
 
โครงการ 

ศนูยศึ์กษาเรียนรูร้ะบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





“ป่าชายเลนปลูกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ความภาคภมูใิจของชาวปากน า้ปราณ” 



ประวติัความเป็นมา (Background) 

จ  ำนวน     48    จงัหวดั 

พื้ นท่ี       413   แปลงปลกู (FPT) 

ป่ำบก       929,640  ไร่ 92 % 

ป่ำชำยเลน   64,822   ไร่   6 % 

ป่ำพรุ    24,286   ไร่   2 % 

รวม             1,018,748   ไร่      100 % 

พ.ศ. 2537 



รวมพืน้ที่  848 ไร่ 

 แปลงปลูกป่าถาวรเฉลมิพระเกียรต ิ FPT29 , FPT 29/2   
และ FPT 29/3 

เขตป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าคลองเก่า – คลอง
คอย ต าบลปากน ้า

ปราณ อ าเภอปราณบรีุ 
จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ ์ 



พ.ศ. 2539 

 แปลง FPT29 และ FPT 29/3 รวมพืน้ที่ 786 ไร่  

การปลูกป่าชายเลนไม่ประสบ
ความส าเร็จในปี 2539 

ประวัตคิวามเป็นมา (Background) 



พ.ศ. 2539 

 แปลง FPT29 และ FPT 29/3 รวมพืน้ที่ 786 ไร่  

-เนือ้ดนิอัดแน่นจากการบดอัด 
- สารเคมีตกค้างในดนิสูง 
- ดนิมีธาตุอาหารต ่า 
- น า้ขึน้-น า้ลงไม่สม ่าเสมอ 

ประวัตคิวามเป็นมา (Background) 



ประวัตคิวามเป็นมา (Background) 

1. การส ารวจพืน้ท่ี 2. การไถเปิดหน้าดิน 

4. การเปิดน า้เข้าพืน้ท่ี 

3. การขดุเจาะคนันากุ้ง 

5. การปลอ่ยให้น า้ขึน้ลงตามธรรมชาติ 

6. หลงัจากทิง้ให้ตกตะกอนเป็นเวลา 6 เดือน จึงเร่ิม
ปลกูกล้าไม้ในแปลง 

ขัน้ตอนพลกิฟ้ืนนากุ้งร้างสู่ป่าชายเลนคนสร้าง 



การเตรียมกล้าไม้ 
โกงกางใบเล็ก Rhizophora apiculata 

ประวัตคิวามเป็นมา (Background) 



ประวัตคิวามเป็นมา (Background) 

2543 2544 2552 

2540 2541 2542 

การเจริญเตบิโตของพันธ์ุไม้ป่าชายเลน 



 รวมพืน้ที่ 786 ไร่  

แปลง FPT29 และ FPT 29/3 



ประวัตคิวามเป็นมา (Background) 

“ปลูกป่าแล้วต้องให้ชาวบ้านได้ประโยชน์และในขณะเดยีวกนักต้็องช่วยกนัอนุรักษ์ด้วย” 
 

พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภมิูพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยสมเดจ็พระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯเจ้าฟ้ามหาจกัรีสิรินธร สยามบรมราชกมุารี  

เสดจ็พระราชด าเนิน 
ในพิธีน้อมเกล้าฯถวายโครงการปลกูป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ๑  ล้านไร่ 
เม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2545 ณ พืน้ท่ีแปลงปลกูป่า  FPT 29  และ 29/3  



ประวัตคิวามเป็นมา (Background) 
หลงัจากการฟืน้ฟปู่า ความอดุมสมบรูณ์กลบัคืนมา  ชมุชนจงึได้อาศยัป่าเพ่ือการด ารงชีพ 
ดงันัน้ ควรให้ชมุชนมีสว่นร่วม    ในการบริหารจดัการพืน้ท่ี เพ่ือท าให้การพฒันามีความ
ความยัง่ยืน 



ประวัตคิวามเป็นมา (Background) 

จัดท าเวทีประชาพจิารณ์ เพื่อพัฒนาต่อยอดแปลงปลูกป่าฯ เป็นศูนย์ศกึษาเรียนรู้ 



ประวัตคิวามเป็นมา (Background) 

