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โครงการอนุรักษ'พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 

 
 

สนองพระราชดําริโดย 

 

 
 

การไฟฟ3าฝ5ายผลิตแห�งประเทศไทย 
 

 



 

 

๒ 

 
ความนํา 

 
 พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว ทรงเห็นความสําคัญของการอนุรักษ�พันธุกรรมพืช โดยทรงเริ่มงานพัฒนา
และอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพต้ังแต�ป. พ.ศ. ๒๕๐๓ เป5นต�นมา มีพระราชดําริ
ให�ดําเนินการรวบรวม ปลูก ดูแลรักษาพรรณพืชต�างๆ ท่ีหายากและกําลังจะหมดไป ต�อมาในป. พ.ศ. ๒๕๓๕ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได�ทรงสานพระราชปณิธานต�อ โดยมีพระราชดําริกับเลขาธิการ
พระราชวังให�ดําเนินการอนุรักษ�พืชพรรณของประเทศไทย โดยพระราชทานให�โครงการส�วนพระองค� สวนจิตรลดา 
เป5นผู�ดําเนินการจัดสร�างธนาคารพืชพรรณข้ึน ต้ังแต�ป. พ.ศ. ๒๕๓๖ เป5นต�นมา 
 การดําเนินงานโครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในระยะท่ีผ�านมาถึงป?จจุบัน มีหน�วยงานต�างๆ ร�วมสนองพระราชดําริเพิ่มมากขึ้นโดยพื้นท่ี
และ กิจกรรมดําเนินงานของโครงการได�ขยายและกระจายออกไปสู�ภูมิภาคต�างๆ รวมท้ังมีแนวทางการ
ดําเนินงานท่ีหลากหลายมากข้ึนโดยลําดับ และหลายกิจกรรมได�บรรลุผลก�อให�เกิดประโยชน�ต�อประเทศชาติและ 
การไฟฟAาฝCายผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะท่ีเป5นองค�กรของรัฐองค�กรหนึ่ง ได�ตระหนักถึงความจําเป5นและ
ประโยชน�ท่ีจะเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน โครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ นี้กอรปกับได�
พิจารณาแล�วว�า เป5นองค�กรท่ีมีศักยภาพท่ีจะสนองพระราชดําริฯ ในโครงการนี้ได�เป5นอย�างดี จึงขอพระราชทาน
พระราชานุญาตเข�าร�วมสนองพระราชดําริฯ ในโครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชฯ ซ่ึงได�รับพระราชทานพระราชานุญาต
ให�เข�าร�วมสนองพระราชดําริฯ ต้ังแต�เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป5นต�นมา 
 
๑ กิจกรรมท่ี  กฟผ. สนองพระราชดําริ  

ตามแผนแม�บทโครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ กฟผ. ได�ขอพระราชทาน
พระราชานุญาตเพ่ือสนองพระราชดําริ ในโครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ระยะ 
๕ ป.ท่ีห�า ( ตุลาคม ๒๕๕๔ - กันยายน ๒๕๕๙ ) จํานวน ๓ กิจกรรม ได�แก� 

(๑) กิจกรรมปกป?กทรัพยากร 
(๒) กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 
(๓) กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ�ทรัพยากร 

 

๒ วัตถุประสงค' 
(๑) ให�มีพื้นที่ปลูกรักษาพันธุกรรมพืชในบริเวณเขื่อนและโรงไฟฟAา เป5นแหล�งเก็บรวบรวมพืช

พรรณไม�เพ่ือ การใช�ประโยชน�ในอนาคต 
(๒) ให�สาธารณชนได�เรียนรู� และตระหนักถึงคุณค�าของทรัพยากรชีวภาพในพ้ืนท่ีปกป?กและปลูก

รักษาพันธุกรรมพืช เพ่ือนําไปสู�ความหวงแหน  
(๓) ให�ชุมชนรอบเข่ือนใช�องค�ความรู�และทรัพยากรชีวภาพในท�องถิ่น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ

พ่ึงพาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
(๔) สนับสนุนให�มีฐานทรัพยากรท�องถ่ิน 

 
 
 



 

 

๓ 

 
๓ เป3าหมายการดําเนินงาน ป� ๒๕๕๙ 

(๑) รวบรวมและปลูกรักษาพันธุ�พืชอาหาร สมุนไพร และพืชหายากท�องถ่ินรอบๆ เข่ือนและ
โรงไฟฟAา พืชเพ่ือการเก็บรักษาพันธุกรรมในลักษณะต�นพันธุ�พร�อมบันทึก จํานวน ๑๑ แห�ง พ้ืนท่ีรวม ๙๙๖ ไร� 

(๒) จัดอบรมเครือข�ายบุคลากรสนับสนุนการอนุรักษ�พันธุกรรมพืช โดยมีสมาชิกครอบคลุมท้ัง 
ผู�ปฏิบัติงาน กฟผ. ราษฎรในชุมชนรอบพ้ืนท่ีเข่ือนและโรงไฟฟAา และเยาวชนในสถานศึกษารอบพ้ืนท่ีเข่ือน  

(๓) เปPดให�บริการแหล�งเรียนรู�ด�านธรรมชาติวิทยาและนิเวศวิทยาประจําเข่ือน 
        

๔  พ้ืนท่ีปกป;กพันธุกรรมพืช และพ้ืนท่ีปลูกรักษาของเข่ือนและโรงไฟฟ3า 
 

พ้ืนท่ีสนองพระราชดําริ จังหวัดท่ีตั้ง 
พ้ืนท่ีปกป?กทรัพยากร พ้ืนท่ีปลูกรักษาทรัพยากร 

แปลง เนื้อท่ี (ไร�) แปลง เนื้อท่ี (ไร�) 

เข่ือนภูมิพล ตาก ๑ ๘,๑๐๓ ๑ ๖๕๕ 
เข่ือนสิริกิติ์ อุตรดิตถ� ๒ ๑,๘๙๖ ๒ ๑๘ 
เข่ือนศรีนครินทร� กาญจนบุรี ๒ ๑,๐๒๕ ๒ ๔๔ 
เข่ือนวชิราลงกรณ กาญจนบุรี ๒ ๙๕๐ ๒ ๓๖ 
เข่ือนรัชชประภา สุราษฎร�ธานี ๓ ๑,๔๑๘ ๓ ๗๕ 
เข่ือนบางลาง ยะลา ๑ ๓๓๖ ๑ ๑๐ 
เข่ือนอุบลรัตน� ขอนแก�น ๑ ๑,๔๘๑ ๑ ๘๐ 
เข่ือนสิรินธร อุบลราชธานี ๑ ๒,๙๓๙ ๑ ๓๘ 
เข่ือนจุฬาภรณ� ชัยภูมิ ๔ ๘๑๔ ๔ ๓๒ 
เข่ือนน้ําพุง สกลนคร ๓ ๑,๒๔๖ ๑ ๒ 
เข่ือนห�วยกุ�ม ชัยภูมิ ๑ ๘๗๖ ๐ ๐ 
รฟ.ลําตะคองชลภาวัฒนา นครราชสีมา ๐ ๐ ๑ ๖ 

รวมท้ังสิ้น ๒๒ ๒๑,๐๘๔ ๒๐ ๙๙๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๔ 

เส>นทางศึกษาธรรมชาติในเขตพ้ืนที่แต�ละเข่ือน 
  

พ้ืนท่ีสนองพระราชดําริ จํานวนเส>นทางศึกษาธรรมชาติ 
เข่ือนภูมิพล     ๑ 
เข่ือนสิริกิติ์ ๑ 
เข่ือนศรีนครินทร� ๒ 
เข่ือนวชิราลงกรณ ๑ 
เข่ือนรัชชประภา ๑ 
เข่ือนบางลาง ๑ 
เข่ือนอุบลรัตน� ๑ 
เข่ือนจุฬาภรณ� ๑ 
เข่ือนสิรินธร ๑ 
เข่ือนน้ําพุง ๒ 
เข่ือนห�วยกุ�ม ๑ 
โรงไฟฟAาลําตะคองชลภาวัฒนา ๑ 

รวมท้ังส้ิน ๑๔ 
 

๕ ผลการดําเนินงานประจําป� ๒๕๕๙  (ตั้งแต�เดือนมกราคม – เดอืนกันยายน) 
๕.๑ กิจกรรมปกป;กทรัพยากร 
   ดําเนินการในพ้ืนท่ี กฟผ. ๑๑ แห�ง รวมเนื้อท่ี ๒๑,๐๘๔ ไร� ให�เป5นพ้ืนท่ีปกป?กรักษาทรัพยากรด้ังเดิม 
สําหรับทําการศึกษาและนํามาใช�ประโยชน�ต�อไป เช�น 

 - สนับสนุนคณะวิจัยของสถาบันการศึกษาเข�าทําการวิจัยในพ้ืนท่ีปกป?กทรัพยากร 
 - การควบคุม ดูแลพ้ืนท่ีปกป?กทรัพยากรด�วยการจัดสร�างฝายชะลอน้ําตามแนวทางพระราชดําริ 
พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว   
             - จัดทําแนวปAองกันไฟปCารอบพ้ืนท่ีปกป?กทรัพยากรและพ้ืนท่ีปลูกรักษาทรัพยากรด�วยการถางวัชพืช 
และชิงเผาเชื้อเพลิงในแนวปAองกันไฟปCา      
             - งานตรวจสอบและปAองกันการตัดไม�ทําลายปCา ตรวจซ�อม ปAายแสดงแนวเขตพ้ืนท่ีปกป?กทรัพยากร    
 
เขื่อนภูมิพล 
กิจกรรมปกป?กทรัพยากร  
๑ การควบคุมดูแลพ้ืนท่ีปกป?กทรัพยากร 
 ๑.๑ งานดูแลรักษาพ้ืนท่ีปกป?กทรัพยากร ด�วยการ สร�างฝายชะลอน้ํา จํานวน ๘๑๕ ฝาย ซ�อมบํารุงฝาย 
          ชะลอน้ํา ๒๕๐ ฝาย และจัดทําแนวปAองกันไฟ ๓๕ กม. 
    ๑.๒ งานตรวจสอบและปAองกันการตัดไม�ทําลายปCา โดยการออกตรวจสภาพปCาร�วมกับหน�วยปAองกันปCาไม�  
          ตก.๑๒  สามเงา จํานวน ๑๔  ครั้ง  
    ๑.๓ จัดเวรยามเฝAาระวังไฟปCา โดยให�ชุมชนรอบเข่ือนภูมิพลมาเป5นอาสาสมัครปAองกันไฟปCา  
          มีไฟไหม� จํานวน ๕ ครั้ง พ้ืนท่ีเสียหายประมาณ  ๑๓๖  ไร� สาเหตุเพราะชาวบ�านจุดไฟเผาปCา 
  



 

 

๕ 

    ๑.๔ ให�ความรู�เรื่องการจัดทําแนวปAองกันไฟปCาและปAองกันควบคุมไฟปCา     ให�แก�ราษฎรอาสาสมัครปAองกัน      
         ไฟปCา จํานวน ๑๐๐ คน 
    ๑.๕ สํารวจและเก็บรวบรวมรวบรวมพืชสมุนไพรและพันธุ�ไม�ประจําถ่ิน จํานวน  ๘๙ ชนิด 
          และเม่ือเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะนักวิจัยภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพหลังการเก็บเก่ียว 
          มหาวิทยาลัยนเรศวร เข�ามาเก็บตัวอย�างสมุนไพร เพ่ือนําไปศึกษาวิจัย จํานวน ๖๐ ชนิด 
 
เขื่อนสิริกิติ์ 
กิจกรรมปกป?กทรัพยากร 
    ๑.๑ สํารวจ ทํารหัสต�นไม� ทํารหัสพิกัด จัดเก็บในฐานข�อมูลในพ้ืนท่ีปกป?กทรัพยากร 
 - จัดทํารหัสต�นไม�และจัดเก็บในฐานข�อมูล จํานวน ๑๔๑ ต�น 
    ๑.๒ สํารวจ ทํารหัสพิกัด และค�าพิกัดของทรัพยากรชีวภาพต�างๆ ท่ีนอกเหนือจากพืช จัดเก็บในฐานข�อมูล     
      ทรัพยากร 
 - สํารวจสัตว�ป.กและจัดเก็บในฐานข�อมูลจํานวน ๒๐ ชนิด ได�แก� ไก�ปCา เหยี่ยวก้ิงก�าสีดํา นกตะขาบทุ�ง       
         นกเขาชวา นกบ้ังรอกใหญ� นกกวัก นกกระจิบ นกแซงแซว นกกะราง นกกินปลี นกปรอด นกตีทอง  
         นกยางควาย นกเอ้ียงสาริกา นกกะรางหัวหงอก นกกางเขนดง นกยอดข�าวหางแพนหัวแดง  
   นกขุนแผนนกกะรางสร�อยคอเล็ก นกปากห�าง 
 - สํารวจสัตว�เลี้ยงลูกด�วยนมและจัดเก็บในฐานข�อมูลจํานวน ๔ ชนิด ได�แก� กระเล็นขนปลายหูสั้น   
          กระรอกท�องแดง กระรอกขาว หมูปCา 
    ๑.๓ ติดรหัสพันธุ�ไม�ในแปลงอนุรักษ�พันธุกรรมพืช จํานวน ๑๔๑ ต�น 
    ๑.๔ การควบคุมดูแลพ้ืนท่ีปกป?กทรัพยากร 
       - งานดูแลรักษาพ้ืนท่ีปกป?กพันธุกรรมพืชร�วมกับแผนกรักษาความปลอดภัย บํารุงรักษาแนวปAองกันไฟปCา      
         โดยการชิงเผา จํานวน ๑๗ ครั้ง ระยะทาง ๓,๕๓๔ เมตร  
       - งานตรวจสอบและปAองกันการตัดไม�ทําลายปCา โดยการออกตรวจสภาพปCา ร�วมกับแผนกรักษา 
         ความปลอดภัย เดือนละ ๔ ครั้ง เป5นจํานวนท้ังสิ้น ๒๔ ครั้ง พ้ืนท่ีเสียหาย ๓๐๑ ไร� สาเหตุเกิดจาก   
         ชาวบ�านเผาปCา เพ่ือเก็บของปCาและล�าสัตว�   
       - จัดทําฐานข�อมูลพืชสมุนไพร จํานวน ๔๐ สายพันธุ� จํานวน ๒๐๓ ต�น ตามภูมิป?ญญาท�องถ่ิน 
 
