
ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ  ปีงบประมาณ 2559 จังหวัดจันทบุรี 
กิจกรรมที ่8  กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ 
งบประมาณ 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/ 

หน่วยงานที ่
รับผิดขอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี ได้รับ ใช้จริง 

1 จังหวัดจันทบุรี 1.โครงการพัฒนาพื้นที่
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี พื้นที่ทุ่งสนสนาม
ไชยสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 
2 ต.สนามไชย อ.นายายอาม 
จ.จันทบุรี กิจกรรมส ารวจ
และวางผังพื้นที่โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
และก าหนดจ านวนแปลง/
ผู้รับผิดชอบรายแปลง 

  300,000 300,000 งบพัฒนาจังหวัด 1. เพื่อสนองพระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

2. เพื่อส ารวจ และวางผังพื้นที่
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์สภาพ
ดิน และบริหารจัดการปรับปรุง
พื้นที่ดิน เพื่อให้เหมาะกับการ
ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช อนุรักษ์ 
และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช
ในพื้นที่โครงการ 

4. เพื่อศึกษา วิจัย และ
คัดเลือกพันธุกรรมพืช เพื่อ
น ามาปลูกอนุรักษ์ในพื้นที่ให้
เหมาะสมกับพื้นที่ และสภาพ
ดินในพื้นที่โครงการ 

อ าเภอนายายอาม ร่วมกับ 
ส านักงานเกษตรจังหวัด
จันทบุรี ส านักงานจังหวัด
จันทบุรี และเทศบาลต าบล
สนามไชย ได้จัด “กิจกรรม
รณรงค์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ท้องถิ่นทุ่งสนสนามไชย
สาธารณประโยชน์ และปลูก
ป่าเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 
70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญ
พระชนมพรรษา 7 รอบ 12 
สิงหาคม 2559 ” โดย ผู้ว่า
ราชการจังหวัดจันทบุรี น า
ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มพลัง
มวลชน นักเรียน นักศึกษา 
ร่วมปลูกต้นมเหสักข์ - สัก
สยามมินทร์ ซึ่งได้รับการ
สนับสนุน 
 
 
 

อ.นายายอาม  



ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ 
งบประมาณ 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/ 

หน่วยงานที ่
รับผิดขอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี ได้รับ ใช้จริง 

2 จังหวัดจันทบุรี 2. .โครงการพัฒนาพื้นที่
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี พื้นที่ทุ่งสนสนาม
ไชยสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 
2 ต.สนามไชย อ.นายายอาม 
จ.จันทบุรี กิจกรรมศึกษา 
วิเคราะห์สภาพดิน และ
บริหารจัดการปรับปรุงพื้น
ที่ดิน เพื่อให้เหมาะกับการ
ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์
พันธุกรรมพืชในพ้ืนที่
โครงการ 

  200,000 199,560 งบพัฒนาจังหวัด 1. เพื่อสนองพระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

2. เพื่อส ารวจ และวางผังพื้นที่
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์สภาพ
ดิน และบริหารจัดการปรับปรุง
พื้นที่ดิน เพื่อให้เหมาะกับการ
ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช อนุรักษ์ 
และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช
ในพื้นที่โครงการ 
4. เพื่อศึกษา วิจัย และคัดเลือก
พันธุกรรมพืช เพื่อน ามาปลูก
อนุรักษ์ในพื้นที่ให้เหมาะสมกับ
พื้นที่ และสภาพดินในพื้นที่
โครงการ 

1.ศึกษาส ารวจเก็บตัวอย่างดิน 
วิเคราะห์ดิน และสภาพดิน 
จ านวน 444 ไร ่

1.1 ส ารวจดินและจัดท า
ฐานข้อมูลดินในพื้นที่
โครงการฯ จัดท าแผนที่มาตรา
ส่วน 1:4,000 

1.2 เก็บตัวอย่างดินตัวแทน 
เพื่อวิเคราะห์ปริมาณธาตุ
อาหารในดิน 

1.3 ส ารวจสภาพการใช้
ที่ดินและจัดท าฐานข้อมูล
สภาพการใช้ที่ดินในพื้นที่
โครงการ 

1.4 ประเมินความ
เหมาะสมของดินส าหรับการ
ปลูกพืชในพื้นที่โครงการ 
สรุป ผลการศึกษาส ารวจเก็บ
ตัวอย่างดิน วิเคราะห์ดิน และ
สภาพดิน  

1. ทรัพยากรดิน จากการ
ส ารวจดินสามารถจ าแนกดิน
ออกได้ 1 ประเภท คือชุดดิน
บ้านทอนที่มีชั้นดานอินทรีย์
อ่อน ดินบน หนา 10-15 
เซนติเมตร มีเน้ือดินบนเป็นดิน
ทราย สีพื้นเป็นสีเทา สีขาว สี
น้ าตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเป็น
กรดจัดถึงกรดปานกลาง ค่า
ความเป็นกรดเป็นด่าง 5.5-6.0 

สถานีพัฒนาที่ดิน
จันทบุรี 

 



ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ 
งบประมาณ 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/ 