20 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ในวโรกาสที่สมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนั
ปีหลวง ทรงเจริญพระชนมายคุรบ 72 พรรษา ได้รับพระมหากรุณาธิคณุจากสมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง พระราชทานนามศนูย์แหง่นีว้่า “สิรินาถราชนีิ” ซึง่
หมายความว่า “ราชินีผูท้รงมีพระจริยวตัรอนังดงามและทรงเป็นท่ีพึ่งแห่งปวงชน”  

“สิรินาถราชินี”  

     เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เน่ืองในวโรกาส
ทรงครองราชย์ ปีที่  50 และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เน่ืองใน
วโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 72 พรรษา 

      เพื่อเป็นศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนของประเทศ
และระดับภมูิภาค 

       เพื่อเป็นศูนย์ศกึษาเรียนรู้การใช้ประโยชน์ป่าชายเลนอย่าง
ยั่งยนื 



พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 

เร่ิมก่อสร้างศูนย์ฯสริินาถราชนีิ เปิดให้บริการครัง้แรกในเดือนสงิหาคม 

ประวัตคิวามเป็นมา (Background) 

http://www.vcharkarn.com/uploads/sites/6/2013/11/20101012_463824469.png


การแบ่งโซนพืน้ที่ศูนย์ฯสริินาถราชนีิ 

พืน้ที่ทัง้หมดของศูนย์ฯ สิรินาถราชินี 
All Area 

พืน้ที่อนุรักษ์ที่ชุมชนใช้ประโยชน์
ได้ภายใต้ข้อก าหนด 
(Conservation Zone) 
 
พืน้ท่ีศึกษาเรียนรู้ 
(Education Zone) 

พืน้ที่สงวน 
(Preservation Zone) 

พืน้ที่เส้นทางศึกษาธรรมชาติ 
(Natural Trail Route Zone) 

พืน้ที่อาคารนิทรรศการและ
ส่วนบริการนักท่องเที่ยว 
(Visitor Service Zone) 



     การแบ่งโซนพืน้ที่ศูนย์ฯสริินาถราชนีิ 

พืน้ที่อาคารนิทรรศการและส่วนบริการนักท่องเที่ยว 
(Visitor Service Zone) 



     พืน้ที่อาคารและส่วนบริการนักท่องเที่ยว 



         การแบ่งโซนพืน้ที่ศูนย์ฯสริินาถราชนีิ 

พืน้ที่ศึกษาเรียนรู้ 

(Education Zone) 



พืน้ท่ีศึกษาเรียนรู้ : Education Zone พืน้ทีศ่กึษาเรยีนรูส้ าหรบัประชาชน โรงเรยีน และมหาวทิยาลยั 



การแบ่งโซนพืน้ที่ศูนย์ฯสริินาถราชนีิ 

พืน้ที่อนุรักษ์ที่ชุมชนใช้ประโยชน์ได้ภายใต้ข้อก าหนด 
(Conservation Zone) 

 



 การใช้ประโยชน์ภายใต้ข้อก าหนด 



             การแบ่งโซนพืน้ที่ศูนย์ฯสริินาถราชนีิ 

พืน้ที่สงวน 
(Preservation Zone) 



             การแบ่งโซนพืน้ที่ศูนย์ฯสริินาถราชนีิ 

พืน้ที่เส้นทางศึกษาธรรมชาต ิ
(Natural Trail Zone) 



เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ: Nature Trail Zone ระยะทาง 850 เมตร  



ศาลาที่ประทับ: ศาลาท่าตะบูน 

 จุดที่น่าสนใจ (Highlight) 



ต้นโกงกางใบใหญ่ทรงปลูก 

 จุดที่น่าสนใจ (Highlight) 



หอชะคราม: หอชมวิวความสูง 20 เมตร จุดชมทัศนียภาพป่าคนสร้าง 

 จุดที่น่าสนใจ (Highlight) 



 ทรัพยากรธรรมชาต(ิNatural Resources) 
ความหลากหลายทางชีวภาพ: พนัธุ์ไม้ชายเลนท่ีพบในการส ารวจในปี พ.ศ. 2547-2548 : 13 ชนิด 
                                         พนัธุ์ไม้ชายเลนท่ีพบในการส ารวจในปี พ.ศ. 2556 – 2557 : 20 ชนิด  