เขื่อนศรีนครินทร� 
กิจกรรมปกป?กทรัพยากร 
๑. สํารวจและจัดทําทะเบียนพืชพรรณ จํานวน  ๘  ชนิด ตะคึก ๓๐๐ ต�น กระพ้ีจั่น ๑๐๐ ต�น กระชายพราน     
    ๑๐๐ ต�น เปราะ ๑๐๐ ต�น ผักหวาน๑๐๐ ต�น เร�ว ๑๐๐ ต�น บุก๑๐๐ ต�น และเพกา๑๐๐ ต�น 
๒. จัดทําและซ�อมแซมปAายแนวเขตพ้ืนท่ี อพ.สธ.-กฟผ. ได�สํารวจปAายแนวเขตพ้ืนท่ี อพ.สธ.-กฟผ.  
    พบว�าอยู�ในสภาพดีมีการซ�อมแซมปAายจํานวน ๗๖ ปAาย 
๓. บันทึกข�อมูลการใช�ประโยชน�ตามภูมิป?ญญาท�องถ่ิน และจัดเก็บในฐานข�อมูล 
  - สืบค�นภูมิป?ญญาท�องถ่ินในการนําพรรณพืชมาใช�ประโยชน�และบันทึกข�อมูลเพ่ือจัดทําฐานข�อมูล  
    ทรัพยากร โดยการถนอมอาหารประเภทปลา แหนมปลาชะโด และ ผ�าขาวม�าทอมือ                                     
    นางสายทอง หาญราชา บ�านเลขท่ี ๖๔ หมู�ท่ี ๕ บ�านเจาะเลาะ ตําบลนาสวน อําเภอศรีสวัสด์ิ  
- การรวบรวมข�อมูลการทําใบตองตึง หรือใบพลวง มุงหลังคาของชุมชนสะมาแก อ.ศรีสวัสด์ิ  จ.กาญจนบุรี        

นายสมเดช เพ็งอุ�น บ�านเลขท่ี ๗๗ หมู�ท่ี ๔ ต.นาสวน กาญจนบุรี 



 

 

๖

๔. การควบคุมดูแลพ้ืนท่ีปกป?กทรัพยากร  
  - งานดูแลรักษาพ้ืนท่ีปกป?กทรัพยากร ด�วยการสร�างฝายชะลอน้ําจํานวน ๑๒๙ ฝาย  
    ซ�อมบํารุงฝาย ๑๐ ฝาย และจัดทําแนวปAองกันไฟปCาระยะทาง ๗ กม. 
  - นํานักศึกษาฝUกงานเข�าเส�นทางศึกษาธรรมชาติ ยิงเมล็ดมะค�าโมง เพ่ือปลูกในเส�นทางศึกษาธรรมชาติ 
  - บํารุงรักษาเส�นทางศึกษาธรรมชาติโดยการซ�อมหลังคาแฝกท่ีหมดอายุ จํานวน ๔ หลัง 
  - งานตรวจสอบและปAองกันการตัดไม�ทําลายปCา โดยการออกตรวจสภาพปCา จํานวน ๒ ครั้ง   
 
เขื่อนวชิราลงกรณ 
กิจกรรมปกป?กทรัพยากร 
๑. งานดูแลรักษาพ้ืนท่ีปกป?กพันธุกรรมพืชด�วยการสร�าง ซ�อมบํารุงฝายชะลอน้ําและจัดทําแนว ปAองกันไฟปCา 
    ๑.๑ งานตรวจสอบและปAองกันการตัดไม�ทําลายปCา โดยการออกตรวจสภาพปCาร�วมกับหน�วยงานแผนก   
          รักษาความปลอดภัย จํานวน ๖ ครั้ง 
    ๑.๒ สร�างฝายชะน้ํา ๒ ฝาย บํารุงรักษาฝายชะลอน้ําเดิม จํานวน ๒๒ ฝาย 
    ๑.๓ บํารุงรักษาแนวกันไฟปCา กว�าง ๖ เมตร ระยะทาง ๑๓ กม. 
    ๑.๔ รณรงค�ปAองกันไฟปCา โดยการกวาดใบไม� และชิงเผา ในวันท่ี ๕ กุมภาพันธ� ๒๕๕๙ 
    ๑.๕ งานตรวจสอบและปAองกันการตัดไม�ทําลายปCา โดยการออกตรวจสภาพปCาร�วมกับหน�วยแผนกรักษา   
          ความปลอดภัย จํานวน ๘ ครั้ง 
    ๑.๖ ซ�อมการปAองกันไฟปCา โดยการกวาดใบไม�และชิงเผา บริเวณแนวกันไฟโดยแผนกรักษาความปลอดภัย  
          ร�วมกับแผนกบํารุงรักษาบริเวณ จัดกิจกรรมในช�วงเดือนกุมภาพันธ� จํานวน ๑ ครั้ง 
 
เขื่อนรัชชประภา 
กิจกรรมปกป?กทรัพยากร 
๑. งานสํารวจและจัดทํารายงานพืชพรรณในพ้ืนท่ีปกป?กพันธุกรรมพืช 
   ๑.๑ บันทึกข�อมูลการใช�ประโยชน�ตามภูมิป?ญญาท�องถ่ิน  จํานวน ๗ ชนิด 
   ๑.๒ สนับสนุนคณะวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตสงขลา จํานวน ๔ คน เข�าทําการวิจัยใน  
         พ้ืนท่ี ต.เขาพัง อ.บ�านตาขุน จ.สุราษฎร�ธานี เพ่ือปกป?กพันธุกรรมพืช (ทุเรียนพ้ืนเมืองคลองแสง) จํานวน                              
         จํานวน ๓ ครั้ง   
๒. จัดทําและซ�อมแซมปAายแนวเขตพ้ืนท่ี อพ.สธ.-กฟผ. 
    - ได�สํารวจปAายแนวเขตพ้ืนท่ี อพ.สธ.-กฟผ. พบการชํารุดต�องมีการซ�อมแซมจํานวน ๕ ปAาย  
๓. สํารวจ ทํารหัสต�นไม� ทํารหัสพิกัด จัดเก็บในฐานข�อมูลทรัพยากรปกป?ก 
    - สํารวจ จัดทํารหัสพิกัดทุเรียนพ้ืนเมือง คลองแสง และจัดเก็บในฐานข�อมูลจํานวน ๑๐ ต�น 
๔. การควบคุมดูแลพ้ืนท่ีปกป?กทรัพยากร  
    - งานดูแลรักษาพ้ืนท่ีปกป?กทรัพยากรด�วยการซ�อมแซมปAายแสดงแนวเขต จํานวน ๒ ปAาย  
    - งานดูแลรักษาพ้ืนท่ีปกป?กทรัพยากรด�วยการซ�อมบํารุงฝาย จํานวน ๒ ฝาย บํารุงรักษาแนวปAองกันไฟปCา   
     ระยะทาง ๖,๕๐๐ เมตร 
    - แผนกบํารุงรักษาบริเวณร�วมกับแผนกรักษาความปลอดภัย ตรวจสอบการบุกรุกทําลายปCาเดือนละ ๑ ครั้ง 
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เขื่อนบางลาง 
กิจกรรมปกป?กทรัพยากร 
๑. งานสํารวจและจัดทํารายงานพืชพรรณในพ้ืนท่ีปกป?กทรัพยากร  
    ๑.๑ บันทึกข�อมูลการใช�ประโยชน�ตามภูมิป?ญญาท�องถ่ิน  จํานวน  ๑๖ ชนิด 
    ๑.๒ บันทึกการใช�ประโยชน�ภูมิป?ญญา จํานวน ๕ ชนิด 
๒. การควบคุมดูแลพ้ืนท่ีปกป?กทรัพยากร  
    ๒.๑ งานดูแลรักษาพ้ืนท่ีปกป?กทรัพยากร ด�วยการสร�างฝายชะลอ ๑ ฝาย ซ�อมบํารุงฝาย จํานวน ๑ ฝาย 
          และจัดทําแนวปAองกันไฟปCาระยะทาง ๒.๓ กม. 
    ๒.๒ งานตรวจสอบและปAองกันการตัดไม�ทําลายปCา โดยการออกตรวจสภาพปCาร�วมกับหน�วย             
          รักษาความปลอดภัย จํานวน  ๔ ครั้ง 
    ๒.๓ จัดทําและซ�อมบํารุงปAายแสดงแนวเขตพ้ืนท่ี อพ.สธ.-กฟผ. จํานวน ๘ ปAาย 
    ๒.๔ นักเรียนมาดูงานโครงการ อพ.สธ. จํานวน ๑๐ โรงเรียน จํานวน ๗๐๐ คน 
 
เขื่อนอุบลรัตน� 
กิจกรรมปกป?กทรัพยากร 
๑. จัดทําและซ�อมแซมปAายแนวเขตพ้ืนท่ี อพ.สธ.-กฟผ. 
    - ได�สํารวจปAายแนวเขตพ้ืนท่ี อพ.สธ.-กฟผ. พบว�าอยู�ในสภาพดี  
    - มีการซ�อมแซมปAายจํานวน ๒ ปAาย และซ�อมแซมแนวเขตระยะทาง ๓๐ เมตร 
๒. สนับสนุนนักวิจัยเข�าดําเนินงานในพ้ืนท่ีปกป?กทรัพยากร                                                                                    
    - สนับสนุนนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก�น โครงการวิจัยยางนาบูรณาการ  
      มหาวิทยาลัยขอนแก�น โดยมอบท�อนไม�ยางนาท่ีหักโค�นเนื่องจากพายุฝน แก�คณะวิจัยยางนาบูรณาการ 
    - มอบดินผสมปุVยคอกจํานวน ๒๐ กระสอบ ณ วัดปCาดงสามกวาง ตําบลจอมศรี อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 
๓. มีแผนทําแนวกันไฟช�วงเดือนเมษายน แต�ไฟไหม�ช�วงมีนาคม ไฟไหม� ๒ ครั้ง เสียหาย ๘๐ เปอร�เซ็นต�ของพ้ืนท่ี 
๔. เพาะกล�าไม�ท�องถ่ิน เพ่ือการอนุรักษ�ต้ังเปAาหมายไว� ๓๐,๐๐๐ ต�น เพาะได� ๓๑,๐๕๐ ต�น ได�แก� 
    ต�นพะยูง ยางนา มะขามปAอม มะค�าโมง และดีปลี 
๕. สร�างฝายชะลอน้ําเฉลิมพระเกียรติ ๗๐ ป.ครองราชย� จํานวนผู�เข�าร�วมสร�างฝาย ๖๒ คน สร�างได� 
    ๗ ฝาย ซ�อมบํารุงฝายชะลอน้ํา ๕ ฝาย และจัดทําแนวปAองกันไฟปCา ๒ กม. 
๖. งานตรวจสอบและปAองกันการตัดไม�ทําลายปCา โดยการออกตรวจสภาพปCา จํานวน ๒  ครั้ง 
 
เขื่อนสิรินธร 
กิจกรรมปกป?กทรัพยากร  
๑. จัดทําและซ�อมแซมปAายแนวเขตพ้ืนท่ี อพ.สธ.-กฟผ. 
    - ได�สํารวจปAายแนวเขตพ้ืนท่ี อพ.สธ.-กฟผ. พบว�าอยู�ในสภาพดี   
๒. สํารวจเก็บข�อมูลวัฒนธรรมและภูมิป?ญญาท�องถ่ิน (รวมท้ังปราชญ�ชาวบ�าน) ท่ีเก่ียวข�องกับการใช�   
    ทรัพยากรธรรมชาติ จัดเก็บในฐานข�อมูลทรัพยากร 

- นายสมบูรณ�  ลาดประทุม  อายุ  ๖๘ ป.  อยู�บ�านเลขท่ี  ๖๔ หมู� ๑ ตําบลคําเข่ือนแก�ว อําเภอสิรินธร         
จังหวัดอุบลราชธานี  ภูมิป?ญญาเก่ียวกับพืชสมุนไพร 



 

 

๘

- นางสีหา แนนเคน  อายุ ๖๐ ป. อยู�บ�านเลขท่ี  ๖๔ หมู� ๑ ตําบลคําเข่ือนแก�ว อําเภอสิรินธร   
  จังหวัดอุบลราชธานี   ภูมิป?ญญาเก่ียวกับพืชสมุนไพร 

๓. การควบคุมดูแลพ้ืนท่ีปกป?กทรัพยากร  
    - งานดูแลรักษาพ้ืนท่ีปกป?กทรัพยากรด�วยการสร�างฝายชะลอน้ํา ๑ ฝาย ซ�อมบํารุงฝาย จํานวน ๒ ฝาย  
      บํารุงรักษาแนวปAองกันไฟปCาระยะทาง ๓,๒๐๐ เมตร 

- งานตรวจสอบและปAองกันการตัดไม�ทําลายปCา โดยการออกตรวจสภาพปCาร�วมกับแผนกรักษาควาปลอดภัย    
จํานวน  ๙ ครั้ง 

    - ซ�อมการปAองกันไฟปCา โดยแผนกรักษาความปลอดภัย จํานวน    ๑  ครั้ง   
 
เขื่อนจุฬาภรณ�-ห�วยกุ�ม 
กิจกรรมปกป?กทรัพยากร  
๑. งานสํารวจและจัดทํารายงานพืชพรรณในพ้ืนท่ีปกป?กทรัพยากร โรงไฟฟAาเข่ือนจุฬาภรณ�- ห�วยกุ�ม 
    -  สํารวจและจัดทําทะเบียนพืชพรรณ จํานวน ๑๑ ชนิด 
    -  บันทึกข�อมูลการใช�ประโยชน�ตามภูมิป?ญญาท�องถ่ิน ๓ ชนิดคือว�านหัวแดง ว�านชักมดลูกตัวผู�และตัวเมีย 
๒. การควบคุมดูแลพ้ืนท่ีปกป?กทรัพยากร  
    - งานดูแลรักษาพ้ืนท่ีปกป?กทรัพยากร ด�วยการสร�างฝายชะลอ ๒๙ ฝาย ซ�อมบํารุงฝาย จํานวน ๖ ฝาย 
      และจัดทําแนวปAองกันไฟปCาระยะทาง ๒ กม. 
    - งานตรวจสอบและปAองกันการตัดไม�ทําลายปCา โดยการออกตรวจสภาพปCาร�วมกับแผนก 
      รักษาความปลอดภัย จํานวน  ๒ ครั้ง 
    - ซ�อมการปAองกันไฟปCา โดยแผนกรักษาความปลอดภัย จํานวน ๑ ครั้ง 
                 
เขื่อนนํ้าพุง 
กิจกรรมปกป?กทรัพยากร 
๑. สํารวจเก็บข�อมูลวัฒนธรรมและภูมิป?ญญาท�องถ่ิน ปราชญ�ชาวบ�าน 
    - นายบุญครอง  สอนศูนย� 
    - นายศรีนวล  ศาลาผาย 
๒. สร�างฝายชะลอน้ํา จํานวน ๔ ฝาย และซ�อมแซม จํานวน ๓ ฝาย เพ่ือให�เกิดความชุมชื่นให�กับพ้ืนปCา  และ  

เกิดระบบนิเวศท่ีสมบูรณ� ซ่ึงจะเป5นประโยชน�กับชุมชนใกล�เคียง 
๓. ทําแนวกันไฟ ระยะทาง ๑.๕ กม. 
๔. บํารุงรักษาเส�นทางศึกษาธรรมชาติ ๑ เส�นทาง 
๕. งานตรวจสอบและปAองกันการตัดไม�ทําลายปCา โดยการออกตรวจสภาพปCาร�วมกับหน�วยแผนกรักษาความ 
    ปลอดภัย จํานวน ๙ ครั้ง 
๖. งานตรวจสอบและปAองกันการตัดไม�ทําลายปCา โดยการออกตรวจสภาพปCา จํานวน ๓ ครั้ง 
  
 
 



 

 

๙

ตารางสรุปการควบคุมดูแลพ้ืนท่ีปกป?กทรัพยากร 
 

พ้ืนท่ีสนองพระราชดําริ 
การควบคุมดูแลพ้ืนท่ี 

สร�างฝายชะลอน้ํา ซ�อมบํารุงฝายชะลอน้ํา ทําแนวปAองกันไฟปCา 
เข่ือนภูมิพล ๘๑๕  ฝาย ๒๕๐  ฝาย ๓๕ กม. 
เข่ือนสิริกิติ์ - - ๓.๕ กม. 

