


ความหมายปก

พื้นลายพุ่มข้าวบิณฑ์	 หมายถึง	 ลายไทยที่ประดับบนฉลองพระองค์บรมราชภูษิตาภรณ์ที่ทรงสวมในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เลขสิบไทย	 	 ”	 ล�าดับความเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่	๑๐	แห่งราชวงศ์จักรี

ลายประจ�ายามประดับเลขสิบ	 	 ”		 สัญลักษณ์ที่สื่อถึงการปกปักรักษาองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

แสงทองที่สาดส่อง	 	 ”	 ความรุ่งเรือง	งดงาม	สว่างไสวแห่งรัชสมัย

ลวดลายใต้ชื่อหนังสือ	 	 ”	 พระราชจริยวัตรในพระองค์ที่ทรงมีความเข้มแข็ง	เฉียบขาด	แต่แฝงด้วยความอ่อนโยน	กอปรด้วยพระมหากรุณา	



ประทีปทอง
ส่องทางพลังงานไทย





	 ประทีปทอง รองเรืองเมืองสยาม

ส่องทาง ทั่วเขตคามอร่ามไสว

พลังงาน รุ่งโรจน์ด้วยดำาริพระภูวไนย

ไทย พร้อมพรักจงรักและภักดี

 พระ คือแสงทองส่องอาณาประชาราษฎร์

วชิร  ราชจักรีวงศ์ทรงศักดิ์ศรี

เกล้า เหนือเกศพสกนิกรทั่วธานี

เจ้าอยู่หัว ปวงข้าบาทน้อมสดุดีจอมราชา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย







ค�ำน�ำ

เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ อันเป็นพระราชพิธี 

บรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 

เป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเฉลิมพระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรีอย่างสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขอร่วมน้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อ กฟผ.  

ตั้งแต่เม่ือครั้งยังทรงดำารงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ และสมเด็จ 

พระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ ฯ สยามมกฎุราชกมุาร ซึง่ได้เสดจ็พระราชดำาเนนิไปทรงเยีย่มชม 

กิจการตามสถานที่ต่างๆ ของ กฟผ. อยู่หลายครา ยังความปลื้มปีติอย่างหาที่สุดมิได้ รอยพระบาทยาตรา 

ในแต่ละครั้งน้ันยังคงจารึกอยู่ในความทรงจำาและเป็นที่เทิดทูนอยู่เหนือเกล้าของชาว กฟผ. อย่างมิลืมเลือน

ในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ กฟผ. จึงได้จัดทำาหนังสือ “ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย” โดยเนื้อหา 

ในหนงัสอืจะแบ่งเป็น ๓ ส่วน คอื ส่วนแรก ประมวลพระราชประวตัโิดยสงัเขป ส่วนทีส่อง ประมวลพระราชพธีิ 

บรมราชาภิเษกทั้ง ๓ ช่วง คือ พระราชพิธีเบื้องต้น พระราชพิธีเบื้องกลาง และพระราชพิธีเบื้องปลาย  

ในส่วนที่สาม ประมวลพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อ กฟผ. ตั้งแต่แรกเร่ิมการก่อตั้ง 

จวบจนถึงปัจจุบัน เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติด้วยความสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

กฟผ. ในนามของพสกนิกรไทยส่วนหนึ่ง ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขออาราธนา 

คุณพระศรีรตันตรยัอันประเสริฐ อานภุาพแห่งพระสยามเทวาธิราช และสิง่ศกัดิส์ทิธ์ิทัง้หลายในสากลจกัรวาล  

ตลอดจนถงึพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ โปรดอภิบาลรักษา 

ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ให้ทรงพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล ทรงเจริญพระชนมายุย่ิงยืนนาน ทรงพระ 

เกษมสำาราญ พระบารมีแผ่ไพศาล พร้อมด้วยพพิธิพรชัยอันไพสฐิ พระเกยีรตคิณุวบิลูย์ขจรไกลไปทัว่ทศิานทุศิ  

สถิตเสถียรในไอศูรย์สิริราชสมบัติ เพื่อเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าเหล่าพสกนิกร ตราบจิรัฐิติกาลเทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ 

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 





สำรบัญ



พระรำชประวัติ พระวชิรเกล้ำจอมรำชำ
๑๐

๑

เฉลิมฉัตรกษัตรำ ทศมรำชำภิเษกดิเรกสมัย
๖๘

๒

รอยพระบำทยำตรำยังจำรึก...ในดวงใจของชำว กฟผ.
๑๔๘

๓



๑



พระรำชประวัติ 
พระวชิรเกล้ำจอมรำชำ
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เสด็จพระราชสมภพ 

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔9๕

ทรงเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนคิงส์มีด 

เมืองซีฟอร์ด แคว้นซัสเซกซ์ 

สหราชอาณาจักร

ทรงเข้ารับการศึกษาระดับอนุบาล  

ที่โรงเรียนจิตรลดา

พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ 
มหิศรภูมิพลรำชวรำงกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยำมินทรำธิเบศร
รำชวโรดม บรมนำถบพิตร พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว

๒๔๙๕ ๒๕๐๙

๒๔๙๙

พระรำชประวัติ

ทรงศึกษาต่อที่วิทยาลัยการทหารชั้นสูง 

ณ กรุงแคนเบอร์รา เครือรัฐออสเตรเลีย

๒๕๑๕
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ทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  

เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ ฯ สยามมกุฎราชกุมาร”

๒๕๑๕

ทรงผนวชในพระพุทธศาสนา  

มีพระสมณนาม ว่า “วชิราลงฺกรโณ”

๒๕๒๑ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕9 ทรงตอบรับ 

การเชิญเสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ 

รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี

๒๕๕๙

ตั้งแต่วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓7  

ทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นครูการบินขับไล่แบบ 

บ.ข. ๑๘ ข (F-5E) และ บ.ข. ๑๘ ค (F-5F) 

ของกองทัพอากาศ

๒๕๓๗
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

๒๕๖๒



 พระรำชสมภพ 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริ 

สมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ 

รัชกาลที ่๑๐ แห่งกรุงรัตนโกสนิทร์ในพระบรมราชจกัรวีงศ์ เสด็จพระราชสมภพเม่ือวนัจนัทร์ที ่๒๘ กรกฎาคม  

พุทธศักราช ๒๔9๕ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวในพระบาท 

สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีพระเชษฐภคินี คือ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  

สริวิฒันาพรรณวด ีและพระขนษิฐภคนิสีองพระองค์ คอื สมเดจ็พระกนษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตัน 

ราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ  

สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี

สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

เสด็จพระราชสมภพ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ซึ่งในขณะนั้นเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย๑๔



 มหำมิ่งมงคลนำม 

พระบาทสมเด็จพระมหาภู มิพลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 

พระราชทานพระนามตามที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวง 

วชิรญาณวงศ์ (หม่อมราชวงศ์ช่ืน นพวงศ์) ขณะดำารงสมณศักดิ์ 

สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ วัดบวรนิเวศวิหาร ทรงต้ังถวายเม่ือวันพุธท่ี 

๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๔9๕ ว่า

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ

บรมจักรยาดิศรสันตติวงศ เทเวศรธำารงสุบริบาล

อภิคุณูประการมหิตลาดุลเดช ภูมิพลนเรศวรางกูร

กิตติสิริสมบูรณสวางควัฒน์ บรมขัตติยราชกุมาร

พระนาม “วชิราลงกรณ” นี ้สมเดจ็พระสังฆราชเจ้า กรมหลวง 

วชิรญาณวงศ์ ได้ทรงอธิบายว่าเป็นพระมงคลนามตามพระราชตระกลู 

คือ ได้อัญเชิญพระนามฉายาในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร

รามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยาม

เทวมหามกุฏวิทยมหาราช (รัชกาลที่ ๔) ในขณะทรงผนวชว่า  

“วชิรญาณะ” ผนวกกับ “อลงกรณ์” จากพระนาม “จุฬาลงกรณ์”  

ของพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาจฬุาลงกรณ์ พระจลุจอมเกล้า 

เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕)
นายแพทย์ หม่อมหลวงเกษตร สนิทวงศ์  

กำาลังชั่งพระนำ้าหนักพระองค์เมื่อแรกประสูติ

ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย ๑๕



 พระรำชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ 

ครั้นทรงเจริญพระชนมายุ ๑ เดือน ๑๘ วัน พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบพระราชพิธีสมโภชเดือนและข้ึนพระอู่ 

ตามโบราณขัตติยราชประเพณี ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ และวันจันทร์ที่ ๑๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๔9๕  

ณ พระที่น่ังอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ซึ่งพระราชพิธีสมโภชเดือนสมเด็จเจ้าฟ้าพระราชกุมารนี้ว่างเว้น 

มานานกว่า ๕9 ปี นับตั้งแต่พระราชพิธีสมโภชเดือนสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์  

กรมขุนศุโขไทยธรรมราชา หรือพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพุทธศักราช ๒๔๓๖

ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย๑๖



พระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่  

ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

ทรงจรดพระกรรไกรไทยขริบเส้นพระเกศาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ

ทรงผูกด้ายพระขวัญ

ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย ๑๗



พระบรมวงศานุวงศ์ 

ทรงเวียนเทียนสมโภช

พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ

และพราหมณ์พิธี 

เบิกแว่นเวียนเทียน

ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย๑8



พระบรมฉายาลักษณ์ขณะทรงพระเยาว์

ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย ๑๙



ฉายพระรูปร่วมกับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย๒๐



ฉายพระรูปร่วมกับ 

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพิตร สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

และทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 

สิริวัฒนาพรรณวดี

ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย ๒๑



 กำรศึกษำเบื้องต้น 

ในเดือนกันยายน พุทธศักราช ๒๔99 ขณะพระชนมายุ ๔ พรรษา ทรงได้รับการศึกษาระดับอนุบาล  

ณ ห้องชั้นล่าง พระที่นั่งอุดรภาค ในพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ต่อมาทรงได้รับการศึกษาระดับ 

ประถมศกึษาและมัธยมศกึษาทีโ่รงเรยีนจติรลดา ซึง่ตัง้อยูใ่นพระราชวงัดสุติ ทรงศกึษาจนถงึชัน้มัธยมศกึษา 

ปีที่ ๑

เดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๐๐ ฉายพระรูปร่วมกับนักเรียนอนุบาลรุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒ ของโรงเรียนจิตรลดา

ในห้องเรียนที่พระที่นั่งอุดร ในพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย๒๒



ฉายพระรูป 

ร่วมกับพระสหาย 

ในฉลองพระองค์ 

เครื่องแบบลูกเสือสำารอง

ทรงศึกษาวิชาการ

ร่วมกับพระสหาย

ในห้องเรียน

โรงเรียนจิตรลดา

ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย ๒๓



พุทธศักราช ๒๕๐๘  

ทรงศึกษาและทดลองวิชาเคมี  

ณ โรงเรียนจิตรลดา

เดือนมีนาคม พุทธศักราช ๒๕๐๘  

ทรงดนตรีในวันปิดภาคเรียน

วันที่ ๔ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๐๖  

เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์  

ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย๒๔



ภาพวาดฝีพระหัตถ์ (ภาพสีนำ้า) ระหว่างทรงศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ภาพวาดฝีพระหัตถ์ (ภาพสีเทียน) ระหว่างทรงศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

ทรงวาดภาพ 

เมื่อครั้งทรงศึกษา 

ระดับชั้นประถมศึกษา

ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย ๒๕



 กำรศึกษำในต่ำงประเทศ 

วนัที ่7 มกราคม พทุธศกัราช ๒๕๐9 เสดจ็ฯ ไปประเทศอังกฤษ เพือ่ทรงเข้ารับการศกึษาระดบัประถม

ศึกษาที่โรงเรียนคิงส์มีด (King's Mead School) เมืองซีฟอร์ด (Seaford) แคว้นซัสเซกซ์ (Sussex) ระหว่าง

เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน พุทธศักราช ๒๕๐9 จากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนมิลล์ฟีลด์ (Millfield 

School) เมืองสตรีท (Street) แคว้นซอเมอร์เซท (Somerset) ถึงเดือนกรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๑๓

ต่อมา ทรงเตรยีมพระองค์เข้าศกึษาวชิาการทหาร ณ ประเทศออสเตรเลยี ตามทีท่รงตัง้พระราชหฤทยัไว้  

และในเดือนสิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๑๓ ทรงเข้ารับการศึกษาระดับเตรียมทหารที่คิงส์สกูล (The King's  

School) เขตพาร์รามัตตา  (Parramatta) นครซดินย์ี (Sydney) หลงัจากนัน้ในเดอืนพฤษภาคม พทุธศักราช ๒๕๑๕ 

ทรงเข้าศึกษาในวิทยาลัยการทหารชั้นสูงที่ดันทรูน (Royal Military College, Duntroon) กรุงแคนเบอร์รา  

(Canberra) เมืองหลวงของออสเตรเลีย

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๐9 ฉายพระรูป ณ โรงเรียนคิงส์มีด

ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย๒๖



ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนคิงส์สกูล ทรงเตรียมสวนสนามประจำาปีของโรงเรียนคิงส์สกูล

ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย ๒๗



เดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๓ ขณะมีรับสั่งกับ 

Mr. H.C. Read, Housemaster of Macarthur House (ซ้าย)  

และ Mr. H. Abbott, Assistant Headmaster (ขวา)  

ที่โรงเรียนคิงส์สกูล

ทรงเข้าแถวตอนเช้า 

ในฉลองพระองค์ฤดูร้อน

ที่โรงเรียนคิงส์สกูล

ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย๒8



ทรงศึกษาในชั้นเรียน โรงเรียนคิงส์สกูล ทรงรับการฝึกสวนสนามของหน่วยนักเรียนนายร้อยทหารบกของโรงเรียนคิงส์สกูล

เดือนเมษายน พุทธศักราช ๒๕๑๔ ทรงประชุมนักเรียนในคณะ Macarthur House

ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย ๒๙



ทรงศึกษาในห้องสมุดวิทยาลัยการทหารชั้นสูง

ทรงฝึกการใช้ปืนไรเฟิล

ทรงร่วมการฝึก 

ยิงปืนไรเฟิล

ขณะทรงงานในห้องทำางานส่วนพระองค์

ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย๓๐



พุทธศักราช ๒๕๑๘ ทรงสวนสนามร่วมกับพระสหายในพิธีสำาเร็จการศึกษาของวิทยาลัยการทหารชั้นสูง

ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย ๓๑



พุทธศักราช ๒๕๑๘  

ทรงร่วมในพิธีประสาทปริญญา 

แก่ผู้สำาเร็จการศึกษา

จากวิทยาลัยการทหารชั้นสูง 

พุทธศักราช ๒๕๑๘  

สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง  

เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงร่วมในพิธี 

สำาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการทหารชั้นสูง

ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย๓๒



ทรงสวนสนาม 

ในพิธีประสาทปริญญา 

แก่ผู้สำาเร็จการศึกษา 

จากวิทยาลัยการทหารชั้นสูง

พุทธศักราช ๒๕๑๘  

ฉายพระรูปร่วมกับ 

นักเรียนนายร้อยที่จบการศึกษา

ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย ๓๓



 พระรำชพิธีเฉลิม
พระอิสริยยศ สมเด็จ
พระบรมโอรสำธิรำช 
สยำมมกุฎรำชกุมำร 

เม่ือพทุธศกัราช ๒๕๑๕ เนือ่งใน 

โอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 

๒๐ พรรษา พระบาทสมเด็จพระมหา 

ภมิูพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตัง้การ 

พระราชพธีิสถาปนาเฉลิมพระนามาภไิธย 

ให้ทรงดำารงพระอิสรยิยศ “สมเดจ็พระบรม 

โอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ ฯ 

สยามมกุฎราชกุมาร” ตามโบราณ 

ขัตติยราชประเพณี

ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย๓๔



วนัพฤหัสบดทีี ่๒๘ ธันวาคม พทุธศกัราช ๒๕๑๕ มีพระราชพธีิ 

สถาปนาเฉลมิพระนามาภไิธย ณ พระทีน่ัง่อนนัตสมาคม พระราชวงัดสิุต 

ปรากฏพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ

บดินทรเทพยวรางกูร สิริกิติยสมบูรณสวางควัฒน์

วรขัตติยราชสันตติวงศ์ มหิตลพงศอดุลยเดช

จักรีนเรศยุพราชวิสุทธ สยามมกุฎราชกุมาร

ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย ๓๕



ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย๓๖



วันที่ ๒๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา  

ทรงถวายสัตย์ปฏิญาณสาบานพระองค์ในพระราชพิธีถือนำ้าพระพิพัฒน์สัตยา  

ในท่ามกลางมหาสมาคม ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย ๓๗



 พระวิริยอุตสำหะ 
ด้ำนกำรศกึษำเพ่ิมเตมิ 

หลังจากพระราชพิธีสถาปนา 

เฉลิมพระนามาภิ ไ ธย ได ้ เ สด็ จ 

พระราชดำาเนินไปประเทศออสเตรเลีย 

อีกครั้ง เพื่อทรงศึกษาต่อหลักสูตร

ของวิทยาลัยการทหารช้ันสูงที่ดันทรูน 

กำาหนดแบ่งออกเป็น ๒ ภาค คือ 

ภาควิชาการทหาร รับผิดชอบและ 

ดำาเนินการโดยกองทัพบกออสเตรเลีย  

นักศึกษาที่สำาเร็จตามหลักสูตรจะได้ 

ประดับยศเป็นนายทหารยศร้อยโท 

และภาควิ ช าสา มัญ รับผิดชอบ 

การวางหลักสูตรโดยมหาวิทยาลัย

นิวเซาท์เวลส์ แบ่งออกเป็นสาขาวิชา

วิศวกรรมศาสตร์ อักษรศาสตร์ และ

วิทยาศาสตร์ นักเรียนนายร้อยที่ผ่าน

หลักสูตรดังกล่าวจะได้รับปริญญาตรี 

ตามสาขาทีเ่ลอืก โดยทรงเลอืกสาขาวชิา 

อักษรศาสตร์ และทรงศึกษาในแขนง 

วิชาประวั ติศาสตร ์  วิทยาศาสตร ์ 

เศรษฐศาสตร์ และการปกครอง

พุทธศักราช ๒๕๒๕ - ๒๕๒๖ ทรงเข้าศึกษาและฝึกบินหลักสูตรการบินขับไล่ขั้นพื้นฐาน  

และหลักสูตรการบินขับไล่ขั้นสูง F-5 ณ ฐานทัพอากาศวิลเลียมส์ รัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา

ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย๓8



ทรงตั้งพระราชหฤทัยและทรงพระวิริยอุตสาหะเพื่อการ

ทหารอย่างแน่วแน่ ทรงเข้ารบัการศกึษาและฝึกเพิม่เติม อีกทัง้ทรง

ศึกษางานด้านการทหารทั้งในและต่างประเทศ ในช่วงพุทธศักราช 

๒๕๑9 - ๒๕๒๖ อาทิ ทรงศึกษาที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 

ทรงเป็น “สยามมกุฎราชกุมาร” และเจ้าฟ้าพระองค์แรกที่ทรงเข้า 

ศกึษาและสำาเร็จการศกึษาจากสถาบนัการศกึษาของกองทพับกไทย  

ทรงศึกษางานการทหารและทรงประจำาการ ณ กองปฏิบัติการ 

ทางอากาศพิเศษที่นครเพิร์ท ประเทศออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา 

อังกฤษ เบลเยยีม เยอรมน ีเนเธอร์แลนด์ และฝร่ังเศส ด้วยหลักสตูร

การปฏิบัติการพิเศษ อาวุธประจำากายและเครื่องยิงพิเศษ อาวุธ

พิเศษ การลาดตระเวนและต้นหนชัน้สงู การต่อต้านการก่อการร้าย 

การสงครามแบบกองโจร การส่งทางอากาศ (ทางบกและทะเล)

ทรงสนพระราชหฤทัยในเร่ืองการบิน ทรงเข้ารับการศึกษา

และฝึกอบรมหลกัสูตรการฝึกบนิเฮลคิอปเตอร์แบบต่าง ๆ  เครือ่งบนิ 

ปีกติดลำาตัว เคร่ืองบินขับไล่แบบ F-5 และเคร่ืองบินขับไล่ชั้นสูง 

จากฐานทัพอากาศวิลเลียมส์ รัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา จำานวน 

ชั่วโมงบินกว่า ๒,๐๐๐ ชั่วโมง

ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย ๓๙



 พระรำชพิธีทรงผนวช 

ทรงมีพระราชศรทัธาในพระบวรพุทธศาสนาอย่างแน่วแน่และ 

ทรงตัง้พระราชหฤทยัทีจ่ะเสดจ็ออกทรงผนวชตามพระราชประเพณี  

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาต และทรงพระกรุณาโปรดเกล้า 

โปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีทรงผนวชขึ้น เม่ือวันจันทร์  

ที่ ๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๒๑ ณ พระอุโบสถวัด 

พระศรีรัตนศาสดาราม โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวง 

ชินวราลงกรณ (วาสน์ วาสโน) เป็นพระราชอุปัธยาจารย์ ได้รบัถวาย 

พระสมณนามว่า “วชิราลงกฺรโณ” และประทบั ณ วัดบวรนเิวศวิหาร  

ตลอดจนทรงลาสิกขา เม่ือวันที ่๒๐ พฤศจกิายน พทุธศกัราช ๒๕๒๑

วันที่ ๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๒๑  

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงขริบเส้นพระเกศา 

ด้วยพระแสงกรรไกรไทยในพระฉากทางด้านหลัง 

พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย๔๐



ทรงรับพระราชทานเจิม  

ณ พระอุโบสถ 

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

ทรงขออุปสมบทต่อสังฆสมาคม ซึ่งมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ (วาสน์ วาสโน) ทรงเป็นพระราชอุปัธยาจารย์

ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย ๔๑



วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน 

พุทธศักราช ๒๕๒๑  

ทรงรับภัตตาหารบิณฑบาต 

จากประชาชนที่ไปรอเฝ้า

ทูลเกล้าฯ ถวายภายในบริเวณ 

วัดบวรนิเวศวิหาร

พระตำาหนักปั้นหยา  

วัดบวรนิเวศวิหาร  

ที่ประทับเมื่อทรงผนวช

วันที่ ๑9 พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๒๑ ทรงพระดำาเนินประทักษิณรอบองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม

ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย๔๒



 พระรำชโอรสและพระรำชธิดำ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชธิดา ๒ พระองค์ และพระราชโอรส ๑ พระองค์ ดังนี้

๑. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

 ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๒๑

๒. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

 ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๓๐

๓. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

 ประสูติเมื่อวันศุกร์ที่ ๒9 เมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๘

ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย ๔๓



 พระปรีชำสำมำรถด้ำนกำรบิน 

ทรงมีพระปรีชาญาณในวิทยาการด้านการบิน ซึ่งทรงสนพระราชหฤทัยมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ทรงเป็น 

“เจ้าฟ้านกับนิขับไล่ไอพ่น” พระองค์แรกแห่งราชวงศ์จกัรี ทำาการบนิกบัเครือ่งบนิกองทพัอากาศเกอืบทกุรปูแบบ 

ทรงผ่านหลักสูตรการบินเฮลิคอปเตอร์ เคร่ืองบินขับไล่สมรรถนะสูง (F-5E) จากสหรัฐอเมริกา ทรงนำา 

ความรู้และประสบการณ์จัดทำาหลักสูตรการฝึกบินและทรงพระกรุณาปฏิบัติหน้าที่ครูการบินเครื่องบินขับไล ่

แบบ บ.ข. ๑๘ ข (F-5E) และ บ.ข. ๑๘ ค (F-5F) ของกองทัพอากาศ ตั้งแต่วันที่ ๔ พฤษภาคม 

พุทธศักราช ๒๕๓7 เป็นต้นมา รวมทั้งทรงเข้าศึกษาหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๔7  

ทรงผ่านการสอบใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอก (Certified Aircraft Type B-734) หลักสูตรกัปตันการบินไทย  

ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภาคอากาศและประกาศนียบัตรครูการบินสำาหรับ 

เคร่ืองบินพาณิชย์แบบโบอ้ิง 7๓7-๔๐๐ (B737-400) ครบ ๓,๐๐๐ ช่ัวโมง เม่ือวันที่ ๑ พฤษภาคม  

พุทธศักราช ๒๕๕๒

ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย๔๔



ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย ๔๕



 เสด็จขึ้นทรงรำชย์ 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕9 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพติร เสดจ็สวรรคต สริพิระชนมพรรษา ๘9 พรรษา รวมระยะเวลาทรงครองราชย์ได้ 7๐ ปี โดยต่อมา  

เม่ือวนัพฤหัสบดทีี ่๑ ธันวาคม พทุธศกัราช ๒๕๕9 ประธานสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิปฏบิตัหิน้าทีป่ระธานรัฐสภา  

ได้กราบบังคมทูลอัญเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ ฯ สยามมกุฎราชกุมาร  

(พระราชอิสริยยศในขณะนั้น) เสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษตัรย์ิ รชักาลที ่๑๐ แห่งพระบรมราชจกัรวีงศ์  

ตามบทบญัญตัขิองรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัช่ัวคราว) พทุธศกัราช ๒๕๕7 มาตรา ๒ วรรคสอง  

ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง

วันที่ ๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕9 เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์  

ผู้สำาเร็จราชการแทนพระองค์ นำานายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายวีระพล ตั้งสุวรรณ 

ประธานศาลฎีกา เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลอัญเชิญเสด็จขึ้นทรงราชย์

ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย๔๖



ในการนี้ มีพระราชดำารัสตอบ 

ในโอกาสที่ประธานสภานิติบัญญัติ 

แห่งชาติ เฝ ้าทูลละอองพระบาท 

กราบบั งคมทูล อัญเ ชิญเสด็ จ ข้ึน 

ทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย ์ ณ 

พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 

วันพฤหัสบดีที่ ๑ ธนัวาคม พทุธศกัราช 

๒๕๕9 ความว่า

“ตามที่ประธานสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภา 

ได้กล่าวในนามของปวงชนชาวไทย 

เชิญข้าพเจ้าข้ึนครองราชย์เป็นพระมหา

กษัตริย์ วา่เป็นไปตามพระราชประสงค์

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 

ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  

และ เป ็ น ไปตามบทบัญญั ติ ขอ ง 

กฎมณเฑียรบาลว ่ าด ้ วยการสืบ 

ราชสันตติวงศ์ กับรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทยนั้น ข้าพเจ้าขอ 

ตอบรับ เพื่อสนองพระราชปณิธาน  

และเพื่อประโยชน ์ของประชาชน 

ชาวไทยทั้งปวง.”

