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รายงานการประชุมคณะกรรมการดาํเนินงาน อพ.สธ. – กฟผ. 
ครั้งท่ี ๒ / ๒๕๕๙ 

 วันท่ี  ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙  เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ ห*องประชุม ๒๐๑ ช้ัน ๒ อาคาร ท.๑๐๐ สํานักงานกลาง กฟผ. จังหวัดนนทบุรี 

----------------------- 
คณะกรรมการดําเนินงาน ท่ีเข*าร.วมประชุม 
 

๑. นายสุนชัย คํานูณเศรษฐ� ผวก. ประธานคณะกรรมการ 
๒. นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รวค. รองประธานคณะกรรมการ 
๓. ดร.ป*ยรัษฏ�     ปริญญาพงศ�  เจริญทรัพย�  รองประธานคณะกรรมการ 
๔. นายธนรัชต�     ภุมมะกสิกร ชฟน. กรรมการ 
๕. นายณรงค�     ไตรกิจวัฒนกุล ช.อขภ-ห. กรรมการ แทน  อขภ. 
๖. นายไพฑูรย�     สมบูรณ�ชัย กยศ-ฟ. กรรมการ แทน  อขศ. 
๗. นายประเสริฐ    ธํารงวิศว         อขว. กรรมการ 
๘. ว;าท่ี รต.อภิพงศ�        พู;วณิชย�        กยช-ฟ. กรรมการ แทน อขช. 
๙. นาสุชีพ มีถม ช.อฟอ-ห. กรรมการ แทน อฟอ. 
๑๐. ว;าท่ี พ.ต.อนุชาติ      ปาลกะวงศ� ณ อยุธยา      อสค. กรรมการ  
๑๑. นายเดชา ศุภศิริ อชค. กรรมการ 
๑๒. นางยุวดี         ธงสุวรรณ        อสอ. กรรมการ 
๑๓. นายมานะ       โพธิ์ทอง          พช.๙ กรรมการ แทน  อกค. 
๑๔. นายถนัด        พัฒน�แช;ม วศ.๙ หบฟ๔-ธ กรรมการ แทน  อบย. 
๑๕. นายรังสรรค�        สกุลยง ช.ออก-ว. กรรมการ แทน  ออก. 
๑๖. นายเชาวลิต    วิชิระประเสริฐ   วศ.๑๑สก.ชฟน. กรรมการและเลขานุการ 
๑๗. นางสาวสุกานดา   เอกออมพิทักษ�   วก.๙ สก.ชฟน. กรรมการและผูAช;วยเลขานุการ 

 
คณะ อพ.สธ.-สวนจิตรลดา 
๑. 
๒. 
๓. 

นายพรชัย   
นายนิรุตต์ิ 
นางอริศรา   

จุฑามาศ 
บาโรส 
บาโรส 

 ผูAอํานวยการ อพ.สธ. สวนจิตรลดา 
อพ.สธ. สวนจิตรลดา 
อพ.สธ. สวนจิตรลดา 

     

     

คณะทํางานประสานงานท่ีเข*าร.วมประชุม 
๑. นายภาคภูมิ   สดายุรัตน� วก.๗ สก.ชฟน. คณะทํางานประสานงาน 
๒. นายณัฐวุฒิ   นวลละออง วก.๔ สก.ชฟน. คณะทํางานประสานงาน 
     
     

 
 
 

