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๑. ความนํา 
โครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เป(นโครงการท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบสานพระราช

ปณิธานในการอนุรักษ�ทรัพยากรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซ่ึงทรงมีสายพระเนตร

ยาวไกล ทรงเห็นความสําคัญของการอนุรักษ�พันธุกรรมพืช การพัฒนาทรัพยากร พัฒนาแหล7งน้ํา การอนุรักษ�

และพัฒนาดิน อนุรักษ�ทรัพยากรป9าไม: โดยทรงเริ่มงานพัฒนาและอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและความ

หลากหลายทางชีวภาพต้ังแต7ป; พ.ศ. ๒๕๐๓ เป(นต:นมา โดยมีพระราชดําริให:ดําเนินการรวบรวม ปลูก ดูแลรักษา

พรรณพืชต7างๆ ท่ีหายากและกําลังจะหมดไป 

ต7อมาในป; พ.ศ. ๒๕๓๕ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได:ทรงสานพระราช

ปณิธานต7อ ทรงมีพระราชดําริกับเลขาธิการพระราชวังให:อนุรักษ�พืชพรรณของประเทศ โดยพระราชทานให:

โครงการส7วนพระองค�ฯ สวนจิตรลดาเป(นผู:ดําเนินการในโครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เป(นต:นมา 

การดําเนินงานโครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในระยะท่ีผ7านมาถึงปBจจุบัน มีหน7วยงานต7างๆ ร7วมสนองพระราชดําริเพ่ิม

มากข้ึน โดยพ้ืนท่ีและกิจกรรมดําเนินงานของโครงการได:ขยายและกระจายออกไปสู7ภูมิภาคต7างๆ รวมท้ังมีแนว

ทางการดําเนินงานท่ีหลากหลายมากข้ึนโดยลําดับ  และหลายกิจกรรมได:บรรลุผลก7อให:เกิดประโยชน�ต7อ

ประเทศชาติแล:ว การไฟฟDาฝ9ายผลิตแห7งประเทศไทย (กฟผ.)  ในฐานะท่ีเป(นองค�กรของรัฐองค�กรหนึ่ง ได:

ตระหนักถึงความจําเป(นและประโยชน�ท่ีจะเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน โครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริฯ นี้  ได:พิจารณาแล:วว7า เป(นองค�กรท่ีมีศักยภาพท่ีจะสนองพระราชดําริฯ ในโครงการนี้

ได:เป(นอย7างดี จึงได:มีหนังสือเรียนเลขาธิการพระราชวัง ในฐานะผู:อํานวยการโครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริฯ เพ่ือนําความกราบบังคมทูลทราบฝ9าละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานพระราชานุญาตให: กฟผ.  เข:าร7วมสนองพระราชดําริฯ ในโครงการอนุรักษ�

พันธุกรรมพืชฯ   ซ่ึง กฟผ. ได:รับพระราชทานพระราชานุญาตให:เข:าร7วมสนองพระราชดําริฯ ต้ังแต7เดือน

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป(นต:นมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 
 

๒. กรอบการดําเนินโครงการอนุรักษ+พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ อพ.สธ.-กฟผ.                            
    ระยะ ๕ ป�ที่หก (ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ –กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔) 

๒.๑ วิสัยทัศน+ 
“อนุรักษ+ทรัพยากรป7ารอบเข่ือนโรงไฟฟ5าอย�างเห็นคุณและรู:ค�า” 

๒.๒ วัตถุประสงค+ 
(๑) ให:เข:าใจและเห็นความสําคัญของพันธุกรรมพืชและทรัพยากร  
(๒) ให:ร7วมคิด ร7วมปฏิบัติ จนเกิดประโยชน�ถึงมหาชนชาวไทย 
(๓) ให:มีระบบข:อมูลพันธุกรรมพืชและทรัพยากร สื่อถึงกันได:ท่ัวประเทศ 

   ๒.๓ เป5าหมาย 
“เพ่ือพัฒนาบุคลากร  อนุรักษ+และพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืชและทรัพยากร 

 ให:เกิดประโยชน+ถึงมหาชนชาวไทย” 
 

ดําเนินงาน อพ.สธ.-กฟผ. ในระยะ ๕ ป;ท่ีหก ( ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔) เป(น
หลัก โดยดําเนินงานต7อเนื่องจากระยะท่ีผ7านมา ดังนี้ 

(๑) ให:การสนับสนุนการดําเนินงานวิชาการในทุกด:านเป(นหลัก โดยเฉพาะการดําเนินงานศึกษา
ทดลองวิจัยเพ่ือการอนุรักษ�และใช:ประโยชน�พันธุกรรมพืช และทรัพยากรต7างๆ ท่ีส7งผลและเกิดประโยชน�แก7
ประชาชนชาวไทย 

(๒) ให:ความสําคัญกับการพัฒนารวบรวมข:อมูลสารสนเทศในการอนุรักษ�พันธุกรรมพืช ให:เป(น
มาตรฐานสากลและเกิดประโยชน�สูงสุด 

(๓) เพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานด:านการเรียนรู:ทรัพยากรและสร:างจิตสํานึกในการอนุรักษ�
ทรัพยากรท้ัง ๓ ฐาน ควบคู7ไปกับการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการในด:านกระบวนการ
วางแผน การประสานงานดําเนินงาน การจัดสรรทรัพยากร และการติดตามผลการดําเนินงาน 

(๔) ให:การดําเนินงานตามแผนแม7บท อพ.สธ.-กฟผ. สอดคล:องตามแผนแม7บท อพ.สธ.กับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห7งชาติฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – พ.ศ. ๒๕๖๔) สอดคล:องกับยุทธศาสตร�การ
วิจัยท้ัง ๕ ยุทธศาสตร�ฯ ของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห7งชาติ (วช.) 

(๕) กรอบการดําเนินงานตามแผนแม7บท ๓ กรอบ ๕ กิจกรรม คือ กรอบการเรียนรู:ทรัพยากร 
กรอบการใช:ประโยชน� และกรอบการสร:างจิตสํานึก ใน ๓ ฐานทรัพยากรได:แก7 ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากร
กายภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปBญญา 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕ 
 

๓. แนวทางการดําเนินงาน อพ.สธ.-กฟผ. 
แนวทางการดําเนินงานตามกรอบการดําเนินงานตามแผนแม7บท อพ.สธ.-กฟผ. ระยะ ๕ ป;ท่ีหก    

(ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔) 
เพ่ือให:บรรลุวัตถุประสงค�และเปDาหมายท่ีกําหนดไว:ข:างต:น จึงกําหนดแนวทางและแผนการ

ดําเนินงานตามแผนแม7บท อพ.สธ.-กฟผ. ระยะ ๕ ป;ท่ีหก ( ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔) โดย
มีกิจกรรม ๕ กิจกรรมท่ีอยู7ภายใต: ๓ กรอบการดําเนินงาน และ ๓ ฐานทรัพยากรได:แก7 ทรัพยากรกายภาพ 
ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปBญญา 

โดยท่ีหน7วยงานต7างๆของ กฟผ.ท่ีร7วมสนองพระราชดําริ อพ.สธ.-กฟผ. ทําแผนปฏิบัติงานประจําป;
เฉพาะในส7วนของหน7วยงานของตน ให:สอดคล:องกับแนวทางการดําเนินงาน อพ.สธ.-กฟผ.ให:ชัดเจน โดยระบุ
สาระสําคัญในการดําเนินงาน เช7น พ้ืนท่ีเปDาหมายในการดําเนินงาน วิธีการและข้ันตอนการดําเนินงาน และการ
บริหารจัดการ โดยเฉพาะเรื่องผู:รับผิดชอบในการปฏิบัติและงบประมาณในการดําเนินงาน 

 
กรอบการเรียนรู:ทรัพยากร 

เ พ่ื อ พัฒนาและ เ พ่ิ มประสิ ท ธิ ภ าพการ ดํ า เนิ น ง านด: านการ พัฒนาและด: าน 
การบริหารจัดการปกปBกทรัพยากรของประเทศ จึงต:องมีการเรียนรู:ทรัพยากรในพ้ืนท่ีป9าธรรมชาติด้ังเดิมท่ีปกปBก
รักษาไว: โดยมีกิจกรรมท่ีดําเนินงานได:แก7 กิจกรรมท่ี ๑ กิจกรรมปกปBกทรัพยากร และกิจกรรมท่ี ๒ กิจกรรม
ปลูกรักษาทรัพยากร 

 
กิจกรรมท่ี ๑ กิจกรรมปกป>กทรัพยากร 

 เป5าหมาย 
๑. เพ่ือปกปBกรักษาพ้ืนท่ีป9าธรรมชาติของหน7วยงานต7างๆ ท่ีร7วมสนองพระราชดําริ อพ.สธ.-กฟผ. 

ท่ีมีพ้ืนท่ีป9าด้ังเดิมอยู7ในความรับผิดชอบ โดยไม7มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนท่ี แต7จะต:องเป(นพ้ืนท่ี
นอกเหนือจากพ้ืนท่ีของกรมป9าไม:และกรมอุทยานแห7งชาติสัตว�ป9าและพันธุ�พืช หรือจะต:องไม7มีปBญหากับราษฎร
โดยเด็ดขาด 
 ๒. เพ่ือสํารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปBก ได:แก7 ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากร
ชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปBญญา ภายในรัศมีอย7างน:อย ๕๐ กิโลเมตรของ กฟผ. ให:พิจารณา
ความพร:อมและศักยภาพของหน7วยงานท่ีเป(นแกนกลางดําเนินงานในแต7ละพ้ืนท่ีเป(นสําคัญ 
 แนวทางการดําเนินกิจกรรมปกป>กทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกป>กทรัพยากร 
 ๑. จัดทําขอบเขตพ้ืนท่ีปกปBกทรัพยากร 

๒. สนับสนุนนักวิจัยเข:าสํารวจทรัพยากรป9า ระบบนิเวศในพ้ืนท่ีปกปBกทรัพยากร เพ่ือให:ทราบ
ความหลากหลายของทรัพยากรใน ๓ ฐานทรัพยากร ได:แก7ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมิปBญญา และบูรณาการข:อมูลไปสู7การอนุรักษ�และใช:ประโยชน�ทรัพยากรอย7างยั่งยืนในอนาคต
ต7อไป  (ป; ๒๕๖๐ สํารวจในพ้ืนท่ีเข่ือนจุฬาภรณ� ป; ๒๕๖๑   สํารวจในพ้ืนท่ีเข่ือนอุบลรัตน�   ป; ๒๕๖๒ สํารวจใน
พ้ืนท่ีเข่ือนศรีนครินทร� และเข่ือนสิรินธร  ป; ๒๕๖๓ สํารวจในพ้ืนท่ีเข่ือนรัชชประภา   ป; ๒๕๖๔ สํารวจในพ้ืนท่ี
เข่ือนสิริกิติ์) 
 ๓. การสํารวจ ทํารหัสประจําต:นไม: ทํารหัสพิกัด เพ่ือรวบรวมเป(นฐานข:อมูลในพ้ืนท่ีของหน7วยงาน
ท่ีร7วมสนองพระราชดําริ 
 ๔. การสํารวจ ทํารหัสพิกัด และค7าพิกัดของทรัพยากรชีวภาพอ่ืนๆ นอกเหนือจากพันธุกรรมพืช 
เช7น สัตว� จุลินทรีย� เป(นต:น 



๖ 
 

 ๕. การสํารวจ ทํารหัสพิกัด และค7าพิกัดของทรัพยากรกายภาพ เช7น ดิน หิน แร7ธาตุต7างๆคุณภาพ
น้ํา คุณภาพอากาศ เป(นต:น 
 ๖. การสํารวจเก็บข:อมูลภูมิปBญญาท:องถ่ิน วัฒนธรรมต7างๆ ท่ีเก่ียวข:องกับการใช:ทรัพยากร
กายภาพและทรัพยากรชีวภาพในพ้ืนท่ี 
 ๗. การจัดการดูแล รักษาทรัพยากรให:คงสภาพป9าด้ังเดิม เช7นควบคุมไฟป9า สร:างฝายชลอน้ํา 
 ๘.  สนับสนุนให: มีอาสาสมัครปกปBกทรัพยากรในพ้ืน ท่ี เช7น  นักศึกษาในมหาวิทยาลัย  
ในระดับหมู7บ:าน ตําบล สนับสนุนให:ประชาชนท่ีอยู7รอบๆพ้ืนท่ีปกปBกทรัพยากร เช7น มีกิจกรรมปDองกันไฟป9า 
กิจกรรมร7วมมือร7วมใจรักษาทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปBกทรัพยากร เป(นต:น 
 หมายเหตุ 
 ๑. ข:อมูลท่ีได:จากกิจกรรมปกปBกทรัพยากรสามารถนําไปจัดการและเก็บเข:าสู7งานฐานข:อมูลใน
กิจกรรมท่ี ๓ กิจกรรมศูนย�ข:อมูลทรัพยากร 
 ๒. กิจกรรมปกปBกทรัพยากร ใช:พ้ืนท่ีเป(นเปDาหมายในการดําเนินงานในกิจกรรมนี้ 
 ๓. พ้ืนท่ีท่ีนํามาสนองพระราชดําริในกิจกรรมนี้ ไม7ได:หมายความว7าเป(นการนําพ้ืนท่ีนั้นเข:ามาน:อม
เกล:าฯ ถวาย เพ่ือให:เป(นทรัพย�สินของ อพ.สธ. สํานักพระราชวัง แต7หมายถึงเป(นพ้ืนท่ีท่ีดําเนินการโดยหน7วยงาน 
กฟผ.เป(นเจ:าของ แต7ใช:แนวทางการดําเนินงานในกิจกรรมปกปBกทรัพยากร และในอนาคตถ:าหน7วยงานนั้นๆ มี
นโยบายในการดําเนินการปรับปรุงหรือต:องการใช:พ้ืนท่ีปกปBกทรัพยากร เพ่ือใช:ในกิจกรรมอ่ืนๆ ทางหน7วยงาน
สนองพระราชดําริ นั้นๆ สามารถดําเนินการแจ:งความประสงค�มายัง อพ.สธ. แต7ในกรณีท่ีเป(นพ้ืนท่ีล7อแหลมต7อ
การสูญเสียทรัพยากรท่ีมีค7า อาจต:องมีการขอพระราชวินิจฉัยก7อนดําเนินการเปลี่ยนแปลง  
 สําหรับเรื่องการอบรมอาสาสมัคร ประชาชน นักศึกษา นักเรียนในองค�กรปกครองส7วนท:องถ่ิน 
ชุมชน หมู7บ:าน ในพ้ืนท่ีปกปBกทรัพยากร ให:อยู7ในกิจกรรมท่ี ๔ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ�ทรัพยากร 
 
 กิจกรรมท่ี ๒ กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 
 เป5าหมาย 
 ๑. เพ่ือนําทรัพยากรท่ีมีค7า ใกล:สูญพันธุ� หรือต:องการเพ่ิมปริมาณเพ่ือนํามาใช:ประโยชน� จากพ้ืนท่ี
ในกิจกรรมท่ี ๑ ทําการคัดเลือกมาเพ่ือดําเนินงานเป(นกิจกรรมต7อเนื่อง โดยการนําพันธุกรรมทรัพยากรชีวภาพ
ต7างๆ ไปเพาะพันธุ� ปลูก เลี้ยง และขยายพันธุ�เพ่ิมในพ้ืนท่ีท่ีปลอดภัย เรียกว7าพ้ืนท่ีปลูกรักษาทรัพยากร 
 ๒. ส7งเสริมให:เพ่ิมพ้ืนท่ีแหล7งรวบรวมพันธุ�ทรัพยากรตามพ้ืนท่ีของหน7วยงานต7างๆ ท้ังในแปลง
เพาะขยายพันธุ� ห:องปฏิบัติการฯ แหล7งเพาะพันธุ�สัตว� พ้ืนท่ีนําเข:าร7วมสนองพระราชดําริ เป(นลักษณะของ
สวนพฤษศาสตร� สวนรุกขชาติ และยังมีการเก็บรักษาในรูปเมล็ด เนื้อเยื่อ และสารพันธุกรรมในห:องปฏิบัติการฯ 
ในหน7วยงานต7างๆ 
 กําหนดพ้ืนท่ีเปDาหมายในการดําเนินงานเก็บรวบรวมทรัพยากร ให:สอดคล:องกับแนวทางการ
ดําเนินงานตามกรอบแผนแม7บทของ อพ.สธ.-กฟผ.  
 แนวทางการดําเนินกิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 

 ทรัพยากรพันธุกรรมพืช 
 ๑. การปลูกรักษาต:นพันธุกรรมพืชในแปลงปลูก การปลูกรักษาต:นพืชมีชีวิตลักษณะป9าพันธุกรรม
พืช มีแนวทางดําเนินงานคือ สํารวจสภาพพ้ืนท่ีและสร:างสิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน งานขยายพันธุ�
พืช งานปลูกพันธุกรรมพืชและบันทึกผลการเจริญเติบโต งานจัดทําแผนท่ีต:นพันธุกรรมและทําพิกัดต:น
พันธุกรรม 
 ๒. การตรวจสอบพืชปราศจากโรคก7อนการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชในรูปแบบต7างๆ  



๗ 
 

 ๓. การเก็บรักษาท้ังในรูปของเมล็ด ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ในรูปของธนาคาร
พันธุกรรม ศึกษาวิธีการเก็บเมล็ดพันธุ� และทดสอบการงอกของเมล็ดพันธุ� 
 ๔. การดําเนินงานในรูปของสวนพฤกษศาสตร� สวนรุกขชาติ สวนสาธารณะต7างๆ โดยมีระบบ
ฐานข:อมูล ท่ีสามารถใช:ประโยชน�ได:ในอนาคต 
  ทรัพยากรพันธุกรรมสัตว+และทรัพยากรพันธุกรรมอ่ืนๆ 
 ให:ดําเนินการให:มีสถานท่ีเพาะเลี้ยงหรือห:องปฏิบัติการท่ีจะเก็บรักษา เพาะพันธุ� ขยายพันธุ�ตาม
มาตรฐานความปลอดภัย โดยมีแนวทางการดําเนินงานคล:ายคลึงกับการดําเนินงานในทรัพยากรพันธุกรรมพืช
ข:างต:น 
 หมายเหตุ 
 ข:อมูลท่ีได:จากกิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร สามารถนําไปจัดการและเก็บเข:าสู7งานฐานข:อมูลใน
กิจกรรมท่ี ๓ กิจกรรมศูนย�ข:อมูลทรัพยากร และนําไปสู7การดําเนินงานในกิจกรรมอ่ืนๆ ต7อไป 

 
กรอบการใช:ประโยชน+ 

เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานศึกษาวิจัยและประเมินศักยภาพของทรัพยากร
ต7างๆ เป(นไปในทิศทางเดียวกันและเอ้ืออํานวยประโยชน�ต7อกัน รวมท้ังพัฒนาระบบข:อมูลสารสนเทศ  
อพ.สธ.-กฟผ. ให:เป(นเอกภาพ สมบูรณ�และเป(นปBจจุบัน ได:แก7 กิจกรรมท่ี ๓ ศูนย�ข:อมูลทรัพยากร  
 กิจกรรมท่ี ๓ กิจกรรมศูนย+ข:อมูลทรัพยากร 
   เป5าหมาย 
 ๑. เพ่ือให:เกิดฐานข:อมูลทรัพยากรของประเทศ โดยศูนย�ข:อมูลทรัพยากร อพ.สธ.–กฟผ.ร7วมกับ
หน7วยงานท่ีร7วมสนองพระราชดําริ บันทึกข:อมูลของการสํารวจเก็บรวบรวม การศึกษาประเมิน การอนุรักษ� และ
การใช:ประโยชน� ทรัพยากรท้ังสามฐาน ตัวอย7างเช7น ฐานข:อมูลพรรณไม: ฐานข:อมูลงานวิจัย ฐานข:อมูล
ทรัพยากรท:องถ่ิน ฐานข:อมูลสัตว� และฐานข:อมูลจุลินทรีย� ข:อมูลต7างๆ จากการทํางานในกิจกรรมต7างๆ ของ 
อพ.สธ.-กฟผ. โดยทําการบันทึกลงในระบบฐานข:อมูล เพ่ือเป(นฐานข:อมูลและมีระบบท่ีเชื่อมต7อถึงกันได:ท่ัว
ประเทศ  
 ๒. เพ่ือให:ฐานข:อมูลทรัพยากรนั้น เป(นข:อมูลเพ่ือนําไปสู7การวางแผนพัฒนาพันธุ�พืช และทรัพยากร
ต7างๆ โดยแต7งต้ังคณะทํางาน ประสานงาน ร7วมมือพัฒนาการทําศูนย�ข:อมูลฯ กําหนดรูปแบบในการทํา
ฐานข:อมูล โดยกําหนดเปDาหมายในการดําเนินงานให:สอดคล:องกับแนวทางการดําเนินงานตามกรอบแผนแม7บท
ของ อพ.สธ.-กฟผ. และจัดทําแผนประจําป;เฉพาะในส7วนของหน7วยของตนให:ชัดเจน พร:อมท้ังวางแผน
ปฏิบัติงานร7วมกันให:ชัดเจน ผ7านการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ.-กฟผ. 
 แนวทางการดําเนินกิจกรรมศูนย+ข:อมูลทรัพยากร 
 ๑. ส7วนกลาง อพ.สธ.-กฟผ. ร7วมกับหน7วยงาน กฟผ.ท่ีร7วมสนองพระราชดําริ  จัดทําฐานข:อมูล
ระบบดิจิตอลและพัฒนาโปรแกรมสําหรับระบบศูนย�ข:อมูลทรัพยากรต7างๆร7วมกัน เช7นโปรแกรมการจัดการ
ฐานข:อมูลทรัพยากรท:องถ่ิน ด:านการสํารวจเก็บรวบรวม การอนุรักษ� การประเมินคุณค7าพันธุกรรมทรัพยากร 
และการใช:ประโยชน� 
 ๒. พัฒนาการบริหารจัดการฐานข:อมูลของศูนย�ข:อมูลทรัพยากร อพ.สธ.-กฟผ. ให:มีความสมบูรณ�
และเป(นปBจจุบัน ซ่ึงหน7วยงานต7างๆ สามารถใช:ประโยชน�ร7วมกันได:โดยเฉพาะฐานข:อมูลพืชจากการสํารวจเก็บ
รวบรวม ฐานข:อมูลพรรณไม: ฐานข:อมูลทรัพยากรท:องถ่ิน มีศูนย�กลางและวางแผนดําเนินงานพัฒนาเครือข7าย
ระบบข:อมูลสารสนเทศ เพ่ือให:สามารถเชื่อมโยงและใช:ร7วมกันอย7างกว:างขวาง อาจผ7านทางเว็บไซต� ท่ีมีระบบ
ปDองกันการเข:าถึงฐานข:อมูล 



๘ 
 

 ๓. หน7วยงานร7วมสนองพระราชดําริ มีความประสงค�ท่ีจะดําเนินการแบ7งปBนหรือเผยแพร7ข:อมูลใดๆ 
ท่ีเก่ียวข:องในงาน อพ.สธ. จําเป(นต:องขออนุญาตผ7านทาง อพ.สธ. ก7อน เพ่ือขอพระราชทานข:อมูลนั้นๆ และ
ข้ึนอยู7กับพระราชวินิจฉัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
(การขอพระราชทานพระราชานุญาต ให:ดําเนินการทําหนังสือแจ:งความประสงค�มายังผู:อํานวยการ อพ.สธ. 
ล7วงหน:าอย7างน:อย ๑ เดือน) 
  
 กรอบการสร:างจิตสํานึก 
 เพ่ือให:ประชาชนกลุ7มเปDาหมายต7างๆ โดยเฉพาะเยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษา และบุคคล
ท่ัวไป ได:มีความรู:ความเข:าใจเก่ียวกับพืชพรรณไม: และการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชของประเทศ จนตระหนักถึง
ความสําคัญ และประโยชน�ของการอนุรักษ�ทรัพยากรท่ีก7อให:เกิดประโยชน�ต7อมหาชนชาวไทย โดยมีกิจกรรมท่ี
ดําเนินงานได:แก7 กิจกรรมท่ี ๔ กิจกรรมสร:างจิตสํานึกในการอนุรักษ�ทรัพยากร และกิจกรรมท่ี ๕ กิจกรรมพิเศษ
สนับสนุนการอนุรักษ�ทรัพยากร 

 กิจกรรมท่ี ๔ กิจกรรมสร:างจิตสํานึกในการอนุรักษ+ทรัพยากร 
เป5าหมาย 

๑. เพ่ือให:เยาวชน ประชาชนชาวไทย เข:าใจถึงความสําคัญ และประโยชน�ของทรัพยากรท้ังสาม
ฐาน ให:รู:จักหวงแหน รู:จักการนําไปใช:ประโยชน�อย7างยั่งยืน ซ่ึงมีความสําคัญต7อการจัดการ การอนุรักษ�และใช:
ทรัพยากรของประเทศอย7างยั่งยืน 

๒. เพ่ือสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 
 แนวทางการดําเนินกิจกรรมสร:างจิตสํานึกในการอนุรักษ+ทรัพยากร 
  ศูนย+เรียนรู: “ราชานุรักษ+ กฟผ. เข่ือนศรีนครินทร+” 

การไฟฟDาฝ9ายผลิตแห7งประเทศไทย ได:จัดสร:างศูนย�การเรียนรู:สําหรับทุกคน “ราชานุรักษ�”ต้ังอยู7 
ณ เข่ือนศรีนครินทร� ด:วยแนวคิดใหม7 Teach less – Learn more ให:แต7ละพ้ืนท่ีจัดแสดงมีปฏิสัมพันธ�กับผู:เข:า
ชม เพ่ือการต้ังคําถาม และการแสวงหาคําตอบ สู7ความเข:าใจถึงทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปBญญาอันทรงคุณค7า
ของชาวไทย สร:างความร7วมใจในการรู:จักและพิทักษ�รักษา เพ่ือยังประโยชน�แท:แก7มหาชน โดยแบ7งการจัดแสดง
ออกเป(น ๕ ส7วน ดังนี้ สํารวจผืนป9าตะวันตก ขุมพลังท่ีไม7มีวันหมด แสงนําทางแห7งการอนุรักษ� พระปณิธาน 
และอีกหนึ่งการอนุรักษ�ท่ีตัวตนคุณ 

กิจกรรมท่ี ๕ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ+ทรัพยากร 
 เป5าหมาย 

 ๑. เพ่ือเปcดโอกาสให: กฟผ. เข:าร7วมสนับสนุนงานของ อพ.สธ. ในรูปแบบต7างๆ ไม7ว7าจะเป(นในรูป
ของทุนสนับสนุน หรือดําเนินงานท่ีเก่ียวข:องและสนับสนุนกิจกรรมต7างๆ ของ อพ.สธ. โดยอยู7ในกรอบของแผน
แม7บท อพ.สธ. 
 ๒. เพ่ือให:เยาวชน และประชาชนชาวไทย เข:าใจถึงความสําคัญและประโยชน�ของทรัพยากรท้ัง
สามฐาน ให:รู:จักหวงแหน รู:จักการนําไปใช:ประโยชน�อย7างยั่งยืน ซ่ึงมีความสําคัญต7อการจัดการ การอนุรักษ�และ
ใช:ทรัพยากรของประเทศอย7างยั่งยืน 
 ๓. เพ่ือให:หน7วยงาน กฟผ.ท่ีร7วมสนองพระราชดําริ วางแผนและขยายผลเพ่ือนําแนวทางการสร:าง
จิตสํานึกในการรักทรัพยากรของ อพ.สธ. ไปดําเนินงานตามยุทธศาสตร�ของหน7วยงาน 
 ๔. เพ่ือสนับสนุนองค�กรปกครองส7วนท:องถ่ิน เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง ให:ดําเนินงาน สมัคร
สมาชิกเข:ามาในงานฐานทรัพยากรท:องถ่ิน 
 