วันที่ ๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕9 มีพระราชดำารัสตอบรับการเสด็จขึ้นทรงราชย์

ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย ๔๗



ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย๔8





 ด้ำนควำมมั่นคงของประเทศ 

ในช่วงที่เกิดเหตุการณ์คุกคามความสงบของประชาชนและความม่ันคงของประเทศไทย พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะทรงดำารงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการทหาร โดยทรงเข้าร่วมปฏิบัติการรบในการต่อต้านการก่อการร้าย 

ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย รวมทั้งทรงเข้าร่วมในการคุ้มกันพื้นที่บริเวณรอบค่าย 

ผู้อพยพชาวกัมพูชาที่เขาล้าน จังหวัดตราด แม้เป็นพระราชภารกิจที่ต้องทรงเสี่ยงภยันตราย แต่ด้วยความ 

ที่ทรงเป็นชายชาติทหาร และเพื่อความผาสุกของพสกนิกรและเพื่อมนุษยธรรมต่อผู้ประสบความทุกข์ยาก 

จึงทรงปฏิบัติพระราชภารกิจดังกล่าวโดยเต็มพระกำาลัง

พระรำชกรณียกิจ

วันที่ ๑7 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๑๖ ทรงเยี่ยมหน่วยทหารในเขตกองทัพภาคที่ ๒ ณ ฐานปฏิบัติการบ้านนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์  

และภูพานน้อย จังหวัดนครพนม

ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย๕๐



วันที่ ๒๑ - ๒๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๒๒ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ 

ในการถวายความปลอดภัยในโอกาสที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง  

เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเยี่ยมศูนย์อพยพผู้ลี้ภัยเขาล้าน จังหวัดตราด

วันที่ ๑๓ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๒๒ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจราชการสนามชายแดน จังหวัดตราด

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๒๐ 

ทรงเยี่ยมกองทัพภาคที่ ๓ ส่วนหน้า 

จังหวัดพิษณุโลก

นอกจากนี้ ยังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจถวายความปลอดภัยแด่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล 

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในคราวที่เสด็จพระราชดำาเนิน 

ไปทรงเยี่ยมพสกนิกรในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ

ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย ๕๑



 ด้ำนกำรต่ำงประเทศ 
ทรงพระวิริยอตุสาหะประกอบพระราชกรณียกิจสำาคัญในการเสด็จพระราชดำาเนินไปเยือนต่างประเทศ 

ในทั่วทุกทวีปเสมอมา ด้วยทรงตระหนักว่าสัมพันธภาพอันดีกับมิตรประเทศเป็นรากฐานสำาคัญของความ 

สงบสุขและความม่ันคงทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว จึงได้เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเจริญ 

สัมพันธไมตรีทั้งในฐานะผู้แทนพระองค์และการเสด็จพระราชดำาเนินส่วนพระองค์ โดยจะทรงเตรียมพระองค์ 

ด้วยการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับประเทศที่จะไปทรงเยือน และระหว่างประทับในประเทศนั้น ๆ นอกจาก 

ทรงมุ่งม่ันที่จะเจริญสัมพันธไมตรีแล้ว ยังสนพระราชหฤทัยในการทอดพระเนตรและศึกษากิจกรรมต่าง ๆ 

ที่จะทรงนำามาเป็นประโยชน์ในการพัฒนาบ้านเมืองด้วย

ทรงตรวจพลสวนสนาม ณ จัตุรัสด้านนอกประตูทิศตะวันออกของมหาศาลาประชาคม กรุงปักกิ่ง ในพิธีรับเสด็จระหว่างการเสด็จพระราชดำาเนินแทนพระองค ์

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ - ๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๓๐

ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย๕๒



ทอดพระเนตรพระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง  

ในคราวเสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเยือน 

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

ระหว่างวันที่ ๒9 กุมภาพันธ์ - ๒ มีนาคม  

พุทธศักราช ๒๕๓๑

มีพระราชปฏิสันถารกับนายเจียง เจ๋อหมิน 

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  

ณ ทำาเนียบประธานาธิบดีจงหนานไห่  

ระหว่างการเสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเยือน 

สาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ  

พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา 

นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร 

 มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา  

ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๘ พฤษภาคม  

พุทธศักราช ๒๕๔๑

เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงร่วมในงานพระราชทาน

เลี้ยงพระกระยาหาร เนื่องในพระราชพิธีพัชราภิเษก 

ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร  

ในโอกาสที่สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบทที่ ๒ 

ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี  

ระหว่างวันที่ ๒ - ๕ มิถุนายน  

พุทธศักราช ๒๕๕๕

ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย ๕๓



 ด้ำนกำรศึกษำ 

ทรงตระหนักว่า การศึกษาของเด็กและเยาวชนเป็นรากฐานและเป็นกำาลังสำาคัญในการช่วยพัฒนา 

ประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองอย่างมีคุณภาพ พระองค์สนพระราชหฤทัยในการจัดการศึกษาให้แก่เยาวชน 

ในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลความเจริญ เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสรับการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างเท่าเทียม  

และมีพระราชดำาริส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาทุกระดับ

นอกจากนี ้ยังได้เสดจ็พระราชดำาเนนิไปในการพระราชทานปริญญาบตัร วฒิุบตัร ประกาศนยีบตัร แก่ผูท้ี ่

สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เป็นประจำาทุกปี ด้วยทรงเห็นความสำาคัญของการศึกษาและ 

มีพระเมตตาต่อบัณฑิตผู้สำาเร็จการศึกษา รวมทั้งเสด็จพระราชดำาเนินไปพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร 

ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  

วทิยาลัยเสนาธิการทหาร วทิยาลยัการทพับก วทิยาลยัการทพัเรือ วทิยาลยัการทพัอากาศ โรงเรยีนเสนาธิการ 

ทหารบก โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๓๒ เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียน โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ 

ตำาบลหนองฮี อำาเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย๕๔



วันที่ ๓ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๓๓  

เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงตรวจเยี่ยม 

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ ตำาบลเชียงพิณ  

อำาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย ๕๕



วันที่ ๒๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๓๔ เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงตรวจเยี่ยมโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑  

ตำาบลเชียงพิณ อำาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย๕๖



วันที่ ๒๒ - ๒๔ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๖  

เสด็จพระราชดำาเนินแทนพระองค์ 

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ 

ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๔๔ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

วันที่ ๑9 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕  

เสด็จพระราชดำาเนินแทนพระองค์ 

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพิตร ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ 

ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๔ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร 

ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย ๕๗



วันที่ ๓๐ สิงหาคม  

พุทธศักราช ๒๕๕๕  

เสด็จพระราชดำาเนินแทนพระองค์ 

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

ไปพระราชทานปริญญาบัตร 

แก่ผู้สำาเร็จการศึกษา 

จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๔  

ณ หอประชุมใหญ ่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ท่าพระจันทร์

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ เสด็จพระราชดำาเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไปพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร  

ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยเสนาธิการทหาร วิทยาลัยการทัพบก วิทยาลัยการทัพเรือ 

วิทยาลัยการทัพอากาศ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย๕8



 ด้ำนกำรเกษตรและสิ่งแวดล้อม 

ด้วยความสนพระราชหฤทัยงานด้านการเกษตรและ 

การพฒันามาตัง้แต่ยังทรงพระเยาว์ จงึได้ตามเสดจ็พระบาทสมเดจ็ 

พระมหาภมิูพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไปทอดพระเนตร 

การทำานา พร้อมกับทรงขับรถไถนาและทรงหว่านเมล็ดข้าว  

ณ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา คร้ันเม่ือทรงเจริญ 

พระชนมพรรษาแล้ว พระองค์ใส่พระราชหฤทัยและให้ความสำาคัญ 

กบังานพฒันา โดยเฉพาะในเรือ่งการเกษตรทีไ่ม่ทำาลายสิง่แวดล้อม  

การพัฒนาประสิทธิภาพ และเพิ่มผลผลิตการเกษตร รวมทั้ง 

กิจกรรมด้านการเกษตรครบวงจร

ทรงทุ่มเทพระสติปัญญาอย่างเต็มที่และพระวรกายอย่าง 

เตม็พระกำาลังในการเสดจ็พระราชดำาเนนิไปยังพืน้ท่ีการเกษตรต่าง ๆ   

เพื่อทอดพระเนตรและติดตามความคืบหน้าในการดำาเนินงาน  

พระราชทานพระราชวินิจฉัย เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือ และ 

พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยให้ดีข้ึนและ 

ยั่งยืนสืบไป

นอกจากนี้ ยังได้ทรงบำาเพ็ญพระราชกรณียกิจสำาคัญ 

อีกประการหนึ่งซึ่งสะท้อนให้เห็นความใส่พระราชหฤทัยต่องาน 

ด้านการเกษตร โดยเฉพาะข้าว นั่นคือ การเสด็จพระราชดำาเนิน 

แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพิตร ในการพระราชพิธีพืชมงคล ณ วัดพระศรีรัตน- 

ศาสดาราม และพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ  

ณ มณฑลพธีิท้องสนามหลวง ซึง่เป็นพระราชพธีิทีศ่กัดิส์ทิธ์ิยิง่ใหญ่  

เพื่อสร้างขวญักำาลงัใจและเสีย่งทายความอุดมสมบรูณ์ของพชืพนัธ์ุ 

ธญัญาหารเป็นประจำาทุกปี

ทรงสนพระราชหฤทัยงานด้านการเกษตรและการพัฒนาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์

ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย ๕๙



วันที่ ๒๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒9 ทรงเกี่ยวข้าวแปลงนาสาธิต ณ บึงไผ่แขก ตำาบลดอนโพธิ์ทอง อำาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๓๖ เสด็จพระราชดำาเนินแทนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ไปทรงเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย๖๐



วันที่ 7 กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๕ เสด็จพระราชดำาเนินไปทอดพระเนตรคลองระบายนำ้าชะอวด-แพรกเมือง  

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มนำ้าปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ตำาบลการะเกด อำาเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ ๒๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๔ เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร ทอดพระเนตรที่นาและพื้นที่นำ้าท่วม ณ บ้านกูแบซีรา อำาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย ๖๑



 ด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข 

ทรงคำานึงถงึสุขภาพและชวีติความเป็นอยู่ของพสกนกิร ด้วยทรงตระหนกัว่า สุขภาพพลานามัยทีด่ขีอง

ประชาชนเป็นปัจจัยสำาคัญของการมีชีวิตอย่างมีความสุข จึงได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์ 

และสาธารณสขุต่าง ๆ  ในอันทีจ่ะสร้างเสรมิดแูลรักษาสุขภาพของพสกนกิรให้ดขีึน้ โดยทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์ 

งานการแพทย์และสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วประเทศ 

เพื่อให้ผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารทุกหนแห่งได้รับความเอาใจใส่รักษาพยาบาลเป็นอย่างดี ปลอดภัยจาก 

ความเจ็บไข้โดยทั่วถึงเสมอหน้ากัน

ทรงรับโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลสงฆ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดอุบลราชธานี เป็น 

โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๕๐ พรรษา พุทธศักราช ๒๕๔๕  

พระราชทานชื่อว่า โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ซึ่งให้บริการตรวจสุขภาพพระภิกษุสามเณร 

กว่าสามแสนรูปทั่วประเทศ รวมทั้งเสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเยี่ยมผู้ป่วยและพระราชทานเครื่องมือแพทย์  

อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๒๐ เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อำาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 

ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย๖๒



วันที่ ๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๓๐ พระราชทานถุงพระราชทานแก่ผู้ป่วย ในโอกาสเสด็จพระราชดำาเนินไปทรงตรวจเยี่ยม 

การปฏิบัติงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า และทรงเยี่ยมราษฎรในหมู่บ้านหินกลิ้งและหมู่บ้านวัดทุ่งธงไชย อำาเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย ๖๓



วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๕ เสด็จพระราชดำาเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  

ไปทรงวางศิลาฤกษ์โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ณ บ้านปลาดุก ตำาบลไร่น้อย อำาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
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ด้วยทรงห่วงใยและทรงคำานึงถึงการดูแลรักษาพยาบาล 

สุขภาพร่างกายของประชาชน ตลอดจนประสิทธิภาพด้านการ 

ให้บริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาลต่าง  ๆ ทั่วประเทศ  

ในวันที่ 7 พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้อำานวยการ 

โรงพยาบาล ผู้อำานวยการวิทยาลัยแพทย์ ผู้อำานวยการวิทยาลัย 

พยาบาล และผู้อำานวยการสถานพยาบาลจากทัว่ทกุภมิูภาค จำานวน  

๒7 แห่ง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเงินสำาหรับการ 

จดัซือ้เครือ่งมือ ครุภณัฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เนือ่งในโอกาส 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

โดยรายช่ือโรงพยาบาลทั้ง ๒7 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาล

ศิริราช โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลวชิระ โรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า วิทยาลัย

แพทยศาสตร์พระมงกฎุเกล้า โรงพยาบาลทหารผ่านศกึ โรงพยาบาล 

ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ โรงพยาบาลราชวิถ ี 

โรงพยาบาลสงฆ์ โรงพยาบาลตำารวจ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 

โรงพยาบาลรามาธิบด ีโรงพยาบาลสตัว์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

บางเขน สถาบนัสุขภาพเด็กแห่งชาตมิหาราชิน ีโรงพยาบาลสมเดจ็ 

พระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้า 

สิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ โรงพยาบาลหัวหิน โรงพยาบาล

มหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลน่าน โรงพยาบาลศนูย์สกลนคร  

โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ โรงพยาบาลยะลา โรงพยาบาล 

ปัตตานี โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก  

และโรงพยาบาลท่าวังผา จังหวัดน่าน

ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเงินที่ประชาชนได ้

ร่วมกันทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในการร่วมบำาเพ็ญพระราชกุศล  

เนื่องในงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล 

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทั้งหมด และเงินส่วนหนึ่ง 

จากผู้มีจิตศรัทธาร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 

๒,๔๐7,๑๔๔,๔๘7.๕9 บาท เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการให้การรกัษา 

ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาล วิทยาลัยแพทย์และพยาบาล และ 

สถานพยาบาลต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ ในการให้บริการทาง 

การแพทย์แก่ผู้ป่วย การรกัษาพยาบาลทีด่มีีคณุภาพ เพือ่ให้ผู้ได้รับ 

การรักษามีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

วันที่ 7 พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้อำานวยการโรงพยาบาล  

ผู้อำานวยการวิทยาลัยแพทย์ ผู้อำานวยการวิทยาลัยพยาบาล และผู้อำานวยการสถานพยาบาล จำานวน ๒7 แห่ง 

เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเงินสำาหรับจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์  

ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
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 โครงกำรจิตอำสำพระรำชทำน 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกาย ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ โดยคำานึงถึง 

ความอยู่ดีมีสุขของราษฎรเป็นสำาคัญ และมีพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่อง 

มาจากพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานไว้ 

เป็นแนวทางสำาหรับการพัฒนาประเทศเพื่อความอยู่ดีมีสุขของพสกนิกรทั้งมวล จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า 

โปรดกระหม่อมให้ดำาเนนิโครงการจติอาสาพระราชทาน เพือ่ส่งเสริมให้พสกนกิรชาวไทยทุกคน มีความเสียสละ  

และความสมัครสมานสามัคค ีในการสร้างสรรค์ความด ีเพือ่ประโยชน์แก่ประเทศชาต ิซึง่ลักษณะงานจติอาสา  

แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ

ประเภททีห่นึง่ จติอาสาพฒันา ได้แก่ กจิกรรมจติอาสาทีท่ำาเพือ่พฒันาพืน้ทีข่องแต่ละชุมชนให้มีคณุภาพ

ชีวติและความเป็นอยูท่ีด่ข้ึีน ไม่ว่าจะเป็นกจิกรรมบำาเพญ็สาธารณประโยชน์ การอำานวยความสะดวก สร้างความ

ปลอดภยัในการดำารงชวีติประจำาวนั หรอืการอนรุกัษ์ธรรมชาต ิซึง่เป็นกจิกรรมทีส่ามารถกระทำาได้ตลอดเวลา

ประเภททีส่อง จติอาสาเฉพาะกจิ ได้แก่ กจิกรรมจติอาสาทีถ่กูกำาหนดขึน้ เพือ่ปฏบิตัใินงานพระราชพธีิ 

หรือการรับเสด็จในโอกาสต่าง ๆ เช่น จิตอาสาในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฯลฯ

ประเภทที่สาม จิตอาสาภัยพิบัติ ได้แก่ กิจกรรมจิตอาสาที่ทำาเพื่อเฝ้าระวัง เตรียมการรองรับภัยพิบัติ  

และแจ้งเตือนภัยให้แก่ประชาชน ทั้งภัยท่ีเกิดข้ึนจากธรรมชาติ หรือภัยจากสาเหตุอ่ืนๆ ที่ส่งผลกระทบต่อ 

ประชาชนในพ้ืนท่ี โดยการเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ 

เช่น จิตอาสาช่วยผู้ประสบภัยนำ้าท่วมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฯลฯ
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กิจกรรมจิตอาสาในงานต่างๆ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย ๖๗



๒



เฉลิมฉัตรกษัตรา
ทศมราชาภิเษกดิเรกสมัย



ประทับใต้พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร

พร้อมเครื่องราชกกุธภัณฑ์ส�าคัญหมาย

พระปฐมบรมราชโองการพระราชทานไว้

แก่ชาวไทยใต้ร่มพระบารมี

ตามโบราณราชประเพณีของไทย การเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ 

จะต้องประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

อันเป็นพระราชพธีิส�าคญัย่ิงทีส่ะท้อนถงึการสบืสานมรดกทางวัฒนธรรมประจ�าชาติ 

และยังแสดงออกถึงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพรักย่ิง 

ของปวงชนชาวไทยตลอดมา

พระบาทสมเด็จพระวชริเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรณุาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 

ให้ต้ังการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ พฤษภาคม 

พุทธศักราช ๒๕๖๒ เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่ง 

ราชอาณาจกัรไทย พร้อมทัง้มีการเฉลมิพระปรมาภไิธยพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทร 

รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ 

อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรีโดยสมบูรณ์ตามโบราณ 

ราชประเพณี ซึ่งได้สร้างความปีติยินดีแก่พสกนิกรทั้งมวลที่ได้มีส่วนร่วม 

ในเหตุการณ์ส�าคัญอันเป็นสวัสดิมงคลแก่บ้านเมือง ท่ีจะต้องจดจารจารึกไว ้

ในประวัติศาสตร์ของชาติสืบไป







การพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก 

พุทธศักราช ๒๕๖๒
พระราชพธีิบรมราชาภเิษกของพระมหากษัตริย์ 

ราชวงศ์จักรีทุกพระองค์มีล�าดับและพระราชพิธี 

ที่คล้ายคลึงกัน เนื่องจากอิงตาม “ต�าราราชาภิเษก

ครั้งกรุงศรีอยุธยาส�าหรับหอหลวง” ซึ่งแต่งข้ึน 

เม่ือพุทธศักราช ๒๓๒๖ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ซึ่งมีบานแพนก 

ระบุว่า “วันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๐ ค�่ำ เดือน ๒ จุลศักรำช  

๑๑๔๕ ปีเถำะ เบญจศก (พุทธศักรำช ๒๓๒๖) 

เจ้ำพระยำเพ็ชรพิไชย เจ้ำพระยำสุธรรมมนตรี  

พระยำรำชสงครำม พระยำอุทัยมนตรี นั่งพร้อมกัน 

แต ่งกฎหมำยซ่ึงท�ำกำรพระรำชพิธีรำชำภิเษก 

ครั้งในหลวงวัดประดู่ไว้ส�ำหรับหอหลวงฉะบับ ๑”  

แต่รายละเอียดปลีกย่อยของพระราชพิธีในแต่ละ 

รชักาลอาจมีความแตกต่างกันไปบ้าง
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พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า 

เจ้าอยู่หัว มีข้ันตอนและรายละเอียดคล้ายคลึงกับพระราชพิธีบรม 

ราชาภิเษกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและ 

พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภมิูพลอดลุยเดชมหาราช  

บรมนาถบพิตร โดยแบ่งเป็น ๓ ช่วงคือ พระราชพิธีเบื้องต้น  

พระราชพิธีเบื้องกลาง และพระราชพิธีเบื้องปลาย ซึ่งมีรายละเอียด 

ดังนี้

พระราชพิธีเบื้องต้น

 การเตรียมน�้าอภิเษกและน�้าสรงพระมุรธาภิเษก

 พิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ  

และแกะพระราชลัญจกรประจ�ารัชกาล
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พระราชพิธีเบื้องกลาง

 เสดจ็พระราชด�าเนนิไปทรงถวายราชสักการะ 

พระบรมราชานสุรณ์ รชักาลที ่๕ ณ พระลาน 

พระราชวังดุสิต และปฐมบรมราชานุสรณ์  

ณ สะพานพระพุทธยอดฟ้า และเสด็จ 

พระราชด�าเนินบวงสรวงส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ  

ณ พระบรมมหาราชวัง

 พิธีอัญเชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรม 

ราชสมภพ และพระราชลัญจกรประจ�า 

รัชกาล จากวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

ไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ เพื่อทูลเกล้า 

ทูลกระหม่อมถวายในการพระราชพิธี 

บรมราชาภิเษก

 นมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร  

ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

 นมัสการพระรัตนตรัย ณ พระท่ีนั่ ง 

อมรินทรวินิจฉัยมไหสูรยพิมาน

 ถวายบั งคมพระบรมอั ฐิและพระ อัฐิ  

ณ หอพระธาตุมณเฑียร

 เม่ือได้เวลามหามงคลฤกษ์ ทรงจดุเทยีนชัย 

พระสงฆ ์ทรงสมณศักดิ์ประกาศการ 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระที่นั่ง 

ไพศาลทักษิณ พระสงฆ์เจริญพระพทุธมนต์

 พิธีสรงพระมุรธาภิเษก
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 พิธีถวายน�้าอภิเษกจากผู้แทนทิศทั้ง ๘ ทิศ ณ พระที่นั่ง 

อัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์

 พิธีถวายเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ ณ พระที่นั่งภัทรบิฐ  

ภายในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ

 เสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล 

จากพระบรมวงศานุวงศ์ คณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรี  

และข้าราชการชั้นผู้ ใหญ่

 เสด็จพระราชด�าเนินโดยขบวนราบใหญ่ไปยังวัด 

พระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อทรงประกาศพระองค์เป็น 

พุทธศาสนูปถัมภกในพระบวรพุทธศาสนา

 เสด็จพระราชด�าเนินไปถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จ 

พระบูรพมหากษัตริยาธิราช ณ ปราสาทพระเทพบิดร  

เสดจ็พระราชด�าเนนิไปถวายบงัคมพระบรมอัฐแิละพระอัฐิ  

สมเดจ็พระบรมราชบพุการ ีณ พระทีน่ัง่ดสิุตมหาปราสาท

 เสดจ็เถลงิพระแท่นราชบรรจถรณ์ ณ พระทีน่ัง่จกัรพรรด ิ

พิมาน ในพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร

 พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย 

สถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์

 เสดจ็พระราชด�าเนนิเลยีบพระนครโดยขบวนพยุหยาตรา

ทางสถลมารค

 เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท 

และพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท เพื่อทรงรับการถวาย

พระพรชัยมงคล

พระราชพิธีเบื้องปลาย

 เสดจ็พระราชด�าเนนิเลยีบพระนครโดยขบวนพยุหยาตรา

ทางชลมารค โดยประทับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ จาก

ท่าวาสุกรถีงึท่าราชวรดฐิ จากนัน้เสดจ็พระราชด�าเนนิไป

ประทบัพระราชยานพดุตานทอง ยาตราโดยริว้ขบวนราบ

ไปยังพระบรมมหาราชวงั เป็นอันเสรจ็ส้ินการพระราชพธีิ

บรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
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 เตรียมน�้าอภิเษกและน�้าสรงพระมุรธาภิเษก 

น�้าสรงพระมุรธาภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นน�้าศักดิ์สิทธ์ิ 

ทีไ่ด้จากแหล่งน�า้ส�าคญั โดยในสมัยกรงุศรอียธุยาใช้น�า้สรงจากสระส�าคญั ๔ สระ 

ในแขวงเมืองสุพรรณบุรี ล่วงถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่รัชกาลที่ ๑ - ๔  

เพิ่มน�้าสรงจากแม่น�้าส�าคัญของประเทศอีก ๕ สาย เรียกว่า “เบญจสุทธคงคา”  

ครั้นถึงรัชกาลที่ ๕ ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกคร้ังที่ ๒ เพิ่มน�้าสรงจาก 

แม่น�้า ๕ สายในประเทศอินเดีย ซึ่งเรียกว่า “ปัญจมหานที” ต่อมาในรัชกาลที่ ๖ 

เม่ือมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภช พุทธศักราช ๒๔๕๔ เพิ่มน�้าสรงที่ตัก 

จากแม่น�้าและแหล่งน�้าอ่ืนๆ ตามมณฑลต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งส�าคัญและ 

เป็นสิริมงคล 
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พิธีเสกน�้าพระพุทธมนต์ท�าข้ึน ณ พระมหา 

