
 

แผนปฏิบัติงานโครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดพัทลุง 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

F2A5 ๑. จัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรทั้ง ๓ ฐาน* 
ที่ได้จากการส ารวจรวบรวม 

ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืชจังหวัดพัทลุง - ฐานข้อมูลทรัพยากร ๓ ฐาน (ชีวภาพ, กายภาพ
, วัฒนธรรมและภูมิปัญญา 

 โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูลุ่มน้ าทะเลสาบ
พัทลุง-สงขลา   

๑. เพ่ือสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 
๒. เพ่ือศึกษาวิธีการเก็บรักษาพันธุ์พืช
ในพ้ืนที่ชุ่มน้ าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเล
น้อยในสภาพปลอดเชื้อด้วยวิธีชะลอ
การเจริญเติบโต 
๓. เพ่ือฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ซึ่งปัจจุบัน
มีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับคืนสู่ความ
สมบูรณ์  และเกิดความสมดุลของ
ระบบนิเวศเป็นแหล่งส าคัญในการดูด
ซับน้ า ชะลอน้ า ลดความรุนแรงการ
ไหลของน้ า 
๔. เพ่ือสนับสนุนกล้าไม้ให้แก่
ประชาชน หน่วยงานต่างๆ ปลูกป่าให้
คืนสภาพป่าที่สมบูรณ์ดังเดิม โดยมีทั้ง
ป่าไม้ธรรมชาติ ป่าไม้เศรษฐกิจ ป่าไม้
ใช้สอย และให้ประชาชนร่วมดูแลใช้
ประโยชน์จากป่าไม้อย่างเหมาะสม 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรให้ดีขึ้น
มีอาชีพและท่ีท ากินเป็นหลักแหล่ง  

๗,๐๕๒,๑๐๐.๐๐ ๑. ประชาชนรู้คุณค่าป่าไม้ในการป้องกัน
อุทกภัย ภัยแล้ง และเพ่ิมความหนาแน่นของป่า 
๒. ประชาชนมีความรักความหวงแหนถิ่นที่อยู่
อาศัย ภายใต้ผืนแผ่นดินไทยและมีจิตส านึก
ความ 
เป็นไทย 
๓. พ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจได้รับการแก้ไขปัญหา
จากภัยน้ าท่วมขัง ชุมชนมีแหล่งอาหารจากปลา 



กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สามารถอยู่อาศัยกับทรัพยากรป่าไม้ได้
อย่างสมดุล 

F1A3 ๑.๑ เพ่ิมศักยภาพการผลิตทรัพยากรสัตว์
น้ าในทะเลสาบสงขลา 

 ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ จ านวน ๕ อ าเภอ คืออ าเภอปากพะยูน  อ าเภอ
ควนขนุน อ าเภอเขาชัยสน  อ าเภอบางแก้ว  
อ าเภอเมืองพัทลุง 

F1A3 ๑.๒ โครงการอนุรักษ์เต่ากระอาน อ.บาง
แก้ว จ.พัทลุง  

เป็นแนวทางในการอนุรักษ์ด้วยเพื่อให้
เต่ากระอานกลับมาขยายพันธุ์เพ่ิม
ความอุดมสมบูรณ์ให้แก่หาดไข่เต่า  

๒๕๐,๐๐๐.๐๐ ม.๑ ต.นาปะขอ  อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 
ขยายพันธุ์ในทะเลสาบสงขลา  

F3A8 ๑.๓ การจัดประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ อพ.สธ.  

๑. เพ่ือสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 
๒. เพ่ือเข้าร่วมประชุมวิชาการและจัด
นิทรรศการ โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจา
พระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี ซึ่งเป็น
การเทิดพระเกียรติ 
๓. เพ่ือให้เยาวชนประชาชน
นักวิชาการหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนได้ทราบถึงความ
หลายหลากของทรัพยากรในจังหวัด
พัทลุง 
๔. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน 

๔๘๐,๐๐๐.๐๐ ๑. สามารถทราบถึงการด าเนินงานสนอง
พระราชด าริของจังหวัด 
๒. ทราบว่าภายในจังหวัดมีทรัพยากรที่
หลากหลาย 
๓. เป็นข้อมูลในการสนับสนุนการด าเนินการ
วิจัยหรือการน าไปใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต 