๙ 
 

 แนวทางการดําเนินกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ+ทรัพยากร 
 ๑. การเข:าร7วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. ซ่ึงจัดการประชุมใหญ7
ทุกๆ ๒ ป;  
 นอกจากนั้น อพ.สธ.ยังมีการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร�โรงเรียน 
และฐานทรัพยากรท:องถ่ิน ระดับภูมิภาค ร7วมกับสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร�โรงเรียนและสมาชิกงานฐาน
ทรัพยากรท:องถ่ิน โดยมีกําหนดการประชุมฯ สําหรับในระยะ ๕ ป;ท่ีหกดังนี้ 
 พ.ศ. ๒๕๖๐ การประชุมวิชาการและนิทรรศการ  
  ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล:นมีให:เห็น  
  วันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน – ๔ ธนัวาคม ๒๕๖๐  
  ณ ศูนย�เครือข7ายการเรียนรู:เพ่ือภูมิภาค จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย จ.สระบุรี 
 พ.ศ. ๒๕๖๑ การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร�โรงเรียน 
  และงานฐานทรัพยากรท:องถ่ิน ระดับภูมิภาค ครั้งท่ี ๕ 
 พ.ศ. ๒๕๖๒ การประชุมวิชาการและนิทรรศการ  
  ทรัพยากรไทย : ชาวบ:านไทยได:ประโยชน� 
 พ.ศ. ๒๕๖๓ การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร�โรงเรียน 
  และงานฐานทรัพยากรท:องถ่ิน ระดับภูมิภาค ครั้งท่ี ๖ 
 พ.ศ. ๒๕๖๔ การประชุมวิชาการและนิทรรศการ  
  ทรัพยากรไทย : ประโยชน�แท:แก7มหาชน 
 ๒. กฟผ.สนับสนุนเงินทุนให: อพ.สธ. (โดยการทูลเกล:าฯ ถวาย โดยผ7านทางมูลนิธิ อพ.สธ. เพ่ือใช:
ในกิจกรรม อพ.สธ.) 
 ๓. ดําเนินการฝeกอบรม จัดค7ายต7างๆ เพ่ือการสร:างจิตสํานึกในการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชและ
ทรัพยากรต7างๆ ตามแนวทางการดําเนินงาน อพ.สธ. 
 ๔. การเผยแพร7ด:วยสื่อต7างๆ เช7น การทําหนังสือ วีดิทัศน� เอกสารเผยแพร7 เว็บไซต� นิทรรศการ 
ฯลฯ เพ่ือประชาสัมพันธ�การดําเนินงานสนองพระราชดําริของ กฟผ. เผยแพร7ความรู:ทางวิชาการ คุณประโยชน�
ของทรัพยากรต7างๆท่ีสํารวจพบในพ้ืนท่ี กฟผ. 
 ๕. การให:บริการแหล7งเรียนรู:ธรรมชาติประจําเข่ือนและโรงไฟฟDา อาจเป(น “เส:นทางศึกษา
ธรรมชาติ”“เส:นทางท7องเท่ียวเชิงนิเวศ” หรือ “สวนพฤกษชาติ” ท่ีอยู7ในพ้ืนท่ี กฟผ. มีการออกแบบให:ผู:เยี่ยม
ชมหรือใช:บริการได:ศึกษาหาความรู:ไปพร:อมๆ กับการพักผ7อน  โดยคํานึงถึงผู:ใช:บริการเป(นหลัก กล7าวคือ 
กลุ7มเปDาหมายของผู:ใช:บริการคือนักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป เพ่ือผู:ใช:บริการได:รับข:อมูลและเกิด
ความเข:าใจในความสัมพันธ�ของสรรพสิ่งในธรรมชาติ และเห็นคุณค7าความสําคัญของธรรมชาติ   
 ๖. มีศูนย�การเรียนรู: อพ.สธ.-กฟผ.เข่ือนและโรงไฟฟDาต7างๆ เป(นการขยายผลการดําเนินงานเพ่ือ
เสริมสร:างกระบวนการเรียนรู:ไปสู7เยาวชนและประชาชนกลุ7มเปDาหมายต7างๆ ให:กว:างขวางยิ่งข้ึน โดยจัดแสดง
ภารกิจ กฟผ. ทรัพยากรท:องถ่ินต7างๆท่ีสํารวจพบในแต7ละพ้ืนท่ี รวมถึงคุณค7า ประโยชน� งานวิจัยท่ีเก่ียวข:อง 
เช7น ศูนย�การเรียนรู:เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย�การเรียนรู:ยางนา เป(นต:น 
 ๗. การสร:างเครือข7ายอาสาสมัครอนุรักษ�ทรัพยากร โดยให:เยาวชนและประชาชนรอบเข่ือนและ
โรงไฟฟDาต7างๆ เข:ามาทํางานตามแนวทางการดําเนินงานในกิจกรรม อพ.สธ. ท้ังส7วนตัวและผ7านทางหน7วยงานท่ี



๑๐ 
 

ตนเองสังกัดอยู7 เพ่ือจะเป(นผู:นําในการถ7ายทอดความรู:และสร:างจิตสํานึกในการอนุรักษ�ทรัพยากรของประเทศ
ให:แก7เยาวชนและประชาชนชาวไทยต7อไป 
 ๘. การสร:างเครือข7ายการมีส7วนร7วมของชุมชน ในการบริหารจัดการข:อมูลและองค�ความรู: เช7น 
จัดทําฐานทรัพยากรท:องถ่ินร7วมกับองค�กรปกครองส7วนท:องถ่ิน เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง พ้ืนท่ีใกล:เคียง
หน7วยงานท่ีร7วมสนองพระราชดําริ ในบริเวณรัศมีอย7างน:อย ๕๐ กิโลเมตร 
 ๙. การสนับสนุนและส7งเสริม พัฒนาป9าชุมชน เพ่ือการอนุรักษ�และฟfgนฟูฐานทรัพยากรท:องถ่ิน
อย7างยั่งยืน 
 ๑๐. การสนับสนุนและส7งเสริมให:เยาวชนและประชาชน สร:างนวัตกรรมจากทรัพยากรท:องถ่ิน 
เพ่ือสร:างอาชีพ เสริมรายได: 
 ๑๑. ดําเนินงานอ่ืนๆท่ีสนับสนุนการอนุรักษ�ทรัพยากร 
 
 

จํานวนพ้ืนท่ีอนุรักษ�ทรัพยากรเข่ือนและโรงไฟฟDาต7างๆ รวม  ๒๒,๒๑๒  ไร7 

เข่ือนและโรงไฟฟDา 
จังหวัด ปกปBกทรัพยากร ปลูกรักษาทรัพยากร 

(ไร7) (ไร7) 
(๑) เข่ือนภูมิพล ตาก ๘,๑๐๓ ๖๕๕ 
(๒) เข่ือนสิริกิติ์ อุตรดิตถ� ๑,๘๙๖ ๑๘ 
(๓) เข่ือนศรีนครินทร� กาญจนบุรี ๑,๐๒๕ ๔๔ 
(๔) เข่ือนวชิราลงกรณ กาญจนบุรี ๙๕๐ ๓๖ 
(๕) เข่ือนรัชชประภา สุราษฎร�ธานี ๑,๔๑๘ ๗๕ 
(๖) เข่ือนบางลาง ยะลา ๓๓๖ ๑๐ 
(๗) เข่ือนอุบลรัตน� ขอนแก7น ๑,๔๘๑ ๘๐ 
(๘) เข่ือนสิรินธร อุบลราชธานี ๒,๙๓๙ ๓๘ 
(๙) เข่ือนจุฬาภรณ� ชัยภูมิ ๘๑๔ ๓๒ 
(๑๐) เข่ือนห:วยกุ7ม ชัยภูมิ ๘๗๖ - 
(๑๑) เข่ือนน้ําพุง สกลนคร ๑,๒๔๖ ๒ 
(๑๒) รฟ.ลําตะคองชลภาวัฒนา นครราชสีมา - ๖ 
(๑๓) รฟ.บางปะกง ฉะเชิงเทรา ๗ ๑๖ 
(๑๔) รฟ.กระบ่ี กระบ่ี - ๑๕ 
(๑๕) รฟ.จะนะ สงขลา - ๙๔ 
           รวมท้ังส้ิน  ๐๙๑,๒๑ ๒๑๑,๑ 

 
 
 
 
 



๑๑ 
 

เส:นทางศึกษาธรรมชาติในเขตพ้ืนท่ีแต�ละเข่ือนและโรงไฟฟ5า 
 

พ้ืนท่ีสนองพระราชดําริ จํานวนเส:นทางศึกษาธรรมชาติ 
เข่ือนภูมิพล     ๑ 
เข่ือนสิริกิติ์ ๑ 
เข่ือนศรีนครินทร� ๑ 
เข่ือนวชิราลงกรณ ๑ 
เข่ือนรัชชประภา ๑ 
เข่ือนบางลาง ๑ 
เข่ือนอุบลรัตน� ๑ 
เข่ือนจุฬาภรณ� ๑ 
เข่ือนสิรินธร ๑ 
เข่ือนน้ําพุง ๑ 
โรงไฟฟDาลําตะคองชลภาวัฒนา ๑ 

  โรงไฟฟDาบางปะกง ๑ 

  โรงไฟฟDากระบ่ี ๑ 
  โรงไฟฟDาจะนะ ๑ 

รวมท้ังส้ิน ๑๔ เส:นทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

๕. ผลการดําเนินงานเดือนมกราคม – เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ดําเนินการในพ้ืนท่ี กฟผ. ๑๕ แห7ง รวมเนื้อท่ี ๒๒,๒๑๒ ไร7  
  ๕.๑ กิจกรรมปกป>กทรัพยากร 
เข่ือนภูมิพล 
กิจกรรมปกปBกทรัพยากร 
๑. จัดทําและซ7อมแซมปDายแนวเขตพ้ืนท่ี อพ.สธ.-กฟผ. 
 - ได:สํารวจปDายแนวเขตพ้ืนท่ี อพ.สธ.-กฟผ. พบว7าอยู7ในสภาพดี  
๒. จัดทําและซ7อมแซมฝายชะลอน้ํา 
 - สร:างฝายชะลอน้ําร7วมกับเครือข7ายคนรักษ�ป9า จํานวน ๒,๕๑๙ ฝาย (พ้ืนท่ี อพ.สธ.-กฟผ.ขภ. จํานวน 

๘๔๙ ฝาย พ้ืนท่ีรอบเข่ือนฯ จํานวน ๑,๖๗๐ ฝาย) 
๓. จัดทําแนวปDองกันไฟป9า เฝDาระวังไฟป9าและดับไฟป9า 

- จัดเวรยามเฝDาระวังไฟป9าหลังเลิกงานและในวันหยุด  ในช7วงฤดูแล:ง (มกราคม-พฤษภาคม) 
- ดับไฟป9าในพ้ืนท่ี อพ.สธ.-กฟผ.ขภ. จํานวน ๓ ครั้ง 
- ไฟป9าเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีควบคุมจํานวน ๓ ครั้ง พ้ืนท่ีเสียหาย ๔๐๐ ไร7 คิดเป(น ๒.๖ % ของพ้ืนท่ีท้ังหมด 

๔. ซ7อมบํารุง/ทําแนวปDองกันไฟป9า กว:าง ๑๐ เมตร ยาว ๓๕ กิโลเมตร สองฝBkงแม7น้ําปcง ครอบคลุมพ้ืนท่ี 
อพ.สธ.-กฟผ.เข่ือนภูมิพล (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๐)  

 
เข่ือนสิริกิติ์ 
กิจกรรมปกปBกทรัพยากร 
๑.  สํารวจ ทํารหัสต:นไม: จัดเก็บในฐานข:อมูลในพ้ืนท่ีปกปBกทรัพยากร 
 ๑.๑  จัดทํารหัสต:นไม: และจัดเก็บในฐานข:อมูล จํานวน ๑๔๑ ต:น 
    ๑.๒ ติดรหัสพันธุ�ไม:ในแปลงอนุรักษ�พันธุกรรมพืช จํานวน ๑๔๑ ต:น 
๒.  สํารวจทรัพยากรชีวภาพต7างๆ ท่ีนอกเหนือจากพืช จัดเก็บในฐานข:อมูลทรัพยากรปกปBก 
    ๒.๑ สํารวจสัตว�ป;กและจัดเก็บในฐานข:อมูลจํานวน ๒๐ ชนิด ได:แก7 ไก7ป9า เหยี่ยวก้ิงก7าสีดํา นกตะขาบทุ7ง 
          นกเขาชวา นกบ้ังรอกใหญ7 นกกวัก นกกระจิบ นกแซงแซว นกกะราง นกกินปลี นกปรอด นกตีทอง นก

ยางควาย นกเอ้ียงสาริกา นกกะรางหัวหงอก นกกางเขนดง นกยอดข:าวหางแพนหัวแดง นกขุนแผน 
นกกะรางสร:อยคอเล็ก นกปากห7าง 

    ๒.๒ สํารวจสัตว�เลี้ยงลูกด:วยนมและจัดเก็บในฐานข:อมูลจํานวน ๔ ชนิด ได:แก7 กระเล็นขนปลายหูสั้น 
กระรอกท:องแดง กระรอกขาว หมูป9า 

๓.  สํารวจเก็บข:อมูลวัฒนธรรมและภูมิปBญญาท:องถ่ิน (รวมท้ังปราชญ�ชาวบ:าน) ท่ีเ ก่ียวข:องกับการใช:
ทรัพยากรธรรมชาติ จัดเก็บในฐานข:อมูลทรัพยากรปกปBก 

    ๓.๑ จัดทําฐานข:อมูลพืชสมุนไพร จํานวน ๔๐ สายพันธุ� จํานวน ๒๐๓ ต:น ตามภูมิปBญญาท:องถ่ิน 
    ๓.๒ สํารวจข:อมูลภูมิปBญญาปราชญ�ชาวบ:าน จํานวน ๒ ภูมิปBญญา เรื่องการหนีบตาวโดยภูมิปBญญาท:องถ่ิน 

และวิถีการเข:าป9าเพ่ือหาตาว(นายฟอง  ท:าวพันธ�) 
๔. การควบคุมดูแลพ้ืนท่ีปกปBกทรัพยากร 
    ๔.๑ งานดูแลรักษาพ้ืนท่ีปกปBกพันธุกรรมพืชร7วมกับแผนกรักษาความปลอดภัย บํารุงรักษาแนวปDองกันไฟป9า 

โดยการชิงเผา จํานวน ๑๗ ครั้ง ระยะทาง ๓.๙๕ กม. 



๑๓ 
 

    ๔.๒ งานตรวจสอบและปDองกันการตัดไม:ทําลายป9า โดยการออกตรวจสภาพป9า ร7วมกับแผนกรักษาความ
ปลอดภัย เดือนละ ๔ ครั้ง เป(นจํานวนท้ังสิ้น ๒๔ ครั้ง พ้ืนท่ีเสียหาย ๓๐๑ ไร7 สาเหตุเกิดจากชาวบ:านเผา
ป9า เพ่ือเก็บของป9าและล7าสัตว�  

 
เข่ือนศรีนครินทร+ 
กิจกรรมปกปBกทรัพยากร 
๑. จัดทําและซ7อมปDายแนวเขตพ้ืนท่ี อพ.สธ.-กฟผ. 
 - สํารวจปDายแนวเขตพ้ืนท่ี อพ.สธ.กฟผ. รวม ๒ เส:นทางสภาพปกติ 
 - ทําการเปลี่ยนปDายโครงการอนุรักษ�ทรัพยากร เข่ือนศรีนครินทร� ขนาด ๔X๖ เมตร ติดต้ังบริเวณ

สะพาน ๑ วันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ จํานวน ๑ ปDาย 
- กิจกรรมสร:างฝายชะลอน้ําเข่ือนศรีนครินทร�ดําเนินการตามโครงการ: ๗๐๙ ฝาย เนื่องในโอกาสมหา 

มงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ:าอยู7หัวเสด็จเถลิงถวัลย�ราชสมบัติ ครบ ๗๐ ป; 
ระยะเวลาป; ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ขณะนี้ฝายท่ีดําเนินการแล:ว  จํานวน ๕๖๐ ฝาย 

- วันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ นําคณะชมรมคนรักในหลวง ๒๕๐ คนเข:าศึกษาเส:นทางธรรมชาติเส:น ๒  
และทําฝายภายในพ้ืนท่ีเข่ือนศรีนครินทร� จํานวน ๕ ฝาย  

๓. จัดทําแนวปDองกันไฟป9า เฝDาระวังและดับไฟป9า 
- พ้ืนท่ีปกปBกทรัพยากรเข่ือนศรีนครินทร� ดําเนินการตรวจพ้ืนท่ีเป(นประจํา โดยเฉพาะเส:นทางศึกษา

ธรรมชาติ ป; ๒๕๖๐ ในบริเวณพ้ืนท่ีเข่ือนศรีนครินทร� มีกิจกรรมรณรงค�ไฟป9า ๕ ครั้ง สรุปในป; 
๒๕๖๐ ไม7มีไฟป9าเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีเข่ือนศรีนครินทร� 

- ตรวจสอบปDองกันการตัดไม:ทําลายป9า ทําการตรวจสภาพพ้ืนท่ีปกปBกเข่ือนศรีนครินทร� ร7วมกับแผนก
รักษาความปลอดภัยเดือนละ ๑ ครั้ง รวม ๑๒ ครั้ง 

๔. สนับสนุนนักวิจัยเข:าดําเนินการติดตามงานวิจัย 
- สนับสนุนคณะ ผศ.ดร.สุรีย�รัตน� เด่ียววานิชย� จากจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย จํานวน ๑๔ คน  เรื่องผึ้ง

และชันโรง ระหว7างวันท่ี ๒๐-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 
เข่ือนวชิราลงกรณ 
กิจกรรมปกปBกทรัพยากร 
๑. สํารวจและจัดทําฐานข:อมูลทรัพยากรท:องถ่ิน (ทรัพยากรกาย ทรัพยากรชีวภาพและทรัพยากรวัฒนธรรม 
    และภูมิปBญญา) 
 - ได:ทําการสํารวจและจัดทําฐานข:อมูลทรัพยากรท:องถ่ิน ของตําบลท7าขนุน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัด

กาญจนบุรี  ซ่ึงประกอบด:วย หมู7 ๑-๕ เรียบร:อยแล:วเม่ือวัน ๑๕ เดือน มิถุนายน ป; ๒๕๖๐ 
๒. จัดทําและซ7อมแซมปDายแนวเขตพ้ืนท่ี อพ.สธ.-กฟผ. 
 - ได:สํารวจปDายแนวเขตพ้ืนท่ี อพ.สธ.-กฟผ. พบว7าอยู7ในสภาพดี  
๓. จัดทําและช7อมแซมฝายชะลอน้ํา 
 -  ซ7อมแซมฝายชะลอน้ําเดิม จํานวน ๒๒ ฝาย 
๔. จัดทําแนวปDองกันไฟป9า เฝDาระวังไฟป9าและดับไฟป9า ๑๓ กม. 
 - จัดทําและจัดทําแนวปDองกันไฟป9าระยะทาง ๑๓ กม 



๑๔ 
 

 - งานตรวจสอบและปDองกันการตัดไม:ทําลายป9า โดยการออกตรวจสภาพป9าร7วมกับหน7วยแผนกรักษา
ความปลอดภัย (เดือนละ ๑ ครั้ง หรือจํานวน ๙ ครั้ง) 

 - งานตรวจสอบและปDองกันการตัดไม:ทําลายป9า โดยการออกตรวจสภาพป9าโดยแผนกรักษาความ
ปลอดภัย ร7วมกับเจ:าหน:าท่ีจากกรมป9าไม: ๓ เดือน / ครั้ง  

 - ซ:อมปDองกันไฟป9า โดยแผนกรักษาความปลอดภัย เดือนกุมภาพันธ� จํานวน ๑ ครั้ง 
 
เข่ือนรัชชประภา 
กิจกรรมปกปBกทรัพยากร  
๑.๑ สํารวจและจัดทําฐานข:อมูลทรัพยากรท:องถ่ิน 

- สํารวจต:นไม:พ้ืนท่ีปกปBกทรัพยากร  ดําเนินการได:รวม ๖๔ ชนิด 
- สํารวจขนาดต:น, ความสูง และทําพิกัดต:นไม:สําคัญ ได:แก7 ต:นไม:พระราชวงศ�ทรงปลูก จํานวน ๙ ต:น

ต:นไม:บุคคลสําคัญและผู:บริหารระดับสูงปลูกในวาระสําคัญ รวม ๑๒ ต:น 
๑.๒ จัดทําและซ7อมแซมปDายแนวเขตพ้ืนท่ี อพ.สธ.-กฟผ. 

- สํารวจปDายและแนวเขตพ้ืนท่ี อพ.สธ.-กฟผ. สภาพปกติ  
๑.๓ จัดทําและซ7อมแซมฝายชะลอน้ํา 
 - สร:างฝายชะลอน้ําภายในเข่ือนรัชชประภา จํานวน ๓ ฝาย เม่ือวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ� ๒๕๖๐ 

- สร:างฝายชะลอน้ํา ท่ีอ7างเก็บน้ําบางทรายนวล ร7วมกับเครือข7าย อ.พนม จํานวน ๖ ฝาย  
วันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ 

- สร:างฝายบริหารจัดการน้ํา ร7วมกับเครือข7ายชุมชน ม.๑ ต.เขาพัง จํานวน ๔ ฝาย  
วันท่ี ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

 - สร:างฝายชะลอน้ํา ในพ้ืนท่ีสวนป9ารัชชประภา จํานวน ๔ ฝาย วันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๖๐ 
- ซ7อมแซมฝายชะลอน้ํา ท่ีอ7างเก็บน้ําบางทรายนวล ร7วมกับเครือข7าย อ.พนม จํานวน ๖ ฝาย  

วันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
๑.๔ จัดทําแนวปDองกันไฟป9า และตรวจสอบเฝDาระวัง 

- จัดทําแนวปDองกันไฟป9า ระยะทาง ๖.๕๐ กิโลเมตร แล:วเสร็จในเดือน มีนาคม ๒๕๖๐ 
- งานตรวจสอบและปDองกันการตัดไม:ทําลายป9า โดยการออกตรวจสภาพป9าร7วมกับหน7วยแผนกรักษา

ความปลอดภัย (เดือนละ ๑ ครั้ง) 
 
เข่ือนบางลาง 
กิจกรรมปกปBกทรัพยากร 
๑. สํารวจเก็บข:อมูลวัฒนธรรมและภูมิปBญญาท:องถ่ิน (รวมท้ังปราชญ�ชาวบ:าน) ท่ีเ ก่ียวข:องกับการใช:

ทรัพยากรธรรมชาติ จัดเก็บในฐานข:อมูลทรัพยากรปกปBก 
- บันทึกข:อมูลการใช:ประโยชน�ตามภูมิปBญญาท:องถ่ิน  จํานวน  ๒๐ ชนิด 
- บันทึกการใช:ประโยชน�ภูมิปBญญา จํานวน ๕ ชนิด 

๒. การควบคุมดูแลพ้ืนท่ีปกปBกทรัพยากร  
- งานดูแลรักษาพ้ืนท่ีปกปBกทรัพยากร ด:วยการสร:างฝายชะลอ ๑ ฝาย ซ7อมบํารุงฝาย จํานวน ๑ ฝาย 

และจัดทําแนวปDองกันไฟป9าระยะทาง ๒.๓ กม. 
- งานตรวจสอบและปDองกันการตัดไม:ทําลายป9า โดยการออกตรวจสภาพป9า คณะทํางานโครงการ  



๑๕ 
 

อพ.สธ.-กฟผ. (แผนกบํารุงรักษาโยธา) ร7วมกับหน7วยงานรักษาความปลอดภัย เดือนละ ๑ ครั้ง 
จํานวน ๑๒ ครั้ง 

- งานตรวจสอบและปDองกันการตัดไม:ทําลายป9า โดยการออกตรวจสภาพป9าโดยหน7วยงานรักษาความ
ปลอดภัย ร7วมกับเจ:าหน:าท่ีจากกรมป9าไม: และกรมทหารพรานเฉพาะกิจ ท่ี ๓๓๐๑ จํานวน  ๖ ครั้ง 

- จัดทําและซ7อมบํารุงปDายแสดงแนวเขตพ้ืนท่ี อพ.สธ.-กฟผ. จํานวน ๒๐ ปDาย 
 
เข่ือนอุบลรัตน+ 
กิจกรรมปกปBกทรัพยากร 
๑. สํารวจและจัดทําฐานข:อมูลทรัพยากรท:องถ่ิน (ทรัพยากรกาย ทรัพยากรชีวภาพและทรัพยากรวัฒนธรรมและ  
    ภูมิปBญญา) 

- คณะวิจัยโครงการสํารวจทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปBกทรัพยากร อพ.สธ.-กฟผ.เข่ือนอุบลรัตน� เข:าสํารวจ 
ครั้งท่ี ๑ ระหว7างวันท่ี ๑๒-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยมี 

 ดร.ปcยรัษฎ�  ปริญญาพงษ� เจริญทรัพย�  (อพ.สธ.) 
 ดร.วิรงรอง  มงคลธรรม  (อพ.สธ.-มข.) 
 นางสาวสุกานดา  เอกออมพิทักษ�  (อพ.สธ.-กฟผ.) 