 ศูนย์เพาะพนัธ์ุกล้าไม้ชายเลน 



 ทรัพยากรธรรมชาต(ิNatural Resources) 
ความหลากหลายทางชีวภาพ: พนัธุป์ลาจากการส ารวจ พ.ศ. 2547 – 2548: 28 ชนดิ 
                                         พนัธุป์ลาจากการส ารวจ พ.ศ. 2556 – 2557: 46 ชนดิ  



 ทรัพยากรธรรมชาต(ิNatural Resources) 
ความหลากหลายทางชีวภาพ:  พ.ศ. 2547  งานวิจยัพบนกเข้ามาอาศยัและใช้ประโยชน์ 15 ชนิด 
                                                        พ.ศ. 2558 งานวิจยัพบนกเข้ามาอาศยัและใช้ประโยชน์  98 ชนิด 
                                                        พ.ศ. 2563  งานวิจยัพบนกเข้ามาอาศยัและใช้ประโยชน์  102 ชนิด 



 ทรัพยากรธรรมชาต(ิNatural Resources) 
ความหลากหลายทางชีวภาพ:  พ.ศ. 2547  - 2557 :    - 
                                                   พ.ศ. 2559 งานวิจยัพบผีเสือ้กลางวนั 49 ชนิด และผีเสือ้กลางคืน 40 ชนิด รวม 89  ชนิด 



 ทรัพยากรธรรมชาต(ิNatural Resources) 
ความหลากหลายทางชีวภาพ:  ปจูากการส ารวจ พ.ศ. 2547 – 2548 : 14 ชนิด  
                                                        ปจูากการส ารวจ พ.ศ. 2556 – 2557:   13 ชนิด 
                                              ปจูากการส ารวจ พ.ศ. 2560 :  28 ชนิด 



 ทรัพยากรธรรมชาต(ิNatural Resources) 

ความหลากหลายทางชีวภาพ:  ไลเคน จากการส ารวจ พ.ศ. 2561 : 26 ชนิด  
                                                         
                         



 ทรัพยากรธรรมชาต(ิNatural Resources) 

ความหลากหลายทางชีวภาพ:  หอยฝาเดียว จากการส ารวจ พ.ศ. 2562 : 32 ชนิด  
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Key Success  
Factor 

องค์ความรู้ 

Tourism 

Social 

Education 

Environment 

D 
Digital 

 ศกึษาความต้องการของ
นกัทอ่งเที่ยวและชมุชน 

 พฒันาจดุเรียนรู้ภายใน
ศนูย์ฯ 

 เช่ือมโยงการทอ่งเที่ยว
ชมุชน 

 ยกระดบัและสร้างมาตรฐาน 
การทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ 

 ค้นหาโอกาสในการ
สร้างรายได้จาก
ทรัพยากรป่าชาย
เลน 

 ถ่ายทอดความรู้
และพฒันา
ศกัยภาพด้าน
อาชีพให้ชมุชน 

 เพ่ิมความเข้มแข็ง
โดยเช่ือมโยง
เครือข่ายที่
เก่ียวข้อง 

 สง่เสริมการ
รวมกลุม่ของชมุชน 

 เป็น Platform  
ในการสร้างรายได้
ของชมุชน 

 ศกึษาวิจยัและเก็บ
รวบรวมข้อมลูด้าน
สิ่งแวดล้อมและภมิู
ปัญญาท้องถ่ิน 

 พฒันาหลกัสตูร
ท้องถ่ินป่า 
ชายเลน 

 เผยแพร่และ
เช่ือมโยงกบั
โรงเรียนในพืน้ที ่

 เป็นพืน้ทีศ่กึษา
เรียนรู้ให้แก่เยาวชน
ในพืน้ที ่

 ขยายผลแนวคดิ
การอนรัุกษ์ใน
ชมุชนผ่านเยาวชน 

 เก็บและวิเคราะห์คา่
คณุภาพสิ่งแวดล้อมที่มี
ผลตอ่ระบบนิเวศป่า
ชายเลน 

 สื่อสารกบัชมุชนและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 หาแนวทางหรือจดั
กิจกรรม เพื่อร่วมกนั
แก้ไข ดแูลและอนรัุกษ์
ป่าชายเลน 

