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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
และ สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี ๙

เสด็จพระราชดำเนิน (คร้ังท่ี ๑)
ไปทอดพระเนตรการกอสรางอุโมงคผันน้ำ

เม่ือวันท่ี ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๑





พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

และ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ 
เสด็จพระราชดำเนิน (คร้ังท่ี ๒)
ไปทรงวางศิลาฤกษ เข่ือนภูมิพล

เม่ือวันท่ี ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๔



พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร เสดจ็พระราชดำเนนิ (ครัง้ที ่๓)
ไปทอดพระเนตรเขือ่นภมูพิล โดยม ีนายพลเนวนิ แหงสาธารณรฐัแหงประเทศสหภาพพมา รวมเยีย่มชมดวย

เมือ่วนัที ่๒๐ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๐๕







พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
และ สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี ๙ 

เสด็จพระราชดำเนิน (คร้ังท่ี ๔)
ไปทรงเปดเขือ่นภูมิพล

เม่ือวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๗





พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี ๙ 
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปดเข่ือนภูมิพล เม่ือวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๗



เขือ่นภมูพิล เปนเขือ่นอเนกประสงคแหงแรกในประเทศไทย
ลกัษณะเปนเขือ่นคอนกรตีรปูโคง เริม่กอสรางเมือ่ พ.ศ. ๒๔๙๖
แลวเสรจ็และทำพธิเีปดเมือ่วนัที ่๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๗

เขือ่นนีเ้ดมิช่ือ เขือ่นยนัฮี
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร ไดพระราชทานพระปรมาภไิธย
ใหใชชือ่เขือ่นวา เขือ่นภมูพิล เมือ่วนัที ่๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๐
เขือ่นภมูพิลสรางปดก้ันลำน้ำปง ทีบ่รเิวณเขาแกว อำเภอสามเงา จงัหวดัตาก
มรีศัมคีวามโคง ๒๕๐ เมตร สงู ๑๕๔ เมตร ยาว ๔๘๖ เมตร
ความกวางของสนัเขือ่น ๖ เมตร
อางเกบ็น้ำสามารถรองรบัน้ำไดสงูสดุ ๑๓,๔๖๒ ลานลกูบาศกเมตร

เขือ่นภมูพิลเปนเขือ่นโคงมีความสงูเปนอนัดบัที ่๒๗ ของโลก



เ ขื ่อ น ภ ูม ิพ ล





คำปรารภ
นายกรศษิฏ ภคัโชตานนท
ผวูาการ การไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย (กฟผ.)

กอนอืน่ ผมตองขอแสดงความขอบคณุสมาคมนกัอทุกวทิยาไทยทีไ่ดมดีำรใินการจดัทำหนงัสอื "เขือ่นภมูพิล : กวาจะเปนวนันี"้
ซึง่ทางกรมชลประทาน ในฐานะผทูีไ่ดดำเนนิการโครงการกอสรางเขือ่นภมูพิลตัง้แตตน โดยทีท่างการไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย
ไดเปนผูที่รับชวงตอในการดำเนินการบริหารจัดการน้ำรวมกับทางกรมชลประทาน เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติ
ซึง่เข่ือนภมูพิลเปนเขือ่นอเนกประสงคแหงแรกของประเทศไทย และไดกอใหเกิดประโยชนตอประเทศชาตอิยางมากมาย

นบัตัง้แตพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร รชักาลที ่๙ ไดพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหเชิญ
พระปรมาภไิธยไปเปนชือ่ "เขือ่นภมูพิล" เมือ่วนัที ่๒๕ กรกฎาคม ๒๕๐๐ และมพีระราชดำรสัในวนัเสดจ็พระราชดำเนนิไปทรงทำพธิเีปด
เขือ่นภมูพิล เม่ือวนัที ่๑๗ พฤษภาคม ๒๕๐๗ วา  "โครงการอเนกประสงค โครงการแรกของประเทศไทยนี ้เปนจดุเริม่ตนในการ
พฒันาเศรษฐกจิกาวใหม ใหไพศาลออกไป ปจจบุนัน้ำเปนปจจยัหลอเลีย้งชีวติ และ น้ำกบัไฟฟา สงเสรมิความเจรญิกาวหนา
ของชวีติ เมือ่พลเมอืงเพิม่มากและเรว็ กต็องเพิม่น้ำและไฟฟาใหทนัความตองการของพลเมอืง"* การไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย (กฟผ.)
รวมกับกรมชลประทานไดนอมนำพระราชดำรสัเปนแนวทางในการดำเนนิงานของเขือ่นภมูพิลมาโดยตลอด ทัง้ในดานน้ำเพ่ือการอปุโภคและ
บรโิภค การรักษาระบบนเิวศวทิยา ดานการชลประทานเพือ่เกษตรกรรม การแกปญหาน้ำทวมและภยัแลงพรอม ๆ กบัการแกปญหา
การขาดแคลนพลงังานไฟฟาซึง่เปนผลพลอยไดจากการระบายน้ำ อกีทัง้ยงัเปนแหลงเพาะพนัธสุตัวน้ำจดื รวมถึงการเปนแหลงทองเทีย่ว
ทีน่ำรายไดมาสชูมุชนตลอดมา ดงันัน้ การจัดทำหนงัสอืเลมนี ้เพือ่เปนการเทดิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช
บรมนาถบพติร รชักาลที ่๙ ทาง กฟผ. จงึรสูกึเปนเกยีรตอิยางยิง่ทีจ่ะไดรวมบนัทกึประวตัศิาสตรนี ้ยิง่ไปกวานัน้ ระหวางการจัดทำหนงัสอื
พระองคทานไดเสดจ็สวรรคต ทามกลางความโศกเศราอาลยัของคนไทยทัง้ชาติ การไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย (กฟผ.) จงึถอืเปน
โอกาสสำคญัทีจ่ะไดรวมรำลกึในพระมหากรณุาธคิณุหาทีส่ดุมไิด ทีจ่ะบนัทกึประวตัศิาสตรโครงการพฒันาประเทศทีพ่ระองคทานไดรเิริม่และ
สนบัสนนุ เพือ่ใหสาธารณชนรนุหลงัไดรบัทราบและซมึทราบถงึพระราชกรณยีกจิ ตลอดจนเหน็ความสำคญัของเขือ่นอเนกประสงค และ
คณุประโยชนของเขือ่นทีม่อียางมากมายอกีดวย

วตัถปุระสงคสำคญัอกีประการหนึง่ ของการจดัทำหนงัสอืเลมนี ้กเ็พือ่ทีจ่ะบนัทกึประวตัคิวามเปนมาของการพฒันาและกอสราง
โครงการเขือ่นภมูพิล ตลอดจน การดำเนนิการมาจนถงึปจจบุนันีไ้วอยางครบถวนสมบรูณ เพือ่ใหอนชุนรนุหลงัไดศกึษา เรยีนร ูนำมา
ซึง่ความภาคภมูใิจของคนในชาตจิากรนุสรูนุสบืไป  ซึง่รวมถึงการสนบัสนนุความตัง้ใจทีจ่ะนำหนงัสอื "เขือ่นภมูพิล : กวาจะเปนวนันี"้
มอบใหแกหนวยงานราชการตาง ๆ  และสถาบนัการศกึษา โดยไมคดิมลูคา

มคีำกลาววา "หากไมมปีระวตัศิาสตรกไ็มมปีจจุบนั" หนงัสอืเลมนีเ้ปนการยนืยนัความวริยิะอตุสาหะของคณะกรรมการและคณะ
ทำงานหลายชดุทีเ่ริม่มาจากความตัง้ใจสบืคนขอมลูเกอืบทกุดาน นำมาทวนสอบเพือ่จดัทำลำดบัเหตกุารณ และเรยีบเรยีงจนถงึขัน้การ
ชำระขอมลูทางประวตัศิาสตร ซึง่เปนเรือ่งทีผ่านมานานเกนิครึง่ศตวรรษ ขอขอบคณุในความตัง้ใจของทกุคน

* อางองิ การไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย//"เข่ือนของพอ"เข่ือนภมูพิล//๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
   จาก https://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1705:article-20161017-02&catid=49&Itemid=251



คำปรารภ
ดร.สบุนิ ปนขยนั
นายกสมาคมนักอุทกวิทยาไทย

สมาคมนกัอทุกวทิยาไทย เปนองคกรทีม่ไิดแสวงหากำไร ดานงานอทุกวทิยา วทิยาศาสตร และอทุกวทิยาประยกุต ตลอดจนวชิาการสาขาตาง ๆ
ทีเ่กีย่วของ ไดดำเนนิกจิกรรมดานวชิาการอนัเปนสาธารณประโยชนใหแกสงัคมอยางตอเนือ่งมาเปนเวลากวา ๒๒ ป โดยมสีมาชกิทีม่คีวามเชีย่วชาญ
ในงานสาขาดงักลาวแลวมากกวา ๘๐๐ คน ทัง้ในภาคราชการ สถาบนัการศกึษา และภาคเอกชน

เนือ่งในโอกาสทีเ่ข่ือนภมูพิล อนัเปนเขือ่นอเนกประสงคแหงแรกของประเทศไทย ไดเปดใชงานสรางประโยชนอยางมหาศาลใหแกชาติมาเปนเวลา
ครบ ๕๐ ป เมือ่ป พ.ศ. ๒๕๕๗ ทีผ่านมา สมาคมฯ จงึเหน็เปนโอกาสสำคญัทีค่วรไดจดัทำหนงัสอื "เขือ่นภมูพิล : กวาจะเปนวนันี"้ ขึน้เปนอนสุรณ

วตัถปุระสงคทีส่ำคญัของการจดัพมิพหนงัสอื "เขือ่นภมูพิล : กวาจะเปนวนันี"้ กเ็พ่ือเทดิพระเกยีรต ิพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช
บรมนาถบพติร รชักาลที ่๙ ทีไ่ดทรงเลง็เหน็ถงึความจำเปนและความสำคญัของการพฒันาเขือ่น เพ่ือกกัเก็บน้ำนำมาใชใหเกิดประโยชนแกประเทศชาติ
ทั้งเชิงเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอม กับไดทรงพระราชทานพระบรมราชานญุาตใหเชิญพระปรมาภไิธยของพระองคทาน ใหใชเปนชือ่ของเขือ่น
แหงนี้วา "เขือ่นภมูพิล"

วตัถปุระสงคอกีประการหนึง่ กเ็พือ่เปนอนสุรณ เนือ่งในโอกาสทีเ่ขือ่นภมูพิลไดเปดใชงานมาครบรอบ ๕๐ ป เมือ่ป พ.ศ. ๒๕๕๗ กบัเพือ่เปนการ
บนัทกึประวตัคิวามเปนมาของการพฒันาและกอสรางเขือ่นภมูพิลอยางครบถวนสมบรูณ ไวใหอนชุนรนุหลงัไดศกึษา เรยีนร ูพรอมทัง้เชดิชเูกยีรตบิคุคล
ทีเ่กีย่วของ เพือ่เปนบคุคลตวัอยางของประเทศ อกีทัง้ใหสาธารณชนไดรบัทราบถงึความสำคญั คณุคา และคณุประโยชนของเขือ่น ทีม่อียางมากมาย
อกีดวย

สมาคมฯ จงึไดเรียนเชญิหนวยงานทีเ่ก่ียวของกบัการสรางเข่ือน การบรหิารจดัการน้ำ และการใชประโยชนจากน้ำ อนัไดแก กรมชลประทาน
การไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย การประปานครหลวง รวมทัง้สมาคมศษิยเกาวิศวกรรมชลประทานในพระบรมราชปูถมัภ มารวมกันรวบรวมและบนัทกึ
เร่ืองราวประวตักิารดำเนนิงานนบัแตเร่ิมตนวางแผนพฒันา การกอสราง จนกระทัง่ถึงข้ันการเปดใชงาน และการบรหิารจดัการ

ตลอดเวลากวา ๕๐ ปที่ผานมา เข่ือนภูมิพลไดสรางคุณประโยชนใหแกประเทศไทยอยางมากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการชลประทาน
การปองกนัอทุกภยั และดานพลงังาน เขือ่นภมูพิลสามารถใชพลงัน้ำผลติกระแสไฟฟา ซึง่มตีนทนุต่ำกวาการใชพลงังานอยางอืน่ ไดมกีารนำพลงังานไฟฟา
ทีผ่ลติไดมาใชประโยชนไดทกุภาคสวน ทัง้ภาคอตุสาหกรรม เกษตรกรรม อปุโภคบรโิภค อกีทัง้ยงัประโยชนดานการควบคมุระบบนเิวศวทิยา และเปน
แหลงทองเทีย่วทางธรรมชาต ิชวยพฒันาสงัคม สรางอาชพีและรายไดใหแกชมุชนโดยรอบไดเปนอยางดี

หนงัสอื "เขือ่นภมูพิล : กวาจะเปนวนันี"้ ทีไ่ดจดัทำขึน้นี ้สมาคมนกัอทุกวทิยาไทย จะนำไปมอบใหแกสวนราชการ สถาบนัการศกึษา และหนวยงาน
ทีเ่กีย่วของกบังานดานน้ำ โดยไมคดิมลูคา โดยมงุหวงัเพือ่ใหผอูานไดรำลกึถงึปชูนยีบคุคลทีไ่ดรวมกันพฒันากอสราง "เขือ่นภมูพิล" อนักอใหเกดิประโยชน
มากมายมหาศาลแกคนรนุหลงัจนถงึปจจุบนัตลอดมา



คำปรารภ
ดร.ทองเปลว กองจนัทร
อธบิดกีรมชลประทาน และ นายกสมาคมศษิยเกาวศิวกรรมชลประทานในพระบรมราชปูถมัภ

ดวยสายพระเนตรอนัยาวไกลของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร ทีท่รงมงุม่ันทมุเทพระราชหฤทยั
ในการแกไขปญหาเรื่องน้ำ ทำใหเกิดโครงการพัฒนาแหลงน้ำขึ้นเปนจำนวนมากในทุกภูมิภาคของประเทศ เขื่อนภูมิพล เปน
เข่ือนเกบ็กกัน้ำขนาดใหญแหงแรก ทีไ่ดกอสรางข้ึนและอยใูนความสนพระราชหฤทยัของพระองคอยางมาก ไดเสดจ็พระราชดำเนนิไป
ทอดพระเนตรความกาวหนาการกอสรางเขื่อน ๒ ครั้ง รวมทั้งไดเสด็จฯไปทรงวางศิลาฤกษ และเสด็จฯไปทรงเปดเข่ือนแหงนี้
ตามลำดบั

"เขือ่นภมูพิล" ตัง้อยทูีอ่ำเภอสามเงา จงัหวดัตาก เปนเขือ่นอเนกประสงคแหงแรกของประเทศไทย เดมิเรียกชือ่วา "เขือ่นยันฮ"ี
เมือ่วนัที ่๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร ไดพระราชทานพระบรมราชานญุาต
ใหเชิญพระปรมาภไิธยเปนชือ่เขือ่นวา "เขือ่นภมูพิล" มลีกัษณะเปนเขือ่นคอนกรตีโคงเพียงแหงเดียวของประเทศไทย และในภมูภิาค
เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร ไดเสดจ็พระราชดำเนนิไปทรงวางศลิาฤกษ เมือ่วนัที ่๒๔ มถินุายน
พ. ศ. ๒๕๐๔ และในวนัที ่๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ พระองคไดเสดจ็พระราชดำเนนิไปทรงเปดเขือ่นภมูพิล จนถงึบดันี้นบัเปนเวลากวา ๕๐ ป
ทีเ่ขือ่นแหงนีย้งัประโยชนใหกบัผูคนบนลมุน้ำปงและลมุน้ำเจาพระยา เพ่ือการชลประทาน การผลติกระแสไฟฟา ตลอดจนการอปุโภคบรโิภค
ทีห่ลอเลีย้งหลายจงัหวดัของประเทศไทย ซึง่เปนไปตามพระราชดำรสัของ พระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวัฯ รชักาลที ่๙ เนือ่งในโอกาสทีไ่ด
เสดจ็พระราชดำเนนิไปทรงเปดเขือ่นภมูพิล วา

 ...ขาพเจาเหน็พองกบัรฐับาลวา โครงการเอนกประสงคโครงการแรกของประเทศไทยนี ้เปนจดุเริม่ตนในการ
พฒันาเศรษฐกจิกาวใหมใหไพศาลออกไป ปจจุบนัน้ำเปนปจจัยหลอเลีย้งชีวติ และน้ำกบัไฟฟาสงเสรมิความเจรญิ
กาวหนาของชวีติ เมือ่พลเมอืงเพิม่มากและเรว็ กต็องเพิม่น้ำและไฟฟาใหทนัความตองการของพลเมอืง...*

เขื่อนภูมิพล คือ ผลงานแหงความภาคภูมิใจของกรมชลประทานที่ หมอมหลวงชูชาติ กำภู อธิบดีกรมชลประทานคนที่ ๑๒
ไดรเิริม่และรบัผดิชอบดแูลการกอสรางจนแลวเสรจ็ ดงันัน้ การจดัทำหนงัสอื "เขือ่นภมูพิล : กวาจะเปนวนันี"้  จงึถือเปนการบนัทกึ
ประวตัศิาสตรทีส่ำคญัในดานการพฒันาแหลงน้ำของประเทศไทย เพ่ือใหสาธารณชนไดรบัทราบถงึน้ำพระราชหฤทยัทีท่รงหวงใยปญหา
ความเดือนรอนเรื่องน้ำของพสกนิกร ที่สำคัญยังเปนการบันทึกประวัติศาสตรในการกอสรางเข่ือนเอนกประสงคขนาดใหญของ
ประเทศไทยไวเปนองคความรสูบืไป

* อางองิ การไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย//"เข่ือนของพอ"เข่ือนภมูพิล//๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
จาก https://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1705:article-20161017-02&catid=49&Itemid=251



สารบญั

เตรยีมการเพือ่งานใหญ
การเตรยีมคน
เตรยีมขอมลูอทุกวทิยา
จดัต้ังกองพลงัน้ำ
ทมีผเูชีย่วชาญตางประเทศ
ยายทีต่ัง้เขือ่นจาก "ยนัฮ"ี มาที ่"เขาแกว"

เตรยีมงานเขือ่นใหญ
ประโยชนยิ่งใหญชั่วลูกช่ัวหลาน
พระราชทานนาม "เขือ่นภมูพิล"
พระราชบญัญตักิารไฟฟายนัฮี
เริม่ตนประมลูงาน

๕๙
๕๙ :
๖๑ :
๖๘ :
๗๐ :
๗๑ :

๗๔
๗๔ :
๗๗ :
๗๘ :
๘๑ :

กำเนดิโครงการเขือ่นยนัฮี :  ๒๑
 เรงรดัพฒันาบานเมอืง เมือ่คำตอบอยทูี ่"เขือ่น"

โครงการเจาพระยาใหญ
ไฟฟาขาดแคลน
เร่ิมยคุพฒันาไฟฟาพลงัน้ำในประเทศไทย
สรางคนชลประทาน
รฐับาลมอบหมายใหกรมชลประทานพฒันาไฟฟาพลงัน้ำ

 ปฏบิตักิารขัน้ตน
สำรวจจัดทำแผนที่แมน้ำปง
สำรวจอทุกวทิยา
สำรวจทีต่ัง้เขือ่น
นำเสนอธนาคารโลกครัง้แรก
รายงานเบื้องตนโครงการยนัฮี

ภาค ๑
๒๓

๒๓ :
๓๖ :
๓๘ :
๔๑ :
๔๕ :

๔๗
๔๗ :
๔๙ :
๕๐ :
๕๔ :
๕๗ :



หกปแหงการสรางเขือ่นใหญ  :  ๘๓
เตรียมความพรอม

ความยิ่งใหญ
Learning-by-doing
กำเนดิ "ชลประทานซเีมนต"
เสนทางทุรกันดาร
อพยพราษฎร
เมอืงใหมกลางดง
โรงพยาบาล
โรงงาน

  ประตมิากรรมเหนอืแมน้ำ
งานแรก
งานกอสรางอุโมงคผันน้ำและทำนบซอง
งานกอสรางตัวเข่ือน
พระมหากรณุาธคิณุ
งานเทเขือ่นคอนกรตี
ภาพชวีติ
งานกอสรางโรงไฟฟาพลังน้ำ
งานกอสรางสายสงไฟฟาแรงสงู
"แสงสวางทัว่ไทย" ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๐๗

"เขือ่นภมูพิล" อดตี ปจจบุนั สอูนาคต  :  ๑๔๗
"ไฟฟาพลงัน้ำ" กบัพฒันาการกจิการไฟฟาประเทศไทย

ศกัราชใหม
ยอนรอยกจิการไฟฟา
จากการไฟฟายันฮีถึงการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
ความเปลีย่นแปลง
ปรบัปรงุศกัยภาพการผลติไฟฟา
พลงัน้ำแบบสบูกลบั
ความตองการไฟฟาทีเ่พิม่ข้ึนเรือ่ย ๆ

การชลประทานและการบรหิารจดัการน้ำ
การชลประทาน
ภมูพิลคสูริกิติิ์
การบริหารจัดการน้ำในเขื่อนภูมิพล
ความทาทายในภาวะวกิฤต
เขือ่นภมูพิลกบัวกิฤตน้ำทวมป ๒๕๕๔

 กวา ๕ ทศวรรษ “เขือ่นภมูพิล”
เข่ือนอเนกประสงค
เขือ่นภมูพิลกบัการพฒันาสงัคมเศรษฐกจิไทยในรอบ ๕๐ กวาป
สำคญัทีส่ดุคอืความปลอดภยั
แผนดินไหว
สกูารบรหิารสมยัใหม
อนาคตในความเปลีย่นแปลง

สารบญั
ภาค ๒ ภาค ๓
๘๕

๘๕ :
๘๖ :
๘๙ :
๙๒ :
๙๗ :
๑๐๑ :
๑๐๙ :
๑๑๒ :

๑๑๖
๑๑๖ :
๑๑๘ :
๑๒๔ :
๑๒๖ :
๑๒๙ :
๑๓๒ :
๑๓๗ :
๑๔๑ :
๑๔๕ :

๑๔๙
๑๔๙ :
๑๕๑ :
๑๕๖ :
๑๕๘ :
๑๖๐ :
๑๖๑ :
๑๖๓ :

๑๖๕
๑๖๕ :
๑๖๖ :
๑๖๙ :
๑๗๐ :
๑๗๔ :

๑๗๗
๑๗๗ :
๑๗๘ :
๑๘๐ :
๑๘๔ :
๑๘๖ :
๑๘๘ :



สารบญั

๔ คณุปูการ
บรรณานกุรม
คณะทำงานจดัทำหนงัสอื "เขือ่นภมูพิล : กวาจะเปนวนันี"้

๒๒๐ :
๒๒๑ :
๒๒๓ :

กาลานกุรม  :  ๑๙๙



กำเนิดโครงการ

เขือ่นยนัฮี

ภาค ๑
๒๑



เขือ่นภมูพิล : กวาจะเปนวนันี้๒๒



เรงรัดพัฒนาบานเมือง
เมือ่คำตอบอยทูี่

“เขือ่น”
โครงการเจาพระยาใหญ
หลังสงครามมหาเอเชียบูรพา ที่เกิดข้ึนระหวาง

พ.ศ. ๒๔๘๔ - ๒๔๘๘ แมฝายไทยจะแถลงวาการประกาศ
สงครามกับฝายสัมพันธมิตรเปนโมฆะ แตทางฝาย
สมัพนัธมติร โดยเฉพาะประเทศองักฤษ ไมยนิยอมรบัทราบ
จงึนำไปสกูารเจรจา และการรวมลงนามในความตกลง
สมบูรณแบบ เพ่ือเลิกสถานะสงครามระหวางประเทศ
ไทยกบับรเิตนใหญและอนิเดยี "Formal Agreement for
the Termination of the State of War Between
Siam and Great Britain and India" เพ่ือยตุสิถานะ
สงคราม เม่ือเดอืนมกราคม พ.ศ. ๒๔๘๙

๒๓



เขือ่นภมูพิล : กวาจะเปนวนันี้

หนึง่ในเงือ่นไขมากมายทีฝ่ายสมัพันธมติรบบีบงัคบัใหไทย
ตองทำตาม คอืขอ ๑๔ ซึง่กำหนดใหรฐับาลไทยตองสงมอบ
ขาวสารจำนวน ๑.๕ ลานตันใหแกฝายรัฐบาลอังกฤษ
โดยไมคดิมูลคา เสมอืนเปน "คาปฏกิรรมสงคราม" ชดเชย
ความเสยีหาย แตภายหลงัมกีารเจรจาตอรองจนรฐับาลองักฤษ
ยนิยอมเปลีย่นจากการใหเปลา เปนการรบัซือ้ขาวจากไทยใน
ราคาถูกแทน แมกระนั้น ความตองการขาวในตลาดโลกยุค
หลงัสงครามโลกทีเ่พิม่สงูข้ึนมาก กท็ำใหเกดิภาวะขาดแคลน
ขาวในประเทศ เมือ่ "คณะทหาร" ทำการรฐัประหารยดึอำนาจ
จากรัฐบาลพลเรือนในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๐
หนึง่ในคำกลาวอาง คอืประเดน็ทีว่ารัฐบาลจากการเลอืกตัง้ไม
สามารถแก ไขปญหาคาครองชีพของประชาชนและ
การขาดแคลนขาวได ดังนั้น เพื่อเพิ่มผลผลิตขาว อันเปน
สินคาออกสำคัญของประเทศขึ้นอีก จึงมีการหยิบยก
"โครงการเจาพระยาใหญ" ขึน้มา "ปดฝนุ" พจิารณาทบทวน
กนัอกีครัง้

I เขือ่นเจาพระยาเมือ่กอสรางเสรจ็ใหม ๆ

I ม.ล.ชชูาต ิกำภ ูตรวจสอบแบบเขือ่นเจาพระยารวมกบัเจาหนาทีธ่นาคารโลก

๒๔



พ.ศ. ๒๔๔๖ ในรชัสมยัของพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา
เจาอยหูวั (รชักาลที ่๕) นายเย โฮมนั วนั เดอ ไฮเด (Homan
van der Heide) ผเูชีย่วชาญชาวดตัช ทีร่ฐับาลสยามวาจาง
ใหเขามาทำการศึกษาไดนำเสนอโครงการทดน้ำไขน้ำสำหรับ
เขตรทีร่าบแหงลาดแมน้ำเจาพระยาตอนใต ( General Report
on Irrigation and Drainage in the Lower Menam
Valley) อันมีหัวใจสำคัญคือ การสรางเขื่อนทดน้ำแมน้ำ
เจาพระยาที่จังหวัดชัยนาท ยกระดับน้ำเหนือเขื่อนใหสูงขึ้น

I จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีคนที่ ๓ ผูนำคณะรัฐบาล และ ม.ล.ชูชาติ กำภู อธิบดีกรมชลประทาน ซึ่งไดดำเนินการกอสรางโครงการชลประทาน
เขือ่นเจาพระยาจนสำเรจ็

แลวปลอยเขาระบบคลอง ใหไรนาสองฝงมีน้ำใช
ตลอดป แตสุดทายติดขัดที่ปญหางบประมาณ
ซึ่งเปนเงินกอนใหญเกนิกวาทีร่ฐับาลสยามจะมจีายได
โครงการนีจ้งึถูกระงบัไป  อยางไรก็ด ีเร่ิมมีการเก็บ
ขอมูลระดับน้ำในแมน้ำเจาพระยาขึ้น โดยปกเสา
วดัระดบัน้ำทีห่นาวัดทาหาด อำเภอมโนรมย จงัหวดั
ชัยนาท เม่ือ พ.ศ. ๒๔๔๘ และตั้งตนเก็บสถิติ
ระดับน้ำประจำวันนับแตนั้นมา

๒๕



เขือ่นภมูพิล : กวาจะเปนวนันี้

I รายงานที ่Mr. Homan van der Heide เสนอตอรฐับาลไทยใน พ.ศ. ๒๔๔๖

๒๖



สถานการณและเงือ่นไขทีต่องการเรงรัดการผลติขาวในชวง
ตนทศวรรษ ๒๔๙๐ จึงเหมาะสมที่ทางกรมชลประทาน โดย
ม.ล.ชูชาติ กำภู* ซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหนง นายชางใหญ
กรมชลประทาน จึงหยิบยกเรื่องโครงการเจาพระยาใหญขึ้นมา
นำเสนอรัฐบาลอีกครั้ง ประจวบเหมาะกับที่นายกรัฐมนตรีใน
ขณะนัน้คอื จอมพล ป. พบิลูสงคราม มคีวามตองการจะพฒันา
บานเมืองใหทัดเทียมนานาอารยประเทศ ดังที่คุณหญิงโฉมศรี
กำภู ณ อยุธยา ภริยาของ ม.ล.ชูชาติ กำภู เขียนเลา
เร่ืองราวจุดกำเนิดของเขื่อนที่ชัยนาท ไวในหนังสือ วันชูชาติ
๔ มกราคม ๔๙ วา

  "บังเอิญวันหนึ่งพี่ชาติไปในงานพระราชพิธี
ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผาพระกฐินไดมีโอกาส
พบทานนายก (จอมพลแปลก พบิลูสงคราม) ทานไดเรียก
ใหไปหาทานใกล ๆ และไดซักถามถึงงานชลประทาน
ทานนายกสนใจงานการปองกนัน้ำทวม และการกกัก้ันน้ำ
เพื่ อส ง เสริมการเพาะปลูกหน าแล ง ในภาคกลาง
ทานนายกอนุญาตใหนำเสนอและใหดำเนินการตอไป
พี่ชาติรับที่จะสรางใหโดยจะควบคุมราคาใหดีที่สุด แตได
ขอทานวาไมใหมีผูมีสิทธิพิเศษ หรือผูแทนราษฎรเขามา
รบกวนในโครงการนีท้กุปญหา ซึง่ทานไดถอืสญัญานีอ้ยาง
เครงครดั..."

๒๗
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ม.ล.ชูชาติ กำภู
 I อธบิดกีรมชลประทาน พ.ศ. ๒๔๙๒ - พ.ศ. ๒๕๐๗
 I สมญานาม "บดิาแหงชลกร"
 I เปนผดูำเนนิงานทัง้ในดานวชิาการ การคลงัและ

การกอสรางโครงการชลประทาน เข่ือนเจาพระยา
ตัง้แตตนจนเสรจ็สมบรูณ

 I รับนโยบายโครงการไฟฟาพลังน้ำจากรัฐบาล
เปนผูริเริ่มและมีบทบาทสำคัญในการผลักดัน
โครงการเขือ่นยนัฮจีนแลวเสรจ็

 I กอตั้งโรงเรียนชลประทานเพื่อพัฒนาบุคลากร
ของกรมชลประทาน

 I กอตั้ ง โรงไฟฟาลิกไนตแม เมาะและบริษัท
ชลประทานซีเมนต จำกัด เพื่อสนับสนุนงาน
กอสรางเขือ่นยนัฮี

 I เปนผูดำเนินการใหไดเงินกูจากธนาคารโลก
เพ่ือดำเนนิการกอสรางเข่ือนยนัฮี

I ม.ล.ชชูาต ิกำภ ูประชมุรวมกบัเจาหนาทีจ่ากธนาคารโลก

I ม.ล.ชชูาต ิกำภ ูถายภาพรวมกบัขาราชการและเจาหนาทีก่รมชลประทาน
  ขณะไปตรวจราชการ

๒๘ เขือ่นภมูพิล : กวาจะเปนวนันี้



พ.ศ. ๒๔๙๒ ในสมยั จอมพล ป. พบิลูสงคราม* เปนนายกรฐัมนตรี
ประเทศไทยไดสมคัรเขาเปนสมาชกิธนาคารโลก โดยมแีผนขอกเูงนิไปใชใน
โครงการกอสรางเข่ือนกั้นแมน้ำเจาพระยา การปรับปรุงเสนทางรถไฟที่
เสยีหายตัง้แตในระหวางสงครามมหาเอเชยีบรูพา ตลอดจนปรบัปรงุทาเรอื
และขดุลอกสนัดอนแมน้ำเจาพระยา เข่ือนทดน้ำในแมน้ำเจาพระยาแหงนี้
จึงกอสรางดวยเงินกูจากธนาคารโลกจำนวน ๑๘ ลานเหรียญอเมริกัน
ดอกเบีย้รอยละ ๔ ตอป กำหนดชำระคนืภายใน ๒๐ ป

๒๙
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จอมพล ป. พบิลูสงคราม

 I ดำรงตำแหนง นายกรฐัมนตรใีนชวงเวลา
๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ - ๑๑ มถินุายน
พ.ศ. ๒๕๐๗ (๘ สมยัไมตอเนือ่งกนั)

 I พ.ศ. ๒๔๙๔ เปนผมูอบหมายให
กรมชลประทานพัฒนาไฟฟาพลังน้ำ
ซึง่เปนพลงังานราคาถกูเพือ่พฒันาอตุสาหกรรม
ของประเทศ

๓๐ เขือ่นภมูพิล : กวาจะเปนวนันี้



I พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร
  เสดจ็พระราชดำเนนิไปทรงเปดเขือ่นเจาพระยา เมือ่วนัที ่๗ กมุภาพนัธ พ.ศ. ๒๕๐๐

๓๑



เขือ่นภมูพิล : กวาจะเปนวนันี้

I จากแบบจำลอง มาสเูขือ่นเจาพระยา ทีม่คีวามสำคญัตอการเกษตรอยางมาก

“เขือ่นเจาพระยา”

เริม่ตนข้ึนใน พ.ศ. ๒๔๙๖
แลวเสรจ็ในตนป พ.ศ. ๒๕๐๐
เขื่อนแหงนี้ไดรับนามวา . . .

๓๒



I บรเิวณหวังานเขือ่นเจาพระยา อนัเปนเสมอืนหวัใจของโครงการเจาพระยาใหญ สรางขึน้บรเิวณคงุบางกระเบยีน ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จงัหวดัชัยนาท

๓๓



เขือ่นภมูพิล : กวาจะเปนวนันี้

I เขือ่นเจาพระยาเมือ่สรางเสรจ็ใหม ๆ

I เขือ่นเจาพระยาในปจจบุนั

๓๔



ผลดีอีกประการหนึ่งคือทำใหธนาคารโลกไดเขาใจ
และมีทัศนคติที่ดีตอประเทศไทย ทั้งยังทำใหขาราชการ
ของกรมชลประทานไดเขาใจข้ันตอน วธิกีาร และการจดั
ทำรายงาน เพือ่เจรจาขอกเูงนิมากอสรางโครงการขนาด
ใหญตอไป นอกจากเงนิกธูนาคารโลกแลว รฐับาลไทยยงั
ตัง้งบประมาณแผนดนิ สมทบในการสรางตัวเข่ือนและการ
สรางระบบสงน้ำตางหากอกีกวาพนัลานบาท  การกอสราง
เร่ิมตนขึน้ใน พ.ศ. ๒๔๙๖ และแลวเสรจ็ในตน พ.ศ. ๒๕๐๐
เขือ่นแหงนีไ้ดรบันามวา "เขือ่นเจาพระยา"

เรื่องที่นาภาคภูมิใจก็คือ เงินกูรายนี้นับเปนรายแรก
ที่ธนาคารโลกใหกูสำหรับประเทศทางตะวันออกไกล
เนือ่งจากความสมบรูณของรายงาน การศกึษาความเหมาะสม
(Feasibility Report) ที ่ม.ล.ชชูาติ กำภ ูจดัทำขึน้ ซึง่ชีใ้ห
เห็นวาโครงการนี้ จะไดผลคุมคาและมีศักยภาพที่จะถอน
ทนุคนืไดดวยตวัเอง โดยขอมลูระดบัน้ำทีต่รวจวัด ณ สถานี
วดัน้ำหนาวัดทาหาด จงัหวดัชัยนาท ในระยะกวา ๔๐ ปที่
ผานมา ไดกลายเปนตวัเลขทีน่ำไปใชคำนวณความสงูและ
ความยาวของเขือ่นทีจ่ะสรางขึน้ดวย

๓๕
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ไฟฟาขาดแคลน
ในระหวางสงครามมหาเอเชยีบรูพา โรงไฟฟาหลกัสองแหง

ของกรุงเทพฯ ไดแก โรงไฟฟาวัดเลียบ (ปจจุบันคือการไฟฟา
นครหลวง ขางวัดราชบูรณะ ปากคลองตลาด) และโรงไฟฟา
หลวงสามเสน (ปจจุบันคือการไฟฟานครหลวง สามเสน)
ถูกเครื่องบินฝายสัมพันธมิตรทิ้งระเบิดทำลายจนใชการไมได
ตั้งแตเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ จนเมื่อสงครามยุติลงในเดือน
สงิหาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ จงึเร่ิมมีการซอมแซมโรงไฟฟาวัดเลยีบให
เปดเดนิเครือ่งไดอกีครัง้ ทวาก็ทำไดเพียงมไีฟฟาใชแบบ "ตดิ ๆ  ดบั ๆ "
สวนโรงไฟฟาหลวงสามเสนตองใชเวลาฟนฟอูกีหลายป กวาจะเริม่
เปดจายไฟฟาได ขณะที่ ในสวนภูมิภาคนั้นพื้นที่สวนใหญ
ของประเทศยงัไมมไีฟฟาใชทัง้สิน้

๓๖



กอนสงคราม ทัง้กรุงเทพฯ มเีครือ่งกำเนดิไฟฟากำลงัการ
ผลติ ๒๒,๐๐๐ กโิลวตัต ซึง่เคยใชอยางมากทีส่ดุในชวงหวัค่ำ
ก็เพียง ๑๒,๗๐๐ กิโลวัตต ทวาการฟนฟูประเทศขึ้นใหม
หลังภาวะสงครามตองใชพลังงานไฟฟาในปริมาณมหาศาล
จนเครือ่งกำเนดิไฟฟาทีมี่อยเูดิมไมสามารถผลติกระแสไฟฟา
ไดเพียงพอตอความตองการ ทั้งโรงมหรสพ โรงแรม และ
โรงงานอุตสาหกรรม ลวนตองติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟา
เครือ่งยนตดเีซลเพือ่ผลติกระแสไฟฟาขึน้ใชเองเปนสวนมาก

แนวทางสำคัญที่ผูใหญในบานเมืองตางเห็นตรงกันวา
จะเปนทางออกสำหรบัปญหานีค้อื การพัฒนาไฟฟาพลงัน้ำ
เพราะประเทศไทยมทีรพัยากรน้ำเพยีงพอทีจ่ะใชผลติกระแส
ไฟฟา เชน ใน พ.ศ. ๒๔๘๘ นายปรดี ีพนมยงค ผสูำเรจ็
ราชการแทนพระองค เสนอแนะให นายบญุรอด บณิฑสนัต*
ซึ่งกำลังศึกษาปริญญาเอกวิศวกรรมไฟฟาเปลี่ยนสาขาไป
เรียนดานไฟฟาพลังน้ำ และคำแถลงนโยบายของรัฐบาล
พันตรีควง อภัยวงศ เม่ือวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๑
ตอนหนึง่กลาววา

"...จะดำเนนิการใหมพีลงังานราคาถกูเพ่ือประโยชนของ
โรงงานอตุสาหกรรมทัว่ไป โดยเฉพาะจะมงุไปในทางใหไดมา
ซึง่พลงังานจากธรรมชาต ิคอืพลงังานไฟฟาจากน้ำตก ซึง่เปน
ชวีติจิตใจในการอตุสาหกรรมของชาต.ิ.."

ดร.บญุรอด บณิฑสนัต

 I หวัหนาแผนกไฟฟา คณะวศิวกรรมศาสตร
จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั

 I จัดทำรายงานเบื้องตนโครงการยันฮีดานระบบ
การผลติไฟฟาและระบบสายสง

 I สนบัสนนุใหลกูศษิยจาก คณะวศิวกรรมศาสตร
จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั มารวมงาน
โครงการยนัฮทีีก่รมชลประทาน

๓๗
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พ.ศ. ๒๔๙๒ ม.ล.ชูชาติ กำภู เสนอแผนงานหาปแก
กระทรวงเกษตราธิการ ในรายงานพัฒนาพื้นที่ลุมเจาพระยา
Report on Irrigation, Drainage and Water Communication
of the Chao Phya River Basin (August 1949) โดยมวีตัถุประสงค
คอื ๑) เพ่ิมผลผลติขาวและถัว่เหลอืงเพือ่การสงออก

๒) ใหสามารถใชการคมนาคมทางน้ำในบรเิวณตอนบนของ
ลำน้ำไดสะดวกยิง่ขึน้

๓) ผลติไฟฟาพลงัน้ำ ๑๐,๐๐๐ กโิลวตัต เพือ่สงใหแกโรงงาน
เหลก็ทีอ่ำเภอทาหลวง  จงัหวดัสระบรุี

ในตอนทายของรายงาน ยังมีขอเสนอดวยวาควรมีการ
กอสรางเขื่อนเก็บกักน้ำขนาดใหญ (Impounding Dam) บน
แมน้ำปงและแมน้ำนานเพือ่เปนแหลงน้ำตนทนุ เปนลำดบัตอไป
หลังจากที่ไดกอสรางโครงการเจาพระยาเสร็จแลว

เริม่ยคุพฒันาไฟฟาพลังน้ำในประเทศไทย
จากนโยบายรฐับาลสมยันายควง อภยัวงศ ใน พ.ศ. ๒๔๙๑

จนถึงสมัยรัฐบาลของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม เปนนายก
รัฐมนตร ี แถลงแกสภาผูแทนราษฎร เม่ือวันที่ ๖ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๔๙๒ ก็เนนย้ำอีกครั้งหนึ่งวา "จะเรงใหไดมาซึ่งพลัง
จากไฟฟาน้ำตก..."

ทวาพัฒนาการของ "ไฟฟาน้ำตก" หรือไฟฟาพลังน้ำใน
ประเทศไทยจะเกดิขึน้ไมไดเลย  หากปราศจากบคุคลสำคญัทีส่ดุ
คือ ม.ล. ชูชาติ กำภู เพราะในยุคตนทศวรรษ ๒๔๙๐ นั้น
แมจะมนีโยบายของรฐับาลออกมาแลว แตยงัมไิดนำไปสกูารปฏบิตัิ
ใด ๆ  เพราะเรือ่งนีเ้ปนทัง้ "เรือ่งใหม" และ "เรือ่งใหญ" แตดวย
การมองการณไกล ม.ล. ชชูาต ิกำภ ูกเ็ริม่คดิวางแผนเตรยีมการ
สำหรบัเรือ่งนีไ้วลวงหนาแลว เพือ่รอคอยโอกาสทีจ่ะสรางสรรค
ความเจรญิกาวหนาใหแกประเทศชาติ

๓๘



"ไฟฟาน้ำตก" หรอืไฟฟาพลังน้ำในประเทศไทยจะเกดิขึน้ไมไดเลย
หากปราศจากบคุคลสำคญัทีส่ดุ คอื ม.ล.ชูชาติ กำภู

เพราะในยคุตนทศวรรษ ๒๔๙๐ นัน้ แมจะม ีนโยบายของรฐับาลออกมาแลว
แตยงัมไิดนำไปสกูารปฏบิตัใิด ๆ เพราะเรือ่งนีเ้ปนทัง้

"เรือ่งใหม" และ "เรือ่งใหญ" แตดวยการมองการณไกล ม.ล.ชชูาต ิกำภู
เริม่คดิวางแผนเตรยีมการสำหรบัเรือ่งนีไ้วลวงหนาแลว

เพือ่รอคอยโอกาสทีจ่ะสรางสรรคความเจรญิกาวหนาใหแกประเทศชาติ

๓๙
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อยางไรก็ตาม ในแผนโครงการลงทุนระยะยาวเพื่อการชลประทาน
พ.ศ. ๒๕๐๐ - พ.ศ. ๒๕๐๔ แนบทายหนงัสอืทีร่ะลกึในการเปดเขือ่นเจาพระยา
วนัที ่๗ กมุภาพนัธ พ.ศ. ๒๕๐๐ กรมชลประทานไดคดัเลอืกโครงการไฟฟา
พลงัน้ำทีส่มควรลงทนุในระยะ ๕ ปไว ๔ โครงการ คอื

๑) โครงการยนัฮ ี(จงัหวดัตาก) ผลติไฟฟา ๕๖๐,๐๐๐ กโิลวตัต
๒) โครงการตนน้ำ (จงัหวดัเพชรบรุ)ี ๓,๕๐๐ กโิลวตัต
๓) โครงการโตนงาชาง (จงัหวดัสงขลา) ๔,๐๐๐ กโิลวตัต
๔) โครงการลำพระเพลงิ (จงัหวดันครราชสมีา) ๔,๐๐๐ กโิลวตัต

ซึ่งในจำนวนนี้ โครงการยันฮี เปนโครงการที่ดีและคุมคามากที่สุด
จนกระทัง่กรมชลประทาน ขอระงบัการสรางไฟฟาพลงัน้ำทีเ่ขือ่นเจาพระยา
ไวกอน เพราะทีเ่ขือ่นเจาพระยามคีาลงทนุตอกโิลวตัตแพงกวาทีย่นัฮหีนึง่เทาตวั

๔๐

I ความเจรญิเตบิโตของสงัคมเศรษฐกจิไทยทีม่มีากขึน้ สงผลใหเมอืงมคีวามตองการใชพลงังานไฟฟามากขึน้ตามไปดวย



สรางคนชลประทาน
ปญหาสำคัญประการหนึ่ งของกรมชลประทาน คือ

การขาดแคลนบคุลากร ทีม่มีาต้ังแตสมยั ม.ล.ชชูาต ิกำภ ูยงัเปน
นายชางชลประทานภาคนครนายก ในทศวรรษ ๒๔๗๐ ซึง่มพีืน้ที่
รบัน้ำในความรบัผดิชอบถงึ ๖ แสนไร และมภีารกจิในการกอสราง
ประตูระบายน้ำ คลองสงน้ำ และอาคารชลประทานทุกชนิด
จำนวนมาก แตกลบัมตีวันายชางอยเูพียงไมกีค่น  ม.ล.ชชูาต ิกำภู
จงึชักชวนบตุรหลานของขาราชการกรมชลประทานทีพ่อมคีวามรู
มาเรียนรูและทำงานไปพรอม ๆ กับ "ครู" ที่เปนนายชางของ
กรมชลประทาน

เดก็ทีม่าฝกหดัวชิาชางเหลานีเ้รียกกนัเลน ๆ วา "ลกูคอก"
ซึง่นาจะหมายถงึ "ลกูครอก" ในความหมายวาเปนหนอเนือ้เชือ้ไข
ของนายชางชลประทานที่อบรมบมเพาะกันขึ้นมาเอง เหมือน
"ปลากดัลกูครอก" และในจำนวนนัน้ มบีางคนทีเ่จริญกาวหนา
ในตำแหนงหนาที่การงานในเวลาตอมา

๔๑
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I อาคารเรยีนหลงัแรกของชางชลประทาน ผนงัเปนเสือ่รำแพน ตัง้อยทูีบ่รเิวณกรมชลประทาน ถนนสามเสน

I ชางชลประทานยคุแรก

๔๒



I นกัเรยีนชางชลประทาน รนุที ่๑

I นำขาราชการกรมชลประทานรนุแรก ๓๐ คน ไปฝกงานที่
United States Bureau of Reclamation พ.ศ. ๒๔๙๐

I การเรยีนแบบลงมอืปฏบิตัจิรงิ

๔๓
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ดวยเหน็ความมงุม่ันของ ม.ล. ชชูาติ กำภู หลงัจากนัน้ใน พ.ศ. ๒๔๗๙ กรมชลประทานไดตดัสนิใจ
ประกาศรบันกัเรียนทีจ่บชัน้มธัยมศกึษาช้ันปที ่๘ เขามาเรยีนในโรงเรยีนชางชลประทานทีก่ำลงัจะเปดข้ึน
แตกลบัปรากฏวามีผสูมคัรเพยีง ๗ คน จงึไมสามารถเปดโรงเรียนได แมกระนัน้ ม.ล.ชชูาต ิกำภู กไ็ม
ยอทอ กลบัชกัชวนผสูมคัรทัง้หมดไปจดัการอบรมวชิาชางชลประทานดวยการลงมอืทำจรงิ ณ โครงการ
ชลประทานนครนายก ดวยวธิกีารเดยีวกนักบั "ลกูคอก" หรอื "ลกูครอก" ชดุแรก

จากนั้นใน พ.ศ. ๒๔๘๑ จึงมีการกอตั้งสถาบันการศึกษาดานชลประทาน ไดแกโรงเรียน
ชางชลประทาน ตัง้อยทูีบ่รเิวณกรมชลประทาน ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุ ีซึง่มี
นกัเรยีนชดุแรก ๕๙ คน ประกอบดวยผสูมคัรทีผ่านการสอบแขงขัน ๒๖ คน "ลกูครอก" ชดุแรก ๒ คน
กับอีก ๗ คนที่เคยสมัครเขาเรียนใน พ.ศ. ๒๔๗๙ สมทบดวยขาราชการของกรมชลประทานที่พอ
มพีืน้ความรแูละอยใูนวยัทีจ่ะเลาเรยีนเพิม่เตมิไดอกี ๒๔ คน

เม่ือกรมชลประทานตองเปนผรูบัผดิชอบโครงการเจาพระยาใหญ ในระยะนัน้ คอื ตนทศวรรษ ๒๔๙๐
ประเทศไทยมีความสัมพันธใกลชิดกับสหรัฐอเมริกามากขึ้น  จึงมีการจัดสงขาราชการชุดแรกจำนวน
๓๐ คน ไปฝกอบรมกบัหนวยงาน USBR (United States Bureau of Reclamation สงักัดกระทรวง
มหาดไทย - Department of the Interior) หนวยงานนี้มีหนาที่ดูแลรับผิดชอบการพัฒนาแหลงน้ำ
และระบบชลประทานของรัฐในภูมิภาคตะวันตกของสหรัฐอเมริกา ซึ่งนอกจากทาง USBR จะจัดการ
ฝกอบรมใหแกขาราชการของกรมชลประทานแลว ยังใหการสนับสนุนทั้งดานการออกแบบตลอดจน
งานวชิาการอกีดวย

การสงขาราชการไปปฏบิตังิานที ่ USBR ไดดำเนนิการตอเนือ่งมาเปนระยะๆ ไมเฉพาะแตวศิวกร
แตยงัรวมถงึขาราชการในสายงานอืน่ๆ ดวย  เม่ือสิน้สดุการปฏบิตังิานแลว หลายคนยงัขอลาศกึษาตอ
ในตางประเทศ และกลับมาปฏิบัติงานตามสัญญาที่ไดทำไว ซึ่ง ม.ล.ชูชาติ กำภู ไดใหการสนับสนุน
มาโดยตลอด

การสรางและพัฒนาคนชลประทานอยางตอเนื่องเรื่อยมา จึงเปนสวนสำคัญในการสรางบุคลากร
ทีจ่ะมบีทบาทรวมกบัผเูชีย่วชาญในสาขาตาง ๆ ในชวงของการสรางเขือ่นขนาดใหญในเวลาตอมา

๔๔



รฐับาลมอบหมายใหกรมชลประทาน
พฒันาไฟฟาพลังน้ำ
เมื่อเงื่อนไขสถานการณพรอม และทุกฝายตางมองเห็น

ประโยชนมหาศาลของการพัฒนาไฟฟาพลังน้ำตอการพัฒนา
อุตสาหกรรมของประเทศ เร่ืองที่เคยดูเหมือนจะเกิดข้ึนได
ยากเยน็แสนเขญ็ก็กลบัคลีค่ลาย ดงัที ่คณุบญุชอบ กาญจนลกัษณ*
ซึง่ขณะนัน้เปนนายชางกองแผนผงั กรมชลประทาน เชาวันหนึง่
ใน พ.ศ. ๒๔๙๔ ทานไดรบัโทรศพัทจากทานอธบิดกีรมชลประทาน
ม.ล.ชชูาติ กำภ ูสัง่ใหเตรียมขอมลูน้ำประจำวนัในแมน้ำตาง ๆ
ใหพรอม แลวตดิตามทานไปเขาพบ นายกรฐัมนตร ีทีท่ำเนยีบ
รฐับาล ภายในครึง่ชัว่โมง แตแลวเมือ่ทัง้สองเขาไปถงึหองทำงาน
ของทานนายกรฐัมนตรี

นายบญุชอบ กาญจนลกัษณ

 I หัวหนาแผนกอุทกวิทยากรมชลประทาน
(พ.ศ.๒๔๙๒ - พ.ศ.๒๕๑๑)

 I เปนผตูดิตาม ม.ล.ชชูาติ กำภ ูเพียงคนเดยีว
ทีไ่ปพบจอมพล ป. พบิลูสงคราม
เพ่ือรบันโยบายการพฒันาไฟฟาพลงัน้ำ

 I เปนผรูวมงานใกลชดิของ ม.ล.ชชูาติ กำภู
และจัดทำรายงานเบื้องตนโครงการยันฮี
ดานอทุกวทิยา

 I ผเูปนเลศิทางดานอทุกวทิยา
ทีธ่นาคารโลกยอมรบัและเชญิใหเขารวมงาน
ในตำแหนง Senior Hydrologist
(พ.ศ.๒๕๑๒ - พ.ศ. ๒๕๒๙)

๔๕
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ทานไมไดสนใจหรือถามไถเรื่องพฤติการณของน้ำที่เตรียมหอบเอาไปเลย ทานยืนขึ้นจับมือ แลว
ขอบใจเราทัง้สองทีไ่ดไปพบทานตามทีส่ัง่ไป ทานจอมพลนายกรฐัมนตรไีดพดูนำขึน้กอนวา ทานไดทราบ
วา การจะพัฒนาประเทศในดานอุตสาหกรรมนั้น ก็จะตองมีเข่ือนไฟฟาพลังน้ำผลิตไฟฟาข้ึนใช
เพราะราคาถกู คอืไมตองใชน้ำมันหรอืถานตมน้ำทำสตมี ทานถามอธบิดตีอไปวา เหน็ดวยหรอืไม หรอื
จะมขีอแนะนำอยางอืน่ใด ทานอธบิดเีหน็ทานนายกทอดสะพานมาใหถงึขนาดนี ้จงึตอบยนืยนัไปในทนัที
ทานนายกยิม้ เหน็วาการทอดสะพานของทานไดผล จงึออกคำสัง่ทนัทวีา “ถาเชนนัน้แลว กข็อใหทาน
อธิบดีไปดูจัดสรางข้ึน จะมีที่กอสรางเข่ือนเชนนี้ขึ้นไดอยางไร วางโครงการขึ้นเสนอใหทานนายก
ทราบโดยตรง”

ตอนบายวนันัน้ ม.ล.ชชูาติ กำภ ูไดเรยีกประชมุขาราชการชัน้ผใูหญของกรมชลประทาน เพือ่เริม่
งานในทันที ที่ประชุมไดขอสรุปวา กรมชลประทานจะดำเนินการสรางเข่ือนเก็บกักน้ำขนาดใหญของ
ประเทศในลำน้ำปง  สวนงบประมาณการกอสรางจะขอกเูงินจากธนาคารโลก โดยจะตองจดัทำรายงาน
การศกึษาความเหมาะสม และมแีผนงานทีด่ ีเปนสากล จะตองมผีเูชีย่วชาญ ผชูำนาญการในสาขาอืน่ ๆ
และหนวยงานตาง ๆ ของประเทศรวมงานดวย

๔๖



สำรวจจดัทำแผนทีแ่มน้ำปง
เมื่อ ม.ล.ชูชาติ กำภู ไดรับนโยบาย จาก จอมพล ป.

พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ใหศึกษาโครงการกอสรางเข่ือน
อเนกประสงคเพ่ือผลติไฟฟาพลงัน้ำใชในการพฒันาประเทศ และ
ใหราษฎรทั้งในกรุงเทพฯและตางจังหวัด มีไฟฟาใชอยางทั่วถึง
ในราคาถูกกวาที่ เปนอยูในขณะนั้น จึงเปนจุดเริ่มตนของ
งานมหาศาลทีต่ดิตามมา

การสำรวจเพื่อหาหนทางสรางเข่ือนผลิตกระแสไฟฟาจึงได
เร่ิมตนขึน้ มกีารสงวิศวกร รอยตรสีเุทพ ตงิศภทัยิ ไปตดิตัง้สถานี
วัดระดับน้ำและปริมาณน้ำที่แกงละวาในแมน้ำแควนอยและที่
แกงเรียงบนแควใหญ จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือสำรวจหาความ
เปนไปไดสำหรับการสรางเขื่อนผลิตไฟฟาพลังน้ำในบริเวณนั้น

๔๗

ปฏิบัติการขั้นตนปฏิบัติการขั้นตนปฏิบัติการขั้นตนปฏิบัติการขั้นตนปฏิบัติการขั้นตน
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อีกบริเวณหนึ่งที่นาสนใจสำหรับเปนที่ตั้งเขื่อนผลิตไฟฟา
พลังน้ำก็คือแมน้ำปงที่ ม.ล.ชูชาติ กำภู เคยเล็งเห็นศักยภาพ
อยแูลว ดงัปรากฏในรายงานพฒันาพืน้ทีล่มุเจาพระยา พ.ศ. ๒๔๙๒
ที่เคยนำเสนอตอกระทรวงเกษตราธิการ แตยังไมมีการศึกษา
ในรายละเอยีดวาจะสรางทีไ่หน และมขีนาดเทาใด

ใน พ.ศ. ๒๔๙๔ กรมชลประทานจงึเร่ิมสำรวจจดัทำแผนที่
แมน้ำปง ตัง้แตแกงสรอย อำเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม ลงมาถงึ
จงัหวดัตาก โดยม ีพนัเอกหลวงพนิจิภวูดล (วเิชียร พนิจิภวูดล)
จากกรมแผนที่ทหารบกเปนหัวหนาคณะ นับเปนคณะสำรวจ
แมน้ำปงชดุแรกทีท่ำการสำรวจภมูปิระเทศI การวดัปรมิาณน้ำโดยประมาณ

ในการสำรวจตรวจสอบเบือ้งตน

I รวมกนัพจิารณา
ภาพถายทางอากาศสามมติิ
เพือ่สำรวจทีต่ัง้เขือ่นภมูพิล
เมือ่ พ.ศ. ๒๔๙๔
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สำรวจอทุกวทิยา
ตดิตามมาดวยคณะที ่๒ นำโดยคณุบญุชอบ กาญจนลกัษณ เพือ่เกบ็ขอมลูทางอทุกวทิยา

งานอทุกวทิยาถอืไดวาเปนงาน "ปดทองหลงัพระ" เพราะเมือ่โครงการกอสรางเข่ือนสำเรจ็ลลุวงไป ผลงาน
ดานอทุกวทิยาจะเปนสิง่ทีจ่ะไมปรากฏใหเหน็เปนตวัเปนตนเลย เพราะนกัอทุกวทิยาจะสำรวจและรวบรวมสถติิ
ตาง ๆ เชน สำรวจระดบัและปรมิาณน้ำทา ปรมิาณน้ำฝน ตะกอน อณุหภมูทิัง้ในน้ำและบนบก วดัความ
ระเหย ความชืน้ และกระแสลม เพือ่ใชเปนขอมลูพืน้ฐานในการคำนวณโครงการ

คณะสำรวจชดุของคณุบญุชอบ กาญจนลกัษณ ทำการสำรวจในเสนทางแมน้ำปงเพ่ือกำหนดจดุทีต่ัง้สถานี
วัดปริมาณน้ำ โดยใชเรือขุดไมซุงถอทวนน้ำขึ้นไปจากกิ่งอำเภอบานตาก จังหวัดตาก จนถึงแกงสรอย
อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม และนำไปสูการตัดสินใจเลือกที่ตั้งสถานีอุทกวิทยา ขึ้นที่บานวังกระเจา
อำเภอสามเงา จงัหวดัตาก ซึง่อยบูรเิวณตอนใตของชองเขาแคบทีพ่จิารณาไววาจะเปนทีต่ัง้เขือ่น

งานดานอุทกวิทยา
จะเปนสิง่ทีจ่ะไมปรากฏใหเหน็
เปนตวัเปนตนเลย
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สำรวจทีต่ัง้เขือ่น
ปลาย พ.ศ. ๒๔๙๔ หลังฤดูน้ำหลาก คณะสำรวจชุดที่ ๓

ของกรมชลประทานก็ออกเดินทางสำรวจแมน้ำปง เพื่อศึกษา
สภาพภูมิประเทศ สภาพทางธรณีวิทยาและหาตำแหนงที่
เหมาะสม เพ่ือใชเปนอางเก็บน้ำขนาดใหญ และมีชองแคบที่มี
สภาพทางธรณี แข็งแรงรองรับเขื่อนเก็บกักขนาดใหญได
รวมทัง้มวีสัดใุชในการกอสรางเขือ่นขนาดใหญเพยีงพอ

คณะสำรวจชุดนี้ นำโดย ม.ล.ชูชาติ กำภู อธิบดีกรม
ชลประทาน พรอมกับ คุณหญิงโฉมศรี กำภู ณ อยุธยา ภริยา
คูชีวิตทีต่ดิตามไปดแูล นอกจากนัน้แลว ทานอธบิดยีงัเช้ือเชญิให
ดร.วิชา เศรษฐบุตร* นักธรณีวิทยา ซึ่งสนิทสนมคุนเคยกัน
เปนสวนตัวอยูแลวมารวมทีมสำรวจอีกคนหนึ่ง สมทบดวย
เจาหนาทีต่างชาตจิากคณะกรรมาธกิารเศรษฐกจิแหงเอเชยี และ
ตะวันออกไกล หรือ อีคาเฟ (Economic Commission for
Asia and the Far East - ECAFE ปจจบุนัใชชือ่วา Economic
and Social Commission for Asia and the Pacific- ESCAP)
และ ผเูช่ียวชาญอเมรกินัจาก USBR ออกรวมเดินทางสำรวจดวย

ดร.วชิา เศรษฐบตุร ขณะนัน้ดำรงตำแหนงหวัหนากองธรณี
วทิยา กรมโลหกจิ กระทรวงอตุสาหกรรม บนัทกึการสำรวจเมือ่
เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๔ ไวในบทความ "สำรวจแมปง"
ซึง่เรยีบเรยีงดวยชัน้เชงิโวหารวา

ดร.วชิา เศรษฐบตุร

 I หวัหนากองธรณวีทิยา กรมโลหกจิ
กระทรวงอตุสาหกรรม

 I เปนผเูช่ียวชาญดานธรณวีทิยา
ที ่ม.ล.ชชูาต ิกำภู เชญิเขามารวมงาน
ในโครงการยันฮี

 I เปนผรูวมลองแมน้ำปงเพ่ือหาทีต่ัง้เข่ือนยนัฮี
และเปนผกูำหนดตำแหนงทีต่ัง้เขือ่น
ทีช่องเขายนัฮี

 I จัดทำรายงานเบื้องตนโครงการยันฮี
ดานธรณีวิทยา

 I เปนนักธรณีวิทยาคนแรกที่ทำงาน
ใหกรมชลประทาน

๕๐ เขือ่นภมูพิล : กวาจะเปนวนันี้



"เรายืนอยูบนสะพานเนาวรัฐ หันหลังใหเกวียนซึ่งสงเสียง
เอีย๊ดอาดสอดแทรกเสยีงแตรรถยนตทีส่วนกนับนสะพาน  แมคา
ชาวเชียงใหมหาบกะหล่ำดอกผานไปอยางไมเอาใจใส สายน้ำ
เบื้องหนาไหลมวนตะกุยโคลนทรายลอดใตสะพานไปอยางชา ๆ
...นี่คือแมน้ำปง - เสนทางชีวิตของชาวนครพิงค มันไหลไป
อยางนี้วันแลววันเลา พัดพาเอาดินทรายจากภาคเหนือ ไปสูที่
ราบลุมภาคกลาง...สายน้ำที่ไหลไปลงทะเล วันแลววันเลาเชนนี้
สำหรับชาวไรชาวนา หมายถึงเสนโลหิตที่หลอเลี้ยงพืชพันธุ
ธญัญาหาร  สำหรบัศลิปนอาจนกึไปถงึทวิทศันอนังดงามทีม่นัได
สรางข้ึนไวตลอดทาง แตสำหรับพวกเราวิศวกรที่ไปยืนดูวันนั้น
หมายถึงพลังงาน ซึ่งกำลังผานพวกเราไปเปลา ๆ โดยไมมี
การควบคมุเอามากอใหเกิดประโยชน"

การสำรวจเริ่มตนที่บานแอน ซึ่งปจจุบันอยูในเขตอำเภอ
ดอยเตา จงัหวดัเชยีงใหม โดยใชเรือแมปะ หรอืเรอืหางแมงปอง
ความยาวประมาณ ๗ วา จำนวนสองลำ บรรทุกสมาชิก
คณะสำรวจ ขาวของเครือ่งใชและอาหารการกนิ จนเตม็เพยีบ

คณุหญงิโฉมศร ีกำภ ูณ อยธุยา ยงัคงจำบรรยากาศการ
สำรวจแมปงกับทานอธิบดี ผูเปนคูชีวิตเม่ือครึ่งศตวรรษกอนได
เปนอยางด ีเชนทีท่านใหสมัภาษณไวในหนงัสอื ศรทัธาแหงชีวติ
เมือ่ พ.ศ. ๒๕๔๙ วา

"ครัง้หนึง่เราพกับนชายหาดรมิแมน้ำ กอไฟ ๓ กอง ฉนัทำ
ปลาแหง ปลาสลิด ผัดพริกขิง อยูเมืองไทยไมอดอยากหรอก
สองขางทางเวลาน้ำลดเขาปลูกผัก สมมติจอดเรือแลวไมเห็น

I ทำเลกอสรางเขือ่นยนัฮี
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เจาของ กเ็ด็ดมา ๓-๔ ตน แลวเอาไมไผปกแลวหกั หมายถงึวา
เราขอเขาแลว แตถาเปนสัตวปา คุณชูชาติหามไมใหยิงเลย
แตจบัปลาได เขากินงาย น้ำปลากบัพรกิก็กนิได บางทไีปนอนรมิน้ำ
มองไปอกีฝง เราเหน็ตาวาว  ๆ ปรากฏวาเปนหมลีงมากนิน้ำ..."

ในทัศนะของ ดร.วิชา เศรษฐบุตร ทิวทัศนสองขางทาง
ระหวางลองตามน้ำปงลงมาสรางความเบิกบานใจเปนอยางยิ่ง
แตพรอมกนันัน้กก็ลบักอความสะเทอืนใจใหแกผบูนัทกึ

"ถาการลองแมปงคราวนีป้ระสบความสำเรจ็ ไดพบสถานที่
ทีเ่หมาะสมแกการสรางทำนบ พวกเราก็ตองมาปราบที ่ทำลาย
ภเูขา สรางทำนบเพือ่จะกัน้แมน้ำใหน้ำเออทวมทีน่าของชาวลมุ
แมปง ทวิทศันทีเ่รากำลงัเพลดิเพลนิอยขูณะนีก้จ็ะไมมเีหลอื และ
แมแตแกงงามๆ ในลำน้ำก็จะไมมีใหนักนิยมไพรมาชมไดตอไป
ถาไมพบที่ตั้งทำนบเสียเลยก็ดีไปอยาง แตหมายถึงวาเมืองไทย
จะถูกจัดอยูในประเทศลาหลังไปอีกก่ีศตวรรษก็ไมทราบ..."

"สถานทีท่ีเ่หมาะสม" ทีช่าวคณะสำรวจกำลงัมองหานัน้ คอื
พื้นที่ซึ่งมีหินธรรมชาติแข็งแรงมั่นคงเพียงพอที่จะเปนฐานราก
รับน้ำหนักนับลานตันของโครงสรางเข่ือนขนาดมหึมาสูงเปน
รอยเมตรได ซึง่แนนอนวาไมใชสิง่ทีห่าไดโดยงาย

หลงัจากเดนิทางสำรวจภเูขาสองฝงมาสามวนั จนเรอืกำลงั
จะลองออกพนแนวเขาเขาสทูีร่าบในเขตจงัหวดัตาก  คณะสำรวจ
เริม่หมดหวงั เพราะทีผ่านมา แมจะมชีองเขาทีเ่ปนซอกแคบบาง
แตลวนเปนภูเขาหินปูนซึ่งมีชองโพรงมาก ไมเหมาะสำหรับการ

สรางเขือ่น หรอืที ่ดร.วชิา เรยีกวา "ทำนบ" เลย  จนกระทัง่เม่ือ
พนผานชมุชนบานนาอนัอดุมสมบรูณไปไมไกลนกั

"พวกเราสอดสายตาดูทิศทางที่แมปงไหลผานซอกเขาเปน
ครัง้สดุทาย  แมน้ำโคงไปทางทศิตะวนัออก เมือ่พนเขตบาน แลว
เริม่ผานเขตซอกเขา ทางน้ำแคบเขา มองไปขางหนาเหน็ผามนั
คลายเขาตะเกยีบโผลอยเูดนทามกลางหมไูม ภเูขาลาด ๔๕ ดกีรี
ไปจากน้ำทั้งสองฝง เอากลองสองทางไกลจับดูผามันเหลานั้น
ลกัษณะบอกวาไมใชหนิปนูแน  ดอูกีฝงตรงขามกเ็ปนเชนเดยีวกนั
ความหวงัทีจ่ะพบทีส่รางทำนบมขีึน้ลาง ๆ บอกใหเขาเทยีบเรอื
ไปตรงมหีนิลาด เอาฆอนทบุหนิด ูเหน็แรไมกาแวววบั เฟลสปาร
สชีมพูเกาะแนนอยกูบัควอตซ บอกยีห่อวาเปนหนิแกรนติอยางดี
เนื้อเหนียว ใหเรือขามฟากไปดูอีกฝงก็พบหินอยางเดียวกันอีก
ลองลองเรือตอไปก็ยังพบแกรนิตตลอดซอกเขา ถามคนเรือวา
ทีน่ีเ่ขาเรียกวาอะไร คนเรอืตอบวา ยนัฮ ีแลวกช็ีใ้หดหูนิลาดทาง
ฝงขวาซึง่แตกเปนรองขนาดใหญ หนัไปสบตาฝรัง่และคนไทยอืน่ๆ
เขายกนิว้กางเปนตวั V เสยีงฝรัง่เอยวา 'This is the Place'..."

คุณบุญชอบ กาญจนลักษณ นายชางชลประทานที่รวม
ขบวนไปดวยเลาวา

"อาจารยวชิาสัง่ใหจอดเรอื แลวลงไปตรวจหนิกบัผเูขยีนทัง้
สองฝงแมน้ำ ตรวจอยางละเอยีดกวาทีอ่ืน่ ๆ  เม่ือเสรจ็แลว อาจารย
วิชาไดตะโกนรายงานใหอธิบดีม.ล.ชูชาติซึ่งนั่งอยูทายเรือ
...ทานมอีารมณและสหีนาคร่ำเครยีด ดวยความเปนหวงวาลองเรอื
ลงมาตัง้สองวนัแลวยงัหาทีส่รางเขือ่นไมได โครงการทีว่าดภาพ
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ไวดูเลื่อนลอยเต็มที ในทันทีที่อาจารยวิชาตะโกนรายงานไปวา
ไดแลวครับพี่ชาติ (อาจารยวิชาเรียก ม.ล.ชูชาติ วาพ่ีชาติ)
เทานัน้เอง ทานลกุข้ึนถามยนืยนัวา ไดอะไร? คณุวชิา...ตอบไปวา
ทำเลที่สรางเขื่อนครับ ! ม.ล.ชูชาติ โดดขึ้นฝงเขาไปกอดและ
จับมือแสดงความยินดีและขอบใจอาจารยวิชา สมาชิกในทีมก็
ดีใจกันใหญ..."

แมจะลิงโลดใจที่ในที่สุดสามารถคนพบสถานที่อันเหมาะสม
จะเปนทีต่ัง้ของเขือ่นใหญแตพรอมกนันัน้ ดร.วชิา กย็งัหวนระลกึ
ถึงผูคนชาวบานนาที่เพิ่งผานมา

"แนละ เม่ือสรางเสรจ็ ชาวบานนาจะตองอพยพไปอยทูีอ่ืน่
แกจะตองเสียสละที่ดินที่หักรางถางพงมาตั้งแตปูยาตายายเพื่อ

ความเจริญของสวนรวม  แกอาจไดที่ดินทายทำนบของเรา
ซึง่จะมนี้ำระบายใหแกทำนาไดอยางสบายใจตลอดป บานนาเมือ่
ทำนบสรางเสร็จจะกลายเปนเมืองใตน้ำ บริเวณแองน้ำทั้งหมด
จะกลายเปนทะเลสาบขนาดกวานพะเยา ยอดเขาที่เห็นในวันนี้
จะกลายเปนเกาะมนี้ำลอมรอบ และทกุสิง่จะเปลีย่นไปเพือ่ไมให
ประเทศถูกฝร่ังเขาวาลาหลัง..."

จากผลการสำรวจสภาพภูมิประเทศและสภาพธรณีดวย
ตาเปลา คณะสำรวจไดตกลงเลือกตำแหนงที่นาจะพิจารณา
กอสรางเขื่อนที่ชองเขายันฮีเปนอันดับแรก และเลือกไวอีก
สามจดุบรเิวณทายน้ำ ไดแก เขาแกว ผาร ูและวงักระเจา

I สภาพลำน้ำปง กอนสรางเขือ่นภมูพิล
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นำเสนอธนาคารโลกครัง้แรก
ชวงปลายเดอืนกมุภาพนัธตอตนเดอืนมนีาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ นายยจูนี แบลค็ (Eugene Robert Black, Sr.) ประธาน

ธนาคารโลก เดนิทางมาเยอืนประเทศไทย และคงเปนในคราวนีเ้องทีค่ณุบญุชอบ กาญจนลกัษณ บนัทกึไววา

"ในขณะทีง่านเบือ้งตนเริม่ขึน้และเลอืกทำเลสรางเขือ่นไดแลวนี ้กบ็งัเอญิเปนโชคดขีองเราอกี กลาวคอื เจาหนาทีช่ัน้
ผใูหญของธนาคารโลกไดเดนิทางผานมาแวะประเทศไทย เจตนากเ็พือ่จะมาตดิตอรฐับาลขอทราบวา จะมโีครงการพฒันา
ประเทศอะไรทีเ่ขาสนใจบาง กระทรวงการคลงัซึง่เปนเจาหนาทีต่อนรบักต็ดิตอมายงักรม-กอง ทีเ่กีย่วของ เพือ่เตรยีมขอมลู
ทีจ่ำเปนถาตองการ ม.ล.ชชูาติ จงึสัง่ใหผเูขยีนทำรายงานยอๆ เรือ่งโครงการสรางเขือ่น...ผเูขยีนยอนถามทานอธบิด ีม.ล.ชชูาติ

นายธนาคารโลกไมอาจจะพบเราได
พอถงึเวลานดั เหตกุารณกลบัหนามอืเปนหลงัมอื

กลาวคอื นายธนาคารโลกไมอาจจะพบเราได
เพราะไมมเีวลาพอ กำหนดการเตม็หมดแลว...

๕๔



วาทานจะเอารายงานทีส่ัง่มานัน้เมือ่ไร ทานบอกพรงุนี!้! ตอนนัน้
กเ็กอืบ ๔ โมงเยน็แลว!...รายงานยอ ๆ  เหมาะกบัทีน่ายธนาคารโลก
ควรร ู รวมทัง้ขอมลูพืน้ฐาน กพ็รอมในวนัรงุขึน้...พอถงึเวลานดั
เหตุการณกลับหนามือเปนหลังมือ กลาวคือ นายธนาคารโลก
ไมอาจจะพบเราไดเพราะไมมเีวลาพอ กำหนดการเตม็หมดแลว...
ผเูขียนนกึในใจตอนนัน้วา เข่ือนคงยงัไมไดสราง และความหวงั
ชกัเลือ่นลอย ทานอธบิดคีงไมอยากใหผเูขียนผดิหวงั จงึสัง่เติม
มาวา มีเวลาเหลือก็ใหผูเขียนปรับปรุงรายงานใหละเอียดขึ้น
ทานคิดวาธนาคารโลกคงจะกลับมาอีกปหนา..."

แตแลวเหตกุารณกก็ลบัตาลปตรอกีครัง้...

"เม่ือนายธนาคารโลกไดรับคำแนะนำจาก ECAFE ใหมา
พบกบั ม.ล.ชชูาติ อธบิดกีรมชลประทานโดยตรง ถาจะตองการ
หาโครงการใสกระเปา ทานจะไดไมตองกลบับานมอืเปลา เขากร็บี
นัดพบมาทันที ทานอธิบดีก็รีบโทรถึงผูเขียนใหนำเอกสารและ
รายงานทีท่ำไวคางคนืนัน้ไปใหทาน หลงัจากตรวจรวีวิเอกสารและ
รายงานเรยีบรอยแลว ทานกอ็อกเดนิทางไปพบนายธนาคารโลก
นั้นทันที..."

กรมชลประทานไดตดิตอประสานงานกบัธนาคารโลกมาแลว
นบัตัง้แตการเจรจาขอกเูงนิมาดำเนนิการกอสรางเขือ่นเจาพระยา
ทีจ่งัหวดัชยันาท ม.ล.ชชูาต ิกำภ ูจงึเขาใจในขัน้ตอนและมาตรฐาน
การจัดทำเอกสารเพือ่ใชในการขอกเูงินจากธนาคารเปนอยางดี

เนือ่งจากโครงการยนัฮตีองใชเงินคากอสรางเปนจำนวนมาก
จำเปนตองใชทัง้เงนิกจูากสถาบนัการเงนินานาชาตมิาดำเนนิการ
และใชเงินงบประมาณประจำปสวนหนึ่งสบทบ ดังนั้นเมื่อ

เจาหนาทีข่องธนาคารโลกเดนิทางมาเพือ่พจิารณาเตรยีมโครงการ
สำหรบัการขอกเูงิน ม.ล.ชชูาต ิกำภ ูจงึเสนอรายละเอยีดเบือ้งตน
โครงการยนัฮใีหพจิารณาเปนระยะ ๆ โดยเฉพาะพยายามตกลง
ในแนวทางปฏิบัติเพื่อหาผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณและ
เปนทีย่อมรบัของธนาคารโลกเปนผจูดัทำรายงานโครงการเพือ่ใช
เปนเอกสารประกอบการเจรจาขอกเูงิน

ในชวงเวลานัน้ กรมชลประทานไดรบัความชวยเหลอืทางดาน
วิชาการจากรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา และมีผูเชี่ยวชาญ
ทำงานใหคำปรกึษา ดานการออกแบบงานชลประทานโครงการ
เจาพระยาประจำอยทูีก่รมชลประทานอยแูลวสองนาย จงึควรที่
จะขอความชวยเหลอืจากรฐับาลประเทศสหรฐัอเมรกิา ใหผเูชีย่วชาญ
จาก USBR มาชวยจดัทำรายงานโครงการยนัฮใีชในการเจรจา
ขอกูเงิน นำไปสูการลงนามในขอตกลงใหความชวยเหลือทาง
วชิาการระหวางรฐับาลไทยกบัรฐับาลสหรฐัอเมรกิาในเวลาตอมา

รอยตรสีเุทพ ตงิศภทัยิ เลาเพ่ิมเติมดวยวาหลงัจาก ม.ล. ชชูาติ
กำภ ูพบปะกบันายแบลค็ทีก่รุงเทพฯ แลว  ประธานธนาคารโลกมี
กำหนดจะเดนิทางไปพกัผอนทีเ่ชยีงใหมตอ อธบิดกีรมชลประทาน
จงึถอืโอกาสใหนายแบลค็ไดชมทำเลกอสรางเขือ่นยนัฮทีีน่ำเสนอ
ไวจากทางอากาศ แผนการนี้จะสำเร็จไดก็ดวยการนัดแนะกับ
กัปตันเครื่องบินลำที่จะบินไปเชียงใหม ใหชวยโฉบผานบริเวณ
ที่จะกอสรางใหดวย ในชวงเชาวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๕
โดยทางกรมชลประทานจัดสงเจาหนาที่ไปทำมานควัน (Smoke
Screen) เพ่ือแสดงพกิดัทีต่ัง้ของเขือ่นใหผบูรหิารธนาคารโลกได
เหน็ดวยตาตนเอง
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วนัที ่๒๘ กมุภาพนัธ พ.ศ. ๒๔๙๕ กอนจะถงึกำหนดนดัหมาย
สองวัน คุณบุญชอบ กาญจนลักษณ นายชางหัวหนาแผนก
อุทกวิทยา กองสำรวจ กรมชลประทาน และ รอยตรีสุเทพ
ติงศภทัยิ นายชางตร ีไดเดนิทางไปถงึจงัหวดัตากดวยเครือ่งบนิ
กอนจะนั่งรถยนตตอ แลวเดินเทาเขาไปจนถึงบานวังกระเจา
หนวยสำรวจปริมาณน้ำของแผนกอุทกวิทยาในโครงการยันฮี
ซึง่ขณะนัน้เพิง่เปดทำการไดเพียงเดอืนเดยีว  รอยตรสีเุทพ ตงิศภทัยิ
บนัทกึเหตกุารณมานควนัครัง้ประวตัศิาสตรไววา

"๒๙ ก.พ. ๒๔๙๕ คณะ Smoke Screen รวมทัง้ชางสำรวจ
อทุกวทิยาของโครงการยนัฮ ีกไ็ปชวยกนัเกบ็ไมฟนตรงบรเิวณแนว
สันเขื่อนมาทำนั่งราน ตรงแนวเขื่อนเอาผาขาวขึงเปนแนวทาง
เหมอืนขดีดวยเสนสขีาวตรงแนวศนูยกลางเขือ่น แลวหาฟนมากอง
สมุแนวหวัทายของแนวผาขาว เตรยีมไวเพ่ือจดุไฟ เม่ือเครือ่งบนิ
บนิผาน ทกุคนชวยกนัทำงานครึง่วนักเ็สรจ็...”

พอเสียงชัดเจน พวกเราก็ชวยกันจุดไฟใหเปนมานควันโดยเอา
ใบไมสดจดุผสมไปดวย กไ็ดมานควนัสมดงัตองการ เครือ่งบนิยงั
กรุณาบนิวนใหหนึง่รอบกอนบนิตอไปลงสนามบนิเชยีงใหม คณะ
Smoke Screen ดีใจ กระโดด พรอมรองตะโกน ยันฮี! ยันฮี!
พรอมๆ กนั..."

สวนทีเ่ชียงใหม ม.ล.ชชูาต ิกำภู ไดลงทนุ "ลอ็บบี"้ ดวยวธิี
แบบไทยๆ ซ้ำอกี คอื อาศยัการตอนรบัทีอ่บอนุเปนทีป่ระทบัใจ
แกแขกผมูาเยอืน ดงัทีม่ผีเูลาวา

"ตอนนั้น ม.ล.ชูชาติ ติดตอบานตระกูลนิมมานเหมินทรที่
เชยีงใหมเปนทีร่บัรอง โดยเราเตรยีมขอมลู พอตกเยน็ทานเลีย้ง
ขาวเขา แลวก็เลาความฝนเปนฉากๆ จนดกึด่ืน..."

ดวยวธิกีารและความรวมแรงรวมใจของทกุฝาย "ความฝน"
ของม.ล.ชชูาติ กำภ ูจงึคอย ๆ กลายเปนความจรงิทีช่ดัเจนขึน้
ทกุขณะ

๕๖
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รายงานเบือ้งตนโครงการยนัฮี
คณะผเูช่ียวชาญที ่ม.ล.ชชูาต ิกำภ ูเชิญใหมารวมงาน ไดรวมกันศกึษาขอมลูจากการสำรวจและขอมลู

ทีร่วบรวมไดในขณะนัน้ จดัทำเปนรายงานเบือ้งตนโครงการยนัฮ ี(มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๖) มสีาระสำคญัคอื
โครงการไฟฟาพลังน้ำยันฮีตามที่เสนอ มีความเปนไปไดที่จะผลิตกระแสไฟฟาไดมากพอสำหรับการพัฒนา
ประเทศ สนองนโยบายของรฐับาล และสามารถคนืทนุไดดวยการจำหนายกระแสไฟฟาทีผ่ลติได โครงการ
นีป้ระกอบดวยงานสำคญัสองสวน ไดแก สวนแรก เขือ่นคอนกรตีแบบ Gravity Dam สงูประมาณ ๖๐ เมตร
กบัอาคารประกอบ คอื โรงไฟฟาพลงัน้ำและสถานไีฟฟาแรงสงู สรางบรเิวณชองเขายนัฮทีีไ่ปสำรวจมา สวน
ทีส่อง คอืระบบสายสงไฟฟาแรงสงู ขนาดแรงดนั ๒๓๐ กโิลโวลต เพ่ือสงกระแสไฟฟาจากเข่ือนยนัฮมีายงั
กรงุเทพฯ และมรีะบบสายสงแรงสงูขนาด ๖๙ กโิลโวลต เชือ่มตอไปยงัจงัหวดัใกลเคยีงรวม ๓๗ จงัหวดั

แตเนือ่งจากยงัขาดขอมลูสำคญัในการศกึษา โดยเฉพาะขอมลูทางอทุกวทิยา ณ จดุทีต่ัง้เข่ือน ขอมลู
ธรณีวิทยาบริเวณฐานรากเขื่อน ขอมูลความตองการใชไฟฟา รวมถึงขอมูลผลกระทบดานสังคมและ
สิง่แวดลอม อาท ิชมุชน หลกัฐานทางโบราณคด ีสตัวปา ฯลฯ กรมชลประทานจงึรวบรวมขอมลูเหลานี้
เพิม่เตมิเทาทีส่ามารถทำได โดยใชบคุลากรของกรมชลประทาน มาปรบัปรงุรายงานเบือ้งตนทีค่ณะสำรวจ
ไดจดัทำไวแลว ใหสมบรูณยิง่ขึน้
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การเตรยีมคน
เมือ่โครงการสรางเขือ่นยนัฮ ี เริม่เปนจรงิเปนจงัขึน้ในทกุขณะ กรมชลประทานจงึเริม่จดัทมีทำรายงานโครงการศึกษา

ความเหมาะสมขัน้ตนขึน้เปนลำดบัแรก  เนือ่งจากโครงการนีม้ทีัง้เปาหมายในอนัทีจ่ะควบคมุแมน้ำปงเพ่ือการชลประทาน
กบัการปองกนัอทุกภยั พรอมกบัการผลติพลงังานไฟฟา จงึตองอาศยัผเูชีย่วชาญหลากหลายสาขามารวมมือกนั

คุณบุญชอบ กาญจนลักษณ จำไดวาเย็นวันหนึ่ง ม.ล.ชูชาติ กำภู ชวนทานนั่งรถยนตกลับบานดวยกัน
ระหวางทาง ทานอธิบดีพาไปแวะที่บาน ดร.บุญรอด บิณฑสันต ซึ่งขณะนั้นเปนอาจารยหัวหนาแผนกไฟฟา
คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพ่ือปรึกษาหารือการวางโครงการการจัดทำไฟฟาพลังน้ำสำหรับ
เขือ่นยนัฮ ีคณุบญุชอบ กาญจนลกัษณ จำไดวา

"ดร.บญุรอด บณิฑสนัต ไมอาจปลกีเวลาทัง้หมดได เพราะตดิการสอนประจำวนั จงึไดแนะนำคณุเกษม จาตกิวณชิ
(ประจำอยูกระทรวงอุตสาหกรรมตอนนั้น) มาชวยเปนที่ปรึกษาในดานการไฟฟาพลังน้ำ และคุณอรุณ สรเทศน
(อาจารยดานวศิวกรรมโยธา คณะวศิวกรรมศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั) มาชวยดานวศิวกรรมโยธา คณุอรณุ
ก็ติดการสอน ปลีกเวลาทั้งหมดมาไมได สวนคุณเกษม นั้นยินดีรับมาชวยได และไดโอนจากกระทรวงอุตสาหกรรม
มาอยูประจำที่กรมชลประทาน..."

เตรยีมการเพือ่งานใหญ

๕๙
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นอกจากนัน้แลว ดร.บญุรอด บณิฑสันต  ยงัไดสงลกูศษิย
จากคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยใหมา
ชวยงานในโครงการเขื่อนพลังน้ำนี้อีกหลายคนดังที่ ดร.บณุยก
วรรธนะภติู เลายอนความหลงัวา

"ระหวางที่สอบวิชาสุดทายในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๕
ซึง่อาจารย ดร.บญุรอด บณิฑสนัต เปนผอูอกขอสอบและควบคมุ
หองสอบ กอนจบปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟาจากจุฬาลงกรณ
มหาวทิยาลยั  ในสมยันัน้ อาจารยผอูอกขอสอบมกัจะมาดวูานสิติ
มีขอสงสัยในขอสอบบางหรือไม วันนั้นอาจารยไมไดพูดเร่ือง
ขอสอบ แตกลบัเดนิมาดานหลงั และบอกบางคนวา ถายงัไมได
สมัครงานที่ ไหน ไปพบกันที่ เรือนไมที่ อยู ด านหนาของ
กรมชลประทาน เชาวันพรุงนี้ หลังจากสอบเสร็จ พวกเรามา
พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่อาจารยบอก ไมมีใครทราบวาอาจารย
จะใหไปทำงานอะไรทีก่รมชลประทาน และอาจารยกอ็อกจากหอง
สอบไปแลว"

"วนัรงุขึน้ เพือ่น ๆ ทีย่งัไมไดสมคัรงานทีไ่หน กไ็ปพบกนัที่

เรือนไมฝาผนังไมไผขัดแตะ อยูดานซายของประตูทางเขา
กรมชลประทาน สามเสน เทาทีจ่ำไดมคีณุประกายพฤกษ ศรตุานนท
(อดตีอธบิดกีรมชลประทาน) , คณุสฤษดิ ์อภยัภมูนิารถ (อดตีรอง
ผวูาการไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย), คณุประยรู จนัทรเลศิฟา,
คุณประจวบ วรรณพฤกษ และคุณพิชิต ชาลีจันทร หลังจาก
รออยชูวงเวลาหนึง่ คณุบญุชอบ กาญจนลกัษณ ซึง่ขณะนัน้ดำรง
ตำแหนงหวัหนาแผนกอทุกวทิยา กม็าตอนรบัพวกเราอยางเปน
กนัเอง ฐานะรนุพีจ่ากสถาบนัการศกึษาเดยีวกนั และแจงใหทราบวา
ดร.บญุรอด บณิฑสนัต ไดประสานงานไวเรียบรอยแลว และได
นำใบสมัครเขาทำงานเปนลูกจางชั่วคราว สังกัดกองวิชาการ
มาใหพวกเราเซ็นชื่อเพื่อจะไดเบิกคาแรงได หลังจากนั้นก็พา
พวกเราไปทีแ่ผนกอทุกวทิยา อยบูนชัน้สองของอาคารเรอืนไม..."

"ในชวงเวลาตอมา มีเพื่อนที่จบจากคณะวิทยาศาสตรสี่คน
มาสมคัรทำงานทีแ่ผนกอทุกวทิยา เขาใจวาตามคำบอกเลาของ
อาจารย ดร.บุญรอด เชนกัน ทำใหแผนกอุทกวิทยามีลูกจาง
ชัว่คราวมาทำงานอกีราว ๑๐ คน..."

I ม.ล.ชชูาต ิขณะนัง่ทำงานทีบ่าน

๖๐



เตรยีมขอมลูอทุกวทิยา
เง่ือนไขสำคญัทีจ่ะมผีลตอการกำหนดขนาดและความคมุคา

ของการลงทุนสรางเข่ือน คือ ตัวเลขสถิติทางอุทกวิทยา หรือ
ขอมลูเรือ่งน้ำ ในเมือ่หนวยสำรวจปรมิาณน้ำของแผนกอทุกวทิยา
ในโครงการยันฮีที่วังกระเจา เพิ่งกอตั้งและเริ่มตนเก็บขอมูล
ใน พ.ศ. ๒๔๙๕ ดังนั้นขอมูลกอนหนาขึ้นไปจึงตองอาศัยการ
ประเมนิจากชดุขอมลูทีม่อียเูดมิไดแกสถติชิวงป พ.ศ. ๒๔๗๗ -
๒๔๘๘ จากสถานวีดัน้ำทาทีบ่านทาแค จงัหวดัตาก ซึง่เปน สถานี
วดัระดบัน้ำในแมน้ำปง อยไูกลจากทีต่ัง้เขือ่นยนัฮไีปทางทายน้ำ
ถึง ๕๘ กิโลเมตร ซึ่งแตเดิมวัดระดับน้ำวันละสองครั้ง และ
ตั้งแต พ.ศ. ๒๔๙๕ เร่ิมใช Current Meter วัดปริมาณน้ำ
วนัละครัง้ ทกุ ๆ  ชวงระยะ ๑๐ เมตร ตลอดความกวางของลำน้ำ
๕๕๐ เมตร

ทั้งนี้ ในการศึกษาและวิเคราะหปริมาณน้ำทา และ/หรือ
ปริมาณน้ำหลากจะใชสถานีวัดน้ำทาวังกระเจาเปนตำแหนง
อางองิ แตเนือ่งจากการเกบ็ขอมลูน้ำทาทีส่ถานวีดัน้ำทาวังกระเจา
เพ่ิงเร่ิมตนใน พ.ศ. ๒๔๙๕ โดยมกีารวัดระดบัน้ำอตัโนมตั ิและ
วดัปรมิาณน้ำวนัละครัง้ ทกุ ๆ ชวงระยะ ๕ เมตร ตลอดความ
กวางของลำน้ำ ๑๒๐ เมตร ดงันัน้ จงึตองใชการโอนยายขอมลู
น้ำทาจากสถานีวัดน้ำทาทาแค มายังสถานีวัดน้ำทาวังกระเจา
โดยมขีัน้ตอนดงันี้

- แปลงขอมูลระดับน้ำ ณ สถานีวัดน้ำทาทาแค ตั้งแต
พ.ศ. ๒๔๗๗ เปนปรมิาณน้ำทา (ลกูบาศกเมตร/วนิาท)ี
โดยใช Rating Curve ทีไ่ดจากการสำรวจน้ำของ พ.ศ. ๒๔๙๕

๖๑
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- ถายโอนขอมลูปรมิาณน้ำทาตัง้แต พ.ศ. ๒๔๗๗ - ๒๔๘๘
และ พ.ศ. ๒๔๙๕ จากสถานวีดัน้ำทาทาแค ไปยงัสถานวีดัน้ำ
ทาวังกระเจา โดยใชปรมิาณฝนลมุน้ำรายเดอืน ในพืน้ที่
ลมุน้ำสถานวีดัน้ำทาทาแค และพืน้ทีล่มุน้ำสถานวีดัน้ำทา
วังกระเจาเปนตัวถวงน้ำหนัก

- สรางขอมูลน้ำทา พ.ศ. ๒๔๘๙ - ๒๔๙๔ ซึ่งไมมีการ
สำรวจน้ำที่สถานีวัดน้ำทาทาแค

- ตัง้แต พ.ศ. ๒๔๙๕ ใชขอมลูน้ำทาจากการสำรวจทีส่ถานี
วัดน้ำทาวังกระเจา

- ตรวจสอบวิธีการประเมินปริมาณน้ำทาที่สถานีวัดน้ำทา
วงักระเจา โดยวเิคราะหความสมัพันธระหวางปรมิาณน้ำ
จากสถานีวัดน้ำทาวังกระเจาและสถานีวัดน้ำทาทาแค
โดยองิจากขอมลูสำรวจปรมิาณน้ำจริงในชวง พ.ศ. ๒๔๙๕
- ๒๔๙๖ ซึง่ยนืยนัความเหมาะสมของวธิกีารดังกลาว

ทีมงานที่ทำการคำนวณตัวเลขเหลานี้ก็คือ บรรดานักอุทก
วทิยารนุใหม ภายใตการควบคมุของคณุบญุชอบ กาญจนลกัษณ
ดังที่ ดร.บุณยก วรรธนะภูติ เลาถึงงานนี้อันเปนงานแรกของ
ทาน ในกรมชลประทาน และตนทางของโครงการเขือ่นยนัฮวีา

"งานแรกที่พวกเราไดรับมอบใหทำเปนงานอุทกวิทยา
ทกุขัน้ตอนอยใูนความดแูลอยางใกลชดิของคณุบญุชอบ ในลกัษณะ
อาจารยสอนลกูศษิยทีไ่มมพีืน้ความรเูร่ืองนีม้ากอน เร่ิมจากนำขอมลู
น้ำฝนของสถานตีาง ๆ ในพืน้ทีล่มุน้ำปงต้ังแต พ.ศ. ๒๔๗๗ มา
ศึกษาวิเคราะหความนาเช่ือถือ สราง polygon เพ่ือหาพื้นที่
รบัน้ำฝนของแตละสถาน ีสมมตุคิา coefficient ของแตละพืน้ที่
เพ่ือนำมาคำนวณน้ำทาและอืน่ ๆ  ทัง้นีเ้พ่ือหาปรมิาณน้ำทาทีไ่หล
ผานเขือ่นยนัฮตีัง้แต พ.ศ. ๒๔๗๗ จนถงึขณะทีท่ำการศกึษา”

"การคำนวณในสมัยนั้นใชเครื่องคิดเลขแบบมือหมุน มี
เครือ่งคดิเลขทีใ่ชไฟฟาอยสูองเครือ่ง ตองผลดักันใช แตพวกเรา
ก็ทำงานกันอยางไมรูสึกเบื่อหนาย..."

