
ตารางสรุปงบประมาณ – ๒๕๖๐ – กลุ่มจังหวัดที่ร่วมสนองพระราชด าริ – จังหวัดตรัง 

 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

ตารางการสรุปโครงการวิจัยสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ  งบประมาณแผ่นดิน ในงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๐ 

กลุ่ม G8  .....กลุ่มจังหวัดที่ร่วมสนองพระราชด าริ.....  หน่วยงาน  .....จังหวัดตรัง..... 

กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค ์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
F1A3 ๑. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวดัตรัง 
๑. เพื่อให้นักเรียน คร ูเกษตรกรมคีวามรู้
ความเข้าใจและเห็นความส าคัญของ
พันธุกรรมพืช 
๒. เพื่อสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ให้
นักเรียน และชุมชนเข้ามามสี่วนรว่มคิด ร่วม
ปฏิบัติ ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
พันธุกรรมพืช 

๓๔๐,๐๐๐.๐๐ ๑. มีแปลงแม่พันธ์ุ และแปลงรวบรวมพันธุ์พืช เนื้อที่ ๑๔ ไร ่เพื่อการ
อนุรักษ์และเรียนรู ้
๒. ศูนย์ฯตรัง มีต้นพันธุไ์ม้เพื่อการอนุรักษ์เพิ่มเตมิ จ านวน ๒๑,๐๐๐ 
ต้น 
๓. ชุมชนเข้ามามสี่วนร่วมคิด ร่วมปฏิบัต ิในการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์พันธกุรรมพืช ไดร้ับการสนับสนุนต้นพันธ์ุไม ้ไม่น้อยกว่า ๒ 
ชุมชน จ านวน ๒,๐๐๐ ต้น 
๔. ครู นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติการ
เพาะเลี้ยงกล้วยไม้ในสภาพปลอดเช้ือได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

F1A3 ๒. โครงการเพาะช ากล้าไม้มีค่าหายากและ
พืชสมุนไพร จ านวน ๒๐,๐๐๐ กลา้ ของ
สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย จังหวัดตรัง 

๑. เพื่อผลิตพันธ์ุไม้มีค่าหายากและพืช
สมุนไพร จ านวน ๒๐,๐๐๐ ต้น 
๒. เพื่อให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการปลูก 
ฟื้นฟูทรัพยากรปุาไม้ในท้องที่ของตนเอง 
และเกดิจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรพัยากรปุา
ไม้เพื่อเป็นการสร้างแนวคิดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓.  เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์พันธุ์ไมม้ีค่าหา
ยากและพืชสมุนไพร  
๔. เป็นบริการและให้ความรู้พันธุ์พันธุ์ไม้มีค่า
หายากและพืชสมุนไพร แก่หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องและ ประชาชนท่ีสนใจในพืช

๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑. ได้ร่วมสนองแนวพระราชด าริสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
๒. จังหวัดตรังมีพื้นท่ีปุาไมเ้ช่นพันธุ์ไม้มีค่าหายากและพืชสมุนไพร 
เพิ่มขึ้น 
๓. สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย จังหวัดตรัง เป็นแหล่งรวบรวมพันธ์ุ
พันธุ์ไม้มีค่าหายากและพืชสมุนไพร  
๔. สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย จังหวัดตรัง เป็นแหล่งเรียนรู้และ
แจกจ่ายพันธุ์ไมม้ีค่าหายากและพืชสมุนไพร แก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
และ ประชาชนท่ีสนใจในพืชสมุนไพร 
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กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค ์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สมุนไพร 

F1A3 ๓. โครงการดูแลรักษาแปลงปลูกรกัษาต้น 
มเหสักข์ – สักสยามินทร์ จ านวน ๑,๑๐๐ 
ต้น ของสวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย จังหวัด
ตรัง 

๑. เพื่อดูแลรักษาต้นมเหสักข์ – สกัสยามมิ
นทร์ จ านวน ๑,๑๐๐ ต้น ภายในสวน
พฤกษศาสตร ์    ทุ่งค่าย จังหวัดตรัง 
๒. เพื่ออนุรักษ์สายพันธ์ุต้นมเหสักข์ – สัก
สยามมินทร ์ 
๓. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมพันธุต์้นมเหสักข์ – 
สักสยามมินทร ์

