รายงานการดาเนินงานสนองพระราชดาริ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจาปีงบประมาณ 2563

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
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รายงานการดาเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ปีงบประมาณ 2563
1. ดาเนินงานตามกรอบการเรียนรู้ทรัพยากร กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร (F1A1)
1.1 โครงการปกปักรักษาพันธุกรรมพืชป่าชายเลนในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
เป็นโครงการต่อเนื่องโดยดาเนินการดูแลรักษาพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชป่าชายเลนและป่าชายหาด
พื้นที่ 1,122 ไร่ ไม่ให้ถูกบุกรุกพื้นที่และลักลอบตัดไม้ทาลายป่า รวมทั้งศึกษาพัฒนาการของต้นไม้และป่าไม้
ทั้งทางด้านการเจริญเติบโต โครงสร้างป่า การร่วงหล่นของซากพืช
- เก็บข้อมูลการเจริญเติบโตทางด้านขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง และความสูงของไม้ใหญ่

- เก็บข้อมูลการเจริญเติบโตทางด้านขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง และความสูงของไม้หนุ่ม
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- เก็บข้อมูลการเจริญเติบโตทางด้านความสูงของกล้าไม้

- เก็บซากพืชในตะแกรงรองรับซากพืช

- แยกชิ้นส่วนต่างๆของพืชแต่ละชนิด
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- ชั่งน้าหนักสดของพืชพร้อมทั้งบันทึกข้อมูล

- สุ่มตัวอย่างซากพืช

- อบตัวอย่างซากพืช
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ชั่งน้าหนักแห้งของซากพืช หลังการอบ เพื่อนาไป วิเคราะห์หาปริมาณการร่วงหล่น

ผลการดาเนินงาน
1. เก็บข้อมูลการเจริญเติบโตทางด้านความโต และความสูงของต้นไม้ในแปลงตัวอย่าง จานวน 92
แปลง โดยวัดขนาดเส้ น รอบวง และความสู งทั้ง หมดของต้นไม้ เพื่ อนาข้อมูล ไปวิเคราะห์ ห าค่า เฉลี่ ยของ
เส้นผ่าศูนย์กลาง และความสูง ความหนาแน่น ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้ ค่าดัชนีความสาคัญของพันธุ์
ไม้
ผลการวิเคราะห์ พบว่า
(1) การเจริญเติบโตทางด้านเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ย และความสูงเฉลี่ยของต้นไม้ พบว่า
- ไม้ใหญ่ในบริเวณพื้นที่ศึกษามีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ยเท่ากับ 9.07 เซนติเมตร และความสูง
เฉลี่ย 8.21 เมตร ไม้ใหญ่ที่มีการเจริญเติบโตทางด้านเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ยมากที่สุด คือ โกงกางใบเล็ก ส่วน
การเจริญเติบโตทางด้านความสูง พบว่า ลาพูทะเลมีการเจริญเติบโตทางด้านความสูงเฉลี่ยมากที่สุด
- ไม้หนุ่มในบริเวณพื้นที่ศึกษามีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ยเท่ากับ 2.17 เซนติเมตร และความสูง
เฉลี่ย 2.73 เมตร ไม้หนุ่มที่มีการเจริญเติบโตทางด้านเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ยมากที่สุด คือ โกงกางใบเล็ก ส่วน
การเจริญเติบโตทางด้านความสูงพบว่า ตะบูนดา มีการเจริญเติบโตทางด้านความสูงเฉลี่ยมากที่สุด
- กล้าไม้ที่มีการเจริญเติบโตทางด้านความสูงเฉลี่ยมากที่สุด คือ ตะบูนดา
(2) ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้ พบว่า ชนิดพันธุ์ไม้ป่าชายเลนที่พบในบริเวณพื้นที่ศึกษา มี
จานวนทั้งสิ้น 15 ชนิด เป็นไม้ใหญ่ 14 ชนิด ได้แก่ โกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ่ ตะบูนขาว ตะบูนดา ประสัก
ดอกแดง ปอทะเล โปรงแดง ฝาดดอกขาว ฝาดดอกแดง ลาพูทะเล สีง้า แสมขาว แสมทะเล และถั่วขาว ไม้
หนุ่ม8ชนิด ได้แก่ โกงกางใบเล็กตะบูนดา ถั่วขาว ประสักดอกแดง โปรงแดง ฝาดดอกขาว ฝาดดอกแดง และสี
ง้า กล้าไม้ 4ชนิด ได้แก่ โกงกางใบเล็ก ตะบูนดาโปรงแดง และฝาดดอกแดง
(2) ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้ พบว่า ชนิดพันธุ์ไม้ป่าชายเลนที่พบในบริเวณพื้นที่ศึกษา มี
จานวนทั้งสิ้น 15 ชนิด เป็นไม้ใหญ่ 14 ชนิด ได้แก่ โกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ่ ตะบูนขาว ตะบูนดา ประสัก
ดอกแดง ปอทะเล โปรงแดง ฝาดดอกขาว ฝาดดอกแดง ลาพูทะเล สีง้า แสมขาว แสมทะเล และถั่ว ขาว
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ไม้หนุ่ม 8 ชนิด ได้แก่ โกงกางใบเล็กตะบูนดา ถั่วขาว ประสักดอกแดง โปรงแดง ฝาดดอกขาว ฝาดดอกแดง
และสีง้า กล้าไม้ 4ชนิด ได้แก่ โกงกางใบเล็ก ตะบูนดาโปรงแดง และฝาดดอกแดง
(3) ความหนาแน่นของพันธุ์ไม้ พบว่าในพื้นที่ศึกษาไม้ใหญ่มีความหนาแน่นมากที่สุด รองลงมาคือไม้
หนุ่มและกล้าไม้ ตามลาดับ แสดงให้เห็นว่า สังคมพืชป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบนส่วนใหญ่เป็นไม้ใหญ่ที่ขึ้นปก
คลุมในบริเวณพื้นที่ศึกษา โดยที่
- ไม้ใหญ่มีความหนาแน่น ในบริเวณพื้นที่ศึกษาเท่ากับ 342.43 ต้น/ไร่ หรือ 2,140 ต้น/เฮกแตร์
ไม้ใหญ่ที่มีความหนาแน่นมากที่สุด คือ โกงกางใบเล็ก
-ไม้หนุ่มมีความหนาแน่น ในบริเวณพื้นที่ศึกษาเท่ากับ 108.17 ต้น/ไร่ หรือ 676.09 ต้น/เฮกแตร์
ไม้หนุ่มที่มีความหนาแน่นมากที่สุด คือ โปรงแดง
- กล้าไม้มีความหนาแน่น ในบริเวณพื้นที่ศึกษาเท่ากับ 41.91 ต้น/ไร่ หรือ 261.96 ต้น/เฮกแตร์
กล้าไม้ที่มีความหนาแน่นมากที่สุด คือ โปรงแดง
(4) ปริมาตรของต้นไม้บริเวณพื้นที่ศึกษา พบว่า โกงกางใบเล็ก มีปริมาตรต่อหน่วยพื้นที่มากที่สุด มีค่า
เท่ากับ 18.98ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ รองลงมาได้แก่ โปรงแดง ฝาดดอกขาว ฝาดดอกแดง ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.32,
0.87 และ 0.61 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ ตามลาดับ
(5) การแบ่งเขตการขึ้นอยู่ของพันธุ์ไม้ป่าชายเลน เมื่อพิจารณาตามระยะทางจากริมอ่าวคุ้งกระเบน
เข้าไปด้านในป่าชายเลน จากแนวสารวจ 3 แนว ได้แก่ แนวที่ 2, 5 และ 8 พบว่า
ระยะ 0-100 เมตร เป็นสังคมพืชโกงกางใบเล็ก โปรงแดง ประสักดอกแดง ตะบูนขาว ตะบูนดาฝาด
ดอกขาว ฝาดดอกแดง แสมทะเล แสมขาว ลาพูทะเล และโกงกางใบใหญ่
ระยะ 100-200 เมตร เป็นสังคมพืชโกงกางใบเล็ก ตะบูนดา ประสักดอกแดง และโปรงแดง
ระยะ 200-300 เมตร เป็นสังคมพืชโกงกางใบเล็ก โปรงแดง ฝาดดอกขาว ถั่วขาวและสีง้า
ระยะ 300-แนวสุดเขตป่าชายเลน เป็นสังคมพืชโกงกางใบเล็ก ฝาดดอกแดงตาตุ่มทะเล และโปรง
แดง
(6) ดัชนี ความส าคัญของพัน ธุ์ไม้ เมื่อพิจารณาค่าดัชนีความสาคัญของพันธุ์ไม้ในพื้นที่ศึกษา จาก
ผลรวมของความหนาแน่ น สั มพัทธ์ ความถี่สั มพัทธ์ และความเด่นสั มพัทธ์ พบว่า ชนิดพันธุ์ไม้ที่ มีค่าดัช นี
ความสาคัญมากที่สุด คือ โกงกางใบเล็ก ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้เด่นที่สุด มีค่าดัชนีความสาคัญสัมพัทธ์ เท่ากับ 175.56
รองลงมา ได้แก่ โปรงแดงโดยมีค่าดัชนีความสาคัญสัมพัทธ์เท่ากับ 57.22 เปอร์เซ็นต์
2. เก็บข้อมูลปริมาณการร่วงหล่นของซากพืชป่าชายเลน ในบริเวณพื้นที่ศึกษา จานวน 43 ตะแกรง
พบว่ามีปริมาณการร่วงหล่นตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 มีค่าเท่ากับ 436.15
กิโ ลกรั ม ต่อ ไร่ ชนิ ด พัน ธุ์ไ ม้ที่ มีก ารร่ ว งหล่ น ของซากพื ช มากที่สุ ด คือ ไม้ ส กุ ล โกงกาง มีค่ าเท่า กับ 325.45
กิโลกรัมต่อไร่
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1.2 ปกปักพันธุกรรมพืชป่าบกเขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบน
เป็นโครงการต่อเนื่อง โดยการดูแลรักษาพื้นที่ป่า และปกปักรักษาพันธุกรรมพืชป่าบก
พื้นที่ 11,370 ไร่ เพื่อเพิ่มความหนาแน่นของพันธุ์พืชในป่า ทั้งพืชประจาถิ่นและพืชสมุนไพร โดยการตรวจ
ลาดตระเวนในพื้นที่ป่าที่รับผิดชอบ และได้พบผู้กระทาความผิดบุกรุ กพื้นที่ป่า ประจาปีงบประมาณ 2563
จานวน 2 คดี ได้ทาการจับกุมและส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดาเนินคดีต่อไป
คดีที่ 1 วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. ตรวจสอบพื้นที่บริเวณแหลมเจ้าหลาว
บ้านเลขที่ 14/2 หมู่ที่ 6 ตาบลคลองขุด อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายธรรมแท้ แสดงตัวเป็นเจ้าของ
บ้าน ตรวจสอบพื้นที่ตามสัญญาณดาวเทียม (GPS) ค่าพิกัดรูปแบบตาแหน่งระบบ WGS 1984 UTM Zone
47p 820514 E 1385474 N พื้นที่ดังกล่าวมีการก่อสร้างและต่อเติมบ้านซึ่งตรวจสอบแล้วว่าอยู่ในเขตห้ามล่า
สัตว์ป่าคุ้งกระเบน ดาเนินคดีเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ตามปจว.ข้อ 58 คดีที่ 45/63
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คดีที่ 2 วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 11.00 น. ตรวจสอบพื้นที่บุกรุกแผ้วถางใน
พื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบน บริเวณป่าเขาเตาหม้อ - ท่าศาลา หมู่ที่ 1 ตาบลราพัน อาเภอท่าใหม่
จังหวัดจันทบุรี พื้นที่ จานวน 7 – 0 – 24 ไร่ ตรวจสอบพื้นที่โดยใช้เครื่องมือตรวจวัดพิกัดจากสัญญาณ
ดาวเทียม (GPS) พิกัดรูปแบบตาแหน่งระบบ WGS 1984 UTM Zone 47p 815588 E 1399013 N
ตรวจยึดอุปกรณ์การกระทาความผิดรถแม็กโคร จานวน 1 คัน ไม่พบผู้กระทาผิดดาเนินคดีเมื่อวันที่ 16
กันยายน 2563 ตาม ปจว. ข้อ 8 คดีอาญาที่ 302/63 เวลา 16.15 น.
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ออกตรวจปราบปรามการกระทาผิดกฎหมายป่าไม้ เกี่ยวกับการลักลอบตัดไม้ทาลายป่าและล่าสัตว์ป่า
ป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่า ส่งเสริม อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่ารวมทั้งพันธุกรรมพืชป่าบก ให้มีความอุดม
สมบูรณ์ ช่วยคุ้มครองสัตว์ป่าให้อยู่อย่างปลอดภัยและเพิ่มจานวนของสัตว์ป่าให้มากขึ้น
- สารวจข้อมูลการถือครองที่ดินในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบน และรอบแนวเขตฯ ร่วมกับชาวบ้านและผู้นาชุมชน