การคำนวณในสมยันัน้ใช “เครือ่งคดิเลขแบบมอืหมนุ”
มี “เครื่องคิดเลขที่ใชไฟฟา” อยูสองเครื่องตองผลัดกันใช

แตพวกเรากท็ำงานกนัอยางไมรสูกึเบือ่หนาย

๖๒



ปรมิาณฝนรายปในลมุน้ำเขือ่นภมูพิล

คลังขอมูลสำคัญดานอุทกวิทยาในการศึกษาโครงการไฟฟายันฮี

๑) น้ำฝน

ปรมิาณฝนรายปเฉลีย่ในลมุน้ำปงในชวงกอน/หลงั การกอสรางเข่ือนภมูพิลมคีาไมแตกตางกัน สรปุดงันี้
กอนเขือ่นภมูพิล ( พ.ศ. ๒๔๔๙ - พ.ศ. ๒๔๙๔ ) ปรมิาณ ๑,๐๖๐ มลิลเิมตร/ป
หลงัเขือ่นภมูพิล ( พ.ศ. ๒๕๐๗ - พ.ศ. ๒๕๕๖ ) ปรมิาณ ๑,๐๑๗ มลิลเิมตร/ป
ปรมิาณฝนรายปและปรมิาณฝนเฉลีย่รายเดอืนหลงักอสรางเข่ือนภมูพิล ประเมนิจากสถานวีดัน้ำฝน ๒๕ สถานี
ในลมุน้ำปงเหนอืเขือ่นภมูพิล แสดงไดดงันี้

ปรมิาณฝนเฉลีย่รายเดอืนในลมุน้ำเขือ่นภมูพิล
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๒) น้ำทา
ขอมลูน้ำทาทีใ่ชในการศกึษาเขือ่นภมูพิลมชีวงเวลาทัง้สิน้ ๒๑ ป ตัง้แต พ.ศ. ๒๔๗๗ - พ.ศ. ๒๔๙๗ โดยในแตละชวงขอมลู

มคีวามเปนมา ของขอมลูดงันี้
พ.ศ. ๒๔๗๗ - ๒๔๘๘, พ.ศ. ๒๔๙๔ โอนยายขอมลูน้ำทาจากสถานวีดัน้ำทาทาแคไปยงัสถานวีดัน้ำทาวงักระเจา
พ.ศ. ๒๔๘๙ - พ.ศ. ๒๔๙๓ ประเมนิขอมลูน้ำทาเนือ่งจากไมมกีารวดัระดบัทีส่ถานวีดัน้ำทาทาแค
พ.ศ. ๒๔๙๕ - พ.ศ. ๒๔๙๗ เปนขอมลูน้ำทาทีว่ดัทีส่ถานวีดัน้ำทาวงักระเจา
สรปุปรมิาณน้ำทารายเดอืนชวง พ.ศ. ๒๔๗๗ - พ.ศ. ๒๔๙๗ ของเขือ่นภมูพิล

๖๔

สถติปิรมิาณน้ำประจำเดอืนของลำน้ำปง โครงการไฟฟายนัฮ ีจำนวนลานลกูบาศเมตร



ปรมิาณน้ำทาชวงกอน/หลงัสรางเขือ่นภมูพิล

กอน-เข่ือนภมูพิล (พ.ศ. ๒๔๗๘ - พ.ศ. ๒๔๙๗) หลงั-เข่ือนภมูพิล (พ.ศ. ๒๕๐๗ - พ.ศ. ๒๕๕๖)

(ข) น้ำทาเฉลีย่รายเดอืน

ปรมิาณน้ำทาชวงกอน/หลงัสรางเขือ่นภมูพิล

(ก) น้ำทารายป

หากเปรยีบเทยีบปรมิาณน้ำทีไ่หลลงเขือ่นภมูพิล กอน/หลงั กอสรางเขือ่น ซึง่ปรมิาณ ๖,๕๙๕ ลานลกูบาศกเมตร (พ.ศ.๒๔๙๕ - พ.ศ.๒๔๙๗)
และ ๕,๖๕๒ ลานลกูบาศกเมตร (พ.ศ. ๒๕๐๗ - พ.ศ. ๒๕๕๖ ไมรวมปน้ำทวมใหญ พ.ศ. ๒๕๕๔) จะเหน็วาน้ำไหลเขาเขือ่นภมูพิลมปีรมิาณ
นอยลงประมาณ รอยละ ๑๔ แมวาขอมูลน้ำกอนกอสรางเขื่อนภูมิพลจะคอนขางสั้น แตก็ควรตระหนักและหาทางแกไข เพ่ือให
เข่ือนภมูพิลสามารถใชงานไดตอไปอยางยัง่ยนื

๖๕

รายการ กอน-เขื่อนภูมิพล
(พ.ศ.๒๔๗๘ - พ.ศ.๒๔๙๗)

หลัง-เขื่อนภูมิพล
(พ.ศ.๒๕๐๗ - พ.ศ.๒๕๕๖)

๔,๔๔๙
๙,๖๒๓
๑๕,๔๕๐

๔๗
๕,๑๖๘

๑,๓๑๘
๕,๗๙๗
๑๒,๙๑๘

๐
๓,๕๘๑

๑. ปรมิาณน้ำทารายป. ต่ำสดุ (ลาน ลบ.ม.). เฉลีย่ (ลาน ลบ.ม.). สูงสุด (ลาน ลบ.ม.)
๒. ปริมาณน้ำทาเฉลี่ยรายเดือน. ต่ำสดุ (ลาน ลบ.ม.). สูงสุด (ลาน ลบ.ม.)
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(ข) สภาพการอิม่ตัวดวยน้ำของพืน้ทีล่มุน้ำกอนทีจ่ะเกดิพายฝุนมคีวามสำคญัมากตอยอดน้ำหลากสงูสดุ ซึง่มีเง่ือนไขของสภาพ
พืน้ทีล่มุน้ำปงในชวงกอนเกดิพายฝุนใน พ.ศ. ๒๔๘๕ (ซึง่เปนปทีเ่กิดน้ำทวมใหญ) มลีกัษณะทีจ่ะเอือ้ตอขนาดของยอดน้ำสงูสดุ ดงันัน้
จงึใชเง่ือนไขใน พ.ศ. ๒๔๘๕ ในการออกแบบยอดน้ำหลากสงูสดุของเขือ่นภมูพิล โดยประเมนิฝนสญูเสยีในลมุน้ำ ๑๐ มม./วนั ในชวง
๙ วนัของพายลุกูที ่๑ และ ๘ มม./วนั ในชวง ๙ วนัแรกของพายฝุนลกูที ่๒ รวมเปนปรมิาณสญูเสยี ๑๖๒ มลิลเิมตร ประเมนิ Base Flow
เทากับ ๗๐๐ ลกูบาศกเมตรตอวนิาที ตามทีว่เิคราะหปรมิาณน้ำหลากทีเ่กิดข้ึนในลมุน้ำปงใน พ.ศ. ๒๔๘๕

๓) การออกแบบพายฝุนและปรมิาณน้ำหลากสงูสดุ
แนวความคดิในการออกแบบพายฝุนและปรมิาณน้ำหลากสงูสดุของเขือ่นภมูพิล สามารถสรปุไดดงันี้
(ก) พายฝุนระหวางวันที ่๑ - ๑๐ กนัยายน พ.ศ. ๒๔๙๔ มคีวามรนุแรงกวาพายฝุน ใน พ.ศ. ๒๔๘๕ (น้ำทวมใหญ) ดงันัน้จงึใช

พายุฝนใน พ.ศ. ๒๔๙๔ เปนตนแบบ และโดยทั่วไปในพื้นที่ลุมน้ำจะเกิดพายุฝนตอเนื่องกันหลาย ๆ ลูก จึงกำหนดใหพายุฝนชวง
๑๐ วนัแรก เปนพายฝุนทีเ่กิดในชวง ๑ - ๑๐ กนัยายน พ.ศ. ๒๔๙๔ เวนระยะ ๓ วนั และตามดวยพายลุกูที ่๒ โดยขนาดของพายลุกูที ่๒
กำหนดใหเทาพายลุกูแรกแตปรบัคาดวยตวัปรบัคา ๑.๒๕ ซึง่อาจจะเกดิข้ึนเนือ่งจากการผนัแปรทางสภาพอากาศ

๖๖

วัน
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓

ปริมาณฝน (มม.)
๑๒
๗
๑๒
๒๖
๘
๑๗
๓๓
๓๕
๑๕
๔
๐
๐
๐
๑๕
๙
๑๕
๓๒
๑๐
๒๑
๔๑
๔๔
๑๙
๕

หมายเหตุ

พายุฝนในชวงวันที่ ๑ - ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๔

เวนระยะ ๓ วันกอนพายุฝน ลูกที่ ๒

พายุฝนในชวงวันที่ ๑ - ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๔
ซึ่งปรับคาดวย ๑.๒๕



(ค) ปรมิาณน้ำหลากสงูสดุสำหรบัการออกแบบอาคารน้ำลนของเขือ่นภมูพิล

ปรมิาณน้ำหลากสงูสดุของเขือ่นภมูพิล มอีตัราการไหลสงูสดุ ๖,๐๐๐ ลกูบาศกเมตรตอวนิาที ปรมิาตรน้ำหลากในชวง ๓๖ วนั
ประมาณ ๗,๖๗๐ ลานลกูบาศกเมตร และในชวง ๒๐ วนั (วนัที ่๙ - ๒๘) ประมาณ ๕,๙๓๙ ลานลกูบาศกเมตร

๖๗
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(ง) น้ำหลาก - อาคารผนัน้ำระหวางกอสราง

จดัตัง้กองพลงัน้ำ
เงื่อนไขสำคัญอีกประการหนึ่งคือ ในขณะนั้นกรมชลประทานยังไมมีอำนาจหนาที่ตามกฎหมายที่จะดำเนินการ

กอสรางโรงไฟฟาพลงัน้ำ รวมถงึยงัไมมหีนวยงานใดทีม่หีนาทีร่บัผดิชอบงานลกัษณะนีโ้ดยตรงดวย ม.ล.ชชูาติ กำภู
อธบิดีกรมชลประทาน จงึนำเสนอรางพระราชกฤษฎกีาจัดวางระเบยีบสวนราชการกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๔๙๕ แบงงาน
ของกรมชลประทานออกเปน ๑๓ กอง โดยจัดต้ังกองพลังน้ำข้ึนใหม มีหนาที่รับผิดชอบงานโครงการพัฒนาไฟฟา
พลังน้ำ

ในขณะนัน้ กองพลงัน้ำแบงงานออกเปนแผนกตาง ๆ ดงันี ้๑) แผนกธรุการ ซึง่งานสวนใหญเปนงานตดิตอกบั
ตางประเทศ ๒) แผนกเขือ่นใหญ ๓) แผนกกงัหนัน้ำ ๔) แผนกเครือ่งผลติไฟฟา ๕) แผนกระบบกระแสไฟฟา พรอมกบั
ไดขออตัรากำลงัของวศิวกร และเจาหนาทีไ่วจำนวนหนึง่ เพือ่บรรจเุจาหนาทีแ่ละผชูำนาญการทีจ่ะมาปฏบิตังิาน

หลงัจากพระราชกฤษฎกีาดงักลาวไดประกาศในราชกจิจานเุบกษา แลว ม.ล.ชชูาต ิกำภ ู ไดขอโอน นายเกษม
จาตกิวณชิ* จากกระทรวงอตุสาหกรรม มาบรรจใุนตำแหนงหวัหนากองพลงัน้ำในเดอืนมกราคม พ.ศ. ๒๔๙๖ รวมถึง
บรรจวุศิวกรไฟฟาทีก่อนหนานีเ้ปนลกูจางช่ัวคราวของแผนกอทุกวทิยา เขามาดำรงตำแหนงหวัหนาแผนกตาง ๆ ในคราวเดยีวกนั

เม่ือมีหนวยงานใหม คือกองพลังน้ำ กรมชลประทานแลว จากนั้นใน พ.ศ. ๒๔๙๖ จึงมีประกาศการพลังงาน
แหงชาต ิลงวนัที ่ ๑๕ กนัยายน พ.ศ. ๒๔๙๖ เรือ่งมอบใหกรมชลประทานดำเนนิการกอสรางเขือ่นยนัฮทีัง้โครงการ
เพ่ือไดมาซึง่พลงังานไฟฟา เนือ่งจากในขณะนัน้ ยงัไมมหีนวยงานใดของทางราชการทีจ่ะดแูลในเรือ่งนีโ้ดยตรงมากอน

รอบปการเกิดซ้ำ
(ป)

อตัราการไหลสงูสดุ เฉลีย่รายวัน
(ลบ.ม./วินาที)

ปรมิาตรสงูสดุเฉลีย่ (๒๐ วนั)
(ลาน ลบ.ม.)

๕
๑๐
๒๕
๕๐
๑๐๐

๒,๔๖๐
๒,๗๐๐
๓,๐๐๐
๓,๒๐๐
๓,๓๘๐

๒,๖๐๐
๒,๙๐๐
๓,๑๕๐
๓,๓๐๐
๓,๕๐๐

๖๘



เม่ือไดขอมลูทางอทุกวทิยาเพิม่เตมิ ไดแก สถติปิรมิาณน้ำฝนทีส่ถานตีาง ๆ
ในบรเิวณพืน้ทีร่บัน้ำเหนอืเขือ่นยนัฮ ี สถติปิรมิาณน้ำทาของสถานอีทุกวทิยา
ทีอ่ยใูกลเคยีง  นำมาคำนวณหาปรมิาณน้ำทาทีค่าดวาไหลผานบรเิวณทีต่ัง้เขือ่น
ยนัฮ ีทำใหสามารถคำนวณกำลงัผลติไฟฟาและพลงังานไฟฟาทีค่าดวาจะผลติ
ไดที่นาเช่ือถือมากกวาที่ระบุไวในรายงานเบื้องตนที่ทำไวเดิม รวมทั้งไดเพิ่ม
ผลการเจาะสำรวจฐานรากบรเิวณชองแคบยนัฮ ีผลการสำรวจความตองการ
ไฟฟาบริเวณโครงขายระบบไฟฟาแรงสูง และอื่น ๆ ขอมูลเหลานี้ถูกนำมา
ทบทวนราคาคากอสรางโครงการ ขนาดโรงไฟฟาพลงัน้ำ ราคาคาผลติไฟฟา
และระยะเวลาคนืทนุ

ผลจากการสำรวจและขอมลูทีไ่ดรบัเพิม่เตมิในชวงสดุทายของการศกึษา
ปรบัปรงุรายงานเบือ้งตน ปรากฏวาโครงการยนัฮมีศีกัยภาพในการผลติไฟฟา
มากกวาทีป่ระเมนิไวเดมิ แตเนือ่งจากชองเขาแคบทีย่นัฮไีมเหมาะสมทีจ่ะสราง
เขื่อนเก็บกักสูงมากกวาที่เสนอไวเดิม เพราะราคาคากอสรางจะสูงมาก
เนื่องจากสภาพภูมิประเทศไมอำนวย ขณะเดียวกัน ขอมูลทางธรณีวิทยา
ยังมีไมเพียงพอที่จะเปรียบเทียบหาตำแหนงที่เหมาะสมได ในรายงานฉบับ
ปรบัปรงุจงึยงัคงเสนอทีต่ัง้เขือ่นไว ณ ตำแหนงเดมิไปพลางกอน

สวนในดานขอมูลแผนที่ กรมชลประทานไดติดตอกรมแผนที่ทหารบก
ประสานขอความรวมมือใหชวยดำเนนิการจดัทำแผนทีช่ดุใหมจากภาพถายทาง
อากาศ ครอบคลมุบรเิวณทีจ่ะถกูน้ำทวมตามลำน้ำแมปง ตัง้แตตอนใตของ
จงัหวดัเชียงใหมลงมาถงึจังหวดัตาก เพ่ือใหไดขอมลูสภาพภมูปิระเทศทีถ่กูตอง
เนือ่งจากแผนทีม่าตราสวน ๑ : ๕๐,๐๐๐ ชดุทีใ่ชในราชการขณะนัน้ เปนขอมลู
จากการสำรวจเมือ่นานมาแลว ทัง้ยงัมีคาความคลาดเคลือ่นสงู

ในการนี ้กรมแผนทีท่หารบกไดวาจางบรษิทั ฮนัติง้เซอรเวย (Hunting
Survey) ประเทศองักฤษ มาจดัทำแผนทีภ่าพถายทางอากาศ ครอบคลมุบรเิวณ
ตัง้แตทีต่ัง้เข่ือนขึน้ไปจนถงึอำเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม แผนทีจ่ากภาพถาย
ดงักลาว แลวเสรจ็ชวงกลาง พ.ศ. ๒๔๙๖

นายเกษม จาตกิวณชิ

 I หวัหนากองพลงัน้ำ กรมชลประทาน

 I เปนหัวหนาทีมคณะเจาหนาที่กรมชลประทาน
ทำงานรวมกับ USBR ในการศกึษา
ความเหมาะสมโครงการยนัฮี

 I ผวูาการไฟฟายนัฮคีนที ่๒

 I ผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
คนแรก พ.ศ. ๒๕๑๒ - พ.ศ. ๒๕๒๘
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ในยุคนั้น การเดินทางจากพระนครไปยังที่ตั้งเขื่อนยันฮี
คอืบรเิวณสถานอีทุกวทิยาใหญวงักระเจาบนฝงขวาของแมน้ำปง
ยงัคอนขางลำบาก  วธิกีารทีน่ยิมใชกนัคอืออกเดนิทางดวยรถไฟ
เที่ยวขึ้นจากสถานีหัวลำโพง เวลา ๗ นาฬิกา ถึงพิษณุโลก
ตอนค่ำ พกัคางคนืทีพ่ษิณโุลก เชาวันรงุข้ึนเดนิทางตอโดยรถยนต
กระบะไปยังจังหวัดตาก หรืออีกวิธีหนึ่ง คือการนั่งรถจ๊ีปของ
กรมชลประทาน ออกจากกรงุเทพฯ ราวตีสีห่รอืตหีา มงุหนาไป
ทางอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี อำเภอตาคลี จังหวัด
นครสวรรค ตอไปยงักำแพงเพชร ตาก ขณะนัน้ ถนนพหลโยธนิ
จากกรงุเทพฯ ถงึนครสวรรคลาดยางเรยีบรอยแลว แตพนจาก
นั้นไปยังมีแตถนนลูกรังฝุนคลุง

สถานวีดัน้ำทาวังกระเจาอยบูนฝงขวาของแมน้ำปง  การเดนิ
ทางขามแมน้ำและขนสมัภาระ ใชแพ (Pontoon) ของทางสถานฯี
ซึง่ใชกระแสน้ำเปนตวัผลกัดันใหเรือขามฝากไป-มา เจาหนาทีใ่ช
แพในการวัดน้ำเปนประจำ จึงมีความชำนาญในการควบคุมเรือ
และมคีวามปลอดภยัพอสมควร

ทีส่ถานฯี มเีรือนไมไผยกพืน้ชัน้เดยีว ๕-๖ หลงั สรางไวเปน
ทีพ่กัของพนกังานและเจาหนาทีจ่ากสวนกลาง  เรือนไมไผเหลา
นีส้รางเปนวงลอมอยรูอบนอก  ตรงกลางเปนอาคารไมไผหลงัใหญ
ชัน้เดยีวอกีหลงัหนึง่ ซึง่ใชเปนทีร่บัประทานอาหารและทีป่ระชมุ
รวมถึงใชเปนหองทำงานชัว่คราวดวย

ทมีผเูชีย่วชาญตางประเทศ
อธบิดกีรมชลประทาน ม.ล.ชชูาต ิกำภ ูไดประสานงานกบัทาง

USBR (United States Bureau of Reclamation) ที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกาเปนระยะ ๆ และตอมาไดทำหนังสือลงวันที่
๒ มถินุายน พ.ศ. ๒๔๙๖ ขอใหจดัทมีผเูช่ียวชาญมาศกึษาและ
จดัทำรายงานโครงการยนัฮ ีเพือ่ใชเปนเอกสารในการเจรจาขอกู
เงินมาใชในการกอสรางตอไป ทาง USBR ไดตอบรับเมื่อ
วนัที ่๒๕ มถินุายน พ.ศ. ๒๔๙๖ โดยตัง้ทมีผเูชีย่วชาญ (Board of
Consultant) ขึน้มาคณะหนึง่ ประกอบดวยผเูช่ียวชาญสาขาตาง ๆ
รวมหกคน เพ่ือรบัผดิชอบงานนีโ้ดยเฉพาะ

ผเูชีย่วชาญ USBR หกนาย ประกอบดวยวศิวกรวางแผน
วิศวกรเขื่อน นักธรณีวิทยา นักอุทกวิทยา วิศวกรไฟฟา และ
เจาหนาที่วิเทศสัมพันธ เดินทางมาถึงประเทศไทยชวงตนเดือน
ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ โดยมีระยะเวลาทำงานในประเทศไทย
ราวหาสปัดาห เพือ่หาขอมลูเพิม่เตมิและศกึษาสภาพภมูปิระเทศ
สภาพทางธรณวีทิยาของทีต่ัง้โครงการ ฯลฯ

ชวงที่คณะผูเช่ียวชาญ USBR ปฏิบัติงานอยูในสวนกลาง
ม.ล.ชูชาติ กำภ ู ไดจัดที่พักและสำนักงานชั่วคราวใหที่หอพัก
นกัเรียนชางชลประทาน กรมชลประทาน ปากเกรด็ ซึง่เพ่ิงกอสราง
เสร็จและยังไมไดเปดใชงาน พรอมกับมอบหมายใหวิศวกรจาก
กองพลังน้ำ ที่ทำงานปรับปรุงรายงานเบื้องตนไปนอนคางแรม
เปนเพือ่นทีห่อพกัดวย รวมทัง้จัดเตรียมขอมลู เอกสาร แผนที่
และอปุกรณตาง ๆ เพ่ือนำไปปฏบิตังิานระหวางไปสำรวจสภาพ
ภมูปิระเทศและพกัแรมทีโ่ครงการ
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ยายที่ตั้งเขื่อนจาก "ยันฮี" มาท่ี "เขาแกว"
ผเูชีย่วชาญจาก USBR และเจาหนาทีฝ่ายไทยรวมกนัออกสำรวจสภาพภมูปิระเทศและสภาพทางธรณี

วทิยาของบรเิวณทีต่ัง้เข่ือนทีช่องเขาแคบยนัฮ ีและตามตำแหนงทีเ่สนอไวทางดานทายน้ำอกีสามแหง โดยใช
เรือเปนพาหนะ นอกจากนัน้ยงัไดดตูวัอยางหนิจากหลมุเจาะตาง ๆ ทีเ่จาหนาทีก่รมชลประทานรวบรวมไว

ผูที่รวมเดินทางไปในครั้งนั้น ไดแก คุณวิชา เศรษฐบุตร, คุณบุญชอบ กาญจนลักษณ , คุณเกษม
จาติกวณิช และมวีศิวกรจากกองพลงัน้ำทีท่ำงานปรบัปรงุรายงานเบือ้งตนกบัเจาหนาทีแ่ผนกอทุกวทิยาอกี
จำนวนหนึง่รวมเดนิทางไปดวย คณะทัง้หมดไดเดนิทางโดยเรอืทวนน้ำไปจนถงึตำบลบานนา ซึง่เปนพืน้ทีแ่รก ๆ
ทีจ่ะถกูน้ำทวมเม่ือเขือ่นเริม่เกบ็กกัน้ำ เพือ่พบปะพดูคยุกบัราษฎรทีต่ัง้ถิน่ฐานอยใูนบรเิวณนัน้

เม่ือเปรียบเทียบสภาพภูมิประเทศและสภาพธรณีวิทยา รวมทั้งตรวจสอบผลการเจาะสำรวจ
ฐานรากบรเิวณชองเขายนัฮหีาหลมุ และทีเ่ขาแกวอกีหลมุหนึง่ คณะผเูชีย่วชาญมคีวามเหน็รวมกนัวาสภาพ
ภมูปิระเทศบรเิวณเขาแกว ซึง่อยถูดัลงมาทางใตอกีประมาณ ๑ กโิลเมตร มคีวามลาดชนัของสองฝงตลิง่มากกวา
ทีย่นัฮ ีสามารถกอสรางเข่ือนไดสงูกวา และจากผลการเจาะสำรวจสภาพทางธรณทีีเ่ขาแกวปรากฏวาหนิบรเิวณ
นัน้มคีวามแขง็แรงเพียงพอทีจ่ะรองรบัการสรางเขือ่นทีม่คีวามสงูมากกวาทีเ่สนอไวเดมิและเกบ็กกัน้ำไดมากกวา
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ดวย ซึง่ ดร.บณุยก วรรธนะภตู ิไดเลาใหฟงวา ไดมกีารวเิคราะหสมดลุน้ำ ดวยเครือ่งคำนวณแบบ
มอืหมนุในทนัท ีณ ทีน่ัน้ ซึง่พบวาเขือ่นยนัฮทีีเ่ขาแกวเกบ็กกัน้ำและใหประโยชนไดมากกวา ทัง้หมดจงึ
มคีวามเหน็รวมกนัวาสมควรยายตำแหนงทีต่ัง้เขือ่นมายงัชองเขาแกว เพือ่ใชทรพัยากรธรรมชาตใิหเกดิ
ประโยชนสงูสดุ

หลงัจากทีไ่ดศกึษาเปรยีบเทยีบจนเปนทีพ่อใจแลว นายเดก็ซเตอร (E.R. Dexter) ผเูช่ียวชาญ
ดานออกแบบเขือ่นคอนกรตี ซึง่รวมเดนิทางมาในฐานะหวัหนาคณะ ไดกำหนดตำแหนงเข่ือนและตำแหนง
หลมุเจาะบรเิวณเขาแกวลงบนแผนที ่พรอมกบัขอใหทางฝายไทยดำเนนิการเจาะสำรวจใหแลวเสรจ็ภาย
ในเวลา ๖ เดอืน แตเนือ่งจากทางกรมชลประทานยงัไมมกีำลงัคนและประสบการณมากพอทีจ่ะทำงาน
ใหแลวเสรจ็ภายในระยะเวลาทีก่ำหนดได ทางผเูช่ียวชาญของ USBR จงึเสนอทางเลอืกใหกรมชลประทาน
จดัการวาจางผเูชีย่วชาญทีม่ปีระสบการณการทำงานในลกัษณะดงักลาวมาชวยควบคมุ และแนะนำวธิี
การใชเครือ่งมอืตาง ๆ ในการเจาะสำรวจทางธรณวีทิยาใหมปีระสทิธภิาพมากยิง่ข้ึน

งานเจาะสำรวจทางธรณวีทิยาพรอมรายงานผลการเจาะสำรวจจงึแลวเสรจ็ภายในเวลา ๖ เดอืน
ทนัตามกำหนดเวลาทีต่องการ

รายงานโครงการยันฮี USBR จัดทำแลวเสร็จในราวปลายป พ.ศ. ๒๔๙๘ มีสองเลม ใชชื่อวา
Report on Yanhee Project, Thailand for Power, Irrigation, Flood Control and Navigation
Volume I และ Volume II ผลการศกึษาสรปุวา โครงการยนัฮเีปนโครงการผลติกระแสไฟฟาไดใน
ราคาถกูกวาโรงไฟฟาชนดิอืน่ เหมาะสมทีจ่ะลงทนุกอสราง ทัง้นี ้คณะผเูชีย่วชาญ USBR ไดพจิารณา
ผลจากงานภาคสนามและหารอืกบัฝายไทยแลว มคีวามเหน็รวมกันวา ผลการเจาะสำรวจทีเ่ขาแกวมี
สภาพทางธรณวีทิยาเหมาะสมกบัการสรางเข่ือนซึง่มีขนาดสงูกวาโครงการเดมิทีเ่ขายนัฮ ีจงึเสนอใหยาย
ตำแหนงทีต่ัง้เขือ่นจากเขายนัฮมีาเปนเขาแกว ทวาเนือ่งจากชือ่ "ยนัฮ"ี กลายเปนชือ่ตดิปากทีค่นรจูกั
คนุเคยกนัแลว จงึยงัคงใชชือ่ "โครงการยนัฮ"ี หรอื "เขือ่นยนัฮ"ี ไปตามเดมิ
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I Yanhee Project : Project Evaluation Report - December 1955

I นกัธรณวีทิยาของกรมชลประทาน
เจาะหนิฐานรากเขือ่นภมูพิล
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เตรียมงาน

ประโยชนยิง่ใหญชัว่ลกูชัว่หลาน
คณุบญุชอบ กาญจนลกัษณ เลาวา เม่ือครัง้ทีท่ำการออกแบบขนาดความจเุขือ่นยนัฮนีัน้ ทกุ ๆ  คนใน

แผนกอทุกวทิยาตองทำงานกนัอยางหนกั หามรงุหามค่ำ เพ่ือใหมขีอมลูพรอมเสนอใหแกรฐับาล จนถงึวัน
ที ่ม.ล.ชชูาต ิกำภู เขาพบ จอมพล ป. พบิลูสงคราม เพือ่ขออนมุตักิารกอสราง

การเขาพบใชเวลาเพียงไมกี่นาที เพราะหลังจากรับฟงขอเสนอของอธิบดีกรมชลประทานแลว
นายกรฐัมนตร ีตดัสนิใจทนัที

เม่ือธนาคารโลกพิจารณารายงานทั้งหมดแลว เห็นดีเห็นงามดวย จึงยินยอมใหประเทศไทยกูเงิน
เพื่อโครงการยันฮี พรอมกันนั้น ทางรัฐบาลไทยก็อนุมัติในหลักการใหกูเงินจากธนาคารโลกเพื่อใชจาย
ในโครงการนี ้จากนัน้จงึมกีารกำหนดนดัหมายวาจะมกีารสงคณะผแูทน นำโดย นายเสวตร เปยมพงศสานต
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลังในขณะนั้น ไปเจรจาขอกูเงินจากธนาคารโลก เพื่อนำมาใชจายใน
การสรางเข่ือนยนัฮแีละโรงไฟฟาพลงัน้ำ

เขือ่นใหญ
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กอนออกเดินทาง รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง ไดชี้แจงออกโทรทัศน ณ
สถานวีทิยโุทรทศัน ไทยทวี ี(ชอง ๔ บางขนุพรหม) เมือ่คนืวนัที ่๔ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๐๐ เปน
การสรปุเรือ่งราวของเขือ่นยนัฮตีอสาธารณชน เนนย้ำถึงข้ันตอนอนัละเอยีดรอบคอบของ
ธนาคารโลกกอนที่จะยินยอมใหประเทศไทยกูเงินเพื่อโครงการนี้

"...ในการกูนี้มิใชวาธนาคารโลกจะใหกูไปงาย ๆ ธนาคารโลกจะตองพิจารณาอยาง
รอบคอบถงึฐานะการคลงัและการเศรษฐกจิของประเทศทีข่อก ูประกอบกบัโครงการทีจ่ะนำ
เงินกูไปใช เขาจะตองเห็นวาโครงการจะเปนประโยชนแกประเทศที่ขอกูไป และเกิดผล
เกนิทนุทีล่งไป จงึเปนการจำเปนทีจ่ะตองวางเงือ่นไขบางประการ เพือ่ใหเปนทีแ่นใจไดวา
ประเทศทีข่อกสูามารถนำเงนิมาลงทนุสมทบรวมกบัเงนิกทูีธ่นาคารโลกให เพือ่เปนคาใชจาย
ในประเทศ ในลกัษณะทีจ่ะทำใหโครงการนัน้ไดดำเนนิไปจนเปนผลสำเรจ็ และเมือ่กแูลวจะ
เปนผลทำใหประเทศทีข่อกชูำระหนีไ้ดโดยสะดวก มฉิะนัน้เขาจะไมยอมใหกเูปนอนัขาด"

"จรงิอย ู ในการสราง เราตองกเูงนิเขามาใช แตเมือ่สรางข้ึนแลว กจ็ะเปนประโยชน
ยิง่ใหญตกทอดแกประชาชนไปชัว่ลกูช่ัวหลาน ฉะนัน้การกเูงินจงึไมเปนของเสยีหาย แตเปน
สิง่จำเปนแกการบรูณะและพฒันาการบานเมอืง ทัง้นีเ้ปนความจรงิ ไมวาในประเทศใด"

ขณะนัน้อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวางประเทศคอื ๒๐ บาท ตอ ๑ เหรยีญสหรฐัฯ
ดงันัน้โครงการยนัฮ ีเฉพาะตวัเข่ือน ทีม่มีลูคาราว ๑๐๐ ลานเหรยีญสหรฐัฯ จงึเทยีบเทากบั
งบประมาณถงึ ๒,๐๐๐ ลานบาท

จริงอยู ในการสราง เราตองกูเงินเขามาใช
แตเมือ่สรางขึน้แลว กจ็ะเปนประโยชนยิง่ใหญ

ตกทอดแกประชาชนไปชัว่ลกูชัว่หลาน
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ประกาศ ณ วนัที ่๒๕ กรกฎาคม ๒๕๐๐
จอมพล ป. พบิลูสงคราม

นายกรัฐมนตรี

ดวยรฐับาลไดพจิารณาเหน็วา การไฟฟาพลงัน้ำเปนอปุกรณสำคญัในการทีจ่ะวางรากฐาน
การอตุสาหกรรมของชาต ิจงึไดสำรวจวางโครงการจดัสรางเขือ่นไฟฟาพลงัน้ำทีเ่ขายนัฮ ีจงัหวดั
ตาก โดยทีเ่ขือ่นนีเ้ปนเขือ่นกำเนดิไฟฟาพลงัน้ำแหงแรกของประเทศไทย และเปนเขือ่นใหญ
อนัดบัสองในภมูภิาคสวนนีข้องโลก รฐับาลจงึไดขอพระราชทานพระบรมราชานญุาตขนานนาม
เขือ่นนีว้า "เขือ่นภมูพิล" เพือ่เปนสริมิงคลและเปนศภุนมิติรสำหรบัชาตแิละประชาชนชาวไทย
สบืไป และบดันีไ้ดทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ พระราชทานพระบรมราชานญุาตแลว จงึใหขนาน
นามเขือ่นไฟฟาพลงัน้ำทีเ่ขายนัฮ ีจงัหวดัตาก วา "เขือ่นภมูพิล" ขอใหเขือ่นภมูพิล จงสถติย
สถาพรอำนวยคุณประโยชนแกชาติไทย และประชาชนชาวไทยสืบไปชั่วกาลนิรันดร

พระราชทานนาม "เขือ่นภมูพิล"
ราชกจิจานเุบกษา ฉบบัพเิศษ เลม ๗๔ ตอนที ่๖๕ วนัที ่๑ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ ตพีมิพประกาศสำนกันายกรฐัมนตรี

เรือ่ง ขนานนามเขือ่นไฟฟาพลงัน้ำทีเ่ขายนัฮ ีมใีจความวา
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พระราชบญัญตักิารไฟฟายนัฮี
ตามแนวทางของธนาคารโลก รฐับาลไทย

ตองจัดต้ังองคกรขึ้นมาบริหารจัดการเรื่อง
การสรางเขือ่นแหงนีต้างหาก จงึจะมกีารจดัต้ัง
การไฟฟายนัฮ ีขึน้เปนองคกรอสิระ เพ่ือดำเนนิ
การโครงการยันฮี โดยการไฟฟายันฮีจะเปน
ผมูอบหมายใหกรมชลประทานเปนผดูำเนนิการ
กอสรางเขื่อนอีกทอดหนึ่ง ในการนี้จึงตองมี
การเสนอ "พระราชบัญญัติการไฟฟายันฮี"
เขาสสูภาผแูทนราษฎรทีข่ออนมุตัทิัง้การกเูงิน
และการจดัต้ังการไฟฟายนัฮี

วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ ราง
พระราชบญัญัตกิารไฟฟายนัฮเีขาสสูภาผแูทน
ราษฎร ประเดน็นีถ้กูซกัคานอยางหนกั เพราะ
เปนโครงการที่ใชเงินมากที่สุดเทาที่เคยเขาสู
สภาผูแทนฯ

๗๘



วงเงนิ ๒,๐๐๐ ลานบาทของโครงการยนัฮ ีคดิเปนจำนวนเกอืบครึง่หนึง่ของงบประมาณแผนดนิ (ใน พ.ศ. ๒๔๙๙
งบประมาณแผนดนิสมยันัน้มจีำนวนคอื ๔,๗๕๒ ลานบาท)  ผแูทนราษฎรบางทานเปรยีบเปรยวาพระราชบญัญตัฉิบบันี้
แทบจะเปนการแยกประเทศใหม ขณะนั้นพรรคประชาธิปตยเปนพรรคฝายคาน หัวหนาพรรคคือ นายควง อภัยวงศ
อดตีนายกรฐัมนตรผีซูึง่ครัง้หนึง่เคยเสนอนโยบายเรงรดัพฒันาไฟฟาน้ำตกมากอน  ตอนหนึง่นายควงถงึกบัอภปิรายวา

"...แตในกรงุเทพฯ บานเราดบัยงัแกไมไดใน ๕ นาท ีแลวทานเอาสายมาจากยนัฮจีนกระทัง่ถึงกรงุเทพฯ ๗๐๐ กโิลเมตร
ผานปาไมทัง้นัน้ แลวทำอยางไรถามนัขาดเขา ทำอยางไร นีพ่ดูอยางนีเ้ถอะ แลวปาชางทัง้นัน้ทีต่ากนะ ถามนัเกดิยงุขึน้
มาทำอยางไร แลวกรุงเทพฯ นี่จะใหดับ ๗ วันอยางนั้นหรือ...แลวยังจะลำเลียงไปลำปาง ไปเชียงใหมอีกเทาไหร
ทานรัฐมนตรีเกษตรก็เคยเปนนายทหาร เคยรูวาปาเหลานั้นเปนอยางไร การรักษาสายทำอยางไร ถาไมมันลมทับเขา
พายมุาลมทบั ทำอยางไร..."

นายสวสัดิ ์คำประกอบ รฐัมนตรชีวยวาการกระทรวงสาธารณสขุ อภปิรายตอบโตประเดน็ดงักลาววา

"...ใครจะขอเรยีนตอทีป่ระชมุวา ไฟฟาทีส่รางทีเ่ขือ่นยนัฮนีัน้ ทีจ่ะแลนสายมากรงุเทพฯ นัน้ ไดแลนมาสองทาง ทาง
หนึง่ออกจากเมอืงตากไปสโุขทยัมาพจิติร นครสวรรค แลวมาทางลพบรุ ีไปทางสระบรุ ีมาทางหนึง่ อกีทางหนึง่มาทาง
อทุยัธาน ีชยันาท มาตาก ลงมาทางนีอ้กีสายหนึง่ ทัง้สองสายนีใ้ครจะขอประทานกราบเรยีนวาไดสอบถามทางเจาหนาที่
เทคนคิในโปรแกรมอนันัน้ กป็รากฏวาเราสรางดวยเสาเหลก็และสงูเปนจำนวนมาก ไมสามารถทีจ่ะทำใหตนไมไปพานเสา
และลมโคนไดแตประการใด ถงึแมหากจะมกีารถกูฟาผาหรอือะไรประการใดกต็าม กป็รากฏวาในโครงการนีไ้ดมสีายลอ
ฟาแลนตามสายมาจนตลอด กไ็มสามารถทีจ่ะใหมกีารเกดิฟาผา และทำใหสายขาดไปได..."
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หลงัจากการอภปิรายอยางดเุดือดเผด็รอนหลายชัว่โมง สดุทายเมือ่มกีารลงมต ิทีป่ระชมุสภาผแูทนราษฎรกม็มีติ
รบัหลกัการ รางพระราชบญัญตักิารไฟฟายนัฮ ีดวยคะแนนเสยีง ๑๓๒ ตอ ๗๐

การไฟฟายนัฮกีอตัง้ข้ึนในวนัที ่๗ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๐๐ ม ีคณุช ูประภาสถติย  เปนผวูาการ โดยม ีม.ล. ชชูาติ
กำภ ูเปนประธานกรรมการไฟฟายนัฮคีนแรก รบัผดิชอบการกอสรางเขือ่นยนัฮแีละการกอสรางโรงไฟฟาพลงัความ
รอนขนาด ๗๕ เมกะวตัต ทีบ่างกรวย จงัหวดันนทบรุี

พธิลีงนามในสญัญาซึง่ทำกบัธนาคารโลกมขีึน้ในวนัที ่๑๒ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๐๐ ระหวางนายยจูนี แบลค็ ประธาน
ธนาคารโลก ม.ล.ชชูาต ิกำภ ูในฐานะประธานกรรมการไฟฟายนัฮ ีและนายเสวต เปยมพงศสานต รฐัมนตรชีวยวา
การกระทรวงการคลงั ลงนามแทนรฐับาลไทยในฐานะผคู้ำประกนัเงนิกรูายนี้

พิธีลงนามในสัญญาซึ่งทำกับธนาคารโลกมีขึ้นในวันท่ี ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๐
ระหวาง นายยูจีน แบล็ค ประธานธนาคารโลก กบั ม.ล.ชูชาติ กำภู อธบิดกีรมชลประทาน

๘๐



เริม่ตนประมลูงาน
อกีหนึง่ในเงือ่นไขการกเูงินจากธนาคารโลกในการกอสรางโครงการยนัฮ ีคอืในระยะแรก กรมชลประทานตอง

ประมูลจางบริษัทที่ปรึกษามาควบคุมการออกแบบรายละเอียด และเมื่อมีกอสรางก็ตองประมูลจางบริษัท
ผรูบัเหมาสรางดวย

ตนป พ.ศ. ๒๕๐๑ มกีารเปดประมลูราคารบัเหมากอสรางโครงการยนัฮ ีหมายรวมทัง้ตัวเขือ่นภมูพิลกบัโรงไฟฟา
ขึน้ บรษิทัรบัเหมาจากทัว่โลกไดรบัเชญิใหเขารวมการประกวดราคาครัง้นี ้และมกีารเปดซองประกวดราคาในวนัที่
๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๑

I ม.ล.ชชูาต ิกำภ ูตดิตอกบัตางประเทศในเรือ่งการกเูงนิสรางเขือ่น

I ม.ล.ชชูาต ิกำภ ูเดนิทางไปดงูานตางประเทศ
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บรษิทัทีไ่ดรบัคดัเลอืกใหเปนผกูอสรางเขือ่นทีจ่ะใหญทีส่ดุในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตแหงนี ้คอืบรษิทั
บราวนแอนดรทู - ยทูาห (Brown & Root - Utah) ซึง่เปนกจิการรวม (Joint Venture) ของสองบรษิทัซึง่จัดต้ัง
ขึน้เพือ่รบัเหมาโครงการนีโ้ดยเฉพาะ ระหวาง บรษิทั บราวนแอนดรทู เอส. เอ. (Brown & Root, S.A.) และบรษิทั
ยทูาห อนิเตอรแนชนัแนล องิค (Utah International Inc.) ทัง้สองบรษิทันีจ้ดทะเบยีนในปานามา และทีผ่านมา
เคยรวมกนัรบัเหมาโครงการกอสรางอืน่ ๆ อกีหลายแหง ทัง้ในประเทศสหรฐัอเมรกิาและประเทศอืน่ ๆ ทัว่โลก
แตสำหรับโครงการเขื่อนภูมิพลนี้ บริษัทบราวนแอนดรูท เอส. เอ. เปนผูดำเนินงาน ชื่อของหุนสวนจึงมีคำวา
บราวนแอนดรทู นำหนา

พธิลีงนามในสญัญาการกอสรางระหวางรัฐบาลไทย อนัมกีรมชลประทานเปนตวัแทน กบั บรษิทั บราวนแอนด
รทู - ยทูาห มขีึน้ในเวลาตอมา คอืวนัที ่๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ โดยม ีม.ล. ชชูาต ิกำภู อธบิดกีรมชลประทาน
และนายเบน เพาเวล (Ben Powell) เปนตวัแทนของคสูญัญาทัง้สองฝาย

I ม.ล. ชชูาต ิกำภ ูลงนามในสญัญากบัผแูทนบรษิทั Brown & Root, S.A. and Utah International Inc. ผรูบัเหมากอสรางเขือ่นภมูพิล
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หกปแหงการสรางเขื่อนใหญ
ภาค ๒
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ความยิง่ใหญ
เข่ือนภมูพิลถอืเปนเมกะโปรเจค็ (Mega Project) แรกของเมอืงไทย ดวยขนาด งบประมาณ ความยิง่ใหญ

อลงัการงานสราง ทามกลางความยากลำบากของสงัคมบานเมอืงชวงหลงัสงครามโลกครัง้ที ่๒ เพ่ิงสิน้สดุ กบัความ
ดกึดบิกนัดารของธรรมชาต ิในยคุทีโ่ลกยงัไมไดมคีวามพรอมสรรพดานเทคโนโลยแีละเครือ่งมอืจกัรกลเชนทกุวนันี้

แตเขือ่นใหญทีส่ดุเทาทีเ่คยมมีาในเมอืงไทย กส็รางไดสำเรจ็ ถอืเปนเขือ่นใหญทีส่ดุในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต
และเปนอนัดบั ๗ ของโลกในเวลานัน้ โดยปจจุบนัเปนอนัดบั ๘ ของเขือ่นในประเภทเดยีวกนั ทีเ่กิดจากคอนกรตี
นับลานลกูบาศกเมตร และแรงของคนงานนบัหมืน่คน ในชวงเวลา ๖ ป

เข่ือนยันฮี เปนเขื่อนคอนกรีตโคง (Gravity Arch Dam) ที่ไดรับการออกแบบใหสามารถรับแรงกดดัน
ของน้ำดวยน้ำหนักและฐานยันของเขื่อน โดยคำนวณจากแรงดันของน้ำในเขื่อนเมื่อเก็บกักในระดับสูงสุด
การเปลีย่นแปลงของอณุหภมู ิและแรงสะเทอืนในกรณทีีเ่กดิจากเหตกุารณแผนดนิไหว

ตัวเข่ือนเกิดจากการปดก้ันแมน้ำปง ชวงไหลผานชองเขาแคบทางตอนเหนือของจังหวัดตาก ดวยสันเขื่อน
ยาว ๔๘๖ เมตร กวาง  ๖ เมตร สงู ๑๕๔ เมตร สนัเขือ่นอยเูหนอืระดบัน้ำทะเล ๒๖๑ เมตร สวนกวางสดุทีฐ่าน
๕๒.๒ เมตร เกิดเปนทะเลสาบน้ำจืดขนาด ๓๐๐ ตารางกโิลเมตร กนิคลมุพ้ืนทีเ่หนอืเขือ่นทีเ่คยเปนผนืปาดิบ ปรมิาตร
การเกบ็กกัน้ำ ๑๒,๒๐๐ ลานลกูบาศกเมตร

เตรยีมความพรอม
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Learning-by-doing
การกอสรางเขือ่นภมูพิลแบงกลมุงานออกเปนสามสวน ไดแก

๑) งานของบรษิทัทีป่รกึษา ทีม่บีรษิทั สเวอรดรบั แอนด พารเซล (Sverdrup and Parcel International, Inc.-SPI)
และบรษิทั เอนยเินยีรงิ คอนซลัแตนท (Engineering Consultants, Inc. - ECI) รบัผดิชอบ มวีศิวกรและนายชาง
กรมชลประทานเขาไปทำงานเปนผชูวยของผเูชีย่วชาญตาง ๆ ม ีคณุกระแส ศภุสทิธิ์ ซึง่จบปรญิญาโทสาขาวศิวกรรม
โยธา เปนผแูทนกรมชลประทาน ทำงานกบับรษิทัทีป่รกึษา

๒) งานของบริษัทผูรับเหมา คือ บริษัท บราวนแอนดรูท - ยูทาห (BR-U) เปนงานกอสรางเข่ือน โรงไฟฟา
ทางระบายน้ำลน และงานเบด็เตลด็ มวีศิวกรและนายชางกรมชลประทานเขาไปทำงานเปนผชูวยของผเูชีย่วชาญของ
บรษิทัผรูบัเหมาในทกุงาน โดยม ีม.ล.เชงิชาญ กำภ ูอธบิดกีรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๙ - พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึง่สำเรจ็การศกึษา
ระดบัปรญิญาโทสาขาวศิวกรรมโยธาจากประเทศสหรฐัอเมรกิา เปนผแูทนกรมชลประทาน ทำงานกบับรษิทัผรูบัเหมา

๓) งานกรมชลประทาน รับผิดชอบการตรวจงานที่ปรึกษาและผูรับเหมา เพ่ืออนุมัติและจายเงิน นอกจากนั้น
กรมชลประทานยังรับผิดชอบงานติดตั้งเครื่องกังหันน้ำ เครื่องกำเนิดไฟฟา และอุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
งานกอสรางระบบสายสงไฟฟา มีที่ปรึกษาชาวตางประเทศใหคำปรึกษาแนะนำ โดยมีผูแทนกรมชลประทาน คือ
คณุแสวง พลูสขุ ดแูลในภาพรวมทัง้หมด

คณุแสวง พลูสขุ* อธบิดกีรมชลประทาน คนที ่๑๔ พ.ศ. ๒๕๑๔ - พ.ศ. ๒๕๑๘ เปนอดตีนกัเรียนชางชลประทาน
ผมูปีระสบการณในงานภาคสนามตาง ๆ  ทัง้งานชลประทาน และภารกจิทีก่รมชลประทานไดรบัมอบหมาย เชน การบรูณะ
บรมบรรพต (เจดียภเูขาทอง) ทีส่ำคญัคอืมบีคุลกิเปนผนูำ เขมแข็ง กลาหาญ เด็ดเด่ียว แตขณะเดยีวกนักม็คีวามละเอยีด
ออน จงึไดรบัคดัเลอืกจาก ม.ล.ชชูาต ิกำภ ูใหมาควบคมุงานนี ้ดงัที ่คณุหญงิโฉมศร ีกำภ ูณ อยธุยา เลาถึงวิธกีารของ
ผูเปนสามีในการวางคนใหเหมาะกับงาน

การเลอืกนายชางทีบ่คุลกิเหมาะกบัการควบคมุงานกอสราง
เพราะพืน้ทีก่อสรางแตละแหงทรุกนัดาร มสีตัวปา และโจรผรูายชกุชมุ

