โครงการปลูกปา กฟผ.

60

เฉลิมพระเกียรติ
พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
1

“ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้
ลงบนแผ่นดิน และรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง”
พระราชด�ำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2519
“พระเจ้าอยู่หัวเป็นน�้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน�้ำ
...พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน�้ำ ฉันจะสร้างป่า”
พระราชด�ำรัส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พ.ศ. 2525

2

1

เรื่องป่าไม้เป็นเรื่องที่ส�ำคัญ เขาก็บอกว่าป่าไม้เหมือนเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ต
ของชาวบ้าน คือจะเอาอะไรก็ไปเอาในป่า คือปัจจัยสี่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย
ยารักษาโรค ก็หาได้จากป่า ตอนไปท�ำโครงการเกี่ยวกับเรื่องการปราบมาลาเรียที่
ศูนย์ฝึกเขมร ก็เชิญชาวบ้านมาพบกัน บอกว่าประชุมวันนี้ไม่มีเวลาไปซุปเปอร์มาร์เก็ต
ที่จะต้องไปหาทุกสิ่งทุกอย่าง ส่วนมากก็จะเกิดจากป่าทั้งนั้น ป่าที่อุดมสมบูรณ์ก็ยังช่วย
ป้องกันน�้ำท่วม ดินถล่ม อีกอย่างคือป้องกันความแห้งแล้ง

พระราชด�ำรัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2557
งาน “รักษ์ป่าน่าน”

ณ ศูนย์การเรียนรู้และบริหารวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต�ำบลผาสิงห์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดน่าน
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3

สารบัญ
หน้า
โครงการปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ความเป็นมา
เป้าหมายของโครงการ
พื้นที่ด�ำเนินโครงการ
ป่าชุมชน...โครงการปลูกป่าสร้างรายได้ 1,000 ไร่ จ.น่าน
กิจกรรมปลูกต้นไม้ในใจคน
ปลูกที่ ใจ...คือปลูกที่ยั่งยืน
ต้นยางนา ต้นไม้ทรงปลูก ต้นที่ 2 ล้าน
ภาคผนวก
		
แนวพระราชด�ำริบางประการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
		
ข้อก�ำหนดในการพิจารณาเลือกพื้นที่ปลูกป่า กฟผ.
		
การก�ำกับดูแล ขั้นตอน/กระบวนการปลูกป่า กฟผ.
		
สรุปโครงการปลูกป่า กฟผ. ที่ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง (พ.ศ. 2537-2558)
		
ประมวลภาพกิจกรรม
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ความเป็นมา
ด้วยส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท
สมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช และสมเด็ จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ได้ทรงประกอบ
พระราชกรณียกิจนานัปการผ่านโครงการอันเนือ่ งมาจาก
พระราชด�ำริต่างๆ ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรชาวไทย
มี ความผาสุ กร่ ม เย็ น และประเทศไทยมี ความเจริ ญ
ก้าวหน้าวัฒนาถาวรมัน่ คงเป็นปึกแผ่น รวมทัง้ มีพระราช
ประสงค์จะฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และ
ต้นน�ำ้ ล�ำธารของประเทศให้เกิดระบบนิเวศวิทยาทีส่ มดุล
และยั่งยืน
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ดังนั้นใน พ.ศ. 2537 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) จึงได้เข้าร่วมสนับสนุนและด�ำเนิน
การปลูกป่าร่วมกับรัฐบาลและภาคส่วนต่างๆ ภายใต้
“โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50”
โดย กฟผ. ได้ดำ� เนินการปลูกป่าตัง้ แต่ พ.ศ. 2537- 2544
ครอบคลุมพื้นที่ 49 จังหวัดทั่วประเทศ คิดเป็นจ�ำนวน
พื้นที่ปลูกป่ารวม 384,251 ไร่ เป็นผลให้ป่าต้นน�้ำ และ
ป่าชายเลนของประเทศที่มีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรม
สามารถพลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ดังเดิม ช่วย
เพิ่มพูนความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นผืนป่าที่
ประชาชนได้ใช้สอยและอ�ำนวยประโยชน์สุขนานัปการ

จากวันทีเ่ ริม่ โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ
ถึงวันนี้ กฟผ. ยังคงมุ่งมั่นสานต่อปณิธานความดีที่จะ
สื บ สานและสนองพระราชด� ำ ริ ใ นการอนุ รั ก ษ์ ฟ ื ้ น ฟู
ทรัพยากรป่าไม้และแหล่งต้นน�้ำล�ำธาร โดยด�ำเนินการ
โครงการปลูกป่า กฟผ. มาอย่างต่อเนือ่ งอันประกอบด้วย
โครงการปลูกป่าฟืน้ ฟูระบบนิเวศภาคเหนือ พ.ศ. 2550 2551 โครงการปลูกต้นไม้รอบบ้านพ่อ พ.ศ. 2553
โครงการปลูกต้นกล้าป่าต้นน�้ำ พ.ศ. 2554 โครงการปลูก
ป่าต้นน�้ำเขื่อนสิริกิติ์ พ.ศ. 2555 - 2558 โครงการปลูก
ป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. 2557 - 2558

ซึง่ นับรวมเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี และเป็นผลให้มพี นื้ ที่
ป่าไม้ของประเทศที่ได้รับการฟื้นฟูเพิ่มขึ้นจ�ำนวนรวม
441,987 ไร่ หรือคิดเป็นจ�ำนวนต้นไม้ที่ปลูกประมาณ
80 ล้านต้น

9

เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนือ่ งในปีมหามงคลทีส่ มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา
ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558 ด้วยส�ำนึกในพระ
มหากรุณาธิคณุ ทีท่ รงประกอบพระราชกรณียกิจตามแนว
พระราชด�ำริ ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ
พันธุกรรมพืชพื้นถิ่นของไทย รวมถึงสนองพระราช
กระแสรับสั่งในคราวเสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงเป็น
ประธานพิธีเปิดงานประชุมวิชาการโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อั นเนื่อ งมาจากสมเด็จพระเทพรั ตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อเดือนธันวาคม
10

พ.ศ. 2556 ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี ที่ทรงมี
พระราชประสงค์ ใ ห้ ด� ำ เนิ น การปลู ก ป่ า ที่ ป ระชาชน
สามารถใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น ตามแนวทาง
โครงการพระราชด�ำริ “สร้างป่าสร้างรายได้”
กฟผ. จึงได้จัดท�ำ “โครงการปลูกป่า กฟผ.
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ขึ้น โดยมีระยะเวลา
ด�ำเนินโครงการระหว่าง พ.ศ. 2557 - 2558 พร้อมด�ำเนิน
การบ�ำรุงรักษาต่อเนื่องจนถึง พ.ศ. 2560 ทั้งนี้การ
ด�ำเนินงานของโครงการฯ ประกอบด้วย การปลูกป่าต้นน�ำ้

