พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
และ สมเด็จพระนางเจาสิรกิ ติ ์ิ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
เสด็จพระราชดำเนิน (ครั้งที่ ๑)
ไปทอดพระเนตรการกอสรางอุโมงคผันน้ำ
เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๑

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
และ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
เสด็จพระราชดำเนิน (ครั้งที่ ๒)
ไปทรงวางศิลาฤกษ เขื่อนภูมิพล
เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๔

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนิน (ครัง้ ที่ ๓)
ไปทอดพระเนตรเขือ่ นภูมพิ ล โดยมี นายพลเนวิน แหงสาธารณรัฐแหงประเทศสหภาพพมา รวมเยีย่ มชมดวย
เมือ่ วันที่ ๒๐ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๐๕

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
และ สมเด็จพระนางเจาสิรกิ ติ ์ิ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
เสด็จพระราชดำเนิน (ครั้งที่ ๔)
ไปทรงเปดเขือ่ นภูมิพล
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๗

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจาสิรกิ ติ ์ิ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปดเขื่อนภูมิพล เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๗

เขือ่ นภูมพิ ล เปนเขือ่ นอเนกประสงคแหงแรกในประเทศไทย
ลักษณะเปนเขือ่ นคอนกรีตรูปโคง เริม่ กอสรางเมือ่ พ.ศ. ๒๔๙๖
แลวเสร็จและทำพิธเี ปดเมือ่ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๗

เขือ่ นยันฮี

เขือ่ นนีเ้ ดิมชือ่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไดพระราชทานพระปรมาภิไธย
ใหใชชอื่ เขือ่ นวา เขือ่ นภูมพิ ล เมือ่ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๐
เขือ่ นภูมพิ ลสรางปดกัน้ ลำน้ำปง ทีบ่ ริเวณเขาแกว อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
มีรศั มีความโคง ๒๕๐ เมตร สูง ๑๕๔ เมตร ยาว ๔๘๖ เมตร
ความกวางของสันเขือ่ น ๖ เมตร
อางเก็บน้ำสามารถรองรับน้ำไดสงู สุด ๑๓,๔๖๒ ลานลูกบาศกเมตร