๑๑,๐๐๐.๐๐ ๑. ร่วมสนองแนวพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี
๒. สามารถเก็บรักษาสายพันธ์ุต้นมเหสักข์ – สักสยามมินทร์ ครบ
ตามจ านวนพระราชทาน จ านวน ๑,๑๐๐ ต้น 
๓. จังหวัดตรังมีพื้นท่ีแปลงปลูกรวบรวมต้นมเหสักข์ – สักสยามมิ
นทร์ เพิ่มขึ้น 
๔. สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย จังหวัดตรัง เป็นแหล่งรวบรวมพันธ์ุต้น
มเหสักข์ – สักสยามมินทร ์ 

F1A3 ๔. โครงการดูแลแปลงแม่พันธุ์และแปลง
รวบรวมพันธุ ์ 

กล้วยไม ้ กล้วย  และทุเรียน พื้นที่ ศสพ.ต
รัง จ านวน ๙ ไร ่

๓๔๐,๐๐๐.๐๐ ๑. มีแปลงแม่พันธ์ุ และแปลงรวบรวมพันธุ์พืช เนื้อที่ ๑๔ ไร ่เพื่อการ
อนุรักษ์และเรียนรู ้ 
๒. ศูนย์ฯตรัง มีต้นพันธุไ์ม้เพื่อการอนุรักษ์เพิ่มเตมิ จ านวน ๒๑,๐๐๐ 
ต้น  
๓.ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมปฏิบัต ิในการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์พันธุกรรมพืช ไดร้ับการสนับสนุนต้นพันธ์ุไม้ ไม่น้อยกว่า ๒ 
ชุมชน จ านวน ๒,๐๐๐ ต้น  
4.ครู นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติการ
เพาะเลี้ยงกล้วยไม้ในสภาพปลอดเช้ือได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  

F3A8 ๑. สนับสนุนโครงการสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนสภาราชินี ๒ จังหวัดตรังของสวน
พฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย จังหวัดตรัง 

๑. เพื่อเป็นการร่วมสนองพระราชด าริ 
อพ.สธ. 
๒. เพื่อเป็นการเผยแพร่สาระความรู้ด้าน
พฤกษศาสตร ์
๓. เพื่อเป็นการสรา้งแนวคิดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่
นักเรียนโรงเรียน สภาราชินี ๒ 
๔. เพื่อใช้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
พฤกษศาสตร์พร้อมทั้งการบูรณาการ ใน
กลุ่มสาระการเรียนรูต้่างๆ 

๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑. ได้ร่วมสนองแนวพระราชด าริสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
๒. นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ เกดิความตระหนักในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของตน 
๓. พรรณพืชในโรงเรยีนสภาราชิน ี๒ มีปูายชื่อตามรูปแบบโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
๔. โรงเรียนสภาราชินี ๒ มีทะเบยีนพรรณไม้ประจ าโรงเรียน 
๕. โรงเรียนสภาราชินี ๒ มีแหล่งเรียนรู้จากตัวอย่างจริงคือ
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติมีชีวิต 
๖. สามรถน าข้อมลูและความรู้ทีไ่ด้มาบูรณการเป็นหลักสตูรรายวิชา
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กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค ์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ต่างๆ 

F3A8 ๒. โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปุา
ชายเลนขององค์การบริหารส่วนต าบลหาด
ส าราญ  อ าเภอหาดส าราญ จังหวัดตรัง 

๑. เพื่อให้ชุมชน เยาวชนและประชาชน
ทั่วไปไดม้ีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมประเภทปุาชายเลน 
๓. เพื่อปลูกฝังจิตส านึกการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติแก่เยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไป 
๔. เพื่อเป็นการเกิดความสามัคคีในชุมชน 
และประชาชนท่ัวไป 
๕. เพื่ออนุรักษ์แหล่งเพาะพันธ์ุและที่อยู่
อาศัยของสัตว์น้ า 
๖. เพื่อเป็นการพัฒนาพ้ืนท่ีปุาชายเลน 
๗. ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ โดยช่วยท าให้
เศรษฐกิจดีขึ้น เพราะปุาชายเลนเป็นแหล่ง
อาหารและแหล่งเพาะพันธ์ุสัตว์น้ า 

๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑. ประชาชนและเยาวชนได้มสี่วนร่วมในการดูแลรักษาธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
๒. เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเภทปุา
ชายเลน 
๓. เกิดจิตส านึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของครอบครัว
เยาวชนและประชาชนท่ัวไป 
๔. เกิดแนวปูองกันภัยจากคลื่นลม ในฤดูมรสุม 
๕. เกิดความสามัคคีในครอบครอบครัว และประชาชนท่ัวไป 
๖. ท าให้สัตว์น้ ามีปรมิาณเพ่ิมมากขึ้น 
๗. เกิดการอนุรักษ์แหล่งเพาะพันธุ์และที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ า 
๘. พื้นที่ปุาชายเลนไดร้ับการพัฒนา 

F3A8 ๓. โครงการฝึกอบรมสร้างจิตส านกึการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

๑. กลุ่มเปูาหมายมีความรู้ความเขา้ใจในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชมากยิ่งข้ึน  
๒. จ านวนผูเ้ข้ารับการอบรม ๓๐๐ คน 

๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑. ได้สนองพระราชด ารโิครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชด ารฯิ  
๒. นักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชนท่ัวไปมีความรู้ความ
เข้าใจในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชได้อย่างยั่งยืน 
๓. นักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชนท่ัวไป ได้รู้จักพันธุกรรม
พืชประโยชน์และวิธีดูแลรักษาอยา่งถูกวิธี และสามารถน าไป
ถ่ายทอดให้ผู้ที่สนใจทราบได้เป็นอย่างดี 

F3A8 ๔. โครงการฝึกอบรมส่งเสรมิการปลูกพืช
สมุนไพรในท้องถิ่น อันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

๑. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
สมุนไพร 
๒. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูก
ดูแลรักษาพืชสมุนไพร 
๓. ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสขุภาพ 

๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑. เกษตรกรมีจติส านึกในการอนุรกัษ์พันธุ์พืชสมุนไพร 
๒.เกษตรกรมคีวามรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกดูแลรักษาพืช
สมุนไพร 
๓. ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสขุภาพ 
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กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค ์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
F3A8 ๕. โครงการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน  น าร่องโรงเรยีนบ้านโตตน  ๕๐,๐๐๐.๐๐  โรงเรียนและชุมชนมสี่วนร่วมในการวางแผนการอนุรักษ์พันธุกรรม

พืชและสภาพแวดล้อม 
 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ดีทั้งภายในและภายนอก 

F3A8 ๖. โครงการสวนสมุนไพรในการดแูล
สุขภาพ วพบ.ตรัง 

สมุนไพร ๒๐ ชนิดพันธ์ุ ๕,๐๐๐.๐๐ นักศึกษามีความรูเ้รื่องพืชสมุนไพร สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จาก
การศึกษาสมุนไพรมาใช้ในการดูแลสุขภาพตนเองและผู้อื่นได ้ 

F3A8 ๗. โครงการจัดนิทรรศการเรยีนรูแ้ละ
เผยแพรค่วามรูเ้กี่ยวกับพันธุ์พืชสมุนไพร 

งานผู้สูงอายุและงานวันเด็ก ๕,๐๐๐.๐๐ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เรื่องพืชสมุนไพร สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้จากการศึกษาสมุนไพรมาใช้ในการดูแลสุขภาพตนเองและ
ผู้อื่นได ้ 

F3A8 ๘. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะ
เมลด็กล้วยไม้ในสภาพปลอดเช้ือ 

จ านวน ๔ ครั้ง ๔๐,๐๐๐.๐๐ สร้างจิตส านึกให้แก่นักเรียน เกษตรกร ผู้เขา้รับการอบรมไดร้ับ
ความรู้กล้วยไม้พันธ์ุพื้นเมืองภาคใต้ 

 
รวมทั้งสิ้น ...๒... กิจกรรม  จ านวนรวม ...๑๒... โครงการ  งบประมาณรวมทั้งสิ้น .....๑,๕๔๑,๐๐๐..... บาท 

อพ.สธ. พิจารณาสนับสนุน จ านวน ...๕... โครงการ  งบประมาณ .....๗๕๑,๐๐๐..... บาท 

ขึ้นกับการพิจารณาของแหล่งทุน จ านวน ...๗... โครงการ  งบประมาณ .....๗๙๐,๐๐๐..... บาท 

ภาพรวมเกรดของหน่วยงาน  เกรด C   