และป่าชุมชน เพือ่ ฟืน้ ฟูปา่ เสือ่ มโทรมบริเวณพืน้ ทีต่ น้ น�ำ้
ล�ำธารของ จ.น่าน ซึง่ จะส่งผลดีตอ่ ระบบนิเวศวิทยาของ
แหล่งน�้ำและป่าต้นน�้ำของล�ำน�้ำน่านที่จะไหลลงสู่เขื่อน
สิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ อันจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงของ
ระบบการบริหารจัดการน�ำ้ ของประเทศให้มปี ระสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
นอกจากนัน้ กฟผ. ยังด�ำเนินการปลูกป่าชายเลน
บริเวณชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกและทางภาคใต้ของ
ประเทศควบคูก่ นั ไป เพือ่ ฟืน้ ฟูทรัพยากรป่าชายเลนของ
ประเทศทีเ่ สือ่ มโทรมลงให้คนื ความอุดมสมบูรณ์ อันจะช่วย

บรรเทาและป้ อ งกั น ปั ญ หาการกั ด เซาะชายฝั ่ ง ของ
ประเทศ สร้างสมดุลของระบบนิเวศป่าชายเลนเป็น
แหล่งเพาะพันธุส์ ตั ว์นำ�้ วัยอ่อน เพือ่ เป็นแหล่งอาหารทาง
ธรรมชาติและสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับชุมชนอีก
ด้านหนึ่ง
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เป้าหมายของโครงการ
โครงการปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ก�ำหนดพื้นที่เป้าหมายในการปลูกป่าไว้ 13,000 ไร่ ซึ่ง
กฟผ. สามารถด�ำเนินการปลูกป่าแล้วเสร็จ และมีจำ� นวน
พืน้ ทีป่ ลูกป่ารวมถึง 26,500 ไร่ หรือคิดเป็นจ�ำนวนต้นไม้
ที่ปลูกรวม 6,881,000 ต้น พร้อมทั้งด�ำเนินการบ�ำรุง
รักษาต่อเนื่องถึง พ.ศ. 2560 โดย กฟผ. ขอรับการ
สนับสนุนพื้นที่ปลูกป่าต้นน�้ำและป่าชุมชนในความรับ
ผิดชอบของกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุพ์ ชื และป่าชายเลนในความรับผิดชอบของกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
12

ทั้งนี้ กฟผ. ได้น้อมน�ำแนวพระราชด�ำริ “ปลูกไม้
3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” และ “สร้างป่าสร้างรายได้”
มาผสมผสานกับวิถภี มู ปิ ญั ญาท้องถิน่ และการมีสว่ นร่วม
ของชุมชนมาใช้ในการด�ำเนินโครงการ รวมถึงมุ่งเน้น
การสื่ อ สารสร้ า งความรู ้ ความเข้ า ใจในการด� ำ เนิ น
โครงการตามศักยภาพ ตลอดจนปลูกฝังจิตส�ำนึกให้
ราษฎรรู้สึกรักหวงแหนและเอาใจใส่ต่อทรัพยากรป่าไม้
และสิ่งแวดล้อม
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พื้นทีด่ �ำเนินโครงการ
โครงการปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
พ.ศ. 2557 - 2558 ประกอบด้วย ด�ำเนินการปลูกป่า
ประเภทป่าต้นน�้ำ และป่าชุมชน ในพื้นที่ จ.น่าน และป่า
ชายเลนในพื้นที่ จ.ชุมพร จ.นครศรีธรรมราช จ.จันทบุรี
และ จ.สงขลา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

พ.ศ. 2557 ปลูกป่าจ�ำนวน 6,500 ไร่ ประกอบด้วย
ประเภทป่าต้นน�้ำ (ป่าบก) 5,000 ไร่
ขอใช้พื้นที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จ�ำนวน 4,000 ไร่ ด�ำเนินการในพื้นที่
- อุทยานแห่งชาติดอยภูคา	
2,000 ไร่
- อุทยานแห่งชาติแม่จริม
1,000 ไร่
- ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยภูคาและป่าผาแดง
1,000 ไร่
ขอใช้พื้นที่ของกรมป่าไม้ ด�ำเนินการในพื้นที่
- ป่าสงวนแห่งชาติป่าน�้ำยาวและป่าน�้ำสวด
1,000 ไร่

ประเภทป่าชายเลน 1,000 ไร่
ขอใช้พื้นที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด�ำเนินการในพื้นที่
- อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร			
600 ไร่
ขอใช้พื้นที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ด�ำเนินการในพื้นที่
- ป่าชายเลน (ดินเลนงอกใหม่) อ.เมือง และ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช		 400 ไร่
ประเภทป่าชุมชน จ�ำนวน 500 ไร่ ด�ำเนินการในพื้นที่ 5 ชุมชน ได้แก่
- บ้านน�้ำว้า หมู่ที่ 6 ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 75 ไร่
บริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยภูคาและป่าผาแดง
- บ้านมณีพฤกษ์ หมู่ที่ 11 ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน
75 ไร่
บริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยภูคาและป่าผาแดง
- บ้านน�้ำตวง หมู่ที่ 9 ต.น�้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน
75 ไร่
บริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน�้ำว้าและป่าแม่จริม
- บ้านร่มเกล้า หมู่ที่ 10 ต.น�้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน
75 ไร่
บริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน�้ำว้าและป่าห้วยสาลี่
- บ้านนากอก หมู่ที่ 1 ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
200 ไร่
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พ.ศ. 2558 กฟผ. ได้เพิ่มจ�ำนวนพื้นที่ปลูกป่ารวมจ�ำนวน 20,000 ไร่ ประกอบด้วย
ประเภทป่าต้นน�้ำ (ป่าบก) 13,900 ไร่
ขอใช้พื้นที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช จ�ำนวน 11,900 ไร่ ด�ำเนินการในพื้นที่
- อุทยานแห่งชาติแม่จริม
5,050 ไร่
- อุทยานแห่งชาติดอยภูคา	
3,000 ไร่
- อุทยานแห่งชาติขุนน่าน
3,400 ไร่
- ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยภูคาและป่าผาแดง
450 ไร่
ขอใช้พื้นที่ของกรมป่าไม้ จ�ำนวน 2,000 ไร่ ด�ำเนินการในพื้นที่
- ป่าสงวนแห่งชาติป่าน�้ำยาวและป่าน�้ำสวด
2,000 ไร่

ปลูกป่าในพื้นที่เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี 3,500 ไร่
ด�ำเนินการปลูกป่า “โครงการปลูกป่าในป่าปลูก” บริเวณพื้นที่ของเขื่อนสิรินธร ซึ่ง กฟผ. ด�ำเนินการตาม
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ.) จ�ำนวน 3,500 ไร่