ตองใชนายชางทีอ่ดทน ใจถงึ เขากับชาวบานและควบคุมคนงานระดับตาง ๆ ได
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"ทานจะใชนายชางไปทำงานที่เหมาะสมกับอุปนิสัยของแตละคน
และเลอืกใชคนเหมาะกบังาน จะเหน็ไดจากการเลอืกนายชางมาวางแผน
ศึกษางานโครงการตาง ๆ การเลือกนายชางที่บุคลิกเหมาะกับการ
ควบคมุงานกอสราง เพราะพืน้ทีก่อสรางแตละแหงทรุกนัดาร มสีตัวปา
และโจรผรูายชกุชมุ ตองใชนายชางทีอ่ดทน ใจถงึ เขากบัชาวบานและ
ควบคมุคนงานระดบัตาง ๆ ได"

สำหรบัผแูทนกรมชลประทานทีต่องทำงานอยางใกลชดิกบับรษิทัตาง ๆ
นั้น ม.ล.ชชูาต ิกำภ ูเลอืกคณุกระแส ศภุสทิธิ ์และ ม.ล.เชงิชาญ กำภ ู
ซึง่เปนคนเกงทางดานบนุและมคีวามชำนาญดานภาษาองักฤษเปนอยางดี

ธนาคารโลกไดกำหนดเงื่อนไขวา การกอสรางเข่ือนภูมิพลระยะแรก
กรมชลประทานจะตองประมลูจางบรษิทัทีป่รกึษา มาควบคมุการออกแบบ
รายละเอียด และการกอสรางจะตองประมูลจางบริษัทผูรับเหมาจัดการ
สรางดวย  กรมชลประทานจงึจางบรษิทัทีป่รกึษาและบรษิทัผรูบัเหมาสราง
เขือ่น และโรงผลติไฟฟาในรปูสญัญาราคางานบวกคาธรรมเนยีมคงตวั คอื
กรมชลประทานเปนผจูายคาแรง คาของ คาเครือ่งจกัร เครือ่งมอืเองทัง้หมด
บรษิทัจะไดแตคาธรรมเนยีมเปนรายเดอืนไป

งานกลมุแรก คอื งานของบรษิทัทีป่รกึษา กรมชลประทานไดทำสญัญา
ออกแบบและควบคุมงานกอสรางโครงการยันฮี ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๐๑ กบั บรษิทั สเวอรดรับ แอนด พารเซล ทีม่ปีระสบการณทำงาน
กอสรางในตางประเทศ มสีำนกังานอยทูีเ่มืองเซนตหลยุส รฐัมิสซรู ีประเทศ
สหรฐัอเมรกิา ผรูบัผดิชอบงานบรหิารทัว่ไปและควบคมุงานกอสราง และ บรษิทั
เอนยเินยีรงิคอนซลัแตนท เปนบรษิทัตัง้ใหมจากการรวมตัวกนัของผเูชีย่วชาญ
จากยเูอสบอีาร ทีเ่คยทำงานศกึษาโครงการเขือ่นยนัฮมีากอน สำนกังานตัง้อยู
ทีเ่มอืงเดนเวอร รฐัโคโลราโด ประเทศสหรฐัอเมรกิา รบัผดิชอบงานออกแบบ

นายแสวง พลูสขุ

 I นายชางพิเศษฝายเขือ่น กรมชลประทาน

 I เปนผูที่ไดรับความไววางใจจาก
ม.ล.ชชูาติ กำภ ูเปนผแูทน
กรมชลประทานดแูลงานกอสราง
โครงการยันฮีในภาพรวมทั้งหมด

 I มบีคุลกิเปนผนูำเขมแข็งเด็ดเด่ียว
มคีวามละเอยีดในการทำงาน
และมมีนษุยสมัพนัธกบัผใูตบงัคบับญัชา

 I อธบิดกีรมชลประทานคนที ่๑๔
( พ.ศ. ๒๕๑๔ - พ.ศ. ๒๕๑๘ )

๘๗



เขือ่นภมูพิล : กวาจะเปนวนันี้

งานกลมุสอง เปนงานของบรษิทัรบัเหมา ทำการลงนามในสญัญา เมือ่วนัที ่๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ ระหวาง
กรมชลประทาน ซึง่เปนผแูทนรฐับาลไทย กบับรษิทั บราวนแอนดรทู - ยทูาห ซึง่เปนหนุสวนระหวางสองบรษิทัทีร่วม
กนักอตัง้ขึน้เพือ่รบัเหมาโครงการสรางเขือ่นยนัฮี

การทำสญัญาตาง ๆ  นัน้  คณุประเสรฐิพนัธ พพิฒันกลุ จากกองพลงัน้ำ กรมชลประทาน ทีไ่ดรวมวางแผนสราง
เขือ่นดานความตองการใชไฟฟาตามเสนทางกรงุเทพฯ - เขือ่นภมูพิล เลาเบือ้งหลงัวา

"...เปนความฉลาดของทานทีท่ำใหนายชางและบคุลากรของกรมชลประทานไดเขาไปทำงาน
เรยีนรเูพิม่ประสบการณ และนำไปใชในโครงการวางแผนออกแบบการกอสรางเข่ือนอืน่ ๆ  ในเวลา
ตอมา กรมชลประทานไดทำสัญญาจางในรูปสัญญาราคางานบวกคาธรรมเนียมคงตัว คือ
กรมชลประทานเปนผูจายคาแรง คาของ คาเครื่องจักรเครื่องมือเองทั้งหมด บริษัทจะไดคา
ธรรมเนียมเปนรายเดือนไป ประโยชนการทำสัญญาแบบนี้ คือ กรมชลประทานสามารถสง
นายชางและชางฯ ไปรวมทำงานออกแบบ ควบคมุการกอสรางและการดำเนนิการกอสรางไดมาก
ทำใหลดคากอสราง และบคุลากรของกรมชลประทานมคีวามรปูระสบการณในงานออกแบบ"

ประโยชนในการทำสญัญาแบบนี ้คอื กรมชลประทานสามารถสงนายชางและชางฯ ของกรมชลประทาน ไปรวม
ทำงานออกแบบ ควบคุมการกอสรางและจัดดำเนินการกอสรางไดมาก ชวยใหราคางานกอสรางลดลง และคนของ
กรมฯ กไ็ดความชำนาญในการกอสรางขนาดใหญเพิม่ขึน้ดวย

ธนาคารโลกมคีวามเหน็วา งานตดิตัง้เครือ่งจกัรเครือ่งมอืในโรงไฟฟา รวมทัง้งานกอสรางสถานจีายไฟ ๒๓๐ กโิลวตัต
นั้นควรเปดประมูลนานาชาติ เพ่ือพิจารณาหาผูรับเหมาที่มีความชำนาญและเชื่อถือไดจริง ๆ มาเปนผูดำเนินการ
กรมชลประทานไดเสนอธนาคารโลกไปวา กรมชลประทานมนีายชางทีส่ำเรจ็การศกึษาและผานการฝกงานเปนอยางดจีาก
ตางประเทศจำนวนมาก เหน็สมควรทีจ่ะใหกรมชลประทาน ดำเนนิการตดิตัง้เครือ่งจกัรเครือ่งมอืเหลานีเ้อง เพือ่ใหนายชาง
ของกรมชลประทาน ไดมโีอกาสใชความรคูวามสามารถทีไ่ดเรียนมา และเพือ่เพิม่พูนความชำนชิำนาญใหมมีากยิง่ ๆ  ขึน้ไป
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ม.ล.ชชูาต ิกำภ ูจงึเสนอตัง้บรษิทั ชลประทานซเีมนต จำกดั
ที่อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค ทำใหสามารถผลิตปูนคาย
ความรอนปานกลางไดในราคาเพยีงตนัละ ๕๐๐ บาท

และสรางโรงบดปนูเมด็ใหเปนปนูซเีมนตทีห่วังาน เกบ็สตอ็ก
ไวในยงุไดถงึ ๑๔,๐๐๐ ตนั ถงึแมถนนถกูตัดขาดในบางชวง กม็ี
ปูนใชในการกอสรางไมหยุดชะงัก

การขนสงปนู กรมชลประทานเปนผดูำเนนิการเอง คาใชจาย
ตนัละ ๑๕๐ บาท รวมแลวราคาปนูตกตนัละ ๖๕๐ บาท

ชวยรฐับาลประหยดัคาปนูไดถงึ ๔๐ ลานบาท และบรษิทันี้
ยงัสามารถเปนกลไกของรฐัในตลาดปนูซเีมนตสบืตอมาดวย

กำเนิด "ชลประทานซีเมนต"
กอนหนาเข่ือนภูมิพล เมืองไทยมีเข่ือนใหญแหงแรกและ

แหงเดยีว คอื เขือ่นเจาพระยา อำเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท
ทีเ่ปนเขือ่นทดน้ำสรางปดก้ันแมน้ำเจาพระยา

แตแผนการสรางเขื่อนใหญบนแมน้ำปง จะเปนเขื่อนแบบ
เกบ็กกัน้ำ เพือ่ปลอยน้ำลงมาปนกระแสไฟฟา ซึง่ตองปดชองเขา
โดยใชคอนกรตีราว ๙๗๐,๐๐๐ ลกูบาศกเมตร หรอื ๑,๒๖๘,๗๑๒
ลกูบาศกหลา เปนวสัดหุลกั

ตองใชปนูซเีมนตชนดิพอรตแลนดบรสิทุธิ ์ราว ๒๗๕,๐๐๐ -
๒๘๒,๐๐๐ เมตรกิตัน ซึง่ในเวลานัน้ยงัไมมกีารผลติปนูชนดินีข้ึน้
ในประเทศไทย ตองสั่งซื้อจากตางประเทศ ราคา ๖๕๐ บาท
ตอตนั เม่ือรวมกบัคาขนสงอกีตันละ ๓๕๐ บาท คดิเปนราคาถงึ
ตันละ ๑,๐๐๐ บาท
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I โรงงานของ บรษิทั ชลประทานซเีมมต จำกดั อำเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค

I เตาเผาปนู ๒ เตา กำลงัผลติ ๓๑๐ ตนัตอเตา



๙๑

I อางเกบ็ปูนซเีมนต ลานกองปนูเมด็ และโรงบด บรเิวณกอสรางเขือ่นภมูพิล

I ขบวนรถบรรทกุปูนซเีมนตจากตาคล ีไปสรางเขือ่นภมูพิล
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เสนทางทรุกนัดาร
หากดูจากแผนที่ทางอากาศ จะเห็นแมน้ำปงชวงเหนือตัวจังหวัดตากข้ึนไป ไหลซอกซอนไปกลางโตรกเขา

บางชวงชองเขาเกอืบจะชดิตดิกนั  นัน่เปนทำเลทีเ่หมาะกบัการตัง้สนัเขือ่น

แรกสดุ ชองเขายนัฮ ีถกูเลอืกใหเปนทีต่ัง้สนัเขือ่น  แตการสำรวจตอมาพบวาทีช่องเขาแกว สามารถตัง้สนัเขือ่น
ไดสงูกวา เพราะชองเขาแคบ จะทำใหไดความจอุางมากขึน้ ในทีส่ดุจงึเลอืกชองเขาแกวเปนทีต่ัง้เขือ่น

แมน้ำกลางปาลกึดึกดิบกนัดาร หางถนนใหญ ๒๐ กโิลเมตร และแมแตทางหลวงแผนดนิหมายเลข ๑ พหลโยธนิ
ในสมยันัน้ จากกรุงเทพฯ ถงึ สลกบาตร นครสวรรค เปนถนนลาดยางสองเลนวิง่สวนกนั

จากนครสวรรค-กำแพงเพชร-ตาก เปนถนนดนิลกูรงั เตม็ไปดวยหลมุบอ ชวงกลางทางระหวางตากไปเถนิ มทีาง
แยกซายไปยงัแมน้ำปง เปนถนนลกูรงัเขาสทูีต่ัง้เข่ือนยนัฮี

ดร. บณุยก วรรธนะภตู ิเลาถงึเรือ่งนีว้า

"สวนใหญไมลาดยาง มสีองชองจราจร  ถนนชวงแยกเขาไปทีต่ัง้เข่ือนเปนถนนลกูรัง ทีก่รมชลสราง
ไวเปนถนนชั่วคราวใชระหวางการกอสราง...การเดินทางไปที่หัวงานคอนขางลำบาก ตองขามแมน้ำปง
โดยแพ Pontoon ไปพกัแรมทีบ่านพกัชัว่คราว ทีส่ถานวีดัน้ำวงักระเจา"
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คนเดนิทางจากกรงุเทพฯ ขึน้รถไฟเทีย่วเชาจากหวัลำโพง ค่ำถึงพษิณโุลก รงุเชานัง่รถกระบะตอไปจงัหวดั
ตาก กอนเขาทีต่ัง้เข่ือนตามถนนดนิกลางปาทีเ่ลาะไปตามรมิแมน้ำปง

แตการขนวสัดเุขาสพูืน้ทีก่อสรางเฉลีย่วนัละ ๒๕๐ ตนั ไมรวมอาหารและเครือ่งใชในครวัเรือนทีต่องขนไปเลีย้ง
คนนบัหมืน่ สวนใหญตองใชเสนทางถนน จงึตองมกีารปรบัปรงุและสรางทางเพิม่กนัครัง้ใหญ

ถนนจากตาคล ีชยันาท นครสวรรค กำแพงเพชร และตาก ระยะทาง ๓๓๕ กโิลเมตร ไดรบัการปรบัปรงุ
ผวิจราจร และขยายสะพาน

สวนถนนพหลโยธินชวงจากคลองขลุงถึงปากทางเขาเข่ือน ระยะทาง ๑๕๐ กิโลเมตร กรมชลประทานขอ
อนมุตักิรมทางหลวงเปนผบูำรงุรกัษาเอง โดยขยายถนนใหกวางข้ึนและปรบัผวิจราจรใหเรียบอยตูลอด

ม.ล.เชงิชาญ กำภ ูอธบิดกีรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๙ - พ.ศ. ๒๕๑๔ เลาถงึเรือ่งการเดนิทางวา

"ไปมาลำบาก ใชเวลานาน ขณะนัน้ผมใชรถจ๊ิปเปนยานพาหนะในการทำงานสมยันัน้

สวนการสญัจรของคนงานในพืน้ทีก่อสราง ใชรถยนตและการเดนิเทาเปนหลกั ดงัที่ คณุวชิยั สงวนไพบลูย 
เลาถึงการเดินทางระหวางแคมป ซึ่งอาจอาศัยรถคนงานหรือรถประจำตำแหนงของนายชาง หรือนั่งเรือใน
แมน้ำปง

สวนทมีงานฝรัง่บนัทกึไวในหนงัสอื 1,000,000 Cubic Yards at Yanhee วา

คณุหญงิโฉมศร ีกำภ ูณ อยธุยา เลาวา

"บางครั้งตองนั่งชางหรือถีบจักรยานเพราะรถไปไมได ทุกครั้งในการเดินทางไปสนามก็จะมี
นายแพทยตดิตามไปดวยทกุครัง้ ในสมยันัน้พืน้ทีส่องขางทางเปนปา ดงันัน้ เพือ่ความปลอดภยัการ
เดินทางจงึตองเปนเวลากลางวนั"

๙๓

"มถีนนสำหรบัรถยนตวิง่ไปไดจนถงึสถานทีก่อสราง แตการขามแมน้ำไปมาระหวางสองฝงตองใช
เรือซึง่ตอกนัขึน้เอง ในระยะแรก ๆ พวกเราตองเดนิกนัเปนสวนมาก เพราะในขณะนัน้เรามรีถยนต
เปนพาหนะอยเูพียง ๒-๓ คนัเทานัน้"



เขือ่นภมูพิล : กวาจะเปนวนันี้

การตดิตอสือ่สารไดมกีารตัง้สถานวีทิยปุระจำทีแ่ละเคลือ่นที ่ใชโทรศพัทชนดิหมนุในการตดิตอประสาน
งานระหวางกรุงเทพฯ กบัหวังานเขือ่น

นอกจากนีก้รมชลประทานยงัตอเรอืบรรทกุขนาดระวาง ๑๐๐ ตนั ทีอ่เูรือกรมชลประทาน ถนนสามเสน
จำนวน ๖ ลำ สำหรบัขนวสัดขุนาดใหญน้ำหนกัมาก ขึน้ไปจนถงึเข่ือนเจาพระยา แลวขนถายขึน้รถบรรทกุ
และเทรเลอรขนาด ๑๕ - ๗๐ ตนั จำนวน ๕๗ คนั ขนตอไปยงัทีต่ัง้โครงการ

สวนทีเ่รงดวนและมนี้ำหนกัไมมากนกั สงโดยทางเครือ่งบนิ ซึง่ทีห่วังานเขือ่นมสีนามบนิขนาดรนัเวย
กวาง ๓๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร สำหรบัเครือ่งบนิสองเครือ่งยนตแบบ DC-3 ซึง่ใชเปนเครือ่งบนิลำเลยีง

นอกจากนัน้ยงัมีเครือ่งบนิโดยสารสองเครือ่งยนตแบบ Piper PA-23 Apache ขนาดสีท่ีน่ัง่ บนิระหวาง
กรุงเทพฯ - เขือ่นยนัฮ ีคณุวชิยั สงวนไพบลูย  นายชางตร ีสงักดักองสำรวจ กรมชลประทาน ยงัคงจำ
ไดดีวา "กรมชลประทานมีสนามบินและเครื่องบินใหบริการในการเดินทางของขาราชการ โดย
สนามบนิอยหูางจากเขือ่นภมูพิลประมาณ ๑๐ กโิลเมตร เครือ่งบนิม ี๖ ทีน่ัง่"

๙๔



๙๕

I ภาพบรเิวณสนามบนิเขือ่นภมูพิล
หอบงัคบัการบนิ และลานจอด
เครือ่งบนิของกรมชลประทาน

I ภาพถายการซอมปรบัปรงุถนนลูกรงัทางหลวงสายที ่๕ (พหลโยธนิ) ระยะทางระหวางจงัหวดัตากถงึเขือ่นภมูพิล โดยกรมชลประทาน



เขือ่นภมูพิล : กวาจะเปนวนันี้๙๖

I ภาพถายการขนสงทางน้ำ ขบวนเรอืบรรทกุขนาด ๑๐๐ ตนั
ลำเลยีงชิน้สวนของเครือ่งกงัหนัน้ำ ไปกอสรางเขือ่นภมูพิล



อพยพราษฎร
สนัเขือ่นกัน้แมน้ำปงทีต่ำบลยนัฮ ีจงัหวดัตาก สงผลทำใหน้ำเออทวมยาวไกล

ขึน้ไปตามลำน้ำ ๒๐๗ กโิลเมตร ถงึพ้ืนทีอ่ำเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม อำเภอลี้
จงัหวดัลำพนู ทวมหมบูาน ศาสนสถาน โบราณสถานเปนรอย ๆ แหง  ชาวบาน
ในพืน้ทีก่วา ๕,๐๐๐ ครอบครวั ตองอพยพออกจากพืน้ที่

ตามขอมูลในหนังสือของกรมชลประทานที่พิมพแจกในงานพิธีอัญเชิญ
พระศรีวิเชตมุณี ที่เคยประดิษฐานในวัดทาเด่ือ ตำบลบานนา อำเภอสามเงา
จังหวัดตาก มาเปนพระประธานประจำอุโบสถวัดชลประทานรังสรรค ตำบล
สามเงา อำเภอบานตาก จังหวัดตาก ระบุวาบริเวณลุมน้ำปงเมื่อปดเขื่อนแลว
จะกลายเปนอางเก็บน้ำต้ังแตตวัเข่ือนไปจนถงึอำเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม
พืน้ทีเ่หลานีม้บีานเรอืนอยปูระมาณ ๔,๙๓๕ ครอบครวั เปนทีด่นิสำหรบัอยอูาศยั
และทำมาหากนิประมาณ ๑๙,๐๐๐ ไร มวีดัทัง้สิน้ ๓๔ วดั และโรงเรยีน ๓๐ โรงเรียน
จำเปนตองรื้อยายออกไป กรมชลประทานไดจายคาทดแทนที่ดินตลอดจนคา
รื้อถอนบาน โรงเรียน และตนผลไมใหดวยความเปนธรรม โดยเฉพาะราษฎร
ในเขตตำบลบานนา บานสบตื่น จังหวัดตาก ซึ่งมีอยู ๙๐๐ ครัวเรือน
ทางกรมชลประทานไดจัดสรรที่ดินใหประมาณ ๗,๐๐๐ ไรเปนที่พักอาศัยและ
ทีท่ำกนิ

น้ำเออทวมยาวไกลขึน้ไป
ตามลำน้ำ ๒๐๗ กโิลเมตร

ถงึพืน้ทีอ่ำเภอฮอด
จงัหวดัเชยีงใหม

๙๗



เขือ่นภมูพิล : กวาจะเปนวนันี้

บานนา ชุมชนเกาแกริมแมน้ำปง ปรากฏในแผนที่บันทึกการเดินทางของนักสำรวจ
ชาวตะวนัตก เชน ฮอลเลท็ (Holt Samuel Hallett) เม่ือ พ.ศ. ๒๔๑๙ ทัง้ยงัอางถึงการเดิน
ทางของแมคลอยด (W.C. McLeod) ทีเ่คยผานเสนทางนีม้ากอนใน พ.ศ. ๒๓๘๐

ในบนัทกึลายมอืของครูปราโมท มาลาทอง ครใูหญโรงเรียนบานหวย ในตำบลบานนา
กลาวถงึทองถิน่ทีเ่ขาอาศยัลงหลกัปกฐานวา

"ตำบลบานนามพีนักวาครอบครวั มอีาชพีทำนา ทำสวน ทำไร รบัจาง
คาขาย เลีย้งสตัว มวีวัควายมาก เปนตำบลทีม่ศีลีธรรมเปนทีห่นึง่ของจงัหวดั
ตาก อยใูนระหวางเขาลอมรอบ ไมมผีรูาย ไมเบยีดเบยีนกนั สามคัคกีนัด"ี

I พืน้ทีอ่างเกบ็น้ำตัง้แตทีต่ัง้เขือ่น
จนถึงอำเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม

๙๘



กอนน้ำเข่ือนจะเริม่เออทวมในเดอืนมถินุายน พ.ศ. ๒๕๐๓

บนัทกึการอพยพราษฎร ในหนงัสอืทีร่ะลกึในการเสดจ็พระราชดำเนนิไปทรงเปด "เขือ่นภมูพิล" เมือ่วนัที่
๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ หนา ๓๑ บรรยายเหตกุารณในชวงนัน้วา

"บรเิวณทีจ่ะเปนอางเก็บน้ำขนาด ๑๒,๒๐๐ ลานลกูบาศกเมตรนัน้ มบีานเรอืนราษฎรตัง้อยกูวา
๕,๐๐๐ ครอบครวั กรมชลประทานไดบกุเบกิและจดัสรรทีด่นิบรเิวณตำบลวงัตะไคร ซึง่อยใูตเข่ือน
ประมาณ ๑๒ กโิลเมตรไว มพีืน้ที ่๔๖๐ ไร สำหรบัพกัอาศยั และอกี ๔,๐๖๑ ไร สำหรบัใชในการ
เพาะปลกูใหราษฎรตำบลบานนา จงัหวดัตาก และจดัการอพยพใหเขาอยทูำมาหากนิในพืน้ทีจ่ดัสรรนี้
ได  จดัใหมโีรงเรียน หอสมดุ หนวยอนามยั วดั สถานตีำรวจ คลองชลประทาน เครือ่งสบูน้ำ คนักัน้น้ำ
และถนน ทัง้ในบรเิวณและทีเ่ช่ือมตอกบัถนนใหญ ซึง่เปนการไดใหความสะดวกสบายแกราษฎรทีถ่กูอพยพ
มามากกวาที่เคยอยูเดิม สวนราษฎรที่ตองอพยพจากอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม และอำเภอลี้
จงัหวดัลำพนู กไ็ดจายเงนิทดแทนใหดวยความเปนธรรม ตามความประสงค"

I บรเิวณชองเขาทางเลอืกทีศ่กึษา
กำหนดการสรางเขือ่นโครงการยนัฮี

๙๙



เขือ่นภมูพิล : กวาจะเปนวนันี้

แมทางราชการ ไดวางแผนอพยพและจายคาชดเชยตาง ๆ ไวพรอมแลว แตก็มีปญหากับราษฎร
บางรายทีไ่มพอใจในการดำเนนิงาน เชน บนัทกึของ ครปูราโมท มาลาทอง บอกวาการชดเชยไมคมุและ
ไมเปนตามที่ตกลงกัน ไดที่ดินไมครบ มีแตพงออแขม ไมมีน้ำ ปลูกพืชไมไดผลผลิต ตัดไมมาซอมบานก็
โดนตำรวจจบั คาชดเชยทีอ่ยอูาศยัจายในรปูคารือ้ถอน บานไมสองชัน้ทรงปนหยาของครปูราโมท คาใชจาย
ในการปลูกสรางเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๗ เปนเงินทั้งสิ้น ๑๐,๙๙๓ บาท แตไดรับคาร้ือถอนเมื่อเดือนมีนาคม
พ.ศ. ๒๕๐๓ เปนเงนิเพยีง ๘๘๖.๕๐ บาท

เขาบนัทกึเหตกุารณวนัอพยพ ในเดอืนมถินุายน พ.ศ. ๒๕๐๓ ไววา

"ไมรื้อถอนก็จำเปนเพราะเขื่อนสำรองไดปดกั้นแมน้ำปงไปเกือบจะถึงฝงตอฝงกันแลว
เขาไวทางน้ำเพยีง ๔ เมตรเทานัน้ ทางน้ำเขาทำสะพานไมเชือ่มจากฝงถงึเขือ่นสำรอง ทำใหน้ำ
ตรงนีไ้หลเชีย่ว  พอเลยสะพานใตเข่ือนน้ำกล็กึไหลวนอยนูัน่เอง ขางฝงกม็ตีนไมโคนปลายยืน่ออก
มาขวางทางน้ำ ชาวบานเอาบานเรอืนมาอยบูานจดัสรรไดอยางไร? เมือ่รือ้บานแลว เชน เสาไม
กระดานกผ็กูเปนแพ เอาขาวของบรรจหุลงัแพลองมาตามน้ำปง พอถงึสะพานทีเ่ข่ือนสำรองจะตอง
ใชถอค้ำใหแพไหลตามสายน้ำ ถาเขาชิดฝงก็ชนตนไม ถาออกไกลฝงมากก็จะเขาติดวน วนคือ
น้ำไหลเปนวงกลมกลบัไปกลบัมา  ขางบนเขือ่นกจ็ะระเบดิหนิ เขาก็เรงใหเอาแพออก บางครอบ
ครัวแพชนตนไมที่โคน แพแตกขาดออกจากกัน ของที่บรรทุกมาก็ตกน้ำหมดไมไดอะไรเลยก็มี
เหงือ่หรอืน้ำตาคนอืน่ดไูมร ูนอกจากเจาตวัเทานัน้จะรวูาเหงือ่หรอืน้ำตา"

๑๐๐



เมืองใหมกลางดง
ขบวนอพยพของคนทองถิน่ สวนทางกบัทวิแถวของนายชางและครอบครวัคนงานสรางเข่ือนทีข่อมลู

ในหนงัสอืทีร่ะลกึในการเสดจ็พระราชดำเนนิไปทรงประกอบพธิเีปด "เขือ่นภมูพิล" ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๐๗
ระบตุวัเลขทีช่ดัเจนแนนอนจำนวน ๑๐,๕๘๐ คน

คณุวิชยั สงวนไพบลูย นายชางตรี สงักดักองสำรวจ กรมชลประทาน ทีไ่ปปฏบิตังิานในตำแหนง
Junior Inspector ในเดอืนกนัยายน พ.ศ. ๒๕๐๔ เลาถึงจุดทีต่ัง้เข่ือนในหบุเขากลางปาลกึวา

"แคมปกอสรางมลีกัษณะเปนเมอืงขนาดใหญ ทนัสมยั แมแตประชาชนในอำเภอสามเงา
ยงัมาใชบรกิารของโรงพยาบาลเขือ่นภมูพิล เปนเมอืงไมเคยหลบั กลางคนืสวางไสวตลอดเวลา
โดยใชไฟฟาจากโรงไฟฟาแมเมาะของการลกิไนต"

โรงไฟฟาถานหินแมเมาะ จังหวัดลำปาง เพ่ิงสรางเสร็จเม่ือ พ.ศ. ๒๕๐๓ กอนนั้นการกอสราง
เข่ือนยนัฮนีบัแตเร่ิมตนอาศยัพลงังานไฟฟาจากเครือ่งปนไฟดเีซล ขนาด ๑,๐๐๐ กโิลวตัต จำนวน ๗ เครือ่ง

๑๐๑

"ทีน่ัน้มสีิง่อำนวยความสะดวกตางๆ พรอมสรรพ แคมปกอสราง มทีีพ่กัทัง้ทีเ่ปนบานเดีย่วและ
หองแถว โรงพยาบาล ระบบประปา โรงงานน้ำแข็ง (สำหรบัผสมคอนกรตี) ตลาด สโมสร โรงหนงั"



เขือ่นภมูพิล : กวาจะเปนวนันี้๑๐๒

I พลงังานไฟฟาในขัน้แรก ใชเครือ่งปนไฟดเีซลจำนวน ๗ เครือ่ง ขนาดเครือ่งละ ๑,๐๐๐ กโิลวตัต
และตอมาไดใชเปนเครือ่งสำรอง เมือ่โรงไฟฟาทีแ่มเมาะของการลกิไนต ไดสรางเสรจ็ พ.ศ. ๒๕๐๓ และไดเดนิสายมาหวังานเขือ่นภมูพิล



๑๐๓

I นีค่อืบคุคลทีเ่ปนเสมอืน “ฟนเฟอง สำคญั”
ของบรษิทั บราวแอนดรทู-ยทูาห ในโครงการ
ยนัฮ ีบคุคลเหลานีเ้ปนผจูะตองตดัสนิใจ
ในดานการปฏบิตัเิกีย่วกบัพนกังานทัง้หลาย
และในดานการดำเนนิการกอสรางดวย

I ภาพถายบรรดาเจาหนาทีผ่รูวมงานของ
คณุแสวง พลูสขุ (นัง่กลาง) ทีย่นัฮี



เขือ่นภมูพิล : กวาจะเปนวนันี้๑๐๔

I ภาพถายบรรดาชาวไทยทีเ่ปนผชูวยงานนายชางตางประเทศในงานชางแขนงตางๆ ทกุคนไดผานการคดัเลอืกอยางรอบคอบ โดยมคีณุสมบตัขิองความเปนผนูำและรอบรู
ชำนาญในแขนงงานของตนเอง เพือ่เปนแรงผลกัดันใหงานดำเนนิไปดวยดี

I ภาพถายบรรดาผชูำนาญงานแขนงตางๆ
จากตางประเทศซึง่เขามาปฎบิตังิาน
รวมกบัคนงานไทยอยางใกลชดิ



๑๐๕

เปนเมืองใหมขนาดใหญกลางปาลึกริมแมน้ำปง ที่สวางไสวดวยแสงไฟ มีน้ำประปา สาธารณูปโภค และ
องคาพยพของความเปนชมุชนครบถวน

ดงัที ่ม.ล.เชงิชาญ กำภ ู(อดตีอธบิดกีรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๙ - ๒๕๑๔) ซึง่ขณะนัน้รบัหนาทีห่วัหนาชาง
ฝายไทย เปนผแูทนกรมชลประทาน ทำงานประสานกบัผรูบัเหมาตางชาต ิเลาวา

"มกีารปรบัพืน้ทีก่อสรางสำนกังาน โรงงาน โรงพยาบาล ตลาด บานพกั โรงไฟฟา น้ำประปา
สำหรบันายชาง คนงานและครอบครวัรวมหมืน่คน ทำใหมสีภาพเปนชมุชนขนาดใหญ"

มแีมกระทัง่การออกแบบจดัการใหมพีืน้ทีเ่พือ่การพกัผอน อยางที ่คณุหญงิโฉมศร ีกำภ ูณ อยธุยา เลาถึง
บรรยากาศของแคมปกอสราง

"มกีารจดักจิกรรมทีท่ำใหคนงานมคีวามสนกุสนานเพือ่ใหคลายเครยีดและทำงานไดอยางเตม็ความ
สามารถ มีรานขายของแบบ Duty Free สำหรับขาราชการระดับสูง และคนตางประเทศ
สวนใหญเปนเหลาและบหุรีต่างประเทศ นอกจากนัน้ยงัมสีโมสรทีเ่รยีกกนัวา Thai-American Club
มรีานอาหาร สระวายน้ำ"

มไีปจนถงึธนาคารและทีท่ำการไปรษณยี และมตีลาดสองแหง คอื ตลาดบน และตลาดลาง เปนที่
รวมของบรรดาพอคาแมคา ซึง่จะคกึคกัเปนพเิศษในวนัเงนิเดอืนออก

และตลาดบนยงัเปนทารถเมลทีม่าจากกรงุเทพฯ และจงัหวดัใกลเคยีงดวย

ในเขตทีอ่ยอูาศยัมกีารแบงพ้ืนทีส่วนออกเปน ทีเ่รียกวา "แคมป"

แคมปเอ เปนที่ตั้งพระตำหนัก ที่ทำการของกรมชลประทาน บริษัทที่ปรึกษาและควบคุมการ
กอสราง  และบรษิทัผรูบัเหมากอสราง  ชาวอเมรกินัทีเ่ปนผคูวบคมุการกอสรางและอยใูนสงักดัของบรษิทั
ผรูบัเหมา ขาราชการ และพนกังานระดบับรหิารของบรษิทัทีป่รกึษาและควบคมุการกอสรางสวนใหญจะพกั
อยใูนแคมปนี ้ และมโีรงเรียนสองแหงต้ังอยใูนแคมปนีด้วย
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โรงเรียนชลประทานเขื่อนภูมิพล ที่ทางกรมชลประทาน จัดต้ังข้ึนเพื่อเปนที่เลาเรียนของบุตรหลานขาราชการและ
คนงานในโครงการกบัโรงเรยีนชลประทานวเิทศศกึษา อยใูนบรเิวณบานพกัอเมรกินั เปนโรงเรยีนสำหรบับตุรหลานฝรัง่ที่
มาทำงานอยใูนเขือ่นยนัฮ ีโดยไดวาจางครฝูรัง่มาสอนโดยเฉพาะ

แคมปบี ตัง้อยตูรงกันขามกับแคมปเอ ขามไปมาถงึกันผานสะพานทีเ่พ่ิงสรางข้ึน ยามหนาฝนสะพานขาด ตองนัง่
เรอืหางยาว คาโดยสาร ๕๐ สตางค กลางคนืเทีย่วละ ๑ บาท  แคมปบเีปนทีพ่กัของคนงานบรษิทัรบัเหมา

มตีลาดใหญและคกึคกักวาสองตลาดทีแ่คมปเอ มขีายอาหารตลอดคนืดวย เพราะงานกอสรางเขือ่นทำกนัตลอด ๒๔ ชัว่โมง

แคมปซี เปนแคมปไมใหญ เปนทีพ่กัคนงาน อยใูกลหวังานเขือ่น

แคมปดี อยใูกลประตโูครงการ มคีนอยไูมมาก
สวนทีพ่กัผอนหยอนใจในโครงการ มสีโมสรไทย - อเมรกินั อยใูนบรเิวณบานพกัชาวตางชาตทิีม่าทำงานและครอบครวั

เกือบ ๒๐๐ คน มสีรุาตางประเทศและน้ำหวานเครือ่งดืม่ตาง ๆ ใหบรกิาร มสีนามเทนนสิ โตะปงปอง โตะบิลเลยีด และ
สระวายน้ำแบบทนัสมยั

ในคืนวันพุธและวันอาทิตยจัดใหมีการฉายภาพยนตรซีนีมาสโคปในสโมสร ซึ่งไมมีคำบรรยายไทย กับมีโรงหนังอีก
สองแหง อยใูนแคมปบโีรงหนึง่ อกีโรงหนึง่ชาวบานเรยีกกนัวา "โรงภาพยนตรเฉลมิกวาง" หรอื "โรงภาพยนตรเฉลมิโขด"
เพราะที่นั่งเปนโขดหินลาดไปตามไหลเขา ตอนหลังจึงมีการสรางมานั่งไมเปนชั้น ๆ สวนใหญฉายหนังไทย หรือหากเปน
หนงัตางประเทศกจ็ะมพีากยไทย คาผานประต ู๒ บาท หากเปนหนงัใหมกแ็พงขึน้ แตไมเกิน ๑๐ บาท

ไซตกอสรางเขือ่นยนัฮจีงึเปนชมุชนใหมขนาดใหญกลางปากนัดาร

๑๐๖



๑๐๗

แผนทีบ่รเิวณตวัเขือ่นภมูพิลและอาคารประกอบขณะกอสราง
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แผนผงัและรปูตดัตวัเขือ่นภมูพิลและอาคารประกอบขณะกอสราง

๑๐๘



๑๐๙

โรงพยาบาล
ในแคมปเอมีโรงพยาบาลขนาดใหญที่ทันสมัยจนแมแตประชาชนในอำเภอสามเงาก็ยังมาใชบริการ

นายแพทยวเิชยีร พานชิชอบ ซึง่เคยปฏบิตังิานทีโ่รงพยาบาลเขือ่นภมูพิล ระหวาง พ.ศ. ๒๕๐๔ - พ.ศ. ๒๕๐๗ เลาวา

"โรงพยาบาลเขือ่นภมูพิล เปนโรงพยาบาลขนาด ๓๐ เตยีง นพ.สงคราม ทรพัยเจรญิ เปน
ผูอำนวยการโรงพยาบาล มีนายแพทยประจำ ๕ นาย โรงพยาบาลเขื่อนภูมิพลไดกอสรางข้ึน
เพื่อการรักษาโดยไมคิดคาใชจายใหกับคนที่ทำงานในเขื่อนภูมิพล คือขาราชการกรมชลประทาน
ชาวตางประเทศที่เปนที่ปรึกษา และที่ทำงานในบริษัทกอสราง คนงานและครอบครัว รวมทั้ง
ประชาชนในพืน้ทีใ่กลเคยีง การกอสรางโรงพยาบาลเขือ่นภมูพิลเปนไปตามสญัญาทีท่ำไวกบับรษิทั
กอสรางตางประเทศ ทีร่ะบไุววาตองม ีMedical Service...โรงพยาบาลเขือ่นภมูพิลมคีวามพรอม
ในดานบคุลากรทัง้แพทยและพยาบาล มอีปุกรณเครือ่งมอืทีท่นัสมยัในยคุนัน้ เชน เครือ่งตรวจหวัใจ
ซึ่งในขณะนั้นมีใชนอยแหงในโรงพยาบาลของประเทศไทย"

เชนเดยีวกบั คณุจรยิ ตลุยานนท อธบิดกีรมชลประทานคนที ่๑๙ พ.ศ. ๒๕๓๑ - พ.ศ. ๒๕๓๓ และกรรมการ
มูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งรับหนาที่ดูแลดานสายสงแรงสูงของโครงการเขื่อนยันฮีในสมัยนั้น เลาถึงโรงพยาบาล
ตั้งใหมที่หัวงานเขื่อนใหญที่สุดของไทยในขณะนั้นวา "สามารถทำการผาตัดใหญไดเกินระดับโรงพยาบาล
บางจงัหวดัเสยีอกี"
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"ตอนนัน้เกดิเหตกุารณคนงานถกูเหลก็เสยีบ ผมตองคอยๆ ถอน
เหลก็ข้ึนมา เหลก็ไมใชเหลก็เรยีบแตเปนเหลก็ขอออย เหลก็เกลยีว
จงึจำเปนตองผาตัดชวยหลายครัง้ นอกจากนัน้คนตัง้ครรภนอกมดลกู
ผมกต็องทำการผาตัด เพ่ือลดการสญูเสยีชวิีตและรกัษาชีวติไว"

ทางใตของแคมปดนีอกเขตงานกอสราง คอื ทีต่ัง้ของยานสถานเรงิรมย ทีเ่รยีก
กนัวา แคมปโอ ซึง่ทีจ่ริงเปนกจิการของเอกชนและมไิดมสีวนเกีย่วของใด ๆ  กบังาน
กอสรางเข่ือนของกรมชลประทาน เพียงแตเรียกกนัขึน้มาเอง แมกระนัน้กถ็อืวาอยู
ในพื้นที่รับผิดชอบของทางโรงพยาบาลดวย ดังที่นายแพทยวิเชียร พานิชชอบ
เลาถึงการออกตรวจแคมปโอ วา

"แคมปโอเปนบานมจีำนวนหลายหลงั ตัง้อยปูากทางเขาพืน้ที่
กอสราง เปนทีร่าบมภีเูขาลอมรอบ เปนสถานทีบ่รกิารใหขาราชการ
พนกังาน และคนงานกอสรางเข่ือน...วนัพฤหสับดผีมและพยาบาล
จะนำรถออกจากโรงพยาบาลไปเจาะเลือดหญิงบริการ...เพื่อเอา
เลอืดมาตรวจทีห่นวยควบคมุกามโรค โรงพยาบาลเขือ่นภมูพิล โดย
มขีอตกลงกบัตำรวจวา ถาบานไหนไมใหเจาะเลอืดหญงิบรกิารกจ็ะ
จับและปดบานนั้น"

นพ.สงคราม ทรพัยเจรญิ
ได เล าถึ งประสบการณ
การผาตัดที่แคมปกอสราง
เขือ่นยนัฮวีา

๑๑๐



๑๑๑
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โรงงาน
นอกจากสรางถนนหลายสาย ฝงทอและสรางสะพาน

หลายแหงทัง้สองฝงเขา เพือ่เขาสบูรเิวณทีก่อสราง ยงัมกีาร
สรางถังเก็บน้ำไวบนยอดเขา โดยสบูน้ำจากแมน้ำปงข้ึนไปเกบ็
ไวจายไปตามจดุตาง ๆ ในบรเิวณหวังาน

สรางโรงงานพรอมตดิต้ังเครือ่งอดัลม วางทอสงลม สงน้ำ

สรางโรงงานสำหรบัชางไม ชางเหลก็ ชางซอม ตลอดถงึ
ที่ทำการสนามดานพลังงานไฟฟา

สรางโรงไฟฟาชั่วคราว พรอมติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟา
ขนาด ๑,๐๐๐ กโิลวตัต จำนวน ๗ เครือ่ง ซึง่ตอมาใชเปนเครือ่ง
สำรอง เม่ือโรงไฟฟาลกิไนตจายกระแสไฟฟาไปให

สรางโรงทำน้ำเยน็และเครือ่งทำน้ำแขง็ขนาด ๘๐๐ ตนั
ผลติน้ำแข็งชวยในการผสมคอนกรตี และทำน้ำเยน็โดยสงไป
ตามทอทีว่างไวเพ่ือหลอคอนกรตีในตวัเขือ่น

สรางถงัเกบ็ปนูซเีมนตขนาด ๓,๕๐๐ ตนั สีถ่งั ลานคอนกรตี
สำหรบัเกบ็ปนูเมด็ เนือ้ที ่๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร กองปนูเมด็ที่
ขนมาจากตาคลไีด ๘๐,๐๐๐ ตนั

สรางโรงผสมคอนกรตีขนาด ๒๔๐ ลกูบาศกเมตรตอชัว่โมง

สรางโรงผลิตวัสดุเพื่อใชผสมคอนกรีต รวมทั้งโรงโมหิน
โรงยอยหิน เครื่องรอน และการสงหินทรายที่ไดขนาดแลว
ดวยระบบสายพานไปยงัโรงผสมคอนกรตี

สรางทาเรือที่ริมน้ำปง พรอมติดตั้ง
ปนจัน่ชนดิอยกูบัทีข่นาด ๑๐๐ ตนั และรถ
ปนจัน่ขนาด ๓๕ ตนัอกีคนัหนึง่

สรางนั่งรานโครงเหล็กโคงตามแนว
เข่ือนขามแมน้ำปง จุดสงูทีส่ดุ ๕๗ เมตร
น้ำหนักรวมกวา ๒,๕๐๐,๐๐๐ กิโลกรัม
สำหรบัใหรถปนจัน่เคลือ่นไปมา ใชในการเท
คอนกรตี และตดิต้ังสวนประกอบของเขือ่น
หรอืใชเคลือ่นยายเครือ่งมอืเครือ่งจกัรตาง ๆ
ในการกอสราง

ประกอบและตดิต้ังรถปนจัน่ชนดิหมนุ
ไดขนาด ๒๒,๐๐๐ ปอนด จำนวน ๓ เครือ่ง
ใชงานไดในรัศมี ๒๐๐ ฟุต เพ่ือไวใชงาน
บนนั่งรานโครงเหล็ก

๑๑๒



๑๑๓

I กองทราย โรงงานหนวยตอทอ โรงอดัอากาศและโรงชางเหลก็

I ถงัเกบ็ปนูซเีมนต ลานกองปนูเมด็ และโรงบด

I ลานกองปนูเมด็ ทาเทยีบเรอื ปนจ่ัน และโรงบดซเีมนต (มองจากทางฝงขวาของแมน้ำ)

I โรงยอยหนิเมือ่สรางเสรจ็แลว
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I โครงเหลก็น่ังราน ขณะกำลงักอสราง

I โครงเหลก็นัง่ราน เมือ่สรางเสรจ็แลว

I โรงน้ำแขง็ โรงผสมคอนกรตี และถงัเกบ็ปนูซเีมนต

I โรงไฟฟาบนฝงซาย



๑๑๕
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เหนือแมน้ำ
งานแรก
งานแรกของทีมสรางเข่ือนเริ่มจากการทำถนน จากบริเวณพื้นที่ราบลัดเลาะไปตามไหลเขาเขาหาไซตงาน

โดยไมมเีครือ่งจกัร คณุสฤษฎิ ์อภยัภมูนิารถ ผมูสีวนรวมในการสรางเขือ่นภมูพิล และอกีหลายเขือ่นทัว่ประเทศใน
เวลาตอมา เลาถึงอดตีอนัยากลำบาก ในหบุเขารมิฝงแมน้ำปง

"การเจาะหินฝงระเบิด ตองใชแรงคนเจาะหินนำเปนรูลึกประมาณ ๑ นิ้วครึ่ง แลวใชแชลง
กระทุงหินใหเปนรูลึกลงไป เนื่องจากเปนหินแกรนิตแข็งมาก หนึ่งชั่วโมงไดเพียง ๑ ฟุต คาจาง
ฟตุละ ๑ บาท วธิรีะเบดิคอื นำปยุเมด็คลกุน้ำมันกาดผสมกรอกในถงุผายดัตามร ูลามสายชนวนให
คนจดุชนวนดวยธปู ถาระเบดิคางหรอืชา คนจดุอาจมอืขาดหรอืเสยีชวีติได การจุดจุดทีละ ๒๐ รู
แลววิง่หลบขางหลงัโขดหนิ กำหนดเวลาจดุราว ๆ เทีย่งวนัทกุวนั"

ขณะที ่ดร.บณุยก วรรธนะภตูิ ผมูสีวนตัง้แตตน บนัทกึเกีย่วกบัแรงงานวา

"การกอสรางถนนลกูรังเขาหวังาน สวนใหญใชแรงคนงานจางเปนรายวนัหลายรอยคน ขดุดิน
นำมาสรางถนนเขาหวังาน สรางสะพานไมขามลำหวยหลายสบิแหง"

๑๑๖

ประติมากรรม



๑๑๗

ระบบการจางแรงงานเปนการวาจางผานนายหนาที่เรียกกันวา "เถาแก" ซึ่งรับเหมา
ไปวาจางคนงานอกีทอดหนึง่ คาแรงงานเจาะหนิเพือ่ฝงระเบดิฟตุละ ๑ บาท เปนงานทีเ่หนือ่ย
หนกัและยากลำบากมาก

"วนัหนึง่อาจได ๑๐ บาทเปนอยางมาก แตกม็ากพอดสูมยันัน้"

"เหตกุารณทีเ่กดิขึน้ประจำคอื เถาแกไมจายเงนิตามกำหนด ตอนกลางคนื
จะมคีนไปเคาะประต ูพอเถาแกเปดกจ็ะถกูปนจอหนาผากหรอืหนาอก เสยีงโปง
ดงัตามมา เราเรยีกวา ไขโปง มอียเูสมอ ดงันัน้เพือ่ความปลอดภยั เราจงึยาย
ไปสรางกระทอมสำรวจ (camp) อยฝูงตรงขาม เพ่ือหลบเรือ่งนกัเลงและความ
เสีย่งเหลานัน้ แคมปกอ็ยรูาว ๆ ทีว่างสนามกอลฟขณะนี"้

เปนที่รูกันดีวาสภาพบานปากลางไพรเถื่อนเชนนั้น ยอมเต็มไปดวยอิทธิพลของ
"เจาถิน่" ทีผ่มูาสรางเข่ือนตองรทูางเขาหาเพือ่บอกกลาว ดงัคำเลาตอนหนึง่ในบนัทกึของ
ดร.บณุยก วรรธนะภตูิ

