
หนา 2250                                                                                                                                                                                                แผนแมบท อพ.สธ.-กปร. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กรอบแผนแมบท ระยะ 5 ปท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 
สนองพระราชดำริโดย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F1A1 1. งานอนุรักษพันธกุรรม
พืช 
(ศูนยฯ หวยฮองไคร) 

 700,000  700,000  700,000  700,000  700,000   

 1.1 ปลูกรักษา และปกปก
พันธุกรรมพืชดังเดิม พืช
พื้นถิ่นที่มีความสำคัญและ
มีศักยภาพในการพัฒนา
เพื่อใชประโยชน ตลอดจน
พืชพันธุที่เส่ียงตอการสูญ
พันธุ 

ศูนยศึกษาการพัฒนาหวย
ฮองไครอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

 สำรวจความหลาก 
หลายทางชวีภาพ
ของพืชพรรณใน
พื้นที่อนุรักษ
ทรัพยากรพืช สนอง
พระราชดำริใน
โครงการ อพ.สธ.
ไดแก ชนิด ปริมาณ 
การอยูรอด และทำ
พิกัด เพื่ออนุรักษ
พันธุกรรมพืช ความ
หลากหลายของ
ชนิดและสายพันธุ
พืช เพื่อปกปก
พันธุกรรมพืชพื้นถิ่น
ด้ังเดิม รวบรวม
และอพยพพืช
พรรณที่สำคัญและ
เส่ียงตอการสูญ
พันธุในพื้นที่ เพือ่
ปลูกรักษา และ
ดำรงพันธุของพืช
เหลานั้น และขยาย 
พันธุเพื่อสามารถ
แจกจายแกพื้นที่อื่น
ที่รวมโครงการ 

 สำรวจความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพของพืช
พรรณในพื้นที่
อนุรักษทรัพยากร
พืช สนองพระ 
ราชดำริใน
โครงการ อพ.สธ.
ไดแก ชนิด 
ปริมาณ การอยู
รอด และทำพิกัด 
เพื่ออนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
ความหลากหลาย
ของชนิดและสาย
พันธุพืช เพือ่ปก
ปกพันธกุรรมพืช
พื้นถิ่นด้ังเดิม 
รวบรวมและ
อพยพพืชพรรณที่
สำคัญและเส่ียง
ตอการสูญพันธุใน
พื้นที่ เพื่อปลูก
รักษา และดำรง
พันธุของพืชเหลา 
นั้น และขยาย 
พันธุเพื่อสามารถ

 สำรวจความหลาก 
หลายทางชวีภาพของ
พืชพรรณในพื้นที่
อนุรักษทรัพยากรพืช 
สนองพระราชดำริใน
โครงการ อพ.สธ.
ไดแก ชนิด ปริมาณ 
การอยูรอด และทำ
พิกัด เพื่ออนุรักษ
พันธุกรรมพืช ความ
หลากหลายของชนิด
และสายพันธุพืช เพื่อ
ปกปกพันธุกรรมพืช
พื้นถิ่นด้ังเดิม 
รวบรวมและอพยพ
พืชพรรณที่สำคัญ
และเส่ียงตอการสูญ
พันธุในพื้นที่ เพือ่
ปลูกรักษา และดำรง
พันธุของพืชเหลานั้น 
และขยายพันธุเพื่อ
สามารถแจกจายแก
พื้นที่อื่นที่รวม
โครงการ 

 สำรวจความหลาก 
หลายทางชวีภาพ
ของพืชพรรณใน
พื้นที่อนุรักษ
ทรัพยากรพืช สนอง
พระราชดำริใน
โครงการ อพ.สธ.
ไดแก ชนิด ปริมาณ 
การอยูรอด และทำ
พิกัด เพื่ออนุรักษ
พันธุกรรมพืช ความ
หลากหลายของ
ชนิดและสายพันธุ
พืช เพื่อปกปก
พันธุกรรมพืชพื้นถิ่น
ด้ังเดิม รวบรวมและ
อพยพพืชพรรณที่
สำคัญและเส่ียงตอ
การสูญพันธุในพื้นที ่
เพื่อปลูกรักษา และ
ดำรงพันธุของพืช
เหลานั้น และขยาย 
พันธุเพื่อสามารถ
แจกจายแกพื้นที่อื่น
ที่รวมโครงการ 

 สำรวจความหลาก 
หลายทางชวีภาพ
ของพืชพรรณใน
พื้นที่อนุรักษ
ทรัพยากรพืช 
สนองพระราชดำริ
ในโครงการ อพ.สธ.
ไดแก ชนิด ปริมาณ 
การอยูรอด และทำ
พิกัด เพื่ออนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
ความหลากหลาย
ของชนิดและสาย
พันธุพืช เพือ่ปกปก
พันธุกรรมพืชพื้น
ถิ่นด้ังเดิม รวบรวม
และอพยพพืช
พรรณที่สำคัญและ
เส่ียงตอการสูญ
พันธุในพื้นที่ เพือ่
ปลูกรักษา และ
ดำรงพันธุของพืช
เหลานั้น และขยาย 
พันธุเพื่อสามารถ
แจกจายแกพื้นที่
อื่นที่รวมโครงการ 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

แจกจายแกพื้นที่
อื่นที่รวมโครงการ 

 1.2 จำแนกความ
หลากหลายของพันธุไมพื้น
ลาง ไมยืนตน กลวยไม 
และเห็ด 

ศูนยศึกษาการพัฒนาหวย
ฮองไครอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

 สำรวจพืชพันธุไม
พื้นลาง ไมยืนตน 
กลวยไมดิน 
กลวยไมปา ในพื้นที่ 
250 ไร บันทึก
ปริมาณที่มี อัตรา
การอยูรอด และทำ
พิกัด เพื่ออนุรักษ 
และปกปก
พันธุกรรมพืช เปน
แหลงศึกษาทาง 
ดานความหลาก 
หลายของชนิดและ
สายพันธุพืช แลวนำ
บางสวนมาขยาย 
พันธุเพิ่มปริมาณ 
เพื่อปองกันการสูญ
พันธุในพื้นที่อนุรักษ
ทรัพยากร 

 สำรวจพืชพันธุไม
พื้นลาง ไมยืนตน 
กลวยไมดิน 
กลวยไมปา ใน
พื้นที่ 250 ไร 
บันทึกปริมาณที่มี 
อัตราการอยูรอด 
และทำพกิัด เพื่อ
อนุรักษ และปก
ปกพันธกุรรมพืช 
เปนแหลงศึกษา
ทางดานความ
หลากหลายของ
ชนิดและสายพันธุ
พืช แลวนำบาง 
สวนมาขยายพันธุ
เพิ่มปริมาณ เพื่อ
ปองกันการสูญ
พันธุในพื้นที่
อนุรักษทรัพยากร 

 สำรวจพืชพันธุไมพื้น
ลาง ไมยืนตน 
กลวยไมดิน กลวยไม
ปา ในพื้นที่ 250 ไร 
บันทึกปริมาณที่มี 
อัตราการอยูรอด 
และทำพกิัด เพื่อ
อนุรักษ และปกปก
พันธุกรรมพืช เปน
แหลงศึกษาทางดาน
ความหลากหลายของ
ชนิดและสายพันธุพืช 
แลวนำบางสวนมา
ขยายพันธุเพิ่ม
ปริมาณ เพื่อปองกัน
การสูญพันธุในพื้นที่
อนุรักษทรัพยากร 

 สำรวจพืชพันธุไม
พื้นลาง ไมยืนตน 
กลวยไมดิน 
กลวยไมปา ในพื้นที่ 
250 ไร บันทึก
ปริมาณที่มี อัตรา
การอยูรอด และทำ
พิกัด เพื่ออนุรักษ 
และปกปก
พันธุกรรมพืช เปน
แหลงศึกษาทางดาน
ความหลากหลาย
ของชนิดและสาย
พันธุพืช แลวนำ
บางสวนมาขยาย 
พันธุเพิ่มปริมาณ 
เพื่อปองกันการสูญ
พันธุในพื้นที่อนุรักษ
ทรัพยากร 

 สำรวจพืชพันธุไม
พื้นลาง ไมยืนตน 
กลวยไมดิน 
กลวยไมปา ในพื้นที่ 
250 ไร บันทึก
ปริมาณที่มี อัตรา
การอยูรอด และทำ
พิกัด เพื่ออนุรักษ 
และปกปก
พันธุกรรมพืช เปน
แหลงศึกษาทาง 
ดานความหลาก 
หลายของชนิดและ
สายพันธุพืช แลว
นำบางสวนมา
ขยายพันธุเพิ่ม
ปริมาณ เพื่อปอง 
กันการสูญพันธุใน
พื้นที่อนุรักษ
ทรัพยากร 

 

 1.3 ปลูกรักษาพืชดังเดิม 
พืชพื้นถิ่นที่มีความสำคัญ
และมีศักยภาพในการ
พัฒนาเพื่อใชประโยชน
ตลอดจนพืชพันธุทีห่ายาก
หรือเส่ียงตอการสูญพันธุ 

ศูนยศึกษาการพัฒนาหวย
ฮองไครอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

 เพื่ออนุรักษ
พันธุกรรมพืช ความ
หลากหลายของ
ชนิดและสายพันธุ
พืช นับเปนการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชพื้นถิ่นด้ังเดิม 
รวบรวมและอพยพ
พืชพรรณที่สำคัญ
และเส่ียงตอการสูญ
พันธุในพื้นที่ เพือ่
ปลูกรักษา และ
ดำรงพันธุของพืช

 เพื่ออนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
ความหลากหลาย
ของชนิดและสาย
พันธุพืช นบัเปน
การอนุรักษ
พันธุกรรมพืชพื้น
ถิ่นด้ังเดิม 
รวบรวมและ
อพยพพืชพรรณที่
สำคัญและเส่ียง
ตอการสูญพันธุใน
พื้นที่ เพื่อปลูก

 เพื่ออนุรักษ
พันธุกรรมพืช ความ
หลากหลายของชนิด
และสายพันธุพืช 
นับเปนการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชพื้นถิ่น
ด้ังเดิม รวบรวมและ
อพยพพืชพรรณที่
สำคัญและเส่ียงตอ
การสูญพันธุในพื้นที ่
เพื่อปลูกรักษา และ
ดำรงพันธุของพืช
เหลานั้น อีกทั้งยัง

 เพื่ออนุรักษ
พันธุกรรมพืช ความ
หลากหลายของ
ชนิดและสายพันธุ
พืช นับเปนการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชพื้นถิ่นด้ังเดิม 
รวบรวมและอพยพ
พืชพรรณที่สำคัญ
และเส่ียงตอการสูญ
พันธุในพื้นที่ เพือ่
ปลูกรักษา และ
ดำรงพันธุของพืช

 เพื่ออนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
ความหลากหลาย
ของชนิดและสาย
พันธุพืช นบัเปน
การอนุรักษ
พันธุกรรมพืชพื้น
ถิ่นด้ังเดิม รวบรวม
และอพยพพืช
พรรณที่สำคัญและ
เส่ียงตอการสูญ
พันธุในพื้นที่ เพือ่
ปลูกรักษา และ
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
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หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

เหลานั้น อีกทั้งยัง
ปลูกรักษา และ
ขยายพันธุเพือ่
สามารถแจกจายแก
พื้นที่อื่นที่รวม
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมนี้ ศึกษา
และสำรวจความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพของพืช
พรรณในพื้นที่
อนุรักษทรัพยากร
พืช สนอง
พระราชดำริใน
โครงการ อพ.สธ. 

รักษา และดำรง
พันธุของพืช
เหลานั้น อีกทั้งยัง
ปลูกรักษา และ
ขยายพันธุเพือ่
สามารถแจกจาย
แกพื้นที่อื่นที่รวม
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมนี้ 
ศึกษาและสำรวจ
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพของ
พืชพรรณในพื้นที่
อนุรักษทรัพยากร
พืช สนองพระราช 
ดำริในโครงการ 
อพ.สธ. 

ปลูกรักษา และ
ขยายพันธุเพือ่
สามารถแจกจายแก
พื้นที่อื่นที่รวม
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมนี้ ศึกษา
และสำรวจความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพของพืชพรรณ
ในพื้นที่อนุรักษ
ทรัพยากรพืช สนอง
พระราชดำริใน
โครงการ อพ.สธ. 

เหลานั้น อีกทั้งยัง
ปลูกรักษา และ
ขยายพันธุเพือ่
สามารถแจกจายแก
พื้นที่อื่นที่รวม
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมนี้ ศึกษา
และสำรวจความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพของพืช
พรรณในพื้นที่
อนุรักษทรัพยากร
พืช สนองพระราช 
ดำริในโครงการ 
อพ.สธ. 

ดำรงพันธุของพืช
เหลานั้น อีกทั้งยัง
ปลูกรักษา และ
ขยายพันธุเพือ่
สามารถแจกจาย
แกพื้นที่อื่นที่รวม
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมนี้ ศึกษา
และสำรวจความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพของพืช
พรรณในพื้นที่
อนุรักษทรัพยากร
พืช สนองพระราช 
ดำริในโครงการ 
อพ.สธ. 

 1.4 พิพิธภัณฑธรรมชาติที่
มีชีวิต เชน พิพธิภัณฑ
ธรรมชาติกลวยไม 
พิพิธภัณฑธรรมชาติ
สมุนไพร พิพิธภัณฑ
ธรรมชาติผักพื้นบาน 
พิพิธภัณฑไมดอกหอม เปน
ตน 

ศูนยศึกษาการพัฒนาหวย
ฮองไครอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

 เพื่ออนุรักษ
พันธุกรรมพืช ความ
หลากหลายของ
ชนิดและสายพันธุ
พืช เพื่อการนำพันธุ
พืช พันธกุรรมพืช
พื้นถิ่นด้ังเดิมที่ทำ
การอนุรักษปลูก
รักษาไวมาจัดแสดง 
จัดทำเปนแหลง
ศึกษาพิพธิภัณฑ
ธรรมชาติที่มีชีวิต 
เปนการจัดแปลง
ปลูกแสดงเพื่อให
เห็นถึงลักษณะของ
พืชพันธุเหลานั้น 
และการใช
ประโยชน เชน การ

 เพื่ออนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
ความหลากหลาย
ของชนิดและสาย
พันธุพืช เพือ่การ
นำพันธุพืช 
พันธุกรรมพืชพื้น
ถิ่นด้ังเดิมที่ทำการ
อนุรักษปลูกรักษา
ไวมาจัดแสดง 
จัดทำเปนแหลง
ศึกษาพิพธิภัณฑ
ธรรมชาติที่มีชีวิต 
เปนการจัดแปลง
ปลูกแสดงเพื่อให
เห็นถึงลักษณะ
ของพืชพันธุเหลา 
นั้น และการใช

 เพื่ออนุรักษ
พันธุกรรมพืช ความ
หลากหลายของชนิด
และสายพันธุพืช เพื่อ
การนำพันธุพืช 
พันธุกรรมพืชพื้นถิ่น
ด้ังเดิมที่ทำการ
อนุรักษปลูกรักษาไว
มาจัดแสดง จัดทำ
เปนแหลงศึกษา
พิพิธภัณฑธรรมชาติ
ที่มีชีวิต เปนการจัด
แปลงปลูกแสดง
เพื่อใหเห็นถึง
ลักษณะของพืชพันธุ
เหลานั้น และการใช
ประโยชน เชน การ
รับประทาน 

 เพื่ออนุรักษ
พันธุกรรมพืช ความ
หลากหลายของ
ชนิดและสายพันธุ
พืช เพื่อการนำพันธุ
พืช พันธกุรรมพืช
พื้นถิ่นด้ังเดิมที่ทำ
การอนุรักษปลูก
รักษาไวมาจัดแสดง 
จัดทำเปนแหลง
ศึกษาพิพธิภัณฑ
ธรรมชาติที่มีชีวิต 
เปนการจัดแปลง
ปลูกแสดงเพื่อให
เห็นถึงลักษณะของ
พืชพันธุเหลานั้น 
และการใช
ประโยชน เชน การ

