“ประเทศไทยเราเป็นประเทศที่มีความสมบูรณ์มาแต่โบราณกาล
ด้วยเหตุที่มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายทั้งพืช สัตว์และแร่ธาตุ
สมดังคําที่กล่าวว่า “ทรัพย์ในดินสินในน�้ำ” ทรัพยากรเหล่านี้ให้คุณประโยชน์
เกื้อกูลแก่ชนทุกหมู่เหล่าในด้านการยังชีพ อีกทั้งสร้างภาวะสมดุลให้แก่
สภาพแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติทุกๆ สิ่งมีความเชื่อมโยงเกี่ยวพันกัน
หากสิ่งใดสิ่งหนึ่งหมดสิ้นสูญไป ก็จะส่งผลกระทบต่อสิ่งอื่นๆ ต่อสภาวะแวดล้อม
และท้ายที่สุดต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์”
พระราโชวาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในการเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ประโยชน์แท้แก่มหาชน
และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
ณ เขาหมาจอ ต�ำบลแสมสาร อ�ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ความน�ำ
ความหลากหลายทางระบบนิเวศท�ำให้โลกเป็นโลกที่สวยงามน่าอยู่ส�ำหรับทุกชีวิต
โดยมีปา่ ไม้ทำ� หน้าทีด่ ดู ซับน�ำ้ ท�ำให้ไม่เกิดน�ำ้ ท่วมและการพังทลายของดิน และป่าชายเลน
ท�ำหน้าที่เก็บตะกอนไม่ให้ไปทับถมจนบริเวณปากอ่าวตื้นเขิน รวมทั้งป้องกันการกัดเซาะ
จากคลื่นและกระแสลม ซึ่งระบบนิเวศเหล่านี้ ล้วนเป็นแหล่งของความหลากหลายทาง
ชีวภาพที่เป็นที่พึ่งอย่างยั่งยืนของทุกชีวิต ภายในระบบนิเวศอันเปราะบาง ได้ผ่านขั้นตอน
ของวิวัฒนาการมาอย่างยาวนาน ความหลากหลายทางระบบนิเวศ จึงเปรียบเสมือนมรดก
อันทรงคุณค่าทางพันธุกรรมของชาติและของโลกทีห่ ลายองค์กรในประเทศไทยเริม่ ตระหนัก
และให้ความส�ำคัญ และหนึ่งในนั้นคือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
ตลอดระยะเวลากว่า ๑๐ ปี ที่ กฟผ. ร่วมสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช สร้างความหลากหลายระบบนิเวศให้แก่โลก ผ่านโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้
น�ำมรดกทางภูมปิ ญั ญามาพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ สูค่ วามมีสำ� นึกต่อการอนุรกั ษ์ทรัพยากร
ให้ยั่งยืนสืบไป
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จากพระราชด�ำริ สู่เมล็ดกล้า
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงเห็นความส�ำคัญของการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืช โดย
ทรงเริม่ งานพัฒนา และอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพตัง้ แต่
ปี พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็นต้นมา มีพระราชด�ำริให้ด�ำเนินการรวบรวม ปลูก ดูแลรักษาพรรณพืช
ต่างๆ ที่หายากและก�ำลังจะหมดไป ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงสานพระราชปณิธานต่อ โดยมีพระราชด�ำริกับเลขาธิการ
พระราชวังให้ดำ� เนินการอนุรกั ษ์พชื พรรณของประเทศไทย โดยพระราชทานให้โครงการส่วน
พระองค์ สวนจิตรลดา เป็นผู้ด�ำเนินการจัดสร้างธนาคารพืชพรรณขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๖
เป็นต้นมา
การด�ำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในระยะที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน
มีหน่วยงานต่างๆ ร่วมสนองพระราชด�ำริเพิม่ มากขึน้ โดยพืน้ ทีแ่ ละกิจกรรมด�ำเนินงานของ
โครงการได้ขยายและกระจายออกไปสูภ่ มู ภิ าคต่างๆ รวมทัง้ มีแนวทางการด�ำเนินงานทีห่ ลาก
หลายมากขึ้นโดยล�ำดับ และหลายกิจกรรมได้บรรลุผลก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะทีเ่ ป็นองค์การของรัฐ ได้ตระหนัก
ถึงความจ�ำเป็นและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการด�ำเนินงาน โครงการ อพ.สธ. กอปรกับได้
พิจารณาแล้วว่า กฟผ. เป็นองค์การทีม่ ศี กั ยภาพทีจ่ ะสนองพระราชด�ำริในโครงการนี้ได้เป็น
อย่างดี จึงขอพระราชทานพระราชานุญาตเข้าร่วมสนองพระราชด�ำริในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ ซึ่งได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เข้าร่วมสนองพระราชด�ำริ ตั้งแต่
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นมา โดยใช้ชื่อว่า โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อั น เนื่อ งมาจากพระราชด� ำ ริ สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
สนองพระราชด�ำริโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (อพ.สธ. - กฟผ.)
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ผลการด�ำเนินงาน
ประจ�ำปี ๒๕๕๘
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สนองพระราชด�ำริโดย
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

อพ.สธ. - กฟผ.
สนองพระราชด�ำริ
ระยะเวลากว่า ๑๐ ปี ที่ อพ.สธ. - กฟผ. ได้ร่วมสนองพระราชด�ำริ และด�ำเนินการ
ตามแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริฯ รวมทั้งได้ขอ
พระราชทานพระราชานุญาตเพือ่ สนองพระราชด�ำริในโครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนือ่ ง
มาจากพระราชด�ำริฯ ระยะ ๕ ปีที่ห้า (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ - กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙)
จ�ำนวน ๓ กิจกรรม ได้แก่
๑. กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช ก�ำหนดให้สำ� รวจ และจัดท�ำรายงานพรรณพืชใน
พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช รวมทั้งให้มีการส�ำรวจ และจัดท�ำรายงานการศึกษาระบบ
นิเวศวิทยาในพืน้ ทีป่ กปักพันธุกรรมพืช ทีเ่ ป็นตัวแทนของลักษณะภูมอิ ากาศของประเทศไทย
อย่างน้อยภาคละ ๑ แห่ง
๒. กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช ก�ำหนดให้มีการรวบรวมและปลูกรักษาพันธุ์
พืชอาหารและสมุนไพรท้องถิ่นในบริเวณพื้นที่ปลูกรักษาพันธุกรรมพืชของเขื่อนและ
โรงไฟฟ้าต่างๆ อย่างน้อย ๑ แปลง พร้อมให้มกี ารบันทึกลักษณะเด่น และลักษณะด้อยของ
พรรณไม้เหล่านั้นอย่างละเอียด
๓. กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช กฟผ. ด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของ อพ.สธ. เช่น เผยแพร่ข่าวสาร ถ่ายทอดความรู้ สร้าง
จิตส�ำนึกในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรของประเทศ สนับสนุนให้เกิด “เครือข่ายบุคลากรสนับสนุน
การอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืช” มีสมาชิกครอบคลุมทัง้ ผูป้ ฏิบตั งิ าน กฟผ. ราษฎรในชุมชน และ
เยาวชน เพื่อร่วมกันปฏิบัติงานสนองพระราชด�ำริฯ ภายใต้ยุทธศาสตร์ “ประสานองค์ความ
รู้คู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น” และ “เรียนรู้ร่วมกันในป่าผืนใหญ่”
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วัตถุประสงค์
๑. ให้มีพื้นที่ปลูกรักษาพันธุกรรมพืชในบริเวณเขื่อนและโรงไฟฟ้า เป็นแหล่งเก็บ
รวบรวมพืชพรรณไม้เพื่อการใช้ประโยชน์ในอนาคต
๒. ให้สาธารณชนได้เรียนรู้ และตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่
ปกปักและปลูกรักษาพันธุกรรมพืช เพื่อน�ำไปสู่ความหวงแหน
๓. ให้ชุมชนรอบเขื่อนใช้องค์ความรู้และทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่น เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
๔. สนับสนุนให้มีฐานทรัพยากรท้องถิ่น
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เป้าหมายการด�ำเนินงาน
ปี ๒๕๕๘
๑. รวบรวมและปลูกรักษาพันธุ์พืชอาหาร สมุนไพร และพืชหายากท้องถิ่นรอบๆ
เขื่อนและโรงไฟฟ้า เพื่อการเก็บรักษาพันธุกรรมในลักษณะต้นพันธุ์พร้อมบันทึก จ�ำนวน
๑๑ แห่ง พื้นที่รวม ๙๙๖ ไร่
๒. จัดอบรมเครือข่ายบุคลากรสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยมีสมาชิก
ครอบคลุมทัง้ ผูป้ ฏิบตั งิ าน กฟผ. ราษฎรในชุมชนรอบพืน้ ทีเ่ ขือ่ นและโรงไฟฟ้า และเยาวชน
ในสถานศึกษารอบพื้นที่เขื่อน
๓. เปิดให้บริการแหล่งเรียนรู้ด้านธรรมชาติวิทยา และนิเวศวิทยาประจ�ำเขื่อน

ตารางหนา ๘

ตารางแสดงพื้น้นทีที่ป่ปกป
กปักกพัพันนธุธุกกรรมพื
รรมพืชช พืพื้น้นทีที่ป่ปลูลูกกรัรักกษาของเขื
ษาของเขื่อ่อนและโรงไฟฟ
นและโรงไฟฟ้า า
ตารางแสดงพื
พื้นที่สนองพระราชดําริ

จังหวัด

เขื่อนภูมิพล
เขื่อนสิริกิติ์
เขื่อนศรีนครินทร
เขื่อนวชิราลงกรณ
เขื่อนรัชชประภา
เขื่อนบางลาง
เขื่อนอุบลรัตน
เขื่อนสิรินธร
เขื่อนจุฬาภรณ
เขือ่ นน้ําพุง
เขื่อนหวยกุม
โรงไฟฟาลําตะคองชลภาวัฒนา

ตาก
อุตรดิตถ
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
สุราษฎรธานี
ยะลา
ขอนแกน
อุบลราชธานี
ชัยภูมิ
สกลนคร
ชัยภูมิ
นครราชสีมา

รวม
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พื้นที่ปกปกพันธุกรรมพืช

พื้นที่ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช

แปลง
๑
๒
๒
๒
๓
๑
๑
๑
๔
๓
๑
๐

เนื้อที่ (ไร)
๘,๑๐๓
๑,๘๙๖
๑,๐๒๕
๙๕๐
๑,๔๑๘
๓๓๖
๑,๔๘๑
๒,๙๓๙
๘๑๔
๑,๒๔๖
๘๗๖
๐

แปลง
๑
๒
๒
๒
๓
๑
๑
๑
๔
๑
๐
๑

เนื้อที่ (ไร)
๖๕๕
๑๘
๔๔
๓๖
๗๕
๑๐
๘๐
๓๘
๓๒
๒
๐
๖

๒๑

๒๑,๐๘๔

๑๙

๙๙๖

ตารางหนา ๙

ตารางแสดงจ�
ทางศึกกษาธรรมชาติ
ษาธรรมชาติ
ของเขื้น่อทีนและโรงไฟฟ้
ตารางแสดงจํำานวนเส้
นวนเสนนทางศึ
ในเขตพื
่แตละเขื่อน า
พื้นที่สนองพระราชดําริ

จํานวนเสนทางศึกษาธรรมชาติ

เขือ่ นภูมิพล
เขื่อนสิริกิติ์
เขื่อนศรีนครินทร
เขื่อนวชิราลงกรณ
เขื่อนรัชชประภา
เขื่อนบางลาง
เขื่อนอุบลรัตน
เขื่อนจุฬาภรณ
เขื่อนสิรินธร
เขื่อนน้ําพุง
เขื่อนหวยกุม
โรงไฟฟาลําตะคองชลภาวัฒนา

๒
๑
๒
๑
๑
๑
๒
๑
๓
๑
๑
๑

รวม

๑๗
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ผลการด�ำเนินงาน
ประจ�ำปี ๒๕๕๘

(เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม)
๑. กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช
ด�ำเนินการในพื้นที่ ๑๑ แห่ง รวมเนื้อที่ ๒๑,๐๘๔ ไร่ ให้เป็นพื้นที่ปกปักรักษา
พันธุกรรมพืชดั้งเดิม ส�ำหรับท�ำการศึกษาและน�ำมาใช้ประโยชน์ต่อไป
๑. บันทึกข้อมูลการใช้ประโยชน์ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒. ส�ำรวจและเก็บรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ ที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร
ธรรมชาติ
๓. การควบคุมดูแลพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช
- การควบคุมดูแลพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช ด้วยการจัดสร้างฝายชะลอน�้ำ
ตามแนวทางพระราชด�ำริฯ และซ่อมแซมฝายชะลอน�้ำเดิม
- จัดท�ำแนวป้องกันไฟป่ารอบพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชและพื้นที่ปลูกรักษา
พันธุกรรมพืช ด้วยการถางวัชพืช และชิงเผาเชื้อเพลิงในแนวป้องกันไฟป่า
- งานตรวจสอบและป้องกันการตัดไม้ท�ำลายป่า ตรวจซ่อมป้ายแสดงแนวเขต
พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช ประจ�ำอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง
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เขื่อนภูมิพล
๑. การควบคุมดูแลพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช
๑.๑ บันทึกข้อมูลการใช้ประโยชน์ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น จ�ำนวน ๒ ภูมิปัญญา
- ปราชญ์ชาวบ้าน นายวีระ หลวงวัง อายุ ๖๙ ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ ๑๖๙ หมู่ ๖ ต�ำบล
สามเงา อ�ำเภอสามเงา จังหวัดตาก ภูมิปัญญาเกี่ยวกับแพทย์สมุนไพรไทย
รักษาโรค
- ปราชญ์ชาวบ้าน นางพัว เกตุวงศ์ อายุ ๖๒ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๖๓/๓ หมู่ ๕
ต�ำบลสามเงา อ�ำเภอสามเงา จังหวัดตาก ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการนวดด้วย
สมุนไพรลูกประคบ
๑.๒ งานดูแลรักษาพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชด้วยการสร้างฝายชะลอน�้ำ จ�ำนวน ๖๐๐
ฝาย ซ่อมบ�ำรุงฝายชะลอน�ำ้ จ�ำนวน ๓๔๓ ฝาย และจัดท�ำแนวป้องกันไฟป่า ระยะ
ทาง ๓๕ กิโลเมตร งานตรวจสอบและป้องกันการตัดไม้ท�ำลายป่า โดยการออก
ตรวจสภาพป่าร่วมกับหน่วยป้องกันป่าไม้ ตก.๑๒ สามเงา จ�ำนวน ๑๔ ครั้ง
๑.๓ การจัดท�ำแนวป้องกันไฟป่าและป้องกันควบคุมไฟป่าให้แก่ราษฎรอาสาสมัคร
ป้องกันไฟป่า จ�ำนวน ๑๐๐ คน
๑.๔ ส�ำรวจและเก็บรวบรวมภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
รวบรวมพืชสมุนไพรและพันธุ์ไม้ประจ�ำถิ่น จ�ำนวน ๒๙ ชนิด

เขื่อนสิริกิติ์
๑. งานส�ำรวจและจัดท�ำรายงานพืชพรรณในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช
๑.๑ สืบค้น และจัดหาต้นหม่อน และต้นทุเรียนเทศ
๑.๒ บันทึกข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นหม่อน และต้นทุเรียนเทศ และจัดท�ำทะเบียน
๒. การควบคุมดูแลพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช
๒.๑ งานดูแลรักษาพืน้ ทีป่ กปักพันธุกรรมพืชด้วยการสร้างฝายชะลอน�ำ้ จ�ำนวน ๕ ฝาย
ซ่อมบ�ำรุงฝายชะลอน�้ำ จ�ำนวน ๕ ฝาย และจัดท�ำแนวป้องกันไฟป่า ระยะทาง
๖๖.๒๕ กิโลเมตร
๒.๒ งานตรวจสอบและป้องกันการตัดไม้ทำ� ลายป่า โดยการออกตรวจสภาพป่าร่วมกับ
หน่วยรักษาความปลอดภัยเขื่อนสิริกิติ์ จ�ำนวน ๓ ครั้ง
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เขื่อนศรีนครินทร์
๑. งานส�ำรวจและจัดท�ำรายงานพืชพรรณในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช
๑.๑ ส�ำรวจและจัดท�ำทะเบียนพืชพรรณ จ�ำนวน ๙ ชนิด ได้แก่ ตะคึก กระพีจ้ นั่ กระชาย
พราน เปราะ ผักหวาน เร่ว บุก เพกา
๑.๒ บันทึกข้อมูลการใช้ประโยชน์ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น จ�ำนวน ๒ ภูมิปัญญา
- นายสมบรูณ์ จันลัน่ บ้านเลขที่ ๔๓ หมูท่ ี่ ๒ ต�ำบลด่านแม่แฉลบ อ�ำเภอศรีสวัสดิ์
จังหวัดกาญจนบุรี ความรู้ด้านสมุนไพรหมอชาวบ้านประจ�ำต�ำบล
- นายปลอก ลออเอี่ยม บ้านสองพี่น้อง ต�ำบลหนองเป็ด อ�ำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัด
กาญจนบุรี ต�ำรับยาแก้กษัย ใช้ได้ทั้งชายและหญิง
๑.๓ งานดูแลรักษาพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชด้วยการสร้างฝายชะลอน�้ำ จ�ำนวน ๙๓
ฝาย ซ่อมบ�ำรุงฝายชะลอน�้ำ จ�ำนวน ๔ ฝาย และจัดท�ำแนวป้องกันไฟป่า งาน
ตรวจสอบและป้องกันการตัดไม้ทำ� ลายป่า โดยการออกตรวจสภาพป่าร่วมกับหน่วย
ป้องกันป่าไม้ จ�ำนวน ๒ ครั้ง
๑.๔ งานตรวจสอบและป้องกันการตัดไม้ทำ� ลายป่า โดยการออกตรวจสภาพป่าร่วมกับ
หน่วยรักษาความปลอดภัย จ�ำนวน ๗ ครั้ง
๑.๕ จัดท�ำและซ่อมบ�ำรุงป้ายแสดงแนวเขตพื้นที่ อพ.สธ. - กฟผ. จ�ำนวน ๗๖ ป้าย
๒. งานดูแลรักษาพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชด้วยการสร้างฝายชะลอน�้ำ จ�ำนวน ๖๖๐ ฝาย
และซ่อมบ�ำรุงฝายชะลอน�้ำ จ�ำนวน ๔ ฝาย และจัดท�ำแนวป้องกันไฟป่า ระยะทาง ๗.๕
กิโลเมตร

เขื่อนวชิราลงกรณ
๑. งานส�ำรวจและจัดท�ำรายงานพืชพรรณในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช
๑.๑ ส�ำรวจและจัดท�ำทะเบียนพืชพรรณ จ�ำนวน ๑๑ ชนิด โดยน�ำขึน้ เว็บไซต์ 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�ำรวจพรรณไม้ เมื่อวันที่ ๙-๑๑
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และวันที่ ๑๒-๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ พบพรรณไผ่
จ�ำนวน 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

๑.๓ ส�ำรวจและเก็บรวบรวมภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
- งานดูแลรักษาพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชด้วยการสร้างและซ่อมบ�ำรุงฝายชะลอ
น�้ำ รวมทั้งจัดท�ำแนวป้องกันไฟป่า ซ่อมบ�ำรุงรักษาฝายชะลอน�้ำเก่า จ�ำนวน
๒๒ ฝาย และท�ำแนวป้องกันไฟป่า ระยะทาง ๑๓ กิโลเมตร ร่วมกับแผนกรักษา
ความปลอดภัย จ�ำนวน ๗ ครัง้ และบ�ำรุงรักษาแนวป้องกันไฟป่า โดยการกวาด
ใบไม้และชิงเผา
- บันทึกข้อมูลการใช้ประโยชน์ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น
- งานตรวจสอบและป้องกันการตัดไม้ท�ำลายป่า โดยการออกตรวจสภาพป่าร่วม
กับหน่วยรักษาความปลอดภัย จ�ำนวน ๗ ครั้ง
- จัดกิจกรรมปลูกต้นกล้วย เพื่อท�ำแนวกันไฟป่าเปียก จ�ำนวน ๒๐๐ ต้น เนื่อง
ในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

เขื่อนรัชชประภา
๑. งานส�ำรวจและจัดท�ำรายงานพืชพรรณในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช
๑.๑ ส�ำรวจและจัดท�ำทะเบียนพืชพรรณ จ�ำนวน ๒๐ ชนิด
๑.๒ บันทึกข้อมูลการใช้ประโยชน์ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น จ�ำนวน ๓ ภูมิปัญญา
- ปราชญ์ชาวบ้าน นายภิรมย์ ชนะอักษร อยู่บ้านเลขที่ ๓๖๒ หมู่ ๔ ต�ำบล
เขาพัง อ�ำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภูมปิ ญั ญาเกีย่ วกับการท�ำอุปกรณ์
ดักปลาจากหวายก�ำพวน
- ปราชญ์ชาวบ้าน นายสนิท ถาพร อยู่บ้านเลขที่ ๔๑๒ หมู่ ๔ ต�ำบลเขาพัง
อ�ำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการใช้พืชสมุนไพร
พื้นบ้านรักษาโรค
- ปราชญ์ชาวบ้าน นายสวัสดิ์ ไม้เรียง อยู่บ้านเลขที่ ๕๘๘ หมู่ ๔ ต�ำบลเขาพัง
อ�ำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการใช้พืชสมุนไพร
พื้นบ้านรักษาโรค
๒. สนับสนุนคณะวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าท�ำการวิจัยในพื้นที่ปกปัก
พันธุกรรมพืช จ�ำนวน ๑ ครั้ง
๓. จัดกิจกรรมให้ความรู้ “ค่ายรัชชประภาสานฝัน แบ่งปันเรียนรู”้ แก่นกั เรียนรอบโรงไฟฟ้า
จ�ำนวน ๑๗๐ คน โดยปราชญ์ชาวบ้านให้ความรูเ้ กีย่ วกับการท�ำอุปกรณ์ดกั ปลาจากหวาย
ก�ำพวน และพืชสมุนไพรพื้นบ้านรักษาโรค
๔. การควบคุมดูแลพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช
๔.๑ งานดูแลรักษาพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช ด้วยการสร้างฝายชะลอน�้ำ จ�ำนวน ๒
ฝาย ซ่อมบ�ำรุงฝายชะลอน�้ำ จ�ำนวน ๒ ฝาย จัดท�ำแนวป้องกันไฟป่า ระยะทาง
๖.๕ กิโลเมตร
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๔.๒ งานตรวจสอบและป้องกันการตัดไม้ทำ� ลายป่า โดยการออกตรวจสภาพป่าร่วมกับ
หน่วยรักษาความปลอดภัยจ�ำนวน ๙ ครั้ง
๕.๓ จัดท�ำและซ่อมบ�ำรุงป้ายแสดงแนวเขตพื้นที่ อพ.สธ. - กฟผ. จ�ำนวน ๖ ป้าย

เขื่อนบางลาง
๑. งานส�ำรวจและจัดท�ำรายงานพืชพรรณในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช
๑.๑ จัดท�ำทะเบียนพืชพรรณ จ�ำนวน ๘ ชนิด
๑.๒ บันทึกข้อมูลการใช้ประโยชน์ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น จ�ำนวน ๔ ชนิด
๑.๓ งานตรวจสอบและป้องกันการตัดไม้ท�ำลายป่า โดยการออกตรวจสภาพป่าร่วมกับ
หน่วยรักษาความปลอดภัย จ�ำนวน ๔ ครั้ง
๑.๔ จัดท�ำและซ่อมบ�ำรุงป้ายแสดงแนวเขตพื้นที่ อพ.สธ. - กฟผ. จ�ำนวน ๘ ป้าย
๒. การควบคุมดูแลพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช ด้วยการสร้างฝายชะลอน�้ำ จ�ำนวน ๑ ฝาย
ซ่อมบ�ำรุงฝายชะลอน�้ำ จ�ำนวน ๑ ฝาย และจัดท�ำแนวป้องกันไฟป่า ระยะทาง ๒.๓
กิโลเมตร

เขื่อนอุบลรัตน์
๑. กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช
๑.๑ จัดท�ำแนวกันไฟป่า ระยะทาง ๒ กิโลเมตร ส�ำหรับบริเวณฝัง่ ซ้ายของพืน้ ทีท่ ตี่ ดิ กับ
หน้าผาไม่สามารถท�ำแนวป้องกันไฟป่าได้ ส่งผลให้เกิดไฟไหม้ในช่วงเดือนมกราคม
- กุมภาพันธ์ โดยมีพื้นที่เสียหายจากไฟป่า จ�ำนวน ๔๐๐ ไร่
๑.๒ ท�ำกิจกรรมซ่อมรั้วและท�ำแนวกันไฟฝั่งขวา
๑.๓ ท�ำป้ายแนวเขตพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช จ�ำนวน ๓๐ ป้าย
๒. การควบคุมดูแลพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช
๒.๑ งานดูแลรักษาพืน้ ทีป่ กปักพันธุกรรมพืชด้วยการสร้างฝายชะลอน�ำ้ จ�ำนวน ๒ ฝาย
และซ่อมบ�ำรุงฝายชะลอน�้ำ จ�ำนวน ๑ ฝาย และจัดท�ำแนวป้องกันไฟป่า ระยะทาง
๒ กิโลเมตร
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เขื่อนสิรินธร
๑. งานส�ำรวจและจัดท�ำรายงานพืชพรรณในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช
๑.๑ จัดท�ำป้ายแสดงข้อมูลพรรณไม้ในแปลงปลูกรักษา จ�ำนวน ๘๕ แผ่น
๒. การควบคุมดูแลพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช
๒.๑ งานตรวจสอบและป้องกันการตัดไม้ท�ำลายป่า โดยการออกตรวจสภาพป่าร่วมกับ
หน่วยรักษาความปลอดภัย จ�ำนวน ๕๔ ครั้ง
๒.๒ งานดูแลรักษาพืน้ ทีป่ กปักพันธุกรรมพืช ด้วยการสร้างฝายชะลอน�ำ้ จ�ำนวน ๒ ฝาย
ซ่อมบ�ำรุงฝายชะลอน�้ำ จ�ำนวน ๓ ฝาย และจัดท�ำแนวป้องกันไฟป่าระยะทาง ๓.๒
กิโลเมตร

