สวนชุมชน กฟผ. จะนะ
E C O

F O R E S T

P A R K

ความเป็นมา

วัตถุประสงค์

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีความประสงค์ให้มีพื้นที่กันชน
(Buffer Zone) ระหว่างโรงไฟฟ้าจะนะกับหมูบ่ า้ นทีต่ ดิ กับโรงไฟฟ้าจะนะ และเพิม่ พืน้ ที่
สีเขียวให้กับโรงไฟฟ้าจะนะ คณะกรรมการกำกับยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์และ
งานมวลชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าจะนะ ซึง่ เป็นผูบ้ ริหารงานด้าน CSR ของโรงไฟฟ้าจะนะ
และโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 2 จึงเสนอให้มีการสร้างสวนชุมชนในพื้นที่
รอยต่อระหว่างบ้านควนหัวช้าง และพื้นที่ กฟผ. เพื่อกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ของ
พื้นที่และจัดแบ่งให้มีความเหมาะสม โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและตกแต่ง
ภูมิทัศน์ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ร่มรื่น มีความปลอดภัย เป็นที่พักผ่อนและ
ออกกำลังกายให้แก่ชมุ ชนโดยรอบและผูป้ ฏิบตั งิ าน ทัง้ นี้ ต้องให้ชมุ ชนสามารถเข้าใช้
พื้นที่ได้โดยสะดวก และมีลานกีฬาและพื้นที่ทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความใกล้ชิด
และความผูกพันระหว่าง กฟผ. กับชุมชน รวมทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้
กฟผ.
ทั้งนี้ กฟผ. ได้เข้าหารือกับชุมชนถึงแนวคิดด้านการออกแบบและรูปแบบ
หรือลักษณะของสวนที่จะสร้างขึ้น เพื่อให้เป็นสถานที่ซึ่งตอบโจทย์ต่อความต้องการ
ด้านต่างๆ และนำมาปรับปรุงการออกแบบให้สอดรับกับความต้องการทุกๆ ด้าน ถือเป็น
การผสมผสานความต้องการและข้อวิตกกังวลของชุมชนเข้าไปกับการออกแบบ
กล่าวคือ ไม่ถมพื้นที่สวนให้สูงไปกว่าถนนในหมู่บ้าน มีคลองผันน้ำที่กว้างไม่ต่ำกว่า
20 เมตร เพือ่ ให้มกี ารระบายน้ำได้สะดวกในช่วงฤดูนำ้ หลาก มีแหล่งน้ำสำหรับตกปลา
เส้นทางเดิน/วิ่ง สนามกีฬา ประกอบด้วย สนามตะกร้อ สนามวอลเลย์บอลและลาน
อเนกประสงค์ รวมทั้งมีสนามหญ้าซึ่งจัดให้เป็นสนามฟุตบอลขนาดเล็ก มีไฟฟ้า
แสงสว่าง ตลอดจนลานจอดรถ

เพื่อเพิ่มพื้นที่กันชนและพื้นที่สีเขียวให้กับโรงไฟฟ้าจะนะ โดยกำหนดเขตการ
ใช้ประโยชน์ของพื้นที่และจัดแบ่งให้มีความเหมาะสม รวมทั้งตกแต่งภูมิทัศน์รอบๆ
โรงไฟฟ้าจะนะให้มคี วามเป็นระเบียบเรียบร้อยร่มรืน่ มีความปลอดภัย เป็นภาพลักษณ์
ที่ดีต่อ กฟผ. และยังเป็นที่พักผ่อน และออกกำลังกายให้แก่ชุมชนโดยรอบ และ
ผู้ปฏิบัติงาน
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พื้นที่ สวนชุมชน กฟผ. จะนะ