 เพื่ออนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
ความหลากหลาย
ของชนิดและสาย
พันธุพืช เพือ่การนำ
พันธุพืช พันธกุรรม
พืชพื้นถิ่นด้ังเดิมที่
ทำการอนุรักษปลูก
รักษาไวมาจัดแสดง 
จัดทำเปนแหลง
ศึกษาพิพธิภัณฑ
ธรรมชาติที่มีชีวิต 
เปนการจัดแปลง
ปลูกแสดงเพื่อให
เห็นถึงลักษณะของ
พืชพันธุเหลานั้น 
และการใช
ประโยชน เชน การ
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

รับประทาน 
สรรพคุณทางยา 
การนำไปแปรรูป
อยางงายที่สามารถ
ทำเองไดโดยไมมี
เคร่ืองมือยุงยาก
หรือตองพึ่งพา
แหลงอุตสาหกรรม 

ประโยชน เชน 
การรับประทาน 
สรรพคุณทางยา 
การนำไปแปรรูป
อยางงายที่
สามารถทำเองได
โดยไมมีเคร่ืองมือ
ยุงยากหรือตอง
พึ่งพาแหลง
อุตสาหกรรม 

สรรพคุณทางยา การ
นำไปแปรรูปอยาง
งายที่สามารถทำเอง
ไดโดยไมมีเคร่ืองมือ
ยุงยากหรือตองพึ่งพา
แหลงอุตสาหกรรม 

รับประทาน 
สรรพคุณทางยา 
การนำไปแปรรูป
อยางงายที่สามารถ
ทำเองไดโดยไมมี
เคร่ืองมือยุงยาก
หรือตองพึ่งพาแหลง
อุตสาหกรรม 

รับประทาน 
สรรพคุณทางยา 
การนำไปแปรรูป
อยางงายที่สามารถ
ทำเองไดโดยไมมี
เคร่ืองมือยุงยาก
หรือตองพึ่งพา
แหลงอุตสาหกรรม 

 1.5 ทำแนวปองกันไฟปาใน
พื้นที่อนุรักษเพื่อปองกัน
การเกิดไฟปาในฤดูแลง 

ศูนยศึกษาการพัฒนาหวย
ฮองไครอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

 เพื่อปองกันการ
ลุกลามของไฟปา
เขามาภายในพื้นที่
อนุรักษพันธกุรรม
พืช 250 ไร เพื่อ
การอนุรักษ
พันธุกรรมพืช ความ
หลากหลายของ
ชนิดและสายพันธุ
พืช เพื่อปกปก
พันธุกรรมพืชพื้นถิ่น
ด้ังเดิม พืชที่นำเขา
มาปลูกใหม เปน
การปองกันการ
สูญเสียพืชพรรณที่
สำคัญและเส่ียงตอ
การสูญพันธุในพื้นที่
อนุรักษทรัพยากร
พืช เพื่อสนอง
พระราชดำริใน
โครงการ อพ.สธ. 

 เพื่อปองกันการ
ลุกลามของไฟปา
เขามาภายในพื้นที่
อนุรักษพันธกุรรม
พืช 250 ไร เพื่อ
การอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
ความหลากหลาย
ของชนิดและสาย
พันธุพืช เพือ่ปก
ปกพันธกุรรมพืช
พื้นถิ่นด้ังเดิม พืช
ที่นำเขามาปลูก
ใหม เปนการ
ปองกันการสูญ 
เสียพืชพรรณที่
สำคัญและเส่ียง
ตอการสูญพันธุใน
พื้นที่อนุรักษ
ทรัพยากรพืช เพื่อ
สนองพระราชดำริ
ในโครงการ 
อพ.สธ. 

 เพื่อปองกันการ
ลุกลามของไฟปาเขา
มาภายในพื้นที่
อนุรักษพันธกุรรมพืช 
250 ไร เพื่อการ
อนุรักษพันธกุรรมพืช 
ความหลากหลายของ
ชนิดและสายพันธุพืช 
เพื่อปกปกพันธกุรรม
พืชพื้นถิ่นด้ังเดิม พืช
ที่นำเขามาปลูกใหม 
เปนการปองกันการ
สูญเสียพืชพรรณที่
สำคัญและเส่ียงตอ
การสูญพันธุในพื้นที่
อนุรักษทรัพยากรพืช 
เพื่อสนอง
พระราชดำริใน
โครงการ อพ.สธ. 

 เพื่อปองกันการ
ลุกลามของไฟปา
เขามาภายในพื้นที่
อนุรักษพันธกุรรม
พืช 250 ไร เพื่อการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืช ความ
หลากหลายของ
ชนิดและสายพันธุ
พืช เพื่อปกปก
พันธุกรรมพืชพื้นถิ่น
ด้ังเดิม พืชที่นำเขา
มาปลูกใหม เปน
การปองกันการ
สูญเสียพืชพรรณที่
สำคัญและเส่ียงตอ
การสูญพันธุในพื้นที่
อนุรักษทรัพยากร
พืช เพื่อสนอง
พระราชดำริใน
โครงการ อพ.สธ. 

 เพื่อปองกันการ
ลุกลามของไฟปา
เขามาภายในพื้นที่
อนุรักษพันธกุรรม
พืช 250 ไร เพื่อ
การอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
ความหลากหลาย
ของชนิดและสาย
พันธุพืช เพือ่ปกปก
พันธุกรรมพืชพื้น
ถิ่นด้ังเดิม พืชที่
นำเขามาปลูกใหม 
เปนการปองกันการ
สูญเสียพืชพรรณที่
สำคัญและเส่ียงตอ
การสูญพันธุใน
พื้นที่อนุรักษ
ทรัพยากรพืช เพื่อ
สนองพระราชดำริ
ในโครงการ อพ.สธ. 

 

F1A1 2. ปองกันดูแลรักษาพื้นที่ 
ทำแนวกันไฟ 

ศูนยฯ ภูพาน 73,000 100 ไร 73,000 100 ไร 73,000 100 ไร 73,000 100 ไร 73,000 100 ไร  



หนา 2254                                                                                                                                                                                                แผนแมบท อพ.สธ.-กปร. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

(ศูนยฯ ภูพาน) 
F1A1 3. สำรวจทำรหัสประจำ

ตนไม และบันทึกพกิัด 
GPS ตำแหนงที่พบพืช 
สัตว จุลินทรียหรือ
ทรัพยากรตาง ๆ 
(ศูนยฯ ภูพาน) 

ศูนยฯ ภูพาน 48,000 100 ไร 48,000 100 ไร 48,000 100 ไร 48,000 100 ไร 48,000 100 ไร  

F1A1 4. สำรวจติดตามการ
เปล่ียนแปลงของระบบ
นิเวศของทรัพยากร 
(ศูนยฯ ภูพาน) 

ศูนยฯ ภูพาน 48,000 100 ไร 48,000 100 ไร 48,000 100 ไร 48,000 100 ไร 48,000 100 ไร  

F1A1 5. สำรวจพรรณไมในปา
เดิมบริเวณพื้นที่ศูนยศึกษา
การพัฒนาเขาหินซอนอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
และพื้นที่ขยายผลของ
ศูนยฯ โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(ศูนยฯ เขาหินซอน) 

พื้นที่ปาเดิม ศูนยศึกษา
การพัฒนาเขาหินซอนฯ 

36,280 พื้นที่ศูนยฯ และ
พื้นที่ในโครงการ 

36,280 พื้นที่ศูนยฯ และ
พื้นที่ในโครงการ 

36,280 พื้นที่ศูนยฯ และ
พื้นที่ในโครงการ 

36,280 พื้นที่ศูนยฯ และ
พื้นที่ในโครงการ 

36,280 พื้นที่ศูนยฯ และ
พื้นที่ในโครงการ 

 

F1A1 6. ปกปกพันธุกรรมพืชปา
ชายเลนและปาชายหาดใน
พื้นที่ศูนยศึกษาและพัฒนา
ปาไมอาวคุงกระเบน จ.
จันทบุรี (งานปาไมฯ) 
(ศูนยฯ อาวคุงกระเบน) 

พื้นที่ศูนยศึกษาการ
พัฒนาอาวคุงกระเบนฯ 

200,000 1,122 ไร 200,000 1,122 ไร 200,000 1,122 ไร 200,000 1,122 ไร 200,000 1,122 ไร  

F1A1 7. ปกปกพันธุกรรมพืชปา
บก เขตหามลาสัตวปาคุง
กระเบน (เขตหามลาสัตว
ปาฯ) 
(ศูนยฯ อาวคุงกระเบน) 

เขตหามลาสัตวปาคุง
กระเบน 

368,000 11,370 ไร 368,000 11,370 ไร 368,000 11,370 ไร 368,000 11,370 ไร 368,000 11,370 ไร  

F1A1 8. โครงการอนุรักษเทียน
ทะเล Pemphis acidula 
J.R. & G.Forst. 

พื้นที่ศูนยศึกษาการ
พัฒนาอาวคุงกระเบนฯ 

50,000 1 งาน 50,000 1 งาน 30,000 1 งาน 30,000 1 งาน 30,000 1 งาน  
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

(งานปาไมฯ) 
(ศูนยฯ อาวคุงกระเบน) 

F1A1 9. สำรวจพันธุไมบริเวณ
พื้นที่ปกปกทรัพยากรของ
ศูนยฯพื้นที่ 1,400 ไร 
(ศูนยฯ หวยทราย) 

เขาเสวยกะป,เขาทองเขา
บอขิง,เขานอย 

80,000 1. เพื่อรูพันธุไม/
สภาพชนิดปาชนิด
ดิน           
2. วิเคราะหขอมูล 

80,000 1. เพื่อรูพันธุไม/
สภาพชนิดปาชนิด
ดิน           
2. วิเคราะหขอมูล 

80,000 1. เพื่อรูพันธุไม/
สภาพชนิดปาชนิดดิน           
2. วิเคราะหขอมูล 

80,000 1. เพื่อรูพันธุไม/
สภาพชนิดปาชนิด
ดิน           
2. วิเคราะหขอมูล 

80,000 1. เพื่อรูพันธุไม/
สภาพชนิดปาชนิด
ดิน           
2. วิเคราะหขอมูล 

 

F1A1 10. จัดทำแนวกันไฟยาว 
32 กิโลเมตร 
(ศูนยฯ หวยทราย) 

พื้นที่ปกปก 16,480 1. เพื่อปองกันไฟ
ปารอบพื้นที่ปกปก
ทรัพยากร     
2. เพื่อรักษา
ทรัพยากรในพื้นที ่

16,480 1. เพื่อปองกันไฟ
ปารอบพื้นที่ปก
ปกทรัพยากร     
2. เพื่อรักษา
ทรัพยากรในพื้นที ่

16,480 1. เพื่อปองกนัไฟปา
รอบพื้นที่ปกปก
ทรัพยากร     
2. เพื่อรักษา
ทรัพยากรในพื้นที ่

16,480 1. เพื่อปองกันไฟปา
รอบพื้นที่ปกปก
ทรัพยากร     
2. เพื่อรักษา
ทรัพยากรในพื้นที ่

16,480 1. เพื่อปองกันไฟ
ปารอบพื้นที่ปกปก
ทรัพยากร     
2. เพื่อรักษา
ทรัพยากรในพื้นที ่

 

F1A1 11. ดูแลเสนทางเดินศึกษา
ธรรมชาติ/พันธุไมปาเต็งรัง 
เขาบอขิง 
(ศูนยฯ หวยทราย) 

พื้นที่ปกปก 65,000 เพื่อเปนแหลง
ศึกษาเรียนรูสภาพ
ปาเต็งรังชนิดพันธุ
ไม/ชนิดดิน 

65,000 เพื่อเปนแหลง
ศึกษาเรียนรู
สภาพปาเต็งรัง
ชนิดพันธุไม/ชนิด
ดิน 

65,000 เพื่อเปนแหลงศึกษา
เรียนรูสภาพปาเต็งรัง
ชนิดพันธุไม/ชนิดดิน 

65,000 เพื่อเปนแหลงศึกษา
เรียนรูสภาพปาเต็ง
รังชนิดพันธุไม/ชนิด
ดิน 

65,000 เพื่อเปนแหลง
ศึกษาเรียนรูสภาพ
ปาเต็งรังชนิดพันธุ
ไม/ชนิดดิน 

 

F1A1 12. การสำรวจทำรหัสพิกัด
ทรัพยากรกายภาพ ชวีภาพ 
(เชน พืช สัตว จุลินทรีย) 
ในพื้นที่ปกปกทรัพยากร
(สวนนกเปดน้ำพื้นที ่85ไร) 
(ศูนยฯ พิกุลทอง) 

พื้นที่ปกปกทรัพยากร 85 
ไร 

19,200 สำรวจการ
เปล่ียนแปลงของ
ชนิดพืช 

19,000 สำรวจความ
หลากหลายของ
สัตวบกและแมลง 

19,000 สำรวจชนิดความ
หลากหลายของสัตว
น้ำ 

19,000 สำรวจความ
หลากหลายของนก 

19,200 สำรวจความ
หลากหลายของ
เห็ดรา 

 

 รวมจำนวน 12 โครงการ  1,703,960  1,703,760  1,683,760  1,683,760  1,683,760   
F1A2 1. โครงการงานสำรวจ

รวบรวมพันธุและศึกษา
ลักษณะผักพื้นเมือง
เศรษฐกิจและสมุนไพร
พื้นบานของภาคเหนือ 
(ศูนยฯ หวยฮองไคร) 

 500,000  500,000  500,000  500,000  500,000   

 1.1 รวบรวมและสำรวจ
พันธุพืชผักและสมุนไพรใน
หมูบานตาง ๆ หรือหลาย
จังหวัดภาคเหนือ 

ศูนยศึกษาการพัฒนาหวย
ฮองไครอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

 เก็บรวบรวมผัก
พื้นบานและ
สมุนไพร และนำมา
ปลูกเล้ียงในแปลง
ปลูกรวบรวมพันธุ 
ศึกษาลักษณะ

 เก็บรวบรวมผัก
พื้นบานและ
สมุนไพร และนำ 
มาปลูกเล้ียงใน
แปลงปลูกรวบ 
รวมพันธุ ศึกษา

 เก็บรวบรวมผัก
พื้นบานและสมุนไพร 
และนำมาปลูกเล้ียง
ในแปลงปลูกรวบรวม
พันธุ ศึกษาลักษณะ
ประจำพันธุ บันทกึ

 เก็บรวบรวมผัก
พื้นบานและ
สมุนไพร และนำมา
ปลูกเล้ียงในแปลง
ปลูกรวบรวมพันธุ 
ศึกษาลักษณะ

 เก็บรวบรวมผัก
พื้นบานและ
สมุนไพร และนำมา
ปลูกเล้ียงในแปลง
ปลูกรวบรวมพันธุ 
ศึกษาลักษณะ

 



หนา 2256                                                                                                                                                                                                แผนแมบท อพ.สธ.-กปร. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ประจำพันธุ บันทกึ
การเจริญเติบโต 
การอยูรอด ผลผลิต 
ศึกษาภูมิปญญา
ทองถิ่นการนำมาใช
ประโยชน ขยาย 
พันธุเพื่อเพิ่ม
ปริมาณ โดยเฉพาะ
พืชสมุนไพรที่ถูกนำ
ออกจากถิ่นอาศัย
เพื่อไปใชประโยชน
ในปริมาณมากเปน
แหลงเรียนรูการ
ปลูก การคัดเลือก
และปรับปรุงพันธุ 
เพื่อใหไดผลผลิตสูง
ตลอดทั้งป  
สนับสนุนพันธุ
ใหกับชาวบาน และ
ผูที่สนใจนำไปปลูก
เพื่อใชประโยชน
ทดแทนการนำตน
พืชออกจากถิ่น 
อาศัย ตลอดจน
สนับสนุนงานขยาย
ผลและโครงการ
อื่นๆ ของศูนยฯ 

ลักษณะประจำ
พันธุ บันทกึการ
เจริญเติบโต การ
อยูรอด ผลผลิต 
ศึกษาภูมิปญญา
ทองถิ่นการนำมา 
ใชประโยชน  
ขยายพันธุเพือ่
เพิ่มปริมาณ 
โดยเฉพาะพชื
สมุนไพรที่ถูกนำ
ออกจากถิ่นอาศัย
เพื่อไปใช
ประโยชนใน
ปริมาณมากเปน
แหลงเรียนรูการ
ปลูก การคัดเลือก
และปรับปรุงพันธุ 
เพื่อใหไดผลผลิต
สูงตลอดทั้งป  
สนับสนุนพันธุ
ใหกับชาวบาน 
และผูที่สนใจ
นำไปปลูกเพื่อใช
ประโยชนทดแทน
การนำตนพืชออก
จากถิ่นอาศัย 
ตลอดจนสนับ 
สนุนงานขยายผล
และโครงการอื่นๆ 
ของศูนยฯ 

