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ความนํา 

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

๑ กิจกรรมท่ี  กฟผ. สนองพระราชดําริ  
ตามแผนแม�บทโครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ กฟผ. ได�ขอพระราชทาน

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

(๑) กิจกรรมปกป?กพันธุกรรมพืช 
(๒) กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 
(๓) กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ�พันธุกรรมพืช 

 

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

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

รักษาพันธุกรรมพืช เพ่ือนําไปสู�ความหวงแหน  
(๓) ให�ชุมชนรอบเข่ือนใช�องค�ความรู�และทรัพยากรชีวภาพในท�องถ่ิน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ

พ่ึงพาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
(๔) สนับสนุนให�มีฐานทรัพยากรท�องถ่ิน 

 
 



 

 

๓

 

๓ เป'าหมายการดําเนินงาน ป- ๒๕๕๘ 
(๑) รวบรวมและปลูกรักษาพันธุ�พืชอาหาร สมุนไพร และพืชหายากท�องถ่ินรอบๆ เข่ือนและ

โรงไฟฟAา พืชเพ่ือการเก็บรักษาพันธุกรรมในลักษณะต�นพันธุ�พร�อมบันทึก จํานวน ๑๑ แห�ง พ้ืนท่ีรวม ๙๙๖ ไร� 
(๒) จัดอบรมเครือข�ายบุคลากรสนับสนุนการอนุรักษ�พันธุกรรมพืช โดยมีสมาชิกครอบคลุมท้ัง 

ผู�ปฏิบัติงาน กฟผ. ราษฎรในชุมชนรอบพ้ืนท่ีเข่ือนและโรงไฟฟAา และเยาวชนในสถานศึกษารอบพ้ืนท่ีเข่ือน  
(๓) เปPดให�บริการแหล�งเรียนรู�ด�านธรรมชาติวิทยาและนิเวศวิทยาประจําเข่ือน 
        

๔  พ้ืนท่ีปกป8กพันธุกรรมพืช และพ้ืนท่ีปลูกรักษาของเข่ือนและโรงไฟฟ'า 
 

พ้ืนท่ีสนองพระราชดําริ จังหวัดท่ีตั้ง 
พ้ืนท่ีปกป?กฯ พ้ืนท่ีปลูกรักษาฯ 

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

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

รวมท้ังสิ้น ๒๒ ๒๑,๐๘๔ ๒๐ ๙๙๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  



 

 

๔ 

 เส;นทางศึกษาธรรมชาติในเขตพ้ืนที่แต�ละเข่ือน 
  

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

รวมท้ังส้ิน ๑๕ 
 
 

๕ ผลการดําเนินงานประจําป- ๒๕๕๘  (ตั้งแต�เดือนมกราคม – เดอืนกันยายน) 
     

๕.๑ กิจกรรมปกป?กพันธุกรรมพืช 
   ดําเนินการในพ้ืนท่ี   ๑๑  แห�ง รวมเนื้อท่ี ๒๑,๐๘๔ ไร� ให�เป5นพ้ืนท่ีปกป?กรักษาพันธุกรรมพืชด้ังเดิม 
สําหรับทําการศึกษาและนํามาใช�ประโยชน�ต�อไป  

- สนับสนุนคณะวิจัยของจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล เข�าทําการวิจัยในพ้ืนท่ี ปก
ป?กพันธุกรรมพืช เข่ือนศรีนครินทร� 
  - สนับสนุนคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเข�าทําการวิจัยในพ้ืนท่ี ปกป?กพันธุกรรมพืช   
เข่ือนน้ําพุง 
           - การควบคุม ดูแลพ้ืนท่ีปกป?กพันธุกรรมพืช ด�วยการจัดสร�างฝายชะลอน้ําตามแนวทางพระราชดําริ 
พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว  จํานวน  ๑,๑๕๓  ฝาย และซ�อมแซมฝายชะลอน้ําเดิม จํานวน ๒๘๖ ฝาย 
           - จัดทําแนวปAองกันไฟปCารอบพ้ืนท่ี ปกป?กพันธุกรรมพืชและพ้ืนท่ีปลูกรักษาพันธุกรรมพืช ด�วยการถาง
วัชพืช และชิงเผาเชื้อเพลิงในแนวปAองกันไฟปCา  ระยะทางรวม ๘๗.๗ กิโลเมตร    
           - งานตรวจสอบและปAองกันการตัดไม�ทําลายปCา ตรวจซ�อม ปAายแสดงแนวเขตพ้ืนท่ีปกป?กพันธุกรรมพืช 
ประจําอย�างน�อยป.ละ ๒ ครั้ง 

    
 
 
 



 

 

๕

เขื่อนภูมิพล 
๑ การควบคุมดูแลพ้ืนท่ีปกป?กพันธุกรรมพืช  
   ๑.๑ บันทึกข�อมูลการใช�ประโยชน�ตามภูมิป?ญญาท�องถ่ิน  จํานวน ๒ ภูมิป?ญญา 

- ปราชญ�ชาวบ�าน นายวีระ  หลวงวัง  อายุ ๖๙ ป.  อยู�บ�านเลขท่ี ๑๖๙ หมู� ๖ ต.สามเงา อ.สามเงา  
  จ.ตาก  ภูมิป?ญญาเก่ียวกับแพทย�สมุนไพรไทยรักษาโรค  

          - ปราชญ�ชาวบ�าน นางพัว  เกตุวงศ�  อายุ ๖๒ ป.  อยู�บ�านเลขท่ี ๖๓/๓ หมู� ๕ ต.สามเงา อ.สามเงา 
  จ.ตาก  ภูมิป?ญญาเก่ียวกับการนวดด�วยสมุนไพรลูกประคบ   

   ๑.๒ งานดูแลรักษาพ้ืนท่ีปกป?กพันธุกรรมพืชด�วยการสร�าง ซ�อมบํารุงฝายชะลอน้ําและจัดทําแนวปAองกันไฟ    
         งานตรวจสอบและปAองกันการตัดไม�ทําลายปCา โดยการออกตรวจสภาพปCาร�วมกับหน�วยปAองกันปCาไม�  
         ตก.๑๒  สามเงา จํานวน ๙  ครั้ง จํานวน ๓๔๓  ฝาย 
   ๑.๓ เรื่องการจัดทําแนวปAองกันไฟปCา และปAองกันควบคุมไฟปCาให�แก�ราษฎรอาสาสมัครปAองกันไฟปCา   
         จํานวน ๑๐๐ คน 
   ๑.๔ สํารวจและเก็บรวบรวมภูมิป?ญญาท�องถ่ินต�างๆ ท่ีเก่ียวกับการใช�ทรัพยากรธรรมชาติ  
   รวบรวมพืชสมุนไพรและพันไม�ประจําถ่ิน  จํานวน  ๒๙ ชนิด 
  

     

เขื่อนสิริกิติ์ 
๑ การสํารวจและจัดทํารายงานพืชพรรณในพ้ืนท่ีปกป?กพันธุกรรมพืช เข่ือนสิริกิติ์ 
   ๑.๑. สืบค�น และจัดหาต�นหม�อน และต�นทุเรียนเทศ 
   ๑.๒. จัดทําทะเบียนต�นหม�อน และต�นทุเรียนเทศ 
๒ การควบคุมดูแลพ้ืนท่ีปกป?กพันธุกรรมพืช  
   ๒.๑ งานดูแลรักษาพ้ืนท่ีปกป?กพันธุกรรมพืชด�วยการสร�าฝาย ๕ ฝาย ซ�อมบํารุงฝายชะลอน้ํา ๕ ฝาย   
         และจัดทําแนวปAองกันไฟปCา ๖๖,๒๕๐ เมตร 
   ๒.๒ งานตรวจสอบและปAองกันการตัดไม�ทําลายปCา โดยการออกตรวจสภาพปCาร�วมกับหน�วยรักษาความ 
        ปลอดภัย เข่ือนสิริกิติ์ จํานวน ๑ ครั้ง 
 

เขื่อนศรีนครินทร� 
       ๑ สํารวจและจัดทําทะเบียนพืชพรรณ จํานวน  ๙  ชนิด ตะครึก กระพ้ีจั่น กระชายพราน เปราะ ผักหวาน   
          เร�ว บุก เพกา 
       ๒ บันทึกข�อมูลการใช�ประโยชน�ตามภูมิป?ญญาท�องถ่ิน  จํานวน ๒๐ ชนิด 
       ๓ งานตรวจสอบและปAองกันการตัดไม�ทําลายปCา โดยการออกตรวจสภาพปCาร�วมกับหน�วย        
          รักษาความปลอดภัย จํานวน ๗ ครั้ง 
       ๔ จัดทําและซ�อมบํารุงปAายแสดงแนวเขตพ้ืนท่ี อพ.สธ.-กฟผ. จํานวน ๗๖ ปAาย 
 