วาระท่ี  ๒ 
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คณะอนุกรรมการ คณะทํางานท่ีร.วมประชุม 
๑. นายสมบูรณ�     คงปาน  วก.๘ อขภ. 
๒. นายสมชาย      กันทวงศ� หบบส-ฟ. อขส. 
๓. นายนราวิชญ�    จันตูม ลูกจAาง อขส. 
๔. นายอนุสรณ�     นันตา พช.๙ อขศ. 
๕. นายชูชีพ         ภู;พิจิตร ชก.๔ อขศ. 
๖. นางสาวบุญนาค   ตรีสาคร พช.๗ อขว.    
๗. นายนพรัตน�    สุลีทัศน� หบบช-ฟ. อขช. 
๘. นายสุเทพ เทพสุริวงศ� สถ.๗ อขช. 
๙. นายอภิชัย คําพรรณ� หทอ-ฟ. อฟอ. 
๑๐. นายสุนทร แตงชัยภูมิ ช.๗ อฟอ. 
๑๑. นายโรจนินทร�   กิตติยศอานันต� กธอ-ฟ. อฟอ. 
๑๒. นายสาโรจน� ชมพูรักษ� ช.๗ อฟอ. 
๑๓. นายพัฒนะ กุดแถลง ช.๕ อฟอ. 
๑๔. นายสกุล คําสัน ช.๘ อฟอ. 
๑๕. นางสาวศิริลักษณ�   ศรีมลฑล    กสฟ-ค. อสอ. 
๑๖. นางสาวอรสินี กรรณสูต หสฟ-ค. อสค. 

 
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ*งท่ีประชุมทราบ 
ผวก. เป*ดการประชุมและกล;าวตAอนรับรองผูAอํานวยการโครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชฯ และคณะ 

นายพรชัย จุฑามาศ  รองผู*อํานวยการโครงการอนุรักษ7พันธุกรรมพืชฯ 

- ผลการดําเนินการปD ๒๕๕๘  มีการจัดนิทรรศการท่ีมหาวิทยาลัยขอนแก;น ทรัพยากรไทย : หวนดู
ทรัพย�สิ่งสินตน ในระหว;างวันท่ี ๒๑-๒๙  มีนาคม ๒๕๕๙  และ ระหว;างวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม ถึง วันท่ี ๒ 
สิงหาคม ๒๕๕๙  จะมีการจัดนิทรรศการประชุมวิชาการสวนพฤกษศาสตร�โรงเรียน และฐานทรัพยากร
ทAองถ่ิน ณ สํานักพระราชวังดุสิต 

- ปD ๒๕๖๐ จะมีงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ  ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากลAนมีใหAเห็น ณ       
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วิทยาเขต อ.แก;งคอย จ.สระบุรี เม่ือวันจันทร�ท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙  ไดAไป
ประชุมกับมหาวิทยาลัย เพ่ือเตรียมงาน โครงการ อพ.สธ. จะมีการจัดประชุมตลอดท้ังปD โดยเฉพาะการ
ประชุมใหญ;ทุก ๒ ปD และประชุมเล็กภูมิภาคทุกปD และในปD ๒๕๖๐ จะมีแผนสํารวจทรัพยากรท่ีเข่ือนจุฬา
ภรณ�ดAวย 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม  