การเจริญเติบโต การ
อยูรอด ผลผลิต 
ศึกษาภูมิปญญา
ทองถิ่นการนำมาใช
ประโยชน  
ขยายพันธุเพือ่เพิ่ม
ปริมาณ โดยเฉพาะ
พืชสมุนไพรที่ถูกนำ
ออกจากถิ่นอาศัย
เพื่อไปใชประโยชนใน
ปริมาณมากเปน
แหลงเรียนรูการปลูก 
การคัดเลือกและ
ปรับปรุงพันธุ เพื่อให
ไดผลผลิตสูงตลอดทั้ง
ป สนับสนุนพันธุ
ใหกับชาวบาน และผู
ที่สนใจนำไปปลูกเพื่อ
ใชประโยชนทดแทน
การนำตนพืชออก
จากถิ่นอาศัย ตลอด 
จนสนับสนุนงาน
ขยายผลและ
โครงการอื่นๆ ของ
ศูนยฯ 

ประจำพันธุ บันทกึ
การเจริญเติบโต 
การอยูรอด ผลผลิต 
ศึกษาภูมิปญญา
ทองถิ่นการนำมาใช
ประโยชน  
ขยายพันธุเพือ่เพิ่ม
ปริมาณ โดยเฉพาะ
พืชสมุนไพรที่ถูกนำ
ออกจากถิ่นอาศัย
เพื่อไปใชประโยชน
ในปริมาณมากเปน
แหลงเรียนรูการ
ปลูก การคัดเลือก
และปรับปรุงพันธุ 
เพื่อใหไดผลผลิตสูง
ตลอดทั้งป  
สนับสนุนพันธุใหกับ
ชาวบาน และผูที่
สนใจนำไปปลูกเพื่อ
ใชประโยชนทดแทน
การนำตนพืชออก
จากถิ่นอาศัย 
ตลอดจนสนับสนุน
งานขยายผลและ
โครงการอื่นๆ ของ
ศูนยฯ 

ประจำพันธุ บันทกึ
การเจริญเติบโต 
การอยูรอด ผลผลิต 
ศึกษาภูมิปญญา
ทองถิ่นการนำมาใช
ประโยชน  
ขยายพันธุเพือ่เพิ่ม
ปริมาณ โดยเฉพาะ
พืชสมุนไพรที่ถูกนำ
ออกจากถิ่นอาศัย
เพื่อไปใชประโยชน
ในปริมาณมากเปน
แหลงเรียนรูการ
ปลูก การคัดเลือก
และปรับปรุงพันธุ 
เพื่อใหไดผลผลิตสูง
ตลอดทั้งป  
สนับสนุนพันธุ
ใหกับชาวบาน และ
ผูที่สนใจนำไปปลูก
เพื่อใชประโยชน
ทดแทนการนำตน
พืชออกจากถิ่น 
อาศัย ตลอดจน
สนับสนุนงานขยาย
ผลและโครงการ
อื่นๆ ของศูนยฯ 

 1.2 .ศึกษาลักษณะขอมูล
พื้นฐานประจำพันธุ 

ศูนยศึกษาการพัฒนาหวย
ฮองไครอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

 เปรียบเทียบทั้ง
ลักษณะทางสัณฐาน
วิทยา กายวิภาค
ของพรรณพืชที่

 เปรียบเทียบทั้ง
ลักษณะทาง
สัณฐานวิทยา 
กายวิภาคของ

 เปรียบเทียบทั้ง
ลักษณะทางสัณฐาน
วิทยา กายวิภาคของ
พรรณพืชที่รวบรวม

 เปรียบเทียบทั้ง
ลักษณะทางสัณฐาน
วิทยา กายวิภาค
ของพรรณพืชที่

 เปรียบเทียบทั้ง
ลักษณะทาง
สัณฐานวิทยา กาย
วิภาคของพรรณพืช
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

รวบรวมจาก
ถิ่นอาศัยแตกตาง
กัน ศึกษาศักยภาพ
ในการใชประโยชน
รูปแบบตางๆ 
สอบถามเก็บขอมูล
เกี่ยวกบัภูมิปญญา
พื้นบานในการใช
พืชผักและสมุนไพร
ที่เก็บรวบรวม 
เพื่อประโยชนใน
การอนุรักษ
พันธุกรรมและ
สามารถสนับสนุน
หนวยงานหรือ
ประชาชนที่เขา
ขอรับความ
อนุเคราะหกลาพันธุ 

พรรณพืชที่
รวบรวมจาก
ถิ่นอาศัยแตกตาง
กัน ศึกษา
ศักยภาพในการใช
ประโยชนรูปแบบ
ตางๆ สอบถาม
เก็บขอมูลเกี่ยวกับ
ภูมิปญญาพื้นบาน
ในการใชพืชผัก
และสมุนไพรที่
เก็บรวบรวม 
เพื่อประโยชนใน
การอนุรักษ
พันธุกรรมและ
สามารถสนับสนุน
หนวยงานหรือ
ประชาชนที่เขา
ขอรับความ
อนุเคราะหกลา
พันธุ 

จากถิ่นอาศัยแตกตาง
กัน ศึกษาศักยภาพ
ในการใชประโยชน
รูปแบบตางๆ 
สอบถามเก็บขอมูล
เกี่ยวกบัภูมิปญญา
พื้นบานในการใช
พืชผักและสมุนไพรที่
เก็บรวบรวม 
เพื่อประโยชนในการ
อนุรักษพันธกุรรม
และสามารถ
สนับสนุนหนวยงาน
หรือประชาชนที่เขา
ขอรับความ
อนุเคราะหกลาพันธุ 

รวบรวมจาก
ถิ่นอาศัยแตกตาง
กัน ศึกษาศักยภาพ
ในการใชประโยชน
รูปแบบตางๆ 
สอบถามเก็บขอมูล
เกี่ยวกบัภูมิปญญา
พื้นบานในการใช
พืชผักและสมุนไพร
ที่เก็บรวบรวม 
เพื่อประโยชนใน
การอนุรักษ
พันธุกรรมและ
สามารถสนับสนุน
หนวยงานหรือ
ประชาชนที่เขา
ขอรับความ
อนุเคราะหกลาพันธุ 

ที่รวบรวมจาก
ถิ่นอาศัยแตกตาง
กัน ศึกษาศักยภาพ
ในการใชประโยชน
รูปแบบตางๆ 
สอบถามเก็บขอมูล
เกี่ยวกบัภูมิปญญา
พื้นบานในการใช
พืชผักและสมุนไพร
ที่เก็บรวบรวม 
เพื่อประโยชนใน
การอนุรักษ
พันธุกรรมและ
สามารถสนับสนุน
หนวยงานหรือ
ประชาชนที่เขา
ขอรับความ
อนุเคราะหกลา
พันธุ 

 1.3 ศึกษาเทคนิคการ
ขยายพันธุ ขยายพันธุและ
เพิ่มปริมาณตนพันธุ 

ศูนยศึกษาการพัฒนาหวย
ฮองไครอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

 เพื่อเก็บรวบรวม
พันธุกรรมพืช โดย
การขยายพันธและ
ศึกษาเทคนิคการ
ขยายพันธุพืชและ
พัฒนาบุคลากรใหมี
ประสิทธิภาพในการ
ขยายพันธ และ
เหมาะสมทั้งชนิด
และความตองการ
ของงานวิจัย และ
สามารถชวยเหลือ
หนวยงานที่ขอรับ
ความอนุเคราะห 

 เพื่อเก็บรวบรวม
พันธุกรรมพืช โดย
การขยายพันธ
และศึกษาเทคนิค
การขยายพันธุพืช
และพัฒนา
บุคลากรใหมี
ประสิทธิภาพใน
การขยายพันธ 
และเหมาะสมทั้ง
ชนิดและความ
ตองการของ
งานวิจัย และ
สามารถชวยเหลือ

 เพื่อเก็บรวบรวมพันธุ
กรรมพืช โดยการ
ขยายพันธและศึกษา
เทคนิคการขยายพันธุ
พืชและพัฒนา
บุคลากรใหมี
ประสิทธิภาพในการ
ขยายพันธ และ
เหมาะสมทั้งชนิด
และความตองการ
ของงานวิจัย และ
สามารถชวยเหลือ
หนวยงานที่ขอรับ
ความอนุเคราะห 

 เพื่อเก็บรวบรวม
พันธุกรรมพืช โดย
การขยายพันธและ
ศึกษาเทคนิคการ
ขยายพันธุพืชและ
พัฒนาบุคลากรใหมี
ประสิทธิภาพในการ
ขยายพันธ และ
เหมาะสมทั้งชนิด
และความตองการ
ของงานวิจัย และ
สามารถชวยเหลือ
หนวยงานที่ขอรับ
ความอนุเคราะห 

 เพื่อเก็บรวบรวม
พันธุกรรมพืช โดย
การขยายพันธและ
ศึกษาเทคนิคการ
ขยายพันธุพืชและ
พัฒนาบุคลากรใหมี
ประสิทธิภาพใน
การขยายพันธ และ
เหมาะสมทั้งชนิด
และความตองการ
ของงานวิจัย และ
สามารถชวยเหลือ
หนวยงานที่ขอรับ
ความอนุเคราะห 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

เพื่อประโยชนใน
การอนุรักษ
พันธุกรรม 
เปรียบเทียบวธิีการ
ขยายพันธุชนิดพืช 
ความเหมาะสม 
อัตราการรอดชีวิต 
ความแข็งแรงและ
ความคุมคา ในการ
ขยายพันธุ เพื่อ
ความสามารถสูงสุด
ในการขยายพันธุ 
ความแข็งแรงของ
ตนพันธุ และความ
รวดเร็วในการ
เจริญเติบโต หรือ
ปจจัยที่สงผลอื่นๆ 
เพิ่มปริมาณตนพันธุ
เพื่อการใช
ประโยชนในดาน
ตาง ๆ 

หนวยงานที่ขอรับ
ความอนุเคราะห 
เพื่อประโยชนใน
การอนุรักษ
พันธุกรรม 
เปรียบเทียบ
วิธีการขยายพันธุ
ชนิดพืช ความ
เหมาะสม อัตรา
การรอดชีวิต 
ความแข็งแรงและ
ความคุมคา ใน
การขยายพันธุ 
เพื่อความสามารถ
สูงสุดในการ
ขยายพันธุ ความ
แข็งแรงของตน
พันธุ และความ
รวดเร็วในการ
เจริญเติบโต หรือ
ปจจัยที่สงผลอื่นๆ 
เพิ่มปริมาณตน
พันธุเพื่อการใช
ประโยชนในดาน
ตาง ๆ 

เพื่อประโยชนในการ
อนุรักษพันธกุรรม 
เปรียบเทียบวธิีการ
ขยายพันธุชนิดพืช 
ความเหมาะสม 
อัตราการรอดชีวิต 
ความแข็งแรงและ
ความคุมคา ในการ
ขยายพันธุ เพื่อ
ความสามารถสูงสุด
ในการขยายพันธุ 
ความแข็งแรงของตน
พันธุ และความ
รวดเร็วในการ
เจริญเติบโต หรือ
ปจจัยที่สงผลอื่นๆ 
เพิ่มปริมาณตนพันธุ
เพื่อการใชประโยชน
ในดานตาง ๆ 

เพื่อประโยชนใน
การอนุรักษ
พันธุกรรม 
เปรียบเทียบวธิีการ
ขยายพันธุชนิดพืช 
ความเหมาะสม 
อัตราการรอดชีวิต 
ความแข็งแรงและ
ความคุมคา ในการ
ขยายพันธุ เพื่อ
ความสามารถสูงสุด
ในการขยายพันธุ 
ความแข็งแรงของ
ตนพันธุ และความ
รวดเร็วในการ
เจริญเติบโต หรือ
ปจจัยที่สงผลอื่นๆ 
เพิ่มปริมาณตนพันธุ
เพื่อการใชประโยชน
ในดานตาง ๆ 

เพื่อประโยชนใน
การอนุรักษ
พันธุกรรม 
เปรียบเทียบวธิีการ
ขยายพันธุชนิดพืช 
ความเหมาะสม 
อัตราการรอดชีวิต 
ความแข็งแรงและ
ความคุมคา ในการ
ขยายพันธุ เพื่อ
ความสามารถสูงสุด
ในการขยายพันธุ 
ความแข็งแรงของ
ตนพันธุ และความ
รวดเร็วในการ
เจริญเติบโต หรือ
ปจจัยที่สงผลอื่นๆ 
เพิ่มปริมาณตน
พันธุเพื่อการใช
ประโยชนในดาน
ตาง ๆ 

F1A2 2. โครงการศึกษา สำรวจ 
รวบรวมพันธุและปรับปรุง
พันธุกลวยไม 
(ศูนยฯ หวยฮองไคร) 

 600,000  600,000  600,000  600,000  600,000   

 2.1 สำรวจความ
หลากหลาย การเพิ่ม
ปริมาณและชนิดของ
กลวยไมปาในจุดตางๆ
ภายในพื้นที่ศูนยฯ ใน
บริเวณที่ไดรับการฟนฟ ู

ศูนยศึกษาการพัฒนาหวย
ฮองไครอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

 อนุรักษพันธกุรรม
กลวยไมปา
โดยเฉพาะกลวยไม
ชนิดที่เจริญเติบโต
ในสภาพธรรมชาติ
ในบริเวณปาสงวน

 อนุรักษพันธกุรรม
กลวยไมปา
โดยเฉพาะ
กลวยไมชนิดที่
เจริญเติบโตใน
สภาพธรรมชาติใน

 อนุรักษพันธกุรรม
กลวยไมปา
โดยเฉพาะกลวยไม
ชนิดที่เจริญเติบโตใน
สภาพธรรมชาติใน
บริเวณปาสงวน

 อนุรักษพันธกุรรม
กลวยไมปา
โดยเฉพาะกลวยไม
ชนิดที่เจริญเติบโต
ในสภาพธรรมชาติ
ในบริเวณปาสงวน

 อนุรักษพันธกุรรม
กลวยไมปา
โดยเฉพาะกลวยไม
ชนิดที่เจริญเติบโต
ในสภาพธรรมชาติ
ในบริเวณปาสงวน
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

แหงชาติขุนแมกวง 
อนุรักษสายพันธุ
กลวยไมปาที่เส่ียง
ตอการสูญพันธุและ
สูญเสียจากภัย
ธรรมชาติ เชน ไฟ
ปา 

บริเวณปาสงวน
แหงชาติขุนแมก
วง อนุรักษสาย
พันธุกลวยไมปาที่
เส่ียงตอการสูญ
พันธุและสูญเสีย
จากภัยธรรมชาติ 
เชน ไฟปา 

แหงชาติขุนแมกวง 
อนุรักษสายพันธุ
กลวยไมปาที่เส่ียงตอ
การสูญพันธุและ
สูญเสียจากภัย
ธรรมชาติ เชน ไฟปา 

แหงชาติขุนแมกวง 
อนุรักษสายพันธุ
กลวยไมปาที่เส่ียง
ตอการสูญพันธุและ
สูญเสียจากภัย
ธรรมชาติ เชน ไฟ
ปา 

แหงชาติขุนแมกวง 
อนุรักษสายพันธุ
กลวยไมปาที่เส่ียง
ตอการสูญพันธุและ
สูญเสียจากภัย
ธรรมชาติ เชน ไฟ
ปา 

 2.2 ศึกษาพฤติกรรมการ
เจริญเติบโต การกระจาย
ตัว จำแนกพันธุ ศักยภาพ
ในการใชประโยชนของ
กลวยไมปา 

ศูนยศึกษาการพัฒนาหวย
ฮองไครอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

 เพื่อศึกษาวจิัยการ
เจริญเติบโตและ
พฤติกรรมกลวยไม
ปาที่ไดรับการฟนฟู
เพื่อเปนดัชนีชี้วัด
อุดมสมบูรณทาง
นิเวศของปา
ดังกลาวเตรียมพื้นที่
ปลูกรักษาตน
กลวยไมและพัฒนา
ไปเปนพิพิธภัณฑ
ธรรมชาติที่มีชีวิตซ่ึง
ใหความรูในดาน
กลวยไม 

