
กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ 
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หมายเหตุ

๑ 1. การส ารวจพันธุกรรมไม้ยืนต้นพื้นถิ่นด้ังเดิมใน
พื้นที่ปกปักทรัพยากรของศูนย์ฯ
(ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้)

๑. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
๒. เพื่อส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพของไม้ยืนต้นในพื้นที่
ปกปักทรัพยากรของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ

๑๐๐,๐๐๐ ได้ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ของไม้ยืนต้น ใน
พื้นที่ปกปักทรัพยากร แปลงที่ 1 ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วย
ฮ่องไคร้ฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนอนุรักษ์และและใช้
ประโยชน์ต่อไป

๑ 2. การส ารวจความหลากหลายพืชพื้นล่างใน
พื้นที่ปกปักทรัพยากรของศูนย์ฯ พื้นที่ 8,500 ไร่
(ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้ฯ)

1. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
2. เพื่อส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพของไม้พื้นล่างในพื้นที่
ปกปักทรัพยากรของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ

๑๐๐,๐๐๐ ได้ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ของไม้พื้นล่าง ใน
พื้นที่ปกปักทรัพยากร แปลงที่ 1 ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วย
ฮ่องไคร้ฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนอนุรักษ์และและใช้
ประโยชน์ต่อไป

๑ 3. ส ารวจและเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นการใช้
ประโยชน์พันธุกรรมพืชด้ังเดิมในพื้นที่อนุรักษ์
ทรัพยากรของศูนย์ฯ
(ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้ฯ)

1. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
2. เพื่อส ารวจและเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์
พันธุกรรมพืชด้ังเดิมในพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรของศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ

๖๐,๐๐๐ ได้ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช
ด้ังเดิมในพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วย
ฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
วางแผนอนุรักษ์และและใช้ประโยชน์ต่อไป

๑ 4. การท าแนวกันไฟในพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากร
ของศูนย์ฯ พื้นที่ 250 ไร่
(ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้ฯ)

1. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
2. เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟป่าที่ส่งผลเสียในพื้นที่อนุรักษ์
ทรัพยากร ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
3. เพื่อไม่ให้เกิดการลุกลามของไฟป่าในพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากร 
ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
4. เพื่อป้องกันไม่ให้ต้นพืชในพื้นที่อนุรักษ์เกิดความเสียหายจาก
ไฟป่า

๕๐,๐๐๐

กลุ่ม G9   กลุ่มหน่วยงานสนับสนุน หน่วยงานสนองพระราชด าริ ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ (กปร.)

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

ตารางการสรุปโครงการวิจยัสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ  งบประมาณแผ่นดิน ในงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๒

ตารางสรปุแผนปี 62_กปร.
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๑ 5. โครงการป้องกันดูแลรักษาพื้นที่แปลงอนุรักษ์
ทรัพยากร (ท าแนวกันไฟ ระยะทาง 2 กิโลเมตร)
(ศูนย์ฯ ภูพานฯ)

1. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
2. เพื่อป้องกันดูแลสภาพพื้นที่ไม่ให้ได้รับความเสียหายจากการ
เกิดไฟป่า คน และสัตว์เล้ียง
3. เพื่อป้องกันและอนุรักษ์พรรณไม้ที่มีอยู่ในแปลงให้คงอยู่
4. เพื่อคงความสมบูรณ์ของธรรมชาติและระบบนิเวศ

๕๐,๐๐๐ 1. พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น
2. มีความสมบูรณ์และความหลากหลายของพรรณไม้เพิ่มขึ้น

๑ 6. ส ารวจท ารหัสประจ าต้นไม้ และบันทึกพิกัด 
GPS ต าแหน่งที่พบพืช สัตว์ จุลินทรีย์ หรือ
ทรัพยากรต่างๆ พื้นที่ 100 ไร่
(ศูนย์ฯ ภูพานฯ)

1. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
2. ทราบถึงต าแหน่งที่พบของพืช สัตว์ป่า จุลินทรีย์หรือทรัพยากร
อื่นๆ
3. เพื่อน าข้อมูลจากการส ารวจและท ารหัสต้นไม้ไปจัดเป็น
ฐานข้อมูล ซ่ึงง่ายต่อการจัดการ
4. เพื่อเป็นฐานข้อมูลและแนวทางในการด าเนินงานต่อไป

๕๐,๐๐๐ 1. พื้นที่มีแปลงย่อย ง่ายต่อการเข้าเก็บข้อมูลและการจัดการ
ด้านอื่นๆ
2. พันธุ์ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่มีรหัส มีฐานข้อมูลระบุ
ต าแหน่งถิ่นก าเนิดและมีข้อมูลการเจริญเติบโตด้านความสูงและ
ขนาดต้นหรือเส้นรอบต้นไม้

๑ 7. โครงการส ารวจติดตามการเปล่ียนแปลงของ
ระบบนิเวศของทรัพยากร
(ศูนย์ฯ ภูพานฯ)

1. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
2. ทราบถึงความเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศและทรัพยากร
3. เป็นฐานข้อมูลในเร่ืองของระบบนิเวศและทรัพยากร
4. เป็นแนวทางในการรักษาความสมบูรณ์ของธรรมชาติและ
ระบบนิเวศ

๕๐,๐๐๐ ๑. ทราบข้อมูลการเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศและทรัพยากร
๒. ทราบถึงความสมบูรณ์และความหลากหลายของพรรณไม้เพิ่ม
มากขึ้นหรือลดลง
๓. มีฐานข้อมูลในเร่ืองของระบบนิเวศและทรัพยากร
๔. มีข้อมูลที่เป็นแนวทางในการรักษาความสมบูรณ์ของธรรมชาติ
และระบบนิเวศ

๑ 8. ส ารวจพรรณไม้ในป่าเดิม
(ศูนย์ฯ เขาหินซ้อน)

1. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
2. เพื่ออนุรักษ์พืชพรรณและความหลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศและด าเนินการเป็นธนาคารพืชพรรณ

๒๐,๐๐๐ รวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพร ไม้มงคล พรรณไม้เกียรติประวัติในพื้นที่
 15 ไร่ จ านวน 1,400 ชนิด และขยายพันธุ์เพื่อแจกจ่าย 
รวมทั้งการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร เช่น  สบู่ว่านสาวหลง 
สบู่เหลวอาบน้ าขมิ้นชัน แชมพูดอกอัญชัน ครีมนวดผมดอก
อัญชัน ยาหม่องผสมสมุนไพรเสลด พังพอน น้ ามันไพลเขาหิน
ซ้อน เป็นต้น

ตารางสรปุแผนปี 62_กปร.
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๑ 9. ปกปักรักษาทรัพยากรป่าชายเลนและป่า
ชายหาดในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้ง
กระเบนฯ (งานป่าไม้)
(ศูนย์ฯ อ่าวคุ้งกระเบนฯ)

๑. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
๒. ดูแลรักษาพันธุ์ไม้ป่าชายเลน พื้นที่ ๑,๑๒๒ ไร่
๓. ดูแลรักษาพันธุ์ไม้ป่าชายหาด ๒๗ ไร่
4. เพื่อศึกษาการพัฒนาการของสังคมพืชป่าชายเลน
5. เพื่อเป็นตัวชี้วัดด้านการพัฒนาป่าไม้ (ป่าชายเลน)
6. เพื่ออนุรักษ์แหล่งแม่พันธุ์ไม้ตามธรรมชาติ
7. เพื่อใช้เป็นแหล่งศึกษา-ทดลอง วิจัย ด้านป่าชายเลนและป่า
ชายหาด

๒๐๐,๐๐๐ 1. ทราบพัฒนาการของต้นไม้และป่าไม้ทั้งทางด้านการ
เจริญเติบโต โครงสร้างป่า การร่วงหล่นของซากพืชเพื่อใช้ในการ
จัดการทรัพยากรป่าชายเลน พร้อมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมและ
อนุรักษ์พันธุกรรมป่าชายเลนเพื่อให้ประชาชนและเยาวชนเกิด
จิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรในพื้นที่
๑. พื้นที่ป่าชายเลน ๑,๑๒๒ ไร่ และป่าชายหาด ๒๗ ไร่ ได้รับ
การดูแลรักษาไม่ให้ถูกลักลอบตัดไม้ท าลายป่า และบุกรุกพื้นที่
๒. เป็นแหล่งศึกษา-วิจัย ด้านป่าชายเลนและป่าชายหาด

๑ ๑0. ปกปักทรัพยากรป่าบกเขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้ง
กระเบน (งานเขตห้ามล่าฯ)
(ศูนย์ฯ อ่าวคุ้งกระเบนฯ)

๑. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
๒. ป้องกันรักษาป่าในพื้นที่ ๑๑,๓๗๐ ไร่
๓. ปกปักรักษาทรัพยากรที่มีอยู่เดิม และพืชที่หายาก
๔. เพิ่มความหนาแน่นของพันธุ์พืชในป่า ทั้งพืชประจ าถิ่นและพืช
สมุนไพร
๕. ปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับพันธุ์พืชให้มีความถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน
๖. สร้างจิตส านึกรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

๑,๗๐๐,๐๐๐ ๑. ได้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
๒. การมีส่วนร่วมของชุมชน
๓. มีความสมดุลของระบบนิเวศน์ การตัดไม้ท าลายป่าลดลง

๑ 11. อนุรักษ์พันธุกรรมไม้ตะบัน Xylocarpus 
rumphii ( Kostle) Mabberley แบบนอกถิ่น 
(ex situ conservation ) (งานป่าไม้)
(ศูนย์อ่าวคุ้งกระเบน)

1. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
2. เพื่อปกปัก อนุรักษ์พันธุกรรมไม้ตะบันไว้ไม่ให้สูญหายหรือ
เส่ียงต่อการสูญพันธุ์
3. ขยายพันธุ์ต้นตะบันในพื้นที่เส่ียงภัยไม่ให้สูญพันธุ์ไปจากพื้นที่
เส่ียงมาปลูกรักษาไว้

๑๐๐,๐๐๐ 1. ได้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการเจริญเติบโต การอยู่รอดและการ
กระจายพันธุ์ของต้นตะบันเพื่อการศึกษาต่อเนื่อง
2. ได้พื้นที่ที่เป็นพิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติที่มีชีวิตของพรรณไม้
ตะบันพรรณไม้พื้นถิ่น และเป็นกรณีศึกษาเพื่อการขยายผลใน
ด้านการให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
3. ได้ข้อมูลที่ใช้เป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของป่า ที่ได้รับ
การฟื้นฟูโดยสภาพธรรมชาติ

ตารางสรปุแผนปี 62_กปร.
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๑ ๑2. ส ารวจพันธุ์ไม้บริเวณพื้นที่ปกปักของศูนย์ฯ 
ห้วยทราย พื้นที่ ๑,๔๐๐ ไร่
(ศูนย์ฯ ห้วยทรายฯ)

พื้นที่เป้าหมาย เขาเสวยกะปิ เขาทอง  เขาบ่อขิง เขาน้อย ๘๐,๐๐๐ ไม่ได้ระบุ

๑ ๑3. จัดท าแนวกันไฟ ยาว ๓๒ กิโลเมตร
(ศูนย์ฯ ห้วยทรายฯ)

พื้นที่เป้าหมาย รอบพื้นที่ปกปักของศูนย์ฯ ห้วยทรายฯ ๑๖๔,๔๘๐ ไม่ได้ระบุ

๑ ๑4. โครงการจัดท าเส้นทางเดินศึกษาพันธุ์ไม้ป่า
เต็งรัง ระยะทาง ๖๐๐ เมตร
(ศูนย์ฯ ห้วยทรายฯ)

พื้นที่ปกปักของศูนย์ฯ เขาบ่อขิง ๖๐,๐๐๐ ไม่ได้ระบุ

๑ 15. กิจกรรมปกปักทรัพยากร
(ศูนย์ฯ พิกุลทองฯ)

1. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
2. เพื่อเป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่น ส าหรับเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของชุมชน
3. เพื่อเป็นฐานข้อมูลเบื้องต้นของทรัพยากรในท้องถิ่น

๓๕,๐๐๐ 1. ขอบเขตพื้นที่ปกปักทรัพยากรสวนนกเป็ดน้ า เนื้อที่ 85 ไร่
2. รวบรวมต้นไม้ในพื้นที่สวนนกเป็ดน้ า จัดท ารหัสและรหัสพิกัด
เพื่อจัดท าเป็นฐานข้อมูล
3.มีอาสาสมัครปกปักรักษาทรัพยากรในพื้นที่

๒ 1. การส ารวจและเก็บรวบรวมพันธุกรรมถั่ว
(ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้ฯ)

1. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
2. ส ารวจและเก็บรวบรวมพันธุ์ ถั่วพูจากศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ในเขตพื้นที่ใกล้เคียง 50
 กิโลเมตรจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ และในเขตป่า
สงวนแห่งชาติขุนแม่กวง

๒๐๐,๐๐๐ 1. ได้ความหลากหลายทางพันธุกรรมของถั่วพูจากแหล่งต่าง ๆ
2. ทราบลักษณะการเจริญเติบโต ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
และความแตกต่างของถั่วพูจากแหล่งต่างๆ ที่เก็บมา
3. พัฒนาศักยภาพของผักพื้นบ้านที่มีอยู่ในท้องถิ่น ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับชุมชน
4. น าไปต่อยอดส าหรับการใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมยา
รักษาโรค
5. เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ส าหรับการเรียนรู้ของเกษตรกร 
นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่เข้ามา
ศึกษาดูงาน