เข่ือนวชิราลงกรณ 
 ๑ งานสํารวจและจัดทํารายงานพืชพรรณในพ้ืนท่ีปกป?กพันธุกรรมพืช เข่ือนวชิราลงกรณ  

๑.๑ สํารวจและจัดทําทะเบียนพืชพรรณ จํานวน ๑๑ ชนิด โดยนําข้ึน Website อพ.สธ.-กฟผ. ดังนี้ คือ    
๑.ไผ�มันหมู  ๒.ไผ�หางช�าง  ๓.ไผ�ปCา  ๔.ไผ�เหลือง  ๕.ไผ�เลี้ยง  ๖.ไผ�ตง  ๗.ไผ�ไร�  ๘.ไผ�ผาก  ๙.ไผ�นวล      
๑๐.ไผ�บง  ๑๑.ไผ�ข�าวหลาม 



 

 

๖ 

๑.๒ สนับสนุนคณะวิจัย  ทางมหาวิทยาลัยบูรพา มาสํารวจพรรณไม� เม่ือวันท่ี ๙-๑๑ มกราคม ๒๕๕๘  
และ วันท่ี ๑๒-๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘   พบพรรณไผ� จํานวน ๑๑ ชนิด คือ ๑.ไผ�มันหมู  ๒.ไผ�หางช�าง  
๓.ไผ�ปCา  ๔.ไผ�เหลือง  ๕.ไผ�เลี้ยง  ๖.ไผ�ตง  ๗.ไผ�ไร�  ๘.ไผ�ผาก  ๙.ไผ�นวล  ๑๐.ไผ�บง  ๑๑.ไผ�ข�าวหลาม 

          ๑.๒ สํารวจและเก็บรวบรวมภูมิป?ญญาท�องถ่ินต�างๆ ท่ีเก่ียวกับการใช�ทรัพยากรธรรมชาติ 
๑ งานดูแลรักษาพ้ืนท่ีปกป?กพันธุกรรมพืชด�วยการสร�าง ซ�อมบํารุงฝายชะลอน้ําและจัดทําแนวปAองกัน

ไฟปCา ซ�อมบํารุงรักษาฝายชะลอน้ําเก�าจํานวน ๒๒ ฝายและทําแนวปAองกันไฟปCา กว�าง ๖ เมตร ยาว ๑๓ กม. 
๒ งานตรวจสอบและปAองกันการตัดไม�ทําลายปCา โดยการออกตรวจสภาพปCาร�วมกับแผนกรักษาความ

ปลอดภัย จํานวน ๗ ครั้ง และบํารุงรักษาแนวปAองกันไฟปCา โดยการกวาดใบไม�และชิงเผา 
          ๓ บันทึกข�อมูลการใช�ประโยชน�ตามภูมิป?ญญาท�องถ่ิน   
          ๔ งานตรวจสอบและปAองกันการตัดไม�ทําลายปCา โดยการออกตรวจสภาพปCาร�วมกับหน�วยแผนกรักษา
ความปลอดภัย (เดือนละ ๑ ครั้ง) จํานวน ๗ ครั้ง 
    ๕ จัดกิจกรรมปลูกต�นกล�วย เพ่ือทําแนวกันไฟปCาเป.ยก จํานวน ๒๐๐ ต�น เนื่องในวันคล�ายวันพระราช     
สมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช วันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘    
 
เขื่อนรัชชประภา 
๑  สํารวจและจัดทํารายงานพืชพรรณในพ้ืนท่ีปกป?กพันธุกรรมพืชเข่ือนรัชชประภา  

๑.๑ สํารวจและจัดทําทะเบียนพืชพรรณ จํานวน ๒๐ ชนิด       
๑.๒ บันทึกข�อมูลการใช�ประโยชน�ตามภูมิป?ญญาท�องถ่ิน  จํานวน ๓ ภูมิป?ญญา 
๑.๓ สนับสนุนคณะวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� เข�าทําการวิจัยในพ้ืนท่ี   
      ปกป?กพันธุกรรมพืช จํานวน ๑ ครั้ง   

          ๑.๔ จัดกิจกรรมให�ความรู�ค�ายรัชชประภาสานฝ?น นักเรียนรอบโรงไฟฟAา   โดยปราชญ�ชาวบ�านให�  
                ความรู�เก่ียวกับการทําอุปกรณ�ดักปลาจากหวายกําพวน และพืชสมุนไพรพ้ืนบ�านรักษาโรค  
                จํานวน ๑๗๐ คน          
๒ การควบคุมดูแลพ้ืนท่ีปกป?กพันธุกรรมพืช  
          ๒.๑ งานดูแลรักษาพ้ืนท่ีปกป?กพันธุกรรมพืชด�วยการจัดทําแนวปAองกันไฟปCา ๖,๕๐๐ เมตร 
          ๒.๒ งานตรวจสอบและปAองกันการตัดไม�ทําลายปCา โดยการออกตรวจสภาพปCาร�วมกับหน�วย        
                รักษาความปลอดภัย จํานวน ๙ ครั้ง 
          ๒.๓ จัดทําและซ�อมบํารุงปAายแสดงแนวเขตพ้ืนท่ี อพ.สธ.-กฟผ. จํานวน ๖ ปAาย 
 
เขื่อนบางลาง 
๑ งานสํารวจและจัดทํารายงานพืชพรรณในพ้ืนท่ีปกป?กพันธุกรรมพืช เข่ือนบางลาง 
        ๑ บันทึกข�อมูลการใช�ประโยชน�ตามภูมิป?ญญาท�องถ่ิน  จํานวน  ๔ ชนิด 
        ๒ งานตรวจสอบและปAองกันการตัดไม�ทําลายปCา โดยการออกตรวจสภาพปCาร�วมกับหน�วย             
           รักษาความปลอดภัย จํานวน  ๓ ครั้ง 
        ๓ จัดทําและซ�อมบํารุงปAายแสดงแนวเขตพ้ืนท่ี อพ.สธ.-กฟผ. จํานวน ๕ ปAาย 
 
 
 



 

 

๗

เขื่อนอุบลรัตน� 
มีจํานวน ๒ แปลง รวมพ้ืนท่ี ๑,๔๖๓ – ๒ – ๙๕ ไร� 
๑. กิจกรรมปกป?กพันธุกรรมพืช 

        - งานดูแลรักษาพ้ืนท่ีปกป?กพันธุกรรมพืชด�วยการสร�างฝายชะลอน้ํา และ ซ�อมบํารุงฝาย 
   ชะลอน้ํา ๕ ฝาย และจัดทําแนวปAองกันไฟปCา ๒ กม. 
       - ทําปAายแนวเขตพ้ืนท่ีปกป?กพันธุกรรมพืช จํานวน ๓๐ ปAาย  
๒ การควบคุมดูแลพ้ืนท่ีปกป?กพันธุกรรมพืช 
   ๒.๑ งานดูแลรักษาพ้ืนท่ีปกป?กพันธุกรรมพืชด�วยการสร�าง ซ�อมบํารุงฝายชะลอน้ําและจัดทําแนวปAองกันไฟปCา  
    
เขื่อนสิรินธร 
๑ งานสํารวจและจัดทํารายงานพืชพรรณในพ้ืนท่ีปกป?กพันธุกรรมพืช 
         ๑.๑ จัดหาและปลูกรักษาพันธุกรรมพืชในแปลงปลูกจํานวน  ๗๙,๖๗๕ ต�น    
         ๑.๒ จัดทําปAายแสดงข�อมูลพรรณไม�ในแปลงปลูกรักษาจํานวน ๘๕ แผ�น 
 ๒ การควบคุมดูแลพ้ืนท่ีปกป?กพันธุกรรมพืช       
          ๒.๑ งานตรวจสอบและปAองกันการตัดไม�ทําลายปCา โดยการออกตรวจสภาพปCาร�วมกับหน�วย    
                แผนกรักษาความปลอดภัย. จํานวน  ๒  ครั้ง 
 