- ประชุมชี้แจงหลักการการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
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- สารวจการถือครองที่ดิน ตาม มติ ครม. 30 มิถุนายน พ.ศ. 2541 โครงการรักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์ จานวน 17 หมู่บ้าน
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1.3 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมต้นเท้ายายม่อม (Tacca leontopentaloides(L.) O Kuntze)
ผลการดาเนินงาน
1. วางแปลงสารวจต้นเท้ายายม่อมในพื้นที่ป่าชายหาด ศูนย์ศึกษาและพัฒนาป่าไม้อ่าวคุ้งกระเบน
จังหวัดจันทบุรี จานวน 2 แปลง

2. ดาเนินการวัดความสูงของต้นเท้ายายม่อมในแปลงสารวจ พบว่าเท้ายายม่อมมีค่าความสูงจากโคน
ต้นถึงปลายใบ แปลงที่ 1 เฉลี่ย 108 เซนติเมตร แปลงที่ 2 เฉลี่ย 122 เซนติเมตร

3. การสุ่มวัดขนาดของหัวเท้ายายม่อมยังไม่สามารถดาเนินการได้เนื่องจากต้องรอดาเนินการในช่วงที่
เท้ายายม่อมยุบตัวลงเพื่อจะได้หัวเท้ายายม่อมที่มีขนาดสมบูรณ์โตเต็มที่
4. ดาเนินการเก็บเมล็ดเท้ายายม่อมที่แก่เต็มที่แล้ว เพื่อน้าไปขยายพันธุ์เพื่อปลูกรักษาพันธุกรรมต่อไป
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2. ดาเนินงานตามกรอบการเรียนรู้ทรัพยากร กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร (F1A2)
2.1 สารวจและรวบรวมชนิดของหอยในพื้นที่ชายหาดแหลมเสด็จ ชายหาดเจ้าหลาวและพื้นที่
ใกล้เคียง ในพื้นที่อ่าวคุ้งกระเบนและพื้นที่ใกล้เคียง
พบชนิดหอยที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศที่สาคัญต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
- ระบบนิเวศหาดหินด้านทิศเหนือ
พบ 38 ชนิด
- ระบบนิเวศหาดหินด้านทิศทิศใต้
พบ 35 ชนิด
- ระบบนิเวศป่าชายเลน
พบ 22 ชนิด
- ระบบนิเวศหาดโคลนและหญ้าทะเล
พบ 11 ชนิด
- ระบบนิเวศหาดทรายชายหาดแหลมเสด็จ
พบ 6 ชนิด
- ระบบนิเวศปะการังบริเวณปากอ่าวคุ้งกระเบน พบ 25 ชนิด
ตัวอย่างสัตว์หน้าดินในพื้นที่ชายหาดแหลมเสด็จ อ่าวคุ้งกระเบน และหาดคุ้งวิมาน

ระบบนิเวศหาดหินในพื้นที่หินโคร่ง อาเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
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หอยอูด Monodonta sp.

หมวกเจ๊ก Patella sp.

หอยตานนท์ Nerita albicilla

หอยขี้นก Nodilittorina sp.

หอยขี้นก Planaxis sulcatus

หอยมะระปุม่ Morula granulata

หอยหมวกเจ๊ก Patella granularis

หอยขี้นก Clypeomorus moniliferus ลิ่นทะเล Acanthopleura granulata

13

ระบบนิเวศหาดหินในพื้นที่แหลมเจดีย์ ท่าแคลง อาเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรี

หอยตาวัว Turbo cornutus

หอยเบี้ยใหญ่ Cypraea arabica

หอยนางรมปากจีบ Saccostrea cucullata

หอยกระโดด Strombus marginatus

หอยกงเกวียน Angaria delphinus

หอยหมวกเจ๊ก Patella miniata
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ระบบนิเวศหาดหินใกล้หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้าภายในอ่าวคุ้งกระเบน อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

หอยนางรมปากจีบ Saccostrea forskali

หอยตานนท์ Nerita chamaeleon

หอยนางรมปากจีบ S. cucullata

หอยน้าพริก Nerita costata

หอยตะโกรม Crassostra sp.

หอยหมวกเจ๊ก Patella granularis

15

หอยขาว Gafrarium divaricatum

หอยเปลือกหนา G. tumidum

หอยสังข์ดา Chicoreus capucinus

หอยอูด Monodon tadama

หอยถั่วเขียว Clithonoualaniensis

หอยขี้นก Clypeomorus moniliferus
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ระบบนิเวศหาดโคลนและหญ้าทะเล ภายในอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี

หอยเปลือกหนา Gafrarium tumidum

หอยเจดีย์ Cerithidea cingulate

หอยถั่วเขียว Clithonouanlanensis

หอยตะโกรม Crassostrea sp.

หอยชักตีน Strombus canarium

หอยกระปุก Meretrix sp.
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2.2 โครงการสารวจความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลบริเวณเกาะช่องสะบ้า ต.คลองขุด
อ.ท่าใหม่ จ. จันทบุรี
โครงการสารวจความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลบริเวณเกาะช่องสะบ้า อยู่ ระหว่างการสารวจ
ข้อมูลในเชิงพื้นฐาน และการเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงพื้นที่ และพร้อมในการสารวจความหลากหลายฯ ในปี
พ.ศ.2564 – 2565 เป็นต้นไป เมื่อได้ข้อมูลในทางด้านการสารวจความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลฯ จะ
นาเสนอรายงานในปีงบประมาณถัดไป
ภาพถ่ายระบบนิเวศใต้ทะเลในอดีตเมื่อประมาณ พ.ศ. 2540
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3. ดาเนินงานตามกรอบการเรียนรู้ทรัพยากร กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร (F1A3)
3.1 โครงการดูแลแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมพืชไม้ป่าชายเลน ป่าชายหาด และสมุนไพรพื้นบ้าน ตาม
แนวพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผลการดาเนินงาน
1. ดูแลรักษาพื้นที่ ปกปักพันธุกรรมพืชป่าชายเลนพื้นที่ 1,122 ไร่ และป่าชายหาดพื้นที่ 27 ไร่ ไม่ให้
ถูกบุกรุกพื้นที่และลักลอบตัดไม้ทาลายป่า (โครงการต่อเนื่อง)