ตารางสรปุแผนปี 62_กปร.
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๒ ๒. การส ารวจและเก็บรวบรวมพืชสมุนไพร
พื้นบ้านวงศ์ขิงข่า ที่มีศักยภาพในการสกัดน้ ามัน
หอมระเหย
(ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้ฯ)

๑. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
๒. ส ารวจและรวบรวมชนิดพืชในวงศ์ขิงข่า (Zingiberaceae) ที่มี
ศักยภาพในการสกัดเอาน้ ามันหอมระเหยอย่างน้อย ๕ ชนิด
๓. เปรียบเทียบปริมาณน้ ามันหอมระเหยและองค์ประกอบทาง
เคมีของน้ ามันหอมระเหยที่สกัดได้
๔. คัดเลือกพืชที่มีศักยภาพในการสกัดเอาน้ ามันหอมระเหยมาใช้
ประโยชน์อย่างน้อย ๒ ชนิด

๑๕๔,๐๐๐ ทราบฐานข้อมูลความหลากหลายทางพันธุกรรมชองพืชวงศ์ขิงข่า
ในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ และรวบรวมเพื่อ
อนุรักษ์ และปลูกอนุรักษ์ในแปลง (ex situ conservation) 
ต่อไป

๒ ๓. การส ารวจและเก็บรวบรวมพันธุกรรม 
กล้วยไม้ป่า
(Surveying and Collection of Wild Orchid)
(ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้ฯ)

๑. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
๒. ศึกษาและเก็บข้อมูลทางนิเวศวิทยากล้วยไม้ ข้อมูลด้าน
ความสัมพันธ์ของสังคมพืช และข้อมูลด้านวิวัฒนาการของ
กล้วยไม้ธรรมชาติที่เกิดจากการเปล่ียน แปลงของของนิเวศ และ
ส่ิงแวดล้อมของที่อยู่อาศัยเดิมกับถิ่นนอาศัยใหม่
๓. ขยายพันธุ์และเพิ่มปริมาณต้นกล้วยไม้ให้เพียงพอต่อการ
ศึกษาวิจัยต่อเนื่อง โดยเฉพาะการศึกษาศักยภาพในการใช้
ประโยชน์ 
๔. จัดเตรียมต้นพันธุ์กล้วยไม้ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
เผยแพร่ความรู้ในบริเวณเส้นทางเดินธรรมชาติของศูนย์ ตลอดจน
โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของศูนย์ฯ ในอนาคต

๓๐๐,๐๐๐ ๑. มีข้อมูลความหลากหลายทางพันธุกรรมของกล้วยไม้ป่า
๒. ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับความ สัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการ
เจริญ เติบโตของกล้วยไม้ในสภาพนิเวศ วิทยาที่แตกต่างกัน
๓. มีต้นกล้วยไม้ชนิดต่างๆ เพิ่มมากขึ้นจากการขยายพันธุ์ตาม
ธรรมชาติและการขยายพันธุ์โดยนักวิจัย
๔. ได้พื้นที่ในการเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตของกล้วยไม้ใน
ป่าแบบต่างๆ
๕. สร้างจิตส านึกด้านอนุรักษ์ส่ิง แวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่ประชาชน

ตารางสรปุแผนปี 62_กปร.
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๒ 4. การส ารวจเห็ดป่าในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ
(ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้ฯ)

1. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
2. ติดตามการเปล่ียนแปลง การกระจายพันธุ์ของเห็ดป่าภายใน
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ในแต่ละฤดูกาลการออกดอก
ของเห็ดป่า
3.  รวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ ที่จะต้องบันทึกไว้ในฐานข้อมูล
ทรัพยากรเห็ดป่าภายในศูนย์ฯ
4. ศึกษาตัวอย่างเห็ดป่าและเก็บตัวอย่างของเห็ดป่าชนิดต่างๆ 
เพื่อการศึกษาต่อยอด
5. ศึกษาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อม
6. ศึกษาการใช้ประโยชน์
7. เก็บตัวอย่างเห็ดป่าในรูปแบบของตัวอย่างดอง เพื่อใช้ใน
การศึกษา

๑๐๐,๐๐๐ 1. ได้ข้อมูลเกี่ยวกับชนิดและลักษณะโครงสร้างพื้นฐานของเห็ด
ป่าแต่ละชนิดที่พบในศูนย์ฯ
2. ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพพื้นที่และสภาพแวดล้อมที่เห็ดป่าแต่
ละชนิดเจริญเติบโต
3. ได้ข้อมูลการน าเห็ดป่าไปใช้ประโยชน์
4. มีตัวอย่างดองของเห็ดป่า ส าหรับเป็นตัวอย่างในการศึกษาใน
อนาคต

๒ 5. โครงการส ารวจรวบรวมทรัพยากร ธรรมชาติ
ต่างๆ เขตรัศมี 50 กิโลเมตร
(ศูนย์ฯ ภูพานฯ)

๑. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
๒. เพื่อทราบถึงข้อมูลของทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ
๓. เพื่อเป็นฐานข้อมูลในเร่ืองของทรัพยากรธรรมชาติ
๔. เพื่อคงความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ

๕๐,๐๐๐ ๑. ทราบถึงชนิดและจ านวนของทรัพยากรธรรมชาติ
๒. ทราบถึงความสมบูรณ์และความหลากหลายของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
๓. สามารถคงความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ

๒ 6. เก็บรวบรวมทรัพยากรเพื่อท าตัวอย่างแห้ง/
ดอง/เพาะขยาย (โดยเก็บในรูปเมล็ด, ต้นพืช, 
ชิ้นส่วนต่างๆ)
(ศูนย์ฯ ภูพานฯ)

๑. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
๒. เพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับพืชที่เก็บ
ตามตัวอย่าง
๓. เพื่อมีตัวอย่างที่ชัดเจนในการเปรียบเทียบหาข้อมูล จาก
ทรัพยากรตัวอย่าง
๔. เพื่อเป็นส่ือในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับทรัพยากร ธรรมชาติ

๗๕,๐๐๐ ๑. มีข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้านทรัพยากร
๒. มีตัวอย่างที่ชัดเจนในการเปรียบเทียบหาข้อมูลด้านทรัพยากร
๓. มีส่ือในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ

ตารางสรปุแผนปี 62_กปร.
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๒ 7. ส ารวจรวบรวมพืชสมุนไพรป่า
(ศูนย์ฯ ภูพานฯ)

๑. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
๒. เพื่อทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับพืชสมุนไพรป่าในพื้นที่
๓. เพื่อเป็นฐานข้อมูลในเร่ืองของพืชสมุนไพรป่า
๔. เพื่อรวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพรป่าไว้ให้คงอยู่

๕๐,๐๐๐ ๑. ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับพืชสมุนไพรป่าในพื้นที่รัศมี ๕๐ 
กิโลเมตร
๒. มีฐานข้อมูลในเร่ืองของพืชสมุนไพรป่า
๓. ช่วยรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุนไพรพื้นบ้าน รักษาพันธุ์พืช
สมุนไพรป่าไว้ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

๒ 8. การส ารวจเก็บรวบรวมพันธุ์พืชหายากและพืช
สมุนไพร ในรัศมีห่าง จากศูนย์ฯ 50 กิโลเมตร 
(10 ชนิด)
(ศูนย์ฯ เขาหินซ้อนฯ)

1. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
2. เพื่ออนุรักษ์พืชพรรณและความหลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศและด าเนินการเป็นธนาคารพืชพรรณ

๒๕,๐๐๐ ได้พันธุ์พืชหายากชนิดใหม่ๆในรัศมี 50 กิโลเมตร จ านวน 10 
ชนิด

๒ 9. รวบรวมตัวอย่างพรรณไม้แห้ง (400 ตัวอย่าง)
(ศูนย์ฯ เขาหินซ้อนฯ)

1. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
2. เพื่ออนุรักษ์พืชพรรณและความหลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศและด าเนินการเป็นธนาคารพืชพรรณ

๔๐,๐๐๐ ตัวอย่างพรรณไม้แห้งยอดสะสมรวม 400 ตัวอย่าง

๒ 10. รวบรวมตัวอย่างพรรณไม้ดอง (50 ตัวอย่าง)
(ศูนย์ฯ เขาหินซ้อนฯ)

1. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
2. เพื่ออนุรักษ์พืชพรรณและความหลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศและด าเนินการเป็นธนาคารพืชพรรณ

๕,๐๐๐ ตัวอย่างพรรณไม้ดองยอดสะสมรวม 50 ตัวอย่าง

๒ 11. รวบรวมตัวอย่างผลหรือเมล็ด (50 ตัวอย่าง)
(ศูนย์ฯ เขาหินซ้อนฯ)

1. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
2. เพื่ออนุรักษ์พืชพรรณและความหลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศและด าเนินการเป็นธนาคารพืชพรรณ

๗,๕๐๐ ตัวอย่างผลหรือเมล็ดสะสม รวม 50 ตัวอย่าง

ตารางสรปุแผนปี 62_กปร.
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๒ 12. ส ารวจและรวบรวมชนิดของหอยในพื้นที่
ชายหาดแหลมเสด็จ ชายหาดเจ้าหลาวและพื้นที่
ใกล้เคียง ในพื้นที่อ่าวคุ้งกระเบนและพื้นที่
ใกล้เคียง (งานส่งเสริมประมง)
(ศูนย์ฯ อ่าวคุ้งกระเบน)

๑. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
๒. เพื่อตรวจสอบหาชนิดพันธุ์และความหนาแน่นของส่ิงมีชีวิต
กลุ่มมอลลัสกา ที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศชายฝ่ังต่าง ๆ ในพื้นที่
เป้าหมาย
๓. เพื่อทราบถึงความหลากหลายของสัตว์น้ าในกลุ่มมอลลัสกา 
และความ สัมพันธ์กับระบบนิเวศต่าง ๆ ในพื้นที่
๔. เพื่อใช้เป็นหลักฐานข้อมูลของสัตว์น้ าในกลุ่มมอลลัสกา ของ 
อพ.สธ.พื้นที่อ่าวคุ้งกระเบน ส าหรับการเรียนการสอนและ
ศึกษาวิจัย

๕๐,๐๐๐ ๑. ทราบถึงชนิดพันธุ์สัตว์น้ าในกลุ่มมอลลัสกา หอย หมึกทะเล
ชนิดต่าง ๆ
๒. ทราบถึงความหลากหลายทางชีวภาพ ที่บอกถึงความสัมพันธ์
กับระบบนิเวศนั้น ๆ
๓. ใช้เป็นหลักฐานข้อมูล เพื่อใช้ในการศึกษาวิจัย การเรียนการ
สอน การอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝ่ัง

๒ 13. โครงการส ารวจความหลากหลายทาง
ชีวภาพทางทะเลบริเวณเกาะช่องสะบ้า ต.คลอง
ขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
(งานส่งเสริมประมง)
(ศูนย์ฯ อ่าวคุ้งกระเบน)

1. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
2. เพื่อส ารวจตรวจสอบหาชนิดพันธุ์ (species list)ของส่ิงมีชีวิต
กลุ่มปะการัง (Cnidaria) กลุ่มกุ้งปู (Crustacean) กลุ่มหอย 
(Mollusca) กลุ่มเม่นทะเลปลิงทะเลดาวทะเล(Echinoderm), 
กลุ่มปลา และกลุ่มพืชน้ า ที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศชายฝ่ังต่างๆใน
พื้นที่เป้าหมาย
3. เพื่อทราบถึงความหลากหลายทางชีวภาพของส่ิงมีชีวิตกลุ่ม
ปะการัง กลุ่มกุ้งปู กลุ่มหอย กลุ่มเม่นทะเลปลิงทะเลดาวทะเล 
กลุ่มปลา และกลุ่มพืชน้ า ความ สัมพันธ์ของชนิดของส่ิงมีชีวิตใน
กลุ่มต่างๆกับระบบนิเวศในพื้นที่
4. ใช้เป็นฐานข้อมูลของส่ิงมีชีวิตในทุกกลุ่มของ อพ.สธ. พื้นที่อ่าว
คุ้งกระเบนฯ ส าหรับการเรียนการสอนและศึกษา วิจัย

๓๕๐,๐๐๐ 1. สามารถทราบถึงชนิดพันธุ์ของส่ิงมีชีวิตกลุ่มปะการัง 
(Cnidaria) กลุ่มกุ้งปู (Crustacean) กลุ่มหอย(Mollusca) กลุ่ม
เม่นทะเล ปลิง ทะเลดาวทะเล (Echinoderm), กลุ่มปลา และ
กลุ่มพืชน้ าชนิดต่าง ๆ ที่พบได้ในระบบนิเวศที่ส าคัญในเขตพื้นที่
เป้าหมาย
2. สามารถทราบถึงความหลาก หลายชีวภาพที่บอกถึงความ 
สัมพันธ์ของชนิดของส่ิงมีชีวิตกับระบบนิเวศนั้นๆ
3. สามารถใช้เป็นฐานข้อมูล เพื่อใช้ในการศึกษาวิจัย การเรียน
การสอน การอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝ่ัง

