
1

เฉลิมพระเกียรต6ิ0  พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

โครงการปลูกปา กฟผ. 
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“ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม ้         
ลงบนแผ่นดิน และรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง” 

พระราชด�ารัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2519

“พระเจ้าอยู่หัวเป็นน�้า ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน�้า 
...พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน�้า ฉันจะสร้างป่า”

พระราชด�ารัส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พ.ศ. 2525
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 เร่ืองป่าไม้เป็นเร่ืองที่ส�าคัญ เขาก็บอกว่าป่าไม้เหมือนเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ต         
ของชาวบ้าน คือจะเอาอะไรก็ไปเอาในป่า คือปัจจัยสี่ อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย      
ยารักษาโรค ก็หาได้จากป่า ตอนไปท�าโครงการเกี่ยวกับเร่ืองการปราบมาลาเรียที่           

ศูนย์ฝึกเขมร ก็เชิญชาวบ้านมาพบกัน บอกว่าประชุมวันนี้ไม่มีเวลาไปซุปเปอร์มาร์เก็ต    

ที่จะต้องไปหาทุกสิ่งทุกอย่าง ส่วนมากก็จะเกิดจากป่าทั้งนั้น ป่าที่อุดมสมบูรณ์ก็ยังช่วย

ป้องกันน�้าท่วม ดินถล่ม อีกอย่างคือป้องกันความแห้งแล้ง

พระราชด�ารัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2557

งาน  “รักษ์ป่าน่าน” 
ณ ศูนย์การเรียนรู้และบริหารวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต�าบลผาสิงห์ อ�าเภอเมือง จังหวัดน่าน
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ด้วยส�ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณของพระบำท
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จ
พระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ ที่ได้ทรงประกอบ
พระรำชกรณยีกจินำนปักำรผ่ำนโครงกำรอนัเนือ่งมำจำก
พระรำชด�ำริต่ำงๆ ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรชำวไทย
มีควำมผำสุกร่มเย็นและประเทศไทยมีควำมเจริญ
ก้ำวหน้ำวัฒนำถำวรม่ันคงเป็นปึกแผ่น รวมทัง้มีพระรำช
ประสงค์จะฟื้นฟูแหล่งทรัพยำกรธรรมชำติ ป่ำไม้ และ
ต้นน�ำ้ล�ำธำรของประเทศให้เกดิระบบนเิวศวทิยำทีส่มดลุ
และยั่งยืน

ดังนั้นใน พ.ศ. 2537 กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) จึงได้เข้ำร่วมสนับสนุนและด�ำเนิน
กำรปลูกป่ำร่วมกับรัฐบำลและภำคส่วนต่ำงๆ ภำยใต้ 
“โครงกำรปลูกป่ำถำวรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในวโรกำสทรงครองรำชย์ปีท่ี 50” 
โดย กฟผ. ได้ด�ำเนนิกำรปลกูป่ำตัง้แต่ พ.ศ. 2537- 2544 
ครอบคลุมพื้นที่ 49 จังหวัดทั่วประเทศ คิดเป็นจ�ำนวน
พื้นที่ปลูกป่ำรวม 384,251 ไร่ เป็นผลให้ป่ำต้นน�้ำ และ
ป่ำชำยเลนของประเทศที่มีสภำพเป็นป่ำเสื่อมโทรม 
สำมำรถพลิกฟื้นคืนควำมอุดมสมบูรณ์ดังเดิม ช่วย
เพ่ิมพูนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ เป็นผืนป่ำท่ี
ประชำชนได้ใช้สอยและอ�ำนวยประโยชน์สุขนำนัปกำร

จำกวนัท่ีเริม่โครงกำรปลกูป่ำถำวรเฉลมิพระเกียรตฯิ 
ถึงวันนี้ กฟผ. ยังคงมุ่งมั่นสำนต่อปณิธำนควำมดีที่จะ
สืบสำนและสนองพระรำชด�ำริในกำรอนุรักษ์ฟื ้นฟู
ทรัพยำกรป่ำไม้และแหล่งต้นน�้ำล�ำธำร โดยด�ำเนินกำร
โครงกำรปลกูป่ำ กฟผ. มำอย่ำงต่อเนือ่งอนัประกอบด้วย 
โครงกำรปลกูป่ำฟ้ืนฟรูะบบนิเวศภำคเหนอื พ.ศ. 2550 - 
2551 โครงกำรปลูกต้นไม้รอบบ้ำนพ่อ พ.ศ. 2553 
โครงกำรปลูกต้นกล้ำป่ำต้นน�้ำ พ.ศ. 2554 โครงกำรปลูก
ป่ำต้นน�้ำเขื่อนสิริกิติ์ พ.ศ. 2555 - 2558 โครงกำรปลูก
ป่ำ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี พ.ศ. 2557 - 2558  

ความเป็นมา
ซึง่นบัรวมเป็นระยะเวลำกว่ำ 20 ปี และเป็นผลให้มพีืน้ที่
ป่ำไม้ของประเทศท่ีได้รับกำรฟื้นฟูเพิ่มข้ึนจ�ำนวนรวม 
441,987 ไร่ หรือคิดเป็นจ�ำนวนต้นไม้ที่ปลูกประมำณ 
80 ล้ำนต้น
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เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เนือ่งในปีมหำมงคลทีส่มเด็จพระเทพรตันรำชสดุำฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงเจริญพระชนมำยุ 60 พรรษำ 
ในวันท่ี 2 เมษำยน พ.ศ. 2558 ด้วยส�ำนึกในพระ
มหำกรณุำธคุิณทีท่รงประกอบพระรำชกรณยีกจิตำมแนว
พระรำชด�ำริในด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้และ
พันธุกรรมพืชพื้นถิ่นของไทย รวมถึงสนองพระรำช
กระแสรับสั่งในครำวเสด็จพระรำชด�ำเนินไปทรงเป็น          
ประธำนพิธีเปิดงำนประชุมวิชำกำรโครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมำจำกสมเด็จพระเทพรัตน    
รำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เมื่อเดือนธันวำคม               

และป่ำชุมชน เพือ่ฟ้ืนฟปู่ำเสือ่มโทรมบรเิวณพืน้ท่ีต้นน�ำ้
ล�ำธำรของ จ.น่ำน ซึง่จะส่งผลดต่ีอระบบนเิวศวทิยำของ
แหล่งน�้ำและป่ำต้นน�้ำของล�ำน�้ำน่ำนที่จะไหลลงสู่เข่ือน
สิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ อันจะช่วยเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของ
ระบบกำรบรหิำรจดักำรน�ำ้ของประเทศให้มปีระสทิธภิำพ
มำกยิ่งขึ้น

นอกจำกนัน้ กฟผ. ยงัด�ำเนนิกำรปลูกป่ำชำยเลน
บริเวณชำยฝั่งทะเลด้ำนตะวันออกและทำงภำคใต้ของ
ประเทศควบคูก่นัไป เพือ่ฟ้ืนฟทูรพัยำกรป่ำชำยเลนของ
ประเทศทีเ่สือ่มโทรมลงให้คืนควำมอดุมสมบรูณ์ อันจะช่วย 

พ.ศ. 2556 ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กำญจนบุรี ที่ทรงมี
พระรำชประสงค์ ให้ด�ำเนินกำรปลูกป่ำที่ประชำชน
สำมำรถใช้ประโยชน์ ได้อย่ำงยั่งยืน ตำมแนวทำง
โครงกำรพระรำชด�ำริ “สร้ำงป่ำสร้ำงรำยได้”

กฟผ. จึงได้จัดท�ำ “โครงกำรปลูกป่ำ กฟผ.
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ สมเด็จพระเทพรัตน      
รำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี” ขึ้น โดยมีระยะเวลำ
ด�ำเนนิโครงกำรระหว่ำง พ.ศ. 2557 - 2558 พร้อมด�ำเนนิ
กำรบ�ำรุงรักษำต่อเนื่องจนถึง พ.ศ. 2560 ทั้งนี้กำร
ด�ำเนนิงำนของโครงกำรฯ ประกอบด้วย กำรปลูกป่ำต้นน�ำ้ 