เจดียสถานส�าคัญ ๗ แห่ง และวัดส�าคัญในมณฑล 

ต่างๆ ๑๐ มณฑล ในรัชกาลที่ ๗ ท�าพิธีเสกน�้าเพิ่ม 

จากที่ท�าในรัชกาลที่ ๖ อีกหนึ่งแห่งคือที่พระธาต ุ

ช่อแฮ จงัหวดัแพร่ ล่วงมาถงึรชักาลที ่๙ ท�าพธีิเสกน�า้  

๑๘ แห่งเท่าสมัยรัชกาลที่ ๗ แต่เปลี่ยนสถานที่ 

จากเดมิ ๒ แห่ง คือจากวดัมหาธาต ุจงัหวัดเพชรบรูณ์ 

และพระธาตุช่อแฮ จังหวัดแพร่ เป็นบึงพลาญชัย  

จังหวัดร้อยเอ็ด และพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน

ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกคร้ังนี้จะมี 

การจดัเตรยีมท�าน�า้อภเิษกโดยพิธีพลกีรรมตกัน�า้จาก 

แหล่งน�้าศักดิ์สิทธ์ิตามโบราณราชประเพณี เพื่อใช้ 

เป็นน�า้สรงพระมุรธาภเิษกและน�า้อภเิษก ซึง่ใช้น�า้จาก 

แหล่งน�า้ศกัดิส์ทิธ์ิจาก ๗๖ จงัหวดั จ�านวน ๑๐๗ แห่ง  

และอีกหนึง่แห่งจากกรุงเทพมหานคร ณ หอศาสตราคม 

ในพระบรมมหาราชวัง รวมเป็น ๑๐๘ แห่ง 

พธีิพลีกรรมตกัน�า้ท้ัง ๗๖ จงัหวดั ได้ท�าพร้อมกนั 

ในวันที่ ๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ จากนั้นจึง 

ท�าพิธีเสกน�้าอภิเษก ณ พระอารามส�าคัญของแต่ละ 

จงัหวดั และท�าพธีิเวยีนเทยีนสมโภช โดยประกอบพธีิ 

เชญิคนโทน�า้อภเิษกของแต่ละจงัหวัดมาเกบ็รกัษาไว้

ที่ห้องดอกแก้ว กระทรวงมหาดไทย 

วันท่ี ๑๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒  

มีขบวนเชิญคนโทน�้าศักดิ์ สิทธ์ิทั้งหมดไปยังวัด 

สุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เพื่อท�าพิธีเสก 

น�้าอภิเษกรวม โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  

สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก ทรงเป็น 

ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 

ฝ่ายฆราวาส

จากนัน้วนัที ่๑๙ เมษายน พทุธศกัราช ๒๕๖๒  

ประกอบพิ ธี แห ่ เ ชิญคนโทน�้ าอภิ เษกจาก วัด 

สุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ไปเก็บรักษาไว ้

ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อ 

ประกอบพธีิเจรญิพระพทุธมนต์ในวนัที ่๒๒ เมษายน 

พุทธศักราช ๒๕๖๒
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ส�าหรับน�า้สรงพระมุรธาภิเษก ใช้น�้าจาก ๙ แหล่งน�้า ได้แก่ น�้าจาก ๔ สระศักดิ์สิทธ์ิของจังหวัดสุพรรณบุรี คือ 

สระแก้ว สระเกษ สระคา และสระยมนา รวมทั้งน�้าเบญจสุทธคงคา ได้แก่ แม่น�้าราชบุรี แม่น�้าเพชรบุรี แม่น�้าบางปะกง 

แม่น�้าเจ้าพระยา และแม่น�้าป่าสัก 
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เนื่องจากค�าว่า “อภิเษก” คือ แต่งตั้งโดยการ 

ท�าพธีิรดน�า้ เช่น พธีิข้ึนเสวยราชย์ของพระมหากษตัรย์ิ  

ดงันัน้ พระราชพธีิบรมราชาภเิษกจงึหมายถึงพระราชพิธี 

ในการสถาปนาข้ึนเป็นพระมหากษัตริย์ โดยมีความ 

ส�าคญัอยูท่ีก่ารทรงรับน�า้อภเิษก ซึง่เป็นน�า้ทีไ่ด้จากพธีิ 

พลกีรรมตกัน�า้จากสถานทีศ่กัดิสิ์ทธ์ิในราชอาณาจกัร 

ทั้ง ๘ ทิศ อันมีความหมายว่า เพื่ออัญเชิญให ้

พระมหากษัตริย์ทรงแผ่พระราชอ�านาจปกครอง 

ประชาชนทั่วทั้ง ๘ ทิศนั่นเอง
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 พระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ  
ดวงพระบรมราชสมภพ และ 
แกะพระราชลัญจกรประจ�ารัชกาล 
เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ ทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ  

สวัสดิวัตน ์ เสด็จแทนพระองค ์ ไปในการพระราชพิ ธีจารึก 

พระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และแกะพระราชลัญจกร 

ประจ�ารัชกาล ตามเวลาฤกษ์ ๐๘.๑๙ - ๑๑.๓๕ นาฬิกา ณ  

พระอุโบสถวดัพระศรรีตันศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง โดยมี 

นายฉัตรชัย ปิ่นเงิน โหรหลวง เป็นผู้จารึกดวงพระบรมราชสมภพ  

นายสุนทร วิไล ช่างศิลป์ประจ�าพระองค์ เป็นผู้แกะพระราชลัญจกร 

ประจ�ารัชกาล และนายภูมินทร ปลั่งสมบัติ เจ้าพนักงานอาลักษณ์ 

จารึกพระสุพรรณบัฏ 
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เ ม่ือจารึกดวงพระบรมราชสมภพ แกะ 

พระราชลญัจกรประจ�ารชักาล และจารกึพระสพุรรณบฏั  

เสร็จเรียบร้อยแล้ว พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ  

ประธานพระครพูราหมณ์ ถวายน�า้เทพมนตร์ เจมิดวง 

พระบรมราชสมภพ พระราชลัญจกรประจ�ารัชกาล 

และพระสุพรรณบัฏ 
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จากนัน้ โหรหลวงพบัแผ่นดวงพระบรมราชสมภพ พนัด้วยไหมเบญจพรรณ และเจ้าพนกังาน 

อาลักษณ์เชิญพระสุพรรณบัฏห่อผ้าแพรแดง ช่างศิลป์ประจ�าพระองค์ ผู้แกะพระราชลัญจกร 

ประจ�ารัชกาลบรรจุพระราชลัญจกรลงในถุงแพรแดง แล้วเชิญดวงพระบรมราชสมภพ 

พระราชลัญจกรประจ�ารัชกาล และพานพระสุพรรณบัฏไปวางไว้ท่ีธรรมาสน์ศิลา เจ้าพนักงาน 

จดัการตัง้บายศรแีก้ว ทอง เงนิ พราหมณ์เบกิแว่นเวยีนเทยีนสมโภช ข้าราชการรบัแว่นเวยีนเทยีน 

สมโภชดวงพระบรมราชสมภพ พระราชลัญจกรประจ�ารัชกาล และพระสุพรรณบัฏ ๓ รอบ 

แล้วพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ เจิมดวงพระบรมราชสมภพ  

พระราชลัญจกรประจ�ารัชกาล และพระสุพรรณบัฏ ที่ประดิษฐานบนธรรมาสน์ศิลา
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 ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ 

วันที่ ๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๒๙ นาฬิกา เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงวางพานพุ่มดอกไม้  

ทรงจุดธูปเทียนเคร่ืองทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕  

ณ พระลานพระราชวงัดุสติ แล้วประทบัรถยนต์พระท่ีนัง่เสดจ็พระราชด�าเนนิไปยังปฐมบรมราชานสุรณ์ สะพานพระพทุธยอดฟ้า

เวลา ๑๖.๓๘ นาฬิกา รถยนต์พระที่นั่งถึงยังปฐมบรมราชานุสรณ์ สะพานพระพุทธยอดฟ้า ทรงวางพานพุ่มดอกไม้  

ทรงจดุธูปเทยีนเครือ่งทองน้อยถวายราชสกัการะพระบรมรูปพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช จากนัน้ประทบั 

รถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชด�าเนินไปยังศาลหลักเมือง

เวลา ๑๖.๔๘ นาฬิกา เสด็จพระราชด�าเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงศาลหลักเมือง ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียน 

บูชาพระรัตนตรัย ณ หอพระพุทธรูป จากนั้นทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะศาลหลักเมือง แล้ว 

ทรงพระด�าเนินไปยังศาลเทพารักษ์ ทรงวางพวงมาลัยและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะพระเสื้อเมือง พระทรงเมือง  

พระกาฬไชยศรี เจ้าหอกลอง เจ้าเจตคุปต์ 

ต่อจากนัน้ เสดจ็พระราชด�าเนนิไปทรงบวงสรวงสิง่ศกัดิส์ทิธ์ิ ณ พระทีน่ัง่ไพศาลทักษิณและพระทีน่ัง่จกัรพรรดพิมิาน  

ก่อนเริ่มต้นการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
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 พิธีอัญเชิญพระสุพรรณบัฏ 

วนัที ่๓ พฤษภาคม พทุธศกัราช ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๕๕ นาฬิกา ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 

ให้พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เลขาธิการพระราชวัง เป็นผู้อัญเชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรม 

ราชสมภพ และพระราชลัญจกรประจ�ารัชกาล จากพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามข้ึนพระราชยานกง  

ซึ่งเป็นพระราชยานส�าหรับประทับห้อยพระบาทเพื่อเสด็จพระราชด�าเนินโดยกระบวนราบในเวลาปกติ  

ท�าด้วยไม้สลักลายปิดทอง ฐานประดับด้วยครุฑแบก มีกงส�าหรับวางแขน มีพนักพิง และมีคานหาม ๒ คาน  

เพื่อไปประดิษฐาน ณ พระแท่นมณฑล ในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ
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 จุดเทียนชัยเริ่มพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

วนัที ่๓ พฤษภาคม พุทธศกัราช ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๑๒ น. เสดจ็พระราชด�าเนนิ 

ไปทรงนมัสการพระพทุธมหามณรีตันปฏิมากร ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม จากนัน้ 

เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงบูชาพระพุทธรูปประจ�าพระชนมวาร รัชกาลที่ ๑ ถึง

รัชกาลที่ ๙ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย และกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิและ

พระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการี ณ หอพระธาตุมณเฑียร พระบรมมหาราชวัง 
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ต่อจากนั้น เสด็จเข้าพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ทรงจุดเทียน 

พระมหามงคล ข้างพระแท่นมณฑล ทรงจดุธูปเทยีนเครือ่งนมัสการ 

บูชาพระรัตนตรัย แล้วเสด็จลงจากพระที่นั่งไพศาลทักษิณ  

พร้อมด้วยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช  

สกลมหาสังฆปรณิายก ไปทีตู่เ้ทยีนชัยในพระทีน่ัง่อมรินทรวนิจิฉยั  

ทรงเจมิเทยีนชัย ทรงจดุไฟจากโคมไฟฟ้า ทรงตัง้พระราชสัตยาธิษฐาน 

แล้วถวายเทียนชนวนแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จ 

พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก แล้วทรงจดุเทยีนชัยในตูเ้ทยีนชัย

ในการนี้ ทรงจุดเทียนชนวนพระราชทาน เจ้าพนักงานเชิญ 

ไปจุดบูชาพระมหาเศวตฉัตร ๑๐ แห่ง ณ พระทีน่ัง่ไพศาลทกัษณิ  

พระทีน่ัง่อมรนิทรวนิจิฉยัมไหสรูยพมิาน พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท  

พระทีน่ัง่อนนัตสมาคม พระทีน่ัง่ดสุติมหาปราสาท พระทีน่ัง่วโรภาษ 

พิมาน พระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระที่นั่ง 

จกัรพรรดพิมิาน ๒ องค์ ปราสาทพระเทพบดิร ห้อง ว.ป.ร. พระทีน่ัง่ 

อัมพรสถาน และพพิธิภณัฑ์วดัพระศรรัีตนศาสดาราม รวมถึงเชิญไป 

จุดบูชาที่ปูชนียสถานส�าคัญอีก ๙ แห่ง
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จากนั้น พระพรหมมุนี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 

ราชวรวิหาร อ่านประกาศพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เม่ือถึง 

บทสวดพระพทุธมนต์ ทรงจดุเทยีนทีฝ่าครอบพระกริง่ เรยีกอีกอย่าง 

หนึ่งว่า ครอบน�้ามนต์พระกริ่ง ใช้ส�าหรับสมเด็จพระสังฆราชถวาย 

น�า้พระพทุธมนต์ทีพ่ระปฤษฎางค์ในการสรงพระมุรธาภเิษก จากนัน้ 

เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงประเคนครอบพระกริ่งแด่สมเด็จ 

พระอรยิวงศาคตญาณ สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก 

ต่อจากนั้น พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครู 

พราหมณ์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายน�้า 

พระมหาสงัข์ ใบมะตมูทรงทดั และใบสมิต ใบไม้มงคล ประกอบด้วย 

ใบไม้ ๓ ชนิด คือ ใบมะม่วง ๒๕ ใบ จ�านวน ๑ ช่อ เป็นใบไม้ 

ป้องกันภยันตราย ใบทอง ๓๒ ใบ จ�านวน ๑ ช่อ เป็นใบไม้ป้องกัน 

อุปัทวันตราย และใบตะขบ ๙๖ ใบ จ�านวน ๑ ช่อ เป็นใบไม้ป้องกัน 

โรคนัตราย ทรงรบัแล้วทรงปัดพระองค์ทลีะช่อ แล้วพระราชทานคนื 

พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ รับไปท�า 

พิธีโหมกูณฑ์ คือพิธีบูชาไฟ ณ เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ ต่อไป

เม่ือเสร็จสิ้นทั้งพิธีสงฆ์และพิธีพราหมณ์แล้ว จึงมีพิธีบูชา

เทวดานพเคราะห์รอบพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ ก่อนเร่ิม

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามพระฤกษ์ในวันที่ ๔ พฤษภาคม 

พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

เม่ือแสงเทียนชัยแห่งการพระราชพธีิบรมราชาภเิษกสว่างไสว 

ข้ึนที่หมู่มหาปราสาทราชมณเฑียรในพระบรมมหาราชวัง จึงเป็น 

ดั่งสัญลักษณ์ฤกษ์ยามสวัสดิมงคลในการเร่ิมต้นพระราชพิธี 

บรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ท่ามกลางความปีติยินดีของ 

พสกนิกรทั่วประเทศ
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 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

 พิธีสรงน�้าพระมุรธาภิเษก

วันที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช  

๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๕๙ นาฬิกา เสด็จ 

พระราชด�าเนินไปในการพระราชพิธี 

บรมราชาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๒ 

ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระที่นั่ง

ไพศาลทักษิณ ชาลาพระที่นั่งจักรพรรดิ

พิมาน ในพระบรมมหาราชวัง

คร้ันเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทร 

วนิจิฉยัไปยงัพระทีน่ัง่บษุบกมาลา ทรงจดุ 

ธูปเทียนเคร่ืองนมัสการบชูาพระพุทธรปู 

ประจ�าพระชนมวาร รัชกาลที่ ๑ - ๙ 

จากนั้นเสด็จข้ึนพระที่นั่งไพศาลทักษิณ 

ทรงจุดธูปเทียนเคร่ืองนมัสการบูชา

พระรัตนตรัยหน ้าพระแท ่นมณฑล 

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จ

พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  

ประธานสงฆ์ ถวายศลี ขณะนัน้โหรหลวง 

บูชาฤกษ์ที่ศาลจตุโลกบาลทั้ง ๔ และ 

ศาลพระอินทร์ทีม่ณฑปพระกระยาสนาน  

ณ ชาลาพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน
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จากนัน้เสดจ็เข้าหอพระสรุาลยัพมิาน ทรงเศวตพสัตร์ ทรงสะพกัขาวขลบิทอง แล้วเสดจ็ออกจากหอพระสุราลัยพมิาน  

โดยร้ิวขบวนพราหมณ์น�าเสดจ็พระราชด�าเนนิไปยงัมณฑปพระกระยาสนาน ทรงจดุธูปเงนิ เทยีนทอง สังเวยเทวดากลางหาว  

แล้วเสด็จข้ึนมณฑปพระกระยาสนานที่ชาลารอยต่อพระที่นั่งไพศาลทักษิณและพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน ประทับเหนือต่ัง 

อุทุมพรราชอาสน์ แปรพระพักตร์สู่ทิศบูรพา จากนั้น พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เลขาธิการพระราชวัง ถวายบังคม  

เปิดพระครอบพระมุรธาภิเษกถวาย ทรงวักน�้าสรงพระนลาฏ ต่อจากนั้น พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์กราบบังคมทูลขอ 

พระราชทานพระบรมราชานุญาตไขสหัสธาราที่เจือด้วยน�้าเบญจสุทธคงคาและน�้าศักดิ์สิทธิ์จาก ๔ สระ
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ระหว่างการสรงน�า้พระมุรธาภเิษกโดยสหัสธารา 

โหรหลวงลั่นฆ้องชัย พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา  

พราหมณ์เป ่าสังข ์  ภูษามาลาแกว ่งบัณเฑาะว ์  

ชาวพนักงานประโคมฆ้องชัย สังข์ แตร และดุริยางค์  

ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค ์

บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี กองแก้วจนิดาสงักดั

ทหารปืนใหญ่ยิงปืนใหญ่โบราณ ๔ กระบอก ซึง่หล่อขึน้ 

ในสมัยรัชกาลที่ ๔ คือ ปืนมหาฤกษ์ ปืนมหาชัย  

ปืนมหาจักร ปืนมหาปราบยุค กระบอกละ ๑๐ นัด  

ทีส่นามหญ้าหน้าศาลาสหทยัสมาคม ทหาร ๓ เหล่าทพั 

ยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกยีรตฝ่ิายละ ๑๐๑ นดั เม่ือเสรจ็พธีิ 

สรงพระมุรธาภเิษกแล้ว เสดจ็ข้ึนหอพระสุราลยัพมิาน
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 พิธีถวายน�้าอภิเษก 

ในพิ ธีถวายน�้ าอภิ เษก ทรงเค ร่ืองบรม 

ขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ฉลองพระองค์ครุย สายสะพาย 

นพรัตนราชวราภรณ์ ประดับจักรีดารา สายสร้อย 

จุลจอมเกล้า เสด็จออกจากหอพระสุราลัยพิมาน  

ไปยงัพระทีน่ัง่ไพศาลทกัษิณ ประทบับนพระทีน่ัง่อัฐทศิ 

อุทุมพรราชอาสน์ภายใต้พระสัปตปฎลเศวตฉัตร  

(ฉัตรขาว ๗ ชั้น) โดยผินพระพักตร์ไปทางทิศบูรพา 

เป็นเบื้องแรก เพื่อทรงรับการถวายน�้าอภิเษก
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ทรงรับน�้าอภิเษกด้วยพระเต้าเบญจคัพภ์ด้วยพระหัตถ์ซ้าย จากนั้นพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ  

ประธานพระครพูราหมณ์ ทลูเกล้าทลูกระหม่อมถวายพระครอบเฟืองสมัฤทธ์ิบรรจนุ�า้เทพมนตร์ ทรงจุม่พระหัตถ์ขวา 

ลงในพระครอบเฟืองสัมฤทธ์ิแล้วทรงลูบที่พระนลาฏ ต่อจากนั้นพระมหาราชครูทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย 

น�า้เทพมนตร์ด้วยพระมหาสงัข์พธีิพราหมณ์ทีพ่ระหัตถ์ขวา ทรงลบูพระเศยีร แล้วทรงรบัใบมะตมูทรงทดั จากนัน้ 

ทรงผนิพระพกัตร์โดยทกัษณิาวฏั (เวยีนขวา) ไปเรือ่ย ๆ  รอบพระทีน่ัง่อัฐทศิอุทุมพรราชอาสน์เพือ่ทรงรับน�า้อภเิษก 

และน�้าเทพมนตร์จนครบ ๘ ทิศ โดยผู้ถวายน�้าได้แก่ ๑. ทิศบูรพา (ตะวันออก) พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ  

สวสัดวิตัน์ ๒. ทศิอาคเนย์ (ตะวันออกเฉยีงใต้) หม่อมเจ้ามงคลเฉลมิ ยุคล ๓. ทศิทักษณิ (ใต้) พลโท หม่อมเจ้า 

เฉลิมศึก ยุคล ๔. ทิศหรดี (ตะวันตกเฉียงใต้) พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี ๕. ทิศประจิม  

(ตะวันตก) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ๖. ทิศพายัพ (ตะวันตกเฉียงเหนือ) นายพรเพชร  

วชิิตชลชัย ประธานสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิ๗. ทศิอุดร (เหนอื) นายชพี จลุมนต์ ประธานศาลฎกีา ๘. ทศิอีสาน 

(ตะวันออกเฉียงเหนือ) นายจรัส สุวรรณเวลา ราชบัณฑิต แล้วจึงกลับสู่ทิศที่ ๙ คือทิศตะวันออกดังเดิม  

ซึ่งมีความหมายถึงทิศเบื้องบน เพื่อสื่อความถึงการที่ทวยราษฎร์ในทิศทั้ง ๘ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย 

แผ่นดินให้ทรงครอบครองแต่ละทิศจนครบทั้งหมด
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 พิธีถวายเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์

ประธานพระครูพราหมณ์กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระนพปฎล 

มหาเศวตฉัตร (ฉัตรขาว ๙ ชั้น) ทรงรับและพระราชทานผู้เชิญรับเชิญไว้ แล้วเสด็จพระราชด�าเนินโดยริ้วขบวนไปประทับ 

เหนือพระที่นั่งภัทรบิฐภายใต้พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร แปรพระพักตร์สู่ทิศบูรพา พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณถวาย 

น�า้เทพมนตร์ทีพ่ระหัตถ์ด้วยพระมหาสงัข์พธีิพราหมณ์ ถวายใบมะตมูทรงทดั และกล่าวพระเวทสรรเสรญิเปิดศวิาลัยไกรลาส 

ซึง่เสมือนการชุมนุมเทวดา จากนัน้ถวายพระสพุรรณบฏัพระปรมาภไิธย พร้อมกราบบงัคมทลูถวายเครือ่งเบญจราชกกธุภณัฑ์  

เครื่องบรมขัตติยราชวราภรณ์ เครื่องขัตติยราชูปโภค และพระแสงศาสตราวุธ

ระหว่างพระราชพิธี พระสงฆ์เจรญิชยัมงคลคาถา พราหมณ์เป่าสงัข์ ภษูามาลาแกวง่บัณเฑาะว์ ชาวพนักงานประโคม 

ฆ้องชัย แตร มโหระทึก และดุริยางค์ ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี  

ทหารยิงปืนใหญ่มหาฤกษ์ มหาชัย มหาจักร มหาปราบยุค กระบอกละ ๑๐ นัด ทหารทั้งสามเหล่าทัพยิงปืนใหญ ่

เฉลิมพระเกียรติ ฝ่ายละ ๑๐๑ นัด พระสงฆ์ในอารามทั่วราชอาณาจักรย�่าระฆังถวายชัยมงคลพระอารามละ ๗ ลา  

ประธานพระครูพราหมณ์ถวายอนุษฏุภศิวมนตร์และถวายพระพรชัยมงคล
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เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์  
“เครื่องหมายแห่งความเป็นพระราชา”

เครือ่งเบญจราชกกธุภณัฑ์ เป็นเครือ่งหมายแห่งความเป็นพระราชา ซึง่พระราชครพูราหมณ์ 

ผู้ท�าพิธีจะน�าข้ึนทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในวันที่ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

ส�าหรับเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์แต่ละองค์นั้นมีความหมาย ดังนี้

 พระมหาพิชัยมงกุฎ

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า 

โปรดกระหม่อมให้สร้างข้ึน ในสมัยโบราณถือว่ามงกุฎมีค่าส�าคัญเท่ากับ 

เบญจราชกกุธภัณฑ์อื่นๆ แต่พระมหาเศวตฉัตรเป็นสิ่งที่ส�าคัญสูงสุด หากต่อมา 

เม่ือประเทศไทยตดิต่อกบัประเทศในทวปียโุรปมากข้ึน จงึนยิมตามราชส�านกัยโุรป 

ทีถ่อืว่าภาวะแห่งความเป็นพระมหากษตัรย์ิอยู่ทีก่ารสวมมงกฎุ แต่นัน้มาจงึถอืว่า 

พระมหาพชิยัมงกฎุเป็นสิง่ส�าคญัและพระมหากษตัรย์ิทรงสวมพระมหาพชัิยมงกฎุ 

ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

พระมหาพิชัยมงกุฎทองค�าลงยาราชาวดีประดับเพชร สูง ๖๖ เซนติเมตร น�้าหนัก  

๗,๓๐๐ กรัม เป็นหนึ่งในเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ อันแสดงความหมายถึง 

พระราชภาระอันหนักยิ่งของแผ่นดินเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

 พระแสงขรรค์ชัยศรี

เป็นพระขรรค์โบราณ เช่ือกันว่าเป็นพระราชศาสตราคู่บ้านคู่เมืองเขมรในรัชสมัย พระเจ้าปทุมสุริยวงศ์  

จมอยู่ในทะเลสาบเมืองนครเสียมราฐมาเป็นเวลานานเท่าใดไม่มีใครทราบ ชาวประมง ไ ป ท อ ด แ ห ติ ด ข้ึ น ม า  

องค์พระขรรค์ยังดีไม่มีสนิมผุกร่อน ท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (แบน) ซึ่งเป็นผู้ส�าเร็จราชการเมืองพระตะบองและนครเสียมราฐ จึงได้ 

มอบให้พระยาพระเขมรเชิญเข้ามาทลูเกล้าทลูกระหม่อมถวายพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช เม่ือพทุธศกัราช ๒๓๒๗ 

จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ช่างท�าด้ามพระขรรค์หุ้มทองค�าลงยาราชาวดีลายเทพนม ฝักหุ้มทองค�าลงยา 