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.-กฟผ. ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ (๒๙ กุมภาพันธ�  ๒๕๕๙) 
มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม                  
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
๓.๑ ประกาศท่ี อพ.สธ. ๕๓/๒๕๕๘ 
๓.๒ ประกาศท่ี อพ.สธ. ๑๐๖/๒๕๕๘ 
๓.๓ คําสั่งท่ี อพ.สธ.-กฟผ. ๒/๒๕๕๓  
๓.๔ คําสั่งท่ี อพ.สธ.-กฟผ. ๑ - ๕/๒๕๕๔ 
มติท่ีประชุม 
             ท่ีประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  สรุปภาพรวมในการดําเนินงาน อพ.สธ. และ หน.วยงานร.วมสนองพระราชดําริ 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑  สรุปภาพรวมในการดําเนินงาน อพ.สธ. และ หน;วยงานร;วมสนองพระราชดําริ   
: ดร.ป*ยะรัษฎ�  ปริญญาพงษ� เจริญทรัพย�   
 - สรุปผลงานโครงการ อพ.สธ. ร;วมกับหน;วยงานท่ีร;วมสนองพระราชดําริอ่ืนๆ ปD ๒๕๕๘ แบ;งเปRน 
๒ กลุ;ม คือ 
กลุ;มท่ี ๑ 
 สนองพระราชดําริโดยพระราชานุญาต ซ่ึง กฟผ. อยู;ในกลุ;มนี้ ปDท่ีแลAวมีหน;วยงาน ๑๔๐ หน;วยงาน 
ปTจจุบันเพ่ิมมาถึง ๑๖๐ กว;าหน;วยงาน ซ่ึงเปRนจังหวัดท่ีเพ่ิมมากข้ึนจนถึงนราธิวาส มหาวิทยาลัยเอกชน 
ม.เนชั่น และล;าสุดสถาบัน TDRI  ไดAเขAาสนองพระราชดําริ 
 กลุ;มท่ี ๑ จะแบ;งออกมาย;อยอีก ๑๐ กลุ;ม ซ่ึง กฟผ. จะอยู;ในกลุ;ม G3 กลุ;มส;วนราชการท่ีเก่ียวขAอง
กับทรัพยากร 
กลุ;มท่ี ๒ 
 สนองพระราชดําริโดยการสมัครสมาชิก ไดAแก; 
 ๒.๑ กลุ;มสถานศึกษา ปDท่ีผ;านมามี ๒,๐๐๐ แห;ง ปD ๒๕๕๙ เพ่ิมมาเปRน ๒,๕๐๐ แห;ง งานสวน
พฤกษศาสตร�โรงเรียนไม;ใช;เปRนการสรAางสวน แต;เปRนการนําเอาพืชไปเปRนสื่อในวิชาคณิตศาสตร� ฟ*สิกส� 
สังคม ฯลฯ เพ่ือใหAเด็กไดAใกลAชิดกับธรรมชาติในทุกวิชา เช;น วิชาคณิตศาสตร� หาพ้ืนท่ีโดยใชAแคลคูลัสของใบ 
กลีบดอก วิชาฟ*สิกส�ใชAซายน� คอส แทน หาความสูงของตAนไมA วิชาศิลปะ นําเอาชิ้นส;วนของตAนไมAมาวาด
เปRนภาพ หรือวิชาภาษา เอาชื่อของตAนไมAไปแต;งกลอน ทําละคร เปRนตAน โดยโรงเรียนท่ีเปRนสมาชิกสวน
พฤกษศาสตร�เปRนผูAดําเนินการ 