 สร้างความยัง่ยืนให้
ชมุชนโดยสง่เสริมการ
จดัตัง้กลุม่ และกองทนุ
การอนรัุกษ์ทรัพยากร
ในพืน้ที่ตาม
วตัถปุระสงค์ 

 เป็นต้นแบบและ
สนบัสนนุการขยายผล
ในพืน้ที่อื่น ๆ  

การดูแลรักษา
และการใช้

ประโยชน์จาก
ป่าชายเลน 
อย่างยั่งยนื  

T-SEED 



        ด าเนินการพฒันาแหล่งเรียนรู้ด้านการปลูกป่าและฟ้ืนฟูพืน้ที่นากุ้งร้างเป็นป่าชายเลน การ
รักษาดูแลระบบนิเวศป่าชายเลนปลูกให้มีความยั่งยืน และการใช้ประโยชน์ในมติต่ิางๆจากระบบ
นิเวศป่าชายเลนปลูก โดยบรูณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในพืน้ที่ 
 

ด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
T-Tourism 



ศึกษาเรียนรู้ 
การพลิกฟ้ืนนากุ้งร้าง 
และการบริหารจดัการ

ป่าปลูกให้ยั่งยืน 

ศึกษาเรียนรู้ 
ระบบนิเวศและ

ทรัพยากรที่ฟ้ืนคืน 

ศึกษาเรียนรู้ 
การใช้ประโยชน์และ
ต่อยอดจากทรัพยากร 

ศึกษาเรียนรู้รูปแบบ
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ของประเทศอย่าง

ยั่งยืน 
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://129jump.blogspot.com/2014_07_01_archive.html&ei=6q5ZVca7JtSGuASkt4GgBg&bvm=bv.93564037,d.c2E&psig=AFQjCNFtwRuNqWmMz9_0CCoJE2PVXGlEAQ&ust=1432027236360643


ด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

- จ านวนนกัทอ่งเท่ียวเฉลี่ย ปีละ 47,138 คน 
- เฉล่ียเดือนละ 3,928 คน 
ข้อมลู ณ เดือนธนัวาคม 2563 มีจ านวนนกัทอ่งเท่ียวเข้า
เย่ียมชมศนูย์ฯสิรินาถราชินีแล้วทัง้สิน้ 565,657 คน 



ด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 



ด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

รางวลัอตุสาหกรรมท่องเท่ียวไทย 
Thailand Tourism Awards 2010 

รางวลัยอดเย่ียมประเภทแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 



ด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

รางวลั สถานท่ีอารยสถาปัตยแ์ห่งปี 2559 
ประเภท แหล่งท่องเท่ียวเพ่ือคนทัง้มวล 

จาก มูลนิธิอารยสถาปัตยเ์พ่ือคนทัง้มวล 



ด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
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         ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนด้านการพฒันาคุณภาพชีวติและ
การใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนปลูกอย่างยั่งยนื การสร้างการมีส่วนร่วม การปลูกฝังจติส านึกของชุมชนในการดูแลรักษา
ป่าชายเลนปลูก และการสร้างเครือข่ายดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
 

ด้านชุมชนสงัคม 
S-Social 



 
 
  

ด้านชุมชนสงัคม 
S-Social 



ปี 2558 – 2563 ก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชมุชนจากพืน้ท่ีโครงการฯ รวม 1,933,040 บาท 
หรือเฉล่ียมากกว่า 320,000 บาท ต่อปี 

