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สารจากผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน�้า

แสดงความยินดีเนื่องในวาระครบรอบ 30 ปี โรงไฟฟ้าเขื่อนวชิราลงกรณ

เขื่อนวชิราลงกรณ : มหานทีแห่งเทือกเขาตะนาวศรี

	 จ�ำได้ว่ำวนัแรกท่ีเดินทำงมำปฏบัิติงำนท่ีเขือ่นวชิรำลงกรณในฐำนะผูอ้�ำนวย
กำรเขื่อน	 พอมำถึงปำกทำงเข้ำเขื่อนก็ให้ควำมรู้สึกตื่นตะลึง	 และแปลกหูแปลกตำ
เป็นอย่ำงย่ิง	 เพรำะตรงปำกทำงเข้ำเข่ือนทำงด้ำนซ้ำยมือ	 มีสวนเฉลิมพระเกียรติ	
72	พรรษำ	แลดูงดงำมยิ่งใหญ่อลังกำร	ซึ่งยังไม่เคยปรำกฎให้เห็นมำก่อน	แสดงว่ำ
นำนพอสมควรที่เรำไม่ได้มำเยือนเขื่อนแห่งนี้	 จึงไม่รู้ว่ำมีสวนเฉลิมพระเกียรติ	72	
พรรษำเกิดขึ้น	ตั้งแต่เมื่อไหร่

	 ช่วงเริม่ปฏบิตังิำนใหม่ๆ	ได้ตัง้ใจไว้ว่ำจะมำเตมิเตม็ในส่วนทีเ่ข่ือนแห่งนีย้งัมี
ไม่ครบถ้วน	สิง่แรกทีต้่องกำรท�ำ	กค็อื	กำรจดักจิกรรมเสรมิสร้ำงพลังร่วม	:	Synergy	
ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นกำรสร้ำงกำรท�ำงำนเป็นทีม	(Team	Building)	 และถ้ำจะให้กิจกรรม
สัมฤทธิ์ผล	ก็ต้องไปจัดกิจกรรมนอกสถำนที่	เพื่อสลัดครำบของ	กฟผ.	ออกไป

	 ครั้งแรกก็เลือกได้ท่ี	 ฐำนทัพเรือสัตหีบ	 เนื่องด้วยมีควำมคุ้นเคยส่วนตัว	
สำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยด้ำนท่ีพักได้	 แต่ก่อนจะไปก็มีเสียงบ่นต่ำงๆนำนำ	 บอกว่ำจัด
ท�ำไมไกลก็ไกล	สิน้เปลอืงค่ำใช้จ่ำยเปล่ำๆ	(โดยปกตจิะเลือกจัดวันศุกร์-เสำร์-อำทติย์	
เพ่ือให้กระทบกับงำนประจ�ำน้อยที่สุด)	 แต่พอกิจกรรมครั้งแรกจบลง	 มีค�ำถำม
ตำมมำทันทีว่ำ	 เมื่อไหร่จะจัดอีก	 และคนเคยไปแล้วไปอีกได้ไหมท�ำให้แอบภูมิใจ 
นิดๆ	ว่ำ	กิจกรรมเหล่ำนี้ท�ำให้คนที่ยังไม่เคยสัมผัส	อยำกรู้อยำกเห็น	และอยำกเข้ำ
ร่วมกิจกรรม	ซึ่งหลังจำกนั้นรุ่นที่	2	รุ่นที่	3	ก็ตำมมำ

	 หลังจำกพัฒนำทีมงำน	(Team	Building)	แล้ว	ก็มำต่อยอดด้วยกำรพัฒนำ
ด้ำนจิตใจ	 โดยกำรพำผู้ปฏิบัติงำนตั้งแต่ระดับ	8	 ขึ้นไปไปปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อ 
มิตซูโอะ	 แห่งวัดสุนันทวรำรำม(สำขำวัดหนองป่ำพง)ท่ีอ�ำเภอไทรโยค	 โดยใช้เวลำ 
วนัศุกร์-เสำร์-อำทติย์	เช่นกนั	ทัง้นีก้เ็พือ่ให้บคุลำกรของเข่ือนก่อนทีจ่ะก้ำวข้ึนไปเป็น
ผู้บริหำรในระดับต่ำงๆ	ได้มีกำรขัดเกลำจิตใจก่อน	และก็เช่นเดิม	ก่อนไปเข้ำค่ำยก็
มีกำรอิดออดไม่อยำกไป	 บำงคนก็บอกว่ำมีโรคประจ�ำตัวนั่งนำนๆ	 ไม่ได้	 บำงคน 
ก็บอกว่ำไปปฏิบัติงำนต่ำงจังหวัดกลับมำร่วมกิจกรรมไม่ทัน	 สุดท้ำยก็ต้องเปิดให ้
ทุกคนที่สนใจเข้ำร่วมกิจกรรมไม่ว่ำระดับใด	 ผลกำรจัดกิจกรรมครั้งนี้ปรำกฏว่ำ 
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หลงัจำกกลบัมำเขือ่น	ค�ำสอนของหลวงพ่อมติซูโอะ	ดงัล่ันเข่ือน	“ต้องมสีติ	๊หำยใจเข้ำ
ลึกๆ	หำยใจออกยำวๆ	”พูดล้อเลียนกันจนติดปำก	ฟังดูเป็นที่ครื้นเครง		สนุกสนำน		
และหลังจำกนั้นก็มีรุ่น	2	รุ่น	3		ตำมมำอีกเหมือนเดิม

	 อีกสิ่งหนึ่งที่อยำกจะพูดถึงก็คือ	 กำรพัฒนำคุณภำพงำน	QCC	 ซึ่งเป็น 
ครั้งแรกที่มำท�ำงำนท่ีเข่ือนน้ี	 ก็ได้รับรำงวัลสถำนประกอบกำรดีเด่น	 ด้ำนควำม
ปลอดภัย	 อำชีวอนำมัย	 และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน	 ระดับประเทศ	 ปีที่	10	
ติดต่อกัน	เป็นโรงไฟฟ้ำพลังน�้ำแห่งแรกของ	กฟผ.	ที่ได้รับรำงวัล	10	ปีซ้อน	(ควบคู่
ไปกับโรงไฟฟ้ำน�้ำพอง	 ที่เป็นประเภทพลังควำมร้อนที่ได้รับรำงวัล	10	 ปี	 ซ้อน 
เช่นกัน)	 จำกรำงวัลอันทรงคุณค่ำครั้งนี้ได้จัดท�ำเสื้อสถำนประกอบกิจกำรดีเด่น	 
10	ปีติดต่อกัน	(Safety	shirt)	 มอบเป็นของขวัญแก่ผู้ปฏิบัติงำน	พนักงำนสัญญำ 
จ้ำงพิเศษ	 ลูกจ้ำงจ้ำงเหมำ	 ไม่ว่ำมอญ	 พม่ำ	 กะเหรี่ยง	 ได้เสื้อทุกคนบุคคลเหล่ำ
นี้ล้วนเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังควำมส�ำเร็จอันยิ่งใหญ่	 ซึ่งก็ได้ผลเกินคำดเพรำะเมื่อมี
กจิกรรมท่ีไหน	เช่น	กจิกรรมปลกูป่ำ	กจิกรรมจติอำสำต่ำงๆ	ผูป้ฏิบตังิำนทุกคน	รวม
ทั้งพนักงำนสัญญำจ้ำงพิเศษ	 	 ลูกจ้ำงจ้ำงเหมำ	 สวมใส่เสื้อสถำนประกอบกิจกำรดี
เด่น	10	ปีติดต่อกัน		ไปร่วมกิจกรรมกันอย่ำงพร้อมเพรียงซึ่งเสื้อรุ่นนี้ใช้สีส้ม(เหลือง 
ผสมแดง)	ดงันัน้เมือ่มกีจิกรรมท่ีไหนจะเห็นพลงัสส้ีมเดนิเตม็งำนไปหมด	เรยีกว่ำส้ม
ทั้งแผ่นดินก็ว่ำได้	โดยเฉพำะงำนคุณภำพ	QCC	ทั้งผู้น�ำเสนอผลงำนและกองเชียร์
จะสวมใส่เสื้อสีส้มกันหมด	เป็นกำรข่มขวัญคู่แข่งไปในตัวอีกด้วย

	 ถ้ำพูดถึงกิจกรรมคุณภำพ	QCC	 ก็มีเรื่องมำพูดอีกคือ	 เพื่อสร้ำงแรงจูงใจ
ให้กับผู้ปฏิบัติงำน	ก็จะออกนโยบำยว่ำกลุ่ม	QCC	กลุ่มไหนสำมำรถน�ำเสนอผลงำน
ผ่ำนเข้ำไปสู่รอบ	ชฟน.	ได้	จะให้รำงวัลไปดูงำนต่ำงประเทศ	(ลำว)	ก็จะสร้ำงควำม
ฮอืฮำให้กบัผูป้ฏบิตังิำนเป็นอย่ำงยิง่	เพรำะส่วนใหญ่ผูป้ฏบิตังิำน	ไม่ค่อยได้มโีอกำส
ได้ไปดูงำนในต่ำงประเทศกัน	แม้แต่ประเทศลำวก็ไม่ได้มีโอกำส	(จัดว่ำเป็นดินแดน
หลังเขำจริงๆ)	หลังจำกประกำศนโยบำยออกไป	กลุ่มต่ำงๆก็เร่งท�ำผลงำนกันอย่ำง
ยกใหญ่	จนได้ผ่ำนเกณฑ์ไปดูงำนต่ำงประเทศ	(ลำว)	หลำยกลุ่ม	และมีบำงกลุ่มที่ได้
ผ่ำนทะลไุปจนถงึระดบัต่ำงประเทศ	นบัว่ำเป็นกำรน�ำควำมภำคภมูิใจ	มำสูช่ำวเขือ่น
วชิรำลงกรณได้อย่ำงดียิ่ง	

	 นอกจำกนี้ในช่วงปฏบัิตงิำนอยูเ่ขือ่นวชริำลงกรณยงัมคีวำมบงัเอญิอกีอย่ำง	
หรือจะเรียกว่ำเป็นควำมโชคดีก็ได้	อยู่ๆผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดกำญจนบุรีที่ย้ำยมำแทน
คนเก่ำ	 กลับกลำยเป็นเพ่ือนท่ีเคยเรียนหนังสือด้วยกัน	 เลยท�ำให้กำรประสำนงำน
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ระหว่ำงเขื่อนวชิรำลงกรณกับจังหวัดกำญจนบุรีแน่นแฟ้นยิ่งข้ึน	 โดยเฉพำะปัญหำ
ข่ำวลือเรื่องแผ่นดินไหว	เขื่อนแตก	เขื่อนพัง	หำกเกิดแผ่นดินไหวที่ไหนในโลกใบนี้	
นักวิชำกำรอิสระและสื่อต่ำงๆ	มักจะออกข่ำวเรื่องเขื่อนแตก	เขื่อนพัง	ผู้ว่ำรำชกำร
จงัหวดักำญจนบรุท่ีำนน้ีจะต้ังโต๊ะแถลงข่ำว	ชีแ้จงข้อมลูข่ำวสำรให้ทำงเรำทันท	ี	โดย
ท่ำนจะเป็นผู้แถลงข่ำวด้วยตนเอง	 เพรำะท่ำนมีพ้ืนฐำนควำมรู้ด้ำนวิศวกรรมโยธำ 
อยูแ่ล้ว	กำรแถลงข่ำวจงึเกิดควำมน่ำเชือ่ถือยิง่ขึน้	จะเหน็ว่ำจำกช่วงนัน้จนถงึปัจจุบัน	
ข่ำวลือเกี่ยวกับแผ่นดินไหว	เขื่อนแตก	เขื่อนพังจะมีน้อยมำกหรือเงียบหำยไปเลย