๒.๒ งานท่ีเริ่มปD ๒๕๕๔ คือ 
 - งานฐานทรัพยากรทAองถ่ิน ไดAแก; อบต.  และเทศบาล จํานวน ๕๐๐ แห;ง จะไม;ไดAทําเรื่องพืช
อย;างเดียวจะครอบคลุมทรัพยากรทAองถ่ินท้ังหมด ปDท่ีผ;านมาประมาณ ๑๐๐  แห;ง  ปD ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙  
เพ่ิมอีกจากเดิมเปRน ๕๐๐ แห;ง 
 - ปDนี้เปRนปDสิ้นสุดแผนแม;บทปDท่ี ๕ ระยะท่ีหAา สิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๕๙ โดย ขอใหA กฟผ. ปรับ
กระบวนจากเดิมเนAนพันธุกรรมพืชเปRนตัวเอก แต;ยังมีทรัพยากรกายภาพและภูมิปTญญาเขAามาเก่ียวขAอง 
โจทย�ของแต;ละเข่ือนจะเปRนอนุรักษ�พันธุกรรมพืช อาจเปRน เห็ด สัตว� หรือเปRนจุลินทรีย�ท่ีทางมหาวิทยาลัย
ร;วมกับ กฟผ. สํารวจ 
 - สนับสนุนใหAชุมชน โรงเรียน เรียนรูAว;า ทรัพยากรอะไรบAาง เข่ือนมีอะไร ท่ีไหน แลAวเขAาสู;กรอบ
การเรียนรูA การใชAประโยชน�ทรัพยากรในทAองถ่ินอย;างไร และอนุรักษ�อย;างไร 
 - เม่ือทราบว;า เรามีอะไรและมีประโยชน�อย;างไร ก็จะเกิดสํานึกในการท่ีจะอยากรักษาทรัพยากร
ของตนเอง 
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 - ๓ กรอบ ๘ กิจกรรม เม่ือเขAาสู;แผนแม;ท เริ่ม ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ อพ.สธ. ย;างเขAาสู;ปDท่ี ๑๖ ถึง ๓๐  
ก็จะสิ้นสุดแผนแม;บทปD ๒๕๖๔  (ปD ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) 
          เริ่มเขAาแผนแม;บทระยะท่ี ๕ ปDท่ีหก ขอพระราชทานเปลี่ยนชื่อกิจกรรม ดังนี้ 
 ๑. กิจกรรมปกปTกพันธุกรรมพืช เปลี่ยนเปRน กิจกรรมปกปTกทรัพยากร 
 ๒. กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช เปลี่ยนเปRน กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 
 ๓. กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ�พันธุกรรมพืช เปลี่ยนเปRน กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการ
อนุรักษ�ทรัพยากร 
 - ปD ๒๕๕๘ อพ.สธ. เนAนในเรื่องของการคAนหาตAนทุนของประเทศ คือ ทุนทางทรัพยากร โดยมีพืช
อนุรักษ� ๙ ชนิด ไดAแก; กลAวยไมA ทุเรียน สัก มะเก๋ียง นAอยหน;าเครือ ชาเม่ียง มะกีง ตีนฮุAงดอย และยางนา 
ซ่ึงยางนาเปRนพืชลําดับท่ี ๙ ยางนา มหาวิทยาลัยขอนแก;นรับเปRนศูนย�กลางในการทํางานวิจัยยางนา เรา
ตAองดูว;าแต;ละส;วนของยางนาทําอะไรบAาง  ภูมิปTญญาด้ังเดิมทําอะไร แลAวนํามาประยุกต�ใชAส;วนท่ีโดดเด;น
ของยางนาท่ีสุด คือ น้ํามัน สามารถทดแทนดีเซลไดAดAวย ภูมิปTญญาทAองถ่ินอดีตใชAทําข้ีใตAทําอย;างไร  ถึงจะ
ดึงน้ํามันออกมาโดยตAนไม;ตาย ปTจจุบันโครงการ อพ.สธ. ร;วมกับ กฟผ. และ มข. ร;วมกันทํางานวิจัย 
 - ตAนยางนาซ่ึงเปRนตAนไมAท่ีพระบาทสมเด็จพระเจAาอยู;หัว ทรงนํามาปลูกท่ีสวนจิตรลดา ในวัน
ประสูติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  ปD ๒๕๕๔ พ้ืนท่ี ๔ ไร; เปRนป_ายางนาสาธิต 
 - โจทย�ของเรามาจากทAองถ่ิน จ.อํานาจเจริญ จ.อุบลราชธานี และจ.ขอนแก;น อยากทราบศักยภาพ
ของตAนยางนา มหาวิทยาลัยขอนแก;น ร;วมกับโครงการ อพ.สธ. ร;วมวิจัยยางนา จนกลายเปRนพืชอนุรักษ�
ลําดับท่ี ๙ เพ่ือหาขAอมูลของยางนาต;อตAน / ปD  เริ่มต้ังแต;ยางนาอายุ ๓ ปD อายุ ๑๕ ปD จึงจะมีน้ํามัน อายุ ๓-
๑๕ ปD จะมีเห็ดในป_ายางนา  ใบใชAทําเวชสําอางค� จนกระท่ังอายุ ๘๐ ปD เช;น นําไปกลั่นน้ํามันยางนา จด
สิทธิบัตรนํากลับไปใหAชุมชนใชA สามารถใชAน้ํามันเปRนน้ํามัน Biodiesel 
 
