ โดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อพ.สธ.-อ.อ.ป.) 

 
1.  ชื่อโครงการ 

 “งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์” 

2. ประเภทโครงการ : 

  โครงการตามยุทธศาสตร์/ นโยบายรัฐบาล    โครงการตามภารกิจพ้ืนฐาน 

 โครงการตามแนวพระราชด าริ         โครงการตามข้อสั่งการ รมว.ทส./ ปกท.ทส.             

3.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์ ส านักบริหารกลาง 

   องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ 

   ส านักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 

   องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4.  หลักการและเหตุผล   

 4.1 ทีม่า 

 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เป็นรัฐวิสาหกิจสาขาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จัดตั้ง

ขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา พ.ศ.2499 และได้เริ่มด าเนินการปลูกสร้างสวนป่าไม้เศรษฐกิจ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511 ใน

พ้ืนที่ที่ขอใช้ประโยชน์ที่เป็นพ้ืนที่รกร้างว่างเปล่า, พ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรม, พ้ืนที่ที่ปลูกตามเงื่อนไขสัมปทานท าไม้ 

และพ้ืนที่สวนป่าที่รับมอบจากกรมป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งชนิดไม้ที่ปลูกนั้นขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของ

สภาพพ้ืนที่ โดยในพื้นท่ีภาคเหนือ ส่วนใหญ่ด าเนินการปลูกไม้สัก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด าเนินการปลูกไม้ยู

คาลิปตัส ยางพารารา ภาคกลางด าเนินการปลูกไม้สัก ยูคาลิปตัส และภาคใต้ด าเนินการปลูกไม้ยางพารา 

ปัจจุบัน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีสวนป่าในความดูแลทั้งสิ้น 245 แห่ง มีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 

1,100,000 ไร่ เป็นพื้นที่อนุรักษ์ประมาณ 200,000 ไร่ 

 ทั้งนี้ อ.อ.ป. ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ซึ่งเป็นหนึ่ง  

ในหน่วยงานร่วมสนองพระราชดาริฯ (G4 – กลุ่มการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร) ในเดือนตุลาคม 

พ.ศ. 2555 ภายใต้กรอบแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่ห้า (ตุลาคม 2554 – กันยายน 2559) ซึ่งได้ด าเนินการมาถึง

ปัจจุบัน มีทั้งหมด 16 โครงการ 



 

 4.2 ความต้องการ 

 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เข้าร่วมการจัดนิทรรศการทรัพยากรไทย : ประโยชน์แท้แก่มหาชน 

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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5.  วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

๒. เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชด าริโดย องค์การอุตสาหกรรม

ป่าไม ้(อพ.สธ.-อ.อ.ป.) 

๓. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

6. เป้าหมาย   

    มีผู้เข้าชมนิทรรศการ อย่างน้อย 1,000 คน และมีระดับความพึงพอใจของผู้เข้าชมนิทรรศการอยู ่

ในระดับ 4 

7. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 

 ด าเนินการ ดังนี้ 

รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

วางแผนการจัดนิทรรศการ             

จัดนิทรรศการ             

รายงานผลการด าเนินงาน             

 
8. พื้นที่ด าเนินการ 

 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

9. วิธีการด าเนินงาน 

 1. วางแผนการด าเนินงานจัดนิทรรศการและเตรียมอุปกรณ์นิทรรศการ 



 

 2. จัดท านิทรรศการและส ารวจความพึงพอใจ 

 3. รายงานผลการด าเนินงาน 
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10. งบประมาณ 

 วงเงินงบประมาณที่ขอรับจัดสรรประจ าปีงบประมาณ 2565 ขอรับงบประมาณสนับสนุนในการ

ด าเนินงานสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระ เทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจ าปีงบประมาณ 2565 ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี

งบประมาณ 2565 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ. – อ.อ.ป.) กลุ่ม G4 

การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นเงิน 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

ดังรายละเอียด 

รายการ งบประมาณ (บาท) 
งบบุคลากร :  จ านวน 6 คน  46,000.- 

- ค่าเบี้ยเลี้ยง  7,630.- 
- ค่าเช่าที่พัก 30,000.- 
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง/ค่าทางด่วน 7,720.- 
- ค่าพาหนะ 650.- 

