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  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเปนศูนยรวมจิตใจ
ของคนไทยทั้งชาติ ไมวาเราจะอยูในพื้นที่ไหนบนพื้นแผนดินไทย ก็จะไดยิน ไดฟง 
ถึงเร่ืองราวในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองคทรงมีตอพสกนิกรชาวไทย

 เรื่องราวตาง ๆ ถูกถายทอดเลาขานสืบตอกันไปถึงพระปรีชาสามารถ และ
พระอัจฉริยภาพดานตาง ๆ ของพระองคทาน โครงการพระราชดำริ นับรอย นับพัน 
ไดเกิดขึ้นเพื่ออำนวยประโยชนสุขใหกับประชาชน ใหมีชีวิตความเปนอยูที ่ดีขึ ้น 
โดยเฉพาะประชาชนที่ยากไรในถิ่นธุรกันดาร หางไกลความเจริญ ดวยความเมตตา 
วิริยะอุตสาหะ ความเพียรและอดทน ที่พระองคทานไดเสียสละความสุขสวนพระองค
อยางสูงยิ่ง เพื่อปวงประชา

 พระจริยวัตรอันงดงามของพระองคทาน ไดเปนแบบอยางในการดำเนินชีวิต
ของประชาชนชาวไทย ทั้งเรื่องการดำเนินชีวิตอยางพอเพียง ความเพียร ความอดทน 
ความออนนอมถอมตน และอื่น ๆ อีกมายมาก ไดถูกนำมาปรับใชในชีวิตประจำวัน 
จนทุกคนประสบกับความสุข ความเจริญ

 นับเปนความโชคดีของชาวไทยทุกคน ที่ไดอยู อาศัยอยางรมเย็นภายใต
พระบรมโพธิสมภารของพระองค
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พระราชดำรัส
เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงประกอบพิธีเป�ดเขื่อนภูมิพล 

วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2507

 ขาพเจามีความยินดี ที่ไดเห็นการกอสรางเขื่อนภูมิพลสำเร็จเรียบรอยพรอมที่จะเปดไดแลว

 ตามท่ีนายกรัฐมนตรีไดแถลงถึงการกอสรางเข่ือนน้ี และประโยชนอันจะพึงไดรับท้ังในดานพลังไฟฟา 
การเกษตร การคมนาคม และอื่น ๆ นั้น นาปติยิ่งนัก แสดงใหเห็นวา เขื่อนนี้สามารถอำนวยความผาสุก
สมบูรณ ใหบังเกิดแกประชาชนอยางใหญหลวง นับเปนงานสำคัญอยางยิ่งในโครงการทะนุบำรุงบานเมือง 
ใหมีความเจริญกาวหนา

 ปรากฏวา เขื่อนนี้สามารถกักน้ำฤดูฝนไวใชในฤดูแลง ชวยปองกันอุทกภัยไปในตัว ตั้งแตเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2506 เปนตนมา แมจะมีพายุไตฝุน นำฝนเขามาในประเทศไทย เขื่อนนี้ก็ยังกักน้ำฝนที่
จะไหลบาลงมาเปนภัยแกราษฎรไวได แลวการระบายน้ำออกใชใหเปนประโยชนในฤดูแลง ทั้งนี้ เปนการ
แสดงผลใหประจักษเปนอยางดีมาแลว

 ความสำเร็จที่เห็นอยูนี้ ปรากฏขึ้นไดก็เพราะทางราชการไดเล็งเห็นการณไกล ประกอบดวยบรรดา
เจาหนาที่มีความสามารถอยางดียิ่ง ตั้งใจดำเนินงานมาจนเปนสำเร็จเรียบรอย และกอนหนาที่จะวาง
โครงการสรางเขื่อนนี้ กรมชลประทาน ก็ไดตระเตรียมการเก็บสถิติในเรื่องน้ำมาแลวเปนเวลานานป 
ขาพเจาขอถือโอกาสน้ีขอบใจ และชมเชยเจาหนาที่ทุกฝาย ตั้งแตผูใหญ ตลอดจนถึงผูนอย ที่ไดรวมมือกัน
ปฏิบัติหนาท่ี โดยเฉพาะขาราชการและผูปฏิบัติงานของกรมชลประทานซ่ึงมีสวนสำคัญย่ิงในการกอสรางน้ี

 ไดเวลาอันเปนมงคลฤกษแลว ขาพเจาขอเปดเข่ือนภูมิพล ขอใหเข่ือนน้ีจงสถิตสถาพรอำนวยความสุข 
ความเจริญแกอาณาประชาราษฎรสมดังปณิธานทุกประการ
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 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเปน
พระมหากษัตริยที่มีสายพระเนตรยาวไกล เล็งเห็นวาน้ำและไฟ
เปนปจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต พระองคทานทรงมีพระราชดำรัส
เห็นชอบกับทางรัฐบาลในสมัยนั้นวาควรมีเขื่อนเพื่อกักเก็บน้ำไวใช
และเพื่อทำการผลิตกระแสไฟฟาใหเพียงพอตอความตองการของ
ประชาชน

 โครงการเขื่อนยันฮี จึงไดเริ่มขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 2496 ซึ่งตอมา
ไดรับพระราชทานพระปรมาภิไธยชื่อเขื่อนวา “เขื่อนภูมิพล” ในป
พ.ศ. 2500 และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ไดเสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษการกอสรางเขื่อนภูมิพล 
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2504

 จนกระท่ัง ป พ.ศ. 2507 การดำเนินการกอสรางเสร็จเรียบรอย
แลว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไดเสด็จ
พระราชดำเนินไป ทรงเปดเข่ือนเม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2507 
และพระองคไดทรงพระราชดำรัสในวันประกอบพิธีเปดไวดังนี้ 

 “เราเห็นพองกับรัฐบาลวาโครงการอเนกประสงคโครงการ
แรกของประเทศไทยน้ีเปนจุดเร่ิมตนในการพัฒนาเศรษฐกิจกาวใหม
ใหไพศาลออกไป ปจจุบันน้ำเปนปจจัยหลอเลี้ยงชีวิต และน้ำกับ
ไฟฟา สงเสริมความเจริญกาวหนาของชีวิต เมื่อพลเมืองเพิ่มมาก
และเร็ว ก็ตองเพิ่มน้ำและไฟฟาใหทันความตองการของพลเมือง”

 เข่ือนภูมิพลแหงน้ีเปนเข่ือนอเนกประสงคขนาดใหญ และเปน
เขื่อนคอนกรีตโคงที่ใชในการกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร และยังเปน
แหลงผลิตไฟฟาที่สำคัญของประเทศไทย โดยมีกำลังการผลิตไฟฟา
ไดประมาณปละ 1,062 ลานกิโลวัตต-ช่ัวโมง นอกจากน้ัน ในปจจุบัน
เขื่อนภูมิพลยังเปนแหลงทองเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย ที่มี
นักทองเท่ียวไปเยือนมาแลวราว 27 ลานคน
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงวาง
ศิลาฤกษเข่ือนภูมิพล เม่ือวันท่ี 
24 มิถุนายน 2504

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จฯ
เปดเขื่อนภูมิพล เมื่อวันที่ 
17 พฤษภาคม 2507

 ความสำเร็จของ “เขื่อนภูมิพล” ในวันนี้ที่เอื้อประโยชนใหแกประเทศชาติและประชาชน
เปนอเนกประการนั้น หากยอนหลังกลับไปเมื่อกรมชลประทานไดทำการศึกษาและสำรวจ
รายละเอียดของโครงการท่ีเรียกวา “โครงการโรงไฟฟายันฮี” แลวจะเห็นไดวาการบุกเบิกเข่ือนน้ี 
ไดฝาฟนอุปสรรคและปญหาตาง ๆ มาอยางมากมาย จนกระทั่งสามารถจายกระแสไฟฟาได 
เม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2507 เปนวันเดียวกับท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ไดเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปดเขื่อน นับเปนจุดเริ่มตนและเปนสัญลักษณของ
การพัฒนาแหลงน้ำแผนใหม ซึ่งเรียกกันวาเขื่อนอเนกประสงคในประเทศไทย

 และดวยพระราชปณิธานอันแนวแนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ที่ทรงตองการจะแกไขฟนฟูสภาพชีวิตความเปนอยูของพสกนิกรของพระองค ในทองถิ่น
ทุรกันดารทั่วทุกหนทุกแหงของประเทศ เมื่อพระองคเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนที่ใด 
ก็จะทรงศึกษาวิถีชีวิตความเปนอยูและสภาพภูมิประเทศ เพ่ือทรงวางพ้ืนฐานอาชีพและแนะแนว
การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อใหมีคุณคาและเกิดความผาสุก ดวยสายพระเนตรอันยาวไกล 
และทรงเล็งเห็นความสำคัญของ “แหลงน้ำ” จึงทรงมีพระราชดำริในการพัฒนาแหลงน้ำท่ีมีอยู 
เพื่อจะกอใหเกิดประโยชนแกแหลงนั้นสืบไป ซึ่งหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้ง กฟผ. 
ไดรับสนองพระราชดำริดานการพัฒนาแหลงน้ำมาดำเนินการ จนสามารถเสริมสรางความเจริญ
ใหเกิดแกชุมชนนอยใหญตาง ๆ ตามพระราชประสงคของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชทุกประการ

 จากวันท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2500 ท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได
พระราชทานพระปรมาภิไธยใหเปนช่ือเข่ือนของโครงการโรงไฟฟาพลังน้ำยันฮีวา “เข่ือนภูมิพล” 
นับเปนการจุดประกาย ใหกับการพัฒนาแหลงน้ำแหลงอ่ืน ๆ ในรูปแบบของเข่ือนอเนกประสงค
และรูปแบบอื่น ๆ ติดตามมา เพื่อสรางความกินดีอยูดีใหแกชนชาวไทย

 นี่คือความยิ่งใหญของพระมหากษัตริยของแผนดิน ผูทรงเสียสละพระองคเพื่อแผนดิน
และพสกนิกรมาโดยตลอดจนสามารถกลาวไดวาทุกพระราชดำริของพระองคนั้น พระองค
ตองทรงเหน่ือยยากท่ีสุด มิอาจมีชีวิตใดจะเสียสละไดเทาเทียมอีก และเปนพระมหากรุณาธิคุณ
ที่ไมมีสิ่งใดในแผนดินนี้จะสามารถทดแทนไดเลย



 “ในหลวงทานทรงสนพระทัยการกอสรางเขื่อนภูมิพล เพราะในยุคนั้นนับไดวาเปน
เข่ือนตนแบบในประวัติศาสตรไทย ซ่ึงพระองคทานไดพระราชทานพระปรมาภิไธยใหแกเข่ือน
เเหงน้ีดวย นับจากจุดน้ี ผูวาการไดเขาเฝาฯ พระองคทานสมัยกอสรางเข่ือนแตคร้ังน้ันเปนการ
เขาเฝาฯ ในงาน มาระยะหลังไดเขาเฝาฯ อยางใกลชิด ในขณะที่พระองคทานไดเสด็จฯ มา
เย่ียมเยียนพสกนิกรชาวไทยภูเขาทางภาคเหนือ จากน้ันพระองคทานไดเสด็จฯ มาประทับเเรม
ที่เขื่อนภูมิพล ซึ่งเราไดสรางพระตำหนักถวายพระองคทาน นับวาเปนจุดเริ่มตนที่ผูวาการ
ไดเขาเฝาฯ พระองคทานอยางใกลชิด นอกจากน้ีพระตำหนักแหงน้ียังใชเปนท่ีตอนรับแขกบาน
แขกเมืองที่สำคัญ ๆ อาทิ สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบ็ธ แหงสหราชอาณาจักรอังกฤษ และ
ที่นับเปนความปลื้มปติยินดีอยางย่ิงแกเราชาว กฟผ. คือ สมเด็จยา ทรงโปรดใชสถานที่แหงนี้
มากที่สุด ซึ่งนับวาชาว กฟผ. โชคดีมากที่ไดเขาเฝาฯ ใกลชิดสมเด็จยาอีกพระองคหนึ่ง และ
พระองคทรงมีพระเมตตาตอเราชาว กฟผ. ทุกคน
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงวางศิลาฤกษเขื่อนภูมิพล เม่ือวันที่ 24 มิถุนายน 2504



 …มีเหตุการณที่เกิดขึ้นอยูครั้งหนึ่ง ยังจำไดอยูจนกระทั่งทุกวันนี้ คือในคราวที่ในหลวง
ทานเสด็จฯ ที่เขื่อนภูมิพล เวลานั้นมืดแลวฝนตกหนัก ผูวาการใจเตนระทึกนึกอยูในใจวา 
“ไฟอยาดับนะ” ทันทีที่พระองคเสด็จฯ มายังโตะเสวยเทานั้นไฟฟาก็ดับในทันใด ผูวาการ
แทบเปนลม รอยวันพันปไมดับ มาดับวันนี้ แตก็ยังใจชื้นอยู คือ บริเวณอื่นไฟยังสวางอยู 
มารูวาเหตุที่ไฟดับก็เพราะวาคนเอาแขนไปถูกสวิตชไฟ แตพระองคทานทรงมีพระเมตตา

 ในหลวงทานทรงอัจฉริยะในเรื่องการพัฒนาแหลงน้ำ พระองคทานทรงสนพระทัย
ในเรื่องนี้มาก สวนเรื่องไฟฟา พระองคทรงหวงใยพสกนิกรผูใชน้ำมากกวา สำหรับการสราง
เขื่อนนั้น ทรงสนพระทัยเขื่อนเล็ก เพราะทรงเห็นวาเขื่อนใหญเปนหนาที่ของ กฟผ. อยูแลว 
ที่จะสรางเพื่อสนองความตองการของประชาชนผูใชไฟลงทุนสรางก็ไดเงินกำไรกลับมา 
แตเขื่อนเล็กไมมีใครลงทุนสราง เพราะสรางเเลวไมมีรายได พระองคทานจึงมีพระราชดำริให 
กฟผ. มีสวนรวมมาสรางเขื่อนเล็ก เพื่อผลิตกระเเสไฟฟาบาง เนื่องจากทรงวางพระทัยและ
เชื่อมั่นวา กฟผ. สามารถสนองพระราชดำริของพระองคได ทั้งนี้เพื่อใหพสกนิกรไดใชน้ำเพื่อ
การเกษตรกรรม พัฒนาอาชีพ และมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน ซ่ึงเปนการกระจายความเจริญออกไป
สูชนบท นอกจากนี้ยังไดใชไฟฟาอีกดวย ยังความปลื้มปติแกอาณาประชาราษฎรในพื้นที่
เหลาน้ันเปนอยางยิ่ง

 นอกจากน้ี ในหลวงทรงมีอัจฉริยภาพเปนเลิศในทุกเร่ือง อาทิ ทรงดนตรี ทรงวาดรูป 
เปนตน ผูวาการสังเกตวาเวลาท่ีพระองคทานทรงสนพระทัยงานอยางใดอยางหน่ึง พระองคทาน
จะไมละทิ้งจะติดตามศึกษาอยางตอเนื่องและลึกซึ้งมาก ตัวอยางเชนในคราวที่พระองคทรง
สนพระทัยเรื่องระบบสื่อสาร พระองคทานทรงศึกษาจนกระทั่งเกงกวาเราชาว กฟผ. มาก 
เพราะเมื่อพระองคทานทำอะไรแลว จะทำอยางจริงจัง

 ผูวาการมีความประทับใจในหลวงที่พระองคทรงไววางพระทัย และเชื่อมั่นในการ
ทำงานของ กฟผ. วาจะสนองตอบตอพระราชดำริของพระองคทานได นอกจากน้ี พระองคทาน 
ทรงมีพระกรุณาตอชาว กฟผ. ตลอดมา โดยไดเสด็จพระราชดำเนินทรงเปนประธานในพิธี
เปดเขื่อน โรงไฟฟา และกิจการของ กฟผ. อีกหลายประการ เราจึงไดมีโอกาสไดเขาเฝาฯ 
ใกลชิด พระองคทานทรงมีพระเมตตาตอชาว กฟผ. มาก สังเกตจากแววพระเนตร และเวลา
ที่ทรงพระสรวล เพียงเทานี้พวกเราก็ชื่นใจ

 ความประทับใจท่ีนับวาสำคัญย่ิงอีกประการหน่ึงก็คือ ในหลวงทรงมีพระเมตตากรุณา
ตอพสกนิกรทุกหมูเหลา โดยเฉพาะอยางยิ่งประชาชนผูดอยโอกาสทรงเปนศูนยรวมใจของ
คนไทยทั้งชาติ ดังนั้นการที่จะสนองพระคุณของพระองคทานไดคือ ปฏิบัติตามนโยบายของ
พระองคทาน พระองคทานจะไมทรงโปรดหากใครไปแสดงอำนาจบาตรใหญตอประชาชนของ
พระองคทาน ดังน้ัน เราตองปฏิบัติตนดังเชน พระราชประสงคของพระองคทาน เพราะเรารัก
ในหลวงของเรา”
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นายเกษม จาติกวณิช
อดีตผูวาการ กฟผ.