เขื่อนจุฬาภรณ�-ห�วยกุ�ม 
๑ งานสํารวจและจัดทํารายงานพืชพรรณในพ้ืนท่ีปกป?กพันธุกรรมพืช โรงไฟฟAาเข่ือนจุฬาภรณ�- ห�วยกุ�ม 
        ๑.๑ สํารวจและจัดทําทะเบียนพืชพรรณ จํานวน ๑๘ ชนิด  
        ๑.๒ บันทึกข�อมูลการใช�ประโยชน�ตามภูมิป?ญญาท�องถ่ิน  จํานวน ๙ ชนิด  
        ๑.๓ สนับสนุนคณะวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก�น จํานวน ๑๕ คน เข�าทําการวิจัยในพ้ืนท่ีปกป?ก  
              พันธุกรรมพืช  
๒ สํารวจและเก็บรวบรวมภูมิป?ญญาท�องถ่ินต�างๆ ท่ีเก่ียวกับการใช�ทรัพยากรธรรมชาติ  
   ๒.๑ สํารวจและบันทึกข�อมูลภูมิป?ญญาท�องถ่ินของพืช จํานวน ๒ ชนิด ได�แก� แรดนอนซํา และ ต�นพังชี 
 
เขื่อนนํ้าพุง 
กิจกรรมปกป?กพันธุกรรมพืช จํานวน ๓ แปลง พ้ืนท่ี ๑,๒๔๖ ไร� ดังนี้ 
๑ ประสานงานร�วมกับ อพ.สธ. นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทําการสํารวจทรัพยากร  กายภาพ และ   
   ชีวภาพ  
๒ ทําแนวปAองกันไฟปCาความยาว ๑,๓๐๐ เมตร  
   ดําเนินการจัดสร�างฝายชะลอน้ํา ๒ ฝาย และปรับปรุงปAายฝายชะลอน้ําของเดิม ๓ แห�ง เพ่ือให�เกิดความ                       
   ชุมชื่นให�กับพ้ืนปCา  และเกิดระบบนิเวศท่ีสมบูรณ� ซ่ึงจะเป5นประโยชน�กับชุมชนใกล�เคียง เช�น หมู�บ�านกกแต� 
   และหมู�บ�านจัดระเบียบ 
๓ จัดทําปAายแสดงแนวเขตพ้ืนท่ีปกป?กพันธุกรรมพืช  
      

 



 

 

๘

ตารางสรุปการควบคุมดูแลพ้ืนท่ีปกป?กพันธุกรรมพืช 
 

พ้ืนท่ีสนองพระราชดําริ 
การควบคุมดูแลพ้ืนท่ี 

สร�างฝายชะลอน้ํา ซ�อมบํารุงฝายชะลอน้ํา ทําแนวปAองกันไฟปCา 
เข่ือนภูมิพล ๓๘๒  ฝาย ๒๕๐  ฝาย   ๓๕ กม. 
เข่ือนสิริกิติ์ ๕  ฝาย ๕ ฝาย ๖๖.๒๕ กม. 

เข่ือนศรีนครินทร� ๙๓ ฝาย ๔ ฝาย ๗ กม. 
เข่ือนวชิราลงกรณ - ฝาย ๒๒ ฝาย ๑๓ กม. 
เข่ือนรัชชประภา ๒ ฝาย ๒ ฝาย ๖.๕ กม. 

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

เข่ือนจุฬาภรณ�-ห�วยกุ�ม ๖ ฝาย ๓ ฝาย ๑ กม. 
เข่ือนน้ําพุง ๓ ฝาย ๑ ฝาย ๑.๕ กม. 

รฟ. ลําตะคองชลภาวัฒนา - - ๑ กม. 
รวมท้ังสิ้น ๔๙๕ ฝาย ๒๙๐ ฝาย ๑๓๘.๗๕ กม. 

 
๕.๒ กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 
 

เขื่อนภูมิพล 

มีจํานวน ๙ แปลง รวมพ้ืนท่ี ๖๖๕ ไร� 

 ๑ ปลูกสะสมพรรณพืช  ดังนี้  ต�นกาแฟ,หญ�านางแดง,พะยูง 

 ๒ นําสายพันธุ�ต�นพืชสมุนไพรท�องถ่ินเข�าปลูกรักษาในแปลงปลูกรักษา พร�อมจัดทําทะเบียนพืชพรรณ  

     หญ�านางแดง  รวม ๑๐๐  ต�น  

 ๓ จัดทําปAายแสดงข�อมูลทางพฤกษศาสตร� (ปAายสีม�วง) จํานวน ๓๐๐ ปAาย  

 ๔  ดูแลบํารุงรักษาพ้ืนท่ีปลูกรักษาพรรณพืช  จํานวน ๙  แปลง  พ้ืนท่ี ๖๖๕ ไร� ประจําทุกเดือน 

            ทําการบํารุงรักษาโดยการตัดหญ�า กําจัดวัชพืช ตัดแต�งใบ และพรวนดินรอบโคนต�น     
 
เขื่อนสิริกิติ์ 
มีจํานวน ๗ แปลง รวมพ้ืนท่ี ๑๘ ไร� 
๑. ปลูกพืชสะสมพรรณพืช หม�อน ทุเรียนเทศ ดาหรา ไผ�เลี้ยง และสายพันธุ�กล�วย(ได�รับสนับสนุนจากเข่ือนวชิ
ราลงกรณ) รวม ๒๘๙ ต�น ดังนี้ 

๑.๑ ปลูกหม�อน   จํานวน   ๕ ต�น   
๑.๒ ปลูกทุเรียนเทศ จํานวน  ๕ ต�น  
๑.๓ ปลูกดาหรา  จํานวน         ๒๐๐ ต�น  



 

 

๙ 

๑.๔ ปลูกไผ�เลี้ยง  จํานวน          ๕๐ ต�น 
๑.๕ สายพันธุ�กล�วย(ได�รับสนับสนุนจากเข่ือนวชิราลงกรณ) จํานวน  ๑๕ สายพันธุ� รวม ๓๙ต�น 

ได�แก� กล�วยมะลิอ�อง กล�วยไข�ชุมแพ กล�วยน้ําเชียงราย กล�วยเนื้อทอง กล�วยมัน กล�วย
หอมทอง กล�วยน้ําฝาดตโนด กล�วยไข�พระตระบอง กล�วยแดงฮาวาย กล�วยโรส กล�วย
นมแพะ กล�วยไข�ทองเงย กล�วยส�ม กล�วยนาก และกล�วยผา 

๑.๖ จัดทํา และซ�อมแซมปAายแสดงข�อมูลทางพฤกษศาสตร� 
     - จัดทําปAายในแปลงอนุรักษ�พันธุกรรมพืช จํานวน ๓๑ ปAาย 
     - ซ�อมแซมปAายในแปลงอนุรักษ�พันธุกรรมพืช จํานวน   ๗ ปAาย 
๑.๗ ดูแลบํารุงรักษาพ้ืนท่ีปลูกรักษาพรรณพืชสมุนไพร แปลงรวบรวมสายพันธุ�ไผ� แปลงปลูกไผ�

พระราชทานซางนวล และแปลงปลูกมเหสักข�-สักสยามมินทร� โดยการกําจัดวัชพืช พรวนดิน และใส�ปุ̂ย 
เป5นจํานวนพ้ืนท่ี ๑๘ ไร� ประจําทุกเดือน 

เขื่อนศรีนครินทร� 
มีจํานวน ๒ แปลง รวมพ้ืนท่ี ๔๕ ไร� 
๑ ปลูกสะสมพรรณพืช   
๑.๑ งานสํารวจและจัดทํารายงานพืชพรรณในพ้ืนท่ีปกป?กพันธุกรรมพืช  

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

       ๑.๒ งานดูแลรักษาพ้ืนท่ีปกป?กพันธุกรรมพืชด�วยการสร�างฝายชะลอน้ํา และ ซ�อมบํารุง  
              ฝายชะลอน้ํา  ๖๖๐ ฝาย และจัดทําแนวปAองกันไฟปCา ๗.๕  กม. 
       ๑.๓ จัดทําและซ�อมบํารุงปAายแสดงแนวเขตพ้ืนท่ี อพ.สธ.-กฟผ. จํานวน ๗๖ ปAาย 
       ๑.๔ หวัหน�ากองบํารุงรักษาโยธา เข่ือนศรีนครินทร� มีนโยบายให�ทําฝายชะลอน้ํา 
             ทุกวันพุธ  จํานวน ๙๓ ฝาย 
   ๒ จัดทําปAายแสดงข�อมูลทางพฤกษศาสตร�  

    ๒.๑ จัดทําปAายแสดงข�อมูลทางพฤกษศาสตร� จํานวน ๓๐๐ ปAาย  

    ๒.๒ ดูแลบํารุงรักษาพ้ืนท่ีปลูกรักษาพรรณพืช จํานวนพ้ืนท่ี ๔๕ ไร� ประจําทุกเดือน 

   ปลูกต�นไม�ภายในเข่ือนศรีนครินทร� จํานวน ๑,๑๖๗ ต�น ในพ้ืนท่ีประมาณ ๑๐ไร� พร�อมจัดทําทะเบียน  

