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 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ทรงเปนพระมหากษัตริย์

ผู ยิ่งใหญ่ ท่านทรงห่วงใยพี่นองประชาชนชาวไทยเปนอันมาก พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านได

ช่วยในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งยังบําบัดทุกข์บํารุงสุขใหกับปวงชนชาวไทยอย่างมากมาย โดยมี

โครงการพระราชดําริ ๔,๐๐๐ กว่า โครงการ ซึ่งลวนแต่เปนประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยเปนอย่างมาก 

รวมทั้งในดานของนํ้าและพลังงาน เขื่อนภูมิพล เปนหนึ่งในโครงการท่ีมีประโยชน์ต่อประชาชนและ

ประเทศในดานการบริหารจัดการนํ้าและดานการผลิตพลังงานไฟฟา ซึ่งท่านไดทรงพระมหากรุณาธิคุณ

อย่างหาที่สุดมิได ในการพระราชทานพระปรมาภิไธยของพระองค์ท่านใหกับเขื่อนแห่งน้ี รวมทั้งได

เสด็จพระราชดําเนินมายังเขื่อนภูมิพลถึง ๔ ครั้ง คือในป ๒๕๐๑ เสด็จมาตรวจเยี่ยมโครงการ,

ป ๒๕๐๔ เสด็จมาวางศิลาฤกษ์, ป ๒๕๐๗ เสด็จมาในพระราชพิธีเปดเขื่อนภูมิพล และป ๒๕๑๓ 

เสด็จมาประทับแรม และปลูกตนไมของพ่อไวที่เขื่อนภูมิพล และมีพระราชดํารัสไวว่า “โครงการ

อเนกประสงคโครงการแรกของประเทศน้ี เปนจุดเริ่มตนในการพัฒนาเศรษฐกิจกาวใหมใหไพศาล

ออกไป ปจจุบันนํ้าเปนปจจัยหลอเลี้ยงชีวิต และนํ้ากับไฟฟาสงเสริมความเจริญกาวหนาของชีวิต เมื่อ

พลเมืองเพิ่มมากและเร็ว ก็ตองเพิ่มนํ้าและไฟฟาใหทันกับความตองการของพลเมือง” นับว่าพระองค์

ท่านมีวิสัยทัศน์และสายพระเนตรที่ยาวไกล ปจจุบันเขื่อนภูมิพลไดสรางคุณประโยชน์อย่างเอนกอนันต์

ใหกับประชาชนและประเทศชาติทั้งในดานการระบายนํ้าเพื่อการชลประทาน, การอุปโภคบริโภค,

การผลิตพลังงานไฟฟา, การท่องเที่ยว, การประมง, การรักษาระบบนิเวศน์ และการผลักดันนํ้าเค็ม 

และจะเปนประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อประชาชนชาวไทยตลอดไป

 หนังสือเล่มนี้ไดรวบรวมพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ โครงการพระราชดําริของพระองค์ท่าน 

และการเสด็จเข่ือนภูมิพลท้ัง ๔ ครั้ง รวมทั้งตนไมทรงปลูก ขอมูลประโยชน์ของเขื่อนภูมิพล ซึ่งนับว่าเปน

หนังสือท่ีเปนแหล่งองค์ความรูที่เปนประโยชน์อย่างมากต่อประชาชนสืบไป

นายณัฐวุฒิ แจมแจง

ผูอํานวยการเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
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คํานํา

๘๗
ปาไม ในพระราชดําริ

 หนังสือ “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์“ จัดทําขึ้น

เพื่ อบอกเล ่ า เรื่ องราวบางส ่วนในความทรงจํ า เกี่ ยว กับ

พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ โครงการพระราชดําริ

รวมถึงพระฉัจฉริยภาพดานต่างๆ ของสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ ท ร งมี ต ่ อพสกนิ ก รชาว ไทย

มาอย ่ างยาวนาน ตลอดระยะเวลาแห ่ งการครองราชย ์

ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ ทั่ วทุกภูมิภาค

ของประเทศ ไม่มีถิ่นที่ใดที่พระองค์ไม่เคยย่างพระบาทไปถึง 

ทั้ งนี้ทรงมุ ่งสร างความเปนอยู ่ที่ดีให กับพสกนิกรชาวไทย

ตลอดมา ทรงตระหนักว ่าป จจัยหลักที่ สําคัญยิ่งของความ

อยู ่ดีของชีวิตนั้นคือ นํ้ า ที่ เป นเหมือนต นทุนหลักของ

ทุกชี วิต

 ตลอดรัชสมัยที่พระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติ ๗๐ ป 

พระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร และพระเมตตาของ

พระองค์ ที่มีต ่อปวงชนชาวไทย และชาว กฟผ. สรางความ

ปลื้มปติ ความประทับใจ และถือเป นสิริมงคลอย่างสูงสุด 

หนั ง สือ เล ่มนี้ จึ ง เป นส ่ วนหนึ่ งของความทรงจํ าที่ มิ อาจ

ลืมเลือนตลอดไปตราบนานเท่านาน

เรือนรับรองพิเศษ กฟผ. ที่ประทับทรงงานของในหลวง

๗๖ ๘๗

๘๑

๑๐๐
การบริหารจัดการนํ้า
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พระราชประวัติรัชกาลที่ิ

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ทรงมีพระนามเดิมวา “พระวรวงศเธอ พระองคเจาภูมพิลอดุลยเดช” 

เสดจ็พระราชสมภพเมือ่วันจนัทรขึน้ ๑๒ ค่ํา เดอืนอาย ปเถาะ 

จุลศักราช ๑๒๘๙ รัตนโกสินทรศก ๑๔๖ ตรงกับวันที่ ๕ 

ธนัวาคม พุทธศกัราช ๒๔๗๐ ณ โรงพยาบาล เมานตออเบริน 

เมืองเคมบริดจ รัฐแมสซาชูเซตส สหรัฐอเมริกา ทรงเปน

พระโอรสองคท่ี ๓ ในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดช

วกิรมพระบรมราชชนก กับสมเด็จพระศรนีครินทราบรมราชชนนี 

ทรงมีพระเชษฐภคินี คือ สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟา

กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร และสมเด็จ

พระบรมเชษฐาธิราช คือ พระบาทสมเดจ็ พระเจาอยูหัว

อานันทมหดิล ทรงสืบสายพระโลหิตโดยตรง ยอนไปถึง

พระปฐมบรมกษัตริยแหงพระบรมราชวงศจักรี

พระราชประวัติรัชกาลที่ิ
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 เมื่อพระชนมายุได ๕ พรรษา ทรงเขารับการศึกษาที่

โรงเรียนมาแตรเดอีกรุงเทพมหานคร จากนั้นเสด็จไปศึกษา

ตอช้ันประถมศึกษา ที่โรงเรียนเมียรมองต (MERRIMENT) 

เมืองโลซานน (LAUSANNE) ที่ประเทศสวิตเซอรแลนด ในป

พุทธศักราช ๒๔๗๘ และทรงเขาศึกษาตอท่ี CEDENOU-

BELLE DE LA SUES ROMANCE CHILLY ซึ่งเปนโรงเรียน

เอกชนนานาชาติและทรงไดรบัประกาศนยีบัตร บาเชอลเิยเอ แลทร 

พระราชประวัติการศึกษา

๐๑

จากการศึกษาดังกลาว ทรงรอบรูหลายภาษา ไดแก อังกฤษ 

ฝรัง่เศสเยอรมนั และลาตนิ ในระดบัอดุมศกึษาทรงเขาศกึษา

ในแผนกวิทยาศาสตร และวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัเมอืง

โลซานน ต อมาในป พุทธศักราช ๒๔๘๑ ได  เสด็จนิวัต

ประเทศไทยพรอมดวยพระบรมเชษฐาธริาชพระบรมราชชนนี 

และสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง

นราธิวาสราชนครินทร
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 ขณะทีพ่ระชนมพรรษา ๑๘ พรรษา รฐับาลไดกราบ

บังคมทูลอัญเชิญขึ้นครองราชย เปนพระมหากษัตริย

รัชกาลที่ ๙ แหงพระบรมราชจักรีวงศ เมื่อวันที่ ๙ 

มถุินายนพทุธศกัราช ๒๔๘๙ ทรงเฉลมิพระปรมาภิไธย 

วา “สมเดจ็พระเจาอยูหัวภมูพิลอดลุยเดช” และรฐับาล

ไดแตงตั้งผูสําเร็จราชการบริหารราชการแผนดินแทน

พระองค เน่ืองจากยังทรงพระเยาวและตองทรงศกึษาตอ

ในตางประเทศ ณ กรงุโลซานน ประเทศสวติเซอรแลนด 

และตอมาไดทรงหมั้นหมอมราชวงศสิริกิต์ิ กิติยากร 

เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๔๙๒ โดยพระราชทาน

พระธํามรงควงที่สมเด็จพระบรมราชชนก ทรงใชหมั้น

สมเด็จพระราชชนนี 

๐๒
ทรงครองราชสมบัติ
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 พระราชพิธีราชาภิเษกสมรสวันท่ี

๒๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๙๓ ทรง

ประกอบพิธี ราชาภิเษกสมรสกับหมอม

ราชวงศสิริกิติ์ กิติยากร ณ วังสระปทุม 

กรุงเทพมหานครโดยสมเด็จพระศรีสวริน

ทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจา 

พระราชทานหลั่งนํ้า พระมหาสังข ทรงจด

ทะเบียนสมรสตามกฎหมายเชนเดียวกับ

ประชาชน และไดทรงสถาปนาหมอมราชวงศ

สริกิิติ ์กติยิากร ขึน้เปนสมเดจ็พระราชนิสีริกิติิ์

ทรงครองราชสมบัติ
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 วันที ่๕ พฤษภาคม พทุธศกัราช ๒๔๙๓ พระบาทสมเดจ็

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงประกอบพระราชพิธี

บรมราชาภิเษกตามโบราณขัตติยราชประเพณี ณ พระที่นั่ง

ไพศาลทักษิณ ในพระบรมมหาราชวัง ทรงเฉลิมพระ

ปรมาภไิธยตามจารึกในพระสพุรรณบัฏวา “พระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี 

๐๓
พระบรมราชาภิเษก

จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร” และได

พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการเปนสัจจะวาจาวา “เราจะ

ครองแผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม” ใน

การนีไ้ดทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ สถาปนาเฉลมิพระเกยีรตยิศ 

สมเด็จพระราชินี สิริกิติ์พระอัครมเหสี เป นสมเด็จ

พระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินี
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ประสูติพระราชโอรส พระราชธิดา
๐๔

 วันที่ ๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๙๓ พระบาทสมเด็จ

พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช เสดจ็พระราชดาํเนนิพรอม

ดวยสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี ไปยังประเทศ

สวติเซอรแลนดอกีครัง้ เพือ่ทรงรกัษาพระสุขภาพ และเสด็จนิวตั

พระนคร เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๙๔ ประทับ 

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน และพระที่นั่งอัมพรสถาน

ทั้งสองพระองคทรงมีพระราชธิดา และพระราชโอรส

๔ พระองค ดังนี้ ๑) ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 

สิริวัฒนาพรรณวดี ประสูติเมื่อวันที่ ๕ เมษายน พุทธศักราช 

๒๔๙๔ ๒) สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิรา

ลงกรณสยามมกฎุราชกมุาร ประสตูเิมือ่ วนัที ่๒๘ กรกฎาคม 

พุทธศักราช ๒๔๙๕ ๓) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

เจาฟามหาจักรีสิรินธรรัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราช

กุมารี ประสูติเมื่อวันท่ี ๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๙๘ 

และ ๔) สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ

อัครราชกุมารี ประสูติเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๐๐

-

๐๔

ธ

เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ๑๒



 วันที่ ๒๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๙๙ พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงผนวช ณ วัดพระ

ศรีรัตนศาสดาราม ทรงจําพรรษา ณ พระตําหนักปนหยา

วัดบวรนิเวศวิหาร ปฏิบัติพระศาสนกิจเปนเวลา ๑๕ วัน 

ระหวางนี้สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี ทรงปฏิบัติพระ

ราชกรณียกิจแทนพระองค ตอมาทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 

สถาปนาเปนสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

๐๕๐๕

ธ

เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก๑๓



สถาปนา
พระปรมาภิไธย
รัชกาลที่๘

 วันที่ ๘ มิถุนายน พุทธศักราช 

๒๕๓๙ เพื่อใหสมพระเกียรติตาม

โบราณขัตติยราชประเพณี ดวยพระ

จริยวัตรอันเป ยมดวยพระกตัญู

กตเวทิตาธรรมอันเป นที่แซ ซ อง

สรรเสริญ ทรงสถาปนาพระปรมาภิไธย

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา

อานันทมหิดล อดุลยเดชวิมลรามาธิบดี 

จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช ใหม

เปน “พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหา

อานันทมหิดล อดุลยเดชวิมลรามาธิบดี 

จุฬาลงกรณราชปรียวรนัดดามหิตลา

นเรศวรางกูร ไอศูรยสันตติวงศวิสุทธ

๐๖

ธ

เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ๑๔



วรุตมขัตติยศักตอรรคอุดม จักรีบรมราชวงศนิวิฐ ทศพิธราช

ธรรมอุกฤษฎนบิณุ อดลุยกฤษฎาภนิหิารรงัสฤษฏ สสุาธติบรู

พาธิการไพศาลเกียรติคุณอดุลยพิเศษ สรรพเทเวศรานุรักษ 

ธัญอรรคลักษณวิจิตรโสภาคยสรรพางค มหาชโนตมางค

ประณตบาทบงกชยุคล อเนกนิกรชนสโมสรสมมต ประสิทธิ

วรยศมโหดมบรมราชสมบัติ นพปฎลเศวตฉัตราดิฉัตร 

สรรพรฐัทศทิศวิชติไชยสกลมไหศวรยิมหาสวามนิทร มเหศวร

มหนิทรมหารามาธริาชวโรดม บรมนาถชาติอาชาวไศรยพทุธาทิ

ไตรรัตนสรณารักษ วิศิษฏศักตอัครนเรศรามาธิบดี เมตตา

กรณุาสตีลหฤทยัอโนปมยับญุการ สกลไพศาลมหารษัฎาธบิดี 

พระอัฐมรามาธิบดินทร สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร”