พื้นที่ก่อสร้าง
ส่วนก่อสร้างป่าเชิงนิเวศ (Eco Forest) 23 ไร่

ป่าเชิงนิเวศ (Eco Forest) คือ ป่าไม้สร้างเลียนแบบธรรมชาติ ปลูกไม้คละกัน

หลายสายพันธ์ุ มีสาระสำคัญ 3 ข้อ คือ
1. ใช้พนั ธ์ไุ ม้ดง่ั เดิม
2. มีความหลากหลายทางชีวภาพ
3. ดินที่ใช้ปลูกต้องมีความอุดมสมบรูณ์ (ทำได้โดยการเตรียมดิน)

มีหลักสำคัญ 5 ข้อ คือ สำรวจพันธ์ุไม้ดั่งเดิม เพาะกล้าไม้จากเมล็ด เตรียมเนินดิน
นำกล้าไม้ชบุ น้ำก่อนปลูก และคลุมด้วยฟางเพือ่ รักษาความชืน้ ความหนาแน่นของต้นไม้
4-5 ต้นต่อ 1 ตารางเมตร (ตร.ม) ซึ่งสำหรับการดูแลรักษาป่าเชิงนิเวศนั้นจะต้องการ
การดูแลเพียงในช่วง 3 ปีแรก หลังจากนั้นป่าเชิงนิเวศจะเจริญเติบโตด้วยตัวเองเพราะ
เป็นไม้พื้นเมือง จึงสามารถทนต่อภูมิอากาศในท้องถิ่นได้ดี อีกทั้งยังมีศักยภาพใน
การดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

แผนผัง สวนชุมชน กฟผ. จะนะ

พืน้ ทีก่ อ่ สร้าง Eco Forest ใช้พื้นที่ก่อสร้างจำนวน 23 ไร่ (ไม่รวมคลองระบายน้ำ)

แบ่งพื้นที่ใช้สอยได้เป็น 3 ส่วน
1. ส่วนป่าเชิงนิเวศ (Eco Forest) และบ่อน้ำพร้อมทางเดินในสวนพื้นที่ 18.5
ไร่ ออกแบบเป็นเนินดินธรรมชาติ ระดับความสูงที่ +1.00 ถึง +1.50 ม.(รทก)
2. ส่วนสนามกีฬากลางแจ้งพื้นที่ 1.5 ไร่ แบ่งเป็นสนามบาสเกตบอลขนาด
มาตรฐาน จำนวน 2 สนาม สนามวอลเลย์บอลขนาดมาตรฐาน จำนวน 2 สนาม
สนามตะกร้อขนาดมาตรฐาน จำนวน 1 สนาม ทั้งหมดก่อสร้างเป็นลานคอนกรีตหนา
10 เซนติเมตร ระดับความสูงที่ +2.25 เมตร (รทก)
3. ส่วนถนนและที่จอดรถ( Parking Area) พื้นที่ 3 ไร่เป็นถนน Asphaltic
Concrete ผิวทางกว้าง 6 เมตร ลานจอดรถพื้นปูบล็อก CPAC ระดับความสูงเฉลี่ยที่
+2.25 เมตร (รทก)
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แนวความคิดในการปลูกต้นไม้ในพื้นที่
1. ขุดล้อมตันไม้ที่มีอยู่ในพื้นที่เดิม แล้วนำมาจัดวางใหม่
2. ไม้ยืนต้น ใช้ต้นไม้โตที่มีขนาดความสูงประมาณ 3-4 เมตร จำนวน 16 ชนิด
3. ไม้ป่านิเวศ (Eco Forest) ใช้กล้าไม้ปลูก มีจำนวน 18 ชนิด ปลูกกระจายตามที่
ออกแบบ

