


“ประเทศไทยเราเป็นประเทศที่มีความสมบูรณ์มาแต่โบราณกาล 
ด้วยเหตุที่มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายทั้งพืช สัตว์และแร่ธาตุ 

สมดังคําที่กล่าวว่า “ทรัพย์ในดินสินในนํ้า” ทรัพยากรเหล่านี้ให้คุณประโยชน์ 
เกื้อกูลแก่ชนทุกหมู่เหล่าในด้านการยังชีพ อีกทั้งสร้างภาวะสมดุลให้แก่       
สภาพแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติทุกๆ สิ่งมีความเช่ือมโยงเกี่ยวพันกัน        

หากสิ่งใดสิ่งหนึ่งหมดสิ้นสูญไป ก็จะส่งผลกระทบต่อสิ่งอื่นๆ ต่อสภาวะแวดล้อม  
และท้ายที่สุดต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์”

พระราโชวาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในการเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ประโยชน์แท้แก่มหาชน 

และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย วันท่ี ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ณ เขาหมาจอ ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
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ความน�า
ความหลากหลายทางระบบนิเวศท�าให้โลกเป็นโลกที่สวยงามน่าอยู่ส�าหรับทุกชีวิต 

โดยมป่ีาไม้ท�าหน้าทีด่ดูซบัน�า้ ท�าให้ไม่เกดิน�า้ท่วมและการพังทลายของดิน และป่าชายเลน
ท�าหน้าท่ีเก็บตะกอนไม่ให้ไปทับถมจนบริเวณปากอ่าวตื้นเขิน รวมทั้งป้องกันการกัดเซาะ
จากคลื่นและกระแสลม ซึ่งระบบนิเวศเหล่านี้ ล้วนเป็นแหล่งของความหลากหลายทาง
ชีวภาพที่เป็นที่พึ่งอย่างยั่งยืนของทุกชีวิต ภายในระบบนิเวศอันเปราะบาง ได้ผ่านขั้นตอน
ของวิวัฒนาการมาอย่างยาวนาน ความหลากหลายทางระบบนิเวศ จึงเปรียบเสมือนมรดก
อนัทรงคุณค่าทางพนัธกุรรมของชาตแิละของโลกทีห่ลายองค์กรในประเทศไทยเริม่ตระหนกั
และให้ความส�าคัญ และหนึ่งในนั้นคือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

ตลอดระยะเวลากว่า ๑๐ ปี ที่ กฟผ. ร่วมสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช สร้างความหลากหลายระบบนิเวศให้แก่โลก ผ่านโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้
น�ามรดกทางภมิูปัญญามาพฒันาต่อยอดองค์ความรู ้สูค่วามมสี�านกึต่อการอนรุกัษ์ทรพัยากร
ให้ยั่งยืนสืบไป 
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จากพระราชด�าริ สู่เมล็ดกล้า
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
 

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ทรงเหน็ความส�าคญัของการอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชื โดย
ทรงเริม่งานพฒันา และอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละความหลากหลายทางชวีภาพตัง้แต่
ปี พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็นต้นมา มีพระราชด�าริให้ด�าเนินการรวบรวม ปลูก ดูแลรักษาพรรณพืช
ต่างๆ ที่หายากและก�าลังจะหมดไป ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงสานพระราชปณิธานต่อ โดยมีพระราชด�าริกับเลขาธิการ
พระราชวังให้ด�าเนนิการอนรุกัษ์พชืพรรณของประเทศไทย โดยพระราชทานให้โครงการส่วน
พระองค์ สวนจิตรลดา เป็นผู้ด�าเนินการจัดสร้างธนาคารพืชพรรณขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ 
เป็นต้นมา

การด�าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ สมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในระยะท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบัน        
มหีน่วยงานต่างๆ ร่วมสนองพระราชด�ารเิพิม่มากขึน้ โดยพ้ืนทีแ่ละกจิกรรมด�าเนนิงานของ
โครงการได้ขยายและกระจายออกไปสูภ่มูภิาคต่างๆ รวมทัง้มแีนวทางการด�าเนนิงานท่ีหลาก
หลายมากขึ้นโดยล�าดับ และหลายกิจกรรมได้บรรลุผลก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะทีเ่ป็นองค์การของรฐั ได้ตระหนัก
ถึงความจ�าเป็นและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการด�าเนินงาน โครงการ อพ.สธ. กอปรกับได้
พจิารณาแล้วว่า กฟผ. เป็นองค์การทีม่ศีกัยภาพทีจ่ะสนองพระราชด�าริในโครงการนี้ได้เป็น
อย่างดี จึงขอพระราชทานพระราชานุญาตเข้าร่วมสนองพระราชด�าริในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ ซึ่งได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เข้าร่วมสนองพระราชด�าริ ตั้งแต่
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นมา โดยใช้ชื่อว่า โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช     
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                        
สนองพระราชด�าริโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (อพ.สธ. - กฟผ.)



ผลการด�าเนินงาน
ประจ�าปี ๒๕๕๘

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี

สนองพระราชด�าริโดย
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
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อพ.สธ. - กฟผ. 
สนองพระราชด�าริ 

ระยะเวลากว่า ๑๐ ปี ที่ อพ.สธ. - กฟผ. ได้ร่วมสนองพระราชด�าริ และด�าเนินการ
ตามแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริฯ รวมท้ังได้ขอ
พระราชทานพระราชานญุาตเพือ่สนองพระราชด�าริในโครงการอนรุกัษ์พนัธุกรรมพชือนัเนือ่ง
มาจากพระราชด�าริฯ ระยะ ๕ ปีที่ห้า (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ - กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙) 
จ�านวน ๓ กิจกรรม ได้แก่

๑. กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช ก�าหนดให้ส�ารวจ และจัดท�ารายงานพรรณพืชใน
พ้ืนท่ีปกปักพันธุกรรมพืช รวมทั้งให้มีการส�ารวจ และจัดท�ารายงานการศึกษาระบบ
นเิวศวทิยาในพ้ืนท่ีปกปักพันธกุรรมพืช ทีเ่ป็นตวัแทนของลักษณะภมิูอากาศของประเทศไทย
อย่างน้อยภาคละ ๑ แห่ง

๒. กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช ก�าหนดให้มีการรวบรวมและปลูกรักษาพันธุ์
พืชอาหารและสมุนไพรท้องถิ่นในบริเวณพ้ืนที่ปลูกรักษาพันธุกรรมพืชของเขื่อนและ        
โรงไฟฟ้าต่างๆ อย่างน้อย ๑ แปลง พร้อมให้มกีารบนัทกึลกัษณะเด่น และลกัษณะด้อยของ
พรรณไม้เหล่านั้นอย่างละเอียด

๓. กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช กฟผ. ด�าเนินงานที่เกี่ยวข้อง
และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของ อพ.สธ. เช่น เผยแพร่ข่าวสาร ถ่ายทอดความรู้ สร้าง
จติส�านกึในการอนรุกัษ์ทรพัยากรของประเทศ สนบัสนนุให้เกดิ “เครอืข่ายบคุลากรสนบัสนนุ
การอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชื” มสีมาชกิครอบคลมุทัง้ผูป้ฏบิตังิาน กฟผ. ราษฎรในชมุชน และ
เยาวชน เพื่อร่วมกันปฏิบัติงานสนองพระราชด�าริฯ ภายใต้ยุทธศาสตร์ “ประสานองค์ความ
รู้คู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น” และ “เรียนรู้ร่วมกันในป่าผืนใหญ่”
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วัตถุประสงค์

๑. ให้มีพื้นที่ปลูกรักษาพันธุกรรมพืชในบริเวณเขื่อนและโรงไฟฟ้า เป็นแหล่งเก็บ
รวบรวมพืชพรรณไม้เพื่อการใช้ประโยชน์ในอนาคต

๒. ให้สาธารณชนได้เรียนรู้ และตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่ 
ปกปักและปลูกรักษาพันธุกรรมพืช เพื่อน�าไปสู่ความหวงแหน 

๓. ให้ชุมชนรอบเขื่อนใช้องค์ความรู้และทรัพยากรชีวภาพในท้องถ่ิน เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๔. สนับสนุนให้มีฐานทรัพยากรท้องถิ่น
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เป้าหมายการด�าเนินงาน
ปี ๒๕๕๘

๑. รวบรวมและปลูกรักษาพันธุ์พืชอาหาร สมุนไพร และพืชหายากท้องถิ่นรอบๆ 
เขื่อนและโรงไฟฟ้า เพื่อการเก็บรักษาพันธุกรรมในลักษณะต้นพันธุ์พร้อมบันทึก จ�านวน 
๑๑ แห่ง พื้นที่รวม ๙๙๖ ไร่

๒. จัดอบรมเครือข่ายบุคลากรสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยมีสมาชิก
ครอบคลมุท้ัง ผูป้ฏบัิติงาน กฟผ. ราษฎรในชมุชนรอบพืน้ทีเ่ขือ่นและโรงไฟฟ้า และเยาวชน
ในสถานศึกษารอบพื้นที่เขื่อน 

๓. เปิดให้บริการแหล่งเรียนรู้ด้านธรรมชาติวิทยา และนิเวศวิทยาประจ�าเขื่อน

ตารางแสดงพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช พื้นที่ปลูกรักษาของเขื่อนและโรงไฟฟ้า

 

ตารางหนา ๘  
 

ตารางแสดงพ้ืนท่ีปกปกพันธุกรรมพืช พ้ืนท่ีปลูกรักษาของเข่ือนและโรงไฟฟา 
 

พ้ืนท่ีสนองพระราชดําริ จังหวัด 
พ้ืนท่ีปกปกพันธุกรรมพืช พ้ืนท่ีปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 

แปลง เนื้อท่ี (ไร) แปลง เนื้อท่ี (ไร) 

เข่ือนภูมิพล ตาก ๑ ๘,๑๐๓ ๑ ๖๕๕ 
เข่ือนสิริกิติ์ อุตรดิตถ ๒ ๑,๘๙๖ ๒ ๑๘ 
เข่ือนศรีนครินทร กาญจนบรุี ๒ ๑,๐๒๕ ๒ ๔๔ 
เข่ือนวชิราลงกรณ กาญจนบรุี ๒ ๙๕๐ ๒ ๓๖ 
เข่ือนรัชชประภา สุราษฎรธาน ี ๓ ๑,๔๑๘ ๓ ๗๕ 
เข่ือนบางลาง ยะลา ๑ ๓๓๖ ๑ ๑๐ 
เข่ือนอุบลรัตน ขอนแกน ๑ ๑,๔๘๑ ๑ ๘๐ 
เข่ือนสิรินธร อุบลราชธานี ๑ ๒,๙๓๙ ๑ ๓๘ 
เข่ือนจุฬาภรณ ชัยภูมิ ๔ ๘๑๔ ๔ ๓๒ 
เข่ือนน้ําพุง สกลนคร ๓ ๑,๒๔๖ ๑ ๒ 
เข่ือนหวยกุม ชัยภูมิ ๑ ๘๗๖ ๐ ๐ 
โรงไฟฟาลําตะคองชลภาวัฒนา นครราชสีมา ๐ ๐ ๑ ๖ 

รวม ๒๑ ๒๑,๐๘๔ ๑๙ ๙๙๖ 
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ตารางแสดงจ�านวนเส้นทางศึกษาธรรมชาติของเขื่อนและโรงไฟฟ้า

ตารางหนา ๙ 
 

ตารางแสดงจํานวนเสนทางศึกษาธรรมชาติในเขตพ้ืนที่แตละเข่ือน 
 

พ้ืนท่ีสนองพระราชดําริ จํานวนเสนทางศึกษาธรรมชาติ 

เข่ือนภูมิพล     ๒ 
เข่ือนสิริกิติ์ ๑ 
เข่ือนศรีนครินทร ๒ 
เข่ือนวชิราลงกรณ ๑ 
เข่ือนรัชชประภา ๑ 
เข่ือนบางลาง ๑ 
เข่ือนอุบลรัตน ๒ 
เข่ือนจุฬาภรณ ๑ 
เข่ือนสิรินธร ๓ 
เข่ือนน้ําพุง ๑ 
เข่ือนหวยกุม ๑ 
โรงไฟฟาลําตะคองชลภาวัฒนา ๑ 

รวม ๑๗ 
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ผลการด�าเนินงาน
ประจ�าปี ๒๕๕๘
(เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม)  
   

๑. กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช
ด�าเนินการในพื้นที่ ๑๑ แห่ง รวมเนื้อที่ ๒๑,๐๘๔ ไร่ ให้เป็นพื้นที่ปกปักรักษา

พันธุกรรมพืชดั้งเดิม ส�าหรับท�าการศึกษาและน�ามาใช้ประโยชน์ต่อไป 
๑. บันทึกข้อมูลการใช้ประโยชน์ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น  
๒. ส�ารวจและเก็บรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ ที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร 

ธรรมชาติ
๓. การควบคุมดูแลพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช

- การควบคุมดูแลพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช ด้วยการจัดสร้างฝายชะลอน�้า     
ตามแนวทางพระราชด�าริฯ และซ่อมแซมฝายชะลอน�้าเดิม 

- จัดท�าแนวป้องกันไฟป่ารอบพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชและพื้นที่ปลูกรักษา
พันธุกรรมพืช ด้วยการถางวัชพืช และชิงเผาเชื้อเพลิงในแนวป้องกันไฟป่า  

- งานตรวจสอบและป้องกันการตัดไม้ท�าลายป่า ตรวจซ่อมป้ายแสดงแนวเขต
พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช ประจ�าอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง
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เขื่อนภูมิพล 