เข่ือนศรีนครินทร� ๑๒๙ ฝาย ๑๐ ฝาย ๗ กม. 
เข่ือนวชิราลงกรณ ๒ ฝาย ๒๒  ฝาย ๑๓ กม. 
เข่ือนรัชชประภา - ๒ ฝาย ๕ กม. 

เข่ือนบางลาง ๑ ฝาย ๑ ฝาย ๒.๓ กม. 
เข่ือนอุบลรัตน� ๗ ฝาย ๕ ฝาย ๒ กม. 
เข่ือนสิรินธร ๑ ฝาย ๑ ฝาย ๓.๒ กม. 

เข่ือนจุฬาภรณ�-ห�วยกุ�ม ๒๙ ฝาย ๖ ฝาย ๒ กม. 
เข่ือนน้ําพุง ๔ ฝาย ๓ ฝาย ๑.๕ กม. 

รฟ. ลําตะคองชลภาวัฒนา - - ๑ กม. 
รวมท้ังส้ิน ๙๖๕ ฝาย  ๒๘๗ ฝาย ๗๔.๕ กม. 

 

๕.๒ กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 
 

เขื่อนภูมิพล 
กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร  
๑. ปลูกสะสมพรรณพืช  ดังนี้  ต�นกาแฟ หญ�านางแดง พะยูง 
๒. นําสายพันธุ�ต�นพืชสมุนไพรท�องถ่ินเข�าปลูกรักษาในแปลงปลูกรักษา พร�อมจัดทําทะเบียนพืชพรรณ  
    หญ�านางแดง  รวม ๑๐๐  ต�น  
๓. จัดทําปAายแสดงข�อมูลทางพฤกษศาสตร�  
๔. ดูแลบํารุงรักษาพ้ืนท่ีปลูกรักษาพรรณพืช  จํานวน ๙  แปลง  พ้ืนท่ี ๖๖๕ ไร� ประจําทุกเดือน 
    ทําการบํารุงรักษาโดยการตัดหญ�า กําจัดวัชพืช ตัดแต�งใบ และพรวนดินรอบโคนต�น     
 
เขื่อนสิริกิติ์ 
กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร  
๑. จัดหาและปลูกรักษาพืชท�องถ่ิน พืชหายากใกล�สูญพันธุ� ในแปลงปลูกรักษารวม ๔๐ ชนิด  
    จํานวน ๒๘๑ ต�น  
๒. จัดทําปAายแสดงข�อมูลทางพฤกษศาสตร�(ปAายสีม�วง)  จํานวน ๖๐ ปAาย 
๓. ดูแลบํารุงรักษาพ้ืนท่ีปลูกรักษา 
    - ทําการบํารุงรักษาโดยการตัดหญ�า กําจัดวัชพืช ตัดแต�งใบ และพรวนโคน พร�อมใส�ปุVย 
      จํานวน ๔  แปลง รวมพ้ืนท่ี ๗ ไร� ประจําทุกเดือน 
๔. ขยายพันธุ�พืช แจกจ�ายต�นกล�า เมล็ดพันธุ� 
    - ขยายพันธุ�ไผ�พระราชทานโดยการตอนก่ิง จํานวน ๖๔๐ ก่ิง 
    - เพาะเมล็ดมะค�าโมง จํานวน ๔,๒๕๐ กล�า 



 

 

๑๐

    - เพาะเมล็ดพญาเสือโคร�ง จํานวน ๑๕๐ กล�า 
    - เพาะเมล็ดมะม�วงกระล�อน จํานวน ๒๐๐ ต�น 
    - มอบกล�าเหลืองอินเดีย จํานวน ๒๐ ต�น ให�แก�โรงเรียนบ�านปากปาด อ.น้ําปาด จ.อุตรดิตถ� เม่ือวันท่ี ๒๗  

เดือนกรกฎาคม ป. ๒๕๕๙(ตกแต�งภูมิทัศน�โรงเรียน) 

เขื่อนศรีนครินทร� 
กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร  
๑. ปลูกสะสมพรรณพืช   
    ๑.๑ งานสํารวจและจัดทํารายงานพืชพรรณในพ้ืนท่ีปกป?กพันธุกรรมพืช  

   - เก็บตัวอย�างพืชพรรณพร�อมเก็บรักษาตัวอย�างดอง จํานวน ๕ ชนิด  
   - เก็บตัวอย�างพืชพรรณพร�อมเก็บรักษาตัวอย�างแห�ง จํานวน ๗ ชนิด   
   - สํารวจและจัดทําทะเบียนพืชพรรณ จํานวน ๗ ชนิด  
   - บันทึกข�อมูลการใช�ประโยชน�ตามภูมิป?ญญาท�องถ่ิน  จํานวน  ๔  ชนิด 
   - สนับสนุนคณะวิจัยของมหาวิทยาลัย เข�าทําการวิจัยในพ้ืนท่ีปกป?กพันธุกรรมพืช ๘ ครั้ง 

๒. จัดทําปAายแสดงข�อมูลทางพฤกษศาสตร�  

     ๒.๑ จัดทําปAายแสดงข�อมูลทางพฤกษศาสตร� จํานวน ๓๐๐ ปAาย  

     ๒.๒ ดูแลบํารุงรักษาพ้ืนท่ีปลูกรักษาพรรณพืช จํานวนพ้ืนท่ี ๔๕ ไร� ประจําทุกเดือน ปลูกต�นไม�ภายใน 

    เข่ือนศรีนครินทร� จํานวน ๗,๘๓๓ ต�น ดําเนินการปลูกในวันประเพณีต�างๆ คณะ  

           เยี่ยมชมเข่ือนขอปลูกต�นไม� และผู�ปฏิบัติงานปลูกตามแผนงาน ต�นไม�ท่ีปลูกส�วนใหญ�เป5นต�นมะค�าโมง 

           เนื่องจากเป5นต�นไม�ประจําถ่ินซ่ึงใกล�สูญพันธุ� พร�อมจัดทําทะเบียนทุกต�นและติดตามการเจริญเติบโต  

           และทําการปลูกซ�อมหากพบว�าตาย                     

 
เขื่อนวชิราลงกรณ   
กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร  
๑. ปลูกสะสมพรรณพืช  ดังนี้  ปลูกมะค�าโมง จํานวน ๑๕๐ ต�น  ประดู�แดง จํานวน ๑๐๐ ต�น  
๒. นําสายพันธุ�ต�นพืชสมุนไพรท�องถ่ินเข�าปลูกรักษาในแปลงปลูกรักษา พร�อมจัดทําทะเบียนพืชพรรณ   
     ๒.๑ ปลูกสะสมพรรณพืช ดังนี้  
            ๒.๑.๑  ปลูกต�นไม�เนื่องในวันรัฐพิธีเปPดเข่ือน วันท่ี  ๙ มกราคม ๒๕๕๙  โดยการปลูกต�นทุเรียน 
                และมังคุด จํานวน ๓๐ ต�น 
    ๒.๑.๒  ปลูกต�นไม� เนื่องในวันคล�ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
                       สยามบรมราชกุมารี วันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ปลูกต�นมะค�าโมง จํานวน ๑๐๐ ต�น  
             ๒.๑.๓. ปลูกต�นไม�เนื่องในวันต�นไม�ประจําป.ของชาติ วันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙  
                       ปลูกต�นประดู�แดง ๑๐๐ ต�น มะค�าโมง ๕๐ ต�น  

๒.๑.๔. ปลูกต�นไม� วันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ ปลูกต�นมะขามปAอม ๒๐ ต�น ประดู� ๑๐ ต�น  
          ต�นสัก ๑๐ ต�น และต�นมะค�าโมง ๑๐ ต�น  
 



 

 

๑๑

     ๒.๑.๕. ปลูกต�นไม� วันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ ปลูกต�นมะขามปAอม ๔๐ ต�น ประดู� ๑๐ ต�น  
               ต�นสัก ๑๕ ต�น และต�นมะค�าโมง ๑๕ ต�น 

     ๒.๒ ดูแลบํารุงรักษาพ้ืนท่ีปลูกรักษาพรรณพืช จํานวน ๔ พ้ืนท่ี พ้ืนท่ี ๓๖ ไร� ประจําทุกเดือน  
           ทําการบํารุงรักษาโดยการตัดหญ�า กําจัดวัชพืช ตัดแต�งใบ และพรวนโคน 
     ๒.๓ บํารุงรักษาสวนรวบรวมพันธุ�กล�วย โดยการตัดแต�งใบพรวนโคนและใส�ปุVย เดือนละ ๑ ครั้ง     
     ๒.๔ จัดทําปAายแสดงข�อมูลทางพฤกษศาสตร� (ปAายม�วง) จํานวน ๗๓ ปAาย 
     ๒.๕ ขยายพันธุ�พืช แจกจ�ายต�นกล�า เมล็ดพันธุ� 
 - แจกหน�อกล�วยให�เข่ือนศรีนครินทร� จํานวน ๒๐ หน�อ เม่ือวันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๕๙  
          - แจกต�นชงโค จํานวน ๑๕๐ ต�น และต�นกัลปพฤกษ� จํานวน ๕๐ ต�น ให� ตชด. ๑๓๕  

 
เขื่อนรัชชประภา     
กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร  
๒.๑ จัดหาและปลูกรักษาพืชท�องถ่ิน พืชหายาก ใกล�สูญพันธุ� ในแปลงปลูกรักษา 
      ปลูกสะตอพ้ืนถ่ิน ๓ อําเภอ อ.พนม อ.บ�านตาขุน และ อ.คีรีรัฐนิคม บํารุงรักษา ๒ เดือน 
๒.๒ ปลูกสะสมพรรณพืช ไม�ผล ในพ้ืนท่ี ๓ ไร� ได�แก� ผักเหลียง ๑๐๐ ต�น ทุเรียนพ้ืนเมือง ๑๐๐ ต�น 

๒.๓ นําสายพันธุ�ต�นพืชสมุนไพรท�องถ่ินเข�าปลูกรักษาในแปลงปลูกรักษา พร�อมจัดทําทะเบียนพืชพรรณ จํานวน           

      ๗ ชนิดๆ บุนนาค สมอไทย ส�มแขก ย�านางแดง ทุเรียนน้ํา ชัยพฤกษ� มะไฟกา อย�างละ ๒ ต�น รวมจํานวน       

      สะสมทังสิ้น ๑๔ ต�น 
๒.๔  จัดทําปAายแสดงข�อมูลทางพฤกษศาสตร� จํานวน ๕๐ ปAาย  
๒.๕  ดูแลบํารุงรักษาพ้ืนท่ีปลูกรักษา โดยการตัดหญ�า กําจัดวัชพืช ตัดแต�งใบ และพรวนโคน  รวมพ้ืนท่ี ๗๕ ไร�  
       เดือนละ ๑ ครั้ง     
๒.๖ ขยายพันธุ�พืช แจกจ�ายต�นกล�า เมล็ดพันธุ�  
        - เพาะกล�าไม�สะตอ จํานวน ๑,๐๐๐ ต�น 

- เพาะกล�าตะเคียนหิน จํานวน ๑,๐๐๐ ต�น  
- แจกกล�าสะตอ จํานวน ๒๐๐ ต�น ให�แก�ชุมชน เม่ือวันท่ี ๑๐ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ 
- แจกกล�าตะเคียนหิน จํานวน ๑๐๐ ต�น ให�แก�ชุมชน เม่ือวันท่ี ๑๐ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ 

 
เขื่อนบางลาง 
กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร  
๑. ปลูกสะสมพรรณพืชในพ้ืนท่ี ๑๖ ไร� จํานวน ๘ ชนิด รวม ๑๐๐ ต�น ดังนี้  
 

ชื่อพรรณพืช จํานวนชนิด จํานวนต�น 
๑.  ต�นมัลเมอรี่ ๑ ๗ 
๒.  ต�นแคนตาลูป ๑ ๑๕ 
๓.  ต�นใบไม�สีทอง ๑ ๑๐ 
๔.  ต�นไก�ฟAาพญาลอ ๑ ๒๐ 



 

 

๑๒ 

 
 
 
 
 
 

๒. จัดทําปAายแสดงข�อมูลทางพฤกษศาสตร� จํานวน ๑๖ ปAาย 
๓. ดูแลบํารุงรักษาพ้ืนท่ีปลูกรักษาพรรณพืช  จํานวนพ้ืนท่ี ๓๓๘ ไร� ประจําทุกเดือน                      
 
เขื่อนอุบลรัตน� 
กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร  
๑. จัดหาและปลูกรักษาพืชท�องถ่ิน  ในพ้ืนท่ีปกป?กและพ้ืนท่ีปลูกรักษาฯ อพ.สธ.-กฟผ.เข่ือนอุบลรัตน� 
        - ปลูกกัลปพฤกษ� ต�นไม�ประจําจังหวัดขอนแก�น จํานวน ๕๑ ต�น 
        - ปลูกมะขามปAอม ฝางแดง ดีปลี รวม ๓ ชนิด จํานวน ๒๙๙ ต�น 
        - ปลูกพะยูง จํานวน ๑๖๕ ต�น ในวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
        - นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร� มหาวิทยาลัยขอนแก�น ปลูกยางนา จํานวน ๒๙๙ ต�น 
        - จิตอาสาบริษัท สิงห�ขอนแก�น จํากัด ปลูก ยางนา มะขามปAอม ประดู� พะยูง สะเดา จํานวน ๗๐๐ ต�น 
๒. จัดทําปAายแสดงข�อมูลทางพฤกษศาสตร� (ปAายสีม�วง)  
        - จัดทําปAายจํานวน ๕๐ ปAาย (ซ�อมแซมปAายท่ีชํารุด) 
๓. ดูแลบํารุงรักษาพ้ืนท่ีปลูกรักษา 
        - ทําการบํารุงรักษาโดยการตัดหญ�า กําจัดวัชพืช ตัดแต�งใบ และพรวนโคน จํานวน ๓ แปลง รวมพ้ืนท่ี    
           ๑๐ ไร� ประจําทุกเดือน 
๔. เพาะชําไม�ท�องถ่ินเพ่ือการอนุรักษ� รวม ๕ ชนิด คือ ยางนา  พะยูง  มะขามปAอม  มะค�าโมง  ดีปลี  
    ขยายพันธุ�พืช   แจกจ�ายต�นกล�า เมล็ดพันธุ� และขยายพันธุ� ด�วยวิธีตัดชํา รวมท้ังสิ้น ๓๑,๐๕๐ ต�น 
        - เพาะกล�าไม� ยางนา พะยูง มะค�าโมง  มะขามปAอม  ดีปลี  ฝางแดง  จํานวน ๓๑,๐๕๐ ต�น 
        - แจกกล�าไม�ในงานในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ "ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย�สิ่งสินตน”  