"เปนทีท่ราบกนัดวีาทีจ่งัหวดัตากสมยันัน้มโีจรผรูายชกุชุม มกีารเผาสะพาน
ไมตามแนวถนนเขาหัวงานหลายสิบแหงจนไดรับความเสียหาย พวกที่จะไป
ปฏบิตังิานทีโ่ครงการเลาใหฟงวา กอนเดนิทางไปปฏบิตังิาน ไดไปพบอาจารย
อรณุ สรเทศน ทีค่ณะวศิวกรรมโยธา จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั เพราะสมยัที่
อาจารยทำงานเสรีไทย อาจารยโดดรมลงที่จังหวัดตาก จึงไดเขียนจดหมาย
ฝากฝงไปใหและใหนำของฝากไปใหดวย นับวาเปนความกรุณาของอาจารยที่
มตีอลกูศษิยในสมยันัน้ทีไ่มอาจลมืเลอืน"

ตามคำบอกเลาของคณุสฤษฎิ ์อภยัภมูนิารถ

เม่ือเกดิการบดิพลิว้โยกโยจงึมักกอความแคนเคอืงรนุแรง
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งานกอสรางอโุมงคผนัน้ำและทำนบซอง
ในขั้นการสรางคันเขื่อน ปญหาสำคัญอยางแรกคือ การทำใหชองเขายาวราว ๘๐๐ เมตร บริเวณที่จะ

กอสรางแหง และมกีารปองกนัทีด่จีากการรัว่ซมึของน้ำในระหวางทำการขดุฐานราก ซึง่บางแหงลกึกวา ๓๐ เมตร

วธิกีารจัดการคอืตองปดก้ันแมน้ำปงและเบีย่งทางน้ำ โดยการใชระเบดิเจาะภเูขาเปนอโุมงคขนาดเสนผาน
ศนูยกลาง ๑๓.๒ เมตร จำนวน ๒ อโุมงค เปนอโุมงคผนัน้ำ

"ผมประจำแผนกขุดเจาะอุโมงค มีคุณอนันต สุทธิภาสนฤพันธ เปนหัวหนางาน
การขุดเจาะอุโมงคในชวงที่ผมทำงานอยูเปนจุดเริ่มตนทดลองงานขุดเจาะอุโมงคผันน้ำ
ซึ่งกรมชลประทานดำเนินการเอง เปนอุโมงคนำรองขนาด ๔ คูณ ๔ เมตร ๒ อุโมงค
โดยเจาะขนานกันไปทางฝงขวาเพื่อสำรวจดูสภาพหิน กอนจะเจาะอุโมงคผันน้ำขนาด
๑๓.๒ เมตร ในเวลาตอมา"

คณุประเสรฐิพนัธ พพิฒันกลุ จากกองพลงัน้ำ กรมชลประทาน ฉายภาพการทำงานชวงบกุเบกิทีเ่ขาได
รวมคลกุคลดีวย

"ในการขดุเจาะอโุมงคมผีเูชีย่วชาญญีป่นุ ๒ ทาน เปนผคูอยใหคำปรกึษา และกำหนด
ตำแหนงรูเพ่ือใหมกีารระเบดิไดขนาดตามทีต่องการ และตองใหอโุมงคทีเ่จาะมาทัง้สองดาน
สามารถบรรจบตรงกนัพอด"ี

และใหรายละเอยีดถงึบรรยากาศ วธิกีาร ขัน้ตอน การทำงานอยางแจมชดั

๑๑๘



๑๑๙

"การขุดเจาะอโุมงคทำงานตัง้แตเชายนัเทีย่งคนื แบงเปน ๒ กะ คอื กะกลางวนั
และกะกลางคนื กลางวนัจะเปนการสองกลองกำหนดตำแหนงจุดตางๆ เพ่ือฝงระเบดิใน
การขดุเจาะอโุมงค ตอนเยน็จะเปนการระเบดิอโุมงค และในเวลากลางคนืเปนการขนวสัด"ุ

และบทเรยีนความสญูเสยีหนึง่กไ็ดเกดิข้ึนในชวงนี ้ดงัปรากฏตามคำบอกเลาของ ม.ล.เชงิชาญ กำภู

"ผมไดไปเดนิตรวจงานกอสรางอโุมงค ตามแนวโคงของอโุมงค ประจวบเหมาะกบั
ชางเจาะระเบิดไดเจาะลงไปในรูเกาที่ระเบิดดาน ยังไมระเบิด ทำใหเกิดระเบิดขึ้นมา
ภายในอโุมงค ชางเจาะเสยีชวีติ ผมไดประสบเหตกุารณดงักลาวดวยตวัเอง นบัวาเปน
สิ่งที่ตองระมัดระวังในงานกอสราง"

ขดุ เจาะ ระเบดิ ชองผนัน้ำจากปากอโุมงคทัง้จากดานเหนอืและทายน้ำเขาหากนั เปนทางยาวอโุมงคละ
๕๐๐ เมตร ปรมิาณดนิและหนิทีข่ดุออกประมาณ ๑๘๗,๐๐๐ ลกูบาศกเมตร  ภายในอโุมงคเฉพาะสวนทีม่สีภาพ
หนิไมดคี้ำยนัดวยโครงเหลก็แลวดาดดวยคอนกรตี โครงเหลก็ค้ำยนัคดิเปนน้ำหนกั ๗๘๐,๐๐๐ กโิลกรมั

สรางทำนบซอง (Coffer Dams) ดานเหนอืและทายน้ำ สำหรบักัน้น้ำไมใหเขาบรเิวณกอสราง ตอกเขม็พืด
ชนิดเดี่ยวและแนวคูประกอบกันตามแนวศูนยกลางของทำนบซองดานเหนือน้ำ ใชเหล็กรวม ๓,๐๐๐ ตัน
สวนทำนบซองดานทายน้ำตอกเขม็พดืชนดิเดีย่ว
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I อโุมงคผนัน้ำ (และระบายน้ำลน) ของเขือ่นภมูพิล



๑๒๑

I ทำนบซองทางดานเหนอืน้ำเมือ่เกอืบแลวเสรจ็

I การเตรยีมปดทำนบดานเหนอืน้ำ
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สรางทำนบซองปดกัน้บรเิวณทีจ่ะทำการกอสราง ทำนบซองดานเหนอืน้ำมสีวนหนา
ตรงสันประมาณ ๑๐ เมตร ที่ฐาน ๑๕๐ เมตร  ทำนบซองดานทายน้ำมีสวนหนา
ตรงสัน ๘ เมตร ที่ฐาน ๘๐ เมตร สันของทำนบเหนือและทายน้ำอยูที่ระดับ
๑๗๒ และ ๑๔๗ เมตร ร.ท.ก. ตามลำดับ สวนพื้นทองแมน้ำอยูประมาณระดับ
๑๓๘ เมตร ร.ท.ก. ถมและบดทบัดนิเหนยีวประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ลกูบาศกเมตร ทีแ่กน
ของทำนบซอง

ทางสวนทีล่าดดานทายน้ำของทำนบซองดานเหนอื ฝงทอดดูน้ำใตดนิไวในระดบั
ตางๆ กนัจำนวน ๓ แนว พรอมกบัตดิต้ังเครือ่งสบูน้ำไวหลายเครือ่ง ซึง่สามารถสบูน้ำ
ได ๑๐,๐๐๐ แกลลอนตอนาท ีสำหรบัสบูน้ำทีร่ัว่ซมึออกทิง้

เดมิระบบผนัน้ำไดออกแบบไวใหสามารถผนัน้ำได ๓,๐๐๐ ลกูบาศกเมตรตอวนิาที
ซึง่เทากับอทุกภยัทีจ่ะเกดิข้ึนไดในรอบ ๒๕ ป แตในเดอืนกนัยายน พ.ศ. ๒๕๐๒ ไดพบวา
อทุกภยัทีผ่านบรเิวณกอสรางนัน้มอีตัราการไหลวดัไดถงึ ๔,๕๐๐ ลกูบาศกเมตรตอวนิาที
คดิเทยีบแลวเทากับอทุกภยัทีเ่กิดในรอบ ๔๐๐ ป ดงันัน้เพือ่ใหแนใจไดวาอทุกภยัจะไม
ทำความเสยีหายแกการกอสราง จงึไดออกแบบใหทำนบซองทัง้ดานเหนอืและทายน้ำ
มสีนัสงูพอทีจ่ะรบัอทุกภยัทีเ่กดิขึน้เมือ่เดอืนกนัยายน พ.ศ. ๒๕๐๒

พ.ศ. ๒๕๐๒ พบวาอุทกภัยที่ผานบริเวณกอสรางนั้น
มีอัตราการไหลวัดไดถึง ๔,๕๐๐ ลูกบาศกเมตรตอวินาที

คิดเทียบแลวเทากับอุทกภัยที่เกิดในรอบ ๔๐๐ ป

๑๒๒

I การเจาะอโุมงคทีท่ายน้ำ



๑๒๓
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งานกอสรางตวัเขือ่น
เมือ่ผนัน้ำปงใหไหลผานอโุมงคไดแลว นบัตัง้แตเดอืนสงิหาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ บรษิทัผรูบัเหมาไดเริม่ขดุเจาะ

ระเบดิ ทราย และกรวดในทองแมน้ำ ดนิหนิทีผ่ ุลงไปจนถงึช้ันหนิทีม่ัน่คง มสีภาพเหมาะสมทีจ่ะเปนฐานราก
รองรบัเขือ่นและโรงผลติไฟฟา

พืน้ฐานรากไดรบัการอดุยาแนวปดรอยตอ รอยแยก และรองใหญ ๆ  ทีผ่วิพืน้หนิไดเจาะสำรวจทีบ่รเิวณ
ฐานรากเปนรตูืน้ ๆ ลกึ ๘ เมตร รตูืน้ ๆ เหลานีเ้จาะไวเปนแนวโคงตลอดตามตวัเข่ือนดานเหนอืน้ำ เจาะไว
๓ แนว หางกันแนวละ ๘ เมตร และระยะจากรตูอรตูามแนวโคงเข่ือนหางกัน ๓ เมตร

คณุสฤษฎิ ์อภยัภมูนิารถ ผมูสีวนรวมสรางเข่ือนยนัฮใีนชวงนัน้ เลาวา

"ระหวางกอสรางเข่ือนภมูพิล ผมไดขึน้ไปดงูานเปนพกั ๆ ... เพือ่ดวูาทกุอยางจะเหมอืนที่
ออกแบบและสำรวจไวหรอืไม ทกุอยางเปนไปตามขัน้ตอนทีส่ำรวจไว ทีพ่ลาดไปกค็อืรากฐานที่
เราเจาะสำรวจไวมจีดุหนึง่ทีเ่จาะไมพบ คอืม ีFault ลกึเปนเหวลงไปทางฝงซายของ Abutment
ตอนกอสรางตองขุดลึกลงไปควานเปนรูปกรวย ขณะคนงานที่อยูในหลุม Fault หินขาง ๆ
เปนเขาชนั เกิด Slide ลงมาทบัหรอืกลบคนงานเสยีชวีติไป ๑ คน มบีาดเจบ็บาง"

เม่ือเจาะสำรวจเสร็จแลว ไดอัดน้ำปูนซีเมนตดวยแรงอัดขนาด ๕๐ ปอนดตอตารางนิ้ว เสร็จแลวจึง
เทคอนกรตี

ฐานรากนีใ้นภายหลงัไดรบัการอดุยาแนวเปนฉากอกีครัง้หนึง่ โดยการเจาะทะลเุข่ือนจากชองทางเดนิตอน
ฐานรากตลอดแนวเขือ่นเปนรลูกึตาง ๆ กนัจนถงึ ๖๐ เมตร

นอกจากนีย้งัไดมกีารเจาะรรูะบายน้ำใตฐานรากเขือ่น โดยเจาะผานทอเหลก็ขนาด ๔ นิว้ ทีฝ่งไวเปน
ระยะหางกัน ๓ เมตรในชองทางเดนิตอนฐานราก รรูะบายน้ำนีโ้ดยทัว่ไปเจาะลกึไมเกิน ๑๕ เมตร สำหรบั
ระบายน้ำทีย่งัสามารถลอดรัว่ การอดัน้ำปนูไวเปนฉากตามรลูกึทำใหทราบปรมิาณน้ำทีย่งัรัว่ซมึได

๑๒๔



๑๒๕

I รปู Plan เขือ่นภมูพิล (เหมอืนกบัเรามองจากบนทองฟา)

I รปู Section เขือ่นภมูพิล
(เหมอืนเราผาเขือ่นออกแลวมองดานขาง)

I รปู Front view เขือ่นภมูพิล (เหมอืนกบัเรามองเหน็ดานหนาเขือ่นมองจากในอางเกบ็น้ำ)
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พระมหากรณุาธคิณุ

วันที ่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๔ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร และ 
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ ์ พระบรมราชินีนาถ ในรชักาลท่ี ๙ ไดประทับเคร่ืองบนิพระท่ีนั่งจากสนามบินกองทัพ 
อากาศดอนเมอืง  เสด็จพระราชดําเนินไปทรงวางศลิาฤกษเข่ือนภูมิพล  จากน้ันไดเสด็จฯไปทอดพระเนตร 
งานกอสรางทางฝงขวาของเข่ือน แลวประทบัแรม ณ ที่ประทบั ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณจัดถวาย 
กอนจะเสด็จฯ กลบัโดยเคร่ืองบินพระท่ีนั่งจากสนามบินเขือ่นภูมิพล ในตอนเชาวันรุงขึ้น

หากแตกอนหนาน้ัน ๓ ป คือตัง้แตวันท่ี ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ ระหวางการเสด็จฯ ไปทรงเยือนพสกนิกร 
ในภาคเหนือทุกจังหวัด พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไดเสด็จพระราชดาํเนิน 
โดยรถยนตพระท่ีนั่งพรอมดวย สมเด็จพระนางเจาสิริกต์ิิ พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลท่ี ๙ จากท่ีประทับแรม 
ณ จังหวัดตาก มาทอดพระเนตรกิจการของเข่ือนภูมิพลแลวคร้ังหน่ึง เม่ือวันท่ี ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๑

๑๒๖

I รถยนตพระทีน่ัง่เมือ่ครัง้เสดจ็พระราชดำเนนิไปทรงวางศลิาฤกษเขือ่นภมูพิลI เครือ่งบนิพระทีน่ัง่



๑๒๗
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ในวันนั้น เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงหัวงานเขื่อนภูมิพล มีราษฎรมาเฝารับเสด็จอยูเปนจำนวนมาก ไดมี
พระราชปฏิสันถารกับราษฎร แลวเสด็จฯ ไปยังที่ประทับแรม ซึ่งกรมชลประทานจัดถวาย จากนั้นไดพระราชทาน
พระบรมราชวโรกาสใหปลดักระทรวงเกษตรเบกิ ม.ล.ชชูาต ิกำภ ูอธบิดกีรมชลประทาน คณะกรรมการเขือ่นภมูพิล และ
นายชางชลประทาน เฝาทลูละอองธลุพีระบาท แลวทอดพระเนตรโมเดลของเขือ่น และเสวยพระกระยาหารกลางวนั

ในชวงบายไดประทบัรถจีป๊เสดจ็พระราชดำเนนิไปทอดพระเนตรบรเิวณทีจ่ะสรางเข่ือนภมูพิล แลวเสดจ็พระราชดำเนนิ
กลบัทีป่ระทบัแรม กอนจะเสดจ็ฯ ไปทรงเยีย่มเยยีนราษฎรในจงัหวดัอืน่ตอไปในวนัรงุข้ึน

การเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นนับเปนครั้งแรกที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพติร ไดเสดจ็ไปทอดพระเนตรบรเิวณเขือ่นภมูพิล ซึง่ในขณะนัน้การกอสรางเพิง่เริม่ตนขึน้ไดไมนาน นบัเปน
พระมหากรณุาธคิณุย่ิงแกกรมชลประทาน และเปนขวญักำลงัใจอยางใหญหลวงแกผปูฏบิติังานทกุฝาย

๑๒๘



งานเทเขือ่นคอนกรตี
วนัที ่๒๔ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๐๔ เวลา ๑๔.๓๐ น. พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช

บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ ทรงฉาบคอนกรีตบนแผนอิฐทองคำสำหรับ
วางในหลุมศิลาฤกษ และเทคอนกรีตถังแรกในตัวเขื่อน เพื่อเปนสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแกการกอสราง
เขือ่นสำคญัของชาตแิหงนี้

ปรมิาณคอนกรตี ๙๙๗,๖๑๙.๕๓ ลกูบาศกเมตร หรอืราว ๑,๒๖๘,๗๑๒ ลกูบาศกหลา ถกูเทลงเพือ่สรางคนั
เข่ือนคอนกรตีโคง สงู ๑๕๘ เมตร ยาว ๔๘๖ เมตร ใชเวลากอสราง ๒ ป ๑๘ วนั ตัง้แตวนัที ่๒๑ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๐๔ ถึงวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๖ อัตราการเทเฉลี่ยประมาณ ๔๐,๕๕๕ ลูกบาศกเมตร
ตอเดอืน ในเดอืนธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ เปนเดอืนทีม่อีตัราการเทคอนกรตีสงูสดุคอื ๗๒,๐๙๘ ลกูบาศกเมตร
คดิเฉลีย่ตกวนัละ ๒,๓๒๖ ลกูบาศกเมตร

๑๒๙
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การเทคอนกรตีตวัเขือ่นแบงเปนบลอ็ก ๆ ในแนวดิง่มทีัง้หมด ๒๕ บลอ็ก รอยตอระหวางบลอ็กมไีวสำหรบัการ
หดตวัของคอนกรตี ซึง่ภายหลงัอดุดวยน้ำปนูเมือ่คอนกรตีเยน็ไดตามกำหนด

การเทคอนกรตีแตละบลอ็กเทเปนชัน้ ๆ ตามแนวราบ ชัน้หนึง่หนา ๒ เมตร แตละชัน้มทีอน้ำขดอย ูโดยปลอยน้ำ
เยน็ใหไหลอยตูลอดเวลาเพือ่ลดความรอนในคอนกรตี เนือ่งจากเมือ่คอนกรตีแข็งตวัจะคายความรอนออกมา ทำใหการ
ขยายตวัและหดตวัในคอนกรตีไมเทากัน เกิดการแตกราวได  เม่ือคอนกรตีเยน็ลงถงึอณุหภมูทิีต่องการจงึหยดุสงน้ำเยน็

ทอน้ำเยน็ทีว่างไวทัง้หมดยาวรวม ๔๒๔ กโิลเมตร  ในตวัเข่ือนยงัไดทำชองทางเดนิขนาด ๑.๒๐ x ๒ เมตร ไวหลาย
ระดบัดวยกนั เพ่ือเดนิไปยงัจุดตาง ๆ ทีต่องการ และทะลถุงึกันตลอดชองทางเดนิ ความยาวทัง้สิน้ ๑,๕๐๐ เมตร

๑๓๐



๑๓๑

ทางระบายน้ำลน ตั้งอยูทางขวาของฐานยันเขื่อน
โดยเจาะภเูขาเปนชองทางระบายน้ำ (Spillway Intake)
ตอจากทางระบายน้ำเจาะเขาเปน ๒ อุโมงค (Spillway
Tunnel) ขนานคกูนั ยาว ๒๕๐ เมตร ลกึ ๑๕๐ เมตร เสน
ผานศนูยกลางโดยเฉลีย่ ๑๓.๒ เมตร โดยเจาะใหเรียวโคง
ลงไปบรรจบกบัอโุมงคผนัน้ำทีเ่จาะไวแลว และใชสวนหนึง่
ของอุโมงคผันน้ำเปนอุโมงคระบายน้ำตอ เพื่อเปนการ
ประหยดัและถกูตองตามหลกัวิชา

ตลอดภายในอโุมงคฉาบดวยคอนกรตีเสรมิเหลก็หนา
โดยเฉลีย่ ๙๕ เซนตเิมตร เหลอืเสนผานศนูยกลางอโุมงค
เฉลีย่ ๑๑.๓ เมตร  และไดอดุน้ำปนูยาแนวพรอมทัง้เจาะรู
ระบายน้ำซมึ อโุมงคตัง้เฉยีงจากพืน้ราบ ๕๐ องศา ทีป่ลาย
อโุมงคน้ำออกทำเปนรปูทองกระทะ เพ่ือใหน้ำทีร่ะบายออก
มาดวยความเรว็สงูและแรงมาก พงุกระจายตกหางออกไป
ลดการกดัเซาะ

เมือ่น้ำทีเ่กบ็กกัในเขือ่นมปีรมิาณมากเกนิกจ็ะไหลลนเขาปากอโุมงค

บนชองทางระบายน้ำลนสรางอาคารคอนกรตี ตดิต้ังบานระบายเหลก็โคง ๔ บาน ขนาดกวาง ๑๑ เมตร ยาว ๑๗.๓ เมตร ปดก้ัน
ไวเพ่ือบงัคบัน้ำใหไหลผานอโุมงคในปรมิาณตามตองการ เปดปดดวยเครือ่งกวานไฟฟา แตในกรณทีีข่ดัของกส็ามารถปดเปดดวยกวาน
แรงคนไดดวย

ตามขนาดของอโุมงคและอปุกรณดงักลาว อโุมงคทัง้สองสามารถระบายน้ำได ๖,๐๐๐ ลกูบาศกเมตรตอวนิาท ีซึง่ผานการคำนวณ
วาเปนปรมิาณน้ำในยามอทุกภยัทีอ่าจเกดิข้ึนไดในรอบ ๑,๐๐๐ ป
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ภาพชีวติ
บรรยากาศสภาพความเปนอยูภายในบริเวณกอสรางเข่ือนภูมิพลในยุคนั้น นักเขียนสารคดีนาม

เกียรติ กอเกียรต ิ บรรยายไวใน "เขื่อนภูมิพล เขื่อนใหญที่สุดในอาเซียอาคเณย" นิตยสาร อ.ส.ท.
ฉบบัที ่๑๒ เดือนกรกฎาคม ๒๕๐๕ อยางเหน็ภาพวา

"หวังานซึง่อยหูางจากทีท่ำการและตลาดแคมปเอ เปนระยะทางประมาณ ๓ กโิลเมตร
เศษ โดยทีร่ถยนตจะตองแลนไปตามไหลเขาคดเคีย้วไปมา เมือ่มองลงไปเบือ้งลางภาพที่
แลเหน็กค็อื แมน้ำปง เรือนรบัรองของกรมชลประทานซึง่สรางอยรูมิแมน้ำ ครัน้มองไกล
โพนออกไป จะแลเหน็หมบูานซึง่สรางอยางเปนระเบยีบแตคอนขางจะแออดัเรยีงรายไป
ตามเนนิเขา ภาพทีเ่หน็นีก้ค็อืแคมปบ ีบานพกัของคนงานบรษิทัผรูบัเหมานัน่เอง"

เสนทางจากแคมปทีพ่กัไปยงัหวังานทีก่อสราง จะผานคลงัเก็บวตัถรุะเบดิทีใ่ชสำหรบัระเบดิหนิ ซึง่หางออก
มาจากชุมชนทีพ่กัอาศยั ผเูขยีนบรรยายวา

"ณ บริเวณนี้ เวลากลางคืนบางครั้งจะมีเสือโครงตัวหนึ่งเดินลงจากเนินเขา และ
มากนินํา้ทีร่มิแมนํา้ปง ใกลคลงัทีเ่กบ็วตัถรุะเบดิ"

๑๓๒



๑๓๓

เมือ่มาถงึบรเิวณหวังานอนัเปนทีท่ำการกอสรางเขือ่น ซึง่มบีรเิวณกวางขวางมาก มสีะพานขามแมน้ำปงใชสำหรบั
ลำเลยีงวสัดกุอสราง มโีรงงานบดปนูซเีมนต ลานเกบ็เมด็ปนู และยงุเกบ็ปนูซเีมนต อยทูางขวาของถนน

"เม่ือเรว็ ๆ  นีค้นงานทีอ่าศยัอยแูถวยงุเกบ็ซเีมนตไดยงิเสอืดาวขนาดใหญตวัหนึง่ตาย เร่ืองกม็อียู
วา เสอืดาวตวันีช้อบมาลกัขโมยกนิหมทูีค่นงานไดเลีย้งไว เจาของโมโหมากกเ็ลยยอมอดหลบัอดนอน
คอยดกัยงิเสอืดาวตวันี ้ ในทีส่ดุเสอืดาวตวันีก้ถ็กูยงิตายสมใจของเจาของหม ู เสอืดาวตวันีเ้คยไลตาม
ยามทีบ่รเิวณสนัเขือ่น ยามคนนัน้ตกใจมากรบีวิง่เขาตยูามและปดประตไูว แตเคราะหรายทีป่ระตยูาม
ไมมกีลอนจงึตองเอามอืดงึไว เสอืดาวกเ็ดินวนเวยีนไปมารอบ ๆ  ตยูาม แตกจ็นปญญาทีเ่ขาไปไมได
เมือ่เดนิวนจนเบือ่แลวยามกไ็มออกมาใหกนิสกัท ีเสอืดาวจงึกลบัเขาปาไป ยามออกมาจากตแูลว ปรากฏ
วา กางเกงขาดไปหลายแหง เพราะตอนตกอกตกใจวิง่หนเีสอืดาวนัน้จะถกูอะไรเกีย่วเอากจ็ำไมได"

เสอืดาวตวันีเ้คยไลตามยามทีบ่รเิวณสนัเขือ่น
ยามคนนัน้ตกใจมากรบีวิง่เขาตยูามและปดประตไูว

แตเคราะหรายทีป่ระตยูามไมมกีลอนจงึตองเอามอืดงึไว

I รปูดานขางตวัเขือ่น แสดงการเทคอนกรตีไดครบ
๑,๐๐๐,๐๐๐ ลบ.หลา (๗๖๔,๐๐๐ ลบ.ม.)
เมือ่วนัที ่๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๕

I คณุแสวง พลูสขุ และอลัเบติ บลาฮา กำลงัทำพธิตีอยขวดไวนกบัถงัคอนกรตี
ซึง่บรรจคุอนกรตีลูกบาศกหลาที ่๑,๐๐๐,๐๐๐
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จากบนทีต่ัง้เขือ่น ผเูขยีนยงัทาทายความรสูกึคนอานดวยภาพทีไ่ดสมัผัสผานสายตาวา ตลอดระยะทางทีข่ึน้ไปยงั
สนัเขือ่น ทานจะรสูกึต่ืนตาตืน่ใจกบัการทีไ่ดเหน็สิง่แปลกใหม ทีบ่างทานอาจจะไมเคยเหน็มากอน รวมทัง้ภมูปิระเทศที่
เปนภเูขาและทวิทศันอนัสวยงามของยนัฮี

"ครัน้แลวทานกจ็ะมาถงึศาลาชมววิ ณ ทีน่ีจ้ะแลเหน็งานกอสรางทกุอยางไดอยางถนดั ซึง่อยู
เบือ้งลาง ทีท่านกำลงัยนือยนูี ้มองไกลออกไปจะเหน็แตขนุเขาสลบัซบัซอนเปนทวิยาวเหยยีด และ
ปาดงพงไพรทีเ่ขยีวชอมุอยตูลอดเวลา เมือ่ทานนัง่รถมาถงึสนัเขือ่นแสดงวาทาน มายนือยทูีซ่ึง่เหนอื
ระดบัน้ำทะเล ๒๖๑ เมตร"

I ทศันยีภาพแสดงบรเิวณกอสรางทีฐ่านยนัทัง้สองฝง ปากอโุมงคระบายน้ำลน โรงน้ำแขง็ โรงผสมคอนกรตี และการขดุลอกทองแมน้ำ



๑๓๕

I ม.ล.ชชูาต ิกำภ ูตรวจงานกอสรางเขือ่นภมูพิล

I รปูเขือ่นมองจากฐานยนัฝงขวา
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มองไปเบื้องลางทางฝงขวาของแมน้ำปง จะเห็นโรงผสมคอนกรีต วัสดุที่ใชผสมคอนกรีตสำหรับ
สรางเขือ่นนัน้ ไดขดุจากภเูขาซึง่อยทูางดานทายน้ำของเขือ่นเหนอืโรงโมหนิขึน้ไป ทรายสำหรบัผสมคอนกรตี
จะเอามาจากแมน้ำปงตรงบรเิวณดานทายน้ำของเขือ่นและสนัทรายทีห่วยผาร ูซึง่อยทูายน้ำหางจากบรเิวณ
กอสรางประมาณ ๓ กโิลเมตร และจากหนิฝนุซึง่ไดมาจากการบดหนิ

บรเิวณหวังานมรีถบรรทกุทราย ปนู หนิทีย่อยแลว แลนไปยงัโรงผสมคอนกรตีตลอดเวลา  สวนคนงาน
ที่อยูในบริเวณกอสรางตัวเขื่อนก็เทคอนกรีตกันอยางคลองแคลววองไว กับเครื่องเขยาคอนกรีตขนาด
๒ คนยก น้ำหนกัอนัละ ๑๐๐ ปอนด ซึง่นบัวาเปนงานหนกัไมนอยกบัการทำงานกะละ ๘ ชัว่โมง

รวมทัง้คนงานจากแผนกตาง ๆ ชางไม ชางไฟฟา ชางตอทอ ชางผูกเหลก็ วศิวกรโยธา ฯลฯ ซึง่สวน
ใหญเปนคนไทย หัวหนางานบางคนเทานั้นที่เปนชาวตางชาติ

วนัหนึง่ ๆ จะมกีารระเบดิหนิหลายครัง้ คนทีเ่พิง่มาใหมยงัไมคนุอาจคดิวาเปนเสยีงฟาผา ยามเมือ่ไดยนิ
เสยีงสนัน่สะทานสะเทอืนหบุเขา

๑๓๖



๑๓๗

งานกอสรางโรงไฟฟาพลงัน้ำ
ดานหลงัเขือ่น ตัง้โรงไฟฟาในลกัษณะขวางลำน้ำ หางจากปลายฐานเขือ่นดาน

ลางทางทายน้ำประมาณ ๔๓ เมตร  ภายในโรงไฟฟาตดิตัง้เครือ่งผลติไฟฟาแบบเทอรโบ
ขนาด ๗๐,๐๐๐ กิโลวัตต รวม ๘ ชุด แตละชุดประกอบดวยเครื่องกำเนิดไฟฟา
มเีพลาตอกบัเครือ่งกงัหนัน้ำ ซึง่หมนุดวยความเรว็ ๑๕๐ รอบตอนาท ีเครือ่งกำเนดิ
ไฟฟาผลิตแรงดัน ๑๓,๘๐๐ โวลต ๕๐ ไซเกิล สวนเครื่องกังหันน้ำจะมีแรงหมุน
๙๘,๓๕๐ แรงมา

สำหรบัทอสงน้ำเขาเครือ่งกงัหนัน้ำมขีนาดเสนผานศนูยกลาง ๔.๕ เมตร จำนวน
๘ ทอ ตดิฝงทะลอุยใูนตวัเข่ือน เปนทอเหลก็หนา ๓๓ ม.ม. เสรมิคอนกรตี มเีสนเหลก็
ปลองออยขนาดเบอร ๑๑ ผกูอยโูดยรอบ ดานหนามีตะแกรงเหลก็กันสวะทีป่ากทอ
และปากทอนีป้ดเปดไดดวยประตเูหลก็ลอเลือ่น โดยมรีะดบักักเก็บสงูสดุในอางอยทูี่
๒๖๐ เมตร ร.ท.ก.(ระดับน้ำทะเลปานกลาง) ระดับที่แตกตางกันระหวางเหนือน้ำ
และทายน้ำสำหรบัหมนุเครือ่งกงัหนัน้ำอาจมไีดถงึ ๑๒๓.๒ เมตร

ปากทอสงน้ำเหลานัน้อยตู่ำกวาสนัเขือ่น ๕๔ เมตร หรอือยทูี ่๒๐๗ เมตร ร.ท.ก.
ขณะทีเ่ครือ่งกำเนดิไฟฟาเครือ่งใดเครือ่งหนึง่จายไฟเตม็ที ่และบานประตเูครือ่งกงัหนั
น้ำเปดเต็มที ่จะมนี้ำไหลผานทอสงน้ำและเครือ่งกงัหนัน้ำจำนวน ๗๕.๘ ลกูบาศกเมตร
ตอวนิาที

ทีด่านทายน้ำ โรงไฟฟาจะมหีมอแปลงไฟฟาอย ู๑๒ หมอ เพือ่เพิม่แรงไฟขนาด
๑๓,๘๐๐ โวลต ทีผ่ลติจากเครือ่งกำเนดิไฟฟาใหเปนขนาด ๒๓๐,๐๐๐ โวลต เพ่ือปอน
สถานสีงไฟฟาทีต่ัง้บนหลงัคาโรงไฟฟา ซึง่สวนใหญสงเขาสายสงใหญ สงไปนครสวรรค
อางทอง และกรงุเทพฯ
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I โรงไฟฟาขณะกำลงักอสราง
เมือ่วนัที ่๔ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๐๕

I ลิน้เปดปดน้ำเขาเครือ่งกงัหนัน้ำ

I วางสลกัเพลาของเครือ่งกงัหันน้ำ



๑๓๙

I แผงสวติชในหองควบคมุ

I เพลาของเครือ่งกงัหนัน้ำ
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ในระยะเริม่ตน เขือ่นภมูพิลตดิตัง้เครือ่ง
ผลติไฟฟาเพยีง ๒ ชดุ จายกระแสไฟฟาได
๑๔๐,๐๐๐ กโิลวตัต แตมกีารคำนวณไวลวงหนา
วาเมือ่ตดิต้ังครบทัง้ ๘ ชดุแลว จะมกีำลงัผลติ
ถงึ ๕๖๐,๐๐๐ กโิลวตัต หรอืผลติกำลงังานได
ถึง ๒,๒๓๐ ลานกิโลวัตต-ชั่วโมงตอป ซึ่ง
กรุงเทพฯ และธนบรุใีนขณะนัน้ใชไฟฟาปละ
เพยีง ๓๕๐ ลานกโิลวตัต-ชัว่โมง

ในระยะแรก ๒๙ จงัหวดั ไดแก เชียงใหม
ลำพนู ลำปาง อตุรดิตถ ตาก สโุขทยั พษิณโุลก
นครสวรรค อทุยัธาน ีชยันาท สงิหบรุ ีลพบรุี
อางทอง สพุรรณบรุ ีสระบรุ ีอยธุยา ปทมุธานี
นนทบรุ ีกรงุเทพฯ ธนบรุ ีฉะเชงิเทรา ชลบรุี
ระยอง นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี สมุทร
สงคราม สมทุรสาคร สมทุรปราการ จะไดใช
ไฟฟาจากเข่ือนนี้

และเมื่อเสร็จสมบูรณตามโครงการ
จะสามารถจายกระแสไฟฟาเพ่ิมอกี ๗ จงัหวดั
คอื นาน แพร กำแพงเพชร พจิติร นครนายก
ปราจีนบุรี และกาญจนบุรี รวมเปน ๓๖
จังหวัด

๑๔๐ เขือ่นภมูพิล : กวาจะเปนวนันี้



งานกอสรางสายสงไฟฟาแรงสงู
ในขณะทีง่านกอสรางตวัเขือ่นและโรงไฟฟากำลงัดำเนนิการอยางเรงรบีอยนูัน้ งานกอสราง

สายสงไฟฟาแรงสูงก็กำลังดำเนินการคูขนานกันไป จุดมุงหมายคือเมื่อกอสรางเขื่อนแลวเสร็จ
กส็ามารถจะจายกระแสไฟฟาใหกบักรงุเทพฯและจงัหวดัตาง ๆ อกี ๓๕ จงัหวดัไดทนัท ีการกอสราง
สายสงศกัยสงู ขนาด ๒๓๐,๐๐๐ โวลต จากโรงไฟฟาเข่ือนภมูพิลไปยงัสถานสีงไฟฟาขนาดใหญ
๖ แหง คอื ทีบ่รเิวณใกลตวัเข่ือนภมูพิล นครสวรรค อางทอง และรอบ ๆ  พระนคร ทีต่ำบลบางกรวย
บางกะป บางกอกนอย สถานีจายไฟฟาเหลานี้ ทำการลดแรงดันไฟฟาจาก ๒๓๐,๐๐๐ โวลต
ลงไปเปน ๖๙,๐๐๐ โวลต สงตอไปยงัสถานจีายไฟฟายอย เพ่ือลดแรงดนัตอไปอกีช้ันหนึง่ แลวจึง
สงใหการไฟฟาสวนภูมิภาคและการไฟฟานครหลวงจำหนายใหผูใชกระแสไฟฟาตอไป

๑๔๑

I การกอสรางอาคารไฟฟาและการตดิต้ังทอสงน้ำเขาเครือ่งกงัหันน้ำ
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เพือ่ขจดัปญหาการขาดแคลนพลงัไฟฟาระหวางกำลงักอสรางเข่ือน และเพือ่เปนแหลงสำรองพลงังานไฟฟาเมือ่
เข่ือนเสรจ็ การไฟฟายนัฮแีละกรมชลประทานไดกอสรางโรงไฟฟาไอน้ำพระนครเหนอืขนาด ๑๕๐,๐๐๐ กโิลวตัตขึน้ที่
ตำบลบางกรวย จงัหวดันนทบรุ ีและกรมชลประทานไดกอสรางสายสงศกัยสงูโอบพระนครเชือ่มโยงกบัสถานจีายไฟฟา
ขึน้กอน การกอสรางสายสงขนาด ๒๓๐,๐๐๐ โวลต สายเชือ่มโยงกรงุเทพฯนี ้กรมชลประทานไดวาจางบรษิทั Brown,
Boveri and Cie, Germany เปนผสูราง โดยมบีรษิทัรบัเหมายอยคอื บรษิทั Gerson & Sons Ltd., Bangkok และ
บรษิทั Lorenz - Bau g.m.b.h., Iserlohm, Germany เปนผตูอกเขม็และหลอเขม็คอนกรตีในดนิ งานในสวนนีเ้ร่ิมใน
เดอืนเมษายน พ.ศ. ๒๕๐๓ แลวเสรจ็เดอืนสงิหาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ งานในขัน้ทีส่องเปนการสรางสายสงศกัยสงูจากเขือ่น
ภมูพิล ผาน จงัหวดัตาก กำแพงเพชร นครสวรรค สงิหบรุ ีอางทอง อยธุยา มาบรรจบกบัสายโอบพระนคร ยาวรวม
๔๔๕ กม. มเีสาโครงเหลก็ ๑,๐๐๒ ตน สงู ๔๐ ม. ซึง่ประกอบดวยเหลก็ฉากอาบสงักะสยีดึดวยสกรนูอต งานสวนนีไ้ดวา
จางบรษิทั Societa Anonima Elettrificazione, S.p.A., Milano, Italy เม่ือเดอืนมถินุายน พ.ศ.๒๕๐๔ ซึง่บรษิทัไดจาง
เหมาชวงบรษิทั Christiani and Nielson (Thai) Ltd., Bangkok เปนผตูอกเขม็

สำหรับงานสายสงขนาด ๖๙,๐๐๐ โวลต มีระยะทางรวม ๒๕๕ กม. ไดแก สายนครสวรรค-มโนรมย-ตาคลี
สายอางทอง-อยธุยา สายอางทอง-สงิหบรุ-ีลพบรุ ีและสายอางทอง-สพุรรณบรุ ีดำเนนิการเองโดยกรมชลประทาน
โดยมวีศิวกรทีป่รกึษารวมชวยเหลอื

คณุจริย ตลุยานนท ซึง่เปนนายชางหวัหนาโครงการกอสรางสายสงรองในขณะนัน้ เลาวา เมือ่ไดรบัมอบหมาย
ใหเปน ชคส. คำยอของนายชางหัวหนาโครงการกอสราง สายสงรองและสถานีแรงดันไฟฟาแลว ไดเร่ิมงาน
กอสรางสายสง ๖๙ กิโลโวลตในสายอางทอง-อยุธยา เปนสายแรกในเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๐๕ ในระยะแรก
กรมชลประทานไดรับโอนชางเดินสายและเครื่องจักรเครื่องมือจากการไฟฟาลิกไนตมาดำเนินการ เนื่องจาก
กรมชลประทานยังขาดชาง ชางเดินสายและเครื่องจักรเครื่องมือ โดยไดสั่งของมาจากตางประเทศแตยังไมไดรับ
พอถงึเดอืนพฤษภาคมการไฟฟาลกิไนตกข็อตวัชาง และชางเดนิสายคนืเพือ่ไปทำงานทีจ่งัหวดักระบี ่ทานอาจารยเลา
วาทนีีต้องฝกคนขึน้มาเองและตองหาเครือ่งมอืมาใช ตองขอบคณุ Mr. Young จากบรษิทัวศิวกรทีป่รกึษาทีช่วยให
คำแนะนำและขอบคณุ คณุสนธ ิเกยรูวงศ ซึง่ทานเปนครเูกาในดานนีม้ลีกูศษิยลกูหามาก ไดชวยสอนและชวยขอยมื
เครื่องมือที่จำเปนจากลูกศิษยซึ่งอยูในหนวยงานอื่นมาให

๑๔๒



คณุจรยิ ตลุยานนท เลาวา ทแีรกทางฝรัง่เขาอยากใหเปนงานจางเหมา แตเมือ่ไดทำไปแลวและ
เขามาตรวจสอบเรือ่งราคาและความรวดเรว็ กลบัพบวางานทีก่รมชลประทานดำเนนิการเองนัน้มรีาคา
งานทีถ่กูกวาและเสรจ็เรว็กวา ทานบอกวา ในทีส่ดุแลวงานสายสงทัง้หมดเสรจ็กอนงานกอสรางตวัเขือ่น
ถึง ๒ - ๓ เดือน ซึง่ตอนนัน้ปรากฏวา มกีารจายไฟยอนขึน้ไป คอืจายจากโรงไฟฟาบางกรวยยอนขึน้ไป
นครสวรรคแทนที่จะจายไฟจากเขื่อนภูมิพลลงมา ตัวเสาของงานสายสง ๖๙ กิโลโวลตนี้ ออกแบบ
โครงสรางเปนไมทั้งหมด แตอาบน้ำยากันผุ โครงสรางเสาไฟเปนเสาคูเวน แตที่จุดหักเลี้ยวจะเปน
ชนดิ ๓ เสา อปุกรณตาง ๆ จดัซือ้ภายในประเทศเวนแตอปุกรณการขงึสายตองซือ้จากตางประเทศ

คณุจรยิ ตลุยานนท ไดทมุเทปฏบิตังิานกอสรางสายสงรองทัง้ ๕ สาย และงานสรางสถานลีดแรง
ดันไฟฟาอีก ๖ แหง จนกระทั่งแลวเสร็จในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๐๗ รวมเปนงานปกเสาพาดสาย
๑,๒๙๔ ค ูและขงึสายเปนระยะทาง ๒๕๕ กโิลเมตร

ทแีรกทางฝรัง่เขาอยากใหเปนงานจางเหมา
แตเมื่อไดทำไปแลว กลับพบวา

งานทีก่รมชลประทานดำเนนิการเองนัน้
มีราคางานที่ถูกกวา และ เสร็จเร็วกวา

I สายสงศกัยสงูแบบวงจรค ู๒๓๐,๐๐๐ โวลต สายเชีอ่มโยงกรงุเทพ

๑๔๓



เขือ่นภมูพิล : กวาจะเปนวนันี้๑๔๔ เขือ่นภมูพิล : กวาจะเปนวนันี้



"แสงสวางทั่วไทย" ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๐๗
ประดษิฐกรรมของการกอสรางโดยฝมอืมนษุยขนาดมหมึา สิง่มหศัจรรยคอยๆ กอรปูรางข้ึนกลางปาลกึ

ผมูสีวนแทบทกุคนเลาความทรงจำในทางเดยีวกนัวา งานกอสรางคบืหนาไปอยางราบรืน่ ไมมอีปุสรรคจาก
ภยัธรรมชาต ิโรคภยัไขเจบ็ หรอืการทะเลาะววิาทรนุแรง เนือ่งจากระบบการบรหิารจดัการและการบรหิาร
งานบคุคลทีด่ ีทกุคนทำงานประสานเปนอนัหนึง่อนัเดยีวกนัอยางนาชืน่ชม ทัง้คนไทยและชาวตางชาติ

คนงานทำงานตอเนือ่ง ๒๔ ชัว่โมงตอวนั แบงการทำงานเปน ๓ กะ กะกลางวนั ๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. กะค่ำ
๑๖.๐๐ - ๒๔.๐๐ น. และกะดึก ๒๔.๐๐ - ๘.๐๐ น.