๑. การควบคุมดูแลพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช 
๑.๑ บันทึกข้อมูลการใช้ประโยชน์ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น จ�านวน ๒ ภูมิปัญญา

- ปราชญ์ชาวบ้าน นายวรีะ หลวงวงั อาย ุ๖๙ ปี อยูบ้่านเลขที ่๑๖๙ หมู ่๖ ต�าบล
สามเงา อ�าเภอสามเงา จังหวัดตาก ภูมิปัญญาเกี่ยวกับแพทย์สมุนไพรไทย
รักษาโรค 

- ปราชญ์ชาวบ้าน นางพัว เกตุวงศ์ อายุ ๖๒ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๖๓/๓ หมู่ ๕ 
ต�าบลสามเงา อ�าเภอสามเงา จังหวัดตาก ภูมิปัญญาเก่ียวกับการนวดด้วย
สมุนไพรลูกประคบ  

๑.๒ งานดูแลรักษาพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชด้วยการสร้างฝายชะลอน�้า จ�านวน ๖๐๐ 
ฝาย ซ่อมบ�ารุงฝายชะลอน�า้ จ�านวน ๓๔๓ ฝาย และจัดท�าแนวป้องกนัไฟป่า ระยะ
ทาง ๓๕ กิโลเมตร งานตรวจสอบและป้องกันการตัดไม้ท�าลายป่า โดยการออก
ตรวจสภาพป่าร่วมกับหน่วยป้องกันป่าไม้ ตก.๑๒ สามเงา จ�านวน ๑๔ ครั้ง

๑.๓ การจัดท�าแนวป้องกันไฟป่าและป้องกันควบคุมไฟป่าให้แก่ราษฎรอาสาสมัคร
ป้องกันไฟป่า จ�านวน ๑๐๐ คน

๑.๔ ส�ารวจและเกบ็รวบรวมภมูปัิญญาท้องถิน่ต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัการใช้ทรพัยากรธรรมชาติ 
รวบรวมพืชสมุนไพรและพันธุ์ไม้ประจ�าถิ่น จ�านวน ๒๙ ชนิด

  

เขื่อนสิริกิติ์ 
๑. งานส�ารวจและจัดท�ารายงานพืชพรรณในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช 

๑.๑ สืบค้น และจัดหาต้นหม่อน และต้นทุเรียนเทศ
๑.๒ บันทกึข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นหม่อน และต้นทเุรยีนเทศ และจดัท�าทะเบยีน

๒. การควบคุมดูแลพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช 
๒.๑ งานดแูลรกัษาพืน้ทีป่กปักพนัธุกรรมพชืด้วยการสร้างฝายชะลอน�า้ จ�านวน ๕ ฝาย 

ซ่อมบ�ารุงฝายชะลอน�้า จ�านวน  ๕ ฝาย และจัดท�าแนวป้องกันไฟป่า ระยะทาง 
๖๖.๒๕ กิโลเมตร

๒.๒ งานตรวจสอบและป้องกนัการตดัไม้ท�าลายป่า โดยการออกตรวจสภาพป่าร่วมกบั
หน่วยรักษาความปลอดภัยเขื่อนสิริกิติ์ จ�านวน ๓ ครั้ง



เขื่อนศรีนครินทร์ 
๑. งานส�ารวจและจัดท�ารายงานพืชพรรณในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช

๑.๑ ส�ารวจและจดัท�าทะเบียนพชืพรรณ จ�านวน ๙ ชนดิ ได้แก่ ตะคกึ กระพีจ้ัน่ กระชาย
พราน เปราะ ผักหวาน เร่ว บุก เพกา

๑.๒ บันทึกข้อมูลการใช้ประโยชน์ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น จ�านวน ๒ ภูมิปัญญา
- นายสมบรณ์ู จนัลัน่ บ้านเลขที ่๔๓ หมูท่ี ่๒ ต�าบลด่านแม่แฉลบ อ�าเภอศรสีวสัดิ์ 

จังหวัดกาญจนบุรี ความรู้ด้านสมุนไพรหมอชาวบ้านประจ�าต�าบล
- นายปลอก ลออเอี่ยม บ้านสองพี่น้อง ต�าบลหนองเป็ด อ�าเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัด

กาญจนบุรี ต�ารับยาแก้กษัย ใช้ได้ทั้งชายและหญิง
๑.๓ งานดูแลรักษาพื้นท่ีปกปักพันธุกรรมพืชด้วยการสร้างฝายชะลอน�้า จ�านวน ๙๓ 

ฝาย ซ่อมบ�ารุงฝายชะลอน�้า จ�านวน ๔ ฝาย และจัดท�าแนวป้องกันไฟป่า งาน
ตรวจสอบและป้องกนัการตัดไม้ท�าลายป่า โดยการออกตรวจสภาพป่าร่วมกบัหน่วย
ป้องกันป่าไม้ จ�านวน ๒ ครั้ง 

๑.๔ งานตรวจสอบและป้องกนัการตดัไม้ท�าลายป่า โดยการออกตรวจสภาพป่าร่วมกบั
หน่วยรักษาความปลอดภัย จ�านวน ๗ ครั้ง

๑.๕ จัดท�าและซ่อมบ�ารุงป้ายแสดงแนวเขตพื้นที่ อพ.สธ. - กฟผ. จ�านวน ๗๖ ป้าย
๒. งานดูแลรักษาพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชด้วยการสร้างฝายชะลอน�้า จ�านวน ๖๖๐ ฝาย 

และซ่อมบ�ารุงฝายชะลอน�้า จ�านวน ๔ ฝาย และจัดท�าแนวป้องกันไฟป่า ระยะทาง ๗.๕ 
กิโลเมตร

เขื่อนวชิราลงกรณ 
๑. งานส�ารวจและจัดท�ารายงานพืชพรรณในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช 

๑.๑ ส�ารวจและจัดท�าทะเบยีนพชืพรรณ จ�านวน ๑๑ ชนดิ โดยน�าขึน้เวบ็ไซต์ อพ.สธ.  - กฟผ. 
ดังนี้ คือ ๑. ไผ่มันหมู ๒. ไผ่หางช้าง ๓. ไผ่ป่า ๔. ไผ่เหลือง ๕. ไผ่เลี้ยง             
๖. ไผ่ตง ๗. ไผ่ไร่ ๘. ไผ่ผาก ๙. ไผ่นวล ๑๐. ไผ่บง ๑๑. ไผ่ข้าวหลาม

๑.๒ สนับสนุนคณะวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งมาส�ารวจพรรณไม้ เมื่อวันที่ ๙-๑๑ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และวันที่ ๑๒-๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ พบพรรณไผ่ 
จ�านวน ๑๑ ชนิด คือ ๑. ไผ่มันหมู ๒. ไผ่หางช้าง ๓. ไผ่ป่า ๔. ไผ่เหลือง           
๕. ไผ่เลี้ยง ๖. ไผ่ตง ๗. ไผ่ไร่ ๘. ไผ่ผาก ๙. ไผ่นวล ๑๐. ไผ่บง ๑๑. ไผ่ข้าวหลาม



15

๑.๓ ส�ารวจและเกบ็รวบรวมภมิูปัญญาท้องถิน่ต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัการใช้ทรพัยากรธรรมชาติ
- งานดูแลรักษาพื้นท่ีปกปักพันธุกรรมพืชด้วยการสร้างและซ่อมบ�ารุงฝายชะลอ

น�้า รวมทั้งจัดท�าแนวป้องกันไฟป่า ซ่อมบ�ารุงรักษาฝายชะลอน�้าเก่า จ�านวน 
๒๒ ฝาย และท�าแนวป้องกนัไฟป่า ระยะทาง ๑๓ กโิลเมตร ร่วมกบัแผนกรกัษา
ความปลอดภยั จ�านวน ๗ ครัง้ และบ�ารงุรกัษาแนวป้องกนัไฟป่า โดยการกวาด
ใบไม้และชิงเผา

- บันทึกข้อมูลการใช้ประโยชน์ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น
- งานตรวจสอบและป้องกันการตัดไม้ท�าลายป่า โดยการออกตรวจสภาพป่าร่วม

กับหน่วยรักษาความปลอดภัย จ�านวน ๗ ครั้ง
- จัดกิจกรรมปลูกต้นกล้วย เพื่อท�าแนวกันไฟป่าเปียก จ�านวน ๒๐๐ ต้น เนื่อง

ในวันคล้ายวนัพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฎุราชกุมาร 
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

เขื่อนรัชชประภา 

๑. งานส�ารวจและจัดท�ารายงานพืชพรรณในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช
๑.๑  ส�ารวจและจัดท�าทะเบียนพืชพรรณ จ�านวน ๒๐ ชนิด
๑.๒  บันทึกข้อมูลการใช้ประโยชน์ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น จ�านวน ๓ ภูมิปัญญา

- ปราชญ์ชาวบ้าน นายภิรมย์ ชนะอักษร อยู่บ้านเลขที่ ๓๖๒ หมู่ ๔ ต�าบล     
เขาพงั อ�าเภอบ้านตาขนุ จังหวัดสุราษฎร์ธาน ีภูมิปัญญาเกีย่วกบัการท�าอุปกรณ์
ดักปลาจากหวายก�าพวน

- ปราชญ์ชาวบ้าน นายสนิท ถาพร อยู่บ้านเลขที่ ๔๑๒ หมู่ ๔ ต�าบลเขาพัง 
อ�าเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการใช้พืชสมุนไพร
พื้นบ้านรักษาโรค

- ปราชญ์ชาวบ้าน นายสวัสดิ์ ไม้เรียง อยู่บ้านเลขที่ ๕๘๘ หมู่ ๔ ต�าบลเขาพัง 
อ�าเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการใช้พืชสมุนไพร
พื้นบ้านรักษาโรค

๒. สนับสนุนคณะวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าท�าการวิจัยในพื้นท่ีปกปัก
พันธุกรรมพืช จ�านวน ๑ ครั้ง  

๓. จัดกจิกรรมให้ความรู ้“ค่ายรชัชประภาสานฝัน แบ่งปันเรยีนรู”้ แก่นกัเรยีนรอบโรงไฟฟ้า 
จ�านวน ๑๗๐ คน โดยปราชญ์ชาวบ้านให้ความรูเ้กีย่วกบัการท�าอปุกรณ์ดักปลาจากหวาย
ก�าพวน และพืชสมุนไพรพื้นบ้านรักษาโรค 

๔. การควบคุมดูแลพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช
๔.๑ งานดูแลรักษาพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช ด้วยการสร้างฝายชะลอน�้า จ�านวน ๒ 

ฝาย ซ่อมบ�ารุงฝายชะลอน�้า จ�านวน ๒ ฝาย จัดท�าแนวป้องกันไฟป่า ระยะทาง 
๖.๕ กิโลเมตร
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๔.๒ งานตรวจสอบและป้องกนัการตดัไม้ท�าลายป่า โดยการออกตรวจสภาพป่าร่วมกบั
หน่วยรักษาความปลอดภัยจ�านวน ๙ ครั้ง

๕.๓ จัดท�าและซ่อมบ�ารุงป้ายแสดงแนวเขตพื้นที่ อพ.สธ. - กฟผ. จ�านวน ๖ ป้าย

 
เขื่อนบางลาง 

๑. งานส�ารวจและจัดท�ารายงานพืชพรรณในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช
๑.๑  จัดท�าทะเบียนพืชพรรณ จ�านวน ๘ ชนิด
๑.๒  บันทึกข้อมูลการใช้ประโยชน์ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น จ�านวน ๔ ชนิด
๑.๓  งานตรวจสอบและป้องกันการตัดไม้ท�าลายป่า โดยการออกตรวจสภาพป่าร่วมกับ

หน่วยรักษาความปลอดภัย จ�านวน ๔ ครั้ง
๑.๔  จัดท�าและซ่อมบ�ารุงป้ายแสดงแนวเขตพื้นที่ อพ.สธ. - กฟผ. จ�านวน ๘ ป้าย

๒. การควบคุมดูแลพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช ด้วยการสร้างฝายชะลอน�้า จ�านวน ๑ ฝาย 
ซ่อมบ�ารุงฝายชะลอน�้า จ�านวน ๑ ฝาย และจัดท�าแนวป้องกันไฟป่า ระยะทาง ๒.๓ 
กิโลเมตร

เขื่อนอุบลรัตน์ 
๑. กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช

๑.๑ จดัท�าแนวกนัไฟป่า ระยะทาง ๒ กโิลเมตร ส�าหรบับรเิวณฝ่ังซ้ายของพืน้ทีท่ีต่ดิกบั
หน้าผาไม่สามารถท�าแนวป้องกนัไฟป่าได้ ส่งผลให้เกดิไฟไหม้ในช่วงเดอืนมกราคม 
- กุมภาพันธ์ โดยมีพื้นที่เสียหายจากไฟป่า จ�านวน ๔๐๐ ไร่

๑.๒ ท�ากิจกรรมซ่อมรั้วและท�าแนวกันไฟฝั่งขวา
๑.๓ ท�าป้ายแนวเขตพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช จ�านวน ๓๐ ป้าย 

๒. การควบคุมดูแลพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช
๒.๑  งานดแูลรกัษาพืน้ทีป่กปักพนัธุกรรมพชืด้วยการสร้างฝายชะลอน�า้ จ�านวน ๒ ฝาย

และซ่อมบ�ารุงฝายชะลอน�้า จ�านวน ๑ ฝาย และจัดท�าแนวป้องกันไฟป่า ระยะทาง 
๒ กิโลเมตร