นํานักวิจัยร7วมปฏิบัติการ จัดเก็บข:อมูล สร:างระบบข:อมูลทรัพยากร สอดคล:องกับวัตถุประสงค� อพ.สธ.  
๒. จัดทําและซ7อมแซมปDายแนวเขตพ้ืนท่ีปกปBกทรัพยากร และปDายชื่อพรรณไม:ในพ้ืนท่ีปลูกรักษาทรัพยากร 
 - ซ7อมแซมปDายแนวเขตพ้ืนท่ี อพ.สธ.-กฟผ. ท่ีชํารุดเสียหาย จํานวน ๔ ปDาย  
๓. จัดทําและช7อมแซมฝายชะลอน้ํา 
 - จัดทําฝายชะลอน้ําร7วมกับนักเรียนชั้น ม.๕ ร.ร.นครขอนแก7น จ.ขอนแก7น จํานวน ๑ ฝาย  
 - จิตอาสาคนรักษ�ป9าเข่ือนอุบลรัตน� และลูกจ:างงานบํารุงรักษาบริเวณ หทอ-ฟ. สร:างฝายชะลอน้ํา 

จํานวน ๓๑ ฝาย 
 - นักศึกษาคณะนิติศาสตร� มหาวิทยาลัยขอนแก7น จํานวน ๕๐ คน ร7วมทําฝายในพ้ืนท่ีปกปBกทรัพยากร 

อพ.สธ.-กฟผ.เข่ือนอุบลรัตน� จํานวน ๑ ฝาย 
๔. จัดทําแนวปDองกันไฟป9า เฝDาระวังไฟป9าและดับไฟป9า 
 - ดําเนินการทําแนวกันไฟป9าพ้ืนท่ีปกปBกทรัพยากร หัวงานฝBkงซ:ายเข่ือนอุบลรัตน� โดยการชิงเผา ความ

กว:าง ๘ เมตร ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร จํานวน ๒ ครั้ง (ครั้งท่ี ๑ เดือนมีนาคม และครั้งท่ี ๒ เดือน
ธันวาคม ๒๕๖๐) 

 - ดําเนินการทําแนวกันไฟป9าพ้ืนท่ีปกปBกทรัพยากร หัวงานฝBkงขวาเข่ือนอุบลรัตน� โดยการชิงเผา ความ
กว:าง ๘ เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร (วันท่ี ๑๘ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

๕. สนับสนุนนักวิจัยเข:าดําเนินงานในพ้ืนท่ีปกปBกทรัพยากร 
 - สนับสนุนนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก7น โครงการวิจัยยางนาบูรณาการ  
 เพ่ือการทดสอบอุปกรณ�เจาะน้ํามันยางนา 
         
เข่ือนสิรินธร 
กิจกรรมปกปBกทรัพยากร 
๑. สํารวจเก็บข:อมูลวัฒนธรรมและภูมิปBญญาท:องถ่ิน (รวมท้ังปราชญ�ชาวบ:าน) ท่ีเก่ียวข:องกับการใช:

ทรัพยากรธรรมชาติ จัดเก็บในฐานข:อมูลทรัพยากร 



๑๖ 
 

 ๑. นายสมบูรณ� ลาดประทุม  อายุ ๖๘ ป;  อยู7บ:านเลขท่ี  ๖๔ หมู7 ๑ ตําบลคําเข่ือนแก:ว อําเภอสิรินธร 
จังหวัดอุบลราชธานี ภูมิปBญญาเก่ียวกับพืชสมุนไพร 

 ๒. นางสีหา แนนเคน  อายุ ๖๐ ป; อยู7บ:านเลขท่ี  ๖๔ หมู7 ๑ ตําบลคําเข่ือนแก:ว อําเภอสิรินธร  
  จังหวัดอุบลราชธานี ภูมิปBญญาเก่ียวกับพืชสมุนไพร 
 ๓. นายหริ่ง คํ้าจุล  อายุ ๗๔ ป;  บ:านเลขท่ี ๓๗  หมู7 ๔  ตําบลนิคมสร:างตนเองลําโดมน:อย 
     อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ภูมิปBญญาเก่ียวกับพืชสมุนไพร 
 ๔. นายประหยัด จําปาเทศ อายุ ๕๙ ป; บ:านเลขท่ี ๑๗  หมู7 ๔  ตําบลนิคมสร:างตนเองลําโดมน:อย   
     อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ภูมิปBญญาเก่ียวกับพืชสมุนไพร 
๒. การควบคุมดูแลพ้ืนท่ีปกปBกทรัพยากร  
    ๒.๑ งานดูแลรักษาพ้ืนท่ีปกปBกทรัพยากรด:วยการสร:างฝายชะลอน้ํา ๓ ฝาย ซ7อมแซมฝายเดิมร7วมกับ 
          ผู:ปฏิบัติงานเข่ือนสิรินธร  จํานวน  ๔ ฝาย 
    ๒.๒ ซ:อมการปDองกันไฟป9า โดยแผนกรักษาความปลอดภัย จํานวน ๑  ครั้ง    
    ๒.๓ จัดทําแนวปDองกันไฟป9า เฝDาระวังไฟป9าและดับไฟป9า  
  - งานตรวจสอบและปDองกันการตัดไม:ทําลายป9า โดยหน7วยรักษาความปลอดภัยเข่ือนสิรินธร 
             จํานวน ๑๒ ครั้ง 
       - วันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ดําเนินการทําแนวกันไฟป9า ๔ กม. 
 - วันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ� ๒๕๖๐ งานดับไฟป9าในพ้ืนท่ีหัวงานเข่ือนสิรินธร บริเวณบ:านโนน 
             หินกองพ้ืนท่ี ๕๐ ไร7 
 - เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐  ดําเนินการทําแนวกันไฟป9า  ๕.๓ กิโลเมตร 
     ๒.๔ จัดทําและซ7อมแซมปDายแนวเขตพ้ืนท่ี อพ.สธ.-กฟผ. 
 - ได:สํารวจปDายแนวเขตพ้ืนท่ี อพ.สธ.-กฟผ. พบว7าอยู7ในสภาพดี  
  - ซ7อมแซมแนวเขตระยะทาง  ๒๐๐ เมตร 
   
เข่ือนจุฬาภรณ+-ห:วยกุ�ม 
กิจกรรมปกปBกทรัพยากร 
๑. จัดทําและซ7อมแซมปDายแนวเขตพ้ืนท่ี อพ.สธ.-กฟผ. 

- วันท่ี ๒๔  เมษายน ๒๕๖๐ ได:สํารวจแนวเขตพ้ืนท่ี อพ.สธ.-กฟผ.  
๒. การควบคุมดูแลพ้ืนท่ีปกปBกทรัพยากร 
  - วันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ได:สํารวจแนวเขตพ้ืนท่ี อพ.สธ.-กฟผ. 
๓. สํารวจเก็บข:อมูลวัฒนธรรมและภูมิปBญญาท:องถ่ิน(รวมท้ังปราชญ�ชาวบ:าน) ท่ีเ ก่ียวข:องกับการใช:

ทรัพยากรธรรมชาติ จัดเก็บในฐานข:อมูลทรัพยากรปกปBก สํารวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพ บริเวณพ้ืนท่ี 
อพ.สธ. – กฟผ. เข่ือนจุฬาภรณ� โดย (ปราชญ�ชาวบ:าน) นายอุทัย ประทุมวัน อายุ ๖๕ ป; อยู7บ:านเลขท่ี ๒๑๙  

 ม.๓ ต.ทุ7งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ และนายต่ิง จันทร�แก:ว อายุ ๗๔ ป; บ:านเลขท่ี ๖๗/๑ ม.๒  
 ต.ทุ7งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ มีความรู:เก่ียวกับเรื่องพืชพรรณไม:และสมุนไพร 
๔. การควบคุมดูแลพ้ืนท่ีปกปBกทรัพยากร  

- งานดูแลรักษาพ้ืนท่ีปกปBกทรัพยากร ด:วยการสร:างฝายชะลอ ๒๙ ฝาย ซ7อมบํารุงฝาย จํานวน ๖ ฝาย
และจัดทําแนวปDองกันไฟป9าระยะทาง ๒ กม. 

- ซ:อมปDองกันไฟป9า โดยหน7วยงานรักษาความปลอดภัย วันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ� ๒๕๖๐ จํานวน ๑ ครั้ง 



๑๗ 
 

- งานตรวจสอบและปDองกันการตัดไม:ทําลายป9า โดยการออกตรวจสภาพป9าร7วมกับหน7วยงานรักษา
ความปลอดภัย เจ:าหน:าท่ีป9าไม: เจ:าหน:าท่ีตํารวจ (๒เดือน/ครั้ง) จํานวน ๖ ครั้ง 

 
เข่ือนน้ําพุง 
กิจกรรมปกปBกทรัพยากร 
๑. จัดทําและซ7อมแซมปDายแนวเขตพ้ืนท่ี อพ.สธ.-กฟผ. 
    ๑.๑ ได:สํารวจปDายแนวเขตพ้ืนท่ี อพ.สธ.-กฟผ. มีการซ7อมแซมปDายจํานวน ๒๐ ปDาย   
๒. สํารวจเก็บข:อมูลวัฒนธรรม และภูมิปBญญาท:องถ่ิน (รวมท้ังปราชญ�ชาวบ:าน) ท่ีเก่ียวข:องกับการใช:

ทรัพยากรธรรมชาติ จัดเก็บในฐานข:อมูลทรัพยากรปกปBก 
    ๒.๑ สํารวจเก็บข:อมูลภูมิปBญญา และจัดเก็บในฐานข:อมูลจํานวน ๓ ภูมิปBญญา 
 นายบุญครอง สอนศูนย�  อายุ ๖๑ ป; นายวัน ชีมุล  อายุ ๗๑ ป;  
 นายศรีนวล ศาลาผาย อายุ ๖๔ ป; เก่ียวกับสมุนไพรท:องถ่ินรักษาโรค (หมอยา) 
๓. การควบคุมดูแลพ้ืนท่ีปกปBกทรัพยากร 
    ๓.๑ งานดูแลรักษาพ้ืนท่ีปกปBกทรัพยากร ด:วยการสร:างฝายชะลอ ๓ ฝาย ซ7อมบํารุงฝาย จํานวน ๓ ฝาย 
          และจัดทําแนวปDองกันไฟป9าระยะทาง ๑.๕ กม. 
    ๓.๒ บํารุงรักษาเส:นทางศึกษาธรรมชาติ ๒ เส:นทาง 

๓.๓ งานตรวจสอบและปDองกันการตัดไม:ทําลายป9า โดยการออกตรวจสภาพป9าร7วมกับหน7วยแผนกรักษา
ความปลอดภัย จํานวน ๙ ครั้ง 

 
โรงไฟฟ5าบางปะกง 
กิจกรรมปกปBกทรัพยากร 
๑. จัดประชุมคณะทํางาน อพ.สธ-กฟผ.รฟ.บางปะกง  ตามคําสั่งโรงไฟฟDาบางปะกง  ท่ี ๑๑/๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี 

๒๕ สิงหาคม  ๒๕๖๐   
๒. สํารวจต:นไม:ป9าชายเลนและจัดทําฐานข:อมูลพ้ืนท่ีในการปBกปBกทรัพยากร จํานวน ๗ ไร7   เม่ือวันท่ี ๗ – ๙ , 

๑๑ – ๑๓ , ๒๓ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐  โดยทีมงานมูลนิธิโครงการสมุนไพรไทย   
๓. ทีมงานมูลนิธิโครงการสมุนไพรไทย  ส7งสรุปรายงานฐานข:อมูลการสํารวจสมุนไพรป9าชายเลน 
 
โรงไฟฟ5ากระบ่ี 
กิจกรรมปกปBกทรัพยากร 
๑. สํารวจและจัดทําฐานข:อมูลพรรณไม:ในพ้ืนท่ีโรงไฟฟDากระบ่ี 
 - ค:นคว:าข:อมูลเดิมและทําการสํารวจโดยร7วมกับปราชญ�ชาวบ:านในพ้ืนท่ีโดยมีข:อมูลแล:วบางส7วน  
๒. จัดหาและปลูกรักษาพืชพรรณ และสมุนไพรท:องถ่ินในพ้ืนท่ีปลูกรักษา 
         - อยู7ในข้ันตอนจัดสรรพ้ืนท่ีในแปลงปลูกรักษาสําหรับปลูกรักษาพืชพรรณโดยการปลูกจะต:องข้ึนอยู7กับ  
           สภาพพ้ืนท่ีของแปลง โดยแบ7งโซนเป(นพืชสมุนไพรล:มลุกและพืนสมุนไพรยืนต:น ท้ังนี้ขอความรู:และ 
           ปรึกษาชนิดของสมุนไพรกับปราชญ�ชาวบ:านในพ้ืนท่ีตําบลคลองขนาน 
๓. จัดทําปDายแสดงข:อมูลพรรณไม:ในแปลงปลูกรักษา 

- ดําเนินการติดต้ังปDายแสดงข:อมูลพรรณไม:แล:วเสร็จจํานวน ๖๙ ปDาย 
๔. จัดทําเส:นทางศึกษาธรรมชาติ 

- มีการบํารุงรักษาบริเวณเป(นประจําเดือนละครั้ง 



๑๘ 
 

- อยู7ในข้ันตอนศึกษาและออกแบบเส:นทางศึกษาธรรมชาติให:มีความน7าสนใจและหลากหลาย โดย
เบ้ืองต:นแบ7งพ้ืนท่ี ดังนี้ 

  จุดท่ี๑ ปDายแสดงเส:นทางศึกษาธรรมชาติ 
  จุดท่ี๒ พืชสมุนไพรล:มลุก 
  จุดท่ี๓ จุดพักหรือจุดรับฟBงบรรยาย 
  จุดท่ี๔ พืชสมุนไพรยืนต:น 
  จุดท่ี๕ กล:วยไม:นานาพรรณ 
 
โรงไฟฟ5าจะนะ 
กิจกรรมปกปBกทรัพยากร 
๑. สํารวจและจัดทําฐานข:อมูลทรัพยากรท:องถ่ิน (ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพและทรัพยากร  
   วัฒนธรรมและภูมิปBญญา) 
  - จัดทําฐานข:อมูลนกและสัตว�ป;กในพ้ืนท่ีปลูกรักษา 
 - สํารวจเบ้ืองต:นพบนกกลุ7มสายพันธุ�ดังนี้ นกประจําถ่ิน จํานวน ๒๙ ชนิด  นกอพยพช7วงฤดู จํานวน ๙ 

ชนิด นกรอการยืนยันชนิด จํานวน ๒ ชนิด ดําเนินการสํารวจอย7างเป(นทางการ โดยใช:งบวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ�  

 - เข:าสํารวจพ้ืนท่ีเกาะต:นเสม็ดขาวด:านหลังโรงไฟฟDา 
 - สํารวจเบ้ืองต:นพบไลเคนกลุ7มอากาศดี เช7น ผักกาดหน7อแท7ง ผักกาดหน7อฟอง พาสตาเส:นแบน 
 - สํารวจเบ้ืองต:นพบไก7ป9าอาศัยอยู7ในพ้ืนท่ีรอบรั้วโรงไฟฟDา และได:มีการล7อเพ่ือให:ไก7เข:ามาอาศัยในพ้ืนท่ี

โรงไฟฟDา เพ่ือเป(นการอนุรักษ�และปDองกันการถูกล7า 
 - รวบรวมตํารับยาสมุนไพรท่ีใช:สําหรับนกเขาชวา 

 
ตารางสรุปการควบคุมดูแลพ้ืนท่ีปกป>กทรัพยากร 

 

พ้ืนท่ีสนองพระราชดําริ 
การควบคุมดูแลพ้ืนท่ี 

สร:างฝายชะลอน้ํา ซ7อมบํารุงฝายชะลอน้ํา ทําแนวปDองกันไฟป9า 
เข่ือนภูมิพล ๒,๖๑๙ ฝาย -  ๓๕ กม. 
เข่ือนสิริกิติ์ - - ๓.๙๕ กม. 

เข่ือนศรีนครินทร� ๕๖๕ ฝาย - - 
เข่ือนวชิราลงกรณ - ๒๒  ฝาย ๑๓ กม. 
เข่ือนรัชชประภา ๑๗ ฝาย ๖ ฝาย ๖.๕ กม. 

เข่ือนบางลาง ๑ ฝาย ๑ ฝาย ๒.๓ กม. 
เข่ือนอุบลรัตน� ๓๓ ฝาย - ๒.๓ กม. 
เข่ือนสิรินธร ๓ ฝาย  ๔ ฝาย ๕.๓ กม. 

เข่ือนจุฬาภรณ�-ห:วยกุ7ม ๒๙ ฝาย ๖ ฝาย ๒ กม. 
เข่ือนน้ําพุง ๓ ฝาย ๓ ฝาย ๑.๕ กม. 
รวมท้ังส้ิน ๓,๒๗๐ ฝาย  ๔๒ ฝาย ๗๑.๘๕ กม. 

 



๑๙ 
 

  ๕.๒ กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 
เข่ือนภูมิพล 
กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร  
๑. นําสายพันธุ�ต:นพืชสมุนไพรท:องถ่ินเข:าปลูกรักษาในแปลงปลูกรักษา พร:อมจัดทําทะเบียนพืชพรรณ ย7านาง

แดง  รวม ๑๐๐  ต:น ปลูกต:นรวงผึ้ง จํานวน ๒๐ ต:น ปลูกต:นยางนา จํานวน  ๒๐๐ ต:น ปลูกต:นโกงกาง ณ 
ปากลําห:วยแก7ง จํานวน ๒๐ ต:น และปลูกต:นเหลียง  จํานวน ๑๐ ต:น 

๒. เพาะขยายพันธุ�แจกจ7ายกล:าไม: เมล็ดพันธ�พืชท:องถ่ิน   
- แจกกล:าไม: จํานวน  ๒๐,๐๐๐  ต:น  ให:แก7หน7วยงาน หขภ-ฟ. ไปปลูกรอบขอบอ7างเก็บน้ําเข่ือน 

  ภูมิพลเม่ือวันท่ี ๑ มิ.ย.- ๒๐ ก.ย ๖๐ 
- แจกกล:าไม:ยางนา จํานวน  ๒๐๐  ต:น   ให:แก7หน7วยงาน โรงเรียนบ:านวังไคร:มิตรภาพท่ี ๑๐๒   
 ต.วังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก ปลูกรอบบริเวณโรงเรียนเม่ือวันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
- แจกกล:าไม:ยางนา จํานวน ๓๐ ต:น ให:แก7หน7วยงาน สภ.สามเงา ปลูกรอบบริเวณ สภ.สามเงา เม่ือ

วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
- แจกกล:าไม:ราชพฤกษ� (คูน) จํานวน ๒๐ ต:น   ให:แก7หน7วยงาน โรงเรียนผดุงปBญญา อ.เมือง จ.ตาก 

ปลูกรอบบริเวณโรงเรียน เม่ือวันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
- แจกเมล็ดพันธุ�ต:นสัก (ต:นสักท่ี รัชกาลท่ี ๙ ทรงปลูก) จํานวน ๒,๐๐๐ เมล็ด   ให:แก7หน7วยงานสถานี

เพาะชํากล:าไม:ท่ี ๔ จังหวัดเชียงใหม7 (กรมป9าไม:) เม่ือวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
๓. ดูแลบํารุงรักษาพ้ืนท่ีปลูกรักษา จํานวน ๙  แปลง  พ้ืนท่ี ๖๖๕ ไร7 ประจําทุกเดือนทําการบํารุงรักษาโดยการ

ตัดหญ:า กําจัดวัชพืช ตัดแต7งใบ และพรวนดินรอบโคนต:น     
๔. ปรับปรุงเส:นทางศึกษาธรรมชาติ 

- ปรับปรุงเส:นทางศึกษาธรรมชาติจํานวน ๑ เส:นทาง ระยะทาง  ๗๐๐ เมตร โดยการจัดทําเสาปDาย
แบบ ถาวรของสถานีบรรยายเก่ียวกับพรรณไม:ในเส:นทาง  

- ซ7อมแซมทางเดินเท:าเป(นระยะทาง ๕๐๐ เมตร 
๕. งานดูแลสวนสมุนไพรทุกวัน 
 
เข่ือนสิริกิติ์   
กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร  
๑. ปลูกสะสมพรรณพืชต:นรวงผึ้ง ๑ ชนิดจํานวน ๒๐ ต:น  
๒. ดูแลบํารุงรักษา พ้ืนท่ีปลูกรักษา ถางวัชพืช พ้ืนท่ีปลูกรักษาพรรณพืช จํานวน ๖๕๕ ไร7 ประจําทุกเดือน                      
๓. ขยายพันธุ�พืช แจกจ7ายต:นกล:า เมล็ดพันธุ� 
       - ขยายพันธุ�ไผ7พระราชทาน ไผ7ซางนวล  จํานวน      ๖๓๑ ต:น 
 - ขยายพันธุ�ไผ7กิมซุง    จํานวน     ๓๒๐ ต:น 
 - เพาะกล:าฤๅษีผสม    จํานวน     ๑๕๐ ต:น 
 - เพาะกล:ายางนา     จํานวน   ๑,๑๒๒ ต:น 
 - เพาะกล:าต:อยต่ิงน้ํา    จํานวน     ๑๙๐ ต:น 
 - เพาะกล:าทองหลาง    จํานวน       ๑๑ ต:น 
 - เพาะกล:าหางกระรอกแดง    จํานวน      ๔๐ ต:น 
 - เพาะกล:ากุหลาบหิน    จํานวน      ๕๐ ต:น 
 - เพาะไผ7ยักษ�น7าน    จํานวน         ๒ ต:น 



๒๐ 
 

 - เพาะเมล็ดมะค7าโมง   จํานวน   ๔,๒๕๐ กล:า 
 - เพาะเมล็ดพญาเสือโคร7ง   จํานวน   ๑๕๐ กล:า 
   - เพาะเมล็ดมะม7วงกระล7อน   จํานวน   ๒๐๐ ต:น         
๔. แจกจ7ายต:นกล:า เมล็ดพันธุ� 

- มอบกล:าเหลืองอินเดีย จํานวน ๒๐ ต:น ให:แก7โรงเรียนบ:านปากปาด อ.น้ําปาด จ.อุตรดิตถ�  
       (ตกแต7งภูมิทัศน�โรงเรียน) 
 - นํากล:าไม:ไปร7วมงานปลูกป9าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
       ท่ี อ.ฝาง จ.เชียงใหม7 ได:แก7 ทองกวาว ตะแบก มะค7าโมง อินทนิลน้ํา และเหลืองอินเดีย 
     - มอบกล:าไม:ให:กับกรมทางหลวง อ.ท7าปลา จ.อุตรดิตถ� เพ่ือปรับภูมิทัศน�ริมทาง ได:แก7 กัลปพฤกษ�  
       ข:าวหลามดง มะขามยักษ� นกยูงฝรั่ง สารภี เหลืองเชียงราย และเหลืองอินเดีย 
     - นํากล:าไปร7วมงานปลูกป9า กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ:าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
       เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ณ บ:านงอมมด อ.น้ําปาด  
       จ.อุตรดิตถ� ได:แก7 ไผ7เลี้ยง ไผ7ซางนวล มะค7าโมง สัก มะขามเปรี้ยว และมะม7วงหิมพานต� 
     - มอบกล:ามะขามเปรี้ยว ให:กับโรงเรียนท7าปลาประชาอุทิศ ต.ร7วมจิต อ.ท7าปลา จ.อุตรดิตถ� 
       จํานวน ๓๐๐ ต:น 
     - มอบกล:าไผ7ซางนวล ให:กับโรงเรียนบ:านน้ําริด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ� จํานวน ๑๐๐ ต:น 
 - มอบกล:าไผ7ซางนวลให:กับโรงเรียนตํารวจตระเวณชายแดน เขต ๓๑๖ อ.น้ําปาด จ.อุตรดิตถ� จํานวน 

๑๐๐ ต:น  
     - มอบกล:าไผ7ซางนวล ให:กับโรงเรียนตํารวจตระเวณชายแดนยอดโพธิ์ทอง๑ ต.บ7อเบ้ีย อ.บ:านโคก  
       จ.อุตรดิตถ� จํานวน ๑๐๐ ต:น 
 - มอบกล:าตาว ให:กับหน7วยงานต7าง และผู:เข:าเยี่ยมชมบูทในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ 

ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล:นมีให:เห็น ณ ศูนย�เรียนรู:เพ่ือภูมิภาค จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย      
จ.สระบุรี จํานวน ๓๐๐ ต:น 

 
เข่ือนศรีนครินทร+ 
กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร  
๑. ปลูกรักษาพืชพรรณ และสมุนไพรท:องถ่ินในพ้ืนท่ีปลูกรักษา 
    ได:แก7  มะค7าโมง ฝาง แดง ยางนา ช:างผสมโขลง สลัดไดป9า  รวม ๖ ชนิด รวมท้ังหมด ๑,๐๐๐ ต:น  
๒. ปลูกสะสมพันธุ�กล:วยไม:ป9า  หนวดพราหมณ� ๕๐ ต:น เขาแกะ ๓๐ ต:น 
๓. จัดทําปDายแสดงข:อมูลทางพฤกษศาสตร�  
    ๓.๑ จัดทําปDายแสดงข:อมูลทางพฤกษศาสตร� จํานวน ๑๐๐ ปDาย 
๔. เพาะขยายพันธุ�และแจกจ7ายกล:าไม: เมล็ดพันธุ�พืชท:องถ่ิน 

- แจกเมล็ดพันธุ�กัลปพฤกษ�และมะค7าโมงผู:เข:าเยี่ยมชมอาคารราชานุรักษ� รวม ๒,๘๐๐ ถุง  
       บรรจุถุงละ ๕ เมล็ด 
 - มอบกล:าไม: ได:แก7 กัลปพฤกษ� มะค7าโมง ประดู7แดง พะยูง สะเดาดง ผักหวาน ตะเคียนหิน     

   ประดู7 เต็ง ประคําดีควาย พิลังกาสา มะค7าแต: แดง ตะคึก และ สัก จํานวน ๔๕๗ ต:น  



๒๑ 
 

๕. ดูแลบํารุงรักษาพ้ืนท่ีปลูกรักษาพรรณพืช จํานวนพ้ืนท่ี ๔๕ ไร7 ประจําทุกเดือน 
ฐานข:อมูลทรัพยากร 

- จัดทําฐานข:อมูลพรรณไม:ในพ้ืนท่ีปกปBกทรัพยากรและบันทึกข:อมูล ป; ๒๕๖๐ การดําเนินการเบ้ืองต:น 
วันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

- จัดทําฐานข:อมูลพรรณไม:ในพ้ืนท่ีปกปBกทรัพยากรและบันทึกข:อมูลในฐานข:อมูลแปลงปลูกรักษา  ป; 
๒๕๖๐  ดําเนินการแล:ว ๒๕ ชนิด 

- จัดทําฐานข:อมูล จัดทําฐานข:อมูลสัตว�ป;กในแปลงปลูกรักษาและบันทึกข:อมูล พบนกแกงลักษณะ
คล:ายนกเงือกประมาณ ๒๐ ตัว อยู7บริเวณพระตําหนัก ๑ ฝูง  

- สํารวจจัดทําฐานข:อมูลทรัพยากรท:องถ่ินวัฒนธรรมและภูมิปBญญาชาวบ:าน เรื่อง การนําสัตว�น้ํา 
ใช:ในการถนอมอาหารประเภทปลา แหนมปลาชะโด ได:มีการทดลองเนื้อปลาชนิดอ่ืน เช7น 
ปลาตะเพียน รสชาติไม7เทียบเท7าปลาชะโด  นางสายทอง หาญราชา บ:านเลขท่ี ๖๔ หมู7ท่ี ๕ บ:าน
เจาะเหลาะ ตําบลนาสวน อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี  

- การรวบรวมข:อมูลการทําใบตองตึง หรือใบพลวง การเย็บใบตองตึงมุงหลังคาของ  ชุมชนสะมาแก  
อ.ศรีสวัสด์ิ จ.กาญจนบุรี โดยนายสมเดช เพ็งอุ7น บ:านเลขท่ี ๗๗ หมู7ท่ี ๔ ต.นาสวน กาญจนบุรี เย็บ
ใบตองตึงมุงหลังคา ราคาตับละ ๑๑ บาท เป(นรายได:เสริมจะเริ่มทําได:เดือน กุมภาพันธ�-เมษายน 
เท7านั้น ปBจจุบันต:นตองตึงถูกตัด ยืนต:นตาย ต:นท่ีงอกใหม7ถูกฝูงสัตว�เลี้ยงกินใบอ7อนและเหยียบย่ํา ทํา
ให:เจริญเติบโตไม7เต็มท่ี 

 
เข่ือนวชิราลงกรณ   
กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร  
๑. จัดทําปDายแสดงข:อมูลพรรณไม:ในแปลงปลูกรักษา (ปDายสีม7วง) จํานวน ๙๙ ปDาย 
๒. จัดทําฐานข:อมูพรรณไม:แปลงปลูกรักษา 