	 อีกเรื่องหนึ่งบนควำมภำคภูมิใจ	 ที่อยำกจะเล่ำให้ฟังก็คือว่ำ	 เข่ือนวชิรำ 
ลงกรณเป็นผู้ปิดทองหลังพระ	 หลำยท่ำนจะยังไม่ทรำบว่ำ	 เขื่อนวชิรำลงกรณเป็น
ส่วนหน่ึงท่ีอยู่เบือ้งหลังของกำรได้สร้ำงโรงไฟฟ้ำพระนครเหนอืชดุท่ี	1	และโรงไฟฟ้ำ
วังน้อย	ชุดที่	4	เพรำะในช่วงแรกๆ	ฝ่ำยชุมชนสัมพันธ์โครงกำรจะน�ำผู้น�ำชุมชนชำว	
อ�ำเภอบำงกรวย	 และอ�ำเภอวังน้อย	 ไปดูงำนและเยี่ยมชมกิจกำรของ	 กฟผ.	 และ 
พักแรมท่ีเขื่อนวชิรำลงกรณอย่ำงต่อเนื่อง	 บำงครั้งได้มีโอกำสไปต้อนรับคณะ 
พลังมวลชนต่ำงๆ	 โดยเฉพำะพลังมวลชนจำกอ�ำเภอบำงกรวย	 ซึ่งน�ำโดยนำยก
เทศมนตรีต�ำบลบำงกรวย	 ซ่ึงท่ำนให้กำรสนับสนุนสร้ำงโรงไฟฟ้ำพระนครเหนือ 
อย่ำงเตม็ที	่และเรำกถ็อืโอกำสหำเสยีงให้ท่ำนด้วย		โดยได้จบัไมค์ประกำศว่ำหำกพีน้่อง 
ชำวบำงกรวยอยำกมำเที่ยวเขื่อนบ่อยๆ	ขอให้พี่น้องชำวอ�ำเภอบำงกรวย	เลือกท่ำน
เป็นนำยกฯ	ตลอดไป	ปรำกฎว่ำเสยีงปรบมือกรำวลัน่ห้องประชุม	สร้ำงควำมปล้ืมปิติ
ยินดีให้แก่ท่ำนนำยกฯ	เป็นอย่ำงมำก		และด้วยอำนิสงส์ของกำรมำดูงำนของกลุ่ม
ต่ำงๆ	เหล่ำนี้		ท�ำให้ทำงเขื่อนวชิรำลงกรณได้รับอนุมัติงบสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์
หลงัใหม่	ทดแทนหลงัเก่ำทีมี่อำยใุช้งำนมำมำกกว่ำ		25		ปี		เพือ่รองรบัภำรกจิส�ำคญั
ต่ำงๆ		นบัว่ำเป็นควำมภำคภมูิใจอกีครัง้ที่ได้มอบสมบตัช้ิินส�ำคญัไว้เป็นมรดกแก่ชำว
เขื่อนวชิรำลงกรณสืบไป

	 ในโอกำสที่เขื่อนวชิรำลงกรณจะมีอำยุครบรอบ	30	ปี	ในเร็วๆ	นี้	(วันที่		9	
มกรำคม	2559)	 	 ก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงควำมยินดีกับเข่ือนแห่งนี้ท่ีรับใช้พี่น้อง
ประชำชนชำวจงัหวดักำญจนบรุ	ี	และประเทศชำตมิำยำวนำน		ต้องขอขอบคณุพีน้่อง
ชำวเขื่อนวชิรำลงกรณที่ดูแลเขื่อนและโรงไฟฟ้ำให้มีควำมมั่นคง	แข็งแรง	ปลอดภัย
และใช้งำนได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ	ตลอดระยะเวลำกว่ำ	29	ปี		พีน้่องชำวเข่ือนได้สร้ำง
ผลงำนไว้มำกมำย		ไม่ว่ำจะเป็นสถำนประกอบกำรดีเด่นด้ำนควำมปลอดภัยฯ	15	ปี
ตดิต่อกนั	มรีะบบมำตรฐำนสำกลครบถ้วน		ดูแลพีน้่องชุมชนรอบเข่ือนและโรงไฟฟ้ำ
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เป็นอย่ำงดี	จนได้รับรำงวัล	และใบประกำศมำกมำย	อำทิ	เช่น	ใบรับรองCSR-DIW,	
Green	Industry	Level	4	น�ำร่องในกำรเป็นโรงไฟฟ้ำต้นแบบ	(Model	Plant)	ของ 
สำยงำนพลงัน�ำ้และน�ำร่องในกำรยืน่ขอใบรบัรองรำงวลัคณุภำพแห่งชำต	ิ(TQA)		ทัง้นี	้	
เพ่ือให้เป็นหน่วยงำนน�ำร่องในกำรเป็นองค์กรทีม่สีมรรถนะสูง		ในระดบั	Global	Top	
Quartile	และคำดหวังว่ำเขื่อนวชิรำลงกรณแห่งนี้จะมีอำยุยืนยำวเกิน		100	ปี	สร้ำง
คุณประโยชน์ให้แก่พี่น้องชำวจังหวัดกำญจนบุรี	 	 โดยเฉพำะชำวอ�ำเภอทองผำภูม	ิ
ให้มีควำมเป็นอยู่ดี	 กินดี	 มีคุณภำพชีวิตที่ดี	 เป็นที่พึ่งพำอำศัยของเกษตรกรพี่น้อง
ประชำชนลุม่น�ำ้แควน้อยและลุม่น�ำ้แม่กลองสร้ำงควำมสุขให้แก่พีน้่องประชำชนชำว
ไทย		เป็นทะเลสำบน�ำ้จดืแห่งภำคตะวนัตกทีส่วยงำมเปรยีบประดจุดงั	“มหำนทแีห่ง
เทือกเขำตะนำวศรี”	ตลอดไป

 สวัสดี

  (นายณัฐจพนธ์  ภูมิเวียงศรี)
  ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน�้า
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สารจากผู้อ�านวยการเขื่อนวชิราลงกรณ 

แสดงความยินดีเนื่องในวาระครบรอบ 30 ปี รัฐพิธีเปิดเขื่อนวชิราลงกรณ

	 เนือ่งในโอกำสครบรอบ	30	ปี	รฐัพธิเีปิดเขือ่นวชริำลงกรณ	วันที	่9	มกรำคม	
2559	ผมขอส่งควำมปรำรถนำด	ีมำยงัพีน้่องชำวเขือ่นวชิรำลงกรณ	ทกุท่ำน	ทีเ่ขือ่น
วชิรำลงกรณ	แห่งนี้เจริญเติบโต	และมั่นคง	อย่ำงยั่งยืนมำจนถึงทุกวันนี้

	 ขอขอบคณุ	อดตีผูอ้�ำนวยกำรเขือ่นวชริำลงกรณทกุท่ำน	อดตีผูบ้รหิำร	และ
อดีตผู้ปฏิบัติงำนเขื่อนวชิรำลงกรณ	 ที่ผ่ำนมำได้มีส่วนร่วมวำงรำกฐำน	 และมีกำร
พัฒนำกำรท�ำงำนให้เป็นระบบเป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชน

	 ตลอดระยะเวลำ	30	ปี	เขือ่นวชริำลงกรณ	ได้มกีำรพฒันำและเจรญิก้ำวหน้ำ
อย่ำงต่อเน่ืองต้ังแต่ปี	2529	 จนถึงปัจจุบัน	 เขื่อนวชิรำลงกรณได้เอื้อประโยชน์
นำนัปกำร	 มีควำมร่วมมือด้ำนกำรบริหำรจัดกำรน�้ำที่ดี	 เพื่อกำรอุปโภคและบริโภค	
และรักษำระบบนิเวศน์	รวมทั้งสำมำรถผลิตไฟฟ้ำเพื่อเสริมระบบไฟฟ้ำของประเทศ
ให้มคีวำมมัน่คง	นอกจำกนีเ้ขือ่นวชริำลงกรณยงัมกีำรด�ำเนนิงำนทีเ่ป็นมติรกบัชุมชน
และสิง่แวดล้อม	โดยได้ใส่ใจดแูลสงัคม	และจดักจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์กบัสังคมและ
ชุมชนรอบเข่ือนวชิรำลงกรณ	 ในโครงกำรส่งเสริมควำมเข้ำใจและควำมมั่นใจของ
ชมุชนในกำรสบืสำนประเพณลีำนบ้ำนลำนวฒันธรรม	กำรจัดกิจกรรมโครงกำรชวีวิถี
เพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนกับชุมชนแบบมีส่วนร่วม	 โดยมีชุมชนเข้ำร่วมโครงกำรฯ	
จ�ำนวน	20	พื้นที่	 รวมทั้งจัดโครงกำรเสริมสร้ำงสัมพันธภำพชุมชนรอบเขื่อน	และ
โครงกำรเพิ่มโอกำสในกำรตรวจรักษำประชำชนในพื้นที่รอบเข่ือน	 เป็นประจ�ำและ
ต่อเนื่องทุกปี

	 นอกจำกนี้เขื่อนวชิรำลงกรณ	 ยังได้น�ำระบบบริหำรงำนด้ำนควำมปลอด
ภยัฯ	มำใช้งำนท�ำให้เขือ่นวชริำลงกรณ	ได้รบัรำงวัลสถำนประกอบกิจกำรดเีด่น	ด้ำน 
ควำมปลอดภยั	อำชวีอนำมยัและสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน	ระดบัประเทศ	ปีที	่15	
ติดต่อกนั	(2544-2558)	รวมทัง้น�ำมำตรฐำนสำกลซึง่เป็นทีย่อมรบัของสงัคม	ชมุชน	
และสิง่แวดล้อม	ได้รบัรำงวลัเกยีรติยศด้ำนควำมรบัผิดชอบต่อสังคม	โครงกำร	CSR-
DIW	2555	และโครงกำร	CSR-DIW	Continuous	Award	2556-2558	ซ่ึงเป็นสิง่ยนืยนั
ถึงกำรด�ำเนินงำนของเขื่อนว่ำเป็นองค์กรที่ห่วงใยต่อสังคม	ชุมชน	และสิ่งแวดล้อม
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	 สดุท้ำยต้องขอชืน่ชมในควำมมุ่งม่ันและพฒันำงำนให้มคีวำมเจรญิก้ำวหน้ำ
และประสบควำมส�ำเร็จเนื่องในโอกำสครบรอบ	30	 ปี	 รัฐพิธีเปิดเขื่อนวชิรำลงกรณ	
ผมขออำรำธนำคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลำย	 จงโปรดดลบันดำลให้
ผู้ปฏิบัติงำนทุกคนประสบควำมส�ำเร็จในสิ่งท่ีปรำรถนำ	 มีสุขภำพแข็งแรงสำมำรถ
ฟันฝ่ำปัญหำและอุปสรรคไปได้ด้วยสติปัญญำ	 มีก�ำลังใจ	 และมีควำมมุ่งมั่นในกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ	เพื่อประโยชน์ต่อองค์กรและประเทศชำติ

  (นายประเสริฐ ธ�ารงวิศว)
  ผู้อ�านวยการเขื่อนวชิราลงกรณ
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ค�ำน�ำ
 
	 จำกกำรก่อสร้ำงเขื่อนวชิรำลงกรณตั้งแต่ปี	2522	และแล้วเสร็จในปี	2527	
กำรก่อสร้ำงเป็นไปด้วยควำมยำกล�ำบำก	แต่เพือ่เป็นกำรยังประโยชน์ให้กบัประชำชน
ตำมแผนพัฒนำลุ่มน�้ำแม่กลองแล้ว	 กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทยก็ไม่ได้ 
หยุดนิ่งในกำรพัฒนำ	เพื่อยังประโยชน์กับประชำชนเป็นส�ำคัญ		

 เมื่อวันที่	 9	 มกรำคม	2529	 พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 
พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ	 สยำมบรมรำชกุมำรี	 และสมเด็จ 
พระเจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์	 อัครรำชกุมำรี	 เสด็จพระรำชด�ำเนินทรง
ประกอบพิธีเปิดเขื่อนอย่ำงเป็นทำงกำร	 จนถึงปัจจุบัน	 ในวันที่	9	 มกรำคม	2559	
เขือ่นวชริำลงกรณ	จะมีอำยคุรบ	30	ปี	จงึนบัเป็นโอกำสดท่ีีจะได้จัดท�ำหนงัสือท่ีระลึก	
“30 ปี เขื่อนวชิราลงกรณ” 

	 หนังสือเล่มนี้จัดท�ำขึ้นเพื่อน�ำเสนอเรื่องรำวตั้งแต่ประวัติกำรก่อสร้ำง	 
เร่ืองรำวแห่งควำมทรงจ�ำ	 รวมถึงควำมภำคภูมิใจมำกมำย	 	 บทบำทและภำรกิจ		
โครงกำร	CSR	กำรบรหิำรจดักำรน�ำ้เขือ่นวชริำลงกรณ		รวมถงึค�ำบอกเล่ำท่ีมคีณุค่ำ
จำกอดีตและปัจจุบันของผู้บริหำร	กฟผ.