  ณ มหาวิทยาลัยขอนแก�น รวม ๑๕ ชนิด จํานวน ๑๐,๐๕๐ ต�น  
        - มอบกล�ายางนา มะค�าโมง พะยูง จํานวน ๖๐๐ ต�น โรงเรียนบ�านหนองสะแบง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลําภู 

- มอบกล�ายางนา มะค�าโมง จํานวน ๑๐๐ ต�น ศูนย�การศึกษานอกโรงเรียน อ.โนนสัง จ.หนองบัวลําภู 
- มอบกล�ายางนา พะยูง จํานวน ๒,๑๒๐ ต�น เข่ือนศรีนครินทร� จ.กาญจนบุรี 
- มอบกล�ายางนา จํานวน ๑,๗๘๐ ต�น ท่ีพักสงฆ�ศรีรัตนาวัน อ.วังสะพุง จ.เลย 
- มอบกล�าพะยูง ยางนา จํานวน ๑,๓๗๐ ต�น วัดปCาศิริจอมมณี บ�านนาเหมือดแอ� อ.ผาขาว จ.เลย 
- มอบกล�ายางนา มะขามปAอม จํานวน ๑,๖๐๐ ต�น กิจกรรมปลูกปCาสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก�น 
- มอบกล�า มะค�าโมง  มะขามปAอม  พะยูง  จํานวน ๒,๑๕๐ ต�น  วัดปCาธรรมอุทยาน จ.กาฬสินธุ� 
- มอบกล�ายางนา พะยูง มะขามปAอม แคนา ตะเคียนทอง จํานวน ๓๐๐ ต�น วัดใหม�โพธิง์าม ต.บ�านดง   

อ.อุบลรัตน� จ.ขอนแก�น 

๕.  ต�นทุเรียนน้ํา ๑ ๒๐ 
๖.  ต�นมะนาวห�าวไม�รู�โห� ๑ ๑๐ 
๗.  ต�นจําปูร ี ๑ ๘ 
๘.  ต�นกระดังงา ๑ ๑๐ 

รวม ๘  ชนิด   ๑๐๐  ต>น 



 

 

๑๓ 

- สนุบสนุนกล�ายางนา จํานวน ๖๐๐ ต�น กิจกรรมปลูกปCากองบํารุงรักษาโรงไฟฟAา อฟอ. (บ�านกุดก้ัง) 
- สนับสนุนกล�ายางนา มะค�าโมง สาทร รัง คูน จํานวน ๓,๔๐๐ ต�น กิจกรรมปลูกปCาเข่ือนน้ําพุง จ.สกลนคร 

๕. ดูแลบํารุงรักษาพ้ืนท่ีปลูกรักษาทรัพยากรโดยการตัดหญ�า กําจัดวัชพืช ตัดแต�งใบ และพรวนโคนจํานวน   
    ๒ แปลง รวมพ้ืนท่ี ๑๐ ไร� ประจําทุกเดือน 
๖. ติดตามและบํารุงรักษาต�นมเหสักข�-สักสยามินทร� จํานวน ๙ ต�น 
 
เขื่อนสิรินธร 
กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร  
๑. จัดหาและปลูกรักษาพืชท�องถ่ิน พืชหายาก ใกล�สูญพันธุ� ในแปลงปลูกรักษา 
    ปลูกต�นแคนา ต�นกระโดนบก ต�นกระโดนน้ํา ต�นชะมวง ต�นต้ิว ต�นพยุง ต�นตะเคียนทอง   
    ต�นอินทนิล  ต�นเสลา  ต�นยางนา  ต�นประดู�  ต�นสนประดิพัทธ�  ต�นสักทอง  จํานวน ๑,๙๔๖  ต�น 
๒. ดูแลบํารุงรักษาพ้ืนท่ีปลูกรักษา 
        - ทําการบํารุงรักษาโดยการตัดหญ�า กําจัดวัชพืช ตัดแต�งใบ และพรวนโคน  จํานวน  ๒  แปลง  
          รวมพ้ืนท่ี ๔๐ไร� ประจําทุกเดือน 
๓. ขยายพันธุ�พืช แจกจ�ายต�นกล�า เมล็ดพันธุ�  
        - เพาะกล�าไม� จํานวน ๘,๕๐๐ ต�น 

- แจกจ�ายต�นพยุง มะค�าโมก และประดู� อย�างละ ๕๐ ต�น รวม ๑๕๐ ต�น ให�กับวิทยาลัย 
  เทคนิคพิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธาน ี
- แจกจ�ายต�นพยุง มะค�าโมก ยางนา และประดู� อย�างละ ๑๐๐ ต�น รวม ๔๐๐ ต�น ให�กับ องค�การบริหาร 
  ส�วนตําบลคําเข่ือนแก�ว จ.อุบลราชธาน ี

        - ขยายพันธุ�พืช  เพาะกล�าไม�  เมล็ดพันธุ� จํานวน  ๘,๕๐๐  ต�น  
๔. ดูแลบํารุงรักษาพ้ืนท่ีปลูกรักษาพรรณพืชในสวนสิรินธร จํานวนพ้ืนท่ี ๓๘ ไร� ประจําทุกเดือน 
๕. ปลูกต�นไม�เนื่องในวันคล�ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ๒ เม.ย. ๒๕๕๙ จํานวน ๖๒ ต�น  
๖. ปลูกต�นไม� เนื่องในวันต�นไม�แห�งชาติ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จํานวน ๒๐๐ ต�น 
๗. ปลูกต�นไม� เนื่องในวันสิ่งแวดล�อม กฟผ. วันท่ี ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ จํานวน ๑๐๐ ต�น   
 
เขื่อนจุฬาภรณ�-ห�วยกุ�ม 
กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร   
๑. ปลูกต�นชงโค เพ่ือเป5นแหลงท�องเท่ียวชงโค เนื่องในวันต�นไม�ประจําป.แห�งชาติ วันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
๒. ปลูกต�นทองกวาว เนื่องในวันรับพิธีเปPดเข่ือน ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
๓. ปลูกต�นไม�เนื่องในวันรักษ�สิ่งแวดล�อม โดยการปลูกต�นชงโค 
 
เขื่อนนํ้าพุง 
กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร มีจํานวน ๑ แปลง รวมพ้ืนท่ี ๒ ไร�  
๑. บํารุงรักษาแปลงปลูก  เดือนละ ๑ ครั้ง 
๒. จัดทําปAายแสดงข�อมูลพรรณไม�  จํานวน ๔๐ ปAาย และดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน� ปAายโครงการ  
    อพ.สธ.-กฟผ. เข่ือนน้ําพุง จํานวน ๑ ปAาย  



 

 

๑๔ 

๓. จัดหาและปลูกรักษาพืชท�องถ่ิน พืชหายาก ใกล�สูญพันธุ� ในแปลงปลูกรักษา 
    ปลูกต�นพะยูง กระโดน เต็ง รวม ๓ ชนิด จํานวน ๑๐๐ ต�น 
๔. ขยายพันธุ�พืช เพาะกล�าไม� พะยูง เต็ง จํานวน  ๑,๐๐๐  ต�น  
 

โรงไฟฟAาลําตะคองชลภาวัฒนา 
กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร มีจํานวน ๑ แปลง รวมพ้ืนท่ี ๖ ไร� 
๑. ปลูกสะสมพรรณพืชสมุนไพรไม� ๕ ระดับ จํานวน ๖๓๖ ชนิดๆ ละ ๓ - ๔ ต�น รวมจํานวนต�นสะสมท้ัง 
    สิ้น ๒,๒๓๐ ต�น 
๒. ปลูกสะสมพันธุ�ไม�ในวันต�นไม�ประจําป.ของชาติ พ.ศ.๒๕๕๙ จํานวน ๑๖ ชนิด รวม ๓๕๐ ต�น  
    ในวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
๓. นําสายพันธุ�ต�นพืชสมุนไพรท�องถ่ินเข�าปลูกรักษาในแปลงปลูกรักษา พร�อมจัดทําทะเบียนพืชพรรณ    
    จํานวน ๑๐ ชนิด รวมจํานวนสะสมทังสิ้น ๑๐๐ ต�น  
๔. ปลูกสะสมพันธุ�ไม�วันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ จํานวน ๑๐ ชนิด รวม ๑๕๐ ต�น 
๕. ดูแลบํารุงรักษาพ้ืนท่ีปลูกรักษาพรรณพืช พืชสมุนไพรไม� ๕ ระดับจํานวนพ้ืนท่ี   ๖ ไร� ประจําทุกเดือน                                                                                                                             

ตารางแสดงข�อมูลพรรณไม�ในแปลงปลูกรักษาของเขื่อน/โรงไฟฟAาต�างๆ 

พ้ืนท่ีสนองพระราชดําริ 
พรรณพืชป. ๒๕๕๙ พรรณพืชท่ีสะสมท้ังหมด 

ชื่อพรรณพืช จํานวนชนิด จํานวนต�น จํานวนชนิด จํานวนต�น 
เข่ือนภูมิพล กล�วยไม�ตระกูลช�าง ๓ ๖๐๐ ๓ ๖๐๐ 

 หญ�านางแดง ๑ ๑๐๐ ๑ ๑๐๐ 
 ไม�ประจําจังหวัด ๕๕ ๕๕ ๕๕ ๕๕ 
 พันธุ�ไม�ท�องถ่ิน ๑ ๒๐๐ ๑ ๒๐๐ 

เข่ือนสิริกิติ์ พืชอาหารท�องถ่ิน ๑ ๓๙ ๑๗ ๗๘ 
 พันธุ�ไม�ท�องถ่ิน ๑ ๓๙ ๒ ๒๐๕ 
 พืชสมุนไพรท�องถ่ิน ๔๐ ๒๘๑ ๔๕ ๔๕๐ 

เข่ือนศรีนครินทร� พืชอาหารท�องถ่ิน     
 ตะครึก ๓๐๐ ๑ ๓๐๐ ๑ 
 กระพี้จั่น ๑๐๐ ๑ ๑๐๐ ๑ 

 กระชายพราน ๑๐๐ ๑ ๑๐๐ ๑ 

 เปราะ ๑๐๐ ๑ ๑๐๐ ๑ 

 ผักหวาน ๑๐๐ ๑ ๑๐๐ ๑ 

 เร�ว ๑๐๐ ๑ ๑๐๐ ๑ 

 บุก ๑๐๐ ๑ ๑๐๐ ๑ 

 เพกา ๑๐๐ ๑ ๑๐๐ ๑ 

 พันธุ�ไม�ท�องถ่ิน     
 มะค�าโมง ๑ ๕๐๐ ๑ ๕๐๐ 
 ฝาง ๑ ๑๐๐ ๑ ๑๐๐ 
 อบเชย ๑ ๕๐ ๑ ๕๐ 
 ยางนา ๑ ๑๔๐ ๑ ๑๔๐ 



 

 

๑๕ 

เข่ือนวชิราลงกรณ กล�วย - - ๗๐ ๕๐๐ 
 พืชสมุนไพรท�องถ่ิน ๒ ๒๕๐ ๑๐ ๕๕๐ 
 ไม�ประจําจังหวัด - - ๗๖ ๒๒๘ 
 พรรณไม�สกุลพฤกษ�  - - ๘ ๒๔๐ 

เข่ือนรัชชประภา พันธุ�ไม�ท�องถ่ิน ๔ ๔๐๐ ๑๑ ๙๕๐ 
 พืชอาหารท�องถ่ิน ๕ ๖๐๐ ๙ ๘๐๐ 

เข่ือนบางลาง พืชสมุนไพรท�องถ่ิน ๓ ๓๐ ๑๖ ๘๐ 
 พืชอาหารท�องถ่ิน ๕ ๗๐ ๗ ๗๐ 

เข่ือนอุบลรัตน� ยางนา ๑ ๓๙๙ ๑ ๑,๖๖๒ 
 พะยูง ๑ ๔๖๕ ๑ ๗๖๕ 
 ฝางแดง ๑ ๕๐ ๑ ๕๐ 
 มะขามปAอม ๑ ๑๔๙ ๑ ๒๐๐ 
 กัลปพฤกษ� ๑ ๕๑ ๑ ๕๑ 
 ประดู� ๑ ๓๐๐ ๑ ๕๐๐ 
 สะเดา ๑ ๑๐๐ ๑ ๑๐๐ 
 ดีปลี ๑ ๑๐๐ ๑ ๘๐๐ 

เข่ือนสิรินธร พันธุ�ไม�ท�องถ่ิน ๑๓ ๑,๙๔๖ ๑๓ ๒,๔๗๑ 
เข่ือนจุฬาภรณ�-ห�วยกุ�ม กล�วย ๒ ๑๐๐ ๗๐ ๕๐๐ 

เข่ือนน้ําพุง ต�นพยุง ๑ ๘๐ ๑ ๘๐ 
 กระโดน ๑ ๑๐ ๑ ๑๐ 
 เต็ง ๑ ๑๐ ๑ ๑๐ 

เข่ือนจุฬาภรณ�-ห�วยกุ�ม กล�วย ๒ ๑๐๐ ๗๐ ๕๐๐ 
เข่ือนน้ําพุง พืชสมุนไพรท�องถ่ิน ๓ ๙๐ ๑๐ ๕๕๐ 

รฟ. ลําตะคองชลภา
วัฒนา 

พืชสมุนไพร ๘๕ ๑๐๐ ๖๒๐ ๒,๒๓๐  

รวมท้ังส้ิน  ๑๐๕ ๓,๑๘๔ ๑,๐๓๓ ๙,๙๓๖ 
 

๕.๓ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ'ทรัพยากร 
เขื่อนภูมิพล 
กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ�ทรัพยากร 
๑. เส�นทางศึกษาธรรมชาติ มี ๑ เส�นทาง ระยะทาง ๗๐๐ เมตร 
   ๑.๑  ปรับปรุงเส�นทางศึกษาธรรมชาติ จํานวน ๑ เส�นทาง จัดทําปAายบอกทาง ปลูกพรรณไม�เสริมใน 
          เส�นทาง จํานวน  ๒ ชนิด รวมจํานวน ๑๕๐   ต�น 
๒. จัดอบรมให�ความรู�  
    ๒.๑  จัดอบรมบรรยายให�ความรู� เรื่องการสร�างฝายชะลอน้ํา ตามแนวทางพระราชดําริพระบาทสมเด็จ     
           พระเจ�าอยู�หัว ให�แก�คณะต�างๆ จํานวน ๑๕ ครั้ง 

๓. ประชาสัมพันธ�เผยแพร� โครงการ อพ.สธ.-กฟผ.  
    ๓.๑ เพาะกล�าพรรณไม� รวมจํานวนท้ังสิ้น ๑๕,๐๐๐ ต�น    



 

 