งบด าเนินงาน :  
• ค่าจัดท าป้าย/สื่อนิทรรศการ 27,000.- 

- ไวนิล 12,000.- 
- ฟิวเจอร์บอร์ด 15,000.- 

• ค่าขนส่ง 5,000.- 
• ค่าจัดสถานที ่(ตกแต่งบูธ) 22,000.- 

- ผ้าต่วนสีม่วง/ขาว  (6*1,500) 9,000.- 



 

- ไม้ต่าง ๆ 2,500.- 
- อุปกรณ์ส่องสว่าง 2,500.- 
- กล้าไม้/ดิน/หิน 5,500.- 
- วัสดุอุปกรณ์/เครื่องมือช่าง 2,500.- 

รวมทั้งสิ้น 100,000.- 

11. ตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

1. เข้าร่วมการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์  

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. มีผู้เข้าชมนิทรรศการ 1,000 คน และมีระดับความพึงพอใจในระดับ 4 

 

 

 

/ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ... 

12-4 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
1. ผู้สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการและผลงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

2. ใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

3. หน่วยงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริด้วยกัน 

12.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 - มีผู้เข้าชมนิทรรศการ จ านวน 1,000 คน และมีระดับความพึงพอใจของนิทรรศการอยู่ในระดับ 4 

13. การวิเคราะห์ความเสี่ยง สภาพแวดล้อม ปัจจัยภายในและภายนอก 

 มี    ไม่มี 

14. การประเมินความคุ้มค่า 

 มี    ไม่มี 



โครงการ  “พัฒนาเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูล อพ.สธ.” 

ภายใต ้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                      

สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สนองพระราชด าริ โดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อพ.สธ.-อ.อ.ป.) 

 

1.  ชื่อโครงการ 

 “จัดท าเว็บไซต์และฐานข้อมูล อพ.สธ.” 

2. ประเภทโครงการ : 

  โครงการตามยุทธศาสตร์/ นโยบายรัฐบาล    โครงการตามภารกิจพ้ืนฐาน 

 โครงการตามแนวพระราชด าริ         โครงการตามข้อสั่งการ รมว.ทส./ ปกท.ทส.             

3.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   

  ส านักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 

  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

4. หลักการและเหตุผล   

 4.1 ที่มา 

 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เป็นรัฐวิสาหกิจสาขาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จัดตั้ง

ขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา พ.ศ.2499 และได้เริ่มด าเนินการปลูกสร้างสวนป่าไม้เศรษฐกิจ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511 ใน

พ้ืนที่ที่ขอใช้ประโยชน์ที่เป็นพ้ืนที่รกร้างว่างเปล่า, พ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรม, พ้ืนที่ที่ปลูกตามเงื่อนไขสัมปทานท าไม้ 

และพ้ืนที่สวนป่าที่รับมอบจากกรมป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งชนิดไม้ที่ปลูกนั้นขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของ

สภาพพ้ืนที่ โดยในพื้นท่ีภาคเหนือ ส่วนใหญ่ด าเนินการปลูกไม้สัก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด าเนินการปลูกไม้ยู

คาลิปตัส ยางพารารา ภาคกลางด าเนินการปลูกไม้สัก ยูคาลิปตัส และภาคใต้ด าเนินการปลูกไม้ยางพารา 

ปัจจุบัน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีสวนป่าในความดูแลทั้งสิ้น 245 แห่ง มีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 

1,100,000 ไร่ เป็นพื้นที่อนุรักษ์ประมาณ 200,000 ไร่ 

 ทั้งนี้ อ.อ.ป. ได้รับพระราชทานพระราชาอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ มารี (อพ.สธ.) ซึ่งเป็นหนึ่ง 

ในหน่วยงานร่วมสนองพระราชดาริฯ (G4 – กลุ่มการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร) ในเดือนตุลาคม 

พ.ศ. 2555 ภายใต้กรอบแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่ห้า (ตุลาคม 2554 – กันยายน 2559) ซึ่ง อ.อ.ป. ได้เริ่ม

ด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการสนองพระราชดาริฯ ในปีพ.ศ. 2555 โดยจัดกิจกรรมในพ้ืนที่สวนป่าของ  



อ.อ.ป. ที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ในการด าเนิน

โครงการฯ เป็นอย่างดี และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และในปี 2560 ได้เริ่มด าเนินการตามแผนแม่บท อพ.สธ. 