ธ

เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก๑๕



 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

พระราชทานความรักอันยิ่งใหญแกอาณาประชาราษฎร และ

ทรงมพีระราชภารกจิเพือ่ประโยชนสขุของอาณาประชาราษฎร

ปรากฏเปนทีป่ระจกัษเทดิทูนพระเกยีรตคิณุ ท้ังในหมูชาวไทย

และชาวโลก จึงทรงไดรับการสดุดีและการทูลเกลาฯ ถวาย

ปรญิญากิตติมศกัด์ิจากทุกสาขาวชิาการเปนจาํนวนมากทัง้ยงั

มีพระอัจฉริยภาพดานดนตรีอยางสูงสง ทรงพระราชนิพนธ

เพลงอันไพเราะนับแตพระเยาวจนถึงปจจุบันรวม ๔๗ เพลง 

นกัดนตรีทัง้ไทยและตางประเทศนาํไปบรรเลงอยางแพรหลาย

เปนที่ประจักษนอกจากนั้นยังทรงเปนนักกีฬาชนะเลิศรางวัล

เหรียญทองในการแขงขันกีฬาซีเกมส ทรงไดรับยกยองเปน 

“อัครศิลปน” ของชาติ นอกจากนี้ยังทรงสรางสรรคงาน

จิตรกรรมและวรรณกรรมอันทรงคุณคาไวเปนทรัพยสิน

ทางปญญาของชาติ เชน ทรงพระราชนิพนธ แปลเร่ือง ติโต 

นายอินทรผูปดทองหลังพระ และพระราชนิพนธเรื่องชาดก

พระมหาชนก พระราชทานคตธิรรมในการดาํรงชวีติดวยความ

วิริยะอุตสาหะอดทนจนพบความสําเร็จแกพสกนิกรทั้งปวง

ทรงมีพระอัจฉริยภาพ

๐๗

ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดรธธธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดรสถิตในดวงใจไทยนิรันดรสถิตในดวงใจไทยนิรันดรธ

เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ๑๖



ธ

เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก๑๗



ตนกําเนิดโครงการ
พระราชดําริ

 จากน้ันไดเสด็จพระราชดําเนินไป

ประทับพักผอน ณ พระราชวังไกลกังวล 

อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธเกิดโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการ

พระราชทานแหงแรก “ถนนสายหวย

มงคล” ใหแก “ลงุรวย” และชาวบานทีม่า

ชวยกันเข็นรถพระท่ีนั่งขึ้นจากหลมดิน

แม “หวยมงคล” อยูหางอําเภอหัวหิน

เพียง ๒๐ กิโลเมตรแตไมมีถนนหนทาง 

ชาวบานไดรับความเดอืนรอนในการดํารง

ชีวิตถนนสายหวยมงคลจึงเปนถนนสาย

สําคัญที่นําไปสูโครงการในพระราชดําริ

เพือ่บาํบดัทกุข บาํรงุสุขแกพสกนกิร และ

อีกมากกวา ๒,๐๐๐ โครงการในปจจุบัน

๐๘

ธ

เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ๑๘



โครงการชั่งหัวมัน

 จากความเอาพระทัยใสของพระบาทสมเด็จพระปรมิน

ทรมหาภูมิพลอดุลยเดชท่ีทรงมีตอเกษตรกรชาวไทยในการ

พัฒนาสงเสริมอาชีพเกษตรกรรมใหประสบความสําเร็จและ

สามารถเล้ียงดูตนเองและครอบครัวไดอยางยั่งยืน จึงทรงมี

พระราชดําริใหจัดหาท่ีดิน เพ่ือทําโครงการดานการเกษตร

๐๙
ในปพทุธศกัราช ๒๕๕๑ ไดทรงซือ้ทีด่นิ ๑๒๐ ไร ใน อ.ทายาง 

จ.เพชรบรุ ีและตอมากลางปพทุธศกัราช ๒๕๕๒ ทรงซือ้ทีด่นิ

แปลงตดิกนัเพิม่เติมทีบ่านหนองคอไก ต.เขากระปกุ อ.ทายาง 

จ.เพชรบุรี จํานวน ๒๕๐ ไร พระราชทานพันธุ มันเทศงอก

ออกมาจากหัวมัน ตั้ ง โชว  ไว บนตาช่ังในห องทรงงาน

ที่วังไกลกังวล ใหนํามาปลูกไวบนที่ดินและพระราชทานชื่อ

โครงการวา “โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดําริ” เพื่อพัฒนา

เปนศูนยรวบรวมพืชเศรษฐกิจนานาชนิดและแนวทางใหกับ

เกษตรกร

ธ

เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก๑๙



ฝนหลวง-กังหันชัยพัฒนา

 ในปพุทธศักราช ๒๔๙๘ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดําเนินเพ่ือทรงเยี่ยม

พสกนิกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณเทือกเขาภูพาน 

จ.สกลนคร ทรงสังเกตมีปริมาณเมฆมากปกคลุมเหนือ

พืน้ทีร่ะหวางเสนทางบนิ แตไมสามารถรวมตวัเกดิเปนฝนตก 

๑๐

ธ

เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ๒๐



ทั้งที่เปนชวงฤดูฝนและสภาพพื้นดินแหงแลง ขาดแคลนนํ้า

อุปโภค บริโภค และทําการเกษตร ประชาชนประสบ

ความเดือดรอนแสนสาหัส ดวยสายพระเนตรที่ยาวไกล

และทรงความอัจฉริยะของพระองค ดวยคุณลักษณะของ

นักวิทยาศาสตร ทรงสังเกต วิเคราะหขอมูลในขั้นตน จึงไดมี

พระราชดําริวา จะทรงคนหาวธิกีารทําใหเกิดฝนตกนอกเหนอื

จากการไดรับจากธรรมชาติ โดยการนาํเทคโนโลยสีมยัใหมมา

ประยกุตกบัทรพัยากรท่ีมอียู จนทําใหเกดิมศัีกยภาพของการ

เปนฝนใหได หรือเรียกวา “ฝนหลวง” หรือ “ฝนเทียม” โดย

ประยุกตผลการวิจัยคนควาทางวิชาการดานฝนเทียมจาก

ประเทศตางๆ เชน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และอิสราเอล 

จนเปนทีป่ระจกัษไปทัว่โลกพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดําริใหสรางแหลงกักเก็บน้ํา

หรือโครงการแกมลิง เพื่อปองกันนํ้าทวมและเก็บนํ้าไวใชยาม

หนาแลง ทรงคิดคน “กังหันนนํ้าชัยพัฒนา” หรือเครื่องกลเติม

อากาศไปในนํ้า เปนกังหันแบบทุนลอย ใชบําบัดนํ้าเสียจาก

แหลงชุมชน แหลงอุตสาหกรรม และแหลงนํ้าทางการเกษตร 

สามารถปรับระดับนํ้าเสียใหกลับมาใชไดในชีวิตประจําวัน

จนไดรับการยอมรับจากนานาอารยประเทศ

ธ

เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก๒๑



พสกนิกร
แซ่ซองสรรเสริญ

๑๑

ธ

เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ๒๒



 ขณะท่ีปวงประชาชาวไทยตางมีความจงรักภักดีเปนที่

ปรากฏในวาระสาํคญั เชน ศภุวาระเถลงิถวลัยราชสมบตัคิรบ 

๒๕ป พระราชพธิรีชัดาภเิษก๙ มถินุายน พทุธศักราช ๒๕๑๔ 

พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ

๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๓๐ พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก

ทรงดํารงสิริราชสมบัติยาวนานกวาพระมหากษัตริยทุก

พระองค วันที่ ๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๓๑ มหามงคล

สมัยฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ป ๙ มิถุนายน พุทธศักราช 

๒๕๓๙ พระราชพธิเีฉลมิพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธนัวาคม 

พุทธศักราช ๒๕๔๒ พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป 

ระหวางวันที่ ๘ – ๑๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ และ

พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ

ธ

เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก๒๓



๕ ธันวาคม พุทธศักราช 

๒๕๕๔ รัฐบาลและประชาชน

ชาวไทยไดพรอมใจกันจัดงาน

เฉลิมพระเกียรติและถวาย

พระพรชัยมงคลดวยความ

กตัญูกตเวที สํ านึกใน

พระมหากรุณาธิคุณลนเกลา

ลนกระหมอมหาทีส่ดุมไิดอยาง

สมพระเกียรติทุกวาระ

ธ

เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ๒๔



จากนํ้าสู่ไฟ:
ดวยกระแสแห่งนํ้าพระราชหฤทัย

 ขณะท่ีปวงประชาชาวไทยตางมีความจงรักภักดีเปนที่

ปรากฏในวาระสาํคญั เชน ศภุวาระเถลงิถวลัยราชสมบตัคิรบ 

๒๕ป พระราชพธิรีชัดาภเิษก๙ มถินุายน พทุธศักราช ๒๕๑๔ 

พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ

๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๓๐ พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก

ทรงดํารงสิริราชสมบัติยาวนานกวาพระมหากษัตริยทุก

พระองค วันที่ ๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๓๑ มหามงคล

สมัยฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ป ๙ มิถุนายน พุทธศักราช 

๒๕๓๙ พระราชพธิเีฉลมิพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธนัวาคม 

พุทธศักราช ๒๕๔๒ พระราชพิธฉีลองสริิราชสมบติัครบ ๖๐ ป 

ระหวางวันที่ ๘ – ๑๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ และ

 หันมาในเรื่องของไฟฟา รถไฟขบวนเล็กๆ ของพระองคก็

หาไดเปนเพียงของเลนเชนดังเด็กทั่วไป

 พลอากาศเอกกําธน สินธวานนท องคมนตรี เลาไวใน

หนังสือ “พระบิดาแหงการพัฒนาพลังงานไทย” ถึงพระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัวเมื่อยังทรงพระเยาววา

 “…เมื่อทรงเปนพระอนุชา พระเจาอยูหัวทรงมีรถไฟเล็ก 

เปนรถไฟไฟฟา พระองคทานทรงประดษิฐระบบการจายไฟให

รถไฟเล็กวิ่งดวยพระองคเอง…”

 ความสนพระราชหฤทยัในเรือ่งใกลตวัหลายเรือ่งตัง้แตทรง

พระเยาวลวนสะทอนใหเห็นถึงพระปรีชาสามารถในความ

พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ

๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ รัฐบาลและประชาชนชาว

ไทยไดพรอมใจกันจัดงานเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพร

ชยัมงคลดวยความกตญักูตเวท ีสาํนกึในพระมหากรณุาธคิณุ

ลนเกลาลนกระหมอมหาท่ีสดุมไิดอยางสมพระเกียรตทุิกวาระ

ธ

เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก๒๕



 หันมาในเรื่องของไฟฟา รถไฟขบวนเล็กๆ ของพระองคก็

หาไดเปนเพียงของเลนเชนดังเด็กทั่วไป

 พลอากาศเอกกําธน สินธวานนท องคมนตรี เลาไวใน

หนังสือ “พระบิดาแหงการพัฒนาพลังงานไทย” ถึง

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเมื่อยังทรงพระเยาววา

(ซายและกลาง)
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เมื่อครั้งทรง

พระเยาว โปรดการเลนสรางเขื่อนจําลองกับ

พระเชษฐา (พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

อานันทมหิดล)

(ขวา)
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ขณะทรงงาน

พัฒนาดานการชลประทาน

เขาใจเกี่ยวกับศาสตรตางๆ ที่เปนตนทางของการพัฒนา

ประเทศในหวงเวลาตอมา

 หลังเสด็จข้ึนครองราชยในป พ.ศ.๒๔๘๙ พระองคทรงมี

โอกาสเสด็จฯ ขึ้นเหนือลองใตไปถิ่นทุรกันดารทั่วเมืองไทย 

และทรงทราบวาเรื่องเกี่ยวกับนํ้าคือปญหาหลักที่ราษฎร

 “…เมื่อทรงเปนพระอนุชา พระเจาอยูหัวทรงมีรถไฟเล็ก 

เปนรถไฟไฟฟา พระองคทานทรงประดษิฐระบบการจายไฟให

รถไฟเล็กวิ่งดวยพระองคเอง…”