จากหนังสือ ภูมิพลังแผนดิน 
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8 ¡Ã¡®Ò¤Á 2515
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงประกอบพิธีเปดโรงไฟฟาพระนครเหนือ

8 ¡Ã¡®Ò
พระบาทสมเ
ภูมิพลอดุลย
ไปทรงประก
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6 ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2515
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงประกอบพิธีเปดโรงไฟฟาพระนครใต  
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงประกอบพิธีเปดเขื่อนจุฬาภรณ

3 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2516 
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงประกอบพิธีเปดเขื่อนอุบลรัตน

14 ÁÕ¹Ò¤Á 2509
พระบาท
ภูมิพลอด
ไปทรงป

14 ÁÕ
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงประกอบพิธีเปดเขื่อนวชิราลงกรณ

9 Á¡ÃÒ¤Á 2529 
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงประกอบพิธีเปดเข่ือนศรีนครินทร

15 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2524
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปดเขื่อนบางลาง
27 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2524
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปดเขื่อนสิริกิติ์
4 ÁÕ¹Ò¤Á 2520
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พระบิดานักพัฒนาพลังงานไทย
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเปนพระมหากษัตริยที่มีพระราชอัจฉริยภาพหลากหลายดาน 
จนนำมาซ่ึงโครงการในพระราชดำริ และโครงการหลวงนับหม่ืนนับพันโครงการ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย หน่ึงใน
หนวยงานของรัฐ ภาคภูมิใจเปนอยางย่ิงท่ีเปนสวนหน่ึงในการรวมถวายงานตามพระราชดำริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งทรงเปน “พระบิดานักพัฒนาพลังงานไทย” ผานโครงการตาง ๆ 
ไมวาจะเปนดานพลังงาน ดานการปลูกปา และงานดานอื่น ๆ อีกมากมายอยางเต็มศักยภาพ เพื่อเปนการสนองตอบ
พระมหากรุณาธิคุณอันลนเกลาลนกระหมอม บนคำสัญญาท่ี กฟผ. ไดใหไวแกประเทศวา “ผลิตไฟฟาเพ่ือความสุขของคนไทย”

โครงการพลังน้ำขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงหวงใยพสกนิกร ทุกคร้ังท่ีเสด็จฯ ในทองถ่ินทุรกันดารหรือในพ้ืนท่ีหางไกล 
จะทรงสนพระราชหฤทัยสอบถามถึงความเปนอยู โดยเฉพาะเร่ืองน้ำบริโภคและทำการเกษตร ดวยทรงมีพระราชประสงคใหแตละชุมชน
ใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด พึ่งพาตนเองได กฟผ. จึงสนองแนวพระราชดำริ ดวยการกอสรางเขื่อนขนาดเล็กเพื่อ
เก็บกักน้ำและผลิตกระแสไฟฟาไวใชในชุมชน ประกอบดวย
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปดเขื่อนหวยกุม เมื่อวันท่ี 19 ธันวาคม 2523

โรงไฟฟาพลังน้ำบานยาง จังหวัดเชียงใหม
          เปนโรงไฟฟาอีกแหงหน่ึงซ่ึงแสดงใหเห็นถึงพระราชอัจฉริยภาพ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดานการนำ
พลังงานน้ำมาผลิตกระแสไฟฟาไดเปนอยางดี พลอากาศเอกกำธน 
สินธวานนท องคมนตรี เลาวา 
 “พระองคทานทรงมีความรูวาการผลิตไฟฟาจากพลังน้ำ
สามารถทำไดสองแบบ แบบแรกไดจากการที่น้ำไหลจากที่สูงลงมา
พัดกังหันเคร่ืองกำเนิดไฟฟา สวนอีกแบบหน่ึงคือ น้ำไหลในทางราบ
ซึ่งหากไหลอยูตลอดเวลาก็ทำใหกังหันเครื่องกำเนิดไฟฟาหมุนได
เชนกัน เมื่อพระองคทอดพระเนตรเห็นทางน้ำไหลอยูตลอดเวลาที่
บานยาง จึงทรงมีพระราชดำริใหศึกษาถึงความเปนไปได ในการสราง
ไฟฟาที่นี่ ทรงมีพระราชประสงคใหผลิตไฟฟาเพื่อนำไปใชในการ
ดำเนินงานของโรงงานแปรรูปผลไม เพราะเวลานั้นยังไมมีไฟฟา
เขาถึงหมูบานดังกลาว” 
 กฟผ. จึงกอสรางโรงไฟฟาพลังน้ำบานยางในเดือนกรกฎาคม 
พ.ศ. 2516 เมื่อแลวเสร็จ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปดโรงไฟฟาในเดือนกุมภาพันธ 
พ.ศ. 2517
          โรงไฟฟาบานยางสามารถผลิตกระแสไฟฟาไดประมาณ 0.4 
ลานกิโลวัตตตอช่ัวโมง นอกจากชวยใหโรงงานแปรรูปผลไมสามารถ
ดำเนินงานไดแลว ยังชวยจายกระแสไฟฟาใหแกชาวบานยางและ
หมูบานใกลเคียงอีกดวย

โรงไฟฟาพลังน้ำคลองชองกล่ำ จังหวัดสระแกว
          เดิมบริเวณดังกลาวเปนพ้ืนท่ีปาเชิงเขาบรรทัดแถบชายแดน
ไทย-กัมพูชา จังหวัดสระแกว มีสภาพปาเส่ือมโทรมถูกบุกรุกทำลาย 
ราษฎรประสบปญหาขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตร และในเวลา
นั้นยังเปนพ้ืนที่ที่มีการสูรบกับผูกอการรายอีกดวย
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมี
พระราชดำริใหกอสรางเข่ือนชองกล่ำตอนบน เข่ือนชองกล่ำตอนลาง 
และเข่ือนทากระบาก โดยแลวเสร็จในป พ.ศ. 2524
          เม่ือวันท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2524 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินเย่ียมเยียนราษฎรในพ้ืนท่ี 
ทรงมีพระราชดำริใหพิจารณานำน้ำท่ีระบายจากเข่ือนมาใชประโยชน
ในการผลิตกระแสไฟฟากอนระบายน้ำไปใชในการเกษตร และทรงมี
พระราชดำริใหเพิ่มความสูงของเขื่อนคลองชองกล่ำตอนบนอีก 2 
เมตร หรือตามความเหมาะสมเพื่อใหอางเก็บน้ำมีความจุมากขึ้น
และสามารถเพ่ิมกำลังผลิตกระแสไฟฟาไดมากข้ึนตามไปดวย
 กฟผ. จึงพัฒนาสรางเปนโรงไฟฟาพลังน้ำคลองชองกล่ำ
ตอนบน ที่ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว 
เพ่ือผลิตกระแสไฟฟาใชกับเคร่ืองสีขาวและไฟฟาแสงสวางสาธารณะ
ในหมูบาน 3 แหงคือ คลองทราย คลองคันโท และทากระบาก
จังหวัดสระแกว
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปดโรงไฟฟาบานยาง เมื่อเดือนกุมภาพันธ 2517

โรงไฟฟาพลังน้ำเข่ือนหวยกุม จังหวัดชัยภูมิ
 เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
เสด็จพระราชดำเนินเปดเข่ือนจุฬาภรณ ทรงมีพระราชดำริให กฟผ. 
ศึกษาถึงความเปนไปไดในการสรางเขื่อนอีกแหงบริเวณใตเขื่อน
จุฬาภรณ หางออกไปประมาณ 40 กิโลเมตร เพื่อแกไขปญหาการ
ขาดแคลนน้ำของเกษตรกร พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท 
องคมนตรี และอดีตผูวาการ กฟผ. เลาถึงการเสด็จพระราชดำเนิน
ในครั้งน้ันวา
 พอกราบบังคมทูลวาเปนพระมหากรุณาธิคุณลนเกลา
ลนกระหมอมท่ีเสด็จฯ มาเปดเข่ือนเล็ก ๆ พระองคทานก็ทรงมีรับส่ัง
วา “นี่คือเข่ือนที่ใหญที่สุดของฉันแลว”
          เขื่อนหวยกุมนอกจากชวยบรรเทาความเดือดรอนของ
เกษตรกรบริเวณลำน้ำพรมตอนลางครอบคลุมพื้นที่เกษตรกรรม
ประมาณ 80,000 ไรแลว ยังเปนเขื่อนที่สามารถผลิตกระแสไฟฟา
ไดปละประมาณ 13,000 กิโลวัตตตอช่ัวโมงอีกดวย เปนอีกโครงการ
พระราชดำริท่ีทรงคำนึงถึงความเดือดรอนของประชาชนเปนสำคัญ
ขณะเดียวกันก็เปนตัวอยางของการใชทรัพยากรเพ่ือใหไดประโยชนสูงสุด

เขื่อนพรมธารา จังหวัดชัยภูมิ
 เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการกอสรางเขื่อนจุฬาภรณ 
ทรงมีพระราชดำริวาลำหวยซึ่งเปนสาขาของแมน้ำพรมเหนือเขื่อน

จุฬาภรณ เปนลำหวยขนาดใหญมีน้ำไหลตลอดป สมควรศึกษาราย
ละเอียดเพ่ือพิจารณากอสรางเข่ือนหรือฝายขนาดเล็กและเจาะอุโมงค
ผันน้ำลงมายังเข่ือนจุฬาภรณ
 กฟผ. จึงทำการศึกษาและกอสรางเข่ือนพรมธาราข้ึน ทำให
สามารถผันน้ำมาลงเขื่อนจุฬาภรณไดถึงปละ 2 ลานลูกบาศกเมตร 
สงผลใหเขื่อนจุฬาภรณสามารถผลิตกระแสไฟฟาไดเพิ่มขึ้นอีกปละ
ประมาณ 2 ลานกิโลวัตตตอชั่วโมง
         เขื่อนพรมธาราจึงแสดงใหเห็นถึงพระราชอัจฉริยภาพใน
การประดิษฐ คิดคนดัดแปลงสิ่งที่มีอยูเพื่อใหใชประโยชนไดสูงสุด