 เพื่อศึกษาวจิัย
การเจริญเติบโต
และพฤติกรรม
กลวยไมปาที่ไดรับ
การฟนฟูเพื่อเปน
ดัชนีชี้วัดอุดม
สมบูรณทางนิเวศ
ของปาดังกลาว
เตรียมพื้นที่ปลูก
รักษาตนกลวยไม
และพัฒนาไปเปน
พิพิธภัณฑ
ธรรมชาติที่มีชีวิต
ซ่ึงใหความรูใน
ดานกลวยไม 

 เพื่อศึกษาวจิัยการ
เจริญเติบโตและ
พฤติกรรมกลวยไมปา
ที่ไดรับการฟนฟูเพื่อ
เปนดัชนีชี้วัดอุดม
สมบูรณทางนิเวศ
ของปาดังกลาว
เตรียมพื้นที่ปลูก
รักษาตนกลวยไมและ
พัฒนาไปเปน
พิพิธภัณฑธรรมชาติ
ที่มีชีวิตซ่ึงใหความรู
ในดานกลวยไม 

 เพื่อศึกษาวจิัยการ
เจริญเติบโตและ
พฤติกรรมกลวยไม
ปาที่ไดรับการฟนฟู
เพื่อเปนดัชนีชี้วัด
อุดมสมบูรณทาง
นิเวศของปา
ดังกลาวเตรียมพื้นที่
ปลูกรักษาตน
กลวยไมและพัฒนา
ไปเปนพิพิธภัณฑ
ธรรมชาติที่มีชีวิตซ่ึง
ใหความรูในดาน
กลวยไม 

 เพื่อศึกษาวจิัยการ
เจริญเติบโตและ
พฤติกรรมกลวยไม
ปาที่ไดรับการฟนฟู
เพื่อเปนดัชนีชี้วัด
อุดมสมบูรณทาง
นิเวศของปา
ดังกลาวเตรียม
พื้นที่ปลูกรักษาตน
กลวยไมและพัฒนา
ไปเปนพิพิธภัณฑ
ธรรมชาติที่มีชีวิต
ซ่ึงใหความรูในดาน
กลวยไม 

 

 2.3 รวบรวมและนำตน
พันธุกลวยไมปลูกรักษา
แบบนอกถิ่นที่อยูอาศัย
ขยายพันธุกลวยไมที่
รวบรวมไดและนำออกปลูก
ในสภาพธรรมชาติ 

ศูนยศึกษาการพัฒนาหวย
ฮองไครอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

 เพื่อการปรับปรุง
พันธุกลวยไมอิง
อาศัยและกลวยไม
ดิน ผสมกลวยไมดิน
ขามสกุลและ
การศึกษาการใช
ประโยชนกลวยไม
อยางยั่งยืนเพือ่
ขยายผลในเชิง
การคาสูเกษตรกร
ทั้งนี้เพื่อเปน
ประโยชนในการ

 เพื่อการปรับปรุง
พันธุกลวยไมอิง
อาศัยและกลวยไม
ดิน ผสมกลวยไม
ดินขามสกุลและ
การศึกษาการใช
ประโยชนกลวยไม
อยางยั่งยืนเพือ่
ขยายผลในเชิง
การคาสูเกษตรกร
ทั้งนี้เพื่อเปน
ประโยชนในการ

 เพื่อการปรับปรุง
พันธุกลวยไมอิงอาศัย
และกลวยไมดิน ผสม
กลวยไมดินขามสกุล
และการศึกษาการใช
ประโยชนกลวยไม
อยางยั่งยืนเพือ่ขยาย
ผลในเชิงการคาสู
เกษตรกรทั้งนี้เพื่อ
เปนประโยชนในการ
วิจัยในอนาคตทั้ง
การศึกษาศักยภาพ

 เพื่อการปรับปรุง
พันธุกลวยไมอิง
อาศัยและกลวยไม
ดิน ผสมกลวยไมดิน
ขามสกุลและ
การศึกษาการใช
ประโยชนกลวยไม
อยางยั่งยืนเพือ่
ขยายผลในเชิง
การคาสูเกษตรกร
ทั้งนี้เพื่อเปน
ประโยชนในการ

 เพื่อการปรับปรุง
พันธุกลวยไมอิง
อาศัยและกลวยไม
ดิน ผสมกลวยไม
ดินขามสกุลและ
การศึกษาการใช
ประโยชนกลวยไม
อยางยั่งยืนเพือ่
ขยายผลในเชิง
การคาสูเกษตรกร
ทั้งนี้เพื่อเปน
ประโยชนในการ
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

วิจัยในอนาคตทั้ง
การศึกษาศักยภาพ
การผสมขาม
ระหวางชนิด
ระหวางสกุลการ
ปลูกเล้ียงตัวออน
ลูกผสมของกลวยไม
แตละชนิดคัดเลือก
ลูกผสมพันธุใหม
เผยแพรเพื่อเพิ่ม
รายได และเพื่อลด
การนำกลวยไมพันธุ
แทออกจาก
ถิ่นอาศัย 

วิจัยในอนาคตทั้ง
การศึกษา
ศักยภาพการผสม
ขามระหวางชนิด
ระหวางสกุลการ
ปลูกเล้ียงตัวออน
ลูกผสมของ
กลวยไมแตละ
ชนิดคัดเลือก
ลูกผสมพันธุใหม
เผยแพรเพื่อเพิ่ม
รายได และเพื่อ
ลดการนำกลวยไม
พันธุแทออกจาก
ถิ่นอาศัย 

การผสมขามระหวาง
ชนิดระหวางสกุลการ
ปลูกเล้ียงตัวออน
ลูกผสมของกลวยไม
แตละชนิดคัดเลือก
ลูกผสมพันธุใหม
เผยแพรเพื่อเพิ่ม
รายได และเพื่อลด
การนำกลวยไมพันธุ
แทออกจากถิ่นอาศัย 

วิจัยในอนาคตทั้ง
การศึกษาศักยภาพ
การผสมขาม
ระหวางชนิด
ระหวางสกุลการ
ปลูกเล้ียงตัวออน
ลูกผสมของกลวยไม
แตละชนิดคัดเลือก
ลูกผสมพันธุใหม
เผยแพรเพื่อเพิ่ม
รายได และเพื่อลด
การนำกลวยไมพันธุ
แทออกจาก
ถิ่นอาศัย 

วิจัยในอนาคตทั้ง
การศึกษาศักยภาพ
การผสมขาม
ระหวางชนิด
ระหวางสกุลการ
ปลูกเล้ียงตัวออน
ลูกผสมของ
กลวยไมแตละชนิด
คัดเลือกลูกผสม
พันธุใหมเผยแพร
เพื่อเพิ่มรายได 
และเพื่อลดการนำ
กลวยไมพันธุแท
ออกจากถิ่นอาศัย 

F1A2 3. โครงการสำรวจเห็ดปา
ในพื้นที่ศูนยศึกษาการ
พัฒนาหวยฮองไครอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 
(ศูนยฯ หวยฮองไคร) 

 100,000  100,000  100,000  100,000  100,000   

 3.1 สำรวจเห็ดภายในพื้นที่
ศูนยศึกษาการพัฒนาหวย
ฮองไครอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

ศูนยศึกษาการพัฒนาหวย
ฮองไครอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

 สำรวจเพื่อเก็บ
ขอมูล ติดตามการ
เปล่ียนแปลงทั้งใน
เชิงปริมาณและใน
เชิงคุณภาพของการ
กระจายตัวของเห็ด
ภายในศูนยแตละ
ฤดูกาล บันทกึพิกัด
และสภาพแวดลอม
บริเวณที่พบเหตุแต
ละชนิดในแตละป 
บันทึกลักษณะและ
พฤติกรรมของการ
กระจายของเห็ดปา 
ขอมูลการใช

 สำรวจเพื่อเก็บ
ขอมูล ติดตามการ
เปล่ียนแปลงทั้งใน
เชิงปริมาณและใน
เชิงคุณภาพของ
การกระจายตัว
ของเห็ดภายใน
ศูนยแตละฤดูกาล 
บันทึกพิกัดและ
สภาพแวดลอม
บริเวณที่พบเหตุ
แตละชนิดในแต
ละป บันทึก
ลักษณะและ
พฤติกรรมของ

 สำรวจเพื่อเก็บขอมูล 
ติดตามการ
เปล่ียนแปลงทั้งใน
เชิงปริมาณและใน
เชิงคุณภาพของการ
กระจายตัวของเห็ด
ภายในศูนยแตละ
ฤดูกาล บันทกึพิกัด
และสภาพแวดลอม
บริเวณที่พบเหตุแต
ละชนิดในแตละป 
บันทึกลักษณะและ
พฤติกรรมของการ
กระจายของเห็ดปา 
ขอมูลการใช

 สำรวจเพื่อเก็บ
ขอมูล ติดตามการ
เปล่ียนแปลงทั้งใน
เชิงปริมาณและใน
เชิงคุณภาพของการ
กระจายตัวของเห็ด
ภายในศูนยแตละ
ฤดูกาล บันทกึพิกัด
และสภาพแวดลอม
บริเวณที่พบเหตุแต
ละชนิดในแตละป 
บันทึกลักษณะและ
พฤติกรรมของการ
กระจายของเห็ดปา 
ขอมูลการใช

 สำรวจเพื่อเก็บ
ขอมูล ติดตามการ
เปล่ียนแปลงทั้งใน
เชิงปริมาณและใน
เชิงคุณภาพของ
การกระจายตัวของ
เห็ดภายในศูนยแต
ละฤดูกาล บันทึก
พิกัดและ
สภาพแวดลอม
บริเวณที่พบเหตุแต
ละชนิดในแตละป 
บันทึกลักษณะและ
พฤติกรรมของการ
กระจายของเห็ดปา 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ประโยชนเห็ดปาใน
ลักษณะของภูมิ
ปญญาทองถิ่น เกบ็
ขอมูลดานตางๆ 
บันทึกไวเปน
ฐานขอมูล
พันธุกรรมเห็ดปา
ภายในศูนยฯเกบ็
ตัวอยางเห็ดปาเก็บ
ตัวอยางเหตุการณ
ในรูปแบบตัวอยาง
ดอง 

การกระจายของ
เห็ดปา ขอมูลการ
ใชประโยชนเห็ด
ปาในลักษณะของ
ภูมิปญญาทองถิ่น 
เก็บขอมูลดาน
ตางๆ บันทึกไว
เปนฐานขอมูล
พันธุกรรมเห็ดปา
ภายในศูนยฯเกบ็
ตัวอยางเห็ดปา
เก็บตัวอยาง
เหตุการณใน
รูปแบบตัวอยาง
ดอง 

ประโยชนเห็ดปาใน
ลักษณะของภูมิ
ปญญาทองถิ่น เกบ็
ขอมูลดานตางๆ 
บันทึกไวเปน
ฐานขอมูลพันธกุรรม
เห็ดปาภายในศูนยฯ
เก็บตัวอยางเห็ดปา
เก็บตัวอยาง
เหตุการณในรูปแบบ
ตัวอยางดอง 

ประโยชนเห็ดปาใน
ลักษณะของภูมิ
ปญญาทองถิ่น เกบ็
ขอมูลดานตางๆ 
บันทึกไวเปน
ฐานขอมูล
พันธุกรรมเห็ดปา
ภายในศูนยฯเกบ็
ตัวอยางเห็ดปาเก็บ
ตัวอยางเหตุการณ
ในรูปแบบตัวอยาง
ดอง 

ขอมูลการใช
ประโยชนเห็ดปาใน
ลักษณะของภูมิ
ปญญาทองถิ่น เกบ็
ขอมูลดานตางๆ 
บันทึกไวเปน
ฐานขอมูล
พันธุกรรมเห็ดปา
ภายในศูนยฯเกบ็
ตัวอยางเห็ดปาเก็บ
ตัวอยางเหตุการณ
ในรูปแบบตัวอยาง
ดอง 

 3.2 ศึกษาและวิเคราะห
ผลกระทบเกี่ยวกับเห็ดปา
ตอการสืบพันธุรายการ
กระจายพันธุ 

ศูนยศึกษาการพัฒนาหวย
ฮองไครอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

 สังเกตผลกระทบ
จากการเปล่ียน 
แปลงของสภาพปา
สังเกตพฤติกรรม
การเจริญเติบโตของ
เห็ดและชีวภาพ
อื่นๆ เก็บตัวอยาง
เห็ดในรูปแบบ
ตัวอยางดองเพื่อใช
ในการศึกษา
ลักษณะทางสัณฐาน
วิทยาและจัด
จำแนกหมวดหมู
ของเห็ดปาสำรวจ
และเก็บขอมูลภูมิ
ปญญาทองถิ่นการ
ใชประโยชน
พันธุกรรมพืชด้ังเดิม
ในพื้นที่อนุรักษ
พันธุกรรมพืชของ

 สังเกตผลกระทบ
จากการเปล่ียน 
แปลงของสภาพ
ปาสังเกต
พฤติกรรมการ
เจริญเติบโตของ
เห็ดและชีวภาพ
อื่นๆ เก็บตัวอยาง
เห็ดในรูปแบบ
ตัวอยางดองเพื่อ
ใชในการศึกษา
ลักษณะทาง
สัณฐานวิทยาและ
จัดจำแนกหมวด 
หมูของเห็ดปา
สำรวจและเกบ็
ขอมูลภูมิปญญา
ทองถิ่นการใช
ประโยชน
พันธุกรรมพืช

 สังเกตผลกระทบจาก
การเปล่ียนแปลงของ
สภาพปาสังเกต
พฤติกรรมการ
เจริญเติบโตของเห็ด
และชีวภาพอื่นๆ เก็บ
ตัวอยางเห็ดใน
รูปแบบตัวอยางดอง
เพื่อใชในการศึกษา
ลักษณะทางสัณฐาน
วิทยาและจัดจำแนก
หมวดหมูของเห็ดปา
สำรวจและเกบ็ขอมูล
ภูมิปญญาทองถิ่น
การใชประโยชน
พันธุกรรมพืชด้ังเดิม
ในพื้นที่อนุรักษ
พันธุกรรมพืชของ
ศูนยฯ ศึกษาตัวอยาง
เห็ดปา ศึกษาผล 

 สังเกตผลกระทบ
จากการ
เปล่ียนแปลงของ
สภาพปาสังเกต
พฤติกรรมการ
เจริญเติบโตของเห็ด
และชีวภาพอื่นๆ 
เก็บตัวอยางเห็ดใน
รูปแบบตัวอยางดอง
เพื่อใชในการศึกษา
ลักษณะทางสัณฐาน
วิทยาและจัดจำแนก
หมวดหมูของเห็ดปา
สำรวจและเกบ็
ขอมูลภูมิปญญา
ทองถิ่นการใช
ประโยชนพันธุกรรม
พืชด้ังเดิมในพื้นที่
อนุรักษพันธกุรรม

 สังเกตผลกระทบ
จากการ
เปล่ียนแปลงของ
สภาพปาสังเกต
พฤติกรรมการ
เจริญเติบโตของ
เห็ดและชีวภาพ
อื่นๆ เก็บตัวอยาง
เห็ดในรูปแบบ
ตัวอยางดองเพื่อใช
ในการศึกษา
ลักษณะทาง
สัณฐานวิทยาและ
จัดจำแนกหมวดหมู
ของเห็ดปาสำรวจ
และเก็บขอมูลภูมิ
ปญญาทองถิ่นการ
ใชประโยชน
พันธุกรรมพืช
ด้ังเดิมในพื้นที่
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ศูนยฯ ศึกษา
ตัวอยางเห็ดปา  
ศึกษาผลกระทบ
การเปล่ียนแปลง
สภาพแวดลอม การ
เก็บเกี่ยวเห็ดปาที่มี
ผลตอการกระจาย
ตัวในฤดูถัดไปศึกษา
ผลกระทบทาง
เศรษฐกิจและสังคม
ตอชุมชนทองถิ่นผู
อาศัยประโยชนจาก
การเก็บเกี่ยวเห็ดปา
ในพื้นที่ศูนยวิชา 
การใชประโยชนใน
รูปแบบตางๆของ
เห็ดปา ทั้งที่เปน
เห็ดบริโภคไดและ
บริโภคไมได 