บรรเทำและป้องกันปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั ่งของ
ประเทศ สร้ำงสมดุลของระบบนิเวศป่ำชำยเลนเป็น
แหล่งเพำะพนัธุส์ตัว์น�ำ้วยัอ่อน เพือ่เป็นแหล่งอำหำรทำง
ธรรมชำติและสำมำรถสร้ำงรำยได้เสริมให้กับชุมชนอีก
ด้ำนหนึ่ง
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โครงกำรปลกูป่ำ กฟผ. เฉลมิพระเกยีรต ิ60 พรรษำ 
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
ก�ำหนดพื้นที่เป้ำหมำยในกำรปลูกป่ำไว้ 13,000 ไร่ ซึ่ง
กฟผ. สำมำรถด�ำเนนิกำรปลกูป่ำแล้วเสร็จ และมีจ�ำนวน
พืน้ท่ีปลกูป่ำรวมถงึ 26,500 ไร่ หรอืคิดเป็นจ�ำนวนต้นไม้
ที่ปลูกรวม 6,881,000 ต้น พร้อมท้ังด�ำเนินกำรบ�ำรุง
รักษำต่อเนื่องถึง พ.ศ. 2560 โดย กฟผ. ขอรับกำร
สนับสนุนพื้นที่ปลูกป่ำต้นน�้ำและป่ำชุมชนในควำมรับ
ผิดชอบของกรมป่ำไม้ กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ 
และพันธ์ุพชื และป่ำชำยเลนในควำมรบัผดิชอบของกรม
ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง 

ทั้งนี้ กฟผ. ได้น้อมน�ำแนวพระรำชด�ำริ “ปลูกไม้ 
3 อย่ำง ประโยชน์ 4 อย่ำง” และ “สร้ำงป่ำสร้ำงรำยได้” 
มำผสมผสำนกบัวถิภีมูปัิญญำท้องถ่ินและกำรมีส่วนร่วม
ของชุมชนมำใช้ในกำรด�ำเนินโครงกำร รวมถึงมุ่งเน้น
กำรสื่อสำรสร้ำงควำมรู ้ควำมเข้ำใจในกำรด�ำเนิน
โครงกำรตำมศักยภำพ ตลอดจนปลูกฝังจิตส�ำนึกให้
รำษฎรรู้สึกรักหวงแหนและเอำใจใส่ต่อทรัพยำกรป่ำไม้
และสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายของโครงการ
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โครงกำรปลกูป่ำ กฟผ. เฉลมิพระเกยีรติ 60 พรรษำ 
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี      
พ.ศ. 2557 - 2558 ประกอบด้วย ด�ำเนินกำรปลูกป่ำ
ประเภทป่ำต้นน�้ำ และป่ำชุมชน ในพื้นที่ จ.น่ำน และป่ำ
ชำยเลนในพื้นที่ จ.ชุมพร จ.นครศรีธรรมรำช จ.จันทบุรี 
และ จ.สงขลำ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้

พ.ศ. 2557 ปลูกป่าจ�านวน 6,500 ไร่ ประกอบด้วย

  ประเภทป่าต้นน�้า (ป่าบก) 5,000 ไร ่

ขอใช้พื้นที่ของกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช จ�ำนวน 4,000 ไร่ ด�ำเนินกำรในพื้นที่
- อุทยำนแห่งชำติดอยภูคำ 2,000 ไร่
- อุทยำนแห่งชำติแม่จริม 1,000 ไร่
- ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดอยภูคำและป่ำผำแดง 1,000 ไร่
ขอใช้พื้นที่ของกรมป่ำไม้  ด�ำเนินกำรในพื้นที่
- ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำน�้ำยำวและป่ำน�้ำสวด 1,000 ไร่

  ประเภทป่าชายเลน 1,000 ไร่ 

ขอใช้พื้นที่ของกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช ด�ำเนินกำรในพื้นที่
- อุทยำนแห่งชำติหมู่เกำะชุมพร     600 ไร่

ขอใช้พื้นที่ของกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง ด�ำเนินกำรในพื้นที่
- ป่ำชำยเลน (ดินเลนงอกใหม่) อ.เมือง และ อ.ท่ำศำลำ จ.นครศรีธรรมรำช  400 ไร่

  ประเภทป่าชุมชน จ�านวน 500 ไร่   ด�ำเนินกำรในพื้นที่ 5 ชุมชน ได้แก่

- บ้ำนน�้ำว้ำ หมู่ที่ 6 ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่ำน 75 ไร่ 
บริเวณพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดอยภูคำและป่ำผำแดง 
- บ้ำนมณีพฤกษ์ หมู่ที่ 11 ต.งอบ อ.ทุ่งช้ำง จ.น่ำน 75 ไร่ 
บริเวณพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดอยภูคำและป่ำผำแดง
- บ้ำนน�้ำตวง หมู่ที่ 9 ต.น�้ำพำง อ.แม่จริม จ.น่ำน  75 ไร่ 
บริเวณพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำน�้ำว้ำและป่ำแม่จริม
- บ้ำนร่มเกล้ำ หมู่ที่ 10 ต.น�้ำพำง อ.แม่จริม จ.น่ำน  75 ไร่ 
บริเวณพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำน�้ำว้ำและป่ำห้วยสำลี่
- บ้ำนนำกอก หมู่ที่ 1 ต.ภูฟ้ำ อ.บ่อเกลือ จ.น่ำน  200 ไร่

พ.ศ. 2558 กฟผ. ได้เพิ่มจ�านวนพื้นที่ปลูกป่ารวมจ�านวน 20,000 ไร่ ประกอบด้วย

ประเภทป่าต้นน�้า (ป่าบก) 13,900 ไร่

ขอใช้พื้นที่ของกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำและพันธุ์พืช จ�ำนวน 11,900 ไร่ ด�ำเนินกำรในพื้นที่
- อุทยำนแห่งชำติแม่จริม 5,050 ไร่
- อุทยำนแห่งชำติดอยภูคำ 3,000 ไร่
- อุทยำนแห่งชำติขุนน่ำน 3,400 ไร่
- ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดอยภูคำและป่ำผำแดง 450 ไร่ 

ขอใช้พื้นที่ของกรมป่ำไม้ จ�ำนวน 2,000 ไร่ ด�ำเนินกำรในพื้นที่
- ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำน�้ำยำวและป่ำน�้ำสวด 2,000 ไร่

ปลูกป่าในพื้นที่เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี 3,500 ไร่

ด�ำเนินกำรปลูกป่ำ “โครงกำรปลูกป่ำในป่ำปลูก” บริเวณพื้นที่ของเขื่อนสิรินธร ซึ่ง กฟผ. ด�ำเนินกำรตำม
โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี      
(อพ.สธ.) จ�ำนวน 3,500 ไร่

ประเภทป่าชายเลน 2,100 ไร่

ขอใช้พื้นที่ของกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช จ�ำนวน 400 ไร่ ด�ำเนินกำรในพื้นที่
- อุทยำนแห่งชำติหมู่เกำะชุมพร   400 ไร่
ขอใช้พื้นที่ของกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง จ�ำนวน 1,700 ไร่ ด�ำเนินกำรในพื้นที่  
- ป่ำชำยเลนเสื่อมโทรม อ.เมือง อ.ท่ำศำลำ และ อ.ปำกพนัง จ.นครศรีธรรมรำช 600 ไร่
- ป่ำชำยเลนในเขตป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเลนปำกน�้ำเวฬุ อ.ขลุง จ.จันทบุรี 1,000 ไร่
- ป่ำชำยเลนบ้ำนเกำะแลหนัง ต.ปำกบำง อ.เทพำ จ.สงขลำ 100 ไร่