19

2. รวบรวม รักษา รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาเกี่ยวกับพันธุกรรมพืชป่าชายเลน ป่าชายหาด สมุนไพร
พื้นบ้าน รวมทั้งพรรณไม้มงคลพระราชทาน 76 จังหวัด
รายชื่อพรรณไม้ป่าชายเลน จานวน 47 ชนิด
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ชื่อพันธุ์ไม้
โกงกางใบเล็ก
โกงกางใบใหญ่
ขลู่
แคทะเล
จาก
จิกทะเล
ช้าเลือด
ต่อไส้
ตะบัน
ตะบูนขาว
ตะบูนดา
ตาตุ่มทะเล
ตีนเป็ดทราย
เตยทะเล
ถอบแถบน้า
ถั่วขาว
เบญจมาศน้าเค็ม
ปรงทะเล
ประสักดอกขาว
ประสักดอกแดง
ปอทะเล
เป้งทะเล
โปรงขาว
โปรงแดง
ผักบุ้งทะเล
ฝาดดอกขาว
ฝาดดอกแดง
โพทะเล (ก้านสั้น)
โพทะเล (ก้านยาว)
รักทะเล

ชื่อวิทยาศาสตร์
Rhizophora apiculata Bl.
Rhizophora mucronata Poir.
Pluchea indica Less.
Dolichandrone spathacea Schum.
Nypa fruticans
Barringtonia asiatica (Linn.) Kurz.
Premna obtusifolia R.Br
Allophyllus cobbe (Linn.) Bl.
Xylocarpus rumphii (Kostle) Mabberley
Xylocarpus granatum Koen
Xylocarpus moluccensis Rome.
Excoecaria agallocha Linn.
Cerbera manghas Linn.
Pandanus odoratissimus Linn.f.
Derris trifoliata
Bruguiera cylindrica
Wedelia biflora (Linn.) DC.
Acrostichum aureum Linn.
Bruguiera sexangula Poir.
Bruguiera gymnorrhiza Lamk.
Hibiscus tiliaceus Linn.
Phoenix paludosa Roxb.
Ceriops decandra Ding Hou
Ceriops tagal C.B. Robinson
Ipomoea pes-caprae
Lumnitzera racemosa Willd.
Lumnitzera littorea Voigt
Thespesia populnea (L) Sol.ex Correa
Thespesia populneoides (Roxb.) Kostel.
Scaevola taccada (Gaertn.) Roxb.

ชื่อวงศ์
RHIZOPHORACEAE
RHIZOPHORACEAE
COMPOSITAE
BIGNONIACEAE
PALMAE
BARRINGTONIACEAE
VERBENACEAE
SAPINDACEAE
MELIACEAE
MELIACEAE
MELIACEAE
EUPHORBIACEAE
APOCYNACEAE
PANDANACEAE
LEGUMINOSAE
RHIZOPHORACEAE
COMPOSITAE
PTERIDACEAE
RHIZOPHORACEAE
RHIZOPHORACEAE
MALVACEAE
PALMAE
RHIZOPHORACEAE
RHIZOPHORACEAE
CONVOLVULACEAE
COMBRETACEAE
COMBRETACEAE
MALVACEAE
MALVACEAE
GOODENIACEAE
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รายชื่อพรรณไม้ป่าชายเลน จานวน 47 ชนิด (ต่อ)
ที่
31
32
33
34
35

ชื่อพันธุ์ไม้
ลาเท็ง
ลาพู
ลาพูทะเล
ลาแพน
สักขี

36
37
38
39
40
41
42

สารภีทะเล
สามะง่า
สีง้า
แสมขาว
แสมดา
แสมทะเล
หนามแดง

43
44
45
46
47

หยีทะเล
หงอนไก่ทะเล
หลุมพอทะเล
หวายลิง
เหงือกปลาหมอ
ดอกม่วง

ชื่อวิทยาศาสตร์
Stenochlaena palustris (Burm.f.) Bedd.
Sonneratia caseolaris ( Linn.) Engl.
Sonneratia alba J. Smith
Sonneratia ovata Backer
Dalbergia candenatensis (Dennst.)
Prain.
Calophyllum inophyllum L.
Clerodendrum inerme (Linn.) Gaertn.
Scyphiphora hydrophyllacea Gaertn.f
Avicennia alba Bl.
Avicennia officinalis L.
Avicennia marina (Forsk.) Virh.
Scolopia macrophylla (Wight & Arn.)
Clos
Derris indica (Lamk.) Bennet
Heritiera littoralis Ait.
Intsia bijuga (Colebr.) O. Ktze.
Flagellaria indica Linn.
Acanthus ilicifolius Linn.

ชื่อวงศ์
PTERIDACEAE
SONNERATIACEAE
SONNERATIACEAE
SONNERATIACEAE
LEGUMINOSAE
GUTTIFERAE
VERBENACEAE
RUBIACEAE
AVICENNIACEAE
AVICENNIACEAE
AVICENNIACEAE
FLACOURTIACEAE
LEGUMINOSAE
STERCULIACEAE
LEGUMINOSAE
FLAGELLARIACEAE
ACANTHACEAE
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ภาพพันธุกรรมพืชไม้ป่าชายเลน

โกงกางใบเล็ก

โกงกางใบใหญ่

ขลู่

แคทะเล

จาก

จิกทะเล

ชะเลือด

ต่อไส้

ตะบัน

ตะบูนขาว

ตะบูนดา

ตาตุ่มทะเล

ตีนเป็ดทราย

เตยทะเล/ลาเจียก

ถอบแถบ
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ภาพพันธุกรรมพืชไม้ป่าชายเลน

ถั่วขาว

เบญจมาศน้าเค็ม

ปรงทะเล

ประสักดอกขาว

ประสักดอกแดง

ปอทะเล

เป้งทะเล

โปรงขาว

โปรงแดง

ผักบุ้งทะเล

ฝาดดอกขาว

ฝาดดอกแดง

โพทะเล (ก้านสัน้ )

โพทะเล (ก้านยาว)

รักทะเล
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ภาพพันธุกรรมพืชไม้ป่าชายเลน

ลาพู

ลาพูทะเล

ลาแพน

สักขี

สารภีทะเล

สามะง่า

สีง้า

แสมขาว

แสมทะเล

แสมดา

หนามแดง

หยีทะเล

หงอนไก่ทะเล

หลุมพอทะเล

เหงือกปลาหมอดอกม่วง
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รายชื่อพรรณไม้ป่าชายหาด จานวน 51 ชนิด
ลาดับ
1
2
3
4
5

ชื่อพันธุ์ไม้
กระโดน
กระบก
กระบาก
กาแพงเจ็ดชั้น
การเวกป่า

6
7
8
9
10

เกด
กุ่มบก
กันเกรา
ขันทองพยาบาท
ขี้เหล็กบ้าน

ชื่อวิทยาศาสตร์
Careya sphaerica Roxb.
Irvingia malayana Oliv. Ex A.Benn.
Anisoptera costata Korth.
Litosanthes biflora Bl.
Goniothalamus griffithii Hook.f. &
Thomson
Manilkara hexandra (Roxb.) Dubard
Crateva adansonii DC. subsp.
Fagraea fragrans Roxb.
Suregada multiflorum (A. Juss.) Baill.
Cassia siamea Lamk. Britt.

11
12
13

คอเหี้ย
งิ้ว
จิกทะเล

Nephelium hypoleucum Kurz
Bombax ceiba Linn.
Barringtonia asiatica (L.) Kurz

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

เฉียงพร้านางแอ
ชะมวง
ช้างน้าว
ดาดง
ตาล
ตะเคียนทอง
ตะแบก
ตีนเป็ดทราย
แต้ว
นนทรีป่า

24
25
26
27
28
29

ประดู่ส้ม
ปลาไหลเผือก
ปีบ
ผักหวาน
พะยอม
พะยูง

Carallia brachiata (Lour.) Merr.
Garcinia cowa Roxb
Ochna integerrima (Lour.) Merr.
Diospyros rubra Lecomte
Borassus flabellifer L.
Hopea odorata Roxb.
Lagerstroemia floribunda Jack
Cerbera manghas L.
Gratoxylum formosum (Jack) Dyer
Peltophorum dasyrrhachis (Miq.)
Kurz
Bischofia javensis Blume
Eurycoma longifolia Jack
Millingtonia hortensis L. f.
Melientha suavis Pierre
Shorea roxburghii G. Don
Dalbergia cochinchinensis Pierre

ชื่อวงศ์
LECYTHIDACEAE
IXONANTHACEAE
DIPTEROCARPACEAE
RUBIACEAE
ANNONACEAE
SAPOTACEAE
CAPPARACEAE
GENTIANACEAE
EUPHORBIACEAE
LEGUMINOSAE CAESALPINIOIDEAE
SAPINDACEAE
BOMBACACEAE
LECYTHIDACEAE
(BARRINGTONIACEAE)
RHIZOPHORACEAE
GUTTTIFERACEAE
OCHNACEAE
EBENACEAE
PALMAE
DIPTEROCARPACEAE
LYTHRACEAE
APOCYNACEAE
GUTTIFERAE
LEGUMINOSAE –
CAESALPINIOIDEAE
EUPHORBIACEAE
SIMAROUBACEAE
BIGNONIACEAE
OPILIACEAE
DIPTEROCARPACEAE
LEGUMINOSAE
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รายชื่อพรรณไม้ป่าชายหาด จานวน 51 ชนิด
ลาดับ
30
31
32
33
34

ชื่อพันธุ์ไม้
พญาสัตบรรณ
เพกา
มะขามเทศ
มะดูก
มะเม่า

35
36

มะหาด
มะหวด

37
38
39
40

ไม้ลาย
ยอ
ยางนา
ยางเหียง

41

เล็บเหยี่ยว

42
43
44
45

สารภี
สารภีทะเล
สาโรง
เสม็ดขาว

46
47

เสม็ดแดง
หว้านา

48
49

หว้าหิน
หนามเคล็ด

50

หยีทะเล

ชื่อวิทยาศาสตร์
Alstonia scholaris (L.)R.Br.
Oroxylum indicum (L.) Kurz
Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.
Siphonodon celastrineus Griff.
Antidesma bunius (L.) Spreng var
bunius
Artocarpus lakoocha Roxb.
Lepisanthes rubiginosa
(Roxb.)Leenh.
Microcos tomentosa Smith
Morinda citrifolia L.
Dipterocarpus alatus Roxb.
Dipterocarpus obtusifolius Teijsm.ex
Miq.
Ziziphus oenoplia (L.)
Mill.var.oenoplia
Mammea siamensis Kosterm.
Calophyllum inophyllum L.
Sterculia foetida L.
Melaleuca quinquenervia (Cav.) S.T.
Blake
Syzygium cinereum
Eugenia pseudosubtilis King
var.platyphylla King
Syzygium claviflorum
Catunaregam tomentosa (Blume ex
DC.)Triveng
Derris indica (Lamk.) Bennet.
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หูกวาง

Terminalia catappa L.