๒ 14. การส ารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรต่าง ๆ
(ศูนย์ฯ ห้วยทรายฯ)

พื้นที่เป้าหมาย อ่างเก็บน้ าป่าละอู อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๓๐,๐๐๐ ไม่ได้ระบุ
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๒ 15. กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 
ส ารวจความหลากหลายของผีเส้ือในพื้นที่ของ
ศูนย์ฯ
(ศูนย์ฯ พิกุลทองฯ)

1. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
2. เพื่อเป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่น ส าหรับเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของชุมชน
3. เพื่อเป็นฐานข้อมูลเบื้องต้นทรัพยากรในท้องถิ่น

๕๐,๐๐๐ ได้ข้อมูลความหลากหลายของผีเส้ือในพื้นที่ของศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทองฯ

๓ 1. การปลูกรักษาพันธุกรรมถั่วพู 
(Psophocarpus tetragonolobus)
(ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้ฯ)

1. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
2. ปลูกรักษาพันธุกรรมถั่วพู ที่ได้ส ารวจและเก็บรวบรวมมาไว้
ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริเพื่อเพิ่มปริมาณศึกษาลักษณะการเจริญเติบโตและ
ความสมบูรณ์แข็งแรง

๑๐๐,๐๐๐ 1. ทราบลักษณะการเจริญเติบโต ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
ความแตกต่างในกลุ่มของถั่วพูจากแหล่งต่างๆ ที่เก็บมา และการ
เจริญเติบโตในพื้นที่เก็บรวมรวม
2. ทราบวิธีการปลูกและการขยายพันธุ์ รวมทั้งการกระตุ้นการ
งอกที่ดีและเหมาะสม
3. มีความหลากหลายทางพันธุกรรมของถั่วพู
4. เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ส าหรับการเรียนรู้ของเกษตรกร 
นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่เข้ามา
ศึกษาดูงาน

๓ ๒. ดูแลรักษาพันธุกรรมพืช ในพื้นที่อนุรักษ์
ทรัพยากร ที่เกิดและเจริญเติบโตภายในพื้นที่ปก
ปักทรัพยากรศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ พื้นที่ ๒๕๐ ไร่
(ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้ฯ)

๑. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
๒. พัฒนาพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ศึกษาดูงานตามธรรมชาติ
๓. จัดท าป้ายแสดงข้อมูลเกี่ยวกับต้นพืชแต่ละชนิดที่มีในพื้นที่
อนุรักษ์ทรัพยากร

๑๗๐,๐๐๐ ๑. ได้พื้นที่ที่เป็นที่รวบรวมพรรณพืชทั้งพืชด้ังเดิมและพืชที่น ามา
ปลูกรักษา
๒. ได้พื้นที่ที่เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ ที่มีชีวิตของพรรณไม้ต่างๆ  
เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ เพื่อให้ความรู้ และกระตุ้นให้เกิด
จิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรตามแนวพระราชด าริ
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๓ ๓. โครงการส ารวจ รวบรวม เพาะพันธุ์ เพื่อ
อนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่าท้องถิ่น
(ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้ฯ)

๑. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
๒. เพื่อรักษาชนิดพันธุ์ไม้ป่าและชนิดพันธุ์ไม้พื้นบ้านท้องถิ่นใน
ประเทศเป็นหลัก
๓. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและผลิตเมล็ดและหรือต้นไว้เพื่อท าการ
เพาะปักช าขยายพันธุ์ไม้ป่าและพันธุ์ไม้พื้นบ้านท้องถิ่นในประเทศ
เป็นหลัก
๔. เพื่อขยายพันธุ์พืชทั่วไปที่มีคุณสมบัติเหมาะแก่การใช้
ประโยชน์ตามแนวพระราชด าริ และไม่รบกวนระบบนิเวศ
๕. เพื่อเป็นแหล่งศึกษา เรียนรู้ วิจัย และปฏิบัติงานด้าน
พฤกษศาสตร์ การอนุรักษ์ การเก็บรักษา การขยายพันธุ์ รวมถึง
การใช้ประโยชน์แบบยั่งยืน

๑๐,๒๐๐ ๑. น าแนวพระราชด าริ ในด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ไปสู่
การปฏิบัติการจริง
๒. สามารถเก็บรักษาชนิดพันธุ์ไม้ป่าและพันธุ์ไม้พื้นบ้านท้องถิ่น 
ไม่ให้สูญหายหรือสูญพันธุ์
๓. สร้างแหล่งรวบรวมและผลิตเมล็ดหรือต้นไว้เพื่อขยายพันธุ์ 
แจกจ่าย และใช้ประโยชน์เชิงปรับปรุงฟื้นฟูระบบนิเวศและการ
ด ารงชีพ
๔. ขยายทั้งพืชพื้นถิ่นและพันธุ์พืชต่างถิ่นที่ไม่รบกวนระบบนิเวศ
๕. มีแหล่งศึกษา เรียนรู้ วิจัย และใช้ประโยชน์แบบยั่งยืน

๓ ๔. ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช อพ.สธ. จ านวน ๒๘ 
ชนิดในพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากร ภายในศูนย์ฯ 
พื้นที่ ๒๕๐ ไร่
(ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้ฯ)

๑. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
๒. ปลูกรักษาและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชต่างถิ่นที่ อพ.สธ. ส่งมาให้
ปลูกจ านวน ๒๘ ชนิด
๓. ติดตามการอยู่รอดและอัตราการเจริญเติบโตของต้นพืช
๔. ขยายพันธุ์เพื่อปลูกเพิ่มในพื้นที่ปลูกรักษา
๕. เพื่อศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะต่าง ๆ ของต้นพืช

๑๘๐,๐๐๐ ๑. ได้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการเจริญเติบโต และการกระจาย
พันธุ์ของพืชอนุรักษ์
๒. ได้ข้อมูลรายละเอียดลักษณะของ ต้นพืชเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน
ในการศึกษาต่อเนื่อง
๓. เป็นแหล่งสนับสนุนต้นพันธุ์พืชอนุรักษ์ของ อพ.สธ.เพื่อการใช้
ประโยชน์
๔. ได้พื้นที่ที่เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ ที่มีชีวิตของพรรณไม้ต่างถิ่น
 เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ

๓ 5. แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติของพืชสมุนไพร
พื้นที่บ้าน วงศ์ขิง-ข่า
(ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้ฯ)

๑. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
๒. จัดท าพื้นที่ปลูกรวบรวมพันธุกรรมพืชสมุนไพรพื้นบ้านให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติและท าเส้นทางเดินศึกษาตามธรรมชาติ
ของพืชสมุนไพรพื้นบ้าน วงศ์ขิง-ข่า

๑๐๐,๐๐๐ ๑. สร้างแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติแห่งใหม่
๒. สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ของคนในท้องถิ่น
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๓ 6. แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติผักวงศ์ถั่ว
(ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้ฯ)

๑. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
๒. ปลูกรักษาพันธุกรรมผักขี้หูดและถั่วพูที่ได้ส ารวจและเก็บ
รวบรวมมาไว้ภายในศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้ฯ เพื่อเพิ่มปริมาณ ศึกษา
ลักษณะการเจริญเติบโต และความสมบูรณ์แข็งแรงของพืชทั้งสอง
ชนิด

๑๐๐,๐๐๐ เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ ส าหรับการ
เรียนรู้ของเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ ตลอดจน
บุคคลทั่วไปที่เข้ามาศึกษาดูงาน รวมทั้งมีเมล็ดพันธุ์ที่เก็บไว้
ส าหรับแจกจ่ายให้กับผู้ที่สนใจทั้งภาครัฐและเอกชน

๓ 7. ปลูกรักษา ดูแลพรรณไม้ และเก็บบันทึกข้อมูล
(ศูนย์ฯ ภูพานฯ)

๑. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
๒. เพื่อป้องกันการสูญพันธุ์ของพันธุกรรมพืช
๓. เพื่อรักษาพันธุ์พืชไว้ในพื้นที่ปลอดภัยจากการเข้าท าลายของ 
คน สัตว์เล้ียงหรือภัยธรรมชาติ

๕๐,๐๐๐ ๑. มีสถานที่รวบรวมพันธุ์พืช ป้องกันการสูญพันธุ์
๒. มีสถานที่ศึกษาดูงานด้านพฤกษศาสตร์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิง
เรียนรู้
๓. มีข้อมูลด้านการเจริญเติบโตและฐานข้อมูลพันธุ์พืชที่ปลูกทุก
ชนิด

๓ 8. เพาะขยายพันธุ์พันธุกรรมพืชที่ได้จาก
กิจกรรมที่ ๒ (กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวม
ทรัพยากร)
(ศูนย์ฯ ภูพานฯ)

๑. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
๒. เพื่อเป็นการเพิ่มจ านวนชนิดพันธุ์ไม้ที่มีค่าและมีประโยชน์ต่อ
ชุมชน
๓. เพื่อน าพันธุ์พืชมาขยายพันธุ์และปลูกในพื้นที่ที่ปลอดภัย

๓๐,๐๐๐ ๑. สามารถเพิ่มจ านวนชนิดและเพิ่มปริมาณพันธุ์ไม้ที่มีค่าและมี
ประโยชน์ต่อชุมชน
๒. มีข้อมูลสถิติการงอกและรอดตายของกล้าไม้

๓ 9. ดูแลรักษาผักหวานป่าที่ปลูกทดลอง
(ศูนย์ฯ ภูพานฯ)

๑. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
๒. เพื่อศึกษาทดลองรูปแบบที่ดีที่สุดในการปลูกขยายพันธุ์
ผักหวานป่า
๓. เพื่อศึกษาทดลองเพื่อสร้างอาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน

๓๐,๐๐๐ ๑. มีรูปแบบที่ดีที่สุดในการปลูกขยายพันธุ์ผักหวานป่า
๒. เพิ่มแนวทางอาชีพให้กับต่อชุมชนต่อไป

๓ 10. การปลูกรักษาพันธุกรรมเตยเปียก
(ศูนย์ฯ เขาหินซ้อนฯ)

๑. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ. สธ.
๒. เพื่อน าพืชที่ได้ส ารวจขึ้นทะเบียนรหัสต้นของพืชที่มีอยู่เดิม
และหายากใกล้สูญพันธุ์ เพื่อไปปลูกรักษาไว้ในพื้นที่ที่ปลอดภัย

๑๐,๐๐๐ 1. พรรณพืชในโครงการ ได้รับการปกปักรักษาและขยายพันธุ์
2. พื้นที่แปลงสาธิตโครงการ มีความสะอาด เรียบร้อย มี
ทัศนียภาพสวยงาม
3. ผู้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ได้รับความรู้เกี่ยวกับงาน อพ.สธ.

๓ 11. การปลูกรักษาพันธุกรรมหวายหนามขาว
(ศูนย์ฯ เขาหินซ้อนฯ)

๑. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ. สธ.
๒. เพื่อน าพืชที่ได้ส ารวจขึ้นทะเบียนรหัสต้นของพืชที่มีอยู่เดิม
และหายากใกล้สูญพันธุ์ เพื่อไปปลูกรักษาไว้ในพื้นที่ที่ปลอดภัย

๒๕,๐๐๐ 1. พรรณพืชในโครงการ ได้รับการปกปักรักษาและขยายพันธุ์
2. พื้นที่แปลงสาธิตโครงการ มีความสะอาด เรียบร้อย มี
ทัศนียภาพสวยงาม
3. ผู้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ได้รับความรู้เกี่ยวกับงาน อพ.สธ.
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๓ 12. การปลูกรักษาพันธุกรรมพืชสมุนไพรไล่แมลง
(ศูนย์ฯ เขาหินซ้อนฯ)

1. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
2. เพื่ออนุรักษ์พืชพรรณและความหลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศและด าเนินการเป็นธนาคารพืชพรรณ

๔๔,๐๙๘ 1. พรรณพืชในโครงการ ได้รับการปกปักรักษาและขยายพันธุ์
2. พื้นที่แปลงสาธิตโครงการ มีความสะอาด เรียบร้อย มี
ทัศนียภาพสวยงาม
3. ผู้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ได้รับความรู้เกี่ยวกับงาน อพ.สธ.

๓ 13. การปลูกรักษาพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ พรรณ
ไม้หอม พันธุ์ไม้เล้ือย
(ศูนย์ฯ เขาหินซ้อนฯ)

1. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
2. เพื่ออนุรักษ์พืชพรรณและความหลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศและด าเนินการเป็นธนาคารพืชพรรณ

๒๗๐,๐๐๐ 1. พรรณพืชในโครงการ ได้รับการปกปักรักษาและขยายพันธุ์
2. พื้นที่แปลงสาธิตโครงการ มีความสะอาด เรียบร้อย มี
ทัศนียภาพสวยงาม
3. ผู้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ได้รับความรู้เกี่ยวกับงาน อพ.สธ.

๓ 1๔. การปลูกรักษาพันธุกรรมพืชผักพื้นบ้าน
(ศูนย์ฯ เขาหินซ้อนฯ)

1. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
2. เพื่ออนุรักษ์พืชพรรณและความหลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศและด าเนินการเป็นธนาคารพืชพรรณ

๒๐๐,๐๐๐ 1. พรรณพืชในโครงการ ได้รับการปกปักรักษาและขยายพันธุ์
2. พื้นที่แปลงสาธิตโครงการ มีความสะอาด เรียบร้อย มี
ทัศนียภาพสวยงาม
3. ผู้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ได้รับความรู้เกี่ยวกับงาน อพ.สธ.