นางอริศรา  บาโรซ   : รายงาน  
 - โครงการ อพ.สธ. ตAองการเนAนย้ําใหA กฟผ. เรื่องการนําขAอมูลลงในฐานขAอมูลของโครงการ อพ.สธ. 
ซ่ึงจะสามารถดูไดAว;า มีทรัพยากรและงานวิจัยอะไรบAาง โดยเก็บขAอมูลไวAใน Website  RSGP.OR.TH  และ
ขอใหA กฟผ. นํา Banner ของโครงการ อพ.สธ.-กฟผ. ไวAท่ีหนAา Website ของ กฟผ. เพ่ือใหAสืบคAนไดAอย;าง
ชัดเจน 
 - วันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ โครงการ อพ.สธ. ขอแผนปฏิบัติงาน ปD ๒๕๖๑ เพ่ือเขAาสู;การ
ตรวจสอบจัดระดับเกรด เพ่ือใหAทรงมีวินิจฉัย เกรด A , B ทําหนังสือสนับสนุนสํานักงานงบประมาณ เพ่ือ
ขอทุนจากแหล;งทุนต;างๆ 
มติท่ีประชุม 
             ท่ีประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒  สรุปผลการดําเนินงาน แผนปฏิบัตกิาร อพ.สธ.-กฟผ. ประจําป> ๒๕๕๘ 

การไฟฟrาฝ_ายผลิตแห;งประเทศไทย ไดAรับพระราชทานพระราชานุญาตใหAร;วมสนองพระราชดําริโครงการ
อนุรักษ�พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต้ังแต;เดือน
พฤษภาคมพ.ศ. ๒๕๔๘ ภายใตAวิสัยทัศน� “อนุรักษ�พันธุกรรมพืชป_ารอบเข่ือนอย;างเห็นคุณและรูAค;า”  โดยการนํา
พ้ืนท่ีป_ารอบเข่ือนและโรงไฟฟrาต;างๆ ๑๒ แห;งท่ัวประเทศ ท่ีอยู;ในความดูแลของ กฟผ. ประกอบดAวย  เข่ือนภูมิพล 
เข่ือนสิริกิติ์ เข่ือนศรีนครินทร� เข่ือนวชิราลงกรณ� เข่ือนรัชชประภา เข่ือนบางลาง เข่ือนอุบลรัตน� เข่ือนสิรินธร 
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เข่ือนจุฬาภรณ� เข่ือนหAวยกุ;ม เข่ือนน้ําพุง และ โรงไฟฟrาลําตะคองชลภาวัฒนา  รวมเนื้อท่ี ๒๒,๐๘๐ ไร; เขAาร;วม
สนองพระราชดําริฯ เพ่ือดําเนินงานใน ๓ กิจกรรม ประกอบดAวย  
๑. กิจกรรมปกปTกพันธุกรรมพืช   
๒. กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช   
๓. กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ�พันธุกรรมพืช  
ในปD ๒๕๕๘ มีผลการดําเนินงาน อพ.สธ.-กฟผ. ดังนี้ 

๑. กิจกรรมปกปTกพันธุกรรมพืช  ดําเนินการในพ้ืนท่ี   ๑๑  แห;ง รวมเนื้อท่ี ๒๑,๐๘๔ ไร; ใหAเปRน
พ้ืนท่ีปกปTกรักษาพันธุกรรมพืชด้ังเดิม สําหรับทําการศึกษาและนํามาใชAประโยชน�ต;อไป  

    ๑.๑ สนับสนุนคณะวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� เขAาทําการวิจัยในพ้ืนท่ี ปกปTก
พันธุกรรมพืช เข่ือนรัชชประภาการควบคุม  

    ๑.๒ ดูแลพ้ืนท่ีปกปTกพันธุกรรมพืชดAวยการจัดสรAางฝายชะลอน้ําตามแนวทางพระราชดําริ 
พระบาทสมเด็จพระเจAาอยู;หัว  จํานวน  ๑,๒๘๑ ฝาย และซ;อมแซมฝายชะลอน้ําเดิม จํานวน ๓๘๕ ฝาย 

    ๑.๓ จัดทําแนวปrองกันไฟป_ารอบพ้ืนท่ี ปกปTกพันธุกรรมพืชและพ้ืนท่ีปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 
ดAวยการถางวัชพืช และชิงเผาเชื้อเพลิงในแนวปrองกันไฟป_า  ระยะทางรวม ๑๓๘.๗๕ กิโลเมตร   