ชื่อวงศ์
APOCYNACEAE
BIGNONIACEAE
MIMOSOIDEAE
CELASTRACEAE
EUPHORBIACEAE
MORACEAE
SAPINDACEAE
TILIACEAE
RUBIACEAE
DIPTEROCARPACEAE
DIPTEROCARPACEAE
RHAMNACEAE
GUTTIFERAE
GUTTIFERAE
STERCULIACEAE
MYRTACEAE
MYRTACEAE
MYRTACEAE
MYRTACEAE
RUBIACEAE
LEGUMINOSAEPAPILIONOIDEAE
COMBRETACEAE

26

ตัวอย่างพรรณไม้ป่าชายหาด

กระโดน

การเวกป่า

กุ่มบก

กันเกรา

เกด

ขันทองพยาบาท

ขี้เหล็กบ้าน

จิกทะเล

ชะมวง

ช้างน้าว

ตาล

ตะเคียนทอง

ตันเป็ดทราย

แต้ว

นนทรีป่า

27

ตัวอย่างพรรณไม้ป่าชายหาด

ปลาไหลเผือก

พะยูง

ปีบ

พญาสัตบรรณ

ผักหวาน

เพกา

มะเม่า

มะหวด

ยอ

ยางนา

ยางเหียง

สารภีทะเล

สาโรง

เสม็ดขาว

เสม็ดแดง

28

ตัวอย่างพรรณไม้ป่าชายหาด

หนามเคล็ด

หยีทะเล

ไม้ลาย

3. สร้างแหล่งศึกษาเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชป่าชายหาด โดยการจัดทาเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติป่าชายหาด
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3.2 โครงการเพาะชากล้าไม้ป่าชายเลน ป่าชายหาด ไม้ยืนต้น และไม้ดอกไม้ประดับ
ผลการดาเนินงาน
1. เพาะชากล้าไม้ จานวน 105,995 กล้า
- กล้าไม้ป่าชายเลน จานวน 31,400 กล้า

- กล้าไม้ยืนต้นและไม้ประดับ จานวน 74,595 กล้า
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2. สนับสนุนกล้าไม้ให้หน่วยงาน องค์กร และประชาชนที่มาขอรับการสนับสนุนกล้าไม้เพื่อไปปลูก
โดยแบ่งเป็น
- กล้าไม้ป่าชายเลน 47 ราย 18,465 กล้า

- กล้าไม้ยืนต้นและไม้ประดับ 205 ราย 35,741 กล้า
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3. เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเพาะชากล้าไม้ให้แก่คณะศึกษาดูงาน ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ
และผู้ที่สนใจ โดยบรรยายให้ความรู้พร้อมทั้งลงมือปฏิบัติงานจริง
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3.3 โครงการปลูกรักษาพันธุกรรมต้นเท้ายายม่อม
ผลการดาเนินงาน
1. สารวจแหล่งพันธุกรรมเท้ายายม่อมนอกพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ได้แก่ พื้นที่จังหวัดตราด และจังหวัด
ระยอง
- แหล่งพันธุกรรมเท้ายายม่อมหาดไม้รูด อาเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

- ป่าชายหาดสวนรุกขชาติเพ อาเภอเมือง จังหวัดระยอง

2. เก็บเมล็ดเท้ายายม่อมที่แก่แล้วจากแหล่งพันธุกรรมมาทาความสะอาดและผึ่งให้แห้งสนิท
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3. เพาะเมล็ดเท้ายายม่อมลงในแปลงเพาะที่เตรียมไว้
- หว่านเมล็ดเท้ายายม่อมลงในแปลงเพาะ

- กลบเมล็ดด้วยขุยมะพร้าว

- กล้าเท้ายายม่อมที่งอกในแปลงเพาะเมล็ด
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4. ย้ายกล้าเท้ายายม่อมจากแปลงเพาะลงถุงเพาะชากล้าไม้ จานวน 4,200 กล้า
- กล้าเท้ายายม่อมในถุงเพาะชา

5. นากล้าเท้ายายม่อมไปปลูกในพื้นที่ที่เหมาะสม (รอดาเนินการเนื่องจากต้นกล้าเท้ายายม่อมยังเล็ก
ไม่แข็งแรง จะอนุบาลไว้ในเรือนเพาะชาเพื่อนาไปปลูกรักษาพันธุกรรมในช่วงฤดูฝนของปีถัดไป)
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3.4 ปลูกและรวบรวมผักพื้นบ้านและสมุนไพรพื้นบ้านภาคตะวันออก
โครงการปลูกและรวบรวมผักพื้นบ้านและสมุนไพรพื้นบ้านภาคตะวันออก ได้มีการดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่องโดยมีแปลงรวบรวมพันธุ์ผักพื้นบ้านภายในงานวิชาการเกษตรศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ บน
พื้นที่ 3 ไร่ 1 งาน 16 ตารางวา มีพันธุ์ผักพื้นบ้านที่ได้ปลูกรวบรวมในระบบแปลง จานวน 35 ชนิด ได้แก่ ชะมวง
แต้ว เร่วหอม กระวาน ข่า เสม็ดแดง มะระขี้นก ผักหวานบ้าน มะเขือหยกภูพาน มะเขือเปาะ มะเขือพวง มะกรูด
ท้าวยายม่อม กระชาย ชะอม กระเพรา โหรพา ยี่หร่า ดอกขจร แตงกวา กระทือ ขลู่ มะอึก ถั่วพู ถั่วฝักยาว
อัญชัน บวบหอม แคแดง ชะพลู พริกขี้หนู ชมจันทร์ แก่นตะวัน ตาลึง ข้าวโพดฝักอ่อนและมะละกอ ซึ่งแปลง
ผักพื้นบ้านทั้งได้มีการจัดการในการดูแลรักษาตลอดทั้งปี เช่น การควบคุมวัชพืชภายในแปลง การตัดแต่งทรง
พุ่ม การพรวนดินและการปรับปรุงบารุงดิน การจัดการในระบบน้าแบบประหยัด การใช้น้าหมักชีภาพจากปลา
หมัก การใช้ปุ๋ยหมักเติมอากาศ
การปลูกและรวบรวมผักพื้นบ้านและสมุนไพรพื้นบ้านภาคตะวันออกเกษตรกรและผู้ที่ได้เข้า
ศึกษาดูงานหันมาบริโภคและใช้ประโยชน์จากผักพื้นบ้านมากขึ้นและยังเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ผักพื้นบ้านที่มี
คุณประโยชน์และสรรพคุณมากมายหลายประการ เป็นทั้งอาหารและยารักษาโรค นอกจากนั้นยังพัฒนาเป็น
การสร้างอาชีพและรายได้อีกด้วย
ระยะเวลาของแผนงาน/โครงการ
ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.
2.
3.
4.
5.

มีแปลงรวบรมพันธุ์ผักพื้นบ้านของภาคตะวันออก
เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการผลิตผักพื้นบ้านและสามารถนาไปประกอบอาชีพได้
ได้ผลิตต้นพันธุ์ผักพื้นบ้านเพื่อจาหน่ายและสนับสนุนหน่วยงานอื่น ๆ ที่สนใจ
สนับสนุนและส่งเสริมการบริโภคผักพื้นบ้านและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ส่งเสริมเกษตรกรตระหนักถึงประโยชน์และคุณค่าของการอนุรักษ์ผักพื้นบ้านของไทย

ปัญหาและอุปสรรค
1. ผักพื้นบ้านบางชนิดลงหัวในฤดูแล้ง จึงทาให้ไม่มีผักพื้นบ้านชนิดนั้นปรากฏในแปลง เช่น กระชาย
ท้าวยายหม่อม
2. พื้นที่แปลงผักพื้นบ้านภายในงานวิชาการเกษตร เป็นพื้นที่ดินทรายติดชายฝั่งทะเลทาให้ดินใน
แปลงมีธาตุอาหารน้อยและมีอาการใบไหม้จากไอน้าเค็ม ประกอบกับอิทธิพลของพายุในรอบปีมีหลายครั้งจึง
เป็นผลให้ผักพื้นบ้านโทรมในระยะเวลาสั้น ๆ

36

รวมภาพกิจกรรมผักพื้นบ้าน ปีงบประมาณ 2563

จุดเรียนรู้แปลงผักพื้นบ้าน

ซุ้มทางเดินแปลงผักพื้นบ้านภาคตะวันออก
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รวมภาพกิจกรรมผักพื้นบ้าน ปีงบประมาณ 2563

แปลงดอกขจร

แปลงรวมสมุนไพร
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รวมภาพกิจกรรมผักพื้นบ้าน ปีงบประมาณ 2563

แปลงท้าวยายม่อม

แปลงมะกรูดตัดใบ
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รวมภาพกิจกรรมผักพื้นบ้าน ปีงบประมาณ 2563

แปลงชะอม

แปลงป่าช้าเหงา
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รวมภาพกิจกรรมผักพื้นบ้าน ปีงบประมาณ 2563