		 ขอขอบคุณท่ำนผู้บริหำรทั้งอดีต	และปัจจุบันที่ได้เสียสละเวลำค้นหำข้อมูล	 
อีกทั้งยังบันทึกเหตุกำรณ์เหล่ำนั้นมิให้ลืมเลือนจำกควำมทรงจ�ำ	 รวมถึงคณะ
บรรณำธิกำรทุกท่ำนที่ช่วยกันทุ่มเทแรงกำยแรงใจจนหนังสือเล่มนี้เสร็จสมบูรณ	์					
หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำหนังสือ	“30 ปี เขื่อนวชิราลงกรณ”	จะเป็นประโยชน์ต่อกำรศึกษำ
เรื่องรำวทั้งเชิงประวัติศำสตร์และควำมรู้เชิงวิชำกำรท่ีสำมำรถอ้ำงอิงและน�ำไปสู่
รำกฐำนอันส�ำคัญในกำรพัฒนำเขื่อนวชิรำลงกรณอย่ำงยั่งยืนตลอดไป

 
 นายไชยยา สุขสมมล
 บรรณาธิการ
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ควำมเป็นมำโครงกำรก่อสร้ำง

เขื่อนวชิรำลงกรณ(เขื่อนเขำแหลม)

 แม่น�้าแควน้อยเป็นแม่น�้าใหญ่สายหนึ่งของประเทศไทย ไหลผ่าน
พืน้ทีข่องจงัหวดักาญจนบรุ ีตลอดท้ังล�าน�า้ มคีวามยาวทัง้สิน้ประมาณ 390 
กิโลเมตร เกิดจากเทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งเป็นเส้นกั้น พรมแดนด้าน 
ตะวันตก ระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
(ประเทศพม่าเดิม) ประกอบด้วยล�าน�้าส�าคญั 3 สายคือ บีคีใ่หญ ่ซองกาเลยี 
และรันตี แม่น�้าแควน้อย ไหลไปบรรจบกับแม่น�้าแควใหญ่ ที่อ�าเภอเมือง 
จังหวัดกาญจนบุรี ตอนที่เรียกกันว่า ปากแพรก ได้ช่ือใหม่ว่า แม่น�้า 
แม่กลอง

12
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	 เพื่อพัฒนำล�ำน�้ำนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด		รัฐบำลจึงได้มอบหมำย
ให้กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	 ด�ำเนินกำรก่อสร้ำงเขื่อน 
เขำแหลม(ชือ่เดมิ)ขึน้	เพือ่ปิดกัน้ล�ำน�ำ้แควน้อย	ทีบ้่ำนท่ำขนนุ	เหนอือ�ำเภอ
ทองผำภมู	ิ	5	กโิลเมตร	โดยมปีระวตัคิวำมเป็นมำ	โดยเริม่ต้นท�ำกำรส�ำรวจ	
โครงกำรแควน้อย	 เมื่อเดือนเมษำยน		2511	ที่บริเวณบ้ำนพุเตย	อ�ำเภอ
ไทรโยค	 กำรศึกษำและส�ำรวจเพื่อท�ำแผนที่ภูมิประเทศ	 ขุดบ่อ	 ขุดร่อง	 
เจำะส�ำรวจหิน	 เจำะอุโมงค์	 และข้อมูลทำงอุทกวิทยำ	 เพื่อกำรศึกษำ 
เบ้ืองต้น	 ร่วมกับผู้เช่ียวชำญจำกประเทศญี่ปุ่น	 ภำยใต้ควำมช่วยเหลือ 
ตำมแผนโคลัมโบ	 ได้ด�ำเนินไปจนถึงเดือนสิงหำคม	2513	 รำยงำนผล 
กำรศึกษำเบื้องต้นจึงแล้วเสร็จ	

	 เพื่อให้กำรศึกษำ	 รวมทั้งกำรวำงแผนด�ำเนินกำร	 เป็นไปโดย	
รอบคอบ	กฟผ.	จงึได้ตดิต่อขอควำมช่วยเหลอืทำงด้ำนวิชำกำร	จำกรฐับำล
ออสเตรเลีย	ซึ่งได้จัดคณะผู้เชี่ยวชำญจำกบริษัท		SNOWY	MOUNTAINS	
ENGINEERING	CORPORATION	(SMEC)	 มำร่วมด�ำเนินกำรศึกษำ
วำงแผนพัฒนำลุ่มน�้ำแควน้อย	ตั้งแต่เดือน	มิถุนำยน	2515	

	 เป้ำหมำยคือ	 กำรจัดท�ำรำยงำนกำรศึกษำควำมเหมำะสมและ
รำยงำนกำรศกึษำขัน้รำยละเอยีด	โดยมีกำรออกแบบลกัษณะทีแ่น่นอนของ
โครงกำรเพื่อใช้ในกำรก่อสร้ำงต่อไป

	 กฟผ.	 และ	 คณะผู้เชี่ยวชำญชำวออสเตรเลีย	 ได้แบ่งกำรด�ำเนิน
งำน	ออกเป็น	4	ระยะ	คือ

	 ระยะที่	1	รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น	และวำงแผนด�ำเนินกำรในระยะ 
ต่อไป	(ใช้เวลำด�ำเนินกำร	1	ปี)

	 ระยะที่	2	ส�ำรวจด้ำนธรณีวิทยำ	(ใช้เวลำด�ำเนินกำร	1	ปี)

	 ระยะท่ี	3	ศึกษำส�ำรวจและรวบรวมรำยละเอียดด้ำนต่ำงๆ	 ที่
เกี่ยวข้องเพิ่มเติม	 เพื่อจัดท�ำรำยงำน	 ศึกษำควำมเหมำะสม	(ใช้เวลำ 
ด�ำเนินกำร	3	ปี)

	 ระยะที่	4	ศึกษำส�ำรวจในรำยละเอียดเพื่อออกแบบลักษณะที่
แน่นอนของโครงกำร	(ใช้เวลำด�ำเนินกำร	2	ปี)
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		 ผลกำรศกึษำ	และส�ำรวจหำทีต่ัง้เขือ่นในเบือ้งต้นปรำกฏว่ำบรเิวณ
เขำแหลม	 มีควำมเหมำะสม	 ที่จะก่อสร้ำงเขื่อน	 และโรงไฟฟ้ำพลังน�้ำได้	
กำรส�ำรวจหำรำยละเอียดเพิ่มเติม	 และกำรจัดท�ำเอกสำรรำยงำนควำม
เหมำะสม	 	 ซึ่งได้รวบรวมงำนทุกด้ำน	 อำทิเช่น	 ภูมิประเทศ	 ธรณีวิทยำ	
อุทกวิทยำ	นิเวศวิทยำ	และสิ่งแวดล้อม	ท�ำให้แน่ใจว่ำ	ที่ตั้งเขื่อนเขำแหลม	
มีควำมเหมำะสมที่จะก่อสร้ำง	เพื่อกำรพัฒนำล�ำน�้ำแควน้อย	

		 ตั้งแต่ปี	2515	 งำนตำมโครงกำรได้รับควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี	 
จำกทำงรำชกำร	 และสถำบันกำรศึกษำ	 เช่น	 สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร	์
ประยุกต์	กรมแผนที่ทหำร	กรมทำงหลวง	กรมทรัพยำกรธรณี	กรมป่ำไม้	
กรมชลประทำน		สถำบันวิจัยสังคมจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย		สภำพัฒนำ	
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ	 อ�ำเภอไทรโยค	 อ�ำเภอทองผำภูมิ	 อ�ำเภอ	
สังขละบุรี		กองพลทหำรรำบที่	9		กรมวิเทศสหกำร	สถำนเอกอัครรำชฑูต	
ออสเตรเลียประจ�ำประเทศไทย	 สถำบันกำรเงินระหว่ำงประเทศ	 ฯลฯ			
เป็นต้น	

		 ในกำรศกึษำควำมเหมำะสมของโครงกำรนัน้		ได้มกีำรด�ำเนนิงำน
ทั้ง	3	ด้ำน	คือ	วิศวกรรมศำสตร์	เศรษฐศำสตร์	นิเวศวิทยำและสิ่งแวดล้อม		
โดยที่โครงกำรเขื่อนเขำแหลม	มีควำมเหมำะสมดังกล่ำว	ในที่สุด	เมื่อวันที่	
28	กุมภำพันธ์	2522	คณะรัฐมนตรี	ได้มีมติ	อนุมัติให้	กฟผ.	ด�ำเนินกำร
ก่อสร้ำงโครงกำรเขื่อนเขำแหลม	โดยใช้เงินลงทุนทั้งสิ้น	9,110	ล้ำนบำท
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งำนโยกย้ำยและก่อสร้ำงหมู่บ้ำนแห่งใหม่

	 สภำพพื้นที่ก่อนที่จะเป็นอ่ำงเก็บน�้ำเขื่อนเขำแหลม	ส่วนใหญ่เป็น
พื้นที่ป่ำและภูเขำ	มีที่รำบที่รำษฎรอำศัยอยู่คือ	ที่รำบเชิงเขำริมห้วย	และ
ที่รำบริมฝั่งแม่น�้ำแควน้อย

	 กฟผ.เป็นกรรมกำรร่วมในกำรโยกย้ำยรำษฎรออกจำกบริเวณอ่ำง
เก็บน�้ำไปอยู่ที่จัดสรรใหม่	 พร้อมท้ังจ่ำยค่ำทดแทนทรัพย์สินของรำษฎร	
ได้แก่	ที่ดิน	อำคำร	และต้นไม้		ให้ควำมช่วยเหลือในกำรขนย้ำยออกจำก
ท่ีเดมิ		นอกจำกนี้ได้ก่อสร้ำงสำธำรณะสมบตัทิีเ่คยมอียู่เดิมทดแทนให้		เช่น	
ถนน	วัด	โรงเรียน	สถำนีอนำมัย	ฯลฯ	เป็นต้น

	 ในกำรจัดหำทีด่นิแห่งใหม่ให้รำษฎรนัน้	คณะกรรมกำรประสำนงำน
อพยพรำษฎรได้รบัอนมัุติให้ใช้เนือ้ทีร่วม	42,400	ไร่		ส�ำหรบัรำษฎรจ�ำนวน	
1,860	ครอบครัว	และได้จัดแบ่งพื้นที่ดังกล่ำวออกเป็น	5	แปลง	คือ	ห้วย
ซองกำเรีย		ห้วยมำลัย		จองอัว		ห้วยเขย่ง		และห้วยกุยมั่ง

	 นอกจำกรำษฎรได้รบักำรจดัสรรทีท่�ำกนิให้ครวัเรอืนละ	14	ไร่	และ
ที่อยู่อำศัยครัวเรือนละ	1	ไร่	แบบให้เปล่ำแล้ว	กฟผ.ได้จัดสรรงบประมำณ
เพือ่ก่อสร้ำงสำธำรณูปกำรและสำธำรณปูโภคทดแทนของเดมิและเพิม่เตมิ
ให้ใหม่	รวมถึงมีกำรส่งเสริมอำชีพที่เหมำะสมกับพื้นที่อีกด้วย

15
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ลักษณะทั่วไปของโครงกำรฯ

	 เขื่อนวชิรำลงกรณ	 เป็นเขื่อนหินถมแห่งแรกของประเทศไทย	 
ที่ดำดผิวหน้ำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก		ตั้งอยู่บนแม่น�้ำแควน้อย	ในท้องที่
ต�ำบลท่ำขนุน	อ�ำเภอทองผำภูมิ	จังหวัดกำญจนบุรี	อยู่ห่ำงจำกตัวอ�ำเภอ
ทองผำภมิู	ไปทำงทศิตะวันตกเฉยีงเหนอื	ประมำณ	6	กโิลเมตร	กำรก่อสร้ำง
เริ่มในเดือน	มีนำคม	พ.ศ.	2522	แล้วเสร็จในปี	พ.ศ.	2527	

		 ควำมสูงจำกฐำนเขื่อน	92	 เมตร	 สันเขื่อนกว้ำง	10	 เมตร	 ยำว	
1,019		เมตร	ระดับสนัเขือ่นสงูจำกระดับน�ำ้ทะเลปำนกลำง	(รทก.)	+161.75	
เมตร	ปริมำตรหินถมตัวเขื่อน	8.1	ล้ำนลูกบำศก์เมตร	

		 อ่ำงเก็บน�้ำอยู่ในท้องท่ีอ�ำเภอทองผำภูมิ	 และอ�ำเภอสังขละบุรี	
จังหวัดกำญจนบุรี	มีพื้นที่รับน�้ำฝน	3,720	ตำรำงกิโลเมตร	ปริมำณน�้ำไหล
เข้ำอ่ำงเฉลี่ยปีละ	5,500	ล้ำนลูกบำศก์เมตร	และมีปริมำณน�้ำเก็บกักปกติ	
8,860	ล้ำนลูกบำศก์เมตร		ที่ระดับ	+155.00	เมตร	(รทก.)	