– อ.อ.ป. ระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2564) ซึ่งมีโครงการ “จัดท าเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูล 

อพ.สธ.” อยู่ในแผนฯ ดังนั้น องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จึงให้ส านักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้ 

/ เศรษฐกิจ..... 
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เศรษฐกิจอย่างยั่งยืนด าเนินการจัดท าเว็บไซต์และฐานข้อมูล อพ.สธ. ให้มีความทันสมัยมีจุดเด่นสวยงามเป็น

แหล่งเรียนรู้ออนไลน์และสามารถสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดี สอดคล้องกับอัตลักษณ์และภารกิจของ อพ.สธ. –  

อ.อ.ป. พร้อมทั้งวางโครงสร้างพ้ืนฐานในการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลบนเว็บไซต์ให้เหมาะสม ง่ายต่อการเข้าถึง

เนื้อหา รวมทั้งออกแบบให้รองรับการแสดงผลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Devices) 

ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย  

 4.2 ความต้องการ 

  มีเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูล อพ.สธ. 

๕. วัตถุประสงค ์

  ๕.๑ เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

  ๕.๒ เพ่ือพัฒนาเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูล อพ.สธ. ด้วยเทคนิคการออกแบบที่ทันสมัยสามารถ

สื่อสารภาพลักษณ์ที่ดี สอดคล้องกับอัตลักษณ์และภารกิจของ อพ.สธ.-อ.อ.ป. พร้อมทั้งวางโครงสร้างพ้ืนฐานของ

ข้อมูลบนเว็บไซต์ให้เหมาะสม ง่ายต่อการเข้าถึงเนื้อหา และอยู่ภายใต้มาตรฐานที่ก าหนด และสนับสนุนการ

ด าเนินงานของ ของ อพ.สธ.-อ.อ.ป. 

  ๕.๓ เพ่ือออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูล อพ.สธ. ให้สามารถรองรับการแสดงผล

ข้อมูลต่าง ๆ ของ อพ.สธ.-อ.อ.ป. บนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Devices) ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและสื่อสารภาพลักษณ์ท่ีดี ง่ายต่อการใช้งานส าหรับให้บริการแก่ประชาชน 

  ๕.๔ เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการพัฒนาเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูล อพ.สธ.ที่มีความสามารถ

ในการบริหารจัดการข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอย่างปลอดภัยมีประสิทธิภาพให้บริการแก่ประชาชนและ

เจ้าหน้าที่ของ อพ.สธ.-อ.อ.ป.  

  ๕.๕ เพ่ือลดความซ้ าซ้อนและความผิดพลาดของข้อมูลและระบบฐานข้อมูล อพ.สธ.  



 ๕.๖ เพ่ือให้ให้ชุมชนและสังคม มีแหล่งการเรียนรู้ในการอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ดั้งเดิมที่หายาก 

6. เป้าหมาย/ กลุ่มเป้าหมาย 

 6.1 เป้าหมาย 

   มีเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูล อพ.สธ. ที่สามารถเข้าถึงง่ายสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและ

ตอบสนองความต้องการการใช้งานของประชาชน และผู้สนใจ   

 6.2 กลุ่มเป้าหมาย 

   ประชาชน และผู้สนใจ   

/ 7. ระยะเวลา... 
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7. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 

 ด าเนินการในปีงบประมาณ 2565 ดังนี้ 

รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ต.ค พย. ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เมย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
วิเคราะห์ความต้องการ             

ขอความเห็นชอบโครงการและ
งบประมาณ 

            

จัดท าขอบเขตงาน TOR             

จัดจ้างและลงนามสัญญา             

ด าเนินการตามสัญญา             

ตรวจรับงาน             

สรุปผลการด าเนินงานและ
ข้อเสนอนแนะ 

            

 

8. พื้นที่ด าเนินการ 

 ส านักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  

9. วิธีการด าเนินงาน 

 9.1 ส ารวจและก าหนดขอบเขตความต้องการของเว็บไซต์ อพ.สธ. 



 9.2 ส ารวจและก าหนดขอบเขตความต้องการของระบบฐานข้อมูล อพ.สธ. เช่น ฐานข้อมูล

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ,

ฐานข้อมูลอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ดั้งเดิมและหายากในพ้ืนที่สวนป่า,ฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรในพ้ืนที่ตาม

โครงการฯ ที่ปกปักรักษาไว้,ฐานข้อมูลอาสาสมัคร นักศึกษา ประชาชนในพ้ืนที่อย่างมีส่วนร่วมในการรักษา

ทรัพยากรในพ้ืนที่สวนป่าที่เข้าร่วมโครงการ ฯลฯ 

 9.3 ออกแบบเว็บไซต์ อพ.สธ.และฐานข้อมูลให้เหมาะสม  

 9.4 พัฒนาเว็บไซต์ อพ.สธ.และระบบฐานข้อมูล อพ.สธ. 