17

   
เขื่อนสิรินธร 

๑. งานส�ารวจและจัดท�ารายงานพืชพรรณในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช
๑.๑ จัดท�าป้ายแสดงข้อมูลพรรณไม้ในแปลงปลูกรักษา จ�านวน ๘๕ แผ่น

๒. การควบคุมดูแลพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช      
๒.๑  งานตรวจสอบและป้องกันการตัดไม้ท�าลายป่า โดยการออกตรวจสภาพป่าร่วมกับ

หน่วยรักษาความปลอดภัย จ�านวน ๕๔ ครั้ง
๒.๒ งานดูแลรกัษาพืน้ทีป่กปักพนัธุกรรมพชื ด้วยการสร้างฝายชะลอน�า้ จ�านวน ๒ ฝาย 

ซ่อมบ�ารุงฝายชะลอน�้า จ�านวน ๓ ฝาย และจัดท�าแนวป้องกันไฟป่าระยะทาง ๓.๒ 
กิโลเมตร

เขื่อนจุฬาภรณ์-ห้วยกุ่ม 

๑. งานส�ารวจและจัดท�ารายงานพืชพรรณในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช 
๑.๑ ส�ารวจและจัดท�าทะเบียนพืชพรรณ จ�านวน ๑๙ ชนิด ได้แก่ ๑. จ�าปีสิรินธร          

๒. พญามีฤทธิ ์๓. ตะไคร้ต้น ๔. ตะเคยีนหนิ ๕. แลนง้อ ๖. เอน็อ้า ๗. กระเทยีมเถา     
๘. เสาวรส ๙. ก�ายาน ๑๐. ตดหมูตดหมา ๑๑. ส้มป่อย ๑๒. อบเชย ๑๓. ดีปลา
ช่อน ๑๔. เป้าใหญ่ ๑๕. ชะเอม ๑๖. แฮนเมย ๑๗. ก�าลังวัวเถลิง ๑๘. เป้าน้อย          
๑๙. ชมพูภูคา

๑.๒ บันทึกข้อมูลการใช้ประโยชน์ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น จ�านวน ๙ ชนิด (สนุนไพรเก้า
ยอด) 

๒. ส�ารวจและเก็บรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ ที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
๒.๑ ส�ารวจและบันทึกข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นของพืช จ�านวน ๓ ชนิด ได้แก่ ว่านหัว

แดง ว่านชักมดลูกตัวผู้ และว่านชักมดลูกตัวเมีย
๓. การควบคุมดูแลพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช

๓.๑ งานตรวจสอบและป้องกันการตัดไม้ท�าลายป่า โดยการออกตรวจสภาพป่าร่วมกับ
หน่วยเขตรักษาพนัธุส์ตัว์ป่าภเูขียว และหน่วยรกัษาความปลอดภยั จ�านวน ๙ ครัง้

๓.๒ ตรวจสอบแนวเขต อพ.สธ. - กฟผ. เขื่อนห้วยกุ่ม และปักเสารั้วแนวเขตเพื่อแก้ไข
ปัญหาการบุกรุก

๓.๓ งานดูแลรักษาพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชด้วยการสร้างฝายชะลอน�้า จ�าวน ๖ ฝาย 
ซ่อมบ�ารุงฝายชะลอน�้า จ�านวน ๓ ฝาย และจัดท�าแนวป้องกันไฟป่า ระยะทาง ๑ 
กิโลเมตร 
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เขื่อนน�้าพุง 

๑. งานส�ารวจและจัดท�ารายงานพืชพรรณในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช 
๑.๑ ประสานงานร่วมกับ อพ.สธ. นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ท�าการ

ส�ารวจทรัพยากร กายภาพ และชีวภาพ 
๒. การควบคุมดูแลพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช  

๒.๑ จัดท�าแนวป้องกันไฟป่า ระยะทาง ๑.๓ กิโลเมตร
๒.๒ ด�าเนินการจัดสร้างฝายชะลอน�้า ๓ ฝาย และซ่อมบ�ารุงฝายชะลอน�้า จ�านวน ๑ 

ฝาย เพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นแก่พื้นป่าและเกิดระบบนิเวศที่สมบูรณ์ ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์กับชุมชนใกล้เคียง เช่น หมู่บ้านกกแต้ และหมู่บ้านจัดระเบียบ

๒.๓ จัดท�าป้ายแสดงแนวเขตพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช 

โรงไฟฟ้าล�าตะคองชลภาวัฒนา
๑. งานควบคุมดูแลพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช โดยการจัดท�าแนวป้องกันไฟป่า ระยะทาง ๑ 

กิโลเมตร

ตารางสรุปการควบคุมดูแลพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช

ตารางหนา ๑๖ 

 

ตารางสรุปการควบคุมดูแลพ้ืนที่ปกปกพันธกุรรมพืช 
 

พ้ืนท่ีสนองพระราชดําริ 

การควบคุมดูแลพ้ืนท่ี 

สรางฝายชะลอน้ํา 
(ฝาย) 

ซอมบํารุงฝายชะลอน้ํา 
(ฝาย) 

ทําแนวปองกันไฟปา 
(กิโลเมตร) 

เข่ือนภูมิพล ๖๐๐   ๓๔๓  ๓๕ 
เข่ือนสิริกิติ์ ๕ ๕  ๖๖.๒๕ 
เข่ือนศรีนครินทร ๖๖๐  ๔  ๗ 
เข่ือนวชิราลงกรณ - ๒๒  ๑๓ 
เข่ือนรัชชประภา ๒  ๒  ๖.๕ 
เข่ือนบางลาง ๑  ๑  ๒.๓ 
เข่ือนอุบลรัตน ๒  ๑  ๒ 
เข่ือนสิรินธร ๒  ๓  ๓.๒ 
เข่ือนจุฬาภรณ-หวยกุม ๖  ๓  ๑ 
เข่ือนน้ําพุง ๓  ๑  ๑.๕ 
โรงไฟฟาลําตะคองชลภาวัฒนา - - ๑ 

รวม ๑,๒๘๑ ๓๘๕ ๑๓๘.๗๕ 
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๒. กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช

เขื่อนภูมิพล 

กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช มีจ�านวน ๑ แปลง รวมพื้นที่ ๖๕๕ ไร่
๑. ปลูกสะสมพรรณพืช ดังนี้ กาแฟ ย่านางแดง พะยูง
๒. น�าสายพันธุ์ต้นพืชสมุนไพรท้องถิ่นเข้าปลูกรักษาในแปลงปลูกรักษา พร้อมจัดท�า

ทะเบียนพืชพรรณ ย่านางแดง รวม ๑๐๐ ต้น 
๓. จัดท�าป้ายแสดงข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ (ป้ายสีม่วง) จ�านวน ๓๐๐ ป้าย 
๔. ดูแลบ�ารุงรักษาพื้นที่ปลูกรักษาพรรณพืช จ�านวน ๙ แปลง พื้นท่ี ๖๖๕ ไร่ ประจ�า       

ทุกเดือน โดยการตัดหญ้า ก�าจัดวัชพืช ตัดแต่งใบ และพรวนดินรอบโคนต้น    

เขื่อนสิริกิติ์ 
กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช มีจ�านวน ๒ แปลง รวมพื้นที่ ๑๘ ไร่
๑. ปลูกสะสมพรรณพืช ได้แก่ หม่อน ทุเรียนเทศ ดาหลา ไผ่เลี้ยง ประดู่แดง และสายพันธุ์

กล้วย (ได้รับสนับสนุนจากเขื่อนวชิราลงกรณ) รวม ๓๓๒ ต้น ดังนี้
๑.๑ ปลูกหม่อน  จ�านวน ๕ ต้น  
๑.๒ ปลูกทุเรียนเทศ จ�านวน ๕ ต้น 
๑.๓ ปลูกดาหลา จ�านวน ๒๐๐ ต้น 
๑.๔ ปลูกไผ่เลี้ยง จ�านวน ๕๐ ต้น
๑.๕ ปลูกประดู่แดง จ�านวน  ๓๓ ต้น
๑.๖ สายพันธุ์กล้วย จ�านวน ๑๗ สายพันธุ์ รวม ๓๙ ต้น เช่น กล้วยมะลิอ่อง กล้วย

ไข่ชุมแพ กล้วยน�้าเชียงราย กล้วยเนื้อทอง กล้วยมัน กล้วยหอมทอง กล้วยน�้า
ฝาดโตนด กล้วยไข่พระตะบอง กล้วยแดงฮาวาย กล้วยโรส กล้วยนมแพะ กล้วย
ไข่ทองเงย กล้วยส้ม กล้วยนาก กล้วยผา ฯลฯ

๒. จัดท�าและซ่อมแซมป้ายแสดงข้อมูลทางพฤกษศาสตร์
 - จัดท�าป้ายในแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จ�านวน ๓๑ ป้าย
 - ซ่อมแซมป้ายในแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จ�านวน ๗ ป้าย
๓. ดูแลบ�ารงุรกัษาพืน้ทีป่ลูกรกัษาพรรณพชืสมนุไพร แปลงรวบรวมสายพนัธุ์ไผ่ แปลงปลกู

ไผ่พระราชทาน ซางนวล และแปลงปลูกต้นมเหสักข์ และสักสยามินทร์ โดยการก�าจัด
วัชพืช พรวนดิน และใส่ปุ๋ย เป็นจ�านวนพื้นที่ ๑๘ ไร่ ประจ�าทุกเดือน
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เขื่อนศรีนครินทร์ 
กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช มีจ�านวน ๒ แปลง รวมพื้นที่ ๔๔ ไร่
๑. ปลูกสะสมพรรณพืช ๕ ชนิด ดังนี้ ฝาง มะค่าโมง พะยุง ตะคึก อบเชย
๒. ปลูกสะสมพืชอาหาร ๙ ชนิด ดังนี้ ตะคึก กระพี้จั่น กระชายพราน เปราะ ผักหวาน เร่ว 

บุก เพกา
๓. จัดท�าแผ่นป้ายแสดงข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ จ�านวน ๓๐๐ ป้าย และซ่อมแซม จ�านวน 

๑๕ แผ่นป้าย
๔. ดูแลบ�ารุงรักษาพื้นที่ปลูกรักษาพรรณพืช จ�านวนพื้นที่ ๔๕ ไร่ ประจ�าทุกเดือน ปลูก

ต้นไม้ภายในเขื่อนศรีนครินทร์ จ�านวน ๑,๑๖๗ ต้น ในพื้นที่ประมาณ ๑๐ ไร่ พร้อมจัด
ท�าทะเบียน

เขื่อนวชิราลงกรณ 

กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช มีจ�านวน ๒ แปลง รวมพื้นที่ ๓๖ ไร่ 
๑. ปลูกสะสมพรรณพืช   

๑.๑ ปลูกต้นไม้เนื่องในวันรัฐพิธีเปิดเขื่อน วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ปลูกต้นยี่เข่ง 
จ�านวน ๑๐ ต้น

๑.๒ ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ     
สยามบรมราชกุมารี วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ปลูกต้นมะค่าโมง จ�านวน 
๑๐๐ ต้น

๑.๓ ปลูกไม้ยืนต้น ๗ วัน ๗ สี วันสิ่งแวดล้อมโลก วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ประดู่แดง สุพรรณิการ์ กัลปพฤกษ์ ชัยพฤกษ์ สัตบรรณ ทองกวาว ปีบทอง        
พวงคราม ตะแบก ศรีตรัง จ�านวน ๕๒ ต้น        

๑.๔ น�าสายพันธุ์ต้นพืชสมุนไพรท้องถิ่นเข้าปลูกรักษาในแปลงปลูกรักษา พร้อมจัดท�า
ทะเบียนพืชพรรณ ปลูกต้นหางนกยูงไทย จ�านวน ๓๐ ต้น ปลูกต้นพุดน�้าบุษย์ 
จ�านวน ๓๐ ต้น 

๓. จัดท�าป้ายแสดงข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ (ป้ายสีม่วง) จ�านวน ๙๕ ป้าย 
๔. ดแูลบ�ารงุรกัษาพืน้ทีป่ลกูรกัษาพรรณพชื จ�านวน ๔ พืน้ที ่พืน้ที ่๓๖ ไร่ ประจ�าทกุเดอืน 

โดยการตัดหญ้า ก�าจัดวัชพืช ตัดแต่งใบ และพรวนโคน
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เขื่อนรัชชประภา 
กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช จ�านวน ๓ แปลง รวมพื้นที่ ๗๕ ไร่
๑. ปลูกสะสมพรรณพืช โดยสืบค้นในพื้นที่แปลงอนุบาลพืชตัวอย่าง จ�านวน ๘ ชนิด ได้แก่ 

ทุเรียนพื้นเมือง พะยอม ตะเคียนทอง มะฮอกกานี ยางนา ผักเหมียงหรือผักเหลียง  
เคี่ยม ประ รวมจ�านวนสะสม ๖๐๐ ต้น

๒. เพาะกล้าพรรณไม้ พะยอม ตะเคียนทอง จ�านวน ๕,๐๐๐ ต้น 
๓. น�าสายพนัธุต้์นพชืสมุนไพรท้องถิน่เข้าปลูกรกัษาในแปลงปลูกรกัษา พร้อมจัดท�าทะเบียน