          ทุกต�นและติดตามการเจริญเติบโต                      

           
 
 
 
 



 

 

๑๐

เขื่อนวชิราลงกรณ   
มีจํานวน ๔ แปลง รวมพ้ืนท่ี ๓๖ ไร�  

๑  ปลูกสะสมพรรณพืช   

   ๑.๑ ปลูกต�นไม�เนื่องในวันรัฐพิธีเปPดเข่ือน  ๙ มกราคม ๒๕๕๘ ปลูกต�นสารภีทะเล จํานวน ๓๐ ต�น   

   ๑.๒ ปลูกต�นไม� เนื่องในวันสิ่งแวดล�อมโลก ปลูกพันธ�ไม� ๗ วัน  ๗ สี จํานวน ๕๒ ต�น     

         ขานาง ๕ ต�น ข้ีเหล็กเลือด ๑๐ ต�น และมะขามปAอม ๑๗๕ ต�น รวม ๒๐๐ ต�น   

   ๑.๓ ปลูกกล�วย ทําแนวปAองกันปCาเป.ยก เนื่องในวันคล�ายวันพระราชสมภาพของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช     

         วันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘  รวม ๒๕๐ ต�น   
๒ เพาะเมล็ดยางนา กัลปพฤกษ� ชงโคและมะค�าโมง ในแปลงปลูกรักษา     
๓ บํารุงรักษาสวนรวบรวมพันธุ�กล�วย โดยการตัดแต�งใบพรวนโคนและใส�ปุ^ย เดือนละ ๑ ครั้ง                                 
๔ บํารุงรักษาสวนรวบรวมพืชสมุนไพรท�องถ่ินใส�ปุ^ย พรวนดิน กําจัดวัชพืช  
    
เขื่อนรัชชประภา     
มีจํานวน ๑ แปลง รวมพ้ืนท่ี  ๗๕ ไร� 
๑ ปลูกสะสมพรรณพืช 
   ปลูกสะสมพรรณพืชสืบค�นในพ้ืนท่ีแปลงอนุบาลพืชตัวอย�าง ๓๐ ไร�   จํานวน ๘ ชนิดรวมจํานวนสะสมท้ังสิ้น        
   ๑,๐๕๐ ต�น     
๒  นําสายพันธุ�ต�นพืชสมุนไพรท�องถ่ินเข�าปลูกรักษาในแปลงปลูกรักษา  
    พร�อมจัดทําทะเบียนพืชพรรณ จํานวน ๒ ชนิด ชนิดละ ๕๐ ต�น รวมจํานวนสะสมทังสิ้น ๑๐๐ต�น  
๓  จัดทําปAายแสดงข�อมูลทางพฤกษศาสตร�  จํานวน ๔๗ ปAาย 
๔  ดูแลบํารุงรักษาพ้ืนท่ีปลูกรักษาพรรณพืชท�องถ่ิน  จํานวนพ้ืนท่ี ๓๐ ไร� ประจําทุกเดือน   
 
 

เขื่อนบางลาง 
มีจํานวน  ๒ แปลง รวมพ้ืนท่ี  ๑๖ ไร� 
๑ ปลูกสะสมพรรณพืช  พ้ืนท่ี ๑๖ ไร� จํานวน ๑๒ ชนิด  รวม ๑๑๗ ต�น  
๒ นําสายพันธุ�ต�นพืชสมุนไพรท�องถ่ินเข�าปลูกรักษาในแปลงปลูกรักษา  พร�อมจัดทําทะเบียนพืชพรรณ                          
    จํานวน  ๘ ชนิดๆ ละ  ๖ ต�น รวม ๔๘ ต�น  
๓ จัดทําปAายแสดงข�อมูลทางพฤกษศาสตร� จํานวน ๑๖ ปAาย  
๔ ดูแลบํารุงรักษาพ้ืนท่ีปลูกรักษาพรรณพืช  จํานวนพ้ืนท่ี ๓๓๘ ไร� ประจําทุกเดือน                      
 
 

เขื่อนอุบลรัตน� 
มีจํานวน ๓ แปลง รวมพ้ืนท่ี ๘๐ – ๓ – ๘๕ ไร� 
   -  การเพาะชํากล�าพันธุ�ไม�ยืนต�นประจําท�องถ่ินท่ีสําคัญ เพ่ือการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชของเข่ือนอุบลรัตน�   
      จํานวน  ๒๐ ชนิด   สําหรับสนับสนุนการปลูกปCาในหน�วยงานหรือเข่ือนต�าง ๆ ของ อฟอ. จํานวนกล�าไม�   
      ท้ังสิ้น ๓๑,๔๕๐ กล�า 
  -  ปลูกไม�มงคล ๙ ชนิด ๙ ต�น บริเวณพ้ืนท่ีอนุรักษ�พันธุกรรมพืช เข่ือนอุบลรัตน�   
 



 

 

๑๑

  -  ปลูกต�นยางนาเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
      จํานวน ๑๖๑ ต�น บริเวณพ้ืนท่ีอนุรักษ�พันธุกรรมพืช เข่ือนอุบลรัตน�    
   -  มอบกล�าพันธุ�ไม�แก�หน�วยงานต�าง ๆ ๑,๗๐๐ ต�น 
   -  ฝCายปฏิบัติการด�านการใช�ไฟฟAา กฟผ. นําคณะ สอศ. ปลูกต�นยางนา จํานวน ๑๐๐ ต�น เพ่ือเฉลิมพระ    
      เกียรติ  ๖๐ พรรษา  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
   -  ติดตามและบํารุงรักษาต�นมเหสักข�-สักสยามินทร� จํานวน ๙ ต�น 
 
เขื่อนสิรินธร 
มีจํานวน ๑ แปลง รวมพ้ืนท่ี ๓๘ ไร� 
๑ ปลูกสะสมพรรณพืช    
    พืชอาหารยืนต�นท�องถ่ินอีสาน ในพ้ืนท่ี ๓๘ ไร�  จํานวน ๕ ชนิดๆ ละ ๕ ต�น  
    รวมจํานวนสะสมท้ังสิ้น ๒๕ ต�น ดังนี้ ต้ิว กระโดน ชะมวง มะขามปAอม เม็กต�น 

๒ จัดทําปAายแสดงข�อมูลทางพฤกษศาสตร�  จํานวน ๒๐ ปAาย ท่ีสวนสิรินธร  

๓ ดูแลบํารุงรักษาพ้ืนท่ีปลูกรักษาพรรณพืชในสวนสิรินธร จํานวนพ้ืนท่ี ๓๘ ไร� ประจําทุกเดือน 
 

เขื่อนจุฬาภรณ�-ห�วยกุ�ม 
มีจํานวน ๑ แปลง รวมพ้ืนท่ี ๓๒ ไร�  
๑ ปลูกสะสมพรรณพืช ในพ้ืนท่ี  ๒ ไร� จํานวน ๗  ชนิดๆ ละ ๑ ต�น รวมจํานวนสะสมท้ังสิ้น ๗ ต�น 
๒ นําสายพันธุ�ต�นพืชสมุนไพรท�องถ่ินเข�าปลูกรักษาในแปลงปลูกรักษา พร�อมจัดทําทะเบียนพืชพรรณ  
   จํานวน ๔ ชนิดๆ ละ ๒ ต�น รวมจํานวนสะสมทังสิ้น ๘ ต�น   
๓ ดูแลบํารุงรักษาพ้ืนท่ีปลูกรักษาพรรณพืช  กํายาน มะพับเจ�าคุณ ประดู� มะขามปAอม แลนง�อ        
 
เขื่อนนํ้าพุง 
มีจํานวน ๑ แปลง รวมพ้ืนท่ี ๒ ไร�  
๑ ปลูกสะสมพรรณพืช ปลูกพืชสมุนไพรในท�องถ่ิน จํานวน  ๕ ชนิด  
๒  บํารุงรักษาแปลงปลูก  เดือนละ ๑ ครั้ง  
๓ จัดทําปAายแสดงชื่อพันธุ�ไม�  จํานวน ๔๐ ปAาย และดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน� ปAายโครงการ อพ.สธ. กฟผ.    
    เข่ือนน้ําพุง บริเวณทางเข�าเข่ือนฯ จํานวน ๑ ปAาย  
 