 9.5 ติดตั้งและทดสอบเว็บไซต์ อพ.สธ.และระบบฐานข้อมูล อพ.สธ. 

 9.6 อบรมผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการเว็บไซต์ อพ.สธ.และระบบฐานข้อมูล อพ.สธ. 

 9.7 รายงานผลการด าเนินงาน 

 

 

 

/งบประมาณ... 
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10. งบประมาณ 

 วงเงินงบประมาณที่ขอรับจัดสรรประจ าปีงบประมาณ 2565 ได้ขอรับงบประมาณสนับสนุนใน

การด าเนินงานสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจ าปีงบประมาณ 2565 ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี

งบประมาณ 2565 โครงการจัดท าเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูล อพ.สธ.  และแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด  

(1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) กลุ่ม G4 การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร องค์การอุตสาหกรรม

ป่าไม้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔50,000.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ดังรายละเอียด 

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการพัฒนาระบบ 

ล าดับ รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
พัฒนาเว็บไซต์และระบบฐานข้อมลู อพ.สธ. 

การค านวณค่าใช้จ่าย 
 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

ค่าพัฒนาระบบ   
1 วิเคราะห์และออกแบบเว็บไซต์ อพ.สธ. ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ 

๒ เคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ 

๓ พัฒนาเว็บไซต์ อพ.สธ. ๑๐๙,๐๙๐ ๑๐๙,๐๙๐ 

๔ พัฒนาระบบฐานข้อมูล อพ.สธ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ 



๕ ติดตั้งและทดสอบเว็บไซต์ อพ.สธ. ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 

๖ ติดตั้งและทดสอบระบบฐานข้อมูล อพ.สธ. ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 

รวมเงินค่าพัฒนาระบบ 439,090 
ค่าใช้จ่ายในการอบรม   

1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมส่วนกลาง/ภูมิภาค  
จ านวน 15 คน 

  

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  15 (จ านวน) X 35 (ราคา) X 1 (วัน) 525 
 - ค่าอาหารกลางวัน  15 (จ านวน) X 50 (ราคา) X 1 (วัน) 750 

2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม Admin ส่วนกลาง 5 คน   
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  5 (จ านวน) X 35 (ราคา) X 1 (วัน) 175 
 - ค่าอาหารกลางวัน  5 (จ านวน) X 50 (ราคา) X 1 (วัน) 250 

3 ค่าเอกสารประกอบการอบรม 15 (จ านวน) X 400 (ราคา) X 1 (วัน) 6000 
4 ค่าเอกสารการส่งงานและเอกสารระบบ 5 (จ านวน) X 642 (ราคา) X 1 (วัน)  3210 

จ านวนเงินรวม 10,910 
รวมท้ังสิ้น 450,000 

 

 

 

/ 11. ตัวชี้วัด... 
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11. ตัวช้ีวัด (ประจ าปีงบประมาณ 2565) 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

จ านวนผู้ที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูล อพ.สธ. 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

   ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูล อพ.สธ. 

 12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 มีเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูล อพ.สธ.ที่สามารถเข้าถึงง่ายสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและ

ตอบสนองความต้องการของประชาชนและเจ้าหน้าที่ของ อพ.สธ.-อ.อ.ป. 

13. การวิเคราะห์ความเสี่ยง สภาพแวดล้อม ปัจจัยภายในและภายนอก 

  มี      ไม่มี 



14. การประเมินความคุ้มค่า 

  มี      ไม่มี 



โครงการ  “การเผยแพร่โดยสื่อต่างๆ” 
ภายใต ้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                      
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สนองพระราชด าริ โดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อพ.สธ.-อ.อ.ป.) 

 
1.  ชื่อโครงการ 

 “การเผยแพร่โดยสื่อต่างๆ” 

2. ประเภทโครงการ : 

  โครงการตามยุทธศาสตร์/ นโยบายรัฐบาล    โครงการตามภารกิจพ้ืนฐาน 

 โครงการตามแนวพระราชด าริ         โครงการตามข้อสั่งการ รมว.ทส./ ปกท.ทส.             