กระทัง่เม่ือวนัที ่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช  
บรมนาถบพิตร เสดจ็พระราชดําเนินพรอมดวยสมเดจ็พระนางเจาสิรกิติิ ์ พระบรมราชินนีาถ ในรชักาลท่ี ๙ 
โดยเคร่ืองบนิ พระท่ีนั่งจากสนามบินจังหวดัเชยีงใหม ไปทรงเปดเข่ือนภูมิพล จังหวดัตาก ทรงกดปุมเคร่ือง
กําเนิดไฟฟาเคร่ืองท่ี ๑ และมีการขนานเคร่ืองกาํเนิดไฟฟาเคร่ืองท่ี ๑ เขาระบบเปนคร้ังแรก

จงัหวดัภาคกลางและภาคเหนอืกเ็ร่ิมไดใชไฟฟาจากเข่ือนภมูพิลพรอมกนั  ๑๗ จงัหวดั

๑๔๕
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ในคราวนัน้ ไดพระราชทานพระราชดำรสัอนัเปนแนวทางและแสงสวางแกการพฒันาประเทศไววา

...ขาพเจาเห็นพองกับรัฐบาลวา
โครงการอเนกประสงคโครงการแรกของประเทศไทยนี้

เปนจุดเริ่มตนในการพัฒนาเศรษฐกิจกาวใหม ใหไพศาลออกไป
ปจจุบันน้ำเปนปจจัยหลอเลี้ยงชีวิต

และน้ำกับไฟฟาสงเสริมความเจริญกาวหนาของชีวิต
เมื่อพลเมืองเพิ่มมากและเร็ว ก็ตองเพิ่มน้ำและไฟฟา

ใหทันความตองการของพลเมือง... *

๑๔๖

* อางองิ การไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย//"เขือ่นของพอ"เข่ือนภมูพิล//๑๗ ตลุาคม ๒๕๕๙
  จาก https://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1705:article-20161017-02&catid=49&Itemid=251



"เขื่อนภูมิพล"
อดตี ปจจบุนั สอูนาคต

ภาค ๓
๑๔๗



เขือ่นภมูพิล : กวาจะเปนวนันี้

I อธบิายการทำงานของเขือ่นภมูพิลจากแบบจำลอง

I รปูภาพเขือ่นภมูพิลมองจากทางดานทายน้ำ

๑๔๘ เขือ่นภมูพิล : กวาจะเปนวนันี้



ศักราชใหม
สิง่ทีต่ามมาหลงัจากมีเข่ือนภมูพิลคอื การวางรากฐานโครงสรางระบบ

พลงังานของประเทศครัง้ใหญ ทัง้นีเ้ง่ือนไขหนึง่ของการกเูงินจากธนาคารโลก
(World Bank) คือ วางระบบบริหารเขื่อนใหมีกำไร ซึ่งหมายถึงการกอตั้ง
หนวยงานใหมขึน้มาดแูลกจิการของเขือ่นโดยเฉพาะ

การไฟฟายันฮ ี(กฟย.) คอื หนวยงานทีเ่กดิขึน้ตามเงือ่นไขดงักลาว

ภารกิจของ กฟย. ระยะแรก คือจายกระแสไฟฟาที่ผลิตไดจากเขื่อน
ภูมิพลใหแกจังหวัดตาง ๆ ในภาคกลางและภาคเหนือ โดยในชวงที่เขื่อน
ภูมิพลเริ่มผลิตไฟฟานั้น กำลังการผลิตของเขื่อนสามารถเสริมความมั่นคง
ดานพลังงานไดมากเพียงใด ดูไดจากกำลังการผลิตไฟฟาที่คำนวณเมื่อ
ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟาครบตามจำนวน ๘ เครื่องที่วางแผนไวเทากับ
๕๖๐,๐๐๐ กโิลวตัต หรอืคดิเปนพลงังานไฟฟา ไดถงึ ๒,๒๓๐ ลานกโิลวตัต
- ชั่วโมงตอป ขณะทีก่รุงเทพฯ และธนบรุใีนขณะนัน้ใชพลงังานไฟฟาเพียง
๓๕๐ ลานกโิลวตัต - ชัว่โมง

"ไฟฟาพลงัน้ำ"
กับพัฒนาการกิจการไฟฟาประเทศไทย

๑๔๙



เขือ่นภมูพิล : กวาจะเปนวนันี้

โครงขายสายสงไฟฟาทีเ่กดิขึน้จากการสรางเข่ือนภมูพิลและหนวยผลติไฟฟาอืน่ ๆ  ในชวงนี ้ยงัเปนจดุเริม่ตน
ของการวางโครงขายสายไฟฟาระดบัชาต ิ(National Grid) โดยเริม่จากสายไฟฟาแรงสงูยาวกวา ๒,๘๐๐ กโิลเมตร
สงไฟฟาระหวางตวัเขือ่นภมูพิลกบัจงัหวดัในภาคเหนอืและภาคกลาง

มขีอมลูวา ปแรกทีเ่ข่ือนภมูพิลเริม่จายไฟ การไฟฟายนัฮแีละการไฟฟานครหลวง ลดราคาคาไฟฟาใหประชาชน
ไดราวรอยละ ๘ ชดเชยคาไฟฟาจากการใชเชือ้เพลงิประเภทอืน่ไดปละ ๕๐๐ ลานบาท โดยปแรกเขือ่นภมูพิลสง
ไฟฟาเขาระบบไดทัง้หมด ๑.๔ แสนกโิลวตัต สามารถจายไฟฟาใหกบั ๑๗ จงัหวดัทัว่ประเทศอยางสม่ำเสมอ

เข่ือนภมูพิล ถอืเปนการเปดศกัราชใหมของ "การผลติไฟฟาพลงัน้ำ" ของประเทศ ดวยกอนหนานีท้รพัยากร
ทีถ่กูนำมาผลติพลงังานไฟฟาในประเทศ สวนมากมาจากเชือ้เพลงิฟอสซลิ เชน น้ำมันเตา ถานหนิ ฯลฯ  ยิง่ถายอน
กลบัไป จะพบวากจิการดานไฟฟาของประเทศไทยนัน้มากาวกระโดดในยคุของเขือ่นภมูพิลนีเ้อง

ผลติไฟฟาดวยไมฟน
ถานหิน แกลบ และน้ำมนั

รจูกักนัในนาม
"โรงไฟฟาวดัเลยีบ"

๑๕๐



ยอนรอยกจิการไฟฟา
เร่ิมต้ังแตมกีารนำเขาเครือ่งกำเนดิไฟฟาสองเครือ่งจากองักฤษมาจายกระแสไฟฟาใหกบั

พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท เม่ือวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๒๗ ซึ่งเปนวันเฉลิม
พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ อยางไรก็ตาม
พืน้ทีส่วนมากในพระนครยงัคงตกอยใูนความมดืมิด

พ.ศ. ๒๔๔๐ จงึมีผกูอตัง้บรษิทัผลติไฟฟาข้ึน โดยหลวงพนิจิจักรภณัฑ (แฉลม) รวมกับ
ชาวอเมรกินั กอตัง้บรษิทั  The Bangkok Electric Light Syndicate ผลติและจำหนายไฟฟา
ในเขตพระนคร ตอมาโอนกจิการบรษิทัใหกบั ออก เวสเตนโฮลซ (Mr. Aage Westenholz)
ชาวเด็นมารก ผบูรหิาร บรษิทั ไฟฟาสยาม จำกัด (The Siam Electricity Co., Ltd.) ซึง่มี
ทีท่ำการบนทีด่นิวดัราชบรูณะราชวรวหิาร (วดัเลยีบ) ผลติไฟฟาไมฟน ถานหนิ แกลบ และ
น้ำมัน รจูกักันในนาม "โรงไฟฟาวัดเลยีบ"

ตอมาใน พ.ศ. ๒๔๕๕ รชักาลที ่๖ โปรดเกลาฯ ใหสรางกิจการประปาและไฟฟา จงึมี
การกอสราง "โรงไฟฟาสามเสน" ประกอบกจิการผลติไฟฟาในนาม "การไฟฟาหลวงสามเสน"
ตอมาคือกองไฟฟาหลวงสามเสน ในเวลานั้นพระนครจึงมีโรงไฟฟาสองแหงนี้แบงพ้ืนที่
รบัผดิชอบจายกระแสไฟฟา คอื โรงไฟฟาวัดเลยีบรบัผดิชอบ จายกระแสไฟฟาใหพืน้ทีพ่ระนคร
บรเิวณใตคลองบางลำภ ูคลองบางกอกนอยลงไป สวนทางเหนอืของคลองขึน้ไป เปนความ
รบัผดิชอบของกองไฟฟาหลวงสามเสน

สวนกจิการไฟฟานอกพระนคร มกีารต้ัง "แผนกไฟฟา" ภายใตกระทรวงมหาดไทย สำรวจ
และสรางโรงไฟฟาตามพ้ืนที่ที่เห็นสมควร โดยรัฐบาลใหสัมปทานกับเอกชน และบางแหง
มอบใหสขุาภบิาลจดัซือ้เครือ่งกำเนดิไฟฟามาดำเนนิการจายไฟฟาเอง

๑๕๑
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I โรงไฟฟาสามเสนถอืกำเนดิขึน้จากพระบาทสมเดจ็พระมงกฏุเกลาเจาอยหูวั รชักาลที ่๖
โปรดเกลาให เจาพระยายมราช (ปน สขุมุ) เสนาบดกีระทรวงนครบาล
และผบูงัคบับญัชากรมสขุาภบิาลในเวลานัน้ ดำเนนิการจดัสรางใน พ.ศ. ๒๔๕๖
และเริม่จำหนายกระแสไฟฟาใน พ.ศ. ๒๔๕๗ โดยใชชือ่วา "การไฟฟาหลวงสามเสน"
กอนจะเปลีย่นชือ่เปน "กองไฟฟาหลวงสามเสน" ในเวลาตอมา

I โรงไฟฟาภายใตการดำเนนิการของบรษิทั ไฟฟาไทยคอรปอเรชัน่ จำกดั
มทีีท่ำการและโรงจกัรอยวูดัราชบรูณะ (วดัเลยีบ)
ซึง่ปจจุบนัเปนท่ีทำการของการไฟฟานครหลวง (วดัเลยีบ)

I สนยัน้ันคนกรงุเทพใชไฟจากทีน่ี.่..
โรงไฟฟาวัดเลียบ

๑๕๒



I โรงไฟฟาไอน้ำพระนครเหนอืทีบ่างกรวย
  จงัหวดันนทบุร ีกรมชลประทานเปนผวูางแผน
  และชวยดแูลกอสรางใหจนเสรจ็

I โรงไฟฟาแมเมาะ จงัหวดัลำปาง

๑๕๓
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กิจการไฟฟาของไทยพัฒนาไปในลักษณะนี้จนหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕
การจายกระแสไฟฟาครอบคลมุตามหวัเมืองสำคญัมากข้ึน เชน ปราจนีบรุ ีภเูก็ต นครนายก ชลบรุ ีจนัทบรุี
เชียงใหม กอนทีใ่น พ.ศ. ๒๔๗๗ แผนกไฟฟา กระทรวงมหาดไทย จะไดรบัการยกฐานะเปน "กองไฟฟา"
สงักดักรมโยธาเทศบาล กระทรวงมหาดไทย

จนถงึชวงสงครามโลกครัง้ที ่๒ โรงไฟฟาในทีต่างๆ ถกูเครือ่งบนิฝายสมัพันธมติรทิง้ระเบดิทำลายจนได
รับความเสียหาย มีเพียงโรงไฟฟาวัดเลียบเทานั้นที่กูระบบกลับมาจายไฟฟาไดอีกครั้งหลังปดไปสองเดือน
เมื่อสงครามจบ ปญหาที่ตามมาคอื การขาดแคลนกระแสไฟฟา ทำใหรัฐบาลหลังสงครามตองมอบหมายให
กรมชลประทานเริม่สำรวจความเปนไปไดในการผลติไฟฟาจากพลงัน้ำ และมอบใหกรมทรพัยากรธรณสีำรวจ
ทรพัยากรถานหนิซึง่มศีกัยภาพทำเปนเชือ้เพลงิผลติไฟฟา

ในพระนคร  โรงไฟฟาวัดเลยีบหมดอายสุมัปทาน รฐับาลจงึกอตัง้ "การไฟฟากรงุเทพฯ" เพือ่ดำเนนิกจิการ
ผลติไฟฟาปอนชาวพระนครตอ และตัง้ "คณะกรรมการพจิารณาสรางโรงไฟฟาทัว่ราชอาณาจกัร" ขึน้มา
ทำหนาที่กำหนดนโยบายการจัดหาพลังงานของประเทศ  จนกระทั่งเกิดโครงการเขื่อนยันฮีที่รัฐบาลไทย
ตองกูเงินจากธนาคารโลกมาดำเนินโครงการ

เม่ือเริม่กอสรางเข่ือนภมูพิลทีอ่ำเภอสามเงา จงัหวดัตาก ผลทีต่ามมาคอืในพืน้ทีก่อสรางเกดิความตองการ
กระแสไฟฟาเพ่ือนำไปใชกับเครื่องจักรหนักจำนวนมาก จึงเกิดกิจการตอเนื่องขึ้นคือ "การลิกไนต" (กลน.)
ทีท่ำหนาทีผ่ลติไฟฟาจากถานหนิซึง่คนพบแหลงขนาดใหญทีอ่ำเภอแมเมาะ จงัหวดัลำปาง

"โรงจกัรแมเมาะ" โรงไฟฟาถานหนิกำลงัผลติ ๑๓ เมกะวตัต สรางขึน้ทีล่ำปางใน พ.ศ. ๒๕๐๓ จากนัน้มี
การสรางสายสงไฟฟาขนาด ๖๙ กโิลโวลต (KV) เขาสตูวัจงัหวดั ถอืเปนสายไฟฟาแรงดนัสงูสายแรกของประเทศ
ไทย สายไฟฟานีว้างไปยงัจังหวดัตากเชือ่มถงึหวังานเขือ่นภมูพิล ทัง้ยงัวางสายไปจนถงึจังหวดัลำพนูและจงัหวดั
เชยีงใหม

เมื่อมีการจายกระแสไฟอยางเปนเรื่องเปนราวในพื้นที่ตางจังหวัดเชนนี้ จึงตองกอตั้ง "องคการไฟฟา
สวนภมูภิาค" (ตอมาคือ "การไฟฟาสวนภมูภิาค"-กฟภ.) ใน พ.ศ. ๒๕๐๓ เพ่ือรบัผดิชอบหนาทีจ่ายไฟฟา
ใหประชาชนในพืน้ทีน่อกเขตการไฟฟานครหลวง (กฟน.) ซึง่กอตัง้ใน พ.ศ. ๒๕๐๑ โดยการไฟฟานครหลวงขณะนัน้
เปนการรวมกจิการของ กองไฟฟาหลวงสามเสนและการไฟฟากรงุเทพฯ เขาดวยกนั

๑๕๔



กิจการตอเนื่องอีกกิจการหนึ่งคือ "การไฟฟาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" (กฟอน.) ที่กอตั้งใน
พ.ศ. ๒๕๐๕ เพ่ือทำหนาทีก่อสรางโรงไฟฟาพลงัน้ำและจายไฟฟาใหจงัหวดัในภาคอสีาน โดยมกีารสราง
เข่ือนอบุลรตัน จงัหวดัขอนแกน และเขือ่นน้ำพุง จงัหวดัสกลนคร  ในภาคใตกอตัง้ "การลกิไนต" (กลน.)
ทีเ่ปดเหมอืงถานหนิลกิไนตทีจ่งัหวดักระบี ่และกอสรางโรงไฟฟาถานหนิจนสามารถเดนิเครือ่งจายไฟฟา
ไดใน พ.ศ. ๒๕๐๗ เช่ือมสายสงจากกระบีไ่ปยงั ๗ จงัหวดัในภาคใต (ยตุกิารทำงานเมือ่ พ.ศ. ๒๕๓๘)

นอกจากนี้ยังมี "การพลังงานแหงชาติ" ที่กอตั้งข้ึนเพื่อรับผิดชอบการกอสรางโรงไฟฟาพลังน้ำ
ขนาดเลก็โดยเฉพาะอกีหนวยงานหนึง่

การสรางเขือ่นภมูพิลจงึเปรยีบเสมอืนจดุเริม่ตนของการพฒันากจิการไฟฟาทีน่ำมาซึง่การพฒันาใน
ดานตาง ๆ  อยางตอเนือ่ง ทัง้การพัฒนาบคุลากร เทคโนโลย ีรวมไปถงึการพัฒนาองคกรและการบรหิาร
ทีท่ำใหสงัคมไทยเจรญิขึน้อยางทีไ่มเคยมมีากอน

๑๕๕



เขือ่นภมูพิล : กวาจะเปนวนันี้

จากการไฟฟายนัฮถีงึการไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย
"การไฟฟายนัฮ"ี นอกจากรบัผดิชอบการดแูลเขือ่นภมูพิลแลว ตอมายงัรบัผดิชอบ

กอสรางและบรหิารโรงไฟฟาพลงัความรอน (ไอน้ำ) กำลงัผลติ ๗๕ เมกะวตัต ทีอ่ำเภอ
บางกรวย จงัหวดันนทบรุ ี ทีร่จูกักันในชือ่ "โรงไฟฟาพระนครเหนอื" เพ่ือทำหนาที่
ประกันความมั่นคงเรื่องไฟฟายามเขื่อนภูมิพลมีปญหา โดยโรงไฟฟาพระนครเหนือ
เปนโรงไฟฟาพลงัไอน้ำ ผลติไฟฟาได ๒.๒๕ แสนกโิลวตัต เร่ิมจายไฟในเดอืนมนีาคม
พ.ศ. ๒๕๐๔

การทำงานของโรงไฟฟาพลังน้ำที่เข่ือนภูมิพลกับโรงไฟฟาพระนครเหนือนั้น
สงผลกบัเมอืงหลวงเพยีงใด คณุหญงิชัชน ีจาตกิวณิช ภรยิานายเกษม จาติกวณิช
อดตีผวูาการ กฟผ. (พ.ศ. ๒๕๑๒ - พ.ศ. ๒๕๓๖) ซึง่เคยเปนอดตีผวูาการไฟฟายนัฮี
คนที ่๒ เคยทำงานทีเ่ขือ่นภมูพิลและดแูลโรงไฟฟาพระนครเหนอื เลาวากระแสไฟฟา
จากสองทีน่ีจ้ะมลีกัษณะเฉพาะเวลาเกดิขดัของ

"สมยักอนไฟดบับอย จงึมกีารติดตามงานอยางตอเนือ่ง...คณุเกษม
บอกฉนัวา ถาไฟฟาดับพรบึ แสดงวาเกดิจากระบบผลติไฟฟาของการไฟฟา
ยนัฮทีีบ่างกรวย แตถากะพรบิ ๆ  กอนดบั นัน้มาจากระบบการไฟฟาสวน
ภมูภิาค(รวมเข่ือนภมูพิล) ทกุครัง้ทีไ่ฟดบัทกุคนจะตองไปชวยกนัทีห่นางาน
กลางคนืบางคนยงันงุกางเกงแพรไปทีโ่รงไฟฟาบางกรวยเพราะรบีดวน
ใสกางเกงสวมทบักางเกงแพรไปกม็ ีการไปทำงานกนัทีโ่รงไฟฟาสมยันัน้
ตองนำขาวใสปนโตไปกนิ เพราะเมือ่กอนทีน่ัน่ไมมอีะไรขาย"

คำอธบิายนีแ้สดงใหเหน็ชดัเจนวาระบบพลงังานไฟฟาของสองโรงไฟฟาสมัพนัธกนั
อยางเหน็ไดชดั และถอืวาเปนยคุทีค่วามมัน่คงทางดานพลงังานของประเทศนัน้สวนหนึง่
ฝากเอาไวกับโรงไฟฟาพลังน้ำ

๑๕๖



การไฟฟายันฮี ยังขยายขอบเขตไปรับผิดชอบโรงไฟฟาประจำเขื่อนอื่น ๆ
เชน เข่ือนแมงดัสมบรูณชล จงัหวดัเชียงใหม ทีผ่ลติไฟฟาได ๙ เมกะวตัต โดยได
ทดลองตดิตัง้เครือ่งกำเนดิไฟฟาขนาดเลก็เพ่ือใชน้ำทีถ่กูระบายโดยเปลาประโยชน
บางสวนมาผลติไฟฟานอกเหนอืจากน้ำทีไ่หลผานกงัหนักำเนดิไฟฟา ๒ เครือ่งเดมิ
ทำใหไดกำลงัผลติทัง้หมด ๔๐๐ กโิลวตัต ไดไฟฟาปละลานหนวย นอกจากนีย้งัติด
ตัง้ระบบควบคมุระยะไกลโดยความรวมมือจาก HEPCO ผผูลติไฟฟาจากญีป่นุที่
เขือ่นแมงดัและโรงไฟฟาบานขนุกลาง โรงไฟฟาบานยาง เพือ่ใหทำงานสอดคลอง
ประสานกนัอยางเหมาะสม

โรงไฟฟาบานยาง จังหวัดเชียงใหม เปนโรงไฟฟาขนาดเล็กตามแนว
พระราชดำรแิหงแรกของไทย ตดิตัง้เครือ่งกำเนดิไฟฟา ๑๒.๕ กโิลวตัต ๑ เครือ่ง
จายไฟใหโรงงานหลวงที ่ ๑ (ฝาง) และประชาชนทีอ่ยใูกลเคยีง (ตอมาโรงไฟฟา
แหงนี้ เสียหายจากพายุชางสารใน พ.ศ. ๒๕๔๙ กฟผ. จึงปรับปรุงโรงไฟฟานี้
เปนพิพิธภัณฑมีชีวิต คือเดินเครื่องจายกระแสไฟฟาและนำเสนอนิทรรศการใน
โรงไฟฟาไปพรอมกนั)

ใน พ.ศ. ๒๕๑๒ มกีารรวมการไฟฟายนัฮแีละการลกิไนต หนวยงานภายใต
กรมชลประทาน ไปรวมกบัการไฟฟาภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื และจดัต้ังเปนองคกร
ขึน้ใหมในชือ่ การไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย (กฟผ.) มฐีานะเปนรฐัวิสาหกจิ
บรหิารงานเปนอสิระจากรฐับาล มภีารกจิจัดหาเชือ้เพลงิและผลติไฟฟา

ในชวงที ่กฟผ. ถอืกำเนดินีเ้องทีเ่ขือ่นภมูพิลตดิตัง้เครือ่งกำเนดิไฟฟาตวัที ่๖

ใน พ.ศ. ๒๕๑๒
มกีารรวมการไฟฟายนัฮี

และการลกิไนต
หนวยงานภายใต

กรมชลประทาน

๑๕๗

ไปรวมกับการไฟฟาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
จัดตั้งเปนองคกรขึ้นใหมในช่ือ

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)
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ความเปลีย่นแปลง
คณุวรีะวฒัน ชลายน อดตีผวูาการการไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย คนที ่๖ พ.ศ. ๒๕๔๐ - พ.ศ. ๒๕๔๓

เลาวา การทำงานในชวงทศวรรษแรก ๆ ของบุคลากรที่ดูแลเขื่อนภูมิพลนั้นนาสนใจ ดวยเปนเครื่อง
กำเนดิไฟฟาพลงัน้ำขนาด ๗๐ เมกะวตัต ซึง่ใหญทีส่ดุเทาทีม่ใีนยคุนัน้

"ตวักงัหนัผลติไฟฟาซือ้จากญีป่นุ เครือ่งกำเนดิไฟฟาซือ้จากเยอรมน ีการดแูลเครือ่ง
เหลานีเ้ปนการทำงานแบบ on the job training คอืปฏบิตังิานพรอมเรยีนรไูปดวย"

นัน่หมายถงึบคุลากร กฟผ. ตองลองผดิลองถกูหาประสบการณดวยตวัเองในสนามการทำงานจรงิ

นอกเหนือจาก กฟผ. ที่มีเข่ือนภูมิพลเปนเรือธงในการผลิตไฟฟา การผลิตไฟฟาในพื้นที่อื่น ๆ
ทั้งประเทศมีการใหสัมปทานผลิตไฟฟากับผูผลิตเอกชนอยู ๗๐ ราย สวน กฟภ. มีโรงไฟฟาที่ใช
เช้ือเพลงิน้ำมันดเีซลขนาดเลก็ภายใตการดูแลราว ๓๕๐ แหงทัว่ประเทศ

ตอมา กฟผ. ยังติดต้ังเครื่องผลิตไฟฟากังหันแกสเพิ่มเติมที่บางกะป บางกอกนอย (กรุงเทพฯ)
และพระนครใต (สมุทรปราการ) แตดวยความตองการพลังงานไฟฟายังคงเพิ่มตามอัตราการเติบโต
ทางเศรษฐกจิทีเ่พิม่สงูในทศวรรษที ่๒๕๑๐ กฟผ. จงึตองจดัหาแหลงเชือ้เพลงิ สรางโรงไฟฟาเพิม่เตมิ
วางแผนสรางโรงไฟฟาใหม และกลบัไปพฒันาแหลงผลติไฟฟาเดมิ เชน ขยายหนวยผลติไฟฟาทีโ่รงไฟฟา
แมเมาะ จงัหวดัลำปาง สรางโรงไฟฟาพลงัน้ำทีเ่ขือ่นสริกิติิ ์จงัหวัดอตุรดติถ เขือ่นศรนีครนิทร จงัหวดั
กาญจนบุรี และเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา สวนโรงไฟฟาแหงอื่นนั้นสวนมากยังคงใชน้ำมันเตาเปน
เชือ้เพลงิหลกั

ทวาตัง้แต พ.ศ. ๒๕๑๔ - พ.ศ. ๒๕๒๕ ราคาน้ำมนัโลกเพิม่ข้ึนกวา ๑๐ เทา คอืจากลติรละ ๔๐ สตางค
เปนลติรละ ๔ บาท สงผลโดยตรงกบัตนทนุการผลติไฟฟา เนือ่งจากในเวลานัน้ใชน้ำมันเตาผลติไฟฟา
คดิเปนสดัสวนถงึรอยละ ๗๐

๑๕๘



ในความเปนจรงิการเปลีย่นแปลงนีด้ำเนนิ
มาพกัหนึง่แลวทัว่โลก ไฟฟาพลงัน้ำถงึแมจะเปน
พลงังานสะอาดแตกไ็มอาจครอบคลมุความตอง
การพลงังานไฟฟาทีเ่ติบโตขึน้อยางรวดเร็วตาม
พัฒนาการทางเศรษฐกิจที่เพ่ิมข้ึนตลอดเวลา
ไดทนั  สวนเชือ้เพลงิฟอสซลิอยางน้ำมนันัน้กม็ี
ราคาเพิม่ขึน้เรือ่ย ๆ เนือ่งจากเปนทรพัยากรที่
ใชแลวหมดไป ทั้งยังตองการการลงทุนในการ
สำรวจและผลติจำนวนมาก

แตตอนนั้นเองก็เกิดการคนพบกาซธรรมชาติในอาวไทย กลายเปนทางออกอันสดใสของการแกปญหาเรื่อง
น้ำมันเตามีราคาแพง จนมีคำกลาวติดปากวาตอไปไทยจะ "โชติชวงชัชวาล" ดั่งการใชกาซธรรมชาติเผาไหมใน
การผลติไฟฟา

เม่ือคนพบกาซธรรมชาต ิกฟผ. ไดเปนผรูเิร่ิมรับซือ้กาซทัง้หมดทีข่ดุไดในอาวไทยจาก ปตท. โดยสงมาผลติไฟฟา
ทีโ่รงไฟฟากังหนักาซบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา  นอกจากนีย้งัปรบัปรงุโรงไฟฟาพระนครใตใหใชกาซธรรมชาติ
เปนเชือ้เพลงิผลติไฟฟา และสรางโรงไฟฟากาซธรรมชาตทิีร่ะยองเพือ่เพิม่เตมิศกัยภาพการผลติไฟฟาจากกาซธรรมชาติ

ตอมายังคนพบแหลงกาซธรรมชาติที่แหลงน้ำพอง จังหวัดขอนแกน พบแหลงน้ำมันและกาซธรรมชาติที่
ลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ทำใหมีการกอสรางโรงไฟฟาที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงเพ่ิมมากขึ้น
กฟผ. ยังเพ่ิมการผลิตไฟฟาจากแหลงถานหินแมเมาะ จังหวัดลำปาง เพ่ิมเครื่องกำเนิดไฟฟาจาก ๒ เปน
๑๓ เครือ่ง  สรางเขือ่นเขาแหลม จงัหวดักาญจนบรุ ีเพิม่ศกัยภาพแหลงผลติไฟฟาเดิมทีเ่ขือ่นแมงดั จงัหวดัเชียงใหม
เขือ่นรชัชประภา จงัหวดัสรุาษฎรธานี

ทศวรรษที ่๒๕๒๐ - ๒๕๓๐ เช้ือเพลงิหลกัในการผลติไฟฟาจึงคอย ๆ เปลีย่นจากน้ำมันเตาและโรงไฟฟาพลงั
น้ำมาเปนกาซธรรมชาติ

๑๕๙
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ปรบัปรงุศกัยภาพการผลติไฟฟา
แมจะมีกาซธรรมชาติเขามาทดแทนน้ำมันเตา โรงไฟฟาพลังน้ำเข่ือนภูมิพลก็ยังคงทำหนาที่ใน

ฐานะแหลงผลติไฟฟาทีจ่ะชวยลดการพึง่พาเชือ้เพลงิฟอสซลิ

ขณะทีเ่ปาหมายของ กฟผ. ในการสรางโรงไฟฟาในระยะถดัมานัน้ การสรางเขือ่นเปนโครงการ
ทีท่ำไดยากขึน้ เนือ่งจากมคีาใชจายการกอสรางสงู สรางผลกระทบดานสิง่แวดลอม โดยเฉพาะการกกั
เกบ็น้ำทีต่องทวมทำลายทรพัยากรปาไมจำนวนมาก นอกจากนีย้งัตองคำนงึถงึความคมุคาเมือ่เทยีบกบั
ผลกระทบตอสิง่แวดลอมทีเ่กิดข้ึนภายหลงัการสรางเข่ือนอกีดวย

เม่ือการสรางเข่ือนใหมยากลำบาก กฟผ. จงึพยายามพฒันาศกัยภาพการผลติไฟฟาในเข่ือนทีม่อียู
เชน ตดิตัง้เครือ่งกำเนดิไฟฟาแบบสบูกลบัทีเ่ขือ่นศรนีครนิทร จงัหวดักาญจนบรุ ีและเขือ่นลำตะคอง
จงัหวดันครราชสมีา ทำใหการใชน้ำคมุคามากข้ึน

ตลอดระยะเวลานี ้เขือ่นภมูพิลไดรบัการปรบัปรงุศกัยภาพผลติไฟฟามาตลอด ไมวาจะเปนการตดิ
ตัง้เครือ่งกำเนดิไฟฟาจนครบ ๘ ตวัตามทีอ่อกแบบไวตัง้แตตน โดยระหวาง พ.ศ. ๒๕๐๗ - พ.ศ. ๒๕๑๒
ตดิตัง้เครือ่งกำเนดิไฟฟาตวัที ่๑ - ๖ พ.ศ. ๒๕๒๓ - พ.ศ. ๒๕๒๕ ตดิตัง้เครือ่งกำเนดิไฟฟาตวัที ่๗
พ.ศ. ๒๕๓๕ - พ.ศ. ๒๕๓๙ ตดิต้ังเครือ่งกำเนดิไฟฟาตัวที ่๘ ซึง่เปน "เครือ่งกำเนดิไฟฟาแบบสบูกลบั"

ภายหลงัการปรบัปรงุเครือ่งกำเนดิไฟฟาทัง้หมดทำใหกำลงัผลติรวมลาสดุอยทูี ่๗๗๙.๒ เมกะวตัต

เมือ่การสรางเขือ่นใหมยากลำบาก
กฟผ. จึงพยายามพัฒนาศักยภาพ
การผลิตไฟฟาในเขื่อนที่มีอยู

๑๖๐



พลงัน้ำแบบสบูกลบั
เครื่องกำเนิดไฟฟาพลังน้ำแบบสูบกลับของเขื่อนภูมิพลนั้น

ทำงานในสองลกัษณะ ลกัษณะแรกเหมอืนเครือ่งกำเนดิไฟฟาพลงั
น้ำในเขือ่นภมูพิลเครือ่งอืน่ คอืปลอยใหกระแสน้ำไหลผานกงัหนั
หมุนเครื่องกำเนิดไฟฟาแลวสงกระแสไฟฟาเขาสูระบบ ระบบนี้
ทำงานในชวงทีม่คีวามตองการกระแสไฟฟามากและมกีารปลอย
น้ำจากอางเกบ็น้ำจำนวนมากใหไหลผานกงัหนัของเครือ่งกำเนดิ
ไฟฟา

ลกัษณะทีส่อง ระบบสบูกลบัจะสบูน้ำทีป่ลอยลงไปทายเขือ่น
กลับขึ้นมาในอางเก็บน้ำอีกครั้ง เพ่ือกักไวหมุนกังหันผลิตไฟฟา
ในระยะตอไป โดยใชพลงังานจากโรงไฟฟาแหงอืน่ในชวงทีค่วาม
ตองการใชไฟฟาต่ำ นับเปนการใชทรัพยากรน้ำอยางคุมคาและ
ดงึกระแสไฟฟาในชวงทีม่กีารใชงานนอยมาใชไมใหสญูไปโดยเปลา
ประโยชน

การติดต้ังระบบสูบกลับสงผลใหตองสราง "เขื่อนแมปง
ตอนลาง" แลวเสรจ็ใน พ.ศ. ๒๕๓๙ อนัเปนปเดยีวกับทีเ่ริม่เดนิ
เครือ่งกำเนดิไฟฟาเครือ่งที ่๘ เข่ือนแมปงตอนลางทำหนาทีก่กัน้ำ
ใหไดมากพอทีจ่ะสบูกลบัขึน้ไปเหนอืเขือ่นภมูพิลอกีครัง้ โดยสราง
อยหูางทายเขือ่นภมูพิลไป ๕ กโิลเมตร กกัน้ำได ๔.๗ ลานลกูบาศก
เมตร และเครือ่งกำเนดิไฟฟาเครือ่งที ่๘ จะสบูน้ำกลบัไดมากทีส่ดุ
๓.๕ ลานลกูบาศกเมตร

๑๖๑
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I เขือ่นแมปงตอนลาง ถกูออกแบบใหมบีานประตรูะบายน้ำเปดปด สรางกัน้ลำน้ำปง
ทางทายเขือ่นภมูพิล เพือ่ใชกกัเกบ็น้ำแลวสบูกลบัไปใชผลติไฟฟาอกีครัง้

๑๖๒



ความตองการไฟฟาท่ีเพิม่ข้ึนเรือ่ย ๆ
ถงึตอนนี ้ระบบสายสงไฟฟาแรงสงูทีร่เิริม่มาพรอมการสรางเขือ่นภมูพิลกไ็ดรบัการขยายใหเชือ่มกนั

ทัง้ประเทศดวยสายไฟขนาด ๑๑๕ กโิลโวลต ๒๓๐ กโิลโวลต โดยเฉพาะสายไฟฟาขนาด ๕๐๐ กโิลโวลต
เปนสายสงแรงดันสูงที่สุดที่ใชเชื่อมระหวางโรงไฟฟาแมเมาะ-ลำปาง-กรุงเทพฯ เปนระยะทาง ๕๕๐
กโิลเมตร สรางแลวเสรจ็ใน พ.ศ. ๒๕๒๕ สาย ๕๐๐ กโิลโวลตนี ้ตอมายงัขยายไปทัว่ประเทศและเชือ่มกบั
ระบบไฟฟาประเทศเพือ่นบานคอื ลาว บรเิวณจงัหวดัหนองคาย นครพนม มกุดาหาร และอบุลราชธานี
เชือ่มกบัมาเลเซยีทีอ่ำเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา

ทวาความตองการใชไฟฟากย็งัเพ่ิมขึน้เรือ่ย ๆ   อกีทัง้ตัง้แตตนทศวรรษ ๒๕๓๐ เปนตนมา โครงการ
สรางเข่ือนในประเทศแทบทกุโครงการถกูตอตาน ขณะทีก่ารหนัไปหาแหลงพลงังานอยางกาซธรรมชาติ
กล็ำบากขึน้เรือ่ย ๆ เนือ่งจากแหลงกาซในอาวไทยนัน้ลดลงและมแีนวโนมจะหมดไปในอนาคต

อยางไรก็ตาม การเติบโตทางเศรษฐกิจในทศวรรษ ๒๕๓๐ ทำใหปริมาณสำรองไฟฟาลดต่ำลง
ทำให กฟผ. ตองวางแผนสรางโรงไฟฟาใหมเพ่ิมข้ึนโดยอาศยักาซธรรมชาตเิปนเชือ้เพลงิ นอกเหนอืจาก
การปรบัปรงุประสทิธภิาพโรงไฟฟาพลงัน้ำทีม่อียเูดิม

รวมทัง้คอืการสรางโรงไฟฟาราชบรุเีพ่ือนำเขากาซธรรมชาตจิากพมา

ในภาพรวม กำลงัผลติไฟฟาของไทยนัน้สงูเกิน ๑๐,๐๐๐ เมกะวตัตตัง้แต พ.ศ. ๒๕๓๕ อยางไรกต็าม
อัตราการเติบโตนี้ลดลงใน พ.ศ. ๒๕๔๐ เนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจ ภายหลังเมื่อเศรษฐกิจเร่ิมฟน
ความตองการไฟฟาก็กลบัมาเพิม่ข้ึนอกีแมจะไมไดเพ่ิมในอตัรารวดเรว็เหมอืนในทศวรรษ ๒๕๓๐ กต็าม

ตลอดทศวรรษ ๒๕๕๐ ทีผ่านมา เขือ่นภมูพิลยงัคงทำหนาทีแ่หลงไฟฟาพลงัน้ำทีเ่สรมิความมัน่คง
ของระบบไฟฟา โดยเฉพาะในเวลาที่การสงกาซธรรมชาติจากพมาและอาวไทยสะดุดจากการปดซอม
แทนเจาะกลางทะเล

ถึงขณะนี้เขื่อนภูมิพลยังคงทำหนาที่ผลิตพลังงานไฟฟา ระบายนํ้าเพื่อกิจกรรมการชลประทาน
ทัง้ในฤดฝูนและฤดแูลง และการเกบ็กกันํา้เพือ่บรรเทาอทุกภยั อยางเขมแขง็ไมเปลีย่นแปลง

๑๖๓
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การชลประทาน
การเกบ็กกัน้ำในเขือ่นภมูพิลเริม่ตนขึน้ตัง้แต พ.ศ. ๒๕๐๕ และเมือ่เขือ่นเปดใชงานอยางเปนทางการใน พ.ศ. ๒๕๐๗ นัน้

ปรมิาณน้ำในเขือ่นภมูพิลทีก่กัเก็บไวกม็ถีงึ ๗,๑๘๐ ลานลกูบาศกเมตร จากความจสุงูสดุ ๑๓,๔๖๒ ลานลกูบาศกเมตร

เข่ือนภูมิพลไดรับการกำหนดวาจะสามารถเก็บกักน้ำใชการได ๙,๖๖๒ ลานลูกบาศกเมตร (มีน้ำตายกนเขื่อน - dead
storage ที ่๓,๘๐๐ ลานลกูบาศกเมตร) และเพิม่ผลผลติตอไรในนาขาวจาก ๑๐๐-๒๕๐ กโิลกรมัเปน ๓๕๐ กโิลกรมัตอไร  ในฤดู
ฝนสามารถสงน้ำใหแกเกษตรกรในลุมน้ำปงที่ทำนาปครอบคลุมพ้ืนที่ ๑.๕ ลานไร ทำใหไดขาวเปลือกอยางนอย ๖ แสนตัน
คดิเปนมลูคา ๕๐๐ ลานบาท มลูคานีค้ำนวณจากราคาขาวในสมยัทศวรรษ ๒๕๐๐ ซึง่มีราคาตนัละ ๘๐๐ บาท สวนในฤดแูลง
สามารถทำนาปรงัไดราว ๕ แสนไร สรางผลผลติไดมากกวาปรกตริาว ๕ แสนตนั

ทีส่ำคญั เขือ่นภมูพิลถอืเปนหนึง่ในเครือ่งมอืการบรหิารจดัการน้ำในลมุน้ำภาคเหนอืและภาคกลางของประเทศไทยรวมกบั
เขื่อนสิริกิติ และเขื่อนอื่น ๆ โดยเฉพาะเขื่อนเจาพระยา เปนเขื่อนทดนํ้าขนาดใหญ ซึ่งทำหนาที่ชะลอน้ำในแมน้ำเจาพระยา
กอนลงไปยงัทงุราบภาคกลาง และแจกจายน้ำไปยงัพืน้ทีเ่กษตรประมาณ ๒ ลานไร

เขือ่นเจาพระยาตัง้ปดกัน้ลำน้ำเจาพระยาในอำเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท สรางเสรจ็ตัง้แตป พ.ศ. ๒๕๐๐ เพือ่เพิม่พืน้ที่
เพาะปลูกขาวในที่ราบลุมแมน้ำเจาพระยาที่เดิมตองพึ่งพิงฝนตามฤดูกาลเปนหลัก มีลักษณะเปนเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ทดน้ำขนาดใหญทีท่ำหนาทีท่ดน้ำสงใหพืน้ทีก่ารเกษตรผานลำน้ำ ๕ สาย คอื แมน้ำนอย แมน้ำทาจนี คลองมะขามเฒา-อทูอง
คลองชยันาท-ปาสกั และคลองชยันาท-อยธุยา ผลติไฟฟาใหกบัชยันาทและผลกัดันน้ำเคม็ทีจ่ะรกุจากอาวไทยเขามาในทีร่าบลมุ
ภาคกลางโดยมอีตัราการระบายน้ำสงูสดุ ๓,๓๐๐ ลกูบาศกเมตรตอวนิาท ีแตควบคมุใหไมเกิน ๒,๕๐๐ ลกูบาศกเมตรตอวนิาที
เพือ่ปองกนัน้ำทวมพ้ืนทีล่มุต่ำในเขตทีร่าบลมุแมน้ำเจาพระยาตอนลาง

การชลประทาน
และการบริหารจัดการน้ำ

๑๖๕
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ภูมิพล คู สริกิติิ์
เขือ่นภูมิพลยงัประสานการกักเกบ็นำ้กบัเข่ือนสริิกิติ์ (เข่ือนทาปลา) เข่ือนดนิขนาดใหญที่สุดในประเทศ 

ไทยซึง่ต้ังอยทูี่อาํเภอทาปลา จังหวัดอุตรดติถ เดมิมีชื่อวา "เข่ือนผาซอม" กอนจะไดรับพระบรมราชานุญาต 

ใหเชิญพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจาสิรกิติิ ์พระบรมราชินนีาถ ในรัชกาลท่ี ๙ มาใชเปนช่ือเขือ่นใน 

พ.ศ. ๒๕๑๑ ทั้งน้ี สมเดจ็พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรชักาลที ่๙ ไดเสด็จฯไปทรงวางศิลา

ฤกษในวันที ่ ๒๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๑๔ สวนการกอสรางแลวเสร็จใน พ.ศ. ๒๕๑๗ และพระบาทสมเด็จ 

พระเจาอยูหวัฯ รัชกาลท่ี ๙ ไดเสด็จฯไปทรงเปดเข่ือนอยางเปนทางการใน พ.ศ. ๒๕๒๐ จากน้ัน

กรมชลประทานไดมอบ เข่ือนให กฟผ. บริหารจัดการ

เขือ่นสริกิติิท์ำใหเกดิโครงการตอเนือ่ง คอืการสรางสายไฟฟาแรงสงู ๑๑๕ กโิลโวลตไปยงัตวัจงัหวดั
อตุรดิตถ สรางสายไฟฟาแรงสงู ๒๓๐ กโิลโวลตไปยงัพิษณโุลก  ตดิต้ังเครือ่งกำเนดิไฟฟาในโรงงานไฟฟา
ทายเขือ่นสามชดุ รวมกำลงัผลติ ๓.๗๕ แสนกโิลวตัต และปจจุบนัมกีำลงัผลติ ๕ แสนกโิลวตัต

๑๖๖



เขือ่นสริกิติิส์รางกัน้แมน้ำนาน ตนน้ำสำคญัสายหนึง่ของแมน้ำเจาพระยา  ดวยความยาวถงึ ๖๑๕ กโิลเมตร
จงึถอืวาแมน้ำนานมคีวามยาวทีส่ดุเม่ือเทยีบกบัตนน้ำสีส่ายของแมน้ำเจาพระยา ครอบคลมุพืน้ทีล่มุน้ำ ๓๓,๑๓๐
ตารางกโิลเมตร โดยกอนหนาจะมเีข่ือนสริกิติิ ์มกัเกิดเหตกุารณน้ำทวมข้ึนบอยครัง้ เข่ือนสริกิติิจ์งึสรางข้ึน
เพือ่กกัเกบ็น้ำและผลติไฟฟา

เขือ่นสริกิติิไ์ดประสานกบัเขือ่นภมูพิลในการปลอยน้ำในฤดฝูนและฤดแูลงตามทีต่กลงไวกบักรมชลประทาน
เพ่ือสงน้ำสำหรบัการเกษตรและอปุโภคบรโิภค การบรรเทาอทุกภยัในชวงน้ำหลาก รวมทัง้การประปานครหลวง
รกัษาระบบนเิวศและผลกัดันน้ำเคม็ปากแมน้ำเจาพระยา

หลงัมีเข่ือนภมูพิล เกษตรกรในทีร่าบลมุภาคกลางสามารถทำนาไดมากกวา ๒ ครัง้ตอป ทำใหผลผลติ
ทางการเกษตรในพืน้ทีช่ลประทานเพิม่มากข้ึน จนกลาวไดวาระบบการเกษตรของไทยเปลีย่นโฉมหนาไปดวย
การวางระบบชลประทานทีม่เีขือ่นภมูพิลเปนกำลงัสำคญัรวมกบัเขือ่นอืน่ ๆ

แมน้ำนานมีความยาวที่สุด
เมือ่เทยีบกบัตนน้ำส่ีสายของแมน้ำเจาพระยา

ครอบคลุมพ้ืนท่ีลุมน้ำ ๓๓,๑๓๐ ตารางกิโลเมตร
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การบรหิารจดัการน้ำในเขือ่นภมูพิล
โดยปรกติแลวเข่ือนภูมิพลมีหลักการบริหารจัดการน้ำอยางไร อาจสรุปไดจากสิ่งที่ นายกำธร ทิกามล

อดตีผอูำนวยการเขือ่นภมูพิล คนที ่๑๑ อธบิายไว

"การบรหิารจดัการน้ำในอางเก็บน้ำ มหีลกัการควบคมุโดยดจูากเสนกราฟแสดงคาระดบัน้ำใน
อางเทยีบกบัเสนกราฟของระดบัน้ำควบคมุทีไ่ดกำหนดเอาไวกอนแลวเรยีกวาเสน Rule Curve ซึง่
จะมอีย ู๒ เสน คอืเสนควบคมุระดบับน เรียกวา Upper Rule Curve และเสนควบคมุระดบัลาง
เรียกวา Lower Rule Curve"

"ตามปรกตจิะรกัษาระดบัน้ำในอางใหอยใูนชวงระหวางเสนทัง้สอง ถาระดบัน้ำมคีาสงูเกนิกวา
คา Upper Rule Curve จะตองเรงระบายน้ำใหมากข้ึน เพ่ือรกัษาระดบัน้ำใหคงอยใูนชวงดังกลาว
แตถาระดบัน้ำมแีนวโนมทีล่ดลงจนต่ำเกินกวาคา Lower Rule Curve แลว จงึจะลดการระบายน้ำ
ลงเพือ่สงวนรกัษาน้ำสำหรบัใชในการอปุโภคบรโิภคเทาทีจ่ำเปนใหไดตลอดชวงระยะหนาแลงจนกวา
จะยางเขาสฤูดูฝนทีเ่ร่ิมมีปรมิาณน้ำไหลเขามาเตมิจากฝนทีต่กลงมาในพืน้ทีร่บัน้ำ"

ระดบัน้ำทีล่ดต่ำสดุจนไมสามารถปลอยไดคอื Dead Storage ซึง่ตองรกัษาน้ำไวเพือ่ความมัน่คงของตวัเข่ือน

ทัง้นีค้ณุกำธรบอกวา การบรหิารจดัการน้ำของเขือ่นภมูพิล ในสวนของการผลติไฟฟานัน้ดำเนนิการภายใต
ศนูยควบคมุระบบกำลงัไฟฟาแหงชาต ิซึง่รับแผนมาจาก "คณะกรรมการกำกบัดแูลบรหิารจดัการน้ำ" ของประเทศ
ทีม่ตีวัแทนจากหลายหนวยงาน รวมทัง้ กฟผ. ทีบ่รหิารเขือ่นภมูพิล โดยมกีารกำหนดแผนเปนรายเดอืนและรายป

สวนการบรหิารจดัการน้ำในภาพรวมนัน้ จะมคีณะกรรมการบรหิารจดัการน้ำระดบัชาตปิระกอบดวยคณะทำ
งาน ๓ คณะคอื คณะทำงานวางแผนเพาะปลกูพืชฤดูแลง คณะอนกุรรมการตดิตามและวเิคราะหแนวโนมสถานการณ
น้ำ และคณะทำงานจดัทำแผนบรหิารจดัการเขือ่นเกบ็น้ำหลกัและแผนจดัการบรหิารน้ำของประเทศเพือ่พจิารณา
ในดานอืน่ ๆ นอกจากการผลติกระแสไฟฟา

ทัง้นี ้กฟผ. เขารวมในกรรมการชดุที ่๑ และ ๒  โดย กฟผ. บรหิารจดัการน้ำตาม "กระบวนการบรหิารจดัการน้ำ
กฟผ. แผนปฏบิตักิารสำหรบัเขือ่นตาง ๆ  สงักดั ชฟน.(ผชูวยผวูาการพลงัน้ำ)" เพือ่ใหอยใูนเกณฑระดบัน้ำทีก่ำหนด
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ความทาทายในภาวะวิกฤต
โดยทัว่ไปเขือ่นภมูพิลสามารถเกบ็กกัน้ำไดเตม็ที ่๑๓,๔๖๒ ลานลกูบาศกเมตร และระบายน้ำ

ไดถงึ ๙,๖๖๒ ลานลกูบาศกเมตร แตละประบายน้ำในชวงฤดแูลงเฉลีย่ ๕,๘๐๐ ลานลกูบาศกเมตร

อยางไรกต็าม สภาพภมูอิากาศและสถานการณน้ำแตละปมกัจะผนัผวนเกนิกวาคาดการณ
บางครัง้เกิดการกักเก็บจนเตม็ความจรุะดบัสงูสดุ บางปน้ำอาจลดลงไปจนอยรูะดบัต่ำสดุ  ในรอบ
๕๐ ปทีผ่านมา กรณนี้ำเต็มความจเุข่ือนภมูพิลจนตองระบายผานประตนู้ำลนนัน้เกดิข้ึนสามครัง้
คือ พ.ศ. ๒๕๑๘, พ.ศ. ๒๕๔๕ และ พ.ศ. ๒๕๕๔ สวนปที่น้ำลดลงจนอยูในระดับระบายน้ำ
ไมไดคอื พ.ศ. ๒๕๓๕

ในฤดฝูน คณะอนกุรรมการติดตามและวเิคราะหแนวโนมสถานการณน้ำ ซึง่กรมชลประทาน
เปนประธานและเลขานกุาร หนวยงานอืน่ ๆ ทีเ่ก่ียวของเปนอนกุรรมการ ปจจุบนัมสีำนกังาน
อยูที่ อาคารศูนยปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (Smart Water Operation Center : SWOC)
กรมชลประทาน ถนนสามเสน จะทำหนาที่ดูแลหลักเกณฑการจัดการน้ำในเขื่อนภูมิพล
เพือ่วางแผนรายสปัดาห

ความทาทายของการบริหารจัดการน้ำคือตองคำนึงถึงสถานการณและผูมีสวนไดสวนเสีย
ทัง้เหนอืน้ำและทายน้ำ เชน ถาหากกกัเก็บน้ำจนสงูกวาระดบั ๒๕๐ เมตร ร.ท.ก. จะมพีืน้ทีถ่กู
น้ำทวม แตถาปลอยน้ำมากเกนิไปกจ็ะสงผลกระทบกบัพืน้ทีร่าบลมุภาคกลางซึง่อาจเกดิน้ำทวมหนกั
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ทั้งนี้เข่ือนภูมิพลมีสถานีติดตามสถานการณน้ำสนามในลุมน้ำปง ๑๔ สถานี ลุมน้ำวัง
๒ สถาน ีโดยมสีถานหีลกัทีต่วัเข่ือน ๑ แหง สถานเีหนอืเขือ่น ๖ แหง และสถานทีายเขือ่นอกี
๑๐ แหง เพ่ือวดัปรมิาณน้ำฝนและระดบัน้ำในแมน้ำปงสายหลกัและสาขา เชน หวยแมแจม
หวยแมตืน่  ขอมลูทีไ่ดจะนำมาทำแบบจำลองคณติศาสตร คำนวณปรมิาณน้ำไหลเขาเข่ือน�
ไหลออกทายเขือ่น พรอมกบัดปูรมิาณน้ำจากแมน้ำวงัทีไ่หลมาลงแมน้ำปงเพือ่ไมใหการปลอย
น้ำไปซ้ำเติมวิกฤติในพืน้ทีต่าง ๆ

การพิจารณาวาเกิดวิกฤติน้ำหลากหรือไม ดูไดจากปริมาณน้ำที่ไหลลงเขื่อน
หากมากกวา ๒๐๐ ลานลกูบาศกเมตรตอวนั และระดบัน้ำในเขือ่นสงูถงึระดบั ๒๕๕ เมตร
ร.ท.ก. ภาวะนี้ถือเปน "วิกฤติน้ำหลาก" จะมีการตั้งวอรรูมติดตามสถานการณรายวัน
เพือ่ระบายน้ำออกตามระดบัน้ำทีส่งูขึน้  บางครัง้อาจพจิารณาระบายน้ำมากกวา ๖๐ ลานลกูบาศก
เมตรตอวนั ผานทางประตรูะบายน้ำลน (spillway) ซึง่มากกวาปรมิาณน้ำทีร่ะบายผานเครือ่ง
กำเนดิไฟฟาทกุตัวของเขือ่น โดยกอนการระบายจะแจงเตอืนจงัหวดัในพืน้ทีท่ายเขือ่น เพ่ือเตรยีม
รบัมอืกบัระดบัน้ำทีจ่ะสงูขึน้อยางรวดเร็ว

ในฤดแูลงซึง่เริม่ระหวางเดอืนพฤศจกิายน - พฤษภาคม ปถดัไป คณะทำงานวางแผนพชื
เพาะปลกูในฤดแูลงจะทำหนาทีก่ำหนดหลกัเกณฑการจัดสรรน้ำ โดยพจิารณาน้ำตนทนุในเขือ่น
ทัว่ประเทศแลวนำมาประเมนิกอนจดัทำแผนจดัสรรและระบายน้ำให กฟผ. นำไปปรบัใหเหมาะ
กบัการผลติไฟฟา โดยตองนำสวนไดสวนเสยีของผทูีไ่ดรบัผลกระทบมาคำนวณดวย

หากในฤดแูลงเกิดสถานการณระดบัน้ำเก็บกกัอยทูี ่๕,๓๘๔.๖๔ ลานลกูบาศกเมตร หรอื
รอยละ ๔๐ ของความจเุข่ือน จะมนี้ำเหลอืปลอยไดเพียง ๑,๕๘๔.๖๔ ลานลกูบาศกเมตร และ
ถาฤดูแลงยงัมีอกีหลายเดอืน ถอืวาเปนภาวะเสีย่งขาดแคลนน้ำอปุโภคบรโิภค เจาหนาทีป่ระจำ
เขือ่นจะตองตดิตามสถานการณใกลชดิ
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แสดงขอมูลสำคัญในการบริหารจัดการน้ำเขื่อนภูมิพล

ระดับน้ำกักเก็บสูงสุด ๒๖๐.๐๐ ม.รทก.*
ปริมาณน้ำที่ระดับกักเก็บสูงสุด ๑๓,๔๖๒ ลาน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำที่สามารถระบายไดที่ระดับกักเก็บสูงสุด ๙,๖๖๒ ลาน ลบ.ม.
ระดับน้ำกักเก็บต่ำสุด ๒๑๓.๐๐ ม.รทก.*
ปริมาณน้ำที่ไมสามารถระบายไดที่ระดับต่ำสุด ๓,๘๐๐ ลาน ลบ.ม.
สถติปิรมิาณน้ำไหลเขาอางฯ ๔๙ ป เฉลีย่ปละ ๕,๘๐๐ ลาน ลบ.ม.
สถิติปริมาณน้ำระบายออกจากเขื่อน ๔๙ ป เฉลี่ยปละ ๕,๔๐๐ ลาน ลบ.ม.
อัตราการระบายน้ำผานเครื่องกำเนิดไฟฟาสูงสุด ๘๒๙ ลบ.ม./วินาที
อัตราการระบายนำ้ผานเขื่อนแมปงตอนลางสูงสุด ๓,๘๔๒ ลบ.ม./วินาที
อัตราการระบายน้ำผานประตูระบายน้ำลนสูงสุด ๖,๐๐๐ ลบ.ม./วินาที
*ม.รทก. คอื เมตรเทยีบระดบัน้ำทะเลปานกลาง

ขอมูลหลักการบริหารจัดการน้ำ

อางเกบ็น้ำเขือ่นภมูพิลสามารถรองรบัน้ำไดสงูสดุทีร่ะดบั ๒๖๐.๐๐ ม.รทก. คดิเปนปรมิาณน้ำ ๑๓,๔๖๒ ลาน ลบ.ม. แลวมปีรมิาณ
น้ำทีส่ามารถระบายเพือ่ใชตามความตองการไดสงูสดุถึง ๙,๖๖๒ ลาน ลบ.ม. ในแตละปสามารถกกัเก็บน้ำในชวงน้ำหลากแลวนำมาระบาย
ในชวงฤดแูลงไดประมาณ ๕,๘๐๐ ลาน ลบ.ม. ซึง่สนองความตองการใชน้ำในพืน้ทีล่มุน้ำปงตอเนือ่งในลมุน้ำเจาพระยาไดอยางครอบคลมุ
ดงัแสดงในตาราง

๑๗๒



สถิตกิารบรหิารจดัการน้ำเขือ่นภมูพิลทีน่าสนใจ

แมวาอางเกบ็น้ำเข่ือนภมูพิลสามารถรองรบัน้ำไดปรมิาณมาก แตสถานการณน้ำในแตละปมกัผันผวนเกนิกวาทีค่าดการณไวมาก
เปนเหตใุหในหลายปมนี้ำกกัเกบ็สงูจนเกนิระดบัสงูสดุ และในบางปทีเ่ปนปแลงระดบัน้ำลดลงไปถงึระดบัเกอืบถงึต่ำสดุ ดงัแสดงในตาราง

 พ.ศ.          ระดบัน้ำสงูสุด/ต่ำสดุ ปริมาณน้ำที่ระบายผานประตูน้ำลน หมายเหตุ
(ม.รทก.) (ลาน ลบ.ม.)