โรงไฟฟาพลังน้ำบานขุนกลาง จังหวัดเชียงใหม
 โรงไฟฟาบานขุนกลาง ตั้งอยูบนดอยอินทนนท เขตตำบล
บานหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม เปนโรงไฟฟาขนาดเล็ก 
สรางข้ึนตามโครงการพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อจะนำพลังงานน้ำในบริเวณน้ำตกสิริภูมิ 
ซึ่งอยูในบริเวณหมูบานขุนกลาง มาพัฒนาใหเกิดประโยชนในการ
ผลิตกระแสไฟฟา ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับการพัฒนาในดานอื่น ๆ 
ของโครงการหลวงอินทนนท ในอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท
 การกอสรางไฟฟาบานขุนกลาง เริ ่มเมื่อป พ.ศ. 2525 
แลวเสร็จ ป พ.ศ. 2527 ภายในโรงไฟฟาติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟา 
จำนวน 2 ชุด ขนาดกำลังผลิตชุดละ 90 กิโลวัตต รวมกำลังผลิต 
180 กิโลวัตต ใหพลังงานไฟฟา 700,000 กิโลวัตต - ชั่วโมงตอป 
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เมื่อแลวเสร็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ไดเสร็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปดโรงไฟฟาบานขุนกลาง
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2527

โรงไฟฟาพลังน้ำบานสันติ จังหวัดยะลา
 ในการกอสรางเข่ือนบางลาง จังหวัดยะลา ซ่ึงเปนโครงการ
พัฒนาแหลงน้ำแหงแรกของภาคใตตอนลางนั้น เต็มไปดวยความ
ยากลำบากในการกอสราง เนื่องดวยในขณะนั้นยังมีการตอสูกับ
ผูกอการราย โดยในระหวางการกอสราง พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 
ไดเสด็จพระราชดำเนินมาท่ีเข่ือนแหงน้ีหลายคร้ัง ดวยพระราชประสงค
จะพระราชทานกำลังใจแกผูปฏิบัติงานและทรงมีพระราชกระแส
รับสั่งวา 
 “คนที่เขาถึงพ้ืนที่ได ยอมมีโอกาสทำงานสำเร็จ”
 ในวันที ่ 18 กันยายน พ.ศ. 2521 พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินทรงวาง
ศิลาฤกษการกอสรางเข่ือนบางลาง พระองคไดเสด็จฯ ไปยังฝายละแอ 

ซึ่งเปนฝายทดน้ำขนาดเล็กจากคลองละแอที่สรางดวยการเจาะ
อุโมงคขนาดเล็ก และตอทอสงน้ำไปใหประชาชนในหมูบานสันติใช
 พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท องคมนตรี ซึ่งเวลานั้น
ดำรงตำแหนงเปนผูวาการ กฟผ. กราบบังคมทูลวา น้ำประปาไหลแรง
เพราะตอน้ำลงมาจากที่สูงทำใหกอกน้ำเสียเปนประจำ พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีรับสั่งวา 
 “ถาน้ำแรง ทำไมไมคิดทำไฟฟาดวย”
 จากแนวพระราชดำริดังกลาว กฟผ. จึงกอสรางโรงไฟฟา
พลังน้ำบานสันติข้ึนบริเวณเหนือเข่ือนบางลาง โดยติดต้ังเคร่ืองกำเนิด
ไฟฟาขนาด 1,275 กิโลวัตต จำนวน 1 เครื่อง และติดตั้งทอสงน้ำ
ยาว 1,800  เมตรสามารถจายกระแสไฟฟาไดในป พ.ศ. 2528
          โรงไฟฟาพลังน้ำบานสันติ นับเปนโรงไฟฟาใตภูเขาแหงแรก
ของประเทศไทยที่มีการควบคุมดวยเทคโนโลยีชั้นสูงดวยการเดิน
เครื่องในระบบอัตโนมัติ สามารถสั่งการและควบคุมการเดินเครื่อง
โดยตรงจากโรงไฟฟาเข่ือนบางลาง สามารถอำนวยประโยชนแกราษฎร
ในทองถิ่นไดเปนอยางดี

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินเขื่อนจุฬาภรณ
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โรงไฟฟาพลังน้ำเข่ือนแมงัดสมบูรณชล จังหวัดเชียงใหม
 โรงไฟฟาพลังน้ำเข่ือนแมงัดสมบูรณชล เดิมเปนฝายก้ันน้ำ
ขนาดเล็ก ปดกั้นลำน้ำแมงัดในพื้นที่ตำบลชอแล อำเภอแมแตง 
จังหวัดเชียงใหม จนกระทั่งในป พ.ศ. 2516 ไดเกิดอุทกภัยขึ้น 
ทำใหฝายไดรับความเสียหายจนใชการไมได กรมชลประทานจึงได
พิจารณาดำเนินการซอมแซมฝาย
 ตอมาเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2520 พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินีนาถ ไดเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมโครงการดังกลาว 
และทรงมีพระราชดำริวา 
 “โครงการประเภทไหนถาพิจารณาดูแลวเห็นวาสามารถ
อำนวยประโยชนไดมากกวา ก็สมควรจะเลือกสรางโครงการประเภทน้ัน”
 กรมชลประทานและ กฟผ. จึงไดรวมมือกันกอสรางโรงไฟฟา
พลังน้ำเข่ือนแมงัดสมบูรณชลในป พ.ศ. 2520 โดยกรมชลประทาน
ดำเนินการสรางเขื่อนและ กฟผ. ดูแลเรื่องโรงไฟฟาแลวเสร็จในป 
พ.ศ. 2528 

 ตัวเข่ือนมีลักษณะเปนเข่ือนดินถมสูง 59 เมตร ยาว 1,950 
เมตร อางเก็บน้ำมีความจุ 265 ลานลูกบาศกเมตร สามารถสงน้ำ
ใหพื้นที่เพาะปลูกได 188,000 ไร 
           กฟผ. ไดกอสรางโรงไฟฟาพลังน้ำ และติดตั้งเครื่องกำเนิด
ไฟฟาขนาด 4,500 กิโลวัตต จำนวน 2 เคร่ือง รวม 9,000 กิโลวัตต 
สามารถผลิตกระแสไฟฟาไดปละประมาณ 29 ลานกิโลวัตตตอช่ัวโมง
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนามวา “เข่ือนแมงัดสมบูรณชล”
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2529 และเสด็จพระราชดำเนินไป
ทรงประกอบพิธีเปดเขื่อนเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ พ.ศ. 2529

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จพระราชดำเนินเขื่อนบางลาง

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงประกอบพิธีเปดเขื่อนแมงัดสมบูรณชล

เมื่อวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2529
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“การพัฒนาพลังงานทดแทน”
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 นอกจากพระวิสัยทัศนรอบดานเก่ียวกับการใชพลังงานน้ำแลว 
พระองคยังไดทรงริเริ่มการศึกษาวิจัยเรื่องพลังงานทดแทนรูปแบบ
ตาง ๆ ผานโครงการสวนพระองคสวนจิตรลดาอยางเปนรูปธรรม
มาอยางตอเนื่อง โดยมีพระราชดำริใหนำพืชผลการเกษตรมาผลิต
เปนพลังงานทดแทนเพื่อใหคนไทยสามารถพึ่งพาตัวเองไดในดาน
พลังงาน รวมท้ังรองรับปญหาราคาพืชผลเกษตรตกต่ำ ตลอดจนเปน
การนำเศษวัสดุเหลือใชมาทำประโยชนใหคุมคาท่ีสุดและสรางระบบ
นิเวศใหเกิดความสมดุล อีกทั้งยังจุดประกายใหคนไทยตระหนักใน
คุณคาของการอนุรักษและการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืน ซึ่ง กฟผ. 
ไดเปนสวนหนึ่งในการรวมถวายงานตามพระราชดำริในโครงการ
ดานพลังงานทดแทน ดังนี้

การพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย 
 ภายในโครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา โครงการชาง
หัวมัน ตามพระราชดำริ ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากแนว
พระราชดำริโครงการหลวง ฯลฯ มีการนำพลังงานแสงอาทิตยมาใช
หลากหลายรูปแบบ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับการใชงาน
เปนสำคัญ และเปนการพัฒนาคิดคนเทคโนโลยีท่ีสามารถผลิตเองได
ภายในประเทศ ซึ่งนอกจากเปนการนำพลังงานแสงอาทิตยมาใชใน
การดำเนินการภายในโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริตาง ๆ แลว 
ยังเปนตัวอยางและแหลงความรูแกประชาชนที่สนใจนำพลังงาน
แสงอาทิตยไปใชประโยชนภายในครัวเรือนหรือประกอบธุรกิจของ
ตนเองอีกดวย
 ในป พ.ศ. 2542 กฟผ. ไดดำเนินงานสนองพระราชดำริใน 
“โครงการบานพลังงานแสงอาทิตย” ซึ่งไดรับบริจาคอุปกรณจาก
หนวยงานตาง ๆ ท้ังภาคราชการและเอกชน โดย กฟผ. ดำเนินการ
ติดต้ังแผงเซลลแสงอาทิตยจำนวน 14 แผง สามารถผลิตกระแสไฟฟา
ได 9.45 แอมแปร ติดตั้งเครื่องแปลงกระแสไฟฟา ตูสวิตชควบคุม
การผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย และตูบอรดมิเตอร แสดงสภาวะ
การทำงานของระบบ ประกอบดวยมิเตอรวัดแรงดันและกระแสไฟฟา
ตรงของเซลลแสงอาทิตย มิเตอรวัดแรงดันและกระแสไฟฟาสลับ 
และมิเตอรวัดพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดจากระบบ ตอเชื่อมระบบ
ดังกลาวเขากับระบบสายสงของการไฟฟานครหลวง