ประเภทป่าชายเลน 2,100 ไร่
ขอใช้พื้นที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จ�ำนวน 400 ไร่ ด�ำเนินการในพื้นที่
- อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร			
400 ไร่
ขอใช้พื้นที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จ�ำนวน 1,700 ไร่ ด�ำเนินการในพื้นที่		
- ป่าชายเลนเสื่อมโทรม อ.เมือง อ.ท่าศาลา และ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 600 ไร่
- ป่าชายเลนในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนปากน�้ำเวฬุ อ.ขลุง จ.จันทบุรี
1,000 ไร่
- ป่าชายเลนบ้านเกาะแลหนัง ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา	
100 ไร่
ประเภทป่าชุมชน 500 ไร่ ด�ำเนินการในพื้นที่ 5 ชุมชน ชุมชนละ 100 ไร่ ได้แก่
- บ้านร่มเกล้า หมู่ที่ 10 ต.น�้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน
บริเวณพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน�้ำว้าและป่าห้วยสาลี่
- บ้านน�้ำตวง หมู่ที่ 9 ต.น�้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน
บริเวณพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน�้ำว้าและป่าแม่จริม
- บ้านดงผาปูน หมู่ที่ 8 ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
บริเวณพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน�้ำว้าและป่าผาแดง
- บ้านน�้ำแคะ หมู่ที่ 1 ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
บริเวณพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติเขตป่าสงวนป่าดอยภูคาและป่าผาแดง
- ป่าชุมชนบ้านนากอก หมู่ที่ 1 ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
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ป่าชุมชน...

โครงการปลูกป่าสร้างรายได้ 1,000 ไร่ จ.น่าน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงมีพระราชประสงค์ ในการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่
ทุรกันดารในท้องที่ จ.น่าน ให้มีรายได้ มีความมั่นคงใน
ชีวติ และมีการอนุรกั ษ์ทรัพยากรป่าไม้ควบคูก่ นั ไป โดย
ให้ ร าษฎรในพื้ น ที่ มี ส ่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ชุมชนของตนเอง ซึ่ง กฟผ. ได้
ด�ำเนินการฟื้นฟูสภาพป่าต้นน�้ำน่าน อันเป็นแหล่งน�้ำ
ต้นทุนของเขื่อนสิริกิติ์กับชุมชนในพื้นที่ เพื่อสนองงาน
ตามพระราชด�ำริในท้องที่ จ.น่าน
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การด�ำเนินงานปลูกฟื้นฟูป่าชุมชนครั้งนี้ จะช่วย
กระตุ้นและปลูกจิตส�ำนึกให้ชุมชนได้เห็นคุณค่าความ
ส�ำคัญของทรัพยากรป่าไม้ การใช้ประโยชน์จากป่าอย่าง
มีคุณค่าและเป็นไปอย่างยั่งยืน รวมทั้งเพื่อชุมชนได้มี
บทบาทและมีสว่ นร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชุมชนของตนเอง และเพื่อให้
ชุมชนได้มผี นื ป่าทีจ่ ะใช้ประโยชน์รว่ มกันอย่างเหมาะสม
และยั่งยืนต่อไป

สรุปพื้นที่ปลูกป่าชุมชน จ.น่าน
พ.ศ. 2557 - 2558
การปลูกป่าชุมชนสามารถเพิม่ จ�ำนวนประชากร
พืชได้ในวงกว้าง หากน�ำแนวพระราชด�ำริของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปสู่การ
ปฏิบัติจริง โดยเน้นที่ความสุขจากการได้มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ป่ามาผสานกับหลักการที่ทางกรมป่าไม้ได้
วางแนวทางไว้ คือ ให้คนได้ประโยชน์จากป่า คนและป่า
อยูร่ ว่ มกันได้อย่างยัง่ ยืน ซึง่ นอกจากจะช่วยเพิม่ พืน้ ทีป่ า่
โดยทัว่ ไปแล้ว ยังช่วยสร้างจิตส�ำนึกทีด่ ีในการอนุรกั ษ์ปา่
อีกด้วย

บ้านนากอก ต.ภูฟ้า
300
บ้านน�้ำตวง ต.น�้ำพาง
175
บ้านร่มเกล้า ต.น�้ำพาง
175
บ้านดงผาปูน ต.บ่อเกลือใต้ 100
บ้านน�้ำแคะ ต.ดงพญา	 100
บ้านน�้ำว้า ต.บ่อเกลือเหนือ 75
บ้านมณีพฤกษ์ ต.งอบ
75

รวมพื้นที่ 		

ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่

1,000 ไร่
17

กิจกรรมปลูกต้นไม้ในใจคน
ด้ ว ยตระหนั ก ว่ า หั ว ใจหลั ก ของการปลู ก ป่ า ได้
ส�ำเร็จคือ “คน” และทุกภาคส่วนต้องเข้าใจ มีความ
ตระหนักถึงคุณค่าและเห็นประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้
และให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และช่วยกัน
ดูแลรักษา กฟผ. จึงน้อมน�ำพระราชด�ำรัสของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงรับสั่งว่า “ควรจะปลูกต้นไม้
ลงในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูก
ต้ น ไม้ ล งบนแผ่ น ดิ น และรั ก ษาต้ น ไม้ ด ้ ว ยตนเอง”
มาปฏิบัติใช้ในการส่งเสริมและปลูกฝังจิตส�ำนึกของ
เยาวชนและชุ ม ชนในพื้ น ที่ ป ลู ก ป่ า โดยได้ ร ่ ว มกั บ
ภาคส่ ว นต่ า งๆ จั ด กิ จ กรรมรณรงค์ แ ละสื่ อ สารกั บ
ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ ซึ่งได้ร่วมกับหน่วย
ราชการ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายสื่อมวลชนในรูป
แบบของการจัดเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัด
กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วม
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และให้ภาคส่วนได้มามีส่วนร่วมด�ำเนินการปลูกป่ากับ
กฟผ.
กฟผ. ได้นอ้ มน�ำพระราชกระแสรับสัง่ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรง
แนะน�ำแนวทางการสร้างความรูค้ วามเข้าใจและจิตส�ำนึก
ในเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ
ผ่ า นโครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.) มาด�ำเนินการในหน่วยงานของ
กฟผ. โดยจัดตั้งคณะท�ำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริฯ ของ กฟผ. “อนุรกั ษ์
พั น ธุ ก รรมพื ช ป่ า รอบเขื่ อ นอย่ า งเห็ น คุ ณ และรู ้ ค ่ า ”
ประกอบด้วยการจัดกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืชในพืน้ ที่
เขื่อน 11 แห่ง รวมเนื้อที่ 21,084 ไร่ เพื่อรักษา
พันธุกรรมพืชดั้งเดิม ส�ำหรับท�ำการศึกษาและน�ำมาใช้