  ประเภทป่าชุมชน 500 ไร่   ด�ำเนินกำรในพื้นที่ 5 ชุมชน ชุมชนละ 100 ไร่ ได้แก่

- บ้ำนร่มเกล้ำ หมู่ที่ 10 ต.น�้ำพำง อ.แม่จริม จ.น่ำน 
 บริเวณพื้นที่เขตป่ำสงวนแห่งชำติป่ำน�้ำว้ำและป่ำห้วยสำลี่ 
- บ้ำนน�้ำตวง หมู่ที่ 9 ต.น�้ำพำง อ.แม่จริม จ.น่ำน
 บริเวณพื้นที่เขตป่ำสงวนแห่งชำติป่ำน�้ำว้ำและป่ำแม่จริม
- บ้ำนดงผำปูน หมู่ที่ 8 ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่ำน 
 บริเวณพื้นที่เขตป่ำสงวนแห่งชำติป่ำน�้ำว้ำและป่ำผำแดง
- บ้ำนน�้ำแคะ หมู่ที่ 1 ต.ดงพญำ อ.บ่อเกลือ จ.น่ำน 
 บริเวณพื้นที่เขตป่ำสงวนแห่งชำติเขตป่ำสงวนป่ำดอยภูคำและป่ำผำแดง
- ป่ำชุมชนบ้ำนนำกอก หมู่ที่ 1 ต.ภูฟ้ำ อ.บ่อเกลือ จ.น่ำน

พื้นทีด่�าเนินโครงการ
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สมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกมุำรี 
ทรงมีพระรำชประสงค์ในกำรช่วยเหลือรำษฎรในพื้นที่
ทุรกันดำรในท้องที่ จ.น่ำน ให้มีรำยได้ มีควำมมั่นคงใน
ชวีติ และมกีำรอนรุกัษ์ทรพัยำกรป่ำไม้ควบคูก่นัไป โดย
ให้รำษฎรในพื้นที่มีส ่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรป่ำไม้ในพื้นที่ชุมชนของตนเอง ซึ่ง กฟผ. ได้
ด�ำเนินกำรฟื้นฟูสภำพป่ำต้นน�้ำน่ำน อันเป็นแหล่งน�้ำ
ต้นทุนของเขื่อนสิริกิติ์กับชุมชนในพื้นที่ เพื่อสนองงำน
ตำมพระรำชด�ำริในท้องที่ จ.น่ำน 

กำรด�ำเนินงำนปลูกฟื้นฟูป่ำชุมชนครั้งนี้ จะช่วย
กระตุ้นและปลูกจิตส�ำนึกให้ชุมชนได้เห็นคุณค่ำควำม
ส�ำคัญของทรพัยำกรป่ำไม้ กำรใช้ประโยชน์จำกป่ำอย่ำง
มีคุณค่ำและเป็นไปอย่ำงยั่งยืน รวมทั้งเพื่อชุมชนได้มี
บทบำทและมส่ีวนร่วมในกำรจดักำรทรพัยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชุมชนของตนเอง และเพื่อให้   
ชมุชนได้มผีนืป่ำทีจ่ะใช้ประโยชน์ร่วมกนัอย่ำงเหมำะสม
และยั่งยืนต่อไป

 กำรปลกูป่ำชมุชนสำมำรถเพิม่จ�ำนวนประชำกร
พืชได้ในวงกว้ำง หำกน�ำแนวพระรำชด�ำริของสมเด็จ 
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ไปสู่กำร
ปฏิบัติจริง โดยเน้นที่ควำมสุขจำกกำรได้มีส่วนร่วมใน
กำรอนุรักษ์ป่ำมำผสำนกับหลักกำรที่ทำงกรมป่ำไม้ได้
วำงแนวทำงไว้ คือ ให้คนได้ประโยชน์จำกป่ำ คนและป่ำ
อยูร่่วมกนัได้อย่ำงย่ังยนื ซึง่นอกจำกจะช่วยเพิม่พืน้ทีป่่ำ
โดยทัว่ไปแล้ว ยงัช่วยสร้ำงจติส�ำนกึท่ีดีในกำรอนรุกัษ์ป่ำ
อีกด้วย

ป่าชุมชน...
โครงการปลูกป่าสร้างรายได้ 1,000 ไร่ จ.น่าน สรุปพื้นที่ปลูกป่าชุมชน จ.น่าน 

พ.ศ. 2557 - 2558 

บ้ำนนำกอก  ต.ภูฟ้ำ  300  ไร่ 
บ้ำนน�้ำตวง   ต.น�้ำพำง  175  ไร่ 
บ้ำนร่มเกล้ำ  ต.น�้ำพำง  175 ไร่ 
บ้ำนดงผำปูน   ต.บ่อเกลือใต้ 100  ไร่ 
บ้ำนน�้ำแคะ  ต.ดงพญำ 100  ไร่ 
บ้ำนน�้ำว้ำ  ต.บ่อเกลือเหนือ  75  ไร่ 
บ้ำนมณีพฤกษ์ ต.งอบ  75  ไร่

รวมพื้นที่   1,000 ไร่
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ประโยชน์ รวมทั้งจัดให้มีแปลงปลูกรักษำพันธุกรรมพืช
สมุนไพรและพืชอำหำรสำยพันธุ ์ดั้งเดิมของท้องถิ่น    
เพ่ือประโยชน์ในกำรอนุรักษ์และพัฒนำ ตลอดจน
ถ่ำยทอดควำมรู้และสร้ำงจิตส�ำนึกให้กับผู้ปฏิบัติงำน 
ชุมชนและเยำวชนภำยใต้ยุทธศำสตร์ “ประสำนองค์
ควำมรู้คู่ภูมิปัญญำท้องถิ่น” และ “เรียนรู้ร่วมกันในป่ำ
ผนืใหญ่” อนัเป็นกำรปลกูจติส�ำนกึและสร้ำงแรงบนัดำล
ใจให้ประชำชนและภำคส่วนต่ำงๆ ได้หนัมำร่วมกนัดแูล
รักษำทรัพยำกรธรรมชำติของประเทศให้คงอยู ่และ
อ�ำนวยประโยชน์สุขอย่ำงยั่งยืนสืบไป 

นอกจำกนี้ กฟผ. ยังมุ ่งสร ้ำงจิตส�ำนึกกับ
ประชำชนท่ัวไปเพื่อ “ปลูกต้นไม้ในใจคน” ท้ังต้นน�้ำ 
กลำงน�้ำ และปลำยน�้ำ โดยร่วมกับสื่อมวลชนที่สนใจท�ำ
กิจกรรมเพื่อสังคมและสื่อมวลชนด้ำนสิ่งแวดล้อม       
จัดกิจกรรมให้ประชำชนในเมืองได้มีส่วนร่วมไปให้   

ก�ำลังใจชุมชนต้นน�้ำเรียนรู้และรับรู้ถึงควำมตั้งใจท่ีจะ
อนรุกัษ์ทรพัยำกรป่ำไม้ ตลอดจนสร้ำงกำรมส่ีวนร่วมใน
กจิกรรมของชมุชนในพืน้ที ่โดยเริม่ด�ำเนนิกำรมำตัง้แต่ 
พ.ศ. 2554 จนถงึปัจจบัุนเข้ำสูปี่ที ่5 มสีือ่พันธมิตรทั้ง
รำยกำรโทรทัศน์ รำยกำรวิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ์ รวมทั้ง
สื่อออนไลน์เข้ำร่วมกว่ำ 10 สื่อ โดยที่ผ่ำนมำได้มีกำร
คัดเลือกผู้โชคดีไปร่วมกิจกรรมต่ำงๆ กับชุมชนต้นน�้ำ 
เช่น ปลกูป่ำ สร้ำงฝำย บวชป่ำ รวมทัง้มกีำรจดักิจกรรม
รณรงค์ในพืน้ทีแ่ละให้ควำมรู้ด้ำนกำรอนรุกัษ์ทรพัยำกร 
ธรรมชำติและป่ำไม้ควบคู่ไปด้วย ซึ่งได้รับควำมสนใจ
จำกประชำชนเข้ำร่วมโครงกำรเป็นจ�ำนวนมำก 

และให้ภำคส่วนได้มำมีส่วนร่วมด�ำเนินกำรปลูกป่ำกับ 
กฟผ.