ด้านชุมชนสงัคม 
Social 

ปี กลุ่มชุมชนจัดเลีย้ง 
กลุ่มผลิตภัณฑ์ป่าชาย

เลน 
วิทยากรชุมชนฯ กลุ่มผู้จับสัตว์น า้ กลุ่มเรือน าเที่ยว ยุวมัคคุเทศก์ฯ 

2558 166,233 0 0 28,697 11,000 0 

2559 192,709 0 0 32,787 15,500 0 

2560 142,044 139,175 18,600 0 27,000 40,000 

2561 222,625 128,670 59,000 3,834 9,000 16,400 

2562 197,320 143,670 73,100 10,312 28,350 34,400 

2563 99,065 30,900 11,780 2,869 43,500 4,500 

รวม 1,019,996 บาท 442,415 บาท 162,480 บาท 78,499 บาท 134,350 บาท 95,300 บาท 



• พืน้ทีป่่าชายเลนทีเ่พิม่ขึน้ 
• ผลผลติจากป่า 
• นเิวศบรกิาร 
• ความหลากหลายทาง
ชวีภาพ 

• รายไดเ้พิม่ขึน้ของชมุชน 
   จากป่าชายเลนปลกู 

• งบประมาณในการปลกูป่าและคา่บ ารงุรักษาตอ่ไร่ 
• คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการศนูยฯ์สรินิาถ
ราชนิี ปี 2550 – 2556 ของ ปตท. 

• งบประมาณในการดแูลรักษาแปลงปลกูในสว่น
ของกรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพันธุพ์ชื ปี 
2545 - 2552 

 

ผลตอบแทนทางสงัคมจากการลงทนุปลกูป่าในพืน้ทีโ่ครงการศนูยฯ์ สรินิาถราชนิ ี

(Social Return on Investment : SROI)  ปี 2539 - 2556 

Invesment Social Return 

SROI = 6.78  
สัดส่วนผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 1 : 6.78 แสดงให้เหน็ว่าการลงทุนทุก 1 บาท จะได้
ผลตอบแทนสู่สังคม 6.78 บาท (ประเมิน 2539 – 2556) ประเมินโดยบริษัท ป่าสาละ 
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• ปรมิาณตน้ไมท้ีเ่พิม่ขึน้ 
• ปรมิาณสตัวน์ ้าทีเ่พิม่ขึน้ 
• ปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจกทีล่ดลงจากพืน้ทีโ่ครงการ 
• ความหลากหลายทางชวีภาพ 
• รายไดก้ลุม่ผลติภัณฑป่์าชายเลน 
• รายไดก้ลุม่วทิยากรชมุชนและยวุมัคคเุทศกป่์าชาย
เลน 

• รายไดก้ลุม่ชมุชนจัดเลีย้ง 
• รายไดจ้ากการจับสตัวน์ ้า 
• รายไดจ้ากการบรกิารเรอืน าเทีย่ว 

• งบประมาณในการกอ่สรา้งศนูยฯ์สรินิาถราชนิี 
• คา่จา้งเจา้หนา้ที ่
• คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการศนูยฯ์สรินิาถ
ราชนิี ปี 2550 - 2560 

ผลตอบแทนทางสงัคมจากการลงทนุโครงการศนูยฯ์ สรินิาถราชนิ ี

(Social Return on Investment : SROI)  ปี 2550 - 2560 

SROI = 9.436  
สัดส่วนผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 1 : 9.436 แสดงให้เหน็ว่าการลงทุนทุก 1 บาท จะได้
ผลตอบแทนสู่สังคม 9.436 บาท (ประเมิน 2550 – 2560) ประเมินโดยศูนย์บริการวชิาการแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
 

 

Invesment Social Return 
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ผลตอบแทนทางสังคม 
จากการลงทุน (SROI)  

ปี 2539-2556 

ขอบเขตการประเมิน 
จากการด าเนินงานของ 

โครงการปลกูป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ  
ในพืน้ที่ศูนยศึ์กษาเรียนรูฯ้สิรินาถราชนีิ  

ลงทุนทกุ 1 บาท จะไดผ้ลตอบแทนสู่ สังคม 6.78 
บาท 

6.78 

ผลตอบแทนทางสังคม 
จากการลงทุน (SROI)  
ปี 2550 - 2560 

ขอบเขตการประเมิน 
จากการด าเนินงานของศูนยศึ์กษาเรียนรูฯ้สิรินาถราชนีิ 

9.43  
ลงทุนทกุ 1 บาท จะไดผ้ลตอบแทนสู่ สังคม 9.43 
บาท 

ประเมินโดย  
บริษทั ป่าสาละ จ ากดั 

ประเมินโดย  
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 



ด้านองคค์วามรู ้
E-Education 

ศึกษา วิจัย รวบรวม และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านป่าชายเลนที่ครบทัง้ระบบ  โดยความร่วมมือ
กับสถาบนัการศึกษา  