เขื่อนจุฬาภรณ์-ห้วยกุ่ม
๑. งานส�ำรวจและจัดท�ำรายงานพืชพรรณในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช
๑.๑ ส�ำรวจและจัดท�ำทะเบียนพืชพรรณ จ�ำนวน ๑๙ ชนิด ได้แก่ ๑. จ�ำปีสิรินธร
๒. พญามีฤทธิ์ ๓. ตะไคร้ตน้ ๔. ตะเคียนหิน ๕. แลนง้อ ๖. เอ็นอ้า ๗. กระเทียมเถา
๘. เสาวรส ๙. ก�ำยาน ๑๐. ตดหมูตดหมา ๑๑. ส้มป่อย ๑๒. อบเชย ๑๓. ดีปลา
ช่อน ๑๔. เป้าใหญ่ ๑๕. ชะเอม ๑๖. แฮนเมย ๑๗. ก�ำลังวัวเถลิง ๑๘. เป้าน้อย
๑๙. ชมพูภูคา
๑.๒ บันทึกข้อมูลการใช้ประโยชน์ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น จ�ำนวน ๙ ชนิด (สนุนไพรเก้า
ยอด)
๒. ส�ำรวจและเก็บรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ ที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
๒.๑ ส�ำรวจและบันทึกข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นของพืช จ�ำนวน ๓ ชนิด ได้แก่ ว่านหัว
แดง ว่านชักมดลูกตัวผู้ และว่านชักมดลูกตัวเมีย
๓. การควบคุมดูแลพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช
๓.๑ งานตรวจสอบและป้องกันการตัดไม้ท�ำลายป่า โดยการออกตรวจสภาพป่าร่วมกับ
หน่วยเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ ภูเขียว และหน่วยรักษาความปลอดภัย จ�ำนวน ๙ ครัง้
๓.๒ ตรวจสอบแนวเขต อพ.สธ. - กฟผ. เขื่อนห้วยกุ่ม และปักเสารั้วแนวเขตเพื่อแก้ไข
ปัญหาการบุกรุก
๓.๓ งานดูแลรักษาพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชด้วยการสร้างฝายชะลอน�้ำ จ�ำวน ๖ ฝาย
ซ่อมบ�ำรุงฝายชะลอน�้ำ จ�ำนวน ๓ ฝาย และจัดท�ำแนวป้องกันไฟป่า ระยะทาง ๑
กิโลเมตร
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เขื่อนน�้ำพุง
๑. งานส�ำรวจและจัดท�ำรายงานพืชพรรณในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช
๑.๑ ประสานงานร่วมกับ อพ.สธ. นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ท�ำการ
ส�ำรวจทรัพยากร กายภาพ และชีวภาพ
๒. การควบคุมดูแลพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช
๒.๑ จัดท�ำแนวป้องกันไฟป่า ระยะทาง ๑.๓ กิโลเมตร
๒.๒ ด�ำเนินการจัดสร้างฝายชะลอน�้ำ ๓ ฝาย และซ่อมบ�ำรุงฝายชะลอน�้ำ จ�ำนวน ๑
ฝาย เพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นแก่พื้นป่าและเกิดระบบนิเวศที่สมบูรณ์ ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์กับชุมชนใกล้เคียง เช่น หมู่บ้านกกแต้ และหมู่บ้านจัดระเบียบ
๒.๓ จัดท�ำป้ายแสดงแนวเขตพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช

โรงไฟฟ้าล�ำตะคองชลภาวัฒนา
๑. งานควบคุมดูแลพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช โดยการจัดท�ำแนวป้องกันไฟป่า ระยะทาง ๑
กิโลเมตร
ตารางหนา ๑๖

ตารางสรุ
ปการควบคุ
มดูมแดูลพื
ตารางสรุ
ปการควบคุ
แลพื้นที้นที่ป่ปกปักปกกพัพันนธุธุกกรรมพื
รรมพืชช
การควบคุมดูแลพื้นที่
พื้นที่สนองพระราชดําริ
เขื่อนภูมิพล
เขื่อนสิริกิติ์
เขื่อนศรีนครินทร
เขื่อนวชิราลงกรณ
เขื่อนรัชชประภา
เขื่อนบางลาง
เขื่อนอุบลรัตน
เขื่อนสิรินธร
เขื่อนจุฬาภรณ-หวยกุม
เขื่อนน้ําพุง
โรงไฟฟาลําตะคองชลภาวัฒนา

รวม

18

สรางฝายชะลอน้ํา
(ฝาย)
๖๐๐
๕
๖๖๐
๒
๑
๒
๒
๖
๓
-

๑,๒๘๑

ซอมบํารุงฝายชะลอน้ํา
(ฝาย)
๓๔๓
๕
๔
๒๒
๒
๑
๑
๓
๓
๑
-

๓๘๕

ทําแนวปองกันไฟปา
(กิโลเมตร)
๓๕
๖๖.๒๕
๗
๑๓
๖.๕
๒.๓
๒
๓.๒
๑
๑.๕
๑

๑๓๘.๗๕

๒. กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
เขื่อนภูมิพล
กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช มีจ�ำนวน ๑ แปลง รวมพื้นที่ ๖๕๕ ไร่
๑. ปลูกสะสมพรรณพืช ดังนี้ กาแฟ ย่านางแดง พะยูง
๒. น�ำสายพันธุ์ต้นพืชสมุนไพรท้องถิ่นเข้าปลูกรักษาในแปลงปลูกรักษา พร้อมจัดท�ำ
ทะเบียนพืชพรรณ ย่านางแดง รวม ๑๐๐ ต้น
๓. จัดท�ำป้ายแสดงข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ (ป้ายสีม่วง) จ�ำนวน ๓๐๐ ป้าย
๔. ดูแลบ�ำรุงรักษาพื้นที่ปลูกรักษาพรรณพืช จ�ำนวน ๙ แปลง พื้นที่ ๖๖๕ ไร่ ประจ�ำ
ทุกเดือน โดยการตัดหญ้า ก�ำจัดวัชพืช ตัดแต่งใบ และพรวนดินรอบโคนต้น

เขื่อนสิริกิติ์
กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช มีจ�ำนวน ๒ แปลง รวมพื้นที่ ๑๘ ไร่
๑. ปลูกสะสมพรรณพืช ได้แก่ หม่อน ทุเรียนเทศ ดาหลา ไผ่เลี้ยง ประดู่แดง และสายพันธุ์
กล้วย (ได้รับสนับสนุนจากเขื่อนวชิราลงกรณ) รวม ๓๓๒ ต้น ดังนี้
๑.๑ ปลูกหม่อน
จ�ำนวน
๕ ต้น
๑.๒ ปลูกทุเรียนเทศ จ�ำนวน
๕ ต้น
๑.๓ ปลูกดาหลา
จ�ำนวน ๒๐๐ ต้น
๑.๔ ปลูกไผ่เลี้ยง
จ�ำนวน
๕๐ ต้น
๑.๕ ปลูกประดู่แดง จ�ำนวน
๓๓ ต้น
๑.๖ สายพันธุ์กล้วย จ�ำนวน ๑๗ สายพันธุ์ รวม ๓๙ ต้น เช่น กล้วยมะลิอ่อง กล้วย
ไข่ชุมแพ กล้วยน�้ำเชียงราย กล้วยเนื้อทอง กล้วยมัน กล้วยหอมทอง กล้วยน�้ำ
ฝาดโตนด กล้วยไข่พระตะบอง กล้วยแดงฮาวาย กล้วยโรส กล้วยนมแพะ กล้วย
ไข่ทองเงย กล้วยส้ม กล้วยนาก กล้วยผา ฯลฯ
๒. จัดท�ำและซ่อมแซมป้ายแสดงข้อมูลทางพฤกษศาสตร์
- จัดท�ำป้ายในแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จ�ำนวน ๓๑ ป้าย
- ซ่อมแซมป้ายในแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จ�ำนวน ๗ ป้าย
๓. ดูแลบ�ำรุงรักษาพืน้ ทีป่ ลูกรักษาพรรณพืชสมุนไพร แปลงรวบรวมสายพันธุ์ไผ่ แปลงปลูก
ไผ่พระราชทาน ซางนวล และแปลงปลูกต้นมเหสักข์ และสักสยามินทร์ โดยการก�ำจัด
วัชพืช พรวนดิน และใส่ปุ๋ย เป็นจ�ำนวนพื้นที่ ๑๘ ไร่ ประจ�ำทุกเดือน

19

เขื่อนศรีนครินทร์
กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช มีจ�ำนวน 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�ำแผ่นป้ายแสดงข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ จ�ำนวน ๓๐๐ ป้าย และซ่อมแซม จ�ำนวน
๑๕ แผ่นป้าย
๔. ดูแลบ�ำรุงรักษาพื้นที่ปลูกรักษาพรรณพืช จ�ำนวนพื้นที่ ๔๕ ไร่ ประจ�ำทุกเดือน ปลูก
ต้นไม้ภายในเขื่อนศรีนครินทร์ จ�ำนวน ๑,๑๖๗ ต้น ในพื้นที่ประมาณ ๑๐ ไร่ พร้อมจัด
ท�ำทะเบียน

เขื่อนวชิราลงกรณ
กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช มีจ�ำนวน ๒ แปลง รวมพื้นที่ ๓๖ ไร่
๑. ปลูกสะสมพรรณพืช
๑.๑ ปลูกต้นไม้เนื่องในวันรัฐพิธีเปิดเขื่อน วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ปลูกต้นยี่เข่ง
จ�ำนวน ๑๐ ต้น
๑.๒ ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ปลูกต้นมะค่าโมง จ�ำนวน
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�ำนวน ๕๒ ต้น 		
๑.๔ น�ำสายพันธุ์ต้นพืชสมุนไพรท้องถิ่นเข้าปลูกรักษาในแปลงปลูกรักษา พร้อมจัดท�ำ
ทะเบียนพืชพรรณ ปลูกต้นหางนกยูงไทย จ�ำนวน ๓๐ ต้น ปลูกต้นพุดน�้ำบุษย์
จ�ำนวน ๓๐ ต้น
๓. จัดท�ำป้ายแสดงข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ (ป้ายสีม่วง) จ�ำนวน ๙๕ ป้าย
๔. ดูแลบ�ำรุงรักษาพืน้ ทีป่ ลูกรักษาพรรณพืช จ�ำนวน ๔ พืน้ ที่ พืน้ ที่ ๓๖ ไร่ ประจ�ำทุกเดือน
โดยการตัดหญ้า ก�ำจัดวัชพืช ตัดแต่งใบ และพรวนโคน
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เขื่อนรัชชประภา
กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช จ�ำนวน ๓ แปลง รวมพื้นที่ ๗๕ ไร่
๑. ปลูกสะสมพรรณพืช โดยสืบค้นในพื้นที่แปลงอนุบาลพืชตัวอย่าง จ�ำนวน ๘ ชนิด ได้แก่
ทุเรียนพื้นเมือง พะยอม ตะเคียนทอง มะฮอกกานี ยางนา ผักเหมียงหรือผักเหลียง
เคี่ยม ประ รวมจ�ำนวนสะสม ๖๐๐ ต้น
๒. เพาะกล้าพรรณไม้ พะยอม ตะเคียนทอง จ�ำนวน ๕,๐๐๐ ต้น
๓. น�ำสายพันธุต์ น้ พืชสมุนไพรท้องถิน่ เข้าปลูกรักษาในแปลงปลูกรักษา พร้อมจัดท�ำทะเบียน
พืชพรรณ ได้แก่ ปลูกทุเรียนพืน้ เมือง จ�ำนวน ๕๐ ต้น และปลูกต้นประ จ�ำนวน ๕๐ ต้น
๔. จัดท�ำป้ายแสดงข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ จ�ำนวน ๔๗ ป้าย
๕. ดูแลบ�ำรุงรักษาพื้นที่ปลูกรักษาพรรณพืชท้องถิ่น จ�ำนวนพื้นที่ ๓๐ ไร่ ประจ�ำทุกเดือน