กฟผ. ได้น้อมน�ำพระรำชกระแสรบัสัง่ของสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ที่ทรง
แนะน�ำแนวทำงกำรสร้ำงควำมรูค้วำมเข้ำใจและจิตส�ำนกึ
ในเรื่องเกี่ยวกับกำรอนุรักษ ์ทรัพยำกรธรรมชำติ           
ผ่ำนโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำก     
พระรำชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรม
รำชกุมำรี (อพ.สธ.) มำด�ำเนินกำรในหน่วยงำนของ 
กฟผ. โดยจัดตั้งคณะท�ำงำนโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริฯ ของ กฟผ. “อนรุกัษ์
พันธุกรรมพืชป่ำรอบเข่ือนอย่ำงเห็นคุณและรู ้ค ่ำ”  
ประกอบด้วยกำรจดักจิกรรมปกปักพันธกุรรมพชืในพืน้ท่ี
เขื่อน 11 แห่ง รวมเนื้อที่ 21,084 ไร่ เพื่อรักษำ
พันธุกรรมพืชดั้งเดิม ส�ำหรับท�ำกำรศึกษำและน�ำมำใช้

ด้วยตระหนักว่ำหัวใจหลักของกำรปลูกป่ำได้
ส�ำเร็จคือ “คน” และทุกภำคส่วนต้องเข้ำใจ มีควำม
ตระหนกัถึงคณุค่ำและเห็นประโยชน์ของทรพัยำกรป่ำไม้ 
และให้ควำมร่วมมือในกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู และช่วยกัน
ดูแลรักษำ กฟผ. จึงน้อมน�ำพระรำชด�ำรัสของพระบำท
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ที่ทรงรับสั่งว่ำ “ควรจะปลูกต้นไม้
ลงในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูก
ต้นไม้ลงบนแผ่นดิน และรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง”         
มำปฏิบัติใช้ในกำรส่งเสริมและปลูกฝังจิตส�ำนึกของ
เยำวชนและชุมชนในพื้นท่ีปลูกป่ำ โดยได้ร ่วมกับ       
ภำคส่วนต่ำงๆ จัดกิจกรรมรณรงค์และสื่อสำรกับ
ประชำชนและเยำวชนในพื้นท่ี ซ่ึงได้ร่วมกับหน่วย
รำชกำร ภำคเอกชน และภำคีเครือข่ำยสื่อมวลชนในรูป
แบบของกำรจัดเวทีสัมมนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรจัด
กิจกรรมรณรงค์ให้ควำมรู้ รวมถึงสร้ำงกำรมีส่วนร่วม

กิจกรรมปลูกต้นไม้ในใจคน

ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อน 
แล้วคนเหล่านัน้กจ็ะพากนัปลกูต้นไม้ลงบน
แผ่นดิน และรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง

พระราชด�ารัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว         

“

”
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กำรใช้ประโยชน์จำกป่ำ และกระจำยรำยได้สูช่มุชน ทัง้นี้
ในอีก 10 ปี ข้ำงหน้ำ กฟผ. ก�ำหนดเป้ำหมำยของกำร
ด�ำเนินงำนปลูกป่ำต่อเนื่องไปไม่น้อยกว่ำปีละ 20,000 
ไร่ ซ่ึงจะด�ำเนินกำรปลกูป่ำควบคู่ไปกบักำรปลกูจิตส�ำนกึ
ให้กับประชำชนและเยำวชน เพื่อให้มีควำมรัก ควำม
ผูกพัน และเห็นคุณค่ำของป่ำ เพื่อร่วมกันฟื้นฟูและ
อนุรักษ์ผืนป่ำของแผ่นดินให้คงอยู่อย่ำงยั่งยืนตลอดไป 

แม้จะผ่านมากว่า 20 ปีแล้ว แต่วันนี้ กฟผ.
ยงัคงปลกูป่าต่อไปด้วยปณธิานอันแน่วแน่ 

โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน
เพราะเราเชื่อว่า   

“ปลูกที่ใจ...คือปลูกที่ยั่งยืน”
ได้ด�ำเนนิกำรปลกูแล้วเสรจ็ใน พ.ศ. 2558 ตำมเป้ำหมำย 
และ กฟผ. จะดแูลบ�ำรงุรกัษำต่อเนือ่งไปจนถงึ พ.ศ. 2560 
บนพื้นฐำนกำรด�ำเนินงำนที่น้อมน�ำแนวพระรำชด�ำริ   
ในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้และแหล่งต้นน�้ำล�ำธำร  
มำปฏิบัติใช้ และบูรณำกำรร่วมกับวิถีภูมิปัญญำและ
ทรัพยำกรในท้องถิ่น มุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมตระหนักถึง
คุณค่ำและเห็นประโยชน์ของป่ำ สร้ำงกำรมีส่วนร่วม  

นับตั้งแต่ พ.ศ. 2537 - 2558 โครงกำรปลูกป่ำ
ของ กฟผ. สำมำรถปลูกป่ำฟื้นฟูป่ำเสื่อมโทรมของ
ประเทศไปแล้วจ�ำนวน 441,987 ไร่ และจำกผลกำร
ติดตำมประเมินผลสัมฤทธิ์โดยสถำบันสิ่งแวดล้อมไทย
พบว่ำ ต้นไม้ที่ปลูกมีอัตรำกำรรอดตำยถึงร้อยละ 88     

โครงกำรปลกูป่ำ กฟผ. เฉลมิพระเกยีรต ิ 60 พรรษำ 
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี     

ปลูกที่ใจ...คือปลูกที่ยั่งยืน
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นับเป็นพระมหำกรุณำธิคุณอันล้นพ้นที่สมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เสด็จ
พระรำชด�ำเนินไปทรงปลูกต้นไม้ ต ้นที่ 2 ล ้ำน                
ในโครงกำรปลูกป่ำ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ     
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ในโอกำส 
เฉลิมพระชนมำยุ 5 รอบ 2 เมษำยน พ.ศ. 2558 ณ 
พ้ืนท่ีศูนย์ภูฟ้ำพัฒนำ อ.บ่อเกลือ จ.น่ำน ในวันท่ี 18 
กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2559 

ต้นยำงนำ เป็นต้นไม้ประจ�ำหน่วยงำนที่ กฟผ. 
ได้รบัพระรำชทำนจำกสมเดจ็พระนำงเจ้ำสิรกิติิ ์พระบรม
รำชินีนำถ ในครั้งที่ได้จัดตั้งโครงกำรปลูกป่ำถำวรเฉลิม
พระเกียรติฯ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงครอง
รำชย์ ปีที่ 51 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชำติสิริกิติ์ เมื่อ พ.ศ. 
2537 โดยนำยสมบูรณ์ มณีนำวำ ผู้ว่ำกำร กฟผ.            
ในขณะนัน้เป็นผู้รบัมอบ

ต้นยำงนำเป็นไม้ยนืต้นท่ีแพร่พนัธ์ุง่ำยด้วยลกูยำง
ที่มีปีก สำมำรถลอยไปเจริญเติบโตในพื้นที่ไกลๆ มีต้น
สูงประมำณ 31-41 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มกลมทึบ 
ล�ำต้นเปลำตรงเปลือกเรียบสีเทำปนขำว ใบเดี่ยวเรียง
เวียนสลับ แผ่นใบรูปไข่ ขอบขนำนแกมรูปรี ปลำยทู่
หรือแหลม โคนใบสอบเป็นรูปลิ่ม ขอบใบเรียบหรือเป็น
คลื่นเล็กน้อย ผิวใบด้ำนบนเกลี้ยง ด้ำนล่ำงมีขนสั้นสี
เหลอืง ดอกสชีมพ ูออกดอกเป็นช่อเดีย่วสัน้ ๆ  ตำมง่ำม

ใบตอนปลำยกิง่ ผลแห้งทรงกลม มีครบีตำมยำวตลอดผล
ต้นยำงนำพบในป่ำดิบและตำมท่ีรำบชุ่มชื้นใกล้

แม่น�้ำล�ำธำรทั่วไป ล�ำต้นใช้ในกำรก่อสร้ำงอำคำรบ้ำน
เรือน เมื่ออำบน�้ำยำถูกต้องจะทนทำนขึ้น ส่วนน�้ำมัน
จำกต้นใช้ทำไม้ยำแนวเรอื ใช้เตมิเครือ่งยนต์แทนน�ำ้มนั
ขี้โล้ ท�ำน�้ำมันใส่แผล แก้โรคเรื้อน