ด้ังเดิมในพื้นที่
อนุรักษพันธกุรรม
พืชของศูนยฯ 
ศึกษาตัวอยางเห็ด
ปา ศึกษาผล 
กระทบการ
เปล่ียนแปลง
สภาพแวดลอม 
การเก็บเกี่ยวเห็ด
ปาที่มีผลตอการ
กระจายตัวในฤดู
ถัดไปศึกษาผล 
กระทบทาง
เศรษฐกิจและ
สังคมตอชุมชน
ทองถิ่นผูอาศัย
ประโยชนจากการ
เก็บเกี่ยวเห็ดปา
ในพื้นที่ศูนยวิชา 
การใชประโยชน
ในรูปแบบตางๆ
ของเห็ดปา ทั้งที่
เปนเห็ดบริโภคได
และบริโภคไมได 

กระทบการเปล่ียน 
แปลงสภาพแวดลอม 
การเก็บเกี่ยวเห็ดปา
ที่มีผลตอการ
กระจายตัวในฤดู
ถัดไปศึกษาผล 
กระทบทางเศรษฐกิจ
และสังคมตอชุมชน
ทองถิ่นผูอาศัย
ประโยชนจากการ
เก็บเกี่ยวเห็ดปาใน
พื้นที่ศูนย วิชาการใช
ประโยชนในรูปแบบ
ตางๆของเห็ดปา ทั้ง
ที่เปนเห็ดบริโภคได
และบริโภคไมได 

พืชของศูนยฯ ศึกษา
ตัวอยางเห็ดปา  
ศึกษาผลกระทบ
การเปล่ียนแปลง
สภาพแวดลอม การ
เก็บเกี่ยวเห็ดปาที่มี
ผลตอการกระจาย
ตัวในฤดูถัดไปศึกษา
ผลกระทบทาง
เศรษฐกิจและสังคม
ตอชุมชนทองถิ่นผู
อาศัยประโยชนจาก
การเก็บเกี่ยวเห็ดปา
ในพื้นที่ศูนยวิชา 
การใชประโยชนใน
รูปแบบตางๆของ
เห็ดปา ทั้งที่เปนเห็ด
บริโภคไดและ
บริโภคไมได 

อนุรักษพันธกุรรม
พืชของศูนยฯ 
ศึกษาตัวอยางเห็ด
ปา ศึกษาผล 
กระทบการเปล่ียน 
แปลงภาพแวดลอม 
การเก็บเกี่ยวเห็ด
ปาที่มีผลตอการ
กระจายตัวในฤดู
ถัดไปศึกษาผล 
กระทบทาง
เศรษฐกิจและสังคม
ตอชุมชนทองถิ่นผู
อาศัยประโยชน
จากการเก็บเกีย่ว
เห็ดปาในพื้นที่ศูนย 
วิชาการใช
ประโยชนใน
รูปแบบตางๆของ
เห็ดปา ทั้งที่เปน
เห็ดบริโภคไดและ
บริโภคไมได 

F1A2 4. สำรวจรวบรวม
ทรัพยากรธรรมชาติตาง ๆ 
เขตรัศมี 50 กิโลเมตร 
(ศูนยฯ ภูพาน) 

ปริมณฑลศูนยฯ ภูพาน 
50 กิโลเมตร 

73,000 24 คร้ัง 73,000 24 คร้ัง 73,000 24 คร้ัง 73,000 24 คร้ัง 73,000 24 คร้ัง  

F1A2 5. เก็บรวบรวมทรัพยากร
เพื่อทำตัวอยางแหง/ดอง 
(โดยเก็บในรูปเมล็ด, ตน
พืช, ชิ้นสวนตาง ๆ) 
(ศูนยฯ ภูพาน) 

ปริมณฑลศูนยฯ ภูพาน 
50 กิโลเมตร 

73,000 24 คร้ัง 73,000 24 คร้ัง 73,000 24 คร้ัง 73,000 24 คร้ัง 73,000 24 คร้ัง  
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F1A2 6. การสำรวจเก็บรวบรวม
พันธุพืชหายากและพืช
สมุนไพรโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(ศูนยฯ เขาหินซอน) 

ศูนยศึกษาการพัฒนาเขา
หินซอนฯ และในเขตพื้นที่
ใกลเคียง 50 กิโลเมตร 

99,935 พื้นที่ศูนยฯ และใน
เขตพื้นที่ใกลเคียง 
50 กม. 

99,935 พื้นที่ศูนยฯ และ
ในเขตพื้นที่
ใกลเคียง 50 กม. 

99,935 พื้นที่ศูนยฯ และใน
เขตพื้นที่ใกลเคียง 50 
กม. 

99,935 พื้นที่ศูนยฯ และใน
เขตพื้นที่ใกลเคียง 
50 กม. 

99,935 พื้นที่ศูนยฯ และใน
เขตพื้นที่ใกลเคียง 
50 กม. 

 

F1A2 7. การสำรวจเก็บรวบรวม
ขอมูลชนิดพันธุสัตวปา 
(เขตหามลาสัตวปาฯ) 
(ศูนยฯ อาวคุงกระเบน) 

เขตหามลาสัตวปาคุง
กระเบน 

315,000 11,370 ไร 315,000 11,370 ไร 315,000 11,370 ไร 315,000 11,370 ไร 315,000 11,370 ไร  

F1A2 8. สำรวจและรวบรวมชนิด
ของหอยในพื้นที่ชายหาด
แหลมเสด็จ ชายหาดเจา
หลาว หาดหิน และพื้นที่
ใกลเคียงในพื้นที่อาวคุง
กระเบนและพื้นที่ใกลเคียง 
(งานสงเสริมประมง) 
(ศูนยฯ อาวคุงกระเบน) 

ชายหาดเจาหลาว-แหลม
เสด็จ, อาวคุงกระเบน-คุง
วิมาน 

50,000 6 ระบบนิเวศ   50,000 6 ระบบนิเวศ   50,000 6 ระบบนิเวศ  

F1A2 9. สำรวจความหลากหลาย
ทางชีวภาพทางทะเล
บริเวณเกาะชองสะบา ต.
คลองขุด อ.ทาใหม จ.
จันทบุรี (งานสงเสริม
ประมง) 
(ศูนยฯ อาวคุงกระเบน) 

เกาะชองสะบา ตำบล
คลองขุด อำเภอทาใหม
จังหวัดจันทบุรี 

350,000 ทราบความ
หลากหลายชวีภาพ
ในบริเวณที่สำรวจ 

350,000 ทราบความ
หลากหลาย
ชีวภาพในบริเวณ
ที่สำรวจ 

350,000 ทราบความ
หลากหลายชวีภาพ
ในบริเวณที่สำรวจ 

350,000 ทราบความ
หลากหลายชวีภาพ
ในบริเวณที่สำรวจ 

350,000 ทราบความ
หลากหลายชวีภาพ
ในบริเวณที่สำรวจ 

 

F1A2 10. สำรวจรวบรวม
ทรัพยากรธรรมชาติ ใน
พื้นที่รัศมีอยางนอย 50 
กิโลเมตรและทำตัวอยาง
แหง/ดอง/เพาะขยาย (โดย
เก็บในรูปเมล็ด, ตนพืช, 
ชิ้นสวนตางๆ) 
(ศูนยฯ พิกุลทอง) 

พื้นที่รอบศูนยฯ  
พิกุลทองรัศมีไมนอยกวา 
50 กม. 

34,450 พืชวงค ขิง-ขา ไม
นอยกวา 20 ชนิด 

30,000 สมุนไพรพื้นบาน
ไมนอยกวา 20 
ชนิด 

30,000 สมุนไพรพื้นบาน ไม
นอยกวา 20 ชนิด 

30,000 พันธุไมทองถิ่นใกล
สูญพันธุไมนอยกวา
10 ชนิด 

30,000 พันธุไมทองถิ่นใกล
สูญพันธุไมนอยกวา
10 ชนิด 

 

 รวมจำนวน 10 โครงการ  2,195,385  2,140,935  2,190,935  2,140,935  2,190,935   
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F1A3 1. โครงการงานขยายพันธุ
พืช 
(ศูนยฯ หวยฮองไคร) 

 300,000  300,000  300,000  300,000  300,000   

 1.1 ปลูกและดูแลรักษาตน
แมพันธุผักพื้นบาน 
สมุนไพร ไมดอกหอม และ
ไมอื่นๆ ในพื้นที่ภายใตการ
ดูแลของกลุมงาน
เกษตรกรรมประณีต 

ศูนยศึกษาการพัฒนาหวย
ฮองไครอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

 เพื่อเพิ่มปริมาณตน
แมพันธุ ใหเพียงพอ
ตอการศึกษาและใช
สำหรับขยายพันธุ
พืช ดวยวธิีการ
ตางๆ พัฒนาวธิีการ
ขยายพันธุพืชใหมี
ประสิทธิภาพ และ
เหมาะสมกับพืชแต
ละชนิด โดยเฉพาะ
พืชที่ขยายพันธุยาก 
สำหรับแจกจาย
ใหกับหนวยงาน
ตางๆ เกษตรกร 
และประชาชนที่
ไดรับความเดือด 
รอนจากภัยภิบัติ 
สงเสริมและ
สนับสนุนเกษตรกร
ใหพึ่งพาตนเองได 
โดยการสอนวิธกีาร
ขยายพันธุพืชเพื่อ
การปลูกและ
จำหนายสราง
รายไดในครัวเรือน 

 เพื่อเพิ่มปริมาณ
ตนแมพันธุ ให
เพียงพอตอการ 
ศึกษาและใช
สำหรับขยายพันธุ
พืช ดวยวธิีการ
ตางๆ พัฒนา
วิธีการขยายพันธุ
พืชใหมี
ประสิทธิภาพ 
และเหมาะสมกบั
พืชแตละชนิด 
โดยเฉพาะพชืที่
ขยายพันธุยาก 
สำหรับแจกจาย
ใหกับหนวยงาน
ตางๆ เกษตรกร 
และประชาชนที่
ไดรับความเดือด 
รอนจากภัยภิบัติ 
สงเสริมและ
สนับสนุน
เกษตรกรใหพึ่งพา
ตนเองได โดยการ
สอนวิธกีารขยาย 
พันธุพืชเพื่อการ
ปลูกและจำหนาย
สรางรายไดใน
ครัวเรือน 

 เพื่อเพิ่มปริมาณตน
แมพันธุ ใหเพียงพอ
ตอการศึกษาและใช
สำหรับขยายพันธุพืช 
ดวยวธิีการตางๆ 
พัฒนาวิธกีารขยาย 
พันธุพืชใหมี
ประสิทธิภาพ และ
เหมาะสมกับพืชแต
ละชนิด โดยเฉพาะ
พืชที่ขยายพันธุยาก 
สำหรับแจกจายให 
กับหนวยงานตางๆ 
เกษตรกร และ
ประชาชนที่ไดรับ
ความเดือดรอนจาก
ภัยภบิัติ สงเสริมและ
สนับสนุนเกษตรกร
ใหพึ่งพาตนเองได 
โดยการสอนวิธกีาร
ขยายพันธุพืชเพื่อ
การปลูกและ
จำหนายสรางรายได
ในครัวเรือน 

 เพื่อเพิ่มปริมาณตน
แมพันธุ ใหเพียงพอ
ตอการศึกษาและใช
สำหรับขยายพันธุ
พืช ดวยวธิีการ
ตางๆ พัฒนาวธิีการ
ขยายพันธุพืชใหมี
ประสิทธิภาพ และ
เหมาะสมกับพืชแต
ละชนิด โดยเฉพาะ
พืชที่ขยายพันธุยาก 
สำหรับแจกจาย
ใหกับหนวยงาน
ตางๆ เกษตรกร 
และประชาชนที่
ไดรับความเดือด 
รอนจากภัยภิบัติ 
สงเสริมและ
สนับสนุนเกษตรกร
ใหพึ่งพาตนเองได 
โดยการสอนวิธกีาร
ขยายพันธุพืชเพื่อ
การปลูกและ
จำหนายสรางรายได
ในครัวเรือน 

 เพื่อเพิ่มปริมาณตน
แมพันธุ ใหเพียงพอ
ตอการศึกษาและ
ใชสำหรับขยาย 
พันธุพืช ดวยวิธกีาร
ตางๆ พัฒนาวธิีการ
ขยายพันธุพืชใหมี
ประสิทธิภาพ และ
เหมาะสมกับพืชแต
ละชนิด โดยเฉพาะ
พืชที่ขยายพันธุยาก 
สำหรับแจกจาย
ใหกับหนวยงาน
ตางๆ เกษตรกร 
และประชาชนที่
ไดรับความเดือด 
รอนจากภัยภิบัติ 
สงเสริมและ
สนับสนุนเกษตรกร
ใหพึ่งพาตนเองได 
โดยการสอนวิธกีาร
ขยายพันธุพืชเพื่อ
การปลูกและ
จำหนายสราง
รายไดในครัวเรือน 

 

 1.2 .สำรองตนกลาพืชจาก
การขยายพันธุ และเมล็ด
พันธุพืช 

ศูนยศึกษาการพัฒนาหวย
ฮองไครอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

 เพื่อเพิ่มปริมาณตน
พันธุ ใหเพยีงพอ
สำหรับแจกจาย

 เพื่อเพิ่มปริมาณ
ตนพันธุ ใหเพยีง 
พอสำหรับแจก 

 เพื่อเพิ่มปริมาณตน
พันธุ ใหเพยีงพอ
สำหรับแจกจายพันธุ

 เพื่อเพิ่มปริมาณตน
พันธุ ใหเพยีงพอ
สำหรับแจกจาย

 เพื่อเพิ่มปริมาณตน
พันธุ ใหเพยีงพอ
สำหรับแจกจาย
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พันธุพืชโดยการ
ขยายพันธุพืชดวย
วิธีการตางๆ พัฒนา
วิธีการขยายพันธุ
พืชใหมีประสิทธิ 
ภาพ และเหมาะสม
กับพืชแตละชนิด 
โดยเฉพาะพชืที่
ขยายพันธุยาก 
สำหรับแจกจาย
ใหกับหนวยงาน
ตางๆ เกษตรกร 
และประชาชนที่
ไดรับความเดือด 
รอนจากภัยภิบัติ 
สงเสริมและ
สนับสนุนเกษตรกร
ใหพึ่งพาตนเองได 
โดยการสอนวิธกีาร
ขยายพันธุพืชเพื่อ
การปลูกและ
จำหนายสราง
รายไดในครัวเรือน 

จายพันธุพืชโดย
การขยายพันธุพืช
ดวยวธิีการตางๆ 
พัฒนาวิธกีาร
ขยายพันธุพืชใหมี
ประสิทธิภาพ 
และเหมาะสมกบั
พืชแตละชนิด 
โดยเฉพาะพชืที่
ขยายพันธุยาก 
สำหรับแจกจาย
ใหกับหนวยงาน
ตางๆ เกษตรกร 
และประชาชนที่
ไดรับความเดือด 
รอนจากภัยภิบัติ 
สงเสริมและ
สนับสนุน
เกษตรกรใหพึ่งพา
ตนเองได โดยการ
สอนวิธกีารขยาย 
พันธุพืชเพื่อการ
ปลูกและจำหนาย
สรางรายไดใน
ครัวเรือน 

พืชโดยการขยายพันธุ
พืชดวยวิธกีารตางๆ 
พัฒนาวิธกีารขยาย 
พันธุพืชใหมี
ประสิทธิภาพ และ
เหมาะสมกับพืชแต
ละชนิด โดยเฉพาะ
พืชที่ขยายพันธุยาก 
สำหรับแจกจายให 
กับหนวยงานตางๆ 
เกษตรกร และ
ประชาชนที่ไดรับ
ความเดือดรอนจาก
ภัยภบิัติ สงเสริมและ
สนับสนุนเกษตรกร
ใหพึ่งพาตนเองได 
โดยการสอนวิธกีาร
ขยายพันธุพืชเพื่อ
การปลูกและ
จำหนายสรางรายได
ในครัวเรือน 