    ๑.๔ งานตรวจสอบและปrองกันการตัดไมAทําลายป_า ตรวจซ;อม ปrายแสดงแนวเขตพ้ืนท่ีปกปTก
พันธุกรรมพืช ประจําอย;างนAอยปDละ ๒ ครั้ง 

๒. กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช  กฟผ. จัดทําแปลงปลูกรักษาพันธุกรรมพืชตามเข่ือนและ
โรงไฟฟrาจํานวน ๑๑ แห;ง เนื้อท่ี ๙๙๖ ไร;  

    ๒.๑ รวบรวมพรรณพืชสมุนไพร  พืชอาหารทAองถ่ิน ไมAเด;นประจําทAองถ่ิน ไมAหายากหรือใกลAสูญ
พันธ� ท้ังหมด ๗๕๕ชนิด รวม ๔,๘๒๒ ตAน เช;น ทุเรียนเทศ ประดู;แดง ตะคึก กระชายพราน เปราะ ย;านาง
แดง ทุเรียนพ้ืนเมือง พะยอม ตะเคียนทอง มะฮอกกานี ยางนา ผักเหมียงหรือผักเหลียง เค่ียม ประ เปRนตAน 
พรAอมติดปrายขAอมูลทางพฤกษศาสตร� 

    ๒.๒ จัดพ้ืนท่ีสําหรับเปRนแหล;งสะสมพรรณไมAจากท่ัวประเทศ เช;น 
เข่ือนวชิราลงกรณ รวบรวมพรรณกลAวยไดA ๑๐๐ สายพันธุ�            
เข่ือนภูมิพล รวบรวมพรรณกลAวยไมAตระกูลชAาง 
เข่ือนอุบลรัตน� รวบรวมพืชอาหารภาคอีสาน 
เข่ือนสิริกิติ์ รวบรวมพรรณไผ;ไดA ๔๖ สายพันธุ� 
เข่ือนรัชชประภา และเข่ือนบางลาง รวบรวมพรรณไมAหายากทางภาคใตA ฯลฯ 

๓. กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ�พันธุกรรมพืช  
    ๓.๑ ไดAจัดอบรมใหAความรูA ใหAความรูA แก; เยาวชน ชุมชนรอบพ้ืนท่ี และหน;วยงานต;างๆ เช;น 

การอนุรักษ�ทรัพยากรและสิ่งแวดลAอม ค;ายเยาวชนรักษ�ทรัพย� ปD ๔“โครงการนักวิจัยนAอย ปD ๒ : เยาวชนวัย
กลAา ไขว;ควAางานวิจัย ใส;ใจชุมชน”ณ เข่ือนภูมิพล ประโยชน�พืชอาหารทAองถ่ิน (ตะคึก) การอนุรักษ�
พันธุกรรมพืช เปRนตAน 
            ๓.๒ ปรับปรุงเสAนทางศึกษาธรรมชาติ ดAวยการจัดทําปrายแสดงเสAนทาง ปrายแสดงขAอมูลทาง
พฤกษศาสตร�   ปrายแสดงประโยชน�ของพรรณไมA มีเสAนทางศึกษาธรรมชาติทุกพ้ืนท่ีจํานวน ๑๗ เสAนทาง   
            ๓.๓ มีเยาวชนและประชาชนเขAาผูAเยี่ยมชม อาคารศูนย�การเรียนรูA ราชานุรักษ� ณ เข่ือนศรี
นครินทร� รวมจํานวนผูAท่ีเขAาเยี่ยมชมและรับการอบรม ๒๙,๖๙๔ คน 
            ๓.๔ จัดกิจกรรมดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูAใหAกับเจAาหนAาท่ี อาสาสมัคร อพ.สธ.- กฟผ. เช;น 
สวนสมุนไพรบAานจํารุง จ.ระยอง สวนสนุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และ ศูนย�กสิกรรมมาบเอ้ือง  
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จ.ชลบุรี    
     ๓.๕ จัดทําแผ;นพับ อพ.สธ.-กฟผ. ฉบับใหม; และแผ;นพับ ยางนามีค;าด่ังทองคํา  
     ๓.๖ เพาะกลAาไมAพ้ืนบAาน หายาก แจกจ;ายผูAท่ีเขAาเยี่ยมชม  
     ๓.๗ และทูลเกลAาถวายเงิน สนับสนุนกิจกรรม อพ.สธ. จาํนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
รวมงบประมาณท่ีใชAในภารกิจ อพ.สธ.-กฟผ. ปD ๒๕๕๘ ท้ังสิน้จํานวน ๒,๑๘๐,๔๗๐ บาท (สองลAานหนึ่ง
แสนแปดหม่ืนสี่รAอยเจ็ดสิบบาท) 
มติท่ีประชุม 
             ท่ีประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓  สรุปผลการดําเนินงาน การประชุมวิชาการและนิทรรศการ"ทรัพยากรไทย หวนดู
ทรัพย7ส่ิงสินตน" ระหว.างวันท่ี ๒๓ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก.น 