แปลงกระชาย

แปลงชะมวง
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4. ดาเนินงานตามกรอบการสร้างจิตสานึก กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร
(F3A7)
4.1 งานสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้าเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
เพิ่มศักยภาพในการจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้า เพื่อเสริมสร้างการศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศและธรรมชาติของ
สิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลที่จาลองใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุดแก่เยาวชน คณะศึกษาดูงาน และผู้สนใจทั่วไป โดย
จานวนผู้เข้าชมในปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 มีจานวนทั้งสิ้น
178,158 คน เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์โรคระบาด Covid 19 จึงมีการปิดให้เยี่ยมชมในช่วงเดือนเมษายน –
พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา
60000

ผู้เข้าชม

จานวน (คน)

50000
40000
30000
20000

ปี 63
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ปี 62

0

เดือน

ภาพสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้าเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
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ภาพสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้าเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ภาพตัวอย่างชนิดปลาในการจัดแสดงพันธุ์ปลา

ปลาปักเป้ากล่องเหลืองจุดดา
Ostracion nasus

ปลาขี้ตังเบ็ดครีบเหลือง
Tetrodon nigropunctatus

ปลาค้างคาว
Platax orbicularis

ปลาปักเป้าหน้าหมา
Tetrodon nigropunctatus

ปลาผีเสื้อเหลืองลายสี่เหลี่ยม
Chaetodon rafflesi

ปลาโนรี
Heniochus acuminatus
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ภาพสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้าเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
และภาพตัวอย่างชนิดปลาในการจัดแสดงพันธุ์ปลา (โซน A)

ปลาหมอทะเล
Promicrops lanceolatus

ปลาเก๋าจุดน้าตาล
Cephalopholis tauvina

ปลากะพงขาว
Late calcarifer

ปลากะรังหน้างอน
Chromileptes altivelis

ปลากะรังเหลืองจุดฟ้า
Plectropomus maculatus

ปลากะพงแดงหน้าตั้ง
Lutjanus sebae
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ภาพสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้าเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
และภาพตัวอย่างการจัดแสดงพันธุ์ปลา (โซน B)

ปลากะพงเหลืองเล็ก
Diploprion bifasciatum

ปลามงตาโต
Caranx sexfasciatus

ปลาหางกิ่ว
Alepes djedaba

ปลาตะคองเหลือง
Caranx speciosus

ปลามงครีบฟ้า
Caranx melampygus

ปลาตะกรับจุด
Scatophagis argus
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ภาพสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้าเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
และภาพตัวอย่างการจัดแสดงพันธุ์ปลา (โซน C)

กุ้งมังกรประขาว
Panulirus longipes

แมงดาทะเลถ้วย
Carcinoscorpius rotundicauda

เม่นดาหนามยาว
Diadema setosum

ดาวหนามดาแดง
Protoreaster nodosus

ปลิงดา
Holothuria atra

ดอกไม้ทะเลครกขาว
Radianthus sp.
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5. ดาเนินงานตามกรอบการสร้างจิตสานึก กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร
(F3A8)
5.1 งานศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน
ผลการดาเนินงาน
1. ให้ความรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนแก่คณะผู้เข้ามาศึกษาดูงาน ปีงบประมาณ 2563 จานวนผู้เข้ามา
ศึกษาดูงานและท่องเที่ยว ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน จานวน 333,891 คน (ข้อมูล ณ
วันที่ 25 กันยายน 2563)
โดยจาแนกผู้เข้าศึกษาดูงานและนักท่องเที่ยวทั่วไปได้ ดังนี้
คณะศึกษาดูงานแบบเป็นทางการ
- หน่วยงานราชการ
- หน่วยงานเอกชน
- องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
- นักเรียน/นักศึกษา
- ต่างชาติ/อื่น

161
33
157
250
20

นักท่องเที่ยวทั่วไป
- นักท่องเที่ยวชาย
- นักท่องเที่ยวหญิง
- นักท่องเที่ยวเด็ก

77,606 คน
83,413 คน
125,114 คน

คณะ
คณะ
คณะ
คณะ
คณะ

9,140
2,381
13,169
25,044
726

คน
คน
คน
คน
คน
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2. ซ่อมสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนให้มีความแข็งแรงพร้อมรองรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงาน
- ซ่อมศาลาสื่อความหมายศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน
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3. จัดทาป้ายชื่อศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชานเลนอ่าวคุ้งกระเบน ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเข้า และ
ทางออก สะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน

4. ติดตั้ง QR – Code บนป้ายชื่อพันธุ์ไม้
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รายงานตามแบบฟอร์ม อพ.สธ.
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ผลการดาเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ ปีงบประมาณ 2563
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช
ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

1.

ศูนย์ศึกษาและ
พัฒนาป่าไม้
อ่าวคุ้งกระเบน
จังหวัดจันทบุรี

ปกปักรักษา
พันธุกรรมพืชป่า
ชายเลนในพื้นที่ศูนย์
ศึกษาการพัฒนา
อ่าวคุ้งกระเบนฯ

2.

เขตห้ามล่าสัตว์ ปกปักพันธุกรรมพืช
ป่าคุ้งกระเบน ป่าบกเขตห้ามล่าสัตว์
ป่าคุ้งกระเบน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี




งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
525,200
*

849,900

แหล่งที่มา
ของ
ใช้จริง งบประมาณ
525,200 กรมอุทยาน
*
แห่งชาติ
สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช

เป้าหมายตามแผนแม่บท/วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนองพระราชดาริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริฯ (อพ.สธ.)
2. พื้นที่ป่าชายเลนและป่าชายหาดพื้นที่
1,122 ไร่ ได้รับการปกป้องดูแลไม่ให้ถูก
ตัดไม้ทาลายป่า และบุกรุกพื้นที่
3. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาการพัฒนาการ
ด้านสังคมพืชป่าชายเลนเป็นตัวชี้วดั ด้าน
การพัฒนาป่าไม้ (ป่าชายเลน) เป็นแหล่ง
แม่ไม้ แหล่งศึกษา ทดลอง วิจัยด้านป่า
ชายเลน
849,900 กรมอุทยาน 1. เพื่อสนองพระราชดาริโครงการ
แห่งชาติ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
สัตว์ป่า และ พระราชดาริฯ (อพ.สธ.)
พันธุ์พืช
2. ป้องกันรักษาป่าในพื้นที่ 11,370 ไร่
3. ปกปักรักษาพันธุ์กรรมพืชที่มีอยู่เดิม
และพืชที่หายาก
4. เพิ่มความหนาแน่นของพันธุ์พืชในป่า
ทั้งพืชประจาถิ่นและพืชสมุนไพร
5.สร้างจิตสานึกรักและหวงแหน
ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

ผลการดาเนินงาน
1. ทราบพัฒนาการของ
สังคมพืชป่าชายเลน ด้าน
ความโต ความสูงโครงสร้าง
ป่า การร่วงหล่นของซากพืช
2. พื้นที่ป่าชายเลน 1,122
ไร่ ได้รับการรักษาไม่ให้ถูก
ลักลอบตัดไม้ทาลายป่า
3. เป็นแหล่งศึกษา วิจัย
ด้านป่าชายเลน
1. ให้คาปรึกษา ชี้แจง
เกี่ยวกับพื้นที่ทากินรอบแนว
เขตฯ ป่าอนุรักษ์
2. ราษฎรในพื้นที่และรอบ
พื้นที่เขตฯ ให้ความร่วมมือ
ในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติป่าไม้และ
พันธุกรรมพืชป่าบก

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
นายประเวช
จันทร์ศิริ
หัวหน้าศูนย์
ศึกษาและ
พัฒนาป่าไม้
อ่าวคุ้งกระเบนฯ

นายโรจนัย
ผาสุขธนกาญจน์
หัวหน้าเขต
ห้ามล่าสัตว์ป่า
คุ้งกระเบน

หมายเหตุ
* ใช้
งบประมาณ
ดาเนินงาน
ในกิจกรรม
เดียวกัน
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ผลการดาเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ ปีงบประมาณ 2563
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช
ลาดับ
3.

หน่วยงาน
ศูนย์ศึกษาและ
พัฒนาป่าไม้
อ่าวคุ้งกระบน
จังหวัดจันทบุรี

ชื่อโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรม
ต้นเท้ายายม่อม
(Tacca
leontopentaloid
es (L.) O Kuntze)

รวม 3 โครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี


งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
-

ใช้จริง
-

1,375,100 1,375,100

แหล่งที่มา
ของ
งบประมาณ
กรมอุทยาน
แห่งชาติ
สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนองพระราชดาริใน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
2. ได้ข้อมูลพื้นฐานเกีย่ วกับการ
เจริญเติบโต การกระจายพันธุ์ของ
ต้นเท้ายายม่อมเพื่อการศึกษา
ต่อเนื่อง

บุคคล/
ผลการดาเนินงาน
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
1. อนุรักษ์พันธุกรรมต้น
นายประเวช
เท้ายายม่อมในพื้นที่ป่า
จันทร์ศิริ
ชายหาดไม่ให้สญ
ู หายไปจาก หัวหน้าศูนย์
พื้นที่
ศึกษาและ
2. ทราบข้อมูลพื้นฐาน
พัฒนาป่าไม้
เกี่ยวกับการเจริญเติบโต
อ่าวคุ้ง
การกระจายพันธุ์ของต้น
กระเบนฯ
เท้ายายม่อม ไว้เป็นข้อมูลใน
การศึกษาด้านอื่นๆ ต่อไปใน
อนาคต

หมายเหตุ
* ใช้งบประมาณจาก
โครงการปกปัก
รักษาพันธุกรรมพืช
ป่าชายเลนในพื้นที่
ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาอ่าวคุ้ง
กระเบนฯ
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ผลการดาเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ ปีงบประมาณ 2563
กิจกรรมที่ 2 สารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร
ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

1.