พันธุพืชโดยการ
ขยายพันธุพืชดวย
วิธีการตางๆ พัฒนา
วิธีการขยายพันธุพืช
ใหมีประสิทธิภาพ 
และเหมาะสมกบั
พืชแตละชนิด 
โดยเฉพาะพชืที่
ขยายพันธุยาก 
สำหรับแจกจาย
ใหกับหนวยงาน
ตางๆ เกษตรกร 
และประชาชนที่
ไดรับความเดือด 
รอนจากภัยภิบัติ 
สงเสริมและ
สนับสนุนเกษตรกร
ใหพึ่งพาตนเองได 
โดยการสอนวิธกีาร
ขยายพันธุพืชเพื่อ
การปลูกและ
จำหนายสรางรายได
ในครัวเรือน 

พันธุพืชโดยการ
ขยายพันธุพืชดวย
วิธีการตางๆ พัฒนา
วิธีการขยายพันธุ
พืชใหมี
ประสิทธิภาพ และ
เหมาะสมกับพืชแต
ละชนิด โดยเฉพาะ
พืชที่ขยายพันธุยาก 
สำหรับแจกจาย
ใหกับหนวยงาน
ตางๆ เกษตรกร 
และประชาชนที่
ไดรับความเดือด 
รอนจากภัยภิบัติ 
สงเสริมและ
สนับสนุนเกษตรกร
ใหพึ่งพาตนเองได 
โดยการสอนวิธกีาร
ขยายพันธุพืชเพื่อ
การปลูกและ
จำหนายสราง
รายไดในครัวเรือน 

F1A3 2. ปลูกรักษา ดูแลพรรณ
ไม และเก็บบันทึกขอมูล
ภายในโครงการ 
(ศูนยฯ ภูพาน) 

ศูนยฯ ภูพาน 73,000 50 ไร 73,000 50 ไร 73,000 50 ไร 73,000 50 ไร 73,000 50 ไร  

F1A3 3. การขยายพันธุโดยการ
เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ 
(ศูนยฯ ภูพาน) 

ศูนยฯ ภูพาน 122,000 300 โหล 122,000 300 โหล 122,000 300 โหล 122,000 300 โหล 122,000 300 โหล  

F1A3 4. ปลูกรวบรวมรักษา
พรรณพืชภาคตะวันออก
โครงการอนุรักษพันธกุรรม

งานสวนพฤกษศาสตร 
ศูนยศึกษาการพัฒนาเขา
หินซอนฯ 

171,290 13 วงศ 171,290 13 วงศ 171,290 13 วงศ 171,290 13 วงศ 171,290 13 วงศ  



หนา 2266                                                                                                                                                                                                แผนแมบท อพ.สธ.-กปร. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

พืชสมเด็จพระเทพรัตนราช 
สุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
(ศูนยฯ เขาหินซอน) 

F1A3 5. สาธิตพรรณพืชโครงการ 
อพ.สธ. (กจิกรรมปลูก
รักษาพันธุกรรมพืช) 
(ศูนยฯ เขาหินซอน) 

งานพัฒนาที่ดิน ศูนย
ศึกษาการพัฒนาเขาหิน
ซอนฯ 

585,765 50 ไร 585,765 50 ไร 585,765 50 ไร 585,765 50 ไร 585,765 50 ไร  

F1A3 6. อนุรักษพันธกุรรมพืชผัก
และสมุนไพรพื้นบานภาค
ตะวันออก (งานวิชาการ
เกษตรฯ) 
(ศูนยฯ อาวคุงกระเบน) 

1.5 ไร 94,500 80 ชนิด - 80 ชนิด - 80 ชนิด - 80 ชนิด - 80 ชนิด  

F1A3 7. เพาะชำกลาไมปาชาย
เลนไมยืนตน และไม
ประดับเพื่อสงเสริมการ
ปลูกตนไม (งานปาไมฯ) 
(ศูนยฯ อาวคุงกระเบน) 

ศูนยศึกษาการพัฒนาอาว
คุงกระเบนฯ 

300,000 100,000 กลา 300,000 100,000 กลา 300,000 100,000 กลา 300,000 100,000 กลา 300,000 100,000 กลา  

F1A3 8. โครงการปลูกรักษา
พันธุกรรมชางนาว 
(Ochna  integerrima 
(Lour.) Merr.) (งานปาไม) 
(ศูนยฯ อาวคุงกระเบน) 

ศูนยศึกษาการพัฒนาอาว
คุงกระเบนฯ 

20,000 500 ตน 20,000 500 ตน 25,000 500 ตน 25,000 500 ตน 25,000 500 ตน  

F1A3 9. โครงการปลูกรักษา
พันธุกรรมดองดึง 
(Gloriosa superba L.) 
(งานปาไมฯ) 
(ศูนยฯ อาวคุงกระเบน) 

ศูนยศึกษาการพัฒนาอาว
คุงกระเบนฯ 

15,000 200 ตน 15,000 100 ตน - - - - - -  

F1A3 10. โครงการปลูกรักษา
พันธุกรรมกระแทง 
(Pseudodracontium 
kerrii) (งานปาไมฯ) 
(ศูนยฯ อาวคุงกระเบน) 

ศูนยศึกษาการพัฒนาอาว
คุงกระเบนฯ 

- - - - 15,000 100 ตน 15,000 100 ตน 15,000 100 ตน  

F1A3 11. บำรุงรักษาแปลงปลูก
พันธุกรรมพืชเขาเสวยกะป 
เนื้อที่ 97 ไร 

เขาเสวยกะป 97,000 1. เพื่อเก็บรวบรวม
เมล็ดพันธุไมตาม
ฤดูกาล  

97,000 1. เพื่อเก็บรวบ 
รวมเมล็ดพันธุไม
ตามฤดูกาล  

97,000 1. เพื่อเก็บรวบรวม
เมล็ดพันธุไมตาม
ฤดูกาล  

97,000 1. เพื่อเก็บรวบรวม
เมล็ดพันธุไมตาม
ฤดูกาล  

97,000 1. เพื่อเก็บรวบรวม
เมล็ดพันธุไมตาม
ฤดูกาล  
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

(ศูนยฯ หวยทราย) 2. เพื่อรักษาพันธุไม
และทรัพยากร 

2. เพื่อรักษาพันธุ
ไมและทรัพยากร 

2. เพื่อรักษาพันธุไม
และทรัพยากร 

2. เพื่อรักษาพันธุไม
และทรัพยากร 

2. เพื่อรักษาพันธุ
ไมและทรัพยากร 

F1A3 12. ดูแลเสนทางเดินศึกษา
ธรรมชาติและพันธุไมเขา
เสวยกะประยะทาง 700 
เมตร 
(ศูนยฯ หวยทราย) 

ปาเบญจพรรณ 75,000 1. เพื่อเปนแหลง
ศึกษาเรียนรู                       
2. เพื่อเปนแหลง
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ/
นันทนาการ 

75,000 1. เพื่อเปนแหลง
ศึกษาเรียนรู                       
2. เพื่อเปนแหลง
ทองเที่ยวเชิง
นิเวศ/นันทนาการ 

75,000 1. เพื่อเปนแหลง
ศึกษาเรียนรู                       
2. เพื่อเปนแหลง
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ/
นันทนาการ 

75,000 1. เพื่อเปนแหลง
ศึกษาเรียนรู                       
2. เพื่อเปนแหลง
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ/
นันทนาการ 

75,000 1. เพื่อเปนแหลง
ศึกษาเรียนรู                       
2. เพื่อเปนแหลง
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ/
นันทนาการ 

 

F1A3 13. ปลูกรักษาดูแลพันธุไม 
จำนวน 8 แปลง ไดแก 
แปลงบัว แปลงดาหลา 
แปลงหวาย แปลง
หมอขาวหมอแกงลิงแปลง
กลวยไม แปลงสมุนไพร 
แปลงพรรณไมเมืองและ
พรรณไมหายากแปลง
มเหสักขและแปลงสัก
สยามมินทร 
(ศูนยฯ พิกุลทอง) 

1. แปลงบัว 6.7 ไร 
2. แปลงดาหลา 6.11 ไร         
3. แปลงหวาย 10.21 ไร 
4. แปลงหมอขาวหมอแกง 
ลิง 85 ไร   
5. แปลงกลวยไม ภายใน
ศูนยศึกษาและเขาสำนัก  
6. แปลงสมุนไพรภายใน
ศูนยศึกษาฯ 
7. แปลงพรรณไมพื้นเมือง
และพรรณไมหายากใน
แปลง 72 พรรษา   
8. แปลงมเหสักข-สัก
สยามมินทร 9.3  ไร 

31,870 8 แปลง 35,000 8 แปลง 35,000 8 แปลง 35,000 8 แปลง 35,000 8 แปลง  

 รวมจำนวน 13 โครงการ  1,885,425  1,794,055  1,799,055  1,799,055  1,799,055   
F2A4 1. โครงการศึกษา สาธิต 

แปลงอนุรักษผักพื้นเมือง
พื้นบานโดยระบบ
ชลประทานแบบประหยัด
น้ำภายใตสภาวะอากาศ
เปล่ียนแปลงของโลก 
(ศูนยฯ หวยฮองไคร) 

 250,000  250,000  250,000  250,000  250,000   

 1.1  ติดต้ังระบบ
ชลประทานที่ตองการ
ศึกษาวิจยัเปรียบเทยีบใน
แปลงสาธิต ปลูกพืช
ทดลอง เก็บขอมูลการ
เจริญเติบโตทุกระยะต้ังแต

ศูนยศึกษาการพัฒนาหวย
ฮองไครอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

 นำผักพื้นบานจาก
แหลงตางๆในเขต
ภาคเหนือมาปลูก
ภายในแปลงสาธิต
เพื่อศึกษาลักษณะ
การเจริญเติบโต 

 นำผักพื้นบานจาก
แหลงตางๆในเขต
ภาคเหนือมาปลูก
ภายในแปลง
สาธิตเพื่อศึกษา
ลักษณะการเจริญ 

 นำผักพื้นบานจาก
แหลงตางๆในเขต
ภาคเหนือมาปลูก
ภายในแปลงสาธิต
เพื่อศึกษาลักษณะ
การเจริญเติบโต การ

 นำผักพื้นบานจาก
แหลงตางๆในเขต
ภาคเหนือมาปลูก
ภายในแปลงสาธิต
เพื่อศึกษาลักษณะ
การเจริญเติบโต 

 นำผักพื้นบานจาก
แหลงตางๆในเขต
ภาคเหนือมาปลูก
ภายในแปลงสาธิต
เพื่อศึกษาลักษณะ
การเจริญเติบโต 

 



หนา 2268                                                                                                                                                                                                แผนแมบท อพ.สธ.-กปร. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ปลูกออกดอกออกผล
บันทึกลักษณะตางๆทาง
พืชสวนและวิเคราะหขอมูล
ทางสถิติ 

การใหผลผลิตความ
ตานทานโรค แมลง 
เปรียบเทียบ
คุณภาพของผัก
พื้นบานในแปลง
สาธิตจากการใหน้ำ
ในระบบตางๆ และ
ระยะเวลาที่
แตกตางกัน เพือ่
เปรียบเทียบคาชล
ภาระระบบการให
น้ำ เพื่อศึกษา
ระยะเวลาและ
ตนทุนที่ใชต้ังแต
ลงทุนจนถึงจุด คุม
ทุน เพื่อเปนแนว 
ทางในการตัดสินใจ
ในการใชระบบ
ชลประทานในพื้นที่
ขาดแคลนหรือมี
ทรัพยากรนำ้อยาง
จำกัด 

เติบโต การใหผล
ผลิตความตาน 
ทานโรค แมลง 
เปรียบเทียบ
คุณภาพของผัก
พื้นบานในแปลง
สาธิตจากการให
น้ำในระบบตางๆ 
และระยะเวลาที่
แตกตางกัน เพือ่
เปรียบเทียบคา
ชลภาระระบบ
การใหน้ำ เพือ่
ศึกษาระยะเวลา
และตนทุนที่ใช
ต้ังแตลงทุนจนถึง
จุดคุมทุน เพื่อ
เปนแนวทางใน
การตัดสินใจใน
การใชระบบ
ชลประทานใน
พื้นที่ขาดแคลน
หรือมีทรัพยากร
น้ำอยางจำกัด 

ใหผลผลิตความ
ตานทานโรค แมลง 
เปรียบเทียบคุณภาพ
ของผักพื้นบานใน
แปลงสาธิตจากการ
ใหน้ำในระบบตางๆ 
และระยะเวลาที่
แตกตางกัน เพือ่
เปรียบเทียบคาชล
ภาระระบบการใหนำ้ 
เพื่อศึกษาระยะเวลา
และตนทุนที่ใชต้ังแต
ลงทุนจนถึงจุดคุมทุน 
เพื่อเปนแนวทางใน
การตัดสินใจในการ
ใชระบบชลประทาน
ในพื้นที่ขาดแคลน
หรือมีทรัพยากรน้ำ
อยางจำกัด 

การใหผลผลิตความ
ตานทานโรค แมลง 
เปรียบเทียบ
คุณภาพของผัก
พื้นบานในแปลง
สาธิตจากการใหน้ำ
ในระบบตางๆ และ
ระยะเวลาที่
แตกตางกัน เพือ่
เปรียบเทียบคาชล
ภาระระบบการให
น้ำ เพื่อศึกษา
ระยะเวลาและ
ตนทุนที่ใชต้ังแต
ลงทุนจนถึงจุดคุม 
ทุน เพื่อเปนแนว 
ทางในการตัดสินใจ
ในการใชระบบ
ชลประทานในพื้นที่
ขาดแคลนหรือมี
ทรัพยากรนำ้อยาง
จำกัด 

การใหผลผลิต
ความตานทานโรค 
แมลง เปรียบเทียบ
คุณภาพของผัก
พื้นบานในแปลง
สาธิตจากการใหน้ำ
ในระบบตางๆ และ
ระยะเวลาที่
แตกตางกัน เพือ่
เปรียบเทียบคาชล
ภาระระบบการให
น้ำ เพื่อศึกษาระยะ 
เวลาและตนทุนที่
ใชต้ังแตลงทุนจน 
ถึงจุดคุมทุน เพื่อ
เปนแนวทางในการ
ตัดสินใจในการใช
ระบบชลประทาน
ในพื้นที่ขาดแคลน
หรือมีทรัพยากรน้ำ
อยางจำกัด 

F2A4 2. ศึกษาและทดลองปลูก
ผักหวานโดยใชปุยมูลสัตว
ที่แตกตางกัน 
(ศูนยฯ ภูพาน) 

ศูนยฯ ภูพาน 70,000 5 ชนิด 70,000 5 ชนิด 70,000 5 ชนิด 70,000 5 ชนิด 70,000 5 ชนิด  

F2A4 3. งานอนุรักษและใช
ประโยชนที่ไดจากการ
สำรวจเก็บรวบรวม 
(ศูนยฯ พิกุลทอง) 

ศูนยฯพิกุลทอง 26,135 เล้ียงดวงสาคูสู
ชุมชน 

26,000 คัดเลือกพืชวงศ
ขิง-ขาที่มี
ศักยภาพนำมาใช
ประโยชน จำนวน 
1 ชนิด 

26,000 คัดเลือกพืชสมุนไพร
พื้นบานที่มีศักยภาพ
นำมาใชประโยชน 
จำนวน 1 ชนิด 

26,000 คัดเลือกพืช
สมุนไพรพื้นบานที่มี
ศักยภาพนำมาใช
ประโยชน จำนวน 
1 ชนิด 

26,000 คัดเลือกพืช
สมุนไพรพื้นบานที่
มีศักยภาพนำมาใช
ประโยชน จำนวน 
1 ชนิด 

 

 รวมจำนวน 3 โครงการ  346,135  346,000  346,000  346,000  346,000   
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F2A5 1. จัดทำระบบฐานขอมูล
ทรัพยากรธรรมชาติ
เพิ่มเติม แกไขระบบ
ฐานขอมูลใหเปนปจจุบัน 
(ศูนยฯ ภูพาน) 

ศูนยฯ ภูพาน - 12 คร้ัง - 12 คร้ัง - 12 คร้ัง - 12 คร้ัง - 12 คร้ัง  

F2A5 2. การจัดทำฐานขอมูลพืช
สมุนไพรโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(ศูนยฯ เขาหินซอน) 