F3A8 ๑.๔ โครงการส่งเสริมการสร้างป่าในชุมชน  
(สนับสนุนกล้าไม้)   

เพ่ือสนับสนุนกล้าไม้ให้แก่ประชาชน 
หน่วยงานต่างๆ ปลูกป่าให้คืนสภาพ

๓,๐๐๒,๑๐๐.๐๐ สนับสนุนพันธุ์กล้าไม้ส าหรับฟ้ืนฟูการปลูกป่า 
ให้แก่ประชาชนทั่วไป หน่วยงานทั้งภาครัฐ และ



กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ป่าที่สมบูรณ์ดังเดิม โดยมีทั้งป่าไม้
ธรรมชาติ ป่าไม้เศรษฐกิจ ป่าไม้ใช้สอย 
และให้ประชาชนร่วมดูแลใช้ประโยชน์
จากป่าไม้อย่างเหมาะสม  และพัฒนา
คุณภาพชีวิตราษฎรให้ดีขึ้นมีอาชีพ
และท่ีท ากินเป็นหลักแหล่ง  สามารถ
อยู่อาศัยกับทรัพยากรป่าไม้ได้อย่าง
สมดุล 

ภาคเอกชน ในพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง  ส ารวจจาก
ความต้องการของประชาชนทั่วไป ให้ปลูกใน
พ้ืนที่ของตนเอง และสถานที่สาธารณะ 

F3A8 ๑.๕ สนับสนุนโครงการขยายพันธุ์และเก็บ
รักษาพันธุ์พืชเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย 
จังหวัดพัทลุงในสภาพปลอดเชื้อ  

๑. เพ่ือศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสม
ต่อการขยายพันธุ์พืชในพ้ืนที่ชุ่มน้ าเขต
ห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย 
๒. เพ่ือศึกษาวิธีการเก็บรักษาพันธุ์พืช
ในพ้ืนที่ชุ่มน้ าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเล
น้อยในสภาพปลอดเชื้อด้วยวิธีชะลอ
การเจริญเติบโต 
๓. เพ่ือศึกษาแนวทางการใช้ประโยชน์
จากการขยายพันธุ์และการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชในพ้ืนที่พ้ืนที่ชุ่มน้ าเขต
ห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยในสภาพ
ปลอดเชื้อส าหรับชุมชน 

๑๖๐,๐๐๐.๐๐ ๑. ขยายพันธุ์และเก็บรักษาพันธุ์พืชในพ้ืนที่ชุ่ม
น้ าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย บริเวณพรุสวน
พฤกษศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืช จ านวน  ๔  ชนิด 
๒. เทคนิควิธีการขยายพันธุ์และเก็บรักษาพันธุ์
พืชในพ้ืนที่ชุ่มน้ าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย
โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ มีประสิทธิภาพ 
๓. ชุมชนมีแนวทางใช้ประโยชน์จากการ
ขยายพันธุ์และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพ้ืนที่
ชุ่มน้ า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยเพื่อ
เตรียมการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนทรัพยากร
พันธุกรรมพืชในอนาคต   

F3A8 ๑.๖ สนับสนุนโครงการเปิดศูนย์โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โรงเรียน
บ้านถ้ าลา    

  ๑๖๐,๐๐๐.๐๐ โรงเรียนบ้านถ้ าลา หมู่ที่ ๙ ต าบลลานข่อย  
อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 



กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

F3A8 ๒. เพ่ิมความรู้ให้สถานศึกษาเพ่ือเข้าร่วม
สนองโครงการ อพ.สธ. ในงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 

โรงเรียนมัธยมในพื้นที่อ าเภอตะโหมด 
จังหวัดลุง 

๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑ แห่ง 

F3A8 ๓. เพ่ิมความรู้ให้ อปท.เพื่อเข้าร่วมสนอง
พระราชด าริ อพ.ธส. 

อปท. ในพ้ืนที่อ าเภอตะโหมด จังหวัด
พัทลุง 

๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑ แห่ง 

F3A8 ๔. จัดท าเว็บไซด์ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน จังหวัดพัทลุง - ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานสนอง
พระราชด าริ 

 