โครงการผลิตเชื้อเพลิงแกลบอัดแทง
 ในป พ.ศ. 2518 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ทรงมีพระราชดำริใหนำแกลบที่ไดจากการสีขาวของ
โรงสีขาวตัวอยางจากสวนจิตรลดา มาใชประโยชนในการปรับปรุง

ดินและนำมาทำเปนเชื้อเพลิงแทง จึงมีการจัดสรางโรงบดแกลบขึ้น
ภายในโครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา
 การดำเนินงานในขั้นแรกเปนการนำแกลบผสมปูนมารล
และปุยเคมีเพื่อใชในการปรับปรุงดิน ตอมาในป พ.ศ. 2523 
โครงการสวนพระองคสวนจิตรลดาจัดซ้ือเคร่ืองอัดแกลบใหเปนแทง 
เพื่อใชแทนเช้ือเพลิงชนิดอื่น รวมทั้งจำหนายแกบุคคลภายนอก
 โครงการแกลบอัดแทงยังคงมีการทดลองและพัฒนาข้ันตอน
การผลิตตามพระราชดำริอยูตลอดเวลา อยางเชนในป พ.ศ. 2528 
มีพระราชดำริใหทดลองอัดแกลบผสมผักตบชวาเพื่อทดลองนำผัก
ตบชวาที่เปนวัชพืชตามแหลงน้ำมาทำเปนเชื้อเพลิงแทง
 ป พ.ศ. 2529 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี พระราชทานคำแนะนำใหติดตั้งเตากำเนิดความรอนแทนขด
ลวดความรอนท่ีเคร่ืองอัดแกลบ เพ่ือเปนการประหยัดกระแสไฟฟา
 หลังจากนั้น เนื่องจากแกลบที่อัดแลว ไมสามารถรักษา
สภาพใหเปนแทงเม่ือถูกน้ำหรือน้ำฝนจะแปรสภาพเปนแกลบเหมือน
เดิม จึงนำแกลบที่อัดแลวไปเผาใหเปนถานซึ่งชวยใหสะดวกขึ้น 
เพราะไมมีควันและไดความรอนสูงกวาในระยะแรกของโรงงาน
แอลกอฮอลก็ใชแกลบอัดแทงเปนเชื้อเพลิงเชนกัน นอกจากนั้นยัง
จำหนายแกบุคคลภายนอก รวมทั้งเคยสงไปใหผู อพยพในคาย
ผูประสบภัยของสหประชาชาติดวย
  ในป พ.ศ. 2545 – 2548 กฟผ. ศึกษาและพัฒนานำแกลบ
ที่มีคุณสมบัติเปนเชื้อเพลิงชีวมวลมาทำประโยชนในการใหพลังงาน
ความรอนและนำไปใชเปนแหลงพลังงานใหกับเครื่องทำความเย็น
แบบดูดซึมชนิดใชน้ำรอน (Hot Water Fired Absorption Chiller) 
ผลิตน้ำเย็นสำหรับอาคารควบคุมสภาวะแวดลอม เพ่ือการเพาะเห็ด
เขตหนาว และใชกับเคร่ืองปรับอากาศใหกับอาคารวิจัยเห็ด อาคาร
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ รวมทั้งศาลามหามงคลภายในโครงการ
สวนพระองคสวนจิตรลดา เพื่อเปนโครงการตัวอยางใหแกผูที่สนใจ
นำไปประยุกตใชตอไป
 ดวยพระราชอัจฉริยภาพทางดานการใชพลังงานน้ำ ท่ีทรง
คำนึงถึงประโยชนของประชาชนทุกหมูเหลา ไมวาจะเปนเกษตรกร 
ผูใชไฟฟา หรือผูไดรับผลกระทบจากน้ำทวม รวมถึงทรงริเริ่มการ
พัฒนาพลังงานทดแทนในประเทศไทย ซึ่งแนวพระราชดำริของ
พระองคไดเปนแนวทางใหประชาชนไดนำไปศึกษาพัฒนาตอ 
พระอัจฉริยภาพและสายพระเนตรอันกวางไกลของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เปนไปเพื่อบำบัดทุกขบำรุงสุข 
และเพื่อประโยชนสุขของปวงชนชาวไทยอยางแทจริง...
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สืบสานตามแนวพระราชดำริ
กฟผ. กับการดูแลสังคม และสิ่งแวดลอม
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โครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไดทรง
พระราชทานพระราชดำริเปนอเนกประการ ในการทำนุบำรุงส่ิงแวดลอม 
และทรัพยากรปาไมของประเทศ ทรงพระราชทานพระราชดำริการ
พัฒนาดานตาง ๆ ควบคูกับการอนุรักษเสมอ ดวยทรงจัดการใช
ทรัพยากรส่ิงแวดลอมใหเกิดประโยชนแกพสกนิกรมากท่ีสุด ประกอบ
กับปญหาที่เกิดขึ้นไดทรงทราบฝาละอองธุลีพระบาท สมเด็จ
พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงหวงใยปญหาปาไมท่ีถูกบุกรุก
ทำลายกระทบตอการดำรงชีพของประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ทำใหเกิดภัยธรรมชาติ ไดแก ความแหงแลงและอุทกภัยบอยครั้ง 
ตลอดจนผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของชาติ 
ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น จึงไดทรงมีพระราชกระแสตาม
หนังสือสำนักราชเลขาธิการ ท่ี รล0009/11951 ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 
2535 ใหหามาตรการหยุดยั ้งการทำลายปาและเรงฟ นฟูบำรุง
ตนน้ำลำธาร รัฐบาลในสมัยนั้นจึงสนองพระราชกระแสของสมเด็จ
พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ และจะมอบหมายใหหนวยงาน
ตาง ๆ และประชาชนปลูกปาเปนราชสักการะ เนื่องในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองราชย
ปที่ 50 ในป พ.ศ. 2539 จึงเกิดเปนโครงการปลูกปาถาวรเฉลิม
พระเกียรติฯ เน่ืองในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ทรงครองราชยปที่ 50 ขึ้น
 กฟผ. ไดเขารวมสนับสนุนโครงการปลูกปาถาวรเฉลิม
พระเกียรติฯ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองราชยปท่ี 50 ต้ังแตป 2537 โดยไดจัดต้ัง
หนวยงานขึ้นมารับผิดชอบภายใตชื่อ “โครงการปลูกปาถาวรเฉลิม
พระเกียรติฯ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย” 
 ปจจุบัน การดำเนินงานตลอดระยะเวลา 22 ป กฟผ. 
สามารถคืนผืนปาใหประเทศไทยได 4.4 แสนไร ซึ่งสามารถดูดซับ
กาซคารบอนไดออกไซด 8.4 ลานตัน ผลิตกาซออกซิเจน 6.1 ลานตัน 
และหลังจากป 2558 กฟผ. มีเปาหมายปลูกปาเพ่ิมปละ 20,000 ไร

โครงการปลูกตนไมรอบบานพอ
 คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เห็นชอบใหมี
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช เน่ืองในวโรกาสแหงการบรมราชาภิเษกปท่ี 60 และเฉลิม
พระชนมพรรษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีหนังสือ ที่ 
นร. 0111 /ว.615 ลงวันท่ี 25 มกราคม 2553 เร่ืองการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
เน่ืองในวโรกาสแหงการบรมราชาภิเษกปท่ี 60 และกระทรวงพลังงาน
ไดกำหนดใหหนวยงานในสังกัดจัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ 
ในโอกาสสำคัญย่ิง ภายใตหัวขอ “ลดโลกรอนถวายพอ”

 กฟผ. ไดใหความสำคัญตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมมาอยางตอเนื่อง จึงจัดทำโครงการปลูกตนไมรอบ
บานพอ รวมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสสำคัญยิ่ง และเปนการสนอง
แนวพระดำริท่ีทรงหวงใยทรัพยากรปาไมและส่ิงแวดลอม โดย กฟผ. 
จะดำเนินการฟนฟูสภาพพื้นที่ปาอนุรักษเสื่อมโทรม และพื้นที่
สาธารณประโยชนดวยการปลูกและบำรุงรักษาตนไมในจำนวน 
4,000 ไร ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ
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โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน
 ตามที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ทรงมีพระราชดำรัสเร่ือง “เศรษฐกิจพอเพียง” เม่ือวันท่ี 5 ธันวาคม 
2540 ความวา “..สิ่งสำคัญคือเราพออยูพอกิน อุมชูตัวเราไดใหมี
ความพอเพียงแกตัวเอง พ่ึงตนเองได หมายความวาใหสามารถดำรง
ชีวิตไดอยางไมเดือดรอน มีความเปนอยูอยางประมาณตน มีกินมีใช
ตามอัตภาพ แลวที่เหลือจึงขายเปนรายไดตอไป”
 กฟผ. ไดดำเนินโครงการชีววิถีฯ โดยนอมนำแนวพระราช
ดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช มาปฏิบัติใหเกิดเปนรูปธรรมมาอยางยาวนาน 
และอยางตอเนื่องตั้งแตป 2542 เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจ
ในการเก้ือกูลซึ่งกันและกันระหวางธรรมชาติและการดำรงชีวิตของ
มนุษย โดยมุงเนนการนำจุลินทรียท่ีมีประสิทธิภาพมาใชแทนสารเคมี 
ในการดำเนินงาน 4 กิจกรรม ไดแก การเกษตร การประมง การ
ปศุสัตว และการจัดการสิ่งแวดลอม โดยการถายทอดความรูใหแก
ราษฎร เพื่อใหเกิดการพึ่งพาตนเองและลดคาใชจาย สงผลใหเปน
ชุมชนท่ีเขมแข็ง นอกจากน้ียังมีการคัดเลือกชุมชนตนแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามแนวทางโครงการชีววิถีฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ชุมชนในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟา เข่ือน และใตแนวสายสงไฟฟาของ กฟผ. 
ใหเปนแหลงเรียนรูของชุมชน โดยต้ังแตป 2556 ถึงปจจุบัน มีชุมชน
ตนแบบท้ังหมด 26 แหง
 นอกจากน้ี กฟผ. ยังไดรวมมือกับสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ในการนำโครงการชีววิถีฯ เขาดำเนินการในวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยประมง วิทยาลัยการอาชีพ ตั้งแตป 
2546 โดยผลการดำเนินงานท่ีผานมาประสบความสำเร็จเปนอยางดี 
ในแตละปสามารถสรางเครือขายและขยายผลไดไมนอยกวา 120 
ชุมชน 50 โรงเรียน และประชาชนท่ัวไปกวา 100,000 คน จนนำมา
สูความรวมมือโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนในครั้งที่ 5 
ซ่ึง กฟผ. ใหความรวมมือในการขยายองคความรูตามแนวพระราชดำริ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดวยการสงเสริมการนำจุลินทรียที่มี
ประสิทธิภาพ (EM) มาใชทดแทนสารเคมีในชีวิตประจำวันของ
ประชาชน พรอมท้ังสนับสนุนงบประมาณ บุคลากร และขอมูลดาน
วิชาการ ในการดำเนินโครงการฯ เพ่ือสรางความรูความเขาใจใหกับ
ชุมชนสามารถนำไปปฏิบัติไดอยางตอเนื่อง สงผลใหเกิดการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม นำไปสูการสรางชุมชนที่เขมแข็ง
ใหเพิ่มมากขึ้น

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยี่ยมชมโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช ณ เขื่อนศรีนครินทร
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจากพระราชดำริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรง
เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษพันธุกรรมพืช ทรงเร่ิมงานพัฒนา
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพตั้งแต
ป พ.ศ. 2503 เปนตนมา โดยมีพระราชดำริใหดำเนินการรวบรวม
รักษาพรรณพืชตาง ๆ ที่หายากและกำลังจะหมดไป ตอมาในป 
พ.ศ. 2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ไดทรงสานพระราชปณิธานตอ โดยพระราชทานใหโครงการสวน
พระองคฯ สวนจิตรลดา เปนผูดำเนินการจัดสรางธนาคารพืชพรรณข้ึน 
ต้ังแตป พ.ศ. 2536 เปนตนมา โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ือง
มาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) ในระยะท่ีผานมาถึงปจจุบัน มีหนวยงานตาง ๆ รวมสนอง
พระราชดำริเปนจำนวนมาก โดยพื้นที่และกิจกรรมของโครงการ
ไดขยายและกระจายออกไปสูภูมิภาคตาง ๆ รวมทั้งมีแนวทางการ
ดำเนินงานที่หลากหลายมากขึ้นโดยลำดับ และไดบรรลุผลกอให
เกิดประโยชนตอประเทศชาติโดยประจักษชัดแลว
 กฟผ. รวมสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษพันธุกรรม
พืชมาตลอดระยะเวลากวา 10 ป สรางความหลากหลายระบบนิเวศ
ใหแกโลก ผานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
และนำมรดกทางภูมิปญญามาพัฒนาตอยอดองคความรูสู การมี
สำนึกตอการอนุรักษทรัพยากรใหยั่งยืน โดยดำเนินกิจกรรมปกปก
พันธุกรรมพืช ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช และสนับสนุนการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช

ผาปามหากุศลเฉลิมพระเกียรติฯ เพ่ือสนับสนุนโครงการทุนเลาเรียน
หลวงสำหรับพระสงฆไทย
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรง
พระอนุสรณคำนึงถึงวา ท่ีพระภิกษุสามเณรเปนผูมีหนาท่ีปฏิบัติตาม
พระวินัยโดยเครงครัด โดยธำรงรักษา ตลอดจนเผยแผพระธรรม
คำสอนแกประชาชนท่ัวไป อันเปนการสรางความสงบรมเย็นใหเกิดข้ึน 
แกสังคม ประเทศชาติ และแกโลก หากพระภิกษุสงฆและสามเณร
มีโอกาสไดรับการศึกษาพุทธธรรมในขั้นสูง สามารถคนควาและทำ
ความเขาใจพระไตรปฎกอยางแตกฉาน จะสามารถเขาถึงแกนแทของ
พุทธศาสนานี้ไดดวยตนเอง และนำไปปฏิบัติอยางถูกตองจนบรรลุ
ธรรมแลวนำไปส่ังสอนพุทธบริษัทตอไปไดอยางไมผิดเพ้ียน การบำรุง
พระภิกษุสามเณรใหไดศึกษาพระธรรมวินัยอยางลึกซึ้งแตกฉาน 

เปนทางสำคัญที่จะชวยจรรโลงและเผยแผพระพุทธศาสนาสืบไป 
เน่ืองในมหามงคลวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมพรรษา 76 พรรษา 5 ธันวาคม 2546 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตั้งกองทุนเลาเรียนหลวงสำหรับ
พระสงฆไทยเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2547 พรอมพระราชทานทุน
ปฐมฤกษจำนวนหน่ึงใหเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2547
 ดังนั้นเพื่อเปนการสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาให
จัดตั้งโครงการทุนเลาเรียนหลวงสำหรับพระสงฆไทย และจรรโลง
พระพุทธศาสนาใหดำรงอยูตลอดไป กฟผ. และบริษัทในเครือ ได
บำเพ็ญกุศลบริจาคเงินสมทบโครงการดังกลาวเปนประจำทุกปอยาง
ตอเน่ือง โดยการถวายผาปามหากุศลเฉลิมพระเกียรติฯ เพ่ือสนับสนุน
โครงการทุนเลาเรียนหลวงสำหรับพระสงฆไทยปละไมต่ำกวา
หนึ่งลานบาท

โครงการขาวกลองเบอร 5
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรง
เปนตนแบบการเสวยขาวกลองเปนพระกระยาหารหลัก รวมถึง
พระราชดำรัสของพระองคท่ีไดพระราชทานในวโรกาสเสด็จพระราช
ดำเนิน ทรงเกี่ยวขาวโครงการพัฒนาสวนพระองค ตำบลบางแตน 
อำเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี เม่ือวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2541 
ใหคนไทยบริโภคขาวกลองเพ่ือสุขภาพท่ีดี นอกจากน้ี จากการศึกษา
การใชไฟฟาในกระบวนการสีขาวพบวา การขัดสีขาวเปลือกใหเปน
ขาวขาวถึง 3 ครั้งนั้น จะตองใชไฟฟาปริมาณมากถึงรอยละ 60 
ของกระบวนการขัดสีขาวทั้งหมด ขณะเดียวกัน ขาวที่ตองผานการ
ขัดสีถึง 3 คร้ัง ทำใหจมูกขาวและเย่ือหุมเมล็ดขาวซ่ึงเปนสวนท่ีอุดม
ไปดวยคุณคาของสารอาหารนานาชนิดที่เปนประโยชนตอรางกาย
หลุดออกไปดวย
 กฟผ. จึงไดดำเนินโครงการ “ขาว
กลองเบอร 5” ข้ึน เพ่ือรณรงคและสงเสริม
ใหประชาชนคนไทยหันมาบริโภคขาวกลอง
เพื่อสุขภาพที่ดี สนองพระราชดำรัสของ
พระองค และยังเปนการเสริมสรางรายได
ใหแกกลุมเกษตรกรไปพรอม ๆ กับการดูแล
รักษาสภาพแวดลอมจากการลดหรือชะลอ
การกอสรางโรงไฟฟาจากการประหยัด
ไฟฟาในกระบวนการสีขาวไดอีกทางหน่ึง 
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงปลูกตนไม
ณ เขื่อนภูมิพล และเข่ือนอุบลรัตน

อันเปนสิริมงคลแกการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

ปวงขาพระพุทธเจานอมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอยางหาที่สุดมิได
และจะขอเดินตามรอยพอ ปลูกตนไมคืนผืนปาใหแกแผนดิน

เปนแหลงตนน้ำ ลำธาร ดังพระราชปณิธานของพระองคทานตลอดไป
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ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงปลูก ณ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
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“ตนสัก” ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ทรงปลูก ณ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก

 วันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2513 เวลา 10.15 น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินออก
ณ บริเวณที่ประทับแรมเขื่อนภูมิพล ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ฉายพระบรมฉายาลักษณ
รวมกับผูปฏิบัติงานการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย แลวเสด็จฯ ไปทรงปลูกตนไม พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงปลูกตนสัก สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรม
ราชินีนาถ ทรงปลูกตนราชพฤกษ เสร็จแลว เสด็จพระราชดำเนินไปประทับเฮลิคอปเตอร 
ณ สนามกอลฟ เข่ือนภูมิพล โดยมีนายเกษม จาติกวณิช ผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
นายปฏิพัทธ อารยะศาสตร นายทองโรจน พจนารถ รองผูวาการฯ และนาวาอากาศตรีกำธน 
สินธวานนท ผูชวยผูวาการฯ (ยศในขณะน้ัน) กับผูปฏิบัติงานการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
และครอบครัว เฝาฯ สงเสด็จฯ
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 ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงปลูก  ณ เขื่อนอุบลรัตน จังหวัดขอนแกน
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“ตนสนฉัตร” ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงปลูก 
ณ เขื่อนอุบลรัตน จังหวัดขอนแกน

 วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2514 เวลา 10.55 น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต
พระที่นั่งไปทรงปลูกตนสนฉัตร ณ บริเวณสันเขื่อนอุบลรัตน แลวเสด็จฯ ทรงเยี่ยมราษฎรที่
อาศัยอยูในบริเวณเขื่อนอุบลรัตน ซึ่งมาเฝาฯ รับเสด็จ ณ บริเวณลานจอดเฮลิคอปเตอร
เปนจำนวนมาก มีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรเหลานั้นโดยทั่วกัน แลวประทับเฮลิคอปเตอร
พระที่นั่งไปยังทาอากาศยานอุดรธานี โดยมีนายเกษม จาติกวณิช ผูวาการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย และนาวาอากาศตรี กำธน สินธวานนท ผูชวยผูวาการฯ (ยศในขณะนั้น) เฝา
ทูลละอองธุลีพระบาท
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ภาพในความทรงจำของ คน กฟผ. ตอ 
“พอของแผนดิน”

นายสมบูรณ มณีนาวา 
อดีตผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
รับเสด็จในพิธีเปดเขื่อนสิริกิติ์
 ผมไดมีโอกาสครั้งหนึ่ง และเปนครั้งเดียวในชีวิตที่ไดรับ
เสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในคราวเสด็จฯ 
มาประกอบพิธีเปดเขื่อนสิริกิติ์และโรงไฟฟา เมื่อ พ.ศ. 2520 เปน
ความปติยินดียิ่งที่ไดมีโอกาสใกลชิด ไดฟงรับสั่งจากพระสุรเสียง
ของพระองค
          หลังเสร็จพิธีเปดเขื่อนและโรงไฟฟาแลว จังหวัดอุตรดิตถ
จัดใหประชาชนจากทุกอำเภอ มาเฝาฯ รับเสด็จ สำหรับ กฟผ. 
เข่ือนสิริกิต ไดจัดใหผูปฏิบัติงาน กฟผ. และครอบครัวเฝาฯ รับเสด็จ
ดวยเปนคณะสุดทาย เม่ือผมกราบบังคมทูลเบิกตัว ขอนำผูปฏิบัติงาน
กฟผ. และครอบครัว มาเฝาฯ รับเสด็จแลว พระองคไดมีรับสั่ง
เริ่มดวยความเปนอยูของผูปฏิบัติงานและประชาชนวา
 “เมื่อมาอยูเพื่อเริ่มงานแตแรกมีความเปนอยูลำบากไหม”
 “ประชาชนมีความเปนอยูยากลำบากใชไหม"

 เม่ือไดรับส่ังถามในเร่ืองตาง ๆ แลว ในท่ีสุดพระองครับส่ัง
ถามเรื่องความเปนอยูอีกวา
 “ปจจุบันนี้มีความเปนอยูดีขึ้นหรือไม”
 ผมไดตอบไปวา ดีขึ้น และสะดวกขึ้นกวาเดิม พระองคก็
รับสั่งถามสุดทายวา
 “แลวประชาชนละ”
 ผมมีความประทับใจที่พระองคเริ่มตนรับสั่งถามถึงความ
เปนอยูของประชาชนเปนสิ่งแรกและก็จบลงวา ความเปนอยูของ
ประชาชนดีขึ้นไหม การรับสั่งของพระองคทานครั้งนี้ ไดกอใหเกิด
ความตระหนักในความรับผิดชอบขององคการตอประชาชนในพ้ืนท่ี
และงานอันควร และเปนกำลังใจในการทำงานเพื่อประชาชนให
มากและเขมแข็งตอไป
          พระองคทรงเปนขวัญและเปนพลังแหงความสำเร็จ
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นายวิทยา คชรักษ 
อดีตผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
รับเสด็จในพิธีเปดโรงไฟฟาบางปะกง
          วันท่ี 8 มกราคม พ.ศ. 2528 วันท่ีในชีวิตไมอาจลืมได เพราะ
เปนวันที่ผมมีความปลาบปลื้มและภาคภูมิใจที่สุดในชวงการทำงาน
ท่ีการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เน่ืองจากไดมีโอกาสกราบบังคม
ทูลรายงานถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ณ หองควบคุมการเดินเครื่องในโอกาสที่เสด็จฯ มาเปดโรงไฟฟา
บางปะกง
 โรงไฟฟาบางปะกงมีเครื่องผลิตกระแสไฟฟาขนาด 550 
เมกะวัตต จำนวน 2 เคร่ือง ใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงหลัก เปน
โรงไฟฟาท่ีมีกำลังผลิตสูงสุดในเวลาน้ัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชทรงใชเวลาประมาณ 30 นาที ซักถามและมี
พระราชปฏิสันถารกับอดีตผูวาการ กฟผ. คุณเกษม จาติกวณิช 
และทานองคมนตรี พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท ทุก ๆ วินาที
ในขณะนั้นเปนชวงที่ผมรูสึกตื่นเตนและมีคาที่สุดเหนือสิ่งใด ๆ 
ครั้นเมื่อไดเวลาที่จะเสด็จฯ ตอไปยังโรงไฟฟาคอมไบนไซเคิล ผมได
ตามไปสงเสด็จฯ ที่ประตูหองควบคุมการเดินเครื่อง พระองคทาน
ทรงเอ้ือมพระหัตถมาแตะท่ีไหลซายของผม เหตุการณน้ีเปนส่ิงท่ีผม
ไมคาดคิด จึงเปนความทรงจำที่ไมเคยลืมเลือนตราบถึงทุกวันนี้ 
นับเปนพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิไดที่ขอเทิดไวเหนือเกลา
เหนือกระหมอม จวบจนชีวิตจะหาไม

นายปราโมทย อินสวาง อดีตรองผูวาการบริหาร 
รับเสด็จในพิธีเปดเขื่อนแมงัดสมบูรณชล
 ผมรูสึกปลาบปลื้มปติหาที่สุดมิได ที่ไดถวายงานพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ถึง 3 ครั ้ง ครั ้งแรก 
ไดถวายงานเปนพลขับรถยนตพระที่นั่ง เมื่อครั้งพระองคเสด็จฯ 
ทอดพระเนตรเขื่อนหวยกุม จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 2 เมื่อพระองคเสด็จฯ 
ไปทอดพระเนตรความกาวหนาของโครงการแมงัด จ.เชียงใหม 
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ พ.ศ. 2528 และ ครั้งที่ 3 ครั้งที่เสด็จฯ 
ไปทรงประกอบพิธีเปดเขื่อนแมงัดสมบูรณชล จ.เชียงใหม เมื่อวันที่ 
22 กุมภาพันธ พ.ศ. 2529 
      คร้ังเม่ือพระองคเสด็จฯ ทอดพระเนตรความกาวหนา โครงการ
แมงัด ในฐานะผูอำนวยการโครงการกอสรางโรงไฟฟา จึงมีโอกาส
ถวายรายงานอยางใกลชิดเปนครั้งแรก รูสึกตื่นเตนและกังวลวา 
จะถวายรายงานอยางไร แตในที่สุดในขณะที่พระองคกาวยาง 
พระบาทเสด็จฯ ลงมาเพ่ือทอดพระเนตรความกาวหนาในงานกอสราง
โรงไฟฟา ระหวางที่ผมเดินตามเสด็จ มีความรูสึกวา พระองคทาน
สงพลังจิตที่แสดงถึงความเมตตาที่ไดพระราชทานใหแกผม ซึ่งเกิด
ความรูสึกเชนนั้นจริง ๆ จึงทำใหเราสบายใจไดอยางประหลาด
          ในการถวายรายงานการดำเนินงานโครงการกอสรางโรงไฟฟา 
พระองคทานไดใหความสนพระทัยซักถามทางดานเทคนิคและ
วิศวกรรม ในกระบวนการผลิตไฟฟาจากพลังน้ำ และน้ำท่ีผลิตไฟฟา
แลวไดสงน้ำไปใหราษฎรใชในพื้นที่เพาะปลูกการเกษตรและการ
บริโภคอุปโภคไดอยางไร
          พระองคทรงเปนแบบอยางที่ดีในการดูแลประชาชนโดย
หลักทศพิธราชธรรม ดวยหลักธรรม ดวยหลักคุณความดี และทรง
หวงใยชีวิตความเปนอยูของพสกนิกรเปนอยางมาก โดยสวนตัวได
นอมนำพระราชดำรัสของพระองคทานมาเปนแรงบันดาลใจในการ
ใชชีวิตและทำความดีแกสังคมและประเทศชาติตลอดมา โดยเฉพาะ
ในเร่ืองของการมีระเบียบวินัย เคารพกฎเกณฑ กติกา และกฎหมาย 
ความซื่อสัตย สุจริต เมตตาธรรม ดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มีความเพียรและความอดทน เปนตน