- จัดทําฐานข:อมูลแปลงปลูกรักษาประจําป; ๒๕๖๐ เรียบร:อยแล:วเม่ือวันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
๓. เพาะขยายพันธุ�และแจกจ7ายกล:าไม: เมล็ดพันธุ�พืชท:องถ่ิน 

- เพาะกล:าไม: มะขาม จํานวน ๕๐๐ ต:น แคนา จํานวน ๑๐๐ ต:น ข้ีเหล็กบ:าน จํานวน ๑๐๐ ต:น 
มะค7าโมง จํานวน ๑๐๐ ต:น มะขามปDอม จํานวน ๑๐๐ ต:น มะกล่ํา จํานวน ๑๐๐ ต:น 

- แจกกล:าไม:มะขาม จํานวน ๑๐๐  ต:น  ให:เข่ือนรัชชประภา เม่ือวันท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
- แจกหน7อกล:วยให:โรงเรียนศรีสวัสด์ิวิทยาคาร จํานวน ๔๕ ชนิด จํานวน ๘๒ หน7อ เม่ือวันท่ี  

๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 
เข่ือนรัชชประภา     
กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 
๑. จัดหาและปลูกรักษาพืชท:องถ่ิน พืชหายาก ใกล:สูญพันธุ� ในแปลงปลูกรักษา 

- ปลูกต:นพะยูงจํานวน ๔๐ ต:นร7วมกับคณะศาลจังหวัดสุราษฎร�ธานี วันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐  
- เตรียมต:นพันธุ�ทุเรียนคลองแสง ๑๐๐ ต:น ส:มจุก ๒๐๐ ต:น ผักเหมียง ๑,๐๐๐ ต:น วานิลลา ๒๐  ต:น

เนียง ๒๐ ต:น ปลูกในแปลงปลูกรักษา (เตรียมพ้ืนท่ีรอปลูก บริเวณเส:นทางเดินป9าศึกษาธรรมชาติ 



๒๒ 
 

เส:นทางใหม7 ป; ๒๕๖๑ บริเวณด7าน ๑ แปลงปลูกรักษาทรัพยากร แผนดําเนินการเดือนพฤษภาคม 
๒๕๖๑) 

๒.๒  จัดทําปDายแสดงข:อมูลทางพฤกษศาสตร� 
- จัดทําข:อมูลทําปDายต:นไม:และ QR Code พันธุ�ไม:เส:นทางเดินป9าศึกษาธรรมชาติ พ้ืนท่ีปลูกรักษา

ทรัพยากรเส:นทางใหม7 ๖๔ ชนิด 
๒.๓  จัดทําฐานข:อมูลพรรณไม:แปลงปลูกรักษา 

- ข:อมูลพรรณไม:ท่ีมีในแปลงปลูกรักษา กับข:อมูลเดิมป; ๒๕๕๓ ได:รวม ๖๔ ชนิด 
๒.๔ ขยายพันธุ�พืช แจกจ7ายต:นกล:า เมล็ดพันธุ� 

- เพาะกล:าตะเคียนหิน จํานวน ๑,๐๐๐ ต:น 
- มอบกล:าตะเคียนหิน พะยอม มะฮอกกานี  จํานวน ๑๕๐ ต:น ให:แก7วัดไกรสรเขตาราม ต.เขาพัง  

อ.บ:านตาขุน จ.สุราษฎร�ธานี  
- มอบพันธุ�ไม:แจกในงานนิทรรศการ อพ.สธ. จ.สระบุรี แก7คณะทํางาน อพ.สธ.-กฟผ. และหน7วยงาน

ผู:สนใจรวม ๑๓๓ ต:น ประกอบด:วย ต:นกล:าทุเรียนคลองแสง ๓๐ ต:น ผักเหมียง ๑๐๐ ต:น ปาล�มช:าง
ไห: ๓ ต:น (โรงไฟฟDาจะนะ ๑ ต:น เข่ือนอุบลรัตน� ๑ ต:น เข่ือนจุฬาภรณ ๑ ต:น) 

 
เข่ือนบางลาง 
กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร  
๑ ปลูกสะสมพรรณพืช ในพ้ืนท่ี ๑๖ ไร7 จํานวน ๖ ชนิด รวม ๑๒๐ ต:น  
๒ นําสายพันธุ�ต:นพืชสมุนไพรท:องถ่ินเข:าปลูกรักษาในแปลงปลูกรักษา พร:อมจัดทําทะเบียนพืชพรรณ                      

จํานวน ๖ ชนิดๆ ละ ๑๐ ต:น รวม ๖๐ ต:น 
๓ จัดทําปDายแสดงข:อมูลทางพฤกษศาสตร� จํานวน ๑๖ ปDาย 
๔ ดูแลบํารุงรักษาพ้ืนท่ีปลูกรักษาพรรณพืช โดยทําการบํารุงรักษาโดยการตัดหญ:า กําจัดวัชพืช ตัดแต7งใบ และ

พรวนโคน จํานวนพ้ืนท่ี ๓๓๘ ไร7 ประจําทุกเดือน 
 
เข่ือนอุบลรัตน+ 
กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร  
๑. จัดหาและปลูกรักษาพืชพรรณ และสมุนไพรท:องถ่ินในพ้ืนท่ีปลูกรักษา จํานวน ๔,๔๗๕ ต:น 
๒. เพาะขยายพันธุ�แจกจ7ายกล:าไม: เมล็ดพันธุ�พืชท:องถ่ิน 

- เพาะกล:าไม: ๕ ชนิด ยางนา พะยูง มะค7าโมง สีเสียด คูน จํานวน ๔๔,๘๐๐ ต:น 
- แจกกล:าไม:เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมปลูกต:นไม:ป; ๒๕๖๐ รวมจํานวน ๒๐,๔๗๐  ต:น 

๓. จัดทําปDายแสดงข:อมูลทางพฤกษศาสตร� 
- จัดทําปDายชื่อพรรณไม: (แผ7นอะคริลิคสีม7วง) จํานวน ๑๕๐ ปDาย (เปลี่ยนปDายเก7าเดิมเป(นโลหะและ

ซ7อมแซมปDายท่ีชํารุด) ในพ้ืนท่ีปลูกรักษา อพ.สธ.-กฟผ.เข่ือนอุบลรัตน� 
๔. ดูแลบํารุงรักษาพ้ืนท่ีปลูกรักษา 
 - ทําการบํารุงรักษาโดยการตัดหญ:า กําจัดวัชพืช ตัดแต7งใบ และพรวนโคน จํานวน ๓ แปลง  
      รวมพ้ืนท่ี ๑๐ ไร7 ประจําทุกเดือน 
 
เข่ือนสิรินธร 
กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร  



๒๓ 
 

๑. จัดหาและปลูกรักษาพืชท:องถ่ิน พืชหายาก ใกล:สูญพันธุ� ในแปลงปลูกรักษา 
    ๑.๑ ปลูกต:นกระเบา ๕๐๐ ต:น ฝางแดง ๕๐๐ ต:น  กระชายดํา ๒๐ กิโลกรัม  กระชายแกง ๒๐ กิโลกรัม  

ขม้ินชัน ๑๐ กิโลกรัม  ต:นพะยูง ๓๕๙ ต:น ต:นตะเคียนทอง ๑,๔๒๐ ต:น  ต:นยางนา ๑,๓๕๔ ต:น ต:นไผ7 
๑๐๐ ต:น รวม ๙ ชนิด รวมจํานวน ๕,๕๓๓ ต:น  และ ๕๐ กิโลกรัม 

๒. ดูแลบํารุงรักษาพ้ืนท่ีปลูกรักษา 
    ๒.๑ ทําการบํารุงรักษาโดยการตัดหญ:า กําจัดวัชพืช ตัดแต7งใบ และพรวนโคน จํานวน ๒ แปลง รวมพ้ืนท่ี 

๔๐ไร7 ประจําทุกเดือน 
    ๒.๒ จัดทําปDายแสดงข:อมูลพรรณไม:ในแปลงปลูกรักษาทรัพยากร (ปDายสีม7วง) 

- จัดทําปDายแสดงข:อมูลพรรณไม:จํานวน ๑๔๐ ปDาย 
 ๒.๓ เพาะขยายพันธุ�แจกจ7ายกล:าไม: เมล็ดพันธ�พืชท:องถ่ิน 
          - เพาะกล:าไม: ต:นยางนา ต:นคูณ ต:นกระเบา  ต:นฝางแดง  ต:นแขม  จํานวน ๕,๓๒๖ ต:น 
    ๒.๔ ปรับปรุงเส:นทางศึกษาธรรมชาติ  
 - ปรับปรุงเส:นทางศึกษาธรรมชาติจํานวน  ๑ เส:นทาง ระยะทาง ๓,๐๐๐ เมตร   
    ๒.๕  อ่ืนๆ 

-  ทําสะพานไม: จํานวน  ๔ สะพาน ในเส:นทางศึกษาธรรมชาติ 
-  คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยบุรีรัมย�  จํานวน ๑๕๙ คน เข:าศึกษาดูงาน 
และร7วมปลูกต:นไม:ในพ้ืนท่ีปกปBก เข่ือนสิรินธร จํานวน ๓๐๐ ต:น (ต:นยางนา และต:นพยุง) 
-  วันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ต:อนรับคณะ อปอ. ร:อยเอ็ด ดูงาน อพ.สธ-กฟผ. จํานวน ๒๕ คน 
-  วันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร) จํานวน ๑๔๔ คน เข:าเยี่ยมชม 
   และทํากิจกรรมปลูกต:นไม:ตะเคียนทอง จํานวน ๓๐๐ ต:น  

 
โรงไฟฟ5าลําตะคองชลภาวัฒนา 
กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 
๑. ปลูกสะสมพรรณพืชสมุนไพรไม: ๕ ระดับ จํานวน ๑๐ ชนิด รวม ๑๐๐ ต:นปลูกสะสมพันธุ�ไม:  
    วันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ 
๒. ปลูกสะสมพันธุ�ไม:ในวันต:นไม:ประจําป;ของชาติ วันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ จํานวน ๑๐ ชนิด รวม ๒๕๐ ต:น  
๓. ดูแลบํารุงรักษาพ้ืนท่ีปลูกรักษาพรรณพืชสมุนไพรไม: ๕ ระดับ จํานวนพ้ืนท่ี ๖ ไร7 ประจําทุกเดือน 
    โดยใช:จุลินทรีย�ชีวภาพ              
                                  
โรงไฟฟ5าบางปะกง 
กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 
๑. สํารวจต:นไม:ในพ้ืนท่ีในการปลูกรักษาทรัพยากร จํานวน ๑๖ ไร7 ในพ้ืนท่ีหมู7ท่ี ๒ ต.เขาดิน และหมู7ท่ี ๗ ต.ท7า

ข:าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
๒. จัดประชาคมชุมชนในพ้ืนท่ีเพ่ือดําเนินกิจกรรม  ในวันท่ี  ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๐ 
๓. อยู7ระหว7างจัดทําปDายโครงการฯ  ขนาดเล็ก  (ปDายชั่วคราว) เพ่ือไปติดต้ังในท่ีปกปBกทรัพยากร   
๔. อยู7ระหว7างการทําแผนเส:นทางศึกษาธรรมชาติและจัดทําทางเชื่อมระหว7างพ้ืนท่ีต7างๆ 
๕. ทีมงานมูลนิธิโครงการสมุนไพรไทย  ส7งสรุปรายงานฐานข:อมูลการสํารวจสมุนไพรป9าชายเลน 
โรงไฟฟ5ากระบ่ี 
กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 



๒๔ 
 

๑. จัดทําฐานข:อมูลพรรณไม:แปลงปลูกรักษา  
- ได:ทําการสํารวจแปลงปลูกรักษาจํานวน ๑๕ ไร7 โดยสถานีวนวัฒนวิจัยในช7อง จังหวัดกระบ่ี และได:รับ   

       ข:อมูลบางส7วนเรียบร:อยแล:วเม่ือวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
- ทําการสํารวจชนิดและจํานวนต:นเพ่ิมเติมในพ้ืนท่ีแปลงปลูกรักษาเพ่ือจัดทําฐานข:อมูล 
- เดือนพฤศจิกายน ทาง อสร.ได:ดําเนินการสํารวจเพ่ือจัดทําผังบริเวณและตําแหน7งพิกัดต:นไม:ภายใน

พ้ืนท่ีปลูกรักษา จํานวน ๑๕ ไร7 แล:วเสร็จ เพ่ือนํามาออกแบบเส:นทางศึกษาธรรมชาติต7อไป 
๒. เพาะขยายพันธุ�แจกจ7ายกล:าไม: เมล็ดพันธ�พืชท:องถ่ิน 

- ต:นกล:าทุ:งฟDาซ่ึงเป(นไม:ประจําจังหวัดกระบ่ี จํานวน ๓๐๐ ต:น ซ่ึงจะแจกจ7ายให:กับโรงเรียนท่ีอยู7รอบๆ
โรงไฟฟDากระบ่ี 

 
โรงไฟฟ5าจะนะ 
กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 
๑. ปลูกรักษาพันธุ�พืชสมุนไพรท:องถ่ินในแปลงปลูกรักษา จํานวน ๒๘ ชนิด เช7น ต:นเนียง ต:นเนียงนก ข7าตาแดง   

พริกไทยพ้ืนเมือง ต:นดีปรี กล:วยจืด เปราะหอม ฯลฯ 
๒. จัดทําฐานข:อมูลพรรณไม:แปลงปลูกรักษา ประจําป; ๒๕๖๐ ปBจจุบันสํารวจแล:วประมาณ ๗๐ ชนิด 
๓. ขยายพันธุ�ต:นส:มจุกพันธุ�พ้ืนเมืองจากแปลงของชุมชนรอบโรงไฟฟDา เข:ามาปลูกภายในแปลงปลูกรักษา 
๔. นําพันธุ�ไม:ท่ีมีแนวโน:มใกล:สูญพันธุ�หรือไม7เป(นท่ีรู:จัก เช7น ปาป พะวา มะหาด เหมก กะเม็ง ปลูกในแปลงปลูก

รักษา 
 

ตารางแสดงข:อมูลพรรณไม:ในแปลงปลูกรักษาทรัพยากร 

พ้ืนท่ีสนองพระราชดําริ 
พรรณพืชป; ๒๕๖๐ 

ชื่อพรรณพืช จํานวนชนิด จํานวนต:น ชื่อแปลง วัน/เดือน/ป; 
เข่ือนภูมิพล ย7านางแดง ๑ ๑๐๐   

 รวงผึ้ง ๑ ๒๐   

 โกงกาง ๑ ๒๐   

 เหลียง ๑ ๑๐   

 ยางนา ๑ ๒๐๐   

รวม  ๕ ๓๕๐   

เข่ือนสิริกิตต์ิ รวงผึ้ง ๑ ๒๐   
รวม  ๑ ๒๐   

เข่ือนศรีนครินทร� ต:นฝาง ๑ ๕๐   
 ต:นแดง ๑ ๔๐   
 ต:นมะค7าโมง ๑ ๔๐๐   
 ต:นยางนา ๑ ๔๐๐   
 ช:างผสมโขลง ๑ ๒๐   
 สลัดไดป9า ๑ ๑๐   
 หนวดพรามห� ๑ ๕๐   



๒๕ 
 

 เขาแกละ ๑ ๓๐   
รวม  ๘ ๑,๐๐๐   

เข่ือนวชิราลงกรณ เหลืองอินเดีย ๑ ๑๐ อาคารภูมิสุวรรณ  
 ชมพูพันธ�ทิพย� ๑ ๕๐ หน:าท่ีทําการ  
 ทองอุไร ๑ ๒,๓๓๒ ปากทางเข:าเข่ือน  

 
ยางนา ๑ ๑๐๐ พ้ืนท่ี อพ.สธ.ข:างสนาม

ฟุตบอล 
 

 รวงผึ้ง ๑ ๑๐ บ:านพักหมู7 ๘  
รวม  ๕ ๒,๕๐๒   

เข่ือนรัชชประภา พะยูง ๑ ๔๐   
 ทุเรียนคลองแสง ๑ ๑๐๐   
 ส:มจุก ๑ ๒๐๐   
 ผักเหมียง ๑ ๑,๐๐๐   
 วานิลลา ๑ ๒๐   
 เนียง ๑ ๒๐   

รวม  ๖ ๑,๓๘๐   
เข่ือนสิรินธร กระเบา ๑ ๕๐๐ แปลงปลูกรักษา  

 ฝางแดง ๑ ๕๐๐ แปลงปลูกรักษา  
 พะยูง ๑ ๓๕๙ แปลงปลูกรักษา  
 ตะเคียนทอง ๑ ๑,๔๒๐ แปลงปลูกรักษา  
 ยางนา ๑ ๑,๓๕๔ แปลงปลูกรักษา  
 ไผ7 ๑ ๑๐๐ แปลงปลูกรักษา  
 กระชายดํา ๑ ๒๐ กก. แปลงปลูกรักษา  
 กระชายแกง ๑ ๒๐ กก. แปลงปลูกรักษา  
 ขม้ินชัน ๑ ๑๐ กก. แปลงปลูกรักษา  

รวม 
 

๙ 
๔,๒๓๓ ต:น 

และ ๕๐ กก. 
  

รวมท้ังส้ิน  ๓๔ ชนิด ๙,๔๘๕ ต:น   

 
ตารางแสดงข:อมูลเพาะขยายพันธุ+และแจกจ�ายกล:าไม: 

พ้ืนท่ีสนอง
พระราชดําริ 

ชื่อพันธุ�ไม: จํานวนกล:าไม:(กล:า/เมล็ด) 

เพาะกล:าไม: เพาะกล:าไม:และแจกจ7าย 
เข่ือนภูมิพล กล:าไม:  ๒๐,๐๐๐ 

 ยางนา ๒๐๐ ๒๓๐ 
 ราชพฤกษ�  ๒๐ 
 สัก  ๒,๐๐๐ 

รวม  ๒๐๐ ๒๒,๒๕๐ 



๒๖ 
 

เข่ือนสิริกิติ์ ไผ7ซางนวล ๖๓๑ ๓๐๐ 
 ไผ7กิมซุง ๓๒๐  
 กล:าฤาษีผสม ๑๕๐  
 กล:ายางนา ๑,๑๒๒  
 กล:าต:อยต่ิงน้ํา ๑๙๐  
 กล:าทองหลาง ๑๑  
 กล:าหางกระรอกแดง ๔๐  
 กล:ากุหลาบหิน ๕๐  
 ไผ7ยักษ�น7าน ๒  
 มะค7าโมง ๔,๒๕๐  
 พญาเสือโคร7ง ๑๕๐  
 มะม7วงกระล7อน ๒๐๐  
 เหลืองอินเดีย  ๒๐ 
 กล:ามะขามเปรี้ยว  ๓๐๐ 
 กล:าตาว  ๓๐๐ 

รวม  ๗,๑๑๖ ๙๒๐ 
เข่ือนศรีนครินทร� ดีปลี ๘๗๐  

 มะกล่ําต:น ๓๗๐  
 ประดู7แดง ๖๑๙  
 มะค7าโมง ๓,๙๑๗  
 คูณ ๒๐  
 กัลปพฤกษ� ๙๖๕  
 มะม7วงหิมพานต� ๒๗๐  
 พะยูง ๑๒๐  
 ทองอุไร ๑๐๐  
 อินจัน ๒๗๔  
 อโศกอินเดีย ๕๐  
 เมล็ดพันธุ�กัลปพฤกษ�  ๒,๘๐๐ 

รวม  ๗,๕๗๕ ๒,๘๐๐ 
เข่ือนวชิราลงกรณ มะขาม ๕๐๐ ๑๐๐ 

 แคนา ๑๐๐  

 ข้ีเหล็ก ๑๐๐  



๒๗ 
 

 มะค7าโมง ๑๐๐  

 มะขามปDอม ๑๐๐  

 มะกล่ํา ๑๐๐  

 กล:วย  ๘๒ 

รวม  ๑,๐๐๐ ๑๘๒ 
เข่ือนรัชชประภา กล:าตะเคียนหิน ๑,๐๐๐  

 ตะเคียนหิน, พะยอม, มะฮอกกานี  ๑๕๐ 
 ทุเรียนคลองแสง  ๓๐ 
 ผักเหมียง  ๑๐๐ 
 ปาล�มช:างไห:  ๓ 

รวม  ๑,๐๐๐ ๒๘๓ 
เข่ือนอุบลรัตน� ยางนา พะยูง มะค7าโมง สีเสียด คูณ ๔๔,๘๐๐ ๒๐,๔๗๐ 

รวม  ๔๔,๘๐๐ ๒๐,๔๖๐ 
เข่ือนสิรินธร ยางนา   ๑,๘๒๐  

 คูณ   ๑,๐๐๐  

 แขม    ๑,๕๐๖  

 ฝางแดง   ๕๐๐  
 กระเบา ๕๐๐  

รวม  ๕,๓๒๖  
เข่ือนน้ําพุง พะยูง   ๓๐๐ 

 กระโดน  ๓๐๐ 
 เต็ง  ๔๐๐ 

รวม   ๑,๐๐๐ 
โรงไฟฟDากระบ่ี กล:าทุ:งฟDา  ๓๐๐ 

รวม   ๓๐๐ 
รวมท้ังส้ิน  ๖๗,๐๑๗ ต:น ๔๘,๑๙๕ ต:น 

 
 ๕.๓  กิจกรรมศูนย+ข:อมูลทรัพยากร 

ทุกพ้ืนท่ีเข่ือนและโรงไฟฟDาดําเนินงานปรับปรุงข:อมูลในระบบฐานข:อมูลพรรรไม:และ ฐานข:อมูลนก  
บนเว็บไซต�  http://www2.egat.co.th/egatrspg/ 
 
 
 



๒๘ 
 

 ๕.๔ กิจกรรมสร:างจิตสํานึกในการอนุรักษ+ทรัพยากร 
     “ศูนย�เรียนรู: ราชานุรักษ� กฟผ.เข่ือนศรีนครินทร�” 

- จัดกิจกรรมให:เยาวชนและประชาชนเข:าเยี่ยมชม อาคารศูนย�เรียนรู: ราชานุรักษ� กฟผ. 
เข่ือนศรีนครินทร� 

    
ตารางสรุปจํานวนคนท่ีเข:าเย่ียมชม ศูนย+เรียนรู: “อาคารราชานุรักษ+” ป� กฟผ.เข่ือนศรีนครินทร+ 

เดือน 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

จํานวนคนท่ีเย่ียมชมและได:รับความรู:จากศูนย+เรียนรู: 
“อาคารราชานุรักษ+” 

มกราคม ๑,๑๓๓ 
กุมภาพันธ� ๗๑๓ 
มีนาคม ๒,๓๗๙ 
เมษายน ๙๒๓ 

พฤษภาคม ๑,๙๔๗ 
มิถุนายน ๘๐๑ 
กรกฎาคม ๑,๑๖๗ 
สิงหาคม ๗๑๒ 
กันยายน ๑,๗๑๙ 
ตุลาคม ๗๕๐ 

พฤศจิกายน ๑,๔๑๐ 
ธันวาคม ๑,๙๒๖ 

รวมท้ังส้ิน ๑๕,๕๘๐ คน 
 
  ๕.๕  กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ+ทรัพยากร 
เข่ือนภูมิพล 
กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ�ทรัพยากร 
๑. เส:นทางศึกษาธรรมชาติ มี ๑ เส:นทาง ระยะทาง ๗๐๐ เมตร 
   ๑.๑ ปรับปรุงเส:นทางศึกษาธรรมชาติ จํานวน ๑ เส:นทาง จัดทําปDายบอกทางปลูกพรรณไม:เสริมในเส:นทาง     
         จํานวน ๒ ชนิด รวมจํานวน ๑๕๐ ต:น 

๑.๒ ซ7อมบํารุงเส:นทางศึกษาธรรมชาติโดยจัดวางท7อระบายน้ํา จํานวน ๑ จุด 
๒. จัดอบรมให:ความรู:  
    ๒.๑ จัดอบรมบรรยายให:ความรู: เรื่องการสร:างฝายชะลอน้ํา ตามแนวทางพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ 
 พระเจ:าอยู7หัว ให:แก7คณะต7างๆ  

- จัดอบรมให:ความรู:เรื่องการสร:างฝายชะลอน้ําตามรอยพ7อ (รัชกาลท่ี ๙) ให:แก7คณะท่ีร7วมกิจกรรม  
          สร:างฝาย และประชาสัมพันธ� อพ.สธ.-กฟผ. ทุกคณะฯจํานวนประมาณ ๖,๐๐๐ คน  
 - จัดอบรมให:ความรู:สอนวิธีการดับไฟป9า ให:แก7นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนตาก  
 - บรรยายเรื่องการเดินตามรอยพ7อ โครงการ ๙๐ ป9าชุมชน ณ สํานักงานจัดการทรัพยากรป9าไม:ท่ี ๔   
          อ.เมือง จ.ตาก มีผู:นําชุมชน จํานวน ๙๐ ชุมชนเข:าร7วมฟBงบรรยาย 
 - บรรยายการปDองกันไฟป9าและหมอกควัน ณ องค�การบริหารส7วนตําบลย7านรี อ.สามเงา จ.ตาก  



๒๙ 
 

 - นําปราชญ�ชาวบ:าน นางขวัญหล:า  กันทะวงศ� และคณะ ดูงาน การทําดอกไม:จากกระดาษใยกล:วย  
            วิสาหกิจชุมชนดอกไม:ประดิษฐ�โพธิ์รังนกสามัคคี อ.โพธิ์ทอง จ.อ7างทอง เดือนเมษายน ๒๕๕๙ 

 - สานเสวนาเกษตรอินทรีย� การท7องเท่ียวเชิงนิเวศ ร7วมกับชุมชน ม.๑ ต.เขาพัง กลุ7มอนุรักษ�ทุเรียน 
          คลองแสง เม่ือวันท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

๓. ประชาสัมพันธ�เผยแพร7 โครงการ อพ.สธ.-กฟผ.  
        ๓.๑ สืบค:นภูมิปBญญาท:องถ่ินในการนําพรรณพืชมาใช:ประโยชน�และบันทึกข:อมูลเพ่ือจัดทําฐานข:อมูล
ทรัพยากร จํานวน ๒ ชนิด  ได:แก7  ภูมิปBญญาเรื่อง การแพทย�สมุนไพรไทยรักษาโรค และการนวดสมุนไพรลูก
ประคบ 
    ๓.๓ ปลูกต:นมเหสักข� ต:นสักสยามินทร� ตามโครงการ “รวมใจภักด์ิ ปลูกมเหสักข�-สักสยามินทร� ถวาย

พระบาทสมเด็จพระเจ:าอยู7หัว” เม่ือ ๒ เมษายน ๒๕๕๔  จํานวน ๙ ต:น 
 

ตารางแสดงข:อมูลต:นมเหสักข+ สักสยามินทร+ 
ลําดับท่ี          รหัสต:น ความสูง(ม.)            เส:นรอบวง(ซม.)            วันท่ีบันทึก 
๑. RSPG-M0000413 ๖ ๑๓ ๒๙ ส.ค. ๖๐ 
๒ RSPG-M0000414 ๘ ๓๒ ๒๙ ส.ค. ๖๐ 
๓ RSPG-M0000415 ๑๓ ๕๐ ๒๙ ส.ค. ๖๐ 
๔ RSPG-M0000416 ๑๘ ๖๑ ๒๙ ส.ค. ๖๐ 
๕ RSPG-M0000417 ๑๒ ๕๔ ๒๙ ส.ค. ๖๐ 
๖ RSPG-S0000329 ๑๕ ๖๒ ๒๙ ส.ค. ๖๐ 
๗ RSPG-S0000330 ๖ ๑๕ ๒๙ ส.ค. ๖๐ 
๘ RSPG-S0000331 ๕ ๑๘ ๒๙ ส.ค. ๖๐ 
๙ RSPG-S0000332 ๒ ๗ ๒๙ ส.ค. ๖๐ 

หมายเหตุ  ลําดับ ๑ , ๗ , ๘ และ ๙ ถูกลมพายุหักโค7น เม่ือวันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ 
 
เข่ือนสิริกิติ์ 
กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ�ทรัพยากร 
๑. ร7วมจัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. 