พชืพรรณ ได้แก่ ปลูกทเุรยีนพืน้เมอืง จ�านวน ๕๐ ต้น และปลูกต้นประ จ�านวน ๕๐ ต้น
๔. จัดท�าป้ายแสดงข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ จ�านวน ๔๗ ป้าย
๕. ดูแลบ�ารุงรักษาพื้นที่ปลูกรักษาพรรณพืชท้องถิ่น จ�านวนพื้นที่ ๓๐ ไร่ ประจ�าทุกเดือน  

เขื่อนบางลาง 

กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช มีจ�านวน ๑ แปลง รวมพื้นที่ ๑๐ ไร่
๑. ปลูกสะสมพรรณพืช จ�านวน ๑๓ ชนิด รวม ๘๐ ต้น 
๒. น�าสายพันธุ์ต้นพืชสมุนไพรท้องถิ่นเข้าปลูกรักษาในแปลงปลูกรักษา พร้อมจัดท�า

ทะเบียนพืชพรรณ จ�านวน ๘ ชนิด ชนิดละ ๘ ต้น รวม ๖๔ ต้น 
๓. จัดท�าป้ายแสดงข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ จ�านวน ๑๖ ป้าย 
๔. ดูแลบ�ารุงรักษาพื้นที่ปลูกรักษาพรรณพืช จ�านวนพื้นที่ ๑๖ ไร่ ประจ�าทุกเดือน 
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เขื่อนอุบลรัตน์ 
กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช มีจ�านวน ๑ แปลง รวมพื้นที่ ๘๐ ไร่
๑. งานเพาะช�ากล้าพนัธุ์ไม้ยนืต้นประจ�าท้องถิน่ทีส่�าคัญ เพือ่การอนรุกัษ์พนัธุกรรมพชืของ

เขื่อนอุบลรัตน์ จ�านวน ๒๐ ชนิด ส�าหรับสนับสนุนการปลูกป่าในหน่วยงานหรือ       
เขื่อนต่างๆ ของโรงไฟฟ้าพลังน�้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กฟผ. รวมจ�านวนกล้าไม้
ทั้งสิ้น ๓๑,๔๕๐ กล้า

๒. ปลูกไม้มงคล ๙ ชนิด ๙ ต้น บริเวณพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืช เขื่อนอุบลรัตน์ เนื่อง
ในงานฉลองครบรอบรัฐพิธี ๔๙ ปี เขื่อนอุบลรัตน์ โดยมีผู้บริหารและอดีตผู้บริหารของ 
กฟผ. รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการภายในอ�าเภออุบลรัตน์ ร่วมกิจกรรม

๓. ปลูกต้นยางนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ         
สยามบรมราชกมุาร ีจ�านวน ๑๖๑ ต้น บรเิวณพืน้ทีอ่นรุกัษ์พนัธุกรรมพชื เขือ่นอบุลรตัน์

๔. มอบกล้าพันธุ์ไม้แก่หน่วยงานต่างๆ ๑,๗๐๐ ต้น
๕. ฝ่ายปฏบิตักิารด้านการใช้ไฟฟ้า กฟผ. น�าคณะส�านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 

(สอศ.) ปลูกต้นยางนา จ�านวน ๑๐๐ ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จ   
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๖. ติดตามและบ�ารุงรักษาต้นมเหสักข์ - สักสยามินทร์ จ�านวน ๙ ต้น

เขื่อนสิรินธร 

กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช มีจ�านวน ๑ แปลง รวมพื้นที่ ๓๘ ไร่
๑. ปลูกสะสมพรรณพืช 

๑.๑ จัดหาและปลูกรักษาพันธุกรรมพืชในแปลงปลูก จ�านวน ๗๙,๖๗๕ ต้น
๑.๒ ปลูกพืชอาหารยืนต้นท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ�านวน ๕ ชนิด ชนิดละ ๕ 

ต้น ดังนี้ ติ้ว กระโดน ชะมวง มะขามป้อม เม็กต้น รวมจ�านวนสะสมทั้งสิ้น ๒๕ 
ต้น

๒. จัดท�าป้ายแสดงข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ที่สวนสิรินธร จ�านวน ๒๐ ป้าย 
๓. ดูแลบ�ารุงรักษาพื้นที่ปลูกรักษาพรรณพืชในสวนสิรินธร จ�านวนพื้นที่ ๓๘ ไร่ ประจ�าทุก

เดือน



23

เขื่อนจุฬาภรณ์-ห้วยกุ่ม
กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช มีจ�านวน ๔ แปลง รวมพื้นที่ ๓๒ ไร่
๑. ปลูกสะสมพรรณพืช จ�านวน ๒ ชนิด รวมทั้งสิ้น ๔๐ ต้น
๒. น�าสายพนัธุต้์นพชืสมุนไพรท้องถิน่เข้าปลูกรกัษาในแปลงปลูกรกัษา พร้อมจัดท�าทะเบียน

พชืพรรณ จ�านวน ๓ ชนดิ ได้แก่ ว่านหวัแดง ว่านชกัมดลกูตวัผู้ และว่านชกัมดลกูตวัเมยี
๓. ดูแลบ�ารุงรักษาพ้ืนทีป่ลูกรกัษาพรรณพืช เช่น ก�ายาน มะพลับเจ้าคุณ ประดู ่มะขามป้อม 

แลนง้อ
๔. จัดท�าป้ายแสดงข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ จ�านวน ๗๕ ป้าย

เขื่อนน�้าพุง
กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช มีจ�านวน ๑ แปลง รวมพื้นที่ ๒ ไร่
๑. ปลูกสะสมพรรณพืช ปลูกพืชสมุนไพรในท้องถิ่น จ�านวน ๓ ชนิด รวม ๙๐ ต้น 
๒. บ�ารุงรักษาแปลงปลูก เดือนละ ๑ ครั้ง 
๓. จัดท�าป้ายแสดงชื่อพันธุ ์ ไม้ จ�านวน ๔๐ ป้าย และด�าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์             

ป้ายโครงการ อพ.สธ. - กฟผ. เขื่อนน�้าพุง บริเวณทางเข้าเขื่อนฯ จ�านวน ๑ ป้าย 
 

โรงไฟฟ้าล�าตะคองชลภาวัฒนา
กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช มีจ�านวน ๑ แปลง รวมพื้นที่ ๖ ไร่
๑. ปลูกสะสมพรรณพืชสมุนไพรไม้ ๕ ระดับ จ�านวน ๖๐๐ ชนิด ชนิดละ ๓ ต้น รวมจ�านวน

ต้นสะสมทั้งสิ้น ๑,๘๐๐ ต้น
๒. ปลูกสะสมพันธุ์ไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เนื่องในโอกาสพระชนมายุ ๖๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยจัดกิจกรรม “๖๐ พรรษา ปลูก
รกัษาพนัธุ์ไม้ครบ ๖๐๐ ชนดิ” ได้น�าพันธ์ุไม้เข้าปลกูสะสมเพิม่เตมิเมือ่วันที ่๔ มถินุายน 
พ.ศ. ๒๕๕๘ จ�านวน ๑๐๐ ชนิด วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จ�านวน ๓๕ ชนิด 
และวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จ�านวน ๖๕ ชนิด รวมปลูกสะสม ๖๐๐ ชนิด

๓. จัดท�าป้ายแสดงข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ จ�านวน ๒๐๐ ป้าย 
๔. ดแูลบ�ารงุรกัษาพืน้ทีป่ลูกรักษาพรรณพชืสมุนไพรไม้ ๕ ระดับ จ�านวนพ้ืนที ่๖ ไร่ ประจ�า

ทุกเดือน
๕. จดัท�ารัว้ลวดหนามป้องกนัสตัว์เลีย้งเข้าเหยยีบย�า่พนัธุ์ไม้ทีป่ลกูภายในแปลง ความยาว 

๒๐๐ เมตร
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ตารางแสดงข้อมูลพรรณไม้ในแปลงปลูกรักษาของเขื่อน และโรงไฟฟ้าต่างๆ

ตารางหนา ๒๒ 

 

ตารางแสดงขอมลูพรรณไมในแปลงปลกูรักษาของเข่ือน/โรงไฟฟาตางๆ 

 

พ้ืนท่ีสนองพระราชดําริ 
พรรณพืชป ๒๕๕๘ พรรณพืชท่ีสะสมท้ังหมด 

ช่ือพรรณพืช จํานวนชนิด จํานวนตน จํานวนชนิด จํานวนตน 

เข่ือนภูมิพล 
กลวยไมตระกูลชาง ๓ ๖๐๐ ๓ ๖๐๐ 
หญานางแดง ๑ ๑๐๐ ๑ ๑๐๐ 
ไมประจําจังหวัด ๕๕ ๕๕ ๕๕ ๕๕ 

เข่ือนสิริกิติ์ 

กลวย ๑๗ ๓๙ ๑๗ ๓๙ 
หมอน ๑ ๕ ๑ ๕ 
ทุเรียนเทศ ๑ ๕ ๑ ๕ 
ดาหรา ๑ ๒๐๐ ๑ ๒๐๐ 
ไผเลี้ยง ๑ ๕๐ ๑ ๕๐ 
ประดูแดง ๑ ๓๓ - - 

เข่ือนศรีนครินทร 
พืชอาหารทองถ่ิน ๙ ๑๐๐ ๕๐ ๕๐๐ 
พันธุไมทองถ่ิน ๕ ๒๐๐ ๕ ๕๐๐ 

เข่ือนวชิราลงกรณ 

กลวย ๒ ๖๐ ๑๐๐ ๓๐๐ 
พืชสมุนไพรทองถ่ิน - - ๑๐ ๕๕๐ 
ไมประจําจังหวัด - - ๗๖ ๒๒๘ 
พรรณไมสกุลพฤกษ  - - ๔ ๒๔๐ 

เข่ือนรัชชประภา 
พันธุไมทองถ่ิน ๖ ๕๐๐ ๖ ๕๐๐ 
พืชอาหารทองถ่ิน ๓ ๑๐๐ ๓ ๑๐๐ 

เข่ือนบางลาง พืชสมุนไพรทองถ่ิน ๑๓ ๘๐ ๑๖ ๓๕๖ 
เข่ือนอุบลรัตน พันธุไมทองถ่ิน ๒๐ ๕๐๐ ๒๐ ๕๐๐ 
เข่ือนสิรินธร อินทนิล เสลา ประดู ๓ ๒๔๕ ๑๒ ๘,๖๔๘ 
เข่ือนจุฬาภรณ-หวยกุม พืชสมุนไพรทองถ่ิน ๒ ๔๐ ๗๐ ๕๐๐ 
เข่ือนน้ําพุง พืชสมุนไพรทองถ่ิน ๓ ๙๐ ๑๐ ๕๕๐ 

โรงไฟฟาลําตะคองชลภาวัฒนา 

ไมประจําจังหวัด ๔ ๘ ๗๖ ๒๒๘ 
พรรณไมสกุลพฤกษ  ๔ ๑๒ ๘ ๒๔๐ 
สมุนไพรไม ๕ ระดับ ๖๐๐ ๑,๘๐๐ ๖๐๐ ๑,๘๐๐ 

รวม ๗๕๕ ๔,๘๒๒ ๑,๑๔๖ ๑๖,๗๙๔ 

 
 
 



25

๓. กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช

เขื่อนภูมิพล
กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
๑. เส้นทางศึกษาธรรมชาติ มี ๒ เส้นทาง ระยะทาง ๓,๒๐๐ เมตร

๑.๑ ปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติ จ�านวน ๑ เส้นทาง โดยจัดท�าป้ายบอกทาง    
ปลูกพรรณไม้เสริมในเส้นทางจ�านวน ๒ ชนิด รวมจ�านวน ๑๕๐ ต้น

๒. จัดอบรมให้ความรู้ 
๒.๑ โครงการ อพ.สธ. - กฟผ. เขื่อนภูมิพล ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรม

อบรมโครงการนักวิจัยน้อยปี ๒ : เยาวชนวัยกล้า ไขว่คว้างานวิจัย ใส่ใจชุมชน 
จ�านวน ๗๐ คน 

๒.๒ จัดอบรมบรรยายให้ความรู้ เรื่องการสร้างฝายชะลอน�้า ตามแนวทางพระราชด�าริ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้แก่คณะต่างๆ จ�านวน ๒๐ ครั้ง  

๓. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ โครงการ อพ.สธ. - กฟผ.  
๓.๑ เพาะกล้าพรรณไม้ รวมจ�านวนทั้งสิ้น ๗,๐๐๐ ต้น          
๓.๒ สืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่นในการน�าพรรณพืชมาใช้ประโยชน์ และบันทึกข้อมูลเพื่อ

จัดท�าฐานข้อมูลทรัพยากร จ�านวน ๒ ชนิด ได้แก่ ภูมิปัญญาเรื่องการแพทย์
สมุนไพรไทยรักษาโรค และการนวดสมุนไพรลูกประคบ  

๔. ปลูกต้นมเหสักข์ และสักสยามินทร์ ตามโครงการ “รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์ -             
สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔    
จ�านวน ๙ ต้น

ตารางแสดงข้อมูลต้นมเหสักข์ - สักสยามินทร์ เขื่อนภูมิพล

ตารางหนา ๒๓  
ตารางแสดงขอมูลตนมเหสักข – สักสยามินทร เข่ือนภูมิพล 

 

รหัสตน 
ความสูง 
(เมตร) 

เสนรอบวง 
(เซนติเมตร) 