โรงไฟฟAาลําตะคองชลภาวัฒนา 

มีจํานวน ๑ แปลง รวมพ้ืนท่ี ๖ ไร� 
๑ นําพืชสมุนไพรปลูกสะสมให�ครบ ๖๐๐ ชนิด  
๒ นําสายพันธุ�ต�นพืชสมุนไพรท�องถ่ินเข�าปลูกรักษาในแปลงปลูกรักษา พร�อมจัดทําทะเบียนพืชพรรณ    
    จํานวน ๒  ชนิดๆ ละ ๕ ต�น รวมจํานวนสะสมทังสิ้น ๑๐ ต�น  
๓ จัดทําปAายแสดงข�อมูลทางพฤกษศาสตร� จํานวน ๔๐ ปAาย  
๔  ดูแลบํารุงรักษาพ้ืนท่ีปลูกรักษาพรรณพืช พืชสมุนไพรไม� ๕ ระดับจํานวนพ้ืนท่ี   ๖ ไร� ประจําทุกเดือน                                                                                                                             

 



 

 

๑๒

ตารางแสดงข�อมูลพรรณไม�ในแปลงปลูกรักษาของเขื่อน/โรงไฟฟAาต�างๆ 
 

พ้ืนท่ีสนองพระราชดําริ 
พรรณพืชป. ๒๕๕๘ พรรณพืชท่ีสะสมท้ังหมด 

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

 หญ�านางแดง ๑ ๑๐๐ ๑ ๑๐๐ 
 ไม�ประจําจังหวัด ๕๕ ๕๕ ๕๕ ๕๕ 

      
เข่ือนสิริกิติ์ กล�วย ๑๗ ๓๙ ๑๗ ๓๙ 

 หม�อน ๑ ๕ ๑ ๕ 
 ทุเรียนเทศ ๑ ๕ ๑ ๕ 
 ดาหรา ๑ ๒๐๐ ๑ ๒๐๐ 
 ไผ�เลี้ยง ๑ ๕๐ ๑ ๕๐ 
      

เข่ือนศรีนครินทร� พืชอาหารท�องถ่ิน ๙ ๑๐๐ ๕๐ ๕๐๐ 
 พันธุ�ไม�ท�องถ่ิน ๕ ๒๐๐ ๕ ๕๐๐ 
      

เข่ือนวชิราลงกรณ กล�วย ๒ ๖๐ ๑๐๐ ๓๐๐ 
 พืชสมุนไพรท�องถ่ิน   ๑๐ ๕๕๐ 
 ไม�ประจําจังหวัด   ๗๖ ๒๒๘ 
 พรรณไม�สกุลพฤกษ�    ๔ ๒๔๐ 
      

เข่ือนรัชชประภา พันธุ�ไม�ท�องถ่ิน ๖ ๕๐๐ ๖ ๕๐๐ 
 พืชอาหารท�องถ่ิน ๓ ๑๐๐ ๓ ๑๐๐ 
      

เข่ือนบางลาง พืชสมุนไพรท�องถ่ิน ๑๖ ๘๐ ๑๖ ๘๐ 
      

เข่ือนอุบลรัตน� พันธุ�ไม�ท�องถ่ิน ๒๐ ๕๐๐ ๒๐ ๕๐๐ 
      

เข่ือนสิรินธร อินทนิล,เสลา ๒ ๑๐๐ ๑๒ ๕๒๕ 
      

เข่ือนจุฬาภรณ�-ห�วยกุ�ม กล�วย ๒ ๑๐๐ ๗๐ ๕๐๐ 
      

เข่ือนน้ําพุง พืชสมุนไพรท�องถ่ิน ๓ ๙๐ ๑๐ ๕๕๐ 
      

รฟ. ลําตะคองชลภาวฒันา พืชสมุนไพร ๑๓๕ ๓๐๕ ๕๓๕ ๑๔๐๕ 
      

รวมท้ังสิ้น  ๒๘๓ ๓,๑๘๙ ๙๙๗ ๗,๕๓๒ 



 

 

๑๓

 
๕.๓ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ�พันธุกรรมพืช 
เขื่อนภูมิพล 
    ๑ เส�นทางศึกษาธรรมชาติ มี ๑ เส�นทาง ระยะทาง ๗๐๐ เมตร 
       ๑.๑  ปรับปรุงเส�นทางศึกษาธรรมชาติ จํานวน ๑ เส�นทาง จัดทําปAายบอกทาง ปลูกพรรณไม�เสริมใน 
              เส�นทาง จํานวน  ๒ ชนิด รวมจํานวน ๑๕๐   ต�น 
    ๒ จัดอบรมให�ความรู�  
        ๒.๑  จัดกิจกรรม อบรม  เรื่อง โครงการนักวิจัยน�อยป. ๒ : เยาวชนวัยกล�า ไขว�คว�างานวิจัย ใส�ใจชุมชน 
                โครงการ อพ.สธ.-กฟผ. เข่ือนภูมิพล ร�วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ได�จัด จํานวน ๗๐ คน  
         ๒.๒  จัดอบรมบรรยายให�ความรู� เรื่องการสร�างฝายชะลอน้ํา ตามแนวทางพระราชดําริพระบาทสมเด็จ     
                พระเจ�าอยู�หัว ให�แก�คณะต�างๆ จํานวน ๒๐ ครั้ง  
     ๓ ประชาสัมพันธ�เผยแพร� โครงการ อพ.สธ.-กฟผ.  
          ๓.๑ เพาะกล�าพรรณไม� รวมจํานวนท้ังสิ้น ๓,๐๐๐ ต�น           
          ๓.๒ สืบค�นภูมิป?ญญาท�องถ่ินในการนําพรรณพืชมาใช�ประโยชน�และบันทึกข�อมูลเพ่ือจัดทําฐานข�อมูล      
                ทรัพยากร จํานวน ๒ ชนิด  ได�แก�  ภูมิป?ญญาเรื่อง การแพทย�สมุนไพรไทยรักษาโรค  และการ      
                นวดสมุนไพรลูกประคบ   
          ๓.๓ ปลูกต�นมเหสักข� ต�นสักสยามินทร� ตามโครงการ “รวมใจภักด์ิ ปลูกมเหสักข�-สักสยามินทร� ถวาย  
                พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว” เม่ือ ๒ เมษายน ๒๕๕๔  จํานวน  ๙ ต�น 
 
เขื่อนสิริกิติ์ 

๑. กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ�พันธุกรรมพืช 
๑.๑ เส�นทางศึกษาธรรมชาติ มี ๑ เส�นทาง ระยะทาง ๑,๒๐๐ เมตร 
     - นําคณะคณะครู นักเรียน โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จังหวัดพิจิตร เข�าศึกษาในเส�นทาง 
       ศึกษาธรรมชาติ จํานวน ๑๒๐ คน 
 ๑.๒ จัดอบรมให�ความรู�  
      - จัดกิจกรรม แนะนําโครงการ อพ.สธ.-กฟผ. แก�ผู�เข�าเยี่ยมชม กฟผ.เข่ือนสิริกิต์ิ ดังนี้ 
      - รับคณะครู นักเรียน โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จังหวัดพิจิตร จํานวน ๑๒๐ คน ร�วมสร�าง  
        ฝายชะลอน้ํา จํานวน ๕ ฝาย ในบริเวณพ้ืนท่ีปกป?กพันธุกรรมพืชฯ พร�อมเข�าศึกษาเส�นทางศึกษา  
        ธรรมชาติฯ ในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๕๘ 
     - รับคณะผู�จัดค�ายเยาวชน “รักษ�ทรัพย�”ป.ท่ี ๔ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก และ 
       ร�วมจัดค�ายฯ ท้ังนี้ได�นําเยาวชนจากโรงเรียนชุมชนรอบๆ โรงไฟฟAาฯ รวมผู�เข�าร�วม ๑๗๕ คน ใน 
       ระหว�างวันท่ี ๒๘ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ 
     - รับคณะเกษตรศาสตร� จากมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก จํานวน ๘ คน ได�สํารวจ เข�า 
       ศึกษาความหลากหลาย และโครงสร�างของสังคมพืช ในบริเวณพ้ืนท่ีปกป?กพันธุกรรมพืชฯ     
 



 

 

๑๔ 

  - จัดนิทรรศการ นําเสนอ และแนะนําโครงการฯ ในงานวันเจ�าฟAานักพัฒนา เนื่องในวโรกาส 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา  

เขื่อนศรีนครินทร� 
  ๑ เส�นทางศึกษาธรรมชาติ มี ๒  เส�นทาง ระยะทาง ๒,๒๓๐ เมตร 
      ๑.๑ ปรับปรุงเส�นทางศึกษาธรรมชาติ จํานวน ๒ เส�นทาง โดยการทําแผ�นปAาย ๓๐๐ แผ�น ทําราวกันตก  
             ๑๐๐ เมตร ปAายความรู�เรื่องปCา ๔ แผ�น ผังเส�นทาง ๑ แผ�น ซ�อมบันได ๘ จุด ปลูกไม�เสริม ๑๒๐ ต�น  
      ๑.๒ นําคณะ นักเรียน โรงเรียนต�างๆ  เข�าศึกษาในเส�นทางศึกษาธรรมชาติ จํานวน ๒๗๐ คน  
   ๒ จัดอบรมให�ความรู� 
        ๒.๑ จัดอบรมให�ความรู�เรื่อง “การเพาะขยายพันธ�ไม�ด�วยเนื้อเยื่อ” จํานวน ๑๐๐ คน  
         ๒.๑ จัดอบรมให�ความรู�เรื่อง “ประโยชน�พืชอาหารท�องถ่ิน (ตะครึก)” จํานวน ๑๐๐ คน   
   ๓ ประชาสัมพันธุ�เผยแพร� โครงการ อพ.สธ.-กฟผ.  