๑๖

    ๓.๒ สืบค�นภูมิป?ญญาท�องถ่ินในการนําพรรณพืชมาใช�ประโยชน�และบันทึกข�อมูลเพ่ือจัดทําฐานข�อมูล      
           ทรัพยากร จํานวน ๒ ชนิด  ได�แก�  ภูมิป?ญญาเรื่อง การแพทย�สมุนไพรไทยรักษาโรค   
           และการนวดสมุนไพรลูกประคบ   
    ๓.๓ ปลูกต�นมเหสักข� ต�นสักสยามินทร� ตามโครงการ “รวมใจภักด์ิ ปลูกมเหสักข�-สักสยามินทร� ถวาย  
           พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว” เม่ือ ๒ เมษายน ๒๕๕๔  จํานวน  ๙ ต�น 
 

ตารางแสดงข>อมูลต>นมเหสักข' สักสยามินทร' 
 

รหัสต>น ความสูง (ม.) เส>นรอบวง (ซม.) วันท่ีบันทึก               
มเหสักข�  RSPG-M 0000413 ๑.๒๕ - ๓๐ กย. ๒๕๕๘              

มเหสักข�  RSPG-M 0000414 ๘.๐๐ ๔๔.๐๐ ๓๐ กย. ๒๕๕๘ 

มเหสักข�  RSPG-M 0000415 ๑๒.๐๐ ๔๕.๐๐ ๓๐ กย. ๒๕๕๘ 

มเหสักข�  RSPG-M 0000416 ๑๖.๐๐ ๕๓.๐๐ ๓๐ กย. ๒๕๕๘ 

มเหสักข�  RSPG-M 0000414 ๘.๐๐ ๔๕.๐๐ ๓๐ กย. ๒๕๕๘ 

สยามินทร� RSPG-S 0000329 ๑๓.๐๐ ๔๙.๐๐ ๓๐ กย. ๒๕๕๘ 

สยามินทร� RSPG-S 0000330 ๒.๐๐ ๑๘.๐๐ ๓๐ กย. ๒๕๕๘ 

สยามินทร� RSPG-S 0000331 ๓.๐๐ ๒๐.๐๐ ๓๐ กย. ๒๕๕๘            

สยามินทร� RSPG-S 0000332 ๑.๑๔ ๑๐.๐๐ ๓๐ กย. ๒๕๕๘         
 
เขื่อนสิริกิติ์ 
กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ�ทรัพยากร 
๑. ร�วมจัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. 
    - ร�วมจัดนิทรรศการ อพ.สธ.-กฟผ.เข่ือนสิริกิติ์ ในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย :    
      หวนดูทรัพย�สิ่งสินตน” ระหว�างวันท่ี ๒๓-๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก�น นําเสนอ ไผ� 
      พระราชทานซางนวล การใช�ประโยชน�จากไผ�ซางนวล โดยงานจัดสาน สานเข�งปลาทู สานหวดนึ่งข�าว   
      สานตระกร�า สานพัด แจกแกงหน�อไม�ใส�ใบย�านาง น้ําชาใบไผ� น้ําสมุนไพรตะไคร�หอม บริเวณซุ�ม ตกแต�ง 
      ไปด�วยต�นไผ�ซางนวล และประดับด�วยเครื่องจัดสาน 
๒. จัดทําและปรับปรุงเส�นทางศึกษาธรรมชาติ และจัดกิจกรรมส�งเสริมให�มีการเข�าศึกษาในเส�นทาง  
    มี ๑ เส�นทาง ระยะทาง ๑,๒๐๐ เมตร และจัดทําปAายอะครีลิค  จํานวน  ๖๐ ปAาย 
๓. จัดอบรมให�ความรู� 
    - เม่ือวันท่ี ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ รับคณะนิสิตแพทย� ศูนย�แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิค โรงพยาบาลอุตรดิตถ�  
      จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรนิสิตแพทย�ด�านบําเพ็ญประโยชน� โครงการรับขวัญน�องใหม� ประจําป. ๒๕๕๙ โดย 
      บํารุงรักษา พรวนดิน ใส�ปุVย ต�นไผ�ซางนวล ในแปลงปลูกรักษาพันธุ�ไผ�ซางนวล และให�ความรู�เก่ียวกับ  
      โครงการฯ จํานวน ๘๘ คน  
    - เม่ือวันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ให�ความรู� เก่ียวกับการใช�ประโยชน�จากไผ� และสอนวิธีการตอนก่ิงไผ�ให�แก� 
      เยาวชนค�ายโครงการเรียนรู�อยู�อย�างพอเพียง รุ�น ๑ จํานวน ๔๒ คน 
๔. เผยแพร�โครงการ อพ.สธ.-กฟผ. โดยสื่อต�างๆ เช�น เว็ปไซต� จัดนิทรรศการ ทําหนังสือ วีดีทัศน� เอกสาร  



 

 

๑๗

    เผยแพร�ประชาสัมพันธ� 
    - จัดทําแผ�นพับเรื่อง โครงการ อพ.สธ.-กฟผ.เข่ือนสิริกิติ์ จํานวน ๑,๐๐๐ แผ�น 
    - จัดนิทรรศการ อพ.สธ.เข่ือนสิริกิติ์ ในงานพระยาพิชัยดับหักและงานกาชาดประจําป. ๒๕๕๙ ท่ีสนาม 
      กีฬาหน�าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ� ระหว�างวันท่ี ๗ – ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙ 
๕. ประชุมติดตามการดําเนินงาน อพ.สธ.-กฟผ. 
    - ประชุมติดตามงาน อพ.สธ.-กฟผ.เข่ือนสิริกิติ์ ในการประชุมสรุปงานประจําป. ๒๕๕๘ พร�อมประชุม 
      เตรียมงาน อพ.สธ. ท่ี มหาวิทยาลัยขอนแก�น เม่ือวันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ� ๒๕๕๙ 
๖. ปลูกต�นมเหสักข� ต�นสักสยามินทร� ตามโครงการ “รวมใจภักด์ิ ปลูกมเหสักข�-สักสยามินทร� ถวาย   
     พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว” เม่ือ ๒ เมษายน ๒๕๕๔ จํานวน ๖๗ ต�น มีความสูงเฉลี่ย ๑๑.๔๓ เมตร  
     มีเส�นรอบวงเฉลี่ย ๓๐.๐๓ เซ็นติเมตร 

 ๗. จัดนิทรรศการในงานพระยาพิชัยดาบหัก วันท่ี ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
 

ตารางแสดงข>อมูลต>นมเหสักข'  

รหัสต>น 
ความสูง 

(ม.) 
เส>นรอบต>น 

(ซม.) 
วันท่ีบันทึก 

RSPG-M ๐๐๐ ๓๙๘ ๑๗ ๓๘ ๒๗/๐๕/๕๙ 
RSPG-M ๐๐๐ ๓๙๙ ๑๗ ๓๔ ๒๗/๐๕/๕๙ 

RSPG-M ๐๐๐ ๔๐๐ ๕ ๓๐ ๒๗/๐๕/๕๙ 

RSPG-M ๐๐๐ ๔๐๑ ตาย ๒๗/๐๕/๕๙ 

RSPG-M ๐๐๐ ๔๐๒ ๑๓ ๓๘ ๒๗/๐๕/๕๙ 

RSPG-M ๐๐๐ ๔๓๓ ๑๕ ๓๙ ๒๗/๐๕/๕๙ 

RSPG-M ๐๐๐ ๔๓๔ ๑๕ ๓๔ ๒๗/๐๕/๕๙ 

RSPG-M ๐๐๐ ๔๓๕ ๑๕ ๓๑ ๒๗/๐๕/๕๙ 

RSPG-M ๐๐๐ ๔๓๖ ๑๕ ๓๔ ๒๗/๐๕/๕๙ 

RSPG-M ๐๐๐ ๔๓๗ ๑๔ ๓๐ ๒๗/๐๕/๕๙ 

RSPG-M ๐๐๐ ๔๓๘ ๑๔ ๒๙ ๒๗/๐๕/๕๙ 

RSPG-M ๐๐๐ ๔๓๙ ๑๕ ๓๕ ๒๗/๐๕/๕๙ 

RSPG-M ๐๐๐ ๔๔๐ ๔ ๒๖ ๒๗/๐๕/๕๙ 

RSPG-M ๐๐๐ ๔๔๑ ตาย ๒๗/๐๕/๕๙ 

RSPG-M ๐๐๐ ๔๔๒ ๑๗ ๓๖ ๒๗/๐๕/๕๙ 

RSPG-M ๐๐๐ ๔๔๓ ตาย ๒๗/๐๕/๕๙ 

RSPG-M ๐๐๐ ๔๔๔ ๓ ๒๔ ๒๗/๐๕/๕๙ 

RSPG-M ๐๐๐ ๔๔๕ ๑๓ ๓๖ ๒๗/๐๕/๕๙ 

RSPG-M ๐๐๐ ๔๔๖ ๑๗ ๔๐ ๒๗/๐๕/๕๙ 

RSPG-M ๐๐๐ ๔๔๗ ๑๐ ๓๑ ๒๗/๐๕/๕๙ 

RSPG-M ๐๐๐ ๔๔๘ ตาย ๒๗/๐๕/๕๙ 

RSPG-M ๐๐๐ ๔๔๙ ตาย ๒๗/๐๕/๕๙ 



 

 

๑๘

RSPG-M ๐๐๐ ๔๕๐ ๓ ๑๐ ๒๗/๐๕/๕๙ 

RSPG-M ๐๐๐ ๔๕๑ ๒ ๗ ๒๗/๐๕/๕๙ 

RSPG-M ๐๐๐ ๔๕๒ ๑๐ ๒๐ ๒๗/๐๕/๕๙ 

RSPG-M ๐๐๐ ๔๕๓ ๑๓ ๒๖ ๒๗/๐๕/๕๙ 

RSPG-M ๐๐๐ ๔๕๔ ๑๓ ๓๓ ๒๗/๐๕/๕๙ 

RSPG-M ๐๐๐ ๔๕๕ ๘ ๒๔ ๒๗/๐๕/๕๙ 

RSPG-M ๐๐๐ ๔๕๖ ๑๕ ๓๗ ๒๗/๐๕/๕๙ 

RSPG-M ๐๐๐ ๔๕๗ ตาย ๒๗/๐๕/๕๙ 

RSPG-M ๐๐๐ ๔๕๘ ๑๕ ๓๓ ๒๗/๐๕/๕๙ 

 
ตารางแสดงข>อมูลต>นสักสยามินทร' 

รหัสต>น 
ความสูง 

(ม.) 
เส>นรอบต>น 

(ซม.) 
วันท่ีบันทึก 

RSPG-S ๐๐๐ ๓๑๗ ๑๔ ๓๐ ๒๗/๐๕/๕๙ 

RSPG-S ๐๐๐ ๓๑๘ ๑๗ ๓๒ ๒๗/๐๕/๕๙ 

RSPG-S ๐๐๐ ๓๑๙ ๑๗ ๓๔ ๒๗/๐๕/๕๙ 

RSPG-S ๐๐๐ ๓๒๐ ๕ ๒๙ ๒๗/๐๕/๕๙ 

RSPG-S ๐๐๐ ๓๔๓ ๑๕ ๒๙ ๒๗/๐๕/๕๙ 

RSPG-S ๐๐๐ ๓๔๖ ๑๓ ๒๙ ๒๗/๐๕/๕๙ 

RSPG-S ๐๐๐ ๓๔๗ ๔ ๑๒ ๒๗/๐๕/๕๙ 

RSPG-S ๐๐๐ ๓๔๘ ๖ ๑๖ ๒๗/๐๕/๕๙ 

RSPG-S ๐๐๐ ๓๔๙ ๔ ๑๓ ๒๗/๐๕/๕๙ 

RSPG-S ๐๐๐ ๓๕๐ ๑๐ ๒๕ ๒๗/๐๕/๕๙ 

RSPG-S ๐๐๐ ๓๕๑ ๑๒ ๒๙ ๒๗/๐๕/๕๙ 

RSPG-S ๐๐๐ ๓๕๒ ๑๕ ๔๐ ๒๗/๐๕/๕๙ 

RSPG-S ๐๐๐ ๓๕๓ ตาย ๒๗/๐๕/๕๙ 

RSPG-S ๐๐๐ ๓๕๔ ๑๗ ๓๙ ๒๗/๐๕/๕๙ 

RSPG-S ๐๐๐ ๓๕๕ ๑๗ ๔๒ ๒๗/๐๕/๕๙ 

RSPG-S ๐๐๐ ๓๕๖ ๑๕ ๓๓ ๒๗/๐๕/๕๙ 

RSPG-S ๐๐๐ ๓๕๗ ๑๐ ๒๗ ๒๗/๐๕/๕๙ 

RSPG-S ๐๐๐ ๓๕๘ ๑๒ ๓๔ ๒๗/๐๕/๕๙ 

RSPG-S ๐๐๐ ๓๕๙ ๑๕ ๓๖ ๒๗/๐๕/๕๙ 

RSPG-S ๐๐๐ ๓๖๐ ๑๓ ๓๖ ๒๗/๐๕/๕๙ 

RSPG-S ๐๐๐ ๓๖๑ ๔ ๑๘ ๒๗/๐๕/๕๙ 

RSPG-S ๐๐๐ ๓๖๒ ๕ ๒๐ ๒๗/๐๕/๕๙ 

RSPG-S ๐๐๐ ๓๖๓ ๗ ๒๗ ๒๗/๐๕/๕๙ 

RSPG-S ๐๐๐ ๓๖๔ ๑๕ ๓๘ ๒๗/๐๕/๕๙ 



 

 

๑๙

RSPG-S ๐๐๐ ๓๖๕ ๑๒ ๓๔ ๒๗/๐๕/๕๙ 

RSPG-S ๐๐๐ ๓๖๖ ๑๒ ๓๔ ๒๗/๐๕/๕๙ 

RSPG-S ๐๐๐ ๓๖๗ ๑๔ ๔๕ ๒๗/๐๕/๕๙ 

RSPG-S ๐๐๐ ๓๖๘ ตาย ๒๗/๐๕/๕๙ 

RSPG-S ๐๐๐ ๓๖๙ ๑๒ ๔๑ ๒๗/๐๕/๕๙ 

RSPG-S ๐๐๐ ๓๗๐ ๖ ๑๙ ๒๗/๐๕/๕๙ 

RSPG-S ๐๐๐ ๓๗๑ ตาย ๒๗/๐๕/๕๙ 

RSPG-S ๐๐๐ ๓๗๒ ๖ ๒๔ ๒๗/๐๕/๕๙ 

RSPG-S ๐๐๐ ๓๗๓ ๗ ๒๕ ๒๗/๐๕/๕๙ 

RSPG-S ๐๐๐ ๓๗๔ ๗ ๒๖ ๒๗/๐๕/๕๙ 

RSPG-S ๐๐๐ ๓๗๕ ๑๕ ๓๗ ๒๗/๐๕/๕๙ 

RSPG-S ๐๐๐ ๓๗๖ ๑๒ ๓๔ ๒๗/๐๕/๕๙ 

 