๓ 1๕. การปลูกรักษาพันธุกรรมพืชวงศ์ขิง ข่า
(ศูนย์ฯ เขาหินซ้อนฯ)

1. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
2. เพื่ออนุรักษ์พืชพรรณและความหลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศและด าเนินการเป็นธนาคารพืชพรรณ

๒๔,๐๐๐ แปลงรวบรวมพันธุ์พืชวงศ์ขิงข่า พื้นที่ 2 ไร่ จ านวน 40 ชนิด 12
 สกุล

๓ 16. การปลูกรักษาพันธุกรรมพืชวงศ์ยาง
(ศูนย์ฯ เขาหินซ้อนฯ)

1. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
2. เพื่ออนุรักษ์พืชพรรณและความหลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศและด าเนินการเป็นธนาคารพืชพรรณ

๑๐,๐๐๐ แปลงรวบรวมพันธุ์พืชวงศ์ยาง พื้นที่ 1 ไร่ จ านวน 25 ชนิด 8 
สกุล

๓ 1๗. การปลูกรักษาพันธุกรรมพืชวงศ์มะเกลือ
(ศูนย์ฯ เขาหินซ้อนฯ)

1. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
2. เพื่ออนุรักษ์พืชพรรณและความหลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศและด าเนินการเป็นธนาคารพืชพรรณ

๑๐,๐๐๐ แปลงรวบรวมพันธุ์พืชวงศ์มะเกลือ พื้นที่ 2 ไร่  จ านวน 16 ชนิด
 1 สกุล

๓ 18. การปลูกรักษาพันธุกรรมพืชวงศ์จ าปี
(ศูนย์ฯ เขาหินซ้อนฯ)

1. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
2. เพื่ออนุรักษ์พืชพรรณและความหลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศและด าเนินการเป็นธนาคารพืชพรรณ

๑๐,๐๐๐ แปลงรวบรวมพันธุ์พืชวงศ์จ าปี พื้นที่ 0.5 ไร่ จ านวน 10 ชนิด 3
 สกุล
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๓ 19. การปลูกรักษาพันธุกรรมพืชวงศ์แค
(ศูนย์ฯ เขาหินซ้อนฯ)

1. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
2. เพื่ออนุรักษ์พืชพรรณและความหลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศและด าเนินการเป็นธนาคารพืชพรรณ

๑๐,๐๐๐ แปลงรวบรวมพันธุ์พืชวงศ์แค พื้นที่ 0.5 ไร่  จ านวน 20 ชนิด 
14 สกุล

๓ 20. การปลูกรักษาพันธุกรรมพืชวงศ์สะเดา
(ศูนย์ฯ เขาหินซ้อนฯ)

1. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
2. เพื่ออนุรักษ์พืชพรรณและความหลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศและด าเนินการเป็นธนาคารพืชพรรณ

๑๐,๐๐๐ แปลงรวบรวมพันธุ์พืชวงศ์สะเดา พื้นที่ 2 ไร่ จ านวน 12 ชนิด 
10 สกุล

๓ 21. การปลูกรักษาพันธุกรรมพืชวงศ์ถั่ว
(ศูนย์ฯ เขาหินซ้อนฯ)

1. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
2. เพื่ออนุรักษ์พืชพรรณและความหลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศและด าเนินการเป็นธนาคารพืชพรรณ

๑๐,๐๐๐ แปลงรวบรวมพันธุ์พืชวงศ์ถั่ว  พื้นที่ 1 ไร่ จ านวน 90 ชนิด 40 
สกุล

๓ 22. การปลูกรักษาพันธุกรรมพืชวงศ์มะเด่ือ
(ศูนย์ฯ เขาหินซ้อนฯ)

1. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
2. เพื่ออนุรักษ์พืชพรรณและความหลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศและด าเนินการเป็นธนาคารพืชพรรณ

๑๐,๐๐๐ แปลงรวบรวมพันธุ์พืชวงศ์มะเด่ือ  พื้นที่ 1 ไร่ จ านวน 25 ชนิด 
8 สกุล

๓ 23. การปลูกรักษาพันธุกรรมพืชวงศ์ปาล์ม
(ศูนย์ฯ เขาหินซ้อนฯ)

1. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
2. เพื่ออนุรักษ์พืชพรรณและความหลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศและด าเนินการเป็นธนาคารพืชพรรณ

๑๐,๐๐๐ แปลงรวบรวมพันธุ์พืชวงศ์ปาล์ม พื้นที่ 2 ไร่ จ านวน 35 ชนิด 
18 สกุล

๓ 24. การปลูกรักษาพันธุกรรมพืชวงศ์กระดังงา
(ศูนย์ฯ เขาหินซ้อนฯ)

1. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
2. เพื่ออนุรักษ์พืชพรรณและความหลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศและด าเนินการเป็นธนาคารพืชพรรณ

๑๐,๐๐๐ แปลงรวบรวมพันธุ์พืชวงศ์กระดังงา พื้นที่ 2 ไร่ จ านวน 56 ชนิด
 24 สกุล

๓ 25. การปลูกรักษาพันธุกรรมพืชวงศ์เข็ม
(ศูนย์ฯ เขาหินซ้อนฯ)

1. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
2. เพื่ออนุรักษ์พืชพรรณและความหลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศและด าเนินการเป็นธนาคารพืชพรรณ

๑๐,๐๐๐ รวบรวมพันธุ์พืชวงศ์เข็ม พื้นที่ 0.5 ไร่ จ านวน 10 ชนิด 9 สกุล

๓ 26. การปลูกรักษาพันธุกรรมพืชวงศ์อังกาบ
(ศูนย์ฯ เขาหินซ้อนฯ)

1. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
2. เพื่ออนุรักษ์พืชพรรณและความหลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศและด าเนินการเป็นธนาคารพืชพรรณ

๑๐,๐๐๐ แปลงรวบรวมพันธุ์พืชวงศ์อังกาบ พื้นที่ 1 ไร่ จ านวน 12 ชนิด 7
 สกุล
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๓ 27. การปลูกรักษาพันธุกรรมพืชวงศ์เปล้า
(ศูนย์ฯ เขาหินซ้อนฯ)

1. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
2. เพื่ออนุรักษ์พืชพรรณและความหลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศและด าเนินการเป็นธนาคารพืชพรรณ

๑๐,๐๐๐ แปลงรวบรวมพันธุ์พืชวงศ์เปล้าพื้นที่ 1 ไร่ จ านวน 19 ชนิด 12
 สกุล

๓ 28. ปลูกรักษาพันธุกรรมพืชสมุนไพร
ป่าชายเลนป่าชายหาด และสมุนไพร
พื้นบ้าน (งานป่าไม้)
(ศูนย์ฯ อ่าวคุ้งกระเบนฯ)

๑. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
๒. อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ป่าชายหาด และพืชสมุนไพร
พื้นบ้าน พื้นที่ ๑๐ ไร่
๓. เป็นแหล่งรวบรวม และรักษาทรัพยากรป่าชายเลน ป่า
ชายหาดและสมุนไพรพื้นบ้าน
๔. เป็นสถานศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรป่าชายเลน ป่าชายหาดและ
สมุนไพรพื้นบ้าน และพรรณไม้มงคลพระราช ทาน 76 จังหวัด
๕. สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร แก่เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป

๑๕๐,๐๐๐ 1. พันธุกรรมพืชป่าชายเลน ป่าชายหาด และพืชสมุนไพร
พื้นบ้าน พื้นที่ 10 ไร่ ได้รับการปกป้องมิให้สูญหาย
2. เป็นแหล่งเก็บเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าชายเลน ป่าชายหาด และพืช
สมุนไพรพื้นบ้าน
3. เป็นแหล่งศึกษาและเป็นผลิต รวมถึงขยายพันธุ์พืชสมุนไพรป่า
ชายเลน ป่าชายหาด และสมุนไพร พื้นบ้าน
4. เพื่อเสริมสร้างเยาวชน และประชาชนของประเทศให้เกิด
จิตส านึก  เห็นความส าคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากร
5. เป็นแหล่งศึกษาเกี่ยวกับพรรณไม้มงคลพระราชทาน 76 
จังหวัด

๓ 29. เพาะช ากล้าไม้ป่าชายเลน ป่าชายหาด ไม้
ยืนต้น และไม้ดอก-ไม้ประดับ (งานป่าไม้)
(ศูนย์ฯ อ่าวคุ้งกระเบนฯ)

๑. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
๒. เพาะช ากล้าไม้ป่าชายเลน ๔๐,๐๐๐ กล้า, ไม้ยืนต้นและไม้
ดอกไม้ประดับ ๖๐,๐๐๐ กล้า
๓. สนับสนุนกล้าไม้ต่าง ๆ ที่ได้ด าเนินการเพาะ ให้แก่ประชาชน 
และหน่วยงานต่าง ๆ
๔. สร้างจิตส านึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร
๕. เผยแพร่องค์ความรู้เร่ืองการเพาะช ากล้าไม้ ให้กับผู้ที่สนใจ

๓๐๐,๐๐๐ ๑. ประชาชนมีส่วนร่วมในการปลูกพรรณไม้ต่าง ๆ เป็นการสร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร
๒. พื้นที่บริเวณชายฝ่ังทะเล พื้นที่สาธารณะ พื้นที่ว่างเปล่า มี
ต้นไม้เพิ่มมากขึ้น
๓. ช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน
๔. ประชาชนมีความรู้เร่ืองการเพาะช ากล้าไม้ และน าไปใช้
ประโยชน์ ในพื้นที่ของตนเองได้
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๓ 30. ปลูกและรวบรวมผักพื้นบ้าน และสมุนไพร
พื้นบ้านภาคตะวันออก (งานวิชาการเกษตร)
(ศูนย์ฯ อ่าวคุ้งกระเบนฯ)

๑. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
๒. พัฒนาศักยภาพการผลิตผักพื้นบ้าน และจัดเป็นแหล่งรวบรวม
ผักพื้นบ้านภาคตะวันออก
๓. เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้สนใจ
๔. สนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกร หันมาปลูกผักพื้นบ้าน
๕. ขยายผลไปสู่ผู้ที่สนใจ น าไปประกอบอาชีพหรือเป็นรายได้เสริม
๖. ผลิตต้นพันธุ์ผักพื้นบ้าน เพื่อจ าหน่ายและแจกจ่ายให้เกษตรกร
 หรือหน่วยงานที่สนใจ

๕๐,๐๐๐ ๑. มีแปลงรวบรวมพันธุ์ผักพื้นบ้านของภาคตะวันออก
๒. เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการผลิตผักพื้นบ้าน และ
น าไปประกอบอาชีพได้
๓. ได้ผลิตต้นพันธุ์ผักพื้นบ้าน เพื่อจ าหน่ายและสนับสนุน
หน่วยงานที่สนใจ
๔. เป็นการพัฒนาอาชีพการเกษตร ให้มีความยั่งยืน และเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

๓ 31. ปลูกรักษาพันธุกรรมไม้ตะบัน (งานป่าไม้)
(ศูนย์ฯ อ่าวคุ้งกระเบนฯ)

1. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
2. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม และรักษาพันธุกรรมไม้ตะบันไม่ให้สูญ
หายไปจากพื้นที่

๕๐,๐๐๐ 1. พันธุกรรมไม้ตะบันได้รับการดูแล
2. สร้างความสวยงามให้แก่ภูมิทัศน์บริเวณชายฝ่ังทะเล

๓ 32. บ ารุงรักษาแปลงปลูกทรัพยากร เนื้อที่ ๙๗ ไร่
(ศูนย์ฯ ห้วยทรายฯ)

พื้นที่เป้าหมาย เขาเสวยกะปิ ๙๗,๐๐๐ ไม่ได้ระบุ

๓ 33. ดูแลเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติและพันธุ์ไม้
 ยาว ๗๐๐ เมตร
(ศูนย์ฯ ห้วยทรายฯ)

พื้นที่เป้าหมาย เขาเสวยกะปิ ๗๕,๐๐๐ ไม่ได้ระบุ

๓ 34. กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร
(ศูนย์ฯ พิกุลทองฯ)

1. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
2.เพื่อเป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่น ส าหรับเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของชุมชน
3.เพื่อเป็นฐานข้อมูลเบื้องต้นของทรัพยากรในท้องถิ่น

๗๐,๐๐๐ ปลูกรักษาทรัพยากร จ านวน 8 แปลง ได้แก่
1. บัว
2. ดาหลา
3. หวาย
4. หม้อข้าวหม้อแกงลิง
5. กล้วยไม้
6. พืชสมุนไพร
7. พรรณไม้พื้นเมืองและพรรณไม้หายาก
8. มเหสักข์และสักสยามินทร์
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๔ ๑. ผลของพื้นที่ในการเพาะปลูกต่อปริมาณ และ 
คุณภาพของน้ ามันหอมระเหยจากพืชสมุนไพร
วงศ์ขิงข่า
(ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้ฯ)

๑. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
๒. เพื่อศึกษาผลของการปลูกพืชสมุนไพร พื้นบ้านวงศ์ขิงข่าในแต่
ละพื้นที่ต่อคุณภาพและปริมาณของน้ ามันหอมระเหย