    ๓.๑ เพาะกล�าพรรณไม�สําหรับแจกจ�ายผู�สนใจนําไปปลูก รวมจํานวนท้ังสิ้น ๘,๗๓๑ ต�น 
    ๓.๒ มอบพรรณไม� ให�กับผู�สนใจนําไปปลูกรวมจํานวน ๔,๙๕๐ ต�น 

         ๓.๓. สนับสนุนโครงการ อพ.สธ.  

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

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

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

                กาญจนบุรี มีผู�ร�วมกิจกรรม ๕๐๐ คน 
 
เขื่อนวชิราลงกรณ 
๑ เส�นทางศึกษาธรรมชาติ มี ๑  เส�นทาง ระยะทาง ๑,๖๐๐ เมตร 
   ๑.๑ ปรับปรุงเส�นทางศึกษาธรรมชาติ จํานวน ๒ เส�นทาง โดยการจัดทําเสาปAายแบบถาวรของสถานีบรรยาย  
         เก่ียวกับพรรณไม�ในเส�นทาง จํานวน ๒ สถานี   
   ๑.๒ การจัดนิทรรศการ ลานบ�านลานวัฒนธรรม วันท่ี ๓-๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘  
   ๑.๓ จัดนิทรรศการ “โครงการปลูกปCาในปCาปลูก” โดยจัดแสดงเก่ียวกับพืชวงศ�กลอย ได�แก� กลอย มัน   
         เลือดนก มันอ�อน มันมือเสือ และว�านพระฉิม และไอศรีม 
   ๑.๔ จัดนิทรรศการ อพ.สธ. งานวันสถาปนา กฟผ. และ CSR DAY 
   ๑.๕ มอบกล�วย โรงไฟฟAาแม�เมาะ จํานวน ๕๐ ชนิด ๒๑๖ หน�อ  
         เข่ือนสิริกิติ์ จํานวน ๑๓ ชนิด ๑๓ หน�อ  และ โรงไฟฟAาน้ําพอง จํานวน ๓๖ ชนิด ๑๐๓ หน�อ 
   ๑.๖ ร�วมสนับสนุนโครงการ อพ.สธ.จังหวัดกาญจนบุรี  
          - กิจกรรมปลูกรักษา โดยปลูกรักษาพันธุ�กล�วย ๕๕ ชนิดๆ ละ ๔ ต�น รวม ๒๒๐ ต�น 
          - ประชุมร�วมกับโครงการ อพ.สธ.จังหวัดกาญจนบุรี 
 



 

 

๑๕

๒ จัดอบรมให�ความรู� 
    ๒.๑ จัดอบรมให�ความรู�เรื่อง โครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชฯ และพืชสมุนไพร แก�คณะนักเรียนจากโรงเรียน 
         ทองผาภูมิวิทยา จํานวน ๖๒ คน โดยให�ความรู�เก่ียวกับการอนุรักษ�พันธุกรรมพืช  
         การจัดเก็บพรรณไม�แห�ง ดอง และการดับไฟปCา  
    ๒.๒ จัดกิจกรรมแนะนําโครงการ อพ.สธ.-กฟผ. แก�ผู�เข�าเยี่ยมชมเข่ือนวชิราลงกรณ จํานวน ๗๔๙ คน 
๓  ประชาสัมพันธ�เผยแพร� โครงการ อพ.สธ.-กฟผ.  

๓.๑ จัดทํา (หรือปรับปรุง) website ของ โครงการ อพ.สธ.-กฟผ. เข่ือนวชิราลงกรณ โดยการเพ่ิมภูมิป?ญญา  
      ชาวบ�านปราชญ�ท�องถ่ิน จํานวน ๒ ภูมิป?ญญา   

     ๓.๒ จัดทําสื่อแผ�นพับเผยแพร� คือ ๑. กลอยกับภูมิป?ญญาชาวบ�านปราชญ�ท�องถ่ิน ๒. เครือหมาน�อย ๓. มัน 
           เลือดนก ๔ .โครงการ อพ.สธ.-กฟผ. ๕. .เส�นทางท�องเท่ียวเข่ือนวชิราลงกรณ  ๖. เรื่องกล�วยๆ และ       
           ๗. โครงการ อพ.สธ.-กฟผ. เข่ือนวชิราลงกรณ จํานวน ๓,๐๐๐ ฉบับ 

 ๓.๓ จัดทําเสียงตามสายในเข่ือน/โรงไฟฟAาทุกวันพุธ เดือนละ 2 ครั้ง  
     ๓.๔ จัดรายการวิทยุเผยแพร�โครงการ อพ.สธ.-กฟผ.  ท่ีสถานีวิทยุชุมชนคนทองผาภูมิ เดือนละ 2 ครั้ง  

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

           พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว” เม่ือ ๒ เมษายน ๒๕๕๔ จํานวน ๙ ต�น ตายจํานวน ๓ ต�น ป?จจุบัน  

           เส�นรอบวงประมาณ ๕๒.๗๓ ซม. และปลูกซ�อม วันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ จํานวน ๓ ต�น  

           เส�นรอบวงประมาณ ๓๘.๐๓ ซม. 
 
เขื่อนรัชชประภา 
๑ เส�นทางศึกษาธรรมชาติ มี ๑ เส�นทาง ระยะทาง ๑,๗๖๐ เมตร 
    ๑.๑  ปรับปรุงเส�นทางศึกษาธรรมชาติ จํานวน ๑ เส�นทาง โดยการซ�อมบํารุงรักษาเส�นทาง  
    ๑.๒  นําคณะเข�าศึกษาในเส�นทางศึกษาธรรมชาติจํานวน ๑๕๐ คน เม่ือวันท่ี ๓ ก.ย. ๒๕๕๖    
๒ จัดอบรมให�ความรู� 
    ๒.๑ จัดอบรมให�ความรู�เรื่อง ทรัพยากรพืชพรรณและพันธุกรรมพืชกับป?จจัย๔ แก�คณะให�แก�ครูนักเรียน 
          โรงเรียนตาขุนวิทยา ,โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม, โรงเรียนมัธยมบ�านทําเนียบ,โรงเรียนคีรีรัฐนิคม  
          จํานวน ๑๕๐ คน เม่ือวันท่ี ๓  ก.ย. ๒๕๕๖ 
๓ ประชาสัมพันธุ�เผยแพร� โครงการ อพ.สธ.-กฟผ.  
    ๓.๑ เพาะกล�าพรรณไม�.  ต�นพะยอม, ตะเคียนทอง ๕,๐๐๐ ต�น  
    ๓.๒ ปลูกต�นมเหสักข� ต�นสักสยามินทร� ตามโครงการ “รวมใจภักด์ิ ปลูกมเหสักข�-สักสยามินทร�  
          ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว”  
    ๓.๓ สนับสนุนโครงการ อพ.สธ.-จังหวัดกาญจนบุรี (โดยการปลูกผักเหลียงและพืชพ้ืนเมืองประจําถ่ินภาคใต�  
          จํานวน ๖๓ ชนิด รวมจํานวน ๖๒๐ ต�น) 
    ๓.๔ สืบค�นภูมิป?ญญาท�องถ่ินในการนําพรรณพืชมาใช�ประโยชน�และบันทึกข�อมูลเพ่ือจัดทําฐานข�อมูล 
          ทรัพยากร จํานวน ๑๖ ชนิด 



 

 

๑๖

    ๓.๕ จัดบอร�ดกิจกรรมแนะนําโครงการ  อพ.สธ.-กฟผ.บริเวณท่ีทําการ   อ.บ�านตาขุน  จ.สุราษฎร�ธานี     
          ในโอกาส  การดําเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริตามโครงการสนับสนุนการบูรณาการและ    
           การขับเคลื่อนนโยบายในระดับอําเภอและท�องท่ี  ประจําป.  ๒๕๕๘   
 
เขื่อนบางลาง 
๑ เส�นทางศึกษาธรรมชาติ   มี  ๑  เส�นทาง ระยะทาง ๒ กิโลเมตร 
   ๑.๑ นําคณะ ๕ เข�าศึกษาในเส�นทางศึกษาธรรมชาติ จํานวน  ๖๒๕  คน 
๒ จัดอบรมให�ความรู� 

 ๒.๑ จัดอบรมให�ความรู�เรื่องแก�คณะ ๓ จํานวน ๒๕๓ คน  
          ๒.๒ จัดกิจกรรมแนะนําโครงการ อพ.สธ.-กฟผ. แก�ผู�เข�าเยี่ยมชมจาํนวน  ๕๒๐ คน 
๓ ประชาสัมพันธ�เผยแพร� โครงการ อพ.สธ.-กฟผ.  