 ความสนพระราชหฤทยัในเรือ่งใกลตวัหลายเรือ่งตัง้แตทรง

พระเยาวลวนสะทอนใหเห็นถึงพระปรีชาสามารถในความ

เขาใจเกี่ยวกับศาสตรตางๆ ที่เปนตนทางของการพัฒนา

ประเทศในหวงเวลาตอมา

 หลังเสด็จขึ้นครองราชยในป พ.ศ.๒๔๘๙ พระองคทรงมี

โอกาสเสด็จฯ ขึ้นเหนือลองใตไปถิ่นทุรกันดารทั่วเมืองไทย 

และทรงทราบวาเรื่องเกี่ยวกับนํ้าคือปญหาหลักที่ราษฎร

ธ

เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ๒๖



 ตองเผชญิ ความสนพระราชหฤทัยของกษัตรยิ นกัพัฒนา

พระองคนี้ จึงมุงเนนไปที่การจัดการนํ้า เพื่อใหราษฎรมีนํ้าใน

การทําการเกษตรอยางเพียงพอ

 พระองคมีพระราชดํารัสถึงการจัดการทรัพยากรนํ้าวา

 “นํ้าคือชีวิต...เปนภารกิจของทุกคน” พระองคมีพระ

ราชดําริใหหนวยงานที่เกี่ยวของใชหลักการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ําแบบผสมผสาน เพื่อนําไปสู การใชอยางมี

ประสทิธภิาพ เกดิประโยชนสูงสดุ เปนธรรมและยัง่ยนืตลอดไป 

ดงัการจดัหาน้ําใหพ้ืนทีเ่กษตรกรรมในรปูของเขือ่น อางเก็บนํา้

ฝายชะลอนํ้า แมกระท่ังการจัดทําฝนหลวงรวมถึงการจําลอง

นําเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ “ปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีง” มาแสดงใหเปนทีป่ระจกัษในศนูยสาธติ

ตางๆ มากมาย

ธ

เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก๒๗



(ซาย)
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนิน
ไปยังหองควบคุมการเดินเครื่อง เขื่อนอุบลรัตน
จังหวัดขอนแกน

(ขวา)
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ ขณะเสด็จพระราชดําเนินไปทรง
เยี่ยมชมโรงไฟฟาพลังนํ้าบานยาง จังหวัดเชียงใหม

 ดวยเหตุนี้ พระองคทรงไดรับการยกยองวาเปน

“พระบิดาแหงการจัดการทรัพยากรนํ้า” พระองคยังมี

พระราชดาํริใหนาํนํา้ท่ีกักเก็บเอาไวมาใชประโยชนในการผลติ

พลงังานไฟฟาดวย ซึง่แสดงใหเหน็ถึงพระปรชีาสามารถในการ

ใชทรัพยากรโดยมองถึงองครวมไดเปนอยางดี

 ความสนพระราชหฤทัยในเรื่องของเทคโนโลยีการผลิต

ไฟฟาปรากฏในหนังสือ “๒๕ ป แหงความมุงมั่น” ของ

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) วา

 “…ในการเสด็จฯ เยี่ยมชมโครงการกอสรางของ กฟผ.

ไมวาจะเปนโรงไฟฟาพระนครเหนือ โรงไฟฟาพระนครใต

โรงไฟฟาบางปะกง เหมืองลิกไนตแมเมาะ ตลอดจนเขื่อน

พลังน้ําตางๆ จะทรงเสด็จฯ หองควบคุมการเดินเคร่ือง

เพื่อทอดพระเนตรใหทรงเขาใจอยางแจมแจง…”

ธ

เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ๒๘



 แนชดัวาการท่ีจะทรงกระทําสิง่ใดสิง่หนึง่นัน้ พระองคทรง

เขาใจอยางถองแท เพื่อที่จะนําพาเหลาพสกนิกรทั้งประเทศ

พัฒนาไปขางหนาไดอยางมั่นคงและยั่งยืน

 “พระองคทานทรงมีความรูเรื่องเขื่อนวาผลิตไฟฟาได

อยางไร ถาสรางเข่ือนท่ีนี่ ตองเปนเข่ือนกวางยาวเทาไหร

ถาปลอยนํ้าขนาดน้ีควรใชเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาดเทาใด 

เข่ือนควรสงูเทาไหรจงึจะเหมาะสม” เร่ืองนี้ พลอากาศเอกกําธน 

สินธวานนท องคมนตรีและอดีตผูวาการการไฟฟาฝายผลิต

แหงประเทศไทย กลาวไวในหนังสือ “พระบิดาแหงการ

พัฒนาพลังงานไทย”

 เขือ่นภมูพิลเปนเขือ่นกัน้นํา้แหงแรกทีร่วบรวมเทคโนโลยี

ของทั้งเรื่องชลประทานและการผลิตกระแสไฟฟาไวใหเปน

ตนแบบของการพัฒนาแหลงนํ้าตอมาในหลายแหงของ

เมืองไทย เข่ือนอเนกประสงคซึ่งใหญท่ีสุดในประเทศแหงนี้

สงผลท้ังดานการเกษตรและการผลิตกระแสไฟฟานับเปน

เขื่อนพลังนํ้าแหงแรกอันถือวาเปนจุดกอเกิดของการไฟฟา

ฝายผลิตแหงประเทศไทย และเมื่อไดรับพระมหากรุณาธิคุณ

ใหอัญเชิญพระนามาภิไธยเปนชื่อเขื่อนนับแตนั้นมา ศักราช

แหงการพฒันาพลงังานไทยกแ็ตกยอดและหลอหลอมอยูดวย

นํ้าพระราชหฤทัยอันแสนยิ่งใหญของพระองค

(ซาย)
เขื่อนภูมิพล เขื่อนอเนกประสงคแหงแรกในความ
รับผิดชอบของ กฟผ.

(ขวา)
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จฯ พรอมสมเด็จ
พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อทอดพระเนตร
โครงการกอสรางเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก

(ขวาลางทั้ง ๒ ภาพ)
เขื่อนภูมิพลขณะกําลังกอสราง

ธ

เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก๒๙



 ตลอดระยะเวลาที่พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยู หัวทรงครองสิริราชสมบัติ

แนวพระราชดําริตางๆ ของพระองคทาน 

ทรงคํานึงถึงความเดือดรอนของประชาชน

เปนสําคัญความเดือดรอนของผูคนในถิ่น

ทุรกันดารหางไกลลวนไมพนไปจากสาย

พระเนตร

 จากโรงไฟฟาในเขือ่นขนาดใหญ พระองค

มีพระราชดําริอยูบอยครั้งถึงการสรางเขื่อน

และโรงไฟฟาพลงันํา้ขนาดเลก็ นอกจากเพ่ือ

กักเก็บนํ้าไวใชประโยชนแลว ยังสามารถ

ผลติกระแสไฟฟาใหแกชมุชนในพืน้ทีช่นบท

หางไกลทีไ่ฟฟาหลักยงัเขาไปไมถงึ เปนการ

เสริมการทํางานของโครงการไฟฟาพลังนํ้า

ขนาดใหญของภาครัฐ

 หากคนเมืองสมบูรณดวยนํ้าและไฟฟา

ผูคนทีย่ากลาํบากตามถิน่ทรุกนัดารกค็วรมี

โอกาสไดสัมผัสความสมบูรณเหลาน้ันเฉก

เชนเดียวกัน

 เมื่อพระองคทรงเห็นวาควรจะใชนํ้าไป

เดินเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาดเล็ก เพื่อให

ชาวบานในชนบทไดมไีฟฟาใช ดงันัน้ กฟผ. 

จึงนอมนําแนวพระราชดําริมาพัฒนาจัดทํา

เปนโรงไฟฟาพลังนํ้าขนาดเล็ก ซึ่งแตละ

โครงการลวนสรางในถิ่นทุรกันดารทั่วทุก

ภูมิภาคของประเทศ

โครงการโรงไฟฟาพลังนํ้า
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ

ธ

เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ๓๐



 ไดแก โรงไฟฟาพลงันํา้บานยาง จงัหวดัเชยีงใหม โรงไฟฟา

พลงันํา้เขือ่นแมงดัสมบรูณชล จงัหวดัเชยีงใหม โรงไฟฟาพลงัน้ํา 

บานขุนกลาง จังหวัดเชียงใหม โรงไฟฟาพลังนํ้าเขื่อนหวยกุม 

จังหวัดชัยภูมิ โรงไฟฟาพลังนํ้าเขื่อนพรมธารา จังหวัดชัยภูมิ 

โรงไฟฟาพลงันํา้คลองชองกลํา่ จงัหวดัสระแกว และโรงไฟฟา

พลังนํ้าบานสันติ จังหวัดยะลา

 แหลงนํ้าใกลบานที่ราษฎรเคยใชสอยมาเนิ่นนาน ไดรับ

การพัฒนาดวยเทคโนโลยีงายๆ ทวาแสนลึกซึ้ง และเพียงพอ

ตอการดํารงชีวิตบนแผนดินบานเกิดได

พระวิสัยทัศน์ดานพลังงาน
 สายพระเนตรและความหวงใยของพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวนั้น ไมมีวันสิ้นสุด พระองคมีพระราชดําริวา

ในอนาคตพลังงานจะขาดแคลน จึงทรงติดตามปญหาและ

คนหาหนทางศกึษาการผลติพลงังานทางเลือกอืน่ๆ มาทดแทน 

พระองคทรงศึกษาถึงธรรมชาติอยางรอบดานและลึกซึ้ง

ทั้งพลังงานแสงอาทิตยและพลังงานลม

ธ

เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก๓๑



 การศึกษาเกี่ยวกับพลังงานทดแทนในโครงการสวน

พระองคมีอยูหลากหลายรูปแบบและลวนชี้วา สิ่งใกลตัวคือ

ทศิทางทีจ่ะเดนิไปหาความยัง่ยนืได เชน การนาํแกลบทีเ่หลอื

ใชมาทําเปนปุยและแปรสภาพเปนเช้ือเพลิงแทงการแปลง

พลังงานแสงอาทติยเปนพลงังานไฟฟาใชในบานเรอืน การผลติ

กระแสไฟฟาดวยพลังงานลม โดยมีโครงการตนแบบดาน

พลังงานที่สําคัญคือ การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพไบโอดีเซลและ

แกสโซฮอล

(ซายและกลาง)
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนินไปทรงวางศิลาฤกษ
ในโครงการกอสรางเขื่อนบางลาง ที่จังหวัดยะลา

(ขวา)
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั เสดจ็พระราชดาํเนนิไปยงัถิน่ทุรกนัดารทัว่ประเทศไทย 
และทรงใหความสาํคญักบัการศกึษาพฒันาการจัดการพลงันํา้และไฟฟามาโดยตลอด