4

ขั้นตอนการเตรียมการปลูกป่าเชิงนิเวศ
1. สำรวจพันธุ์ไม้ในท้องถิ่นสำหรับปลูก โดยสำรวจจากพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า เช่น วัด
มัสยิด โรงเรียน เพราะจะเป็นสถานที่ที่เหลือพันธุ์ไม้ท้องถิ่นอยู่เป็นจำนวนมาก
2. การคัดเลือกชนิดพันธุ์ไม้ที่จะปลูก ทั้งไม้ยืนต้นและไม้พุ่ม เพื่อสร้างให้เกิดระบบ
นิเวศคล้ายธรรมชาติมากที่สุด
3. กล้าที่จะนำมาปลูกต้องเป็นกล้าที่เพาะจากเมล็ดเท่านั้น
4. การเตรียมพื้นที่เนินดิน ต้องมีการทดสอบดินดูว่า มีธาตุอาหารเพียงพอสำหรับ
การเจริญเติบโตในช่วง 3 ปีแรก หลังจากนั้นป่านิเวศจะเจริญเติบโตได้ด้วยตนเอง
เพราะเป็นไม้พื้นถิ่น
5. การปลูกกล้าในถุงพลาสติก กล้าไม้จะต้องมีระบบรากแข็งแรง มีความสูง 0.80 1.00 เมตร เพื่อให้ต้นไม้พร้อมสำหรับปลูกในช่วงแรก
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รายการต้นกล้า (ไม้ป่า)
ลำดับ

ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์

ขนาดต้นไม้

จำนวน

1

พะยอม

Shorea roxburghii

สูง 0.30 - 1.00

2,000 ต้น

2

มะขามป้อม

Phyllontus emblica L.

สูง 0.30 - 1.00

5,000 ต้น

3

จามจุรี

Samanea saman

สูง 0.30 - 1.00

2,000 ต้น

4

ยางนา

Dipterocarpus alatus

สูง 0.30 - 1.00

2,000 ต้น

5

ประดู่บ้าน

Pterocarpus indicus Willd.

สูง 0.30 - 1.00

3,000 ต้น

6

พะยูง

Dalbergia cochinchinennsis

สูง 0.30 - 1.00

3,000 ต้น

7

หว้า

Syzygium cumini

สูง 0.30 - 1.00

2,500 ต้น

8

ขี้เหล็ก

Senna siamea (Lam.)

สูง 0.30 - 1.00

6,500 ต้น

9

มะขาม

Tamarindus indica L.

สูง 0.30 - 1.00

6,500 ต้น

10

มะม่วง

Mangiferra indica L.

สูง 0.30 - 1.00

6,500 ต้น

11

กระถินเทพา

Alcacai mangium

สูง 0.30 - 1.00

3,500 ต้น

12

สารภี / กระทิง

Calophyllum inophyllum L.

สูง 0.30 - 1.00

2,000 ต้น

13

สารภีทะเล

Calophyllum inophyllum L.

สูง 0.30 - 1.00

2,000 ต้น

14

มะหาด

Artocarpus lacucha

สูง 0.30 - 1.00

5,000 ต้น

15

มะกอกน้ำ

Elaeocarpus hygrophilus

สูง 0.30 - 1.00

2,000 ต้น

16

อินทนิลน้ำ

Lagerstroemia speciosa

สูง 0.30 - 1.00

2,000 ต้น

17

กันเกรา

Fagraea fragrans

สูง 0.30 - 1.00

1,500 ต้น

18

มะม่วงหิมพานต์

Anacardium occidentale

สูง 0.30 - 1.00

3,000 ต้น
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ตัวอย่างพันธุ์ไม้

รายการต้นไม้ยืนต้น
ลำดับ

ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์

1

สารภี

Mammea Siamensis

2” สูง 3.00 ม.

15 ต้น

2

มะขามป้อม

Phyllanthus embllea L.

3” สูง 4.00 ม.

12 ต้น

3

ขี้เหล็ก

Senna siamea (Lam.)

3” สูง 4.00 ม.

26 ต้น

4

สะเดาบ้าน

Aradirachta indica

3” สูง 4.00 ม.

17 ต้น

5

จามจุรี

Samanea saman

2” สูง 4.00 ม.

9 ต้น

6

สารภีทะเล / กระทิง Calophyllum inophyllum L.

2” สูง 4.00 ม.

6 ต้น

7

พะยูง

Delbergla cochinchinensis

4” สูง 4.00 ม.

20 ต้น

8

หยีทะเล

Derris indica

2” สูง 3.00 ม.