                     ต้นไม้ทรงปลูก 
                     ต้นที่ 2 ล้าน
ในโครงการปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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แนวพระราชด�ารบิางประการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

กฟผ. ได้น้อมน�ำพระรำชด�ำรขิองพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยู่หวั มำเป็นแนวทำงในกำรฟ้ืนฟสูภำพพืน้ทีป่ลกูป่ำ
ในภูมิภำคต่ำงๆ ดังนี้

1. ปลูกป่ำทดแทนพื้นที่ป่ำไม้ที่ถูกบุกรุกแผ้วถำง และพื้นที่ป่ำเสื่อมโทรม
2. ปลูกป่ำบนเขำสูง เนื่องจำกสภำพป่ำบนที่เขำสูงทรุดโทรม ซึ่งมีผลกระทบต่อลุ่มน�้ำตอนล่ำง
3. วัชพืชที่คลุมพื้นที่อยู่อย่ำเอำออก เพรำะจะเป็นสิ่งป้องกันกำรเซำะพังทลำยของหน้ำดินเป็นอย่ำงดีและเก็บ

ควำมชื้นไว้ได้ด้วย ถ้ำจะปลูกแซมก็เพียงแต่เจำะวงกลมประมำณ 51 เซนติเมตร แล้วก็ปลูกต้นไม้ วัชพืชที่อยู่รอบๆ 
ก็จะเป็นบังไพรกันแดดได้ด้วย โดยไม่ต้องท�ำที่กันแดดให้สิ้นเปลือง

4. อย่ำได้ใช้ยำฆ่ำวัชพืชหรือยำฆ่ำหญ้ำมำใช้เป็นอันขำด เพรำะร้ำยแรงมำก นอกจำกฆ่ำหญ้ำแล้วยังตกค้ำง
เป็นพิษอยู่ในพื้นดินเป็นเวลำนำน 

5. วัชพืชขนำดใหญ่และหนำ เช่น ดงหญ้ำคำคงต้องก�ำจัดบ้ำงก่อนปลูกป่ำ แต่วัชพืชในป่ำเต็งรังในป่ำต้นน�้ำ
ล�ำธำรไม่ต้องขจัด

6. ห้ำมปอกเปลือก คือ ไถหน้ำดินออกก่อนปลูกป่ำอย่ำงที่เคยท�ำมำ เพรำะท�ำให้หน้ำดินดีหำยหมด ต้นไม้ที่
ปลูกอัตรำกำรรอดจะต�่ำมำก อย่ำงที่เคยท�ำอยู่ในปัจจุบัน เพรำะจะตำยถึงร้อยละ 81

7. ปลกูป่ำเพือ่ให้รำษฎรมีรำยได้เพิม่ขึน้ โดยให้รำษฎรในท้องถิน่นัน้ๆ เข้ำร่วมกจิกรรม เพือ่เป็นกำรสร้ำงควำม
เข้ำใจให้รำษฎรเห็นควำมส�ำคัญของป่ำและกำรปลูกป่ำ

8. กำรปลกูป่ำธรรมชำตหิรอืปลกูป่ำต้นน�ำ้ล�ำธำร ควรศึกษำดูก่อนว่ำพืชพันธ์ุไม้ด้ังเดิมมีอะไรบ้ำงแล้วปลูกแซม
ตำมรำยกำรชนิดต้นไม้ที่ศึกษำมำได้ ไม่ควรน�ำไม้แปลกปลอมต่ำงถิ่นเข้ำมำปลูกโดยยังไม่ศึกษำอย่ำงแน่ชัดเสียก่อน 
อย่ำงไรก็ตำม ในบำงพื้นที่อำจใช้ไม้โตเร็วที่ไม่เป็นพิษเป็นภัย เช่น ต้นยำงพำรำ ปลูกเป็นไม้น�ำก่อนก็ได้

ข้อก�าหนดในการพิจารณาเลือกพื้นที่ปลูกป่า กฟผ.

กำรปลูกป่ำของ กฟผ. เน้นฟื้นฟูปลูกรักษำพื้นที่ป่ำต้นน�้ำของเขื่อนต่ำงๆ ของ กฟผ. เน่ืองจำกเป็นเขื่อน
อเนกประสงค์ มีหน้ำที่กักเก็บน�้ำไว้เพื่อใช้ประโยชน์ด้ำนกำรเกษตรกรรม และกำรอุปโภคบริโภค ส่วนกำรผลิตกระแส
ไฟฟ้ำเป็นเพยีงผลพลอยได้เท่ำนัน้ ดงันัน้ หำกเรำสำมำรถรกัษำป่ำต้นน�ำ้ให้อดุมสมบรูณ์ได้ ย่อมช่วยรกัษำสมดลุตำม
ธรรมชำติ ให้มีปริมำณน�้ำต้นทุนไหลลงสู่เขื่อนเพื่อกำรใช้งำนอย่ำงยั่งยืน

กฟผ. ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกพื้นที่ไว้ ดังนี้
1. เป็นพื้นที่ยุทธศำสตร์กำรด�ำเนินกิจกำรของ กฟผ. เช่น พื้นที่ป่ำต้นน�้ำเหนือเขื่อน พื้นที่ป่ำชำยเลนใกล้เคียง

กับโรงไฟฟ้ำ พื้นที่ป่ำในจังหวัดที่มีแผนก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำแห่งใหม่ เป็นต้น
2. เป็นพืน้ทีท่ีไ่ม่มคีวำมขดัแย้งระหว่ำงบคุคลหรอืหน่วยงำน และไม่มปัีญหำเรือ่งสิทธกิำรครอบครองทีด่นิของ

รำษฎรในพื้นที่
3. พื้นที่มีสภำพเป็นป่ำเสื่อมโทรม ยำกที่จะฟื้นคืนตำมธรรมชำติได้
4. พื้นที่ต้องไม่ทับซ้อนกับกำรด�ำเนินงำนปลูกป่ำของโครงกำรหรือหน่วยงำนอื่นๆ
5. เป็นพื้นที่โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ
6. รำษฎรในพื้นที่นั้นๆ ให้ควำมร่วมมือกับเจ้ำหน้ำที่ และมีจิตส�ำนึกด้ำนกำรอนุรักษ์เป็นอย่ำงดี
7. เป็นพื้นที่ที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดไฟป่ำในระดับต�่ำ-ปำนกลำง
8. พื้นที่มีกำรคมนำคมเข้ำถึง เพื่อควำมคล่องตัวต่อกำรดูแลและติดตำมกำรด�ำเนินงำนปลูกป่ำ
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การก�ากับดูแล ขั้นตอน/กระบวนการปลูกป่า กฟผ.

3. การปลูก ประกอบด้วย
- การเตรียมกล้าไม้ อำจจะมีกำรเพำะกล้ำไม้ในแปลงปลูกป่ำ หรือขนกล้ำไม้เข้ำไปอนุบำลในพื้นที่ก่อนด�ำเนิน

กำรปลูก ชนิดพันธุ์ไม้ที่จะปลูก ให้พิจำรณำชนิดพันธุ์ไม้ที่เคยขึ้นอยู่เดิมในพื้นที่เป็นอันดับแรก ทั้งนี้ จะต้องจัดเตรียม
กล้ำไม้ตำมชนิดและจ�ำนวนที่จะใช้ปลูกและปลูกซ่อม กล้ำไม้ต้องได้ขนำด แข็งแรง หรือเป็นกล้ำไม้ค้ำงปี เหมำะสม
ที่จะน�ำไปปลูกในพื้นที่ได้ โดยให้เตรียมไว้ส�ำหรับกำรปลูกจ�ำนวน 200 กล้ำต่อพื้นที่ปลูก 1 ไร่ และจัดเตรียมเพิ่มอีก
อย่ำงน้อยร้อยละ 20 ส�ำหรับกำรปลูกซ่อมทดแทนต้นที่ตำย