วันท่ีบันทึก 

มเหสักข  RSPG-M ๐๐๐๐๔๑๓ ๕.๐๐ ๑๘.๐๐ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
มเหสักข  RSPG-M ๐๐๐๐๔๑๔ ๗.๐๐ ๒๕.๐๐ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
มเหสักข  RSPG-M ๐๐๐๐๔๑๕ ๑๐.๐๐ ๓๔.๐๐ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
มเหสักข  RSPG-M ๐๐๐๐๔๑๖ ๑๑.๐๐ ๔๑.๐๐ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
มเหสักข  RSPG-M ๐๐๐๐๔๑๔ ๗.๕๐ ๓๓.๐๐ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
สักสยามินทร RSPG-S ๐๐๐๐๓๒๙ ๑๐.๐๐ ๓๘.๐๐ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
สักสยามินทร RSPG-S ๐๐๐๐๓๓๐ ๓.๒๐ ๑๔.๐๐ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
สักสยามินทร RSPG-S ๐๐๐๐๓๓๑ ๕.๐๐ ๒๐.๐๐ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
สักสยามินทร RSPG-S ๐๐๐๐๓๓๒ ๒.๐๐ ๑๐.๐๐ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
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เขื่อนสิริกิติ์
กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
๑. เส้นทางศึกษาธรรมชาติ มี ๑ เส้นทาง ระยะทาง ๑,๒๐๐ เมตร

๑.๑ น�าคณะคณะคร ูนกัเรยีน โรงเรยีนบางมูลนากภมูวิทิยาคม จงัหวดัพจิติร เข้าศกึษา 
ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ จ�านวน ๑๒๐ คน

๒. จัดอบรมให้ความรู้ โดยจัดกิจกรรม แนะน�าโครงการ อพ.สธ. - กฟผ. แก่ผู้เข้าเยี่ยมชม 
เขื่อนสิริกิติ์ ดังนี้
๒.๑ รับคณะครู นักเรียน โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จังหวัดพิจิตร จ�านวน ๑๒๐ 

คน ร่วมสร้างฝายชะลอน�้า จ�านวน ๕ ฝาย ในบริเวณพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช 
พร้อมเข้าศึกษาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

๒.๒ รับคณะผู้จัดค่ายเยาวชน “รักษ์ทรัพย์” ปีที่ ๔ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัด
พษิณโุลก และร่วมจดัค่ายโดยมเียาวชนจากโรงเรยีนรอบโรงไฟฟ้าเข้าร่วม จ�านวน 
๑๗๕ คน ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘

๒.๓ รับคณะเกษตรศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก จ�านวน ๘ คน 
ได้เข้าส�ารวจศึกษาความหลากหลาย และโครงสร้างของสังคมพืชในบริเวณพื้นที่
ปกปักพันธุกรรมพืช 

๒.๔ จัดนิทรรศการน�าเสนอ และแนะน�าโครงการ อพ.สธ. - กฟผ. ในงานวันเจ้าฟ้า 
นักพัฒนา เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงเจรญิพระชนมาย ุ๖๐ พรรษา ทีห่อประชมุมหาวทิยาลยัราชภฏัอตุรดติถ์ เมือ่
วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

๒.๕ ร่วมจดันทิรรศการน�าเสนอ และแนะน�าโครงการฯ ในงานโครงการปลกูป่าในป่าปลกู 
เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญ 
พระชนมายุ ๖๐ พรรษา ณ เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่       
๒ - ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

๒.๖ เผยแพร่และแนะน�าโครงการฯ ให้กับคณะนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ 
จังหวัดอุตรดิตถ์ จ�านวน ๑๓๐ คน เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

๓. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ โครงการ อพ.สธ. - กฟผ.
๓.๑ ด�าเนนิการขยายพนัธ์ุไผ่พระราชทานซางนวล โดยการตอนกิง่ เป็นจ�านวน ๑,๓๒๘ 

กิ่ง เพื่อสนับสนุนโครงการ ๑ โรงเรียน ๑ สวนไผ่ 
๓.๒ ร่วมกบัชมุชน ผูป้กครองนกัเรยีนโรงเรยีนบ้านปากปาด จดักจิกรรมปลกูไผ่พระราชทาน

ซางนวลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ         
สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ จ�านวน ๑๑๐ ต้น ในพื้นที่โรงเรียนบ้านปากปาด

๓.๓ ร่วมกับชมุชน ผูป้กครองนกัเรยีนโรงเรยีนบ้านซ�าบ้อ จดักจิกรรมปลกูไผ่พระราชทาน 
ซางนวลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ         
สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา จ�านวน ๖๑ ต้น ในพื้นที่
โรงเรียนบ้านซ�าบ้อ
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๓.๔ ร่วมกับชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนบ้านย่านดู่ โรงเรียนบ้านปากห้วย
ฉลอง โรงเรยีนชมุชนผาเลอืดวทิยาคาร โรงเรยีนเจรญิราษฎร์อปุถมัถ์ และผู้ปฏิบัติ
งาน กฟผ. จดักจิกรรมปลกูไผ่พระราชทานซางนวล  เฉลมิพระเกยีรต ิ๖๐ พรรษา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวม ๔๒๐ ต้น ณ โรงเรียน
ชุมชนวิทยาคาร ต�าบลผาเลือด อ�าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ ๒๕ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

๓.๕ สบืค้นภมิูปัญญาท้องถิน่ ในการน�าพรรณพชืมาใช้ และบนัทกึข้อมลูเพือ่จดัท�าฐาน
ข้อมูลทรัพยากร จ�านวน ๑๗ ชนิด (หม่อน ทุเรียนเทศ และสายพันธุ์กล้วย ๑๕ 
ชนิด)

๓.๖ จดักจิกรรมปลกูต้นประดูแ่ดง และบ�ารงุรกัษาต้นไม้ ภายในเขือ่นสริกิติิ ์ในวนัต้นไม้
ประจ�าปี ๒๕๕๘ จ�านวน ๓๓ ต้น เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

๔. ปลูกต้นมเหสักข์ และสักสยามินทร์ ตามโครงการ “รวมใจภักด์ิ ปลูกมเหสักข์ -            
สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
จ�านวน ๖๗ ต้น ปัจจุบันมีจ�านวนต้นตาย ๓ ต้น เส้นรอบต้นเฉลี่ย ๒๕ เซนติเมตร โดย
ท�าการเก็บข้อมูลเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
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ตารางแสดงข้อมูลต้นมเหสักข์ เขื่อนสิริกิติ์ตารางแสดงขอมูลตนมเหสักข เข่ือนสิริกิติ์ 
 

รหัสตน 
เสนรอบวง 
(เซนติเมตร) 

วันท่ีบันทึก 

RSPG-S ๐๐๐๓๑๗ ๒๕ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
RSPG-S ๐๐๐๓๑๘ ๒๘ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
RSPG-S ๐๐๐๓๑๙ ๓๐ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
RSPG-S ๐๐๐๓๒๐ ๒๘ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
RSPG-S ๐๐๐๓๔๓ ๒๗ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
RSPG-S ๐๐๐๓๔๖ ๒๕ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
RSPG-S ๐๐๐๓๔๗ ๒๓ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
RSPG-S ๐๐๐๓๔๘ ๑๒ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
RSPG-S ๐๐๐๓๔๙ ๑๒ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
RSPG-S ๐๐๐๓๕๐ ๒๒ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
RSPG-S ๐๐๐๓๕๑ ๒๔ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
RSPG-S ๐๐๐๓๕๒ ๓๐ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
RSPG-S ๐๐๐๓๕๓ ๒๕ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
RSPG-S ๐๐๐๓๕๔ ๓๒ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
RSPG-S ๐๐๐๓๕๕ ๓๔ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
RSPG-S ๐๐๐๓๕๖ ๒๘ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
RSPG-S ๐๐๐๓๕๗ ๒๒ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
RSPG-S ๐๐๐๓๕๘ ๓๑ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
RSPG-S ๐๐๐๓๕๙ ๓๑ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
RSPG-S ๐๐๐๓๖๐ ๓๐ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
RSPG-S ๐๐๐๓๖๑ ๑๑ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
RSPG-S ๐๐๐๓๖๒ ๑๖ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
RSPG-S ๐๐๐๓๖๓ ๒๔ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
RSPG-S ๐๐๐๓๖๔ ๓๐ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
RSPG-S ๐๐๐๓๖๕ ๓๐ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
RSPG-S ๐๐๐๓๖๖ ๓๐ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
RSPG-S ๐๐๐๓๖๗ ๓๗ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
RSPG-S ๐๐๐๓๖๘ ตาย ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
RSPG-S ๐๐๐๓๖๙ ๓๓ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
RSPG-S ๐๐๐๓๗๐ ๑๙ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
RSPG-S ๐๐๐๓๗๒ ๒๑ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
RSPG-S ๐๐๐๓๗๓ ๒๐ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
RSPG-S ๐๐๐๓๗๔ ๒๒ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
RSPG-S ๐๐๐๓๗๕ ๓๓ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
RSPG-S ๐๐๐๓๗๖ ๓๑ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
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๔. เรื่องอื่นๆ
๔.๑ จัดโครงการ ๑ โรงเรียน ๑ สายพันธุ์

- จัดพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ อพ.สธ. - กฟผ. 
กับเข่ือนสิริกิต์ิ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ มีโรงเรียนที่เข้า
ร่วมลงนาม จ�านวน ๓ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านปากปาด โรงเรียนบ้าน
ซ�าบ้อ และโรงเรียนบ้านย่านดู่

        
๔.๒ โครงการขยายพนัธ์ุไผ่พระราชทานซางนวล ด�าเนนิการขยายพนัธ์ุไผ่พระราชทาน

ซางนวล โดยการตอนกิ่ง ได้ด�าเนินการห่อขุยมะพร้าว จ�านวน ๑,๓๒๘ กิ่ง       
พร้อมด�าเนินการติดตามการเจริญเติบโตของราก

ด�าเนินการปลูกไผ่พระราชทาน ซางนวล จ�านวน ๖ โรงเรียน ได้แก่

ตารางการด�าเนินการขยายพันธุ์ไผ่พระราชทานซางนวล โดยการตอนกิ่ง

ตารางหนา ๒๗ (ดานบน) 

 

ดําเนินการปลูกไผพระราชทาน ซางนวล จํานวน ๖ โรงเรียน ไดแก 

ลําดับ หนวยงาน / โรงเรียน จํานวนพ้ืนที่ จํานวนตน วันที่ปลูก 

๑ โรงเรียนบานปากปาด ๑   ไร ๑๑๐ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ 

๒ โรงเรียนบานซําบอ ๒ งาน ๖๑ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ 

๓ โรงเรียนบานยานดู ๑   ไร ๕๐ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
๔ โรงเรียนบานปากหวยฉลอง ๒ งาน ๑๒๐ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

๕ โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร ๑   ไร ๑๒๐ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

๖ โรงเรียนเจริญราษฎรอุปถัมภ ๑   ไร ๑๓๐ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางหนา ๒๗ (ดานลาง) 
 

ตารางการดําเนินการขยายพันธุไผพระราชทานซางนวล โดยการตอนกิ่ง 
 

ลําดับ วัน / เดือน / ป ดําเนินการ จํานวน (กิ่ง) 

๑ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ หอขุยมะพราว ๕๐๐ 

๒ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ หอขุยมะพราว ๒๘๕ 
๓ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ หอขุยมะพราว ๕๔๓ 

รวม ๑,๓๒๘ 
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เขื่อนศรีนครินทร์
กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
๑. เส้นทางศึกษาธรรมชาติ มี ๒ เส้นทาง ระยะทาง ๒,๒๓๐ เมตร

๑.๑ ปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติ จ�านวน ๒ เส้นทาง โดยการท�าแผ่นป้าย ๓๐๐ 
แผ่น ท�าราวกันตก ๑๐๐ เมตร ป้ายความรู้เรื่องป่า ๔ แผ่น ผังเส้นทาง ๑ แผ่น 
ซ่อมบันได ๘ จุด ปลูกไม้เสริม ๑๒๐ ต้น 

๑.๒ น�าคณะนกัเรยีน โรงเรยีนต่างๆ เข้าศึกษาในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ จ�านวน ๓๖๐ 
คน 

๒. จัดอบรมให้ความรู้
๒.๑ จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง “การเพาะขยายพันธุ์ไม้ด้วยเนื้อเยื่อ” จ�านวน ๑๐๐ คน 
๒.๒ จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง “ประโยชน์พืชอาหารท้องถิ่น (ตะคึก)” จ�านวน ๑๐๐ คน
๒.๓ ความหลากหลายแมลงในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช เขื่อนศรีนครินทร์ จ�านวน 

๑๒๕ คน
๓. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ โครงการ อพ.สธ. - กฟผ. 

๓.๑ เพาะกล้าพรรณไม้ส�าหรบัแจกจ่ายผูส้นใจน�าไปปลกู รวมจ�านวนทัง้สิน้ ๑๐,๑๗๔ ต้น
๓.๒ มอบพรรณไม้ให้กับผู้สนใจน�าไปปลูก จ�านวน ๔,๙๕๐ ต้น
๓.๓ สนับสนุนโครงการ อพ.สธ. 