เขื่อนศรีนครินทร� 
กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ�ทรัพยากร 
๑. เส�นทางศึกษาธรรมชาติ มี ๒ เส�นทาง ระยะทาง ๒,๒๓๐ เมตร 
    ๑.๑ ปรับปรุงเส�นทางศึกษาธรรมชาติ จํานวน ๒ เส�นทาง โดยการทําแผ�นปAาย ๓๐๐ แผ�น เปลี่ยนราวกันตก 
          ในเส�นทาง ๘๐๐ เมตร ปAายความรู�เรื่องปCา ๔ แผ�น ผังเส�นทาง ๑ แผ�น ซ�อมข้ันบันไดชํารุด ๖๐ ข้ัน  
          ๘ จุด ปลูกไม�เสริม ๑๒๐ ต�น และดําเนินการปรับปรุงซ�อมแซมซุ�มท่ีพักเปลี่ยนหลังคาแฝก ๔ หลัง 
    ๑.๒ นําคณะ นักเรียน โรงเรียนต�างๆ  เข�าศึกษาในเส�นทางศึกษาธรรมชาติ จํานวน ๒๗๐ คน  
๒. จัดอบรมให�ความรู� 
    ๒.๑ จัดอบรมให�ความรู�เรื่อง “การเพาะขยายพันธุ�ไม�ด�วยเนื้อเยื่อ” จํานวน ๑๐๐ คน  
    ๒.๒ จัดอบรมเรื่องการเพาะขยายพันธุ�ไม�ท�องถ่ิน ให�กับเยาวชนรอบเข่ือนศรีนครินทร� จํานวน ๑๕๐ คน  
          เม่ือวันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ โดยวิทยากรสํานักการจัดการทรัพยากรปCาไม� ๑๐ จ.ราชบุร ี
    ๒.๓ จัดอบรมให�ความรู�เรื่อง “ประโยชน�พืชอาหารท�องถ่ิน (ตะคึก)” จํานวน ๑๐๐ คน   
๓. ประชาสัมพันธุ�เผยแพร� โครงการ อพ.สธ.-กฟผ.  
    ๓.๑ เพาะกล�าพรรณไม�สําหรับแจกจ�ายผู�สนใจนําไปปลูก รวมจํานวนท้ังสิ้น ๘,๗๓๑ ต�น 
    ๓.๒ มอบพรรณไม� ให�กับผู�สนใจนําไปปลูกรวมจํานวน ๔,๙๕๐ ต�น 

    ๓.๓. สนับสนุนโครงการ อพ.สธ.กฟผ.เข่ือนศรีนครินทร�  

       - ผู�ปฏิบัติงานเข่ือนศรีนครินทร� ๒๐๐ คน ร�วมกิจกรรมสร�างฝาย ๗๐๙ ฝาย ปลูกกล�า ๗,๐๐๙ ท่ีวัดน้ํามุด    

         อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี ปลูกต�นมะค�าโมง  จํานวน ๓๐๐ ต�น 

       - ร�วมกิจกรรมปลูกต�นไม� ๓๐๐ ต�น ท่ีชุมชนปากเหมือง (ดงเล็ก) ซ่ึงเป5นปCาต�นน้ําอุทยานแห�งชาติ 

         เข่ือนศรีนครินทร� วันท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี  

       - ผู�ปฏิบัติงานเข่ือนศรีนครินทร� ๑๐๐ คน ร�วมปลูกปCาท่ีวัดเฉลิมพระเกียรติ อําเภอบ�อพลอย  



 

 

๒๐ 

         จังหวัดกาญจนบุรี ปลูกต�นสักทอง มะค�าโมง ประดู� ฯลฯ จํานวน ๑,๙๐๐ ต�น 

       - ร�วมกิจกรรมปลูกต�นไม� ๕,๐๘๓ ต�น ๘๓ พรรษามหาราชินี ตําบลแม�กระบุง อําเภอศรีสวัสด์ิ  

         จังหวัดกาญจนบุรี มีผู�ร�วมกิจกรรม ๕๐๐ คน 

๔. ปลูกต�นมเหสักข� ต�นสักสยามินทร� ตามโครงการ “รวมใจภักด์ิ ปลูกมเหสักข�-สักสยามินทร� ถวาย    

    พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว” ปลูกเม่ือ วันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๕๔ จํานวน ๑๐ ต�น  
 

                           ตารางแสดงข�อมูลต�นมเหสักข� ต�นสักสยามมินทร� 
 

              รหัสต>น     ความสูง (ม.) เส>นรอบวง (ซม.)                     วันท่ีบันทึก 
  มเหสักข� RSPG-M 0000265 สูงประมาณ ๑๐ ม. ๔๘ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ 

มเหสักข� RSPG-M 0000341 สูงประมาณ ๙ ม. ๓๒ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ 

มเหสักข� RSPG-M 0000342 สูงประมาณ ๕.๕ ม. ๑๙ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ 

มเหสักข� RSPG-M 0000343 สูงประมาณ ๙ ม. ๒๗ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ 

มเหสักข� RSPG-M 0000344 สูงประมาณ ๘ ม. ๒๔ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ 

มเหสักข� RSPG-M 0000428 สูงประมาณ ๑๑ ม. ๔๐ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ 

มเหสักข� RSPG-M 0000429 สูงประมาณ ๖ ม. ๑๘ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ 

มเหสักข� RSPG-M 0000430 สูงประมาณ ๑๑ ม. ๔๐ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ 

มเหสักข� RSPG-M 0000431 สูงประมาณ ๑.๕ ม. - ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ 

มเหสักข� RSPG-M 0000432 สูงประมาณ ๓ ม. ๕๐ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ 

 
เขื่อนวชิราลงกรณ 
กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ�ทรัพยากร 
๑. เส�นทางศึกษาธรรมชาติ มี ๑ เส�นทาง ระยะทาง ๑,๖๐๐ เมตร 
    ๑.๑ บํารุงรักษาเส�นทางศึกษาธรรมชาติ จํานวน ๑ เส�นทาง โดยการถางหญ�าและกําจัดวัชพืชในเส�นทาง 
          ศึกษาธรรมชาติ    
๒. จัดอบรมให�ความรู� 
    ๒.๑ จัดกิจกรรมฝUกอบรมในการสร�างจิตสํานึกในการอนุรักษ�ฯ ให�แก�เจ�าหน�าท่ี อพ.สธ.-กฟผ. และ 
          อาสาสมัคร อพ.สธ. รวม จํานวน ๒ ครั้ง  มีผู�เข�ารับอบรม จํานวน ๑๘๑ คน ได�แก�  
      - จัดอบรมให�ความรู�เรื่อง โครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชฯ และพืชสมุนไพร แก�คณะอาจารย�และ 
               นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการค�าไทย จํานวน ๘๐ คน วันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๕๙  จํานวน ๑ ครั้ง   
               พร�อมนํานักศึกษาปลูกหัวพันธุ�ว�านพระฉิมบริเวณเส�นทางศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง๕๐๐ เมตร 
      -  จัดอบรมให�ความรู�เรื่อง โครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชฯ และพืชสมุนไพร แก�คณะอาจารย�และ 
                นักศึกษาจาก ทองผาภูมิ จํานวน ๑๐๑ คน วนัท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙  จํานวน ๑ ครั้ง    
๓. ประชาสัมพันธ�เผยแพร� โครงการ อพ.สธ.-กฟผ.  
    ๓.๑ ปรับปรุง website ของ โครงการ อพ.สธ.-กฟผ. เข่ือนวชิราลงกรณ 
    ๓.๒ จัดทําสื่อแผ�นพับพืชท่ีเข่ือนปลูกรักษาไว�  จํานวน ๑,๐๐๐ แผ�น  



 

 

๒๑ 

    ๓.๓ ร�วมจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย�สิ่งสินตน” ณ   
           มหาวิทยาลัยขอนแก�น ในระหว�างวันท่ี ๒๓-๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙  โดยจัดแสดงบูธ เก่ียวกับพืชวงศ� 
           กลอย ได�แก� กลอย มันเลือดนก มันอ�อน มันมือเสือ และว�านพระฉิม  
    ๓.๔ ออกหน�วยชุมชนสัมพันธ�ท่ีโรงเรียนบ�านใหม�พัฒนา โดยการนําหัวพันธุ�มันเลือดนก ให�โรงเรียนปลูก  
          เพ่ือเป5นวัตถุดิบในการทําอาหารกลางวันเด็ก พร�อมท้ังนําไอศครีมมันเลือดนกไปเลี้ยงเด็กนักเรียน 
    ๓.๕ ร�วมสนับสนุนโครงการ อพ.สธ.จังหวัดกาญจนบุรี โดยการปลูกบํารุงรักษากล�วย ๕๕ ชนิด ท่ีปลูกไว�         
    ๓.๖ ปลูกต�นมเหสักข� ต�นสักสยามินทร� ตามโครงการ “รวมใจภักด์ิ ปลูกมเหสักข�-สักสยามินทร� ถวาย 
 พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว”เม่ือ ๒ เมษายน ๒๕๕๔ จํานวน ๙ ต�น (รอด ๖ ต�น ปลูกซ�อม                    
          ช�วงป. ๒๕๕๕ จํานวน ๓ ต�น)  เส�นรอบวงประมาณ ๖๑.๙๑ ซม.  
 

                                        ตารางแสดงข>อมูลต>นมเหสักข' สักสยามินทร' 
              รหัสต>น     ความสูง (ม.) เส>นรอบวง (ซม.)                     วันท่ีบันทึก 
มเหสักข�  RSPG-M ๐๐๐๐๔๒๓ สูงประมาณ ๑๐ ม. ๖๕  ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ 

มเหสักข�  RSPG-M ๐๐๐๐๔๒๔ สูงประมาณ ๑๐ ม. ๗๙ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ 

มเหสักข�  RSPG-M ๐๐๐๐๔๒๕ สูงประมาณ ๑๐ ม. ๖๔ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ 

มเหสักข�  RSPG-M ๐๐๐๐๔๒๖ ยอดหักช�วง พ.ค.๕๙ 

สูงประมาณ ๕ ม. 

๖๗ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ 

มเหสักข�  RSPG-M ๐๐๐๐๔๒๗ สูงประมาณ ๑๐ ม. ๘๐ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ 

สยามินทร� RSPG-S ๐๐๐๐๓๓๗ สูงประมาณ ๑๐ ม. ๖๙ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ 

สยามินทร� RSPG-S ๐๐๐๐๓๓๘ สูงประมาณ ๑๐ ม. ๗๓ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ 

สยามินทร� RSPG-S ๐๐๐๐๓๓๙ สูงประมาณ ๑๐ ม. ๗๐ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ 

สยามินทร� RSPG-S ๐๐๐๐๓๔๐ สูงประมาณ ๑๐ ม. ๖๔ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ 

 
เขื่อนรัชชประภา 
กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ�ทรัพยากร 
๑. เส�นทางศึกษาธรรมชาติ มี ๕ เส�นทาง ระยะทาง ๖,๕๐๐ เมตร 
    ๑.๑  ปรับปรุงเส�นทางศึกษาธรรมชาติ จํานวน ๑ เส�นทาง โดยการซ�อมบํารุงรักษาเส�นทาง ซ�อมบํารุงปAาย  
           ๒๗ ปAาย ปลูกพรรณไม�เสริมในเส�นทาง ต�นปาล�มช�างให� จํานวน ๒ ต�น 
    ๑.๒  ผู�เข�าเยี่ยมชมเส�นทางศึกษาธรรมชาติ จํานวน ๒ ครั้ง และบํารุงรักษาเดือนละ ๒ ครั้ง 
๒. จัดอบรมให�ความรู� 
    ๒.๑ จัดนิทรรศการและอบรมให�นักเรียนในพ้ืนท่ี โดยร�วมกับหน�วยงานพลังงาน โดยไปให�ความรู�  

จํานวน ๓ ครั้ง ท่ีอําเภอพนม บ�านตาขุน และคีรีรัฐนิคม รวม   ๒๐๐  คน 
๓ ประชาสัมพันธ�เผยแพร� โครงการ อพ.สธ.-กฟผ. 
    ๓.๑ จัดนิทรรศการโครงการ อพ.สธ. ในโครงการจังหวัดเคลื่อนท่ีและอําเภอยิ้ม  
    ๓.๒ จัดนิทรรศการในงานวันเด็กแห�งชาติ ณ โรงเรียนพนมศึกษา ๒๐๐๐ คน เม่ือวันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๕๙ 
    ๓.๒ ร�วมจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย�สิ่งสินตน”  
           ณ มหาวิทยาลัยขอนแก�น ระหว�างวันท่ี ๒๓-๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙   



 

 

๒๒

๔. ปลูกต�นไม� เนื่องในวันสัปดาห�สิ่งแวดล�อม  กฟผ. จํานวน ๒,๕๐๐ ต�น ได�แก� ต�นตะเคียน พยอม หมาก 
๕. ปลูกต�นไม� เนื่องในวันต�นไม�แห�งชาติ จํานวน ๒๐๐ ต�น 
๖. สบืค�นภูมิป?ญญาท�องถ่ินในการนําพรรณพืชมาใช�ประโยชน�และบันทึกข�อมูลเพ่ือจัดทําฐานข�อมูลทรัพยากร    
    จํานวน ๗ ชนิด 
๗. ปลูกต�นมเหสักข� ต�นสักสยามินทร� ตามโครงการ “รวมใจภักด์ิ ปลูกมเหสักข�-สักสยามินทร� ถวาย 
    พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว” เม่ือ วันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๕๔ จํานวน. ๙ ต�น เฉลี่ยเส�นรอบวง ๗๒.๘๙  ซ.ม. 

                                  ตารางแสดงข>อมูลต>นมเหสักข' สักสยามินทร'  

 
เขื่อนบางลาง 
กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ�ทรัพยากร 
๑. ปรับปรุงเส�นทางศึกษาธรรมชาติ ๒ เส�นทาง ระยะทาง ๒ กม. โดยให�ลูกจ�างเหมาเข�าดําเนินถางปCา และ 
    กําจัดวัชพืช บริเวณรอบๆทางเดินเท�า จัดทําปAายแสดงจํานวน ๖ ปAาย จัดทําปAายบอกทาง ปลูกพรรณไม� 
    เสริมในเส�นทาง จํานวน  ๓ ชนิด รวมจํานวน ๙ ต�น 
๒. ร�วมจัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. เข่ือนสิรินธร  ในการประชุมวิชาการและ  
    นิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย�สิ่งสินตน”  ครั้งท่ี ๘ ระหว�างวันท่ี ๒๓ – ๒๙  มีนาคม  ๒๕๕๙   
    ณ  มหาวิทยาลัยขอนแก�น นําแสดง จัดบอร�ด แสดงลักษณะทางพฤกษศาสตร�ของพืช ได�แก� กล�วยหิน                  
    ส�มแขก  ศรียะลา ใบไม�สีทอง – แสดงตัวอย�างของจริง  
๓. จัดอบรมให�ความรู� 
    - จัดอบรมให�ความรู�เรื่องแก�คณะ ๓ คณะ จํานวน ๒๓๐ คน  
     - จัดกิจกรรมแนะนําโครงการ อพ.สธ.-กฟผ. แก�ผู�เข�าเยีย่มชมจํานวน  ๗๕๐ คน 
๔. เพาะกล�าพรรณไม� มะละกอ สําหรับแจกจ�ายผู�สนใจนําไปปลูก จํานวน ๒๐ ต�น 
๕. ประชาสัมพันธ�เผยแพร� โครงการ อพ.สธ.-กฟผ. โดยการจัดทําแผ�นพับเผยแพร� จํานวน ๘๐ ฉบับ 
 

           รหัสต>น 
     ความสูง 
       (ซม.) 