		 โรงไฟฟ้ำเป็นอำคำรคอนกรตีเสรมิเหล็ก	ตดิตัง้เครือ่งก�ำเนดิไฟฟ้ำ	
ขนำดก�ำลังผลิตเครื่องละ	100,000	กิโลวัตต์	จ�ำนวน	3	เครื่อง	รวมก�ำลัง
ผลิต	300,000	 กิโลวัตต์	 ให้พลังงำนไฟฟ้ำเฉลี่ยปีละ	777	 ล้ำนกิโลวัตต์-
ชั่วโมง
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กำรบริหำรจัดกำรน�้ำเขื่อนวชิรำลงกรณ

การบริหารจัดการน�้าเขื่อนวชิราลงกรณ

		 แม่น�้ำแควน้อยมีต้นน�้ำจำกเทือกเขำตะนำวศรี	 ซึ่งเป็นเส้นกั้น
พรมแดนด้ำนตะวันตกระหว่ำงประเทศไทย	 และสำธำรณรัฐแห่งสหภำพ 
เมียนมำร์	โดยมีต้นก�ำเนิดจำกล�ำน�้ำส�ำคัญ	3	สำยคือ	ซองกำเลีย	รันตี	และ
บีคี่ใหญ่	ในเขตอ�ำเภอสังขละบุรี	และอ�ำเภอทองผำภูมิ		ซึ่งบริเวณที่ล�ำน�้ำ
สำมสำยมำบรรจบกันเรียกว่ำ	 สำมประสบ	 ควำมยำวของแม่น�้ำแควน้อย
ประมำณ	315	กิโลเมตร	มีพื้นที่รับน�้ำประมำณ	10,400	ตำรำงกิโลเมตร	
และในแต่ละปีจะมีปริมำณฝนตกในลุ่มน�้ำแควน้อยจ�ำนวนมำก

		 เนือ่งจำกได้รบัอทิธพิลของมรสมุตะวันตกเฉยีงใต้	แม่น�ำ้แควน้อย
จึงเป็นล�ำน�้ำสำขำที่ส�ำคัญอีกสำยหนึ่งของแม่น�้ำแม่กลอง	 โดยมีเขื่อน 
วชิรำลงกรณ	 ซึ่งอยู่ท่ีบ้ำนท่ำขนุน	 อ�ำเภอทองผำภูมิ	 จังหวัดกำญจนบุรี	 
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เป็นแหล่งกักเก็บน�้ำขนำดใหญ่ก่อนที่แม่น�้ำแควน้อยจะไหลไปบรรจบกับ
แม่น�้ำแควใหญ่ท่ีอ�ำเภอเมือง	 จังหวัดกำญจนบุรี	 บริเวณที่เรียกกันว่ำ 
ปำกแพรก

	 น�้ ำจำกอ ่ำงเก็บน�้ ำเขื่อนเขื่อนวชิรำลงกรณจะใช ้ เพื่อกำร 
เกษตรกรรม	กำรอปุโภค	และกำรบรโิภคในพืน้ทีต่ลอดล�ำน�ำ้แควน้อยลงมำ
จนถึงลุ่มน�้ำแม่กลอง		กำรบริหำรจัดกำรน�้ำในล�ำน�้ำนี้จึงต้องบริหำรจัดกำร
ควบคู่กับกำรระบำยน�้ำจำกเขื่อนศรีนครินทร์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ต่อชุมชนและผู้ใช้น�้ำโดยทั่วถึงกัน

		 ดังนั้นกำรจัดแผนกำรระบำยน�้ำจึงต้องด�ำเนินกำรอย่ำงรอบคอบ	
เพื่อให้น�้ำมีใช้อย่ำงพอเพียง	 และต้องรองรับสถำนกำรณ์ที่อำจจะเกิดกำร
ขำดแคลนน�ำ้	เนือ่งจำกปรมิำณฝนในฤดกูำรใหม่ไม่เป็นไปตำมทีค่ำดกำรณ์
ไว้		โดยจะเตรียมแผนกำรระบำยน�้ำเพื่อรองรับสถำนกำรณ์ต่ำงๆไว้	เพื่อให้
สำมำรถน�ำไปปฏิบัติกำรได้ทันทีที่มีเหตุกำรณ์เกิดขึ้นจริง
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กำรควบคุมระดับน�้ำเขื่อนวชิรำลงกรณ

	 เขื่อนวชิรำลงกรณก�ำหนดแนวทำงส�ำหรับบริหำรจัดกำรน�้ำ	 
เป็นช่วงๆ	ดังนี้
	 1.	ช่วงเตรียมกำร	(	1	เม.ย.	-	15	มิ.ย.	)
	 2.	ช่วงเฝ้ำระวัง			(	15	มิ.ย.	-	31	ต.ค.	)
	 3.	ช่วงติดตำม				(	1	พ.ย.	-	31	มี.ค.	)	

1. ช่วงเตรียมการ ( 1 เม.ย. - 15 มิ.ย. )
	 ช่วงเตรียมกำร	 คือ	 กำรเตรียมควำมพร้อมรับสถำนกำรณ์ก่อน 
หน้ำฝน	ซึ่งมี	2	ส่วน	คือ	เตรียมควำมพร้อมของเครื่อง	และเตรียมควำม
พร้อมของอ่ำงเก็บน�้ำ	

การเตรียมความพร้อมของเครื่อง
		 คือ	 กำรเตรียมกำรให้เครื่องมีควำมพร้อมส�ำหรับเดินเครื่องได้ใน
ช่วงเวลำนำน	และเต็มก�ำลัง
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การเตรียมความพร้อมของอ่างเก็บน�้า
	 คือ	กำรเตรียมควำมพร้อมของอ่ำงเก็บน�้ำ	ให้พร้อมส�ำหรับรับน�้ำ
ใหม่ที่จะเข้ำมำ	นั่นก็คือ	กำรพร่องน�้ำในอ่ำงให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม	เพื่อ
ให้จุดต�่ำสุดอยู่หลังจำกวันที่	15	มิถุนำยน	และ	ระดับต�่ำกว่ำ	หรือประมำณ	
141.34	ม.รทก.	

2. ช่วงเฝ้าระวัง ( 15 มิ.ย. - 31 ต.ค. )
	 ช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องมีกำรติดตำมข้อมูลต่ำงๆ	อย่ำงใกล้ชิด	เพรำะ
จะมนี�ำ้ไหลเข้ำอ่ำงมำกขึน้	และต้องคอยติดตำมข้อมลูอืน่ๆ	ทีเ่กีย่วข้องด้วย		
เช่น	พำยุฝน	,	 สภำพฝนในลุ่มน�้ำ	 และ	 สถำนกำรณ์น�้ำในลุ่มน�้ำ	 เป็นต้น	
รวมทัง้เวบ็ไซต์	ภำยใน	กฟผ.	(http://water.egat.co.th)	และภำยนอก	กฟผ.		
(http://www.thaiwater.net	,	http://www.weather.go.th	เป็นต้น)

3. ช่วงติดตาม ( 1 พ.ย. - 31 มี.ค. )
	 ช่วงน้ีจะผ่ำนช่วงสูงสุดของระดับน�้ำไปแล้ว	 และฝนก็เร่ิมลดลง
เรื่อยๆ	 ช่วงนี้เพียงแค่ติดตำมให้กำรระบำยเป็นไปในทำงเดียวกับระดับน�้ำ
เฉลี่ย	 เพรำะจำกจุดสูงสุดของระดับน�้ำเฉล่ียก็ยังสำมำรถรับน�้ำได้อีก
ประมำณ	1600	ล้ำน	ลบ.ม.	หำกมีพำยุจรเข้ำมำในช่วงนี้	
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สรุปวันผลกำรเปิด-ปิดประตูระบำยน�้ำเขื่อนวชิรำลงกรณ

	 เขื่อนวชิรำลงกรณ	เริ่มผลิตพลังงำนตั้งแต่วันที่	5	ธันวำคม	พ.ศ.	
2527	 ถึง	 ปัจจุบัน	 ได้มีกำรเปิดบำนระบำยน�้ำล้น	 เพื่อกำรระบำยน�้ำออก
จำกอ่ำงเก็บน�้ำ	เป็นจ�ำนวน	5	ครั้ง	ดังนี้

ครั้งที่ ช่วงเวลำที่เปิด
เปิดบำนที่ระดับ
น�้ำ	(ม.รทก.)

ระดับน�้ำสูงสุด 
(ม.รทก.)

น�้ ำ ท่ี ร ะ บ ำ ย 
(ล้ำน	ลบ.ม.)

1 29	ส.ค.	-	11	ก.ย.	37 155.10 387.1316 155.42
2 	4	ส.ค.	-	23	ส.ค.	40 152.52 558.4684 154.62
3 31	ส.ค.	-		7	ก.ย.	40 155.10 	79.9462 155.10
4 20	ส.ค.	-	21	ส.ค.	45 152.75 	19.3890 152.94
5 	8	ก.ย.	-	13	ก.ย.	45 154.85 159.4046 155.07

จำกตำรำงข้ำงต้นแสดงให้เห็นว่ำกำรเปิด	Spillway	มีเพียง	3	ปี	ที่ท�ำกำร
เปิด	Spill	way	ได้แก่	ปี	พ.ศ.	2537,	2540	และปี	พ.ศ.	2545	

สาเหตุหลักที่ต้องมีการเปิดบานระบายน�้าล้นในอดีต คือ 
	 1.	กำรระบำยน�้ำในช่วงก่อนหน้ำฝน	ยังไม่มำกพอ	ท�ำให้ระดับน�้ำ
ยงัอยู่ในระดับท่ีสงู	จงึท�ำให้เหลอืเนือ้ท่ีในกำรรบัปรมิำณน�ำ้ทีเ่ข้ำมำมำกกว่ำ
ปกติไม่ได้
	 2.	กำรระบำยน�ำ้ไม่สอดคล้องกบัน�ำ้ไหลเข้ำอ่ำงเก็บน�ำ้	คอื	ระบำย
น�้ำได้เพียงเล็กน้อย	เมื่อเทียบกับปริมำณน�้ำที่เข้ำมำอย่ำงผิดปกติ
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มีเขื่อนเพื่อแบ่งปัน

	 เขื่อนวชิรำลงกรณ	 นอกจำกสำมำรถผลิตพลังงำนไฟฟ้ำแล้ว	 
ยังอ�ำนวยประโยชน์ในด้ำนอื่นๆ	อำทิ	ช่วยบรรเทำอุทกภัย	ซึ่งโดยปกติน�้ำ
ในฤดูฝน	 น�้ำทั้งล�ำน�้ำแควน้อยและแควใหญ่จะมีปริมำณมำก	 เมื่อไหลมำ
รวมกันจะท�ำให้เกิดน�้ำท่วมลุ่มน�้ำแม่กลองเป็นประจ�ำ	 แต่หลังจำกที่ได้
ก่อสร้ำงเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิรำลงกรณแล้วเสร็จ	 อ่ำงเก็บน�้ำของ
ทั้งสองเขื่อนจะช่วยเก็บกักน�้ำไว้	 เป็นกำรบรรเทำอุทกภัยในพื้นที่ดังกล่ำว
อย่ำงถำวร
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 ด้านชลประทานและการเกษตร
	 ท�ำให้มีแหล่งน�้ำถำวรเพิ่มขึ้นอีกแห่งหนึ่ง	 	 เพื่อช่วยเสริมระบบ 
กำรชลประทำนในพ้ืนที่ของโครงกำรแม่กลองใหญ่	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง 
กำรเพำะปลูกในฤดูแล้งจะได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น

 

 ด้านการประมง
	 อ่ำงเก็บน�้ำเหนือเขื่อน	มีพื้นที่	388	ตำรำงกิโลเมตร	จึงเป็นแหล่ง
เพำะพันธุ์ปลำขนำดใหญ่ที่ส�ำคัญ		ท�ำให้รำษฎรมีรำยได้จำกกำรท�ำประมง
รวมแล้วปีละหลำยล้ำนบำท
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 ผลักดันน�้าเค็มและน�้าเสีย
	 ในฤดูแล้ง	 ก่อนหน้ำที่จะมีกำรก่อสร้ำงเขื่อนวชิรำลงกรณ 
(เขื่อนเขำแหลม)	ในช่วงฤดูแล้ง	บริเวณปำกน�้ำแม่กลอง	จะมีน�้ำเค็มไหล	
ย้อนเข้ำมำส่วนหนึ่ง	 รวมทั้งยังมีน�้ำเสียจำกโรงงำนอุตสำหกรรมบริเวณ 
สองฝั่งแม่น�้ำแม่กลองไหลเข้ำมำอีกส่วนหนึ่ง		ดังนั้นกำรปล่อยน�้ำออกจำก
เขื่อนวชิรำลงกรณเพิ่มขึ้นในฤดูแล้ง	 จะช่วยขับไล่น�้ำเสีย	 และผลักดัน 
น�้ำเค็มออกไป	ท�ำให้สภำพน�้ำในแม่น�้ำแม่กลองมีคุณภำพดีขึ้น