   ท าการศึกษา (เพื่อสร้าง )                          ให้การเรียนรู้ (เพื่อพฒันา,ต่อยอด) 

องค์ความรู้ 
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ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพืน้ที่และชุมชน การตดิตามการเปล่ียนแปลงและแก้ไขปัญหาด้าน 
ส่ิงแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับศูนย์ฯสิรินาถราชนีิและชุมชน เพื่อให้พืน้ที่ป่าชายเลนท าหน้าที่นิเวศบริการที่ดีแก่ชุมชน 

ด้านส่ิงแวดล้อม 
E-Environment 



ด้านส่ิงแวดล้อม 
E-Environment 



ลดปริมาณขยะอินทรียใ์นครวัเรือน  
เฉล่ีย 250 กิโลกรมั / เดือน 

ปริมาณขยะท่ีจดัเก็บไดห้รือลดลงในแม่น ้าปราณบุรี  
4,897 กก. ตลอดการด าเนินโครงการฯ 

สรา้งมูลคา่ดา้นนิเวศบริการดา้นการควบคมุ  
ประมาณ 450,000 บาท/ไร่ 

ความสามารถในการกกัเก็บคารบ์อนไดออกไซด ์ เฉล่ีย  
4.59 ตนั/ไร่/ปี หรือ รวมทัง้พืน้ท่ี 3,607.74 ตนั/ปี 

ด้านส่ิงแวดล้อม 
E-Environment 



นิเวศบริการ (Ecosystem Service) 

การบริการของระบบนิเวศ  
(Ecosystem Services) 

  

มูลค่า (บาท)/ไร่/ปี มูลค่า(บาท)/ 786 ไร่/ปี 

 1. บริการด้านการเป็นแหล่งผลิต   

    (provisioning services)     16,431.18 12,914,907.48 

 2. บริการด้านการควบคุม       
     (regulating services)   450,432.11 354,039,638.46 

 3. บริการด้านวัฒนธรรม  
    (cultural services)   3,625.63 2,849,745.18 

 4. บริการด้านการสนับสนุน  
    (supporting services)   6,035.43 4,743,847.98 

รวม 
  

476,524.35 374,548,139.10 
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รางวัลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

รางวัลการด าเนินงานเพื่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจ าปี 2563 
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ด้านดิจิตอล 
D-Digital 

ด าเนินการรวบรวม จัดเก็บข้อมูลด้วยเทคโนโลยีและดจิติัลที่ง่ายต่อการเข้าถงึ รวมทัง้ประยุกต์ใช้การส่ือสารเผยแพร่ 
ข้อมูลและองค์ความรู้ด้วยเทคโนโลยีและดจิติัล 



     ความร่วมมือ (Collaboration) 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น / เทศบาล 

โรงเรียน, วัด, ชุมชน, กลุ่มอนุรักษ์, สมาคม, 

ภาครัฐบาล 

ภาครัฐวสิาหกจิ 
ภาค

ประชาชน 

กรมป่าไม้, กรมอุทยานแห่งชาตสัิตว์ป่า และพนัธ์ุพืช, กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝ่ัง, กรมการปกครอง, สถานีต ารวจภูธร 
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พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภมิูพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พรอ้มด้วยสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมพระเทพรตันราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาจกัรี  

สิรินธร สยามบรมราชกมุารี เสดจ็พระราชด าเนิน 
ในพิธีน้อมเกล้าฯถวายโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ  

๑  ล้านไร ่  
ณ พืน้ท่ีแปลงปลูกป่า  FPT 29  และ 29/3  

เมื่อวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2545  

พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภมิูพลอดลุยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร 

ทรงติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน 
 ศนูยศึ์กษาเรียนรูร้ะบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี  

อ.ปราณบุรี  จ.ประจวบคีรีขนัธ ์
เมื่อวนัท่ี 9 มกราคม 2557 

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ 



ขอบคุณ 