 ภายในโครงการสวนพระองคณพระตาํหนกัจติรลดารโหฐาน 

มีการใชพลังงานลมมานานกวา ๒๐ ป โดยเริ่มตนทดลองใช

เพือ่การระบายน้ําถายเทในบอเลีย้งปลานิลจากโครงการเลก็ๆ 

ในพื้นที่รายรอบบานของพระองค ไดแผขยายถายทอดสูพื้นที่

อนัไพศาลของประเทศ ซึง่การทดแทนดวยความรูใหมๆ  มสีวน

ใหพีน่องประชาชนไดมองเหน็ถงึคณุคาของการยนือยูไดดวยตัวเอง

 การทรงงานหนกัดวยสายพระเนตรอันยาวไกลตลอดระยะ

เวลาหลายสิบปที่ผานมาก็ดวยทรงตองการใหประเทศไทยมี

พลังงานใชไดอยางยั่งยืนและยาวนานที่สุดเทาที่จะทําได

 ดวยเพราะนํ้าพระราชหฤทัยที่ยิ่งใหญเป ยมลนดวย

พระเมตตาน้ีไดหลอเลีย้งใหแผนดนิเลก็ๆ ผืนน้ีคงความรมเย็น

และพัฒนาไปขางหนาไดอยางมีทิศทาง

 ณ ผืนแผนดินของบานเมืองเล็กๆ แหงหน่ึงหลายสิ่ง

ปรับเปลี่ยนไปดวยการพัฒนาจากพระราชาผูทรงงานหนักมา

โดยตลอด เพียงเพือ่รอยยิม้เปยมสุขจะบงัเกดิขึน้ในชวีติประชาชน

 เรื่องเชนนี้มีอยูจริง ชัดเจนอยูในหัวใจของพสกนิกรท่ัว

ทุกหนแหง และพวกเขาพรอมจะเลาเรื่องราวอันมีคายิ่งนี้

สูลูกหลานรุนตอไป… ตราบนานเทานาน

ธ

เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ๓๒



ธ

เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก๓๓



๔ ครั้งที่ พระองค์ท่าน
เสด็จเขื่อนภูมิพล

    เปนพระมหากรุณาธิคุณของ

    พสกนิกร และชาวเขื่อนภูมิพล 

ที่ไดเสด็จมายังเขื่อนภูมิพลถึง ๔ ครั้ง คือ

ครัง้ที่ ๑ วนัท่ี ๔ มนีาคม ๒๕๐๑ เสดจ็พรอม

ดวยสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรม

ราชินีนาถ เสด็จไปตรวจเยี่ยมการกอสราง

เข่ือนภูมิพลที่พึ่งเริ่มโครงการฯ และท้ัง

สองพระองคยังไดทรงลงสรงนํ้าที่ลํานํ้าปง 

ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๐๔ เสด็จ

พระราชดําเนนิทรงประกอบพธิวีางศลิาฤกษ 

และเสด็จทอดพระเนตรการขุดเจาะอุโมงค

ผันนํ้า และสวนตางๆ ของเขือ่นภมูพิล ครัง้ที ่๓ 

นับ วนัที ่๑๗ พฤษภาคม ๒๕๐๗ เสด็จพรอม

ดวยสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรม

ราชนีินาถ ทรงประกอบพธีิเปดเขือ่นภูมิพล 

บนสันเขื่อน หลังจากนั้นเสด็จลงลิฟท

มายังหองควบคุมการผลิตกระแสไฟฟา 

ทรงกดปุมเครือ่งกําเนิดไฟฟาตวัท่ี ๑ และ

ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๑๓ 

เสด็จฯ มาทรงงานที ่จ.ตาก พรอมสมเดจ็

พระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 

ประทับแรม ณ เขื่อนภูมิพล ทรงปลูก

ตนสัก ณ บริเวณสวนดอก

ธ

เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ๓๔



พระบาทสมเด็จพระเจาอยู่หัวฯ ทรงเสด็จเข่ือนภูมิพล ๐๔ มี.ค. ๒๕๐๑

พ.ศ.๒๕๐๑ครั้งที่ ๑

ธ

เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก๓๕



พระบาทสมเด็จพระเจาอยู่หัวฯ ทรงวางศิลาฤกษ์เข่ือนภูมิพล ๒๔ มิ.ย. ๒๕๐๔

ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๐๔

ธ

เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ๓๖



พ.ศ.๒๕๐๗ครั้งที่ ๓

พระบาทสมเด็จพระเจาอยู่หัวฯ ทรงเสด็จเปดเข่ือนภูมิพล ๑๗ พ.ค. ๒๕๐๗

ธ

เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก๓๗



ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๑๓

พระบาทสมเด็จพระเจาอยู่หัวฯ ทรงปลูกตนไม ณ เข่ือนภูมิพล ๑๗ มิ.ย. ๒๕๑๓

ธ

เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ๓๘



ตนไมของพอตนไมของพอตนไมของพอตนไมของพอตนไมของพอตนไมของพอตนไมของพอตนไมของพอตนไมของพอตนไมของพอตนไมของพอตนไมของพอตนไมของพอตนไมของพอตนไมของพอตนไมของพอตนไมของพอตนไมของพอตนไมของพอตนไมของพอตนไมของพอตนไมของพอ



“ตนสัก” ทรงปลูก
ณ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก

พระราชกรณียกิจ :

 วันพุธที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๓ เวลา 

๑๐.๑๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ าอยู หัว

และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชนีนาถ เสด็จ

พระราชดําเนินออก ณ บริเวณท่ีประทับแรม

เขื่อนภูมิพล ทรงพระกรุณาโปรดเกล าฯ

ฉายพระบรมฉายาสาทิศลักษณรวมกับพนักงาน

การไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย แลวเสดจ็ไปทรง

ธ

เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ๔๐



ปลูกตนไม พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ทรงปลูกตนสัก สมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชนินีาถ ทรงปลกูตนราชพฤกษ 

เสร็จแลวเสด็จพระราชดําเนินไปประทับ

เฮลิคอปเตอร ณ สนามกอรฟเขื่อนภูมิพล 

นายเกษม จาตกิวนชิ ผูวาการไฟฟาฝายผลติ

แหงประเทศไทย นายปฏพิทัธ อารยะศาสตร 

นายทองโรจน พจนารถ รองผูวาการฯ และ

นาวาอากาศตรีกําธน สินธวานนท ผูชวย

ผูวาการฯ กับพนักงานการไฟฟาฝายผลิต

แหงประเทศไทยและครอบครัว เฝาฯ

สงเสด็จฯ

ธ

เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก๔๑



ตนสักในวรรณคดีไทย

 “ปอเปงเตงเตยตาล สรลตระการปานหางโต

 ตนทองตลองตองโพ สักสูงสุดพุดซากถินฯ”

 “ตนสัก” เปนตนไมท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ทรงปลูก นั่นจึงเทากับวายิ่งเปนสิริมงคลอยางท่ีสุด โดยคติ

ทีว่าตนสักเองเปนไมมงคลอยูแลว ยงัเปนไมทีท่รงปลกูอีกดวย

จึงเปนไมที่คนไทยท้ังประเทศสมควรอยางยิ่งท่ีจะทําใหมี

ตนสกัเพิม่ขึน้ ชดเชยตนท่ีถกูตดัไปแทบหมดผนืปาซึง่ปจจบุนั

ยังคงเหลือผืนปาสักไมมากนัก ในพื้นท่ีจังหวัดแมฮองสอน

และจังหวัดแพร เปนตน

กาพยหอโคลงประพาสธารทองแดง พระราชนิพนธ : เจาฟาธรรมาธิเบศ

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว เสด็จพระราชดําเนิน

เข่ือนภูมิพล เม่ือวันพุธที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๑๓ แลวทรง

พระกรุณาโปรดเกลาฯ ทรงปลูกตนสักไวเปนท่ีระลึกดวย

ครานัน้พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว และสมเดจ็พระนางเจาฯ

พระบรมราชินีนาถ เสด็จออก ณ บริเวณท่ีประทับแรม

เขื่อนภูมิพล ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ฉายพระบรมฉายา

สาทศิลกัษณรวมกบัพนกังานไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย

แลวเสด็จไปทรงปลูกตนไม ซึ่งในอดีตนั้นเขื่อนทั่วทุกภูมิภาค

จดัสรางเปนพระตาํหนกัประทบัแรม และทรงงานของพระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัว และพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค

นับเปนสิริมงคลของเข่ือนที่ไดเปนสถานที่สําคัญที่พระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัวไดเสด็จพระราชดําเนินมาประทับแรม

และทรงงานอยางตอเนื่อง

พระราชกรณียกิจ :

 วันพุธที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๓ เวลา ๑๐.๑๕ น. 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวและสมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชนีนาถ เสด็จพระราชดําเนินออก ณ บริเวณที่

ประทับแรมเข่ือนภูมิพล ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ

ฉายพระบรมฉายาสาทิศลักษณรวมกับพนักงานการไฟฟา

ฝายผลิตแหงประเทศไทย แลวเสด็จไปทรง

ธ

เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ๔๒



ธ

เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก๔๓



 นับเปนอกีประจักษพยานหน่ึงท่ีแสดงใหเหน็ถึงพระราชหฤทยั

แนวแนในการฟ นฟูสภาพปาไมไดเปนอยางดีเมื่อครั้งที่

คูพระบารม ีพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั และสมเดจ็พระนางเจาฯ 

พระบรมราชนินีาถ เสด็จพระราชดาํเนนิเขือ่นภมูพิล จงัหวดัตาก 

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัทรงปลกูตนสกั สมเดจ็พระนางเจาฯ 

พระบรมราชินีนาถทรงปลูกตนราชพฤกษ

 วันเวลาลวงเลยไป ๔๑ ป ตนไมทั้งสองตนไดเติบโตสราง

รมเงา และสรางความภาคภูมิใจใหแกราษฏร จังหวัดตาก 

ขาราชการและพนักงานชาวเขื่อนภูมิพล รวมถึงพนักงานการ

ไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทยทกุคน ปจจบุนัตนสกัทรงปลกู

ไดเจริญเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว จากพื้นที่โดยรอบตนไม

สามารถเตบิโตตามธรรมชาต ิโดยมกีารดแูลเปนพเิศษในชวง

ฤดูแลง ในการปองกันไฟปา

 นอกจากนี้ พื้นที่โดยรอบยังมีการปลูกไมยืนตนเสริมโดย

เฉพาะในวนัสาํคญัๆ เชน วนัครบรอบเปดเขือ่น พรอมทัง้ขยาย

ออกไปยงับรเิวณใกลเคยีง เน่ืองจากพืน้ท่ีจงัหวัดตาก เปนพืน้ที่

ที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของตนสัก

ธ

เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ๔๔



พฤกษศาสตร์ “ตนสัก”

 ลักษณะทั่วไป : สัก (อังกฤษ : Teak) เปนไมตนขนาดใหญ

ผลัดใบในฤดูรอน สําตนเปลาตรง เปลือกเรียบหรือ แตกเปนรอง

เล็กๆ สีเทา โคนเปนพูพอนตํ่าๆ เรือนยอดเปนพุ มทรงกลม

คอนขางทึบ เปลอืกสีเทา เรียบ หรอืแตกเปนรองตืน้ตามความยาว

ลําตน ขึ้นเปนหมูในปาเบญจพรรณทางภาคเหนือบางสวนใน

ภาคกลาง และภาคตะวนัตก มอียูบางทางภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ 

สกัมกัจะไดรบัความเขาใจผดิเสมอวาเปนไมเนือ้แขง็ เนือ่งจากวามี

ลักษณะพิเศษที่เปนไมเนื้อออนที่มีความทนทานกวาไมเนื้อแข็ง

หลายๆ ชนิด

 ลําตน : เปนเปลาตรง เปลือกเรียบหรือแตกเปนรองเล็กๆ

สีเทา โคนเปนพูพอนตํ่าๆ

 ใบ : เปนใบเตีย่วใหญมาก ออกตรงขามกันเปนคู ปลายใบแหลม

โคนมน ยาว ๒๕-๓๐ เซนติเมตร กวางเกือบเทายาว ใบของ

ตนออนจะใหญกวานีม้าก ผวิใบขนสากคายสีเขยีวเขม ขยีใ้บสดจะ

มีสีแดงเหมือนเลือด

 ดอก : มขีนาดเลก็ สีขาวนวล ออกเปนชอตามปลายกิง่ออกดอก

และเปนผลเดือน มิถุนายน-ตุลาคม

 ผล : เปนผลแหงคอนขางกลม เสนผานศูนยกลางประมาณ

๒ เซนติเมตร เปลือกแข็ง ภายในมี ๑-๓ เมล็ด

 การเพาะเมล็ด : นําเมล็ดแชนํ้า ๒ วัน สลับผึ่งแดด ๑ วัน 

รวม ๑๕ วนั แลวหวานในแปลงเพาะใหกระจดักระจายทัว่กัน กลบ

ดวยวัสดุเพาะชํา สูงประมาณ ๓-๕ มิลลิเมตร หรืออาจทํารองแลว

หวานลงในรองจะสะดวกในการกลบ และเมล็ดจะงอกอยางเปน

ระเบียบ แปลงเพาะควรอยูกลางแจง เมล็ดสักจะงอกไมพรอมกัน 

บางเมล็ดงอกภายใน ๓ สัปดาห บางเมล็ด ๒ ป จึงงอก

 การปกชํา : เลือกไมสายพันธุ  ดีที่ต องการขยายพันธุ 

(ตนแมพันธุ) เลือกตัดชิ้นสวนของไมที่พัฒนาเปนกลาไมไดงาย

นําไปกระตุนการออกรากและลําตนดวยสารเคมี (สารเคมีมีขาย

ตามทองตลาด) นําสวนของพืชท่ีไดรับการกระตุนแลวไปไวใน

โรงเรอืนท่ีสามารถควบคมุความชืน้และอณุหภมูไิดและดูแลจนกวา

สวนของพืชที่นํามาปกชําจะสรางรากและลําตนนํากลาไมออกไป

กลางแจงเพื่อใหกลาไมปรับตัวและแข็งแรงพอที่จะนําไปปลูกได

 ประโยชน : เนื้อไมมีลายสวยงามแข็งแรงทนทาน เล่ือย ผา 

ไสกบตกแตง และขัดเงาไดงาย ใชทําเครื่องเรือนและในการ

กอสรางบานเรือน ปลวก มอด ไมชอบทําลายเพราะมีสารพวก

เทคโทควิโนน

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tectona grandis L.f.   ซื่อวงศ์ : VERBENACEAE  ชื่ออื่น : TEAK

ธ

เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก๔๕



กิจกรรมแปลอักษร

กฟผ. เขื่อนภูมิพล ร่วมใจ

แสดงความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันท่ี ๑๖ พ.ย. ๕๙ ณ บริเวณสันเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก

ธ

เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ๔๖



 เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ กฟผ.เขื่อนภูมิพลรวม

กับจังหวัดตาก หนวยงานภาครัฐ เอกชน คณะสงฆ และ

ประชาชนทุกหมูเหลา จัดกิจกรรมแสดงความสํานึกใน

พระมหากรณุาธคุิณ และแสดงความอาลัยแดพระบาทสมเดจ็

พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช โดยการแปรอักษรขอความ 

“BHUMIBOL DAM TAK ร.๙” ณ บริเวณสันเขื่อนภูมิพล

ธ

เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก๔๗



โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย ผู ว าราชการจังหวัดตาก,

นายณัฐวฒิุ แจมแจง ผูอาํนวยการเขือ่นภมูพิล คณะผูบรหิารเขือ่น

ภมูพิล และหวัหนาสวนราชการ ไดเขารวมแปรอกัษรเปนรปูหวัใจ 

อกีท้ังคณะสงฆในจงัหวดัตากประมาณ๒๕๐รปูรวมแปรอกัษรเปน

เลข ๙ ไทย สวนผูปฏิบัติงานและประชาชนทั่วไปรวมแปรเปน

พื้นสีดํา นอกจากนี้ชมรมชาวเรือแพเขื่อนภูมิพล จํานวน ๑๔ แพ 

ไดรวมแสดงความสามคัคโีดยการตอแพยาวแปรอกัษรเปนตวัเลข 

๙ กลางอางเก็บนํ้าเขื่อนภูมิพลอีกดวย 

ธ

เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ๔๘



หลังจากนั้นไดรวมรองเพลงสรรเสริญพระบารมี ตนไมของพอ มีการฉาย

พระราชกรณียกิจและโครงการพระราชดําริตางๆผานจอแอลซีดีขนาดใหญ

มานนํ้า รวมถึงยิงเลเซอรเปนรูปในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทั้งนี้มีผูเขารวมกิจกรรม

ดังกลาว จํานวนกวา ๑๐,๐๐๐ คน โดยกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อแสดงความ

อาลัยและนอมรําลึกถึงพระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณนานับประการ 

ท่ีเปนผลใหพสกนิกรชาวไทยไดอยูอยางรมเย็นเปนสุขและประเทศไทยมีความ

เจริญกาวหนาสืบมาจนทุกวันนี้ และ กฟผ. เขื่อนภูมิพล จะขอนอมนําพระราช

ปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดข มาดําเนินการ

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสืบไป..

ธ

เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก๔๙



ธ

เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ๕๐



ธ

เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก๕๑



ธ

เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ๕๒



กฟผ. เขื่อนภูมิพล ร่วมกับ จังหวัดตาก จัดกิจกรรม

“รวมพลังแห่งความภักดี”
วันที่ ๒๒ พ.ย. ๕๙ ณ บริเวณสันเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก

ธ

เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก๕๓



ธ

เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ๕๔



 เขื่อนภูมิพล ร่วมกับอําเภอสามเงาและคณะสงฆ์อําเภอ

สามเงา จัดพิธีบําเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรม

ศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ เรือนรับรองพิเศษ 

เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก

พิธีบําเพ็ญกุศลสวด
พระอภิธรรมถวายพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ธ

เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก๕๕



ณ เรือนรับรองพิเศษ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก

กฟผ. เขื่อนภูมิพล จัดพิธีถวายความอาลัย
งานบําเพ็ญกุศลสัตตมวาร (๗ วัน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ธ

เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ๕๖



กฟผ. เขื่อนภูมิพล จัดงานบําเพ็ญกุศลปณรสมวาร (๑๕ วัน)
นอมเกลา อุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารเกษม จาติกวณิช

ธ

เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก๕๗



กฟผ. เขื่อนภูมิพล จัดงานบําเพ็ญกุศลปญญาสมวาร (๕๐วัน)
นอมเกลา อุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารเกษม จาติกวณิช

ธ

เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ๕๘



งานนิทรรศการ

“ตามรอยเขื่อนพ่อ”

 กฟผ. เขื่อนภูมิพล เชิญร่วมงานนิทรรศการ 

“ตามรอยเข่ือนพ่อ” นอมรําลกึถงึพระมหากรณุาธคิณุ 

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูพิลอดลุยเดช

 การไฟฟาฝายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

โดยเขื่อนภูมิพล จ.ตาก ขอเชญิร่วมงานนทิรรศการ 

“ตามรอยเขื่อนพ่อ” เพื่อนอมรําลึกถึงพระ

มหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช พรอมชมละครเวทีพระมหาชนก 

การแสดงดนตรีบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์

การแสดงหุ่นละครเล็กโจหลุยส์ชุด “เทิดไทภูมิน 

ปนสยาม” และการบรรเลงระนาด (ขุนอินทร์) 

ระหว่างวันที่ ๕-๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณ

สวนนํ้าพระทัย เขื่อนภูมิพล จ.ตาก 

ธ

เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก๕๙



  นายณัฐวุฒิ แจ่มแจง ผูอํานวยการเขื่อนภูมิพล กฟผ. 

เป ดเผยว ่า กฟผ.เขื่อนภูมิพล ร ่วมกับ จ.ตาก

จัดนิทรรศการ “ตามรอยเขื่อนพ่อ” เพื่อนอมรําลึกถึง

พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์

ผูว่าราชการจังหวัดตาก เปนประธานเปดงานฯ ณ บริเวณ

สวนนํ้าพระทัย เขื่อนภูมิพล จ.ตาก โดยภายในงานมีการ

จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับโครงการพระราชดําริต่างๆ 

อาทิ นิทรรศการโครงการพระราชดําริกับ กฟผ., 

นิทรรศการเกี่ยวกับพระราชดํารัสฯ, นิทรรศการพลังงาน

ทดแทน, นิทรรศการพ่อของแผ่นดิน, แบบจําลอง

โครงการพระราชดําริ, ตนไมแห่งความดี, นิทรรศการฝาย

ชะลอนํ้าและโครงการชีววิถี รวมถึงการจัดแสดงของใช

ส่วนพระองค์ ณ อาคารบริหารจัดการนํ้า เมื่อครั้งเสด็จ

ธ

เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ๖๐



ประทับแรม ณ เขื่อนภูมิพล เมื่อป พ.ศ.๒๕๐๑ เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริย

ภาพในดานต่างๆ ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ใหประชาชนทั่วไปนอมรําลึกถึง

พระมหากรุณาธิคุณ และนําไปปรับใช ในชีวิตประจําวัน 

 นอกจากน้ี ภายในงานยังมีกิจกรรมและการแสดงต่างๆ มากมาย

เช่น ละครเวทีพระมหาชนก การแสดงดนตรีบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ 

การแสดงหุ่นละครเล็กโจหลุยส์ชุด “เทิดไทภูมิน ปนสยาม” การบรรเลง

ระนาด (ขุนอินทร์) การจัดจําหน่ายสินคาจากชุมชนโดยรอบ การบริการ

อาหารและนํ้าดื่มจาก กฟผ.เขื่อนภูมิพลและชุมชนโดยรอบ รวมทั้งเปดให

ประชาชนร่วมลงนามแสดงความอาลัยบนแผ่นใบโพธิ์ดวย 

 “กฟผ. ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเปนส่วนหนึ่งในงานนิทรรศการ

“ตามรอยเขื่อนพ่อ” เพื่อนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ ๕-๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ นี้ 

ณ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก ผูที่สนใจเขาร่วมงานสามารถสอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมไดที่ โทรศัพท์ ๐ ๕๕๕๔ ๙๕๑๐

ธ

เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก๖๑



เรือนรับรองพิเศษ กฟผ.
ที่ประทับทรงงานของในหลวง

ธ

เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ๖๒



อาคารเรือนไม

สถานที่ประทับแรก

ปจจุบันเปนอาคาร

จัดการนํ้าอยางยั่งยืน

 ดวยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เปนพระมหากษตัรยิทีท่รงสนพระทยัในความเปนอยูของราษฎรใน

ทองถ่ินทุรกันดาร พระองคจงึไดเสด็จทรงงานและเย่ียมเยยีนราษฎร

ทุกหนแหงทั่วผืนแผนดินไทย ตลอดรัชสมัยของการครองราชย

ยาวนานถึง ๗๐ ป การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยสํานึกใน

พระมหากรุณาธิคุณที่มีตอพสกนิกรชาวไทย จึงไดกอสรางเรือน

รับรองพิเศษบริเวณเขื่อนตางๆ สําหรับพระบาทสมเด็จพระปรมิน

ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ

และพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค โดยฝายออกแบบและบริหาร

งานกอสราง กฟผ. ไดออกแบบและตกแตงเรือนรับรองพิเศษ เพื่อ

เปนสถานที่ทรงงาน หรือประทับพักผอนพระอิริยาบถ ใหมีความ

สะดวกและความงดงามอยางสมพระเกียรติ

ธ

เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก๖๓



(บน)
อาคารที่ราษฎรรอรับเสด็จ

ปจจุบันคือศาลาสิริชล

(ลาง)
บริเวณที่ลงสรงนํ้าแมปง

อยูดานหนาสวนนํ้าพระทัย

และพระตําหนัก

 เม่ือป ๒๕๐๑ ในหลวง รัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระบรม

ราชินีนาถ เสด็จประทับแรมท่ีอาคารเรือนไมปจจุบันคือ อาคาร

จัดการนํ้า พระองคเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรตรวจเยี่ยมหัวงาน

การสรางเข่ือนภูมิพล และเสด็จฯ ประทับแรมท่ีอาคารเรือนไม 

ปจจบุนัคอื อาคารจดัการนํา้อยางยัง่ยนื สวนบรเิวณทีร่าษฎรมารอ

เขาเฝาฯรับเสด็จในสมัยนั้น ปจจุบัน คือ ศาลาสิริชล อยูริมแมนํ้าปง 

ที่ยังคงเห็นวาเปนสถานที่เดิมที่ทานเคยเสด็จใหราษฎรเขาเฝาฯ ก็

คือ สวนที่เปนอาคาร ๒ ชั้น ชั้นบนเปนปกไม

 หลงัจากนัน้ ทัง้สองพระองคเสด็จฯไปยังพืน้ทีก่อสรางโดยทรง

นั่งรถจี๊ปของกรมชลประทานจัดถวายเพื่อเสด็จฯ เขาไปในอุโมงค

ผันนํ้า และเสด็จฯกลับที่ประทับแรมที่อาคารเรือนไม และไดทรง

ลงสรงในแมนํา้ปง บรเิวณใกลกับท่ีประทบัแรม ซึง่ปจจบุนัอยูบรเิวณ

หนาสวนนํ้าพระทัยและอยูหนาเขตพระราชฐาน

ธ

เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ๖๔



 กฟผ. ไดกอสรางเรอืนรบัรองพเิศษบรเิวณเขือ่นตางๆ โดยฝาย

ออกแบบและบริหารงานกอสราง กฟผ. เพ่ือใชสําหรับรับรองการ

เสดจ็ของพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเดจ็

พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศทุก

พระองค ในการเสด็จเยือนและประทับ ณ เขื่อนตางๆ จํานวน ๙ 

เขือ่น ไดแก ๑.เรอืนรบัรองพเิศษ เขือ่นภมูพิล ๒.เรอืนรบัรองพเิศษ 

เขือ่นรัชชประภา ๓.เรอืนรบัรองพเิศษ เขือ่นสรินิธร ๔.เรือนรบัรอง

พเิศษ เขือ่นสริิกติิ์ ๕.เรอืนรบัรองพเิศษ เขือ่นบางลาง ๖.เรอืนรบัรอง

พิเศษ เขื่อนวชิราลงกรณ ๗.เรือนรับรองพิเศษ เขื่อนศรีนครินทร

๘.เรอืนรบัรองพเิศษ เขือ่นอบุลรตัน และ๙.เรือนรบัรองพเิศษ เข่ือน

จุฬาภรณ ซึง่ฝายออกแบบและบรหิารงานกอสรางไดมกีารออกและ

ตกแตงเรือนรับรองพิเศษในสถานที่ตางๆ ใหมีความสะดวก และมี

ความงดงามทางสถาปตยกรรมอันทรงคุณคาอยางสมพระเกียรติ 

ตอการเปนสถานที่ทรงงาน หรือประทับพักผอนพระอิริยาบถ

 และอีกหนึ่งเหตุการณที่ยังความประทับใจมิเคยลืมเลือน คือ

เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๓ ในหลวง รัชกาลท่ี ๙ และ

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดําเนินออก 

ณ บริเวณที่ประทับแรมเข่ือนภูมิพลในปจจุบัน ซึ่งเรียกวา เรือน

รับรองพิเศษ ซึ่งจะมีปายเขียนวา เขตพระราชฐาน หรือชาวเขื่อน

เรียกกันติดปากวา พระตําหนัก ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ

ฉายพระบรมฉายาลกัษณ รวมกบัพนกังาน กฟผ. แลวเสดจ็ไปทรง

ปลกูตนไม พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงปลกูตนสัก สมเดจ็พระ

นางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงปลูกตนราชพฤกษ เสร็จแลว

เสด็จฯ ไปประทับเฮลิคอปเตอร ซึ่งสมัยนั้น นางกมลวรรณยังเปน

เด็กและไดมีโอกาสมาสงเสด็จฯ กับคุณพอซึ่งเปนพนักงาน กฟผ.