กต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อน
“แล้วควรจะปลู
คนเหล่านัน้ ก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบน
แผ่นดิน และรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง ”
พระราชด�ำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ประโยชน์ รวมทั้งจัดให้มีแปลงปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
สมุนไพรและพืชอาหารสายพันธุ์ดั้งเดิมของท้องถิ่น
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการอนุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นา ตลอดจน
ถ่ายทอดความรู้และสร้างจิตส�ำนึกให้กับผู้ปฏิบัติงาน
ชุมชนและเยาวชนภายใต้ยุทธศาสตร์ “ประสานองค์
ความรู้คู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น” และ “เรียนรู้ร่วมกันในป่า
ผืนใหญ่” อันเป็นการปลูกจิตส�ำนึกและสร้างแรงบันดาล
ใจให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ได้หนั มาร่วมกันดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศให้คงอยู่และ
อ�ำนวยประโยชน์สุขอย่างยั่งยืนสืบไป
นอกจากนี้ กฟผ. ยั ง มุ ่ ง สร้ า งจิ ต ส� ำ นึ ก กั บ
ประชาชนทั่วไปเพื่อ “ปลูกต้นไม้ในใจคน” ทั้งต้นน�้ำ
กลางน�้ำ และปลายน�้ำ โดยร่วมกับสื่อมวลชนที่สนใจท�ำ
กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมและสื่ อ มวลชนด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
จัดกิจกรรมให้ประชาชนในเมืองได้มีส่วนร่วมไปให้

ก�ำลังใจชุมชนต้นน�้ำเรียนรู้และรับรู้ถึงความตั้งใจที่จะ
อนุรกั ษ์ทรัพยากรป่าไม้ ตลอดจนสร้างการมีสว่ นร่วมใน
กิจกรรมของชุมชนในพืน้ ที่ โดยเริม่ ด�ำเนินการมาตัง้ แต่
พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบนั เข้าสูป่ ที ี่ 5 มีสอื่ พันธมิตรทั้ง
รายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ์ รวมทั้ง
สื่อออนไลน์เข้าร่วมกว่า 10 สื่อ โดยที่ผ่านมาได้มีการ
คัดเลือกผู้โชคดีไปร่วมกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนต้นน�้ำ
เช่น ปลูกป่า สร้างฝาย บวชป่า รวมทัง้ มีการจัดกิจกรรม
รณรงค์ในพืน้ ทีแ่ ละให้ความรูด้ า้ นการอนุรกั ษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและป่าไม้ควบคู่ไปด้วย ซึ่งได้รับความสนใจ
จากประชาชนเข้าร่วมโครงการเป็นจ�ำนวนมาก
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ปลูกที่ใจ...คือปลูกที่ยั่งยืน
นับตั้งแต่ พ.ศ. 2537 - 2558 โครงการปลูกป่า
ของ กฟผ. สามารถปลูกป่าฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมของ
ประเทศไปแล้วจ�ำนวน 441,987 ไร่ และจากผลการ
ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
พบว่า ต้นไม้ที่ปลูกมีอัตราการรอดตายถึงร้อยละ 88
โครงการปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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ได้ดำ� เนินการปลูกแล้วเสร็จใน พ.ศ. 2558 ตามเป้าหมาย
และ กฟผ. จะดูแลบ�ำรุงรักษาต่อเนือ่ งไปจนถึง พ.ศ. 2560
บนพื้นฐานการด�ำเนินงานที่น้อมน�ำแนวพระราชด�ำริ
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และแหล่งต้นน�้ำล�ำธาร
มาปฏิบัติใช้ และบูรณาการร่วมกับวิถีภูมิปัญญาและ
ทรัพยากรในท้องถิ่น มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักถึง
คุณค่าและเห็นประโยชน์ของป่า สร้างการมีส่วนร่วม

การใช้ประโยชน์จากป่า และกระจายรายได้สชู่ มุ ชน ทัง้ นี้
ในอีก 10 ปี ข้างหน้า กฟผ. ก�ำหนดเป้าหมายของการ
ด�ำเนินงานปลูกป่าต่อเนื่องไปไม่น้อยกว่าปีละ 20,000
ไร่ ซึง่ จะด�ำเนินการปลูกป่าควบคูไ่ ปกับการปลูกจิตส�ำนึก
ให้กับประชาชนและเยาวชน เพื่อให้มีความรัก ความ
ผูกพัน และเห็นคุณค่าของป่า เพื่อร่วมกันฟื้นฟูและ
อนุรักษ์ผืนป่าของแผ่นดินให้คงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป

แม้จะผ่านมากว่า 20 ปีแล้ว แต่วันนี้ กฟผ.
ยังคงปลูกป่าต่อไปด้วยปณิธานอันแน่วแน่
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน
เพราะเราเชื่อว่า

“ปลูกที่ใจ...คือปลูกที่ยั่งยืน”
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ต้นไม้ทรงปลูก
ต้นที่ 2 ล้าน

ในโครงการปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นที่สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชด� ำ เนิ น ไปทรงปลู ก ต้ น ไม้ ต้ น ที่ 2 ล้ า น
ในโครงการปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส
เฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน พ.ศ. 2558 ณ
พื้นที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ในวันที่ 18
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
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ต้นยางนา เป็นต้นไม้ประจ�ำหน่วยงานที่ กฟผ.
ได้รบั พระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรม
ราชินีนาถ ในครั้งที่ได้จัดตั้งโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิม
พระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครอง
ราชย์ ปีที่ 51 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อ พ.ศ.
2537 โดยนายสมบูรณ์ มณีนาวา ผู้ว่าการ กฟผ.
ในขณะนัน้ เป็นผูร้ บั มอบ

ต้นยางนาเป็นไม้ยนื ต้นทีแ่ พร่พนั ธุง์ า่ ยด้วยลูกยาง
ที่มีปีก สามารถลอยไปเจริญเติบโตในพื้นที่ไกลๆ มีต้น
สูงประมาณ 31-41 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มกลมทึบ
ล�ำต้นเปลาตรงเปลือกเรียบสีเทาปนขาว ใบเดี่ยวเรียง
เวียนสลับ แผ่นใบรูปไข่ ขอบขนานแกมรูปรี ปลายทู่
หรือแหลม โคนใบสอบเป็นรูปลิ่ม ขอบใบเรียบหรือเป็น
คลื่นเล็กน้อย ผิวใบด้านบนเกลี้ยง ด้านล่างมีขนสั้นสี
เหลือง ดอกสีชมพู ออกดอกเป็นช่อเดีย่ วสัน้ ๆ ตามง่าม