๒๕๐๗ ๒๕๓.๐๔ เร่ิมกักเก็บน้ำ
๒๕๑๘ ๒๖๐.๐๐ ๑๒๐.๓๗ ปน้ำมาก
๒๕๓๕ ๒๑๓.๕๔ ปน้ำแลง
๒๕๔๕ ๒๕๙.๙๕ ๑๙๕.๑๒ ปน้ำมาก
๒๕๔๙ ๒๕๙.๔๕ ปน้ำมาก
๒๕๕๔ ๒๕๙.๙๗ ๓๔๒.๔๘ ปน้ำมาก

กรณกีารบรหิารจดัการน้ำในสภาวะน้ำหลากนัน้ เม่ือแนวโนมของระดบัน้ำในอางเก็บน้ำเข่ือนภมูพิล เพ่ิมข้ึนสงูผิดปรกตแิละเขา
สรูะดบั + ๒๕๐ ม.รทก. จะมกีารตดิตามและวเิคราะหสถานการณน้ำอยางใกลชดิผานทาง war room การเฝาติดตามสถานการณน้ำ
รายวนั วเิคราะหน้ำไหลเขาอางโดยใชระบบสารสนเทศขอมลูโทรมาตรของเขือ่นภมูพิล ทีต่ดิต้ังสถานวีดัน้ำครอบคลมุพ้ืนทีส่ำคญัเหนอื
อางเก็บน้ำ การติดตามสภาพอากาศประจำวนั และคาดการณฝนตกในพืน้ที ่โดยสบืคนจากแหลงขอมลูในเวบ็ไซตของกรมอตุนุยิมวทิยา
ควบคูไปกับขอมูลของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องคกรมหาชน) แลวไดกำหนดแนวทางในการระบายน้ำโดย
พิจารณาจากระดับน้ำไหลเขาไวดังนี้

- ทีร่ะดบั ๒๕๖.๐ ม.รทก. ใหระบายน้ำรอยละ ๓๐ ของปรมิาณน้ำไหลเขา
- ทีร่ะดบั ๒๕๗.๐ ม.รทก. ใหระบายน้ำรอยละ ๕๐ ของปรมิาณน้ำไหลเขา
- ทีร่ะดบั ๒๕๘.๐ ม.รทก. ใหระบายน้ำรอยละ ๗๐ ของปรมิาณน้ำไหลเขา
- ทีร่ะดบั ๒๕๙.๕ ม.รทก. ใหระบายน้ำรอยละ ๑๐๐ ของปรมิาณน้ำไหลเขา

*ม.รทก. คอื เมตรเทยีบระดบัน้ำทะเลปานกลาง

๑๗๓



เขือ่นภมูพิล : กวาจะเปนวนันี้

เขื่อนภูมิพลกับวิกฤตน้ำทวมป ๒๕๕๔
เหตกุารณการระบายน้ำในภาวะวกิฤต ิหรอืการเกดิวกิฤตนิ้ำหลากครัง้ทีค่นจำไดมากทีส่ดุ คอื

ป ๒๕๕๔ เกดิน้ำทวมใหญเขตภาคเหนอืและภาคกลางของประเทศเมือ่มพีายโุซนรอนพดัเขาประเทศ
ไทยหลายลกูและเกดิฝนตกทัง้บรเิวณเหนอืเขือ่นและทายเขือ่น

คณุบญุอนิทร ชืน่ชวลติ อดตีผอูำนวยการเขือ่นภูมพิลคนที ่๑๓ เลาวา ในชวงทีเ่ขาดำรง
ตำแหนงนัน้ไดเผชญิกับหวงเวลาสำคญั คอื น้ำเตม็ความจเุขือ่นใน พ.ศ. ๒๕๔๙ และ พ.ศ. ๒๕๕๔
โดยใน พ.ศ. ๒๕๔๙ สามารถบรหิารจดัการใหเปนการระบายน้ำผานเครือ่งกำเนดิไฟฟา ไมตอง
ระบายผานประตูน้ำลนไดสำเร็จ ทำใหผลิตไฟฟาไดอยางเต็มที่ในชวงปลาย พ.ศ. ๒๕๔๙
แตสถานการณนัน้ตางไปใน พ.ศ. ๒๕๕๔

"ป ๒๕๕๔ มฝีนตกมาก หลายพืน้ทีข่องประเทศน้ำทวม กรมชลประทานและ
รฐับาลจงึขอมายงัเขือ่นภมูพิลใหหยดุระบายน้ำลงพืน้ทีท่ายน้ำ แตพอถงึเดอืนตลุาคม
เขือ่นภมูพิลมรีะดบัน้ำทีป่ระมาณ ๒๕๙ เมตร รทก. จากการตรวจสอบปรมิาณน้ำ
ทีจ่ะไหลลงอาง...พบวาปรมิาณน้ำทีไ่หลเขาอางเก็บนำ้มีจำนวนมาก คาดวาจะเหลอื
พืน้ทีร่องรบัน้ำไดอกีเพียง ๑๔๐ ลานลกูบาศกเมตร จงึทำใหตดัสนิใจขอเปดประตู
ระบายน้ำลนในวนัที ่๕ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เพราะถาระบายผานการเดนิเครือ่ง
(กำเนดิไฟฟา) เพยีงอยางเดยีวโดยการเดนิเครือ่งพรอมกนั จะระบายไดเพียง ๖๐
ลานลกูบาศกเมตรตอวนัเทานัน้

"กอนระบายน้ำไดมกีารตรวจสอบพืน้ทีท่ายน้ำ พบวาทวมหมด แตอำเภอบาน
ตาก ตวัจังหวดัตาก ยงัไมทวม จงึประสานงานกบันายสามารถ ลอยฟา ผวูาราชการ
จงัหวดัตากสมยันัน้ ใหชวยประชาสมัพันธใหชาวบานรบัทราบและเตรยีมความพรอม
หลงัจากนัน้วางแผนระบายน้ำในเวลาเทีย่งคนื เนือ่งจากน้ำมรีะยะเวลาเดนิทาง คอื
๘ ชัว่โมงจงึจะเดนิทางถงึอำเภอบานตาก ดงันัน้ ถาปลอยน้ำเทีย่งคนื น้ำจะถงึบาน
ตากตอนเชา ประชาชนสามารถเตรยีมตวัไดเพราะจะเหน็วาน้ำอยใูนระดบัใด"

๑๗๔ เขือ่นภมูพิล : กวาจะเปนวนันี้

หมายเหต ุ :
พ.ศ. ๒๕๕๔ เปนปทีม่ปีรมิาณนํา้ไหลเขาเข่ือนภมูพิล (inflow) สงูมากผิดปกต ิสงูกวาทกุ ๆ ป ตัง้แตสราง
เขื่อนมาคา inflow ในชวงต้ังแตวันที่ ๑ เมษายน จนถึง วันที่ ๑๕ มกราคม ของปถัดไป จากสถิติขอมูล
มีคาเฉลี่ยในชวง ๑๖ ป เพียง ๕,๕๖๒ ลานลูกบาศกเมตร แตใน พ.ศ. ๒๕๕๔ มีคาสูงถึง ๑๒,๗๑๖ ลาน
ลกูบาศกเมตร ซึง่ปรมิาณ inflow ทีส่งูมากนีม้าจาก อทิธพิลของ พายถุงึ ๔ ลกู ตัง้แตพายนุกเตน็ตนเดอืน
สิงหาคม อิทธิพลของรองความกดอากาศตํ่าที่พาดผานอยูนาน และที่สงผลกระทบมากที่สุดคือพายุ ๓ ลูก
ตดิกนั ( ไหถาง เนสาด และนาลแก ) ปลายเดอืนกนัยายน - ตนเดอืนตลุาคม ซึง่ทำใหม ี inflow ในชวงนี้
เกินกวาปรมิาตรวางในอางของเขือ่นภมูพิลทีเ่ตรยีมไวถงึ ๕,๐๐๐ ลานลกูบาศกเมตร



คณุบญุอนิทร ชืน่ชวลติ อธบิาย วาหลายครัง้เขือ่นภมูพิลตกเปนจำเลย ดวยความทีอ่ยใูกลขอมลูทีส่ดุ

อยางไรกต็าม เหตกุารณใน พ.ศ. ๒๕๕๔ ทำใหมโีครงการจดัหาและตดิตัง้ระบบโทรมาตรเขือ่นภมูพิลขึน้
เม่ือการตดิต้ังแลวเสรจ็เจาหนาทีส่ามารถตดิตามขอมลูทางอทุกวทิยาไดตลอดเวลา และเกดิการบรหิารจดัการ
น้ำในเขือ่นภมูพิลตามสถานการณจรงิอยางเหมาะสม โดยมกีารวเิคราะหปรมิาณน้ำทัง้บรเิวณเหนอืเขือ่นและ
ทายเขือ่น ตดิต้ังสถานสีนามกระจายไปทัว่ลมุน้ำและเชือ่มขอมลูกบัหนวยงานอืน่เพือ่การบรหิารจดัการน้ำอยาง
รอบดานมากขึน้

คุณกำธร ทกิามล อดตีผอูำนวยการเขือ่นภมูพิล คนที ่๑๑ อธบิายการปลอยน้ำลนทีเ่กิดข้ึนไมกีค่รัง้ไววา

"ก็ตองเปนผูคอยเก็บและจัดเตรียมขอมูลใหหนวยงานที่เกี่ยวของนำไปใช บอยครั้งที่ถูก
เขาใจจากสงัคม รวมถงึสือ่มวลชนทัง้ในทองถิน่และสวนกลางวาเปนผสูรางปญหา"

"แทจรงิแลวไมมใีครตองการใหเกดิเหตกุารณแบบนัน้  ทีส่ำคญัคือไมคมุคาทีจ่ะทำ เนือ่ง
จากเปนการปลอยน้ำโดยไมผานกงัหนัน้ำทีจ่ะไปหมนุเครือ่งกำเนดิไฟฟาแลวไดพลงังานไฟฟา
กลบัคนืมา  นัน่หมายถงึการสญูเสยีโอกาสผลติไฟฟาไปอยางนาเสยีดาย แตดวยสถานการณ
บงัคบัใหตองทำเพือ่รกัษาความมัน่คงปลอดภยัของตวัเข่ือนเอาไวกอน"

กอนระบายน้ำ
ไดมกีารตรวจสอบพืน้ท่ีทายน้ำ

พบวาทวมหมด
แตอำเภอบานตาก

ตัวจังหวัดตาก ยังไมทวม

๑๗๕
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๕๐ ปเขือ่นภมูพิล
กึง่ศตวรรษแหงสายน้ำพระทยั
ไฟฟากาวไกล ชมุชนพฒันา

๑๗๖ เขือ่นภมูพิล : กวาจะเปนวนันี้



กวา ๕ ทศวรรษ "เข่ือนภมูพิล"
เขือ่นอเนกประสงค
เม่ือเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ การไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย (กฟผ.) ไดจดังานครบรอบ ๕๐ ป

รฐัพิธเีปดเขือ่นภมูพิล วนัที ่๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ ภายใตแนวคดิ "๕๐ ปเขือ่นภมูพิล กึง่ศตวรรษแหง
สายน้ำพระทัย ไฟฟากาวไกล ชุมชนพัฒนา" โดยนอมนำแนวพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ ๙ เร่ือง
การจัดการน้ำแบบครบวงจรมาปรับใชบริหารจัดการน้ำในเขื่อน

หลังจากเขื่อนภูมิพลไดทำหนาที่มาครึ่งศตวรรษในฐานะเขื่อนอเนกประสงค มีการรวบรวมขอมูลพบวา
เขือ่นนีผ้ลติไฟฟาแลวถงึ ๖๔,๕๘๐.๘๓ ลานหนวย ชดเชยการนำเขาน้ำมนัเตาได ๑๕,๔๖๖.๗๕ ลานลติร คดิเปน
มลูคา ๓๔๒,๔๑๘.๔๖ ลานบาท ระบายน้ำเขาสรูะบบชลประทานเจาพระยาใหญ ๒๗๐,๙๕๑.๗๗ ลานลกูบาศกเมตร
หลอเลีย้งพืน้ทีก่ารเกษตรกวา ๑๐ ลานไร ทำใหทำนาได ๒-๓ ครัง้ตอปในเขตชลประทานภาคกลาง คดิเปนมลูคา
๔.๗ ลานลานบาท สำหรบัการประมงจบัสตัวน้ำไดกวา ๑๓,๑๕๐ ตนั (ปรมิาณเฉลีย่จาก พ.ศ. ๒๕๓๐ - ๒๕๕๖)
คิดเปนมูลคา ๔๒๗.๓๕ ลานบาท ยังไมนับคุณประโยชนทางดานการคมนาคมที่ทำใหเรือสินคาสามารถขึ้นลอง
ในแมน้ำเจาพระยา แมน้ำปง ไดมากถึงปละ ๔ ลานตนั โดยเรอืสามารถแลนจากเขือ่นภมูพิลไปจนถงึอำเภอฮอด
จงัหวดัเชยีงใหมไดแทบตลอดป

เข่ือนภูมิพลยังทำหนาที่ในฐานะแหลงทองเที่ยว มีผูมาเยี่ยมชมมากกวา ๒๗ ลานคนตลอดครึ่งศตวรรษ
ทีผ่านมา จนสามารถสรางรายไดใหประชาชนรอบเขือ่นและธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งเปนจำนวนมาก

ทั้งหมดนี้สรางผลผลิตและรายไดทั้งแกการประกอบอาชีพ การจำหนายผลผลิตการเกษตร การสงออก
ตอเนือ่งกนัไปเปนลกูโซ

๑๗๗
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เขื่อนภูมิพลกับการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจไทยในรอบ ๕๐ กวาป
ยอนเวลากลบัสสูงัคมไทยกอน พ.ศ. ๒๕๐๐ หนึง่ในความแตกตางทีช่ดัเจนยิง่ในการดำเนนิชวีติของผคูนทีค่นรนุใหมซึง่ยงัไมลมืตาดู

โลกดำเนนิชวีติอยางสะดวกสบายอยทูามกลางแสงไฟฟาสาดสวางอยางไมขาดพรองและมดืมน คงไมสามารถจนิตนาการไดวาในยคุสมยั
ทีค่นไทยเพิง่ผานความบอบช้ำจากสงครามโลกครัง้ทีส่องมาอยางหมาด ๆ การใชชวีติทามกลางระบบสาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐานอยาง
"ไฟฟา" ทีย่งัขาดเสถยีรภาพ ไรความมัน่คง และไมครอบคลมุทัว่ทกุหนแหงแมแตในใจกลางเมอืงหลวง จะทำใหชวีติของผคูนชะงกังัน
และปราศจากความสะดวกสบายมากเพยีงใด ...

เม่ือเราเหน็กระแสความเจรญิจากการพัฒนาประเทศแบบกาวกระโดดในทกุดานของวนันีจ้งึกลาวไดวา ทกุสิง่ลวนมหีมดุหมายแรก
สดุมาจากการพฒันาระบบการผลติกระแสไฟฟาอยางเปนรปูธรรมนัน่เอง เพราะนีค่อื หนึง่ในพลงังานพืน้ฐานสำหรบัการดำรงอยขูอง
ทกุชีวติ ทกุภาคสวนในสงัคม ใหเคลือ่นกลไกขบัดนัไปขางหนาไดอยางม่ันคง ซึง่ถาจะกลาวถึงแสงสวางแรกของการพฒันาพลงังาน
ไฟฟาในประเทศไทยยอมตองยอนกลบัไปเมือ่ ๕๐ กวาป ทีผ่านมา นัน่คอื หวงเวลาทีเ่ขือ่นอเนกประสงคขนาดใหญแหงแรกทีม่ชีือ่วา
"เขือ่นยนัฮ"ี หรือ "เขือ่นภมูพิล" ในปจจุบนั ไดถอืกำเนดิข้ึน นัน่คอื การเผยโฉมหนาการพฒันาประเทศดวยพลงังานไฟฟาอนัเปน
รปูธรรมทีส่ดุ ซึง่ทำใหประเทศชาตเิดนิหนาเตบิโตมาจนถงึวนันี้

๑๗๘
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สำคัญที่สุดคือความปลอดภัย
อนัตรายทีจ่ะเกดิกบัเขือ่นภมูพิลนัน้ มไีมกีเ่รือ่ง

เรื่องแรก เกดิขึน้จากการกอสราง
เรื่องที่สอง คอืผลกระทบจากแผนดนิไหว

กรณกีารกอสราง ชดัเจนวาต้ังแตกเูงินจากธนาคารโลก เขือ่นภมูพิลถกูกำหนดเงือ่นไข
วาตองมคีณะกรรมการทีป่รกึษานานาชาต ิ(International Board of Consultant, IBC)
ใหคำปรกึษาทางเทคนคิและตรวจสอบวาเขือ่นมคีวามแขง็แรงสงูสดุตามมาตรฐานหรอืไม
นอกจากนี้นับแตเปดใชงานเขื่อนใน พ.ศ. ๒๕๐๗ แผนกบำรุงรักษาเข่ือนและอาคาร
จะตรวจสอบตวัเข่ือนเปนระยะ ๆ ดวยการตรวจสอบหลายวธิ ีตัง้แตตรวจดวยสายตา
ทุกวัน ใชเครื่องมือเฉพาะดูพฤติกรรมเขื่อนสัปดาหละครั้งดวยเครื่องวัดการเคลื่อนตัว
(plumb line) ซึง่ติดต้ังใชงานมาตัง้แตเข่ือนกอสรางแลวเสรจ็

สวนขอมลูการขยบัของตวัเข่ือนสมัพันธโดยตรงกบัปรมิาณนำ้กักเก็บ เชน เม่ือเกบ็น้ำ
จำนวนมาก เข่ือนจะเคลื่อนไปทางทายน้ำ สวนที่เคลื่อนตัวมากคือสวนบนของเขื่อน
สวนฐานนั้นไมเคลื่อน คาการเคลื่อนตัวของเขื่อนจากการเก็บกักน้ำในอดีตเคยวัดไดที่
๔.๐๐๘๒ เซนตเิมตร เม่ือเกบ็กกัน้ำสงูสดุ ต่ำกวาคาทีอ่อกแบบเผือ่เอาไวคอื ๗.๕๐ เซนตเิมตร
ซึง่ถือวาอยใูนเกณฑปรกติ
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เขือ่นภมูพิลยงัไดรบัการตรวจสอบยนืยนัความมัน่คงจากผเูชีย่วชาญดานความปลอดภยัของตวัเข่ือนอยาง
สม่ำเสมอ เชน พ.ศ. ๒๕๔๓ กระทรวงเกษตรและสหกรณ องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ
(Food and Agriculture Organization-FAO) และธนาคารโลก สงผเูช่ียวชาญเขือ่นมาทบทวนความมัน่คงและ
ปลอดภยัของเขือ่นใหญหาแหงในประเทศไทย หนึง่ในนัน้คอืเขือ่นภมูพิล พบวาเขือ่นภมูพิลมัน่คงดี

ใน พ.ศ. ๒๕๕๓ เขื่อนภูมิพลไดรับการตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญดานคอนกรีตเทคโนโลยี จากสถาบัน
เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตรวจเช็คสภาพคอนกรีตเนื่องในโอกาสเขื่อนจะมีอายุ
ครบ ๕๐ ป พบวาคอนกรตีตวัเขือ่นยงัอยใูนสภาพดี

ใน พ.ศ. ๒๕๕๕ ผเูช่ียวชาญจากองคการเขือ่นใหญระหวางชาต ิ(International Commission on Large
Dams-ICOLD) มาตรวจสอบการดำเนนิงานดานความปลอดภยัเขือ่น ใหความเหน็วาเขือ่นภมูพิลไดรบัการดแูล
บำรงุรกัษาเปนอยางดี

สวนการตกตะกอนหนาเข่ือนทีส่งผลตออายงุานเขือ่นนัน้ มกีารสำรวจใน พ.ศ. ๒๕๑๓ และ พ.ศ. ๒๕๓๕
พบวาอตัราการสะสมตะกอนกวาจะถงึปากอาคารรบัน้ำทีท่ำหนาทีร่ะบายน้ำไปทายเขือ่นจะใชเวลาอกีประมาณ
๔,๓๐๐ ป การสำรวจอีกครั้งใน พ.ศ. ๒๕๕๗ ดวยการนำยานสำรวจใตน้ำควบคุมระยะไกล (Remotely
Operated Vehicle : ROV) ลงไปสำรวจตะกอนทองน้ำหนาเข่ือน กพ็บวาไมมกีารสะสมของตะกอน อาจเพราะ
ดานหนาเข่ือนไปจนถึงตนน้ำมีระยะทางกวา ๒๐๐ กิโลเมตร ชองเขาแคบ ๆ ชวยดักตะกอนไวไดมาก
รวมทัง้พืน้ทีป่าไมชายขอบอางยงัอยใูนสภาพด ีการกดัเซาะหนาดนิลงอางเกบ็น้ำจงึมนีอย

ธนาคารโลก สงผูเชี่ยวชาญดานเขื่อนเพื่อทบทวน
ความมัน่คงและปลอดภยัของเขือ่นใหญหาแหงในประเทศไทย

หนึง่ในนัน้คอืเขือ่นภมูพิล พบวาเขือ่นภมูพิลม่ันคงดี
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การตรวจสอบดวยสายตา
เปนวิธีตรวจสอบเขื่อนและอาคารประกอบ ดวยการสังเกตุสภาพภายนอกของสวนประกอบตาง ๆ เชน โครงสรางของเขื่อน

การกดัเซาะ รอยแตกราว การทรดุตัวบวมตวั ปรมิาณและลกัษณะของน้ำร่ัวซมึ การเสือ่มสภาพของวสัด ุเปนตน
การตรวจสอบดวยเครื่องมือตรวจวัด
เปนวธิตีรวจสอบโดยเครือ่งมอืตรวจวดัพฤติกรรมเขือ่นประเภทตาง ๆ  ซึง่ติดต้ังไวทัง้ภายในและภายนอกตวัเขือ่น เชน เครือ่งมอื

วดัการทรดุตวัหรอืเคลือ่นตวัของเขือ่น เครือ่งมอืวดัแรงดนัน้ำในตวัเขือ่นและฐานราก และเครือ่งมอืวดัน้ำรัว่ซมึ เปนตน เพือ่ตดิตาม
ความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ทัง้ในระหวางการกอสรางและภายหลงัการกอสราง  ขอมลูจะถกูปอนเขาคอมพวิเตอร เพือ่ดำเนนิการวเิคราะห
และประเมนิผลตอไป

ตำแหนงเครือ่งมอืวดัพฤติกรรมเขือ่นประเภทตาง ๆ  ของเขือ่นภมูพิล

เครือ่งมอืวดัการเคลือ่นตวัของตวัเขือ่นภมูพิลดวยสายดิง่ (Plumb line)

๑๘๒



การตรวจสอบเขือ่นภมูพิล โดยเจาหนาที/่ คณะกรรมการ กปข./ ผเูชีย่วชาญจากสถาบนัในประเทศและตางประเทศ
การตรวจสอบเขือ่นภมูพิลและอาคารประกอบ โดยเจาหนาทีป่ระจำเขือ่นและคณะกรรมการตรวจสอบและประเมนิความปลอดภยัเขือ่น (กปข.)

ผเูชีย่วชาญดานเขือ่นคอนกรตี Prof. Chopra มาบรรยายแนวทางการดำเนนิการวเิคราะห
ความมัน่คงเขือ่นคอนกรตีตอแรงกระทำจากแผนดนิไหว

ผเูชีย่วชาญจากองคการเขือ่นใหญระหวางชาต ิ(ICOLD)
๒ ทาน คือ Dr. Wieland และ Dr. Brenner ไดมาเยี่ยม
ชมการดำเนนิงานดานความปลอดภยัเขือ่นของเขือ่นภมูพิล

การนำยาน ROV ลงสำรวจตะกอนทองน้ำ
ดานหนาเขือ่น เมือ่ พ.ศ. ๒๕๕๗

๑๘๓



เขือ่นภมูพิล : กวาจะเปนวนันี้

แผนดนิไหว
ถงึแมจะไมไดอยใูนพืน้ทีเ่สีย่งตอแผนดนิไหว เข่ือนภมูพิลกต็ดิต้ังเครือ่งวดัแผนดนิไหว

ไว ๔ จดุ ตดิตัง้สถานตีรวจวดัแผนดนิไหวโดยรอบ ๔ แหง เจาหนาทีจ่ะตดิตามสถานการณ
แผนดนิไหวในพืน้ทีใ่กลเคยีงอยางใกลชิด โดยใชเครือ่งมอืตรวจวดัอตัราเรงจากแผนดนิไหว
ในพืน้ทีใ่กลเคยีง เพ่ือตรวจสอบแรงกระทำจากแผนดนิไหวทีม่าถงึตัวเขือ่นวามีผลตอความ
มัน่คงหรอืไม

เข่ือนภมูพิลไดรบัการออกแบบใหรบัแรงกระทำจากแผนดนิไหวไวแลวขนาด ๐.๑ g
คดิเปนรอยละ ๑๐ ของแรงโนมถวงของโลก หรอืเทยีบเทาแผนดนิไหวขนาด ๗ รกิเตอร
จากสถติใินรศัม ี๒๐๐ กโิลเมตรโดยรอบเคยเกดิแผนดนิไหวขนาด ๓.๑ - ๖.๓ รกิเตอร
มาแลว และเหตุการณที่สงแรงสะเทือนถึงเข่ือนมากที่สุดเกิดใน พ.ศ. ๒๕๕๗
จากแผนดินไหวขนาด ๖.๓ ริกเตอรในเขตจังหวัดเชียงราย มีแรงสั่นสะเทือนที่เขื่อน
๐.๐๑๙๙ g ซึง่กำลงัขนาดนีย้งัต่ำกวาทีอ่อกแบบรองรบัไวถงึ ๕ เทา

การตรวจสอบยงัคงมอียางสม่ำเสมอ ใน พ.ศ. ๒๕๕๔ กฟผ. ทดสอบเกบ็ตวัอยาง
แทงคอนกรตีจากตวัเขือ่นไปวเิคราะหกำลงัและการเสือ่มสภาพ พบวาคอนกรตียงัมคีาความ
แขง็แรงในเกณฑสงูกวาทีอ่อกแบบไว ๒ เทา เนือ้คอนกรตีอยใูน สภาพด ีเสือ่มสลายนอย
อตัราการโดนกดัเซาะต่ำ ไมพบสญัญาณการแตกราว

นัน่หมายถงึคอนกรตีตวัเขือ่นภูมพิลนัน้อยใูนสภาพทีด่มีาก

เขือ่นภูมพิลจงึยงัมอีายใุชงานอกียาวนานหลายรอยป

เกบ็ตวัอยางแทงคอนกรตีจากตวัเขือ่นไปวเิคราะหกำลงั
และการเสือ่มสภาพ พบวาคอนกรตียงัมคีาความแขง็แรง

ในเกณฑสูงกวาท่ีออกแบบไว ๒ เทา

๑๘๔



เขือ่นภมูพิล ไดใหความสำคญัเปนอยางมากในการเตรยีมความพรอมในการรบัมอืกบัเหตกุารณแผนดนิไหวในภมูภิาคนี้
โดยไดตดิต้ังเครือ่งมอืตรวจวดัขนาดและศนูยกลางแผนดนิไหว (Seismograph) ไวบรเิวณรอบอางเก็บน้ำของเขือ่นภมูพิล จำนวน
๔ สถานี เพ่ือไวติดตามสถิติแผนดินไหวที่เกิดข้ึนในบริเวณใกลเคียงเขื่อนภูมิพล และติดต้ังเครื่องมือตรวจวัดอัตราเรงจาก
แผนดนิไหว (Accelerograph) ไวบรเิวณตวัเข่ือนเพือ่ตรวจวดัวาแผนดนิไหวทีเ่กิดข้ึนทกุครัง้ในภมูภิาคนีส้งแรงกระทำมาถงึ
เข่ือนมากนอยเพยีงไร และมผีลกระทบตอความมัน่คงของเขือ่นหรอืไม เพ่ือทีจ่ะไดดำเนนิการตรวจสอบและแกไขไดทนัการ
หากพบความผดิปรกติ

รปูแสดง โครงขายสถานตีรวจวดัแผนดนิไหวรอบอางเกบ็น้ำเขือ่นภมูพิล และ ตวัอยางอาคารสถานี
และเครือ่งมอืวดัแผนดนิไหวทีต่ดิต้ังไวภายในอาคาร
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สูการบริหารสมัยใหม
ปจจบุนัเขือ่นภมูพิลมสีถานะเปนหนวยงาน (โรงไฟฟา) แหงหนึง่ของการไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย

(กฟผ.) ที่มีฐานะเปนรัฐวิสาหกิจ ทำหนาที่จัดหาไฟฟาใหเพียงพอตอความตองการของประเทศ
ภายใตวสิยัทศัน "ผผูลติไฟฟาดานพลงัน้ำทีม่สีมรรถนะสงู" เข่ือนภมูพิลมกีารพัฒนาระบบการบรหิาร
จดัการภายในมาโดยตลอด อาท ิ พ.ศ. ๒๕๓๗ นำระบบบรหิารความปลอดภยัสมยัใหม (Modern Safety
Management : MSM) มาใช ปรบัระบบตาง ๆ  จนกลายเปนระบบบรหิารงานคณุภาพ ความปลอดภยั
อาชวีอนามยั สิง่แวดลอม และการจดัการพลงังาน (Quality Safety Health Environment and Energy
Management) และระบบบรหิารคณุภาพทัว่ทัง้องคกร (Total Quality Management : TQM)

นบัจาก พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดสรางระบบการจดัการสิง่แวดลอมตามมาตรฐาน ISO14001 โดยจดัทำแผน
จัดการสิ่งแวดลอมในองคกร ติดตามสภาพน้ำผิวดิน น้ำทิ้ง เฝาระวังคุณภาพน้ำแมปง จัดทำแผน
ตรวจสอบคุณภาพน้ำปละ ๒ ครั้ง ทำโครงการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใชแลวเพื่อใชกับ
ยานพาหนะเขือ่นทัง้หมด ๑๑ คันกบัเครือ่งจกัรกลการเกษตร ๒ คนัใน พ.ศ. ๒๕๔๙

ตัง้แต พ.ศ. ๒๕๓๙ เปนตนมา มพีนกังานทีด่แูลเขือ่นอาศยัอยรูอบเขือ่นมากกวา ๖๐๐ ครอบครวั คดิ
เปนจำนวนคนมากกวา ๒,๐๐๐ คน ทำใหชมุชนเจาหนาทีเ่ข่ือนกลายเปนชมุชนขนาดเลก็ระดบัอำเภอ
ภายในมโีรงเรยีน โรงพยาบาล สถานศกึษาระดบัประถม ซึง่ทำใหตองมกีารบรหิารจดัการความเปน
อยขูองเจาหนาทีเ่ขือ่นดวย

๑๘๖



ทีผ่านมาเขือ่นภมูพิลยงัพยายามสรางความสมัพันธอนัดกีบัชมุชน
โดยรอบเขือ่น คณุสมบรูณ มณนีาวา อดตีผวูาการ กฟผ. เลาวาเข่ือน
เริ่มทำงานกับชุมชนมาตั้งแตสรางเสร็จ โดยนำสิ่งของไปมอบใหกับ
ชมุชนเหนอืเขือ่น ใน พ.ศ. ๒๕๓๔ มกีารตัง้ชมรมผบูำเพญ็ประโยชน
เข่ือนภูมิพล เร่ิมจัดแขงขันกอลฟยันฮีโอเพน ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๓๔
เพ่ือหาเงนิทนุไปกอสรางอาคารเรยีน หองน้ำ ซอมแซมปรบัปรงุระบบ
ไฟฟา ใหทนุการศกึษากับโรงเรยีนทีอ่ยรูอบเขือ่น

ปลายป พ.ศ. ๒๕๕๐ มีการจัดกิจกรรมเชิงอนุรักษตามแนว
พระราชดำริใน ๑๐ ชุมชน ทำโครงการจัดการปาชุมชนอยางยั่งยืน
สรางฝายชะลอน้ำ สรางแนวกนัไฟปา ปลกูตนไมเพิม่ บวชปา เรยีกวา
"จติอาสาเขือ่นภมูพิล" มเีครอืขายหลายหนวยงาน สรางฝายไปแลว
กวา ๑๒,๐๐๐ ฝาย จัดทำแผนปองกันไฟปา พรอมกับกอตั้งศูนยดับ
ไฟปาเข่ือนภูมิพลตั้งแต พ.ศ. ๒๕๓๘ มีอาสาสมัครจำนวน ๕๐ คน
มเีวรยามไมต่ำกวา ๘ คนในฤดแูลง

เข่ือนภูมิพลยังจัดทำโครงการเปดเข่ือนภูมิพลสูชุมชนลุมน้ำปง
ครอบคลมุ ๓ จงัหวดัคอืตาก เชียงใหม ลำพนู โดยการจดัเวทคีนใชน้ำ
นำกลมุคนทีด่แูลปาตนน้ำ คนกลางน้ำในบรเิวณเขือ่น และคนปลายน้ำ
มาแลกเปลีย่นขอมลูเพือ่สรางความเขาใจกันและกนั เพ่ือนำไปสคูวาม
รวมมอืกนัหลากหลายดาน

"จติอาสาเขือ่นภมูพิล"
มเีครอืขายหลายหนวยงาน

สรางฝายไปแลวกวา ๑๒,๐๐๐ ฝาย

๑๘๗



เขือ่นภมูพิล : กวาจะเปนวนันี้

อนาคตในความเปลีย่นแปลง
แมในตอนนีเ้มือ่เทยีบกบัเขือ่นเกดิใหมในภมูภิาคเอเชยี เขือ่นภมูพิลจะมใิชเขือ่นคอนกรตีที่

ใหญทีส่ดุอกีตอไปแลว แตสำหรบัประเทศไทย เข่ือนภมูพิลยงัมีสถานะเปน "โรงไฟฟาพลงัน้ำ"
ที่ใหญที่สุดในประเทศ

ไฟฟาจากระบบการผลติไฟฟาของเขือ่นภมูพิลนัน้มรีาคาถกู เนือ่งจากผลติจากพลงัน้ำ และ
ระดบัการผลติไฟฟาคอนขางมเีสถยีรภาพ ตราบใดทีเ่ขือ่นยงัมนี้ำ จงึสามารถทดแทนการผลติ
ไฟฟาในกรณเีกดิเหตสุดุวสิยักบัโรงไฟฟาประเภทอืน่

ทกุวนันีป้รมิาณไฟฟาพลงัน้ำทีผ่ลติไดในประเทศไทยนัน้ คดิเปนรอยละ ๕ ของกำลงัการ
ผลิตไฟฟาพลังน้ำทั้งโลก

สมัยกอนปาสมบรูณ ฝนตกลงมา ๓ วัน น้ำถึงคอยๆ ไหลลงเขื่อน
แตตอนนีไ้มมปีาชวยชะลอน้ำ ฝนตกลงมาน้ำไหลลงเขือ่นทนัที
ชะลางหนาดนิและไหลเขามาอยางรวดเรว็...

๑๘๘ เขือ่นภมูพิล : กวาจะเปนวนันี้



อยางไรก็ตาม ขอจำกดัในการผลติไฟฟาพลงัน้ำมีมากข้ึนเรือ่ย ๆ  ทีส่ำคญั คอื งานวจิยับงช้ีวา
ปรมิาณน้ำในแมน้ำทัว่โลกกำลงัลดลง อนัเปนผลจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศโลกซึง่เกิดจาก
ภาวะโลกรอน  ทศิทางของผผูลติไฟฟาพลงัน้ำสวนมากจงึหนัมาเพิม่ประสทิธภิาพเครือ่งกำเนดิไฟฟา
พลงัน้ำทีม่อีย ูและเพิม่การผลติไฟฟาพลงัน้ำจากโรงไฟฟาพลงัน้ำขนาดเลก็ เนือ่งจากพืน้ทีก่อสราง
โรงไฟฟาพลังน้ำขนาดใหญนั้นหายากขึ้น และในชวงที่ผานมาเริ่มเปนที่ยอมรับกันแลววา
การสรางเขือ่นขนาดใหญนัน้กอผลกระทบอยางมหาศาลกบัพืน้ทีป่าและสิง่แวดลอมโดยรอบ

ความทาทายของเขือ่นภมูพิล คอื จะคงคณุภาพการผลติไฟฟาพลงัน้ำและเพิม่ปรมิาณการผลติ
ไดอกีหรอืไมในอนาคต จะวางแผนบรหิารจดัการน้ำอยางไรในภาวะทีส่ภาพภมูอิากาศโลกแปรปรวน
และจะบริหารจัดการน้ำอยางไรใหเกิดประโยชนสูงสุด

คุณพิสุทธิ์ โชคคติวัฒน ผูอำนวยการเขื่อนภูมิพล คนที่ ๑๖ บอกวา การผลิตไฟฟาของ
เขือ่นภมูพิลหลงัจากนีย้งัคงขึน้กบัปรมิาณน้ำทีม่ใีนเขือ่น สวนเครือ่งกำเนดิไฟฟาทัง้หมดอาจเพิม่กำลงั
การผลติแตละเครือ่งไดอกีเลก็นอยราว ๒๐ เมกะวตัต

ปญหาทีน่าหวง คอื ปรมิาณน้ำไหลลงเขือ่น "สมยักอนปาสมบรูณ ฝนตกลงมา ๓ วนั น้ำถงึ
คอย ๆ ไหลลงเขือ่น แตตอนนีไ้มมปีาชวยชะลอน้ำ ฝนตกลงมาน้ำไหลลงเขือ่นทนัท ีชะลาง
หนาดนิและไหลเขามาอยางรวดเรว็" แตเรือ่งตะกอนดนินีจ้ะยงัไมเปนปญหาในอนาคตอนัใกล  ปญหา
หลกัคอืการรกัษาสภาพปาตนน้ำของแมน้ำปงเพือ่รกัษาปรมิาณน้ำไหลลงเขือ่นมากกวา ซึง่ในทีป่ระชมุ
ของผใูชน้ำ ตัง้แตตนน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำทีเ่ขือ่นภมูพิลจดัข้ึน มคีวามพยายามจดัทำโครงการ
ปลกูปาแลกขาว โดยชาวนาในพืน้ทีช่ลประทานซึง่ทำนาไดปละ ๒ - ๓ ครัง้ จะรวบรวมขาวบางสวน
ไปมอบใหคนตนน้ำทีด่แูลปาในอำเภอดอยเตา อำเภออมกอย จงัหวดัเชียงใหม ซึง่สญัญาวาจะรกัษา
ปาตนน้ำ หยดุการรกุปา

๑๘๙



เขือ่นภมูพิล : กวาจะเปนวนันี้

...เขื่อนนี้จะมีความสำคัญในการเสริมสรางความเจริญ
ของประเทศ และความผาสุกสมบูรณของประชาชน

เพราะเมื่อกอสรางเขื่อนนี้เสร็จแลว
ก็สามารถผลิตไฟฟาไดเปนจำนวนมาก
ชวยใหประชาชนไดมีไฟฟาใชมากข้ึน

เขื่อนยังอำนวยประโยชนในดานการชลประทาน การคมนาคม
และการบรรเทาอุทกภัย...*

คณุสนุชยั คำนณูเศรษฐ ผวูาการการไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย (กฟผ.) คนที ่๑๒ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙
กลาววา ขณะนี้ไทยมีเข่ือนพลังน้ำที่ผลิตไฟฟา ๓,๐๐๐ เมกะวัตต แตใชประโยชนไดเพียง ๖ เปอรเซ็นต
เฉพาะเขื่อนภูมิพลมีตนทุนจายน้ำผานเครื่องกำเนิดไฟฟาไดเพียง ๑๔ เปอรเซ็นต ซึ่งถือวามีปริมาณนอย
ในอนาคตตองหาวิธีเพิ่มตนทุนน้ำที่จะไหลผานเครื่องกำเนิดไฟฟาใหมากขึ้น

และยทุธศาสตรการเพิม่ตนทนุน้ำทีส่ำคญั คอื การปลกูปา

จากสถติสิามปหลงั ( พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ ) เข่ือนภมูพิลพบปญหาน้ำเขาเขือ่นนอยตดิตอกนั ถอืเปนระดบั
น้ำนอยทีส่ดุในรอบ ๕๐ ปนบัแตมเีขือ่น
      นีค่ือความทาทายทีเ่ขือ่นภมูพิลและคนไทยตองหาทางแกไขในเรือ่งการบรหิารจัดการนํา้ เ พ ือ่ ใ ห 
เขือ่นภมูพิล ยงัประกอบภารก ิจสําเร ็จลลุ วง ดงัพระราชดํารสัของพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหา
ภมูพิลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที ่๙ ท ีพ่ระราชทานไว เม ือ่คร ัง้เสด ็จฯไปทรงวางศ ิลาฤกษ 
เมือ่วนัที ่๒๔ มถิุนายน พ.ศ. ๒๕๐๔ ณ เขือ่นภูมิพล วา

๑๙๐

* อางองิ ปกรองใน /หนงัสอื กึง่ศตวรรษแหงสายน้ำพระทยั ไฟฟากาวไกล ชมุชนพฒันา ๕๐ ปเขือ่นภมูพิล / การไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๗



จากจุดเร่ิมตนของการทำงานเพื่อสังคมตั้งแตสมัยการกอสรางเขื่อนเรื่อยมาจนถึง พ.ศ. ๒๕๕๗
ถือเปนชวงเวลากึ่งศตวรรษที่เขื่อนภูมิพลไดตระหนักถึงหลักการเปนสวนหนึ่งของชุมชน ชุมชนรอบ
โรงไฟฟาถือเปนบานพี่ บานนอง ที่ตองรวมดูแลและใหความสำคัญ สำหรับการดำเนินงานเกี่ยวกับ
การดูแลและรับผิดชอบตอสังคม โดยทำงานแบบมีสวนรวมของชุมชนในยุคปจจุบัน มีโครงการและ
กิจกรรมที่โดดเดนและถือเปนสิ่งที่ไดพัฒนาตอยอดมาจากการทำงานในอดีต โดยมีโครงการตาง ๆ
ดังนี้

ชาวเขื่อนภูมิพลรวมใจ
สานสายใยจิตอาสาชุมชน

๑๙๑



เขือ่นภมูพิล : กวาจะเปนวนันี้

๑. โครงการเปดเขือ่นภมูพิลสชูมุชนลมุน้ำปง
โครงการเปดเข่ือนภมูพิลสชูมุชนลมุน้ำปง มวีตัถุประสงคเพ่ือสรางความสมัพันธอนัดรีะหวางเข่ือนภมูพิลและชมุชน

รอบอางเก็บน้ำเข่ือนภมูพิล ซึง่พ้ืนทีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญครอบคลมุพ้ืนทีถ่งึ ๓ จงัหวดัในภาคเหนอื ไดแก จงัหวดัตาก
ลำพนู และเชยีงใหม ซึง่แตละพืน้ทีม่วีถิคีวามเปนอยแูละความตองการทีแ่ตกตางกัน เข่ือนภมูพิลจงึไดพยายามสราง
ความเขาใจแกพี่นองรอบรั้วบานอยางตอเนื่องเพื่อกอใหเกิดความสัมพันธอันดี ความเขาอกเขาใจซึ่งกันและกัน
และสดุทายกลายเปนมติรภาพฉนัทพีน่อง ฉนัทเพือ่น ทีถ่อยทถีอยอาศยัซึง่กนัและกนั

ภายใตโครงการเปดเข่ือนภมูพิลสชูมุชนลมุน้ำปง มกีจิกรรมทีโ่ดดเดนและสำคญัหลากหลายกจิกรรม แตทีส่ำคญั
และนบัเปนภาพสะทอนการเปนโองน้ำใบใหญของประเทศ และการเปนผบูรหิารจดัการน้ำไดอยางชัดเจน คอื กจิกรรม
เวทผีใูชน้ำและกจิกรรมคายเยาวชน

๑๙๒



๑๙๓



เขือ่นภมูพิล : กวาจะเปนวนันี้

๒. โครงการจติอาสา ปนศรทัธาและอาทร
โครงการนีเ้ปนการสงเสรมิใหผปูฏบิตังิานและชมุชนมคีวามตระหนกัถึงการทำงานแบบจติอาสา คอื การมจีติใจทีต่องการชวยเหลอื