10 ต้น

9

มะหาด

Artocarpus lacucha

3” สูง 4.00 ม.

11 ต้น

10

กระถินเทพา

Alcacia mangium

2” สูง 3.00 ม.

12 ต้น

11

มะขาม

Tamarindus indica L.

3” สูง 4.00 ม.

18 ต้น

12

ประดู่บ้าน

Pterocarpus indicus Willd.

2” สูง 3.00 ม.

32 ต้น

13

พะยอม

Shorea roxburghii

3” สูง 3.00 ม.

30 ต้น

14

มะม่วง

Mangifera indica L.

3” สูง 3.00 ม.

13 ต้น

15

หว้า

Syzygium cumini

3” สูง 4.00 ม.

35 ต้น

16

ยางนา

Dipterocarpus alatus

3” สูง 4.00 ม.

15 ต้น
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ขนาดต้นไม้

จำนวน

ชือ่ พันธุไ์ ม้
ต้นจามจุรี
ชือ่ วิทยาศาสตร์ Samanea Saman (Jacq)
Merr.

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

รากจามจุรีมีระบบเป็นรากแก้ว และแตก
รากแขนงออกด้านข้าง รากแขนงมักแทงออกตาม
แนวนอนขนานกับผิวดินในระดับตื้นที่อาจยาวได้มากกว่า 10 เมตร เพื่อเป็นฐานพยุง
ลำต้นที่มีลักษณะทรงพุ่มกว้างใหญ่ ลำต้นมีลักษณะค่อนข้างกลม ใบมีลักษณะเป็น
ใบประกอบแบบขนนก โคนใบเล็ก ปลายใบมนกว้าง ประกอบด้วยก้านใบหลัก และก้าน
ใบย่อย โดยก้านใบหลักจะแทงออกบริเวณปลายกิ่ง เรียงสลับข้างกัน ออกดอกเป็นช่อ
แทงออกบริเวณปลายกิ่งเหนือซอกใบ มีก้านช่อดอกยาว กลีบดอกสั้นเล็ก สีเหลือง
เมื่อดอกบานจะแตกก้านเกสรออกมาให้เห็นเป็นสีสวยงาม

ชือ่ พันธุไ์ ม้
ต้นหว้า
ชือ่ วิทยาศาสตร์ Syzygium cumini (L.)
Skeels

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ลักษณะต้นไม้เป็นไม้ยนื ต้นสูง 10-35 เมตร
เปลือกต้นค่อนข้างเรียบมีสีน้ำตาล ใบเดี่ยวออก
ตรงข้ามกัน รูปไข่หรือรูปรีกว้าง 3-7 เซนติเมตร ยาว 8-14 เซนติเมตร มีจุดน้ำมันที่
บริเวณขอบใบ ดอกช่อสีขาวหรือสีเหลืองอ่อน ออกทีซ่ อกใบหรือปลายยอด ฐานรองดอก
เป็นรูปกรวย กลีบเลีย้ ง 4 กลีบ กลีบดอก 4 กลีบ เกสรตัวผูม้ จี ำนวนมาก ออกดอก
และติดผลราวเดือนธันวาคม-มิถุนายน ผลเป็นผลสด รูปรีแกมรูปไข่ ฉ่ำน้ำ มีสีม่วงดำ
ผิวเรียบมันมีขนาด 1 เซนติเมตร มีคุณค่าทางโภชนาการสูงเพราะลูกหว้านั้นอุดม
ไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุอย่างวิตามินซี ฟอสฟอรัส แคลเซียม และคาร์โบไฮเดรต
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ชือ่ พันธุไ์ ม้
พะยอม
ชือ่ วิทยาศาสตร์ Shorea roxburghii G. Don
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