ใบตอนปลายกิง่ ผลแห้งทรงกลม มีครีบตามยาวตลอดผล
ต้นยางนาพบในป่าดิบและตามที่ราบชุ่มชื้นใกล้
แม่น�้ำล�ำธารทั่วไป ล�ำต้นใช้ในการก่อสร้างอาคารบ้าน
เรือน เมื่ออาบน�้ำยาถูกต้องจะทนทานขึ้น ส่วนน�้ำมัน
จากต้นใช้ทาไม้ยาแนวเรือ ใช้เติมเครือ่ งยนต์แทนน�ำ้ มัน
ขี้โล้ ท�ำน�้ำมันใส่แผล แก้โรคเรื้อน
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แนวพระราชด�ำริบางประการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
กฟผ. ได้นอ้ มน�ำพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มาเป็นแนวทางในการฟืน้ ฟูสภาพพืน้ ทีป่ ลูกป่า
ในภูมิภาคต่างๆ ดังนี้
1. ปลูกป่าทดแทนพื้นที่ป่าไม้ที่ถูกบุกรุกแผ้วถาง และพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม
2. ปลูกป่าบนเขาสูง เนื่องจากสภาพป่าบนที่เขาสูงทรุดโทรม ซึ่งมีผลกระทบต่อลุ่มน�้ำตอนล่าง
3. วัชพืชที่คลุมพื้นที่อยู่อย่าเอาออก เพราะจะเป็นสิ่งป้องกันการเซาะพังทลายของหน้าดินเป็นอย่างดีและเก็บ
ความชื้นไว้ได้ด้วย ถ้าจะปลูกแซมก็เพียงแต่เจาะวงกลมประมาณ 51 เซนติเมตร แล้วก็ปลูกต้นไม้ วัชพืชที่อยู่รอบๆ
ก็จะเป็นบังไพรกันแดดได้ด้วย โดยไม่ต้องท�ำที่กันแดดให้สิ้นเปลือง
4. อย่าได้ใช้ยาฆ่าวัชพืชหรือยาฆ่าหญ้ามาใช้เป็นอันขาด เพราะร้ายแรงมาก นอกจากฆ่าหญ้าแล้วยังตกค้าง
เป็นพิษอยู่ในพื้นดินเป็นเวลานาน
5. วัชพืชขนาดใหญ่และหนา เช่น ดงหญ้าคาคงต้องก�ำจัดบ้างก่อนปลูกป่า แต่วัชพืชในป่าเต็งรังในป่าต้นน�้ำ
ล�ำธารไม่ต้องขจัด
6. ห้ามปอกเปลือก คือ ไถหน้าดินออกก่อนปลูกป่าอย่างที่เคยท�ำมา เพราะท�ำให้หน้าดินดีหายหมด ต้นไม้ที่
ปลูกอัตราการรอดจะต�่ำมาก อย่างที่เคยท�ำอยู่ในปัจจุบัน เพราะจะตายถึงร้อยละ 81
7. ปลูกป่าเพือ่ ให้ราษฎรมีรายได้เพิม่ ขึน้ โดยให้ราษฎรในท้องถิน่ นัน้ ๆ เข้าร่วมกิจกรรม เพือ่ เป็นการสร้างความ
เข้าใจให้ราษฎรเห็นความส�ำคัญของป่าและการปลูกป่า
8. การปลูกป่าธรรมชาติหรือปลูกป่าต้นน�ำ้ ล�ำธาร ควรศึกษาดูกอ่ นว่าพืชพันธุไ์ ม้ดงั้ เดิมมีอะไรบ้างแล้วปลูกแซม
ตามรายการชนิดต้นไม้ที่ศึกษามาได้ ไม่ควรน�ำไม้แปลกปลอมต่างถิ่นเข้ามาปลูกโดยยังไม่ศึกษาอย่างแน่ชัดเสียก่อน
อย่างไรก็ตาม ในบางพื้นที่อาจใช้ไม้โตเร็วที่ไม่เป็นพิษเป็นภัย เช่น ต้นยางพารา ปลูกเป็นไม้น�ำก่อนก็ได้
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ข้อก�ำหนดในการพิจารณาเลือกพื้นที่ปลูกป่า กฟผ.
การปลูกป่าของ กฟผ. เน้นฟื้นฟูปลูกรักษาพื้นที่ป่าต้นน�้ำของเขื่อนต่างๆ ของ กฟผ. เนื่องจากเป็นเขื่อน
อเนกประสงค์ มีหน้าที่กักเก็บน�้ำไว้เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรกรรม และการอุปโภคบริโภค ส่วนการผลิตกระแส
ไฟฟ้าเป็นเพียงผลพลอยได้เท่านัน้ ดังนัน้ หากเราสามารถรักษาป่าต้นน�ำ้ ให้อดุ มสมบูรณ์ได้ ย่อมช่วยรักษาสมดุลตาม
ธรรมชาติ ให้มีปริมาณน�้ำต้นทุนไหลลงสู่เขื่อนเพื่อการใช้งานอย่างยั่งยืน
กฟผ. ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกพื้นที่ไว้ ดังนี้
1. เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์การด�ำเนินกิจการของ กฟผ. เช่น พื้นที่ป่าต้นน�้ำเหนือเขื่อน พื้นที่ป่าชายเลนใกล้เคียง
กับโรงไฟฟ้า พื้นที่ป่าในจังหวัดที่มีแผนก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ เป็นต้น
2. เป็นพืน้ ทีท่ ไี่ ม่มคี วามขัดแย้งระหว่างบุคคลหรือหน่วยงาน และไม่มปี ญั หาเรือ่ งสิทธิการครอบครองทีด่ นิ ของ
ราษฎรในพื้นที่
3. พื้นที่มีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรม ยากที่จะฟื้นคืนตามธรรมชาติได้
4. พื้นที่ต้องไม่ทับซ้อนกับการด�ำเนินงานปลูกป่าของโครงการหรือหน่วยงานอื่นๆ
5. เป็นพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
6. ราษฎรในพื้นที่นั้นๆ ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ และมีจิตส�ำนึกด้านการอนุรักษ์เป็นอย่างดี
7. เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าในระดับต�่ำ-ปานกลาง
8. พื้นที่มีการคมนาคมเข้าถึง เพื่อความคล่องตัวต่อการดูแลและติดตามการด�ำเนินงานปลูกป่า
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การก�ำกับดูแล ขั้นตอน/กระบวนการปลูกป่า กฟผ.