เขื่อนบางลาง
กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช มีจ�ำนวน ๑ แปลง รวมพื้นที่ ๑๐ ไร่
๑. ปลูกสะสมพรรณพืช จ�ำนวน ๑๓ ชนิด รวม ๘๐ ต้น
๒. น�ำสายพันธุ์ต้นพืชสมุนไพรท้องถิ่นเข้าปลูกรักษาในแปลงปลูกรักษา พร้อมจัดท�ำ
ทะเบียนพืชพรรณ จ�ำนวน ๘ ชนิด ชนิดละ ๘ ต้น รวม ๖๔ ต้น
๓. จัดท�ำป้ายแสดงข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ จ�ำนวน ๑๖ ป้าย
๔. ดูแลบ�ำรุงรักษาพื้นที่ปลูกรักษาพรรณพืช จ�ำนวนพื้นที่ ๑๖ ไร่ ประจ�ำทุกเดือน
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เขื่อนอุบลรัตน์
กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช มีจ�ำนวน ๑ แปลง รวมพื้นที่ ๘๐ ไร่
๑. งานเพาะช�ำกล้าพันธุ์ไม้ยนื ต้นประจ�ำท้องถิน่ ทีส่ ำ� คัญ เพือ่ การอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชของ
เขื่อนอุบลรัตน์ จ�ำนวน ๒๐ ชนิด ส�ำหรับสนับสนุนการปลูกป่าในหน่วยงานหรือ
เขื่อนต่างๆ ของโรงไฟฟ้าพลังน�้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กฟผ. รวมจ�ำนวนกล้าไม้
ทั้งสิ้น ๓๑,๔๕๐ กล้า
๒. ปลูกไม้มงคล ๙ ชนิด ๙ ต้น บริเวณพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืช เขื่อนอุบลรัตน์ เนื่อง
ในงานฉลองครบรอบรัฐพิธี ๔๙ ปี เขื่อนอุบลรัตน์ โดยมีผู้บริหารและอดีตผู้บริหารของ
กฟผ. รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการภายในอ�ำเภออุบลรัตน์ ร่วมกิจกรรม
๓. ปลูกต้นยางนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี จ�ำนวน ๑๖๑ ต้น บริเวณพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืช เขือ่ นอุบลรัตน์
๔. มอบกล้าพันธุ์ไม้แก่หน่วยงานต่างๆ ๑,๗๐๐ ต้น
๕. ฝ่ายปฏิบตั กิ ารด้านการใช้ไฟฟ้า กฟผ. น�ำคณะส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(สอศ.) ปลูกต้นยางนา จ�ำนวน ๑๐๐ ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๖. ติดตามและบ�ำรุงรักษาต้นมเหสักข์ - สักสยามินทร์ จ�ำนวน ๙ ต้น

เขื่อนสิรินธร
กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช มีจ�ำนวน ๑ แปลง รวมพื้นที่ ๓๘ ไร่
๑. ปลูกสะสมพรรณพืช
๑.๑ จัดหาและปลูกรักษาพันธุกรรมพืชในแปลงปลูก จ�ำนวน ๗๙,๖๗๕ ต้น
๑.๒ ปลูกพืชอาหารยืนต้นท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ�ำนวน ๕ ชนิด ชนิดละ ๕
ต้น ดังนี้ ติ้ว กระโดน ชะมวง มะขามป้อม เม็กต้น รวมจ�ำนวนสะสมทั้งสิ้น ๒๕
ต้น
๒. จัดท�ำป้ายแสดงข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ที่สวนสิรินธร จ�ำนวน ๒๐ ป้าย
๓. ดูแลบ�ำรุงรักษาพื้นที่ปลูกรักษาพรรณพืชในสวนสิรินธร จ�ำนวนพื้นที่ ๓๘ ไร่ ประจ�ำทุก
เดือน
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เขื่อนจุฬาภรณ์-ห้วยกุ่ม
กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช มีจ�ำนวน ๔ แปลง รวมพื้นที่ ๓๒ ไร่
๑. ปลูกสะสมพรรณพืช จ�ำนวน ๒ ชนิด รวมทั้งสิ้น ๔๐ ต้น
๒. น�ำสายพันธุต์ น้ พืชสมุนไพรท้องถิน่ เข้าปลูกรักษาในแปลงปลูกรักษา พร้อมจัดท�ำทะเบียน
พืชพรรณ จ�ำนวน ๓ ชนิด ได้แก่ ว่านหัวแดง ว่านชักมดลูกตัวผู้ และว่านชักมดลูกตัวเมีย
๓. ดูแลบ�ำรุงรักษาพืน้ ทีป่ ลูกรักษาพรรณพืช เช่น ก�ำยาน มะพลับเจ้าคุณ ประดู่ มะขามป้อม
แลนง้อ
๔. จัดท�ำป้ายแสดงข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ จ�ำนวน ๗๕ ป้าย

เขื่อนน�้ำพุง
กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช มีจ�ำนวน ๑ แปลง รวมพื้นที่ ๒ ไร่
๑. ปลูกสะสมพรรณพืช ปลูกพืชสมุนไพรในท้องถิ่น จ�ำนวน ๓ ชนิด รวม ๙๐ ต้น
๒. บ�ำรุงรักษาแปลงปลูก เดือนละ ๑ ครั้ง
๓. จัดท�ำป้ายแสดงชื่อพันธุ์ ไม้ จ�ำนวน ๔๐ ป้าย และด�ำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์
ป้ายโครงการ อพ.สธ. - กฟผ. เขื่อนน�้ำพุง บริเวณทางเข้าเขื่อนฯ จ�ำนวน ๑ ป้าย

โรงไฟฟ้าล�ำตะคองชลภาวัฒนา
กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช มีจ�ำนวน ๑ แปลง รวมพื้นที่ ๖ ไร่
๑. ปลูกสะสมพรรณพืชสมุนไพรไม้ ๕ ระดับ จ�ำนวน ๖๐๐ ชนิด ชนิดละ ๓ ต้น รวมจ�ำนวน
ต้นสะสมทั้งสิ้น ๑,๘๐๐ ต้น
๒. ปลูกสะสมพันธุ์ ไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสพระชนมายุ ๖๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยจัดกิจกรรม “๖๐ พรรษา ปลูก
รักษาพันธุ์ไม้ครบ ๖๐๐ ชนิด” ได้นำ� พันธุ์ไม้เข้าปลูกสะสมเพิม่ เติมเมือ่ วันที่ ๔ มิถนุ ายน
พ.ศ. ๒๕๕๘ จ�ำนวน ๑๐๐ ชนิด วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จ�ำนวน ๓๕ ชนิด
และวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จ�ำนวน ๖๕ ชนิด รวมปลูกสะสม ๖๐๐ ชนิด
๓. จัดท�ำป้ายแสดงข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ จ�ำนวน ๒๐๐ ป้าย
๔. ดูแลบ�ำรุงรักษาพืน้ ทีป่ ลูกรักษาพรรณพืชสมุนไพรไม้ ๕ ระดับ จ�ำนวนพืน้ ที่ ๖ ไร่ ประจ�ำ
ทุกเดือน
๕. จัดท�ำรัว้ ลวดหนามป้องกันสัตว์เลีย้ งเข้าเหยียบย�ำ่ พันธุ์ไม้ทปี่ ลูกภายในแปลง ความยาว
๒๐๐ เมตร
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ตารางหนา ๒๒
ตารางแสดงขอมูลพรรณไมในแปลงปลูกรักษาของเขื่อน/โรงไฟฟาตางๆ
ตารางแสดงข้
อมูลพรรณไม้ในแปลงปลูกรักษาของเขื่อน และโรงไฟฟ้าต่างๆ
พื้นที่สนองพระราชดําริ

พรรณพืชป ๒๕๕๘

ชื่อพรรณพืช
กลวยไมตระกูลชาง
เขื่อนภูมิพล
หญานางแดง
ไมประจําจังหวัด
กลวย
หมอน
ทุเรียนเทศ
เขื่อนสิริกิติ์
ดาหรา
ไผเลี้ยง
ประดูแดง
พืชอาหารทองถิ่น
เขื่อนศรีนครินทร
พันธุไมทองถิ่น
กลวย
พืชสมุนไพรทองถิ่น
เขื่อนวชิราลงกรณ
ไมประจําจังหวัด
พรรณไมสกุลพฤกษ
พันธุไมทองถิ่น
เขื่อนรัชชประภา
พืชอาหารทองถิ่น
เขื่อนบางลาง
พืชสมุนไพรทองถิ่น
เขื่อนอุบลรัตน
พันธุไมทองถิ่น
เขื่อนสิรินธร
อินทนิล เสลา ประดู
เขื่อนจุฬาภรณ-หวยกุม
พืชสมุนไพรทองถิ่น
เขื่อนน้ําพุง
พืชสมุนไพรทองถิ่น
ไมประจําจังหวัด
โรงไฟฟาลําตะคองชลภาวัฒนา พรรณไมสกุลพฤกษ
สมุนไพรไม ๕ ระดับ

รวม
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จํานวนชนิด
๓
๑
๕๕
๑๗
๑
๑
๑
๑
๑
๙
๕
๒
๖
๓
๑๓
๒๐
๓
๒
๓
๔
๔
๖๐๐

๗๕๕

พรรณพืชที่สะสมทั้งหมด
จํานวนตน
๖๐๐
๑๐๐
๕๕
๓๙
๕
๕
๒๐๐
๕๐
๓๓
๑๐๐
๒๐๐
๖๐
๕๐๐
๑๐๐
๘๐
๕๐๐
๒๔๕
๔๐
๙๐
๘
๑๒
๑,๘๐๐

๔,๘๒๒

จํานวนชนิด
๓
๑
๕๕
๑๗
๑
๑
๑
๑
๕๐
๕
๑๐๐
๑๐
๗๖
๔
๖
๓
๑๖
๒๐
๑๒
๗๐
๑๐
๗๖
๘
๖๐๐

๑,๑๔๖

จํานวนตน
๖๐๐
๑๐๐
๕๕
๓๙
๕
๕
๒๐๐
๕๐
๕๐๐
๕๐๐
๓๐๐
๕๕๐
๒๒๘
๒๔๐
๕๐๐
๑๐๐
๓๕๖
๕๐๐
๘,๖๔๘
๕๐๐
๕๕๐
๒๒๘
๒๔๐
๑,๘๐๐

๑๖,๗๙๔

๓. กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
เขื่อนภูมิพล
กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
๑. เส้นทางศึกษาธรรมชาติ มี ๒ เส้นทาง ระยะทาง ๓,๒๐๐ เมตร
๑.๑ ปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติ จ�ำนวน ๑ เส้นทาง โดยจัดท�ำป้ายบอกทาง
ปลูกพรรณไม้เสริมในเส้นทางจ�ำนวน ๒ ชนิด รวมจ�ำนวน ๑๕๐ ต้น
๒. จัดอบรมให้ความรู้
๒.๑ โครงการ อพ.สธ. - กฟผ. เขื่อนภูมิพล ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรม
อบรมโครงการนักวิจัยน้อยปี ๒ : เยาวชนวัยกล้า ไขว่คว้างานวิจัย ใส่ใจชุมชน
จ�ำนวน ๗๐ คน
๒.๒ จัดอบรมบรรยายให้ความรู้ เรื่องการสร้างฝายชะลอน�้ำ ตามแนวทางพระราชด�ำริ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้แก่คณะต่างๆ จ�ำนวน ๒๐ ครั้ง
๓. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ โครงการ อพ.สธ. - กฟผ.
๓.๑ เพาะกล้าพรรณไม้ รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น ๗,๐๐๐ ต้น
๓.๒ สืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่นในการน�ำพรรณพืชมาใช้ประโยชน์ และบันทึกข้อมูลเพื่อ
จัดท�ำฐานข้อมูลทรัพยากร จ�ำนวน ๒ ชนิด ได้แก่ ภูมิปัญญาเรื่องการแพทย์
สมุนไพรไทยรักษาโรค และการนวดสมุนไพรลูกประคบ
๔. ปลูกต้นมเหสักข์ และสักสยามินทร์ ตามโครงการ “รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์ สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
จ�ำนวน ๙ ต้น
ตารางหนา ๒๓
ตารางแสดงขอมูลตนมเหสักข – สักสยามินทร เขื่อนภูมิพล
ตารางแสดงข้
อมูลต้นมเหสักข์ - สักสยามินทร์ เขื่อนภูมิพล
รหัสตน
มเหสักข RSPG-M ๐๐๐๐๔๑๓
มเหสักข RSPG-M ๐๐๐๐๔๑๔
มเหสักข RSPG-M ๐๐๐๐๔๑๕
มเหสักข RSPG-M ๐๐๐๐๔๑๖
มเหสักข RSPG-M ๐๐๐๐๔๑๔
สักสยามินทร RSPG-S ๐๐๐๐๓๒๙
สักสยามินทร RSPG-S ๐๐๐๐๓๓๐
สักสยามินทร RSPG-S ๐๐๐๐๓๓๑
สักสยามินทร RSPG-S ๐๐๐๐๓๓๒