ราชาวดปีระดบัมณข้ึีนด้วยฝีมืออันประณตีงดงาม แล้วจงึทรงพระกรณุาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชญิเป็นเครือ่งเบญจราชกกธุภณัฑ์ 

ในการพระราชพิธีบรมราชาภเิษกเม่ือพทุธศกัราช ๒๓๒๘ พระแสงขรรค์ชัยศรอีงค์นีเ้ฉพาะองค์ยาว ๖๔.๕ เซนตเิมตร ทีสั่นตอนใกล้จะถงึ 

ด้ามคร�่าด้วยทองค�าเป็นลวดลายงดงาม ด้ามพระขรรค์ยาว ๒๕.๔ เซนติเมตร สวมฝักแล้วยาว ๑๐๑ เซนติเมตร หนัก ๑,๙๐๐ กรัม  

เป็นหนึ่งในเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ มีความหมายถึงความเที่ยงตรงและรับพระราชภาระปกป้องแผ่นดินให้พ้นจากภยันตราย
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 ธารพระกรชัยพฤกษ์

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้าง ท�าด้วยไม้ชัยพฤกษ์ปิดทอง  

หัวและส้นเป็นเหลก็ คร�า่ลายทอง ท่ีสดุส้นเป็นส้อมสามง่าม เรยีกว่า  

ธารพระกรชัยพฤกษ์ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูหั่ว  

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างธารพระกรขึน้ใหม่ 

ท�าด้วยทองค�า ภายในมีพระแสงเสน่า (สะ-เหน่า) ยอดมีรูปเทวดา  

เรียกว่า ธารพระกรเทวรูป มีลักษณะเป็นพระแสงดาบมากกว่าเป็น 

ธารพระกร คร้ันถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้ธารพระกรชยัพฤกษ์ 

ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสืบมาจนถึงรัชสมัยพระบาท 

สมเด็จพระมหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร เป็นหนึง่ใน 

เคร่ืองเบญจราชกกธุภณัฑ์ทีมี่ความหมายถงึความม่ันคง ทรงด�ารง

ราชธรรมเพื่อค�้าจุนบ้านเมืองให้ผาสุกมั่นคง 

 วาลวิชนี

วาลวิชนี คือพัดและแส้ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้าง ลักษณะเป็นพดัใบตาล ทีใ่บตาลปิดทองทัง้ ๒ ด้าน ขอบขลบิ 

ทองค�า ด้ามท�าด้วยทองลงยาเรียกว่า พัชนีฝักมะขาม ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 

เจ้าอยู่หัวมีพระราชด�าริว่า ตามพระบาลีที่เรียกว่า “วาลวิชนี” ไม่ควรจะเป็นพัดใบตาล ควรจะ 

เป็นเคร่ืองโบกปัดทีท่�าด้วยขนจามร ีเพราะวาล แปลว่า ขนโคชนดิหนึง่ ตรงกบัทีไ่ทยเรยีก จามรี  

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างแส้ขนจามรีเป็นเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์  

ภายหลังใช้ขนหางช้างเผือก เรียกว่า “พระแส้หางช้างเผือก” แต่ก็ไม่อาจที่จะเลิกใช้พัดใบตาล 

ของเดิมได้ จึงโปรดเกล้าฯ ให้ ใช้พัดใบตาลและพระแส้จามรีควบคู่กัน โดยเรียกว่า วาลวิชนี  

เป็นหนึง่ในเคร่ืองเบญจราชกกธุภณัฑ์ มีความหมายถงึทรงขจดัปัดเป่าความทกุข์ยากเดอืดร้อน 

ของอาณาประชาราษฎร์

 ฉลองพระบาทเชิงงอน

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 

มหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล ้า 

โปรดกระหม ่อมให ้สร ้ างเป ็นเค ร่ือง 

เบญจราชกกธุภณัฑ์ตามแบบอินเดยีโบราณ 

เป็นฉลองพระบาทเชิงงอนท�าด้วยทองค�า 

ลงยาราชาวดฝัีงเพชร มีน�า้หนกั ๖๕๐ กรมั  

เป็นหนึ่งในเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ที่ 

หมายถึงการเสด็จพระราชด�าเนินไป 

ทุกหนแห่งในแผ่นดิน ทรงท�านุบ�ารุง 

ปวงประชาทั่วรัฐสีมาอาณาจักร
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 พระปฐมบรมราชโองการ 
ในรัชกาลที่ 10 
หลังจากเสร็จสิ้นพิ ธีถวายเค ร่ือง

เบญจราชกกุธภัณฑ์แล้ว พระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัวมีพระปฐมบรมราชโองการแก่

ประชาชนชาวไทย ความว่า

“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด  

และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุข 

แห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

พระมหาราชครพูธีิศรีวสิทุธิคณุ ประธาน

พระครูพราหมณ์ รับพระปฐมบรมราชโองการ 

พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัวทรง 

หลั่งทักษิโณทก ตั้งพระราชสัตยาธิษฐาน 

ในการปฏิบัติตามพระปฐมบรมราชโองการ
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จากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษณ์อ่านประกาศ

พระบรมราชโองการสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสุทิดา ขึ้นเป็นสมเด็จ 

พระนางเจ้าสทุดิา พชัรสธุาพมิลลกัษณ พระบรมราชิน ีพร้อมหลัง่น�า้พระมหาสงัข์ ทรงเจมิ 

พระราชทานสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ์

มหาจกัรบีรมราชวงศ์ เครือ่งราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณราชมงคลนพรตันราชวราภรณ์ 

และเครื่องราชูปโภคอันเป็นต�าแหน่งพระอัครมเหสี

ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย 109



 เสด็จออกมหาสมาคม 

หลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างสมบูรณ์ วันที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  

เวลา ๑๔.๕๖ นาฬิกา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล  

ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหสูรยพิมาน

ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย110



สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  ฯ  

สยามบรมราชกุมา รี  กราบบั งคมทูลถวายพระพร ชัยมงคลในนาม 

พระบรมวงศานุวงศ์ ตามด้วยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  

กราบบงัคมทลูถวายพระพรชยัมงคลในนามคณะรฐัมนตรี ข้าราชการ ทหาร ต�ารวจ  

พลเรอืน และราษฎรทกุหมู่เหล่า นายพรเพชร วิชิตชลชยั ประธานสภานติบิญัญตัิ 

แห่งชาต ิกราบบงัคมทลูถวายพระพรชยัมงคลในนามสมาชิกสภานติบิญัญตัแิห่งชาติ  

จากนั้น นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล 

ในนามข้าราชการตุลาการ
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 ประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก 

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว ทรงเคร่ืองบรมขตัตยิราชภษิูตาภรณ์  

ฉลองพระองค์ครุย ทรงพระมาลาเส้าสูงอันเป็นเครื่องราชศิราภรณ์

ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๑ ประทับพระราชยานพุดตานทอง เสด็จ 

พระราชด�าเนินโดยขบวนพระบรมราชอิสริยยศจากพระที่นั่งอมรินทร 

วินิจฉัยมไหสูรยพิมาน ไปทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร  

ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทรงประกาศพระองค์ต่อที่ชุมนุมสงฆ์เป็น 

พุทธศาสนูปถัมภกอันเป็นพระราชภารกิจส�าคัญของพระมหากษัตริย์

ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย 113
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จากนั้น เสด็จพระราชด�าเนินไปถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จ 

พระบูรพมหากษัตริยาธิราช ณ ปราสาทพระเทพบิดร แล้วจึงเสด็จพระราชด�าเนิน 

ไปถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการี ณ พระที่นั่ง 

ดุสิตมหาปราสาท

ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย 11๕



 เฉลิมพระราชมณเฑียร 

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว เสดจ็พระราชด�าเนนิไปยังพระทีน่ัง่จกัรพรรดพิมิาน ครัน้ได้เวลาพระฤกษ์ 

เสด็จเข้าริ้วซึ่งประกอบด้วยเจ้าพนักงานเชิญเทียนน�า ๑ คู่ ทรงพระด�าเนินตาม มีเจ้าพนักงานเชิญขันใส่เงิน 

เหรียญส�าหรับทรงโปรยพระราชทานตลอดทาง พร้อมด้วยเจ้าพนกังานเชิญพระแสงฝักทองเกล้ียง พระแสงขรรค์ 

เพชรน้อย พระแส้หางช้างเผือกผู้ ธารพระกรศักดิ์สิทธิ์ ไก่ขาว ศิลาบด พานพืช กุญแจทอง จั่นหมากทอง  

วฬิาร์ (แมว) พานฟัก พระสพุรรณศร ีพานพระศรี พานพระโอสถ พานพระมาลา เวยีนประทกัษิณรอบพระทีน่ัง่ 

จกัรพรรดิพมิาน แล้วเสดจ็เข้าพระทีน่ัง่จกัรพรรดิพมิาน ผูเ้ชิญเครือ่งมอบของท่ีเชิญให้เจ้าพนกังาน ณ ห้องกลาง  

พระราชวงศ์ผู้ ใหญ่ทรงลาดพระที่ ทรงวางเครื่องเฉลิมพระราชมณเฑียรบางองค์ที่ปลายพระที่ แล้วประทับ 

บนพระแท่นราชบรรจถรณ์ ทรงเอนพระองค์เบื้องขวาลงบรรทมเป็นพระฤกษ์ เจ้าพนักงานประโคมฆ้องชัย  

สังข์ และดุริยางค์ เมื่อสุดเสียงประโคม เสด็จลงประทับบนพระแท่นลด พระราชวงศ์ผู้ ใหญ่ที่ทรงลาดพระที่ 

ถวายพระพรชัยมงคล ทรงโปรยดอกพกิลุทอง พกิลุเงนิพระราชทาน แล้วประทบัแรมในพระทีน่ัง่จกัรพรรรดพิิมาน 

๑ คืน

ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย11๖



 พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย  
สถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ 
วันที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๒๗ นาฬิกา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออก ณ พระที่นั่ง 

อมรินทรวนิจิฉยั พระบรมมหาราชวงั ในการพระราชพธีิเฉลมิพระปรมาภไิธย พระนามาภไิธย และสถาปนาพระฐานนัดรศกัด์ิ 

พระบรมวงศ์ 

ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจ�าพระชนมวาร รัชกาลที่ ๑ - ๙ ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลา  

จากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานอาลักษณ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการเฉลิม 

พระปรมาภไิธย พระบรมอัฐสิมเดจ็พระบรมชนกนาถ ตามทีจ่ารึกในพระสุพรรณบฏัว่า “พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร”

ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย 117



ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานอาลักษณ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการ

เฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระบรมราชชนนี ตามท่ีจารึกในพระสุพรรณบัฏว่า “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานอาลักษณ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการ

เฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า  

“สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณ 

วรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี”

ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย118



ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงาน 

อ า ลั กษณ ์ อ ่ า นปร ะก าศพร ะบรมร าช โอ งก า รสถาปนา  

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  

ตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า“สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน  

วรขัตติยราชนารี”

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงาน 

อาลกัษณ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนา พระเจ้าวรวงศ์เธอ 

พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ตามที่จารึกใน 

พระสุพรรณบัฏว่า “พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี  

กรมหมื่นสุทธนารีนาถ”

ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย 119



ทรงพระกรุณาโปรดเกล ้ า 

โปรดกระหม ่อมให ้ เจ ้ าพนักงาน 

อา ลักษณ ์อ ่ านประกาศพระบรม 

ราชโองการสถาปนาและเฉลมิพระนาม  

พระเจ ้ าหลานเธอ พระองค ์ เจ ้ า 

พัชรกิติยาภา ตามที่จารึกในพระ 

สุพรรณบัฏว่า “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  

เจ้าฟ้าพัชรกติยิาภา นเรนทริาเทพยวด”ี๑

ทรงพระกรุณาโปรดเกล ้ า 

โปรดกระหม ่อมให ้ เจ ้ าพนักงาน 

อา ลักษณ ์อ ่ านประกาศพระบรม 

ราชโองการสถาปนาและเฉลมิพระนาม 

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสริวิณัณวรี 

นารรีตัน์ ตามทีจ่ารกึในพระสพุรรณบฏั

ว่า “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า 

สิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา”

๑ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี  

ขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายใน มีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา”

ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย1๒0



ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 

ให้เจ ้าพนักงานอาลักษณ์อ่านประกาศพระบรม 

ราชโองการสถาปนาและเฉลิมพระนาม พระเจ้าหลานเธอ 

พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ตามที่จารึกในพระ 

สุพรรณบฏัว่า “สมเดจ็พระเจ้าลกูยาเธอ เจ้าฟ้าทปัีงกร 

รัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร”

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ให้เจ ้าพนักงานอาลักษณ์อ่านประกาศพระบรม

ราชโองการเปล่ียนค�าน�าพระนาม พระเจ้าหลานเธอ 

พระองค์เจ ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และจารึกในพระ 

สุพรรณบัฏว่า “พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภา 

จุฑาภรณ ์ ”  และทรงพระกรุณา โปรด เกล ้ า 

โปรดกระหม่อมให้เจ้าพนกังานอาลกัษณ์อ่านประกาศ 

พระบรมราชโองการเปลี่ยนค�าน�าพระนาม พระเจ้า

หลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ และจารึก 

ในพระสพุรรณบฏัว่า “พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า 

อทิตยาทรกิติคุณ”

จากนั้น ทรงรับดอกไม้ธูปเทียนแพจาก 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ 

รตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึง่ทลูเกล้าฯ ถวาย 

ในนามพระบรมวงศานุวงศ์ ต่อจากนั้น พระราชทาน 

พระบรมราชวโรกาสให้พลเอก เปรม ติณสูลานนท์  

ประธานองคมนตรี เฝ ้าทูลละอองธุลีพระบาท 

ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายดอกไม้ธูปเทียนแพ  

ในนามคณะองคมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  

นายกรัฐมนตรี ในนามคณะรัฐมนตรี ทหาร ต�ารวจ  

และข้าราชการพลเรือน นายพรเพชร วิชิตชลชัย 

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในนามสมาชิก 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายชีพ จุลมนต์ ประธาน 

ศาลฎีกา ในนามข้าราชการตุลาการ พลอากาศเอก  

สถติย์พงษ์ สุขวมิล ประธานข้าราชบรพิารในพระองค์  

ในนามข้าราชบริพารในพระองค์

ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย 1๒1



ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย1๒๒



 เสด็จพระราชด�าเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตรา 
ทางสถลมารค 
วันที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๔๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ทรงเครือ่งบรมขัตตยิราชภษูติาภรณ์ ฉลองพระองค์ครยุ สายสะพายจกัรี สายสร้อยจลุจอมเกล้า  

ทรงพระมาลาเส้าสูง และทรงพระแสงขรรค์ชัยศรี เสด็จพระราชด�าเนินจากพระที่นั่งจักรพรรดิ 

พิมาน ไปยังเกยพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท เพื่อประทับพระราชยานพุดตานทอง  

เสด็จพระราชด�าเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค เพื่อให้พสกนิกร 

เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแสดงความจงรักภักดี ร่วมช่ืนชมในพระบารมีอันแผ่ไพศาลและ 

ประกาศพระบรมเดชานุภาพของพระมหากษัตริย์พระองค์ ใหม่ตามโบราณราชประเพณ ี

ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย 1๒3
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โดยเสด็จพระราชด�าเนินไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร เพ่ือถวายราชสักการะพระบรม 

ราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล 

อดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร จากนัน้ เสดจ็พระราชด�าเนนิไปยงัวดัราชบพธิสถติมหาสีมาราม 

ราชวรวหิาร เพือ่ถวายราชสกัการะพระบรมราชสรรีางคารพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

พระราชสรีรางคารสมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๗ และพระบรม

ราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แล้วเสด็จ

พระราชด�าเนินไปยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เพื่อถวายราชสักการะ

พระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมบรมกษัตริย์ 

แห่งราชวงศ์จักรี ก่อนเสด็จพระราชด�าเนินกลับพระบรมมหาราชวัง

ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย 1๒๕



 เสด็จออก ณ สีหบัญชร พสกนิกรชื่นชมพระบารม ี
วันที่ ๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น. พระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี  

นารีรัตนราชกญัญา และสมเดจ็พระเจ้าลกูยาเธอ เจ้าฟ้าทปัีงกรรัศมีโชต ิมหาวชโิรตตมางกรู 

สริิวบิลูยราชกมุาร เสด็จข้ึน ณ ท้องพระโรง พระทีน่ัง่สทุไธสวรรย์ปราสาท ในพระบรม 

มหาราชวัง โดยมีพระบรมวงศานุวงศ์ พระราชวงศ์ และองคมนตรี เฝ้าทูลละอองธุลี

พระบาทรับเสดจ็ ผู้แทนทกุหมู่เหล่าเข้าเฝ้าทลูละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชยัมงคล 

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์

ปราสาท พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยน�า 

นายอาศสิ พทิกัษ์คมุพล จฬุาราชมนตรแีละคณะกรรมการกลางอิสลาม และผู้น�าศาสนา 

ทั้งหลาย กับผู้แทนคณะพาณิชย์ ๔ คณะ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพร 

ชัยมงคล แล้วจึงเสด็จออก ณ สีหบัญชร ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ยิงปืนใหญ่ 

เฉลิมพระเกียรติ ฝ่ายละ ๒๑ นัด โดยมีพสกนิกรมารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท 

รับเสด็จอยู่เป็นจ�านวนมาก

ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย1๒๖





พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  

ในฐานะประธานคณะกรรมการอ�านวยการจัดงาน 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เปิดกรวยกระทงดอกไม ้

ธูปเทยีนแพ แล้วกราบบงัคมทลูถวายพระพรชัยมงคล 

ในนามพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิรา 

เทพยวดี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี  

นารีรัตนราชกัญญา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ  

เจ ้ าฟ ้าทีป ังกรรัศมีโชติ  มหาวชิ โรตตมางกูร  

สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จออก ณ สีหบัญชร เพื่อให้ 

ประชาชนเฝ้าถวายพระพรชัยมงคล ทุกพระองค์ 

ทรงโบกพระหัตถ์และแย้มพระสรวลให้กับประชาชน 

ที่มาชื่มชมพระบารมีอย่างเนืองแน่น 

ภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จ 

พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พร้อมด้วยพระราชธิดา 

และพระราชโอรสทั้ง ๓ พระองค์ ทรงโบกพระหัตถ์ 

ให้กบัประชาชนพร้อมๆ กนั ได้สร้างความปลืม้ปีตแิละ 

ความประทับใจแก่พสกนิกรอย่างย่ิง ต่างพากัน 

เปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” ดังกึกก้องยาวนาน

ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย1๒8



จากนั้น นายกรัฐมนตรีและประชาชนที่มา 

รอเฝ้าทลูละอองธุลพีระบาทรบัเสดจ็ในบรเิวณนัน้ 

ร่วมร้องเพลงสรรเสรญิพระบารมี ก่อนทีท่กุพระองค์ 

จะเสด็จพระราชด�าเนินไปยังพระที่นั่ งจักร ี

มหาปราสาท

ต่อมาในเวลา ๑๗.๓๕ นาฬิกา พระบาท 

สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ 

พระบรมราชินี เสด็จออก ณ ท้องพระโรงกลาง

พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระราชทานพระบรม 

ร าชว โ รกาส ให ้ คณะทู ต านุ ทู ตและกงสุ ล 

ต่างประเทศประจ�าประเทศไทย และผู ้แทน 

องค์การระหว่างประเทศในประเทศไทย เข้าเฝ้า 

ทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล

ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย 1๒9
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 พระบารมแีผ่ไพศาล เสด็จพระราชด�าเนิน
เลียบพระนครโดยขบวนพยหุยาตรา 
ทางชลมารค 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้

จดัขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนือ่งในพระราชพธีิบรมราชาภเิษก 

ตามโบราณราชประเพณ ีเพ่ือให้พสกนกิรได้เฝ้าทลูละอองธุลพีระบาท 

ถวายพระพรชัยมงคลและช่ืนชมพระบารมีในพระราชพธีิเบือ้งปลาย 

เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดย 

จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย13๒



เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว ทรงเครือ่งบรมขัตตยิราชภษิูตาภรณ์ 

สายสะพายนพรตันราชวราภรณ์ สวมสายสร้อยจลุจอมเกล้า และสมเดจ็พระนางเจ้า ฯ พระบรม 

ราชิน ีเสดจ็พระราชด�าเนนิพร้อมด้วยสมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าพชัรกติยิาภา นเรนทริาเทพยวดี  

กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี  

นารีรัตนราชกัญญา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร  

สริวิบิลูยราชกมุาร โดยรถยนต์พระทีน่ัง่จากพระทีน่ัง่อัมพรสถาน พระราชวังดสิุต ไปยังเรือนแพ 

ทีป่ระทบัรับรองบรเิวณท่าวาสุกร ีรถยนต์พระประเทยีบอัญเชญิพระพุทธปฏมิาชยัวัฒน์ รชักาลที ่๙  

น�ารถยนต์พระท่ีนัง่จากพระทีน่ัง่อัมพรสถาน พระราชวงัดุสิต ไปยังท่าวาสกุร ีทหารกองเกยีรตยิศ 

ถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
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เจ้าพนักงานราชูปโภคอัญเชิญพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ ๙ ไป

ประดิษฐานในบุษบกเรือพระที่นั่งอนันตนาคราช ที่สะพานฉนวนประจ�าท่าวาสุกรี 

เรือพระที่น่ังอนันตนาคราชเคล่ือนออกไป เรือพระท่ีนั่งอเนกชาติภุชงค์เข้าเทียบ

สะพานฉนวนประจ�าท่าวาสุกรี เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เข้าเทียบเรือพระที่นั่ง

อเนกชาติภุชงค์ไว้พร้อมแล้ว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชิน ี 

ทรงพระด�าเนนิไปยังท่าวาสกุรี ณ ทีน่ัน้ พลเอก ประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา  

เฝ้าทลูละอองธุลีพระบาทรบัเสดจ็ พลเรือเอก ลือชัย รุดดษิฐ์ ผูบ้ญัชาการทหารเรอื 

ในฐานะผูบ้ญัชาการขบวนเสดจ็พระราชด�าเนนิเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตรา 

ทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เฝ้าฯ  

กราบบังคมทลูพระกรุณารายงานจ�านวนเรอืและก�าลงัพล จากนัน้ พระบาทสมเดจ็ 

พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชด�าเนิน 

พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร  

สริวิบิลูยราชกมุาร ประทบัเรอืพระทีน่ัง่สพุรรณหงส์ออกจากท่าวาสกุรีไปตามชลวถิี 

ท้องน�้าเจ้าพระยาสู่ท่าราชวรดิฐ

ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย134
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระแสงขรรค์ชัยศรี และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประทับ 

พระราชอาสน์ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ประทับที่ 

กราบเรือพระท่ีนั่งด้านขวา ขณะนั้นทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญ 

พระบารมี ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ ๒๑ นัด

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา  

นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี  

นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปประทับพระเก้าอ้ีบนเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ตามเสด็จในขบวนพยุหยาตรา  

โดยมีพลเรอืเอก สมชาย ณ บางช้าง ผูค้วบคมุเรอืพระทีน่ัง่สุพรรณหงส์ กราบบงัคมทลูพระกรุณาขอพระราชทาน 

พระบรมราชานญุาตเคลือ่นขบวนพยหุยาตราทางชลมารค ขณะนัน้ นายกรัฐมนตรี ประธานรฐัสภา ประธานศาลฎกีา  

ส่งเสด็จบริเวณปลายฉนวนประจ�าท่าวาสุกรี
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เม่ือพร้อมแล้ว เวลา ๑๖.๒๕ นาฬิกา ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 

ให้เคลือ่นขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคออกจากท่าวาสุกรไีปตามชลวิถีท้องน�า้ 

เจ้าพระยา ชาวพนักงานประโคมกระทั่งมโหระทึก สังข์ แตรงอน แตรฝรั่ง ปี่  

และกลองชนะประจ�าเรือพระราชพิธีประโคมข้ึนพร้อมกัน ขบวนพยุหยาตราทาง 

ชลมารคเคลื่อนไปตามล�าดับ ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์ 

บรรเลงเพลงมาร์ชธงชยัเฉลิมพลตลอดระยะทางประมาณ ๔ กโิลเมตร ใช้บทเห่เรอื 

ทั้งหมด ๓ องก์ด้วยกันกึกก้องไปทั่วล�าน�้า ประกอบด้วย บทสรรเสริญพระบารมี  

(บทใหม่) บทชมเรอืขบวนและบทชมวงั ประพนัธ์โดยนาวาเอก ทองย้อย แสงสินชัย  

ขับร้องบทเห่เรือโดยนาวาเอก ณัฐวัฏ อร่ามเกลื้อ
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เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเข้าเทียบสะพาน 

ฉนวนประจ�าท่าราชวรดิฐ เจ้าพนักงานราชูปโภค 

อัญเชิญพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ ๙ จาก 

บุษบกบัลลังก์บนเรือพระที่นั่งอนันตนาคราช ไป 

ประดษิฐานบนพระราชยานถม เตรียมเข้าริว้ขบวนราบ 

ยาตราไปยังพระบรมมหาราชวัง จากนั้นเรือพระที่นั่ง 

อนันตนาคราชเคล่ือนออกไป ขณะเรือพระที่นั่ง 

สุพรรณหงส์จะเข้าเทยีบสะพานฉนวนประจ�าท่าราชวรดฐิ 

ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์ 

บรรเลงเพลงมาร์ชธงชัยเฉลิมพล 
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กระทัง่เวลาประมาณ ๑๗.๑๐ นาฬิกา เรอืพระทีน่ัง่สุพรรณหงส์ 

เข้าเทียบสะพานฉนวนประจ�าท่าราชวรดิฐ พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จ