งานส่งเสริม
และพัฒนา
อาชีพประมง
ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาอ่าวคุ้ง
กระเบนอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ

สารวจและรวบรวมชนิด
ของหอยในพื้นที่
ชายหาดแหลมเสด็จ
ชายหาดเจ้าหลาว และ
พื้นที่ใกล้เคียงในพื้นที่
อ่าวคุ้งกระเบนและพื้นที่
ใกล้เคียง

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี


งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
-

ใช้จริง
-

แหล่งที่มา
ของ
งบประมาณ
-

เป้าหมายตามแผนแม่บท/วัตถุประสงค์

บุคคล/
ผลการ
หน่วยงานที่
ดาเนินงาน
รับผิดชอบ
1. เพื่อสนองพระราชดาริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม สารวจชนิดพันธุ์ งานส่งเสริม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ (อพ.สธ.)
สัตว์น้าหน้าดิน และพัฒนา
2. เพื่อสารวจตรวจสอบหาชนิดพันธุ์ (species list) กลุ่มมอลลัสก้า
อาชีประมง
และความหนาแน่น (density) ของสิ่งมีชีวิตกลุ่ม
ในพื้นที่
ศูนย์ฯ
มอลลัสกา (Mollusca) ที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศ
เป้าหมายโดย
ชายฝั่งต่าง ๆ ในพื้นที่เป้าหมายบริเวณป่าชายเลน การสังเกตพร้อม
ประมาณ 1,200 ไร่ แหล่งหญ้าทะเลประมาณ
ถ่ายภาพระบบ
1,200 ไร่ หาดหินบริเวณปากอ่าวคุ้งกระเบนด้าน
นิเวศและหอย
อาเภอนายายอามตั้งแต่บ้านหัวแหลมท่าแคลงจนถึง ชนิดต่าง ๆ
บริเวณหินโคล่งหาดหินชายฝั่งคุ้งวิมาน และหาดหิน
เขตอาเภอท่าใหม่ตั้งแต่บริเวณบ้านหัวแหลมคุ้ง
กระเบนจนถึงหาดหินบริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้ง
กระเบน บริเวณหาดทรายตั้งแต่ชายหาดแหลม
เสด็จจนถึงชายหาดเจ้าหลาว และหาดโคลนในอ่าว
คุ้งกระเบน และในระบบนิเวศปะการังชายฝั่งจาก
แนวพื้นที่เนินนางพญาและแนวปะการังเจ้าหลาว
3. เพื่อทราบถึงความหลากหลายชีวภาพของสัตว์น้า
ในกลุ่มมอลลัสกาความสัมพันธ์ของชนิดของ
สิ่งมีชีวิตในกลุ่มมอลลัสกากับระบบนิเวศต่าง ๆ ที่
สาคัญในพื้นที่
4. เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลของสัตว์น้าในกลุ่มมอลลัส
กาของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริของพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้ง
กระเบนฯ สาหรับใช้ในการศึกษาวิจัย การเรียนการ
สอน การอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง

หมายเหตุ
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ผลการดาเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ ปีงบประมาณ 2563
กิจกรรมที่ 2 สารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร
ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

2.

งานส่งเสริม
และพัฒนา
อาชีพประมง
ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาอ่าวคุ้ง
กระเบนอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ

โครงการ
สารวจความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ
ทางทะเล
บริเวณเกาะ
ช่องสะบ้า ต.
คลองขุด อ.ท่า
ใหม่ จ.
จันทบุรี

รวม 2
โครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี


งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
-

ใช้จริง
-

-

-

แหล่งที่มา
ของ
งบประมาณ
-

เป้าหมายตามแผนแม่บท/วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนองพระราชดาริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ (อพ.สธ.)
2. เพื่อสารวจตรวจสอบหาชนิดพันธุ์ (species list) ของสิ่งมีชีวิต
กลุ่มปะการัง (Cnidaria) กลุ่มกุ้งปู (Crustacean) กลุ่มหอย
(Mollusca) กลุ่มเม่นทะเลปลิงทะเลดาวทะเล(Echinoderm), กลุ่ม
ปลา และกลุ่มพืชน้า ที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศชายฝั่งต่างๆในพื้นที่
เป้าหมายบริเวณชายฝั่งลงตามระดับความลึกของพื้นท้องทะเลเป็น
ระยะทาง 100 เมตร รอบเกาะช่องสะบ้า คิดเป็นพื้นรวมพื้นที่บน
เกาะช่องสะบ้าประมาณ 380 ไร่ ซึ่งบริเวณชายฝั่งจะเป็นระบบนิเวศ
หาดหินมีสภาพพื้นท้องทะเลโดยรอบเป็นพื้นทราย มีกลุม่ แนว
ปะการังวางตัวสลับกับกองหินใต้นาอยู
้ ่ทางทิศตะวันตกของแนวสัน
หินใต้น้าทางด้านทิศใต้ของเกาะ ส่วนทางด้านทิศตะวันออกของแนว
สันหินใต้น้าเดียวกันมีสภาพเป็นแนวหินสลับกับพื้นโคลนซึ่งได้รับ
อิทธิพลของตะกอนปากแม่น้าแขมหนู
3. เพือ่ ทราบถึงความหลากหลายชีวภาพของสิ่งมีชีวิตกลุ่มปะการัง
(Cnidaria) กลุ่มกุ้งปู (Crustacean) กลุ่มหอย(Mollusca) กลุ่มเม่น
ทะเลปลิงทะเลดาวทะเล (Echinoderm) กลุ่มปลา และกลุ่มพืชน้า
ความสัมพันธ์ของชนิดของสิ่งมีชีวิตในกลุ่มต่างๆกับระบบนิเวศต่างๆ
ที่สาคัญในพื้นที่
4. เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลของสิ่งมีชีวิตในทุกกลุ่มของโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริของพื้นที่ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ สาหรับใช้ในการศึกษาวิจัย การเรียนการ
สอน การอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง

ผลการ
ดาเนินงาน
-

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
งานส่งเสริม
และพัฒนา
อาชีประมง
ศูนย์ฯ

หมายเหตุ
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ผลการดาเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ ปีงบประมาณ 2563
กิจกรรมที่ 3. กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร
ลาดับ
1.

หน่วยงาน
ศูนย์ศึกษา
และ
พัฒนาป่าไม้
อ่าวคุ้งกระบน
จังหวัดจันทบุรี

ชื่อโครงการ
ดูแลแปลงอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชไม้ป่าชาย
เลน ป่าชายหาด และ
สมุนไพรพื้นบ้าน ตาม
แนวพระราชดาริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี


งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
87,739

ใช้จริง
87,739

แหล่งที่มา เป้าหมายตามแผนแม่บท/วัตถุประสงค์
ของ
งบประมาณ
สานักงาน 1. พันธุกรรมพืชป่าชายเลน ป่าชายหาด
กปร.
และพืชสมุนไพรพื้นบ้าน พื้นที่ 27 ไร่
ได้รับการปกป้องมิให้สญ
ู หาย
2. เป็นแหล่งเก็บเมล็ดพันธุไ์ ม้ป่าชายเลน
ป่าชายหาด และพืชสมุนไพรพื้นบ้าน
3. เป็นแหล่งศึกษาและเป็นผลิต รวมถึง
ขยายพันธุ์พืชสมุนไพร ป่าชายเลน ป่า
ชายหาด และสมุนไพรพื้นบ้าน
4. เพื่อเสริมสร้างเยาวชน และประชาชน
ของประเทศให้เกิดจิตสานึก เห็น
ความสาคัญในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพและ
การดาเนินชีวิต
5. เป็นแหล่งศึกษาเกี่ยวกับพรรณไม้
มงคลพระราชทาน 76 จังหวัด

ผลการดาเนินงาน
1. ดูแลรักษาพื้นที่ ปกปัก
พันธุกรรมพืชป่าชายเลน
พื้นที่ 1,122 ไร่และป่า
ชายหาดพื้นที่ 27 ไร่ ไม่ให้
ถูกบุกรุกพื้นที่และลักลอบ
ตัดไม้ทาลายป่า
2. รวบรวม รักษา รวมทั้ง
เป็นแหล่งศึกษาเกี่ยวกับ
พันธุกรรมพืชป่าชายเลน ป่า
ชายหาด สมุนไพรพื้นบ้าน
รวมทั้งพรรณไม้มงคล
พระราชทาน 76 จังหวัด
3. สร้างแหล่งศึกษาเกีย่ วกับ
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชป่า
ชายหาด โดยการจัดทา
เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่า
ชายหาด

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
นายประเวช
จันทร์ศิริ
หัวหน้าศูนย์
ศึกษาและ
พัฒนาป่าไม้
อ่าวคุ้งกระ
เบนฯ

หมายเหตุ
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ผลการดาเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ ปีงบประมาณ 2563
กิจกรรมที่ 3. กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร
ลาดับ
2.