ความสูง
(เมตร)
๕.๐๐
๗.๐๐
๑๐.๐๐
๑๑.๐๐
๗.๕๐
๑๐.๐๐
๓.๒๐
๕.๐๐
๒.๐๐

เสนรอบวง
(เซนติเมตร)
๑๘.๐๐
๒๕.๐๐
๓๔.๐๐
๔๑.๐๐
๓๓.๐๐
๓๘.๐๐
๑๔.๐๐
๒๐.๐๐
๑๐.๐๐

วันที่บันทึก
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
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เขื่อนสิริกิติ์
กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
๑. เส้นทางศึกษาธรรมชาติ มี ๑ เส้นทาง ระยะทาง ๑,๒๐๐ เมตร
๑.๑ น�ำคณะคณะครู นักเรียน โรงเรียนบางมูลนากภูมวิ ทิ ยาคม จังหวัดพิจติ ร เข้าศึกษา
ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ จ�ำนวน ๑๒๐ คน
๒. จัดอบรมให้ความรู้ โดยจัดกิจกรรม แนะน�ำโครงการ อพ.สธ. - กฟผ. แก่ผู้เข้าเยี่ยมชม
เขื่อนสิริกิติ์ ดังนี้
๒.๑ รับคณะครู นักเรียน โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จังหวัดพิจิตร จ�ำนวน ๑๒๐
คน ร่วมสร้างฝายชะลอน�้ำ จ�ำนวน ๕ ฝาย ในบริเวณพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช
พร้อมเข้าศึกษาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
๒.๒ รับคณะผู้จัดค่ายเยาวชน “รักษ์ทรัพย์” ปีที่ ๔ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัด
พิษณุโลก และร่วมจัดค่ายโดยมีเยาวชนจากโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้าเข้าร่วม จ�ำนวน
๑๗๕ คน ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘
๒.๓ รับคณะเกษตรศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก จ�ำนวน ๘ คน
ได้เข้าส�ำรวจศึกษาความหลากหลาย และโครงสร้างของสังคมพืชในบริเวณพื้นที่
ปกปักพันธุกรรมพืช
๒.๔ จัดนิทรรศการน�ำเสนอ และแนะน�ำโครงการ อพ.สธ. - กฟผ. ในงานวันเจ้าฟ้า
นักพัฒนา เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ทีห่ อประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เมือ่
วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
๒.๕ ร่วมจัดนิทรรศการน�ำเสนอ และแนะน�ำโครงการฯ ในงานโครงการปลูกป่าในป่าปลูก
เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญ
พระชนมายุ ๖๐ พรรษา ณ เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่
๒ - ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
๒.๖ เผยแพร่และแนะน�ำโครงการฯ ให้กับคณะนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์ จ�ำนวน ๑๓๐ คน เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
๓. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ โครงการ อพ.สธ. - กฟผ.
๓.๑ ด�ำเนินการขยายพันธุ์ไผ่พระราชทานซางนวล โดยการตอนกิง่ เป็นจ�ำนวน ๑,๓๒๘
กิ่ง เพื่อสนับสนุนโครงการ ๑ โรงเรียน ๑ สวนไผ่
๓.๒ ร่วมกับชุมชน ผูป้ กครองนักเรียนโรงเรียนบ้านปากปาด จัดกิจกรรมปลูกไผ่พระราชทาน
ซางนวลเฉลิ ม พระเกี ย รติ เนื่ อ งในโอกาสที่ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๕๘ จ�ำนวน ๑๑๐ ต้น ในพื้นที่โรงเรียนบ้านปากปาด
๓.๓ ร่วมกับชุมชน ผูป้ กครองนักเรียนโรงเรียนบ้านซ�ำบ้อ จัดกิจกรรมปลูกไผ่พระราชทาน
ซางนวลเฉลิ ม พระเกี ย รติ เนื่ อ งในโอกาสที่ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา จ�ำนวน ๖๑ ต้น ในพื้นที่
โรงเรียนบ้านซ�ำบ้อ
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๓.๔ ร่วมกับชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนบ้านย่านดู่ โรงเรียนบ้านปากห้วย
ฉลอง โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร โรงเรียนเจริญราษฎร์อปุ ถัมถ์ และผูป้ ฏิบตั ิ
งาน กฟผ. จัดกิจกรรมปลูกไผ่พระราชทานซางนวล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวม ๔๒๐ ต้น ณ โรงเรียน
ชุมชนวิทยาคาร ต�ำบลผาเลือด อ�ำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ ๒๕
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
๓.๕ สืบค้นภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการน�ำพรรณพืชมาใช้ และบันทึกข้อมูลเพือ่ จัดท�ำฐาน
ข้อมูลทรัพยากร จ�ำนวน ๑๗ ชนิด (หม่อน ทุเรียนเทศ และสายพันธุ์กล้วย ๑๕
ชนิด)
๓.๖ จัดกิจกรรมปลูกต้นประดูแ่ ดง และบ�ำรุงรักษาต้นไม้ ภายในเขือ่ นสิรกิ ติ ิ์ ในวันต้นไม้
ประจ�ำปี ๒๕๕๘ จ�ำนวน ๓๓ ต้น เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
๔. ปลูกต้นมเหสักข์ และสักสยามินทร์ ตามโครงการ “รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์ สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
จ�ำนวน ๖๗ ต้น ปัจจุบันมีจ�ำนวนต้นตาย ๓ ต้น เส้นรอบต้นเฉลี่ย ๒๕ เซนติเมตร โดย
ท�ำการเก็บข้อมูลเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
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ตารางแสดงขออมูมูลลต้ตนมเหสั
ริกิตริ์ ิกิติ์
ตารางแสดงข้
มเหสักกขข์เขืเขื่อนสิ
่อนสิ
รหัสตน
RSPG-S ๐๐๐๓๑๗
RSPG-S ๐๐๐๓๑๘
RSPG-S ๐๐๐๓๑๙
RSPG-S ๐๐๐๓๒๐
RSPG-S ๐๐๐๓๔๓
RSPG-S ๐๐๐๓๔๖
RSPG-S ๐๐๐๓๔๗
RSPG-S ๐๐๐๓๔๘
RSPG-S ๐๐๐๓๔๙
RSPG-S ๐๐๐๓๕๐
RSPG-S ๐๐๐๓๕๑
RSPG-S ๐๐๐๓๕๒
RSPG-S ๐๐๐๓๕๓
RSPG-S ๐๐๐๓๕๔
RSPG-S ๐๐๐๓๕๕
RSPG-S ๐๐๐๓๕๖
RSPG-S ๐๐๐๓๕๗
RSPG-S ๐๐๐๓๕๘
RSPG-S ๐๐๐๓๕๙
RSPG-S ๐๐๐๓๖๐
RSPG-S ๐๐๐๓๖๑
RSPG-S ๐๐๐๓๖๒
RSPG-S ๐๐๐๓๖๓
RSPG-S ๐๐๐๓๖๔
RSPG-S ๐๐๐๓๖๕
RSPG-S ๐๐๐๓๖๖
RSPG-S ๐๐๐๓๖๗
RSPG-S ๐๐๐๓๖๘
RSPG-S ๐๐๐๓๖๙
RSPG-S ๐๐๐๓๗๐
RSPG-S ๐๐๐๓๗๒
RSPG-S ๐๐๐๓๗๓
RSPG-S ๐๐๐๓๗๔
RSPG-S ๐๐๐๓๗๕
RSPG-S ๐๐๐๓๗๖
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เสนรอบวง
(เซนติเมตร)
๒๕
๒๘
๓๐
๒๘
๒๗
๒๕
๒๓
๑๒
๑๒
๒๒
๒๔
๓๐
๒๕
๓๒
๓๔
๒๘
๒๒
๓๑
๓๑
๓๐
๑๑
๑๖
๒๔
๓๐
๓๐
๓๐
๓๗
ตาย
๓๓
๑๙
๒๑
๒๐
๒๒
๓๓
๓๑

วันที่บันทึก
๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘
๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘
๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘
๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘
๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘
๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘
๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘
๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘
๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘
๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘
๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘
๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘
๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘
๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘
๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘
๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘
๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘
๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘
๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘
๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘
๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘
๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘
๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘
๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘
๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘
๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘
๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘
๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘
๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘
๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘
๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘
๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘
๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘
๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘
๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘

๔. เรื่องอื่นๆ
๔.๑ จัดโครงการ ๑ โรงเรียน ๑ สายพันธุ์
- จัดพิธลี งนามความร่วมมือระหว่างโรงเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการ อพ.สธ. - กฟผ.
กับเขือ่ นสิรกิ ติ ์ิ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ มีโรงเรียนที่เข้า
ร่วมลงนาม จำ�นวน ๓ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านปากปาด โรงเรียนบ้าน
ซำ�บ้อ และโรงเรียนบ้านย่านดู่

ตารางหนา ๒๗ (ดานบน)

ด�ดําำเนิเนินนการปลู
การปลูกไผกพไผ่ระราชทาน
พระราชทาน
ซางนวล
นวนยน๖ ไดโรงเรี
ซางนวล
จํานวน จ�๖ำโรงเรี
แก ยน ได้แก่
ลําดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖

หนวยงาน / โรงเรียน
โรงเรียนบานปากปาด
โรงเรียนบานซําบอ
โรงเรียนบานยานดู
โรงเรียนบานปากหวยฉลอง
โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร
โรงเรียนเจริญราษฎรอุปถัมภ

จํานวนพื้นที่
๑ ไร
๒ งาน
๑ ไร
๒ งาน
๑ ไร
๑ ไร

จํานวนตน
๑๑๐
๖๑
๕๐
๑๒๐
๑๒๐
๑๓๐

วันที่ปลูก
๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๘
๒ เมษายน ๒๕๕๘
๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

๔.๒ โครงการขยายพันธุ์ไผ่พระราชทานซางนวล ด�ำเนินการขยายพันธุ์ไผ่พระราชทาน
ซางนวล โดยการตอนกิ่ง ได้ด�ำเนินการห่อขุยมะพร้าว จ�ำนวน ๑,๓๒๘ กิ่ง
พร้อมด�ำเนินการติดตามการเจริญเติบโตของราก

ตารางหนา ๒๗ (ดานลาง)

ตารางการดํ
เนินการขยายพันนธุธุ์ไผ่
ไผพ
พระราชทานซางนวล
โดยการตอนกิ
่ง
ตารางการด�
ำเนินาการขยายพั
ระราชทานซางนวล
โดยการตอนกิ
่ง
ลําดับ
วัน / เดือน / ป
๑ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๒ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๓ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘

รวม

ดําเนินการ
หอขุยมะพราว
หอขุยมะพราว
หอขุยมะพราว

จํานวน (กิ่ง)
๕๐๐
๒๘๕
๕๔๓

๑,๓๒๘
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เขื่อนศรีนครินทร์
กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
๑. เส้นทางศึกษาธรรมชาติ มี ๒ เส้นทาง ระยะทาง ๒,๒๓๐ เมตร
๑.๑ ปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติ จ�ำนวน ๒ เส้นทาง โดยการท�ำแผ่นป้าย ๓๐๐
แผ่น ท�ำราวกันตก ๑๐๐ เมตร ป้ายความรู้เรื่องป่า ๔ แผ่น ผังเส้นทาง ๑ แผ่น
ซ่อมบันได ๘ จุด ปลูกไม้เสริม ๑๒๐ ต้น
๑.๒ น�ำคณะนักเรียน โรงเรียนต่างๆ เข้าศึกษาในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ จ�ำนวน ๓๖๐
คน
๒. จัดอบรมให้ความรู้
๒.๑ จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง “การเพาะขยายพันธุ์ไม้ด้วยเนื้อเยื่อ” จ�ำนวน ๑๐๐ คน
๒.๒ จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง “ประโยชน์พืชอาหารท้องถิ่น (ตะคึก)” จ�ำนวน ๑๐๐ คน
๒.๓ ความหลากหลายแมลงในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช เขื่อนศรีนครินทร์ จ�ำนวน
๑๒๕ คน
๓. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ โครงการ อพ.สธ. - กฟผ.
๓.๑ เพาะกล้าพรรณไม้สำ� หรับแจกจ่ายผูส้ นใจน�ำไปปลูก รวมจ�ำนวนทัง้ สิน้ ๑๐,๑๗๔ ต้น
๓.๒ มอบพรรณไม้ให้กับผู้สนใจน�ำไปปลูก จ�ำนวน ๔,๙๕๐ ต้น
๓.๓ สนับสนุนโครงการ อพ.สธ.
- ผู้ปฏิบัติงานเขื่อนศรีนครินทร์ ๑๐๐ คน ร่วมปลูกป่าที่วัดเฉลิมพระเกียรติ
อำ�เภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ปลูกต้นสักทอง มะค่าโมง ประดู่ ฯลฯ
จำ�นวน ๑,๙๐๐ ต้น
- ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ๕,๐๘๓ ต้น ๘๓ พรรษามหาราชินี ตำ�บลแม่กระบุง
อำ�เภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี มีผู้ร่วมกิจกรรม ๕๐๐ คน
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เขื่อนวชิราลงกรณ
กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
๑. เส้นทางศึกษาธรรมชาติ มี ๑ เส้นทาง ระยะทาง ๑,๖๐๐ เมตร
๑.๑ ปรับปรุงและบ�ำรุงรักษาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ จ�ำนวน ๑ เส้นทาง โดยการถาง
ถากวัชพืช
๑.๒ น�ำคณะนักเรียนจากโรงเรียนทองผาภูมวิ ทิ ยา เข้าศึกษาในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
จ�ำนวน ๑๕๕ คน เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และรุ่นที่ ๒ เมื่อ
วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จ�ำนวน ๘๐ คน
๒. จัดอบรมให้ความรู้
๒.๑ จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ และพืชสมุนไพร
แก่คณะนักเรียน โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา จ�ำนวน ๑๕๕ คน ระหว่างวันที่
๑๙ - ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และรุ่นที่ ๒ วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
จ�ำนวน ๘๐ คน โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช การจัดเก็บ
พรรณไม้แห้ง ดอง และการดับไฟป่า
๒.๒ จัดกิจกรรมแนะน�ำโครงการ อพ.สธ. - กฟผ. แก่ผู้เข้าเยี่ยมชมเขื่อนวชิราลงกรณ
จ�ำนวน ๑,๖๐๐ คน
๓. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ โครงการ อพ.สธ. - กฟผ.
๓.๑ จัดท�ำและปรับปรุงเว็บไซต์ของ โครงการ อพ.สธ. - กฟผ. เขื่อนและโรงไฟฟ้า
วชิราลงกรณ โดยเพิ่มชนิดของพันธุ์ไผ่ จ�ำนวน ๑๑ ชนิด
๓.๒ จัดท�ำสื่อแผ่นพับเผยแพร่ จ�ำนวน ๑,๐๐๐ ฉบับ ดังนี้ ๑. กลอยกับภูมิปัญญา
ชาวบ้านปราชญ์ท้องถิ่น ๒. เครือหมาน้อย ๓. มันเลือดนก ๔. โครงการ อพ.สธ.
- กฟผ. ๕. เส้นทางท่องเที่ยวเขือ่ นวชิราลงกรณ ๖. เรือ่ งกล้วยๆ ๗. โครงการ
อพ.สธ. - กฟผ. เขือ่ นวชิราลงกรณ ๘. มันอ้อน ๙. ว่านพระฉิม
๓.๓ จัดท�ำเสียงตามสายในเขื่อนและโรงไฟฟ้าทุกวันพุธ เดือนละ ๑ ครั้ง
๓.๔ จัดรายการวิทยุเผยแพร่โครงการ อพ.สธ. - กฟผ. ทีส่ ถานีวทิ ยุชมุ ชนคนทองผาภูมิ
เดือนละ ๑ ครั้ง
๓.๕ เพาะกล้าพรรณไม้ กัลปพฤกษ์ จ�ำนวน ๒๐๐ ต้น ชงโค ๙๖๐ ต้น หางนกยูงไทย
๓๔ ต้น ตอนต้นเหลืองอินเดีย จ�ำนวน ๓๐ กิ่ง หอมหมื่นลี้ ๑๐ กิ่ง
๓.๖ สนับสนุนโครงการ อพ.สธ. - จังหวัดกาญจนบุรี บ�ำรุงรักษาสวนกล้วย โดยการ
ตัดแต่งใบ และพรวนโคน เช่น ปลูกกล้วย จ�ำนวน ๕๕ ชนิด ชนิดละ ๔ ต้น รวม
จ�ำนวน ๒๒๐ ต้น
๓.๗ สืบค้นภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการน�ำพรรณพืชมาใช้ประโยชน์ และบันทึกข้อมูลเพือ่
จัดท�ำฐานข้อมูลทรัพยากร
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ตารางแสดงข
นมเหสักกข์ข-– สัสักสยามิ
ราลงกรณ
ตารางแสดงข้
อมูลอต้มูลนตมเหสั
สยามินนทรทร์เขื่อเขืนวชิ
่อนวชิ
ราลงกรณ
รหัสตน
มเหสักข RSPG-M ๐๐๐๐๔๒๓
มเหสักข RSPG-M ๐๐๐๐๔๒๔
มเหสักข RSPG-M ๐๐๐๐๔๒๕
มเหสักข RSPG-M ๐๐๐๐๔๒๖
มเหสักข RSPG-M ๐๐๐๐๔๒๗
สักสยามินทร RSPG-S ๐๐๐๐๓๓๗
สักสยามินทร RSPG-S ๐๐๐๐๓๓๘
สักสยามินทร RSPG-S ๐๐๐๐๓๓๙
สักสยามินทร RSPG-S ๐๐๐๐๓๔๐

ความสูง
(เมตร)

๑๐-๑๒

เสนรอบวง
(เซนติเมตร)
๕๐.๐๐
๕๖.๒๐
๕๖.๐๐
๕๕.๐๐
๖๓.๒๐
๖๓.๐๐
๖๘.๐๐
๖๔.๓๐
๕๖.๐๐

วันที่บันทึก
๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘

๓.๘ จัดนิทรรศการ จ�ำนวน ๓ ครั้ง คือ
- จัดนิทรรศการเนือ่ งในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ เขื่อนสิรินธร โดยจัด
นิทรรศการเกี่ยวกับพืชวงศ์กลอย ได้แก่ กลอยมันเลือดนก มันอ้อน มันมือ
เสือ ว่านพระฉิม โดยจัดแสดงบอร์ดหัวของพืชวงศ์กลอย และผลิตภัณฑ์จาก
มันเลือดนก น�ำมาท�ำเป็นไอศกรีมมันเลือดนก
- จัดนิทรรศการวัน CSR DAY วันที่ ๒๘ - ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ ส�ำนักงานกลาง กฟผ. จัดแสดงเกี่ยวกับพืชวงศ์กลอย ได้แก่ กลอย
มันเลือดนก มันอ้อน มันมือเสือ ว่านพระฉิม โดยจัดแสดงบอร์ดหัวของพืช
วงศ์กลอย และผลิตภัณฑ์จากมันเลือดนก น�ำมาท�ำเป็นขนมตะโก้มันเลือดนก
และมันเลือดนกกวน
- จัดนิทรรศการงานลานบ้านลานวัฒนธรรม วันที่ ๓-๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
จัดแสดงเกี่ยวกับกล้วย มันเลือดนก มันอ้อน มันมือเสือ และว่านพระฉิม
๓.๙ กิจกรรมอื่นๆ
- มอบกล้วยให้กับโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ�ำนวน ๕๐ ชนิด รวม ๒๑๖ หน่อ ในเดือน
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เขื่อนสิริกิติ์ จ�ำนวน ๑๓ ชนิด รวม ๑๓ หน่อ ช่วง
เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ และโรงไฟฟ้าน�ำ้ พอง จ�ำนวน ๓๖ ชนิด รวม ๑๐๓
หน่อ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
- สนั บ สนุ น การจั ด นิ ท รรศการ “ทรั พ ยากรไทย : หวนดู ท รั พ ย์ สิ่ ง สิ น ตน”
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมอบต้นกล้วยผา จ�ำนวน ๓๐
ต้น และหน่อกล้วย จ�ำนวน ๓๐๐ หน่อ เพื่อน�ำไปปลูกบริเวณพื้นที่จัดงานของ
กฟผ. เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
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๔. ปลูกต้นมเหสักข์ และสักสยามินทร์ ตามโครงการ “รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์ สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
จ�ำนวน ๙ ต้น ตายจ�ำนวน ๓ ต้น ปัจจุบัน เส้นรอบวงประมาณ ๖๑ เซนติเมตร และ
ปลูกซ่อมวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จ�ำนวน ๓ ต้น เส้นรอบวงประมาณ ๕๔
เซนติเมตร

เขื่อนรัชชประภา
กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
๑. เส้นทางศึกษาธรรมชาติ มี ๑ เส้นทาง ระยะทาง ๑,๗๖๐ เมตร
๑.๑ ปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติ จ�ำนวน ๑ เส้นทาง โดยการซ่อมบ�ำรุงรักษา
เส้นทาง
๑.๒ น�ำคณะเข้าศึกษาในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ จ�ำนวน ๓๒๐ คน เมื่อวันที่ ๑๖
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. จัดอบรมให้ความรู้
๒.๑ จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง ทรัพยากรพืชพรรณและพันธุกรรมพืชกับปัจจัย ๔ ให้แก่
คณะครูนกั เรียน โรงเรียนตาขุนวิทยา โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม โรงเรียนมัธยม
บ้านท�ำเนียบ โรงเรียนคีรีรัฐนิคม จ�ำนวน ๘๐๐ คน เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๕๘
๓. ประชาสัมพันธุ์เผยแพร่ โครงการ อพ.สธ. - กฟผ.
๓.๑ จัดกิจกรรมแนะน�ำโครงการ อพ.สธ. - กฟผ. แก่ผู้เข้าร่วมโครงการปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสัปดาห์
แห่งการรณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อม จ�ำนวน ๕๐๐ คน
๓.๒ สนับสนุนโครงการ อพ.สธ. - จังหวัดกาญจนบุรี โดยการปลูกผักเหลียงและพืช
พื้นเมืองประจ�ำถิ่นภาคใต้ จ�ำนวน ๖๓ ชนิด รวมจ�ำนวน ๖๒๐ ต้น
๓.๓ สืบค้นภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการน�ำพรรณพืชมาใช้ประโยชน์ และบันทึกข้อมูลเพือ่
จัดท�ำฐานข้อมูลทรัพยากร จ�ำนวน ๑๖ ชนิด
๓.๔ จัดบอร์ดกิจกรรมแนะน�ำโครงการ อพ.สธ. - กฟผ. บริเวณที่ท�ำการอ�ำเภอ
บ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในโอกาสการด�ำเนินโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริตามโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายใน
ระดับอ�ำเภอและท้องที่ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
๔. บ�ำรุงรักษาต้นมเหสักข์ สักสยามินทร์ ตามโครงการ “รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์ สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
จ�ำนวน ๙ ต้น ความสูงเฉลี่ย ๑๒.๒๕ เมตร เส้นรอบวงเฉลี่ย ๕๖.๖๗ เซนติเมตร
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ตารางหนา ๓๒

ตารางแสดงขอมูลตนมเหสักข – สักสยามินทร เขื่อนรัชชประภา
ตารางแสดงข้
อมูลต้นมเหสักข์ - สักสยามินทร์ เขื่อนรัชชประภา
รหัสตน
มเหสักข RSPG-M ๐๐๐๐๔๑๘
สักสยามินทร RSPG-S ๐๐๐๐๓๓๔
มเหสักข RSPG-M ๐๐๐๐๔๒๒
มเหสักข RSPG-M ๐๐๐๐๔๑๙
สักสยามินทร RSPG-S ๐๐๐๐๓๓๓
สักสยามินทร RSPG-S ๐๐๐๐๓๓๖
มเหสักข RSPG-M ๐๐๐๐๔๒๑
มเหสักข RSPG-M ๐๐๐๐๔๒๐
สักสยามินทร RSPG-S ๐๐๐๐๓๓๕

ความสูง
(เมตร)
๑๓.๗๐
๑๒.๒๐
๑๑.๙๐
๑๒.๙๐
๑๒.๖๐
๑๒.๓๐
๑๐.๒๐
๑๒.๕๐
๑๒.๑๐

เสนรอบวง
(เซนติเมตร)
๗๘
๗๐
๕๑
๖๓
๖๓
๕๔
๓๖
๔๙
๔๗

วันที่บันทึก
๒๕ กันยายน ๒๕๕๘
๒๕ กันยายน ๒๕๕๘
๒๕ กันยายน ๒๕๕๘
๒๕ กันยายน ๒๕๕๘
๒๕ กันยายน ๒๕๕๘
๒๕ กันยายน ๒๕๕๘
๒๕ กันยายน ๒๕๕๘
๒๕ กันยายน ๒๕๕๘
๒๕ กันยายน ๒๕๕๘