- ร7วมแสดงบอร�ดนิทรรศการเผยแพร7โครงการฯ ในงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาด ประจําป; 
๒๕๖๐ จังหวัดอุตรดิตถ� ระหว7างวันท่ี ๗ - ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐  

๒. จัดทําและปรับปรุงเส:นทางศึกษาธรรมชาติ และจัดกิจกรรมส7งเสริมให:มีการเข:าศึกษาในเส:นทาง 
     มี ๑ เส:นทาง ระยะทาง ๑,๒๐๐ เมตร และจัดทําปDายอะครีลิค  จํานวน  ๖๐ ปDาย 
๓. จัดอบรมให:ความรู: 

- จัดอบรมเรื่อง โครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชฯ และพืชสมุนไพร แก7คณะค7าย ลูกเสือ-เนตรนารี และ
ยุวกาชาด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ� เขต ๒ อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ�  
๓๐๐ คน เม่ือระหว7างวันท่ี ๒๓ - ๒๔ กุมภาพันธ� ๒๕๖๐ 



๓๐ 
 

- อพ.สธ.-กฟผ.เข่ือนสิริกิต์ิ ร7วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรม “ค7ายรักษ�ทรัพย� ป; ๕” แก7
เยาวชนรอบๆโรงไฟฟDาได:แก7 โรงเรียนบ:านปากปาด โรงเรียนนากล่ํา และโรงเรียนบ:านห:วยไคร: 
จังหวัดอุตรดิตถ� จํานวน ๑๐๐ คน ระหว7างวันท่ี ๑๑-๑๓ มกราคม ๒๕๖๐  

- จัดอบรมการขยายพันธุ�ไผ7โดยการตอนก่ิงไผ7 ให:กับนักเรียนโรงเรียนบ:านปากปาด เพ่ือฝeกทักษะในการ
ขยายพันธุ�ไผ7 การใช:ประโยชน� และเป(นแนวทางในการประกอบอาชีพเสริมแก7นักเรียนฯ ในวันท่ี ๙ 
สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบ:านปากปาด ต.แสนตอ อ.น้ําปาด จ.อุตรดิตถ�  

- จัดอบรมการปลูกไผ7ซางนวล และการนําไปใช:ประโยชน�จากไผ7 ในโครงการ “ค7ายเยาวชน เรียนรู:อยู7
อย7างพอเพียง เข่ือนดิน รุ7นท่ี ๐๑๔” ในวันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย�เรียนรู:อยู7อย7างพอเพียง 
เข่ือนดินช7องเขาขาด  

- ร7วมกับแผนกรักษาความปลอดภัยจัดอบรม ปDองกันไฟป9า จัดทําแนวกันไฟ ให:แก7จิตอาสาสมัครเข่ือน
สิริกิติ์และชุมชนรอบข:าง ในวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ จํานวน ๑๐๐ คน ณ เข่ือนสิริกิติ์ 

๔.  เผยแพร7โครงการ อพ.สธ.-กฟผ. โดยสื่อต7างๆ  
        ๔.๑ จัดทําแผ7นพับเรื่อง โครงการ อพ.สธ.-กฟผ.เข่ือนสิริกิติ์ จํานวน ๒,๐๐๐ แผ7น 
        ๔.๒ จัดทําแผ7นพับเรื่อง ตาว จํานวน ๕๐๐ แผ7น 
        ๔.๓ จัดนิทรรศการ อพ.สธ.เข่ือนสิริกิติ์ ในงานพระยาพิชัยดับหักและงานกาชาดประจําป; ๒๕๖๐  
   ท่ีสนามกีฬาหน:าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ�  
๕. ประชุมติดตามการดําเนินงาน อพ.สธ.-กฟผ. 
         ๕.๑ ประชุมติดตามงาน อพ.สธ.-กฟผ.เข่ือนสิริกิติ์ ในการประชุมสรุปงานประจําป; ๒๕๖๐ พร:อมประชุม

เตรียมงาน อพ.สธ. ท่ี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สระบุรี เม่ือวันท่ี ๕ กุมภาพันธ� ๒๕๖๐ 
         ๕.๒ ประชุมติดตามงาน อพ.สธ.-กฟผ.เข่ือนสิริกิต์ิ ในการประชุมคณะอนุกรรมการ อพ.สธ-กฟผ.เข่ือน

และโรงไฟฟDา ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ ณ เข่ือนรัชชประภา จ.สุราษฎร�ธานี เม่ือวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ 
๖.ปลูกต:นมเหสักข� ต:นสักสยามินทร� ตามโครงการ “รวมใจภักด์ิ ปลูกมเหสักข�-สักสยามินทร� ถวาย

พระบาทสมเด็จพระเจ:าอยู7หัว” เม่ือ ๒ เมษายน ๒๕๕๔ จํานวน ๖๗ ต:น มีความสูงเฉลี่ย ๑๕.๖๖ เมตร  
 มีเส:นรอบวงเฉลี่ย ๓๙.๕๐ เซนติเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 

ตารางแสดงข:อมูลต:นมเหสักข+ เข่ือนสิริกิติ์ 

รหัสต:น 
ความสูง 

(ม.) 
เส:นรอบต:น 

(ซม.) 
วันท่ีบันทึก 

RSPG-M ๐๐๐ ๓๙๘ ๑๒ ๔๐ ๐๘/๐๙/๖๐ 
RSPG-M ๐๐๐ ๓๙๙ ๒๐ ๔๙ ๐๘/๐๙/๖๐ 
RSPG-M ๐๐๐ ๔๐๐ ๒๒ ๕๕ ๐๘/๐๙/๖๐ 
RSPG-M ๐๐๐ ๔๐๑ ตาย  
RSPG-M ๐๐๐ ๔๐๒ ๒๐ ๔๙.๖ ๐๘/๐๙/๖๐ 
RSPG-M ๐๐๐ ๔๓๓ ๒๒.๕ ๕๑.๘ ๐๘/๐๙/๖๐ 
RSPG-M ๐๐๐ ๔๓๔ ๒๓ ๕๐.๕ ๐๘/๐๙/๖๐ 
RSPG-M ๐๐๐ ๔๓๕ ๒๑ ๔๐.๘ ๐๘/๐๙/๖๐ 
RSPG-M ๐๐๐ ๔๓๖ ๒๒ ๔๗ ๐๘/๐๙/๖๐ 
RSPG-M ๐๐๐ ๔๓๗ ๒๒ ๔๓.๘ ๐๘/๐๙/๖๐ 
RSPG-M ๐๐๐ ๔๓๘ ๒๒ ๓๙.๖ ๐๘/๐๙/๖๐ 
RSPG-M ๐๐๐ ๔๓๙ ๒๒ ๔๗ ๐๘/๐๙/๖๐ 
RSPG-M ๐๐๐ ๔๔๐ ๑๔ ๓๙ ๐๘/๐๙/๖๐ 
RSPG-M ๐๐๐ ๔๔๑ ตาย  
RSPG-M ๐๐๐ ๔๔๒ ๒๓ ๕๐ ๐๘/๐๙/๖๐ 
RSPG-M ๐๐๐ ๔๔๓ ตาย  
RSPG-M ๐๐๐ ๔๔๔ ๔ ๑๐ ๐๘/๐๙/๖๐ 
RSPG-M ๐๐๐ ๔๔๕ ๒๒ ๔๖.๖ ๐๘/๐๙/๖๐ 
RSPG-M ๐๐๐ ๔๔๖ ๒๒ ๕๔ ๐๘/๐๙/๖๐ 
RSPG-M ๐๐๐ ๔๔๗ ๑๒ ๔๐.๘ ๐๘/๐๙/๖๐ 
RSPG-M ๐๐๐ ๔๔๘ ตาย  
RSPG-M ๐๐๐ ๔๔๙ ตาย  
RSPG-M ๐๐๐ ๔๕๐ ๑๐ ๒๐.๔ ๐๘/๐๙/๖๐ 
RSPG-M ๐๐๐ ๔๕๑ ๔ ๑๑.๘ ๐๘/๐๙/๖๐ 
RSPG-M ๐๐๐ ๔๕๒ ๖ ๓๐.๒ ๐๘/๐๙/๖๐ 
RSPG-M ๐๐๐ ๔๕๓ ๑๕ ๓๗ ๐๘/๐๙/๖๐ 
RSPG-M ๐๐๐ ๔๕๔ ๒๒ ๔๖.๒ ๐๘/๐๙/๖๐ 
RSPG-M ๐๐๐ ๔๕๕ ๙ ๒๖.๔ ๐๘/๐๙/๖๐ 
RSPG-M ๐๐๐ ๔๕๖ ๑๘ ๕๐ ๐๘/๐๙/๖๐ 
RSPG-M ๐๐๐ ๔๕๗ ตาย  
RSPG-M ๐๐๐ ๔๕๘ ๑๒ ๔๔.๔ ๐๘/๐๙/๖๐ 

 เฉล่ีย ๑๓.๕๙ ๓๒.๙๖  
 
 
 



๓๒ 
 

ตารางแสดงข:อมูลต:นสักสยามินทร+ เข่ือนสิริกิติ์ 

รหัสต:น 
ความสูง 

(ม.) 
เส:นรอบต:น 

(ซม.) 
วันท่ีบันทึก 

RSPG-S ๐๐๐ ๓๑๗ ๑๘ ๔๑.๔ ๐๘/๐๙/๖๐ 
RSPG-S ๐๐๐ ๓๑๘ ๑๘ ๔๒ ๐๘/๐๙/๖๐ 
RSPG-S ๐๐๐ ๓๑๙ ๑๘ ๔๗.๒ ๐๘/๐๙/๖๐ 
RSPG-S ๐๐๐ ๓๒๐ ๕ ๓๒.๒ ๐๘/๐๙/๖๐ 
RSPG-S ๐๐๐ ๓๔๓ ๑๘ ๔๐.๘ ๐๘/๐๙/๖๐ 
RSPG-S ๐๐๐ ๓๔๖ ๑๘ ๔๑.๒ ๐๘/๐๙/๖๐ 
RSPG-S ๐๐๐ ๓๔๗ ๑๐ ๒๐.๔ ๐๘/๐๙/๖๐ 
RSPG-S ๐๐๐ ๓๔๘ ๑๐ ๒๒ ๐๘/๐๙/๖๐ 
RSPG-S ๐๐๐ ๓๔๙ ๘ ๑๗.๒ ๐๘/๐๙/๖๐ 
RSPG-S ๐๐๐ ๓๕๐ ๑๐ ๓๕.๔ ๐๘/๐๙/๖๐ 
RSPG-S ๐๐๐ ๓๕๑ ๑๘ ๔๐.๖ ๐๘/๐๙/๖๐ 
RSPG-S ๐๐๐ ๓๕๒ ๒๐ ๕๓ ๐๘/๐๙/๖๐ 
RSPG-S ๐๐๐ ๓๕๓ ตาย ๑๕/๐๖/๖๐ 
RSPG-S ๐๐๐ ๓๕๔ ๒๐ ๔๘.๘ ๐๘/๐๙/๖๐ 
RSPG-S ๐๐๐ ๓๕๕ ๒๐ ๕๓.๔ ๐๘/๐๙/๖๐ 
RSPG-S ๐๐๐ ๓๕๖ ๒๐ ๔๐.๘ ๐๘/๐๙/๖๐ 
RSPG-S ๐๐๐ ๓๕๗ ๑๘ ๓๖.๔ ๐๘/๐๙/๖๐ 
RSPG-S ๐๐๐ ๓๕๘ ๑๘ ๔๐.๘ ๐๘/๐๙/๖๐ 
RSPG-S ๐๐๐ ๓๕๙ ๒๐ ๔๕.๙ ๐๘/๐๙/๖๐ 
RSPG-S ๐๐๐ ๓๖๐ ๒๐ ๔๕.๙ ๐๘/๐๙/๖๐ 
RSPG-S ๐๐๐ ๓๖๑ ๘ ๒๒ ๐๘/๐๙/๖๐ 
RSPG-S ๐๐๐ ๓๖๒ ๘ ๒๒.๙ ๐๘/๐๙/๖๐ 
RSPG-S ๐๐๐ ๓๖๓ ๑๐ ๓๓.๙ ๐๘/๐๙/๖๐ 
RSPG-S ๐๐๐ ๓๖๔ ๑๘ ๔๙.๒ ๐๘/๐๙/๖๐ 
RSPG-S ๐๐๐ ๓๖๕ ๑๘ ๓๘.๕ ๐๘/๐๙/๖๐ 
RSPG-S ๐๐๐ ๓๖๖ ๑๘ ๔๐.๙ ๐๘/๐๙/๖๐ 
RSPG-S ๐๐๐ ๓๖๗ ๒๐ ๖๐ ๐๘/๐๙/๖๐ 
RSPG-S ๐๐๐ ๓๖๘ ตาย ๑๕/๐๖/๖๐ 
RSPG-S ๐๐๐ ๓๖๙ ๒๐ ๕๐ ๐๘/๐๙/๖๐ 
RSPG-S ๐๐๐ ๓๗๐ ๘ ๒๒ ๐๘/๐๙/๖๐ 
RSPG-S ๐๐๐ ๓๗๑ ตาย ๑๕/๐๖/๖๐ 
RSPG-S ๐๐๐ ๓๗๒ ๑๐ ๓๐ ๐๘/๐๙/๖๐ 
RSPG-S ๐๐๐ ๓๗๓ ๑๐ ๒๙.๒ ๐๘/๐๙/๖๐ 
RSPG-S ๐๐๐ ๓๗๔ ๑๖ ๓๑.๘ ๐๘/๐๙/๖๐ 
RSPG-S ๐๐๐ ๓๗๕ ๑๘ ๔๖.๕ ๐๘/๐๙/๖๐ 



๓๓ 
 

RSPG-S ๐๐๐ ๓๗๖ ๑๘ ๔๖.๘ ๐๘/๐๙/๖๐ 
 เฉล่ีย ๑๔.๕ ๓๕.๒๕  

 
เข่ือนศรีนครินทร+ 
กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ�ทรัพยากร 
1. จัดกิจกรรมเพ่ือสร:างจิตสํานึกในการอนุรักษ�ทรัพยากรแก7เจ:าหน:าท่ี อาสาสมัคร อพ.สธ.กฟผ. 

- วันท่ี ๒ กันยายน ๒๕๖๐ นําคณะทํางาน อพ.สธ.-กฟผ.เข่ือนศรีนครินทร� จํานวน ๖ คน ศึกษางาน
พิพิทธภัณฑ�เกษตรเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี ซ่ึงในงานมีเรื่องสมุนไพรและการ  

2. จัดอบรมให:ความรู: 
-  ถ7ายทอดความรู:โครงการ อพ.สธ.-กฟผ. ให:กับเครือข7ายคุณภาพการศึกษา ศรีสวัสด์ิเขต ๒ จํานวน 

๑๖๐ คน เป(นนักเรียนระดับมัธยมต:น ๑๐ โรงเรียน อยู7รอบพ้ืนท่ีเข่ือนศรีนครินทร� ซ่ึงทาง อพ.สธ.-
กฟผ.เข่ือนศรีนครินทร� ได:จัดฐานเรียนรู:ไว: ๔ ฐาน ได:แก7 ความเป(นมาของโครงการ อพ.สธ.-กฟผ. 
การเพาะขยายพันธุ�ไม:ด:วยวิธีต7างๆ วงป;กับการเจริญเติบโตของต:นไม: แสดงเนื้อไม:ชนิดต7างๆ และ 
ความลับของกล:วยน้ําว:า 

- วันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ จัดอบรมเรื่อง ทบทวนโครงการ อพ.สธ.-กฟผ. และ เราจะอนุรักษ�
ทรัพยากรป9าไม:ไว:ได:อย7างไร ให:แก7นักเรียนรอบพ้ืนท่ีเข่ือนศรีนครินทร� ๗ โรงเรียน ได:แก7 โรงเรียน
บ:านดงเสลา โรงเรียนบ:านนาสวน โรงเรียนบ:านโป9งหวาย โรงเรียนบ:านเจ:าเณร โรงเรียนบ:านท7า
กระดาน โรงเรียนบ:านบนเขาแก7งเรียง และโรงเรียนศรีสวัสด์ิพิทยาคม จํานวนรวม ๑๖๔ คน  

- จัดอบรมเรื่อง “เรียนรู:แมลงรอบตัวเรา” ในพ้ืนท่ีเข่ือนศรีนครินทร� วันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ให:แก7
คณะนักเรียนโรงเรียนบ:านเจ:าเณร และโรงเรียนบ:านบนเขาแก7งเรียง รวม ๑๐๖ คน โดยวิทยากร ผศ.
ดร.สุรีย�รัตน� เด่ียววานิช และคณะ รวม ๑๔ คน ผู:เชี่ยวชาญเฉพาะทางด:านกีฏวิทยา ชีววิทยาของผึ้ง 
ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงและไร ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร� จุฬาลงกรณ�
มหาวิทยาลัย  

๕. กิจกรรมปลูกต:นไม: 
- กิจกรรมวันสิ่งแวดล:อมโลก ผู:บริหารพร:อมด:วยปฏิบัติงานเข่ือนศรีนครินทร�ร7วมปลูกต:นพะยูง จํานวน 

๒๐๐ ต:น ภายในเข่ือนศรีนครินทร� ปลูกวันท่ี ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
- ปลูกต:นไม:วันรัฐพิธีครบรอบ ๓๖ ป;เข่ือนศรีนครินทร� ผู:บริหาร กฟผ. ปลูกต:นรวงผึ้ง และต:นกาแฟ 

จํานวน ๓๗ ต:น วันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ มีผู:ร7วมกิจกรรม ๒๐๐ คน 
- กิจกรรมปลูกต:นไม: ผู:ปฏิบัติงานเข่ือนศรีนครินทร� ๑๕๐ คน ร7วมกันปลูกต:นมะค7าโมง ต:นประดู7 ต:น

พะยูง ต:นสัก จํานวน ๒๐๐ ต:น ณ วัดเฉลิมพระเกียรติ อ.บ7อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี วันท่ี ๒๓ 
มิถุนายน ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 
 

กิจกรรมปลูกต:นไม:นอกพ้ืนท่ีปกป>กและปลูกรักษาทรัพยากร เข่ือนศรีนครินทร+ ป� ๒๕๖๐ 
วันท่ี ผู:ปลูก พ้ืน

ท่ี 
/ไร7 

จํานวน 
/ต:น 

ผู:ร7วม
กิจกรรม 

หมายเหตุ 

๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ คณะมหาวิทยาลัยศิลปากร ร7วม
กิจกรรม ปลูกต:นยางนา ภายในเข่ือน
ศรีนครินทร� 

๑ ๘๐ ๗๐  

๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๐ ปลูกต:นมะพร:าว   ๕๐ ๗  

๒๐ กุมภาพันธ� ๒๕๖๐ ปลูกต:นมะพร:าวตามนโยบายกระทรวง
พลังงาน บริเวณริมอ7างเก็บน้ําเข่ือนศรี
นครินทร� 

๑ ๑๐๐ ๒๐ ตามบันทึกกระทรวง
พลังงาน 

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ปลูกมะค7าโมง-มะขาม-ประดู7ป9า  
ท่ีสนามยิงปfนเข่ือนศรีนครินทร� 

๑ ๒๒๐ ๖๐ วันพืชมงคล 

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ปลูกต:นมะค7าโมงบริเวณทางเข:า
เส:นทางศึกษาธรรมชาติ เข่ือนศรี
นครินทร� 

๑ ๑๒๐ ๘ ปลูกเสริมทดแทน 

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ปลูกต:นชมพูพันธุ�ทิพย�สูง ๓ ม.ข:าง
ร:านอาหารเรือนธารา 

- ๕๐ ๒๐  

๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ กฟผ.ร7วมกันชุมชน ผู:นําท:องถ่ิน ป9าไม: 
ปลูกป9าวันสิ่งแวดล:อมโลก ณ บ:าน
สะมาแก อ.ศรีสวัสด์ิ จ.กาญจนบุรี 

๒ ๕๐๐ ๒๐๐  

๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ กิจกรรมวันสิ่งแวดล:อมโลก 
ผู:ปฏิบัติงานเข่ือนศรีนครินทร�ร7วมปลูก
ต:นพะยูง 

๑ ๒๐๐ ๑๐๐  

๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ผู:ปฏิบัติงานเข่ือนศรีนครินทร� จัด
กิจกรรมสร:างจิตสํานึก ชวนน:องปลูก
ป9า โรงเรียนบ:านโป9งหวาย 

๑ ๑๘๐ ๗๐ ปลูกต:นมะค7าโมง ฝรั่ง
โบราณ มะม7วงหิม
พานต� มะขามปDอม 

๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ กิจกรรมนักศึกษา ม.มหิดล ปลูกต:นไม:  
สวนเวลารําลึก มะค7าโมง มะขาม สัก 
แคนา 

๑ ๑๐๐ ๑๐๐  

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ผู:บริหาร กฟผ.ปลูกต:นไม:วันครบรอบ 
36 ป;เข่ือนศรีนครินทร� 15 มิถุนายน 
2560 

๑ ๓๗ ๒๐๐ รวงผึ้ง กาแฟโรบัสต:า 

๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ปลูกต:นไม:วัดเฉลิมพระเกียรติ อ.บ7อ
พลอย จ.กาญจนบุรี 

๒ ๒๐๐ ๑๕๐ มะค7าโมง สัก พะยูง 
ประดู7 

๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ปลูกต:นชมพูพันธุ�ทิพย� บริเวณบ:าน
ชายหาด 

 ๔๕ ๑๐ ตบแต7งภูมิทัศน� 

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสด์ิ-กฟผ.ร7วม ๒ ๓๑๘ ๓๐๐ ไม:เบญจพรรณ 



๓๕ 
 

ปลูกต:นไม:ถวายสมเด็จพระเจ:าอยู7หัว 
๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กฟผ.-ชุมชนปลายดินสอ ปลูกป9า

ชุมชนรอบศูนย�เด็กเล็กบ:านปลาย
ดินสอ 

๑ ๑๕๐  มะค7าโมง ,พะยูง,
มะม7วงหิมพานต�,ยม
หิน 

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ปลูกต:นกัลปพฤกษ�สูง ๓ เมตร ท่ี
โรงเรียนบ:านเจ:าเณร กฟผ.ร7วม
กิจกรรมกับเด็กนักเรียน 

 ๓๐ 
 
 

๑๐๐  

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สนับสนุนปลูกป9าภายในเข่ือนศรี
นครินทร�เฉลิมพระเกียรติ ร.10 คณะ
อาชีวะกาญจนบุรี  

๑ ๑๐๐ ๖๐ มะม7วงหิมพาน  

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สนับสนุนให:นักเรียน รร.เทพศิรินทร� 
ลาดหญ:า กาญจนบุรี กิจกรรมสร:าง
จิตสํานึกปลูกป9า 

 ๑๐ ๑๐๐ มะค7าโมงปลูกท่ี 
สวนเวลารําลึก 

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ผู:ปฏิบัติงานปลูกต:นไม:ตามแผนงาน
แผนก หบบ-ศ. 

๒ ๓๑๖ ๒๐ งานประจําภายใน
หน7วยงาน 

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ผู:ปฏิบัติงานร7วมปลูกต:นไม:เนื่องในวัน
พระราชสมภพ ร.10 ภายในเข่ือนศรี
นครินทร� 

๑ ๗๖ ๒๐๐ ต:นยางนา และ รวงผึ้ง
ท่ีสวนเลารําลึก 

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กิจกรรมปลูกป9าเฉลิมพระเกียรติฯ ๗ ๑,๔๐๐ ๒๐๐ มะค7าโมง มะค7าแต: 
ประดู7 แม7กว:า หมู7 ๑ 

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กิจกรรมสร:างจิตสํานึกปลูกป9า 
นักศึกษา 

 ๕๐ ๕๐ ราชภัฏธนบุรี ปลูก
มะค7าโมง ท่ีสวนเวลา

รําลึก 
๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ คณะสภาอุตสาหกรรม ปลูกมะค7าโมง  ๑๙  บริเวณบ:านมรกต 

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ คณะสิ่งแวดล:อมปลูกป9า รร.อนุบาลศรี
สวัสด์ิ 

๓ ๓๐๐ ๒๐๐ ปลูกป9าท่ี รร.อนุบาล
ศรีสวัสด์ิ 

๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ รัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน ๑ ๒๐๐ ๑๐๐ มะค7าโมง 
๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ชฟน.ปลูกชมพูพันธุ�ทิพย� ๑ ๒๘ ๔๐ ชมพูพันธุ�ทิพย� 
๙ กันยายน ๒๕๖๐ ปลูกยางนาถวายสมเด็จพระเจ:าอยู7หัว ๑ ๑๐๐ ๘๐ ยางนาสวนเวลารําลึก 

๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ กฟผ.ร7วมกิจกรรมโรงเรียนบ:านเจ:าเณร 
ปลูกต:นไม:แผนฟfgนฟูอนุรักษ�ป9าต:นน้ํา 

๑ ๗๐ ๖๔ ปลูกยางนาสวนเวลา
รําลึก 

๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ สนับสนุนให:นักเรียนโรงเรียนสตรีวิทย�  ๑๔๐ ๑๐๐ ปลูกต:นมะค7าโมง 
๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ สนับสนุนคณะปาเจโร7ปลูกป9า 

 
 ๗๐ ๗๐ ปลูกต:นมะค7าโมง 

 รวมท้ังส้ิน  ๕,๒๕๙ 
ต:น 

๒,๖๙๙ 
คน 

 

 
 



๓๖ 
 

๖. ร7วมจัดนิทรรศการงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. จ.สระบุรี 

- ร7วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย ศักยภาพมากล:นมีให:เห็น ครั้งท่ี ๙ ระหว7าง
วันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน -๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย จ.สระบุรี 

๗. เรื่องอ่ืน ๆ 
- เยี่ยมชมศูนย�วัฒนธรรมกระเหรี่ยงศรีสวัสด์ิ ต.นาสวน อ.ศรีสวัสด์ิ จ.กาญจนบุรี ผอ.พิศิษฐ� ยั้งประยุทธ� 

เป(นผู:อํานวยการ ได:เก็บรวบรวมข:อมูลต7างๆ เก่ียวกับวิถีชีวิตของคนกระเหรี่ยง เช7น ข:าวสายพันธุ�
ต7างๆ เช7น ข:าวไร7 ข:าวเหนียว ข:าวพันธุ�เจ:าลาย พริกกระเหรี่ยงลักษณะเด7นคือมีรสเผ็ดจัดจ:าน ในห:อง
วัฒนธรรมมีการเก็บเครื่องมือ-เครื่องใช: เช7น เครื่องสีข:าวไม:ไผ7 เครื่องแต7งกายประจําเผ7า ข:อมูลแสดง
พิธีกรรมต7างๆ เช7น พิธีคํ้าโพธิ์ เป(นต:น 

๘. ปลูกต:นมเหสักข� ต:นสักสยามินทร� ตามโครงการ “รวมใจภักด์ิ ปลูกมเหสักข�-สักสยามินทร� ถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจ:าอยู7หัว” ปลูกเม่ือ วันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๕๔ จํานวน ๑๐ ต:น ทําการตรวจสอบเม่ือ วันท่ี 
๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

ตารางแสดงข:อมูลต:นมเหสักข+ สักสยามมินทร+ เข่ือนศรีนครินทร+ 
 

รหัสต:น ความสูง (ม.) เส:นรอบวง (ซม.)            วันท่ีบันทึก 
RSPD-M 0000265 ๑๑ ๖๐  
RSPD-M 0000341 ๑๐ ๓๙  
RSPD-M 0000342 ๗ ๒๗  
RSPD-M 0000343 ๑๐ ๓๙ เริ่มเป(นโรคยอดไหม: 
RSPD-M 0000344 ๘ ๓๒  
RSPD-M 0000428 ๑๒ ๕๐  
RSPD-M 0000429 ๖ ๒๐  
RSPD-M 0000430 ๑๓ ๕๘  
RSPD-M 0000431 ๑.๘ ๑๐  
RSPD-M 0000432 ๑๔ ๖๐  

เฉล่ีย ๙ ม. ๓๓ ซม.  
 