 ด้านการท่องเที่ยว
	 เขื่อนวชิรำลงกรณ	 เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส�ำคัญ	 	 ในแต่ละปีจะมี
นักท่องเที่ยวทั้งชำวไทยและชำวต่ำงชำติมำเยี่ยมชมจ�ำนวนมำก	 เพื่อชม
ทัศนียภำพอันสวยงำมและควำมสงบร่มเย็นท่ำมกลำงธรรมชำติ
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 ด้านผลิตพลังงานไฟฟ้า
	 โรงไฟฟ้ำแห่งนี้	 สำมำรถผลิตพลังงำนไฟฟ้ำจำกพลังน�้ำ	 เฉล่ีย 
ปีละประมำณ	777	ล้ำนกิโลวัตต์-ชั่วโมง	 	ทดแทนกำรซื้อเชื้อเพลิงน�้ำมัน
ผลิตพลังงำนไฟฟ้ำจำกต่ำงประเทศปีละหลำยล้ำนบำท

 ด้านเส้นทางคมนาคม
	 อ่ำงเก็บน�้ำเขื่อนวชิรำลงกรณยังใช้เป็นเส้นทำงคมนำคมทำงน�้ำที่
สะดวกสบำยของประชำชนในท้องถิ่นได้เป็นอย่ำงดี
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กว่ำจะเป็นเขื่อนวชิรำลงกรณจนถึงทุกวันนี้
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สารความประทับใจ
วันครบรอบ 30 ปี รัฐพิธีเปิดเขื่อนวชิราลงกรณ

วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559

	 ก่อนอื่นผมขอแสดงควำมยินดีที่เขื่อนวชิรำลงกรณครบรอบ	30	 ปี	 รัฐพิธี
เปิดเขื่อนในวันท่ี	9	 มกรำคม	2559	 นี้	 ซึ่งระยะเวลำที่ผ่ำนมำได้มีกำรพัฒนำอย่ำง 
ต่อเนื่อง	อันเป็นผลให้เกิดประโยชน์กับประเทศชำติ	โดยเฉพำะด้ำนชลประทำนและ
กำรผลิตไฟฟ้ำ

	 กำรที่ผมมำด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยกำรเขื่อนวชิรำลงกรณ	 ปี	2533-2536	
ท�ำให้กำรท�ำงำนของผมหักเหไปจำกกำรปฏิบัติงำนในสำยงำนพลังควำมร้อนมำโดย
ตลอด	 สู่กำรปฏิบัติงำนในสำยงำนพลังน�้ำ	 จนเกษียณงำนในต�ำแหน่ง	 รองผู้ว่ำกำร
โรงไฟฟ้ำพลังน�้ำ	 สิ่งท่ีประทับใจคือกำรได้มีโอกำสเข้ำเฝ้ำรับเสด็จพระรำชวงศ์	 กำร
ปฏิบัติงำนของเขื่อนประสบควำมส�ำเร็จโดยไม่มีอุปสรรคใดๆ	โดยได้รับควำมร่วมมือ
เป็นอย่ำงดจีำกผูป้ฏบิติังำนทกุระดับ	กำรท่ีได้มคีวำมสมัพนัธ์	เป็นอย่ำงดกีบัหน่วยงำน
รำชกำรในระดับจังหวัด	ระดับอ�ำเภอ	และระดับชุมชน		ในรูปแบบกำรพบปะสังสรรค์	
และเชิญชวนมำตีกอล์ฟร่วมกัน	 โดยเฉพำะชุมชนในอ�ำเภอทองผำภูมิ	 ผมได้เป็น 
ผู้ก่อตั้งสโมสรโรตำรี่ทองผำภูมิ	 โดยเป็นนำยกสโมสรคนแรกท�ำให้ควำมสัมพันธ ์
ในชุมชนทองผำภูมิกับเขื่อนเป็นไปอย่ำงดี

	 ท้ำยนี้ผมขอแสดงควำมยินดีอีกคร้ังหน่ึงกับเข่ือนวชิรำลงกรณ	 ที่เจริญ
ก้ำวหน้ำมำโดยตลอดจนครบ	30	 ปี	 ขอให้ผู้ปฏิบัติงำนทุกท่ำนมีกำรพัฒนำตนเอง	
พฒันำองค์กร	มกีำรผลติไฟฟ้ำให้ประเทศไทยตำมวิสยัทศัน์	เขือ่นวชริำลงกรณ	สบืไป

นายอาชวะ มีประเสริฐ
ผู้อ�านวยการเขื่อนเขาแหลม(เขื่อนวชิราลงกรณ) ปี 2533-2536

อดีตรองผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน�้า
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สารความประทับใจ

วันครบรอบ 30 ปี รัฐพิธีเปิดเขื่อนวชิราลงกรณ
วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559

	 เขื่อนเขำแหลมของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทยได้รับพระมหำ 
กรุณำธิคุณจำก	พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำพระรำชทำน
นำมว่ำ	“เขือ่นวชิรำลงกรณ”	เมือ่วนัที	่13	กรกฎำคม	2544	เขือ่นวชริำลงกรณ	นอกจำก
จะมบีทบำทส�ำคัญต่อกำรพฒันำกำรเกษตรและอตุสำหกรรมในบรเิวณพืน้ทีก่ว้ำงใหญ่
ของลุ่มน�้ำแม่กลองแล้ว	 ยังอ�ำนวยประโยชน์ส�ำคัญในกำรผลิตไฟฟ้ำและด้ำนอื่นๆ	 
อีกมำกมำย

	 ในวำระครบรอบ	30	ปี	รัฐพธิเีปิดเขือ่นวชริำลงกรณในวนัที	่9	มกรำคม	2559	
เนื่องจำกผมเคยปฏิบัติงำนที่เขื่อนวชิรำลงกรณ	 ขอชื่นชมผู้ปฏิบัติงำนทุกคนที่ช่วย
กันด�ำเนินงำนผลิตไฟฟ้ำอย่ำงสม�่ำเสมอและมีประสิทธิภำพ	 มีกำรบริหำรจัดกำรน�้ำ
ในอ่ำงให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชำชน	อีกทั้งเอำใจใส่ดูแลสังคม	สิ่งแวดล้อมและ
คณุภำพชวิีตของชมุชนในพืน้ท่ีรอบเขือ่นเป็นอย่ำงด	ีท�ำให้อยูร่่วมกนัอย่ำงมคีวำมสขุ

	 จึงขอขอบคุณชำวเข่ือนวชิรำลงกรณทุกคนที่ร่วมมือช่วยกันสร้ำงสรรค์
จรรโลงเขื่อนวชิรำลงกรณให้อยู่คู่กับ	กฟผ.	ตลอดไป

นายประวิตร รัศมิทัต
ผู้อ�านวยการเขื่อนเขาแหลม(เขื่อนวชิราลงกรณ) ปี 2536-2538
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สารความประทับใจ

วันครบรอบ 30 ปี รัฐพิธีเปิดเขื่อนวชิราลงกรณ
วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559

เขื่อนที่เดินได้
	 “หยดุก่อน อย่าเพิง่ด่วนต�าหนผิมว่าเป็นเจ้าของ โรงน�า้แขง็ (ป้ันน�า้เป็นตวั) 
กรุณาอ่านให้จบเสียก่อน”
	 ผมมำปฏิบัติงำนที่เขื่อนเขำแหลมระหว่ำงปี	พ.ศ.	2539-2540	เป็นปีที่ฝน
ตกชุกมำก	(ไม่เคยพบมำก่อน)	 บริเวณเขื่อนมีเมฆมำกตลอดวันจนไม่สำมำรถมอง
เห็นดวงอำทิตย์ได้ตลอด	30	วัน	ติดต่อกัน	บำงวันมีน�้ำไหลเข้ำอ่ำงมำกกว่ำ	500	ล้ำน	
ลบ.ม.	ทกุครัง้ทีผ่มดรูำยงำนสภำพน�ำ้ของเขือ่นต่ำงๆของ	กฟผ.	ผมรูส้กึขดัใจทกุครัง้
ว่ำท�ำไมเขื่อนที่เรำท�ำงำนอยู่	จึงมีชื่อเป็นภูธรอยู่เขื่อนเดียว
	 วันหนึ่งผมได้มีโอกำสปรำรภเรื่องชื่อเขื่อนกับอดีตผู้วำ่กำร	(คุณสมบูรณ	์ 
มณนีำวำ)	ทีม่ำเยีย่มเยอืนชมเขือ่น	ผูว่้ำกำรบอกกบัผมว่ำเหตท่ีุชือ่เขือ่นยังเป็นเขือ่น
เขำแหลม	เพรำะทำง	กฟผ.	ไม่ได้ขอพระรำชทำน	เหมือนเขื่อนอื่นๆ	พอผมทรำบ
สำเหตจึุงได้ท�ำเรือ่งเสนอ	ผูบ้งัคบับญัชำให้	กฟผ.	ขอพระรำชทำนนำมเขือ่นเพือ่เป็น
มิ่งขวัญ	และสิริมงคลแก่ผู้ปฏิบัติงำน	กฟผ.	พอท�ำเรื่องเสนอเสร็จแล้วผมก็พยำยำม
ลืมเรือ่งไปเลยเพรำะไม่ทรำบว่ำผูบั้งคบับัญชำจะเหน็ด้วยหรือไม่เหน็ด้วย	กค็งจะต้อง
ใช้เวลำนำน	 แต่ต่อมำประมำณเดือน	 กรกฎำคม	 พ.ศ.2544	 ก็ทรำบข่ำวว่ำสมเด็จ
พระเจ้ำอยูห่วัพระรำชทำนนำมเข่ือนมำให้แล้วว่ำ	เข่ือนวชิราลงกรณ	เขือ่นวชริำลงกรณ 
เดิมเปลี่ยนเป็นเขื่อนแม่กลอง	 ดังน้ันด้วยพระบำรมีและพระมหำกรุณำธิคุณของ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	 เขื่อนวชิรำลงกรณจำกอ�ำเภอท่ำม่วง	 จึงเดินทวนน�้ำ
มำอยู่ที่อ�ำเภอทองผำภูมิ	ด้วยประกำรฉะนี้

นายประสิทธิ์ ชลานันต์
ผู้อ�านวยการเขื่อนเขาแหลม(เขื่อนวชิราลงกรณ) ปี 2539-2540

อดีตผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้า 1
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สารความประทับใจ
วันครบรอบ 30 ปี รัฐพิธีเปิดเขื่อนวชิราลงกรณ

วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559

	 แม้จะมีโอกำสได้ท�ำงำนร่วมกับพี่น้องชำวเขื่อนวชิรำลงกรณในช่วงสั้นๆ	 
แต่ก็ประทับใจในควำมมีคุณภำพของผู้ปฏิบัติงำน	 ที่ร่วมมือร่วมใจกันท�ำงำนให้แก่	
กฟผ.	ชำวเขือ่นเขำแหลมได้ร่วมกนัท�ำในสิง่ต่ำงๆ	หลำยๆ	อย่ำง	เป็นผูน้�ำในกจิกรรม
ภำยใน	กฟผ.	และกิจกรรมที่ท�ำร่วมกับหน่วยงำนภำยนอก

	 ในช่วงปี	 พ.ศ.	2551-2552	 ได้เข้ำมำรับต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยกำรเขื่อน	 
ได้มีโอกำสสนับสนุนกิจกรรมด้ำนโรงไฟฟ้ำ	 โดยให้ผู้ปฏิบัติงำนกลุ่มงำนเดินเครื่อง
จัดท�ำเกมส์กำรฝึกท�ำ	Switching	 และจัดให้	Operator	 ทุกคนได้มีโอกำสในกำร 
เรียนรู้	 เพ่ือเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรเดินเครื่อง	 ต้องขอชื่นชมคณะท�ำงำนและ
ขอบคุณ	Operator	ทุกคนที่ตั้งใจฝึกอบรมด้วย

	 ในช่วงดังกล่ำวได้รับต�ำแหน่งประธำนคณะท�ำงำนปรับปรุงฐำนข้อมูล 
โรงไฟฟ้ำพลังน�้ำและประธำนคณะท�ำงำนพัฒนำประสิทธิภำพโรงไฟฟ้ำพลังน�้ำ 
ติดตัวมำด้วย	เมื่อมำท�ำงำนที่เขื่อนวชิรำลงกรณก็ได้พบสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อ	กฟผ.	
เป็นอย่ำงมำก	โดยผู้ปฏิบัติงำนได้จัดสร้ำงโปรแกรม	Balloon	Office	ขึ้นมำใช้ในงำน
ของเขือ่น	จงึได้มโีอกำสน�ำเสนอโปรแกรมไปยงัหน่วยงำนต่ำงๆ	ใน	ชฟน.	และพฒันำ
ต่อไปจนในที่สุดได้ใช้เป็นโปรแกรมของ	กฟผ.	ที่ชื่อ	EGAT	Office

	 ในด้ำนสังคมโดยรอบเขื่อน	 ผู้ปฏิบัติงำนของเขื่อนได้รับกำรยอมรับจำก
สังคมด้วยดี	 มีกำรสร้ำงกลยุทธ์	 ในกำรเข้ำถึงชุมชนและประชำชนโดยรอบ	 เช่น	
โครงกำรน�ำกลุม่แพทย์เข้ำไปรักษำประชำชนในส่วนทีอ่ยูห่่ำงไกล	ทีน่�ำโดยอดตี	อขว.	
ท่ำนวินัย	ถำวรนำน	และงำนแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่น	ที่จัดเป็นประจ�ำทุกปี	แสดงให้
เหน็ว่ำผูป้ฏบิตังิำนของเขือ่นวชริำลงกรณทกุคนเป็นผูม้คีณุภำพ	มคีณุควำมด	ีอนัเป็น
เกียรติยศแห่ง	กฟผ.