- การก�าหนดต�าแหน่งปลูก/ปักหลักหมายแนวปลูก จะใช้หลักขนำดยำวประมำณ 1 เมตร ส่วนบนทำสีแดง     
ปักหลักหมำยต�ำแหน่งปลูกระยะห่ำง 2×4 เมตร

- การขุดหลุมปลูก ให้ถำกรอบหลักที่หมำยต�ำแหน่งปลูกไว้แล้ว ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 0.5-1 เมตร แล้วขุด
หลุมลึกประมำณ 25-30 เซนติเมตร ก่อนปลูกให้ใส่ปุ๋ยรองก้นหลุมด้วย

กฟผ. จะใช้แรงงำนในท้องถิน่ด�ำเนนิกำรปลกูและบ�ำรงุรกัษำป่ำ โดยก�ำหนดอตัรำกำรจ้ำงไว้ในอตัรำไร่ละ 3,900 
บำท ส�ำหรับงำนปลูกในปีแรก และค่ำดูแลบ�ำรุงรักษำป่ำที่ปลูกต่อเนื่องอีก 2 ปี ในอัตรำไร่ละ 1,020 บำท หลังจำก
นั้นจะส่งมอบให้หน่วยงำนกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ดูแลบ�ำรุงรักษำระยะยำวตั้งแต่ปีที่ 4 
เป็นต้นไป ทั้งนี้ในระหว่ำงกำรด�ำเนินงำนจะมีกำรจัดกิจกรรมที่ส�ำคัญๆ อย่ำงต่อเนื่อง เช่น กำรอบรมป้องกันไฟป่ำ 
กำรรณรงค์ปลูกจิตส�ำนึกให้ประชำชนเห็นควำมส�ำคัญของกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ กำรจัดกจิกรรมปลูกต้นไม้ 
ในวำระและโอกำสอันส�ำคัญๆ เป็นต้น

4. การบ�ารุงรักษา (ตรวจนับอัตราการรอดตาย และปลูกซ่อม)
เพือ่ให้ต้นไม้ทีป่ลกูมกีำรรอดตำยสงูและเจรญิเตบิโตได้ด ีพ้นกำรแก่งแย่งของวชัพชื หลงัจำกท่ีได้ปลกูต้นไม้ไป

แล้วระยะหนึ่ง จะต้องมีกำรก�ำจัดวัชพืชโดยให้ถำกรอบโคนต้นไม้ที่ปลูกเป็นวงกลม ก�ำจัดวัชพืชตำมแนวปลูก และใส่
ปุ๋ยเพื่อเร่งกำรเจริญเติบโต

 นอกจำกนี้ จะต้องมีกำรตรวจนับอัตรำกำรรอดตำยของต้นไม้ และค�ำนวณหำอัตรำกำรรอดตำย (อัตรำกำร
รอดตำยต้องไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85) หลังจำกนั้นจะต้องท�ำกำรปลูกซ่อมทดแทนต้นไม้ที่ตำย

5. การบ�ารุงรักษา (ป้องกันระวังไฟ)
กำรก�ำจัดวัชพืช มีวิธีกำรตำม ข้อ 4. และจะต้องมีกำรด�ำเนินกำรซ่อมทำงตรวจกำรหรือแนวกันไฟให้อยู่ใน

สภำพที่ใช้กำรได้ดี ลดเชื้อเพลิงภำยในแปลงปลูก ส�ำรวจควำมพร้อมของอุปกรณ์ดับไฟป่ำ และจัดยำมเฝ้ำระวังไฟป่ำ

1. การส�ารวจคัดเลือกพื้นที่ด�าเนินการ
ส�ำหรบักำรส�ำรวจคัดเลือกพืน้ทีด่�ำเนนิกำรปลกูป่ำน้ัน กฟผ. ขอสนบัสนนุพืน้ทีป่ลกูป่ำและท�ำกำรคดัเลอืกพืน้ที่ 

จำกข้อมูลพื้นที่ปลูกที่ได้รับจำกหน่วยงำนกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ตรวจสอบแล้วว่ำเป็น
พื้นที่ที่มีสภำพเป็นป่ำเสื่อมโทรมและไม่สำมำรถฟื้นคืนสภำพป่ำได้เองตำมธรรมชำติ หรือกำรฟื้นคืนสภำพป่ำต้องใช้
ระยะเวลำท่ียำวนำน สมควรทีจ่ะด�ำเนนิกำรปลกูป่ำเพือ่ฟ้ืนฟสูภำพ ทัง้นี ้กฟผ. จะด�ำเนนิกำรจัดประชมุชีแ้จงและสอบถำม
ควำมเห็นของชุมชนและรำษฎรในพื้นที่ เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจระหว่ำงกันก่อนที่จะด�ำเนินงำนปลูกป่ำในพื้นที่นั้น ๆ

2. การเตรียมพื้นที่ปลูก ประกอบด้วย
- กำรรังวัด ปักหลักหมำยแนวเขตแปลงปลูกป่ำ
- กำรท�ำทำงล�ำลองและใช้เป็นทำงตรวจกำรภำยในแปลง และท�ำแนวกันไฟขนำดกว้ำง 8-10 เมตร โดยรอบ

พื้นที่ปลูก
- กำรแผ้วถำงและก�ำจัดวัชพืช ในพื้นที่ที่มีวัชพืชขนำดใหญ่และขึ้นหนำแน่นให้แผ้วถำงออกได้เท่ำท่ีจ�ำเป็น    

(ไม่ให้ตัดต้นไม้หรือลูกไม้ที่ขึ้นอยู่เดิม) และไม่ท�ำกำรแผ้วถำงวัชพืชจนเตียนทั่วทั้งพื้นที่ สุมเผำวัชพืช หรือใช้สำรเคมี
ก�ำจัดวัชพืชโดยเด็ดขำด

- กำรถำงเจำะแนวปลูก จะท�ำกำรถำงไปตำมแนวเส้นชั้นควำมสูง (Contour Line) ขนำดควำมกว้ำงประมำณ 
2 เมตร ไม่ควรถำงวัชพืชตำมแนวลำดชันเพรำะจะท�ำให้เกิดกำรชะล้ำงหน้ำดิน
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การตรวจรับงาน และการส่งรายงานการปลูกป่า

กรรมกำรตรวจรับจำกโครงกำรปลูกป่ำ กฟผ.  ลงพื้นที่แปลงปลูกป่ำเพื่อตรวจสอบกำรด�ำเนินงำนของผู้รับจ้ำง
หรือคู่สัญญำให้เป็นไปตำมข้อก�ำหนด รวมถึงระยะเวลำที่ กฟผ. ให้ด�ำเนินกำร

1) ภำพถ่ำยกำรด�ำเนินกำรในแต่ละงวดงำน ได้แก่ กำรเตรียมพื้นที่ กำรปลูก ตรวจนับอัตรำกำรรอดตำย       
 กำรบ�ำรุงรักษำ กำรป้องกันระวังไฟ 

2) เอกสำรสรุปรำยงำนเป็นรูปเล่มทุกขั้นตอนกำรด�ำเนินงำน
 ทั้งนี้ ในแต่ละแปลงปลูกจะต้องมีกำรจัดท�ำป้ำยแสดงพื้นที่ปลูกฟื้นฟูสภำพป่ำด้วย
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 ล�ำดบัที	่ 		 โครงกำร	 ปลกูปี	 จ�ำนวน	(ไร่)	 จงัหวดั	 	 ชนดิพนัธุไ์ม้ทีป่ลกู	 หมำยเหตุ

	 1	 โครงการปลูกป่าถาวรเฉลมิพระเกยีรต	ิ 2537-2544	 384,251	 49	จงัหวดั	 ยางนา	แดง	ประดู	่มะค่าโมง	 ป่าบก			
	 	 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั		 	 	 ทัว่ประเทศ	 มะค่าแต้	หว้า	อนิทนิล	 ป่าชายเลน	
	 	 เน่ืองในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที	่50	 	 	 	 กระถนิ-เทพา	มะขามป้อม	 ป่าพรุ
	 	 		 	 	 	 	 	 ขีเ้หลก็	สเีสยีดแก่น	พะยงู	
	 	 		 	 	 	 	 	 สนสามใบ	นางพญาเสอืโคร่ง	
	 	 		 	 	 	 	 	 หว้า	ราชพฤกษ์	นนทร	ีพะยอม	
	 	 		 	 	 	 	 	 ล�าดวน	โกงกางใบใหญ่
	 	 		 	 	 	 	 	 โกงกางใบเลก็	พงักาหวัสุม
	 	 		 	 	 	 	 	 ดอกแดง-ดอกขาว	เสมด็แดง
	 	 		 	 	 	 	 	 -	ขาว	และอืน่ๆ