- ผู้ปฏิบัติงานเขื่อนศรีนครินทร์ ๑๐๐ คน ร่วมปลูกป่าที่วัดเฉลิมพระเกียรติ 
อ�าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ปลูกต้นสักทอง มะค่าโมง ประดู่ ฯลฯ 
จ�านวน ๑,๙๐๐ ต้น

- ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ๕,๐๘๓ ต้น ๘๓ พรรษามหาราชินี ต�าบลแม่กระบุง 
อ�าเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี มีผู้ร่วมกิจกรรม ๕๐๐ คน
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เขื่อนวชิราลงกรณ
กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
๑. เส้นทางศึกษาธรรมชาติ มี ๑ เส้นทาง ระยะทาง ๑,๖๐๐ เมตร

๑.๑ ปรับปรุงและบ�ารุงรักษาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ จ�านวน ๑ เส้นทาง โดยการถาง
ถากวัชพืช

๑.๒ น�าคณะนกัเรยีนจากโรงเรยีนทองผาภมูวิทิยา เข้าศกึษาในเส้นทางศกึษาธรรมชาติ 
จ�านวน ๑๕๕ คน เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และรุ่นที่ ๒ เมื่อ
วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จ�านวน ๘๐ คน

๒. จัดอบรมให้ความรู้
๒.๑ จัดอบรมให้ความรู ้เรื่อง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ และพืชสมุนไพร           

แก่คณะนักเรียน โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา จ�านวน ๑๕๕ คน ระหว่างวันท่ี         
๑๙ - ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และรุ่นที่ ๒ วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
จ�านวน ๘๐ คน โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช การจัดเก็บ    
พรรณไม้แห้ง ดอง และการดับไฟป่า  

๒.๒ จัดกิจกรรมแนะน�าโครงการ อพ.สธ. - กฟผ. แก่ผู้เข้าเยี่ยมชมเขื่อนวชิราลงกรณ 
จ�านวน ๑,๖๐๐ คน

๓. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ โครงการ อพ.สธ. - กฟผ.
๓.๑ จัดท�าและปรับปรุงเว็บไซต์ของ โครงการ อพ.สธ. - กฟผ. เขื่อนและโรงไฟฟ้า 

วชิราลงกรณ โดยเพิ่มชนิดของพันธุ์ไผ่ จ�านวน ๑๑ ชนิด 
๓.๒ จัดท�าสื่อแผ่นพับเผยแพร่ จ�านวน ๑,๐๐๐ ฉบับ ดังนี้ ๑. กลอยกับภูมิปัญญา   

ชาวบ้านปราชญ์ท้องถิ่น ๒. เครือหมาน้อย ๓. มันเลือดนก ๔. โครงการ อพ.สธ. 
- กฟผ. ๕. เส้นทางท่องเท่ียวเขือ่นวชริาลงกรณ ๖. เรือ่งกล้วยๆ ๗. โครงการ 
อพ.สธ. - กฟผ. เขือ่นวชริาลงกรณ ๘. มันอ้อน ๙. ว่านพระฉิม

๓.๓ จัดท�าเสียงตามสายในเขื่อนและโรงไฟฟ้าทุกวันพุธ เดือนละ ๑ ครั้ง   
๓.๔ จดัรายการวทิยเุผยแพร่โครงการ อพ.สธ. - กฟผ. ทีส่ถานวีทิยชุมุชนคนทองผาภูมิ 

เดือนละ ๑ ครั้ง 
๓.๕ เพาะกล้าพรรณไม้ กัลปพฤกษ์ จ�านวน ๒๐๐ ต้น ชงโค ๙๖๐ ต้น หางนกยูงไทย 

๓๔ ต้น ตอนต้นเหลืองอินเดีย จ�านวน ๓๐ กิ่ง หอมหมื่นลี้ ๑๐ กิ่ง
๓.๖ สนับสนุนโครงการ อพ.สธ. - จังหวัดกาญจนบุรี บ�ารุงรักษาสวนกล้วย โดยการ

ตัดแต่งใบ และพรวนโคน เช่น ปลูกกล้วย จ�านวน ๕๕ ชนิด ชนิดละ ๔ ต้น รวม
จ�านวน ๒๒๐ ต้น

๓.๗ สบืค้นภมูปัิญญาท้องถิน่ในการน�าพรรณพชืมาใช้ประโยชน์ และบนัทกึข้อมลูเพือ่
จัดท�าฐานข้อมูลทรัพยากร
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ตารางแสดงข้อมูลต้นมเหสักข์ - สักสยามินทร์ เขื่อนวชิราลงกรณ

 
 
 

ตารางแสดงขอมูลตนมเหสักข – สักสยามินทร เข่ือนวชิราลงกรณ 
 

รหัสตน 
ความสูง
(เมตร) 

เสนรอบวง
(เซนติเมตร) 

วันท่ีบันทึก 

มเหสักข  RSPG-M ๐๐๐๐๔๒๓ 

๑๐-๑๒ 

๕๐.๐๐ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
มเหสักข  RSPG-M ๐๐๐๐๔๒๔ ๕๖.๒๐ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
มเหสักข  RSPG-M ๐๐๐๐๔๒๕ ๕๖.๐๐ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
มเหสักข  RSPG-M ๐๐๐๐๔๒๖ ๕๕.๐๐ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
มเหสักข  RSPG-M ๐๐๐๐๔๒๗ ๖๓.๒๐ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
สักสยามินทร RSPG-S ๐๐๐๐๓๓๗ ๖๓.๐๐ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
สักสยามินทร RSPG-S ๐๐๐๐๓๓๘ ๖๘.๐๐ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
สักสยามินทร RSPG-S ๐๐๐๐๓๓๙ ๖๔.๓๐ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
สักสยามินทร RSPG-S ๐๐๐๐๓๔๐ ๕๖.๐๐ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓.๘ จัดนิทรรศการ จ�านวน ๓ ครั้ง คือ 
- จัดนทิรรศการเนือ่งในวนัคล้ายวันพระราชสมภพ สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกุมารี วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ เขื่อนสิรินธร โดยจัด
นิทรรศการเกี่ยวกับพืชวงศ์กลอย ได้แก่ กลอยมันเลือดนก มันอ้อน มันมือ
เสือ ว่านพระฉิม โดยจัดแสดงบอร์ดหัวของพืชวงศ์กลอย และผลิตภัณฑ์จาก
มันเลือดนก น�ามาท�าเป็นไอศกรีมมันเลือดนก 

- จัดนิทรรศการวัน CSR DAY วันที่ ๒๘ - ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘               
ณ ส�านักงานกลาง กฟผ. จัดแสดงเกี่ยวกับพืชวงศ์กลอย ได้แก่ กลอย          
มันเลือดนก มันอ้อน มันมือเสือ ว่านพระฉิม โดยจัดแสดงบอร์ดหัวของพืช
วงศ์กลอย และผลิตภัณฑ์จากมันเลือดนก น�ามาท�าเป็นขนมตะโก้มันเลือดนก 
และมันเลือดนกกวน

- จดันทิรรศการงานลานบ้านลานวฒันธรรม วนัที ่๓-๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
จัดแสดงเกี่ยวกับกล้วย มันเลือดนก มันอ้อน มันมือเสือ และว่านพระฉิม

๓.๙ กิจกรรมอื่นๆ
- มอบกล้วยให้กับโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ�านวน ๕๐ ชนิด รวม ๒๑๖ หน่อ ในเดือน

มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เขื่อนสิริกิติ์ จ�านวน ๑๓ ชนิด รวม ๑๓ หน่อ ช่วง
เดอืนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ และโรงไฟฟ้าน�า้พอง จ�านวน ๓๖ ชนดิ รวม ๑๐๓ 
หน่อ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

- สนับสนุนการจัดนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน”             
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมอบต้นกล้วยผา จ�านวน ๓๐ 
ต้น และหน่อกล้วย จ�านวน ๓๐๐ หน่อ เพื่อน�าไปปลูกบริเวณพื้นที่จัดงานของ 
กฟผ. เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
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๔. ปลูกต้นมเหสักข์ และสักสยามินทร์ ตามโครงการ “รวมใจภักด์ิ ปลูกมเหสักข์ -          
สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
จ�านวน ๙ ต้น ตายจ�านวน ๓ ต้น ปัจจุบัน เส้นรอบวงประมาณ ๖๑ เซนติเมตร และ
ปลูกซ่อมวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จ�านวน ๓ ต้น เส้นรอบวงประมาณ ๕๔ 
เซนติเมตร

 

เขื่อนรัชชประภา
กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
๑. เส้นทางศึกษาธรรมชาติ มี ๑ เส้นทาง ระยะทาง ๑,๗๖๐ เมตร

๑.๑ ปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติ จ�านวน ๑ เส้นทาง โดยการซ่อมบ�ารุงรักษา  
เส้นทาง 

๑.๒ น�าคณะเข้าศึกษาในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ จ�านวน ๓๒๐ คน เมื่อวันท่ี ๑๖ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

๒. จัดอบรมให้ความรู้
๒.๑ จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง ทรัพยากรพืชพรรณและพันธุกรรมพืชกับปัจจัย ๔ ให้แก่

คณะครนูกัเรยีน โรงเรยีนตาขนุวทิยา โรงเรยีนรชัชประภาวิทยาคม โรงเรยีนมัธยม
บ้านท�าเนียบ โรงเรียนคีรีรัฐนิคม จ�านวน ๘๐๐ คน เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม        
พ.ศ. ๒๕๕๘

๓. ประชาสัมพันธุ์เผยแพร่ โครงการ อพ.สธ. - กฟผ.
๓.๑ จัดกิจกรรมแนะน�าโครงการ อพ.สธ. - กฟผ. แก่ผู้เข้าร่วมโครงการปลูกป่า

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสัปดาห์
แห่งการรณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อม จ�านวน ๕๐๐ คน

๓.๒ สนับสนุนโครงการ อพ.สธ. - จังหวัดกาญจนบุรี โดยการปลูกผักเหลียงและพืช
พื้นเมืองประจ�าถิ่นภาคใต้ จ�านวน ๖๓ ชนิด รวมจ�านวน ๖๒๐ ต้น

๓.๓ สบืค้นภมูปัิญญาท้องถิน่ในการน�าพรรณพชืมาใช้ประโยชน์ และบนัทกึข้อมลูเพือ่
จัดท�าฐานข้อมูลทรัพยากร จ�านวน ๑๖ ชนิด

๓.๔ จัดบอร์ดกิจกรรมแนะน�าโครงการ อพ.สธ. - กฟผ. บริเวณที่ท�าการอ�าเภอ
บ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในโอกาสการด�าเนินโครงการอันเนื่องมาจาก    
พระราชด�าริตามโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคล่ือนนโยบายใน
ระดับอ�าเภอและท้องที่ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๘

๔. บ�ารุงรักษาต้นมเหสักข์ สักสยามินทร์ ตามโครงการ “รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์ -         
สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
จ�านวน ๙ ต้น ความสูงเฉลี่ย ๑๒.๒๕ เมตร เส้นรอบวงเฉลี่ย ๕๖.๖๗ เซนติเมตร 
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๕. กิจกรรมอื่นๆ
 - มอบหน่อกล้วยพันธุ์มะลิอ่องให้กับโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน โรงเรียนละ ๒  

 หน่อ จ�านวน ๖ โรงเรียน ดังนี้
๑. โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านยางโพรง หมู่ที่ ๗ ต�าบลปากหมาก 

อ�าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
๒. โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านคลองวาย หมู่ที่ ๗ ต�าบลตะกุกเหนือ 

อ�าเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๓. โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนเทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ หมู่ที่ ๑ ต�าบลบาง

สวรรค์ อ�าเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
๔. โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนสิริราษฎร์ หมู่ที่ ๑๖ ต�าบลละแม อ�าเภอ

ละแม จังหวัดชุมพร 
๕. โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านสวนเพชร หมูท่ี ่๑๕ ต�าบลละแม อ�าเภอ

ละแม จังหวัดชุมพร 
๖. โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านกอเตย หมูท่ี ่๑๑ ต�าบลคลองพา อ�าเภอ

ท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ตารางแสดงข้อมูลต้นมเหสักข์ - สักสยามินทร์ เขื่อนรัชชประภา

ตารางหนา ๓๒ 

 

 

ตารางแสดงขอมูลตนมเหสักข – สักสยามินทร เข่ือนรัชชประภา 

 

รหัสตน 
ความสูง
(เมตร) 

เสนรอบวง
(เซนติเมตร) 

วันท่ีบันทึก 

มเหสักข  RSPG-M  ๐๐๐๐๔๑๘  ๑๓.๗๐ ๗๘ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ 
สักสยามินทร  RSPG-S ๐๐๐๐๓๓๔ ๑๒.๒๐ ๗๐ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘
มเหสักข  RSPG-M  ๐๐๐๐๔๒๒ ๑๑.๙๐ ๕๑ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘
มเหสักข  RSPG-M  ๐๐๐๐๔๑๙ ๑๒.๙๐ ๖๓ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘
สักสยามินทร  RSPG-S ๐๐๐๐๓๓๓ ๑๒.๖๐ ๖๓ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘
สักสยามินทร  RSPG-S ๐๐๐๐๓๓๖ ๑๒.๓๐ ๕๔ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘
มเหสักข  RSPG-M  ๐๐๐๐๔๒๑ ๑๐.๒๐ ๓๖ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘
มเหสักข  RSPG-M  ๐๐๐๐๔๒๐ ๑๒.๕๐ ๔๙ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘
สักสยามินทร  RSPG-S ๐๐๐๐๓๓๕ ๑๒.๑๐ ๔๗ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘
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ตารางแสดงข้อมูลต้นมเหสักข์ - สักสยามินทร์ เขื่อนบางลาง

เขื่อนบางลาง
กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
๑. เส้นทางศึกษาธรรมชาติ มี ๑ เส้นทาง ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร

๑.๑ น�าผู้เข้าเยี่ยมชม ๕ คณะ เข้าศึกษาในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ จ�านวน ๗๒๖ คน
๒. จัดอบรมให้ความรู้

๒.๑ จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าเยี่ยมชม ๔ คณะ จ�านวน ๔๒๒ คน 
๒.๒ จัดกิจกรรมแนะน�าโครงการ อพ.สธ. - กฟผ. แก่ผู้เข้าเยี่ยมชมจ�านวน ๕๒๐ คน