40

นายกรศิษฏ ภัคโชตานนท 
ผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
          ผมประทับใจในพระราชกรณียกิจของพระองค ทรงทุมเท
พระวรกายอยางเต็มที่ ตอสู และแกไขปญหาความยากจนของคน
ในชาติ ทรงบุกปาฝาดงเขาไปในทุกพ้ืนท่ี เพ่ือพสกนิกรของพระองค 
อีกทั้ง ทอดพระเนตรทุกอยางในทางที่ดี และพระราชทานแนวทาง
แกปญหา ใหเขาใจ เขาถึง พัฒนา จะชวยแกปญหาใหประชาชนได 
ตลอดจนผมไดนอมนำปรัชญาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค
ทานมาปฏิบัติตาม เนื่องจากเห็นแนวทางที่พระองคทรงใชยาสีฟน
จนหมดหลอดอยางคุมคา รวมท้ังการใสเส้ือผาจะไมยึดติดกับแบรนดเนม 
จากน้ันก็ไดติดตามพระราชกรณียกิจมาตลอด ซ่ึงเวลาท่ีพระองคทาน
เสด็จฯ มาตรวจเย่ียมโครงการตาง ๆ ก็ไดเสด็จฯ มาประทับแรมท่ีเข่ือน
ของ กฟผ. ซึ่งนับเปนบุญของคน กฟผ. ที่ไดมีโอกาสเฝารับเสด็จฯ

          ในเวลานั้น ผมทำหนาที่หัวหนาประจำแผงควบคุมและได
ทราบวา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จะเสด็จฯ 
มาทรงเปดโรงไฟฟาแมเมาะ ถือเปนความโชคดีท่ีสุดในชีวิต เพราะได
อยูใกลทานมาก ความรูสึกในตอนนั้นคือ รูสึกประหมา และขนลุก
ตลอดเวลาท่ีทานประทับอยูในหองควบคุมการเดินเคร่ือง ประมาณ 
10 นาที ในชวงเวลานั้น ผมภาวนาเพียงอยางเดียวคือ ขออยาใหมี
เหตุฉุกเฉินใด ๆ เกิดขึ้นกับแผงควบคุม ขอใหทุกอยางผานไปดวย
ความเรียบรอย หลังจากการเสด็จฯ มาเปดโรงไฟฟาแมเมาะ ทาง
ประชาสัมพันธไดสงภาพนี้มาให รูสึกดีใจมากเพราะไมคิดวาจะมี
ภาพประวัติศาสตรนี้ เปนบุญอยางยิ่งสำหรับผม

นายสุกรี โมทนา หัวหนาแผนกโสตทัศนูปกรณ 
ฝายสื่อสารองคการ 
รับเสด็จพิธีเปดโรงไฟฟาแมเมาะ
          ผมไดรับเลือกมาทำหนาที่ดูแลไฟในการถายทำภาพยนตร
พิธีเปดโรงไฟฟาแมเมาะ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช เสด็จฯ มาประกอบพิธีเปด ผมทำหนาที่ยืนถือไฟเพื่อ
สองใหกับกองถายฯ ซ่ึงพบอุปสรรคคือ บริเวณน้ันเปนพ้ืนท่ีขนาดเล็ก
และคับแคบมาก ไมสามารถใชขาตั้งไฟได
          ความรูสึกในตอนน้ันคือ ต่ืนเตนมาก ตองยืนถือไฟประมาณ 
10 นาที แตก็มีความภาคภูมิใจมากที่ไดถวายงานอยางใกลชิด จึง
ตองทำหนาที่ใหดีที่สุด
          ภาพการถวายงานในครั้งนั้น ผมไดนำไปติดไวที่ผนังบาน 
เปนความภูมิใจใหกับตัวผมและครอบครัวอยางมาก อีกทั้ง ยังได
นอมนำแนวพระราชดำริหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดำเนิน
ชีวิตประจำวันของตนเองนายเจด็จ ทองปญญา วิศวกรระดับ 8 

ฝายการผลิตโรงไฟฟาแมเมาะ 
รับเสด็จในพิธีเปดโรงไฟฟาแมเมาะ
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¸ Ê¶ÔμÍÂÙ‹ã¹ã¨μÃÒº¹ÔÃÑ¹´Ã

ผูบริหาร และผูปฏิบัติงาน ณ กฟผ. สำนักงานใหญ

หนวยงาน กฟผ. ทั่วประเทศจัดพิธีแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
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ผูบริหาร และผูปฏิบัติงาน ณ เขื่อนวชิราลงกรณ

¸ Ê¶ÔμÍÂÙ‹ã¹ã¨μÃÒº¹ÔÃÑ¹´Ã
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ผูบริหาร และผูปฏิบัติงาน ณ เขื่อนศรีนครินทร

¸ Ê¶ÔμÍÂÙ‹ã¹ã¨μÃÒº¹ÔÃÑ¹´Ã
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ผูบริหาร และผูปฏิบัติงาน ฝายปฏิบัติการภาคใต

¸ Ê¶ÔμÍÂÙ‹ã¹ã¨μÃÒº¹ÔÃÑ¹´Ã 
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ผูบริหาร และผูปฏิบัติงาน ณ โรงไฟฟาจะนะ

¸ Ê¶ÔμÍÂÙ‹ã¹ã¨μÃÒº¹ÔÃÑ¹´Ã 
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ผูบริหาร และผูปฏิบัติงาน ณ โรงไฟฟาน้ำพอง

¸ Ê¶ÔμÍÂÙ‹ã¹ã¨μÃÒº¹ÔÃÑ¹´Ã



 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) และบริษัท
ในกลุม รวมใหบริการประชาชนที่เดินทางไปสักการะพระ-
บรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
โดยตั้งจุดบริการอาหาร ไดแก ขาวกลอง ไขเจียว และน้ำดื่ม 
2 จุด ซ่ึงรวมกับกระทรวงพลังงาน ในบริเวณทองสนามหลวง
และทาราชวรดิฐ มีประชาชนเขารับบริการเปนจำนวนมาก 
พรอมท้ังติดต้ังจุดชารตแบตเตอร่ีโทรศัพทมือถือจากพลังงาน
แสงอาทิตยไวใหบริการสำหรับประชาชน
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¾‹Í¢Í§á¼‹¹´Ô¹รวมพลคน กฟผ. 
จิตอาสาทำความดีถวาย



 นอกจากนี้ กฟผ. ยังไดจัดรถบัสจำนวน 
3 คัน บริการเวียนรับสงประชาชน จากจุดบริการ
ที่สนามมานางเลิ้งไปสงที่โรงแรมรัตนโกสินทร 
และรถบริการรับสงประชาชน จากชุมชนรอบ
สำนักงานใหญ กฟผ. และผูปฏิบัติงาน กฟผ. เพ่ือ
ไปรวมถวายอาลัยท่ีพระบรมมหาราชวัง รวมท้ัง
ไดตั้งจุดบริการรับยอมผาสีดำใหกับประชาชน
โดยไมคิดมูลคา บริเวณลานจอดรถบัส ตรงขาม
ประตูทางเขา กฟผ. ดานถนนบางกรวย-ไทรนอย 
โดยใหบริการยอมผาดำ ต้ังแตวันท่ี 25 ตุลาคม 
– 14 พฤศจิกายน 2559 มียอดรวมประชาชน
มาใชบริการยอมผาทั้งสิ้น 2,390 คน คิดเปน
จำนวนผาที่ยอมทั้งสิ้น 9,053 ชิ้น
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กฟผ. รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร�วมแสดงความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ด�วยการประดับไฟแอลอีดีเลข ๙ ณ อาคารสำนักงานใหญ� กฟผ.
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