พระราชด�าเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกร 

รัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ข้ึนสะพาน 

ฉนวนประจ�าท่าราชวรดิฐ ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ  

วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ผู้บัญชาการทหารเรือ 

ในฐานะผู้บัญชาการขบวนเสด็จพระราชด�าเนินเลียบพระนครโดย 

ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

พุทธศักราช ๒๕๖๒ เฝ้าฯ กราบบังคมทูลพระกรุณารายงาน 

จากนั้นเสด็จพระราชด�าเนินไปยังพลับพลาที่ประทับรับรอง

เรอืพระทีน่ัง่อเนกชาตภิชุงค์เข้าเทยีบเรอืพระทีน่ัง่สุพรรณหงส์ 

ที่สะพานฉนวนประจ�าท่าราชวรดิฐ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า 

พัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร  

มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี  

นารีรัตนราชกัญญา เสด็จข้ึนสะพานฉนวนประจ�าท่าราชวรดิฐ  

แล้วตามเสด็จไปเฝ้าฯ ณ พลับพลาที่ประทับรับรอง

ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย 141



ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย14๒



 เสด็จพระราชด�าเนนิโดยริว้ขบวนราบ 
เข้าสูพ่ระบรมมหาราชวงั 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชิน ี 

เสดจ็พระราชด�าเนนิพร้อมด้วยสมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าพชัรกิตยิาภา นเรนทริา 

เทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  

เจ้าฟ้าสริวิณัณวรี นารรัีตนราชกญัญา และสมเดจ็พระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทปัีงกร 

รศัมีโชต ิมหาวชิโรตตมางกรู สริวิบูิลยราชกมุาร ออกจากพลับพลาทีป่ระทบัรับรอง 

ไปยังพระที่นั่งราชกิจวินิจฉัย ณ ที่นั้น องคมนตรี นายกรัฐมนตรี และข้าราชการ 

ชั้นผู้ ใหญ่ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ แล้วเสด็จพระราชด�าเนินไปประทับ 

พระราชยานพุดตานทอง ทรงพระแสงขรรค์ชัยศรี ยาตราโดยริ้วขบวนราบไปยงั 

พระบรมมหาราชวงั มีพระราชยานถมอัญเชิญพระพทุธปฏมิาชัยวัฒน์ รัชกาลที ่๙ 

น�าริ้วขบวนราบ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  

เจ้าฟ้าพชัรกติยิาภา นเรนทริาเทพยวด ีกรมหลวงราชสารณิสิีรพิชัร มหาวชัรราชธิดา  

ทรงพระด�าเนินเข้าริ้วขบวนราบ ในฐานะราชองครักษ์ประจ�าพระองค์คู่เคียง 

พระราชยาน ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลง 

สรรเสริญพระบารมี ร้ิวขบวนราบยาตราออกจากเกยพระที่นั่งราชกิจวินิจฉัย  

ท่าราชวรดิฐ
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จากนั้น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน

ราชกัญญา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ 

มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ประทับรถยนต์พระที่นั่ง 

เสด็จไปยังพระบรมมหาราชวัง เพ่ือทรงรอรับเสด็จ ณ พระที่นั่ง 

อาภรณ์พิโมกข์ปราสาท

ริ้วขบวนราบยาตราออกจากท่าราชวรดิฐ เล้ียวซ้ายไปตาม 

ถนนมหาราช เลี้ยวขวาถนนหน ้าพระลาน เ ล้ียวขวาเข ้า 

พระบรมมหาราชวงัทางประตวูเิศษไชยศร ีประตพูมิานไชยศร ีเทยีบ 

พระราชยานพุดตานทองที่เกยพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท  

ประทับพักพระราชอิริยาบถที่พระที่นั่งราชกรัณยสภา
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ 

พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชด�าเนิน 

พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา  

นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหา 

วัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี  

นารีรัตนราชกัญญา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ  

เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลย 

ราชกมุาร ออกจากพระทีน่ัง่ราชกรณัยสภา ไปประทบั 

รถยนต์พระที่นั่งข้างประตูก�าแพงแก้ว พระที่นั่ง 

ดุสิตมหาปราสาท พร้อมด้วยรถยนต์พระประเทียบ 

อัญเชิญพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ ๙ น�า 

รถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชด�าเนินออกจาก

พระบรมมหาราชวัง กลับพระที่นั่งอัมพรสถาน 

พระราชวังดสุติ เป็นอันเสรจ็พระราชพธีิบรมราชาภเิษก 

พุทธศักราช ๒๕๖๒
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รอยพระบาทยาตรายังจารึก...
ในดวงใจของชาว กฟผ.



ดั่งดวงประทีปแห่งการพลังงาน

วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ 

เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเยือนเขื่อนภูมิพล

วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๓  

เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเยือนโรงไฟฟ้าพระนครใต้  

ครั้งแรก

วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๓  

เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเยือนโรงไฟฟ้าพระนครใต้  

ครั้งที่ ๒

วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๒  

เสด็จพระราชดำาเนินไปทอดพระเนตร 

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๔  

เสด็จพระราชดำาเนินไปทอดพระเนตร 

การก่อสร้างเขื่อนจุฬาภรณ์

๒๕๑๑

๒๕๑3

๒๕๑๒

๒๕๑๔

วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 

เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเยือน 

โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ครั้งที่ ๓

๒๕๑๕

รอยพระบาทยาตรายังจารึก...
ในดวงใจของชาว กฟผ.



ดั่งดวงประทีปแห่งการพลังงาน

วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ 

เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเยือนเขื่อนภูมิพล  

ครั้งที่ ๒

๒๕๑๘ วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๗ 

เสด็จพระราชดำาเนินไปในพิธีเปิด 

โรงไฟฟ้าพลังน้ำาห้วยกุยมั่ง

วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ 

เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเปิด 

โรงไฟฟ้าวังน้อย

๒๕๒๗ ๒๕๔๑

วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๑ 

ทรงนำามกุฎราชกุมารเรซา ปาห์ลาวี แห่งอิหร่าน

เยี่ยมชมเขื่อนภูมิพล

๒๕๒๑
วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๖ 

เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเปิดสวนสุมาลัย

ณ เขื่อนสิริกิติ์

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

ทรงประกอบพิธีเททองหล่อ

หลวงพ่อพุทธสิริสัตตราช 

(หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์) 

ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

สำานักงานใหญ่

๒๕3๖

๒๕๔๕



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระมหากรุณาธิคุณต่อ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. สืบเนื่องมาตลอด  

โดยได้เสดจ็พระราชดำาเนนิมาทอดพระเนตรกจิการของ กฟผ. ด้วย

ความสนพระราชหฤทยัตัง้แต่เม่ือครัง้ยงัทรงดำารงพระราชอิสรยิยศ 

เป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ และสมเด็จ

พระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชริาลงกรณ ฯ สยามมกฎุราชกมุาร 

ทัง้ทีเ่ป็นการเสดจ็พระราชดำาเนนิส่วนพระองค์ และเสดจ็พระราชดำาเนนิ 

แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ  

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไปในพิธีเปิดการ 

ดำาเนนิกิจการ เปิดสถานที ่หรือกิจกรรมอันเกีย่วข้องที ่กฟผ. จดัขึน้

รอยพระบาทที่เสด็จยาตราในแต่ละครานั้น ยังคงจารึกใน 

หัวใจอันปลื้มปีติของชาว กฟผ. อยู่อย่างไม่รู้ลืม ดังที่จะอัญเชิญ

มาประมวลไว้ ณ ที่นี้ เพื่อน้อมสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่ง 

องค์ผู้เป็นดั่งประทีปทองส่องทางพลังงานไทยสืบไป

ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย๑๕๒
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 เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยือนเขื่อนภูมิพล 
ในปีพุทธศักราช ๒๔๙๔ ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ รัฐบาลในขณะนั้น

มีแนวคิดที่จะสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าพลังนำ้า ที่สามารถ

นำาไฟฟ้าเข้าสู่ระบบได้อย่างรวดเร็ว จึงมีการจัดตั้ง “คณะกรรมการพิจารณา

สร้างโรงไฟฟ้าทั่วราชอาณาจักร” ข้ึน เพื่อสำารวจพื้นที่สร้างโรงไฟฟ้าทั่วประเทศ 

โดยพบว่าในลำานำ้าปิงบริเวณหุบเขาย่านรีหรือยันฮี อำาเภอสามเงา จังหวัดตาก  

มีความเหมาะสมต่อการสร้างเขื่อนเป็นอย่างยิ่ง จึงนำามาสู่การสร้าง “เขื่อนยันฮี”  

ข้ึนในปีพุทธศักราช ๒๔๙๖ และในปีเดียวกันนี้เองก็มีการตั้ง “การไฟฟ้ายันฮี” 

(กฟย.) เพื่อรับผิดชอบการสร้างเข่ือนและผลิตไฟฟ้าให้กับพื้นที่ภาคกลางและ

ภาคเหนือของประเทศ

เม่ือวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๐๐ พระบาทสมเด็จ 

พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า 

โปรดกระหม่อมพระราชทานพระปรมาภิไธยให้เป็นช่ือเข่ือนว่า “เขื่อนภูมิพล”  

และเสดจ็พระราชดำาเนนิไปทรงวางศลิาฤกษ์ เม่ือวันที ่๒๔ มิถนุายน พทุธศกัราช  

๒๕๐๔ และในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๐๗ ได้เสด็จพระราชดำาเนิน 

พร้อมด้วยสมเดจ็พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง เพื่อทรงประกอบพิธีเปิดเข่ือนและ 

ทรงกดปุ่มขนานเครื่องกำาเนิดไฟฟ้าเคร่ืองที่ ๑ เข้าระบบ และนับตั้งแต่วันนั้น  

โรงไฟฟ้าพลังนำ้าเข่ือนภูมิพลก็ได้ทำาหน้าที่ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย 

มาโดยตลอด 

ต่อมา วนัที ่๓ สงิหาคม พทุธศกัราช ๒๕๑๑ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว  

เม่ือครัง้ยังทรงดำารงพระราชอิสริยยศเป็นสมเดจ็พระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชริาลงกรณ  

ได้เสดจ็พระราชดำาเนนิไปยังเขือ่นภมูพิล จงัหวัดตาก ในโอกาสนี ้ทรงปลูกต้นสัก 

ไว้เพือ่เป็นสริิมงคล โดยมีนายเกษม จาตกิวณิช ผู้ว่าการการไฟฟ้ายันฮ ี(ช่ือตำาแหน่ง 

ในขณะนั้น) เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ 

ในปีพุทธศักราช ๒๕๑๒ การไฟฟ้ายันฮีได้ควบรวมกับรัฐวิสาหกิจ  

“การลิกไนท์” และ “การไฟฟ้าตะวันออกเฉียงเหนือ” เป็นการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย (กฟผ.)

นอกเหนือจากการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อสนองความต้องการของประเทศ

ตราบจนปัจจบุนัแล้ว ตัง้แต่ปีพทุธศกัราช ๒๕๐๗ เข่ือนภมิูพลยงัได้เร่ิมกกัเกบ็นำา้ 

และบริหารจัดการนำ้า โดยกักเก็บนำ้าในช่วงฤดูฝน เพื่อนำามาบริหารจัดการให้

เพียงพอกับความต้องการในช่วงฤดูแล้ง สามารถจัดสรรนำ้าเพื่อการเกษตรได้

กว่า ๑๐ ล้านไร่ ครอบคลุมพื้นท่ีจังหวัดตาก กำาแพงเพชร และนครสวรรค์ 

นอกจากนั้น นำ้าท่ีระบายออกจากเข่ือนยังใช้ประโยชน์ในการรักษาระบบนิเวศ 

เช่น ผลักดันนำ้าเค็มในพื้นที่บริเวณปากอ่าวไทย และเขื่อนภูมิพลยังเป็นสถานที ่

ท่องเที่ยวที่สำาคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดตากอีกด้วย

ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย ๑๕๕



 ทอดพระเนตรโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่

ทันสมัยที่สุดแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ ๕๓ หมู่ ๒ ตำาบล

บางกรวย อำาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยติดอยู่กับ กฟผ. 

สำานักงานใหญ่ มีพ้ืนที่ประมาณ ๑๑๒ ไร่ ประกอบด้วย อาคาร

ผลิตกระแสไฟฟ้า อาคารสถานีไฟฟ้าแรงสูง อาคารผลิตนำ้าใช้ ใน 

โรงไฟฟ้าและหอหล่อเย็น ส่วนพืน้ทีอี่กจำานวน ๓๔ ไร่ เป็นพืน้ทีส่เีขียว

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ เปรียบเสมือน “โรงครู” ถือเป็น 

จุดเร่ิมต้นของการพัฒนาระบบไฟฟ้าสมัยใหม่ของประเทศไทย  

โดยมีประวตัคิวามเป็นมาเคยีงคูก่บั กฟผ. ตัง้แต่ในสมัยทีเ่ร่ิมทำาการ

ก่อสร้างเขื่อนภูมิพลหรือเขื่อนยันฮ ี“การไฟฟ้ายันฮี” ถูกจัดตั้งขึ้น

มาเพ่ือดูแลการก่อสร้างและบริหารจัดการเม่ือเข่ือนแล้วเสร็จ แต่

ในระหว่างการก่อสร้างเข่ือนภมิูพล การไฟฟ้ายันฮไีด้สร้างโรงไฟฟ้า

พลังความร้อนประเภทไอนำ้าขึ้นมารองรับ ในปีพุทธศักราช ๒๕๐๒ 

ถือเป็นโรงไฟฟ้าโรงแรกที่การไฟฟ้ายันฮีสร้างข้ึน และทำาพิธีเปิด

อย่างเป็นทางการในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๐๔

ต่อมา วนัที ่๔ สิงหาคม พุทธศกัราช ๒๕๑๒ พระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัว เม่ือครั้งยังทรงดำารงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จ

พระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ เสด็จพระราชดำาเนินไปทอด

พระเนตรกจิการโรงจักรพระนครเหนอื (ชือ่เรียกในขณะนัน้) จงัหวดั 

นนทบุรี โดยมีนายเกษม จาติกวณิช ผู้ว่าการ กฟผ. ในสมัยนั้น  

และนาวาอากาศตรี กำาธน สินธวานนท์ ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการ  

(ยศและตำาแหน่งในขณะนั้น) เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ได้รับใช้สังคมไทยมายาวนานถึง  

๔๐ ปี จนถึงปีพุทธศักราช ๒๕๔๔ กฟผ. ได้ปลดโรงไฟฟ้านี้ 

ออกจากระบบ และรื้อถอนเพื่อสร้างโรงไฟฟ้าข้ึนใหม่ในพื้นที่เดิม  

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือโรงใหม่เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม  

ใช้เช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาตจิากแหล่งสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมา 

(ฝั่งตะวันตก) และแหล่งอ่าวไทย (ฝั่งตะวันออก) เริ่มก่อสร้างเมื่อ

เดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙ ทำาพิธีเปิดอย่างเป็นทางการใน

เดือนกันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๓ และตามแผนพัฒนากำาลังผลิต 

ไฟฟ้าของประเทศไทย พุทธศักราช ๒๕๔๗ - ๒๕๕๘ จึงได้มี

การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ ๒ ขึ้น ตามสถานการณ์ 

ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศที่สูงข้ึน โดยได้รับอนุมัต ิ

โครงการฯ จากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช  

๒๕๕๕ และได้จ่ายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม  

พุทธศักราช ๒๕๕๙

ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย๑๕๖
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 เสดจ็พระราชด�าเนนิ 3 ครา ไปทรงเยือนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ 

ในปีพุทธศักราช ๒๕๐๙ แหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ในประเทศไทยมีเพียง ๒ แห่ง  

คือ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือและโรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล ในขณะที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มข้ึน

อย่างรวดเร็วตามการเจริญเติบโตของบ้านเมือง กฟผ. จึงวางแผนการขยายแหล่งผลิตไฟฟ้า 

ทัง้ระบบพลังนำา้และพลงัความร้อน เพือ่ให้เกดิความม่ันคงในระบบไฟฟ้า โดยใช้ชือ่แผนการนีว่้า 

โครงการ ๕ ปี

โครงการ ๕ ปี เป็นแผนพัฒนาพลังงานไฟฟ้าในช่วงพุทธศักราช ๒๕๑๐ - ๒๕๑๔  

มีวตัถปุระสงค์เพือ่ขยายแหล่งผลิตไฟฟ้า โดยใช้โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนเป็นแหล่งผลติหลกัและ 

โรงไฟฟ้าพลงันำา้เป็นแหล่งผลติเสริมในช่วงความต้องการไฟฟ้าสูง วิธีนีช่้วยให้มีต้นทนุการผลิตตำา่ 

และมีความมั่นคงในระบบไฟฟ้าสูงสุด

โรงไฟฟ้าพระนครใต้ได้รับการบรรจุไว้ ในโครงการ ๕ ปี ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะ

รัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๑๐ และเริ่มก่อสร้างในปีเดียวกันนั้น 

โดย กฟผ. ทำาการปรับปรุงที่ดิน ๓๗๑ ไร่ ซึ่งเดิมเป็นท้องร่องสวน ตั้งอยู่ที่ตำาบลบางโปรง  

อำาเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ ห่างจากถนนสุขุมวิทไปทางทศิตะวันตกประมาณ ๗ กิโลเมตร 

แล้วจึงตัดถนนต่อไปถึงหัวงานเป็นระยะทาง ๒.๕ กิโลเมตร จากนั้นได้สร้างสะพานเขื่อนริมนำ้า 

ท่าเรือและติดตั้งปั้นจั่นสำาหรับงานก่อสร้างฐานรากของอาคารโรงไฟฟ้าเคร่ืองที่ ๑ และ ๒  

ตั้งแต่ปลายปีพุทธศักราช ๒๕๑๑

ครัน้วนัที ่๔ มกราคม พทุธศกัราช ๒๕๑๓ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว เม่ือครัง้ยังทรง

ดำารงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ ได้เสด็จพระราชดำาเนิน 

ไปทอดพระเนตรการก่อสร้างโรงจักรพระนครใต้ (ชื่อเรียกในขณะนั้น) จังหวัดสมุทรปราการ  

เป็นครั้งแรก โดยมีนายเกษม จาติกวณิช ผู้ว่าการ กฟผ. ในขณะนั้น และนาวาอากาศตรี กำาธน  

สินธวานนท์ ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการ (ยศและตำาแหน่งในขณะนั้น) เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท 

รับเสด็จ 

ต่อมา ในวันที่ ๖ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๑๓ พระองค์ได้เสด็จไปทรงศึกษาดูงานการ

ก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ เป็นครัง้ที ่๒ และเสดจ็เป็นองค์ประธานในการยก Boiler 

steam drum (อปุกรณ์ซึง่ทำาหน้าทีเ่กบ็ไอนำา้ทีไ่ด้จากการต้มนำา้ เพือ่นำาไปใช้ในกระบวนการผลิต

ไฟฟ้าต่อไป) ระหว่างการก่อสร้างโรงไฟฟ้าอีกด้วย

ในเวลานั้น โรงไฟฟ้าแห่งนี้เป็นโรงไฟฟ้าประเภทพลังความร้อนขนาดใหญ่ท่ีสุดของ

ประเทศไทย พระองค์สนพระทัยรับฟังคำาบรรยายและซักถามเกี่ยวกับการก่อสร้างและระบบ 

การทำางานของโรงไฟฟ้า โดยมีศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการ กฟผ.  

นายเกษม จาติกวณิช ผู้ว่าการ กฟผ. และนาวาอากาศตรี กำาธน สินธวานนท์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ 

ปฏิบัติการ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแบบจำาลอง 

โรงไฟฟ้าพระนครใต้

ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย ๑๕9



เม่ืองานก่อสร้างส่วนประกอบอ่ืนๆ เช่น อาคารชักนำ้า อุโมงค์

ระบายนำา้ โรงเกบ็พสัด ุอาคารสถานไีฟฟ้าแรงสูง และงานตดิตัง้อุปกรณ์

ไฟฟ้า อาทิ หม้อนำ้า อุปกรณ์สถานีไฟฟ้าแรงสูง และแผงไฟฟ้าตัดตอน 

ต่าง ๆ  แล้วเสรจ็ทัง้หมด พระบาทสมเดจ็พระมหาภมิูพลอดลุยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จ 

พระราชดำาเนนิไปทรงประกอบพิธีเปิดโรงไฟฟ้า เม่ือวันที ่๖ พฤศจกิายน  

พุทธศักราช ๒๕๑๕

ต่อมา วันที่ ๑๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว เม่ือคร้ังยงัทรงดำารงพระราชอิสริยยศเป็นสมเดจ็พระเจ้า

ลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ ได้เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเยี่ยม 

โรงไฟฟ้าพระนครใต้ เป็นครัง้ที ่๓  โดยมีนายเกษม จาตกิวณชิ ผูว่้าการ 

กฟผ. พร้อมด้วยนายสำาเริง นารถศิลป์ รองผู้ว่าการพลังความร้อน  

นาวาอากาศตร ีกำาธน สนิธวานนท์ ผู้ช่วยผูว่้าการปฏบิตักิาร และนายกมลชัย  

ภัทโรดม ผู้ช่วยผู้ว่าการก่อสร้างโครงการ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท 

รับเสด็จ โอกาสนี้ พระองค์ได้ทอดพระเนตรแบบจำาลองการทำางาน 

ของเขื่อนภูมิพลและเข่ือนสิริกิติ์ โดยมีนายสฤษดิ์ อภัยภูมินารถ  

ผู้อำานวยการฝ่ายวางแผนและโครงการ เป็นผู้กราบบังคมทูลถวาย

รายงาน

ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย๑๖0
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“ตอนนั้นผมเพ่ิงเรียนจบและเริ่มเข้ามาท�างานในการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

ตามค�าชวนของคุณพัลลภ ไกรฤกษ์ ซึ่งเป็นพนักงาน กฟผ. และเคยไปสอน 

หนงัสอืทีค่ณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ตอนผมเข้ามานัน้ 

พนักงาน กฟผ. ยังมีน้อย ประจวบกับโรงไฟฟ้าพระนครใต้ก�าลังจะเปิด 

เดนิเคร่ือง เขาถามว่ามใีครสนใจไปอยูโ่รงไฟฟ้าพระนครใต้บ้าง ผมกข็ออาสา 

“ตอนผมไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ช่วงกลางปีพุทธศักราช ๒๕๑๓ จึง

ไม่ทันตอนที่ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ เสด็จฯ ไปครั้งแรกเมื่อต้นปี ตอนเสด็จฯ 

ครั้งที่ ๒ ผมทัน เพราะเห็นมีการเตรียมพิธีให้พระองค์ท่านทรงเป็นประธาน

กดปุ่ม Boiler steam drum แต่ไม่ได้จัดเป็นพิธีใหญ่นัก ผมยังเป็นพนักงาน

ใหม่ ไม่ได้มีหน้าที่รับเสด็จ จึงท�างานตามหน้าที่ไปตามปกติเหมือนพนักงาน

คนอื่นๆ แต่ผู้บริหารระดับสูงมารอรับเสด็จกัน ผมจ�าได้ว่าพระองค์เสด็จฯ  

มาทางรถยนต์ มีทหารติดตามไม่มาก และผู้บริหารของ กฟผ. ก็ไม่มาก  

พอพระองค์เสดจ็ฯ มาถงึ ทรงขึน้ลฟิต์ตวัหน่ึงไปช้ันบน แล้วกม็คีนขึน้ลฟิต์บ้าง  

ขึ้นบันไดบ้าง กรูกันตามขึ้นไป ครั้นทอดพระเนตรเสร็จก็เสด็จฯ กลับ 

“พระองค์ท่านเสด็จฯ มาครั้งที่ ๓ เดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ 

วันนั้นเสด็จฯ ตอนเย็น เป็นวันที่ผมเข้าเวรกะดึก พระองค์เสด็จฯ เป็นการ 

ส่วนพระองค์ ผมไม่รู้เรื่องมาก่อน ส่วนผู้บริหารรู้อยู่แล้ว เพราะแต่งตัว

เรียบร้อยมารับเสด็จกันทุกคน

“ผมมีของส�าคัญส่ิงหน่ึงเป็นเหรียญที่ระลึกพิธีเปิดโรงจักรไอน�้า

พระนครใต้ ซึ่งตอนนั้นเรียกชื่ออย่างนี้ แล้วภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นโรงไฟฟ้า

พระนครใต้ เหรียญนี้ท�าแจกแขกที่มาในงานพิธีเปิด โดยในหลวงรัชกาลที่ ๙  

เสด็จฯ มาเป็นประธานเมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๑๕ ผมได้รับ 

มาหนึ่งเหรียญและเก็บรักษาไว้จนถึงทุกวันนี้”

นายวินัย ถาวรนาน อดีตผู้อำานวยการเขื่อนศรีนครินทร์ ได้รำาลึกถึง 

ช่วงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำาเนินมาท่ีโรงไฟฟ้า 

พระนครใต้ว่า
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ปัจจุบัน โรงไฟฟ้าพระนครใต้มีความมุ่งม่ันผลิตไฟฟ้าให้มีคุณภาพอย่าง

ต่อเนื่อง และสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจของ กฟผ. เพื่อสร้างนวัตกรรม

พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า ดำาเนินการผลิตไฟฟ้าอย่างม่ันคง มีประสิทธิผล 

และประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยระบบบริหารงานคณุภาพทีเ่ป็นมาตรฐานสากล โดย

มุ่งเน้นการปรับปรงุพฒันากระบวนการและการให้บรกิาร เพือ่สร้างความพงึพอใจ 

แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการควบคุมและป้องกันผลกระทบที่เกิดจาก 

การดำาเนนิงาน เช่น ด้านอากาศ (ฝุน่ เขม่า) เสียง คณุภาพนำา้ กากของเสีย และ 

การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รวมถึงการจัดการพลังงาน เพื่อลดผลกระทบต่อ 

สิง่แวดล้อมอย่างเป็นระบบ
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 ทรงเยือนเขื่อนจุฬาภรณ์ 