๕. กิจกรรมอื่นๆ
- มอบหน่อกล้วยพันธุ์มะลิอ่องให้กับโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนละ ๒
หน่อ จ�ำนวน ๖ โรงเรียน ดังนี้
๑. โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้านยางโพรง หมู่ที่ ๗ ต�ำบลปากหมาก
อ�ำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒. โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองวาย หมู่ที่ ๗ ต�ำบลตะกุกเหนือ
อ�ำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๓. โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ หมู่ที่ ๑ ต�ำบลบาง
สวรรค์ อ�ำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๔. โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนสิริราษฎร์ หมู่ที่ ๑๖ ต�ำบลละแม อ�ำเภอ
ละแม จังหวัดชุมพร
๕. โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้านสวนเพชร หมูท่ ี่ ๑๕ ต�ำบลละแม อ�ำเภอ
ละแม จังหวัดชุมพร
๖. โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้านกอเตย หมูท่ ี่ ๑๑ ต�ำบลคลองพา อ�ำเภอ
ท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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เขื่อนบางลาง
กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
๑. เส้นทางศึกษาธรรมชาติ มี ๑ เส้นทาง ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร
๑.๑ น�ำผู้เข้าเยี่ยมชม ๕ คณะ เข้าศึกษาในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ จ�ำนวน ๗๒๖ คน
๒. จัดอบรมให้ความรู้
๒.๑ จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าเยี่ยมชม ๔ คณะ จ�ำนวน ๔๒๒ คน
๒.๒ จัดกิจกรรมแนะน�ำโครงการ อพ.สธ. - กฟผ. แก่ผู้เข้าเยี่ยมชมจ�ำนวน ๕๒๐ คน
๓. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ โครงการ อพ.สธ. - กฟผ.
๓.๑ จัดท�ำสื่อแผ่นพับเผยแพร่ ๓ เรื่อง จ�ำนวน ๕๒ ฉบับ
๓.๒ สนับสนุนโครงการ อพ.สธ. - กฟผ. ณ จังหวัดกาญจนบุรี โดยการปลูกกล้วยหิน
ส้มแขก หลุมพอ ศรียะลา ดาหลา เดหลี จ�ำนวน ๖ ชนิด รวมจ�ำนวน ๓๒๐ ต้น
๔. ปลูกต้นมเหสักข์ และสักสยามินทร์ ตามโครงการ “รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์ สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
จ�ำนวน ๙ ต้น ตายจ�ำนวน ๑ ต้น

ตารางหนา ๓๓

ตารางแสดงข้
ตารางแสดองขมูอลมต้ลูนตนมเหสั
มเหสกกัข์ข –- สสักักสสยามิ
ยามนิทนรทร์
เขอืนเขืบ่อางนบางลาง
ลาง
รหสัตน
มเหสกัข
มเหสกัข
มเหสกัข
มเหสกัข
มเหสกัข
มเหสกัข
มเหสกัข
มเหสกัข
มเหสกัข

RSPG-M ๐๐๐๔๐๙
RSPG-M ๐๐๐๔๑๑
RSPG-M ๐๐๐๓๒๖
RSPG-M ๐๐๐๔๐๘
RSPG-M ๐๐๐๓๒๘
RSPG-M ๐๐๐๓๒๕
RSPG-M ๐๐๐๔๑๐
RSPG-M ๐๐๐๓๒๗
RSPG-M ๐๐๐๔๑๒

ความสงู
(เมตร)
๑๔.๒๐
๑๕.๕๒
๑๐.๑๓
๙.๒๕
๙.๓๖
๙.๔๒
๑๓.๔๐
๙.๖๑
ตาย

วันทบีนัทกึ
๗ ตลุาคม ๒๕๕๘
๗ ตลุาคม ๒๕๕๘
๗ ตลุาคม ๒๕๕๘
๗ ตลุาคม ๒๕๕๘
๗ ตลุาคม ๒๕๕๘
๗ ตลุาคม ๒๕๕๘
๗ ตลุาคม ๒๕๕๘
๗ ตลุาคม ๒๕๕๘
๗ ตลุาคม ๒๕๕๘
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เขื่อนอุบลรัตน์
กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
๑. เส้นทางศึกษาธรรมชาติ มี ๒ เส้นทาง ระยะทาง ๘๐๐ เมตร
๒. ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลการด�ำเนินงาน อพ.สธ. - กฟผ. เขื่อนอุบลรัตน์ เนื่องในงาน
“ปลูกป่าในป่าปลูก” เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ณ เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
๓. คณะท�ำงาน อพ.สธ. - กฟผ. ศึกษาดูงาน จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี
๔. น�ำคณะครูและนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนชุมแพศึกษา (วันละ ๑ ห้องเรียน)
เข้าชมเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าเขาน้อย โดยบรรยายเรื่องการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชในพืน้ ทีท่ จี่ ดั เป็นแหล่งท่องเทีย่ วเชิงนิเวศของเขือ่ นอุบลรัตน์ วันละประมาณ ๔๐ คน
รวมคณะที่เข้าชมประมาณ ๑๖๐ คน
๕. จัดท�ำป้ายชื่อผู้ปลูกไม้มงคล ๙ ชนิด ๙ ต้น บริเวณพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
เขื่อนอุบลรัตน์

เขื่อนสิรินธร
กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
๑. เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติ จ�ำนวน 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�ำนวน ๓ ต้น และข่าตะไคร้ เพื่อ
เตรียมประดับตกแต่งสถานที่จัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการโครงการ
อพ.สธ. ปี ๒๕๕๖ ณ เขื่อนศรีนครินทร์
๒.๒ ประชาสัมพันธ์โครงการ อพ.สธ. - กฟผ. โดยการฉายวีดิทัศน์โครงการฯ ให้กับ
คณะเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร
๒.๓ จัดอบรมให้ความรูเ้ รือ่ ง โครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชฯ และการปลูกป่า แก่คณะ
ชุมชนที่ร่วมกิจกรรมปลูกป่าในป่าปลูก จ�ำนวน ๑ ครั้ง
๓. ปลูกต้นมเหสักข์ และสักสยามินทร์ ตามโครงการ “รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์ สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ” เมือ่ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๔ จ�ำนวน
๙ ต้น เส้นรอบวงประมาณ ๑๕ เซนติเมตร
๔. กิจกรรมอื่นๆ จ�ำนวน ๒ ครั้ง
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ตารางหนา ๓๕

ตารางแสดงข้
อมูลอมูต้ลนตมเหสั
สยามินทร
นทร์เขื่อเขืนสิ่อรนสิ
ตารางแสดงข
นมเหสักกข์ข -– สั
สักกสยามิ
ินธรรินธร
รหัสตนไม
มเหสักข RSPG-M ๐๐๐๔๖๑
สักสยามินทร RSPG-S ๐๐๐๐๓๘๐
มเหสักข RSPG-M ๐๐๐๐๔๖๒
มเหสักข RSPG-M ๐๐๐๐๔๕๙
สักสยามินทร RSPG-S ๐๐๐๐๓๗๗
มเหสักข RSPG-M ๐๐๐๐๔๖๓
สักสยามินทร RSPG-S ๐๐๐๐๓๗๙
มเหสักข RSPG-M ๐๐๐๐๔๖๐
สักสยามินทร RSPG-S ๐๐๐๐๓๗๘

ความสูง
(เมตร)
๕.๐๐
๔.๒๐
๐.๘๕
๓.๘๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๒.๔๐
๓.๕๐

วันที่บันทึก
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

- จัดนิทรรศการ อพ.สธ. - กฟผ. ในโอกาสที่รัฐมนตรีสาธารณสุข ตรวจเยี่ยม
โรงพยาบาลสิรินธร เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
- จัดกิจกรรมสร้างจิตส�ำนักการอนุรกั ษ์สร้างฝายชะลอน�ำ้ เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับผืน
ป่า ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชโดยมีชุมชน ต�ำบลนิคมล�ำโดมน้อย ๗ หมู่บ้าน รวม
๙๗ คน จ�ำนวน ๒ ฝาย
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เขื่อนจุฬาภรณ์-ห้วยกุ่ม
กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
๑. เส้นทางศึกษาธรรมชาติ มี ๒ เส้นทาง ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร
๑.๑ ปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติ จ�ำนวน ๑ เส้นทาง โดยการจัดท�ำป้ายแสดง
จ�ำนวน ๕๐ ป้าย
๒. ประชาสัมพันธุ์เผยแพร่ โครงการ อพ.สธ.-กฟผ.
๒.๑ เพาะกล้าพรรณไม้ ชงโค เหลืองปรีดียาธร ส�ำหรับแจกจ่ายผู้สนใจน�ำไปปลูก
ชนิดละ ๔๐๐ ต้น รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น ๘๐๐ ต้น
๒.๒ สืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่นในการน�ำพรรณพืชมาใช้ประโยชน์และบันทึกข้อมูลเพื่อ
จัดท�ำฐานข้อมูลทรัพยากร จ�ำนวน ๓ ชนิด ได้แก่ ว่านหัวแดง ว่านชักมดลูกตัวผู้
ว่านชักมดลูกตัวเมีย
๓. ปลูกต้นมเหสักข์ และสักสยามินทร์ ตามโครงการ “รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์ สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
จ�ำนวน ๙ ต้น จ�ำนวนต้นตาย ๒ ต้น โดยมีความสูงเฉลี่ย ๔ เมตร เก็บข้อมูลเมื่อวันที่
๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ตารางหนา ๓๖

ตารางแสดงข้อมูลต้นมเหสักข์ - สักสยามินทร์
เขื่อนจุ
วยกุเขื่ม่อนจุฬาภรณ – หวยกุม
ตารางแสดงขอมูลตนมเหสั
กขฬ- าภรณ์
สักสยามิ-นห้ทร
รหัสตน

มเหสักข RSPG-M ๐๐๐๐๓๙๓
มเหสักข RSPG-M ๐๐๐๐๓๙๔
มเหสักข RSPG-M ๐๐๐๐๓๙๕
มเหสักข RSPG-M ๐๐๐๐๓๙๖
มเหสักข RSPG-M ๐๐๐๐๓๙๗
สักสยามมินทร RSPG-S ๐๐๐๐๓๑๓
สักสยามมินทร RSPG-S ๐๐๐๐๓๑๔
สักสยามมินทร RSPG-S ๐๐๐๐๓๑๕
สักสยามมินทร RSPG-S ๐๐๐๐๓๑๖
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ความสูง
(เมตร)
๑.๕๐
๔.๐๐
๒.๐๐
๒.๐๐
๒.๐๐
๗.๖๐
๘.๓๐
ตาย
ตาย

วันที่บันทึก
๒๙ มกราคม ๒๕๕๙
๒๙ มกราคม ๒๕๕๙
๒๙ มกราคม ๒๕๕๙
๒๙ มกราคม ๒๕๕๙
๒๙ มกราคม ๒๕๕๙
๒๙ มกราคม ๒๕๕๙
๒๙ มกราคม ๒๕๕๙
๒๘ กันยายน ๒๕๕๖
๒๘ กันยายน ๒๕๕๖

เขื่อนน�้ำพุง
กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
๑. เส้นทางศึกษาธรรมชาติ มี ๑ เส้นทาง ระยะทาง ๓,๐๐๐ เมตร
๑.๑ น�ำคณะนักเรียนและเยาวชนเข้าศึกษาเส้นทางศึกษาธรรมชาติและเยีย่ มชมแปลง
จ�ำนวน ๔๖ คน
๒. จัดอบรมให้ความรู้
๒.๑ จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง “การสร้างจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช” 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

ตารางหนา ๓๗

ตารางแสดงข้
มูลต้นงมเหสั
ข์ - กสัขก–สยามิ
นทร์นทรเขืเขื่อนน�
ตารางแสดงข
อมูลอความสู
ของตนกมเหสั
สักสยามิ
่อนน้้ำําพุพุง
รหัสตน
สักสยามินทร
สักสยามินทร
สักสยามินทร
สักสยามินทร
สักสยามินทร

RSPG-S๐๐๐๐๓๒๑
RSPG-S๐๐๐๐๓๒๓
RSPG-S๐๐๐๐๓๒๔
RSPG-M๐๐๐๐๔๐๓
RSPG-M๐๐๐๐๔๐๗

ความสูง
(เมตร)
๗.๒๐
๗.๕๐
๖.๕๐
๓.๐๐
๔.๗๐

วันที่บันทึก
๙ ตุลาคม ๒๕๕๘
๙ ตุลาคม ๒๕๕๘
๙ ตุลาคม ๒๕๕๘
๙ ตุลาคม ๒๕๕๘
๙ ตุลาคม ๒๕๕๘
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โรงไฟฟ้าล�ำตะคองชลภาวัฒนา
กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
๑. เส้นทางศึกษาธรรมชาติ มี ๑ เส้นทาง ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร
๑.๑ ปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติ จ�ำนวน ๑ เส้นทาง
๑.๒ บ�ำรุงรักษาพืชสมุนไพรด้วยจุลนิ ทรียช์ วี ภาพ และผลิตปุย๋ ชีวภาพได้ จ�ำนวน ๑ ตัน
๒. อบรมส่งเสริมอาสาสมัครชุมชนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ อพ.สธ. - กฟผ.
๒.๑ น�ำคณะอาสาสมัครชุมชนเข้าศึกษาเยี่ยมชมแปลง จ�ำนวน ๖๐ คน
๒.๒ น�ำคณะอาสาสมัครเยาวชนและนักเรียนเข้าศึกษาเยี่ยมชมแปลง จ�ำนวน ๖๐ คน
๒.๓ น�ำชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเข้าศึกษาเส้นทางธรรมชาติและเยีย่ มชมแปลง จ�ำนวน ๕๐ คน
๓. จัดอบรมให้ความรู้
๓.๑ จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง “การสร้างจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช” แก่คณะ
อาสาสมัครชุมชนและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. จ�ำนวน ๖๐ คน เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๕๘
๓.๒ จัดอบรมให้ความรูเ้ รือ่ ง “การสร้างจิตส�ำนึกในการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืช” แก่อาสา
สมัครเยาวชนและนักเรียน จ�ำนวน ๖๐ คน เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.
๒๕๕๘
๔. ปลูกต้นมเหสักข์ และสักสยามินทร์ ตามโครงการ “รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์ สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
จ�ำนวน ๙ ต้น