เขือ่ นภูมพิ ลเปนเขือ่ นโคงมีความสูงเปนอันดับที่ ๒๗ ของโลก

เ ขื่ อ น ภู มิ พ ล

คำปรารภ

นายกรศิษฏ ภัคโชตานนท

ผวู า การ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)
กอนอืน่ ผมตองขอแสดงความขอบคุณสมาคมนักอุทกวิทยาไทยทีไ่ ดมดี ำริในการจัดทำหนังสือ "เขือ่ นภูมพิ ล : กวาจะเปนวันนี"้
ซึง่ ทางกรมชลประทาน ในฐานะผทู ไี่ ดดำเนินการโครงการกอสรางเขือ่ นภูมพิ ลตัง้ แตตน โดยทีท่ างการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
ไดเปนผูที่รับชวงตอในการดำเนินการบริหารจัดการน้ำรวมกับทางกรมชลประทาน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติ
ซึง่ เขือ่ นภูมพิ ลเปนเขือ่ นอเนกประสงคแหงแรกของประเทศไทย และไดกอ ใหเกิดประโยชนตอ ประเทศชาติอยางมากมาย
นับตัง้ แตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ไดพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหเชิญ
พระปรมาภิไธยไปเปนชือ่ "เขือ่ นภูมพิ ล" เมือ่ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๐๐ และมีพระราชดำรัสในวันเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทำพิธเี ปด
เขือ่ นภูมพิ ล เมือ่ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๐๗ วา "โครงการอเนกประสงค โครงการแรกของประเทศไทยนี้ เปนจุดเริม่ ตนในการ
พัฒนาเศรษฐกิจกาวใหม ใหไพศาลออกไป ปจจุบนั น้ำเปนปจจัยหลอเลีย้ งชีวติ และ น้ำกับไฟฟา สงเสริมความเจริญกาวหนา
ของชีวติ เมือ่ พลเมืองเพิม่ มากและเร็ว ก็ตอ งเพิม่ น้ำและไฟฟาใหทนั ความตองการของพลเมือง"* การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)
รวมกับกรมชลประทานไดนอ มนำพระราชดำรัสเปนแนวทางในการดำเนินงานของเขือ่ นภูมพิ ลมาโดยตลอด ทัง้ ในดานน้ำเพือ่ การอุปโภคและ
บริโภค การรักษาระบบนิเวศวิทยา ดานการชลประทานเพือ่ เกษตรกรรม การแกปญ
 หาน้ำทวมและภัยแลงพรอม ๆ กับการแกปญ
 หา
การขาดแคลนพลังงานไฟฟาซึง่ เปนผลพลอยไดจากการระบายน้ำ อีกทัง้ ยังเปนแหลงเพาะพันธสุ ตั วน้ำจืด รวมถึงการเปนแหลงทองเทีย่ ว
ทีน่ ำรายไดมาสชู มุ ชนตลอดมา ดังนัน้ การจัดทำหนังสือเลมนี้ เพือ่ เปนการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ทาง กฟผ. จึงรสู กึ เปนเกียรติอยางยิง่ ทีจ่ ะไดรว มบันทึกประวัตศิ าสตรนี้ ยิง่ ไปกวานัน้ ระหวางการจัดทำหนังสือ
พระองคทา นไดเสด็จสวรรคต ทามกลางความโศกเศราอาลัยของคนไทยทัง้ ชาติ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) จึงถือเปน
โอกาสสำคัญทีจ่ ะไดรว มรำลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ หาทีส่ ดุ มิได ทีจ่ ะบันทึกประวัตศิ าสตรโครงการพัฒนาประเทศทีพ่ ระองคทา นไดรเิ ริม่ และ
สนับสนุน เพือ่ ใหสาธารณชนรนุ หลังไดรบั ทราบและซึมทราบถึงพระราชกรณียกิจ ตลอดจนเห็นความสำคัญของเขือ่ นอเนกประสงค และ
คุณประโยชนของเขือ่ นทีม่ อี ยางมากมายอีกดวย
วัตถุประสงคสำคัญอีกประการหนึง่ ของการจัดทำหนังสือเลมนี้ ก็เพือ่ ทีจ่ ะบันทึกประวัตคิ วามเปนมาของการพัฒนาและกอสราง
โครงการเขือ่ นภูมพิ ล ตลอดจน การดำเนินการมาจนถึงปจจุบนั นีไ้ วอยางครบถวนสมบูรณ เพือ่ ใหอนุชนรนุ หลังไดศกึ ษา เรียนรู นำมา
ซึง่ ความภาคภูมใิ จของคนในชาติจากรนุ สรู นุ สืบไป ซึง่ รวมถึงการสนับสนุนความตัง้ ใจทีจ่ ะนำหนังสือ "เขือ่ นภูมพิ ล : กวาจะเปนวันนี"้
มอบใหแกหนวยงานราชการตาง ๆ และสถาบันการศึกษา โดยไมคดิ มูลคา
มีคำกลาววา "หากไมมปี ระวัตศิ าสตรกไ็ มมปี จ จุบนั " หนังสือเลมนีเ้ ปนการยืนยันความวิรยิ ะอุตสาหะของคณะกรรมการและคณะ
ทำงานหลายชุดทีเ่ ริม่ มาจากความตัง้ ใจสืบคนขอมูลเกือบทุกดาน นำมาทวนสอบเพือ่ จัดทำลำดับเหตุการณ และเรียบเรียงจนถึงขัน้ การ
ชำระขอมูลทางประวัตศิ าสตร ซึง่ เปนเรือ่ งทีผ่ า นมานานเกินครึง่ ศตวรรษ ขอขอบคุณในความตัง้ ใจของทุกคน
* อางอิง การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย//"เขือ่ นของพอ"เขือ่ นภูมพิ ล//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
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ดร.สุบนิ ปน ขยัน