3. การปลูก ประกอบด้วย

1. การส�ำรวจคัดเลือกพื้นที่ด�ำเนินการ

ส�ำหรับการส�ำรวจคัดเลือกพืน้ ทีด่ ำ� เนินการปลูกป่านัน้ กฟผ. ขอสนับสนุนพืน้ ทีป่ ลูกป่าและท�ำการคัดเลือกพืน้ ที่
จากข้อมูลพื้นที่ปลูกที่ได้รับจากหน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็น
พื้นที่ที่มีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรมและไม่สามารถฟื้นคืนสภาพป่าได้เองตามธรรมชาติ หรือการฟื้นคืนสภาพป่าต้องใช้
ระยะเวลาทีย่ าวนาน สมควรทีจ่ ะด�ำเนินการปลูกป่าเพือ่ ฟืน้ ฟูสภาพ ทัง้ นี้ กฟผ. จะด�ำเนินการจัดประชุมชีแ้ จงและสอบถาม
ความเห็นของชุมชนและราษฎรในพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างกันก่อนที่จะด�ำเนินงานปลูกป่าในพื้นที่นั้น ๆ
2. การเตรียมพื้นที่ปลูก ประกอบด้วย
- การรังวัด ปักหลักหมายแนวเขตแปลงปลูกป่า
- การท�ำทางล�ำลองและใช้เป็นทางตรวจการภายในแปลง และท�ำแนวกันไฟขนาดกว้าง 8-10 เมตร โดยรอบ
พื้นที่ปลูก
- การแผ้วถางและก�ำจัดวัชพืช ในพื้นที่ที่มีวัชพืชขนาดใหญ่และขึ้นหนาแน่นให้แผ้วถางออกได้เท่าที่จ�ำเป็น
(ไม่ให้ตัดต้นไม้หรือลูกไม้ที่ขึ้นอยู่เดิม) และไม่ท�ำการแผ้วถางวัชพืชจนเตียนทั่วทั้งพื้นที่ สุมเผาวัชพืช หรือใช้สารเคมี
ก�ำจัดวัชพืชโดยเด็ดขาด
- การถางเจาะแนวปลูก จะท�ำการถางไปตามแนวเส้นชั้นความสูง (Contour Line) ขนาดความกว้างประมาณ
2 เมตร ไม่ควรถางวัชพืชตามแนวลาดชันเพราะจะท�ำให้เกิดการชะล้างหน้าดิน
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- การเตรียมกล้าไม้ อาจจะมีการเพาะกล้าไม้ในแปลงปลูกป่า หรือขนกล้าไม้เข้าไปอนุบาลในพื้นที่ก่อนด�ำเนิน
การปลูก ชนิดพันธุ์ไม้ที่จะปลูก ให้พิจารณาชนิดพันธุ์ไม้ที่เคยขึ้นอยู่เดิมในพื้นที่เป็นอันดับแรก ทั้งนี้ จะต้องจัดเตรียม
กล้าไม้ตามชนิดและจ�ำนวนที่จะใช้ปลูกและปลูกซ่อม กล้าไม้ต้องได้ขนาด แข็งแรง หรือเป็นกล้าไม้ค้างปี เหมาะสม
ที่จะน�ำไปปลูกในพื้นที่ได้ โดยให้เตรียมไว้ส�ำหรับการปลูกจ�ำนวน 200 กล้าต่อพื้นที่ปลูก 1 ไร่ และจัดเตรียมเพิ่มอีก
อย่างน้อยร้อยละ 20 ส�ำหรับการปลูกซ่อมทดแทนต้นที่ตาย
- การก�ำหนดต�ำแหน่งปลูก/ปักหลักหมายแนวปลูก จะใช้หลักขนาดยาวประมาณ 1 เมตร ส่วนบนทาสีแดง
ปักหลักหมายต�ำแหน่งปลูกระยะห่าง 2×4 เมตร
- การขุดหลุมปลูก ให้ถากรอบหลักที่หมายต�ำแหน่งปลูกไว้แล้ว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5-1 เมตร แล้วขุด
หลุมลึกประมาณ 25-30 เซนติเมตร ก่อนปลูกให้ใส่ปุ๋ยรองก้นหลุมด้วย
กฟผ. จะใช้แรงงานในท้องถิน่ ด�ำเนินการปลูกและบ�ำรุงรักษาป่า โดยก�ำหนดอัตราการจ้างไว้ในอัตราไร่ละ 3,900
บาท ส�ำหรับงานปลูกในปีแรก และค่าดูแลบ�ำรุงรักษาป่าที่ปลูกต่อเนื่องอีก 2 ปี ในอัตราไร่ละ 1,020 บาท หลังจาก
นั้นจะส่งมอบให้หน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ดูแลบ�ำรุงรักษาระยะยาวตั้งแต่ปีที่ 4
เป็นต้นไป ทั้งนี้ในระหว่างการด�ำเนินงานจะมีการจัดกิจกรรมที่ส�ำคัญๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น การอบรมป้องกันไฟป่า
การรณรงค์ปลูกจิตส�ำนึกให้ประชาชนเห็นความส�ำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้
ในวาระและโอกาสอันส�ำคัญๆ เป็นต้น

4. การบ�ำรุงรักษา (ตรวจนับอัตราการรอดตาย และปลูกซ่อม)

เพือ่ ให้ตน้ ไม้ทปี่ ลูกมีการรอดตายสูงและเจริญเติบโตได้ดี พ้นการแก่งแย่งของวัชพืช หลังจากทีไ่ ด้ปลูกต้นไม้ไป
แล้วระยะหนึ่ง จะต้องมีการก�ำจัดวัชพืชโดยให้ถากรอบโคนต้นไม้ที่ปลูกเป็นวงกลม ก�ำจัดวัชพืชตามแนวปลูก และใส่
ปุ๋ยเพื่อเร่งการเจริญเติบโต
นอกจากนี้ จะต้องมีการตรวจนับอัตราการรอดตายของต้นไม้ และค�ำนวณหาอัตราการรอดตาย (อัตราการ
รอดตายต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 85) หลังจากนั้นจะต้องท�ำการปลูกซ่อมทดแทนต้นไม้ที่ตาย

5. การบ�ำรุงรักษา (ป้องกันระวังไฟ)

การก�ำจัดวัชพืช มีวิธีการตาม ข้อ 4. และจะต้องมีการด�ำเนินการซ่อมทางตรวจการหรือแนวกันไฟให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้การได้ดี ลดเชื้อเพลิงภายในแปลงปลูก ส�ำรวจความพร้อมของอุปกรณ์ดับไฟป่า และจัดยามเฝ้าระวังไฟป่า
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การตรวจรับงาน และการส่งรายงานการปลูกป่า
กรรมการตรวจรับจากโครงการปลูกป่า กฟผ. ลงพื้นที่แปลงปลูกป่าเพื่อตรวจสอบการด�ำเนินงานของผู้รับจ้าง
หรือคู่สัญญาให้เป็นไปตามข้อก�ำหนด รวมถึงระยะเวลาที่ กฟผ. ให้ด�ำเนินการ
1) ภาพถ่ายการด�ำเนินการในแต่ละงวดงาน ได้แก่ การเตรียมพื้นที่ การปลูก ตรวจนับอัตราการรอดตาย
การบ�ำรุงรักษา การป้องกันระวังไฟ
2) เอกสารสรุปรายงานเป็นรูปเล่มทุกขั้นตอนการด�ำเนินงาน
ทั้งนี้ ในแต่ละแปลงปลูกจะต้องมีการจัดท�ำป้ายแสดงพื้นที่ปลูกฟื้นฟูสภาพป่าด้วย
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สรุปโครงการปลูกป่า กฟผ. ที่ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง
(พ.ศ. 2537 - 2558)
ล�ำดับที่
โครงการ
1 โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
เนือ่ งในวโรกาสทรงครองราชย์ปที ี่ 50