โครงการเขื่อนนำ้าพรม จังหวัดชัยภูมิ ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ดำาเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน  

พุทธศักราช ๒๕๑๒ กฟผ. ได้เริ่มดำาเนินการก่อสร้างเขื่อนและโรงไฟฟ้า เมื่อเดือนมกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๓ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เม่ือคร้ังยังทรงดำารงพระราชอิสรยิยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ  

เสด็จพระราชดำาเนินไปทอดพระเนตรการก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๒ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๔ โดยมีนายเกษม จาติกวณิช  

ผูว่้าการ กฟผ. ในสมัยนัน้ พร้อมด้วยนาวาอากาศตรี กำาธน สนิธวานนท์ ผูช่้วยผูว่้าการปฏบิตักิาร (ยศและตำาแหน่งในสมัยนัน้)  

เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ และนายเล็ก กาญจนผล ผู้อำานวยการฝ่ายก่อสร้างพลังนำ้า กราบบังคมทูลถวายรายงาน  

โอกาสนี้ พระองค์ได้ทรงลงพระนามและจารึกข้อความลงบนแผ่นหิน พระราชทานพรให้การก่อสร้างเขื่อนนำ้าพรมดำาเนินไป 

ด้วยความเรียบร้อย

งานก่อสร้างเขื่อนนำ้าพรมได้แล้วเสร็จและสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ เป็นต้นมา 

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จ

พระราชดำาเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จ

พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์ อัครราชกมุารี กรมพระศรสีวางควฒัน วรขัตตยิราชนาร ีไปทรงประกอบพธีิ 

เปิดเขื่อนและโรงไฟฟ้า เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๑๖ พร้อมทั้งพระราชทานพระนามสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (พระอิสริยยศขณะนั้น) ขนานนามเขื่อนว่า “เขื่อนจุฬาภรณ์”

เขื่อนจุฬาภรณ์ เป็นเขื่อนที่มีความสำาคัญมากอีกเขื่อนหนึ่งต่อการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ตัวเข่ือนมีลักษณะเป็นแบบหินถม แกนกลางเป็นดินเหนียวบดอัดทับแน่นด้วยหินและกรวด ตัวเข่ือนยาว ๗๐๐ เมตร  

สันเขื่อนกว้าง ๘ เมตร สูง ๗๐ เมตร ระดับสันเขื่อนอยู่ที่ ๗๖๓.๐ เมตรเหนือระดับนำ้าทะเลปานกลาง (รทก.) อ่างเก็บนำ้า 

มีความจุ ๑๖๓.๗๕ ล้านลูกบาศก์เมตร

ส่วนโรงไฟฟ้าตั้งอยู่บริเวณใกล้กับลำานำ้าสุ ซึ่งอยู่อีกฟากหนึ่งของตัวเขื่อน ในการผลิตไฟฟ้า กฟผ. ทำาการชักนำ้าจาก 

หน้าเข่ือนบริเวณฝ่ังซ้ายของลำานำา้ ผ่านอุโมงค์ท่ีเจาะทะลภุเูขาไปหมุนเคร่ืองกงัหันนำา้ ทีต่ัง้อยู่ในหุบเขาอีกด้านหนึง่ โรงไฟฟ้า 

ติดตั้งเครื่องกำาเนิดไฟฟ้าขนาด ๒๐,๐๐๐ กิโลวัตต์ จำานวน ๒ เครื่อง รวมกำาลังผลิต ๔๐,๐๐๐ กิโลวัตต์ ให้พลังงานไฟฟ้า 

เฉลี่ยปีละ ๕๗ ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง สามารถตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าของประชาชนได้อย่างเพียงพอ 

เขื่อนจุฬาภรณ์ เป็นเขื่อนอเนกประสงค์ที่ให้ประโยชน์ต่อการชลประทาน ช่วยระบายนำ้าเพื่อการเพาะปลูกในฤดูแล้ง 

ในพื้นที่การเกษตรตามลำานำ้าพรม ประมาณ ๕๐,๓๐๐ ไร่ และตามลำานำ้าเชิญ ประมาณ ๒๐,๘๐๐ ไร่ ขณะเดียวกัน  

อ่างเก็บนำ้าของเขื่อนเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลานำ้าจืดที่สำาคัญแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นอกจากนี ้เข่ือนจฬุาภรณ์ยังได้รบัสมญานามว่าเป็น “สวิตเซอร์แลนด์ของประเทศไทย” เนือ่งจากมีทวิทศัน์สวยงาม 

อากาศเย็นสบายตลอดปี จึงเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาพักผ่อนอีกแห่งหนึ่งของภูมิภาคอีสาน
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วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำาเนินมานั้น นาย

กติตวิฒัน์ สจุรติพงศ์ อดตีผูช่้วยผูว่้าการบำารงุรกัษา ยังจดจำาช่วงเวลานัน้ได้ 

แม้เวลาจะผ่านมาเกือบห้าทศวรรษแล้ว 

“ในหลวงรัชกาลที ่๑๐ เสดจ็ฯ เข่ือนจฬุาภรณ์ ปีพทุธศกัราช ๒๕๑๔  

ขณะนั้น ผมเป็นหัวหน้าโครงการก่อสร้างเข่ือนนำ้าพรม ซึ่งต่อมาได ้

พระราชทานชื่อว่า เขื่อนจุฬาภรณ์ ผมเป็นคนแรกที่ไปควบคุมดูแลตั้งแต่ 

เริ่มการก่อสร้าง ช่วงที่เสด็จฯ มานั้น มีพระชนมายุประมาณ ๑๙ พรรษา  

ก่อนจะทรงได้รับการสถาปนาข้ึนเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม

มกุฎราชกุมาร ในปีพุทธศักราช ๒๕๑๕

“ช่วงที่เสด็จฯ มาเป็นต้นเดือนมกราคม ยังเป็นช่วงฤดูหนาว  

โดยเฉพาะบนนั้นเป็นเขาสูง อากาศเย็น ตอนเช้าอุณหภูมิเพียงแค่ ๒ - ๓ 

องศาเซลเซียส ต้องสวมเสื้อกันหนาว พระองค์ท่านเสด็จฯ มาทาง

เฮลิคอปเตอร์ ซึ่งทาง กฟผ. ได้ท�าลานจอดไว้ แล้วเสด็จฯ ประทับรถยนต์

ขึ้นมา มีคณะผู้ใหญ่ของ กฟผ. รอเฝ้าฯ และน�าชม

“พระองค์ท่านทรงพระด�าเนินทอดพระเนตรการก่อสร้างทั้งหมด 

เป็นเวลานานเกือบหนึ่งชั่วโมง และก่อนเสด็จฯ กลับได้ทรงลงพระนามไว้

เป็นที่ระลึกบนแผ่นหินที่ผมจัดเตรียมไว้ มีความว่า 

“ต่อมา ผมได้เชิญมาแกะสลักตามข้อความและพระนามท่ีทรงลงไว้ 

และยังคงประดิษฐานอยู่ท่ีเข่ือนจุฬาภรณ์จนถึงทุกวันน้ี”

ณ ที่นี้ได้มาเยี่ยมงานก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน�้าเขื่อนน�้าพรม  

เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๑๔  

ขอให้งานก่อสร้างส�าเรจ็ลลุ่วงไปด้วยด ีและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยต่อไป  

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ 

ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย ๑๖๗



ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย๑๖๘



ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย ๑๖9



ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย๑๗0



“ก่อนที่ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ซึ่งขณะนั้นทรงเป็น

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ จะเสด็จฯ มา

ที่เขื่อนจุฬาภรณ์ เราได้รับทราบเรื่องจากส่วนกลางให้เรา 

เตรียมการต่างๆ ในการรับเสด็จ ซึ่งผมท�างานอยู ่กับ 

คุณกิตติวัฒน์ที่เขื่อนนี้มาตั้งแต่แรก ก็รับหน้าที่ในการ 

จัดเตรียมสถานที่รับเสด็จ โดยเริ่มท�าสนามลงจอด 

เฮลคิอปเตอร์ซ่ึงอยูห่่างจากเขือ่นประมาณ ๓ - ๔ กโิลเมตร  

แล้วจัดรถแลนด์โรเวอร์เป็นรถที่ประทับน�าเสด็จมาที่เขื่อน 

ส่วนผูข้บัรถถวายเป็นใครน้ันผมจ�าไม่ได้ แต่คาดว่าน่าจะเป็น

ระดับผู้ใหญ่ขึ้นไป 

“วนัทีท่่านเสด็จฯ มานัน้ ผมได้จดัเตรยีมอาหารและน�า้

ไว้ให้ทหาร ข้าราชการในท้องถิน่ และชาวบ้านในพืน้ทีท่ีม่ารอ

รับเสด็จกันพอสมควร จ�าได้ว่าพระองค์ท่านทรงพระด�าเนิน

ทอดพระเนตรการก่อสร้างด้วยความสนพระทยั โดยมผีูใ้หญ่ 

ของ กฟผ. คอยน�าเสด็จและถวายรายงาน ผมก็เดินตาม

ผู้ใหญ่อยู่ห่างๆ จนกระทั่งท่านเสด็จฯ กลับ”

นายชาตรี ระพิทย์พันธ์ วิศวกรประจำาโครงการเขื่อน

จุฬาภรณ์ในเวลานั้น เล่าว่า

ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย ๑๗๑



 เสดจ็พระราชด�าเนนิไปทรงเยอืนเขือ่นภูมิพล คร้ังที ่๒ 

วันที่ ๒๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

เม่ือครั้งยังทรงดำารงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหา 

วชิราลงกรณ ฯ สยามมกฎุราชกมุาร เสดจ็พระราชดำาเนนิไปทรงเยีย่มชมเข่ือนภมิูพล  

จังหวัดตาก โดยมีนายเกษม จาติกวณิช ผู้ว่าการ กฟผ. ในขณะนั้น พร้อมด้วย 

นาวาอากาศตร ีกำาธน สนิธวานนท์ ผูช่้วยผูว่้าการปฏิบตักิาร (ยศและตำาแหน่งขณะนัน้) 

และเรือตรีวิทย์ โพธิโยธิน ผู้อำานวยการเขื่อนภูมิพล (ในขณะนั้น) เฝ้าฯ รับเสด็จ

ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย๑๗๒



ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย ๑๗3



ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย๑๗๔



 ทรงน�าพระราชอาคันตุกะเยือนเขื่อนภูมิพล 
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วเสด็จพระราชดำาเนนิไปยังเข่ือนภมิูพลอีกคร้ัง 

เม่ือวนัที ่๖ มกราคม พทุธศกัราช ๒๕๒๑ ขณะนัน้ยังทรงดำารงพระราชอิสรยิยศเป็น

สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ ฯ สยามมกฎุราชกมุาร เพือ่ทรง

นำามกฎุราชกมุารเรซา ปาห์ลาว ีแห่งอิหร่าน (ในเวลานัน้) เสดจ็พระราชดำาเนนิไปทอด

พระเนตรเข่ือนภมิูพล จงัหวดัตาก และเสดจ็พระราชดำาเนนิเยือนจงัหวัดเชียงใหม่

คร้ันเสด็จพระราชดำาเนินถึงตึกกองบัญชาการกองทัพอากาศดอนเมือง 

แล้วประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำาเนินไปยังสนามบินที่เขื่อนภูมิพล  

อำาเภอสามเงา จงัหวดัตาก ณ ทีน่ัน้ ผูว่้าราชการจงัหวดัตาก นายเกษม จาตกิวณชิ  

ผูว่้าการ กฟผ. ในขณะนัน้ และเจ้าหน้าทีช้ั่นผู้ใหญ่ของ กฟผ. เฝ้าทลูละอองธุลพีระบาท 

รบัเสดจ็ จากนัน้เสดจ็พระราชดำาเนนิโดยรถยนต์พระทีน่ัง่ไปยังโรงจกัรเข่ือนภมิูพล 

(ช่ือเรยีกในขณะนัน้) เพือ่ทอดพระเนตรเครือ่งกำาเนดิไฟฟ้า สันเข่ือน และอ่างเกบ็นำา้  

ตลอดจนกิจการของเขื่อนภูมิพล 

ในการนี้ ได้ทรงปลูกต้นสักเป็นที่ระลึก ณ สวนดอกไม้ เสร็จแล้วเสด็จ

พระราชดำาเนินไปยังพระตำาหนักในเข่ือนภูมิพล เพื่อประทับเสวยพระกระยาหาร

กลางวัน ครั้นทรงพักผ่อนพระราชอิริยาบถตามพระราชอัธยาศัยแล้ว จึงเสด็จ 

พระราชดำาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังสนามบินที่เข่ือนภูมิพล เพื่อประทับ 

เครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำาเนินไปยังจังหวัดเชียงใหม่

ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย ๑๗๕



  ห้วยกยุมัง่ โรงไฟฟ้าแห่งมิตรภาพ
ไทย - ออสเตรเลีย 
โรงไฟฟ้าห้วยกุยม่ัง เป็นโรงไฟฟ้าพลังนำ้า 

ขนาดเล็ก ประกอบด้วยเคร่ืองกำาเนิดไฟฟ้าจำานวน  

๑ เครื่อง ขนาด ๑๐๐ กิโลวัตต์ ตั้งอยู่ที่ตำาบลหินดาด  

อำาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ห่างจากเข่ือน

วชิราลงกรณประมาณ ๓๗ กิโลเมตร

การก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งนีริ้เริม่และสนับสนนุ

โดยหอการค้าออสเตรเลีย - ไทย ซึ่งได้บริจาค 

เงินสำาหรับการก่อสร้าง เพื่อร่วมฉลองและเป็น 

ที่ระลึกในโอกาสแห่งการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ 

ครบรอบ ๒๐๐ ปี พทุธศกัราช ๒๕๒๕ โดยผูด้ำาเนนิการ 

คือ สำานักงานพลังงานแห่งชาติ 

สำานักงานพลังงานแห่งชาติได้สร้างโรงไฟฟ้า 

ท่อส่งนำ้า และฝายนำ้าล้น (ระดับเก็บกัก ๒๓๒ เมตร 

รทก.) ซึ่งท่อส่งนำ้ามีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔๐๐ 

มิลลิเมตร สำาหรับตัวฝายอยู่ห่างจากโรงไฟฟ้า

ประมาณ ๖๐๐ เมตร ระดับสูงขึ้นไป ๙๕ เมตร โดย 

กฟผ. ช่วยเดนิสายส่งขนาด ๒๒ กโิลโวลต์ ออกแบบ 

โดยบริษัท Snowy Mountains Engineering 

Corporation ประเทศออสเตรเลีย ระยะทาง ๔ - ๕ 

กิโลเมตร ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๕.๓๓ ล้านบาท 

เม่ือก่อสร้างแล้วเสร็จ สถานเอกอัครราชทูต 

ออสเตรเลียได้กราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จ 

พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

เสดจ็พระราชดำาเนนิมาเปิดโรงไฟฟ้า จงึทรงพระกรณุา 

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูหั่ว ซึง่ขณะนัน้ทรงดำารงพระราชอิสรยิยศเป็น 

สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ ฯ  

สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำาเนินแทน

พระองค์เป็นประธานในพธีิเปิดโครงการไฟฟ้าพลงันำา้ 

ห้วยกยุม่ัง เม่ือวนัที ่๒๓ เมษายน พทุธศกัราช ๒๕๒๗

ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย๑๗๖



ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย ๑๗๗



“วนัทีใ่นหลวงรัชกาลที ่๑๐ เสดจ็ฯ เปิดโรงไฟฟ้าห้วยกยุมัง่ ขณะนัน้ทรงเป็นสมเดจ็

พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกมุาร ช่วงนัน้การก่อสร้างเขือ่นเขาแหลมหรอืต่อมา

ได้รบัพระราชทานนามว่า เขือ่นวชริาลงกรณ ใกล้จะเสรจ็แล้ว ผมเป็นหวัหน้าหน่วยบรหิาร

ของโครงการเขือ่นเขาแหลม ได้รบัมอบหมายจากผูอ้�านวยการโครงการเขือ่นเขาแหลม 

ในขณะนัน้ คอื คณุสมควร วฒักกีลุ ให้ท�าหน้าทีเ่ป็นผูขั้บรถแลนด์โรเวอร์ของ กฟผ.  

ซึง่จดัเป็นรถพระทีน่ัง่ถวาย ผมขบัรถรบัพระองค์ท่านจากขบวนรถของพระองค์แล้วผมขบั 

จากตนีเขาห้วยกยุมัง่ขึน้ไปข้างบนทีต่ัง้ของโรงไฟฟ้า

“ระหว่างท่ีประทับในรถซ่ึงมีพระองค์ท่าน ราชองครักษ์ และผม พระองค์มีรับส่ัง

ถามผมนิดหน่อยว่า ใครเป็นคนท�าโรงไฟฟ้าน้ี ผมก็กราบบังคมทูลไปว่า ทางหอการค้า

ออสเตรเลีย - ไทย เขามาท�าให้เราในโอกาสฉลองกรุงเทพฯ ๒๐๐ ปี เม่ือขับถึงข้างบน  

ก็มีเจ้าหน้าท่ีเชิญเสด็จขึ้นไปที่โรงไฟฟ้า ส่วนผมไม่ได้ตามเสด็จเข้าไป มีแต่ผู้ใหญ่ 

ที่เกี่ยวข้องมารอรับเสด็จ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติจากหอการค้าฯ และบริษัท  

Snowy Mountains

“จ�าได้ว่าเสดจ็ฯ มาไม่นาน ทรงกดปุม่ท�าพธิเีปิดเสรจ็แล้ว กเ็สด็จฯ กลบั ผมก ็

ขบัรถลงมาส่งพระองค์ท่านทีข่บวนเสดจ็ ซึง่เป็นขบวนเลก็ๆ ผมจ�าไม่ได้ว่ามรีถกีค่นั 

เพราะมวัแต่ตืน่เต้น พอส่งเสดจ็แล้ว พระองค์ท่านกมี็รับสัง่ว่า ‘ขอบใจ’ เป็นคร้ังหนึง่ 

ทีถ่อืเป็นมงคลสงูสดุในชีวติของผมจรงิๆ ทีมี่โอกาสได้ถวายงานรบัใช้อย่างใกล้ชดิ”

นายเรวัตร สุวรรณกิตติ อดีตผู้อำานวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้อยู่ร่วมในเหตุการณ์วันนั้นอย่างใกล้ชิด เล่าว่า

ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย๑๗๘



ปัจจุบัน โรงไฟฟ้าห้วยกุยมั่งได้มีการปรับปรุงระบบควบคุม 

การเดนิเคร่ืองเป็นแบบอัตโนมัต ิโดยใช้อุปกรณ์ PLC (Programmable  

Logic Controller) ควบคุมการเดินเครื่อง ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าฯ  

จะเดินเครื่องในช่วงฤดูฝน ประมาณเดือนกรกฎาคม - ตุลาคมของ 

ทกุปี ช่วงเวลานอกจากนัน้จะไม่มีการเดนิเคร่ืองเนือ่งจากปรมิาณนำา้ 

มีน้อย โดยแผนกบำารุงรักษาไฟฟ้า กองบำารุงรักษาโรงไฟฟ้า เขื่อน

วชิราลงกรณ รับผิดชอบการเดินเครื่องให้ทำางานอัตโนมัติโดย 

ตั้งเวลาการเดินเครื่องตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 

๒๐.๐๐ - ๐๖.๐๐ น. วันละ ๑๐ ชั่วโมง จ่ายกระแสไฟฟ้าเข้ากับ

ระบบไฟฟ้า ๒๒ กิโลโวลต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย ๑๗9



ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย๑๘0



 สวนสุมาลัย ความงดงามที่รังสรรค์อย่างวิจิตรบรรจง 

สวนสุมาลยัเป็นสวนที ่กฟผ. สร้างข้ึนเพือ่เฉลิมพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชินนีาถ  

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ วันที่ ๑๒ สิงหาคม  

พุทธศักราช ๒๕๓๕ ด้วยตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อ กฟผ. เสมอมา นับแต่ได้พระราชทาน 

พระนามาภิไธยเป็นช่ือเข่ือนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ และได้เสด็จฯ มาประทับแรมเป็นการส่วนพระองค ์

ในเขื่อนต่างๆ ของ กฟผ. หลายครั้ง ทางเขื่อนสิริกิติ์จึงเห็นสมควรจัดสร้างสวนสุมาลัยเพื่อเทิดพระเกียรติ 

และแสดงความจงรักภักดีในโอกาสนั้นด้วย

การก่อสร้างได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๓๓ บนเนื้อที่ประมาณ ๖๐ ไร่ โดยใช้ 

งบประมาณ ๑๗,๗๕๙,๐๐๐ บาท แล้วเสร็จเม่ือวันที่ ๑๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๓๕ โดยสมเด็จ 

พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งยังทรงดำารง 

พระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำาเนินแทนพระองค์ 

มาทรงเปิดสวนสุมาลัยอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๓๖

สัญลักษณ์ของสวนสุมาลัยที่สำาคัญ ได้แก่ “ประติมากรรมสู่แสงสว่าง” ซึ่งหล่อด้วยโลหะสัมฤทธ์ิ 

เป็นรูปดอกบัวตูมชูก้านระหว่างใบบัว ๒ ใบ มีความสูงประมาณ ๖ เมตร ตั้งอยู่บนแท่นกระเบื้องสี่เหลี่ยม  

ทำาด้วยกระเบือ้งเซรามิกสนีำา้เงนิเข้ม ด้านข้างทัง้ส่ีของแท่นเขียนเป็นลวดลายผ้าทอพืน้เมืองของจงัหวดัอุตรดติถ์

ความหมายของประติมากรรมสู่แสงสว่าง คือ ดอกบัว เป็นบ่อเกิดของศิลปะ และเป็นสิ่งที่แสดงถึง 

สติปัญญา ส่วนในทางพุทธศาสนาถือว่าดอกบัวเป็นของสูง เป็นเคร่ืองหมายของการเคารพบูชา ดังเช่น 

สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอยู่ในฐานะสูงส่ง เป็นที่เคารพเทิดทูนของพสกนิกรทั้งปวง พระองค์ 

สนพระราชหฤทัยและริเริ่มส่งเสริมงานศิลปะซึ่งไม่เคยมีผู้สนใจมาก่อน ให้เป็นที่รู้จักและนิยมแพร่หลาย  

ซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะของไทยแล้ว ยังช่วยให้ราษฎรมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  

ก้านดอกบัวซึ่งชูตรงข้ึนมาจากฐานกระเบื้องสีนำ้าเงิน อันเปรียบเสมือนระดับปัญญาที่สว่างไสวแล้ว ดังที ่

พระพทุธเจ้าทรงเปรยีบเทยีบสตปัิญญาของคนเราไว้ ๔ ระดบั สอดคล้องกบัพระปรชีาสามารถและพระจรยิวตัร

ของพระองค์ท่าน

นอกจากนี้ ยังจัดทำาสวนสุขภาพ ณ สวนสุมาลัยด้วย โดยกำาหนดเป็นพื้นที่สำาหรับสร้างเสริมสุขภาพ 

พลานามัย ประกอบด้วยอุปกรณ์ออกกำาลังกายชนิดต่างๆ ซึ่งผู้ ใช้สามารถทำาการฝึกฝนได้ด้วยตนเอง

ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย ๑๘๑



นายสมบรูณ์ มณนีาวา ผูว่้าการ กฟผ. คนที ่๔ 

และดำารงตำาแหน่งในช่วงเวลาที่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเปิดสวน 

สุมาลัย ได้เล่าย้อนรำาลึกถึงเหตุการณ์ในวันนั้นว่า  

“วนันัน้พระองค์ท่านเสดจ็ฯ ไปเปิดงาน ๒ แห่ง 

โดยเสด็จฯ ไปเปิดถนนก่อน ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับ กฟผ. 