๑๕๐,๐๐๐ ๑. ทราบสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการปลูกพืชวงศ์ขิงข่า ที่ส่งผล
ให้มีน้ ามันหอมระเหยคุณภาพดี
๒. ทราบสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการปลูกพืชวงศ์ขิงข่า ที่ส่งผล
ให้สร้างน้ ามันหอมระเหยเพิ่มมากขึ้น

๔ ๒. การศึกษาการปลูกข้าวก่ าเพื่อคัดเมล็ดพันธุ์ใน
พื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ
(ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้ฯ)

๑. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
๒. ปลูกเพื่อคัดเลือกพันธุ์ข้าวก่ าให้ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ
และตรงลักษณะประจ าพันธุ์
๓. เพื่อให้ได้ข้าวก่ าพันธุ์ห้วยฮ่องไคร้ ๑ ปลูกขยายผลให้เกษตรกร
พื้นที่รอบศูนย์ฯ ต่อไป
๔. เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมข้าวก่ าพื้นที่ศูนย์ ศึกษาการพัฒนาห้วย
ฮ่องไคร้ อันเนื่อง มาจากพระราชด าริ
๕. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และสามารถขยายผลสู่เกษตรกร

๑๕๐,๐๐๐ ๑. ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวก่ าห้วยฮ่องไคร้ ๑ ที่ได้มาตรฐาน
๒. ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวก่ าที่เหมาะสมในพื้นที่
๓. ได้อนุรักษ์พันธุกรรมข้าวก่ าในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วย
ฮ่องไคร้ฯ
๔. เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้พันธุ์ข้าวก่ าให้แก่บุคคลที่เข้ามาศึกษาดู
งาน ในศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้ฯ
๕. ออกเป็นพันธุ์รับรองพันธุ์โดยกรมการข้าวหรือกรมวิชาการ
เกษตรต่อไป

๔ ๓. การศึกษาการใช้ประโยชน์พันธุกรรมผักขี้หูด  
(Raphanus sativus Linn var. caudatus 
Alef) และถั่วพู (Psophocarpus 
tetragonolobus)
(ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้ฯ)

๑. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
๒. เพื่อรวบรวมพันธุ์ ผักขี้หูดและพืชถั่วพูจากพื้นที่รอบศูนย์ฯ ใน
เขตรัศมี 50 กิโลเมตร เขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ อ าเภอแม่ริม 
และอ าเภอสารภี
๓. ศึกษาลักษณะการเจริญเติบโต การปลูกการดูแลรักษา และ
ความต้านทานโรคแมลง
๔. คัดเลือกต้นที่มีลักษณะดีทางพืชสวนต่างๆ เช่น ออกดอกเร็ว 
ให้ผลผลิตสูง ฝักมีขนาดใหญ่ ตรง ล าต้นต้ังตรงแข็งแรง ต้านทาน
ต่อโรคและแมลงและทดสอบรสชาติของฝัก
๕. จัดจ าแนกกลุ่มผักขี้หูดและถั่วพูจากแหล่งต่างๆ 
๖. แจกจ่ายเมล็ดพันธุ์และส่งเสริมให้มีการปลูกอย่างแพร่หลาย 
เพื่อเป็นพืชอาหารของชาวบ้านและในเชิงการค้า

๒๐๐,๐๐๐ ๑. ทราบความหลากหลายทางพันธุกรรมและความใกล้ชิดทาง
พันธุกรรมของผักขี้หูดและถั่วพูจากแหล่งต่างๆ ที่น ามาเก็บ
รวบรวมไว้
๒. ทราบปริมาณสารอาหารและสาระส าคัญที่เป็นประโยชน์ต่อ
มนุษย์
๓. ทราบวิธีการและส่วนต่างๆที่น ามาใช้ประโยชน์ในเชิงภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน
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๔ ๔. การศึกษาการใช้ประโยชน์ของน้ ามันหอม
ระเหยจากพืชวงศ์ขิงข่าและการพัฒนาเคร่ืองอบ
ชาด้วยพลังงานไมโครเวฟ
(ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้ฯ)

๑. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
๒. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาเชียงดาแต่งกล่ินด้วยน้ ามันหอมระเหย
๓. เพื่อออกแบบและพัฒนาเคร่ืองอบชาไมโครเวฟต้นแบบ

๔๐๐,๐๐๐ ๑. ได้ใช้ประโยชน์จากพืชวงศ์ขิงข่าในการน ามาสกัดน้ ามันหอม
ระเหย
๒. ได้ชาเชียงดาที่ผ่านการแต่งกล่ินด้วยน้ ามันหอมระเหย จากพืช
วงศ์ขิงข่า
๓. ได้เคร่ืองอบแห้งแบบหมุนโดยใช้คล่ืนไมโครเวฟ ส าหรับ
น าไปใช้อบ แห้งพืชสมุนไพรต่าง ๆ

๔ ๕. ศึกษาการกระจายตัวของประชากรนกยูงไทย
ในถิ่นที่อยู่อาศัยในธรรมชาติ บริเวณศูนย์ศึกษา
การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่อง มาจาก
พระราชด าริ
(ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้ฯ)

๑. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
๒. จัดการแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารให้แก่นกยูง
๓. สร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศป่าไม้
๔. ศึกษาพฤติกรรมและแพร่แหล่งที่อยู่อาศัยของนกยูงในป่า
ธรรมชาติ อีกทั้งเป็นการปรับปรุงพันธุกรรมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
๕. เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต เป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต
๖. เป็นการปลูกฝังและการตะหนักในการอนุรักษ์นกยูง โดยความ
ร่วมมือของทุกฝ่าย

๓๐๐,๐๐๐ สามารถเรียนรู้และเข้าใจถึงพฤติกรรมของนกยูงในป่าธรรมชาติ 
รวมทั้งเป็นสถานที่เผยแพร่ความรู้ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อประชาชน
และเข้าใจถึงการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ ทรัพยากรสัตว์ป่า 
และส่ิงแวดล้อมส าหรับนกยูงก็ได้มีแหล่ง ที่อยู่อาศัยและอาหารที่
สมบูรณ์ขึ้น

๔ ๖. การศึกษาสารส าคัญในเห็ดป่าเพื่อเป็นแนวทาง
ในการน าไปใช้ประโยชน์
(ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้ฯ)

๑. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
๒. ส ารวจและเก็บรวบรวมดอกเห็ดที่ส ารวจพบเห็ดป่าภายใน
ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้ฯ
๓. ศึกษาสารส าคัญที่มีในดอกเห็ดที่ส ารวจพบแต่ละชนิด 
โครงสร้างพื้นฐานของดอกเห็ดป่าที่พบภายในศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้ฯ

๒๐๐,๐๐๐ ๑. ได้ข้อมูลเกี่ยวกับชนิดและลักษณะโครงสร้างพื้นฐานของเห็ด
ป่าแต่ละชนิดที่พบในศูนย์ฯ
๒. ได้ข้อมูลเกี่ยวสารส าคัญในเห็ดแต่ละชนิดเพื่อเป็นแนวทางใน
การน าไปใช้ประโยชน์ในอนาคต
๓. มีตัวอย่างดองของเห็ดป่า ส าหรับเป็นตัวอย่างในการศึกษาใน
อนาคต รวมทั้งเป็นตัวอย่างให้ผู้ที่เข้ามาเรียนรู้ในศูนย์ฯ ได้ศึกษา
ต่อไป
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๔ ๗. ศึกษาและทดลองปลูกเพื่อขยายพันธุ์ พืชสู่
ชุมชน
(ศูนย์ฯ ภูพานฯ)

๑. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
๒. ศึกษาและทดลองปลูกพืชหายาก เช่น พืชสมุนไพร พืชอาหาร 
กลับสู่ชุมชน
๓. ขยายพันธุ์พืชที่มีค่าหายากเหล่านั้นให้มากขึ้น
๔. เพื่อคงความสมบูรณ์และหลาก หลายของพืชในท้องถิ่น

๑๐๐,๐๐๐ ๑. สามารถขยายพันธุ์พืชมีค่าที่มีค่าหายากให้เพิ่มมากขึ้น
๒. สามารถคงความสมบูรณ์และหลากหลายของพืชในท้องถิ่น

๔ 8. พัฒนาการผลิตผักและสมุนไพรพื้นบ้านที่มี
ศักยภาพในเชิงการค้า (งานวิชาการเกษตร)
(ศูนย์ฯ อ่าวคุ้งกระเบนฯ)

๑. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
๒. พัฒนาศักยภาพการผลิตผักพื้นบ้าน และจัดเป็นแหล่งรวบรวม
ผักพื้นบ้านในเชิงการค้า
๓. เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้สนใจ
๔. สนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกร หันมาปลูกผักพื้นบ้านเพิ่ม
มากขึ้น
๕. ขยายผลไปสู่ผู้ที่สนใจ น าไปประกอบอาชีพหรือเป็นรายได้เสริม
๖. เพื่อผลิตต้นพันธุ์ผักพื้นบ้านเพื่อจ าหน่ายและแจกจ่ายให้ผู้ที่
สนใจ

๙๐,๐๐๐ ๑. มีการพัฒนาการผลิตผักและสมุนไพรพื้นบ้าน
๒. เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการผลิตผักและสมุนไพร
พื้นบ้าน สามารถน าไปประกอบอาชีพได้
๓. เป็นการพัฒนาอาชีพการเกษตรให้มีความยั่งยืน และเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

๔ 9. การศึกษาวิจัยการออกดอก ออกผล 
(Phenology) และการใช้ประโยชน์ สนทราย 
(Baeckea frutescens L.) เพื่อการอนุรักษ์นอก
ถิ่นก าเนิด (งานพัฒนาป่าไม้)
(ศูนย์ฯ อ่าวคุ้งกระเบนฯ)

1. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
2. เพื่อให้ทราบถึงช่วงเวลาของการออกดอก ออกผล ของสนทราย
3. เพื่อศึกษาถึงเทคนิค และขั้นตอนในการเพาะขยายพันธุ์สน
ทราย ทั้งวิธีการอาศัยเพศ และไม่อาศัยเพศ
4. เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์จากสนทราย
5. เพื่อส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนในการเพาะขยายพันธุ์สน
ทราย, การใช้ประโยชน์ และเพื่อเป็นการอนุรักษ์สนทรายนอกถิ่น
ก าเนิด (ex situ conservation)

๓๔๔,๐๐๐ 1. ทราบถึงช่วงเวลาของการออกดอก ออกผล ของสนทราย
2. ทราบถึงถึงเทคนิค และขั้นตอนในการเพาะขยายพันธุ์สนทราย
 ทั้งวิธีการอาศัยเพศ และไม่อาศัยเพศ
3. ได้ผลผลิต/ ผลิตภัณฑ์จากสนทราย
4. สนทรายได้รับการอนุรักษ์นอกถิ่นก าเนิด (ex situ 
conservation)
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๔ 10. โครงการศึกษาวิจัยการออกดอก ออกผล 
(Phenology) ของ ต้นฮ้อสะพายควาย 
(Sphenodesme pentandra Jack) (งาน
พัฒนาป่าไม้)
(ศูนย์ฯ อ่าวคุ้งกระเบนฯ)

1. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
2. เพื่อให้ทราบถึงช่วงเวลาของการออกดอก ออกผล ของต้นฮ้อ
สะพายควาย
3. เพื่อศึกษาส่ิงมีชีวิตที่อาศัยในล าต้นของฮ้อสะพายควาย
4. เพื่อน าความรู้ที่ได้รับไปศึกษาหาความสัมพันธ์ของฮ้อสะพาย
ควายกับมดต้นไม้สิรินธร (Cladomyrma sirindhornae) และ
มดชนิดอื่นๆ

๓๔๔,๐๐๐ 1. ทราบถึงช่วงเวลาของการออกดอก ออกผล ของต้นฮ้อสะพาย
ควาย
2. พบส่ิงมีชีวิตชนิดใหม่ของโลกที่อาศัยในล าต้นของฮ้อสะพาย
ควาย
3. ทราบถึงความสัมพันธ์ของฮ้อสะพายควายกับมดต้นไม้สิรินธร 
(Cladomyrma sirindhornae) และมดชนิดอื่นๆ

๔ 11. กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
(ศูนย์ฯ พิกุลทอง)

1. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
2. เพื่อเป็นฐานข้อมูลเบื้องต้นทรัพยากรในท้องถิ่น
3. เพื่อสร้างจิตส านึกให้เยาวชน บุคคลในท้องถิ่นเห็นความส าคัญ
 และรู้จักหวงแหน มีการเรียนรู้และมีการใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

๔๕,๐๐๐ 1. สาธิตการปรับปรุงดินเปร้ียวจัดเพื่อการปลูกปาล์มสาคูในพื้นที่
 2.3 ไร่ และน าเนื้อจากล าต้นสาคูเป็นอาหารเพื่อการเพราะเล้ียง
ด้วงสาคู
2. เก็บข้อมูลเพื่อให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่เข้ามา
ศึกษาน าไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพต่อไป

๕ ๑. จัดท าฐานข้อมูลการด าเนินงาน อพ.สธ.- กปร. จัดท าฐานข้อมูลการด าเนินงานต่าง ๆ ของ อพ.สธ.- กปร. - ท าฐานข้อมูลการด าเนินงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ของ อพ.สธ.- 
กปร.