    ๓.๑ จัดทําสื่อแผ�นพับเผยแพร� เรื่อง ๓  จํานวน ๔๕ ฉบับ 
    ๓.๒ สนับสนุนโครงการ อพ.สธ.- กฟผ. ณ จังหวัดกาญจนบุรี (ปลูกกล�วยหิน ส�มแขก หลุมพอ                
          ศรียะลา ดาหลา เดลีย�  จํานวน ๖ ชนิด  รวมจํานวน ๓๒๐ ต�น)   

 
เขื่อนอุบลรัตน� 
๑ เส�นทางศึกษาธรรมชาติ เส�นทาง ระยะทาง ๘๐๐ เมตร 
   ๑.๑ ร�วมจัดซุ�มนิทรรศการแสดงผลการดําเนินงาน อพ.สธ.-กฟผ. เข่ือนอุบลรัตน� เนื่องในงาน “ปลูกปCาในปCา   
         ปลูก” เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ เข่ือนสิรินธร    
         จ.อุบลราชธาน ี
   ๑.๒ คณะทํางาน อพ.สธ.-กฟผ. ศึกษาดูงาน จ.ระยอง และ จ.ชลบุร ี
   ๑.๓ คณะครูและนักเรียน ม.๓ โรงเรียนชุมแพศึกษา (วันละ ๑ ห�องเรียน) เข�าชมเส�นทางเดินศึกษาธรรมชาติ 
        ปCาเขาน�อย โดยบรรยายเรื่องการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชในพ้ืนท่ีท่ีจัดเป5นแหล�งท�องเท่ียวเชิงนิเวศของเข่ือน 
        อุบลรัตน� วันละประมาณ ๔๐ คน รวมคณะท่ีเข�าชมประมาณ ๑๖๐ คน 
  ๑.๔ จัดทําปAายชื่อผู�ปลูกไม�มงคล ๙ ชนิด ๙ ต�น บริเวณพ้ืนท่ีอนุรักษ�พันธุกรรมพืช เข่ือนอุบลรัตน�  
 
เขื่อนสิรินธร 
๑ เส�นทางศึกษาธรรมชาติ ปรับปรุงเส�นทางศึกษาธรรมชาติ จํานวน  ๓ เส�นทาง ระยะทาง ๓,๒๐๐ เมตร  
๒ ประชาสัมพันธุ�เผยแพร� โครงการ อพ.สธ.-กฟผ.  
    ๒.๑ ประชาสัมพันธ�โครงการ อพ.สธ.- กฟผ. ให�กับคณะเยี่ยมชมกองโรงไฟฟAาเข่ือนสิรินธร โดยวธิีฉาย 
          วีดิทัศน�ของโครงการ อพ.สธ.-กฟผ. ให�กับคณะท่ีมาดูงานต�อจากการฉายวีดิทัศน� แนะนําข�อมูลเข่ือน    
          สิรินธรและเข่ือนปากมูล 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๗

เขื่อนจุฬาภรณ�-ห�วยกุ�ม 
๑ เส�นทางศึกษาธรรมชาติ มี ๑ เส�นทาง ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร 
          ๑.๑ ปรับปรุงเส�นทางศึกษาธรรมชาติ จํานวน ๑ เส�นทาง โดยการจัดทําปAายแสดง จํานวน ๕๐ ปAาย 
          ๑.๒ นําคณะเข�าศึกษาในเส�นทางศึกษาธรรมชาติ  
๒ ประชาสัมพันธุ�เผยแพร� โครงการ อพ.สธ.-กฟผ.  

      ๒.๑ เพาะกล�าพรรณไม�มะขามปAอม สําหรับแจกจ�ายผู�สนใจนําไปปลูก จํานวน ๕๐๐ต�น               
      ๒.๒ สืบค�นภูมิป?ญญาท�องถ่ินในการนําพรรณพืชมาใช�ประโยชน�และบันทึกข�อมูลเพ่ือจัดทําฐานข�อมูล 

         ทรัพยากร จํานวน ๑ ชนิด ได�แก�มะพลับเจ�าคุณ 
 
เขื่อนนํ้าพุง 
๑ เส�นทางศึกษาธรรมชาติ  มี ๓ เส�นทาง  ระยะทาง ๓,๐๐๐ เมตร 

๑.๑ นําคณะนักเรียนและเยาวชนเข�าศึกษาเส�นทางศึกษาธรรมชาติและเยี่ยมชมแปลง จํานวน ๔๖ คน 
๒ จัดอบรมให�ความรู�  

๒.๑ จัดอบรมให�ความรู�เรื่อง “การสร�างจิตสํานึกในการอนุรักษ�พันธุกรรมพืช” แก�คณะเยาวชนและ  
      นักเรียน 

๓ ร�วมจัดงานโครงการปลูกปCาในปCาปลูกเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม        
บรมราชกุมารี ณ เข่ือนสิรินธร จ.อุบลราชธาน ี

 
  

โรงไฟฟAาลําตะคองชลภาวัฒนา 
๑ เส�นทางศึกษาธรรมชาติ มี ๑ เส�นทาง ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร 
           ๑.๑ ปรับปรุงเส�นทางศึกษาธรรมชาติ จํานวน ๑ เส�นทาง  
          ๑.๒ บํารุงรักษาพืชสมุนไพรด�วยจุลินทรีย�ชีวภาพผลิตปุ̂ยชีวภาพได�จํานวน ๑ ตัน 
๒ อบรมส�งเสริมอาสาสมัครชุมชนและเผยแพร�ประชาสัมพันธ�โครงการฯจํานวนอาสาสมัคร ๖๐ คน 
   ณ อพ.สธ.คลองไผ� ต.คลองไผ� อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมาวันท่ี ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

      ๒.๑ ปลูกต�นมเหสักข� ต�นสักสยามินทร� ตามโครงการ “รวมใจภักด์ิ ปลูกมเหสักข�-สักสยามินทร� ถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว” เม่ือวันท่ี ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔ จํานวน ๙ ต�น  ๑๗ เดือนกันยายน ป.๒๕๕๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๘ 

ตารางจํานวนคนท่ีเข�าเยี่ยมชมเส�นทางศึกษาธรรมชาติ และเข�ารับอบรมฟ?งบรรยาย 
โครงการ อพ.สธ.-กฟผ. 