งานสวนพฤกษศาสตร 
ศูนยศึกษาการพัฒนาเขา
หินซอนฯ 

40,350 100 ชนิด 40,350 100 ชนิด 40,350 100 ชนิด 40,350 100 ชนิด 40,350 100 ชนิด  

F2A5 3. จัดทำฐานขอมูลดำเนิน 
งานของ อพ.สธ. ศูนยฯ
หวยทราย (งานกิจกรรม
ใหม) และจัดซ้ือโนตบุค
พรอมอุปกรณจัดซ้ือกลอง
ถายรูป 
(ศูนยฯ หวยทราย) 

พื้นที่รอบศูนยฯ 39,500 1. เพื่อบันทึกขอมูล
พื้นฐานอพ.สธ.           
2. เพื่อสะดวกใน
การสืบคนขอมูล
ดานทรัพยากร 
3. เพื่อสะดวกใน
การเผยแพร
ประชาสัมพันธ 

- - - - - - - -  

F2A5 4. จัดทำระบบฐานขอมูล
ทรัพยากรธรรมชาติ 
เพิ่มเติมปรับปรุงแกไข
ระบบฐานขอมูลใหเปน
ปจจุบัน 
(ศูนยฯ พิกุลทอง) 

ศูนยฯพิกุลทอง 5,025 1. มีฐานขอมูล
สำรวจการเปล่ียน 
แปลงของชนิดพืชใน
พื้นที่ปกปก 
2. พืชวงศ ขิง-ขา ไม
นอยกวา20ชนิด 
3. ผลสำเร็จจากการ
เล้ียงดวงสาคู 

5,000 1. มีฐานขอมูล
ความหลากหลาย
ของสัตวบก และ
แมลง 
2. มีฐานขอมูล
สมุนไพรพื้นบาน
ไมนอยกวา 20 
ชนิด 

5,000 1. มีฐานขอมูลความ
หลากหลายของสัตว
น้ำ 
2. มีฐานขอมูล
สมุนไพรพื้นบานไม
นอยกวา 20 ชนิด 

5,000 1. มีฐานขอมูลความ
หลากหลายของนก 
2. มีฐานขอมูลของ
พันธุไมทองถิ่นใกล
สูญพันธุไมนอยกวา 
10 ชนิด 

5,000 1. มีฐานขอมูล
ความหลากหลาย
ของเห็ดรา 
2. มีฐานขอมูลของ
พันธุไมทองถิ่นใกล
สูญพันธุไมนอยกวา 
10 ชนิด 

 

 รวมจำนวน 4 โครงการ  84,875  45,350  45,350  45,350  45,350   
F3A7 1. งานสถานแสดงพันธุ

สัตวน้ำเฉลิมพระเกยีรติ 
6 รอบ พระชนมพรรษา 
(งานสงเสริมประมง) 
(ศูนยฯ อาวคุงกระเบน) 

ศูนยศึกษาการพัฒนา
อาวคุงกระเบนฯ 

1,000,000 1 แหง 1,000,000 1 แหง 1,000,000 1 แหง 1,000,000 1 แหง 1,000,000 1 แหง   

 รวมจำนวน 1 โครงการ  1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000   
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F3A8 1. โครงการผลิตและเก็บ
สำรองเมล็ดพันธุผักทั่วไป 
ผักพื้นบาน ผักทองถิ่น และ
พืชไร 
(ศูนยฯ หวยฮองไคร) 

 200,000  200,000  200,000  200,000  200,000   

 1.1 ปลูกและสำรองเมล็ด
พันธ จัดทำชุดเมล็ดพันธุ
เพื่อแจกจายแกหนวยงาน
และประชาชนที่สนใจ
ขอรับเมล็ดพันธุ 

ศูนยศึกษาการพัฒนาหวย
ฮองไครอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

 ผลิตเมล็ดพันธุเพื่อ
สำรองหมุนเวียน
ภายในโครงการเพื่อ
สรางสายพันธุที่ดีที่
มีความแนนอนทาง
พันธุกรรม เพื่อให
สามารถเก็บเกีย่ว
เมล็ดพันธุหมุน 
เวียนเพาะปลูกได
เองลดตนทุนการ
ผลิต ผลิตเมล็ดพันธุ
ใหไดตามจำนวน
เปาหมายของแตละ
ชนิด เพื่อแจกจาย
แกหนวยงาน 
เกษตรกร หรือ
ประชาชนที่สนใจ
ขอรับเมล็ดพันธุ
เพื่อเปนการสงเสริม
การพึ่งพาตนเองลด
คาใชจายที่สามารถ
ลดไดในชีวิตประจำ 
วัน สรางความ
มั่นคงแกชีวิต ทั้งนี้
นับ เปนการอนุรักษ
โดยการปลูกรักษา
หมุนเวียนภายใน
โครงการและเปน
การใชประโยชน
จากการแจกจาย

 ผลิตเมล็ดพันธุ
เพื่อสำรองหมุน 
เวียนภายในโครง 
การเพื่อสรางสาย
พันธุที่ดีที่มีความ
แนนอนทาง
พันธุกรรม เพื่อให
สามารถเก็บเกีย่ว
เมล็ดพันธุหมุน 
เวียนเพาะปลูกได
เองลดตนทุนการ
ผลิต ผลิตเมล็ด
พันธุใหไดตาม
จำนวนเปาหมาย
ของแตละชนิด 
เพื่อแจกจายแก
หนวยงาน 
เกษตรกร หรือ
ประชาชนที่สนใจ
ขอรับเมล็ดพันธุ
เพื่อเปนการสง 
เสริมการพึ่งพา
ตนเองลดคาใช 
จายที่สามารถลด
ไดในชีวิตประจำ 
วัน สรางความ
มั่นคงแกชีวิต 
ทั้งนี้นับเปนการ
อนุรักษโดยการ
ปลูกรักษาหมุน 

 ผลิตเมล็ดพันธุเพื่อ
สำรองหมุนเวียน
ภายในโครงการเพื่อ
สรางสายพันธุที่ดีที่มี
ความแนนอนทาง
พันธุกรรม เพื่อให
สามารถเก็บเกีย่ว
เมล็ดพันธุหมุนเวียน
เพาะปลูกไดเองลด
ตนทุนการผลิต ผลิต
เมล็ดพันธุใหไดตาม
จำนวนเปาหมายของ
แตละชนิด เพื่อแจก 
จายแกหนวยงาน 
เกษตรกร หรือ
ประชาชนที่สนใจ
ขอรับเมล็ดพันธุเพื่อ
เปนการสงเสริมการ
พึ่งพาตนเองลด
คาใชจายที่สามารถ
ลดไดในชีวิตประจำ 
วัน สรางความมั่นคง
แกชีวิต ทั้งนี้นับเปน
การอนุรักษโดยการ
ปลูกรักษาหมุนเวียน
ภายในโครงการและ
เปนการใชประโยชน
จากการแจกจายเพื่อ
เปนพืชอาหารลดคา 
ใชจาย สงเสริมใหมี

 ผลิตเมล็ดพันธุเพื่อ
สำรองหมุนเวียน
ภายในโครงการเพื่อ
สรางสายพันธุที่ดีที่
มีความแนนอนทาง
พันธุกรรม เพื่อให
สามารถเก็บเกีย่ว
เมล็ดพันธุหมุนเวียน
เพาะปลูกไดเองลด
ตนทุนการผลิต 
ผลิตเมล็ดพันธุใหได
ตามจำนวน
เปาหมายของแตละ
ชนิด เพื่อแจกจาย
แกหนวยงาน 
เกษตรกร หรือ
ประชาชนที่สนใจ
ขอรับเมล็ดพันธุเพื่อ
เปนการสงเสริมการ
พึ่งพาตนเองลดคา 
ใชจายที่สามารถลด
ไดในชีวิตประจำวัน 
สรางความมั่นคงแก
ชีวิต ทั้งนี้นับเปน
การอนุรักษโดยการ
ปลูกรักษาหมุน 
เวียนภายในโครง 
การและเปนการใช
ประโยชนจากการ
แจกจายเพื่อเปนพืช

 ผลิตเมล็ดพันธุเพื่อ
สำรองหมุนเวียน
ภายในโครงการ
เพื่อสรางสายพันธุ
ที่ดีที่มีความแน 
นอนทางพันธุกรรม 
เพื่อใหสามารถเก็บ
เกี่ยวเมล็ดพันธุ
หมุนเวียนเพาะ 
ปลูกไดเองลดตน 
ทุนการผลิต ผลิต
เมล็ดพันธุใหไดตาม
จำนวนเปาหมาย
ของแตละชนิด 
เพื่อแจกจายแก
หนวยงาน 
เกษตรกร หรือ
ประชาชนที่สนใจ
ขอรับเมล็ดพันธุ
เพื่อเปนการ
สงเสริมการพึ่งพา
ตนเองลดคาใชจาย
ที่สามารถลดไดใน
ชีวิตประจำวัน 
สรางความมั่นคง
แกชีวิต ทั้งนี้นับ 
เปนการอนุรักษ
โดยการปลูกรักษา
หมุนเวียนภายใน
โครงการและเปน
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

เพื่อเปนพืชอาหาร
ลดคาใชจาย แสง
เสริมใหมีการเพาะ 
ปลูกเพื่อ
รับประทานไดผัก
ปลอดภัยที่ดีตอ
สุขภาพ 

เวียนภายใน
โครงการและเปน
การใชประโยชน
จากการแจกจาย
เพื่อเปนพืช
อาหาร ลดคาใช 
จาย สงเสริมใหมี
การเพาะปลูกเพื่อ
รับประทานไดผัก
ปลอดภัยที่ดีตอ
สุขภาพ 

การเพาะปลูกเพื่อ
รับประทานไดผัก
ปลอดภัยที่ดีตอ
สุขภาพ 

อาหารลดคาใชจาย 
สงเสริมใหมีการ
เพาะปลูกเพื่อ
รับประทานไดผัก
ปลอดภัยที่ดีตอ
สุขภาพ 

การใชประโยชน
จากการแจกจาย
เพื่อเปนพืชอาหาร
ลดคาใชจาย 
สงเสริมใหมีการ
เพาะปลูกเพื่อ
รับประทานไดผัก
ปลอดภัยที่ดีตอ
สุขภาพ 

F3A8 2. .โครงการประชุม
วิชาการและจัดนิทรรศการ"
ทรัพยากรไทย" รวมกับ
โครงการ อพ.สธ. และ
หนวยงาน 
(ศูนยฯ หวยฮองไคร) 

 250,000        250,000   

 2.1 จัดนิทรรศการ รวมกับ
โครงการ อพ.สธ. และ
หนวยงาน 

สถานที่จัดงานนิทรรศการ 
อพ.สธ. 

 เพื่อสรางจิตสำนึก
ในการอนุรักษ
ทรัพยากรแก
ประชาชนและ
ผูสนใจเยี่ยมชม
นิทรรศการนี้ โดย
การจัดนิทรรศการ
จะจัดปเวนป และมี
การเปล่ียนแปลง
สถานที่ในการจัด
แสดงเปล่ียนหมุน 
เวียนไปตามจังหวัด
ตางๆ โดยในป 
งบประมาณ 2565 
จะจัดขึ้นที่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
ซ่ึงการหมุนเวียน
สถานที่นับเปนการ

       เพื่อสรางจิตสำนึก
ในการอนุรักษ
ทรัพยากรแก
ประชาชนและ
ผูสนใจเยี่ยมชม
นิทรรศการนี้ โดย
การจัดนิทรรศการ
จะจัดปเวนป และ
มีการเปล่ียนแปลง
สถานที่ในการจัด
แสดงเปล่ียน 
หมุนเวียนไปตาม
จังหวัดตางๆ โดย
ในปงบประมาณ 
2569 จะจัดขึ้นที่ 
จังหวัดเชียงใหม 
ซ่ึงการหมุนเวียน
สถานที่นับเปนการ
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

กระตุนความอยาก
เรียนรูแกประชาชน 
เยาวชน ที่เขามา
เยี่ยมชมจากความ
แตกตาง ความ
หลากหลายของพืช
ในแตละถิ่นอาศัย
ความโดดเดนที่
แตกตางกันของ
ทรัพยากรของแต
ละศูนยศึกษาการ
พัฒนาอันเนื่องมา 
จากพระราชดำริ 

กระตุนความอยาก
เรียนรูแกประชาชน 
เยาวชน ที่เขามา
เยี่ยมชมจากความ
แตกตาง ความ
หลากหลายของพืช
ในแตละถิ่นอาศัย
ความโดดเดนที่
แตกตางกันของ
ทรัพยากรของแต
ละศูนยศึกษาการ
พัฒนาอันเนื่องมา 
จากพระราชดำริ 

F3A8 3. เพาะขยายพันธุไมปา 
เพื่อแจกจายประชาชน
ทั่วไป 
(ศูนยฯ ภูพาน) 

ศูนยฯ ภูพาน 73,000 10,000 กลา 73,000 10,000 กลา 73,000 10,000 กลา 73,000 10,000 กลา 73,000 10,000 กลา  

F3A8 4. ดูแลรักษา เตรียมความ
พรอมเพื่อรองรับการเขา
ศึกษาดูงานภายในอาคาร
อนุรักษเฉลิมพระเกยีรติ 
และปรับปรุงภูมิทัศนภาย
ในโครงการฯ 
(ศูนยฯ ภูพาน) 

ศูนยฯ ภูพาน 44,000 พื้นที่โครงการฯ 44,000 พื้นที่โครงการฯ 44,000 พื้นที่โครงการฯ 44,000 พื้นที่โครงการฯ 44,000 พื้นที่โครงการฯ  

F3A8 5. ปรับปรุง ซอมแซมปาย
ส่ือความหมาย ปายชือ่
พรรณไม 
(ศูนยฯ ภูพาน) 

ศูนยฯ ภูพาน 44,000 ปายภายใน
โครงการฯ 

44,000 ปายภายใน
โครงการฯ 

44,000 ปายภายในโครงการฯ 44,000 ปายภายใน
โครงการฯ 

44,000 ปายภายใน
โครงการฯ 

 

F3A8 6. การเผยแพรผานส่ือตาง 
ๆ เชน หนังสือ วิดิทัศน 
เว็บไซต ในการประชา 
สัมพันธ 
(ศูนยฯ ภูพาน) 

ศูนยฯ ภูพาน 18,000 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน 
ตาง ๆ 

18,000 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน 
ตาง ๆ 

18,000 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงานตาง ๆ 

18,000 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน 
ตาง ๆ 

18,000 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน 
ตาง ๆ 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F3A8 7. จัดทำแผนพับดาน
พฤกษศาสตรหรือแนะนำ
โครงการ อพ.สธ. 
(ศูนยฯ ภูพาน) 

ศูนยฯ ภูพาน 45,000 3,000 แผน 45,000 3,000 แผน 45,000 3,000 แผน 45,000 3,000 แผน 45,000 3,000 แผน  

F3A8 8. สนับสนุนการดำเนินงาน
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
กับโรงเรียนในพื้นที่รอบ
ศูนยฯ 
(ศูนยฯ ภูพาน) 

ศูนยฯ ภูพาน 30,000 3 โรงเรียน 30,000 3 โรงเรียน 30,000 3 โรงเรียน 30,000 3 โรงเรียน 30,000 3 โรงเรียน  

F3A8 9. สนับสนุนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในการ
ทำฐานทรัพยากรทองถิ่น 
ใหกับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่รวมสนอง
พระราชดำริ 
(ศูนยฯ ภูพาน) 

พื้นที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น รอบศูนยฯ ภูพาน 

30,000 องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่รวมสนอง
พระราชดำริ 
ดำเนินงานสำรวจ
และจัดทำฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น 

30,000 องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่รวม
สนองพระราชดำริ 
ดำเนินงานสำรวจ
และจัดทำฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น 

30,000 องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่รวมสนอง
พระราชดำริ 
ดำเนินงานสำรวจและ
จัดทำฐานทรัพยากร
ทองถิ่น 

30,000 องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่รวมสนอง
พระราชดำริ 
ดำเนินงานสำรวจ
และจัดทำฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น 

30,000 องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่รวมสนอง
พระราชดำริ 
ดำเนินงานสำรวจ
และจัดทำฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น 

 

F3A8 10. จัดนิทรรศการรวมกับ
โครงการอนุรักษพันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(ศูนยฯ ภูพาน) 

สถานที่ตาง ๆ ที่เปน
เจาภาพจัดงานประชุม
วิชาการและนิทรรศการ 

100,000 รวมจัดประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ ที่
มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ 