	 ในวำระครบรอบ	30	ปี	รฐัพธิเีปิดเขือ่นวชิรำลงกรณนี	้ขออวยพรให้ผูป้ฏบิตัิ
งำนทุกท่ำนประสบแต่สิ่งที่ดี	มีควำมสุขในกำรท�ำงำน	และขอให้รักษำควำมดีนี้ไว้ให้
มัน่คงแขง็แรงเช่นเดยีวกับเขือ่นวชริำลงกรณทีจ่ะยงัคงอยูคู่แ่ผ่นดนิไทยไปตลอดกำล

นายณรงค์ ไทยประยูร
ผู้อ�านวยการเขื่อนวชิราลงกรณ ปี 2551-2552
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สารความประทับใจ
วันครบรอบ 30 ปี รัฐพิธีเปิดเขื่อนวชิราลงกรณ

วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559

	 ขอแสดงควำมยินดีที่เขื่อนวชิรำลงกรณครบรอบ	30	ปี	ในวันที่	9	มกรำคม	
2559	 และชื่นชมควำมส�ำเร็จที่ท�ำหน้ำที่เข่ือนอเนกประสงค์สร้ำงประโยชน์ให้กับ
ประชำชน	และประเทศชำติมำตลอดระยะเวลำ	30	ปี	แม้ว่ำผมได้มำด�ำรงต�ำแหน่ง 
ผู้อ�ำนวยกำรเขื่อนวชิรำลงกรณช่วงปี	2555-2556	 เพียง	1	ปี	 แต่มีควำมประทับใจ 
ในช่วงเวลำดังกล่ำวมำก

	 ชื่อเสียงควำมเป็นเขื่อนหินทิ้งดำดหน้ำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กไม่เหมือน
เขื่อนแห่งอื่นของ	กฟผ.	ท�ำให้ประชำชนไม่มั่นใจในควำมแข็งแรงโดนโจมตีว่ำเขื่อน
จะแตกเนือ่งจำกแผ่นดนิไหว	แต่เขือ่นวชริำลงกรณได้พิสจูน์ตวัเองตลอดมำว่ำ	มัน่คง	
แข็งแรงและยืนหยัด	ลบค�ำกล่ำวหำมำได้อย่ำงน่ำชื่นชม

	 ด้ำนควำมปลอดภัยเข่ือนวชิรำลงกรณเป็นเข่ือน	 กฟผ.	 ท่ีได้รับรำงวัล 
สถำนประกอบกจิกำรดีเด่นด้ำนควำมปลอดภยั	อำชีวอนำมยัและสภำพแวดล้อมในกำร
ท�ำงำนต่อเนื่องมำ	15	ปี	ยำวนำนที่สุดในกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)

	 เขื่อนแห่งนี้รับกำรสนองพระรำชด�ำริโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
ในสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ	 สยำมบรมรำชกุมำรี	 ตลอดมำซึ่งได้อนุรักษ์พันธุ์
กล้วยหำยำกจำกสถำนที่ต่ำงๆ	ในประเทศกว่ำ	100	ชนิด	ได้รับควำมสนใจและชื่นชม
จำกประชำชนในงำนจัดแสดงประจ�ำปีอย่ำงสม�่ำเสมอ

	 เขื่อนวชิรำลงกรณเป็นแหล่งเก็บกักน�้ำที่ส�ำคัญที่สุดในภำคตะวันตกของ
ประเทศ	 ในกำรบรรเทำอุทกภัย	ระบำยน�้ำเพื่ออุปโภคบริโภค	กำรเกษตรของลุ่มน�้ำ
แม่กลอง	ร่วมกบัเขือ่นศรนีครนิทร์ระบำยน�ำ้ผลกัดนัน�ำ้เคม็ทีป่ำกแม่น�ำ้แม่กลองและ
ที่ส�ำคัญผันน�้ำดิบจำกแม่น�้ำแม่กลองมำตำมคลองมหำสวัสดิ์สู่กรุงเทพมหำนครใช้ใน
กำรผลติน�ำ้ประปำ	ไม่นบัผลพลอยได้จำกกำรผลติกระแสไฟฟ้ำเสรมิควำมมัน่คงระบบ
ไฟฟ้ำของประเทศตลอดมำ

	 ท้ำยสุดธรรมชำติท่ีสวยงำมท่ำมกลำงขุนเขำตะนำวศรีหลอมรวมกับ
วัฒนธรรมชนเผ่ำต่ำงๆ	อำทิ	ไทยรำมัญ	กะเหรี่ยง	พม่ำ	ละว้ำ	ลำว	มอญ	เป็นต้น	
สถำนท่ีส�ำคัญ	 สะพำนมอญ	 โบสถ์กลำงน�้ำ	 วัดวังก์วิเวกำรำมได้สร้ำงควำมเป็น
เอกลักษณ์ที่งดงำมอย่ำงไม่มีแห่งใดเหมือนและไม่เหมือนใคร	 จนเป็นสถำนที ่
ที่นักท่องเที่ยวหลงใหลที่จะเยี่ยมชมอย่ำงน้อยสัก	1	ครั้ง
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	 ทั้งน้ีก็ด ้วยควำมร่วมมือ	 ทั้งกำยและใจของผู ้ปฏิบัติงำนชำวเขื่อน 
วชิรำลงกรณ	 ที่มุ ่งมั่นท�ำหน้ำที่รับผิดชอบอย่ำงเต็มควำมสำมำรถรวมทั้งควำม 
รบัผดิชอบต่อสงัคม	(CSR)	ท�ำให้เขือ่นแห่งนีส้ร้ำงประโยชน์แก่ประชำชนและประเทศ
ชำติอย่ำงอเนกอนันต์	มั่นคง	ยั่งยืน	ตลอดไป

นายวนิช แสงสุวรรณ
ผู้อ�านวยการเขื่อนวชิราลงกรณ ปี 2555-2556
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สารความประทับใจ
วันครบรอบ 30 ปี รัฐพิธีเปิดเขื่อนวชิราลงกรณ

วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559

	 ปี	2559	 เป็นปีที่เขื่อนวชิรำลงกรณ	 ได้ด�ำเนินกำรตำมภำรกิจ	 ครบรอบ	 
30	ปี	โดยเขื่อนวชิรำลงกรณเป็นเขื่อนอเนกประสงค์ที่ส�ำคัญ	และเป็นเขื่อนหลักของ
ภำคตะวนัตกของประเทศไทย	ท�ำหน้ำทีห่ลกัในกำรระบำยน�ำ้เพือ่ชลประทำน	พฒันำ
ประเทศในด้ำนกำรเกษตร	 กำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ	 กำรประมง	 และกำรท่องเที่ยว	 
ซึ่งได้ช่วยพัฒนำประเทศมำอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน	 ท�ำให้ชุมชนและสังคมมีควำม
เป็นอยู่และคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น

	 ในโอกำสครบรอบ	30	 ปี	 รัฐพิธีเปิดเขื่อนวชิรำลงกรณ	 ผู้อ�ำนวยกำร 
เข่ือนภูมิพล	 ขอขอบคุณและเป็นก�ำลังใจให้ผู้บริหำร	 และผู้ปฏิบัติงำนของเขื่อน 
วชิรำลงกรณทกุท่ำน	รวมทัง้อดตีผูบ้รหิำร	และผูป้ฏบัิตงิำนทกุคนท่ีได้มส่ีวนร่วมช่วย
กันสร้ำงให้เขื่อนวชิรำลงกรณเจริญก้ำวหน้ำ	และเติบโตอย่ำงยั่งยืน	ด้วยควำมมำนะ	
ทุ่มเท	 เสียสละและฟันฝ่ำอุปสรรคนำนัปกำร	 เพื่อสร้ำงประโยชน์แก่ประชำชน	 และ
ประเทศชำติ

	 ผูอ้�ำนวยกำรเขือ่นภมูพิล	ในฐำนะทีเ่คยร่วมปฏบิตังิำนทีเ่ขือ่นวชริำลงกรณ	
มีควำมรู้สึกประทับใจในเขื่อนแห่งนี้เป็นอย่ำงมำก	 ทั้งควำมมีน�้ำใจไมตรี	 และกำร 
ร่วมมือ	 ร่วมใจ	 ของผู้ปฏิบัติงำนทุกท่ำน	 รวมทั้งกำรดูแลช่วยเหลือชุมชนรอบข้ำง
เป็นอย่ำงดี	 ควำมเป็นกัลยำณมิตรต่อสังคม	 และชุมชนรอบข้ำง	 กำรท�ำงำนของ 
ผู้ปฏิบัติงำนเขื่อนวชิรำลงกรณท่ีได้มุ่งมั่น	 ทุ่มเท	 แรงกำย	 และแรงใจในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ	แม้จะเหน็ดเหนื่อยและยำกล�ำบำกเพียงใดก็ตำม	เป็น
ควำมประทับใจในควำมทรงจ�ำอย่ำงไม่มีวันลืมได้	 ขอให้ควำมมุ่งมั่นท่ีเปี่ยมด้วย
ศักยภำพ	และน�้ำใจไมตรีของชำวเขื่อนวชิรำลงกรณ	จงเป็นพลังที่ขับเคลื่อนภำรกิจ
ของเขื่อนวชิรำลงกรณ	 ให้เติบโตสร้ำงคุณูปกำรแก่ประเทศชำติ	 และประชำชน	 
อย่ำงมั่นคงและยั่งยืนสืบไป

(นายณัฐวุฒิ  แจ่มแจ้ง)
ผู้อ�านวยการเขื่อนภูมิพล

ผู้อ�านวยการเขื่อนวชิราลงกรณ ปี 2556-2557
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ชีววิถีเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน

 
	 เขื่อนวชิรำลงกรณ	เริ่มต้นด�ำเนินโครงกำร	“ชีววิถีเพื่อกำรพัฒนำ
อย่ำงยั่งยืน”	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.2546	ซึ่งถือเป็นภำรกิจหนึ่งที่	กฟผ.ด�ำเนินกำร
เพ่ือสังคมและส่ิงแวดล้อม	 ด้วยกำรเผยแพร่ควำมรู้	 ควำมเข้ำใจตำมแนว
พระรำชด�ำริเศรษฐกิจพอเพียง	แบบพอมีพอกิน	พึ่งพำตนเองได้	เกิดกำร
เอื้อเฟื้อเกื้อกูล	ท�ำกำรเกษตรแบบธรรมชำติ	สำมำรถลดต้นทุนจำกกำรใช้
สำรเคมี	 ท�ำให้มนุษย์สำมำรถด�ำรงชีวิตร่วมกับธรรมชำติ	 โดยไม่ท�ำลำย 
ซึ่งกันและกัน	 ร่วมกับชุมชนในกำรดูแลรักษำสภำพแวดล้อม	 กำรใช้
ทรพัยำกรธรรมชำตอิย่ำงคุม้ค่ำ	และเกดิประโยชน์	เพือ่ให้ชุมชนมคีวำมเป็น
อยู่ที่ดี
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บ้านหินแหลม