การไฟฟrาฝ_ายผลิตแห;งประเทศไทย จัดแสดงในพ้ืนท่ี ๑,๕๐๐ ตารางเมตร ๑๑ บูธจาก ๑๒ พ้ืน
ท่ีกฟผ.ทุกภาคท่ัวประเทศ นําพรรณไมAเด;น พืชสมุนไพรเฉพาะถ่ิน พืชหายากในพ้ืนท่ีปกปTกพันธุกรรมพืช 
กฟผ.ทุกภาคท่ัวประเทศ กว;า ๑๐๐ ชนิด ประกอบไปดAวย ขAอมูลทางพฤกษศาสตร� การใชAประโยชน�จาก
พรรณพืช สาธิตการนําพืชทAองถ่ินมาสรAางมูลค;าเพ่ิม ทําผลิตภัณฑ�ต;างๆ เช;น จักสาน อาหาร ขนม น้ํา
สมุนไพร ฯลฯ มีอาหาร ขนม ไอศครีม น้ําสมุนไพร ใหAชิมฟรี   มีกลAาไมA พืชสมุนไพรแจก 
มติท่ีประชุม 
             ท่ีประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพ่ือพิจารณา  

๕.๑  ทบทวนแผนแม;บท โครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ อพ.สธ.-กฟผ. 
ระยะ๕ปDท่ีหAา (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) และแผนปฎิบัติการ อพ.สธ.-กฟผ. ประจําปD ๒๕๕๙ 

๕.๒  ทบทวนแผนแม;บท โครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ อพ.สธ.-กฟผ. 
ระยะ๕ปDท่ีหก (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)  
 