หน่วยงาน
ศูนย์ศึกษา
และพัฒนาป่า
ไม้ อ่าวคุ้ง
กระเบน
จังหวัดจันทบุรี

ชื่อโครงการ
เพาะชากล้าไม้ป่า
ชายเลน ป่าชายหาด
ไม้ยืนต้น และไม้
ดอก – ไม้ประดับ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี


งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
266,038

ใช้จริง
266,038

แหล่งที่มา
เป้าหมายตามแผนแม่บท/
ของ
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
สานักงาน 1. เพื่อสนองพระราชดาริโครงการ
กปร.
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริฯ (อพ.สธ.)
2. เพาะชากล้าไม้ป่าชายเลน ไม้ยนื ต้น
และไม้ประดับ จานวน 100,000 กล้า
แบ่งเป็น
- กล้าไม้ป่าชายเลน 40,000 กล้า
- ไม้ยืนต้นและไม้ประดับ 60,000
กล้า
3. สนับสนุนกล้าไม้ปา่ ชายเลน ไม้ยืน
ต้น และไม้ประดับ ให้แก่ประชาชน
หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ได้นาไปปลูก
บริเวณพื้นที่ตา่ ง ๆ ตามความ
เหมาะสม
4. เพื่อสร้างจิตสานึกให้ประชาชนปลูก
ต้นไม้และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
5. เพื่อการมีส่วนร่วมในการเพิ่มพืน้ ที่สี
เขียว และช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน
6. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องการ
เพาะชากล้าไม้ให้กับผูส้ นใจและ
สามารถนาไปปฏิบัตไิ ด้

บุคคล/
ผลการดาเนินงาน
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
1. เพาะชากล้าไม้ จานวน
นายประเวช
105,995 กล้า
จันทร์ศิริ
- กล้าไม้ป่าชายเลน จานวน หัวหน้าศูนย์
31,400 กล้า
ศึกษาและ
- กล้าไม้ยืนต้นและไม้ประดับ พัฒนาป่าไม้
จานวน 74,595 กล้า
อ่าวคุ้งกระ
2. สนับสนุนกล้าไม้ให้หน่วยงาน เบนฯ
องค์กร และประชาชนที่มา
ขอรับการสนับสนุนกล้าไม้เพื่อ
ไปปลูก โดยแบ่งเป็น
- กล้าไม้ป่าชายเลน 47 ราย
18,465 กล้า
- กล้าไม้ยืนต้นและไม้ประดับ
205 ราย 35,741 กล้า
3. เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการ
เพาะชากล้าไม้ให้แก่คณะศึกษา
ดูงาน ผู้เข้ารับการอบรม
หลักสูตรต่าง ๆ และผู้ที่สนใจ
โดยบรรยายให้ความรู้พร้อมทั้ง
ลงมือปฏิบัติงานจริง

หมาย
เหตุ
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ผลการดาเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ ปีงบประมาณ 2563
กิจกรรมที่ 3. กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร
ลาดับ
3.

หน่วยงาน
ศูนย์ศึกษาและ
พัฒนาป่าไม้
อ่าวคุ้งกระบน
จังหวัดจันทบุรี

ชื่อโครงการ
ปลูกรักษาพันธุกรรม
ต้นเท้ายายม่อม

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี


งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
-

ใช้จริง
-

แหล่งที่มา
ของ
งบประมาณ
กรมอุทยาน
แห่งชาติ
สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนองพระราชดาริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
(อพ.สธ.)
2. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม และ
รักษาพันธุกรรมต้น
เท้ายายม่อมไม่ให้สูญหายไป
จากพื้นที่

ผลการดาเนินงาน
1. สารวจแหล่งพันธุกรรม
เท้ายายม่อมนอกพื้นที่
จังหวัดจันทบุรี ได้แก่พื้นที่
จังหวัดตราด และจังหวัด
ระยอง
2. เก็บเมล็ดเท้ายายม่อมที่
แก่แล้วจากแหล่งพันธุกรรม
มาเพาะ
4. ย้ายกล้าเท้ายายม่อมจาก
แปลงเพาะลงถุงเพาะชากล้า
ไม้ จานวน 4,200 กล้า
5. นากล้าเท้ายายม่อมไป
ปลูกในพื้นที่ที่เหมาะสม (รอ
ดาเนินการเนื่องจากต้นกล้า
เท้ายายม่อมยังเล็กไม่
แข็งแรง จะอนุบาลไว้ใน
เรือนเพาะชาเพื่อนาไปปลูก
รักษาพันธุกรรมในช่วงฤดู
ฝนของปีถัดไป)

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
นายประเวช
จันทร์ศิริ
หัวหน้าศูนย์
ศึกษาและ
พัฒนาป่าไม้
อ่าวคุ้งกระ
เบนฯ

หมายเหตุ
* ใช้
งบประมาณ
จาก
โครงการปก
ปักรักษา
พันธุกรรม
พืชป่าชาย
เลนในพื้นที่
ศูนย์ศึกษา
การพัฒนา
อ่าวคุ้ง
กระเบนฯ
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ผลการดาเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ ปีงบประมาณ 2563
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร
ลาดับ
4.

หน่วยงาน
งานวิชาการ
เกษตรศูนย์
ศึกษาการ
พัฒนาอ่าว
คุ้งกระเบน
อันเนื่อง
มาจาก
พระราชดาริ

ชื่อโครงการ
ปลูกและรวบรวม
ผักพื้นบ้านและ
สมุนไพรพื้นบ้าน
ภาคตะวันออก

รวม 4 โครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี


งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
50,000

ใช้จริง
-

403,777

353,777

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

-

1. เพื่อสนองพระราชดาริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริฯ (อพ.สธ.)
2. เพื่ อ พั ฒ นาการผลิ ต ผั ก พื้ น บ้ า น
จัดเป็นแปลงรวบรวมพันธุ์ผักพื้นบ้าน
ภาคตะวันออกเพื่อให้เกษตรกรและผู้
ที่สนใจเข้าศึกษาดูงาน
3. ขยายผลไปสู่เกษตรกรผู้ที่สนใจเพื่อ
นาไปประกอบอาชี พหรื อเป็น รายได้
เสริม
4. เพื่ อ ผลิ ต ต้ น พั น ธุ์ ผั ก พื้ น บ้ า นเพื่ อ
จาหน่ ายและแจกจ่ ายเกษตรกรและ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่สนใจ
5. ส่งเสริมให้มีการบริโภคและการใช้
ประโยชน์จากผักพื้นบ้านมากขึ้น

ผลการดาเนินงาน
1. รวบรวมผักพื้นบ้านภาค
ตะวันออกชนิดต่างๆ รวม
กว่า 80 ชนิดพืช เช่น เช่น
กระวาน คูณ เผือก หูเสือ
มันเทศ แมงลัก กะเพรา
โหระพา ผักหวานบ้าน
มะอึก ส้มจีด๊ ชะมวง
ขี้เหล็ก มะระขี้นก ผักกูด
ท้าวยายม่อม ฯลฯ
2. มี เ กษตรกรและผู้ ส นใจ
เข้ ามาศึก ษาดู งาน จ านวน
3,522 ราย มี 31 คณะ

บุคคล/
หน่วยงานที่ หมายเหตุ
รับผิดชอบ
นายเทิดพงศ์
สุทธิอาภาพงศ์
หัวหน้างาน
วิชาการ
เกษตร ศูนย์ฯ
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ผลการดาเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ ปีงบประมาณ 2563
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ลาดับ
1.

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

งานส่งเสริมและ สถานแสดง
พัฒนาอาชีพ
พันธุ์สัตว์น้า
ประมง ศูนย์
เฉลิมพระ
ศึกษาการพัฒนา เกียรติ 6
อ่าวคุ้งกระเบน
รอบพระ
อันเนื่อง
ชนมพรรษา
มาจาก
พระราชดาริ

รวม 1
โครงการ

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี


งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
7,136,272.75

ใช้จริง
3,530,760

7,136,272.75 3,530,760

แหล่งที่มา
เป้าหมายตามแผนแม่บท/วัตถุประสงค์
ของ
งบประมาณ
สานักงาน 1. เพือ่ สนองพระราชดาริโครงการอนุรักษ์
กปร.
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
(อพ.สธ.)
2. เพื่อจัดแสดงพันธุ์สตั ว์น้าเค็มทีอ่ าศัยใน
น่านน้าของประเทศไทย โดยเฉพาะที่จังหวัด
จันทบุรี โดยจัดแสดงให้เห็นถึงความ
หลากหลายของสัตว์และเป็นแหล่งรวบรวม
องค์ความรู้ทางด้านชีววิทยาเบื้องต้น
3. เพื่อใช้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและเรียนรู้
ในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต
ของนักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป เป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมบรรยากาศ
การพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านสัตว์น้าของ
ประเทศให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
4 .เพื่อให้การดาเนินงานของสถานแสดงพันธุ์
สัตว์น้าฯ แห่งนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อให้
การดาเนิน การภายในมีความคล่องตัว เป็น
การประหยัดและลดความสูญเสีย
5. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุนการอนุรักษ์
ทรัพยากรสัตว์น้าเค็มของไทย โดยการให้
ความรู้และกระตุ้นให้เกิดการแนวความคิด
ทางด้านอนุรักษ์ให้กับผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงาน
อย่างต่อเนื่อง

ผลการดาเนินงาน
จัดแสดงพันธุ์สัตว์
น้าเค็มที่เป็นสัตว์น้าที่
อาศัยในประเทศไทย
พร้อมทั้งให้บริการ
ความรู้ให้แก่ประชาชน
ที่เข้ามาศึกษาดูงาน
จานวน 178,158 คน

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
งานส่งเสริม
และพัฒนา
อาชีพประมง
ศูนย์ฯ

หมายเหตุ
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ผลการดาเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ ปีงบประมาณ 2563
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ลาดับ
1.

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

ศูนย์ศึกษาและ อบรมเยาวชน
พัฒนาป่าไม้
อนุรักษ์ป่าชาย
อ่าวคุ้งกระเบน เลน
จังหวัดจันทบุรี

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี


งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
-

ใช้จริง
-

แหล่งที่มา
เป้าหมายตามแผนแม่บท/วัตถุประสงค์
ของ
งบประมาณ
1. เพื่อสนองพระราชดาริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ (อพ.สธ.)
2. จัดอบรมเยาวชน 1 รุ่น
3. เพื่อให้เยาวชนที่เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้
เรื่องระบบนิเวศป่าชายเลน
4. เพื่อสร้างจิตสานึกแก่เยาวชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. เพื่อให้เยาวชนผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมใน
การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ให้กับบุคคลใกล้ชิด
เช่น ครอบครัว และเพื่อน
6. เพื่อให้เยาวชนที่เข้ารับการฝึกอบรมทราบในเรื่อง
บทบาทหน้าที่และมารยาทของมัคคุเทศก์เพื่อการเป็น
เจ้าบ้านที่ดี
7. เพื่อให้เยาวชนที่เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะในการ
พูด และการแสดงออกเพื่อการสื่อสารที่ถูกต้อง

ผลการ
ดาเนินงาน
-

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
นายประเวช
จันทร์ศิริ
หัวหน้าศูนย์
ศึกษาและ
พัฒนาป่าไม้
อ่าวคุ้งกระ
เบนฯ

หมายเหตุ
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ผลการดาเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ ปีงบประมาณ 2563
กิจกรรมที่ 8. กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร
ลาดับ
2.