ตารางแสดงข้อมูลต้นมเหสักข์ - สักสยามินทร์
ฒานาลําตะคองชลภาวัฒนา
ตารางแสดงขอมูลตนโรงไฟฟ้
มเหสักข า–ล�สัำกตะคองชลภาวั
สยามินทร โรงไฟฟ
รหัสตน
สักสยามินทร
มเหสักข
มเหสักข
มเหสักข
มเหสักข
สักสยามินทร
มเหสักข
สักสยามินทร
สักสยามินทร
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RSPG-S ๐๐๐๐๓๘๔
RSPG-M ๐๐๐๐๔๖๗
RSPG-M ๐๐๐๐๔๖๕
RSPG-M ๐๐๐๐๔๖๘
RSPG-M ๐๐๐๐๔๖๔
RSPG-S ๐๐๐๐๓๘๑
RSPG-M ๐๐๐๐๔๖๖
RSPG-S ๐๐๐๐๓๘๒
RSPG-S ๐๐๐๐๓๘๓

ความสูง
(เซนติเมตร)
๔๖๕
๖๒๕
๖๒๕
๕๑๐
๓๙๐
๔๕๐
๒๘๑
๒๖๖
๑๖๙

เสนรอบวง
(เซนติเมตร)
๒๓.๕
๓๗.๐
๓๘.๐
๓๐.๐
๒๒.๐
๒๗.๐
๑๓.๐
๑๒.๐
๐๐.๐

วันที่บันทึก
๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘

ตารางหนา ๓๙

ตารางแสดงจ�
าเยี่ยกมชมเส้
นทางศึและเข
กษาธรรมชาติ
ตารางแสดงจํ
านวนคนที่เขำานวนคนที
เยี่ยมชมเส่เนข้ทางศึ
ษาธรรมชาติ
ารับอบรมฟงบรรยาย
และเข้ารับอบรม ฟังโครงการ
บรรยายอพ.สธ.
โครงการ
- กฟผ. พ.ศ. ๒๕๕๘
- กฟผ.อพ.สธ.
พ.ศ. ๒๕๕๘
พื้นที่สนองพระราชดําริ
เขื่อนภูมิพล
เขื่อนสิริกิติ์
เขื่อนศรีนครินทร
เขื่อนวชิราลงกรณ
เขื่อนรัชชประภา
เขื่อนบางลาง
เขื่อนอุบลรัตน
เขื่อนสิรินธร
เขื่อนจุฬาภรณ-หวยกุม
เขื่อนน้ําพุง
โรงไฟฟาลําตะคองชลภาวัฒนา

รวม

จํานวนคนที่เยี่ยมชม
และไดรับความรูจาก อพ.สธ. - กฟผ.
๑,๙๗๑
๓๐๓
๑๗,๐๖๑
๑,๖๐๐
๑๗๐
๑,๙๖๕
๑๐๔
๖,๑๕๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๗๐

๒๙,๖๙๔
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ส่วนกลาง ผู้ช่วยโรงไฟฟ้าพลังน�้ำ กฟผ.
๑. ค่ายรักษ์ทรัพย์
		 วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โครงการ อพ.สธ. - กฟผ. ร่วมกับมหาวิทยาลัย
นเรศวร ได้จดั ค่ายรักษ์ทรัพย์ ปีท่ี ๔ โดยมี นายวรพจน์ วรพงศ์ ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการเขือ่ น
สิริกิติ์ - บริหาร เป็นประธาน และ ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผูก้ ล่าวรายงาน มีวตั ถุประสงค์เน้นสร้างจิตส�ำนึก
การอนุรักษ์ และสืบทอดการบริหารจัดการป่าชุมชนแก่เยาวชน จ�ำนวน ๑๕๐ คน โดย
มีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน ๖ โรงเรียน
๒. ค่ายวิจัยน้อย
		 วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง ผู้อ�ำนวยการเขื่อนภูมิพล
ได้เป็นประธานการเปิดอบรมค่ายวิจัยน้อยปี ๒ : เยาวชนวัยกล้า ไขว่คว้างานวิจัย ใส่ใจ
ชุมชน โดยมี ดร.กวินธร เสถียร ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัย
นเรศวร เป็นผู้กล่าวรายงาน มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน ๓ โรงเรียน ได้แก่
โรงเรียนสามเงาวิทยาคม โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม และโรงเรียนผดุงปัญญา
๓. ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเข้าโครงการ อพ.สธ.
		 วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะผู้บริหาร กฟผ. เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีรองผู้อ�ำนวยการ อพ.สธ.
นายพรชัย จุฑามาศ กล่าวถวายรายงานและเบิก นายประภาส วิชากูล รองผู้ว่าการ
เชื้อเพลิง กฟผ. ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน จ�ำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
๔. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ
		 อพ.สธ. - กฟผ. ร่วมจัดนิทรรศการเพือ่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ในวันคล้ายวันสถาปนา
กฟผ. และ CSR DAY ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องกระจก
อาคารประชาสัมพันธ์ ส�ำนักงานกลาง กฟผ.
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- อพ.สธ. - กฟผ. ประชุม - ศึกษาดูงาน
- จัดท�ำวีดิทัศน์เรื่อง “โครงการ อพ.สธ. - กฟผ.”
- จัดท�ำแผ่นพับ อพ.สธ. - กฟผ.
- จัดท�ำแผ่นพับ “เรื่องยางนา”
๕. โครงการปลูกป่าในป่าปลูก
		 จั ด โครงการ “ปลู ก ป่ า ในป่ า ปลู ก” เฉลิ ม พระเกี ย รติ ๖๐ พรรษา สมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ ๒-๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ เขื่อนสิรินธร และจัดพิธีเปิดในวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีนายสุนชัย ค�ำนูณ
เศรษฐ์ ผู้ว่าการ กฟผ. และนายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็น
ประธานพิธเี ปิดโครงการปลูกป่าในป่าปลูกเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา บนพืน้ ที่ ๓,๕๐๐
ไร่ รอบเขื่อนสิรินธร
		 นอกจากนี้ ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน และประชาชน จ�ำนวนกว่า
๕,๐๐๐ คน ปลูกต้นไม้ จ�ำนวน ๖,๐๐๐ ต้น ได้แก่ เสลา อินทนิล พะยูง มะค่าโมง แดง
ล�ำดวน ยางนา และตะเคียนทอง ปล่อยพันธุ์ปลาบึกจ�ำนวน ๒๖๑ ตัว และปล่อยพันธุ์
กุ้งก้ามกรามจ�ำนวนกว่า ๔๐,๐๐๐ ตัว
		 เปิดนิทรรศการ อพ.สธ. - หน่วยงานทีร่ ว่ มสนองพระราชด�ำริฯ โดยจัดซุม้ นิทรรศการ
จ�ำนวน ๑๘ หน่วยงาน ประกอบด้วยโครงการ อพ.สธ. - กฟผ. ๑๑ แห่ง คือ เขื่อนภูมิพล
เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนวชิรลงกรณ เขื่อนรัชชประภา เขื่อนบางลาง เขื่อน
อุบลรัตน์ เขื่อนน�้ำพุง เขื่อนจุฬาภรณ์-ห้วยกุ่ม เขื่อนสิรินธร โรงไฟฟ้าล�ำตะคองชลภา
วัฒนา และ อพ.สธ. - หน่วยงานทีร่ ว่ มสนองพระราชด�ำริฯ ได้แก่ โครงการ อพ.สธ.
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สวนสัตว์อุบลราชธานี
โรงเรี ย นวาริ น ช� ำ ราบ โรงเรี ย นสิ ริ น ธรวิ ท ยานุ ส รณ์ และกลุ ่ ม แพท่ อ งเที่ ย วท้ า ย
เขื่อนสิรินธร
		 ภายในงานมีซุ้มจ�ำหน่ายสินค้าโอทอป จ�ำนวน 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�ำรงสืบต่อไปได้อย่างสมบูรณ์ และมี
เสถียรภาพ
ตลอดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ อพ.สธ. - กฟผ. (พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘)
ในพืน้ ทีป่ กปัก และพืน้ ทีป่ ลูกรักษาพันธุ์ไม้รอบเขือ่ นและโรงไฟฟ้าทัง้ ๑๒ แห่ง มีความอุดม
สมบูรณ์ทางระบบนิเวศเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตที่
อาศัยอยู่ในพื้นที่ ไล่เรียงตั้งแต่สัตว์ป่าทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก รวมไปถึงเห็ดราที่พบ
มากมายหลายประเภท
หนึ่งในตัวอย่างพื้นที่เขื่อนที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งคือ
เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ จากการส�ำรวจพบว่า 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�ำหรับสัตว์ปกี อาทิ นก ก็มมี ากมายหลายตระกูล โดยเป็นทัง้ นกประจ�ำถิน่ ทีส่ ะท้อน
ถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืน้ ที่ เช่น นกเงือก นกแก๊ก นกขุนแผนอกสีสม้ นกขุนแผนหัวแดง
นกสาลิกาเขียว นกติ๊ดสุลต่าน นกแซวสวรรค์ นกแอ่นฟ้าหงอน เหยี่ยวรุ้ง นกบั้งรอกใหญ่
นกจาบคาเคราน�้ำเงิน นกโพระดกหูเขียว นกหัวขวานใหญ่หงอนเหลือง นกพญาไฟใหญ่
นกปรอดทอง นกปรอดหัวโขน นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ นกขมิ้นหัวด�ำใหญ่ นกปีกลาย
สก๊อต นกขุนแผน และนกกางเขนดง เป็นต้น
นอกจากนีแ้ ล้ว เขือ่ นจุฬาภรณ์ยงั เป็นทีพ่ กั อาศัยของ
นกอพยพบางชนิดอีกด้วย เช่น เหยีย่ วกิง้ ก่าสีดำ� เหยีย่ ว
หน้าเทา นกกะเต็นหัวด�ำ นกขมิ้นท้ายทอยด�ำ นกจับ
แมลงจุกด�ำ
ขณะเดียวกันสิ่งที่ขาดไปไม่ได้
แต่มักถูกมองข้ามในระบบนิเวศ คือ
กลุ่มผู้ย่อยสลาย อย่าง “เห็ดรา” ซึ่งนับ
ว่ามีความส�ำคัญในระบบนิเวศอย่างยิ่ง
เพราะส่ ว นใหญ่ ท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น ผู ้ ย ่ อ ย
อินทรีย์สาร
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ในกรณีของเขื่อนจุฬาภรณ์นั้น เห็ดราขนาดใหญ่ส่วนมากที่
พบเป็นเห็ดราในไฟลัมเบสิดิโอไมโคตา (Basidiomycota) ทั้งที่ด�ำรง
ชีพแบบอิสระ หรือมีความสัมพันธ์กบั ต้นไม้ใหญ่ในลักษณะการพึง่ พา
แบบต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ โดยที่ต้นไม้ให้ที่อยู่อาศัยกับเห็ดราบาง
ชนิดในไฟลัมนี้ ขณะเดียวกันเห็ดราไฟบางชนิดในไฟลัมนีเ้ องก็สง่ เสริม
การเจริญเติบของต้นไม้ในแง่ของการส่งผ่านธาตุอาหารบางชนิด และอาจท�ำให้ต้นไม้มี
ความต้านทานต่อเชื้อสาเหตุโรคพืช และสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้
นอกจากนี้ เห็ดบางชนิดน�ำมาบริโภคเป็นอาหาร บางชนิดเป็น
สมุนไพรน�ำมาใช้ ประโยชนในแง่ของการใช้ควบคุมโรคพืช เช่น ใช้เห็ด
เรืองแสงควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม เป็นต้น

จากความหลากหลายทางชีวภาพนีจ้ ะเห็นชัดเจนได้วา่ เป็นจุด
เริม่ ต้นของสรรพชีวติ ควรค่าแก่การให้อยูค่ กู่ บั คนรุน่ หลังไปอีกตราบ
นานเท่านาน
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