เข่ือนวชิราลงกรณ 
กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ�ทรัพยากร 
๑. เส:นทางศึกษาธรรมชาติ มี ๑ เส:นทาง ระยะทาง ๑,๖๐๐ เมตร 
   ๑.๑ บํารุงรักษาเส:นทางศึกษาธรรมชาติ จํานวน ๑ เส:นทางโดยการถางหญ:าและกําจัดวัชพืช      
๒. จัดทําสื่อและกิจกรรมเผยแพร7โครงการ อพ.สธ.-กฟผ. 

- อัพเดทข:อมูลบน เว็ปไซต� Internet อพ.สธ.-กฟผ.   http://www.egat.co.th/egatrspg/  โดยนํา
ข:อมูลปราชญ�ชาวบ:าน เรื่อง หมอตําแยและหมอสมุนไพร ข้ึนเว็ปไซต� เม่ือวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ 



๓๗ 
 

- เข่ือนวชิราลงกรณ จัดทําแผ7นพับเรื่อง โครงการ อพ.สธ.-กฟผ. เข่ือนวชิราลงกรณ สวนรวบรวมพันธุ�
กล:วย เส:นทางท7องเท่ียวเชิงนิเวศน�  กลอย มันเลือดนก เครือหมาน:อย ว7านพระฉิม มันนก มันอ:อน 
มันมือเสือ สมุนไพรช7วยจําปDองกันโรคอัลไซเมอร� จํานวน ๕,๕๐๐ แผ7น 

- เข่ือนวชิราลงกรณ จัดนิทรรศการ อพ.สธ.กฟผ. ในงานศาลสมเด็จพระนเรศวร ต. ดอนเจดีย�  
อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี เม่ือวันท่ี ๑๘-๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ 

- เข่ือนวชิราลงกรณ จัดนิทรรศการ อพ.สธ.-กฟผ. ณ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา ต.ท7าขนุน อ.ทองผาภูมิ 
จ.กาญจนบุรี เม่ือวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ� ๒๕๖๐ 

- เข่ือนวชิราลงกรณ จัดนิทรรศการ อพ.สธ.-กฟผ. งานวันผลไม:ทองผาภูมิและงานลานบ:านลาน
วัฒนธรรมวันที ๒๒-๒๖ มิถุนายน 

- เข่ือนวชิราลงกรณ จัดนิทรรศการ อพ.สธ.-กฟผ. งานสัปดาห�ความปลอดภัยเป(นมิตรกับสิ่งแวดล:อม 
จังหวัดกาญจนบุรี ณ โรงแรมราชศุภมิตร วันท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

๓. จัดอบรมให:ความรู:  
 - นําคณะจากหน7วยงาน โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา จํานวน ๒๐๐ คน ชมเส:นทางศึกษาธรรมชาติ  
  เม่ือวันท่ี  ๑๔-๑๕ เดือน ธันวาคม ป; ๒๕๖๐  
๔. ปลูกต:นไม: 

- เม่ือวันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๐ วันรัฐพิธีเปcดเข่ือน ปลูกต:นเหลืองอินเดีย จํานวน ๑๐ ต:น บริเวณอาคาร 
ภูมิสุวรรณ  

- เม่ือวันท่ื ๓ เมษายน ๒๕๖๐  ปลูกต:นชมพูพันธุ�ทิพย� จํานวน ๕๐ ต:น บริเวณหน:าอาคารท่ีทําการ
เข่ือนวชิราลงกรณ 

- เม่ือวันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ปลูกต:นทองอุไร  จํานวน ๑๖๖ ต:น บริเวณทางข้ึนร:านอาหารเข่ือน 
วชิราลงกรณ 

- เม่ือวันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ปลูกต:นทองอุไร  จํานวน ๑๖๖ ต:น บริเวณทางริมถนนตรงข:าม 
Switchyard 

- เม่ือวันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ปลูกรวงผึ้ง จํานวน ๑๐ ต:น บ:านพักหมู7 ๘ 
- เม่ือวันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ปลูกต:นทองอุไร  จํานวน ๒,๐๐๐ ต:น บริเวณริมถนนปากทางเข:า

เข่ือนจนถึงเรือนจํา 
- เม่ือวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ปลูกต:นยางนา  จํานวน ๑๐๐ ต:น พ้ืนท่ีอนุรักษ�พันธุกรรมด:านข:างสนาม

ฟุตบอล 
๕. ร7วมจัดนิทรรศการงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. จ.สระบุรี 

- ร7วมจัดนิทรรศการ อพ.สธ.-กฟผ ในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ "ทรัพยากรไทย : ศักยภาพ
มากล:นมีให:เห็น" ครั้งท่ี ๙ ระหว7างวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน – ๔ ธันวาคม  ๒๕๖๐ ณ  จุฬาลงกรณ�
มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี นําแสดง “สมุนไพรบํารุงสมองและความจํา” จัดบอร�ด แสดงลักษณะ
ทางพฤกษศาสตร�ของพืช ได:แก7 พรมมิ บัวหลวงสีแดง ตะไคร: เตยหอม ใบบัวบก และขม้ินชัน แสดง
ตัวอย7างของจริง ประดับตกแต7งด:วยไม:ประดับสีม7วง และแจกขนมจีนน้ํายาหยวกกล:วย  เมียงกลีบบัว
หลวง น้ําสมุนไพร ตะไคร: และใบเตย  

๖. ประชุมติดตามการดําเนินงาน อพ.สธ.-กฟผ. เข่ือนวชิราลงกรณ ในการประชุม กยว-ฟ. ประจําทุกเดือน 
๗. สนับสนุน อบต.เทศบาล และโรงเรียน รอบ กฟผ.ในการเข:าร7วมสนองพระราชดําริ อพ.สธ. 

- จัดบรรยายให:ความรู:ความเข:าใจในการเข:าร7วมสนองพระราชดําริ อพ.สธ.แก7เทศบาลท7าขนุน  



๓๘ 
 

อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี  เม่ือวันท่ี ๒๙ เดือน กันยายน ป; ๒๕๖๐ 
๙. ต:อนรับและให:ความรู:เข:าใจ ให:กับ โรงไฟฟDาจะนะ ในการเข:าร7วมดําเนินงาน อพ.สธ.-กฟผ. ระหว7างวันท่ี  

๗-๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๐ 
๑๐. ปลูกต:นมเหสักข� ต:นสักสยามินทร� ตามโครงการ “รวมใจภักด์ิ ปลูกมเหสักข�-สักสยามินทร� ถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจ:าอยู7หัว” เม่ือ ๒ เมษายน ๒๕๕๔ จํานวน ๙ ต:น (ตาย ๖ ต:น ปลูกซ7อมช7วงป; ๒๕๕๕ 
จํานวน ๓ ต:น)  เส:นรอบวงประมาณ ๘๘ ซม.  
                                         

ตารางแสดงข:อมูลต:นมเหสักข+ สักสยามินทร+ เข่ือนวชิราลงกรณ 
รหัสต:น ความสูง (ม.) เส:นรอบวง (ซม.) วันท่ีบันทึก 

RSPG-M 0000423 ๑๒ ๙๑ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ 
RSPG-M 0000424 ๑๒ ๑๐๗ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ 
RSPG-M 0000425 ๑๒ ๘๗ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ 
RSPG-M 0000426 ๖* ๗๐ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ 
RSPG-M 0000427 ๑๒ ๙๘ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ 
RSPG-S 0000337 ๑๒ ๘๘ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ 
RSPG-S 0000338 ๑๒ ๘๕ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ 
RSPG-S 0000339 ๑๒ ๘๑ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ 
RSPG-S 0000340 ๑๒ ๘๕ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ 

 
เข่ือนรัชชประภา 
กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ�ทรัพยากร 
๑. ปรับปรุงเส:นทางศึกษาธรรมชาติ และจัดกิจกรรมส7งเสริมให:มีการเข:าศึกษาในเส:นทาง  

- สํารวจและจัดทําเส:นทางศึกษาธรรมชาติใหม7บริเวณปากทางเข่ือน ๑ เส:นทาง  ระยะทาง ๙๕๓ เมตร 
ในพ้ืนท่ีแปลงปลูกรักษาทรัพยากร ดําเนินการเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐ (เตรียมใช:งานป; 
๒๕๖๑) 

- กิจกรรมเดินป9าเส:นทางศึกษาธรรมชาติ ในพ้ืนท่ีปกปBกทรัพยากร อพ.สธ.-กฟผ. เข่ือนรัชชประภา งาน
ค7ายรัชชประภาสานฝBน แบ7งปBนเรียนรู: คณะครูและนักเรียน โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม, โรงเรียน
พนมศึกษา, โรงเรียนมัธยมบ:านทําเนียบ, โรงเรียนบ:านตาขุนวิทยา และโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม ผู:ร7วม
กิจกรรม ๑๖๐ คน เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ 

๒. กิจกรรมให:ความรู: สร:างจิตสํานึกในการอนุรักษ�ทรัพยากร ให:เจ:าหน:าท่ีและอาสาสมัคร อพ.สธ.-กฟผ. 
- บรรยายโครงการ อพ.สธ.-กฟผ. กิจกรรมอําเภอยิ้ม ต.พรุไทย อ.บ:านตาขุน วันท่ี  ๙ มกราคม ๒๕๖๐ 

ผู:ร7วมกิจกรรม ประมาณ ๑๕๐ คน 
- บรรยายโครงการ อพ.สธ.-กฟผ. ในวันเด็กแห7งชาติ เข่ือนรัชชประภา วันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐  
 ผู:ร7วมกิจกรรมประมาณ ๑,๕๐๐ คน 
- บรรยายเรื่องการรักษาทรัพยากรพ้ืนถ่ิน ห:องประชุมเฟfkองฟDา เข่ือนรัชชประภา และสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการรุกขกร ตัดแต7งต:นไม:ใหญ7เพ่ือการบํารุงรักษาและการอนุรักษ� ศาลาตันหยง  
 เข่ือนรัชชประภา วันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ผู:ร7วมอบรม ๔๐ คน 
- บรรยายเรื่องการอนุรักษ�ทรัพยากรพ้ืนถ่ิน งานค7ายรัชชประภาสานฝBน แบ7งปBนเรียนรู: เส:นทางเดินป9า

ศึกษาธรรมชาติเข่ือนรัชชประภา วันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ นักเรียนโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม, 



๓๙ 
 

โรงเรียนพนมศึกษา, โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม, โรงเรียนมัธยมบ:านทําเนียบ และโรงเรียนบ:านตาขุน
วิทยา จํานวนนักเรียน ๑๕๒ คน 

๓. จัดทําสื่อและกิจกรรมเผยแพร7โครงการ อพ.สธ.-กฟผ. 
- กิจกรรมบํารุงรักษาแปลงปลูกป9า ในวันปลูกต:นไม:ประจําป;ของชาติ วันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

ปลูกต:นหลุมพอ, พะยอม, ราชพฤกษ�, พาราซานโต�ส รวม ๕๑๐ ต:น พ้ืนท่ี ๔ ไร7 ผู:ร7วมกิจกรรมรวม 
๔๐ คน  

- ปลูกต:นไม:วันสิ่งแวดล:อมโลก วันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ปลูก ยางนา พะยอม พาราซานโต�ส หญ:าแฝก 
เตยหอม ข7า ตะไคร: ตะไคร:หอม รวม ๔๐๐ ต:น พ้ืนท่ี ๓ ไร7 ผู:ร7วมกิจกรรม ๒๐๐ คน ณ สนามกอล�ฟ
เข่ือนรัชชประภา 

- กิจกรรมปลูกต:นตะเคียนหิน “คืนตะเคียนหินสู7ถ่ินเดิม” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ 
พระนางเจ:าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี ๙ วันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐  ปลูกต:นตะเคียนหิน 
๓๐๐ ต:น ในพ้ืนท่ีปกปBกทรัพยากร เข่ือนรัชชประภา 

- กิจกรรมปลูกต:นพยุง จํานวน ๔๐ ต:น ร7วมกับคณะศาลจังหวัดสุราษฎร�ธานี ในพ้ืนท่ีปลูกรักษา
ทรัพยากร เข่ือนรัชชประภา วันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ 

- บริษัทฟDาเพียงดิน  ถ7ายทําวีดีทัศน�โครงการ อพ.สธ.-กฟผ. เข่ือนรัชชประภา โครงการอนุรักษ�ทุเรียน
พ้ืนเมืองคลองแสง ชุมชนบ:านเขาเทพพิทักษ� และโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม, กิจกรรมปลูกต:นไม:
โรงเรียนบ:านเขาเทพพิทักษ� ,เส:นทางเดินป9าศึกษาธรรมชาติ อพ.สธ.-กฟผ. เข่ือนรัชชประภา  
วันท่ี ๑๕-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

- สานเสวนาเกษตรอินทรีย� การท7องเท่ียวเชิงนิเวศ ร7วมกับชุมชน ม.๑ ต.เขาพัง กลุ7มอนุรักษ�ทุเรียน
คลองแสง เม่ือวันท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐   

- ให:ความรู:โครงการ อพ.สธ. โรงเรียนวัดธัญญาราม วันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 
- บรรยายให:ความรู:โครงการ อพ.สธ. แก7คณะทํางาน อพ.สธ.-กฟผ. โรงไฟฟDากระบ่ี ท่ีเข่ือนรัชชประภา 

วันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๐ 
- แลกเปลี่ยนข:อมูลโครงการ อพ.สธ. กับคณะทํางาน อพ.สธ.-กฟผ. โรงไฟฟDาจะนะ ท่ีโรงไฟฟDาจะนะ 

วันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
- ร7วมกิจกรรมอนุรักษ�วัฒนธรรมลุ7มน้ําคลองแสง จัดนิทรรศการอนุรักษ�ทุเรียนคลองแสง วัดเขาพัง 

วันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
- ลงนามความตกลงร7วมมืองานวิจัยอนุรักษ�ทุเรียนคลองแสง มหาวิทยาลัยสงขานครินทร�  

วันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ หัวหน:าคณะทํางานวิจัย ศ.ดร.จรัสศรี นวลศรี 
- นําคณะทํางาน อพ.สธ.-กฟผ. ศึกษาดูงาน พ้ืนท่ีแปลงปลูกไม:เศรษฐกิจ  วันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ 

๔. ร7วมจัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. จ.สระบุรี 
- จัดนิทรรศการ  โครงการอนุรักษ�ทุเรียนคลองแสง วันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ - ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
- พ้ืนท่ีนิทรรศการ ๑๕๐ ตารางเมตร 
- บอร�ดข:อมูลทุเรียนคลองแสง จํานวน ๓ บอร�ด 
- จัดแสดงตัวอย7างผล ใบ เมล็ด ทุเรียนคลองแสง ดองแอลกอฮอล� ใส7โหลแก:วใส  
- จัดสวนต:นทุเรียนคลองแสง, ต:นกล:าทุเรียนคลองแสงเพาะเมล็ด, ต:นทุเรียนคลองแสงขยายพันธุ�ด:วย

การเสียบยอด 
- จัดต:นไม:พืชผักและสมุนไพรพ้ืนบ:านประกอบ เช7น หมากสง, ผักเหมียง, ขม้ินชันเขาวง, ว7านค:างคาว

ดํา และปลูกไม:ดอกไม:ประดับสีม7วง 



๔๐ 
 

- แจกข:าวเหนียวทุเรียน, ทุเรียนกวน และไอศครีมทุเรียน แก7ผู:เยี่ยมชมนิทรรศการ 
๕. ประชุมติดตามการดําเนินงาน  อพ.สธ.-กฟผ. 

- ประชุมรายงานความคืบหน:า อพ.สธ.-กฟผ.เข่ือนรัชชประภา ในการประชุมกอง จํานวน ๑๒ ครั้ง 
– ประชุมการดําเนินงาน อพ.สธ.-กฟผ. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ ท่ีเข่ือนรัชชประภา วันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ 

๖. ปลูกต:นมเหสักข� ต:นสักสยามินทร� ตามโครงการ “รวมใจภักด์ิ ปลูกมเหสักข�-สักสยามินทร� ถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจ:าอยู7หัว” เม่ือ ๒ เมษายน ๒๕๕๔  จํานวน ๙ ต:น เส:นรอบวงประมาณ ๘๔.๑๑ ซม. ความ
สูงเฉลี่ย ๑๕.๑๙ เมตร (ข:อมูลสํารวจ ณ วันท่ี ๒๑ ธันวามคม ๒๕๖๐) 
 

ตารางแสดงข:อมูลต:นมเหสักข+ สักสยามินทร+ เข่ือนรัชชประภา 
พ้ืนท่ีสนองพระราชดําริฯ      รหัสต:น ความสูง(ม.) เส:นรอบวง(ซม.)          วันท่ีบันทึก 

เข่ือนรัชชประภา RSPG-M0000418 ๑๘.๐๕ ๑๑๔ ๒๑ ธ.ค.๒๕๖๐ 
 RSPG-M0000419 ๑๕.๒๘ ๙๒ ๒๑ ธ.ค.๒๕๖๐ 
 RSPG-M0000420 ๑๕.๓๗ ๗๓ ๒๑ ธ.ค.๒๕๖๐ 
 RSPG-M0000421 ๑๓.๗๖ ๖๐ ๒๑ ธ.ค.๒๕๖๐ 
 RSPG-M0000422 ๑๕.๖๘ ๗๗ ๒๑ ธ.ค.๒๕๖๐ 
 RSPG-S0000333 ๑๕.๔๔ ๘๙ ๒๑ ธ.ค.๒๕๖๐ 
 RSPG-S0000334 ๑๔.๔๑ ๙๑ ๒๑ ธ.ค.๒๕๖๐ 
 RSPG-S0000335 ๑๓.๒๒ ๗๐ ๒๑ ธ.ค.๒๕๖๐ 
 RSPG-S0000336 ๑๕.๔๖ ๙๑ ๒๑ ธ.ค.๒๕๖๐ 

เฉล่ีย  ๑๕.๑๙ เมตร ๘๔.๑๑ ซม. ณ ๒๑ธ.ค.๒๕๖๐ 
 
เข่ือนบางลาง 
กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ�ทรัพยากร 
๑. ร7วมจัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ โครงการ อพ.สธ.-กฟผ. 

- คณะทํางาน โครงการ อพ.สธ.-กฟผ. พร:อมด:วยผู:ปฏิบัติงานแผนกบํารุงรักษาโยธา กองโรงไฟฟDาเข่ือน
บางลาง เดินทางไปเข:าร7วมจัดนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล:นมีให:เห็น  

 วันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน – ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย จ.สระบุรี 
๒. เส:นทางศึกษาธรรมชาติ  มี ๒ เส:นทาง ระยะทาง ๒ กิโลเมตร 

- ปรับปรุงเส:นทางศึกษาธรรมชาติ จํานวน ๒ เส:นทาง โดยการถางป9าและกําจัดวัชพืช บริเวณรอบๆ
ทางเดินเท:า (เช7นจัดทําปDายแสดงจํานวน ๑๐ ปDาย จัดทําปDายบอกทาง ปลูกพรรณไม:เสริมในเส:นทาง 
จํานวน  ๘ ชนิด รวมจํานวน ๒๐ ต:น) 

- นําคณะโรงเรียน ๑๔ โรงเรียน เข:าศึกษาในเส:นทางศึกษาธรรมชาติ จํานวน ๗๐๐ คน เม่ือวันท่ี   
 ๒๓-๒๘  กุมภาพันธ� ๒๕๖๐ 

๓. ประชาสัมพันธุ�เผยแพร7 โครงการ อพ.สธ.-กฟผ.  
- เพาะกล:าพรรณไม: ต:นแค สําหรับแจกจ7ายผู:สนใจนําไปปลูก จํานวน ๓๐ ต:น  
- ปลูกต:นมเหสักข� ต:นสักสยามินทร� ตามโครงการ “รวมใจภักด์ิ ปลูกมเหสักข�-สักสยามินทร� ถวาย

พระบาทสมเด็จพระเจ:าอยู7หัว” เม่ือ ๒ เมษายน ๒๕๕๔ จํานวน ๙ ต:น ตายจํานวน ๑ ต:นวัดความสูง
เม่ือ ๒๙ กัยยายน ๒๕๖๐ ความสูงเฉลี่ย ๑๒.๑๗ เมตร 



๔๑ 
 

ตารางแสดงข:อมูลต:นมเหสักข+ สักสยามินทร+ เข่ือนบางลาง 
 

                  รหัสต:น   ความสูง (ซม.) วันท่ีบันทึก 
มเหสักข�  RSPG-M ๐๐๐๐๔๐๙ ความสูง ๑๔.๙๕ ม. ๒๙ ก.ย.๖๐ 
มเหสักข�  RSPG-M ๐๐๐๐๔๑๑ ความสูง ๑๖.๒๒ ม. ๒๙ ก.ย.๖๐ 
มเหสักข�  RSPG-M ๐๐๐๐๓๒๖ ความสูง ๑๑.๑๗ ม. ๒๙ ก.ย.๖๐ 
มเหสักข�  RSPG-M ๐๐๐๐๔๐๘ ความสูง ๑๐.๓๐ ม. ๒๙ ก.ย.๖๐ 
มเหสักข�  RSPG-M ๐๐๐๐๓๒๘ ความสูง ๙.๙๘ ม. ๒๙ ก.ย.๖๐ 
มเหสักข�  RSPG-M ๐๐๐๐๓๒๕ ความสูง ๑๐.๑๐ ม. ๒๙ ก.ย.๖๐ 
มเหสักข�  RSPG-M ๐๐๐๐๔๑๐ ความสูง ๑๔.๒๐ ม. ๒๙ ก.ย.๖๐ 
มเหสักข�  RSPG-M ๐๐๐๐๓๒๗ ความสูง ๑๐.๕๙ ม. ๒๙ ก.ย.๖๐ 
มเหสักข�  RSPG-M ๐๐๐๐๔๑๒ ตาย - 

 
เข่ือนอุบลรัตน+ 
กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ�ทรัพยากร 
๑. เปcดศูนย�เรียนรู: ยางนา : ต:นไม:ของพ7อ   

- วันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เปcดศูนย�เรียนรู:ยางนา : ต:นไม:ของพ7อ เนื่องในวันครบรอบ ๕๑ ป; รัฐพิธีเปcด
เข่ือนอุบลรัตน�  โดยคณะวิจัย โครงการยางนาบูรณาการ เสนอผลงานวิจัย, สาธิตการเจาะ กลั่น
น้ํามันยางนา และทดสอบน้ํามันยางนากับเครื่องยนต�ดีเซล ท้ังมีการทดลองเติมน้ํามันยางนาแทน
น้ํามันดีเซลในรถยนต� กฟผ.,  จัดแสดงบอร�ดการอนุรักษ�ยางนาของเข่ือนอุบลรัตน�, ความเป(นมาของ
ยางนา ต:นไม:พระราชทานกับหน7วยงาน กฟผ. มีผู:ร7วมกิจกรรมประมาณ ๑๕๐ คน 

- วันท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ต:อนรับคณะผู:นําชุมชน ต.บ:านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก7น จํานวน ๕๐ 
คน เข:าเยี่ยมชมศูนย�เรียนรู:ยางนา : ต:นไม:ของพ7อ และรับฟBงการบรรยายเก่ียวกับการอนุรักษ�ไม:ยาง
นาของเข่ือนอุบลรัตน�  

- วันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ต:อนรับคณะ อบต.เวียงเก7า อ.ภูเวียง จ.ขอนแก7น จํานวน ๔๐ คน เข:า
เยี่ยมชมศูนย�เรียนรู:ยางนา : ต:นไม:ของพ7อ และรับฟBงการบรรยายเก่ียวกับการอนุรักษ�ไม:ยางนาของ
เข่ือนอุบลรัตน� 

  ๒. จัดกิจกรรมปลูกต:นไม: 
๒.๑ ปลูกป9าในพ้ืนท่ีเข่ือนอุบลรัตน� 
- วันท่ี ๗ มกราคม ๒๕๖๐ นักเรียนโรงเรียนนครขอนแก7น จ.ขอนแก7น ปลูกต:นยางนาในพ้ืนท่ีปลูก

รักษาทรัพยากร อพ.สธ.-กฟผ. จํานวน ๓๐ ต:น 
- วันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ� ๒๕๖๐ นักศึกษาคณะนิติศาสตร� มหาวิทยาลัยขอนแก7น ทํากิจกรรมปลูกป9า

รักษาสิ่งแวดล:อม ณ บริเวณพ้ืนท่ีปลูกรักษาทรัพยากร อพ.สธ.-กฟผ.เข่ือนอุบลรัตน� (สวนสน) โดย
ปลูกต:นยางนา ๖๕ ต:น และต:นดีปลี ๓๔ ต:น รวมท้ังสิ้น ๙๙ ต:น 

- วันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ปลูกต:นยางนาในพ้ืนท่ีอนุรักษ�ต:นยางนา เนื่องในวาระครบรอบ ๕๑ ป;  
รัฐพิธีเปcดเข่ือนอุบลรัตน� จํานวน ๘๙ ต:น 

- วันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ปลูกต:นยางนาเนื่องในวันสิ่งแวดล:อมโลกบริเวณริมถนนเข:าเข่ือนอุบลรัตน� 
จํานวน ๕๗ ต:น 
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- วันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร� มหาวิทยาลัยขอนแก7น ปลูกยางนาเพ่ือ
การอนุรักษ� บริเวณพ้ืนท่ีปลูกรักษาทรัพยากร อพ.สธ.-กฟผ.เข่ือนอุบลรัตน� (สวนไม:ในวรรณคดี) 
จํานวน ๑๕๐ ต:น 

- วันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายอุทาน พันโภคา กยอ-ฟ. หัวหน:าคณะทํางาน อพ.สธ.-กฟผ.เข่ือน
อุบลรัตน� นําลูกจ:างงานบํารุงรักษาบริเวณเข่ือนอุบลรัตน� ร7วมปลูกยางนาในพ้ืนท่ีปกปBกทรัพยากร 
อพ.สธ.-กฟผ. หัวงานฝBkงขวาเข่ือนอุบลรัตน� จํานวน ๒๐๐ ต:น พ้ืนท่ีประมาณ ๒ ไร7 

- วันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ผู:ปฏิบัติงาน, ลูกจ:าง อฟอ.เข่ือนอุบลรัตน� พร:อมด:วยคณะครูนักเรียน
โรงเรียน อบร. ร7วมกิจกรรมปลูกป9าเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันแม7แห7งชาติ ประจําป; ๒๕๖๐ โดยมี
นายอําเภออุบลรัตน� เป(นประธาน  ปลูกยางนา ๕๐๐ ต:น พะยูง ๒๕๐ ต:น และมะค7าโมง ๑๐๐ ต:น 
รวม ๘๕๐ ต:น ในพ้ืนท่ีปกปBกทรัพยากร อพ.สธ.-กฟผ. หัวงานฝBkงขวาเข่ือนอุบลรัตน� คิดเป(นพ้ืนท่ี
ประมาณ ๑๐ ไร7 

- วันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ปลูกต:นราชพฤกษ�บริเวณเข่ือนอุบลรัตน� ในโครงการขับเคลื่อนวาระจังหวัด
ขอนแก7น “ขอนแก7น ดินแดนแห7งเสียงแคนดอกคูน” โดยได:รับการสนับสนุนต:นราชพฤกษ� ขนาด Ø 
๑ นิ้ว สูง ๒.๐ – ๒.๕ เมตร จํานวน ๕๐ ต:น จากจังหวัดขอนแก7น 

๒.๒  สนับสนุนกิจกรรมปลูกป9านอกพ้ืนท่ีเข่ือนอุบลรัตน� 
- วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ร7วมกับโรงเรียนผู:สูงอายุเทศบาลตําบลโนนสัง จัดโครงการ ใส7ใจ

สิ่งแวดล:อม “ปลูกต:นไม:เฉลิมพระเกียรติฯ”  ณ  ศูนย�เรียนรู:เศรษฐกิจพอเพียงโป9งสุทธิ   ต.โนนสัง  
อ.โนนสัง จ.หนองบัวลําภู โดยสนับสนุนกล:าไม:พร:อมปลูกไม:ยางนา ๑๐๐ ต:น พะยูง ๑๐๐ ต:น  
มะค7าโมง ๑๐๐ ต:น  มะขามปDอม ๑๐๐ ต:น  รัง ๕๐ ต:น  รวม ๔๕๐ ต:น พ้ืนท่ีประมาณ ๑๐ ไร7 

- วันท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ร7วมกิจกรรมโครงการ สธ.ปลูกป9า “รวมใจทําดีเพ่ือพ7อ” ณ โรงเรียนบ:าน
โนนศิลาราศรี สพป.ขอนแก7น เขต ๔  ต.ศรีสุขสําราญ  อ.อุบลรัตน� จ.ขอนแก7น โดยปลูกยางนา ๓๐๐ 
ต:น พ้ืนท่ีประมาณ ๒ ไร7 

- วันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กฟผ.เข่ือนอุบลรัตน� ร7วมกับชุมชนบ:านห:วยยาง “ปลูกยางนา ณ ห:วยยาง
น:อย” โดย นายอุทาน พันโภคา กยอ-ฟ. พร:อมคณะทํางานโครงการปลูกป9า อฟอ. พร:อมจิตอาสาคน
รักษ�ป9าเข่ือนอุบลรัตน� ร7วมกับชาวบ:านห:วยยาง ต.ทุ7งโป9ง อ.อุบลรัตน� จ.ขอนแก7น บริเวณริมห:วยยาง
น:อย ความยาวประมาณ ๓ ก.ม.  คิดเป(นพ้ืนท่ีประมาณ ๓๐ ไร7  มี นายณัฐภัทร พลอยสุภา 
นายอําเภออุบลรัตน� เป(นประธานพิธี และร7วมปลูกยางนา ๓,๐๐๐ ต:น พร:อมแจกกล:ายางนาแก7ผู:ร7วม
กิจกรรมอีก ๑,๐๐๐ ต:น 

- วันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐  ปลูกยางนา ณ เฮือนดินตีนภู วนเกษตรอินทรีย� วิถีคนกับควาย บ:าน 
ซับแดง อ.โคกโพธิ์ชัย จ.ขอนแก7น ร7วมกับศิลปcนเพลงชีวิต นิด ลายสือ, ไฝ สันติภาพ, เล็ก อเล็งญา ซ่ึง
เป(นศูนย�เรียนรู:วิถีเกษตรอินทรีย�ของ อาจารย�สมคิด สิงสง โดยปลูกยางนา ๓๐๐ ต:น รวมพ้ืนท่ี
ประมาณ ๔ ไร7   และมอบกล:ายางนา ๓๗๐ ต:น เพ่ือแจกจ7ายพ่ีน:องเกษตรกรท่ีสนใจ 

- วันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ร7วมปลูกยางนา ณ พ้ืนท่ีป9าสาธารณประโยชน�บ:านหนองสระ ต.บ:านกง 
อ.หนองเรือ จ.ขอนแก7น ในกิจกรรมปลูกยางนาเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระเจ:าอยู7หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล รัชกาลท่ี ๑๐ โดยมี นายประจวบ  
รักแพทย� นายอําเภอหนองเรือ เป(นประธานพิธีปลูกยางนา และ กฟผ.เข่ือนอุบลรัตน� สนับสนุนกล:า
ยางนา จํานวน ๑,๐๐๐ ต:น พ้ืนท่ีประมาณ ๑๐ ไร7 

๓. ร7วมจัดนิทรรศการงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. จ.สระบุรี 
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- ร7วมจัดนิทรรศการ อพ.สธ.-กฟผ.เข่ือนอุบลรัตน�  ในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ "ทรัพยากร
ไทย : ศักยภาพมากล:นมีให:เห็น" ครั้งท่ี ๙ ระหว7างวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน – ๔ ธันวาคม  ๒๕๖๐ ณ 
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย สระบุรี  โดยการจัดบอร�ด จํานวน ๔ บอร�ด (๑) บอร�ดศูนย�เรียนรู:ยางนา : 
ต:นไม:ของพ7อ  (๒) บอร�ดเส:นทางเดินศึกษาธรรมชาติในพ้ืนท่ีปลูกรักษาทรัพยากร (เขาน:อย) เข่ือน
อุบลรัตน�  (๓) บอร�ดแสดงลักษณะทางพฤกษศาสตร� พรรณไม:วงศ�ยาง ๕ ชนิด  (๔)  บอร�ดคุณค7า
ทางสมุนไพร  และการใช:ประโยชน�พรรณไม:วงศ�ยาง ๕ ชนิด  คือ ยาง  

 (ยางนา),  แคน (ตะเคียนทอง),  กุง (พลวง),  ซาด (ยางเหียง),  สะแบง (ยางกราด)  จําลองป9าดิบ
แล:งผืนป9าอีสาน  แสดงนวัตกรรม หม:อกลั่นน้ํามันยางนา จากงานวิจัยโครงการยางนาบูรณาการ 
มหาวิทยาลัยขอนแก7น  แจก ตัวอย7างสบู7ต:นตะเคียนทองจากงานวิจัยฯ, เอกสารแผ7นพับไม:วงศ�ยาง ๕ 
ชนิด, แผ7นพับโครงการยางนาบูรณาการ,  แผ7นพับกิจกรรม อพ.สธ.-กฟผ.   และแจกกล:าไม:ยางนา 
๔,๐๐๐ ต:น  พะยูง ๑,๐๐๐ ต:น  ราชพฤกษ� ๕๐๐ ต:น รวม ๕,๕๐๐ ต:น     

๔. ประชุมติดตามการดําเนินงาน  อพ.สธ.-กฟผ. 
- ประชุมคณะอนุกรรมการ โครงการ อพ.สธ.-กฟผ. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ ท่ี สนก. กฟผ.  
 วันท่ี ๒๗-๒๙  มิถุนายน ๒๕๖๐ 
- ประชุมคณะอนุกรรมการ โครงการ อพ.สธ.-กฟผ. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ ท่ี สนก. กฟผ.  

วันท่ี ๓ สิงหาคม  
- ประชุมคณะ อพ.สธ.-กฟผ ฟอ. วันท่ี ๓๑  สิงหาคม ๒๕๖๐  ท่ีเข่ือนอุบลรัตน� 

๕. ปลูกต:นมเหสักข� ต:นสักสยามินทร� ตามโครงการ “รวมใจภักด์ิ ปลูกมเหสักข�-สักสยามินทร� ถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจ:าอยู7หัว” เม่ือ ๒ เมษายน ๒๕๕๔  จํานวน ๙ ต:น เส:นรอบวงเฉลี่ย ประมาณ ๓๗.๘ ซม.  
 

ตารางแสดงข:อมูลต:นมเหสักข+ สักสยามินทร+ เข่ือนอุบลรัตน+ 
     พ้ืนท่ีสนองพระราชดําริฯ         รหัสต:น ความสูง(ม.)            เส:นรอบวง(ซม.)          วันท่ีบันทึก 

เข่ือนอุบลรัตน� RSPG-M0000469 -  ๓๔.๗  ๒๕ ธ.ค. ๖๐ 
 RSPG-M0000470 -  ๔๙.๕ ๒๕ ธ.ค. ๖๐ 
  RSPG-M0000471 -  ๔๒.๓  ๒๕ ธ.ค. ๖๐ 
  RSPG-M0000472 -  ๕๑.๗  ๒๕ ธ.ค. ๖๐ 
  RSPG-M0000473 -  ๔๗.๒  ๒๕ ธ.ค. ๖๐ 
  RSPG-S0000385 -  ๔๔.๙ ๒๕ ธ.ค. ๖๐ 
  RSPG-S0000386 -  ๓๖.๑ ๒๕ ธ.ค. ๖๐ 
  RSPG-S0000387 -  ๓๒.๕  ๒๕ ธ.ค. ๖๐ 
  RSPG-S0000388 - ๓๐.๕ ๒๕ ธ.ค. ๖๐ 

เส:นรอบวงเฉล่ีย (ซม.) ๔๑.๐ ซม.  
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 
 

เข่ือนสิรินธร 
กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ�ทรัพยากร 
๑. จัดอบรมให:ความรู:  

- วันท่ี ๒-๓  สิงหาคม ๒๕๖๐ อบรมโครงการเยาวชนรักษ�สิ่งแวดล:อม เพ่ือเรียนรู:ความสําคัญและ
ประโยชน�ของพันธุ�ไม:ป9า โดยมีปราชญ�ชาวบ:านเป(นผู:แนะนําให:ความรู: ให:กับ    นักเรียนจากโรงเรียน
สิรินธรวิทยานุสรณ� จํานวน ๗๐ คน และนักเรียนจากโรงเรียนเบ็ตต้ี ดูเมน ๒ ช7องเม็ก จํานวน ๖๐ 
คน   

๒. จัดกิจกรรมปลูกต:นไม: 
- ปลูกต:นไม: ในโอกาสวันคล:ายพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

        ๖๐ พรรษา ภายในสวนสิรินธร จํานวน ๖๓ ต:น 
- ปลูกต:นไม:เนื่องในวันวิสาขบูชา และวันพืชมงคล ภายในเข่ือนสิรินธร จํานวน ๑๘๐ ต:น 
- ปลูกต:นไม: โดยคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยบุรีรัมย� ภายในพ้ืนท่ี โครงการ    

       อพ.สธ.-กฟผ พ้ืนท่ีเข่ือนสิรินธร จํานวน ๓๐๐ ต:น   
- ปลูกต:นไม: โดยผู:ว7าการการไฟฟDาฝ9ายผลิตแห7งประเทศไทย พร:อมด:วยผู:บริหารร7วมกันปลูกต:นยางนา 

ภายในสวนสิรินธร จํานวน ๕ ต:น 
- ปลูกต:นไม: เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ:าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี ๙   

จํานวน ๘๖ ต:น 
- การปลูกกล:ายางนาถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเนื่องในวันเฉลิมพระ 

       ชนมพรรษาสมเด็จพระเจ:าอยู7หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ในวันท่ี ๒๘ กรกฎาคม 
๒๕๖๐ 

- สนับสนุนต:นกล:ายางนา กิจกรรมปลูกต:นยางนา ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช และเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ:าอยู7หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร 
เทพยวรางกูร ในวันท่ี ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๐ จํานวน ๑๙๙ ต:น ณ บริเวณหัวงานเข่ือนสิรินธร  
ถํ้ายายอุ7น  

- กิจกรรมปลูกต:นไม:ตะเคียนทอง จํานวน ๓๐๐ ต:น  โดยคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร) 
๓. ร7วมจัดนิทรรศการงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. จ.สระบุรี 

- ร7วมจัดนิทรรศการ อพ.สธ.-กฟผ.ในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ "ทรัพยากรไทย : ศักยภาพ
มากล:นมีให:เห็น" ครั้งท่ี ๙ ระหว7างวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน – ๔ ธันวาคม  ๒๕๖๐ ณ จุฬาลงกรณ�
มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี  นําแสดงจัดบอร�ด แสดงลักษณะทางพฤกษศาสตร�ของพืช ได:แก7 ขม้ิน
ต:น 

 - แสดงตัวอย7างของจริง สาธิตการทํายาจากขม้ินต:น  
๔. ประชุมติดตามการดําเนินงาน  อพ.สธ.-กฟผ. 

- ประชุมคณะอนุกรรมการ โครงการ อพ.สธ.-กฟผ. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ ท่ี สนก. กฟผ.  
        วันท่ี ๒๗-๒๙  มิถุนายน ๒๕๖๐ 

- ประชุมคณะอนุกรรมการ โครงการ อพ.สธ.-กฟผ. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ ท่ี สนก. กฟผ.เม่ือวันท่ี ๓ 
สิงหาคม ๒๕๖๐ 

- ประชุมคณะ อพ.สธ.-กฟผ. ฟอ. วันท่ี ๓๑  สิงหาคม ๒๕๖๐  ท่ีเข่ือนอุบลรัตน� 
๕. จัดทําและปรับปรุงเส:นทางศึกษาธรรมชาติ และจัดกิจกรรมส7งเสริมให:มีการเข:าศึกษาในเส:นทาง 
  - การปรับปรุงเส:นทางศึกษาธรรมชาติ อยู7ระหว7างดําเนินการ ๓.๒ กิโลเมตร 



๔๕ 
 

๖. ปลูกต:นมเหสักข� ต:นสักสยามินทร� ตามโครงการ “รวมใจภักด์ิ ปลูกมเหสักข� - สักสยามินทร� ถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจ:าอยู7หัว” เม่ือ ๒ เมษายน ๒๕๕๔ จํานวน ๙ ต:น เส:นรอบวงประมาณ ๑๙.๔๐ ซม. 

 
ตารางแสดงข:อมูลต:นมเหสักข+ สักสยามินทร+ เข่ือนสิรินธร 

 
พ้ืนท่ีสนองพระราชดําริฯ           รหัสต:น  ความสูง(ม.)  เส:นรอบวง(ซม.)     วันท่ีบันทึก 

เข่ือนสิรินธร RSPG-M0000459 ๔.๐  ๒๒ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
  RSPG-M0000460 ๐.๔๐ ๒.๕ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
  RSPG-M0000461 ตาย  ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
  RSPG-M0000462 ๔.๓๐ ๑๗ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
  RSPG-M0000463 ตาย  ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
  RSPG-S0000377 ๔.๙๐ ๓๐ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
  RSPG-S0000378 ตาย  ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
  RSPG-S0000379 ตาย  ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
  RSPG-S0000380 ๒.๓๐ ๒๕.๕ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

 
เข่ือนจุฬาภรณ+ - ห:วยกุ�ม 
กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ�ทรัพยากร   
๑.  ปรับปรุงเส:นทางศึกษาธรรมชาติ มี ๑ เส:นทาง ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร 
๒. อพ.สธ.-กฟผ. ได:เข:าสํารวจทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปBกทรัพยากรเข่ือนจุฬาภรณ� อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 
ประจําป;๒๕๕๙–๒๕๖๐ เป(นระยะเวลา ๑ ป; (ต้ังแต7เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙–เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๐)
ดําเนินงานร7วมกันระหว7าง กฟผ. เข่ือนจุฬาภรณ� โครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 
อพ.สธ. มหาวิทยาลัยขอนแก7น  (มข.) มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) และ
ปราชญ�ชาวบ:าน ดําเนินการเข:าสํารวจทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปBกทรัพยากรเข่ือนจุฬาภรณ� 

ครั้งท่ี ๒ ระหว7างวันท่ี   ๗ - ๑๐   มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ครั้งท่ี ๓ ระหว7างวันท่ี  ๑๘ – ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ครั้งท่ี ๔ ระหว7างวันท่ี    ๕ - ๘    กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๓. ร7วมจัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. 
- ร7วมจัดนิทรรศการ อพ.สธ.-กฟผ.เข่ือนจุฬาภรณ�และห:วยกุ7ม ในการประชุมวิชาการชมรมคณะ

ปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งท่ี ๘ "ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล:นมีให:เห็น" ระหว7างวันท่ี  
๒๙ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย�เครือข7ายการเรียนรู:เพ่ือภูมิภาค จุฬาลงกรณ�
มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี นําแสดง พืชข:าวเย็นเหนือ   สรรพคุณยา จัดบอร�ด แสดงลักษณะทาง
พฤกษศาสตร�ของพืช ได:แก7 พืชโบราณ ๓๒๕ ล:านป; หญ:าถอดปล:อง สามร:อยยอด และพรรณพืช
ต7างๆ บอร�ดสัตว�ท่ีพบเห็นในเข่ือนจุฬาภรณ� 

๔. ประชุมติดตามการดําเนินงาน  อพ.สธ.-กฟผ. 
- ประชุมติดตามงาน อพ.สธ.-กฟผ.เข่ือนจุฬาภรณ� ในการประชุมกอง จํานวน ๑๒ ครั้ง ๑ ครั้ง/เดือน 

๕. ดําเนินงานอ่ืน ๆ  
- วันท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ จัดกิจกรรมปลูกต:นไม:เนื่องในงานสัปดาห�แห7งการรณรงค�รักษ�สิ่งแวดล:อม 

กฟผ. ป; ๒๕๖๐ ภายใต:แนวคิด “กฟผ. ลดร:อน รักษ�โลก” 



๔๖ 
 

- วันท่ี  ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๖๐ ร7วมสร:างฝายชะลอน้ําร7วมกับชุมชน ตําบลกุดยม อําเภอภูเขียว  
จังหวัดชัยภูมิ 

- วันท่ี  ๕ กันยายน  ๒๕๖๐ กิจกรรมเปcดบ:านให:ผู:มีส7วนได:เสียเยี่ยมชมกิจการ กฟผ. และปลูกต:นกาแฟ
เพ่ือสุขภาพ 

- วันท่ี  ๒๗  สิงหาคม ๒๕๖๐ ผู:บริหารและผู:ปฏิบัติงาน กฬอ-ฟ. ร7วมใจปลูกต:นดาวเรือง เพ่ือน:อม
ถวายเป(นพระราชกุศลแสดงออกถึงความจงรักภักดี 

- วันท่ี ๘  กันยายน ๒๕๖๐ มอบดอกดาวเรืองให:กับ สภ.ห:วยยาง และร7วมปลูกดอกดาวเรือง บริเวณ
หน:าปDาย สภ.ห:วยยาง 

- วันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ร7วมโครงการความสุขจากพ7อสู7ผืนแผ7นดิน เพ่ือนําจิตอาสาเราทําความดี     
ด:วยหัวใจ สร:างฝายมีชีวิตทําสาธารณประโยชน�ต7อชุมชนในพ้ืนท่ี อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 

๑๐. ปลูกต:นมเหสักข� ต:นสักสยามมินทร� ตามโครงการ “รวมใจภักด์ิ ปลูกมเหสักข�-สักสยามมินทร� ถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจ:าอยู7หัว” เม่ือ ๒ เมษายน ๒๕๕๔ จํานวน ๗ ต:น 

 
ตารางแสดงข:อมูลต:นมเหสักข+ สักสยามินทร+ เข่ือนจุฬาภรณ+ 

                      รหัสต:น 
  ความสูง 
     (ม.) 

เส:นรอบวง 
   (ซม.) 

      วันท่ีบันทึก 

มเหสักข�  RSPG-M ๐๐๐๐๔๒๓ ๒ เมตร ๗๐ ซม.  ๑๑ ซม. ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
มเหสักข�  RSPG-M ๐๐๐๐๔๒๔ ๕ เมตร ๑๓ ซม.  ๑๙ ซม. ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
มเหสักข�  RSPG-M ๐๐๐๐๔๒๕ ๔ เมตร ๒๖ ซม.  ๑๕ ซม.  ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
มเหสักข�  RSPG-M ๐๐๐๐๔๒๖ ๓ เมตร ๑๘ ซม.  ๑๗ ซม.  ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
มเหสักข�  RSPG-M ๐๐๐๐๔๒๗ ๔ เมตร ๑๖ ซม.  ๑๗ ซม.  ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
สยามมินทร� RSPG-S ๐๐๐๐๓๓๗ ๗ เมตร ๓๒ ซม.  ๒๔ ซม.  ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
สยามมินทร� RSPG-S ๐๐๐๐๓๓๘ ๑๐ เมตร  ๓๘ ซม.  ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
สยามมินทร� RSPG-S๐๐๐๐๓๑๕ ตาย  ตาย  ๒๘ กันยายน ๒๕๕๖ 
สยามมินทร� RSPG-S๐๐๐๐๓๑๖ ตาย ตาย ๒๘ กันยายน ๒๕๕๖ 

 
เข่ือนน้ําพุง 
กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ�ทรัพยากร   
๑. บํารุงรักษาเส:นทางศึกษาธรรมชาติ  มี ๑ เส:นทาง  ระยะทาง ๑,๒๐๐ เมตร 
๒. ร7วมจัดนิทรรศการ อพ.สธ.-กฟผ ในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ "ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล:นมี

ให:เห็น" ครั้งท่ี ๙ ระหว7างวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน – ๔ ธันวาคม  ๒๕๖๐ ณ ศูนย�เรียนรู:เพ่ือภูมิภาค
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี นําแสดง พืชสมุนไพร โดยใช:ลูกประคบ จัดบอร�ด แสดงลักษณะ
ทางพฤกษศาสตร�ของพืช แสดงตัวอย7างของจริง ประดับตกแต7งด:วยไม:ประดับ ข:อมูลพ้ืนท่ี อพสธ.-กฟผ.  
เข่ือนน้ําพุง 

๓. วันท่ี ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ กฟผ.เข่ือนน้ําพุง ร7วมกับสํานักจัดการทรัพยากรป9าไม:ท่ี ๖ สาขานครพนม โดย
ศูนย�ป9าไม:จังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมปลูกป9าเนื่องในวันต:นไม:ประจําป;ของชาติ (วันวิสาขบูชา ของทุกป;)  
ณ พ้ืนท่ีโครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 



๔๗ 
 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดําริโดย กฟผ.เข่ือนน้ําพุง โดยมีพลตรี
สุขพัฒน�สณฑ� สุขสร:อย ผบ.มทบ.๒๙ เป(นประธานในพิธี ในการนี้ มี นอภ.ภูพาน หน.ส7วนราชการ 
ภาคเอกชน ชุมชน เข:าร7วมกิจกรรม 

๔. ปลูกต:นมเหสักข� ต:นสักสยามินทร� ตามโครงการ “รวมใจภักด์ิ ปลูกมเหสักข�-สักสยามินทร� ถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจ:าอยู7หัว” เม่ือ ๒ เมษายน ๒๕๕๔  จํานวน ๙ ต:น คงเหลือ ๕ ต:น  

 
ตารางแสดงข:อมูลต:นมเหสักข+ สักสยามินทร+ เข่ือนน้ําพุง 

 
รหัสต:น ความสูง (ม.) เส:นรอบวง (ซม.) วันท่ีบันทึก 

RSPG-M 0000234 ๖.๕๐ ๓๐ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
RSPG-M 0000321 ๗.๒๐ ๒๕ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
RSPG-M 0000323 ๗.๕๐ ๓๐ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
RSPG-M 0000403 ๓.๒๐ ๓๐ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
RSPG-M 0000407 ๔.๗๐ ๓๐ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 
โรงไฟฟ5าลําตะคองชลภาวัฒนา 
กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ�ทรัพยากร   
๑. เส:นทางศึกษาธรรมชาติ มี ๑ เส:นทาง ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร(ของเดิม) 
   ๑.๑ ปรับปรุงเส:นทางศึกษาข:อมูลพันธุ�ไม: จํานวน ๑ เส:นทางภายในแปลง ระยะทาง ๕๐๐ เมตร 
   ๑.๒ จัดทําปDายข:อมูลพันธุ�ไม: จํานวน ๒๐๐ ปDาย ๒๐๐ ชนิด  
   ๑.๓ นําคณะอาสาสมัครเยาวชนและนักเรียนเข:าศึกษาเยี่ยมชมแปลง จํานวน  ๖๓ คน 
   ๑.๔ นําคณะอาสาสมัครชุมชนและผู:ปฏิบัติงาน กฟผ.เข:าศึกษาเยี่ยมชมแปลง จํานวน ๕๐ คน 
๒. จัดอบรมให:ความรู: 
     ๒.๑  จัดอบรมให:ความรู:เรื่อง “การสร:างจิตสํานึกในการอนุรักษ�พันธุกรรมพืช” แก7อาสาสมัครชุมชนและ 
            ผู:ปฏิบัติงาน กฟผ. จํานวน ๕๐ คน เม่ือวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ 
     ๒.๒ จัดอบรมให:ความรู:เรื่อง “การสร:างจิตสํานึกในการอนุรักษ�พันธุกรรมพืช” แก7อาสาสมัครเยาวชนและ 
           นักเรียน จํานวน ๖๓ คน เม่ือวันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
๓. ร7วมจัดนิทรรศการงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. จ.สระบุรี 

๓.๑ ร7วมจัดนิทรรศการ อพ.สธ.-กฟผ.ในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ "ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมาก
ล:นมีให:เห็น" ครั้งท่ี ๙ ระหว7างวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน – ๔ ธันวาคม  ๒๕๖๐ ณ ศูนย�เรียนรู:เพ่ือภูมิภาค 
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี  แสดงการทําสมุนไพรลูกประคบ ท่ีหาได:ง7ายตามท:องถ่ิน เช7น 
ขม้ิน, ไพร, ตะไคร:, เตย, ส:มป9อย,เถาวัลย�เปรียง, เปล:าหลวง เป(นต:น 

๔. ประชาสัมพันธุ�เผยแพร7โครงการ อพ.สธ.-กฟผ.  
๔.๑ ปลูกต:นมเหสักข� ต:นสักสยามินทร� ตามโครงการ “รวมใจภักด์ิ ปลูกมเหสักข�-สักสยามินทร� ถวาย

พระบาทสมเด็จพระเจ:าอยู7หัว” เม่ือ ๒ เมษายน ๒๕๕๔ จํานวน ๙ ต:น ความสูงเฉลี่ย ๔๒๐ ซม.  
ณ วันท่ี ๒๘ เดือนกันยายน ป; ๒๕๕๘ และต้ังแต7เดือนธันวาคม ๒๕๕๘ ได:วัดการเจริญเติบโตเป(น
ขนาดของลําต:นแทนโดยการวัดรอบต:นสูงจากพ้ืนดินข้ึนไป ๑.๐๐ เมตร ปBจจุบันค7าเฉลี่ยท่ีวัดได:เดือน
ธันวาคม ๒๕๖๐ มีเส:นรอบวงเฉลี่ย ๓๕ ซม. 
 