๕ ๒. จัดท าฐานข้อมูลการด าเนินงาน อพ.สธ.- 
ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้ฯ
(ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้ฯ)

๑. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
๒. เพื่อเป็นฐานข้อมูลทรัพยากรของ อพ.สธ.
๓. เพื่อรวบรวมข้อมูลส่งเสริมเผยแพร่และสนับสนุนงานวิจัยของ
กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรต่างๆ
๔. เพื่อสนับสนุนจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบระเบียบโดยใช้ระบบ
สารสนเทศมาช่วยในการจัดเก็บข้อมูล
๕. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านเว็ปไซต์ของ อพ.สธ.

๒๐,๐๐๐ ประชาชน นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจสามารถสืบค้น
ฐานข้อมูลทรัพยากรของ อพ.สธ. ในระบบอิเล็กทรอนิกที่สามารถ
เชื่อมต่อกันได้ทั่วประเทศได้อย่างรวดเร็ว
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๕ ๓. จัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรของศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
(ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้ฯ)

๑. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
๒. เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูลทรัพยากรของศูนย์ฯ ห้วยฮ่อง
ไคร้ฯ
๓. เพื่อน าข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น และข้อมูลต่างๆ บันทึกลงใน
ฐานข้อมูล เพื่อเป็นฐานข้อมูลและมีระบบที่เชื่อมต่อได้ถึงกันทั่ว
ประเทศ

๕๐,๐๐๐ มีฐานข้อมูลทรัพยากรของศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้ฯ ที่สามารถสืบค้น
ฐานข้อมูลนี้ ในระบบอิเล็กทรอนิกที่สามารถเชื่อมต่อกันได้ทั่ว
ประเทศ

๕ 4. เพิ่มเติมปรับปรุงแก้ไขระบบฐาน ข้อมูลให้
เป็นปัจจุบัน
(ศูนย์ฯ ภูพานฯ)

1. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
2. เพื่อสะดวกในการจัดท าแผนการปฏิบัติงานสนองพระราชด าริ
3. เพื่อสะดวกในการสืบค้นหาข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ
4. เพื่อสะดวกต่อการสรุปรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าแต่
ละปี

๒๐,๐๐๐ ๑. มีฐานข้อมูลในการจัดท าแผนการปฏิบัติงานสนองพระราชด าริ
๒. มีฐานข้อมูลในการสืบค้นหาข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ
๓. มีฐานข้อมูลในการสรุปรายงานผลการด าเนินงานประจ าแต่
ละปี

๕ 5. จัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรของศูนย์ฯ
(ศูนย์ฯ ห้วยทรายฯ)

ฐานข้อมูลทรัพยากรของศูนย์ฯ ๑๐,๐๐๐ ฐานข้อมูลทรัพยากรของศูนย์ฯ

๕ 6. จัดท าฐานข้อมูลการด าเนินงาน อพ.สธ.- 
ศูนย์ฯ ห้วยทรายฯ
(ศูนย์ฯ ห้วยทรายฯ)

ฐานข้อมูลการด าเนินงาน อพ.สธ.- ศูนย์ฯ ห้วยทรายฯ ๓๓,๘๐๐ ฐานข้อมูลการด าเนินงาน อพ.สธ.- ศูนย์ฯ ห้วยทรายฯ

๕ 7. กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร
(ศูนย์ฯ พิกุลทองฯ)

1. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
2. เพื่อเป็นฐานข้อมูลเบื้องต้นทรัพยากรในท้องถิ่น

๒๕,๐๐๐ รวบรวมข้อมูลพรรณไม้แห้ง และข้อมูลทรัพยากรอื่นๆ ที่ได้จาก
การส ารวจ รวบรวม ในพื้นที่ บันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อ
สามารถน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้ทั่วประเทศ
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๗ ๑. พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตของกล้วยไม้ ใน
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
(ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้ฯ)

๑. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
๒. อนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยไม้ป่าที่เจริญเติบโตในสภาพธรรมชาติ
ของศูนย์ฯ และบริเวณพื้นที่ป่าใกล้เคียง
๓. ปลูกรักษาต้นกล้วยไม้ตามธรรมชาติในพื้นที่เจริญเติบโตนอก
ถิ่นอาศัย (ex situ conservation) เพื่อลดความเส่ียงในการสูญ
พันธุ์ของกล้วยไม้ที่หายาก
๔. จัดเตรียมพื้นที่ปลูกรักษาต้นกล้วยไม้และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
และพัฒนาพื้นที่ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ ที่มีชีวิตซ่ึงให้องค์
ความรู้ในด้านกล้วยไม้วิทยาและท าเส้นทางเดินศึกษาตาม
ธรรมชาติของกล้วยไม้

๑๐๐,๐๐๐ ๑. มีพื้นที่รวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ป่าของศูนย์ฯ และพื้นที่ป่า
ใกล้เคียง
๒. มีความหลากหลายทางพันธุกรรม ของกล้วยไม้ป่าภายใน
พื้นที่ปลูกรักษาเพื่อการน าไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
๓. ได้พื้นที่ในการเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตของกล้วยไม้ใน
ป่าชนิดต่าง ๆ
๔. สามารถใช้พื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยไม้ ช่วยในการสร้าง
จิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และทรัพยากร ธรรมชาติ

๗ ๒. พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตของผักพื้นเมือง
พื้นบ้าน
(ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้ฯ)

๑. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
๒. ปลูกรักษาพันธุกรรมผักพื้นเมืองและผักพื้นบ้านที่ได้เก็บ
รวบรวมมาไว้ภายในศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้ฯ เพื่อเพิ่มปริมาณ
๓. จัดเตรียมพื้นที่ปลูกรักษาต้นผักพื้นเมืองและผักพื้นบ้านและ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและพัฒนาพื้นที่ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มี
ชีวิต และท าเส้น ทางเดินศึกษาตามธรรมชาติของผักพื้นเมืองและ
ผักพื้นบ้าน

๑๐๐,๐๐๐ ๑. มีพื้นที่รวบรวมพันธุ์ผักพื้นเมืองและผักพื้นบ้านของศูนย์ฯ
๒. มีความหลากหลายทางพันธุกรรม ของผักพื้นเมืองและผัก
พื้นบ้านภายในพื้นที่ปลูกรักษา
๓. ได้พื้นที่ในการเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตของผักพื้นเมือง
และผักพื้นบ้านชนิดต่าง ๆ
๔. สามารถใช้พื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมผักพื้นเมืองและผักพื้นบ้าน 
ช่วยในการสร้างจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ให้แก่ประชาชน
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๗ ๓. พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตของสมุนไพร
พื้นบ้านของภาคเหนือ
(ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้ฯ)

๑. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
๒. อนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรที่ปลูกรวบรวมไว้ภายในสภาพ
ธรรมชาติของศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้ฯ
๓. จัดเตรียมพื้นที่ปลูกรักษาต้นพืชสมุนไพรพื้นบ้าน และพัฒนา
พื้นที่ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต และท าเส้นทางเดินศึกษา
ตามธรรมชาติของพืชสมุนไพร

๑๐๐,๐๐๐ ๑. มีพื้นที่รวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพรพื้นบ้านของศูนย์ฯ ห้วยฮ่อง
ไคร้ฯ
๒. มีความหลากหลายทางพันธุกรรม ของพืชสมุนไพร เพื่อการ
น าไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
๓. ได้พื้นที่ในการเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตของพืช
สมุนไพรชนิดต่าง ๆ
๔. สามารถใช้พื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากร สมุนไพร ช่วยในการสร้าง
จิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร ธรรมชาติ
ให้แก่ประชาชน

๗ ๔. สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ าเฉลิมพระเกียรติ ๖ 
รอบพระชนมพรรษา (งานส่งเสริมประมง)
(ศูนย์ฯ อ่าวคุ้งกระเบนฯ)

๑. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
๒. จัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ าเค็มของประเทศไทย โดยเฉพาะที่ จ.
จันทบุรี โดยจัดแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของสัตว์ และเป็น
แหล่งรวบรวมความรู้ด้านชีววิทยาเบื้องต้น
๓. เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลในรูปแบบของ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่
มีชีวิต
๔. เพื่อให้การด าเนินงานของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ าฯ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และการด าเนินการภายในมีความคลองตัว 
เป็นการประหยัดและลดความสูญเสีย
๕. เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ าเค็ม
ของไทย

๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑. ผู้เข้ามาศึกษาดูงาน ได้รับความรู้ด้านชีววิทยาของสัตว์น้ าเค็ม
อย่างถูกต้อง
๒. ท าให้การปฏิบัติงานของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ าฯ มีความ
คล่องตัวมากยิ่งขึ้น ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. สามารถให้บริการจัดนิทรรศการนอกสถานที่ได้ ทั้งด้านองค์
ความรู้และรูปแบบการจัดแสดง
๔. เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลที่สามารถสนับสนุนกิจกรรมพิเศษของ
 อพ.สธ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๘ 1. ท าบ่อพักน้ าขนาดบรรจุ 200 ลบ.ม. จ านวน
 1 บ่อ พร้อมระบบจ่ายน้ า ในพื้นที่อนุรักษ์
ทรัพยากร พื้นที่ 250 ไร่
(ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้ฯ)

1. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
2. ระบบจ่ายน้ าระยะทาง 400 เมตร

๑๐๐,๐๐๐
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๘ 2. ติดตามประเมินผลและการให้องค์ความรู้การ
ปลูกมะม่วงแก้วแซมป่าในพื้นที่ดินของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  อ าเภอแก่งคอย 
จังหวัดสระบุรี
(ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้ฯ)

๑. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
๒. ติดตามผลการด าเนินงาน และให้องค์ความรู้ในการดูแลมะม่วง
แก้วตามหลักเกษตรดีที่เหมาะสม ให้กับคณะท างานโครงการ
พัฒนาที่ดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และส านักงานเกษตร
จังหวัดสระบุรี

๔๔,๐๐๐ ๑. สามารถอนุรักษ์พันธุ์มะม่วงแก้วและเพิ่มพืชอาหารในพื้นที่
โครงการฯ
๒. เป็นแนวทางในการจัดการพื้นที่ป่าไม้ร่วมกับการท าสวนไม้ผล
อย่างยั่งยืน

๘ 3. จัดท าแปลงสาธิตแสดงพันธุ์ข้าวเพื่อสู่
พิพิธภัณฑ์ข้าวแบบถาวรภายใต้ อพ.สธ. ในพื้นที่
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
(ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้ฯ)

1. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
2. เพื่อแสดงพันธุ์ศึกษาข้อมูลผลผลิตและการใช้ประโยชน์
3. เก็บรวบรวมพันธุ์ข้าวไว้ในพิพิธภัณฑ์ข้าวแบบถาวร
4. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงานในศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ

๒๐๔,๐๐๐ ๑. ได้พันธุ์ข้าวที่ปลูกในพื้นที่ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้ฯ
๒. รวบรวมพันธุ์ข้าวที่ปลูกในพื้นที่ศูนย์ฯ และพันธุ์ข้าวที่ปลูกใน
พื้นที่ภาคเหนือทั้งที่ราบและที่สูงให้มากที่สุดเพื่อสู่พิพิธภัณฑ์ข้าว
แบบถาวร
๓. เป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ

๘ 4. จัดท า website อพ.สธ.- ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ
(ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้ฯ)

1. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
2. เพื่อเผยแพร่ผลการด าเนินงาน อพ.สธ.- ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้ฯ
3. เพื่อเผยแพร่ผลงานศึกษาวิจัยของ อพ.สธ.- ศูนย์ฯ ห้วยฮ่อง
ไคร้ฯ ผ่านเว็บไซด์ของส านักงานโครงการอันเนื่องมา จาก
พระราชด าริ

- สามารถสืบค้นฐานข้อมูลผลการด าเนินงานโครงการ อพ.สธ. 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯผ่าน website ของศูนย์ฯ ท า
ให้ทราบข้อมูลได้รวดเร็ว

๘ 5. การสนับสนุนโรงเรียน /อบต./เทศบาล ใน
พื้นที่รอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ 
สมัครเข้าเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน 
เพื่อสร้างจิตส านึกให้เยาวชน และสนับสนุน
ส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่นให้กับ 
อบต./ เทศบาล ในพื้นที่ที่โรงเรียน ต้ังอยู่
(ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้ฯ)

๑. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
๒. เพื่อให้ โรงเรียน อบต./เทศบาล มีส่วนร่วมในการท างานสนอง
พระราช ด าริและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น
๓. เพื่อสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

๕๐,๐๐๐ ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร มีข้อมูลการ
เรียนรู้ทรัพยากรที่สามารถส่ือการได้ทั่วประเทศ เกิดนักอนุรักษ์
พัฒนาบนฐานคุณธรรมและเสริมสร้างการเรียนรู้บนฐานการ
อนุรักษ์ทรัพยากรและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รู้จักน าไป ใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน
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๘ 6. ค่ายฝึกอบรมเยาวชน การเรียนรู้งานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ
(ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้ฯ)

1. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
2. เยาวชนและนักเรียน มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทัพยากรและ
อนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่นในการส ารวจและเรียนรู้ การท าฐาน
ทรัพยากรในท้องถิ่น
3. สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร รู้จักหวงแหนและการ
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
4. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจจากการศึกษาและการเรียนรู้
นอกห้องเรียน เข้าใจในหลักการศึกษาและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกต้องและสามารถน าไปปฏิบัติได้ด้วยตนเอง

๘๐,๐๐๐ ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พันทรัพยากร มีข้อมูล
การเรียนรู้ทรัพยากรที่สามารถส่ือการได้ทั่วประเทศ เกิดนัก
อนุรักษ์พัฒนาบนฐานคุณธรรมและเสริม สร้างการเรียนรู้บนฐาน
การอนุรักษ์ทรัพยากร  รู้จักหวงแหนและน าไปใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน

๘ 7. จัดท าหนังสือรายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปี อพ.สธ.- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่อง
ไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ
(ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้ฯ)

๑. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
๒. เพื่อรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานสนองพระราชด าริตาม
กรอบกิจกรรม อพ.สธ. ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อัน
เนื่องมาจาก พระราชด าริ

๓๐,๐๐๐ ประชาชน นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจสามารถสืบค้นผลการ
ด าเนินงาน อพ.สธ. ของศูนย์ฯ รายงานประจ าปี

๘ 8. การร่วมจัดนิทรรศการ อพ.สธ ปี 2562  
"ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์"  ณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.
นครราชสีมา
(ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้ฯ)

๑. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
๒. เป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ทรงสืบสานพระราชปณิธานในงานอนุรักษ์
ทรัพยากรของประเทศ ต่อจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
๓. เพื่อน าเสนอผลการด าเนินงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
 ของศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้ฯ
๔. เพื่อให้ประชาชน ภาครัฐ ภาค เอกชน และผู้ก าหนดนโยบาย 
ได้เห็นถึงความส าคัญของความหลากหลายของทรัพยากรไทย 
เห็นความส าคัญ ของทรัพยากรท้องถิ่นที่มีจนเกิดความรักความ
หวงแหนทรัพยากรที่มี

๒๕๐,๐๐๐ ๑. ได้ร่วมจัดนิทรรศการและประชุมวิชาการ เสนอผลงานต่างๆ 
ของศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้ฯ
2. ได้เผยแพร่ผลการด าเนินงาน อพ.สธ. ของศูนย์ฯ ในส่ือด้าน
การจัดนิทรรศการ
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๘ 9. เพาะขยายพันธุ์สมุนไพรป่า เพื่อแจกจ่าย
ประชาชนทั่วไป
(ศูนย์ฯ ภูพานฯ)

๑. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
๒. เพื่อเพาะขยายพันธุ์พืชสมุนไพร ให้กับประชาชนผู้สนใจ
๓. เพื่อเป็นการเพิ่มจ านวนและเป็นการกระจายพันธุ์พืชสมุนไพร

๗๔,๐๐๐ ๑. มีพืชสมุนไพร ๑๐,๐๐๐ กล้า
๒. ประชาชนมีพืชสมุนไพรปลูกไว้ที่บ้าน สามารถใช้ประโยชน์ได้
ทันที
๓. เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการใช้สมุนไพร
๔. ป้องกันการสูญพันธุ์ของพืชสมุนไพรและเป็นการเพิ่มจ านวน
พืชสมุนไพรอีกด้วย

๘ ๑0. จัดท าเว็บไซต์ อพ.สธ.- ศูนย์ฯ ภูพาน
(ศูนย์ฯ ภูพานฯ)

๑. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
๑. เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร
๒. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูล  ข่าวสารแก่ผู้ที่สนใจงานด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากร
๓. เพื่อสะดวกในการรับข้อมูล ข่าวสาร งานด้านอนุรักษ์ทรัพยากร
 แก่ผู้สนใจ

๓๐,๐๐๐ ๑. สามารถเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรได้
อย่างรวดเร็ว
๒. มีแหล่งข้อมูล ข่าวสารแก่ผู้ที่สนใจงานด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากร
๓. สามารถประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรอย่างรวดเร็ว

๘ ๑1. ดูแลรักษา เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการ
เข้าศึกษาดูงาน ภายในอาคารอนุรักษ์เฉลิมพระ
เกียรติและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโครงการ
(ศูนย์ฯ ภูพานฯ)

1. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
๑. เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้เข้าศึกษาดูงานภายในอาคาร
อนุรักษ์เฉลิมพระเกียรติ
๒. เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร มี
ความสะดวกสบาย
๓. เพื่อให้เกิดความสวยงามและเหมาะสมของอาคาร

๕๐,๐๐๐ ๑. มีเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าศึกษาดูงานภายใน
อาคารอนุรักษ์เฉลิมพระเกียรติ
๒. ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร ได้รับ
ความสะดวกสบาย
๓. มีภูมิทัศน์ที่สวยงามและเหมาะสมของอาคาร ส าหรับรองรับผู้
ศึกษาดูงาน

๘ ๑2. ปรับปรุง ซ่อมแซมป้ายส่ือความหมาย ป้าย
ชื่อพรรณไม้
(ศูนย์ฯ ภูพานฯ)

๑. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
๒. เพื่อการถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบการจัดท าป้ายส่ือความหมาย
๓. เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาดูงาน สามารถศึกษาข้อมูลได้ด้วย
ตนเอง
๔. เพื่อให้ป้ายเดิมที่ช ารุดสามารถกลับมาใช้งานได้ดังเดิม และมี
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมากที่สุด

๓๐,๐๐๐ ๑. สามารถถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เข้าศึกษาดูงานได้ทั่วถึง โดยการ
จัดท าป้ายส่ือความหมาย
๒. ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร สามารถ
ศึกษาข้อมูลได้ด้วยตนเอง
๓. ท าให้ป้ายส่ือความหมายเดิมที่ช ารุดสามารถกลับมาใช้งานได้
ดังเดิม
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๘ ๑3. จัดท าแผ่นพับด้านพฤกษศาสตร์หรือแนะน า
งาน อพ.สธ.
(ศูนย์ฯ ภูพานฯ)

๑. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
๑. เพื่อการถ่ายทอดความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ในรูปแบบการจัดท า
แผ่นพับ
๒. เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาดูงาน สามารถศึกษาข้อมูลได้ด้วย
ตนเอง
๓. เพื่อประชาสัมพันธ์งานของ อพ.สธ.- ศูนย์ฯ ภูพานฯ

๓๐,๐๐๐ ๑. สามารถถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เข้าศึกษาดูงานได้ทั่วถึง โดยการ
แจกเอกสารแผ่นพับ
๒. ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาดูงานด้านพฤกษศาสตร์ สามารถศึกษา
ข้อมูลได้ด้วยตนเอง
๓. สามารถประชาสัมพันธ์งานของ อพ.สธ.- ศูนย์ฯ ภูพาน ให้
เป็นที่รู้จักแก่บุคลทั่วไปมากขึ้น

๘ ๑4. สนับสนุนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กับ
โรงเรียนในพื้นที่รอบศูนย์ฯ
(ศูนย์ฯ ภูพานฯ)

๑. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
๒. มุ่งให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
๓. ให้เข้าใจและเห็นความส าคัญ ของการอนุรักษ์ทรัพยากร
๔. ให้มีระบบข้อมูลทรัพยากรที่มีอยู่ในโรงเรียน
๕. เป็นแหล่งศึกษาและอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น และพืชหายาก
๖. เพิ่มพื้นที่สีเขียวในโรงเรียน
๗. เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ให้แก่เยาวชน

๔๕,๐๐๐ ๑. เกิดความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ตลอดจนหน่วย 
งานที่เกี่ยวข้อง
๒. เป็นแหล่งข้อมูลพืชพรรณและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓. มีแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากร  ใน สถานศึกษา และนักเรียนมี
แนวคิด ที่จะอนุรักษ์สืบไป
๔. เพิ่มพื้นที่สีเขียวและสามารถอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
๕. เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และแหล่งเรียนรู้ด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับชุมชน และผู้ที่สนใจ

๘ ๑5. สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
ท าฐานทรัพยากร ท้องถิ่นให้กับ อบต./เทศบาล 
ที่ร่วมสนองพระราชด าริ
(ศูนย์ฯ ภูพานฯ)

๑. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
๒. เพื่อจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่นในพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ
๓. เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นเห็นความส าคัญ ป้องกันการสูญ
หายของทรัพยากรในท้องถิ่น
๔. เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนหวงแหนในทรัพยากร
และภูมิปัญญาของท้องถิ่น

๓๐,๐๐๐ ๑. ประชาชนในท้องถิ่นเห็นความ ส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ
๒. ประชาชนในท้องถิ่นเห็นความส าคัญของภูมิปัญญาในท้องถิ่น
ของตนเอง
๓. อนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่นให้คงอยู่ น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์
๔. อนุรักษ์และฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่และสืบทอดสู่
ลูกหลาน
๕. ท าให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง
๖. เกิดความร่วมมือ และการประสานงานระหว่างศูนย์ ภูพานฯ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน
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๘ ๑6. พัฒนาบุคลากรของศูนย์ฯภูพานเพื่อเป็น
วิทยากร
(ศูนย์ฯ ภูพานฯ)

๑. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
๒. เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับคณะที่เข้ามาศึกษาดูงานด้าน
การอนุรักษ์ทรัพยากร
๓. เพื่อให้ผู้ที่เข้าศึกษาดูงานได้รับความรู้ และการดูแลอย่างทั่วถึง
๔. เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ แก่บุคลากรใน
หน่วยงาน

๕๐,๐๐๐ ๑. มีความพร้อมในการรับคณะที่เข้ามาศึกษาดูงานด้านการ
อนุรักษ์ ทรัพยากร
๒. สามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ที่เข้าศึกษาดูงานได้รับความรู้ 
และการดูแลอย่างทั่วถึง
๓. บุคลากรในหน่วยงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิด
ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

๘ ๑7. ร่วมจัดนิทรรศการกับโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ
(ศูนย์ฯ ภูพานฯ)

๑. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
๒. เพื่อร่วมจัดแสดงผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการและ
นิทรรศการทรัพยากรไทย
3. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ พืช สัตว์ และจุลินทรีย์ ที่
พบในประเทศไทย

๑๐๐,๐๐๐ ๑. สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่เข้าชมนิทรรศการได้เป็น
อย่างดี
๒. สามารถเผยแพร่และประชา สัมพันธ์งาน อพ.สธ. ให้เป็นที่
รู้จักมากยิ่งขึ้น
๓. ประชาชนสามารถน าความรู้ที่ได้จากการชมนิทรรศการไปใช้
ประโยชน์ได้

๘ 18. รวบรวมรายชื่อพรรณไม้พร้อม สรรพคุณ 
(100 ชนิด)
(ศูนย์ฯ เขาหินซ้อนฯ)

เพื่ออนุรักษ์พืชพรรณและความหลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศและด าเนินการเป็นธนาคารพืชพรรณ

๕,๐๐๐ รายชื่อพรรณพืชสมุนไพรพร้อมสรรพคุณภาษาอังกฤษ 100 ชนิด

๘ 19. ขยายพันธุ์กล้าหมากเหลืองเพื่อแจกจ่าย 
(100 ราย)
(ศูนย์ฯ เขาหินซ้อนฯ)

1. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
2. เสริมสร้างสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายระดับต่างๆ ในการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากร

๕,๐๐๐ 1. พรรณพืชในโครงการฯ ได้รับการปกปักรักษาและขยายพันธุ์
2. พรรณพืชในโครงการฯ ถูกแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรและ
ประชาชนทั่วไป

๘ 20. ขยายพันธุ์กล้าผักพื้นบ้านเพื่อแจกจ่าย 
(100 ราย)
(ศูนย์ฯ เขาหินซ้อนฯ)

1. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
2. เสริมสร้างสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายระดับต่างๆ ในการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากร

๕,๐๐๐ 1. พรรณพืชในโครงการฯ ได้รับการปกปักรักษาและขยายพันธุ์
2. พรรณพืชในโครงการฯ ถูกแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรและ
ประชาชนทั่วไป
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๘ ๒1. การศึกษาดูงานในสวนสมุนไพรและพรรณไม้
ในศูนย์ฯ (100,000 ราย)
(ศูนย์ฯ เขาหินซ้อนฯ)

1. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
2. เพื่อปลูกฝังสร้างให้เด็กและเยาวชนมีจิตส านึกอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช และทรัพยากร ธรรมชาติ รักษาวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทย
3. เสริมสร้างสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายระดับต่างๆ ในการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากร

- นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ เกษตรกรและประชาชนทั่วไป 
ได้รับความรู้เร่ืองสมุนไพร พรรณไม้ต่าง ๆ และงานของ อพ.สธ.