เส>นรอบวงระดับความสูง 
           (ซม.) 

         วันท่ีบันทึก 

  มเหสักข�         M ๐๐๐๐๔๑๘     ๑๒    ม.  ๙๕  ซ.ม.   ๗  ต.ค. ๕๙  
  สักสยามินทร�   S  ๐๐๐๐๓๓๔     ๑๒    ม.            ๘๖  ซ.ม.   ๗  ต.ค. ๕๙   
  มเหสักข�         M  ๐๐๐๐๔๒๒     ๑๒    ม.             ๖๕  ซ.ม.   ๗  ต.ค. ๕๙  
  มเหสักข�         M  ๐๐๐๐๔๑๙     ๑๒    ม.                  ๗๙  ซ.ม.   ๗  ต.ค. ๕๙ 
  สักสยามินทร�   S   ๐๐๐๐๓๓๓     ๑๒    ม.                  ๗๕  ซ.ม.   ๗  ต.ค. ๕๙  
  สักสยามินทร�   S   ๐๐๐๐๓๓๖     ๑๒    ม.          ๗๔  ซ.ม.   ๗  ต.ค. ๕๙  
  มเหสักข�         M  ๐๐๐๐๔๒๑     ๑๐    ม.          ๔๙  ซ.ม.   ๗  ต.ค. ๕๙   
  มเหสักข�         M  ๐๐๐๐๔๒๐     ๑๒    ม.          ๖๑  ซ.ม.   ๗  ต.ค. ๕๙   
  สักสยามินทร�   S   ๐๐๐๐๓๓๕     ๑๒    ม.          ๗๒  ซ.ม.   ๗  ต.ค. ๕๙  



 

 

๒๓

๖. ปลูกต�นมเหสักข� ต�นสักสยามินทร� ตามโครงการ “รวมใจภักด์ิ ปลูกมเหสักข�-สักสยามินทร� ถวาย  
    พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว” เม่ือ ๒ เมษายน ๒๕๕๔ จํานวน ๙ ต�น ตายจํานวน ๑ ต�น ความสูงเฉลี่ย  
     ๑๒.๑๒ ม.  
 

                                        ตารางแสดงข>อมูลต>นมเหสักข' สักสยามินทร' 
 

                  รหัสต>น   ความสูง 
     (ซม.) 

วันท่ีบันทึก 

มเหสักข�  RSPG-M ๐๐๐๐๔๐๙ ความสูง ๑๔.๘๕ ม. ๓๐/๐๙/๒๕๕๙ 
มเหสักข�  RSPG-M ๐๐๐๐๔๑๑ ความสูง ๑๖.๑๒ ม. ๓๐/๐๙/๒๕๕๙ 
มเหสักข�  RSPG-M ๐๐๐๐๓๒๖ ความสูง ๑๑.๐๗ ม. ๓๐/๐๙/๒๕๕๙ 
มเหสักข�  RSPG-M ๐๐๐๐๔๐๘ ความสูง ๑๐.๓๐ ม. ๓๐/๐๙/๒๕๕๙ 
มเหสักข�  RSPG-M ๐๐๐๐๓๒๘ ความสูง ๙.๙๓ ม. ๓๐/๐๙/๒๕๕๙ 
มเหสักข�  RSPG-M ๐๐๐๐๓๒๕ ความสูง ๑๐.๐๔ ม. ๓๐/๐๙/๒๕๕๙ 
มเหสักข�  RSPG-M ๐๐๐๐๔๑๐ ความสูง ๑๔.๑๖ ม. ๓๐/๐๙/๒๕๕๙ 
มเหสักข�  RSPG-M ๐๐๐๐๓๒๗ ความสูง ๑๐.๕๒ ม. ๓๐/๐๙/๒๕๕๙ 
มเหสักข�  RSPG-M ๐๐๐๐๔๑๒ ตาย - 

 
เขื่อนอุบลรัตน� 
กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ�ทรัพยากร 
๑. เส�นทางศึกษาธรรมชาติ เส�นทาง ระยะทาง ๘๐๐ เมตร 
๒. ร�วมจัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ.   
   -  ร�วมจัดนิทรรศการ อพ.สธ.-กฟผ.เข่ือนอุบลรัตน� ในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ "ทรัพยากรไทย :   
      หวนดูทรัพย�สิ่งสินตน" ครั้งท่ี ๗ ระหว�างวันท่ี ๒๓ – ๒๙  มีนาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก�น  จัด  
      บอร�ดแสดง ๑) ยางนาไม�พระราชทานประจําหน�วยงาน กฟผ.  ๒) การเพาะกล�าไม�ท�องถ่ินด�วยเมล็ดเพ่ือ 
      การอนุรักษ�  ๓) โครงการยางนาบูรณาการ  ๔) พรรณไม�อนุรักษ�ท่ีสําคัญของเข่ือนอุบลรัตน�  จัดแสดง 
      ตัวอย�างเมล็ดพันธุ�ไม�ท่ีใช�เพาะ  สาธิตการเพาะกล�าไม�  แจก เมล็ดพันธุ�ไม�  แผ�นพับ อพ.สธ.-กฟผ.  แผ�น 
      พับโครงการยางนาบูรณาการ  ปฏิทิน กฟผ. และวันสุดท�ายคือวันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ แจกกล�าไม�              
      ๑๕ ชนิด จํานวน ๑๐,๐๕๐ ต�น 
๓. สร�างเครือข�ายในการอนุรักษ�ทรัพยากร อพ.สธ.-กฟผ. 
   -   นักเรียน “ค�ายเยาวชน (อีสาน) รักษ�สิ่งแวดล�อม” จาก ๑๑ จังหวัดภาคอีสาน จํานวน  ๘๐  คน เยี่ยมชม    
       อพ.สธ.-กฟผ. เข่ือนอุบลรัตน�   ฟ?งบรรยาย “ยางนา” พืชอนุรักษ� อพ.สธ. ต�นไม�พระราชทานประจํา 
       หน�วยงาน กฟผ.  นําชมพ้ืนท่ีอนุรักษ�ต�นยางนา  สาธิตการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชโดยการเพาะเมล็ดยางนา    
       พร�อมแจกแผ�นพับ อพ.สธ.-กฟผ. และ “โครงการยางนาบูรณาการ” อย�างละ ๑๐๐ แผ�น  
   -   จิตอาสาคนรักษ�ปCาเข่ือนอุบลรัตน� รวม ๖๒ คน ได�ร�วมกิจกรรมทําฝายชะลอน้ํา ณ บริเวณพ้ืนท่ีปกป?ก  
       พันธุกรรมพืช หัวงานฝ?sงซ�ายเข่ือนอุบลรัตน�  เพ่ือเป5นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว       
       ทรงครองราชย�ครบ ๗๐ ป. ในป. ๒๕๕๙  โดยจัดทําฝายชะลอน้ํา รวม ๗ ฝาย  
๔. จัดทําและปรับปรุงเส�นทางศึกษาธรรมชาติ และจัดกิจกรรมส�งเสริมให�มีการเข�าศึกษาในเส�นทาง  
   - ซ�อมแซมปAายข�อมูลต�นไม�จํานวน ๕๐ ปAาย  บํารุงรักษาทางเดินเท�าเป5นระยะทาง ๘๐๐ เมตร 



 

 

๒๔

๕. ปลูกต�นมเหสักข� ต�นสักสยามินทร� ตามโครงการ “รวมใจภักด์ิ ปลูกมเหสักข�-สักสยามินทร� ถวาย      
    พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว”เม่ือ ๒ เมษายน ๒๕๕๔ จํานวน ๙ ต�น เส�นรอบวงเฉลี่ย ๓๒.๒ ซม. 

 
    ตารางแสดงข>อมูลต>นมเหสักข' สักสยามินทร' 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เขื่อนสิรินธร 
กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ�ทรัพยากร 
๑. เส�นทางศึกษาธรรมชาติ ปรับปรุงเส�นทางศึกษาธรรมชาติ จํานวน  ๓ เส�นทาง ระยะทาง ๓,๒๐๐ เมตร  
๒. ร�วมจัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. เข่ือนสิรินธร  ในการประชุมวิชาการและ  
    นิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย�สิ่งสินตน”  ครั้งท่ี ๘ ระหว�างวันท่ี ๒๓ – ๒๙  มีนาคม  ๒๕๕๙   
    ณ  มหาวิทยาลัยขอนแก�น  นําแสดง  พืชสมุนไพรท�องถ่ิน และได�เชิญปราชญ�ชาวบ�าน เพ่ือบรรยายสรรพคุณ 
    ของสมุนไพรแต�ละชนิด 
๓. ประชาสัมพันธุ�เผยแพร� โครงการ อพ.สธ.-กฟผ. ให�กับคณะเยี่ยมชมกองโรงไฟฟAาเข่ือนสิรินธร โดยวธิีฉาย 
    วีดิทัศน�ของโครงการ อพ.สธ.-กฟผ. ให�กับคณะท่ีมาดูงานต�อจากการฉายวีดิทัศน� แนะนําข�อมูลเข่ือน    
    สิรินธรและเข่ือนปากมูล 

๔. กิจกรรมอ่ืนๆ  
    -  กิจกรรมปลูกต�นไม�เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกกุมารี ๖๑  พรรษา   
       วันท่ี  ๓๐  มีนาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๖๒  ต�น 
    -  กิจกรรมปลูกต�นไม� เนื่องในวันต�นไม�ประจําป.ของชาติ วันท่ี ๑๙ พฤษภาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๒๐๐ ต�น 
    -  กิจกรรมปลูกต�นไม�เนื่องในวันสัปดาห�สิ่งแวดล�อม กฟผ. ป. ๒๕๕๙  วันท่ี ๗  มิถุนายน  ๒๕๕๙  จํานวน   
       ๑๐๐ ต�น 
    -  กิจกรรมปลูกต�นไม�เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ�าสิริกิติ์ พระบรมราชินี ๘๔  พรรษา  
       วันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙  จํานวน ๕๘๔  ต�น 
    -  บริษัทเอส.เอส การสุรา จํากัด จัดโครงการจัดบรรยายเยาวชนอนุรักษ�พลังงานเรียนรู�นอกห�องเรียน  

รหัสต>น 
ความสูง 
(ซม.) 

เส>นรอบวงระดับ
ความสูง (ซม.) วันท่ีบันทึก 

ต�นท่ี ๑  E 0247148 N 1855394 - ๒๔ ๒๕/๑๐/๒๕๕๙ 

ต�นท่ี ๒  E 0247120 N 1855424 - ๓๖.๙ ๒๕/๑๐/๒๕๕๙ 

ต�นท่ี ๓  E 0247122 N 1855421 - ๔๑.๑ ๒๕/๑๐/๒๕๕๙ 

ต�นท่ี ๔  E 0247125 N 1855415 - ๓๓.๖ ๒๕/๑๐/๒๕๕๙ 

ต�นท่ี ๕  E 0247127 N 1855414 - ๓๙.๑ ๒๕/๑๐/๒๕๕๙ 

ต�นท่ี ๖  E 0247123 N 1855426 - ๓๗.๕ ๒๕/๑๐/๒๕๕๙ 

ต�นท่ี ๗  E 0247126 N 1855423 - ๒๘.๕ ๒๕/๑๐/๒๕๕๙ 

ต�นท่ี ๘  E 0247128 N 1855420 - ๒๕.๑ ๒๕/๑๐/๒๕๕๙ 

ต�นท่ี ๙  E 0247130 N 1855416 - ๒๓.๔ ๒๕/๑๐/๒๕๕๙ 



 

 

๒๕

       ปลูกต�นไม�ในพ้ืนท่ีปกป?กพันธุกรรมพืช เข่ือนสิรินธร  วันท่ี ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๓๐๐ ต�น 
    -  กิจกรรมปลูกต�นไม�เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ�าฯ พระบรมราชินีนาถ ๘๔ พรรษา โดยหน�วยงาน  
       อคภ. ร�วมกับ กองโรงไฟฟAาเข่ือนสิรินธร  วันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ จํานวน ๓๐๐ ต�น 
    -  สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย�  ปลูกต�นไม�ในพ้ืนท่ีเข่ือนสิรินธร  วันท่ี ๔ กันยายน   
        ๒๕๕๙ จํานวน ๒๐๐ ต�น 
                                      ตารางแสดงข>อมูลต>นมเหสักข' สักสยามินทร' 

               รหัสต>น  ความสูง (ม) เส>นรอบวง (ซม.)        วันท่ีบันทึก 
ต�นมเหสักข� RSPG-M 0000461 ๐.๓๐  ๒๔ มิถุนายน  ๒๕๕๙ 
ต�นสักสยามินทร� RSPG-S 0000380 ๔.๔๐ ๒๕ ๒๔ มิถุนายน  ๒๕๕๙ 

ต�นมเหสักข� RSPG-M 0000462 ๔.๒๐ ๑๖ ๒๔ มิถุนายน  ๒๕๕๙ 

ต�นมเหสักข� RSPG-M 0000459 ๓.๓๐ ๑๘ ๒๔ มิถุนายน  ๒๕๕๙ 

ต�นสักสยามินทร� RSPG-S 0000377 ๓.๖๐ ๒๖ ๒๔ มิถุนายน  ๒๕๕๙ 

ต�นมเหสักข� RSPG-M 0000463 ตาย   

ต�นสักสยามินทร� RSPG-S 0000379 ตาย   

ต�นมเหสักข� RSPG-M 0000460 ๐.๕๐  ๒๔ มิถุนายน  ๒๕๕๙ 

ต�นสักสยามินทร� RSPG-S 0000378 ตาย   
 

   เขื่อนจุฬาภรณ�-ห�วยกุ�ม 
กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ�ทรัพยากร   
๑. เส�นทางศึกษาธรรมชาติ มี ๑ เส�นทาง ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร 
๒. ร�วมจัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. เข่ือนจุฬาภรณ�-ห�วยกุ�ม ในการประชุม 
    วิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย�สิ่งสินตน”  ครั้งท่ี ๘ ระหว�างวันท่ี ๒๓ – ๒๙   
     มีนาคม  ๒๕๕๙  นําแสดง พืชต�นแลนง�อ จัดบอร�ด แสดงลักษณะทางพฤกษศาสตร�ของพืช ได�แก� พืช 
     โบราณ ๓๒๕ ล�านป. หญ�าถอดปล�อง สามร�อยยอด และพรรณพืชต�างๆ บอร�ดสัตว�ต�าง ๆ ท่ีพบในเข่ือนฯ        
๓. ตรวจแนวเขตพ้ืนท่ีห�วยกุ�มท่ีกันจากราษฎรท่ีมีการบุกรุกปลูกต�นมัน ป?จจุบันปCากําลังฟwxนฟูและลูกไม�ข้ึนใหม� 
๔. เตรียมพันธุ�ไม�จัดนิทรรศการป. ๒๕๖๐ โดยเตรียมต�นเฟPร�นข�าหลวงปลูกบนตอไม� 
๕. ปลูกต�นมเหสักข� ต�นสักสยามินทร� ตามโครงการ “รวมใจภักด์ิ ปลูกมเหสักข�-สักสยามินทร� ถวาย      
    พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว”เม่ือ ๒ เมษายน ๒๕๕๔ จํานวน ๗ ต�น เส�นรอบวงเฉลี่ย ๖๐  ซม.  
    สูงเฉลี่ย ๘.๓๐ เมตร 
                                  ตารางแสดงข>อมูลต>นมเหสักข' สักสยามินทร' 