2

3

4
5
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ปลูกปี จ�ำนวน (ไร่) จังหวัด
ชนิดพันธุไ์ ม้ทปี่ ลูก
2537-2544 384,251 49 จังหวัด ยางนา แดง ประดู่ มะค่าโมง
ทัว่ ประเทศ มะค่าแต้ หว้า อินทนิล
กระถิน-เทพา มะขามป้อม
ขีเ้ หล็ก สีเสียดแก่น พะยูง
สนสามใบ นางพญาเสือโคร่ง
หว้า ราชพฤกษ์ นนทรี พะยอม
ล�ำดวน โกงกางใบใหญ่
โกงกางใบเล็ก พังกาหัวสุม
ดอกแดง-ดอกขาว เสม็ดแดง
- ขาว และอืน่ ๆ
โครงการฟืน้ ฟูระบบนิเวศป่า
2551-2553 4,000
พิษณุโลก สนสามใบ
และน�ำ้ เฉลิมพระเกียรติ
นางพญาเสือโคร่ง อบเชย ไผ่
80 พรรษา (5 ธันวาคม 2550)
หว้า สัก นนทรี ยางนา
และอืน่ ๆ
โครงการปลูกต้นไม้รอบบ้านพ่อ
2553-2556 4,000
ประจวบ ราชพฤกษ์ จันทร์หอม
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
คีรขี นั ธ์ อินทนิล หว้า ไผ่ ยางนา
พระเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งในวโรกาส
ตะแบก ขีเ้ หล็ก เสลา
ทรงครองราชย์ปที ี่ 60
พญาสัตบรรณ สีเสียดแก่น
มะเกลือ และอืน่ ๆ
โครงการปลูกป่าชายเลนคลองนาทับ
2553
66
สงขลา โกงกางใบใหญ่ โกงกางใบเล็ก
พังกาหัวสุมดอกแดง-ดอกขาว
เสม็ดแดง-ขาว และอืน่ ๆ
โครงการปลูกต้นกล้าป่าต้นน�ำ้ ถวายพ่อ 2554-2556 10,000 สุราษฎร์ธานี ยางนา แดง ประดู่ สัก ขีเ้ หล็ก
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
กาญจนบุรี ขานาง กันเกรา เคีย่ ม มะค่าโมง
พระเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งในโอกาสพระราชพิธี
นครราชสีมา นนทรี อินทนิล เสลา ตะเคียนทอง
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
ขอนแก่น พะยอม สะเดา มะขามป้อม เพกา
บริเวณ 8 เขือ่ น และ 1 โรงไฟฟ้า
ชัยภูมิ สาธร กัลปพฤกษ์ และอืน่ ๆ
ที่ได้รบั พระราชทานนาม
อุบลราชธานี
(เขือ่ นรัชชประภา เขือ่ นวชิราลงกรณ
อุตรดิตถ์
เขือ่ นศรีนครินทร์ เขือ่ นอุบลรัตน์
ตาก
เขือ่ นจุฬาภรณ์ เขือ่ นสิรนิ ธร เขือ่ นสิรกิ ติ ิ์
เขือ่ นภูมพิ ล และโรงไฟฟ้าล�ำตะคอง
ชลภาวัฒนา)
5.1 โครงการ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ
780
อุตรดิตถ์ ยางนา สัก ประดู่ มะค่าโมง แดง
สร้างป่าเพิม่ แหล่งน�ำ ้ เขือ่ นสิรกิ ติ ิ์ 78
อินทนิล ขีเ้ หล็ก สะเดา
พรรษา มหาราชินี
มะขามป้อม ราชพฤกษ์ และอืน่ ๆ
5.2 โครงการป้องกันการบุกรุกพืน้ ที่
2554
110
กระบี่ สัก ตะเคียนทอง อินทนิล ยางนา
รอบโรงไฟฟ้ากระบี่
และอืน่ ๆ
5.3 โครงการปลูกป่าชายเลน
2554
500
ชุมพร โกงกางใบใหญ่ โกงกางใบเล็ก
และอืน่ ๆ

หมายเหตุ
ป่าบก
ป่าชายเลน
ป่าพรุ

ป่าบก

ป่าบก		

ป่าชายเลน
ป่าบก

ล�ำดับที่
โครงการ
6 โครงการพัฒนาเกาะพลังงานสะอาด
6.1 โครงการปลูกไม้พะยูง

ปลูกปี จ�ำนวน (ไร่) จังหวัด
ชนิดพันธุไ์ ม้ทปี่ ลูก
2555
80
สุราษฎร์ธานี โกงกางใบใหญ่ โกงกางใบเล็ก
และอืน่ ๆ
500
ศรีสะเกษ พะยูง
สุรนิ ทร์
200
กาฬสินธุ์ พะยูง

6.2 โครงการพืน้ ทีพ่ ฒั นาพลังงาน
ชุมชนบ้านป่ากุง
6.3 โครงการพืน้ ทีป่ า่ เสือ่ มโทรม
700 อุบลราชธานี พะยูง
7 โครงการปลูกป่าต้นน�ำ้ เขือ่ นสิรกิ ติ ิ์
2555-2556 10,000
น่าน ยางนา เสีย้ วดอกขาว มะค่าโมง
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ไผ่ หว้า มะขามป้อม ประดู่ สัก
สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์
อินทนิล นนทรี ราชพฤกษ์ แดง
พระบรมราชินนี าถ
นางพญาเสือโคร่ง ชงโค และอืน่ ๆ
8 โครงการปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 2557-2558 23,000
น่าน ยางนา ไผ่ มะค่าโมง หว้า ขีเ้ หล็ก
60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ชุมพร แดง ประดู่ กอ หวาย
สยามบรมราชกุมารี
สงขลา ก�ำลังเสือโคร่ง นางพญาเสือโคร่ง
								 นครศรีธรรมราช มะขามป้อม นนทรี ราชพฤกษ์
จันทบุรี พะยอม อินทนิล ตะเคียนทอง
สนสามใบ เสีย้ วดอกขาว
โกงกางใบใหญ่ โกงกางใบเล็ก
และอืน่ ๆ
9 โครงการ “ปลูกป่าในป่าปลูก”
2558
3,500 เขือ่ นสิรนิ ธร พืชพันธุกรรมหายากในพืน้ ที่
ภายใต้โครงการปลูกป่า กฟผ. เฉลิม
อุบลราชธานี โครงการพืชสมุนไพร และอืน่ ๆ
เกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
10 โครงการปลูกป่าเพือ่ ช้างและสิง่ แวดล้อม
2558
300
สุรนิ ทร์ พืชอาหารช้าง (หญ้าเนเปียร์)
ร่วมกับองค์การสวนสัตว์ ในพืน้ ทีโ่ ครงการ
พะยูง มะกล�ำ่ ต้น มะหาด
คชอาณาจักร ต.กระโพ อ.ท่าตูม
มะค่าโมง ยางนา อินทนิล กันเกรา
ตะแบก ทองกวาว พะยอม
								