โดยตรง แต่ กฟผ. ได้ไปช่วยกรยุทางท�าถนนไปต�าบล

นางพญา ซึง่ท�ายากมาก เพราะทางขึน้เป็นป่าเขาตลอด 

เข้าใจว่าเป็นเขตวนอุทยาน เขตลุ่มน�้า เราไปช่วยใน

ระยะแรกแล้วส่งต่อให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบไป 

ด�าเนินการต่อ ในวันนั้น กฟผ. ได้เตรียมการรับเสด็จ 

ทีส่วนสุมาลัยซึง่อยู่ในความรับผิดชอบของเราโดยตรง 

ในพธีิรบัเสดจ็ นอกจากคณุอนกุลู มิง่วมิล ผูอ้�านวยการ 

เขือ่นสริกิติิแ์ล้ว ยงัมคีณุพลัลภ ไกรฤกษ์ กบัคณุอมัพร 

พงษ์ปรชีา สองท่านน้ีเป็นรองผูว่้าการ กฟผ. และคณะ 

เตรยีมก�ากบังานกนัอย่างดแีล้ว 

“เม่ือพระองค์ท่านเสดจ็ฯ มาถึง ผมกราบบงัคม

ทูลถวายรายงานถึงวัตถุประสงค์และค�าถวายสดุดี 

แล้วน�าเสด็จไปยังพื้นที่ท�าพิธีเปิด พร้อมกับทรงปลูก

ต้นไทรเพ่ือเป็นสริมิงคล จากน้ันเสด็จฯ เยีย่มชมสวน 

และท่านองคมนตรีก�าธน สินธวานนท์ ที่ตามเสด็จ

มาด้วยก็น�าเสด็จไปยังที่ประทับ พระองค์ประทับอยู่

ไม่นานนักก็เสด็จฯ กลับ”

ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย๑๘๒



นายอนุกูล มิ่งวิมล อดีตผู้อำานวยการเข่ือนสิริกิติ์ ผู้รับผิดชอบ 

การดำาเนินงานจัดเตรียมการสร้างสวนสุมาลัยมาแต่แรก เล่าว่า

“ผมได ้รับมอบหมายให ้ จัดเตรียมสถานที่ส� าหรับท�าสวน

เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ (พระอสิรยิยศ 

ขณะนัน้) ในโอกาสทรงเจรญิพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา เพราะเขือ่นนีก้เ็ป็น 

พระนามาภิไธยของพระองค์ท่าน โดยแผนกโยธาของเขื่อนด�าเนินการ 

เกี่ยวกับงานดิน คือ ปรับพื้นที่ให้พร้อมส�าหรับท�าสวน หลังจากนั้น 

คุณสุรีย ์ เหมะพรรณ์ ได้มาส�ารวจสถานที่แล้วออกแบบ ทั้งเรื่อง

ประติมากรรมประดับสวน การปลูกต้นไม้ ปูหญ้า รวมถึงการปลูกไม้ดอก 

ไม้ประดับ หลังจากที่เราเตรียมสถานที่เสร็จ การก่อสร้าง ปลูกหญ้า  

ปลูกต้นไม้ต่างๆ ก็ท�าได้อย่างรวดเร็ว

“วนัทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัเสดจ็ฯ มาทรงเปิด ยงัทรงด�ารง 

พระราชอิสริยยศเป็นสยามมกุฎราชกุมาร ผมก็เฝ้าฯ รับเสด็จ คอยดูแล 

ความเรยีบร้อยอยูบ่รเิวณนัน้”

ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย ๑๘3



ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย๑๘๔



ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย ๑๘๕



ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย๑๘๖



นายสุรีย์ เหมะพรรณ์ อดีตผู้อำานวยการฝ่าย

ออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง ซึ่งมีบทบาทสำาคัญ

ในการตัง้ช่ือสวนและจดัทำาประตมิากรรมตัง้ไว้ในสวน

สุมาลัย เล่าว่า

“สิง่ส�าคญัของการท�าสวนเฉลิมพระเกียรตส่ิวนหนึง่คอืเรือ่ง

ของชื่อ เพราะเมื่อได้ชื่อ ปรัชญาในการสร้างก็จะตามมา พอดีค�าว่า 

‘สมุาลยั’ ผดุขึน้มาในความคดิ รู้สึกว่าค�านีไ้พเราะ เม่ือได้ไปปรกึษา

อาจารย์ด�าเนิน สงัขวรรณะ ซึง่เช่ียวชาญภาษาบาลี บอกว่า สุมาลัย 

แปลว่างามอย่างมาลยั ส ุมคีวามหมายว่าด ีซึง่การจะได้มาลัยทีส่วย

ขนาดนี้ต้องตั้งใจหยิบเอาดอกไมม้าเรยีงร้อยเข้าไปอย่างเป็นระบบ 

มวีฒันธรรม มศีลิปะ ออกมาเป็นความงามอีกแบบทีไ่ม่ได้งามตาม

ธรรมชาตจิากความงามของกลบีดอกไม้ทีน่�ามาเรยีงร้อยเป็นมาลัย  

แต่เป็นความงามทีง่ามท้ังกาย วาจา และจติใจ งามจากการอบรม 

บ่มนิสัย งามพร้อมด้วยทั้งความคิด อิริยาบถ ความมีเมตตา  

เหมอืนดงัความงดงามของสมเดจ็พระบรมราชชนนพัีนปีหลวง

“ผู้คิดเรื่องประติมากรรมคือ คุณแหลมสิงห์ ดิษฐพันธุ ์ 

ซ่ึงเป็นประตมิากรเจ้าของโรงหล่อ เขาได้วาดภาพดอกบัวเหมือนกบั 

มีมือประคองอยู่มาให้ผมดู ผมก็ตกลงตามนั้น ครั้นถึงเวลาเขียน 

ค�าอธบิายเรือ่งดอกบวั ซ่ึงเราตัง้ชือ่ประตมิากรรมนีว่้า ‘สู่แสงสว่าง’  

เพราะสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงงานศิลปาชีพ ดูแล

ชวีติความเป็นอยูข่องชาวบ้าน ชบุชพูวกเขาขึน้มา จนสามารถสร้าง

ผลงานอวดนานาอารยประเทศได้อย่างน่าภาคภมูใิจ เหมอืนกบัทรง

น�าแสงสว่างมาสู่ประชาชนด้วยพระหัตถ์ทั้งสองของพระองค์ท่าน 

“ส่วนความหมายของดอกบัวมี ๓ อย่าง คือ ๑. ดอกบัว 

ในพุทธพจน์ หมายถึง การอุปมาเป็นสติปัญญาของเวไนยสัตว์ 

ทีส่ัง่สอนได้ ท�าให้บวัม ี๔ เหล่า ๒. ดอกบวัเป็นตวัแทนของศลิปะไทย  

เป็นต้นเค้าของศิลปะช้ันสูงไทยที่เก่ียวเนื่องกับชนชั้นสูงของไทย 

ระดับพระมหากษัตริย์ และ ๓. ดอกบัวเป็นดอกไม้ที่ใช้ในการบูชา 

ซึ่งการท�าสิ่งนี้เปรียบเสมือนการบูชาและเทิดพระเกียรติคุณของ

พระองค์ท่าน การมีมือก็เหมือนการกราบไหว้ยกย่อง นอกจากน้ี 

ดอกบัวยังมีกลิ่นหอมบริสุทธิ์ ใครได้กลิ่นจะชื่นใจ เปรียบเสมือน

พระบารมีของพระองค์ท่านที่ใครอยู่ใกล้ชิดก็จะสัมผัสได้ถึงความ

สงบและสบายใจ 

“สุมาลัยก็คือความงามอย่างเป็นระบบของกลีบดอกไม้ 

ท�าให้งามพร้อมสรรพย่ิงกว่าเดมิ และ ‘สมุาลยั’ ยังไปคล้องจองกบั 

พระนามของพระองค์ท่าน คือ ‘สิริกิติ์’” 

นับแต่ก ่อสร้างกระทั่งวันมหามงคลที่พระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำาเนินมาทรงเปิดอย่างเป็นทางการ  

สวนสุมาลัยยังความงดงามเคียงคู่เขื่อนสิริกิติ์มาจนตราบทุกวันนี้

ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย ๑๘๗



ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย๑๘๘



 เสดจ็พระราชด�าเนนิไปทรงเปิดโรงไฟฟ้าวงัน้อย 
โรงไฟฟ้าวังน้อยถือเป็นโครงการเร่งด่วนเพื่อรองรับนิคม

อุตสาหกรรมที่เพิ่มข้ึนในภาคกลางตอนล่าง ตั้งอยู่ที่ตำาบลวังจุฬา 

อำาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใน

หลักการให้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมวังน้อย ชุดที่ ๑ - ๓ 

เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๓๖ และคณะรัฐมนตรีรับทราบ

เมื่อวันที่ ๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๓๗ โดยผ่านความเห็นชอบตาม

กระบวนการต่างๆ ของสิ่งแวดล้อมในปีพุทธศักราช ๒๕๓๗ 

กฟผ. ได้เริ่มก่อสร้างและจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบทั้ง ๓ ชุด ในปี

พุทธศักราช ๒๕๔๐ และปีพุทธศักราช ๒๕๔๑ ตามลำาดับ

ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เม่ือครั้งยังทรงดำารง 

พระราชอิสริยยศเป็นสมเดจ็พระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ  ฯ 

สยามมกฎุราชกมุาร ได้มีพระมหากรณุาธิคณุโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 

เสดจ็พระราชดำาเนนิไปทรงเปิดโรงไฟฟ้าวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 

เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๑ โดยมีนายวีระวัฒน์ ชลายน 

ผูว่้าการ กฟผ. คนที ่๖ และนายสมบตั ิศานตจิาร ีผู้อำานวยการโรงไฟฟ้า

วังน้อย (ในขณะนั้น) เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
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นายวรีะวฒัน์ ชลายน ผูว่้าการ กฟผ. คนที ่๖ ซึง่อยู่ในตำาแหน่ง 

ในขณะนั้น ได้รำาลึกถึงเหตุการณ์ในวันนั้นว่า

“หลงัจากโรงไฟฟ้าวงัน้อยได้ด�าเนนิการเตม็รปูแบบแล้ว กฟผ. จงึท�า 

หนังสือถึงส�านักพระราชวังเพื่อกราบบังคมทูลเชิญในหลวงรัชกาลที่ ๙ 

เสดจ็ฯ มาเปิดอย่างเป็นทางการ ซึง่ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้ในหลวง 

รัชกาลที่ ๑๐ ซึ่งขณะนั้นทรงด�ารงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรม 

โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชด�าเนินแทนพระองค์ และ 

ทาง กฟผ. กไ็ด้เชิญผูว่้าการ กฟผ. ทีเ่กษยีณไปแล้วหลายท่านมาร่วมในพิธ ีเช่น  

คุณสมบูรณ์ มณีนาวา ซึ่งท่านเป็นคนท�าพิธีลงเสาเข็มเริ่มก่อสร้างเมื่อ

ปีพุทธศักราช ๒๕๓๘ โดยวันที่พระองค์ท่านเสด็จฯ รูปแบบการเตรียม 

รับเสด็จเป็นรัฐพิธี มีคุณสุวิทย์ คุณกิตติ รองนายกรัฐมนตรี (ในขณะนั้น)  

มาเป็นตัวแทนฝ่ายรัฐบาล และส�านักพระราชวังได้มาดูแลการเตรียมการ 

ให้มีความเรียบร้อย สง่างาม ซึ่งทุกอย่างก็เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ”
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“พระองค์ท่านเสดจ็ฯ มาทางเฮลคิอปเตอร์ ประมาณ ๕ โมงเยน็  

ซึ่ง กฟผ. ได้เตรียมลานจอดไว้ที่หน้าอาคารควบคุมการเดินเครื่อง  

เมื่อเสด็จฯ มาถึง ก็ทรงท�าพิธีเปิดโดยกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้ายชื่อ 

โรงไฟฟ้า แล้วทรงเจิมเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าและคล้องพวงมาลัย และ

ทรงปลกูต้นพกิลุซึง่เป็นไม้มงคล แล้วทรงพระด�าเนนิทอดพระเนตร 

โรงไฟฟ้าตามจุดต่างๆ ด้วยความสนพระทัย โดยผมท�าหน้าที ่

กราบบังคมทูลถวายรายงานถึงเรื่องการท�างานของโรงไฟฟ้า  

พระองค์ท่านมรีบัสัง่ถามว่าจ่ายไฟไปทีไ่หนบ้าง ผมได้ถวายรายงานว่า 

ใช้ในพืน้ท่ีภาคกลางทีมี่การใช้ไฟฟ้าเพ่ิมสูงขึน้ จนได้เวลาอนัสมควร 

ก็เสด็จฯ กลับ 

“ระยะเวลาผ่านมา ๒๑ ปีแล้ว ผมยังจดจ�าและประทับใจ 

ที่ได้ท�าหน้าที่ถวายรายงานในครั้งน้ัน และต้นพิกุลที่ทรงปลูก 

ก็เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ขึ้นตามกาลเวลา”

นายสมบัติ ศานติจารี ผู้ว่าการ กฟผ. คนที่ ๑๐ ได้มีบทบาท 

สำาคญัในการรบัเสดจ็ ในฐานะผูอ้ำานวยการโรงไฟฟ้าวงัน้อยในขณะนัน้  

เล่าถึงเหตุการณ์วันนั้นว่า

ในเวลาต่อมา เม่ือบ้านเมืองมีการเจริญเตบิโต 

ทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ทำาให้ความ 

ต้องการใช้ ไฟฟ้าในพ้ืนที่ภาคกลางของประเทศ 

เพิ่มสูงขึ้น กฟผ. จึงต้องเตรียมการจัดหาแหล่งผลิต 

ไฟฟ้าเพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้า และเป็น

ไปตามแผนพัฒนากำาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย  

พทุธศกัราช ๒๕๕๓ - ๒๕๗๓ (Power Development  

Plan: PDP 2010) เม่ือวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ 

พุทธศักราช ๒๕๕๔ คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ 

กฟผ. ดำาเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าวังน้อยชุดที่ ๔ 

ภายในพื้นที่เดิมของโรงไฟฟ้าวังน้อยปัจจุบัน เพื่อ

รองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มข้ึนในเขตพื้นที่

ภาคกลาง ซ่ึงการก่อสร้างแล้วเสร็จ และจ่ายไฟฟ้า

เข้าระบบตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม พทุธศกัราช ๒๕๕๗
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 พระพุทธสิริสัตตราช มิ่งมงคลของชาว กฟผ. 
พระพุทธสิริสัตตราช หรือหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ เป็นพระพุทธรูปโบราณ 

ปางสมาธิ ประทบันัง่บนขนดหางของพญาง ู๗ องค์ เหนอืองค์พระมีพญางทูัง้เจด็ 

ชูเศียร แผ่พังพานปกป้องคุ้มครองอยู่ ถือเป็นพระพุทธรูปคู่บุญบารมีหลวงปู่สอ 

พนัธุโล (พระครภูาวนากจิโกศล) แห่งวดัป่าบ้านหนองแสง ตำาบลสิงห์ อำาเภอเมือง 

จงัหวัดยโสธร ซึง่ได้จากนิมิตภาวนา เม่ือคร้ังหลวงปู่ได้ปฏบิตัธิรรมในพรรษาที ่๘  

ขึ้น ๙ คำ่า เดือน ๙

พระเกจอิาจารย์สายหลวงปู่ม่ัน ภรูทิตัโต ได้แก่ หลวงปู่มหาบวั ญาณสมัปันโน  

แห่งวดัป่าบ้านตาด หลวงปู่เทสก์ เทสรังส ีแห่งวดัหินหมากเป้ง หลวงปู่ชอบ ฐานสโม  

แห่งวัดป่าสัมมานุสรณ์ หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ แห่งวัดป่าหนองบัวบาน หลวงปู่ฝั้น  

อาจาโร แห่งวัดป่าอุดมสมพร และหลวงปู่ขาว อนาลโย แห่งวัดถำ้ากลองเพล 

ล้วนได้พิจารณาแล้ว ต่างยกย่องว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีความสำาคัญย่ิง สามารถ

ปกป้องคุ้มครองให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขแก่บ้านเมือง อีกทั้งกรมศิลปากรได้ 

พิสูจน์ยืนยันแล้วมีความเห็นว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีความสำาคัญที่สุดองค์หนึ่ง 

ในประเทศไทย

ต่อมา ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๒ ประเทศไทยประสบปัญหาเศรษฐกิจและ

ปัญหาภยัแล้ง ประชาชนคนไทยต่างได้รบัความเดอืดร้อนกนัถ้วนหน้า หลวงปู่สอ  

ซึ่งมีพระพุทธรูปคู่บุญบารมี อันได้แก่ หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ (ภายหลังหลวงปู่สอ 

ได้ถวายช่ือเป็นทางการว่า พระพุทธสิริสัตตราช ซ่ึงหมายถึง “พระพุทธรูป 

หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ ผู้ทรงเป็นสิริแห่งแผ่นดิน”) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งฝนและ

ความร่มเย็น โดยเฉพาะผู้มีคณุธรรมและบารมีธรรม สามารถกำาหนดจติอธิษฐาน 

ขอฝนให้นำ้าท่าบริบูรณ์ได้ ประกอบกับในพุทธศักราช ๒๕๔๒ เป็นปีมหามงคล 

เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพติร ครบ ๖ รอบ ควรทีป่วงพสกนกิรจกัได้แสดงความปีตชิืน่ชมโสมนสั

และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณถวายให้ประจักษ์ 

หลวงปู่สอจงึมีดำาริจดัสร้างพระพทุธสริิสตัตราชองค์จำาลองข้ึน ขนาดหน้าตกั 

๓๙ นิ้ว จำานวน ๒ องค์ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จ 

พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระบรมราชชนนี 

พันปีหลวง เพื่อพระราชทานแก่ กฟผ. อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ ณ เขื่อนภูมิพล 

จังหวัดตาก และเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย๑9๔



ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย ๑9๕



ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย๑9๖



นายวทิยา คชรกัษ์ ผูว่้าการ กฟผ. คนที ่๗ ได้เล่าถงึจดุเริม่ต้นที ่กฟผ. ได้ทำาพธีิเททองหล่อพระพทุธสิรสิตัตราช ข้ึนเป็นครัง้แรกว่า 

“จดุเริม่ต้นของการหล่อพระพทุธสริสิตัตราชจ�าลองทัง้หมด 

ต้องยกความดคีวามชอบให้คณุหญงิสรุพีนัธุ ์มณวีตั อดตีรองผู้ว่าการ

บญัชีและการเงิน ซึง่รู้จักกับหลวงปู่สอเป็นอย่างดแีละได้ทราบว่าท่าน

อยากหล่อพระและก�าลงัตามหาโรงหล่อแหลมสงิห์ของคณุแหลมสงิห์ 

ดษิฐพันธุ ์ท�าให้คณุหญงิสุรพีนัธุพ์าชาว กฟผ. ไปรูจ้กัท่าน

“ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๒ อันเป็นปีมหามงคล ในหลวง 

รชักาลที ่๙ ทรงเจรญิพระชนมพรรษาครบ ๖ รอบ หลวงปูส่อจึงอยากจะ 

สร้างพระช่วยปกป้องในหลวงรชักาลที ่๙ และคุม้ครองประเทศไทย 

จึงเกิดเป็นพระพุทธสิริสัตตราช หรือหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์จ�าลอง  

๒ องค์แรก ประดษิฐาน ณ เขือ่นภมูพิลและเขือ่นสริกิติิ ์ขนาด ๓๙ นิว้  

โดยสมเดจ็พระบรมราชชนนพีนัปีหลวงเสดจ็ฯ ไปทรงเททองหล่อที่ 

วดับวรนเิวศ ทีล่านหน้าพระอโุบสถและมปีระธานฝ่ายสงฆ์ คอื สมเดจ็ 

พระญาณสงัวรฯ อดตีพระสงัฆราชพระองค์ก่อน เมือ่วนัเสาร์ที ่ ๓  

เมษายน พทุธศักราช ๒๕๔๒

“หลังจากทรงเททองแล้ว กไ็ปหล่อท่ีโรงหล่อแหลมสงิห์ อ�าเภอ

ลาดหลุมแก้ว จงัหวดัปทมุธาน ีใช้เวลาราว ๕ เดอืน เมือ่แล้วเสรจ็ 

กไ็ด้อญัเชญิไปประดษิฐานทีเ่ขือ่นท้ัง ๒ แห่ง 

“ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๓ กฟผ. กก็ราบขออนญุาตหลวงปูส่อ 

หล่อขึน้อีก ๒ องค์ ส�าหรับอญัเชิญไปประดษิฐานทีเ่ขือ่นอบุลรตัน์  

จงัหวัดขอนแก่น กับเขือ่นจุฬาภรณ์ จังหวดัชยัภูม ิโดยคณุวรีะวฒัน์  

ชลายน ผู้ว่าการ กฟผ. ในขณะนั้นเป็นประธานในพิธีเททองที ่

ส�านักงานใหญ่ จากนั้นก็กราบขออนุญาตหลวงปู่สอ หล่อขึ้นอีก  

๒ องค์ ขนาด ๓๙ นิว้ เพือ่อญัเชญิไปประดษิฐานทีเ่ขือ่นสรินิธร  

จังหวัดอุบลราชธานี และโรงไฟฟ้าล�าตะคองชลภาวัฒนา จังหวัด 

นครราชสมีา และอกี ๑ องค์ขนาด ๑๙ นิว้ อัญเชญิไปประดษิฐาน 

ทีเ่ข่ือนน�า้พงุ จงัหวดัสกลนคร

“ต่อมา ในปีพทุธศกัราช ๒๕๔๕ ซึง่เป็นช่วงท่ีผมเป็นผู้ว่าการ 

กฟผ. ปีนัน้เป็นวาระมหามงคลท่ีสมเดจ็พระบรมราชชนนพัีนปีหลวง  

ทรงเจรญิพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา จงึได้กราบปรกึษากับหลวงปู่สอ  

จะหล่อหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์องค์ใหญ่ที่สุดขนาด ๖๙ นิ้ว ส�าหรับ 

ประดษิฐานไว้ทีส่�านกังานกลาง หรอืส�านักงานใหญ่ของ กฟผ. พร้อมกบั 

หล่อขนาด ๓๙ นิว้ อกี ๒ องค์ ส�าหรบัอญัเชญิไปประดษิฐานที่

เขือ่นศรนีครนิทร์ และเข่ือนวชริาลงกรณ จงัหวัดกาญจนบรุ ี ท่านก็

บอกว่า การทีจ่ะอญัเชญิองค์ใหญ่ทีส่ดุประดษิฐานทีส่�านกังานกลาง 

หรอืส�านกังานใหญ่ ก็จะเป็นการเผือ่แผ่ความร่มเยน็ให้คนทัง้ประเทศ

“ทาง กฟผ. ได ้ท�าเรื่องกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จ 

พระบรมราชชนนพีนัปีหลวงเสดจ็ฯ มาเป็นประธานในการเททองหล่อ  

ซึง่ก็ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้ในหลวงรัชกาลที ่๑๐ ซึง่ขณะนัน้ 

ทรงด�ารงพระราชอสิรยิยศเป็นสมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกุฎ 

ราชกมุาร เสด็จฯ แทนพระองค์ ซึง่เสดจ็ฯ มาในวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม  

พุทธศักราช ๒๕๔๕ ตอนประมาณบ่ายสี่ถึงห้าโมง ซ่ึงตอนทรง 

เททองนัน้กเ็กดิเหตอุศัจรรย์ ท้องฟ้าดยูาวเป็นเกลด็ ลกัษณะเหมือนงู  

จาก ๔ ทศิมาบรรจบกนั ซึง่หลายครัง้ทีท่�าพิธเีททอง มักจะเกิดเหตุ

อศัจรรย์ เช่น พระอาทติย์ทรงกลด หรอืมีนกมาบินอยูใ่นบริเวณนัน้

“พระองค์ท่านยังเสด็จฯ เข้ามากราบนมัสการหลวงปู่สอ  

ซึง่ท่านกไ็ด้ถวายหลวงพ่อเจด็กษัตรย์ิขนาดเท่าองค์จรงิแด่พระองค์

ท่านด้วย

“ในการหล่อหลวงพ่อเจด็กษตัรย์ิทัง้ ๓ องค์ ในครัง้นัน้ใช้ 

งบประมาณ ๓ ล้านบาท ซ่ึงเป็นเงนิจากการบรจิาคของบรรดาลกูศษิย์ 

หลวงปู่สอทัง้หมด ไม่ได้ใช้งบของ กฟผ. เลย ประกอบกับในปีนัน้  

ประเทศไทยเจอวิกฤตขาดน�้า ชาวนาท�านาล�าบาก แต่หลังจาก 

หล่อเสรจ็แล้วอญัเชิญไปประดษิฐาน คนืนัน้ฝนตกลงมามาก ท�าให้ 

ระดบัน�า้สงูขึน้ และในปีต่อมา เกษตรกรก็ท�านาได้”
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คุณหญิงสุรีพันธุ์ มณีวัต อดีตรองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน 

เล่าถึงความประทับใจในวันนั้นว่า

“ในช่วงที่พระองค์ท่านเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเทแผ่น

ทองนากเงินลงในเบ้าองค์ที่ ๑ - ๓ พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์  

สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์ ก็คอยถวายทองส่วนพระองค์

ส�าหรบัทรงหยบิมาร่วมเทในเบ้าหลอมด้วย และในช่วงทีด่ฉินัเข้าไป 

ทูลเกล้าฯ ถวายพระธาตุของพระเกจิอาจารย์หลายองค์ เช่น  

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี หลวงปู ่หลุย จันทสาโร หลวงปู่ชอบ  

ฐานสโม พระองค์ท่านกท็อดพระเนตรและรบัสัง่ถามอยูเ่ป็นเวลานาน 

ด้วยความสนพระทัยยิ่ง 

“พอถงึเวลาเสดจ็พระราชด�าเนนิกลบั ปกติจะทรงพระด�าเนนิ 

ไปขึ้นรถยนต์พระที่นั่งเลย แต่คราวนี้ทรงพระด�าเนินไปแล้วทรง 

หนัมามรีบัสัง่กบัดฉินัว่า ขอให้บารมีหลวงพ่อเจด็กษัตรย์ิช่วยเหลือ 

ประเทศชาติ”

พระพุทธสิริสัตตราช (หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์) ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ

ประจำา กฟผ. และสัญลักษณ์ของฝน ความอุดมสมบูรณ์ และความ

ร่มเย็นเป็นสุข ยังคงประดิษฐานให้ชาว กฟผ. และผู้ที่เคารพนับถือ

ได้กราบสักการะด้วยความเคารพศรัทธาตราบจนปัจจุบัน

ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย ๒0๑



 เขื่อนวชิราลงกรณ ยังประโยชน์อนันต์ 
สู่ประชาใต้ร่มพระบารม ี

รัฐบาลได้มอบหมายให้ กฟผ. ดำาเนินการก่อสร้างเข่ือน 

เขาแหลมขึ้น เพื่อปิดกั้นลำานำ้าแควน้อย ที่บ้านท่าขนุน เหนืออำาเภอ

ทองผาภูมิ ๕ กิโลเมตร ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาแม่นำ้าแควน้อยให้เกิด

ประโยชน์สงูสดุ โดยแม่นำา้แควน้อยเกดิจากการรวมตวักนัของลำานำา้ 

ใหญ่ ๓ สาย จากเทอืกเขาตะนาวศร ีเป็นเส้นกัน้พรมแดนด้านตะวนัตก

ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา โดยลำานำา้

ทั้ง ๓ สาย ได้แก่ บีคี่ใหญ่ ซองกาเลีย และรันตี ซึ่งแม่นำ้าแควน้อย

นั้น ถือเป็นแม่นำ้าสายใหญ่สายหนึ่งของประเทศไทย ไหลผ่านพื้นที่

จังหวัดกาญจนบุรีตลอดทั้งลำานำ้า โดยมีความยาวทั้งสิ้นประมาณ  

๓๙๐ กิโลเมตร และไหลไปบรรจบกับแม่นำ้าแควใหญ่ ที่ตำาบล 

ปากแพรก อำาเภอเมอืง จงัหวดักาญจนบรุ ีรวมกนัเป็นแม่นำา้แม่กลอง

จากผลการศึกษาและการสำารวจหาที่ตั้งเข่ือนในเบื้องต้น

ปรากฏว่า บริเวณเขาแหลมมีความเหมาะสมที่จะก่อสร้างเข่ือน

และโรงไฟฟ้าพลังนำ้าได้ เน่ืองจากมีความเหมาะสมทุกด้าน เช่น 

ภมูปิระเทศ ธรณวีทิยา อทุกวทิยา นเิวศวทิยาและสิง่แวดล้อม รวมทัง้ 

วศิวกรรมศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ ทำาให้แน่ใจว่าทีต่ัง้เข่ือนเขาแหลม 