๓. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ โครงการ อพ.สธ. - กฟผ. 
๓.๑ จัดท�าสื่อแผ่นพับเผยแพร่ ๓ เรื่อง จ�านวน ๕๒ ฉบับ
๓.๒ สนับสนุนโครงการ อพ.สธ. - กฟผ. ณ จังหวัดกาญจนบุรี โดยการปลูกกล้วยหิน 

ส้มแขก หลุมพอ ศรียะลา ดาหลา เดหลี  จ�านวน ๖ ชนิด รวมจ�านวน ๓๒๐ ต้น 
๔. ปลูกต้นมเหสักข์ และสักสยามินทร์ ตามโครงการ “รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์ -               

สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
จ�านวน ๙ ต้น ตายจ�านวน ๑ ต้น  

 านหงาราต ๓๓ 
 
 

ลมูอขงดสแงาราต ขกสัหเมนต  – รทนมิายสกสั  งาลงาบนอขืเ  
 

นตสหัร  
งูสมาวค  

(เมตร) 
วั กทึนบัทีน  

  ขกัสหเม RSPG-M ๐๐๐๔๐๙ ๑๔.๒๐ ๗  มคาลุต ๒๕๕๘ 
  ขกัสหเม RSPG-M ๐๐๐๔๑๑ ๑๕.๕๒ ๗  มคาลุต ๒๕๕๘ 
  ขกัสหเม RSPG-M ๐๐๐๓๒๖ ๑๐.๑๓ ๗  มคาลุต ๒๕๕๘ 
  ขกัสหเม RSPG-M ๐๐๐๔๐๘ ๙.๒๕ ๗  มคาลุต ๒๕๕๘ 
  ขกัสหเม RSPG-M ๐๐๐๓๒๘ ๙.๓๖ ๗  มคาลุต ๒๕๕๘ 
  ขกัสหเม RSPG-M ๐๐๐๓๒๕ ๙.๔๒ ๗  มคาลุต ๒๕๕๘ 
  ขกัสหเม RSPG-M ๐๐๐๔๑๐ ๑๓.๔๐ ๗  มคาลุต ๒๕๕๘ 
  ขกัสหเม RSPG-M ๐๐๐๓๒๗ ๙.๖๑ ๗  มคาลุต ๒๕๕๘ 
  ขกัสหเม RSPG-M ๐๐๐๔๑๒ ตาย ๗  มคาลุต ๒๕๕๘ 
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เขื่อนอุบลรัตน์
กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
๑. เส้นทางศึกษาธรรมชาติ มี ๒ เส้นทาง ระยะทาง ๘๐๐ เมตร
๒. ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลการด�าเนินงาน อพ.สธ. - กฟผ. เขื่อนอุบลรัตน์ เนื่องในงาน 

“ปลูกป่าในป่าปลูก” เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ        
สยามบรมราชกุมารี ณ เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

๓. คณะท�างาน อพ.สธ. - กฟผ. ศึกษาดูงาน จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี
๔. น�าคณะครแูละนกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที ่๓ โรงเรยีนชมุแพศกึษา (วนัละ ๑ ห้องเรยีน) 

เข้าชมเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าเขาน้อย โดยบรรยายเรื่องการอนุรักษ์พันธุกรรม
พชืในพืน้ทีท่ีจ่ดัเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชงินเิวศของเขือ่นอบุลรตัน์ วนัละประมาณ ๔๐ คน 
รวมคณะที่เข้าชมประมาณ ๑๖๐ คน

๕. จัดท�าป้ายชื่อผู้ปลูกไม้มงคล ๙ ชนิด ๙ ต้น บริเวณพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืช           
เขื่อนอุบลรัตน์

เขื่อนสิรินธร
กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
๑. เส้นทางศกึษาธรรมชาต ิปรบัปรงุเส้นทางศกึษาธรรมชาต ิจ�านวน ๓ เส้นทาง ระยะทาง 

๓,๒๐๐ เมตร 
๒. ประชาสัมพันธุ์เผยแพร่ โครงการ อพ.สธ. - กฟผ. 

๒.๑ สนับสนุนโครงการ อพ.สธ. - จังหวัดกาญจนบุรี โดยสนับสนุนต้นไม้พืชอาหาร
ท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ ชนิด รวม ๑๕ ต้น ได้แก่ ต้นติ้วขาว ต้นผัก
เม็ก ต้นแคนา ต้นส้มโมง ต้นติ้ว และต้นปลง จ�านวน ๓ ต้น และข่าตะไคร้  เพื่อ
เตรียมประดับตกแต่งสถานที่จัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการโครงการ 
อพ.สธ. ปี ๒๕๕๖ ณ เขื่อนศรีนครินทร์

๒.๒ ประชาสัมพันธ์โครงการ อพ.สธ. - กฟผ. โดยการฉายวีดิทัศน์โครงการฯ ให้กับ
คณะเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร 

๒.๓ จดัอบรมให้ความรูเ้รือ่ง โครงการอนรุกัษ์พนัธุกรรมพชืฯ และการปลกูป่า แก่คณะ
ชุมชนที่ร่วมกิจกรรมปลูกป่าในป่าปลูก จ�านวน ๑ ครั้ง

๓. ปลูกต้นมเหสักข์ และสักสยามินทร์ ตามโครงการ “รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์ -              
สกัสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั” เมือ่วนัที ่๒ เมษายน ๒๕๕๔ จ�านวน 
๙ ต้น เส้นรอบวงประมาณ ๑๕ เซนติเมตร

๔. กิจกรรมอื่นๆ จ�านวน ๒ ครั้ง  
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ตารางแสดงข้อมูลต้นมเหสักข์ - สักสยามินทร์ เขื่อนสิรินธร

- จัดนิทรรศการ อพ.สธ. - กฟผ. ในโอกาสที่รัฐมนตรีสาธารณสุข ตรวจเยี่ยม             
โรงพยาบาลสิรินธร เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

- จดักจิกรรมสร้างจิตส�านกัการอนรัุกษ์สร้างฝายชะลอน�า้ เฉลิมพระเกยีรติ ๖๐ พรรษา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับผืน
ป่า ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชโดยมีชุมชน ต�าบลนิคมล�าโดมน้อย ๗ หมู่บ้าน รวม 
๙๗ คน จ�านวน ๒ ฝาย

ตารางหนา ๓๕  
 
 
 

ตารางแสดงขอมูลตนมเหสักข – สักสยามินทร เข่ือนสิรินธร 
 

รหัสตนไม 
ความสูง 
(เมตร) 

วันท่ีบันทึก 

มเหสักข RSPG-M ๐๐๐๔๖๑ ๕.๐๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

สักสยามินทร RSPG-S ๐๐๐๐๓๘๐ ๔.๒๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

มเหสักข RSPG-M ๐๐๐๐๔๖๒ ๐.๘๕ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

มเหสักข RSPG-M ๐๐๐๐๔๕๙ ๓.๘๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

สักสยามินทร RSPG-S ๐๐๐๐๓๗๗ ๐.๐๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
มเหสักข RSPG-M ๐๐๐๐๔๖๓ ๐.๐๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

สักสยามินทร RSPG-S ๐๐๐๐๓๗๙ ๐.๐๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

มเหสักข RSPG-M ๐๐๐๐๔๖๐ ๒.๔๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

สักสยามินทร RSPG-S ๐๐๐๐๓๗๘ ๓.๕๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
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เขื่อนจุฬาภรณ์-ห้วยกุ่ม
กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
๑. เส้นทางศึกษาธรรมชาติ มี ๒ เส้นทาง ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร

๑.๑ ปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติ จ�านวน ๑ เส้นทาง โดยการจัดท�าป้ายแสดง 
จ�านวน ๕๐ ป้าย

๒. ประชาสัมพันธุ์เผยแพร่ โครงการ อพ.สธ.-กฟผ. 
๒.๑ เพาะกล้าพรรณไม้ ชงโค เหลืองปรีดียาธร ส�าหรับแจกจ่ายผู้สนใจน�าไปปลูก    

ชนิดละ ๔๐๐ ต้น รวมจ�านวนทั้งสิ้น ๘๐๐ ต้น        
๒.๒ สืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่นในการน�าพรรณพืชมาใช้ประโยชน์และบันทึกข้อมูลเพื่อ

จัดท�าฐานข้อมูลทรัพยากร จ�านวน ๓ ชนิด ได้แก่ ว่านหัวแดง ว่านชักมดลูกตัวผู้ 
ว่านชักมดลูกตัวเมีย

๓. ปลูกต้นมเหสักข์ และสักสยามินทร์ ตามโครงการ “รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์ -              
สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
จ�านวน ๙ ต้น จ�านวนต้นตาย ๒ ต้น โดยมีความสูงเฉลี่ย ๔ เมตร เก็บข้อมูลเมื่อวันที่ 
๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ตารางแสดงข้อมูลต้นมเหสักข์ - สักสยามินทร์
เขื่อนจุฬาภรณ์-ห้วยกุ่ม

ตารางหนา ๓๖  
 

ตารางแสดงขอมูลตนมเหสักข - สักสยามินทร เข่ือนจุฬาภรณ – หวยกุม 
 

รหัสตน 
ความสูง
(เมตร) 

วันท่ีบันทึก 

มเหสักข  RSPG-M ๐๐๐๐๓๙๓ ๑.๕๐ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

มเหสักข  RSPG-M ๐๐๐๐๓๙๔ ๔.๐๐ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 
มเหสักข  RSPG-M ๐๐๐๐๓๙๕ ๒.๐๐ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 
มเหสักข  RSPG-M ๐๐๐๐๓๙๖ ๒.๐๐ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 
มเหสักข  RSPG-M ๐๐๐๐๓๙๗ ๒.๐๐ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 
สักสยามมินทร  RSPG-S ๐๐๐๐๓๑๓ ๗.๖๐ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 
สักสยามมินทร  RSPG-S ๐๐๐๐๓๑๔ ๘.๓๐ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 
สักสยามมินทร  RSPG-S ๐๐๐๐๓๑๕ ตาย ๒๘ กันยายน ๒๕๕๖ 
สักสยามมินทร  RSPG-S ๐๐๐๐๓๑๖ ตาย ๒๘ กันยายน ๒๕๕๖ 
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เขื่อนน�้าพุง
กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
๑. เส้นทางศึกษาธรรมชาติ มี ๑ เส้นทาง ระยะทาง ๓,๐๐๐ เมตร

๑.๑ น�าคณะนกัเรยีนและเยาวชนเข้าศกึษาเส้นทางศกึษาธรรมชาตแิละเยีย่มชมแปลง 
จ�านวน ๔๖ คน

๒. จัดอบรมให้ความรู้ 
๒.๑ จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง “การสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช” แก่คณะ

เยาวชนและนักเรียน
๓. ร่วมจัดงาน โครงการ “ปลูกป่าในป่าปลูก” เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จ           

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
๔. ปลูกต้นมเหสักข์ และสักสยามินทร์ ตามโครงการ “รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์ -            

สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔

ตารางแสดงข้อมูลต้นมเหสักข์ - สักสยามินทร์ เขื่อนน�้าพุง

ตารางหนา ๓๗  
 

ตารางแสดงขอมูลความสูงของตนมเหสักข – สักสยามินทร เข่ือนน้ําพุง 
 

รหัสตน 
ความสูง 
(เมตร) 

วันท่ีบันทึก 

สักสยามินทร   RSPG-S๐๐๐๐๓๒๑ ๗.๒๐ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
สักสยามินทร   RSPG-S๐๐๐๐๓๒๓ ๗.๕๐ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
สักสยามินทร   RSPG-S๐๐๐๐๓๒๔ ๖.๕๐ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
สักสยามินทร   RSPG-M๐๐๐๐๔๐๓ ๓.๐๐ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
สักสยามินทร   RSPG-M๐๐๐๐๔๐๗ ๔.๗๐ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
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โรงไฟฟ้าล�าตะคองชลภาวัฒนา
กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
๑. เส้นทางศึกษาธรรมชาติ มี ๑ เส้นทาง ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร

๑.๑ ปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติ จ�านวน ๑ เส้นทาง
๑.๒ บ�ารงุรกัษาพชืสมุนไพรด้วยจลิุนทรย์ีชวีภาพ และผลิตปุย๋ชวีภาพได้ จ�านวน ๑ ตนั

๒. อบรมส่งเสริมอาสาสมัครชุมชนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ อพ.สธ. - กฟผ.
๒.๑ น�าคณะอาสาสมัครชุมชนเข้าศึกษาเยี่ยมชมแปลง จ�านวน ๖๐ คน 
๒.๒ น�าคณะอาสาสมัครเยาวชนและนักเรียนเข้าศึกษาเยี่ยมชมแปลง จ�านวน ๖๐ คน
๒.๓ น�าชมุชนรอบโรงไฟฟ้าเข้าศึกษาเส้นทางธรรมชาตแิละเยีย่มชมแปลง จ�านวน ๕๐ คน

๓. จัดอบรมให้ความรู้ 
๓.๑ จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง “การสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช” แก่คณะ

อาสาสมัครชุมชนและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. จ�านวน ๖๐ คน เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๕๘

๓.๒ จดัอบรมให้ความรูเ้รือ่ง “การสร้างจติส�านกึในการอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชื” แก่อาสา
สมัครเยาวชนและนักเรียน จ�านวน ๖๐ คน เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

๔. ปลูกต้นมเหสักข์ และสักสยามินทร์ ตามโครงการ “รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์ -             
สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
จ�านวน ๙ ต้น