3.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ส านักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 

  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4.  หลักการและเหตุผล   

  4.1 ที่มา 

 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เป็นรัฐวิสาหกิจสาขาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จัดตั้ง

ขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา พ.ศ.2499 และได้เริ่มด าเนินการปลูกสร้างสวนป่าไม้เศรษฐกิจ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511 ใน

พ้ืนที่ที่ขอใช้ประโยชน์ที่เป็นพ้ืนที่รกร้างว่างเปล่า, พ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรม, พ้ืนที่ที่ปลูกตามเงื่อนไขสัมปทานท าไม้ 

และพ้ืนที่สวนป่าที่รับมอบจากกรมป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งชนิดไม้ที่ปลูกนั้นขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของ

สภาพพ้ืนที่ โดยในพื้นท่ีภาคเหนือ ส่วนใหญ่ด าเนินการปลูกไม้สัก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด าเนินการปลูกไม้ยู

คาลิปตัส ยางพารารา ภาคกลางด าเนินการปลูกไม้สัก ยูคาลิปตัส และภาคใต้ด าเนินการปลูกไม้ยางพารา 

ปัจจุบัน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีสวนป่าในความดูแลทั้งสิ้น 245 แห่ง มีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 

1,100,000 ไร่ เป็นพื้นที่อนุรักษ์ประมาณ 200,000 ไร่ 

 ทั้งนี้ อ.อ.ป. ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ซึ่งเป็นหนึ่ง 

ในหน่วยงานร่วมสนองพระราชดาริฯ (G4 – กลุ่มการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร) ในเดือนตุลาคม 

พ.ศ. 2555 ภายใต้กรอบแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่ห้า (ตุลาคม 2554 – กันยายน 2559) ซึ่งได้ด าเนินการมาถึง

ปัจจุบัน มีทั้งหมด 16 โครงการ 
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5.  วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

๒. เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อพ.สธ.-อ.อ.ป.) 

6. เป้าหมาย   

เผยแพร่กิจกรรม อพ.สธ.-อ.อ.ป. ในวารสารเพื่อนป่า อย่างน้อย 3 ครั้งใน 1 ปี 

7. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 

 ด าเนินการ ดังนี้ 

รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์  
อพ.สธ.-อ.อ.ป. 

            

รายงานผลการด าเนินงาน             

 
8. พื้นที่ด าเนินการ 

 ฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์ ส านักบริหารกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

9. วิธีการด าเนินงาน 

 1. รวบรวมข้อมูลข่าวสารส าคัญต่างๆ ของ อพ.สธ-อ.อ.ป. 

 2. จัดพิมพ์หนังสือ วารสาร ท าวิดิทัศน์และเอกสารเผยแพร่ 

 3. รายงานผลการด าเนินงาน 

10. งบประมาณ 



 งบประมาณองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  เป็นเงิน 60,000. - บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)  

ดังรายละเอียด 

รายการ ปี 2565 (บาท) 
ค่าด าเนินการรวบรวมข้อมูล ข่าวสารส าคัญกิจกรรม
ต่างๆ ของ อพ.สธ.-อ.อ.ป. 

5,000 

ค่าจัดตีพิมพ์หนังสือ ท าวีดีทัศน์ เอกสารเผยแพร่ 45,000 
ค่าใช้จ่ายในการออกประชาสัมพันธ์นอกหน่วยงาน/
ประชาชน ตามโอกาส 

10,000 

รวม 60,000 
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11. ตัวชี้วัด 
  ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  

1. เผยแพร่กิจกรรม อพ.สธ.-อ.อ.ป. ในวารสารเพื่อนป่า อย่างน้อย 3 ครั้งใน 1 ปี 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
1. หน่วยงานราชการ หน่วยงานภาคเอกชน ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ถึงกิจกรรมของ อพ.สธ.- 

อ.อ.ป. ปลุกจิตส านึกให้ประชาชนทั่วไปได้เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ รวมทั้งสัตว์คู่บ้านคู่เมือง

และมีบทบาทส าคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทย 

12.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 เป็นสื่อประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

13. การวิเคราะห์ความเสี่ยง สภาพแวดล้อม ปัจจัยภายในและภายนอก 

 มี    ไม่มี 

14. การประเมินความคุ้มค่า 

 มี    ไม่มี 