มีความเหมาะสมที่จะก่อสร้างเพื่อการพัฒนาลำานำ้าแควน้อย

หลงัจากนัน้ กฟผ. ได้เริม่ดำาเนนิการก่อสร้างในปีพทุธศกัราช 

๒๕๒๒ โดยออกแบบเป็นเข่ือนประเภทหินถมดาดคอนกรีตแห่ง

แรกของประเทศไทย สันเขื่อนสูงจากฐานราก ๙๒ เมตร กว้าง ๑๐ 

เมตร ยาว ๑,๐๑๙ เมตร มีพื้นที่กักเก็บนำ้า ๓๘๘ ตารางกิโลเมตร 

และมีความจุของอ่างเก็บนำ้า ๘,๘๖๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ก่อสร้าง

แล้วเสร็จในปีพุทธศักราช ๒๕๒๗

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ

บพิตร เสด็จพระราชดำาเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีและสมเดจ็

เจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรสีวางควฒัน วรขัตตยิราชนารี ทรงประกอบพธีิ 

เปิดเขื่อน เม่ือวันพฤหัสบดีที่ ๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๒๙  

ต่อมาในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๔ ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนาม “เขื่อนวชิราลงกรณ” 

ตามพระนามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โรงไฟฟ้าเขือ่นวชริาลงกรณ เป็นอาคารคอนกรตีเสริมเหลก็  

ติดตั้งเครื่องกำาเนิดไฟฟ้า ขนาดกำาลังผลิตเครื่องละ ๑๐๐,๐๐๐  

กิโลวัตต์ จำานวน ๓ เครื่อง รวมกำาลังผลิต ๓๐๐,๐๐๐ กิโลวัตต์  

ให้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยปีละ ๗๗๗ ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง
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นายไววทิย์ แสงพานชิย์ ผูอ้ำานวยการเข่ือนวชริาลงกรณ ยังเล่าถงึประโยชน์

ของเขื่อนในด้านอื่นๆ ว่า

“โดยปกติในฤดูฝน น�้าทั้งล�าน�้าแควน้อยและแควใหญ่จะมีปริมาณมาก 

เมื่อไหลมารวมกันจะท�าให้เกิดน�้าท่วมลุ่มน�้าแม่กลองเป็นประจ�า แต่หลังจากที ่

ได้ก่อสร้างเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณแล้วเสร็จ อ่างเก็บน�้าของ 

ทัง้สองเขือ่นจะช่วยเก็บกกัน�า้ไว้เป็นการบรรเทาอุทกภยัในพ้ืนทีด่งักล่าวอย่างถาวร  

นอกจากน้ี เขือ่นวชริาลงกรณยังอ�านวยประโยชน์ในเรือ่งการผลติพลงังานไฟฟ้าด้วย”

นอกจากนี ้เข่ือนวชิราลงกรณยังสร้างคณุประโยชน์แก่ประชาชนหลายด้าน 

ได้แก่

 ด้านอุปโภคบริโภค เพือ่ให้ประชาชนสามารถใช้นำา้ในการอุปโภคบรโิภค 

ครอบคลุมพื้นท่ีในจังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี นครปฐม 

สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

 ด้านชลประทานและการเกษตร ทำาให้มีแหล่งนำา้ถาวรเพิม่ข้ึนอีกแห่งหนึง่  

เพื่อช่วยเสริมระบบการชลประทานในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเพาะปลูกใน

ฤดูแล้งจะได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น

 ด้านปรบัปรงุคณุภาพนำา้ ผลักดนันำา้เคม็และนำา้เสยีในฤดแูล้ง ก่อนหน้า 

ที่จะมีการก่อสร้างเข่ือนวชิราลงกรณ ในช่วงฤดูแล้งบริเวณปากนำ้าแม่กลองจะมี 

นำา้เคม็ไหลย้อนเข้ามาส่วนหนึง่ รวมทัง้ยังมีนำา้เสยีจากโรงงานอุตสาหกรรมบรเิวณ 

สองฝั่งแม่นำ้าแม่กลองไหลเข้ามาอีกส่วนหนึ่ง ดังนั้น การปล่อยนำ้าออกจากเขื่อน 

วชิราลงกรณเพิ่มขึ้นในฤดูแล้ง จะช่วยขับไล่นำ้าเสียและผลักดันนำ้าเค็มออกไป 

ทำาให้สภาพนำ้าในแม่นำ้าแม่กลองมีคุณภาพดีขึ้น

 ด้านการประมง อ่างเก็บนำ้าเหนือเขื่อนมีพื้นที่ ๓๘๘ ตารางกิโลเมตร 

เป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุปลาขนาดใหญ่ทีส่ำาคญั ทำาให้ราษฎรมีรายได้จากการทำาประมง

รวมแล้วปีละหลายล้านบาท 

 ด้านการท่องเที่ยว เข่ือนวชิราลงกรณเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำาคัญ  

ในแต่ละปีจะมีนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและต่างประเทศมาเย่ียมชมจำานวนมาก  

เพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามและความสงบร่มเย็นท่ามกลางธรรมชาติ

 ด้านเส้นทางคมนาคม อ่างเก็บนำ้าเข่ือนวชิราลงกรณใช้เป็นเส้นทาง

คมนาคมทางนำ้าที่สะดวกสบายของประชาชนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี 

 ด้านผลิตพลังงานไฟฟ้า โรงไฟฟ้าเข่ือนวชิราลงกรณสามารถผลิต

พลังงานไฟฟ้าจากพลงันำา้เฉลีย่ปีละประมาณ ๗๗๗ ล้านกโิลวัตต์-ชัว่โมง ทดแทน

การซื้อเชื้อเพลิงนำ้ามันผลิตพลังงานไฟฟ้าจากต่างประเทศปีละหลายล้านบาท

ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย ๒0๕



 กฟผ. น้อมสืบสานพระราชปณิธาน 

ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ อันเป็นปีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนี้ กฟผ. ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ข้ึนในหลากหลายวาระ  

เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและสืบสานพระราชปณิธานด้วยความน้อมสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ที่ทรงมีต่ออาณาประชาราษฎร์ ดังนี้

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

กฟผ. จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 

รชักาลที ่๑๐ “แผ่นดนิพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”  

เนื่ อ ง ใน โอกาสมหามงคลพระร าชพิ ธี 

บรมราชาภิเษก โดยน้อมนำาพระราชประวัติ  

พระราชพธีิบรมราชาภิเษก และพระราชกรณยีกจิ 

อันเกี่ยวข้องกับกิจการพลังงานไฟฟ้าไทย 

มาร้อยเรียงไว้อย่างสมพระเกียรติ ณ บรเิวณ 

โถงลอ็บบี ้อาคาร ท.๑๐๒ สำานกังานใหญ่ กฟผ. 

เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย๒0๖



ถวายราชสดุดี

คณะกรรมการ กฟผ. คณะผู้บริหาร และพนักงาน กฟผ.  

จำานวน ๑,๖๐๐ คน สวมเส้ือสีเหลืองจัดกิจกรรมถวายราชสดุดี 

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 

๒๕๖๒ ณ สำานกังานใหญ่ กฟผ. และพนกังานทีป่ระจำาเขต เข่ือน และ

โรงไฟฟ้าของ กฟผ. ทั่วประเทศได้ร่วมจัดพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน 

เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเฉลิมพระเกียรติพระบาท 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นศูนย์รวมใจของพสกนิกรไทย 

ทุกหมู่เหล่า

ปลกูตน้รวงผึง้เฉลมิพระเกียรติ

นายดิสทตั โหตระกติย์ ประธานกรรมการ 

กฟผ. (ในขณะนัน้) พร้อมทัง้คณะกรรมการ กฟผ. 

และผู้บริหาร ร่วมกันปลูกต้นรวงผ้ึง ซึ่งเป็น 

ต้นไม้ประจำารชักาลที ่๑๐ เพ่ือเฉลิมพระเกยีรตฯิ 

ณ บริเวณลานเสาธง สำานักงานใหญ่ กฟผ.

ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย ๒0๗



ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย๒0๘



ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติและผ้าป่าสามัคคี
เพื่อสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงส�าหรับ 
พระสงฆ์ไทย

กฟผ. มุ่งสืบสานพระราชปณิธานในการธำารงรักษาพระพุทธ

ศาสนา จึงได้จัดกิจกรรม ๑๐.๒๘ กรกฎาคม BIKE @ เข่ือน

วชิราลงกรณ เพื่อการกุศลทุนเล่าเรียนหลวงสำาหรับพระสงฆ์ไทย  

ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ เขื่อนวชิราลงกรณ  

โดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี  

กรมหลวงราชสารณิสีริิพชัร มหาวชัรราชธิดา เสดจ็ทรงเปิดกจิกรรม

และทรงจักรยานนำาคณะนักปั่นจักรยาน โดยใช้เส้นทางการปั่น

จกัรยานภายในพืน้ทีเ่ข่ือนวชิราลงกรณบนทางราบสลับกบัพืน้ทีสู่งชัน 

ตามธรรมชาติ ผ่านภูมิประเทศท่ีสวยงามและบรรยากาศร่มร่ืน 

เป็นระยะทาง ๑๐.๒๘ กโิลเมตร ซึง่เลข ๑๐ หมายถงึพระบาทสมเดจ็ 

พระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระมหากษัตรย์ิรชักาลที ่๑๐ แห่งราชวงศ์จกัรี  

และเลข ๒๘ หมายถึง วันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว

ในการนี้ นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ. ทูลเกล้า

ทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอธัยาศัย 

นายไววิทย์ แสงพานิชย์ กราบบังคมทูลเบิกผู้บริจาคเงินการกุศล

สมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำาหรับพระสงฆ์ไทยเข้ารับ

พระราชทานโล่และเหรียญที่ระลึก และผู้บริหาร กฟผ. ทูลเกล้า 

ทูลกระหม่อมถวายเหรียญที่ระลึก ฉลองพระองค์ชุด Staff (เส้ือ) 

และพระมาลาทรงจักรยาน 

นอกจากนี ้กฟผ. ยงัได้จดังานถวายผ้าป่าสามัคคี สมทบทนุ 

โครงการทนุเล่าเรียนหลวงสำาหรบัพระสงฆ์ไทย ประจำาปีพุทธศกัราช 

๒๕๖๒ โดยร่วมกับบริษัทในกลุ่ม กฟผ. และชุมชนโดยรอบ กฟผ.  

ได้ยอดบริจาคจำานวน ๑๐.๙ ล้านบาท เพื่อสมทบทุนโครงการ 

ทุนเล ่าเรียนหลวงสำาหรับพระสงฆ์ ไทยและน ้อมถวายเป ็น 

พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว เนื่องในโอกาส 

มหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา โดยมีนายแพทย์เกษม 

วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนรับมอบ

ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย ๒09



ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

เม่ือวนัที ่๒๕ กรกฎาคม พทุธศักราช ๒๕๖๒ กฟผ.  

จดักจิกรรมเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว  

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ประจำาปีพทุธศกัราช ๒๕๖๒ และกจิกรรม

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ณ ด้านหน้าป้ายเข่ือน 

วชริาลงกรณ อาคารทีท่ำาการ และบรเิวณเส้นทางจกัรยาน 

ทางแยกเข้าบ้านชงโค ซึ่งกิจกรรมบริเวณด้านหน้า 

ป้ายเขื่อนวชิราลงกรณ อาคารที่ทำาการ ประกอบด้วย  

พธีิถวายพระพรชัยมงคล เบือ้งหน้าพระบรมฉายาลกัษณ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ 

เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดี โดยดำาเนินพิธีพร้อมกับ 

กฟผ. สำานักงานใหญ่ จงัหวดันนทบรีุ ผ่านการถ่ายทอดสด 

ทางระบบ EGAT Live ไปยังหน่วยงาน กฟผ. ทัว่ประเทศ 

และร่วมกันปลูกต้นทองอุไร ๒๘ ต้น ต้นรวงผึ้ง ๒๐ ต้น 

และต้นเหลอืงอินเดยี ๒๐ ต้น รวมท้ังหมดจำานวน ๖๘ ต้น  

ณ บริเวณแปลงปลูกโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

อันเนือ่งมาจากพระราชดำาริ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ  

สยามบรมราชกุมารี เขื่อนวชิราลงกรณ

ปลูกป่า สร้าง และซ่อมฝายชะลอน�า้
เฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  

กฟผ. ร่วมกับชุมชนหมู่ที่ ๖ บ้านไร่ ตำาบลห้วยเขย่ง 

อำาเภอทองผาภมิู จงัหวดักาญจนบรุ ีและมหาวทิยาลยั

ราชภัฏกาญจนบุรี จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ  

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา 

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยมีกิจกรรมปลูกป่า 

สร้าง และซ่อมฝายชะลอนำ้า ณ บริเวณพื้นที่ลำาห้วย

เกรียงตะโก หมู่ที่ ๖ บ้านไร่ ตำาบลห้วยเขย่ง อำาเภอ

ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย๒๑0



ป่ันจักรยานและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกยีรติ

เ ม่ือวันที่  ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  

กฟผ. จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและปลูกต้นไม ้

เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐ ณ เขื่อนวชิราลงกรณ  

โดยพนักงาน กฟผ. ร่วมปั ่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ  

ระยะทาง ๒.๒๘ กิโลเมตร บริเวณเส้นทางจักรยาน

เฉลิมพระเกียรติ นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง 

เหลืองอินเดีย และทองอุไร อย่างละ ๑๒๘ ต้น รวมทั้ง 

ปล่อยปลา ณ สวนรวมฤทัย เขื่อนวชิราลงกรณ

ปลูกพืชสมุนไพรและไม้ยืนต้นเฉลิมพระเกียรติ

กฟผ. ร่วมกับอำาเภอทองผาภูมิ องค์การบริหารส่วนตำาบลห้วยเขย่ง 

สำานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) กรมป่าไม้ หน่วยป้องกัน

และพัฒนาป่าไม้ทองผาภูมิ สถานศึกษา และชุมชนบ้านไร่ จัดกิจกรรม

เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ โดยในวันที่  

๑๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จัดกิจกรรมปลูกพืชสมุนไพรและ 

ไม้ยืนต้นเนือ่งในวนัต้นไม้แห่งชาตเิฉลมิพระเกยีรต ิ ร่วมกนัปลูกพืชสมุนไพร 

๒๐,๐๐๐ ต้น และไม้ยืนต้น ๒,๐๐๐ ต้น ถดัมาในวันที ่๔ มิถนุายน พทุธศกัราช 

๒๕๖๒ ร่วมกันปลูกพืชสมุนไพร ๗,๗๐๐ ต้น และไม้ยืนต้น ๓๐๐ ต้น  

ณ ป่าชุมชนบ้านไร่ หมู่ที ่๖ ตำาบลห้วยเขย่ง อำาเภอทองผาภมิู จงัหวดักาญจนบรุี

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ

เ ม่ือวันที่  ๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒  

กฟผ. ร ่ วมกับโรงพยาบาลทองผาภู มิ  จัดกิจกรรม 

ออกหน่วยแพทย์เคล่ือนที่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ให้บริการตรวจรักษาประชาชน

ชาวตำาบลห้วยเขย่งโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย พร้อมกับจัดโครงการ

ชุมชนสัมพันธ์ ซึ่งให้บริการตัดผม กำาจัดเหาเด็กนักเรียน  

รวมทั้งมอบอุปกรณ์กีฬา ยาสามัญประจำาบ้าน และเงิน

สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านไร่ป้า 

ตำาบลห้วยเขย่ง อำาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ณ ศาลา

อเนกประสงค์บ้านไร่ป้า ตำาบลห้วยเขย่ง อำาเภอทองผาภูมิ 

จังหวัดกาญจนบุรี

ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย ๒๑๑



จิตอาสา “เราท�าความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

กฟผ. น้อมนำาพระราชปณิธานจติอาสา “เราท�าความด ีเพือ่ชาต ิศาสน์ กษัตรย์ิ” มาเป็นแบบอย่าง ส่งเสรมิให้พนกังาน 

มีจิตสาธารณะในการบำาเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ตลอดจนยึดม่ันในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  

เป็นพลเมืองที่ดี เคารพกฎหมาย และร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์สุขของคนไทย 

ตลอดไป โดยได้จัดกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น

 กฟผ. ร่วมกบัเครอืข่ายทกุภาคส่วนและประชาชนจงัหวดั

นนทบุรี รวมพลังจิตอาสาทำากิจกรรม “เราทำาความดี  

เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” บำาเพ็ญสาธารณประโยชน์  

ทำาความสะอาด และพัฒนาชุมชน วัด โรงเรียน จำานวน  

๑๐ แห่ง ในพื้นที่ใกล้เคียงสำานักงานใหญ่ กฟผ. ในวันที่ 

๒๒ กรกฎาคม พทุธศกัราช ๒๕๖๑ เพ่ือเฉลมิพระเกยีรติ

และแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ๖๖ 

พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย๒๑๒



 กฟผ. ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานีและเครือข่าย

ทุกภาคส่วน ลงพื้นที่ฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย 

ในจังหวัดอุบลราชธานี ตลอดเดือนตุลาคม  

พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยร ่วมกันทำาความ 

สะอาด ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณสถานที ่

สาธารณประโยชน์ แก้ปัญหานำ้าเน่าเสีย และ 

บริการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่ เพื่อช่วยเหลือ 

บรรเทาความเดือดร้อนประชาชนอย่างต่อเนื่อง

 กฟผ. ร่วมกับกระทรวงพลังงาน นำาห้องเรียนสีเขียว 

เสริมความรู ้ด ้านพลังงานไฟฟ้าให ้กับเยาวชน  

ในกจิกรรม “จติอาสาพลังงาน เราทำาความด ีเพ่ือชาต ิ

ศาสน์ กษัตริย์” ภายใต้ โครงการส่งเสริมและ 

สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในโรงเรียน

ทีปังกรวิทยาพัฒน์ ในพระราชูปถัมถ์ฯ ณ โรงเรียน

ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ  

ในวันที่ ๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมุ่งหวัง 

ให้ครู นักเรียน ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  

พร้อมเป็นเครือข่ายพลังงานขยายผลสู่ครอบครัว 

และชุมชนต่อไป

 กฟผ. ร่วมกับจังหวัดชุมพร สำานักงานพัฒนา

สงัคมและความม่ันคงของมนษุย์ วิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยีชุมพร และกรมอุทยานแห่งชาติ

สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดกิจกรรม “เราทำาความดี  

เพือ่ชาต ิศาสน์ กษตัริย์” ปลกูป่าชายเลน เทดิไท้ 

องค์ราชัน รวมพลังจิตอาสาปลูกป่าชายเลน  

ระหว่างเดือน กรกฎาคม - ตุลาคม พุทธศักราช  

๒๕๖๑ ฟื้นฟูพืน้ทีอุ่ทยานแห่งชาตหิมู่เกาะชมุพร 

ได้ทะลุเป้าหมาย ๑๐๐ ไร่ 
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 ผู้สนับสนุนข้อมูล 
 นายสมบูรณ์   มณีนาวา  อดีตผู้ว่าการ กฟผ.

 นายวีระวัฒน์   ชลายน   อดีตผู้ว่าการ กฟผ.

 นายวิทยา    คชรักษ์    อดีตผู้ว่าการ กฟผ.

 นายสมบัติ    ศานติจารี  อดีตผู้ว่าการ กฟผ.

 คุณหญิงสุรีพันธุ์   มณีวัต   อดีตรองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน

 นายกิตติวัฒน์   สุจริตพงศ์  อดีตผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจบำารุงรักษา

 นายอนุกูล    มิ่งวิมล   อดีตผู้อำานวยการเขื่อนสิริกิติ์

 นายสุรีย์    เหมะพรรณ์  อดีตผู้อำานวยการฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง

 นายวินัย    ถาวรนาน   อดีตผู้อำานวยการเขื่อนศรีนครินทร์

 นายเรวัตร    สุวรรณกิตติ   อดีตผู้อำานวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อม

 นายไววิทย์   แสงพานิชย์  ผู้อำานวยการเขื่อนวชิราลงกรณ

 นายชาตรี    ระพิทย์พันธ์   อดีตผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.
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 คณะที่ปรึกษา 
คณะกรรมการ กฟผ.

 นายกุลิศ   สมบัติศิริ  ประธานกรรมการ กฟผ.

 พลเอก สมศักดิ์   รุ่งสิตา   กรรมการ

 นางสาวนันธิกา  ทังสุพานิช  กรรมการ

 นายสุธน    บุญประสงค์  กรรมการ

 นายพรพจน์   เพ็ญพาส  กรรมการ

 ศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธิ์  เพียรมนกุล  กรรมการ

 นายปกรณ์    อาภาพันธุ์   กรรมการ

 นางสาวนิรมาณ   ไหลสาธิต  กรรมการ

 นายพรชัย   ฐีระเวช   กรรมการ

 นายวิบูลย์    ฤกษ์ศิระทัย  กรรมการและผู้ว่าการ กฟผ.

คณะกรรมการอ�านวยการ

 นายกิจจา    ศรีพัฑฒางกุระ  รองผู้ว่าการประจำาสำานักผู้ว่าการ

 นายจักษ์กริช   พิบูลย์ไพโรจน์  รองผู้ว่าการประจำาสำานักผู้ว่าการ

 นายบุญญนิตย์   วงศ์รักมิตร  รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

 นายพัฒนา   แสงศรีโรจน์  รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์

 นายบุญทวี   กังวานกิจ  รองผู้ว่าการประจำาสำานักผู้ว่าการ

 นายภัทรกฤช   เตชะศิกานต์  รองผู้ว่าการการเงินและบัญชี

 นายธวัชชัย   จักรไพศาล  รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง

 นายสันติชัย   โอสถภวภูษิต  รองผู้ว่าการประจำาสำานักผู้ว่าการ

 นายณัฐวุฒิ   แจ่มแจ้ง   รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า

 นายเทพรัตน์   เทพพิทักษ์  รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน

 นายเริงชัย    คงทอง   รองผู้ว่าการระบบส่ง 

 นายสุทธิชัย   จูประเสริฐพร  รองผู้ว่าการบริหาร
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 คณะท�างานจัดท�าหนังสือ

 นางฤดีมาส   ปางพุฒิพงศ์   ผู้อำานวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ 

 นางอังคณา   สุขวิบูลย์  อดีตผู้อำานวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ

 นางสาวรัชดาพร   เสียงเสนาะ  ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ-๒

 นางสาวตติยา   สาครพันธ์   ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ-๑ 

 นายโสตถิพันธุ์   คมสัน   อดีตผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ-๑

 นายอนวัช   พรหมคชสุต  หัวหน้ากองสื่อสารภายนอก

 นางชัชชญา   โจนส์   หัวหน้ากองสร้างสรรค์และผลิตสื่อเพื่อการสื่อสาร

 นางปานดวงใจ   เมธาภัทร  วิทยากรระดับ ๙

 นางเบญจมาศ   เพียรมานะกิจ  วิทยากรระดับ ๙

 นายนิตต์    บุญภิรักษ์  วิทยากรระดับ ๙

 นายวรุตม์    ถาวรนาน  หัวหน้าแผนกวิเทศสัมพันธ์และเอกสารเผยแพร่

 นายชนณสิษฐ์   โชติธนานิพิชญ์  หัวหน้าแผนกการภาพ

 นายธวัชชัย   เพิ่มประโยชน์  วิทยากรระดับ ๘

 นางสาวสุภร  เหลืองกำาจร  วิทยากรระดับ ๗

 นางสาวนวพร   มากทองมณี  วิทยากรระดับ ๖

 นางสาวบุญญรัตน์   เมธากุลชาติ  วิทยากรระดับ ๕

 นางสาวพรสุภา  ป้อมเย็น   วิทยากรระดับ ๕
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 บรรณานุกรม 
หนังสือ

การบินไทย. ๖๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, ๒๕๕๕.

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย. เขื่อนจุฬาภรณ์และโรงไฟฟ้าพลังน�้า. กรุงเทพฯ: แผนกภาพ 

 และการพิมพ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, ๒๕๑๖.

. ที่ระลึกเนื่องในวโรกาสเสด็จพระราชด�าเนินทรงประกอบพิธีเปิดโรงไฟฟ้า 

 พลังไอน�้าพระนครใต้หน่วยที่ ๑ และที่ ๒. กรุงเทพฯ: บี. เอส. โอ., ๒๕๑๕.

. ที่ระลึกเนื่องในวโรกาสเสด็จพระราชด�าเนินทรงประกอบพิธีเปิดโรงไฟฟ้าวังน้อย. 

 กรุงเทพฯ: ม.ป.พ., ๒๕๔๑.

. รอยทางคนสร้างไฟ ๔ ทศวรรษโรงไฟฟ้าพระนครใต้. กรุงเทพฯ: พิมพ์ดี, ๒๕๕๕.

วารสาร

สำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี. วารสารไทยคู่ฟ้า. (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒), ๑ - ๓๐. 

เว็บไซต์

กรมประชาสัมพันธ์ (www.prd.go.th)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (www.egat.co.th)

เขื่อนสิริกิติ์ (http://www.sirikitdam.egat.com)

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ (www.phralan.in.th)
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ประทีปทองส่องทางพลังงานไทย
จัดท�ำโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

๕๓ หมู่ ๒ ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางกรวย นนทบุรี ๑๑๑๓๐
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