	 2	 โครงการฟ้ืนฟรูะบบนเิวศป่า		 2551-2553	 4,000		 พษิณโุลก	 สนสามใบ	 	 ป่าบก
	 	 และน�า้เฉลิมพระเกยีรต	ิ	 	 	 	 นางพญาเสอืโคร่ง	อบเชย	ไผ่
	 	 80	พรรษา	(5	ธนัวาคม	2550)	 	 	 	 หว้า	สกั	นนทร	ียางนา
	 	 		 	 	 	 	 	 และอ่ืนๆ

	 3	 โครงการปลูกต้นไม้รอบบ้านพ่อ	 2553-2556	 4,000	 ประจวบ ราชพฤกษ์	จนัทร์หอม	 ป่าบก  
	 	 เฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็	 	 	 ครีขีนัธ์	 อนิทนลิ	หว้า	ไผ่	ยางนา
	 	 พระเจ้าอยูห่วั	เนือ่งในวโรกาส	 	 	 	 ตะแบก	ขีเ้หลก็	เสลา
	 	 ทรงครองราชย์ปีที	่60	 	 	 	 	 พญาสตับรรณ	สเีสยีดแก่น
	 	 		 	 	 	 	 	 มะเกลอื	และอืน่ๆ

	 4	 โครงการปลูกป่าชายเลนคลองนาทบั	 2553	 66	 สงขลา	 โกงกางใบใหญ่	โกงกางใบเลก็	 ป่าชายเลน	
	 	 		 	 	 	 	 	 พงักาหวัสมุดอกแดง-ดอกขาว	
	 	 		 	 	 	 	 	 เสมด็แดง-ขาว	และอืน่ๆ

	 5		 โครงการปลูกต้นกล้าป่าต้นน�า้ถวายพ่อ	 2554-2556	 10,000	 สรุาษฎร์ธาน	ี ยางนา	แดง	ประดู	่สกั	ขีเ้หลก็	 ป่าบก
	 	 เฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็	 	 	 กาญจนบรุ	ี ขานาง	กนัเกรา	เคีย่ม	มะค่าโมง
	 	 พระเจ้าอยูห่วั	เนือ่งในโอกาสพระราชพธิ	ี 	 	 นครราชสมีา	 นนทร	ีอนิทนลิ	เสลา	ตะเคยีนทอง
	 	 มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	7	รอบ	 	 	 ขอนแก่น	 พะยอม	สะเดา	มะขามป้อม	เพกา
	 	 บริเวณ	8	เขือ่น	และ	1	โรงไฟฟ้า	 	 	 ชยัภมู	ิ	 สาธร	กลัปพฤกษ์	และอ่ืนๆ	
	 	 ที่ได้รับพระราชทานนาม		 	 	 อบุลราชธานี
	 	 (เขือ่นรัชชประภา	เขือ่นวชิราลงกรณ		 	 	 อตุรดติถ์
	 	 เขือ่นศรีนครินทร์	เขือ่นอบุลรตัน์		 	 	 ตาก	
	 	 เขือ่นจฬุาภรณ์	เขือ่นสริินธร	เขือ่นสริกิติิ	์ 	 	
	 	 เขือ่นภูมิพล	และโรงไฟฟ้าล�าตะคอง
	 	 ชลภาวฒันา)	  

	 	 5.1		โครงการ	กฟผ.	เฉลมิพระเกยีรต	ิ	 	 780	 อตุรดติถ์	 ยางนา	สกั	ประดู่	มะค่าโมง	แดง	 ป่าบก
	 	 สร้างป่าเพิม่แหล่งน�า้	เขือ่นสริกิต์ิิ	78	 	 	 	 อนิทนลิ	ขีเ้หลก็	สะเดา
	 	 พรรษา	มหาราชนิ	ี 	 	 	 	 	 มะขามป้อม	ราชพฤกษ์	และอืน่ๆ

	 	 5.2	โครงการป้องกนัการบุกรกุพืน้ที	่ 2554	 110	 กระบี	่ สกั	ตะเคยีนทอง	อนิทนลิ	ยางนา	 ป่าบก
	 	 รอบโรงไฟฟ้ากระบี	่ 	 	 	 	 	 และอ่ืนๆ

	 	 5.3	โครงการปลกูป่าชายเลน	 2554	 500	 ชมุพร	 โกงกางใบใหญ่	โกงกางใบเลก็	 ป่าชายเลน	
	 	 		 	 	 	 	 	 และอ่ืนๆ

 ล�ำดบัที	่ 		 	 โครงกำร	 ปลูกปี	 จ�ำนวน	(ไร่)	 จังหวัด	 	 ชนดิพนัธุไ์ม้ทีป่ลกู	 หมำยเหตุ

	 6	 โครงการพฒันาเกาะพลังงานสะอาด	 2555	 80	 สุราษฎร์ธาน	ี โกงกางใบใหญ่		โกงกางใบเลก็	 ป่าชายเลน
	 	 		 	 	 	 	 และอ่ืนๆ	

	 	 6.1	โครงการปลูกไม้พะยูง	 	 500	 ศรสีะเกษ	 พะยูง	 	 	 ป่าบก
	 	 		 	 	 	 	 สุรินทร์

	 	 6.2	โครงการพืน้ทีพ่ฒันาพลังงาน	 	 200	 กาฬสินธุ	์ พะยูง	 	 	 ป่าบก	 	
	 	 		 ชมุชนบ้านป่ากงุ

	 	 6.3	โครงการพืน้ทีป่่าเส่ือมโทรม	 	 700	 อุบลราชธาน	ี พะยูง	 	 	 ป่าบก

	 7	 โครงการปลูกป่าต้นน�า้เขือ่นสิรกิต์ิิ	 2555-2556	 10,000	 น่าน	 ยางนา	เส้ียวดอกขาว	มะค่าโมง	 ป่าบก
	 	 เฉลิมพระเกยีรติ	80	พรรษา	 	 	 	 ไผ่	หว้า	มะขามป้อม	ประดู	่สกั	
	 	 สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิต์ิิ	 	 	 	 อินทนิล	นนทรี	ราชพฤกษ์	แดง
	 	 พระบรมราชนินีาถ	 	 	 	 	 นางพญาเสือโคร่ง	ชงโค	และอืน่ๆ

	 8	 โครงการปลูกป่า	กฟผ.	เฉลิมพระเกยีรติ	 2557-2558	 23,000	 น่าน	 ยางนา	ไผ่	มะค่าโมง	หว้า	ข้ีเหลก็	 ป่าบก	 	
		 	 60	พรรษา	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 	 	 ชมุพร	 แดง	ประดู่	กอ	หวาย		 ป่าชุมชน
	 	 สยามบรมราชกมุาร	ี 	 	 	 สงขลา	 ก�าลังเสือโคร่ง	นางพญาเสอืโคร่ง	 ป่าชายเลน
        นครศรธีรรมราช	มะขามป้อม	นนทรี	ราชพฤกษ์
	 	 		 	 	 	 	 จันทบรุ	ี พะยอม	อินทนลิ	ตะเคียนทอง
	 	 		 	 	 	 	 	 สนสามใบ	เส้ียวดอกขาว	
	 	 		 	 	 	 	 	 โกงกางใบใหญ่	โกงกางใบเลก็
	 	 		 	 	 	 	 	 และอ่ืนๆ

	 9	 โครงการ	“ปลูกป่าในป่าปลูก”		 2558	 3,500	 เขือ่นสิรนิธร	 พชืพนัธกุรรมหายากในพืน้ท่ี
	 	 ภายใต้โครงการปลูกป่า	กฟผ.	เฉลิม	 	 	 อุบลราชธาน	ี โครงการพชืสมนุไพร	และอืน่ๆ		 	 	
	 	 เกยีรติ	60	พรรษา	สมเด็จพระเทพ	 	 	 	
	 	 รตันราชสุดาฯ	สยามบรมราชกมุารี