	 นำงปรีชำ	 จำรุหำ	 ผู้ประสำนงำนศูนย์เรียนรู ้บ้ำนหินแหลม								
ต�ำบลท่ำขนุน	 อ�ำเภอทองผำภูมิ	 พร้อมด้วยชำวบ้ำนเข้ำร่วมโครงกำรกับ
เขื่อนวชิรำลงกรณ	 มำตั้งแต่ปี	2551	 จนถึงปัจจุบัน	 เพื่อท�ำสิ่งดีๆ	 ให้กับ
ชมุชนและเป็นทีพ่ึ่งของชมุชนอืน่ๆ	ทีจ่ะเข้ำมำศกึษำหำควำมรูใ้นกำรพฒันำ
อำชีพและควำมเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้นไป	 	 ซึ่งบ้ำนหินแหลมได้ผ่ำนเข้ำรอบ
โครงกำรชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง	ประจ�ำปี	2557
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บ้านปรังกาสี

	 นำงบุหงำ	 ชัยรัตน์	 ผู ้ประสำนงำนศูนย์เรียนรู ้บ้ำนปรังกำส	ี							
ต�ำบลท่ำขนนุ	อ�ำเภอทองผำภมู	ิ	ได้ด�ำเนนิกำรปลูกเหด็	ปลกูผกั	เลีย้งปลำ	
และท�ำ	EM	 ตำมแนวพระรำชด�ำริ	 เศรษฐกิจแบบพอเพียง	 ของพระบำท
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ	เพื่อเป็นต้นแบบของหมู่บ้ำน		รวมถึงให้กำรต้อนรับ
คณะต่ำงๆ	ที่มำเยี่ยมชม		



37

บ้านองธิ

	 นำยสมปอง	 สืบศักด์ิ	 ผู ้ประสำนงำนศูนย ์เรียนรู ้บ ้ำนองธ	ิ										
ต�ำบลท่ำขนุน	 	 อ�ำเภอทองผำภูมิ	 	 ได้ด�ำเนินกำรตำมโครงกำรชีววิถีเพื่อ
กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน	 กฟผ.	 โดยมีกำรท�ำปุ๋ยน�้ำหมักชีวภำพ	 เลี้ยงสัตว	์	
(ไก่,	 เป็ด,	 ปลำ,	 กบ)	 และท�ำไม้กวำด	 เพื่อเป็นกำรลดค่ำใช้จ่ำยภำยใน 
ครัวเรือน	และยังสำมำรถท�ำเป็นอำชีพเสริมได้อีกด้วย
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บ้านท่าแพ

	 เขื่อนวชิรำลงกรณ	สนับสนุนกำรเลี้ยงไก่ไข่		ในโครงกำร	“เลี้ยงไก่	
ได้ไข่	 ได้ตังค์	 บ้ำนท่ำแพ”	 	 ให้กับรำษฎรหมู่บ้ำนท่ำแพ	 หมู่ที่	1	 ต�ำบล 
ท่ำขนุน	 อ�ำเภอทองผำภูมิ	 เพื่อให้ประชำชนหมู่บ้ำนท่ำแพมีควำมรู ้	 
ควำมช�ำนำญ	 ในกำรเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่	 วิธีกำรดูแลป้องกันรักษำโรคต่ำงๆ	 
ก็จะท�ำให้เกิดผลผลิตที่ดีขึ้น	ได้บริโภคอำหำรที่สดปลอดสำรพิษ		เป็นกำร
สร้ำงรำยได้ให้กับรำษฎรหมู่บ้ำนท่ำแพ	 และยังส่งเสริมกำรใช้เวลำว่ำงให้
เกิดประโยชน์
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บ้านวังขยาย

	 เขื่อนวชิรำลงกรณ	 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้อย่ำงสม�่ำเสมอ	
และจัดอบรมโครงกำรชีววิถีเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนกับชุมชนแบบ 
มส่ีวนร่วม	โดยให้ควำมรูท้ำงด้ำนทฤษฎแีละภำคปฏบิตัแิก่ประชำชนหมูบ้่ำน			
วงัขยำย	ต�ำบลปรงัเผล	อ�ำเภอสงัขละบุรี		เพือ่ให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถ
น�ำประโยชน์ไปใช้ทำงด้ำนเกษตร	กำรประมง	กำรปศุสัตว์	และสิ่งแวดล้อม	
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CSR จิตอำสำพื่อชุมชน

	 Corperate	Social	Responsibility	(CSR)	หมำยถึง	ควำมรับผิด
ชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร	 ซึ่งคือกำรด�ำเนินกิจกำรภำยใต้
หลักจริยธรรมและกำรจัดกำรที่ดี	 โดยรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ทั้งในระดับไกลและใกล้อันน�ำไปสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน

	 ตลอดระยะเวลำ	30	ปีที่ผ่ำนมำ	เขื่อนวชิรำลงกรณ	ได้ด�ำเนินงำน
ด้ำน	CSR	อย่ำงต่อเนื่อง	ทั้งในด้ำนสิทธิมนุษยชน	สิ่งแวดแวดล้อม	กำรมี
ส่วนร่วมในชุมชน	 โดยมีโครงกำรที่เป็นที่รับรู้อย่ำงกว้ำงขวำง	ซึ่งกิจกรรม
ต่ำงๆที่ชำวเขื่อนวชิรำลงกรณได้ร่วมมือกันท�ำเพื่อชุมชนชนนั้น	 เป็นเพียง
ส่วนเลก็ๆทีเ่ติมเต็มให้ชมุชน	แต่สิง่ท่ีย่ิงใหญ่กว่ำนัน้คอืควำมสุขและรอยยิม้
ของชุมชนที่เกิดขึ้นจำกกิจกรรม	
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โครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพชุมชนรอบเขื่อน

สนับสนุนกิจกรรมการศึกษาและพัฒนาชุมชน

	 กจิกรรมด้ำนกำรศึกษำ	เป็นอกีกจิกรรมท่ีเรำให้ควำมส�ำคญัแก่เดก็
และเยำวชนซึง่เป็นอนำคตของชำติ	โดยชำวเขือ่นวชริำลงกรณจะเข้ำพบปะ
กับน้องๆ	เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจในภำรกิจ	กฟผ.	มีกำรจัดเลี้ยงอำหำรกลำง
วันแก่นักเรียน	มอบอุปกรณ์กีฬำ	ตรวจซ่อมปรับปรุงอำคำรเรียน	กรณีเกิด
กำรช�ำรุดเสียหำย	ทั้งนี้เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกับสถำนศึกษำ	
คร	ูนกัเรียน	โดยได้รบักำรต้อนรบัด้วยควำมอบอุน่จำกผูบ้รหิำรสถำนศกึษำ	
ครู	นักเรียน	ตลอดมำ



42

จัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

	 เรำชำวเขื่อน....ไม่เพียงผลิตไฟฟ้ำเพื่อควำมของคนไทย	 เรำยัง
สร้ำงควำมรับผิดชอบทำงด้ำนสังคม	 โดยจัดกิจกรรมกำรแข่งขันกีฬำ
ฟตุบอลให้แก่เยำวชน	เพ่ือส่งเสรมิให้เยำวชนพฒันำทักษะ	และใช้เวลำว่ำง
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	เพื่อห่ำงไกลจำกยำเสพติด	นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรม
ที่ปฏิบัติเป็นประจ�ำทุกปี
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สนับสนุนกิจกรรมกับชุมชน

	 ชำว	กฟผ.	เขือ่นวชริำลงกรณ	มกีำรเข้ำร่วมกิจกรรมร่วมกบัชุมชน
ในโอกำสต่ำงๆมำกมำย	 อำทิเช่น	 ประเพณีแห่เทียนพรรษำ	 ประเพณี
ตักบำตรเทโว		เข้ำร่วมงำนสวดอภธิรรมศพ	เพือ่เป็นส่วนหนึง่ร่วมกบัชุมชน	
ท�ำนุบ�ำรุงศำสนำอย่ำงยั่งยืน	และสืบทอดวัฒนธรรมต่อไป
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โครงการเพิ่มโอกาสในการตรวจรักษา

จัดกิจกรรมตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่เขื่อนวชิราลงกรณ

	 ทำงเขื่อนวชิรำลงกรณ	 มีกำรจัดกิจกรรมตรวจรักษำพี่น ้อง
ประชำชน	เพื่อให้ประชำชนได้รับ	กำรตรวจรักษำสุขภำพ	และตรวจสำยตำ
ในโครงกำรแว่นแก้ว	 โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำย	 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งภำรกิจที่	 กฟผ.	
ด�ำเนินกำรมำอย่ำงต่อเนื่อง
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โครงการสร้างฝายชะลอน�้า
 

	 พวกเรำชำวเขื่อนวชิรำลงกรณร่วมพลังจิตอำสำ	 ในกำรสร้ำงฝำย
ชะลอน�้ำเทิดพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	 ภูมิพลอดุลยเดช	 
เพ่ือชะลอกำรไหลของกระแสน�้ำและเก็บกักน�้ำในล�ำห้วยท�ำให้พี่น้อง
ประชำชนมีน�้ำใช้		ป่ำไม้มีควำมสมบูรณ์	
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โครงการส่งเสริมความเข้าใจและมั่นใจของชุมชนรอบเขื่อน

เปิดบ้านให้ชุมชนเยี่ยมชมโดยจัดกิจกรรมลานบ้านลานวัฒนธรรม

	 เขื่อนวชิรำลงกรณ	ด�ำเนินกำรจัดกิจกรรมนี้	เพื่อส่งเสริมประเพณี
ท้องถิ่น	 ผลผลิต	 ผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ	 รวมทั้งสนับสนุนให้พี่น้องประชำชน 
มีรำยได้เข้ำชุมชน	 และสร้ำงควำมเชื่อมั่นและมั่นใจในภำรกิจของเข่ือน 
วชิรำลงกรณ
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โครงการจัดท�าแผนที่ทางสังคมและการวางแผนพัฒนาชุมชน
 

	 กิจกรรมน้ีทำงเขื่อนท�ำขึ้นเพื่อให้ผู้ท่ีต้องกำรเข้ำไปศึกษำ	 หรือ
เข้ำไปท�ำงำนกับชุมชนสำมำรถรับรู้ข้อมูลต่ำงๆ	 ของชุมชน	 อันประกอบ
ด้วย	 ลักษณะทำงกำยภำพ	 ควำมสัมพันธ์ภำยในชุมชน	 สถำนกำรณ์ทำง
เศรษฐกิจ	สงัคม	กำรเมือง	กำรปกครองของชมุชน	ประวัตศิำสตร์	ประเพณ	ี
วัฒนธรรม	 วิถีชีวิต	 ควำมเชื่อ	 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนในชุมชนยึดถือร่วมกัน	 
เพ่ือน�ำข้อมลูไปใช้ท�ำงำนร่วมกบัชมุชนแบบเกือ้กลูกนัแบบมส่ีวนร่วมต่อไป
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รำงวัลและควำมภำคภูมิใจ

	 ตลอด	30	ปีที่ผ่ำนมำ	เขื่อนวชิรำลงกรณ		ได้น�ำระบบต่ำงๆ	ตำม
มำตรฐำนสำกลมำใช้งำน	 เพื่อพัฒนำหน่วยงำน	 ให้เป็นองค์กำรที่สังคม	
ชุมชนและสิ่งแวดล้อมยอมรับ	 เช่น	 ใบรับรองระบบ	 ISO14001:2004										
(	ด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม	)	ได้รับรำงวัลสถำนประกอบกิจกำรดีเด่นด้ำน
ควำมปลอดภัย	 อำชีวอนำมัย	 และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน	 
ระดับประเทศ	ประจ�ำปี	2558	เป็นปีที่	15	ติดต่อกัน	ได้รับรำงวัลเกียรติยศ
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม	CSR-DIW	ปี	2012	ได้รับรำงวัลเกียรติยศควำม
รับผิดชอบต่อสังคม	CSR-DIW	Continuous	Award		ปี	2013		ได้รับรำงวัล
เกียรติยศควำมรับผิดชอบต่อสังคม	CSR-DIW	Advance	Award	Level	4		
ปี	2013	 ในโครงกำรส่งเสริมโรงงำนอุตสำหกรรมที่มีควำมรับผิดชอบ 
ต่อสงัคมให้ยกระดบัสูว่ฒันธรรมและเครอืข่ำยสเีขยีวอย่ำงต่อเนือ่งและยัง่ยืน	
และได้รับรำงวัลเกียรติยศ	CSR-DIW	Continuous	Award	2014	มำตรฐำน
ควำมรับผิดชอบของผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมต่อสังคม
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	 เขื่อนวชิรำลงกรณ	 	 เข้ำรับโล่และเกียรติบัตรโครงกำรส่งเสริม
ศักยภำพโรงงำนมุ่งสู ่กำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อมและควำมรับผิดชอบ 
ต่อสังคมอย่ำงยั่งยืน		CSR-DIW	Continuous	Awards	ประจ�ำปี	2557	จำก
กรมโรงงำนอุตสำหกรรม