พะยอมเป็นต้นไม้ที่ในประเทศไทยสามารถ
พบได้ตามป่าเบญจพรรณแล้งและชื้น หรือป่าดิบ
แล้งทั่วไป พะยอมเป็นไม้ต้นสูง 15-30 เมตร
เปลือกสีเทาเข้มแตกเป็นร่อง ใบเดีย่ วออกสลับ รูปขอบขนานกว้าง 3.5-6.5 เซนติเมตร
ยาว 8-15 เซนติเมตร ปลายมนหรือเป็นติ่งสั้นๆ โคนมน ขอบเป็นคลื่นผิวเกลี้ยงมัน
ดอกสีขาว กลิ่นหอมจัดออกเป็นช่อใหญ่ตามกิ่งและปลายกิ่ง กลีบเลี้ยง 5 กลีบ โคน
เชื่อมติดกัน กลีบดอก 5 กลีบ เรียงเวียนกันแบบกังหัน เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลาง 1-2
เซนติเมตร เกสรตัวผู้ 15 อัน ผลทรงรีกว้างประมาณ 1 เซนติเมตร ยาวประมาณ 2
เซนติเมตร กลีบเลี้ยงเจริญไปเป็นปลีกยาว 3 ปลีกสั้น 2 ปลีกคล้ายผลยาง

ชือ่ พันธุไ์ ม้
อินทนิลน้ํา
ชือ่ วิทยาศาสตร์ Lagerstroemia speciosa
(L.) Pers.

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

จัดเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่
เจริญเติบโตเร็วหากปลูกในที่เหมาะสม ต้นมีความ
สูงประมาณ 5-20 เมตร ลำต้นเล็กและมักคดงอ แต่พอใหญ่ขึ้นจะเปลาตรง เป็นไม้
ผลัดใบ แต่ผลิใบใหม่ได้ไว มักมีกิ่งใหญ่แตกจากลำต้นสูงเหนือจากพื้นดินขึ้นมาไม่มาก
จึงมีเรือนยอดที่แผ่กว้างเป็นพุ่มคล้ายลักษณะรูปร่มและคลุมส่วนโคนต้นเล็กน้อยเท่านั้น
มีดอกขนาดใหญ่ มีหลายสี เช่น สีม่วงอมชมพู สีม่วงสด หรือ ม่วงล้วน ออกดอกรวมกัน
เป็นช่อใหญ่ตามปลายกิ่งหรือตามง่ามใบ ปลายกิ่ง มีความยาวถึง 30 เซนติเมตร ส่วน
บนสุดของดอกตูมจะมีตุ่มกลม ๆ เล็ก ๆ ตั้งอยู่ตรงกลาง

ชือ่ พันธุไ์ ม้
ต้นยางนา
ชือ่ วิทยาศาสตร์ Dipterocarpus alatus
Roxb. ex G.Don

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

มีความสูงของต้นได้ถงึ 50 เมตร เรือนยอด
เป็นพุม่ กลมทึบ โคนต้นมักเป็นพูพอน ลำต้นมีลกั ษณะ
เปลาตรง เปลือกต้นเกลี้ยงเป็นสีออกเทาอ่อน หลุดลอกออกเป็นชิ้นกลมๆ เนื้อไม้เป็น
สีน้ำตาลแดง เสี้ยนตรง เนื้อหยาบ ส่วนตามกิ่งอ่อนและยอดอ่อนมีขน และมีรอย
แผลใบเห็นได้ชัด ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ด ลักษณะของใบเป็นรูปไข่แกมรูป
ขอบขนาน ปลายใบสอบทู่ โคนใบกว้าง ส่วนขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อย ใบมีขนาดกว้าง
ประมาณ 6-14 เซนติเมตร และยาวประมาณ 12.5-25 เซนติเมตร ลักษณะของผลเป็นรูป
กระสวย มีหลอดกลีบเลี้ยงหุ้มขนมิด ปีกมีขนาดใหญ่ที่พัฒนามาจากกลีบเลี้ยง 2 อัน
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ภาพประกอบ : www.thaiarcheep.com, bangkrod.blogspot.com, www.amazingthaitour.com,
www.technologychaoban.com, www.alatusthai.com, www.thaiarcheep.com, frynn.com,
www.nanagarden.com, hilight.kapook.com, blog.bazaarvoice.com
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