๔๘ 
 

           ตารางแสดงข:อมูลความสูงของต:นมเหสักข+ สักสยามินทร+ โรงไฟฟ5าลําตะคองชลภาวัฒนา 
 

 
 
โรงไฟฟ5าบางปะกง 
กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ�ทรัพยากร   
๑. จัดกิจกรรม โครงการสภาเยาวชนรักษ�สิ่งแวดล:อม ณ เชื่อนภูมิพล จ. ตาก จํานวนนักเรียนท่ีเข:าร7วมกิจกรรม  

๖๘ คน เม่ือวันท่ี ๒๑ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ 
๒. จัดกิจกรรม โครงการนักสืบสายน้ําแม7น้ําบางปะกง ดําเนินกิจกรรมเม่ือวันท่ี ๑๕– ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐               
๓. จัดกิจกรรม โครงการพัฒนาอาชีพจากทรัพยากรในชุมชน ( ผลิตภัณฑ�ชุมชน)  ได:ดําเนินการจัดต้ังกลุ7มอาชีพ   
    ชื่อธนาคารต:นกล:าป9าชายเลนตามรอยพ7อ เพ่ือเป(นศูนย�เพาะชํากล:าไม:ป9ายชายเลน สําหรับใช:ในกิจกรรม   
    การปลูกป9าของ กฟผ. และสร:างอาชีพให:กับชุมชน โดยทําการเปcดกลุ7มอาชีพ เม่ือวันท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

และจัดกิจกรรมปลูกป9าเม่ือวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ  วัดทองนพคุณ  ต.ท7าข:าม อ.บางปะกง  
 จ.ฉะเชิงเทรา 
๔. จัดกิจกรรม โครงการปลูกป9าชายเลนเพ่ือเพ่ิมห7วงโซ7อาหารให:กับสัตว�น้ําวัยอ7อน เม่ือวันท่ี ๒๖ กันยายน    
    ๒๕๖๐ 
๕. โครงการคืนชีวิตสัตว�น้ําสู7แม7น้ําลําคลอง ดําเนินกิจกรรมเม่ือวันท่ี ๒๖ – ๒๗ กรกฎาคม  ๒๕๖๐  
 และวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐    
 
โรงไฟฟ5ากระบ่ี 
กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ�ทรัพยากร 
๑. สํารวจและจัดทําฐานข:อมูลทรัพยากรท:องถ่ิน ตําบลคลองขนาน (ทรัพยากรกาย ทรัพยากรชีวภาพ) 

- ค:นคว:าและรวบรวมข:อมูลเบ้ืองต:นได:แล:วในบางส7วนจากแผนพัฒนาท:องถ่ินสี่ป; (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.
๒๕๖๔) องค�การบริหารส7วนตําบลคลองขนาน โดยอยู7ในข้ันตอนของการจัดทําฐานข:อมูล  

๒. จัดอบรมให:ความรู: สร:างจิตสํานึกในการอนุรักษ� ทรัพยากรให:เจ:าหน:าท่ีและอาสาสมัคร อพ.สธ.-กฟผ. 
โรงไฟฟDากระบ่ี 

- จัดอบรมศึกษาดูงานให:เจ:าหน:าท่ีและอาสาสมัคร อพ.สธ.-กฟผ. โรงไฟฟDากระบ่ี  
- จัดเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน อพ.สธ.-กฟผ. ณ เข่ือนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร�ธานี จํานวน ๖ ท7าน 

รหัสต:น 
ความสูง 
  (ซม.) 

วันท่ีบันทึก  วัดรอบ 
  (ซม.) 

วันท่ีบันทึก 

สักสยามินทร�  RSPG-S 0000384 ๔๖๕ ๒๘/๐๙/๕๘ ๓๔.๐   ๒๓/๐๙/๖๐ 
มเหสักข�       RSPG-M 0000467 ๖๒๕ ๒๘/๐๙/๕๘ ๕๓.๐ ๒๓/๐๙/๖๐ 
มเหสักข�       RSPG-M 0000465 ๖๒๕ ๒๘/๐๙/๕๘ ๕๒.๐ ๒๓/๐๙/๖๐ 
มเหสักข�       RSPG-M 0000468 ๕๑๐ ๒๘/๐๙/๕๘ ๔๔.๐ ๒๓/๐๙/๖๐ 
มเหสักข�       RSPG-M 0000464 ๓๙๐ ๒๘/๐๙/๕๘ ๓๕.๐ ๒๓/๐๙/๖๐ 
สักสยามินทร�  RSPG-S 0000381 ๔๕๐ ๒๘/๐๙/๕๘ ๔๓.๐ ๒๓/๐๙/๖๐ 
มเหสักข�       RSPG-M 0000466 ๒๘๑ ๒๘/๐๙/๕๘ ๒๔.๐ ๒๓/๐๙/๖๐ 
สักสยามินทร�  RSPG-S 0000382 ๒๖๖ ๒๘/๐๙/๕๘ ๒๒.๐ ๒๓/๐๙/๖๐ 
สักสยามินทร�  RSPG-S 0000383 ๑๖๙ ๒๘/๐๙/๕๘ ๑๑.๐ ๒๓/๐๙/๖๐ 



๔๙ 
 

- โดยได:เข:าร7วมการจัดอบรมศึกษาดูงาน อพ.สธ.-กฟผ. ในเรื่องภูมิปBญญาสมุนไพรท:องถ่ินแพทย�แผน
ไทยและ วัฒนธรรมท่ีเก่ียวข:องกับการใช:ทรัพยากรธรรมชาติ ระหว7างวันท่ี  ๒๒-๒๖ พฤษภาคม 
๒๕๖๐ จํานวน ๒ ท7าน 

๓. จัดทําสื่อและกิจกรรมเผยแพร7โครงการ อพ.สธ.-กฟผ. โรงไฟฟDากระบ่ี 
- วันจันทร�ท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนเทศบาล๒ (วัดกะพังสุรินทร� อ.เมือง จ.ตรัง) จํานวน ๑๖๐ 

คน ระดับชั้นประถมศึกษาป;ท่ี ๖  
- ครั้งท่ี ๒ เม่ือวันศุกร� ท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรียนบ:านทุ7งประสาน ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง จ.

กระบ่ี ระดับชั้นประถมศึกษาป;ท่ี๑-๖ จํานวน ๕๔ คน 
- ครั้งท่ี ๓ เม่ือวันพฤหัสบดี ท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนอุตรกิจ อ.เมือง จ.กระบ่ี ระดับชั้น

ประถมศึกษาป;ท่ี ๑-๖ จํานวน ๒๐๐ คน 
- ครั้งท่ี ๔ เม่ือวันพุธ ท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนราชประชานุเคราะห�๓๗ อ.เขาพนม จ.กระบ่ี 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาป;ท่ี๑และ๓ จํานวน ๒๘๘ คน 
- ครั้งท่ี ๕ เม่ือวันพฤหัสบดี ท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โรงเรียนบ:านคลองพังกลาง อ. ชัยบุรี  

จ.สุราษฎร�ธานี  ระดับชั้นประถมศึกษาป;ท่ี๑-๓ จํานวน ๑๕๐ คน 
- ครั้งท่ี ๖ เม่ือวันเสาร� ท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โรงเรียนบ:านหนองจิก จ.กระบ่ี ระดับชั้น

ประถมศึกษาป;ท่ี ๑-๖ จํานวน ๑๑๗ คน 
๔. จัดกิจกรรมส7งเสริมการปล7อยพันธุ�สัตว�น้ําร7วมกับชุมชนรอบโรงไฟฟDากระบ่ี 

- จัดกิจกรรม ปล7อยแม7พันธุ� ลูกหอยชักตีนจํานวน ๕๐,๐๐๐ ตัว ณ ต.เกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง เม่ือ
วันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

- เม่ือวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ กิจกรรม กฟผ. น:อมสืบสานปณิธานงานของพ7อ ตอน ปBkน-ปBgน-ปBน-ปลูก 
กิจกรรมอนุรักษ�ปล7อยพันธุ�ปลาน้ําจืด จํานวน ๒๐,๐๐๐ ตัว ณ อ7างเก็บน้ํา โรงไฟฟDากระบ่ี 

๕. จัดกิจกรรมส7งเสริมการปลูกป9าร7วมกับชุมชนรอบโรงไฟฟDากระบ่ี 
- ทางโรงไฟฟDากระบ่ี และ อกค. ร7วมจัดกิจกรรมรณรงค�เพ่ือปลูกจิตสํานึกในการดูแลรักษาทรัพยากรป9า

ไม:และสิ่งแวดล:อม กิจกรรม กฟผ. น:อมสืบสานปณิธานงานของพ7อ ตอน ปBkน-ปBgน-ปBน-ปลูก ณ ป9าชาย
เลนบ:านแหลม กรวด หมูท่ี๘ ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบ่ี โดยจะจัดข้ึนในวันท่ี ๑-๓ ตุลาคม 
๒๕๖๐ 

- เม่ือวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ กิจกรรม กฟผ. น:อมสืบสานปณิธานงานของพ7อ ตอน ปBkน-ปBgน-ปBน-ปลูก 
ประชาชน นักเรียนนและจิตอาสาในพ้ืนท่ี ร7วมปลูกพันธุ�กล:าไม:โกงกางใบเล็ก จํานวน ๙๘๐ ต:น  
ณ ป9าชายเลนบ:านแหลมกรวด หมูท่ี๘ ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบ่ี 

๖. ส7งเสริมสนับสนุนให:ชุมชน สร:าง พัฒนาผลิตภัณฑ�และบริการ 
- เม่ือวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ได:จัดอบรมโครงการส7งเสริมพัฒนาอาชีพชุมชนรอบโรงไฟฟDา ให:กับ

ชาวบ:านหมู7ท่ี ๓ ต.บ:านคลองหมาก อ.เหนือคลอง  
- เม่ือวันท่ี ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ได:จัดอบรมโครงการแปรรูปอาหารทะเล ให:กับชุมชนตําบล เกาะศรี

บอยา ซ่ึงเป(นชุมชนท่ีอยู7ในพ้ืนท่ีใกล:เคียงโรงไฟฟDากระบ่ี 
- เม่ือวันท่ี๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ได:นําชาวบ:านกลุ7มเพาะเห็ดฟางจากทะลายปาล�ม หมู7 ๓  

บ:านคลองหมาก ศึกษาดูงาน ณ ศูนย�เรียนรู:ชีววิถีบ:านเขาดิน หมู7๔ ต.ดินอุดม อ.ลําทับ จ.กระบ่ี 
- โครงการส7งเสริมอาชีพกลุ7มเพาะเห็ดฟางจากทะลายปาล�ม ชุมชนตําบลคลองขนาน จํานวน ๑๐

ครัวเรือนซ่ึงอยู7ในข้ันตอนกระบวนการดําเนินการเพาะเห็ดฟาง 
- วันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ จดัอบรมการเพาะเห็ดฟางจากทะลายปาล�ม ณ ศูนย�เรียนรู:ชีววิถีบ:านเขาดิน  



๕๐ 
 

หมู7 ๔ ต.ดินอุดม อ.ลําทับ จ.กระบ่ี 
- วันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ นางสาวนงนุช ไตรธเนศ วิศวกรระดับ ๑๑ มอบเงินสนับสนุน จํานวน 

๒๙,๖๐๐ บาท เพ่ือสนับสนุนกลุ7มเยาวชนแปรรูปอาหารทะเลบ:านคลองเตาะ ต.เกาะศรีบอยา อ.
เหนือคลอง จ.กระบ่ี เพ่ือดําเนินการจัดซ้ือถุงซีลสําหรับใส7ปลาเค็ม ครก เครื่องปBkน และจัดทําสติก
เกอร�ผลิตภัณฑ�ใหม7 

๗. ประชุมติดตามการดําเนินงาน  อพ.สธ.-กฟผ. โรงไฟฟDากระบ่ี 
- มีการประชุมติดตามการดําเนินงาน อพ.สธ.-กฟผ.โรงไฟฟDากระบ่ี ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐  

เม่ือวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐  
- มีการประชุมติดตามการดําเนินงาน อพ.สธ.-กฟผ.โรงไฟฟDากระบ่ี ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐  

เม่ือวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐       
- มีการประชุมติดตามการดําเนินงาน อพ.สธ.-กฟผ.โรงไฟฟDากระบ่ี ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐  

เม่ือวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ 
- มีการประชุมติดตามการดําเนินงาน อพ.สธ.-กฟผ.โรงไฟฟDากระบ่ี ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐  

เม่ือวันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
 
โรงไฟฟ5าจะนะ 
กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ�ทรัพยากร   

๑. จัดกิจกรรมปลูกต:นไม:ในพ้ืนท่ีสวนชุมชนโรงไฟฟDาจะนะ ในวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
๒. ใช:นโยบาย แนวทางการลดใช:สารเคมีในงานบํารุงรักษาบริเวณ เพ่ือสร:างความสมดุลในระบบนิเวศน� 

และสร:างจิตสํานึกในการอนุรักษ�ทรัพยากร 
 
ตารางสรุปจํานวนผู:เข:าเย่ียมชมเส:นทางศึกษาธรรมชาติ และเข:าอบรมฟ>งบรรยายโครงการ อพ.สธ.-กฟผ. 

 
พ้ืนท่ีสนองพระราชดําริ จํานวนคนท่ีเย่ียมชมและได:รับความรู:จาก อพ.สธ.-กฟผ. 

เข่ือนภูมิพล ๖,๐๐๐  คน 
เข่ือนสิริกิติ์ ๑๓๐ คน  
เข่ือนศรีนครินทร� ๑๒,๙๐๗ คน 
เข่ือนวชิราลงกรณ ๒๐๐ คน 
เข่ือนรัชชประภา ๑๖๐ คน 
เข่ือนบางลาง ๑,๙๕๐ คน 
เข่ือนอุบลรัตน� ๓๑๐ คน 
เข่ือนสิรินธร ๔๕๘ คน 
เข่ือนจุฬาภรณ�-ห:วยกุ7ม ๓๐๐  คน 
เข่ือนน้ําพุง ๒๐๐ คน 
รฟ.ลําตะคองชลภาวัฒนา ๑๕๐ คน 

รวมท้ังส้ิน  ๒๒,๗๖๕ คน 
  



๕๑ 
 

๖. คณะทํางานประสานงาน (ส�วนกลาง ผู:ช�วยโรงไฟฟ5าพลังนํ้า) 
ผลการดําเนินงานคณะทํางานประสานงาน อพ.สธ. - กฟผ. ประจําป� พ.ศ. ๒๕๖๐ 

       (มกราคม –  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) 
๑. จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ-กฟผ.  
  ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี ๑๗  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  
                  ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี  ๓  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
๒.จัดประชุมคณะอนุกรรมการ อพ.สธ.-กฟผ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ประชุม

คณะอนุกรรมการ อพ.สธ.-กฟผ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ 
๓. เข่ือนสิริกิติ์ จัด “ค7ายเยาวชนรักษ�ทรัพย�  ป; ๕”(อนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อม) ณ เข่ือนสิริกิต์ิ 

อ.ท7าปลา จ.อุตรดิตถ� ระหว7างวันท่ี ๑๐-๑๓  มกราคม  ๒๕๖๐ ร7วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวรและ  
อพ.สธ.-กฟผ.เข่ือนสิริกิต์ิ ให:แก7นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร และเยาวชนจากโรงเรียนเรียนบ:านปากปาด 
โรงเรียนชุมชนบ:านนากล่ํา และ โรงเรียนบ:านห:วยไคร: จํานวนรวม ๑๑๕ คน ระยะเวลาจัดกิจกรรม ๓ วัน 
ประกอบด:วย ๕ ฐานการเรียนรู: ได:แก7  ฐานท่ี ๑ เรียนรู:เรื่องไฟป9า  ฐานท่ี ๒ เรียนรู:เรื่องประวัติศาสตร�ชุมชน 
ฐานท่ี ๓ เรียนรู:เรื่องน้ําและคุณภาพน้ํา  ฐานท่ี ๔ เสริมสร:างกระบวนการกลุ7ม ฐานท่ี ๕ สันทนาการ และ
กิจกรรมเรียนรู:เรื่องนก ค7าใช:จ7ายเป(นเงินจํานวน    ๙๕,๘๗๐.๕๐  บาท 

๔. จัดกิจกรรม “ค7ายนักวิจัยน:อย ป; ๓ ณ เข่ือนภูมิพล จังหวัดตาก ระหว7างวันท่ี ๓๑ มกราคม ถึง ๓ กุมภาพันธ� 
๒๕๖๐ ร7วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร และ อพ.สธ.-กฟผ.เข่ือนภูมิพล ให:แก7นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร และ
เยาวชนจากโรงเรียนสามเงาวิทยาคม และโรงเรียนยกบัตรวิทยาคม รวมจํานวน ๑๐๒ คน โดยมีฐานการ
เรียนรู: ๕ ฐาน ประกอบด:วย ฐาน ๑ ของดีของเด7นในชุมชน(ข:าวแคบ) ฐาน ๒ เรียนรู:ประวัติศาสตร�ชุมชน 
ฐาน ๓ เรียนรู:เล7าขานตํานานวัด ฐาน๔ เล7าค7าว “เรื่องราวจากบรรพบุรุษ” ฐาน ๕ เรียนรู:เรื่องนก รวม
ค7าใช:จ7าย ๙๓,๕๔๓.๕๐ บาท 

๕.โครงการสํารวจทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปBกทรัพยากรเข่ือนจุฬาภรณ� อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ประจําป;
๒๕๕๙–๒๕๖๐ เป(นระยะเวลา ๑ ป; (ต้ังแต7เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙–เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๐) 
ดําเนินงานร7วมกันระหว7าง กฟผ. เข่ือนจุฬาภรณ� โครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 
อพ.สธ. มหาวิทยาลัยขอนแก7น  (มข.) มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) และ
ปราชญ�ชาวบ:าน ดําเนินการเข:าสํารวจทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปBกทรัพยากรเข่ือนจุฬาภรณ�จํานวน ๔ ครั้ง 

ครั้งท่ี ๑ ระหว7างวันท่ี  ๒๐ - ๒๓  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ครั้งท่ี ๒ ระหว7างวันท่ี   ๗ - ๑๐   มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ครั้งท่ี ๓ ระหว7างวันท่ี  ๑๘ – ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ครั้งท่ี ๔ ระหว7างวันท่ี    ๕ - ๘    กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 และมีการสํารวจย7อยในระหว7างป;  ปcดทริปเม่ือวันท่ี ๘ กันยายน ๒๕๖๐ 
๖. โครงการสํารวจทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปBกทรัพยากรเข่ือนอุบลรัตน� จังหวัดขอนแก7น ประจําป; ๒๕๖๐–๒๕๖๑ 

เป(นระยะเวลา ๑ ป; (ต้ังแต7เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐–เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑) ดําเนินงานร7วมกัน
ระหว7าง กฟผ. เข่ือนอุบลรัตน� โครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ อพ.สธ. และ
มหาวิทยาลัยขอนแก7น  (มข.) ครั้งท่ี ๑ ระหว7างวันท่ี ๑๒ – ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๗. บรรยายความรู:ความเข:าใจภารกิจ อพ.สธ. กฟผ. (โดย นางสาวสุกานดา เอกออมพิทักษ�) ให:แก7ทางโรงไฟฟDา
จะนะ โรงไฟฟDากระบ่ี โรงไฟฟDาน้ําพอง โรงไฟฟDาพระนครเหนือ เข่ือนรัชชประภา และ เข่ือนบางลาง  

๘. รวฟ. เป(นตัวแทน ผวก. เข:าร7วมประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐  เม่ือวันพฤหัสบดี 
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ท่ี ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห:องประชุมอาคารใหม7สวนอัมพร พระราชวังดุสิต กทม. 
๙. จัดอบรมศึกษาดูงานให:ความรู:แก7เจ:าหน:าท่ี อพ.สธ.-กฟผ. เรื่อง “ภูมิปBญญาสมุนไพรท:องถ่ินแพทย�แผนไทย

และวัฒนธรรมท่ีเก่ียวข:องกับการใช:ทรัพยากรธรรมชาติ” ระหว7างวันท่ี ๒๒–๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
ณ กลุ7มสมุนไพร บ:านดงบัง ต.ดงข้ีเหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี  โรงพยาบาลอภัยภูเบศร อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี  
อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม และโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดําริ  
ต.เขากระปุก อ.ท7ายาง จ.เพชรบุรี จํานวน ๕๒ คน 

๑๐. จัดอบรมให:ความรู:แก7เจ:าหน:าท่ี อพ.สธ.-กฟผ. เรื่อง “การดูแล รักษาและตัดแต7งไม:ใหญ7 และการปลูก ดูแล
รักษาป9าเชิงอนุรักษ�และเชิงเศรษฐกิจ” โดยวิทยากรจากสถานีวนวัฒนวิจัยบ:านตาขุน จ.สุราษฎร�ธานี เม่ือ
วันท่ี ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๖๖ คน 

๑๑. สํารวจและเก็บข:อมูลท่ีบุคคลสําคัญปลูกต:นไม:ในส7วนกลางและโรงไฟฟDาพระนครเหนือ  
๑๒. ขอสนับสนุนพันธุ�ทุเรียนกบพิกุล จากโครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
๑๓. รวบรวมข:อมูลพันธุ�ไม:ในศูนย�การเรียนรู: “สวนน้ําพระทัย กฟผ.”เพ่ือจัดทําปDายชื่อทางพฤษศาสตร�และ  

QR-code และติดปDายต:นไม:จํานวน ๒๐๐ ปDาย 
๑๔. นํานางสาวพเยาว�  ศิริสัมพันธ�  นักจัดการในพระองค�ชํานาญการพิเศษและคณะเจ:าหน:าท่ี อพ.สธ. ตรวจ

เยี่ยม โครงการ อพ.สธ.-อขว. ณ เข่ือนวชิราลงกรณ ระหว7างวันท่ี ๑๘ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
๑๕. ประสานงานให: กองศูนย�อินเตอร�เน็ตปรับปรุง เว็บไซต�  http://www2.egat.co.th/egatrspg/ ให:มีความ

ทันสมัย มีการแสดงข:อมูลพรรณไม:ในพ้ืนท่ีปกปBกทรัพยากร ข:อมูลพันธุ�นก ฯลฯ                                 
๑๖. กผส-พฟ. (กองแผนท่ีและสารสนเทศภูมิศาสตร�) ฝ9ายสํารวจ จัดทําฐานข:อมูลเชิงพ้ืนท่ีด:วยระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร�  ( Geographiv Information System ; GIS) แล:วเสร็จ  
๑๗. กผฟ-ค. อสค. ออกแบบแผ7นพับและบอร�ด อพ.สธ.-กฟผ. จัดทําแผ7นพับ อพ.สธ.-กฟผ. 
๑๘. จัดทําแผ7นพับ อพ.สธ.-กฟผ. จํานวน ๘๐,๐๐๐ แผ7น ราคา ๓๕,๐๐๐ บาท และจัดทําวีดีทัศน�  

อพ.สธ.-กฟผ. ฉบับใหม7ความยาว ๘ นาที  ราคา ๓๔๒,๔๐๐ บาท  
๑๙. กฟผ.ร7วมจัดนิทรรศการ อพ.สธ.-กฟผ. ใน “การประชุมวิชาการ  ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล:นมีให:

เห็น” ระหว7างวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน – ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ  จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย สระบุรี  
อ.แก7งคอย จังหวัดสระบุรี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินเป(น
องค�ประธานเปcดการประชุมฯ  ในวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 

 "กฟผ.น:อมเกล:าฯ อนุรักษ�สินทรัพย�ไทย"การไฟฟDาฝ9ายผลิตแห7งประเทศไทย น:อมนําพระราชปณิธาน
งานอนุรักษ�ทรัพยากรสู7การปฏิบัติ ในพ้ืนท่ีขนาดกว:าง ๔๕ เมตร ยาว ๕๕ เมตร จัดรูปแบบเป(น ๙ โซน 
ประกอบด:วย ๑๓ พ้ืนท่ีของ กฟผ.ทุกภาคท่ัวประเทศ(ประกอบด:วยเข่ือนภูมิพล เข่ือนสิริกิต์ิ เข่ือนศรีนครินทร� 
เข่ือนวชิราลงกรณ เข่ือนรัชชประภา เข่ือนบางลาง เข่ือนอุบลรัตน�  เข่ือนสิรินธร เข่ือนจุฬาภรณ�-เข่ือนห:วยกุ7ม 
เข่ือนน้ําพุง  โรงไฟฟDาลําตะคองชลภาวัฒนา  โรงไฟฟDาบางปะกง  และโรงไฟฟDาจะนะ) ภายในนิทรรศการ
นําเสนอศักยภาพในหลากหลายด:านของพืชและสัตว�ท:องถ่ิน การใช:ประโยชน�ทรัพยากรท:องถ่ินในด:านวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปBญญา ผลิตภัณฑ�และนวัตกรรมต7างๆ เป(นต:น โดยจัดแสดงในรูปแบบบอร�ดนิทรรศการ ประกอบ
สื่อมัลติมีเดีย และสาธิตการใช:สมุนไพร นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมร7วมปฏิบัติการเพ่ือสืบสานการอนุรักษ�ทรัพยากร 
พร:อมรับของท่ีระลึก 
 รวมท้ังใช:วัสดุท่ีได:จากทรัพยากรธรรมชาติ อาทิเช7น ซุ:มจัดแสดงทําด:วยไม:ไผ7 หลังคามุงด:วยหญ:าคาและ
ใบตองตึง ปูพ้ืนด:วยอิฐมอญแบบโบราณ มีการจําลองการอนุรักษ�ดิน น้ํา ป9า ด:วยการขุดท่ีเก็บกักน้ําแบบ โคก
หนองนา โมเดล  ฝายชะลอน้ํา ปลูกพืชน้ําท:องถ่ิน ปลูกหญ:าแฝกในพ้ืนท่ีลาดชัน จําลองหอดูไฟป9า เป(นต:น 
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 ในแต7ละซุ:มได:คัดเลือกพืชและสัตว�ท:องถ่ินท่ีมีศักยภาพโดดเด7น มีปDายพรรณไม:แสดงข:อมูลทาง
พฤกษศาสตร� พร:อม QR Code ประดับตกแต7งรอบซุ:มตามวิถีไทย ด:วยพืชถ่ินไทย สมุนไพรไทย มี อาหาร ขนม 
น้ําสมุนไพรให:ชิม มีของทีระลึก กล:าไม:และเมล็ดพันธุ�แจก ใช:งบประมาณ ๑,๔๒๐,๐๐๐ บาท 
๒๐. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการ อพ.สธ.-กฟผ.และคณะทํางานประสานงาน อพ.สธ.-กฟผ. จํานวน ๒ ครั้ง  
  ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี  ๒๕  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  
                  ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี  ๒๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  
 
 
 
 ๗. ค�าใช:จ�ายงบประมาณ 
 ค7าใช:จ7ายงบประมาณป; พ.ศ. ๒๕๖๐ (มกราคม – ธันวาคม ๒๕๖๐) 
  เป(นเงิน ๕,๗๙๙,๐๐๐ บาท   (ห:าล:านเจ็ดแสนเก:าหม่ืนเก:าพันบาทถ:วน) 

 
                        ............................................................................................. 
 
 
 
 

คณะทํางานประสานงานโครงการ อพ.สธ.–กฟผ. 
          โทร ๐ ๒๔๓๖ ๗๙๔๒-๓  

โทรสาร ๐ ๔๓๖๗ ๗๙๔๕ 