ตารางแสดงข้อมูลต้นมเหสักข์ - สักสยามินทร์
โรงไฟฟ้าล�าตะคองชลภาวัฒนา

 
ตารางแสดงขอมูลตนมเหสักข – สักสยามินทร โรงไฟฟาลําตะคองชลภาวัฒนา 

  

รหัสตน 
ความสูง

(เซนติเมตร) 
เสนรอบวง 
(เซนติเมตร) 

วันท่ีบันทึก 

สักสยามินทร  RSPG-S ๐๐๐๐๓๘๔ ๔๖๕ ๒๓.๕ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
มเหสักข       RSPG-M ๐๐๐๐๔๖๗ ๖๒๕ ๓๗.๐ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
มเหสักข       RSPG-M ๐๐๐๐๔๖๕ ๖๒๕ ๓๘.๐ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
มเหสักข       RSPG-M ๐๐๐๐๔๖๘ ๕๑๐ ๓๐.๐ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
มเหสักข       RSPG-M ๐๐๐๐๔๖๔ ๓๙๐ ๒๒.๐ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
สักสยามินทร  RSPG-S ๐๐๐๐๓๘๑ ๔๕๐ ๒๗.๐ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
มเหสักข       RSPG-M ๐๐๐๐๔๖๖ ๒๘๑ ๑๓.๐ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
สักสยามินทร  RSPG-S ๐๐๐๐๓๘๒ ๒๖๖ ๑๒.๐ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
สักสยามินทร  RSPG-S ๐๐๐๐๓๘๓ ๑๖๙ ๐๐.๐ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
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ตารางแสดงจ�านวนคนที่เข้าเยี่ยมชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 
และเข้ารับอบรม ฟังบรรยาย โครงการ อพ.สธ. - กฟผ. พ.ศ. ๒๕๕๘

ตารางหนา ๓๙ 

 

ตารางแสดงจํานวนคนท่ีเขาเย่ียมชมเสนทางศึกษาธรรมชาติ และเขารับอบรมฟงบรรยาย 

โครงการ อพ.สธ. - กฟผ. พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

พ้ืนท่ีสนองพระราชดําริ 
จํานวนคนท่ีเย่ียมชม 

และไดรับความรูจาก อพ.สธ. - กฟผ. 
เข่ือนภูมิพล ๑,๙๗๑ 
เข่ือนสิริกิติ์ ๓๐๓ 
เข่ือนศรีนครินทร ๑๗,๐๖๑ 
เข่ือนวชิราลงกรณ ๑,๖๐๐ 
เข่ือนรัชชประภา ๑๗๐ 
เข่ือนบางลาง ๑,๙๖๕ 
เข่ือนอุบลรัตน ๑๐๔ 
เข่ือนสิรินธร ๖,๑๕๐ 
เข่ือนจุฬาภรณ-หวยกุม ๑๐๐ 
เข่ือนน้ําพุง ๑๐๐ 
โรงไฟฟาลําตะคองชลภาวัฒนา ๑๗๐ 

รวม ๒๙,๖๙๔ 
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ส่วนกลาง ผู้ช่วยโรงไฟฟ้าพลังน�้า กฟผ.
๑. ค่ายรักษ์ทรัพย์ 
  วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โครงการ อพ.สธ. - กฟผ. ร่วมกับมหาวิทยาลัย

นเรศวร ได้จดัค่ายรกัษ์ทรพัย์ ปีที ่๔ โดยมี นายวรพจน์ วรพงศ์ ผูช่้วยผูอ้�านวยการเขือ่น
สิริกิติ์ - บริหาร เป็นประธาน และ ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานษุยวทิยา มหาวิทยาลยันเรศวร เป็นผูก้ล่าวรายงาน มวีตัถปุระสงค์เน้นสร้างจติส�านกึ
การอนุรักษ์ และสืบทอดการบริหารจัดการป่าชุมชนแก่เยาวชน จ�านวน ๑๕๐ คน โดย
มีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน ๖ โรงเรียน

๒. ค่ายวิจัยน้อย 
  วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง ผู้อ�านวยการเขื่อนภูมิพล 

ได้เป็นประธานการเปิดอบรมค่ายวิจัยน้อยปี ๒ : เยาวชนวัยกล้า ไขว่คว้างานวิจัย ใส่ใจ
ชุมชน โดยมี ดร.กวินธร เสถียร ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัย
นเรศวร เป็นผู้กล่าวรายงาน มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน ๓ โรงเรียน ได้แก่ 
โรงเรียนสามเงาวิทยาคม โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม และโรงเรียนผดุงปัญญา 

๓. ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเข้าโครงการ อพ.สธ.
  วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะผู้บริหาร กฟผ. เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีรองผู้อ�านวยการ อพ.สธ.      
นายพรชัย จุฑามาศ กล่าวถวายรายงานและเบิก นายประภาส วิชากูล รองผู้ว่าการ   
เชื้อเพลิง กฟผ. ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน จ�านวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท 

๔. นทิรรศการเฉลิมพระเกยีรตฯิ
  อพ.สธ. - กฟผ. ร่วมจดันทิรรศการเพือ่เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ในวันคล้ายวันสถาปนา 
กฟผ. และ CSR DAY ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องกระจก 
อาคารประชาสัมพันธ์ ส�านักงานกลาง กฟผ. 
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 - อพ.สธ. - กฟผ. ประชุม - ศึกษาดูงาน
 - จัดท�าวีดิทัศน์เรื่อง “โครงการ อพ.สธ. - กฟผ.” 
 - จัดท�าแผ่นพับ อพ.สธ. - กฟผ.
 - จัดท�าแผ่นพับ “เรื่องยางนา”
๕. โครงการปลูกป่าในป่าปลูก
  จัดโครงการ “ปลูกป่าในป่าปลูก” เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จ                 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ ๒-๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ณ เขื่อนสิรินธร และจัดพิธีเปิดในวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีนายสุนชัย ค�านูณ
เศรษฐ์ ผู้ว่าการ กฟผ. และนายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็น
ประธานพธิเีปิดโครงการปลูกป่าในป่าปลูกเฉลิมพระเกยีรติ ๖๐ พรรษา บนพ้ืนที ่๓,๕๐๐ 
ไร่ รอบเขื่อนสิรินธร

  นอกจากนี้ ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน และประชาชน จ�านวนกว่า 
๕,๐๐๐ คน ปลูกต้นไม้ จ�านวน ๖,๐๐๐ ต้น ได้แก่ เสลา อินทนิล พะยูง มะค่าโมง แดง 
ล�าดวน ยางนา และตะเคียนทอง ปล่อยพันธุ์ปลาบึกจ�านวน ๒๖๑ ตัว และปล่อยพันธุ์
กุ้งก้ามกรามจ�านวนกว่า ๔๐,๐๐๐ ตัว 

  เปิดนทิรรศการ อพ.สธ. - หน่วยงานทีร่่วมสนองพระราชด�ารฯิ โดยจัดซุม้นทิรรศการ 
จ�านวน ๑๘ หน่วยงาน ประกอบด้วยโครงการ อพ.สธ. - กฟผ. ๑๑ แห่ง คือ เขื่อนภูมิพล 
เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนวชิรลงกรณ เขื่อนรัชชประภา เขื่อนบางลาง เขื่อน
อุบลรัตน์ เขื่อนน�้าพุง เขื่อนจุฬาภรณ์-ห้วยกุ่ม เขื่อนสิรินธร โรงไฟฟ้าล�าตะคองชลภา
วัฒนา และ อพ.สธ. - หน่วยงานทีร่่วมสนองพระราชด�ารฯิ  ได้แก่ โครงการ อพ.สธ. 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สวนสัตว์อุบลราชธานี 
โรงเรียนวารินช�าราบ โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ และกลุ่มแพท่องเที่ยวท้าย             
เขื่อนสิรินธร

  ภายในงานมีซุ้มจ�าหน่ายสินค้าโอทอป จ�านวน ๑๐ ร้าน มีการแสดงพื้นบ้านของ
หน่วยงานต่างๆ
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๑๐ ปี โครงการ อพ.สธ. - กฟผ.
กับความหลากหลายทางชีวภาพ

สิ่งมีชีวิตในโลกนี้ล้วนมีความสัมพันธ์กันอยู่ภายใต้สิ่งที่เรียกว่า “ระบบนิเวศ” ซึ่งหาก
ขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไป ย่อมส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทั้งวงจรได้ จึงเป็นสาเหตุที่ว่า     
เหตุใดการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศผ่านการรักษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพจึงเป็นเรื่องที่ทั่วโลกให้ความสนใจ

โครงการ อพ.สธ. นั้นเปรียบเสมือนการอนุรักษ์ และเติมเต็มความหลากหลายทาง
ชีวภาพให้สมบูรณ์มากขึ้น ผ่านการดูแล ปกป้อง ปลูกรักษาพรรณพืช อันเป็นจุดเริ่มต้นที่
ช่วยเกื้อหนุนให้สิ่งมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศด�ารงสืบต่อไปได้อย่างสมบูรณ์ และมี
เสถียรภาพ

ตลอดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ อพ.สธ. - กฟผ. (พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘) 
ในพืน้ทีป่กปัก และพืน้ทีป่ลกูรกัษาพนัธ์ุไม้รอบเขือ่นและโรงไฟฟ้าทัง้ ๑๒ แห่ง มีความอดุม
สมบูรณ์ทางระบบนิเวศเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากความหลากหลายของส่ิงมีชีวิตท่ี
อาศัยอยู่ในพื้นที่ ไล่เรียงต้ังแต่สัตว์ป่าทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก รวมไปถึงเห็ดราที่พบ
มากมายหลายประเภท

หนึ่งในตัวอย่างพื้นที่เขื่อนที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งคือ 
เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ จากการส�ารวจพบว่า มีสัตว์ป่าที่พบเห็นได้หลากหลายสาย
พันธุ์ เช่น ช้าง หมีขอ หมีควาย ทาก กวางป่า พญากระรอก กระรอกหลากสี กระรอกดิน
ข้างลาย ลิงลม กระทิง เสือดาว ลิง ค่าง บ่าง ชะนี เม่น ตัวนิ่ม หมูป่า ไก่ป่า สุนัขจิ้งจอก 
เก้ง และกระเล็น

ส�าหรบัสตัว์ปีก อาท ินก กม็มีากมายหลายตระกลู โดยเป็นทัง้นกประจ�าถิน่ทีส่ะท้อน
ถงึความอดุมสมบูรณ์ของพ้ืนท่ี เช่น นกเงือก นกแก๊ก นกขุนแผนอกสีส้ม นกขนุแผนหัวแดง 
นกสาลิกาเขียว นกติ๊ดสุลต่าน นกแซวสวรรค์ นกแอ่นฟ้าหงอน เหยี่ยวรุ้ง นกบั้งรอกใหญ่ 
นกจาบคาเคราน�้าเงิน นกโพระดกหูเขียว นกหัวขวานใหญ่หงอนเหลือง นกพญาไฟใหญ่ 
นกปรอดทอง นกปรอดหัวโขน นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ นกขมิ้นหัวด�าใหญ่ นกปีกลาย

สก๊อต นกขุนแผน และนกกางเขนดง เป็นต้น
นอกจากนีแ้ล้ว เขือ่นจฬุาภรณ์ยงัเป็นทีพ่กัอาศยัของ

นกอพยพบางชนดิอกีด้วย เช่น เหยีย่วกิง้ก่าสีด�า เหยีย่ว
หน้าเทา นกกะเต็นหัวด�า นกขมิ้นท้ายทอยด�า นกจับ
แมลงจุกด�า

 ขณะเดียวกันสิ่งที่ขาดไปไม่ได้ 
แต่มักถูกมองข้ามในระบบนิเวศ คือ 
กลุ่มผู้ย่อยสลาย อย่าง “เห็ดรา” ซึ่งนับ
ว่ามีความส�าคัญในระบบนิเวศอย่างยิ่ง 
เพราะส่วนใหญ่ท�าหน้าที่เป็นผู ้ย ่อย
อินทรีย์สาร
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 ในกรณีของเขื่อนจุฬาภรณ์นั้น เห็ดราขนาดใหญ่ส่วนมากที่
พบเป็นเห็ดราในไฟลัมเบสิดิโอไมโคตา (Basidiomycota) ทั้งที่ด�ารง
ชพีแบบอสิระ หรอืมีความสมัพนัธ์กบัต้นไม้ใหญ่ในลกัษณะการพึง่พา
แบบตา่งฝ่ายตา่งไดป้ระโยชน ์โดยที่ต้นไมใ้ห้ที่อยู่อาศยักับเห็ดราบาง
ชนดิในไฟลัมนี ้ขณะเดยีวกันเหด็ราไฟบางชนดิในไฟลมันีเ้องกส่็งเสรมิ
การเจริญเติบของต้นไม้ในแง่ของการส่งผ่านธาตุอาหารบางชนิด และอาจท�าให้ต้นไม้มี
ความต้านทานต่อเชื้อสาเหตุโรคพืช และสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้

นอกจากนี้ เห็ดบางชนิดน�ามาบริโภคเป็นอาหาร บางชนิดเป็น
สมุนไพรน�ามาใช้   ประโยชนในแง่ของการใช้ควบคุมโรคพืช เช่น ใช้เห็ด
เรืองแสงควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม เป็นต้น
 

จากความหลากหลายทางชวีภาพนีจ้ะเหน็ชัดเจนได้ว่า เป็นจดุ
เร่ิมต้นของสรรพชีวติ ควรค่าแก่การให้อยูคู่ก่บัคนรุน่หลงัไปอีกตราบ
นานเท่านาน