					
รวม 		 441,987

หมายเหตุ
ป่าชายเลน
ป่าบก
ป่าบก
ป่าบก
ป่าบก

ป่าบก
ป่าชุมชน
ป่าชายเลน

(เขตป่าสงวนฯ
ป่าดงภูดนิ )

พืน้ ทีพ่ เิ ศษ

ป่าบก
ป่าบก
ป่าชายเลน
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กิจกรรมโครงการปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พ.ศ. 2557 - 2558
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พ.ศ. 2557
2 เมษายน พ.ศ. 2557 เปิดตัวโครงการ “ปลูกป่าในป่าปลูก” ภายใต้โครงการปลูกป่า กฟผ.
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บนพืน้ ที่ 3,500 ไร่ รอบเขือ่ น
สิรนิ ธร อ.สิรนิ ธร จ.อุบลราชธานี ปลูกต้นไม้ จ�ำนวน 6,000 ต้น ได้แก่ ต้นเสลา อินทนิล พะยูง มะค่าโมง แดง
ล�ำดวน ยางนาและต้นตะเคียนทอง พร้อมปล่อยพันธุป์ ลาบึก จ�ำนวน 261 ตัว และปล่อยพันธุก์ งุ้ ก้ามกราม
จ�ำนวนกว่า 40,000 ตัว

8 มิถนุ ายน พ.ศ. 2557 กิจกรรมเดินรณรงค์ “สร้างเมืองน่านน่าอยู่ คูป่ า่ ต้นนํา้ ” กฟผ. ร่วมกับ จ.น่าน
เดินขบวนนิทรรศการเคลือ่ นที่ ร่วมรณรงค์ ปลูกจิตส�ำนึกเยาวชนเมืองน่าน “สร้างเมืองน่านน่าอยู่ คูป่ า่ ต้นนาํ้ ”
ในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.น่าน

8 มิถนุ ายน พ.ศ. 2557 กิจกรรม “สร้างเมืองน่านน่าอยู่ คูป่ า่ ต้นนํา้ ” ในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พืน้ ที่ 12,000 ไร่ ณ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
อ.แม่จริม จ.น่าน
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พ.ศ. 2558
6-7 มีนาคม พ.ศ. 2558 กิจกรรม “ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ครัง้ ที่ 1/2558” ในโครงการ
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนพีเ้ หนือ
ม.4 ต.บ้านพี้ อ.บ้านหลวง จ.น่าน

27-28 มิถนุ ายน พ.ศ. 2558 จัดกิจกรรม “ปัน่ รักษ์โลก ปลูกป่าชายเลน” ภายใต้โครงการปลูกป่า กฟผ.
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยร่วมกับประชาชนในพื้นที่
อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ และสือ่ พันธมิตรปลูกป่าของ กฟผ. ได้แก่ เนชัน่ ทีวี สถานีวทิ ยุ สวพ.FM91 นิตยสารคูส่ ร้าง
คูส่ ม และทีวี 360 องศา

4 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 กฟผ. ร่วมกับสือ่ พันธมิตร จัดกิจกรรมรณรงค์การมีสว่ นร่วมและปลูกจิตส�ำนึก
ด้านการอนุรกั ษ์ทรัพยากรป่าไม้และสิง่ แวดล้อม “แลปู ดูปลา ปลูกต้นกล้าป่าชายเลน กับ กฟผ.” ณ บ้านท่าสอน
อ.ขลุง จ.จันทบุรี เพือ่ สร้างจิตส�ำนึกในการอนุรกั ษ์ปา่ ชายเลนและเพิม่ เติมป่าชายเลนแหล่งอนุบาลพันธุส์ ตั ว์นำ�้
ทางทะเล
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20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 กิจกรรม
ปลูกป่าชายเลน “ชาวเทพารักษ์ปา่ ชายเลน
เทิดไท้องค์ราชินี” เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ
ของเกาะแลหนัง ต.ปากบาง อ.เทพา
จ.สงขลา
13-14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ปล่อยขบวนเดินรณรงค์ปลูกต้นไม้สวยงามและปลูกป่า กฟผ.
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะที่ 2 ขบวนนิทรรศการเคลือ่ นที่ เพือ่
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปตามถนนในเขตเทศบาลเมือง
น่าน เพือ่ เชิญชวนประชาชนร่วมกันปลูกป่าสร้างพืน้ ทีส่ เี ขียว เพือ่ สนับสนุนวาระน่าน “สร้างเมืองน่านน่าอยู่
คูป่ า่ ต้นน�ำ้ ” และจัดกิจกรรมปลูกป่า (ป่าชุมชน) ณ บ้านนากอก ต.ภูฟา้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน พันธุไ์ ม้ทปี่ ลูก
ประกอบด้วยหวาย ต้นต๋าว ไผ่ และต้นไม้สวยงาม

18-20 กันยายน พ.ศ. 2558 นิทรรรศการองค์ความรู้ โครงการปลูกป่า กฟผ. ในงานมหกรรม
ทีวรี กั ษ์โลก 360 องศา Save The World Expo 2015 ณ ศูนย์นทิ รรศการและการประชุม
ไบเทค บางนา ฮอล 107
29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 กิจกรรมพิธปี ลูกป่าแปลงปฐมฤกษ์ตาม “โครงการปลูกป่าเพือ่ ช้างและสิง่
แวดล้อม” ณ โครงการคชอาณาจักร ในเขตป่าสงวนแห่งชาติปา่ ดงภูดนิ ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรนิ ทร์ พืน้ ที่
จ�ำนวน 300 ไร่

25-29 ตุลาคม พ.ศ. 2558 “ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า” ในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 60
พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อุทยานแห่งชาติขนุ น่าน อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2558 กิจกรรมสร้างฝายชะลอน�ำ้ โดยพิธกี รในรายการเนวิเกเตอร์ ติก๊ เจษฎาภรณ์
ผลดี เป็นผูด้ ำ� เนินรายการพร้อมเครือข่ายจิตอาสาบุคคลภายนอกและผูป้ ฎิบตั งิ าน กฟผ. เข้าร่วมกิจกรรมครัง้ นี้
ณ เขือ่ นศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี
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กว่า 20 ปี ที่ กฟผ. ยังคงปลูกป่าต่อไปด้วยปณิธานอันแน่วแน่
เพราะเราเชื่อว่า “ปลูกที่ใจ...คือปลูกที่ยั่งยืน”
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