	 10		 โครงการปลูกป่าเพือ่ช้างและส่ิงแวดล้อม	 2558	 300	 สุรนิทร์	 พชือาหารช้าง	(หญ้าเนเปียร์)		 (เขตป่าสงวนฯ 
	 	 ร่วมกบัองค์การสวนสัตว์	ในพืน้ทีโ่ครงการ	 	 	 	 พะยูง	มะกล�า่ต้น	มะหาด		 ป่าดงภดูนิ)

	 	 คชอาณาจักร	ต.กระโพ	อ.ท่าตูม	 	 	 	 มะค่าโมง	ยางนา	อนิทนลิ	กนัเกรา	 พืน้ท่ีพเิศษ
	 	 		 	 	 	 	 	 ตะแบก	ทองกวาว	พะยอม
        

     รวม   441,987 

สรุปโครงการปลูกป่า กฟผ. ที่ด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
(พ.ศ. 2537 - 2558)
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กิจกรรมโครงการปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี        

พ.ศ. 2557 - 2558
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 2 เมษายน พ.ศ. 2557 เปิดตัวโครงการ “ปลูกป่าในป่าปลูก” ภายใต้โครงการปลูกป่า กฟผ. 
เฉลิมพระเกียรต ิ60 พรรษา สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีบนพืน้ที ่3,500 ไร่ รอบเขือ่น
สิรินธร อ.สิรนิธร จ.อบุลราชธาน ีปลกูต้นไม้ จ�านวน 6,000 ต้น ได้แก่ ต้นเสลา อนิทนลิ พะยงู มะค่าโมง แดง 
ล�าดวน ยางนาและต้นตะเคยีนทอง พร้อมปล่อยพนัธุป์ลาบึก จ�านวน 261 ตวั และปล่อยพนัธุก์ุง้ก้ามกราม 
จ�านวนกว่า 40,000 ตวั

 8 มิถนุายน พ.ศ. 2557 กจิกรรมเดนิรณรงค์ “สร้างเมอืงน่านน่าอยู ่คูป่่าต้นน�า้” กฟผ. ร่วมกบั จ.น่าน 
เดินขบวนนทิรรศการเคลือ่นท่ี ร่วมรณรงค์ ปลกูจติส�านกึเยาวชนเมอืงน่าน “สร้างเมอืงน่านน่าอยู ่คูป่่าต้นน�า้” 
ในโครงการปลกูป่าเฉลมิพระเกยีรต ิ60 พรรษา สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีจ.น่าน

 8 มถินุายน พ.ศ. 2557 กจิกรรม “สร้างเมอืงน่านน่าอยู ่คูป่่าต้นน�า้” ในโครงการปลกูป่าเฉลมิพระเกยีรติ 
60 พรรษา สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีพืน้ที ่12,000 ไร่ ณ อทุยานแห่งชาตดิอยภคูา 
อ.แม่จริม จ.น่าน

 6-7 มนีาคม พ.ศ. 2558 กจิกรรม “ฝึกอบรมอาสาสมคัรป้องกนัไฟป่า ครัง้ที ่1/2558” ในโครงการ
ปลกูป่าเฉลมิพระเกยีรต ิ 60 พรรษา สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีณ โรงเรยีนพีเ้หนอื     
ม.4 ต.บ้านพี ้อ.บ้านหลวง จ.น่าน

 27-28 มถินุายน พ.ศ. 2558 จดักจิกรรม “ป่ันรกัษ์โลก ปลกูป่าชายเลน” ภายใต้โครงการปลกูป่า กฟผ. 
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยร่วมกับประชาชนในพ้ืนที่         
อ.เหนือคลอง จ.กระบี ่และสือ่พนัธมติรปลกูป่าของ กฟผ. ได้แก่ เนชัน่ทวี ีสถานวีทิย ุสวพ.FM91 นติยสารคู่สร้าง 
คูส่ม และทวี ี360 องศา

 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 กฟผ. ร่วมกบัสือ่พนัธมิตร จดักจิกรรมรณรงค์การมส่ีวนร่วมและปลกูจติส�านกึ
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสิง่แวดล้อม “แลป ูดูปลา ปลกูต้นกล้าป่าชายเลน กบั กฟผ.” ณ บ้านท่าสอน 
อ.ขลงุ จ.จนัทบรุ ีเพือ่สร้างจติส�านกึในการอนรุกัษ์ป่าชายเลนและเพิม่เตมิป่าชายเลนแหล่งอนบุาลพนัธุส์ตัว์น�า้
ทางทะเล

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
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 13-14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ปล่อยขบวนเดินรณรงค์ปลูกต้นไม้สวยงามและปลูกป่า กฟผ. 
เฉลิมพระเกียรต ิสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีระยะที ่2 ขบวนนทิรรศการเคลือ่นที ่เพือ่
เฉลมิพระเกยีรต ิ60 พรรษา สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีไปตามถนนในเขตเทศบาลเมอืง
น่าน เพือ่เชญิชวนประชาชนร่วมกนัปลกูป่าสร้างพืน้ทีส่เีขยีว เพือ่สนบัสนนุวาระน่าน “สร้างเมอืงน่านน่าอยู่   
คู่ป่าต้นน�า้” และจัดกจิกรรมปลกูป่า (ป่าชมุชน) ณ บ้านนากอก ต.ภฟู้า อ.บ่อเกลอื จ.น่าน พนัธุไ์ม้ทีป่ลกู
ประกอบด้วยหวาย ต้นต๋าว ไผ่ และต้นไม้สวยงาม

 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 กจิกรรมพธีิปลกูป่าแปลงปฐมฤกษ์ตาม “โครงการปลกูป่าเพือ่ช้างและสิง่
แวดล้อม” ณ โครงการคชอาณาจกัร ในเขตป่าสงวนแห่งชาตป่ิาดงภดูนิ ต.กระโพ อ.ท่าตมู จ.สรุนิทร์ พืน้ที่
จ�านวน 300 ไร่

 7-8 สงิหาคม พ.ศ. 2558 กจิกรรมสร้างฝายชะลอน�า้ โดยพธิกีรในรายการเนวเิกเตอร์ ติก๊ เจษฎาภรณ์ 
ผลดี เป็นผู้ด�าเนนิรายการพร้อมเครอืข่ายจติอาสาบุคคลภายนอกและผูป้ฎบัิตงิาน กฟผ. เข้าร่วมกจิกรรมครัง้นี้ 
ณ เข่ือนศรีนครนิทร์ จ.กาญจนบรุี

 20 สงิหาคม พ.ศ. 2558 กจิกรรม
ปลกูป่าชายเลน “ชาวเทพารักษ์ป่าชายเลน 
เทิดไท้องค์ราชินี” เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ
ของเกาะแลหนัง ต.ปากบาง อ.เทพา 
จ.สงขลา

 18-20 กนัยายน พ.ศ. 2558 นทิรรรศการองค์ความรู ้โครงการปลกูป่า กฟผ. ในงานมหกรรม
ทวีรีกัษ์โลก 360 องศา Save The World Expo 2015 ณ ศนูย์นทิรรศการและการประชมุ     
ไบเทค บางนา ฮอล 107

 25-29 ตลุาคม พ.ศ. 2558 “ฝึกอบรมอาสาสมคัรป้องกนัไฟป่า” ในโครงการปลกูป่าเฉลมิพระเกยีรติ 60 
พรรษา สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีณ อทุยานแห่งชาตขินุน่าน อ.บ่อเกลอื จ.น่าน
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 กว่า 20 ปี ที่ กฟผ. ยังคงปลูกป่าต่อไปด้วยปณิธานอันแน่วแน่   

เพราะเราเชื่อว่า  “ปลูกที่ใจ...คือปลูกที่ยั่งยืน”



42

เฉลิมพระเกียรต6ิ0  พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

โครงการปลูกปา กฟผ. 