๘ ๒2. การฝึกอบรมเยาวชนไทยรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
(300 ราย)
(ศูนย์ฯ เขาหินซ้อนฯ)

๑. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
๒. กระตุ้นเตือนให้เยาวชนตระหนักถึงความส าคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
๓. ปลูกฝังจิตส านึกของการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
๔. สร้างเครือข่ายในกลุ่มเยาวชน  ส่งผลถึงความสมัครสมาน
สามัคคีแก่เยาวชนระหว่างโรงเรียน

๖๕๓,๘๕๐ เยาวชนได้รับการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ให้สามารถน าไปเป็นหลักในการด าเนิน
ชีวิต เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีหัวใจสีเขียว และสามารถถ่ายทอด
ให้แก่ผู้ใหญ่ในชุมชนให้ตระหนักถึงการฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม จ านวน 3๐๐ ราย

๘ ๒3. จัดท า website อพ.สธ.- ศูนย์ฯ เขาหินซ้อนฯ
(ศูนย์ฯ เขาหินซ้อนฯ)

๑. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
๒. เพื่อจัดท า website อพ.สธ.- ศูนย์ฯ เขาหินซ้อนฯ
2. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน อพ.สธ.- ศูนย์ฯ 
เขาหินซ้อนฯ

- ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขา
หินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ได้ง่ายขึ้น
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๘ ๒4. ฝึกอบรมเยาวชนอนุรักษ์ป่าชายเลน (งานป่า
ไม้)
(ศูนย์ฯ อ่าวคุ้งกระเบนฯ)

๑. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
๒. จัดอบรมเยาวชน ๑ รุ่น
๓. ให้เยาวชนที่เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับความรู้เร่ืองระบบนิเวศ
ป่าชายเลน
๔. สร้างจิตส านึกแก่เยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม
๕. ให้เยาวชนผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีส่วนร่วมในการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้กับบุคคลใกล้ชิด
๖. ให้เยาวชนที่เข้ารับการฝึกอบรม ทราบในเร่ืองบทบาทหน้าที่
และมารยาทของมัคคุเทศก์ เพื่อการเป็นเจ้าบ้านที่ดี
๗. ให้เยาวชนที่เข้ารับการฝึกอบรม มีทักษะในการพูดและการ
แสดงออก เพื่อการส่ือสารที่ถูกต้อง

๑๕๐,๐๐๐ ๑. เยาวชนมีความรู้เร่ืองระบบนิเวศป่าชายเลน การอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าชายเลน และการใช้ประโยชน์จากป่าชายเลน
๒. เยาวชนมีจิตส านึกที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม
๓. เยาวชนมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ความรู้ เร่ืองการอนุรักษ์ป่า
ชายเลนให้กับบุคคลใกล้ชิด
๔. เยาวชนสามารถท าหน้าที่มัคคุเทศก์แนะน าสถานที่ท่องเที่ยว
ในท้องถิ่น แก่นักท่องเที่ยวได้

๘ ๒๕. งานศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน (งานป่าไม้)
(ศูนย์ฯ อ่าวคุ้งกระเบนฯ)

๑. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
๒. ให้ความรู้ด้านระบบนิเวศป่าชายเลน แก่คณะผู้เข้ามาศึกษาดู
งานและนักท่อง เที่ยว ไม่น้อยกว่า 8๐๐,๐๐๐ คน/ปี
3. ซ่อมแซมเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ปรับปรุงศาลาส่ือ
ความหมาย บอร์ดนิทรรศการ ให้ทันสมัย สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน รองรับการศึกษาเรียนรู้ตามแนว
พระราชด าริในระดับประเทศและระดับสากล
4. ติดต้ัง QR – Code บนป้ายอธิบายลักษณะทางพฤกษศาสตร์
และป้ายชื่อพันธุ์ไม้

๒๕๐,๐๐๐ 1. จ านวนผู้เข้ามาศึกษาดูงาน
และท่องเที่ยวศูนย์ศึกษาธรรมชาติ ป่าชายเลนไม่น้อยกว่า 
800,000 คน ในปี 2562
2. คณะศึกษาดูงานและนัก ท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่าง 
ประเทศได้รับความรู้จากบอร์ดนิทรรศการป้ายอธิบายลักษณะ
ทางพฤกษศาสตร์ และป้ายชื่อพันธุ์ไม้ ที่มีการปรับปรุงข้อมูลให้
ทันสมัย สอดคล้องกับสภาพแวด ล้อมของพื้นที่มากขึ้น
3. คณะผู้เข้ามาศึกษาดูงานและ
นักท่องเที่ยวทั่วไปสามารถเข้าถึง ข้อมูลของพันธุ์ไม้ได้ สะดวก
รวดเร็วขึ้นจาก QR – Code

ตารางสรปุแผนปี 62_กปร.



กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ 
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หมายเหตุ

๘ 26. สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรไม้ป่า
ชายเลน (งานป่าไม้)
(ศูนย์ฯ อ่าวคุ้งกระเบนฯ)

1. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
2. เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้บุคคลทั่วไปรู้จัก และทราบ
ข้อมูลความ ส าคัญของพันธุกรรมพืชไม้ป่าชายเลนแยกเป็นราย
ชนิด

๖๐,๐๐๐ 1. มีความพร้อมในการให้ความรู้และการสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรพืชพรรณของประเทศ ตลอดจนสร้างความ
พร้อมในการสร้างเครือข่ายของงานอนุรักษ์ทรัพยากร อพ.สธ.- 
ศูนย์ฯ อ่าวคุ้งกระเบนฯ
2. เพื่อเป็นแหล่งให้เยาวชน ประชาชนผู้สนใจได้ศึกษาค้นคว้า
ทรัพยากร และประโยชน์ทางการศึกษาทรัพยากรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. เพื่อปลูกฝังให้เด็ก เยาวชนและประชาชน มีจิตส านึกในการ
ปกปักรักษาอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

๘ ๒7. ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล เยาวชนรักษ์คุ้ง
กระเบน (งานส่งเสริมประมง)
(ศูนย์ฯ อ่าวคุ้งกระเบนฯ)

๑. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
๒. ให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
๓. ให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ได้ทราบถึงปัญหา สาเหตุของ
ปัญหา ผลกระทบและวิธีป้องกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
๔. สร้างเครือข่ายเยาวชนได้รับการปลูกฝังจิตส านึกที่ดี และมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีอยู่ในพื้นที่ท้องถิ่นของ
ตนเอง
๕. เยาวชนเข้าใจถึงความส าคัญของ อพ.สธ. และมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์พืชพรรณที่มีอยู่ในท้องถิ่น

๓๗๐,๐๐๐ ๑. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ได้มีความรู้ความเข้าใจ ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น ใน
ท้องถิ่นของตนเอง
๒. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ น าความรู้ที่ได้รับจากการเข้าค่าย 
ไปขยายผลในโรงเรียน เพื่อสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
๓. นักเรียนสามารถส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเข้ามาดูแล
รักษาทรัพยากรในท้องถิ่นของตนเอง
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๘ 28. ค่ายเยาวชนอนุรักษ์สัตว์ป่าและส่ิงแวดล้อม 
(งานเขตห้ามล่าฯ)
(ศูนย์ฯ อ่าวคุ้งกระเบนฯ)

1. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
2. ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ความส าคัญ และความสัมพันธ์ใน
ด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ให้กับเยาวชน
3. เยาวชนในพื้นที่ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร
4. สร้างจิตส านึก และส่งเสริมให้เยาวชน ได้เรียนรู้ ได้สัมผัสกับ
ธรรมชาติ ได้ท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน
5. ทราบวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ อย่างถูกต้องและถูก
วิธี
6. ให้เยาวชนได้รู้รักสามัคคี

๑๔๕,๐๐๐ 1. เยาวชนได้ทราบถึงความส าคัญ ของทรัพยากรธรรมชาติใน
ท้องถิ่นของตนเอง เกิดความรักในธรรมชาติ อันจะน าไปสู่การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
2. เยาวชนได้เข้าใจถึงการใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาด เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นเวลานานที่สุด มีการสูญเสียน้อยสุด และ
เป็นประโยชน์ต่อมหาชน 
3. เยาวชนเข้าใจในการอยู่ร่วมกัน การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน อัน
เป็นพื้นฐานส าคัญในการด ารงชีวิตในสังคม

๘ ๒9. จัดท าหนังสือเผยแพร่ อพ.สธ.- ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
(ศูนย์ฯ อ่าวคุ้งกระเบนฯ)

๑. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
๒. ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ และความส าคัญ ของการอนุรักษ์
ทรัพยากรในท้องถิ่น
๓. จัดท าวัสดุเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น หนังสือ แผ่นพับ เป็น
ต้น

๓๐๐,๐๐๐ ๑. มีเอกสารเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะชนหรือผู้มารับบริการ
๒. ผู้มารับบริการศูนย์ฯ ได้ความรู้ ความเข้าใจ ความส าคัญ ของ
การอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่น

๘ 30. จัดท า website อพ.สธ.-ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน ฯ

1. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
2. เป็นช่องทางในการเข้าถึงข้อมูล อพ.สธ. ของศูนย์ฯ
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ และความส าคัญของการ
อนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่น

- 1. ผู้เยี่ยมชม website ศูนย์ฯ สามารถเข้าถึงข้อมูล อพ.สธ. ได้
ง่าย
2. ผู้เยี่ยมชม website ได้ความรู้ ความเข้าใจ และเห็น
ความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากร

๘ 31. การจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ
(ศูนย์ฯ อ่าวคุ้งกระเบนฯ)

๑. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
๒. เพื่อเผยแพร่กิจกรรมและความ ก้าวหน้า อพ.สธ. ของศูนย์ฯ 
อ่าวคุ้งกระเบนฯ
๓. เพื่อน าเสนอผลงานและแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ 
ความคิดเห็น ในการอนุรักษ์ พัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติ ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ปวงชนชาวไทย

๓๐๐,๐๐๐ ๑. นิทรรศการได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงาน
๒. เป็นที่ศึกษาหาความรู้ของนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
๓. ทรัพยากร ได้รับการปกปัก พัฒนา ให้เกิดประโยชน์มาก
ยิ่งขึ้นไป
๔. พลเมืองของประเทศ เกิดความรัก ความหวงแหน และความ
ภาค ภูมิใจทรัพยากรพืชในพื้นถิ่นของตนเอง
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๘ ๓2. การสนับสนุนการด าเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน ของโรงเรียนวัดวังเวียน
(ศูนย์ฯ อ่าวคุ้งกระเบนฯ)

๑. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
๒. เพื่อให้ผู้เรียนได้ร่วมกันสร้าง ดูแล ใช้ประโยชน์จากการท าสวน
สมุนไพร
๓. เพื่อให้ผู้เรียนและผู้สนใจ ได้สัมผัสกับสมุนไพรใกล้มือ รักษ์และ
เห็นคุณค่าร่วมกัน มีความปลอดภัยในการเลือกใช้สมุนไพร

๑๐,๐๐๐ ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมดูแลและจัดการสวนพฤกษศาสตร์ร่วมกัน 
รู้จักพิจารณาการเลือกใช้ทรัพยากรที่จ าเป็น

๘ ๓3. การส่งเสริม เผยแพร่ความรู้แก่นักเรียนของ
โรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนรอบ ๆ
 ศูนย์ฯ
(ศูนย์ฯ ห้วยทรายฯ)

เผยแพร่ความรู้ แก่นักเรียนโรงเรียนสมาชิกฯ รอบ ๆ ศูนย์ฯ ๓๒,๘๐๐ ไม่ได้ระบุ

๘ ๓4. สนับสนุนการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน
- โรงเรียนบ้านหัวเขา
- โรงเรียนพิมานวิทย์
- โรงเรียนบ้านโคกศิลา
(ศูนย์ฯ พิกุลทองฯ)

1. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
2. เพื่อสร้างจิตส านึกให้เยาวชน บุคคลในท้องถิ่นเห็นความส าคัญ
 และรู้จักหวงแหน มีการเรียนรู้และมีการใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

๗๐,๕๐๐ 1. สนับสนุนการด าเนินงานของสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 3 
โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหัวเขา โรงเรียนโคกศิลา และ
โรงเรียนพิมานวิทย์
2. เยาวชน บุคคลทั่วไปเข้าใจถึงความส าคัญและประโยชน์ของ
พันธุ์ไม้ในพื้นที่  รู้จักหวงแหน และน าไปใช้ประโยชน์แบบยั่งยืน

๘ 35. จัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการและ
นิทรรศการเพื่อเสนอผลการด าเนินงานของ 
อพ.สธ.
(ศูนย์ฯ พิกุลทองฯ)

1. เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
2. เพื่อเป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่น ส าหรับเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของชุมชน
3. เพื่อสร้างจิตส านึกให้เยาวชน บุคคลในท้องถิ่นเห็นความส าคัญ
 และรู้จักหวงแหน มีการเรียนรู้และมีการใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

๑๐๐,๐๐๐ 1. เพื่อเสนอผลการด าเนินงานของศูนย์ฯ พิกุลทองฯ
2. นักศึกษาและประชาชนนอกพื้นที่ เข้ามาศึกษาหาความรู้เกี่ยว
 กับทรัพยากรในพื้นที่

๘ ๓6. จัดท า website อพ.สธ.- กปร. เพื่อประชาสัมพันธ์การด าเนินงานต่าง ๆ ของ อพ.สธ.- กปร. - มี website อพ.สธ.- กปร. เพื่อประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน
และกิจกรรมต่าง ๆ ของ อพ.สธ.- กปร.

๑๔,๐๙๗,๒๒๘

รวมทั้งสิ้น  ๗  กิจกรรม  จ านวน  ๑๒2  โครงการ    งบประมาณรวมทั้งสิ้น  ๑4,๐๙7,228  บาท
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