ดวย ภาพของทั้งสองพระองคทรงโบกพระหัตถและแยมพระสรวล

ใหกับราษฎร จึงยังเปนภาพที่ประทับใจมาจนถึงปจจุบันนี้

 การที่ กฟผ. ไดเปนสวนหนึ่งในการถวายงานในดานออกแบบ

และบริหารงานกอสรางเรือนรับรองพิเศษในเขื่อนตางๆ สําหรับ

รับรองการเสด็จประทับของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมวงศานุวงศ เพ่ือประกอบพระราช

กรณียกิจและทรงงานเพื่อประชาชนชาวไทยนั้น นับเปน

เกียรติประวัติอันสูงสุด และสรางความภาคภูมิใจใหกับชาว กฟผ. 

อยางมิรูลืม

เรือนรับรองพิเศษ เขื่อนภูมิพล

ธ

เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก๖๕



เรือนรับรองพิเศษ เขื่อนสิรินธร

เรือนรับรองพิเศษ เขื่อนศรีนครินทร เรือนรับรองพิเศษ เขื่อนอุบลรัตน เรือนรับรองพิเศษ เขื่อนจุฬาภรณ

เรือนรับรองพิเศษ เขื่อนสิริกิติ์

เรือนรับรองพิเศษ เขื่อนรัชชประภา

เรือนรับรองพิเศษ เขื่อนบางลาง เรือนรับรองพิเศษ เขื่อนวชิราลงกรณ

ธ

เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ๖๖



พระอัจฉริยภาพ
ดานวิศวกรรม

ธ

เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก๖๗



 นับตั้งแตพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 

เสด็จขึ้นครองราชย เมื่อป ๒๔๘๙ ไดทรงประกอบพระราช

กรณียกิจ เพื่อประโยชนสุขของพสกนิกรชาวไทยนานัปการ 

และตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติถึง ๗๐ ป 

การใดก็ตาม ที่จะเปนการสนองตอบพระมหากรุณาธิคุณ

อันลนเกลาลนกระหมอมนั้น กฟผ. ไดมุงมั่นดําเนินการเพ่ือ

สนองพระราชดาํริ โดยเฉพาะการแกปญหาตางๆ ทีเ่กดิขึน้กบั

ราษฎร ในดานพลังงานและดานการพัฒนาแหลงนํ้า

ซึ่งแตละโครงการลวนสงผลใหราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

อยางมีความสุข

ธ

เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ๖๘



ทั่วไทยสว่างไสว ดวยพระอัจฉริยภาพดานวิศวกรรม

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัภมูพิลอดุลยเดช ทรงหวงใยพสก

นิกรของพระองคมาโดยตลอด ดวยพระอัจฉริยภาพดาน

วศิวกรรม เมือ่คราวเสดจ็พระราชดาํเนนิเยีย่มเยอืนราษฎรใน

ถิ่นทุรกันดาร พระองคไดทรงมีพระราชดําริให กฟผ. ทําการ

สํารวจและศึกษาพื้นที่เพื่อกอสรางโครงการ โรงไฟฟาพลังนํ้า 

ขนาดเล็กผลิตกระแสไฟฟาใหราษฎรในชนบท ซึ่งมี ๓ 

โครงการทีอ่ยูในความดแูลของเขือ่นภมูพิล อาท ิโรงไฟฟาพลงั

นํา้เขือ่นแมงดัสมบรูณชล โรงไฟฟาบานขนุกลางและโรงไฟฟา

บานยาง จ.เชียงใหม นอกจากนัน้ยงัประกอบไปดวย โรงไฟฟา

พลังนํ้า คลองชองกลํ่า จ.สระแกว โรงไฟฟาพลังนํ้า บานสันติ 

จ.ยะลา และเขื่อนพรมธารา จ.ชัยภูมิ ซึ่งการพัฒนาพลังงาน

ไฟฟาในพืน้ทีห่างไกลชวยสงเสริมคณุภาพชวีติราษฎรใหดีขึน้

ธ

เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก๖๙



ทั่วไทยสว่างไสว ดวยพระอัจฉริยภาพดานวิศวกรรม

โรงไฟฟาบานขุนกลาง จ.เชียงใหม่

ธ

เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ๗๐



โรงไฟฟาพลังนํ้า เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จ.เชียงใหม่

ธ

เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก๗๑



เขื่อนภูมิพล จ.ตาก

ธ

เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ๗๒



โครงการพลังนํ้าขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ธ

เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก๗๓



 โครงการ
พลังนํ้าขนาดเล็ก

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล

อดุลยเดช เปนพระมหากษัตริยผูทรง

หวงใยตอพสกนิกร ทุกครัง้ท่ีเสดจ็ในทอง

ถ่ินทุรกันดารหรอืในพืน้ท่ีหางไกล จะทรง

สนพระทยัสอบถามถงึความเปนอยู โดย

เฉพาะเรื่องนํ้าบริโภคและทําการเกษตร 

ดวยทรงมีพระราชประสงคใหแตละ

ชุมชนใช ทรัพยากรที่มีอยู  ให  เกิด

ประโยชนสงูสดุ พึง่พาตนเองได กฟผ. จงึ

สนองแนวพระราชดําริ ดวยการกอสราง

เข่ือนขนาดเล็ก เพื่อเก็บกักน้ําและผลิต

กระแสไฟฟาไวใชในชมุชน ประกอบดวย

อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ

ธ

เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ๗๔



โรงไฟฟาพลังนํ้า 
บานยาง จังหวัดเชียงใหม่

พลอากาศตรีกําธน สินธวานนท องคมนตรี เลาวา

 “พระองคทานทรงมีความรูวาการผลิตไฟฟาจากพลังนํ้าสามารถ

ทําไดสองแบบ แบบแรกไดจากการที่น้ําไหลจากท่ีสูงลงมาพัดกังหัน

เครื่องกําเนิดไฟฟาสวนอีกแบบหนึ่ง คือ นํ้าไหลในทางราบซึ่งหากไหล

อยู ตลอดเวลาก็ทําใหกังหันเครื่องกําเนิดไฟฟาหมุนไดเชนกัน

เมื่อพระองคทอดพระเนตรเห็นทางนํ้าไหลอยูตลอดเวลาที่บานยางจึง

ทรงมพีระราชดาํรใิหศกึษาถงึความเปนไปไดในการสรางไฟฟาทีน่ี ่ทรง

มีพระราชประสงคใหผลิตไฟฟา เพื่อนําไปใชในการดําเนินงานของ

โรงงานแปรรปูผลไม เพราะเวลานัน้ยังไมมไีฟฟาเขาถึงหมูบานดงักลาว”

 กฟผ. จึงกอสราง โรงไฟฟาพลังนํ้า บานยางในเดือนกรกฎาคม

พ.ศ.๒๕๑๖ เมือ่แลวเสร็จพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช

เสด็จพระราชดําเนินไปเปดโรงไฟฟาในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๑๗

โรงไฟฟาบานยางสามารถผลิตกระแสไฟฟาไดประมาณ ๐.๔ ลานกโิลวตัต

ตอชัว่โมง นอกจากชวยใหโรงงานแปรรปูผลไมสามารถดาํเนนิงานไดแลว 

ยังชวยจายกระแสไฟฟาใหแกหมูบานยาง และหมูบานใกลเคียงอีกดวย

๐๑

ธ

เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก๗๕



โรงไฟฟาพลังนํ้า
บานขุนกลาง จังหวัดเชียงใหม่

 โรงไฟฟาบานขุนกลาง ตั้งอยูบน

ดอยอินทนนท เขตตําบลบานหลวง 

อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม เปน

โรงไฟฟาขนาดเล็ก สรางขึ้นตามพระ

ราชดาํรสัของพระบาทสมเดจ็พระปรมิ

นทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อจะนํา

พลังงานนํ้าในบริเวณนํ้าตกสิริภูมิ

ซึ่งอยู ในบริเวณหมู บ านขุนกลาง

มาพัฒนาใหเกิดประโยชนในการผลิต

กระแสไฟฟา ทัง้นีเ้พือ่ใหสอดคลองกับ

การพัฒนาในดานอื่นๆ ของโครงการ

หลวงอินทนนท ในอุทยานแหงชาติ

ดอยอินทนนท

๐๒

ธ

เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ๗๖



 การกอสรางไฟฟาบานขุนกลาง เร่ิมเม่ือป พ.ศ.๒๕๒๕ 

แลวเสร็จ ป พ.ศ.๒๕๒๗ ภายในโรงไฟฟาติดตั้งเครื่องกําเนิด

ไฟฟา จํานวน ๒ ชุด ขนาดกําลังผลิตชุดละ ๙๐ กิโลวัตต 

รวมกําลังผลิต ๑๘๐ กิโลวัตต ใหพลังงานไฟฟา ๗๐๐,๐๐๐ 

กโิลวตัต-ชัว่โมงตอป เมือ่แลวเสรจ็ สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกมุารี ไดเสรจ็พระราชดําเนนิไปทรงประกอบพธิี

เปดโรงไฟฟาบานขุนกลางเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๒๗

ธ

เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก๗๗



โรงไฟฟาพลังนํ้า
เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จังหวัดเชียงใหม่

 โรงไฟฟาพลังนํ้า เขื่อนแมงัดสมบูรณชล เดิมเปนฝาย

กั้นนํ้าขนาดเล็ก ปดกั้นลํานํ้าแมงัดในพื้นที่ตําบลชอแล 

อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม จนกระทั่งในป พ.ศ.๒๕๑๖ 

ไดเกิดอุทกภัยข้ึน ทําใหฝายไดรับความเสียหายจนใชการ

ไมได กรมชลประทานจงึไดพจิารณาดาํเนินการซอมแซมฝาย

 ตอมาเมือ่วนัที ่๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๒๐ พระบาทสมเด็จ

พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช และสมเดจ็พระนางเจาฯ

พระบรมราชนินีาถไดเสดจ็พระราชดาํเนนิมาเย่ียมโครงการ

ดังกลาว และทรงมีพระราชดํารัสวา

 “โครงการประเภทไหนถาพิจารณาดแูลวเหน็วา สามารถ

อาํนวยประโยชนไดมากกวา กส็มควรจะเลอืกสรางโครงการ

ประเภทนั้น”

๐๓

ธ

เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ๗๘



 กรมชลประทาน และการไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย

จึงไดรวมมอืกันกอสราง โรงไฟฟาพลงัน้ํา เขือ่นแมงัดสมบรูณชล

ในป พ.ศ.๒๕๒๐ โดยกรมชลประทานดําเนินการสรางเข่ือน 

และการไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทยดแูลเรือ่งโรงไฟฟาแลว

เสร็จในป พ.ศ.๒๕๒๘

 ตัวเขื่อนมีลักษณะเปนเขื่อนดินถมสูง ๕๙ เมตร

ยาว ๑,๙๕๐ เมตร อางเก็บนํา้มคีวามจ ุ๒๖๕ ลานลูกบาศกเมตร 

สามารถสงนํ้าใหพื้นที่เพาะปลูกได ๑๘๘,๐๐๐ ไร

ธ

เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก๗๙



 การไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย ไดกอสราง โรงไฟฟา

พลงันํา้ และตดิตัง้เครือ่งกาํเนดิไฟฟาขนาด ๔,๕๐๐ กโิลวตัต 

จาํนวน ๒ เครือ่ง รวม ๙,๐๐๐ กโิลวตัต สามารถผลติกระแส

ไฟฟาไดปละประมาณ ๒๙ ลานกิโลวัตตตอชั่วโมง

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนามวา “เขื่อนแมงัด

สมบรูณชล” เมือ่วนัที ่๑๖ กมุภาพนัธ พ.ศ.๒๕๒๙ และเสดจ็

พระราชดําเนนิไปประกอบพธิเีปดเขือ่นเมือ่วนัที ่๒๒ กมุภาพนัธ 

พ.ศ.๒๕๒๙

 โครงการพลังนํ้าขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระดําริ 

แสดงใหเห็นถึงพระราชอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ไดทรงศึกษาขอมูล 