มติท่ีประชุม 
             ท่ีประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
ดร.ป*ยะรัษฎ� 
 - ปD ๒๕๖๐ จะเขAาสํารวจทรัพยากรทีเข่ือนจุฬาภรณ�  จังหวัดชัยภูมิ  โครงการ อพ.สธ. กําลังรวบรวม
งานวิจัย โดยมหาวิทยาลัยขอนแก;น มี ๒๗ โครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวรและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน ๑๐ โครงการ 
 - การเขAาพ้ืนท่ี ปD ๒๕๖๐ จํานวน ๔ ครั้ง โดยก;อนสํารวจจะมีการเชิญทางมหาวิทยาลัยมาประชุม     
ตAนเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ 
 - สําหรับกิจกรรมท่ี ๕ ศูนย�ขAอมูลดAานทรัพยากร เปRนประโยชน�กับ กฟผ. ควรมีการลงขAอมูล โดยทาง
โครงการ อพ.สธ.  จะมีโปรแกรมสําเร็จรูปใหA กฟผ. สามารถนําไปใชAลงขAอมูลฐานทรัพยากรของ กฟผ. ไดAเลย 
และควรมีฐานขAอมูล ๑๐ ปD ท่ีผ;านมามีอะไรบAาง ว;าแต;ละเข่ือนมีทรัพยากรอะไรบAาง 
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ผวก. :  โครงการวิจัยยางนา มีท่ีมาอย;างไร 
นายสุนทร อฟอ. :  เพราะเข่ือนอุบลรัตน� มีตAนยางนาขนาดใหญ;จํานวนมาก ทางมหาวิทยาลัยขอนแก;นจึงไดAทํา
หนังสือ ขอใหAพ้ืนท่ีทํางานวิจัยเก่ียวกับผลิตภัณฑ�จากยางนา ไดAเริ่มวิจัยเม่ือ ๔ ปDท่ีแลAว โดยไดAไปจัดกิจกรรม
เก่ียวกับยางนาและผลิตภัณฑ�ท่ีเข่ือนศรีนครินทร� โดยเชิญคณะอาจารย�จากมหาวิทยาลัยขอนแก;น ดร.สมพร 
ร;วมแสดงบูธงานวิจัยยางนาดAวย 
นายพรชัย : ตAนยางนา เปRนไมAอนุรักษ�ตAนแรกของพระบาทสมเด็จพระเจAาอยู;หัวฯ ซ่ึงมีหน;วยงานต;างๆ มาทํางาน
วิจัย ทางโครงการ อพ.สธ. อยากใหAมีความชัดเจนว;า ใครทําอะไร ส;วนไหน อย;างไร ทาง กฟผ. เปRนส;วนหนึ่งท่ี
ทํางานมาต้ังแต;ตAน โครงการ อพ.สธ. ทําเรื่องขอพระราชทานใหAยางนาเปRนไมAอนุรักษ�ของโครงการ อพ.สธ.  โดย
มีมหาวิทยาลัยขอนแก;นเปRนผูAดําเนินการวิจัย เม่ือ กฟผ. เขAาร;วมแลAวควรจะร;วมเปRนคณะทํางานดAวย  และ
นําเขAาแผนแม;บทของ กฟผ. เช;น มีการปลูกตAนยางนาเพ่ิมเติมในพ้ืนท่ีของ กฟผ. ในอนาคต เพ่ือใหAเห็นความ
ชัดเจนเก่ียวกับงานของตAนยางนา 
ผวก. :  ตAนยางนาเปRนไมAพระราชทาน โดยปลูกเปRนตAนไมAตAนแรกในโครงการปลูกป_าของ กฟผ. และเปRนตAนไมA
ประจําหน;วยงานของ กฟผ. เข่ือนไหนท่ีปลูกยางนามากท่ีสุด การทําประโยชน�จากยางนา เช;น การทําน้ํามัน 
Biodiesel ถAาจะทําจริงจังใครจะเปRนคนทําหรือติดตาม 
นายพรชัย :  ควรทําประวัติเก่ียวกับยางนาท้ังหมด ต้ังแต;การอนุรักษ�จนถึงการใชAประโยชน� และจากการ
ทํางานวิจัย การใชAประโยชน�จากยางนาร;วมกับมหาวิทยาลัย 
ชฟน. :  รับไปทํา Story เก่ียวกับยางนาของ กฟผ. ท้ังหมด 
นายพรชัย  :   ปD ๒๕๖๐ จะมีการประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. อ.แก;งคอย จ.สระบุรี มีหน;วยงานขอ
เปRนเจAาภาพ ๒  หน;วยงาน 
ผวก.  :  เม่ือครั้งจัดงานท่ี ม.ขอนแก;น ตAองใชAเวลา ๒ - ๓ เดือน ในการจัดบูธ ถAาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมี
แผนท่ีชัดเจน จะไดAตั้งงบประมาณไดAทัน เพ่ือท่ีจะไดAปลูกไมAล;วงหนAา   
 
ป*ดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 

                                                        
   นายภาคภูมิ  สดายุรัตน� 

นายณัฐวุฒิ  นวลละออง 
จดบันทึกการประชุม 

                                                           นางสาวสกุานดา  เอกออมพิทักษ�   
ตรวจทาน 