 

พ้ืนท่ีสนองพระราชดําริ จํานวนคนท่ีเยี่ยมชมและได�รับความรู�จาก อพ.สธ.-กฟผ. 
เข่ือนภูมิพล ๑,๓๘๓  คน 
เข่ือนสิริกิติ์ ๓๐๓ คน 
เข่ือนศรีนครินทร� ๑๗,๐๖๑ คน 
เข่ือนวชิราลงกรณ ๑,๖๐๐  คน 
เข่ือนรัชชประภา ๒,๐๐๐ คน 
เข่ือนบางลาง ๗๗๓ คน 
เข่ือนอุบลรัตน� ๑๐๔ คน 
เข่ือนสิรินธร ๖,๑๕๐  คน 
เข่ือนจุฬาภรณ�-ห�วยกุ�ม ๑๐๐  คน 
เข่ือนน้ําพุง ๑๐๐ คน 
รฟ.ลําตะคองชลภาวัฒนา ๑๕๐ คน 

รวมท้ังส้ิน ๒๙,๗๒๔ คน 
 

ตารางจํานวนคนท่ีเข�าเยี่ยมชมอาคารราชานุรักษ� อพ.สธ.-กฟผ-เข่ือนศรีนครินทร�  
 

เดือน จํานวนคนท่ีเยี่ยมชมและได�รับความรู�จาก อาคารราชานุรักษ�. 
มกราคม ๑,๒๗๕  คน 
กุมภาพันธ� ๒,๑๒๒ คน 
มีนาคม ๑,๘๗๘ คน 
เมษายน ๗๐๙  คน 
พฤษภาคม ๑,๒๔๙ คน 
มิถุนายน ๑,๙๗๓ คน 
กรกฏาคม ๑,๗๙๖ คน 
สิงหาคม ๒,๑๔๐  คน 
กันยายน ๑,๑๕๘ คน 
                รวมท้ังสิ้น ๑๔,๓๐๐ คน 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

๑๙

ส�วนกลาง ผู�ช�วยโรงไฟฟAาพลังนํ้า 
- วันท่ี ๒๙ มกราคม  ๒๕๕๘  โครงการ อพ.สธ.-กฟผ. ร�วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ได�จัดค�ายรักษ�

ทรัพย�ป. ๔ โดยมี นายวรพจน�  วรพงศ� ผู�ช�วยผู�อํานวยการเข่ือนสิริกิติ์–บริหาร เป5นประธาน และ ดร.รัดเกล�า 
เปรมประสิทธิ์ ภาควิชาสัมคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร เป5นผู�กล�าวรายงาน มีวัตถุประสงค�
เน�นสร�างจิตต�สํานึกการอนุรักษ�และสืบทอดการบริหารจัดการปCาชุมชนแก�เยาวชน โดยมีนักเรียนเข�าร�วม
กิจกรรมจํานวน ๖ โรงเรียน จํานวน ๑๕๐ คน 

- วันท่ี ๗ กุมภาพันธ�  ๒๕๕๘ นายณัฐวุฒิ  แจ�มแจ�ง  ผู�อํานวยการเข่ือนภูมิพล ได�เป5นประธานการเปPด
อบรมค�ายวิจัยน�อยป. ๒ : เยาวชนวัยกล�า ไขว�คว�างานวิจัย ใส�ใจชุมชน โดยมี ดร.กวินธร เสถียร ภาควิชาสัมคม
วิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร เป5นผู�กล�าวรายงาน มีนักเรียนเข�าร�วมกิจกรรมจํานวน ๓ โรงเรียน
ได�แก�โรงเรียนสามเงาวิทยาคม โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม โรงเรียนผดุงป?ญญา  

- เม่ือวันอังคารท่ี  ๓  มีนาคม  ๒๕๕๘  คณะผู�บริหาร กฟผ. เข�าเฝAาทูลละอองพระบาท 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  รอง ผอ. อพ.สธ. นายพรชัย  จุฑามาศ  กล�าวถวายรายงาน
และเบิก  นายประภาส  วิชากูล รองผู�ว�าการเชื้อเพลิง กฟผ. ทูลเกล�าฯ ถวายเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท  

- โครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี สนองพระราชดําริโดยการไฟฟAาฝCายผลิตแห�งประเทศไทย  (อพ.สธ. - กฟผ.)  ได�จัดทํา “โครงการปลูก
ปCาในปCาปลูก เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”  เพ่ือเป5นการ
เทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ  ๕ รอบ วันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๕๘  ณ เข่ือนสิรินธร จังหวัด
อุบลราชธานี 

- อพ.สธ. - กฟผ. ร�วมจัดนิทรรศการเพ่ือเป5นการเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     ในวันคล�ายวันสถาปนา กฟผ. และ CSR DAY ระหว�าง
วันท่ี ๒๘-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห�องกระจก อาคารประชาสัมพันธ� สํานักงานกลาง กฟผ.  

-  อพ.สธ. - กฟผ. ประชุม - ดูงาน 
            - จัดทํา วีดีทัศน�เรื่อง “โครงการ อพ.สธ. – กฟผ.” จํานวน ๕ เรื่อง   

- จัดทําแผ�นพับ อพ.สธ.-กฟผ.  
 
พิธีเปPดโครงการปลูกปCาในปCาปลูกเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ระหว�างวันท่ี ๒-๓ เมษายน ๒๕๕๘   

ณ เข่ือนสิรินธร ในวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๙ น. ณ เข่ือนสิรินธร นายสุนชัย คํานูณเศรษฐ� ผู�ว�า
การการไฟฟAาฝCายผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.) และนายประทีป  กีรติเรขา ผู�ว�าราชการจังหวัดอุบลราชธานี 
เป5นประธานพิธีเปPดโครงการปลูกปCาในปCาปลูกเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ บนพ้ืนท่ี ๓,๕๐๐ ไร�รอบเข่ือนสิริน
ธร  ร�วมกับส�วนราชการ องค�กรภาคเอกชน และประชาชน จํานวนกว�า ๕,๐๐๐ คน ปลกูต�นไม� จํานวน ๖,๐๐๐ 
ต�น (ได�แก� เสลา อินทนิล พะยูง มะค�าโมง แดง ลําดวน ยางนา ตะเคียนทอง) ปล�อยพันธุ�ปลาบึกจํานวน ๒๖๑ 
ตัว และปล�อยพันธุ�กุ�งก�ามกรามจํานวนกว�า ๔๐,๐๐๐ ตัว  
และเปPดนิทรรศการ อพ.สธ.-หน�วยงานท่ีร�วมสนองพระราชดําริฯ จัดระหว�างวันท่ี ๒ ถึง ๓ เมษายน ๒๕๕๘ ณ 
สวนสิรินธร ซุ�มนิทรรศการจํานวน ๑๘ หน�วยงาน ประกอบด�วยโครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชฯ ของการไฟฟAา
ฝCายผลิตแห�งประเทศไทย ๑๑ แห�ง คือเข่ือนภูมิพล เข่ือนสิริกิติ์ เข่ือนศรีนครินทร�  เข่ือนวชิรลงกรณ เข่ือนรัชชป
ระภา เข่ือนบางลาง เข่ือนอุบลรัตน� เข่ือนน้ําพุง เข่ือนจุฬาภรณ�-ห�วยกุ�ม   เข่ือนสิรินธร  โรงไฟฟAาลําตะคองชล
ภาวัฒนาและอพ.สธ.-หน�วยงานท่ีร�วมสนองพระราชดําริฯ  ๗ แห�งคือ โครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) 



 

 

๒๐

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สวนสัตว�อุบลราชธาน ีโรงเรียนวารินชําราบ 
โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ� และกลุ�มแพท�องเท่ียวท�ายเข่ือนสิรินธร      มีซุ�มจําหน�ายสินค�าโอทอป จํานวน  
๑๐ ร�าน มีการแสดงพ้ืนบ�านของหน�วยงานต�างๆ 

- ได�สร�างสถิติใหม� กินเนส เวิลด� เรคคอร�ด( Guinness World Record) ด�วยคนกว�า ๔,๐๐๐ คน  
  กอดต�นไม�พร�อมกันมากท่ีสุดในโลก 

          - เข่ือนรัชชประภาปล�อยปลา จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ ตัว เม่ือวันท่ี  ๑๖  พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
- เข่ือนสิริกิติ์ปลูกไผ�ซางนวล และ  ปล�อยปลา จํานวน ๖๑,๐๐๐ ตัว               
- เข่ือนวชิราลงกรณ  ร�วมปลูกพันธุ�ไม�สีม�วงเพ่ือประดับภายในเข่ือน จํานวน ๖๐,๐๐๐ ต�น  
- เข่ือนศรีนครินทร�  ปล�อยปลา จํานวน ๑๖๖,๖๖๑  ตัว และปลูกต�นไม� จํานวน  ๖๑ ต�น 

    
๕.๔ งบประมาณป. พ.ศ.๒๕๕๘ (มกราคม – กันยายน ๒๕๕๘) 

 

กิจกรรม จํานวนเงิน 
๑. กิจกรรมปกป?กพันธุกรรมพืช ๓๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
๒. กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช ๒๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
๓. กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ�พันธุกรรมพืช ๓๕๕,๓๕๙.๐๐ บาท 
๔. เงินทูลเกล�าถวายโครงการ อพ.สธ. ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

รวมท้ังส้ิน ๑,๒๘๕,๓๕๙.๐๐ บาท 
 
 

 
 
 
 
 

  
คณะทํางานประสานงานโครงการ อพ.สธ. – กฟผ. 
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