รหัสต>น  ความสูง (ม.)            เส>นรอบวง (ซม.)                  วันท่ีบันทึก 
มเหสักข�  RSPG-M 0000423 ๓ เมตร  ๕๐ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ 
มเหสักข�  RSPG-M 0000424  ๓.๕ เมตร ๖๖ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ 

มเหสักข�  RSPG-M 0000425 ๔ เมตร ๔๕ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ 

มเหสักข�  RSPG-M 0000426 ๔ เมตร ๖๘ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ 

มเหสักข�  RSPG-M 0000427 ๓.๕ เมตร ๕๐ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ 

สยามินทร� RSPG-S 0000337 ๕ เมตร ๕๕ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ 

สยามินทร� RSPG-S 0000338 ๗ เมตร ๘๐ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ 



 

 

๒๖

 
เขื่อนนํ้าพุง 
กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ�ทรัพยากร   
๑. บํารุงรักษาเส�นทางศึกษาธรรมชาติ  มี ๑ เส�นทาง  ระยะทาง ๑,๒๐๐ เมตร 
๒. ร�วมจัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. เข่ือนน้ําพุง ในการประชุม 
    วิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัย�สิ่งสินตน”  ครั้งท่ี ๘ ระหว�างวันท่ี ๒๓ – ๒๙   
    มีนาคม  ๒๕๕๙  ผลิตภัณฑ�หมากเม�า แกงหวาย จัดบอร�ด แสดงผลิตภัณฑ�ผ�าคราม ข�อมูลพ้ืนท่ี อพสธ.-  
    กฟผ.เข่ือนน้ําพุง 

๓. ปลูกต�นมเหสักข� ต�นสักสยามินทร� ตามโครงการ “รวมใจภักด์ิ ปลูกมเหสักข�-สักสยามินทร� ถวาย      
    พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว”เม่ือ ๒ เมษายน ๒๕๕๔ จํานวน ๙ ต�น สูงเฉลี่ย ๗.๒๐ เมตร  
๔. จัดกิจกรรม อบรมให�ความรู�เร่ือง โครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชฯ และพชืสมุนไพร แก�คณะชุมชนรอบอ�างและ 

    นักเรียนโรงเรียนชุมชนรอบอ�างมีผู�เข�ารับการอบรม  ๕๐ คน และ จัดอบรมให�ความรู�เก่ียวกับสมุนไพรในท�องถ่ิน 

    ร�วมกับปราชญ�ชาวบ�าน  

๕. จัดทําและปรับปรุงเส�นทางศึกษาธรรมชาติ และจัดกิจกรรมส�งเสริมให�มีการเข�าศึกษาในเส�นทาง ๒ เส�นทาง  
    ระยะทาง ๑,๒๐๐ เมตร และ ๑,๐๐๐ เมตร  
๖. ปลูกต�นมเหสักข� ต�นสักสยามินทร� ตามโครงการ “รวมใจภักด์ิ ปลูกมเหสักข�-สักสยามินทร� ถวาย 

    พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว” เม่ือ ๒ เมษายน ๒๕๕๔  จํานวน ๙ ต�น คงเหลือ ๕ ต�น  
 

ตารางแสดงข>อมูลต>นมเหสักข' สักสยามินทร' 
            รหัสต>น   ความสูง(ม.)    เส>นรอบวง(ซม.)                  วันท่ีบันทึก 
มเหสักข�  RSPG-M ๐๐๐๐๔๐๗ ๔.๗๐  ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
มเหสักข�  RSPG-M ๐๐๐๐๔๐๓ ๓.๐๐  ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

มเหสักข�  RSPG-M ๐๐๐๐๓๒๑ ๗.๒๐  ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

มเหสักข�  RSPG-M ๐๐๐๐๒๓๔ ๖.๕๐  ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

มเหสักข�  RSPG-M ๐๐๐๐๓๒๓ ๗.๕๐  ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
 

โรงไฟฟAาลําตะคองชลภาวัฒนา 
กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ�ทรัพยากร   
๑ เส�นทางศึกษาธรรมชาติ มี ๑ เส�นทาง ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร 
   ๑.๑ ปรับปรุงเส�นทางศึกษาธรรมชาติ จํานวน ๑ เส�นทาง  
   ๑.๒ บํารุงรักษาพืชสมุนไพรด�วยจุลินทรีย�ชีวภาพ 
๒ จัดอบรมให�ความรู� 
   ๒.๑ จัดอบรมให�ความรู�เรื่อง”การสร�างจิตสํานึกในการอนุรักษ�พันธุกรรมพืช”แก�อาสาสมัครเยาวชนและ 

 นักเรียน จํานวน ๖๒ คน เม่ือวันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ อพ.สธ. ศูนย�ฝUกอบรมคลองไผ�  
   ๒.๒ จัดอบรมให�ความรู�เรื่อง “ปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ�พันธุกรรมพืช” แก�อาสาสมัครชุมชน จํานวน   
         ๔๐ คน เม่ือวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
   ๒.๓ จัดอบรมให�ความรู�เรื่องพืชสมุนไพรให�กับอาสาสมัครและพนักงาน กฟผ.โรงไฟฟAาลําตะคองชลภา   



 

 

๒๗ 

         วัฒนาโดยผู�เชียวชาญเรื่องพืชสมุนไพร นายทรัพย�สิน  ทองนพคุณ เม่ือวันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
๓ ประชาสัมพันธุ�เผยแพร� โครงการ อพ.สธ.-กฟผ.  
   ๓.๑ ร�วมจัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. โรงไฟฟAาลําตะคองชลภาวัฒนา 
         ในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย�สิ่งสินตน”  ครั้งท่ี ๘   
         ระหว�างวันท่ี ๒๓ – ๒๙  มีนาคม  ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก�น จ.ขอนแก�น 

   ๓.๒ จัดทําเสื้อประชาสัมพันธ�โครงการ อพ.สธ.-กฟผ.โรงไฟฟAาลําตะคองชลภาวัฒนาจํานวน ๑๒๐ ตัว 

   ๓.๓ ปลูกต�นมเหสักข� ต�นสักสยามินทร� ตามโครงการ “รวมใจภักด์ิ ปลูกมเหสักข�-สักสยามินทร� ถวาย 

         พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว” เม่ือ ๒ เมษายน ๒๕๕๔ จํานวน ๙ ต�น ความสูงเฉลี่ย ๔๒๐ ซม. ณ  

         วันท่ี ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ และต้ังแต�เดือนธันวาคม ๒๕๕๘ ได�วัดการเจริญเติมโตเป5นขนาด 

         ของลําต�นแทนโดยการวัดรอบต�นสูงจากพ้ืนดินข้ึนไป ๑.๐๐เมตร 

     ตารางแสดงข>อมูลต>นมเหสักข' สักสยามินทร' 

 

อ่ืนๆ (ส�วนกลาง ผู�ช�วยโรงไฟฟAาพลังนํ้า) 
๑. ผวก. (นายสุนชัย คํานูณเศรษฐ�)  และ คณะผู�บริหาร กฟผ. เข�าเฝAาทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เม่ือวันจันทร�ท่ี  ๘  กุมภาพันธ�  ๒๕๕๙ ณ ศาลาดุสิดาลัย              
สวนจิตรลดาเพ่ือทูลเกล�าฯ ถวายเงินจํานวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท    

๒. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป5นประธานเปPดงานประชุมวิชาการ 
และนิทรรศการ อพ.สธ. “ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย�สิ่งสินตน”  เม่ือวันท่ี  ๒๓  มีนาคม ๒๕๕๙      
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก�น การนี้ นายกรศิษฐ�  ภัคโชตานนท�  (รวฟ.) กล�าวถวายรายงานและนําชมบูธท้ัง ๑๑ บูธ
ของ อพ.สธ.-กฟผ.  จัดแสดงในพ้ืนท่ี ๑,๕๐๐ ตารางเมตร ๑๑ บูธจาก ๑๒ พ้ืนท่ี กฟผ.ทุกภาคท่ัวประเทศ   โดย
นําพรรณไม�เด�น พืชสมุนไพรเฉพาะถ่ิน พืชหายากในพ้ืนท่ีปกป?กพันธุกรรมพืช  กว�า ๑๐๐ ชนิด ประกอบไปด�วย 
ข�อมูลทางพฤกษศาสตร� การใช�ประโยชน�จากพรรณพืช สาธิตการนําพืชท�องถ่ินมาสร�างมูลค�าเพ่ิม      
     ๓.  ฝCายสื่อสารองค�การจัดทําหนังสือ ๑๐ ป. อพ.สธ.-กฟผ. เรื่อง “มรดกทางป?ญญา คืนผืนปCาอุดมสมบูรณ�” 
โดย นายสุนชัย  คํานูณเศรษฐ� ผวก. ได�นําทูลเกล�าถวาย  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
เม่ือวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ เข่ือนสิรินธร จ.อุบลราชธาน ี
 
 

              รหัสต>น ความสูง  (ซม.)  วัดรอบ  (ซม.) วันท่ีบันทึก 
สักสยามินทร�  RSPG-S 0000384 ๔๖๕ ๒๕.๐   ๓๐/๑๐/๕๙ 
มเหสักข�       RSPG-M 0000467 ๖๒๕ ๓๙.๐ ๓๐/๑๐/๕๙ 
มเหสักข�       RSPG-M 0000465 ๖๒๕ ๔๐.๐ ๓๐/๑๐/๕๙ 
มเหสักข�       RSPG-M 0000468 ๕๑๐ ๓๒.๐ ๓๐/๑๐/๕๙ 
มเหสักข�       RSPG-M 0000464 ๓๙๐ ๒๕.๐ ๓๐/๑๐/๕๙ 
สักสยามินทร�  RSPG-S 0000381 ๔๕๐ ๓๐.๐ ๓๐/๑๐/๕๙ 
มเหสักข�       RSPG-M 0000466 ๒๘๑ ๑๕.๐ ๓๐/๑๐/๕๙ 
สักสยามินทร�  RSPG-S 0000382 ๒๖๖ ๑๔.๐ ๓๐/๑๐/๕๙ 
สักสยามินทร�  RSPG-S 0000383 ๑๖๙ สูง ๑๗๕ ๓๐/๑๐/๕๙ 



 

 

๒๘ 

     ๔.  บรรยายให�ความรู�ความเข�าใจภารกิจ อพ.สธ. กฟผ. (โดยนางสาวสุกานดา เอกออมพิทักษ�) 
- โรงไฟฟAาและเหมืองแม�เมาะ จํานวน ๔ ครั้ง  เม่ือเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
- ฝCายปฎิบัติการภาคใต� ณ โรงไฟฟAากระบ่ี  เม่ือวันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
- ฝCายผลิตโรงไฟฟAาบางปะกง  เม่ือวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

     ๕. จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน  โครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดําริโดย การไฟฟAาฝCายผลิตแห�งประเทศไทย    
อพ.สธ-กฟผ. จํานวน ๒ ครั้ง       

๖. จัดประชุมคณะอนุกรรมการ อพ.สธ.-กฟผ. และจัดกิจกรรมศึกษาดูงานในเรื่องวัฒนธรรมท่ีเก่ียวข�องกับ
การใช�ทรัพยากรธรรมชาติ ศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชน กลุ�มโฮมสเตย�ชมรมเพ่ือนเกษตร อ.วิเศษชัยชาญ                     
จ.อ�างทอง และ ศูนย�เรียนรู�วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี  ๖ – ๘ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

๗. ผวก. (นายกรศิษฐ�  ภัคโชตานนท�)  และ คณะผู�บริหาร กฟผ. เข�าเฝAาทูลละอองพระบาท สมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เม่ือวันจันทร�ท่ี  ๒๗  กันยายน  ๒๕๕๙  ณ อาคารชัยพัฒนา  
สวนจิตรลดา เพ่ือทูลเกล�าฯ ถวายเงินจํานวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท          
     ๘.  UPDATE  ข�อมูลบนเวปไซต� ให�ทันสมัยอยู�เสมอ  http://www2.egat.co.th/egatrspg/    
          และ http://www.egat.co.th/egatrspg/   

 
 ตารางสรุปจํานวนผู>เข>าเย่ียมชมเส>นทางศึกษาธรรมชาติ และเข>าอบรมฟ;งบรรยายโครงการ อพ.สธ.-กฟผ. 

 

พ้ืนท่ีสนองพระราชดําริ จํานวนคนท่ีเยี่ยมชมและได�รับความรู�จาก อพ.สธ.-กฟผ. 
เข่ือนภูมิพล ๑,๓๘๓  คน 
เข่ือนสิริกิติ์ ๑๓๐ คน  
เข่ือนศรีนครินทร� ๑๓,๓๐๗ คน 
เข่ือนวชิราลงกรณ ๑,๑๗๕ คน 
เข่ือนรัชชประภา ๒,๔๐๔ คน 
เข่ือนบางลาง ๑,๙๕๐  คน 
เข่ือนอุบลรัตน� ๑๐๔ คน 
เข่ือนสิรินธร ๘๙๐  คน 
เข่ือนจุฬาภรณ�-ห�วยกุ�ม ๑๑๐  คน 
เข่ือนน้ําพุง ๒๐๐ คน 
รฟ.ลําตะคองชลภาวัฒนา ๑๕๐ คน 

รวมท้ังส้ิน  ๒๐,๖๒๖ คน 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

๒๙

 
  ตารางสรุปจํานวนคนท่ีเข>าเย่ียมชม ศูนย'เรียนรู> “อาคารราชานุรักษ'” กฟผ.เข่ือนศรีนครินทร' 

 

เดือน พ.ศ.๒๕๕๙ จํานวนคนท่ีเยี่ยมชมและได�รับความรู�จากศูนย�เรียนรู� “อาคารราชานุรักษ�” 
มกราคม ๑,๓๓๖  คน 
กุมภาพันธ� ๑,๕๒๑ คน 
มีนาคม ๒,๔๒๑ คน 
เมษายน ๑,๑๙๖  คน 
พฤษภาคม ๑,๐๐๕ คน 
มิถุนายน ๙๕๒ คน 
กรกฎาคม ๑,๑๘๓ คน 
สิงหาคม ๑,๒๒๖ คน 
กันยายน ๒,๑๘๑ คน 
   รวมท้ังสิ้น ๑๓,๐๒๑ คน 

 

   ค�าใช�จ�ายงบประมาณป. พ.ศ.๒๕๕๙ (มกราคม – กันยายน ๒๕๕๙)  เป5นเงิน ๑,๗๙๒,๐๐๐ บาท 
   (หนึ่งล�านเจ็ดแสนเก�าหม่ืนสองงพันบาทถ�วน) 

 
คณะทํางานประสานงานโครงการ อพ.สธ. – กฟผ. 

          โทร ๐ ๒๔๓๖ ๗๙๔๒-๓ โทรสาร ๐ ๔๓๖๗ ๗๙๔๕ 
............................................................................................. 