และนําหลักวิชาการมาพัฒนาทรัพยากรนํ้า ใหเกิดประโยชน

สงูสดุทัง้การอปุโภค บรโิภค และผลติพลงังาน ดวยนํา้พระทยั

ที่เปยมดวยพระเมตตาที่มีตออาณาประชาราษฎรทั้งปวง

มาตลอดการครองสิริราชสมบัติอันยาวนาน ๗๐ ป

ธ

เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ๘๐



ปาไม
ในพระราชดําริ



ปลูกปาในใจ คือ การปลูกปาลงบนแผ่นดิน

 …เจาหนาที่ปาไมควรจะปลูกตนไมลงในใจคน

เสียก่อน แลวคนเหล่าน้ันก็จะพากันปลูกตนไมลงบน

แผ่นดินและรักษาตนไมดวยตัวเอง…

แนวพระราชดําริ

ในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไม

พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ธ

เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ๘๒



 …การปลูกปา ๓ อย่าง แต่ใหประโยชน์ ๔ อย่าง ซ่ึงได

ไมฟน ไมผล และไมสรางบาน สามารถใหประโยชน์ไดถึง

๔ อย่าง คือ นอกจากประโยชน์ในตัวเองตามช่ือแลวยังสามารถ

ให ประโยชน์อันที่ ๔ ซึ่งเปนขอสําคัญ คือ สามารถช่วยอนุรักษ์

ดินและตนนํ้าลําธารดวย… และทรงอธิบายเพ่ิมเติมว่า

การปลูกปา อย่าง

อย่าง

๓
๔ใหประโยชน์

ธ

เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก๘๓



 …การปลูกปา ถาใหราษฏรมีประโยชน์ใหเขา

อยู่ได ให ใชวิธีปลูกไม ๓ อย่าง แต่มีประโยชน์

๔ อย่าง คือ ไม ใชสอยไมกินได และไมเศรษฐกิจ 

โดยปลูกรองรับการชลประทานปลูกรับซับนํ้ า

และปลูกอุดช่องไหลตามร่องหวยโดยรับนํ้าฝน

อย่างเดียว ประโยชน์ที่ ๔ คือ ไดระบบอนุรักษ์ดิน

และนํ้า…

พระบรมราโชวาทในงานปดการสัมมนาการเกษตร

ภาคเหนือ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๔

ธ

เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ๘๔



ธ

เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก๘๕



 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช พระราชทานคําอธิบายว่าการปลูกปา

ทดแทนพื้นที่ปาไมที่ถูกทําลายนั้น

 กฟผ.เขื่อนภูมิพลไดดําเนินรอยตามแนว

พระราชดําริ โดยร่วมมือกับองค์กรทั้ง ภาครัฐ 

เอกชน และจิตอาสา ร่วมกันสรางฝายชะลอนํ้า ซึง่

ทางเขื่อนภูมิพลไดดําเนินการสรางฝายชะลอน้ํา

ตั้งแต่ป พ.ศ.๒๕๓๙ จนถึงปจจุบัน (เดือนตุลาคม 

๒๕๕๙) รวมทั้งสิ้น

 …จะตองสรางฝายเล็กเพื่อหมุนนํ้าส่งไปตาม

เมืองไปใช ในพื้นท่ีเพาะปลูกทั้งสองดานซึ่งจะให

ค่อยๆ แผ่ขยายออกไปทําความชุ่มช้ืนในบริเวณ

นั้นดวย…

แนวพระราชดําริ
เกี่ยวกับฝายตนนํ้า

๑๓,๔๑๐ ฝาย

ธ

เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ๘๖



๕๐

การบริหาร
จัดการนํ้า
ในรอบ ป



โรงไฟฟาพลังนํ้า
เขื่อนภูมิพล

 โรงไฟฟาพลงัน้ําเข่ือนภูมพิลตัง้อยูชดิกับตวัเข่ือนทางดาน

ทายน้ํา มคีวามยาวอยู ๕๑๘ ฟตุ (๑๕๗.๙ เมตร) สูง ๑๑๒ ฟตุ 

(๓๔.๑ เมตร) โดยมีเครื่องกําเนิดไฟฟาทั้งหมด ๘ เครื่อง มี

กําลังผลิตรวม ๗๗๙,๒๐๐ kw โดยเครื่องกําเนิดไฟฟาเครื่อง

ที่ ๑–๖ มีกําลังผลิตเครื่องละ ๘๒,๒๐๐ kw เครื่องที่ ๗ มี

กําลงัผลิต ๑๑๕,๐๐๐ kw และเครือ่งท่ี ๘ ซึง่เปนระบบ pump 

storage มีกําลังผลิต ๑๗๑,๐๐๐ kw

ธ

เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ๘๘



เชน นํา้ตก เปนตน ปจจบุนันี ้พลงังานนํา้ไดถกูใชเพือ่การผลติ

ไฟฟา ทาํใหสามารถสงตอพลงังานไปใชในทีท่ีห่างจากแหลงนํา้ได

 หลักการผลิตพลังงานไฟฟาของโรงไฟฟาพลังนํ้าจะอาศัย

การเคลื่อนที่ของมวลนํ้าจากที่สูงลงมาสูที่ตํ่ากวา โดยนํ้าที่กัก

เกบ็ในอางเกบ็นํา้จะแฝงพลงังานศกัยอยู เมือ่มวลนํา้เคลือ่นที่

ลงมากอใหเกิดพลังงานงานจลนถายทอดไปสูกังหันนํ้า

(Turbine) สงผลใหกังหันนํ้าหมุนซึ่งเปนตนกําลังของเคร่ือง

กําเนิดไฟฟา (Generator) ทําใหมีการเปลี่ยนรูปพลังงานเปน

พลังงานไฟฟาในที่สุด

 พลังนํ้าเปนการอาศัยการเคลื่อนที่ของมวลนํ้ากอใหเกิด

พลังงาน ซึ่งมนุษยไดนําประโยชนจากพลังนํ้ามาใชเปนเวลา

นานนับศตวรรษ มีการสรางกังหันนํ้า (Water Wheel)

เพื่อใชในงานตางๆ เชน การโมแปงจากเมล็ดพืช การใช

พลงังานนํา้เพือ่สราง Pot Wheel เพือ่วดิน้ําในการชลประทาน 

การประยุกตใชพลังงานนํ้าในยุคแรกๆ นั้นเปนการสงตอ

พลงังานโดยตรง (Direct Mechanical Power Transmission) 

ทําใหการใชพลังงานนํ้าในยุคนั้นตองอยูใกลแหลงพลังงาน

การผลิตพลังงานไฟฟา
จากพลังนํ้า

การผลิตพลังงานไฟฟาการผลิตพลังงานไฟฟา

ธ

เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก๘๙



 ปจจุบันทรัพยากรนํ้ามีกําจัดและมีแนวโนมการใชเพิ่มขึ้น

ดังนั้นจึงมีการพัฒนาเทคโนโลยีเคร่ืองกําเนิดไฟฟาพลังนํ้า

ระบบสบูกลบัขึน้มา โดยจะมกีารทํางานใน ๒ ลกัษณะ คอื ใช

งานเปนเคร่ืองกาํเนดิไฟฟาผลติพลงังานไฟฟาปกตใินชวงเวลา

ทีม่คีวามตองการใชไฟฟามาก และในชวงทีม่กีารใชไฟฟานอย

กใ็ชงานเปนเคร่ืองสูบกลบัแทนซึง่จะเปนการสบูเอานํา้ทีป่ลอย

ลงมาเพือ่ผลติพลงังานไฟฟาไปแลวนัน้กลบัขึน้ไปเกบ็ไวบนอาง

เก็บนํ้าเพื่อจะนํามาหมุนเครื่องกําเนิดไฟฟาเพื่อผลิตพลังงาน

ไฟฟาไดใหมในชวงเวลาตอไป ท้ังน้ีถือเปนการใชทรพัยากรน้ํา

อยางคุมคา อกีทัง้ยงัเปนการชวยปรบัคณุภาพของระบบกาํลงั

ไฟฟาในชวงเวลาที่มีการใชไฟฟานอย ซึ่งสงผลใหอุปกรณ

ไฟฟาหลกัทีต่อเชือ่มกบัระบบไฟฟาใชงานอยางมปีระสทิธภิาพ

ธ

เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ๙๐



การบริหารจัดการน้ํา
เขื่อนภูมิพล

 การบริหารจัดการลุมนํ้าปงแบงขอบเขตการจัดการออก

เปน 2 สวนดวยกัน คือ ลุ มนํ้าปงตอนบน และลุ มน้ําปง

ตอนลาง โดยใชเขื่อนภูมิพลเปนจุดแบงพื้นที่การจัดการ

เข่ือนภูมิพลจึงเปนจุดยุทธศาสตรในการประสานงานและ

จัดการนํ้าทั้งสองสวนตลอดลุมนํ้าปง

 แมนปง มีตนนํ้าจากดอยเชียงดาว อําเภอเชียงดาว

จังหวัดเชียงใหม ของเทือกเขาผีปนนํ้าทางทิศตะวันตกและ

เทือกเขาถนนธงชัยทางทิศตะวันออก ลุมนํ้าปงตอนบน

เริ่มจากพื้นที่อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ไหลผานลงสู

ทางใตผานเชยีงใหมและลาํพนู ไหลลงสูอางเกบ็นํา้เขือ่นภมิูพล 

ลุมนํา้ปงตอนลางเริม่จากทายเขือ่นภมิูพลไหลผานจงัหวดัตาก 

กําแพงเพชร และนครสวรรค ลงสูแมนํ้าเจาพระยา โดยมี

แมนํ้าวังเปนแมนํ้าสายหลักมาบรรจบที่อําเภอบานตาก

จงัหวัดตาก ท่ีอยูหางจากทายเข่ือนภูมพิลออกไปเปนระยะทาง

ประมาณ ๒๔ กิโลเมตร ซึ่งเปนแมนํ้าสายสําคัญที่สงผล

กระทบตอพืน้ท่ีตางๆ ท่ีแมนํา้วังไหลผาน และเปนปจจยัสาํคญั

ในการควบคุมปริมาณนํ้าระบายจากเขื่อนภูมิพล เพื่อไมใหมี

ผลกระทบตอลํานํ้าปง ดังแสดงในแผนที่ลุมนํ้าปง

การบริหารจัดการน้ําการบริหารจัดการน้ํา

ธ

เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก๙๑



ตารางแสดงขอมูลสําคัญในการบริหารจัดการน้ํา เขื่อนภูมิพล

ระดับนํ้ากักเก็บสูงสุด

ปริมาณนํ้าท่ีระดับกักเก็บสูงสุด

ปริมาณนํ้าท่ีสามารถระบายไดที่ระดับกักเก็บสูงสุด

ระดับน้ํากักเก็บตํ่าสุด

ปริมาณนํ้าท่ีไม่สามารถระบายไดที่ระดับตํ่าสุด

สถิติปริมาณนํ้าไหลเขาอ่างฯ ๔๙ ป

สถิติปริมาณนํ้าระบายจากเขื่อนฯ ๔๙ ป

อัตราการระบายนํ้าผ่านเครื่องกําเนิดไฟฟาสูงสุด

อัตราการระบายนํ้าผ่านเขื่อนแม่ปงตอนล่างสูงสุด

อัตราการระบายนํ้าผ่านประตูระบายนํ้าลนสูงสุด

*ม.รทก. คือ เมตรเทียบระดับนํ้าทะเลปานกลาง

๒๖๐.๐๐

๑๓,๔๖๒
๙,๖๖๒
๒๑๓.๐๐
๓,๖๐๐

๕,๘๐๐

๕,๔๐๐

๘๒๙

๓,๘๔๒
๖,๐๐๐

ม.รทก.*

ลาน ลบ.ม.

ลาน ลบ.ม.

ม.รทก.

ลาน ลบ.ม.

ลาน ลบ.ม.

ลาน ลบ.ม.

ลบ./วินาที

ลบ./วินาที

ลบ./วินาที

 แมวาอางเก็บนํ้าเขื่อนภูมิพลจะสามารถรองรับนํ้าไดปริมาณมาก แตสถานการณน้ําในแตละปมักผันผวนเกินกวาที่

คาดการณไวมาก เปนเหตใุหในหลายปมนีํา้กักเก็บสงูจนเกนิระดับสงูสดุ และในบางปทีเ่ปนปแลงระดบัน้ําลดลงไปถงึระดบัเกอืบ

ถึงระดับตํ่าสุด
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ในการอนุรักษ์และฟนฟูทรัพยากรปาไม

 ความทาทายในการบริหารจดัการนํา้ของเขือ่นภูมพิล คอื ขอกํากัดท่ีหลากหลายท้ังดานเหนืออางเก็บน้ําและดานทายน้ําทาํให

การบริหารจัดการนํ้าเขื่อนภูมิพลตองคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียใหครบถวน ยกตัวอยางขอจํากัดในการบริหารจัดการนํ้าเขื่อน

ภมูพิล เชน ระดบันํา้ในอางเก็บน้ําเขือ่นภมูพิล เมือ่กกัเกบ็สงูขึน้เกนิกวาระดบั +๒๕๐ ม.รทก. จะมพีืน้ทีน่อกเขตหนงัสอืสาํคญั

สําหรับที่หลวง (นสล.) ถูกนํ้าทวม ทําใหเข่ือนภูมิพลตองจายคาชดเชยตอเจาของกรรมสิทธิ์ท่ีดิน ความตองการท่ีแตกตางกัน

ของกลุมผู ใชน้ําในพื้นท่ีดานเหนือน้ํากับทายเขื่อน ดังนั้นจึงมีความสําคัญในการบริหารจัดการนํ้าใหอยู ในระดับที่

เหมาะสมกับทั้งสองฝาย

ตารางสถิติการบริหารจัดการน้ําเขื่อนภูมิพลที่น ่าสนใจในรอบ ๕๐

ป พ.ศ.

๒๕๐๗ 

๒๕๑๘  

๒๕๓๕

๒๕๔๕

๒๕๔๙

๒๕๕๔

ระดับนํ้าสูงสุด/ตํ่าสุด
(ม.รทก.)