บคุคลอืน่ทีเ่ดอืดรอน มคีวามหวงใยเหมอืนเปนคนในครอบครวัเดยีวกนั โดยใชกำลงัสมอง กำลงักาย และแรงใจ ในการเขาไปทำงาน
แบบมสีวนรวมกบัชมุชน เพราะในปจจบุนันีก้ารทีโ่รงไฟฟาจะตัง้อยไูดนัน้ ไมเพยีงแตตองดำเนนิงานทีม่ปีระสทิธภิาพและบคุลากรทีม่ี
ความรเูทานัน้ แตจำเปนตองมคีวามสมัพันธอนัดงีามกบัชมุชน ซึง่จุดกำเนดิของความสมัพันธทีด่นีัน้ ตองเกดิจากการใช "ใจ"และ "ใจ"
เงินหรือสิ่งของไมสามารถที่จะแกปญหาทุกอยางได

๑๙๔



๑๙๕
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๓. โครงการเปดใจเรียนรู เพื่อนครู เขื่อน
โครงการเปดใจเรยีนร ูเพือ่นคร ูเขือ่น ไดเริม่ตนขึน้ประมาณชวง พ.ศ. ๒๕๔๐ คณุบญุอนิทร ชืน่ชวลติ ดำรงตำแหนง

ผอูำนวยการเขือ่นภมูพิลในชวงเวลานัน้ ไดรเิริม่ใหจดัตัง้โครงการเปดใจเรยีนร ูเพือ่นคร ูเขือ่น โดยมแีนวคดิจาก "บวร"
บาน วดั โรงเรยีน ซึง่โรงเรยีนกเ็ปนหนึง่ในหนวยงานทีม่คีวามสำคญัในการหลอหลอมเยาวชนของชาต ิและยงัเปนศนูย
กลางความรทูีส่ำคญัทีจ่ะเผยแพรใหแกชมุชนรอบขาง

๑๙๖



๔. โครงการคนรักษตนน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ
โครงการคนรกัษตนน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เปนโครงการทีม่งุเนนใหเกิดการดแูลปาตนน้ำซึง่เปนแหลงกอเกดิแมน้ำปงทีไ่หลลงอาง

เก็บน้ำเข่ือนภมูพิลอยางยัง่ยนืและมปีระสทิธภิาพ โดยเนนใหชมุชนในแตละพืน้ทีบ่รหิารจดัการดแูลตามวถิขีองชมุชน โดยมเีข่ือนภมูพิลเปน
กลัยาณมติรทีด่ใีนการใหคำปรกึษาและสนบัสนนุทรพัยากรทีจ่ำเปนตาง ๆ  โดยเนนการดแูลปาตัง้แตการสรางความชมุชืน้และอดุมสมบรูณ
ของปา ปองกนัการทำลายปาและไฟปา การปลกูปาทดแทนและปลกูปาเสรมิ ตลอดจนสรางจิตสำนกึใหแกชมุชนและเยาวชนในพืน้ที่
ในการรวมดูแลปาตนน้ำและปาชมุชน ในปจจบุนัไดขยายเครอืขายการทำงานดานการอนรุกัษปาและทรพัยากรธรรมชาต ิไปสชูมุชน
ตาง ๆ รอบอางเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล กลุมผูใชน้ำ หนวยงานราชการและเอกชน ตลอดจนสถาบันการศึกษาตาง ๆ ที่สนใจเขารวม
กิจกรรมกับเขือ่นภมูพิล

๑๙๗
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การดูแลผืนปาที่อยูรอบ ๆ เข่ือนภูมิพลไดเร่ิมดำเนินการมาตั้งแตชวง พ.ศ. ๒๕๓๗ ภายใตโครงการปลูกปาถาวร
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงครองราชยปที่ ๕๐
มวีตัถปุระสงคเพือ่อนรุกัษและฟนฟปูาและทรพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดลอม รวมทัง้ระบบนเิวศวทิยาผนืปารอบอางเก็บน้ำเขือ่นภมูพิล

นอกจากการปลกูปาแลว เพือ่รกัษาความชมุชืน้ของผนืปาและกกัเกบ็น้ำ เขือ่นภมูพิลไดจดัทำโครงการสรางฝายชะลอน้ำตาม
ทางน้ำไหลภายในปาชุมชนโดยรอบและพืน้ทีเ่ขือ่นภมูพิล เพ่ือเปนการดกัตะกอนทีอ่าจไหลมากบัน้ำและชวยชะลอน้ำไวในปา โดย
เฉพาะหนาแลงจะชวยดกัตะกอนทีไ่หลมากบัน้ำ ลดการตืน้เขนิทีป่ลายน้ำ ทำใหน้ำมคีณุภาพดขีึน้ และชวยใหดนิชมุช้ืน ปามีความ
อดุมสมบรูณ เพิม่ความหลากหลายทางชวีภาพ เมือ่ดนิชมุชืน้ ปากช็ืน้ กลายเปนแนวกันไฟปา ลดความรนุแรงของไฟปาไดอกี
ทางหนึง่ ซึง่ไดดำเนนิการมาตัง้แต พ.ศ. ๒๕๔๙ ปจจุบนัสรางฝายชะลอน้ำไดทัง้หมดประมาณ ๑๒,๐๐๐ ฝาย

๑๙๘



กาลานุกรม

๑๙๙

เหตุการณสำคัญ
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.การขาดแคลนบุคลากรจึงเปนปญหาใหญของกรมชลประทาน ม.ล. ชูชาติ กำภู
จึงริเร่ิมต้ังสถาบันการศึกษาดานการชลประทาน เพ่ือผลิตบุคลากรพัฒนาประเทศชาติ
เริ่มจากการเสนอใหตั้งโรงเรียนชางชลประทาน ถนนสามเสน พ.ศ. ๒๔๘๑ แลวอำนวย
การบรหิารอยางใกลชดิ จนเปนโรงเรยีนการชลประทาน พ.ศ. ๒๔๙๒ และใน พ.ศ. ๒๔๙๐
ไดสงขาราชการกรมชลประทานรนุแรก จำนวน ๓๐ คน ไปเขารบัการฝกอบรมที ่ United
States Bureau of Reclamation (USBR) ประเทศสหรฐัอเมรกิา เพือ่เปนการจดัเตรียมบคุลากร
รองรบัการกอสรางเขือ่นขนาดใหญ นัน่คอื "เขือ่นเจาพระยา".ยคุหลงัสงครามโลกครัง้ที ่๒ มคีวามตองการขาวในตลาดโลกทีเ่พ่ิมมากขึน้ ประกอบ
กบัรฐับาลไทยตองสงขาวใหฝายองักฤษตามขอตกลงเพือ่เลกิสถานะสงคราม ทำใหเกดิภาวะ
ขาดแคลนขาวในประเทศ และปญหาคาครองชพีของประชาชน ดงันัน้เพือ่เปนการเพิม่ผลผลติ
ขาวอนัเปนสนิคาออกสำคญัของประเทศขึน้อกี จงึมกีารหยบิยก "โครงการเจาพระยาใหญ"
ขึน้มา "ปดฝนุ" พจิารณาทบทวนกนัอกีครัง้

พ.ศ. ๒๔๙๐

๒๐๐



. องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ
(Food and Agriculture Organization of the United
Nations) หรอื FAO สงคณะผเูช่ียวชาญมาพจิารณาถงึ
ความจำเปนของโครงการเขือ่นเจาพระยาและใหการสนบัสนนุ
อยางเตม็ที ่ถารฐับาลไทยตองการจะทำการกอสราง. เดอืนตลุาคม พ.ศ. ๒๔๙๑ กรมชลประทานเสนอ
โครงการตอกระทรวงเกษตราธิการ เพื่อพิจารณาเสนอ
รฐับาลเปดงานโครงการนี ้ตอมารฐับาลเหน็ชอบตามทีเ่สนอ

พ.ศ.๒๔๙๑

. ในรายงาน Report on Irrigation, Drainage and Water Communication
Project of the Chao Phya River Basin, August 1949 (พ.ศ. ๒๔๙๒) ม.ล.ชชูาติ กำภู
ไดเสนอแผน ๕ ป ตอกระทรวงเกษตราธกิาร โดยมรีายละเอยีดโครงการเจาพระยา ตอน
ทายรายงานไดระบวุา ควรดำเนนิการสรางเข่ือนเกบ็กกัน้ำขนาดใหญบนแมน้ำปงและ
แมน้ำนานเพือ่เปนแหลงน้ำตนทนุ หลงัจากทีไ่ดกอสรางโครงการเจาพระยาแลว. รฐับาลไดเขาเปนสมาชกิของธนาคารโลกโดยมแีผนขอกเูงินไปใชในการกอสราง
โครงการเขือ่นเจาพระยา. ม.ล.ชูชาติ กำภู และพระประกาศสหกรณ ขณะนั้นปฏิบัติงานอยูที่ประเทศ
สหรฐัอเมรกิาเพือ่หารอืกบัธนาคารโลก นำคำสัง่จากนายกรฐัมนตร ีจอมพล ป. พบิลูสงคราม
ไปพบ ดร.บญุรอด บณิฑสนัต (ขณะนัน้กำลงัศกึษาข้ันปรญิญาเอก) วา เมือ่จบการศกึษา
แลวจะมอบหมายใหดำเนนิการในเรือ่งพลงังานของประเทศ

พ.ศ.๒๔๙๒

๒๐๑
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พ.ศ.๒๔๙๓. คณะผแูทนไทยไดไปเจรจาขอกเูงินจากธนาคารโลก ตามสญัญา
ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ สำหรับงานกอสรางโครงการเขื่อน
เจาพระยาเปนเงนิรวม ๑๘ ลานเหรยีญอเมรกินั. ดร.บญุรอด บณิฑสนัต สำเรจ็การศกึษาข้ันปรญิญาเอก เดินทาง
กลบัประเทศไทย เพือ่มาเปนอาจารยสอนทีจ่ฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั.  จอมพล ป. พบิลูสงคราม นายกรฐัมนตร ีมอบหมาย ดร.บญุรอด
บณิฑสนัต ใหดำเนนิการในเรือ่งพลงังานของประเทศไทย แตไมมงีบประมาณ
ดร.บญุรอด บณิฑสนัต จงึขออนญุาต จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั เพือ่ใชหอง
ทำงานเปนทีต่ัง้คณะกรรมการพลงังานแหงชาต ิ(ชัว่คราว) เพ่ือรางระเบยีบ
แบบแผน ทีจ่ะไดมาซึง่ พ.ร.บ.

พ.ศ.๒๔๙๔. จอมพล ป. พบิลูสงคราม นายกรฐัมนตร ีให ม.ล.ชชูาติ กำภ ูวางแผน
กอสรางเข่ือนพลงัน้ำขนาดใหญ ในแมน้ำปง อนัเนือ่งมาจากการขาดแคลนพลงังาน
ไฟฟาในเมืองใหญ. รฐับาลอนมุตัใิหกรมชลประทานดำเนนิการโครงการเขือ่นผลติไฟฟาพลงัน้ำ
อนัเนือ่งมาจากภาวะขาดแคลนพลงังานไฟฟาในเมอืงใหญ ๆ อกีทัง้การซือ้น้ำมัน
หรอืสรางโรงไฟฟาเฉพาะที ่กไ็มคมุคาเทากบัมโีรงไฟฟาพลงัน้ำ ซึง่ผลติพลงังาน
ทีส่ะอาดและถกูกวาในคราวเดยีวกนั. ม.ล.ชชูาต ิกำภ ูไดทาบทาม ดร.บญุรอด บณิฑสนัต มารวมงาน แต ดร.บญุรอด
บณิฑสนัต ไมมา เพยีงแตชวยงานเบือ้งตนเทานัน้ หลงัจากนัน้จงึไดไปทาบทาม
คญุเกษม จาตกิวณชิ มารวมงานแทน

๒๐๒



. ม.ล.ชชูาติ  กำภ ูไดใหกองสำรวจ โดยม ีพ.อ.หลวงพนิจิ
ภวูดล (อดตีแมกองสามเหลีย่ม กรมแผนทีท่หารบก) เปนหวัหนา
ทีมสำรวจจัดทำแผนที่แมน้ำปง ตั้งแตแกงสรอย อำเภอฮอด
จงัหวดัเชยีงใหม ลงมาถงึจงัหวดัตาก เปนทมีแรกทีท่ำการสำรวจ
ชมิลางหรอืเบือ้งตน. คุณบุญชอบ กาญจนลักษณ ไดจัดทีมออกไปวางขาย
สำรวจสภาพน้ำในแมน้ำปงเปนทมีที ่๒ โดยสำรวจตัง้แตกิง่อำเภอ
บานตาก ขึน้ไปจนถงึแกงสรอย อำเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม เพือ่
วางจดุตัง้สถานวีดัปรมิาณน้ำ หลงัจากนัน้ไดกำหนดจดุสรางสถานี
อุทกวิทยาใหมขึ้นที่บานวังกระเจา ซึ่งเปนทำเลใตสุดที่จะใช
พิจารณาเปนที่สรางเขื่อนเก็บกักน้ำขนาดใหญในแมน้ำปง. กรมชลประทาน ไดจัดทีมสำรวจ เปนทีมที่ ๓ ขึ้นไป
สำรวจหาทำเลใหแนนอนอยางจรงิจงั นำทมีโดย ม.ล.ชชูาต ิ กำภู
อธบิดกีรมชลประทานเอง และมเีจาหนาทีผ่เูช่ียวชาญโดยเฉพาะ
คอื อาจารยวชิา เศรษฐบตุร หวัหนากองธรณวีทิยา กรมโลหกจิ
กระทรวงอตุสาหกรรม รวมทมีไปดวย เพือ่เปนทีป่รกึษาฝายหนิ
ฐานรากของเขือ่น โดยไดลองแกง ลงมาจากอำเภอฮอด จงัหวดั
เชียงใหม และไดเลือกชองเขายันฮีเปนจุดที่ตั้งเขื่อนอันดับแรก
อยางไรกด็ ีบรเิวณดานใตลงมาไดพจิารณาเพิม่เตมิไวอกี ๓ แหง
เรยีกกนัวา เขาแกว ผารู และวงักระเจา

พ.ศ.๒๔๙๔

๒๐๓
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พ.ศ.๒๔๙๖. การกอสรางโครงการเขื่อนเจาพระยาเริ่มตนในป
พ.ศ.๒๔๙๖ และแลวเสรจ็ในตนป ๒๕๐๐. รายงานเบือ้งตนโครงการยนัฮ ีของทมีผเูชีย่วชาญทีล่อง
แพสำรวจ โดยม ีม.ล.ชชูาติ กำภ ูเปนหวัหนาคณะฯ แลวเสรจ็
( มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๖ ). กรมชลประทาน บรรจคุณุเกษม จาติกวณชิ ในตำแหนงนายชางเอก เปนหวัหนากองพลงัน้ำ และบรรจวุศิวกรไฟฟา

๕ นาย ทำงานที่แผนกอุทกวิทยา กองวิศวกรรม จากนั้นยายมาบรรจุในตำแหนงนายชางตรี กองพลังน้ำ
( มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๖ ). ตั้งการพลังงานแหงชาติ มีสำนักงานชั่วคราวที่คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยมี
ศ.ดร.บญุรอด บณิฑสนัต เปนเลขาธกิารคนแรก ( มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๖ ). ม.ล.ชชูาต ิ กำภ ู สงจดหมายขอให Commissioner ของ U.S. Bureau of Reclamation สงคณะฯ มาศกึษา
โครงการยนัฮ ีและ Commissioner ตอบรบัใหความชวยเหลอืทางวชิาการ ( มถินุายน พ.ศ. ๒๔๙๖ )

พ.ศ.๒๔๙๕. การเตรยีมงานเบือ้งตน สำรวจภมูปิระเทศและธรณวีทิยาบรเิวณโดยรอบอางเกบ็น้ำ ทำการเจาะสำรวจฐานรากบรเิวณ
ทีท่ำการกอสรางเขือ่น โรงไฟฟา ทางระบายน้ำลน และจดัทำแผนทีอ่างเกบ็น้ำ. กรมชลประทาน รับวิศวกรไฟฟา ๖ คน และนักวิทยาศาสตร ๔ คน มาทำงานที่แผนกอุทกวิทยาเพื่อศึกษาและ
รวบรวมขอมลูเบือ้งตนเพิม่เตมิ ปรบัปรงุ รายงานเบือ้งตน และสงให USBR ศกึษากอนเดนิทางมาสำรวจในประเทศไทย. ม.ล.ชชูาติ กำภ ูทำหนงัสอืขอตกลงระหวางรัฐบาลไทย-สหรฐัอเมรกิา ในการใหบรกิารฝกอบรมวศิวกรไทยและให
Technical Assistance ในการทำรายงานโครงการยนัฮี. กรมชลประทาน ตั้งกองพลังน้ำ รับผิดชอบงานพัฒนาไฟฟาพลังน้ำและสวนอื่น ๆ ตามพระราชกฤษฎีกา
แบงสวนราชการ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตร พ.ศ. ๒๔๙๕ ซึง่มสีวนราชการ ๑๓ กอง

๒๐๔



พ.ศ.๒๔๙๖. กรมแผนทีท่หารบกไดวาจาง บรษิทั ฮนัติง้เซอรเวย (Hunting Survey )ประเทศองักฤษ มาจัดทำแผนทีภ่าพถาย
ทางอากาศ ครอบคลมุบรเิวณตัง้แตทีต่ัง้เขือ่น ขึน้ไปจนถงึ อำเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม แลวเสรจ็ชวงกลางป พ.ศ.๒๔๙๖. รวบรวมขอมลูเพิม่เตมิ และปรบัปรงุรายงานเบือ้งตนแลวเสรจ็มอบให ม.ล.พชิติ กำภ ู(หวัหนาคณะฯ วศิวกรไฟฟา
และเครือ่งกล ๔ นาย เดนิทางไปฝกงานที ่USBR) นำขึน้เครือ่งบนิไปมอบให USBR โดยตรง ( สงิหาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ ). ทำเลบรเิวณเขาแกวนัน้ นาสนใจพเิศษเพราะชองเขาแคบและสงูมากกวาทีอ่ืน่ ๆ  แตมขีอเสยี คอื หนิรากฐานและ
หนิทีร่บัปกของเขือ่นเปนหนิแกรนติดอยกวาทีย่นัฮ ีมรีอยแตกและผพุงัอยทูัว่ไปเมือ่ดดูวยตาเปลา ตอมา เมือ่ผเูช่ียวชาญ
ฐานรากเขือ่นไดมาตรวจละเอยีด โดยการเจาะหนิ จงึพบวารอยราวแตกหรอืสวนผพุงันัน้เปนเพยีงทีผ่วิ เม่ือปอกเอาผวิออก
ถงึแกนในแลว ปรากฏวาหนิแกนในใชไดด ีจงึเปลีย่นทำเลทีต่ัง้เขือ่นมาเปนทีเ่ขาแกว แทนชองเขายนัฮ ีผลดคีอื สามารถ
สรางเข่ือนไดสงูขึน้ และจะไดความจอุางเก็บน้ำมากข้ึนตามไปดวย และสามารถสรางเข่ือนไดแคบลง. ยายเครือ่งเจาะหนิจากยนัฮ ีมาเจาะหนิบนฝงขวา ทีบ่รเิวณเขา
แกว กอนทีท่มี USBR เดินทางมาสำรวจทีโ่ครงการ ( กนัยายน พ.ศ. ๒๔๙๖ ). ประกาศการพลงังานแหงชาติ ตามมติคณะกรรมการการพลงังาน
แหงชาติ และคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ ในการมอบหมายใหกรม
ชลประทานดำเนินการกอสรางเขื่อนยันฮีทั้งโครงการ เพื่อใหไดมาซึ่ง
พลงังานไฟฟา  ลงนามโดย จอมพล ป. พบิลูสงคราม ( วนัที ่๑๕ กนัายน
พ.ศ. ๒๔๙๖ ). ผเูช่ียวชาญ USBR ๖ ทาน ประกอบดวย วศิวกรวางแผน วศิวกร
เข่ือน นกัธรณวีทิยา นกัอทุกวทิยา วศิวกรไฟฟา และเจาหนาทีว่เิทศสมัพันธ
เดินทางมากรงุเทพฯ โดยพกัทีห่อพกันกัเรยีนการชลประทาน และเดนิทาง
ไปสำรวจทีบ่รเิวณโครงการ ( วนัที ่๑ - ๗ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๔๙๖ ). กำหนดรปูแบบเขือ่น Concrete Arch Dam เบือ้งตน และตำแหนง
หลมุเจาะฐานรากเขือ่นทีเ่ขาแกว ในชวงระหวางทีท่มี USBR อยทูีโ่ครงการ
และเสนอใหมผีเูช่ียวชาญมา Supervise การเจาะสำรวจ กำหนดใหแลว
เสรจ็ในเวลา ๖ เดือน ( ตลุาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ )

๒๐๕
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. ผเูชีย่วชาญของ USBR มาไทย สำรวจเกบ็ขอมลู
เพ่ือศึกษาความเหมาะสมเขื่อนยันฮี โดยเลือกที่ตั้งบริเวณ
เขาแกว.เจ็ดเดือนหลงัจาก Board USBR  มา การเจาะ
สำรวจฐานรากทั้งหมดแลวเสร็จ สงมอบให USBR ตาม
กำหนด ( กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๗ )

พ.ศ.๒๔๙๗

. ผเูชีย่วชาญ USBR จำนวน ๓ นาย มาหาขอมลู
เพ่ิมเติม ( วนัที ่๕ - ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ). กรมชลประทานสงขาราชการกองพลังน้ำ
กองวชิาการ และกองชางกลไปปฏบิตังิานที ่ USBR เมือง
เดนเวอร รฐัโคโลราโด ประเทศสหรฐัอเมรกิา จำนวน ๑๑ นาย
( ประกอบดวย ดานไฟฟา ดานโยธา ดานชางกล ดานเครือ่ง
กำเนิดไฟฟา ฯลฯ ) โดยมีคุณเกษม จาติกวณิช เปน
หัวหนาคณะฯ เพื่อไปทำงานตามสายงาน ๆ ของ USBR
เชน การออกแบบเพื่อใชเปนแบบกอสราง และการจัดทำ
Specification เพ่ือควบคุมคุณภาพงาน ( พฤศจิกายน -
ธนัวาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ )

พ.ศ.๒๔๙๘ . รายงานโครงการยันฮี YANHEE PROJECT,
THAILAND จดัทำโดย ผเูชีย่วชาญ USBR แลวเสรจ็เสนอ
ใหรัฐบาลไทยใชในการเจราจาขอกูเงินธนาคารโลก
( ธนัวาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ )

พ.ศ.๒๔๙๘

พ.ศ.๒๕๐๐

. ม.ล.ชชูาต ิพบจอมพล ป.พบิลูสงคราม ในพธิเีปด
เขือ่นเจาพระยา เมือ่วนัที ่๗ กมุภาพนัธ พ.ศ. ๒๕๐๐

๒๐๖



.พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช
บรมนาถบพติร เสดจ็พระราชดำเนนิไปทรงเปดเข่ือนเจา
พระยา เม่ือวนัที ่๗ กมุภาพนัธ พ.ศ. ๒๕๐๐

. ม.ล.ชูชาติ กำภู และคณะฯ เดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา
เจรจากบัธนาคารโลกในรายละเอยีดการขอกเูงินโครงการยนัฮ ีและไดเดิน
ทางไปดงูานทีบ่รษิทั ไฟฟาตาง ๆ ทีเ่มือง Syracuse, New York ; เมือง
Chicago, Illinois ; และเมอืง Denver, Colorado ( สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ ). พ.ร.บ. การไฟฟายนัฮ ี๒๕๐๐ ตัง้การไฟฟายนัฮ ี (กฟย.) โดยมี
ม.ล.ชูชาติ กำภู เปนประธานกรรมการ และคุณชู ประภาสถิตย เปน
ผวูาการฯ คนแรก ( ๗ กนัยายน ๒๕๐๐ )โดยรบัผดิชอบการกอสรางเข่ือน
ยนัฮแีละการกอสรางโรงไฟฟาพลงัความรอน ทีบ่างกรวย จงัหวดันนทบรุี. รฐัมนตรชีวยวาการกระทรวงการคลงั นายเสวตร เปยมพงสานต
ผูแทนรัฐบาลไทย นายยูจีน อาร แบล็ค ประธานธนาคารโลก และ
ม.ล.ชชูาต ิ กำภ ูผแูทนการไฟฟายนัฮ ีลงนามสญัญากเูงนิจากธนาคารโลก
มากอสรางโครงการไฟฟาพลังน้ำยันฮี จำนวน ๖๖ ลานเหรียญสหรัฐ
หรอืประมาณ ๑,๓๐๐ ลานบาท ( กนัยายน พ.ศ. ๒๕๐๐ )

พ.ศ.๒๕๐๐

พ.ศ.๒๕๐๐

๒๐๗

.พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทาน
พระปรมาภไิธย ของพระองคทานใหเปนชือ่เขือ่น
วา "ภมูพิล" เมือ่วนัที ่๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๐



เขือ่นภมูพิล : กวาจะเปนวนันี้

. กรมชลประทานไดตกลงทำสัญญาจางบริษัทผูรับเหมา
ไดแก บรษิทั บราวนแอนดรทู - ยทูาห (Brown and Root, S.A.
and Utah International Inc. : BR-U) เปนผูดำเนินการ
กอสรางเขื่อน โรงไฟฟา ทางระบายน้ำลน และงานเบ็ดเตล็ด
รวมทั้งการเปลี่ยนทางเดินของแมน้ำปง โดย ม.ล.ชูชาติ กำภู
และ มร .เบน เพาเวล เปนผูแทนของคูสัญญาแตละฝาย
( วนัที ่๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ ). กรมชลประทานไดทำสัญญาวาจางบริษัท สเวอร ดรับ
แอนด พารเซล (Sverdrup and Parcel International, SPI) และ
บรษิทั เอน็จเินยีริง่ คอนซลัแตนท (Engineering Consultants,
Inc., ECI) เปนผดูำเนนิการออกแบบรายละเอยีดกอสรางโครงการ
และควบคมุงานกอสรางเขือ่นยนัฮ ี( วนัที ่๓๑ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ )

พ.ศ.๒๕๐๑

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูิพลอดลุยเดช 
บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที ่๙
เสด็จประพาสบริเวณสถานท่ีกอสรางเข่ือนภูมิพลคร้ังแรก 

เม่ือวันท่ี ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๑

พ.ศ.๒๕๐๑

๒๐๘



.การจดัเตรยีมงานเบือ้งตนในบรเิวณหวังานกอสรางเขือ่นภมูพิล ได
กอสรางทีท่ำการ โรงงาน โรงพยาบาล ตลาด บานพกั โรงไฟฟา น้ำประปา
สำหรบันายชาง คนงาน และครอบครวั รวม ๑๐,๕๘๐ คน พรอมทัง้สราง
ถนนลาดยางเขาสบูรเิวณหวังานยาว ๒๐ กโิลเมตร.จากเหนอืเขือ่นขึน้ไป ซึง่เปนบรเิวณทีจ่ะเปนอางเกบ็น้ำนัน้ มบีาน
เรือนราษฎรตั้งอยูกวา ๕,๐๐๐ ครอบครัว กรมชลประทานไดบุกเบิกและ
จดัสรรทีด่นิบรเิวณตำบลวงัไคร ซึง่อยใูตทีต่ัง้เขือ่นประมาณ ๑๒ กโิลเมตร
มเีนือ้ที ่๔๖๐ ไร สำหรบัพกัอาศยั และอกี ๔,๐๖๑ ไรสำหรบัใชในการเพาะปลกู
ใหราษฎรตำบลบานนา อำเภอสามเงา จงัหวดัตาก และจดัการอพยพใหเขา
อยทูำมาหากนิในทีจ่ดัสรรนี ้ไดจดัใหมโีรงเรยีน หองสมดุ หนวยอนามยั วดั
สถานตีำรวจ คลองชลประทาน สถานสีบูน้ำ และทำถนน สวนราษฎรทีต่อง
อพยพจากอำเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม และอำเภอลี ้จงัหวดัลำพนู กไ็ดจาย
เงนิทดแทนใหตามระเบยีบของราชการ.ในการผันน้ำในชวงระยะเวลากอสรางนั้น เดิมไดออกแบบไวให
สามารถผันน้ำได ๓,๐๐๐ ลบ.ม./วินาที ซึ่งเทากับอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นไดใน
รอบ ๒๕ ป แตในเดอืนกนัยายน พ.ศ. ๒๕๐๒ ไดพบวา อทุกภยัทีผ่านบรเิวณ
ที่กอสรางนั้นมีปริมาณวัดไดถึง ๔,๕๐๐ ลบ.ม./วินาที คิดเทียบแลวเทากับ
อทุกภยัเกดิในรอบ ๔๐๐ ป ดงันัน้จงึไดออกแบบใหทำนบซองดานเหนอืน้ำ
และทายน้ำมีสันสูงที่จะรับอุทกภัยชนิดที่เคยเกิดขึ้นเมื่อเดือนกันยายน
พ.ศ. ๒๕๐๒ (โดยไดปลอยใหน้ำในแมน้ำปงไหลผานทางอโุมงคไดตัง้แตเดอืน
สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๐๓)

พ.ศ.๒๕๐๑

๒๐๙
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.กอสรางโรงงานผลติปนูซเีมนตทีอ่ำเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค
เริม่ผลติปนูซเีมนตเมือ่ พ.ศ. ๒๕๐๑ ซึง่ตอมาไดจดัตัง้เปนบรษิทัชลประทาน
ซีเมนต จำกัด.การขนสงทางบก แสดงขบวนรถบรรทกุลำเลยีงปนูเมด็ (Clinker)
จากตาคล ีกำลงัสงเขาสหูวังานโครงการกอสรางเข่ือนภมูพิล. เร่ิมกอสรางเขื่อนยันฮี โดยเสาเข็มแรกของเขื่อนตอกลงเมื่อ
เดือนธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๐๑. ไดรวมการไฟฟากรุงเทพฯ (หนวยงานของกระทรวงมหาดไทย)
เขากบักองไฟฟาหลวงสามเสน เปนการไฟฟานครหลวง

.จอมพลสฤษดิ ์ธนรชัต นายกรฐัมนตร ีตรวจงานกอสรางเข่ือนภมูพิล
( วนัที ่๑๕ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๐๒ )

พ.ศ.๒๕๐๑

พ.ศ.๒๕๐๒

๒๑๐



พ.ศ.๒๕๐๓.งานในระยะเริม่แรกดำเนนิไปอยางคอนขางชา เนือ่งจากตองเสยี
เวลาไปมากในการรอคอยเครือ่งมอืทนุแรงตาง ๆ  ทีส่งมาถึงหนางาน ในภาพ
แสดงใหเหน็ทีต่ัง้ของเขือ่นในระหวางขุดลอกทรายและกรวดจากทองแมน้ำ
เมือ่วนัที ่๒๓ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๐๓. ม.ล.ชชูาติ กำภ ูไดจดัต้ังโรงไฟฟาไอน้ำโดยใชลกิไนทเปนวตัถุดบิ
เช้ือเพลงิทีแ่มเมาะ จงัหวดัลำปาง แลวเสรจ็ สงไฟฟาจากโรงไฟฟาแมเมาะ
มายงัหวังานกอสรางเขือ่นยนัฮ ีประหยดัคาน้ำมัน เช้ือเพลงิประเภทตาง ๆ
ไดเปนมลูคาประมาณปละ ๑ ลานเหรยีญสหรฐั

. การเทคอนกรตีตวัเขือ่นตองแบงเปนบล็อก ๆ
ในทางแนวดิง่มทีัง้หมด ๒๕ บลอ็กดวยกนั รอยตอ
ระหวางบลอ็กมเีพือ่ไวสำหรบัการหดตวัของคอนกรตี
ซึ่งภายหลังไดอุดดวยน้ำปูนเมื่อคอนกรีตเย็นไดตาม
กำหนด การเทคอนกรีตลงไปเพื่อสรางเปนเขื่อน
คอนกรีตรูปโคงใชเวลากอสรางต้ังแต วันที่ ๒๑
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ ถงึวนัที ่๘ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๐๖
อตัราเฉลีย่ในการเทประมาณ ๔๐,๕๕๕ ลบ.ม.ตอเดอืน
ในภาพแสดงผลความกาวหนาของการเทคอนกรีต
เข่ือนจนถงึวันที ่๑๐ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๐๔

พ.ศ.๒๕๐๔

๒๑๑
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พ.ศ.๒๕๐๕. เมือ่วนัที ่๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ เปนวนัทีไ่ดมกีารเทคอนกรตี
ครบเปนปรมิาตร ๑,๐๐๐,๐๐๐ ลกูบาศกหลา (๗๖๔,๕๕๕ ลกูบาศกเมตร) หรอื
ประมาณรอยละ ๗๘.๘ ของปรมิาณคอนกรตีทัง้หมดในงานกอสรางเขือ่นภมูพิล. เร่ิมเกบ็กกัน้ำ : เบือ้งหนาเขือ่นสองฝงแมน้ำปงมีเขาลอมรอบ จะกลาย
เปนทะเลสาบขนาดใหญ ซึ่งจุน้ำได ๑๒,๒๐๐ ลาน ลบ.ม. (ที่ระดับเก็บกัก
+๒๕๘.๐๐ ม.รทก.)ครอบคลมุพืน้ที ่ซึง่เปนปาอยเูดมิ เปนอาณาเขต ๓๐๐ ตร.กม.
และมคีวามยาวไปตามลำน้ำจากหนาเขือ่นไป ๒๐๗ กโิลเมตร จรดอำเภอฮอด
จงัหวดัเชยีงใหม (ปจจุบนั กำหนดความจขุองอางเก็บน้ำ ๑๓,๔๖๒ ลาน ลบ.ม.
ทีร่ะดบัเกบ็กกั +๒๖๐.๐๐ ม.รทก. คดิเปนพืน้ทีผ่วิน้ำ ๓๑๖ ตร.กม.)

พ.ศ.๒๕๐๔. พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร
และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เสด็จ
พระราชดําเนินไปทรงวางศิลาฤกษเขื่อนภูมิพล แลวทรงเสด็จทอด
พระเนตรการขดุเจาะอุโมงค ผันนํ้า เมือ่วันที ่๒๔ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๐๔

“เขือ่นนีจ้ะมคีวามสำคญัในการเสรมิสรางความเจรญิของประเทศ
และความผาสกุสมบรูณของประชาชน เพราะเมือ่กอสรางเขือ่นนีแ้ลว
เสรจ็ กส็ามารถผลติไฟฟาไดเปนจำนวนมาก ชวยใหประชาชนไดมไีฟฟา
ใชมากข้ึน เขื่อนยังอำนวยประโยชนในดานการชลประทาน
การคมนาคม และการบรรเทาอทุกภยั”*

พระราชดำรสัของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูิพลอดลุยเดช
บรมนาถบพติร ณ เขือ่นภมูพิล อำเภอสามเงา จงัหวดัตาก วนัที ่๒๔ มถินุายน
พ.ศ. ๒๕๐๔

๒๑๒

* อางองิ ปกรองใน /หนงัสอื กึง่ศตวรรษแหงสายน้ำพระทยั ไฟฟากาวไกล ชมุชนพฒันา ๕๐ ปเขือ่นภมูพิล / การไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๗



พ.ศ.๒๕๐๖. กรมชลประทานไดดำเนนิการกอสรางทางดานวศิวกรรม และงาน
ตดิตัง้เครือ่งจกัร เครือ่งมอืแลวเสรจ็(Completion Work for Bhumibol Dam,
Power Plant and ๒๓๐ KV Switchyard) ประกอบดวย งานดาน
โครงสราง งานดานสถาปตยกรรม งานดานไฟฟาและงานดานชางกล. เขือ่นภมูพิลเปนประเภทเขือ่นคอนกรตีสนัโคง สงู ๑๕๔ เมตร ยาว
๔๘๖ เมตร บนสนัเขือ่นจะมทีางวิง่สำหรบัรถยนตกวาง ๖.๐ เมตร ฐานเขือ่น
กวาง ๕๒ เมตร มอีโุมงคระบายน้ำลนขนาดเสนผาศนูยกลาง ๑๑.๓ เมตร
๒ อโุมงค พรอมตดิต้ังบานประตูโคง จำนวน ๔ บาน ซึง่ระบายน้ำได ๖,๐๐๐
ลบ.ม./วนิาท ีเขือ่นนี ้เมือ่สรางแลวเสรจ็สมบรูณไดใชปรมิาณคอนกรตีไปเปน
ปรมิาตร ๙๗๐,๐๐๐ ลกูบาศกเมตร (๑,๒๖๘,๗๑๒ ลกูบาศกหลา) โดยแบง
เปนบลอ็กรวมทัง้สิน้ ๒๕ บลอ็ก

. ขนานเครือ่งกำเนดิไฟฟา
เครือ่งที ่๒ กำลงัผลติ ๗๐ เมกะวตัต
เขาระบบ เมือ่วนัที ่ ๑๓ มถินุายน
พ.ศ. ๒๕๐๗

พ.ศ.๒๕๐๗ . ขนานเครือ่งกำเนดิไฟฟาเครือ่ง
ที ่๓ กำลงัผลติ ๗๐ เมกะวตัต เขาระบบ
เม่ือวนัที ่๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๐. ขนานเครือ่งกำเนดิไฟฟาเครือ่ง
ที ่๔ กำลงัผลติ ๗๐ เมกะวตัต เขาระบบ
เม่ือวนัที ่๑๐ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๑๐

พ.ศ.๒๕๑๐
พ.ศ.๒๕๑๑. ขนานเครื่องกำเนิดไฟฟา
เครือ่งที ่๕ กำลงัผลติ ๗๐ เมกะวตัต
เขาระบบ เม่ือวันที่ ๒๕ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๑๑

๒๑๓
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เสด็จฯโดยเครื่องบินพระที่นั่งจาก
สนามบิน เชียงใหมถึงเขื่อนภูมิพล เสด็จฯไปทรงเปดเข่ือน
ภูมิพล บนสันเข่ือน หลังจากนั้น เสด็จฯลงลิฟตมายังหอง
ควบคุมการผลิตกระแสไฟฟา ทรงกดปมุเครื่องกำเนิดไฟฟา
เคร่ืองที่ ๑ และขนานเครื่องกำเนิดไฟฟาเครื่องที่ ๑ เขา
ระบบคร้ังแรก ทำใหจังหวัด ในภาคกลาง และภาคเหนือ 
๑๗ จังหวัด มีไฟฟาใช จากเข่ือนภูมิพลได พร อมกัน       
เมือ่วนัที ่๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๗

พ.ศ.๒๕๐๗

พ.ศ.๒๕๑๒. ใน พ.ศ. ๒๕๑๒ มกีารรวมการไฟฟายนัฮแีละการลกิไนท หนวยงานภายใต
กรมชลประทาน ไปรวมกับการไฟฟาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจัดต้ังเปนองคกร
ขึ้นใหมในชื่อ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) มีฐานะเปนรัฐวิสาหกิจ
บริหารงานเปนอิสระจากรัฐบาล มีภารกิจจัดหาเชื้อเพลิงและผลิตไฟฟาสงใหแก
การไฟฟานครหลวงและการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อจัดจำหนายใหแกประชาชน และ
ผูใชบริการตอไป

๒๑๔



. ขนานเครือ่งกำเนดิไฟฟาเครือ่งที ่๖
กำลงัผลติ ๗๐ เมกะวตัต เขาระบบ เม่ือวนัที่
๑๐ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๑๒

พ.ศ.๒๕๑๒

พ.ศ.๒๕๑๘. ระบายน้ำผานประตรูะบาย
น้ำลน (spillway) ครัง้แรก (ชวงที ่๑
วนัที ่๑๔ - ๒๐ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๑๘
และ ชวงที่ ๒ วันที่ ๓๑ ตุลาคม
- ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๘ )
รวมระบายน้ำทั้ งสิ้น ๑๒๐ .๓๗
ลานลกูบาศกเมตร

. ขนานเครือ่งกำเนดิไฟฟาเครือ่งที่
๗ กำลังผลิตติดตั้ง ๑๑๕ เมกะวัตต
เขาระบบกำลงัไฟฟา เม่ือวนัที ่๑๘ ตลุาคม
พ.ศ. ๒๕๒๕

พ.ศ.๒๕๒๕

๒๑๕



เขือ่นภมูพิล : กวาจะเปนวนันี้

. กฟผ. ไดสรางสวนน้ำพระทยัขึน้เนือ่งในโอกาสที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพติร มพีระชนมายคุรบ ๕ รอบ (๖๐ พรรษา)

พ.ศ.๒๕๓๐

. เร่ิมการกอสรางและติดต้ัง
เครื่องกำเนิดไฟฟาเครื่องที่ ๘ ซึ่ง
สามารถสูบน้ำกลับได และกอสราง
เขือ่นแมปงตอนลาง ยกระดบัหวัน้ำขึน้
ใหสามารถสบูน้ำกลบัได ซึง่อยหูางจาก
เ ข่ือนภูมิพลลงมาทางทายน้ำ ๕
กโิลเมตร อางเก็บน้ำแมปงตอนลางมี
ความจ ุ๔.๙๒ ลานลกูบาศกเมตร

พ.ศ.๒๕๓๔ . ขนานเครื่องกำเนิดไฟฟา
เครือ่งที ่๑ ภายหลงัจากการปรบัปรงุ
(Renovation) เพิม่กำลงัผลติเปน ๘๒.๒
เมกะวัตต เม่ือวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๓๕

พ.ศ.๒๕๓๕

. ขนานเครื่องกำเนิดไฟฟา
เครือ่งที ่๒ ภายหลงัจากการปรบัปรงุ
(Renovation) กำลังผลิต ๘๒ .๒
เมกะวตัต เมือ่วนัที ่๓๐ ตลุาคม พ.ศ.
๒๕๓๖

พ.ศ.๒๕๓๖

พ.ศ.๒๕๓๘. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงเปด
เข่ือนแมปงตอนลาง เม่ือวนัที ่๒๘ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘

๒๑๖



. ขนานเครื่องกำเนิด
ไฟฟาเครือ่งที ่๘ กำลงัผลติ ๑๗๑
เมกะวตัต เขาระบบ เม่ือวันที่
๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๙

พ.ศ.๒๕๓๙. กฟผ. สรางสวนเฉลมิพระเกยีรตทิีเ่ขือ่น
แมปงตอนลาง เพ่ือถวายเปนราชสักการะแด
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช
บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราช
สมบตั ิครบ ๕๐ ป

พ.ศ.๒๕๔๐. ขนานเครื่องกำเนิดไฟฟา
เครือ่งที ่๓ ภายหลงัจากการปรบัปรงุ
(Renovation) กำลงัผลติ ๘๒.๒ เมกะวตัต
เม่ือวนัที ่๑๕ กมุภาพนัธ พ.ศ. ๒๕๔๐. ขนานเครื่องกำเนิดไฟฟา
เครือ่งที ่๔ ภายหลงัจากการปรบัปรงุ
(Renovation) กำลังผลิต ๘๒.๒
เมกะวัตต เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๔๐

พ.ศ.๒๕๔๓. ขนานเครื่องกำเนิดไฟฟา
เครือ่งที ่๕ ภายหลงัจากการปรบัปรงุ
(Renovation) กำลังผลิต ๘๒.๒
เมกะวัตต เม่ือวันที่ ๑๙ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๔๓. ขนานเครื่องกำเนิดไฟฟา
เครือ่งที ่๖ ภายหลงัจากการปรบัปรงุ
(Renovation) กำลงัผลติ ๘๒.๒ เมกะวตัต
เมือ่วนัที ่๖ ตลุาคม พ.ศ.๒๕๔๓

พ.ศ.๒๕๔๙

. มปีรมิาณน้ำไหลเขาอางเก็บ
น้ำมาก และสามารถกักเก็บน้ำได
สงูสดุเปนครัง้ทีส่ามของเขือ่นภมูพิล
แตสามารถบริหารจัดการน้ำไดโดย
ไมตองมีการเปดประตูระบายน้ำลน
ทำใหผลติไฟฟาไดอยางเตม็ทีใ่นชวง
ปลายป พ.ศ. ๒๕๔๙

พ.ศ.๒๕๔๕. ระบายน้ำผานประตรูะบายน้ำลน (spillway) ครัง้ที ่๒ วนัที ่๔ - ๙
พฤศจกิายน ๒๕๔๕ รวมระบายน้ำทัง้สิน้ ๑๙๕.๑๒ ลานลกูบาศกเมตร

๒๑๗
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พ.ศ.๒๕๕๔. ระบายน้ำผานประตูระบายน้ำลน
(spillway) ครัง้ทืส่าม ระหวางวันที ่๕ - ๑๓
และ วนัที ่๑๘ - ๒๐ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ รวมเปน
ปรมิาณน้ำ ๓๔๒.๔๘ ลานลกูบาศกเมตร

พ.ศ.๒๕๕๗.พฒันา "หาดหวัหนิ" ใหเปนแหลงพักผอน
หยอนใจของผูคนในพื้นที่ โดยการปรับปรุงพื้นที่
รมิฝงแมน้ำปงในพืน้ทีเ่ขือ่นภมูพิลใหเปนหาดทราย
และเปดใหผูคนเขามาพักผอนหยอนใจ

. พฒันาตลาดเขือ่นภมูพิล หรอืทีช่าวเขือ่น
รจูกัในชือ่ "ตลาดสายหยดุ" มาเปนตลาด ๕๐ ป
เมืองสามเงา เพื่อใหเปนแหลงจับจายซื้อขาย
ของชาวเขื่อนคนอำเภอสามเงา และตอนรับ
นกัทองเทีย่วทีเ่ดินทางมาเทีย่วเขือ่น

๒๑๘



จาก ๕๐ กวาป แหงการสรางสรรคคณุประโยชน ของ "เขือ่นภมูพิล" โดยสามารถผลติไฟฟาได ๖๔,๕๘๐ ลานหนวย
สามารถชดเชยการนำเขาน้ำมนัเตาได ๑๕,๔๗๐ ลานลติร คดิเปนมลูคาทีป่ระหยดัได ๓๔๒,๔๒๐ ลานบาท และสามารถ
ระบายน้ำเขาสรูะบบชลประทานเจาพระยาใหญ ประมาณ ๒๗๐,๙๕๐ ลาน ลบ.ม. หลอเลีย้งพืน้ทีเ่กษตร ๑๐ ลานไร
และเกษตรกรทำนาไดปละ ๒ - ๓ ครัง้ ตลอดจนมนีกัทองเทีย่วมาชมเขือ่นมากกวา ๒๗ ลานคน

(ขอมลู ณ วนัที ่๒๘ กมุภาพนัธ ๒๕๕๗, การไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย)

๒๑๙



เขือ่นภมูพิล : กวาจะเปนวนันี้

๔ คณุปูการ
ขอขอบคุณ วิสัยทัศนของทานผูนำประเทศในการพัฒนาพลังงานไฟฟาราคาถูก

เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ผูสนับสนุนอยางยิ่งยวด ทำใหการดำเนินงาน
โครงการเขือ่นภมูพิล บรรลตุามเปาหมาย

ขอขอบคุณ ความทุมเท ความมุงม่ัน และความสามัคคี
ทำใหการวางแผนงานและการกอสรางเข่ือนภูมิพล เปนจริง
ตามฝน แมในขณะนั้นประเทศจะมีขอจำกัดมากมายทั้งดาน
วชิาการ กำลงัคน และกำลงัเงนิ

ขอขอบคุณ ในการสานตอปณิธานของผูบุกเบิก
เข่ือนภูมิพล และพัฒนาเขื่อนภูมิพลใหรุงโรจนเปน
"เขือ่นภมูพิลในวนันี"้

ขอขอบคุณ ความเสียสละของราษฎร
ตำบลบานนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม และอำเภอลี้
จงัหวดัลำพนู กวา ๕,๐๐๐ ครอบครวัทีอ่าศยั
และทำมาหากิน อยูในพื้นที่อางเก็บน้ำของ
เขือ่นภมูพิล
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"เขือ่นภมูพิล : กวาจะเปนวนันี"้

กิติกรรมประกาศ
ขอบคณุผทูีใ่หสมัภาษณและผทูีใ่หขอมลูและรปูภาพทีเ่ปนประโยชน

ในการจดัทำหนงัสอืเลมนีท้กุทาน

สมาคมนกัอทุกวทิยาไทย กรมชลประทาน การไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย สมาคมศษิยเกาวศิวกรรม
ชลประทานในพระบรมราชปูถมัภ และการประปานครหลวง จดัพมิพเปนทีร่ะลกึ "เขือ่นภมูพิล : กวาจะเปนวนันี"้
เพ่ือบันทึกประวัติการกอสรางเขื่อนภูมิพลและพัฒนาเขื่อนภูมิพลจนถึงวันนี้ เพ่ือใหอนุชนไดศึกษา เรียนรู
พรอมทัง้เชิดชูเกียรตบิคุคลทีเ่ก่ียวของ เพ่ือเปนบคุคลตวัอยางของประเทศ อกีทัง้ใหสาธารณชนไดรบัทราบถงึ
ความสำคญั คณุคา และคณุประโยชนของเขือ่นทีม่อียางมากมาย

จดัทำตนฉบบั นติยสารสารคด ีบรษิทั วริยิะธรุกิจ จำกัด
จัดรูปเลม นายบญุชยั มงคลรตันกร

นายวษิณ ุตรวีชิยั
พมิพที่ บรษิทั บมู สเตชัน่ จำกดั

โทร. ๐๘๑ - ๓๓๑ - ๓๑๓๑
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