	 นำยรัมย์	เหรำบัตย์	รองผู้ว่ำกำรผลิตไฟฟ้ำ	(รวฟ.)	เป็นประธำน
ในพิธีมอบใบเกียรติบัตร	Confidence	Certificate	 ระบบมำตรฐำน	 
ISO	26000	ประจ�ำปี	2557	ให้กับเขื่อนวชิรำลงกรณ
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	 เขื่อนวชิรำลงกรณ	เข้ำรับรำงวัลสถำนประกอบกิจกำรดีเด่น	ด้ำน
ควำมปลอดภยั	อำชวีอนำมยัและสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนระดบัประเทศ	
ประจ�ำปี	2558		ได้รับรำงวัลสถำนประกอบกิจกำรดีเด่น	15	ปีซ้อน
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เที่ยวเพลินรอบเขื่อนวชิรำลงกรณ

ค�าขวัญประจ�าอ�าเภอทองผาภูมิ

 น�้าพุร้อนหินดาด ตลาดอีต่อง โบอ่องเจดีย์ ราชินีปูไทย เพลินใจ
แควน้อย เถินร้อยภูผา งามสุดตาเชื่อนวชิราลงกรณ

อ�าเภอไทรโยค

	 อยู่ห่ำงจำกศูนย์กลำงของจังหวัด	ประมำณ	50	กม.	ลักษณะพื้นที่	
ทัว่ไป	เป็นป่ำไม้และภเูขำ	มแีหล่งท่องเทีย่ว	ทีม่ชีือ่เสยีง	คอื	น�ำ้ตกไทรโยค	
ถ�้ำละว้ำ	 ถ�้ำดำวดึงส์	 และอุทยำนประวัติศำสตร์เมืองสิงห์	 เป็นต้น	 
มีสถำนที่ประเภท	รีสอร์ท	และแพพัก	 เป็นจ�ำนวนมำก	 เหมำะส�ำหรับผู้ที่
ต้องกำรพักผ่อน	ท่ำมกลำงธรรมชำติ	และมีสนำมกอล์ฟหลำยสนำม
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อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห ์

	 เป็นโบรำณสถำน	 ที่มีศิลปะกำรก่อสร้ำงในยุคลพบุรี	 ตอนปลำย	
ประมำณ	พุทธศตวรรษที่	16-18	ตัวปรำสำท	ล้อมก�ำแพงศิลำแลง	ภำยใน	
มเีนือ้ที	่200	ไร่	เปิดให้เข้ำชมทกุวนั	อยูห่่ำงจำกพพิธิภณัฑ์บ้ำนเก่ำ	ประมำณ	
8	กิโลเมตร	หรือ	 เดินทำงไปตำมถนนสำยกำญจนบุรี	-	ไทรโยค	บริเวณ	
กิโลเมตรที่	15	 จะมีทำงแยกเข้ำอุทยำนประวัติศำสตร์เมืองสิงห์	 อีก	7	
กิโลเมตร
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น�้าตกไทรโยคน้อย (เขาพัง)

	 เป็นน�้ำตกท่ีสวยงำมโดยเฉพำะ	 ในช่วงฤดูฝน	 ระหว่ำงเดือน
กรกฎำคม	ถงึตลุำคม	จะมีน�ำ้มำก	และเป็นน�ำ้ตกทีอ่ยู่ใกล้ตวัเมอืงมำกทีสุ่ด	
ตั้งอยู่ริมถนนสำย	กำญจนบุรี	-	ทองผำภูมิ	กม.ที่	46	ห่ำงจำก	ตัวเมือง	52	
กิโลเมตร	ซึ่งจะมีรถไฟจำกกรุงเทพ	ถึงสถำนีน�้ำตกทุกวัน	เวลำ	06.10	น.,	
10.55	 น.	 และ	16.26	 น.	 แล้วนั่งรถสองแถวต่อไปตัวน�้ำตกอีกประมำณ	 
2	 กิโลเมตร	 หรือใช้บริกำรรถประจ�ำทำงเบอร์	8203	 จำกสถำนีขนส่ง
กำญจนบุรี
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น�้าตกไทรโยคใหญ่

	 ตั้งอยู่ในอุทยำนแห่งชำติไทรโยค	หรืออีกชื่อหนี่งเรียกว่ำ	“	น�้าตก
เขาโจน	”	เพรำะเป็นน�้ำตกที่ไหลมำจำกหน้ำผำ	ลงสู่แม่น�้ำแควน้อย	และ	
เป็นน�้ำตกท่ีมีชื่อเสียงมำก	 เนื่องจำกพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำ 
เจ้ำอยูห่วั	(รชักำลที	่5	)	เคยเสดจ็ประพำส	ณ	น�ำ้ตกแห่งนี	้และใกล้	ๆ 	น�ำ้ตก	
ยังมีถ�้ำอีก	3	ถ�้ำ	ที่นักท่องเที่ยวสำมำรถเดินเที่ยวชมได้
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ถ�้าละว้า

	 ตั้งอยู ่บนฝั ่งแม่น�้ำแควน้อย	 ห่ำงจำกฝั ่งประมำณ	50	 เมตร	 
ซึ่งสำมำรถเดินทำงโดยเรือ	 จำกท่ำเรือปำกแซง	 หรือไปทำงรถยนต์	 
ข้ำมสะพำนที่บ้ำนแก่งระเบิด
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อ�าเภอทองผาภูมิ

	 อยู่ห่ำงจำกศูนย์กลำงของจังหวัด	ไปทำงทิศเหนือ	ประมำณ	140	
กิโลเมตร	ตำมทำงหลวง	หมำยเลข	323	สภำพทั่วไป	 เป็นภูเขำสูง	และ 
ป่ำไม้	มีแหล่งท่องเที่ยว	ประเภทธรรมชำติ	 เป็นจ�ำนวนมำก	 เช่น	น�้ำตก 
ผำตำด	,	น�ำ้ตกเกรงิกระเวยี,	น�ำ้พุร้อนหินดำด	เป็นต้น	เป็นทีต่ัง้ของอุทยำน
แห่งชำตหิลำยแห่ง	และเขตรกัษำพนัธุส์ตัว์	ป่ำทุง่ใหญ่นเรศวร	ซึง่เป็นมรดก
โลก	 นอกจำกนี้ยังมีทะเลสำบ	 เขื่อนเขำแหลม	 เหมำะส�ำหรับกำรตกปลำ
เป็นอย่ำงยิ่ง	สนำมกอล์ฟ	และสถำนที่หลำกหลำย	ทั้งโรงแรมระดับ	5	ดำว	
และรีสอร์ทต่ำงๆ
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น�้าตกผาตาด

	 เป็นน�้ำตกขนำดใหญ	่ 
ใ น เ ข ต อุ ท ย ำ น แ ห ่ ง ช ำ ติ 
เขื่อนศรีนครินทร์	 กำรเดินทำง 
ใช้ถนนสำยกำญจนบุรี-ทองผำภูมิ	
บริเวณกิโลเมตรที่	105	จะมีทำงแยกเข้ำน�้ำตกอีกประมำณ	10	กิโลเมตร

น�้าพุร้อนหินดาด

	 เป็นน�้ำพุร้อนจำกธรรมชำติ	 ค้นพบโดยทหำรญี่ปุ่น	 และได้สร้ำง	
บ่อซีเมนต์ขึ้นในสมัยสงครำมโลกครั้งที่	2	นักท่องเที่ยวสำมำรถลงอำบน�้ำ
ในบ่อได้	
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น�้าตกทุ่งนางครวญ

ตั้งอยู ่ ในเขตอุทยำนแห่งชำติ
เขื่อนศรีนครินทร์	 เป็นน�้ำตก	 
ทีส่วยงำมมำก	อยู่ใกล้กบัหมูบ้่ำน
ทุง่นำงครวญ	ต�ำบลชะแล	อ�ำเภอ	
ทองผำภูมิ	 ห่ำงจำกตัวจังหวัด	
ประมำณ	290	กม.	ตำมถนนสำย
ทองผำภมู	ิ-	สังขละบรุ	ีเลีย้วขวำ

ตรง	กิโลเมตรที่	26	เข้ำไปอีก	ประมำณ	12	กิโลเมตร	กำรเดินทำง	ควรมี
ผู้น�ำทำงและควรใช้รถยนต์ขับเคลื่อน	4	ล้อ

ปิล็อก 

	 อยู่ห่ำงจำกอ�ำเภอทองผำภูมิ	 ไปทำงทิศตะวันตก	 ประมำณ	60	
กิโลเมตร	ตำมทำงหลวงหมำยเลข	3272	เป็นเหมืองแร่ดีบุก	วุลแฟรมเก่ำ	
ตัง้อยูพ่รมแดนไทย-พม่ำ	มทีวิทศัน์ทีส่วยงำม	อำกำศหนำวเยน็	มกีำรปลกู
ไม้ผล	 และไม้ประดับ
เมืองหนำว	นอกจำกนี้	
ยั งมี น�้ ำ ตกสวยงำม	 
หลำยแห่ง	 ซึ่งกำรเข้ำ
ถึงน�้ำตกจะต้องใช้กำร
เดินเท้ำ
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อ�าเภอสังขละบุรี

	 อยู่ห่ำงจำกศูนย์กลำงของจังหวัดไปทำงทิศเหนือ	 ประมำณ	215	
กิโลเมตร	 มีอำณำเขตติดต่อกับประเทศสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนม่ำร์	
(พม่ำ)	นักท่องเที่ยวสำมำรถเดินทำงเข้ำสู่ประเทศสำธำรณรัฐแห่งสหภำพ
เมียนม่ำร์	 ได้โดยผ่ำนทำงด่ำนเจดีย์	 3	 องค์	 ไปยังเมืองพญำตองซู	 
ของพม่ำ	 มีแหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ	 อีกหลำยแห่ง	 เช่น	 แม่น�้ำ 
สำมประสบ	น�้ำตกตะเคียนทอง	และทะเลสำบเขื่อนเขำแหลม	เป็นต้น	และ
เป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรม	 ของชนพื้นเมือง	 ชำวกะเหรี่ยง	 และมอญ	
สงัขละบรุยีงัเป็นสถำนที	่ทีเ่หมำะส�ำหรบักจิกรรมกำรเดนิป่ำ	ข่ีช้ำงล่องแก่ง	
และตกปลำ
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ด่านเจดีย์สามองค์

	 กั้นพรมแดนระหว่ำงไทย-พม่ำ	เป็นช่องทำงเดินทัพ	ที่ส�ำคัญของ	
ไทยและพม่ำในอดีต	 เดิมเรียกว่ำ	 “หินสำมกอง”	 ปัจจุบันนักท่องเท่ียว	
สำมำรถข้ำมเข้ำไปชมตลำดในประเทศสำธำรณรฐัแห่งสหภำพเมยีนม่ำร์ได้	
อยู่ห่ำงจำกตัวอ�ำเภอสังขละบุรี	22	กิโลเมตร	เส้นทำงรำดยำงตลอดสำย

วัดวังก์วิเวการาม 

	 ตั้งอยู่ใกล้อ�ำเภอสังขละบุรี	เป็นที่ประดิษฐำน	พระพุทธรูปหินอ่อน	
และเป็นที่จ�ำพรรษำของหลวงพ่ออุตตมะ	 ซึ่งเป็นที่เคำรพนับถือของ 
ชำวไทย	ชำวมอญ	และชำวกะเหรี่ยง
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น�้าตกเกริงกระเวีย

	 เป็นน�้ำตกขนำดเล็ก	 ชั้นเต้ียๆ	 ตั้งอยู่ริมถนนสำยทองผำภูมิ-
สังขละบุรี	ห่ำงจำกอ�ำเภอทองผำภูมิ	ประมำณ	32	กิโลเมตร

สะพานมอญ 

	 เป็นสะพำนไม้ที่ยำวที่สุดในประเทศไทย	 สร้ำงให้ประชำชนที่อยู่
ระหว่ำงตัวอ�ำเภอสังขละบุรี	กับหมู่บ้ำนชำวมอญได้เดินทำงติดต่อกัน
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