หน่วยงานที ่
รับผิดขอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี ได้รับ ใช้จริง 

ส่วนดินล่าง มีเนื้อดินเป็นดิน
ทราย ดินทรายปนดินร่วน 
ความลึก 50-100 เซนติเมตร 
มีสีน้ าตาล สีน้ าตาลเข้ม เป็น
ชั้นที่มีการสะสมของฮิวมัสและ
อะลูมินั่มหรือเหล็ก มักมีจุด
ประสีเหลืองปนน้ าตาล
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรด
ปานกลาง ค่าความเป็นกรด
เป็นด่าง 5.5-6.0 

2. สภาพการใช้ที่ดิน พบว่า
พื้นที่ทั้งหมดมีพืชพรรณ
ธรรมชาติขึ้นปกคลุมปะปนกัน
หลายชนิด ส่วนใหญ่เป็นเสม็ด
ขาว พืชรองลงมาเป็นกระถิ่น
ณรงค์ ยางเหียง พะยอม เป็น
ต้น  

3. ปัญหาทรัพยากรดินและ
แนวทางการจัดการดิน 

- ปัญหา ดินเป็นทราย
จัด ความอุดมสมบูรณ์ต่ ามาก 
และเป็นดินกรด ดินประเภทนี้
โครงสร้างดินไม่ดี มีปริมาณ
อินทรียวัตถุต่ า ดินอุ้มน้ าได้
น้อย ความสามารถดูดซับแร่
ธาตุอาหารได้น้อย 

- แนวทางการจัดการดิน 
ปรับปรุงโครงสร้างดินให้ดีขึ้น 
โดยการใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก 
อัตรา 2 ตันต่อไร่ ใช้ปุ๋ยพืชสด



ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ 
งบประมาณ 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/ 

หน่วยงานที ่
รับผิดขอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี ได้รับ ใช้จริง 

ปรับปรุงบ ารุงดิน ใส่ปูนโดโล
ไมท์ อัตรา 0.5 ตันต่อไร่เพื่อ
ลดสภาพกรด ควรมีแหล่งน้ า
เพื่อเก็บกักน้ าไว้ให้เพียงพอต่อ
การเจริญเติบโตของพืช  
2.บริหารจัดการปรับปรุงพื้น
ที่ดิน ปรับปรุงบ ารุงดินด้วยปุ๋ย
อินทรีย์ 

2.1 ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืช
สด (เมล็ดปอเทือง/ถั่วพร้า)  
จ านวน 1,000 กิโลกรัม  

2.2 ส่งเสริมการผลิตและ
การใช้ปุ๋ยหมักสูตร
พระราชทาน จ านวน 40 ตัน 

3 จังหวัดจันทบุรี 3. โครงการพัฒนาพื้นที่
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี พื้นที่ทุ่งสนสนาม
ไชยสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 
2 ต.สนามไชย อ.นายายอาม 
จ.จันทบุรี กิจกรรมศึกษา 
วิจัย และคัดเลือก
พันธุกรรมพืชให้เหมาะสม
กับพื้นที่ และสภาพดินใน
พื้นที่โครงการ 

  500,000 499,015 งบพัฒนาจังหวัด 1. เพื่อสนองพระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

2. เพื่อส ารวจ และวางผังพื้นที่
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์สภาพ
ดิน และบริหารจัดการปรับปรุง
พื้นที่ดิน เพื่อให้เหมาะกับการ
ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช อนุรักษ์ 
และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช
ในพื้นที่โครงการ 
4. เพื่อศึกษา วิจัย และคัดเลือก
พันธุกรรมพืช เพื่อน ามาปลูก

สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
1.กิจกรรมย่อยศึกษา วิจัยและ
คัดเลือกพันธุกรรมพืชให้
เหมาะสมกับพื้นที่ ได้
ด าเนินการส ารวจพืชพันธุ์ใน
พื้นที่โครงการฯ จ านวน 32 ไร่ 
สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

- จากการส ารวจพันธุ์ไม้
บริเวณทุ่งสนสนามไชย พบ
พันธุ์ไม้ทั้งสิ้นจ านวน 84 ชนิด 
พันธุ์ไม้เด่นที่พบแพร่กระจาย
ทั่วพื้นที่ทุ่งสนสนามไชย ได้แก่ 
กระถินณรงค์ กระถินเทพา 
เสม็ดขาว นนทรี เหียง ผักกูด
ป่า กะพ้อ พลอง เถาว์ฉอด 
และติ้วขาว 

สนง.เกษตรจังหวัด
จันทบุรี 

 



ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ 
งบประมาณ 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/ 

หน่วยงานที ่
รับผิดขอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี ได้รับ ใช้จริง 