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

ศูนย์ศึกษา
งานศึกษา
และ
ธรรมชาติป่า
พัฒนาป่าไม้ ชายเลน
อ่าวคุ้งกระบน
จังหวัดจันทบุรี

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี


งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
240,405

แหล่งที่มา
เป้าหมายตามแผนแม่บท/
ของ
วัตถุประสงค์
ใช้จริง งบประมาณ
240,405 สานักงาน
1. เพื่อสนองพระราชดาริโครงการ
กปร.
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริฯ (อพ.สธ.)
2. ให้ความรู้ด้านระบบนิเวศป่าชาย
เลนแก่คณะผู้เข้ามา ศึกษาดูงานและ
นักท่องเที่ยวทั่วไป จานวนไม่น้อย
กว่า 900,000 คน/ปี
3. ซ่อมแซมเส้นทางเดินศึกษา
ธรรมชาติปรับปรุงศาลาสื่อ
ความหมาย บอร์ดนิทรรศการ ให้
ทันสมัย สอดคล้องกับสภาพ
แวดล้อมปัจจุบัน รองรับการศึกษา
เรียนรูต้ ามแนวพระราชดาริใน
ระดับประเทศและระดับสากล
4. ติดตั้ง QR – Code บนป้าย
อธิบายลักษณะทางพฤกษศาสตร์
และป้ายชื่อพันธุ์ไม้
5. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และดูแล
รักษาความสะอาดบริเวณศูนย์ศึกษา
ธรรมชาติป่าชายเลน

บุคคล/
ผลการดาเนินงาน
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
1. ให้ความรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน นายประเวช
แก่คณะผู้เข้ามาศึกษาดูงาน
จันทร์ศิริ
ปีงบประมาณ 2563 จานวนผู้เข้ามา หัวหน้าศูนย์
ศึกษาดูงานและท่องเที่ยว ศูนย์
ศึกษาและ
ศึกษาธรรมชาติปา่ ชายเลนอ่าวคุ้ง
พัฒนาป่าไม้
กระเบน จานวน 333,891 คน
อ่าวคุ้งกระ
(ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2563) เบนฯ
2. ซ่อมสะพาทางเดินศึกษา
ธรรมชาติป่าชายเลนให้มีความ
แข็งแรงพร้อมรองรับคณะผูเ้ ข้า
ศึกษาดูงานซ่อมศาลาสื่อความหมาย
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าว
คุ้งกระเบน
3. จัดทาป้ายชื่อศูนย์ศึกษาธรรมชาติ
ป่าชานเลนอ่าวคุ้งกระเบน ปรับปรุง
ภูมิทัศน์ทางเข้า และทางออก
สะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติป่า
ชายเลน
4. ติดตั้ง QR – Code บนป้ายชื่อ
พันธุ์ไม้

หมายเหตุ
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ผลการดาเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ ปีงบประมาณ 2563
กิจกรรมที่ 8. กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร
ลาดับ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

3.

งานส่งเสริม
และพัฒนา
อาชีพ
ประมง ศูนย์
ศึกษา
การพัฒนา
อ่าวคุ้ง
กระเบน
อันเนื่อง
มาจาก
พระราชดาริ

ค่าย
วิทยาศาสตร์
ทางทะเล
เยาวชนรักษ์คุ้ง
กระเบน

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี


งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
162,325

ใช้จริง
162,325

แหล่งที่มา
เป้าหมายตามแผนแม่บท/วัตถุประสงค์
ของ
งบประมาณ
สานักงาน 1. เพื่อสนองพระราชดาริโครงการอนุรักษ์
กปร.
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
(อพ.สธ.)
2. เพื่อให้เยาวชนจากโรงเรียนในเขตภาค
ตะวันออกหรือนอกพื้นที่ที่มีความสนใจเข้าร่วม
โครงการให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจในด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม
จากยอดเขาลงสู่ท้องทะเล (จากภูผาสูม่ หานที)
ให้เท่าทันต่อเหตุการณ์
3. เพื่อให้เยาวชนในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัด
อื่นที่เข้าร่วมโครงการได้ทราบถึงปัญหา สาเหตุ
ของปัญหา ผลกระทบและวิธีการป้องกันแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีต ปัจจุบันและอนาคต
4. เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนได้รบั การปลูกฝัง
จิตสานึกที่ดีและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นทีท่ ้องถิ่นของ
ตนเอง
5. ให้เยาวชนสามารถเข้าใจถึงความสาคัญของ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ (อพ.สธ.) และมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์พืชพรรณทีม่ ีอยู่ในท้องถิ่น

ผลการ
ดาเนินงาน
-

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
งานส่งเสริม
และพัฒนา
อาชีประมง
ศูนย์ฯ

หมายเหตุ
งบประมาณของการ
จัดค่ายวิทยาศาสตร์
ทางทะเลฯ ได้
งบประมาณมาครบ
ตามจานวน แต่ไม่ได้
จัดค่ายวิทยาศาสตร์
ขึ้น เนื่องจากอยู่ในช่วง
โรคระบาด Covid 19
ทาให้เปลี่ยนโครงการ
เป็น “โครงการอาหาร
กลางวันและอาหาร
เย็นโรงเรียนวัดวันยาว
ล่าง” แทน
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ผลการดาเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ ปีงบประมาณ 2563
กิจกรรมที่ 8. กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร
ลาดับ
4.

หน่วยงาน
เขตห้ามล่า
สัตว์ป่าคุ้ง
กระเบน

ชื่อโครงการ
ค่ายเยาวชน
อนุรักษ์สัตว์ป่า
และสิ่งแวดล้อม

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี


งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
-

ใช้จริง
-

แหล่งที่มา
เป้าหมายตามแผนแม่บท/วัตถุประสงค์
ของ
งบประมาณ
1. เพื่อสนองพระราชดาริโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
(อพ.สธ.)
2. ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ความสาคัญ
และความสัมพันธ์ในด้านทรัพยากรป่าไม้และ
สัตว์ป่าให้กับเยาวชน
3. ให้เยาวชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
4. ปลูกจิตสานึกและส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้
ได้สมั ผัสกับธรรมชาติ และได้ทากิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ร่วมกัน
5. ให้ทราบวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างถูกต้องและถูกวิธี
6. ให้เยาวชนได้รรู้ ักสามัคคี

ผลการ
ดาเนินงาน
-

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
นายโรจนัย
ผาสุขธนกาญจน์
หัวหน้าเขตห้าม
ล่าสัตว์ป่าคุ้ง
กระเบน

หมายเหตุ
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ผลการดาเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ ปีงบประมาณ 2563
กิจกรรมที่ 8. กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร
ลาดับ
5.

หน่วยงาน
ศูนย์ศึกษา
การพัฒนา
อ่าวคุ้งกระเบน
อันเนื่อง
มาจาก
พระราชดาริ

ชื่อโครงการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดาริ
(อพ.สธ.) ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
1. จัดทาหนังสือเผยแพร่
อพ.สธ.-ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน ฯ
2. จัดทา website
อพ.สธ.-ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน ฯ
รวม 5 โครงการ

รวมทั้งสิ้น 5 กิจกรรม จานวน 15

การดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท
มี
ไม่มี


งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
-

ใช้จริง
-

แหล่งที่มา เป้าหมายตามแผนแม่บท/
ของ
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
สานักงาน 1. เพื่อสนองพระราชดาริ
กปร.
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดาริฯ
(อพ.สธ.)
2. เพื่อถ่ายทอดความรู้
ความเข้าใจ และความ
สาคัญของการอนุรักษ์
ทรัพยากรในท้องถิ่น
3. จัดทาวัสดุเผยแพร่ใน
รูปแบบต่างๆ อาทิ เช่น
หนังสือ แผ่นพับ เป็นต้น

402,730 402,730

โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 5,662,367.-บาท

ผลการดาเนินงาน
1. มีเอกสารเผยแพร่
ข้อมูลสูส่ าธารณะชน
หรือผู้มารับบริการ
ศูนย์ฯ
2. ผู้มารับบริการศูนย์
ได้ความรู้ ความเข้าใจ
ความสาคัญ ของการ
อนุรักษ์ทรัพยากรใน
ท้องถิ่น

บุคคล/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ศูนย์ศึกษา
การพัฒนา
อ่าวคุ้งกระเบน
อันเนื่องมา
จากพระราชดาริ

หมายเหตุ
เนื่องจาก
สถานการณ์โรค
ระบาด “โควิด 19
ทาให้ศูนย์ฯปิดรับ
คณะศึกษาดูงานจึง
ไม่ได้มีการแจก
หนังสือเผยแพร่ ทา
ให้ไม่ได้จัดพิมพ์
หนังสือเผยแพร่
เพิ่มเติม

66

หมายเหตุ : คาอธิบายสัญลักษณ์ที่จะใส่ในช่อง กิจกรรมที่
F: Frame (กรอบการดาเนินงาน)
F1 กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร
F2 กรอบการใช้ประโยชน์
F3 กรอบการสร้างจิตสานึก

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8

A: Activity (กิจกรรม)
กิจกรรมปกปักทรัพยากร
กิจกรรมสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร
กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร
กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร
กิจกรรมวางแผนการพัฒนาทรัพยากร
กิจกรรมสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร
กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร

สัญลักษณ์
F1A1
F1A2
F1A3
F2A4
F2A5
F2A6
F3A7
F3A8