- - - - - - 100,000 รวมจัดประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ ที่
มหาวิทยาลัยแมโจ 

 

F3A8 11. พัฒนาบุคลากรของ
ศูนยฯ ภูพานเพื่อเปน
วิทยากร 
(ศูนยฯ ภูพาน) 

สถานที่ศึกษาดูงานหรือ
อบรมวิทยากร 

30,000 1 คร้ัง 30,000 1 คร้ัง 30,000 1 คร้ัง 30,000 1 คร้ัง 30,000 1 คร้ัง  

F3A8 12. สาธิตพรรณพืช
โครงการ อพ.สธ. (กิจกรรม
พิเศษเพื่อสนับสนุนการ
อนุรักษพันธกุรรมพืช) 
(ศูนยฯ ภูพาน) 

งานพัฒนาที่ดิน ศูนย
ศึกษาการพัฒนาเขาหิน
ซอนฯ 

- 5,000 กลา - 5,000 กลา - 5,000 กลา - 5,000 กลา - 5,000 กลา  

F3A8 13. การศึกษาดูงานในสวน
สมุนไพรและพรรณไมใน
ศูนยฯ 
(ศูนยฯ เขาหินซอน) 

ศูนยศึกษาการพัฒนาเขา
หินซอนฯ 

- 100,000 ราย - 100,000 ราย - 100,000 ราย - 100,000 ราย - 100,000 ราย  



หนา 2274                                                                                                                                                                                                แผนแมบท อพ.สธ.-กปร. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F3A8 14. การฝกอบรมเยาวชน
ไทยสืบสานปณิธานงานพอ 
(อยูอยางพอเพยีง) 
(ศูนยฯ เขาหินซอน) 

ศูนยศึกษาการพัฒนาเขา
หินซอนฯ 

607,620 300 ราย 607,620 300 ราย 607,620 300 ราย 607,620 300 ราย 607,620   

F3A8 15. จัดทำ webpage 
อพ.สธ. ศูนยฯ 
(ศูนยฯ เขาหินซอน) 

ศูนยศึกษาการพัฒนาเขา
หินซอนฯ 

- ประชาชนทั่วไป
สามารถเขาถึงขอมูล
โครงการ อพ.สธ. 
ของศูนยฯ 

- ประชาชนทั่วไป
สามารถเขาถึง
ขอมูลโครงการ 
อพ.สธ. ของศูนยฯ 

- ประชาชนทั่วไป
สามารถเขาถึงขอมูล
โครงการ อพ.สธ. ของ
ศูนยฯ 

- ประชาชนทั่วไป
สามารถเขาถึงขอมูล
โครงการ อพ.สธ. 
ของศูนยฯ 

- ประชาชนทั่วไป
สามารถเขาถึง
ขอมูลโครงการ 
อพ.สธ. ของศูนยฯ 

 

F3A8 16. จัดต้ังศูนยเรียนรู 
อนุรักษ พัฒนา และใช
ประโยชนทรัพยากรอยาง
ยั่งยืน สูเศรษฐกิจพอเพยีง 
(ศูนยฯ อาวคุงกระเบน) 

หมูบานรอบศูนยศึกษา
การพัฒนาอาวคุงกระเบน
อันเนื่องมาจากพระราช 
ดำริ 

- - 10,000 1 ศูนย - - 10,000 1 ศูนย - -  

F3A8 17. เพิ่มศักยภาพในการ
ดำเนินการของหนวยสาธิต
การเล้ียงสัตวน้ำภายในอาว
คุงกระเบน  (งานสงเสริม
ประมง) 
(ศูนยฯ อาวคุงกระเบน) 

ศูนยศึกษาการพัฒนาอาว
คุงกระเบนฯ 

500,000 1 แหง 500,000 1 แหง 500,000 1 แหง 500,000 1 แหง 500,000 1 แหง  

F3A8 18. ศูนยเรียนรูการทำ
ธนาคารปูเพื่อความอยาง
ยั่งยืนของทรัพยากรปู (งาน
สงเสริมประมง) 
(ศูนยฯ อาวคุงกระเบน) 

ศูนยศึกษาการพัฒนาอาว
คุงกระเบนฯ 

150,000 1 แหง 150,000 1 แหง 150,000 1 แหง 150,000 1 แหง 150,000 1 แหง  

F3A8 19. เสนทางเดินศึกษา
ธรรมชาติ หินสีชมพ ู(เขต
หามลาสัตวปาฯ) 
(ศูนยฯ อาวคุงกระเบน) 

เขตหามลาสัตวปาคุง
กระเบน 

180,000 1 แหง - - 180,000 1 แหง - - 180,000 1 แหง  

F3A8 20. การมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติในพื้นที่คุมครอง 
(เขตหามลาสัตวปาฯ) 
(ศูนยฯ อาวคุงกระเบน) 

เขตหามลาสัตวปาคุง
กระเบน 

30,000 นำเสนอการดำเนิน 
งานในพื้นที่อนุรักษ 

30,000 นำเสนอการ
ดำเนินงานในพื้นที่
อนุรักษ 

30,000 นำเสนอการดำเนิน 
งานในพื้นที่อนุรักษ 

30,000 นำเสนอการดำเนิน 
งานในพื้นที่อนุรักษ 

30,000 นำเสนอการดำเนิน 
งานในพื้นที่อนุรักษ 

 

F3A8 21. งานศึกษาธรรมชาติปา
ชายเลน (งานปาไมฯ) 

ศูนยศึกษาการพัฒนาอาว
คุงกระเบนฯ 

250,000 1 งาน 250,000 1 งาน 300,000 1 งาน 300,000 1 งาน 300,000 1 งาน  
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

(ศูนยฯ อาวคุงกระเบน) 
F3A8 22. โครงการครูปาไม (งาน

ปาไมฯ) 
(ศูนยฯ อาวคุงกระเบน) 

ศูนยศึกษาการพัฒนาอาว
คุงกระเบนฯ 

25,000 1 โรงเรียน 25,000 1 โรงเรียน 25,000 1 โรงเรียน 25,000 1 โรงเรียน 25,000 1 โรงเรียน  

F3A8 23. สงเสริมการเรียนรูและ
สรางจิตสำนึกในการ
อนุรักษพันธกุรรมพืชปา
ชายเลน (งานปาไมฯ) 
(ศูนยฯ อาวคุงกระเบน) 

ศูนยศึกษาการพัฒนาอาว
คุงกระเบนฯ 

150,000 1 งาน 150,000 1 งาน 200,000 1 งาน 200,000 1 งาน 200,000 1 งาน  

F3A8 24. คายวิทยาศาสตรทาง
ทะเล เยาวชนรักษคุง
กระเบน (งานสงเสริม
ประมง) 
(ศูนยฯ อาวคุงกระเบน) 

ศูนยศึกษาการพัฒนาอาว
คุงกระเบนฯ 

350,000 เยาวชนจากโรงเรียน
รอบศูนยฯ 50 คน 

350,000 เยาวชนจาก
โรงเรียนรอบ
ศูนยฯ 50 คน 

350,000 เยาวชนจากโรงเรียน
รอบศูนยฯ 50 คน 

350,000 เยาวชนจากโรงเรียน
รอบศูนยฯ 50 คน 

350,000 เยาวชนจาก
โรงเรียนรอบศูนยฯ 
50 คน 

 

F3A8 25. เผยแพรประชาสัมพันธ
โครงการอนุรักษพันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราช 
ดำริ (อพ.สธ.) ศูนยศึกษา
การพัฒนาอาวคุงกระเบน
อันเนื่องมาจากพระราช 
ดำริ 
(ศูนยฯ อาวคุงกระเบน) 

ศูนยศึกษาการพัฒนาอาว
คุงกระเบนฯ 

- เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงานตางๆ
ของ อพ.สธ.- ศูนยฯ 
อาวคุงกระเบน 

- เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
ตางๆของ อพ.สธ.- 
ศูนยฯ อาวคุง
กระเบน 

- เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงานตางๆ
ของ อพ.สธ.- ศูนยฯ 
อาวคุงกระเบน 

- เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงานตางๆ
ของ อพ.สธ.- ศูนยฯ 
อาวคุงกระเบน 

- เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
ตางๆของ อพ.สธ.- 
ศูนยฯ อาวคุง
กระเบน 

 

F3A8 26. สนับสนุนการดำเนิน 
งานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน ในพื้นที่ศูนย
ศึกษาการพัฒนาอาวคุง
กระเบนอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
(ศูนยฯ อาวคุงกระเบน) 

โรงเรียนรอบศูนยฯ 10,000 1 โรงเรียน 10,000 1 โรงเรียน 10,000 1 โรงเรียน 10,000 1 โรงเรียน 10,000 1 โรงเรียน  

F3A8 27. การจัดประชุมวิชาการ
และนิทรรศการโครงการ
อนุรักษพันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริฯ 
(จัดทุก 2 ป) 
(ศูนยฯ อาวคุงกระเบน) 

พื้นที่จัดประชุมและ
นิทรรศการ อพ.สธ. 

300,000 นำเสนอการดำเนิน 
งานของ อพ.สธ.-
ศูนยศึกษาการ
พัฒนาอาวคุง
กระเบนฯ 

- - - - - - 300,000 นำเสนอการดำเนิน 
งานของ อพ.สธ.-
ศูนยศึกษาการ
พัฒนาอาวคุง
กระเบนฯ 

 



หนา 2276                                                                                                                                                                                                แผนแมบท อพ.สธ.-กปร. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F3A8 28. การสงเสริมเผยแพร
ความรูแกนักเรียนของ
โรงเรียนรอบศูนยฯและ
โรงเรียนสมาชิกและสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน
จำนวน 1 รุน 40 คน 
(ศูนยฯ หวยทราย) 

โรงเรียนรอบศูนยฯ 38,800 1. เพื่อใหนักเรียนมี
ความรูเกี่ยวกับ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชและ
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน     
2. เพื่อนักเรียนทำ
ฐานขอมูล
ทรัพยากร/ชื่อพันธุ
ไมในโรงเรียน 

38,800 1. เพื่อใหนักเรียน
มีความรูเกี่ยวกับ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชและ
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน     
2. เพื่อนักเรียนทำ
ฐานขอมูล
ทรัพยากร/ชื่อพันธุ
ไมในโรงเรียน 

38,800 1. เพื่อใหนักเรียนมี
ความรูเกี่ยวกับ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชและ
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน     
2. เพื่อนักเรียนทำ
ฐานขอมูลทรัพยากร/
ชื่อพันธุไมในโรงเรียน 

38,800 1. เพื่อใหนักเรียนมี
ความรูเกี่ยวกับ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชและ
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน     
2. เพื่อนักเรียนทำ
ฐานขอมูล
ทรัพยากร/ชื่อพันธุ
ไมในโรงเรียน 

38,800 1. เพื่อใหนักเรียนมี
ความรูเกี่ยวกับ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชและ
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน     
2. เพื่อนักเรียนทำ
ฐานขอมูล
ทรัพยากร/ชื่อพันธุ
ไมในโรงเรียน 

 

F3A8 29. การสนับสนุนให
โรงเรียนใน อบต.เทศบาล
ในพื้นที่รอบศูนยฯ สมัคร
เขาเปนสมาชิกสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนเพื่อ
สนับสนุนการดำเนินงานซ่ึง
กันและกัน 
(ศูนยฯ หวยทราย) 

พื้นที่รอบศูนยฯ 56,000 1. เพื่อประชา 
สัมพันธการดำเนิน 
งานตางๆ ของ 
อพ.สธ.                
2. เพื่อสืบสานรักษา
ตอยอดในการ
อนุรักษทรัพยากร
อยางยั่งยืน 

56,000 1. เพื่อประชา 
สัมพันธการดำเนิน 
งานตางๆ ของ 
อพ.สธ.                
2. เพื่อสืบสาน
รักษาตอยอดใน
การอนุรักษ
ทรัพยากรอยาง
ยั่งยืน 

56,000 1. เพื่อประชา 
สัมพันธการดำเนิน 
งานตางๆ ของ 
อพ.สธ.                
2. เพื่อสืบสานรักษา
ตอยอดในการอนุรักษ
ทรัพยากรอยางยั่งยืน 

56,000 1. เพื่อประชา 
สัมพันธการดำเนิน 
งานตางๆ ของ 
อพ.สธ.                
2. เพื่อสืบสานรักษา
ตอยอดในการ
อนุรักษทรัพยากร
อยางยั่งยืน 

56,000 1. เพื่อประชา 
สัมพันธการดำเนิน 
งานตางๆ ของ 
อพ.สธ.                
2. เพื่อสืบสานรักษา
ตอยอดในการ
อนุรักษทรัพยากร
อยางยั่งยืน 

 

F3A8 30. งานการจัดประชุม
วิชาการและนิทรรศการ
โครงการอนุรักษทรัพยากร 
(อพ.สธ) 2 ปตอคร้ัง 
(ศูนยฯ หวยทราย) 

สถานที่ที่หนวยงานรวม
สนองพระราชดำริ รับเปน
เจาภาพ 

70,000 เพื่อนำเสนอผลการ
ดำเนินงานสนอง
พระราชดำริ ของ
ศูนยฯ หวยทราย 

- - - - - - 70,000 เพื่อนำเสนอผลการ
ดำเนินงานสนอง
พระราชดำริ ของ
ศูนยฯ หวยทราย 

 

F3A8 31. สนับสนุนงาน
พฤกษศาสตรโรงเรียนที่
เปนสมาชิกของ อพ.สธ. 
(ศูนยฯ พิกุลทอง) 

โรงเรียนที่เปนสมาชิกสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 

16,600 จำนวน 3 โรงเรียน 
จำนวน 60 ราย           
1. ร.ร เทศบาล 6 
2. ร.ร พิมานวิทย 
3. ร.ร บานสะปอม     

16,600 จำนวน 3 โรงเรียน  
จำนวน 60 ราย   
1. ร.ร ตชด.       
ลีลานนล     
2. ร.ร ตชด.บานตื
องอชางกลปทุมวัน
อนุสรณ13 
3. ร.ร บานละโอ 

16,600 จำนวน 3 โรงเรียน 
จำนวน 60 ราย 
1. ร.ร ตชด. บาน
ไอบือแต   
2. ร.ร บานศาลาใหม   
3. ร.ร วัดพระพุทธ 

16,600 จำนวน 3 โรงเรียน 
จำนวน 60 ราย     

16,600 จำนวน 3 โรงเรียน 
จำนวน 60 ราย     

 

F3A8 32. รวมจัดนิทรรศการ
โครงการอนุรักษพันธกุรรม
พืชฯ 

สถานที่ตางๆ ที่จัดงาน
ประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ 

113,200 งานประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ 30 
ป อพ.สธ. ประโยชน

  100,000 งานประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ
สวนพฤษศาสตร

  100,000 งานประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ
สวนพฤษศาสตร
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

(ศูนยฯ พิกุลทอง) แทแกมหาชน ณ.
มหาวยิาลัยวลัย
ลักษณ จ.
นครศรีธรรมราช 

โรงเรียน ณ.
มหาวิทยาลัยสุรนารี 
จ.นครราชสีมา 

โรงเรียน ณ.
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร จ.
สงขลา 

 รวมจำนวน 32 โครงการ  3,711,220  2,708,020  3,078,020  2,808,020  3,798,020   
  รวมทั้งสิ้น 7 กิจกรรม 

จำนวน 75 โครงการ 
 10,927,000  9,738,120  10,143,120  9,823,120  10,863,120  รวมทั้งสิ้น 

51,494,480 บาท 

 
 
 
 
คำอธิบายเพ่ิมเติม 
F: Frame กรอบการดำเนินงาน ประกอบดวย F1 กรอบการเรียนรูทรัพยากร F2 กรอบการใชประโยชน F3 กรอบการสรางจิตสำนึก 
A: Activity กิจกรรม ประกอบดวย  A1 กิจกรรมปกปกทรัพยากร  A2 กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร  A3 กิจกรรมปลูกรักษาทรพัยากร 
     A4 กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากร  A5 กิจกรรมศูนยขอมูลทรัพยากร  A6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร 
     A7 กิจกรรมสรางจติสำนึกในการอนุรักษทรัพยากร A8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากร 