๒๕๓.๐๔

๒๖๐.๐๐

๒๑๓.๕๔

๒๕๙.๙๕

๒๕๙.๔๕

๒๕๙.๙๗

ปริมาณนํ้าที่ระบายผานประตูนํ้าลน
(ลาน ลบ.ม.)

-

๖๒

-

๑๙๕.๑๒

-

๓๔๒.๔๘

หมายเหตุ 

เริ่มกักเก็บนํ้า

ปนํ้ามาก

ปแลง

ปนํ้ามาก

ปนํ้ามาก

ปนํ้ามาก

การบริหารจัดการอ่างเก็บน้ํา
ในช่วงฤดูแลง

 การบรหิารจดัการนํา้ในชวงฤดูแลง ซึง่จะเริม่ในเดอืนพฤศจกิายนจนถึงสิน้เดือนเมษายน หรือตนเดือนพฤษภาคมของปถัด

ไปผูทีก่าํหนดนโยบายและหลกัเกณฑการจดัสรรนํา้ขึน้กบัคณะทาํงานวางแผนเพือ่การเพาะปลกูพชืฤดแูลง โดยมกีรมสงเสริม

การเกษตรเปนประธานคณะทํางาน มีหนวยงานประกอบอีก ๑๐ หนวยงาน รวมถึงการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
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  การทํางานของคณะทํางานวางแผนชุดนี้จะเริ่มจาก

กรมชลประทานพิจารณาปริมาณนํ้าตนทุนที่มีอยูทั้งหมดใน

อางเก็บนํ้าทั่วประเทศ เพื่อนํามาประเมินความตองการนํ้าใน

ดานตางๆ และจัดทาํแผนจดัสรรนํา้และแผนการระบายนํา้เพือ่

ให กฟผ. นาํไปวางแผนการระบายนํา้ใหสอดคลองกบัการผลติ

พลังงานไฟฟาตอไป ทั้งนี้เขื่อนภูมิพลจะตองนําความตองการ

ของกลุมผูมสีวนไดสวนเสยีทัง้เหนอืนํา้และทายนํา้มาประกอบ

การวางแผนการระบายนํา้ เชน กลุมผูเลีย้งปลากระชงัดานทายนํา้

ความตองการใชน้ําเพื่ออุปโภคบริโภค และการเกษตรของ

พ้ืนท่ีดานทายนํ้าใกลเขื่อนภูมิพลกอนถึงจุดบรรจบแมนํ้าวัง

ขีดจํากัดของสถานี/หนวยสูบนํ้า (ระดับนํ้าตํ่ากวาหัวกะโหลก

สวนบน) โดยเฉพาะชวงเริม่ตนการเพาะปลกู การวางแผนการ

ระบายนํ้าระยะสั้นของเขื่อนภูมิพล

 อยางไรกต็ามเขือ่นภมิูพลมเีขือ่นแมปงตอนลางซึง่ถอืเปน

จุดปลอยนํ้าสุดทายกอนออกจากเข่ือนท่ีสามารถควบคุม

ปรมิาณและเวลาใหสอดคลองกบัความตองการใชนํา้ของพืน้ที่

ไดระดบัหนึง่ และชวยแกไขปญหาการกดัเซาะตลิง่ของชมุชน

ดานทายนํ้าการสื่อสาร แจงขอมูลไปยังผูมีสวนไดสวนเสียทุก

กลุมตามชวงเวลาที่เกี่ยวของ เชน ตองแจงขอมูลระดับนํ้าท่ี

ระบายและลดลงในแตละวนั ใหผูประกอบการทองเทีย่วพืน้ที่ 

อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม เม่ือระดับน้ําลดลงอยาง

รวดเร็วในชวงฤดูแลง หากปรับตัวลดระดับตามนํ้าไมทันก็จะ

คางอยูบนพื้นแหงได

 สวนการบริหารจัดการนํ้าชวงฤดูฝนจะดําเนินงานภายใต

คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะหแนวโนมสถานการณ

นํ้าโดยคณะอนุกรรมการฯ จะมีกรมชลประทานเปนประธาน 
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มีหนวยงานรวมอีก ๙ หนวยงาน โดยมี กฟผ. มีอาจารยจาก

มหาวทิยาลยั และผูชาํนาญการเรือ่งการบริหารจดัการนาํรวม

เปนที่ปรึกษา รวมกันติดตาม - วิเคราะหสถานการณนํ้าเพื่อ

วางแผนการระบายนํา้ท่ีเหมาะสมเปนประจาํทุกสปัดาห ซึง่จะ

รวบรวม

 ขอมูลนํ้าในภาพรวม วิเคราะหติดตามสถานการณและ

วางแผนการระบายนํ้าจากอางเก็บนํ้าเขื่อนภูมิพล 

 สวนกรณกีารบริหารจดัการนํา้ในสภาวะนํา้หลากน้ัน เมือ่

แนวโนมของระดับน้ําในอางเก็บน้ําเขื่อนภูมิพล เพิ่มขึ้นสูง

ผิดปกติและเขาสูระดับ +๒๕๐ ม.รทก. จะมีการติดตามและ

วิเคราะหสถานการณนํ้าอยางใกลชิดผานทาง war room

การเฝาตดิตามสถานการณนํา้รายวนั วเิคราะหนํา้ไหลเขาอาง

โดยใชระบบสารสนเทศขอมูลโทรมาตรของเขื่อนภูมิพล 

ทีต่ดิตัง้สถานีวดัน้ําครอบคลมุพ้ืนทีส่าํคญัเหนอือางเกบ็นํา้การ

ติดตามสภาพอากาศประจําวัน และคาดการณฝนตกในพื้นที่ 

โดยสืบคนจากแหลงขอมูลในเวบไซตของกรมอุตุนิยมวิทยา 

ควบคูไปกับขอมูลของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและ

การเกษตร (องคการมหาชน) และไดกําหนดแนวทางในการ

ระบายนํ้าโดยพิจารณาจากระดับนํ้าและปริมาณนํ้าไหลเขาไว

ดังนี้ 
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สวนเกนิทางประตรูะบายนํา้ลน (Spill way) เพือ่รักษาสมดลุ

อางเก็บนํ้าโดยจะตองแจงเตือน ประชาสัมพันธขอมูลไปยัง

ชุมชนดานทายนํ้าเพื่อเตรียมรับกับปริมาณนํ้าจํานวนมาก

และอาจทวมพืน้ทีลุ่มตํา่บางพืน้ที ่จงึจาํเปนตองประชาสมัพนัธ

ในทุกๆ ชองทางที่มีอยู  เช น แจงขาวสาร รายงานตอ

ผูวาราชการจงัหวดัตาก กาํแพงเพชร นครสวรรค และชยันาท 

แจงเปนเอกสารทางแฟกซใหอําเภอตางๆ ท่ีอยูริมนํ้าปง

เพื่อกระจายขอมูลตอหนวยงานปกครองสวนทองถิ่น แจง

ขาวสารผานสถานีวิทยุและโทรทัศนทองถ่ิน ใหชวย

ประชาสมัพนัธแจงเตอืน ในพืน้ทีท่ีอ่ยูใกลเขือ่นภมูพิล จะใชรถ

ประชาสมัพนัธ แจงขาวใหประชาชนตามรมินํา้ทัง้สองฝงแมน้ํา

ทราบลวงหนาอยางนอย 24 ชัว่โมง เพือ่การเตรยีมการขนยาย

สิง่ของใหพนจากพืน้ทีลุ่มตํา่หรอืเคล่ือนยายสตัวขึน้อยูในพืน้ที่

สูงไดทัน

 สวนการติดตามสภาพนํ้าแบบปจจุบันของลํานํ้าหลัก

และลํานํา้สาขาหลกัทีเ่ก่ียวของท้ังเหนอืนํา้และทายนํา้สามารถ

ติดตามไดจากสถานีโทรมาตรจุดตางๆ ทั้งที่เปนสวนของ

กฟผ. และกรมชลประทาน ต้ังแตจังหวัดเชียงใหมลงไป

ดานทายนํ้าถึงลุ มเจาพระยา ขอมูลจากสถานีโทรมาตร

ดานทายเขื่อนภูมิพลทั้งหมดจะนํามาใชในการบริหารจัดการ

การระบายนํา้จากเขือ่นภมูพิล เพือ่ควบคมุปรมิาณนํา้ไมใหเกิน

พิกัดลํานํ้า

 ในสภาวะระดบันํา้สงูกวาระดบันํา้เกณฑสงูสุดและปรมิาณ

นํ้าไหลเขาอางเก็บนํ้าอยูในเกณฑสูงมากกวา ๒๐๐ ลาน

ลูกบาศกเมตรตอวัน คณะอนุกรรมการวิเคราะหและติดตาม

สถานการณนํ้าจะพิจารณาอนุมัติแผนระบายนํ้ามากกวา

๖๐ ลานลูกบาศกเมตรตอวัน ซึ่งมากกวาการระบายนํ้าผาน

เครื่องกําเนิดไฟฟาสูงสุดตอวัน เขื่อนภูมิพลจะตองระบายนํ้า
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จัดบอรดประชาสัมพันธและเสียงตามสาย

วารสารประจําเดือน
ของเขื่อนภูมิพล

กิจกรรม

วันอนุรักษสิ่งแวดลอม

และอนุรักษพลังงาน

กิจกรรมตางๆ

ที่แสดงถึงการเผยแพร
แผนกิจกรรมเพ่ือสงเสริม
การอนุรักษพลังงาน

ธ

เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก๙๗



วารสารประจําเดือน
ของเขื่อนภูมิพล

กิจกรรม

วันอนุรักษสิ่งแวดลอม

และอนุรักษพลังงานลพิมูภนอืขเ  งารสอกงัลำกะณข
Bhumibol Dam under construction

๑,๒๖๘,๗๑๒
ลบ.หลา

เขื่อนภูมิพล

๙๘



กึ่ ง ศ ต ว ร ร ษ
แห่งสายนํ้าพระทัย
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คณะกรรมการอํานวยการ
นายณัฐวุฒิ  แจ่มแจง ผูอํานวยการเขื่อนภูมิพล

นายวรพจน์ วรพงษ์ ผูช่วยผูอํานวยการเขื่อนภูมิพล-ปฏิบัติการ

นายไววิทย์ แสงพาณิชย์ ผูช่วยผูอํานวยการเขื่อนภูมิพล-บริหาร

นายพงษ์เทพ จันทร์ปุม วิศวกรระดับ ๑๑

คณะทํางาน
น.ส.อรัญญา สุวรรณ์ศรี หัวหนาแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์

น.ส.ทักษกร รัตนาภรณ์ พนักงานวิชาชีพระดับ ๗ แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์

นางกมลวรรณ สุริยะมณี พนักงานวิชาชีพระดับ ๗ แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์

นายภูวารุทธ์ วงษ์ปน พนักงานวิชาชีพระดับ ๗ แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์

น.ส.ภัสราภรณ์  โสรัจจตานนท์ วิทยากรระดับ ๕ แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์

น.ส.ปรียาภรณ์ ศรีสันติสุข วิทยากรระดับ ๔ แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์

นายภานุพงศ์ เสือลือ ช่างระดับ ๔ แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์

นางรดาณัฐ บัวกลา ลูกจางเหมาแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์

นางสุธนันท์ สมหวัง ลูกจางเหมาแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์

นางแสงจันทร์  แกวกลา ลูกจางเหมาแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์

นางทองสี  ปญเงิน ลูกจางเหมาแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์

ผู ใหขอมูลและเรียบเรียงเนื้อหา
นายสุบิน  เนตรสว่าง หัวหนากองเดินเครื่อง 

นายสมฤกษ์ คตชาคร หัวหนากองบํารุงรักษาโยธา

นางภาริกา ทองดี วิทยากรระดับ ๙ กลุ่มงานนันทนาการ

นายธีระชัย ไหวเคลื่อน นักวิทยาศาสตร์ระดับ ๙ ทําหนาที่หัวหนาแผนกบํารุงรักษาบริเวณ

นายอรรณพ  โหรวิชิต ช่างระดับ ๙ ทําหนาที่หัวหนาแผนกรักษาความปลอดภัย

นายสุรพงษ์ รัตนบุรี หัวหนาแผนกเดินเครื่องกะ ๒ 

นายอดุลย์ ตุยวงค์ หัวหนาแผนกเดินเครื่องกะ ๓

น.ส.ปราณิศา สุภา หัวหนาแผนกบํารุงรักษาอาคาร 

นายชิน  รัตนสุภาชัย วิศวกรระดับ ๖ แผนกประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการจัดทําหนังสือ ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์

ธ

เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ๑๐๐



เลขที่ 180/2 หมู่ 6 ต.สามเงา

อ.สามเงา จ.ตาก 63130

โทรศัพท์/ โทรสาร

0-5588-1211(-15), 02 4368904

แผนกประชาสัมพันธ์

และชุมชนสัมพันธ์

โทรศัพท์/ โทรสาร: 0-5554-9510

http://www.bhumiboldam.egat.com

E-mail: pr.bhumibol@egat.co.th

เขื่อนภูมิพล
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