อนุรักษ์ในพื้นที่ให้เหมาะสมกับ
พื้นที่ และสภาพดินในพื้นที่
โครงการ 

- ความหนาแน่นของพันธุ์ไม้
ในพื้นที่ 1 ตารางเมตร 
เฉลี่ยประมาณ 25 ต้น 

- ความหลากชนิดของพันธุ์
ไม้ในพื้นที่ 1 ตารางเมตร 
เฉลี่ยประมาณ 4 ชนิด 

- ดัชนีความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ( shannon’s 
diversity index) เฉลี่ยของ
พันธุ์ไม้บริเวณพื้นที่ทุ่งสน
สนามไชย เท่ากับ 1.17 แสดง
ว่า พื้นที่มีความสมบูรณ์ระดับ
ปานกลาง 
2. กิจกรรมย่อยรณรงค์วัน
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่น
ทุ่งสนสนามไชย
สาธารณประโยชน์ 

ส านักงานเกษตรจังหวัด
จันทบุรี ร่วมกับอ าเภอนายาย
อาม ได้จัดงานวันอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชท้องถิ่นทุ่งสน
สนามไชยสาธารณประโยชน์ 
และปลูกมเหสักข์ - สักสยามิ
นทร์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 
ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ พระ
ชนมพรรษา 84 พรรษา 12 



ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ 
งบประมาณ 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/ 

หน่วยงานที ่
รับผิดขอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี ได้รับ ใช้จริง 

สิงหาคม 2559  เมื่อวันที่ 25 
สิงหาคม 2559 ณ เทศบาล
ต าบลสนามไชย และพื้นที่
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนืองมาจากพระราชด าริฯ 
หมู่ที่ 2 ต าบลสนามไชย 
อ าเภอนายายอาม จังหวัด
จันทบุรี  

4 จังหวัดจันทบุรี 4. โครงการพัฒนาพื้นที่
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี พื้นที่ทุ่งสนสนาม
ไชยสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 
2 ต.สนามไชย อ.นายายอาม 
จ.จันทบุรี  กิจกรรมติดตาม
ผลการด าเนินโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

  130,000 114,260 งบพัฒนาจังหวัด 1. เพื่อสนองพระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

2. เพื่อส ารวจ และวางผังพื้นที่
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์สภาพ
ดิน และบริหารจัดการปรับปรุง
พื้นที่ดิน เพื่อให้เหมาะกับการ
ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช อนุรักษ์ 
และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช
ในพื้นที่โครงการ 
4. เพื่อศึกษา วิจัย และคัดเลือก
พันธุกรรมพืช เพื่อน ามาปลูก
อนุรักษ์ในพื้นที่ให้เหมาะสมกับ
พื้นที่ และสภาพดินในพื้นที่
โครงการ 

จังหวัดจันทบุรี โดย
ส านักงานจังหวัดจันทบุรี ได้
ด าเนินการจัดประชุม
คณะท างาน “โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารีณ บริเวณพื้นที่ทุ่งสน
สนามไชยสาธารณประโยชน์ 
หมู่ที่ 2 ต าบลสนามไชย 
อ าเภอนายายอาม จังหวัด
จันทบุรี ” เพื่อติดตามผลการ
ด าเนินโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 และ
ลงพื้นที่โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ เพื่อติดตามผล
การด าเนินงานและตรวจสอบ
สภาพพื้นที่ จ านวน 5 ครั้ง 

1) เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 

ส านักงานจังหวัด
จันทบุรี 

 



ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ 
งบประมาณ 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/ 

หน่วยงานที ่
รับผิดขอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี ได้รับ ใช้จริง 

2559 ณ ห้องประชุมส านักงาน
คลังจังหวัดจันทบุรี และลง
พื้นที่โครงการฯ 

2) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 
2559 ณ ห้องประชุม 4 ศาลา
กลางจังหวัดจันทบุรี และลง
พื้นที่โครงการฯ 

3) เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 
2559 ณ ห้องประชุมส านักงาน
เทศบาลต าบลสนามไชย อ.นา
ยายอาม จังหวัดจันทบุรี และ
ลงพื้นที่โครงการฯ 

4) เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 
2559 ณ ห้องประชุมส านักงาน
เทศบาลต าบลสนามไชย อ.นา
ยายอาม จ.จันทบุรี 

5) เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 
2559 ณ ห้องประชุมส านักงาน
เทศบาลต าบลสนามไชย อ.นา
ยายอาม จ.จันทบุรี และลง
พื้นที่โครงการฯ 

5 จังหวัดจันทบุรี 5. โครงการจัดท าแหล่งน้ า
ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ 

  2,947,500 1,900,000 งบพัฒนาจังหวัด 1. เพื่อขุดสระกักเก็บน้ า ใน
พื้นที่ 50  ไร่ 
2. เพื่อจัดหาแหล่งน้ าในการ
ดูแลรักษาพันธุ์ไม้ต่างๆในพื้นที่
โครงการฯ และแหล่งน้ าเพื่อ
อุปโภค-บริโภค ส าหรับ
ประชาชน เพิ่มเติม 

สร้างแหล่งกักเก็บน้ า ขนาด
กว้าง 108.00 เมตร ยาว 
226.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00 
เมตร ในพื้นที่ 50 ไร่ จ านวน 1 
แห่ง  

อ.นายายอาม โครงการที่
เพิ่มเติม
จากแผน
แม่บท 
อพ.สธ. – 
จบ. 

  จ านวน 5 โครงการ   4,077,500 3,012,835      



 
 
 
 
 
 
 
 
 