นายกสมาคมนักอุทกวิทยาไทย
สมาคมนักอุทกวิทยาไทย เปนองคกรทีม่ ไิ ดแสวงหากำไร ดานงานอุทกวิทยา วิทยาศาสตร และอุทกวิทยาประยุกต ตลอดจนวิชาการสาขาตาง ๆ
ทีเ่ กีย่ วของ ไดดำเนินกิจกรรมดานวิชาการอันเปนสาธารณประโยชนใหแกสงั คมอยางตอเนือ่ งมาเปนเวลากวา ๒๒ ป โดยมีสมาชิกทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ
ในงานสาขาดังกลาวแลวมากกวา ๘๐๐ คน ทัง้ ในภาคราชการ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน
เนือ่ งในโอกาสทีเ่ ขือ่ นภูมพิ ล อันเปนเขือ่ นอเนกประสงคแหงแรกของประเทศไทย ไดเปดใชงานสรางประโยชนอยางมหาศาลใหแกชาติมาเปนเวลา
ครบ ๕๐ ป เมือ่ ป พ.ศ. ๒๕๕๗ ทีผ่ า นมา สมาคมฯ จึงเห็นเปนโอกาสสำคัญทีค่ วรไดจดั ทำหนังสือ "เขือ่ นภูมพิ ล : กวาจะเปนวันนี"้ ขึน้ เปนอนุสรณ
วัตถุประสงคทสี่ ำคัญของการจัดพิมพหนังสือ "เขือ่ นภูมพิ ล : กวาจะเปนวันนี"้ ก็เพือ่ เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ทีไ่ ดทรงเล็งเห็นถึงความจำเปนและความสำคัญของการพัฒนาเขือ่ น เพือ่ กักเก็บน้ำนำมาใชใหเกิดประโยชนแกประเทศชาติ
ทัง้ เชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดลอม กับไดทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหเชิญพระปรมาภิไธยของพระองคทา น ใหใชเปนชือ่ ของเขือ่ น
แหงนี้วา "เขือ่ นภูมพิ ล"
วัตถุประสงคอกี ประการหนึง่ ก็เพือ่ เปนอนุสรณ เนือ่ งในโอกาสทีเ่ ขือ่ นภูมพิ ลไดเปดใชงานมาครบรอบ ๕๐ ป เมือ่ ป พ.ศ. ๒๕๕๗ กับเพือ่ เปนการ
บันทึกประวัตคิ วามเปนมาของการพัฒนาและกอสรางเขือ่ นภูมพิ ลอยางครบถวนสมบูรณ ไวใหอนุชนรนุ หลังไดศกึ ษา เรียนรู พรอมทัง้ เชิดชูเกียรติบคุ คล
ทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ เปนบุคคลตัวอยางของประเทศ อีกทัง้ ใหสาธารณชนไดรบั ทราบถึงความสำคัญ คุณคา และคุณประโยชนของเขือ่ น ทีม่ อี ยางมากมาย
อีกดวย
สมาคมฯ จึงไดเรียนเชิญหนวยงานทีเ่ กีย่ วของกับการสรางเขือ่ น การบริหารจัดการน้ำ และการใชประโยชนจากน้ำ อันไดแก กรมชลประทาน
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การประปานครหลวง รวมทัง้ สมาคมศิษยเกาวิศวกรรมชลประทานในพระบรมราชูปถัมภ มารวมกันรวบรวมและบันทึก
เรือ่ งราวประวัตกิ ารดำเนินงานนับแตเริม่ ตนวางแผนพัฒนา การกอสราง จนกระทัง่ ถึงขัน้ การเปดใชงาน และการบริหารจัดการ
ตลอดเวลากวา ๕๐ ปที่ผานมา เขื่อนภูมิพลไดสรางคุณประโยชนใหแกประเทศไทยอยางมากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการชลประทาน
การปองกันอุทกภัย และดานพลังงาน เขือ่ นภูมพิ ลสามารถใชพลังน้ำผลิตกระแสไฟฟา ซึง่ มีตน ทุนต่ำกวาการใชพลังงานอยางอืน่ ไดมกี ารนำพลังงานไฟฟา
ทีผ่ ลิตไดมาใชประโยชนไดทกุ ภาคสวน ทัง้ ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม อุปโภคบริโภค อีกทัง้ ยังประโยชนดา นการควบคุมระบบนิเวศวิทยา และเปน
แหลงทองเทีย่ วทางธรรมชาติ ชวยพัฒนาสังคม สรางอาชีพและรายไดใหแกชมุ ชนโดยรอบไดเปนอยางดี
หนังสือ "เขือ่ นภูมพิ ล : กวาจะเปนวันนี"้ ทีไ่ ดจดั ทำขึน้ นี้ สมาคมนักอุทกวิทยาไทย จะนำไปมอบใหแกสว นราชการ สถาบันการศึกษา และหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของกับงานดานน้ำ โดยไมคดิ มูลคา โดยมงุ หวังเพือ่ ใหผอู า นไดรำลึกถึงปูชนียบุคคลทีไ่ ดรว มกันพัฒนากอสราง "เขือ่ นภูมพิ ล" อันกอใหเกิดประโยชน
มากมายมหาศาลแกคนรนุ หลังจนถึงปจจุบนั ตลอดมา

คำปรารภ

ดร.ทองเปลว กองจันทร

อธิบดีกรมชลประทาน และ นายกสมาคมศิษยเกาวิศวกรรมชลประทานในพระบรมราชูปถัมภ
ดวยสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทีท่ รงมงุ มัน่ ทมุ เทพระราชหฤทัย
ในการแกไขปญหาเรื่องน้ำ ทำใหเกิดโครงการพัฒนาแหลงน้ำขึ้นเปนจำนวนมากในทุกภูมิภาคของประเทศ เขื่ อนภูมิ พล เปน
เขือ่ นเก็บกักน้ำขนาดใหญแหงแรก ทีไ่ ดกอ สรางขึน้ และอยใู นความสนพระราชหฤทัยของพระองคอยางมาก ไดเสด็จพระราชดำเนินไป
ทอดพระเนตรความกาวหนาการกอสรางเขื่อน ๒ ครั้ง รวมทั้งไดเสด็จฯไปทรงวางศิลาฤกษ และเสด็จฯไปทรงเปดเขื่อนแหงนี้
ตามลำดับ
"เขือ่ นภูมพิ ล" ตัง้ อยทู อี่ ำเภอสามเงา จังหวัดตาก เปนเขือ่ นอเนกประสงคแหงแรกของประเทศไทย เดิมเรียกชือ่ วา "เขือ่ นยันฮี"
เมือ่ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไดพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ใหเชิญพระปรมาภิไธยเปนชือ่ เขือ่ นวา "เขือ่ นภูมพิ ล" มีลกั ษณะเปนเขือ่ นคอนกรีตโคงเพียงแหงเดียวของประเทศไทย และในภูมภิ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไดเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ เมือ่ วันที่ ๒๔ มิถนุ ายน
พ. ศ. ๒๕๐๔ และในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ พระองคไดเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปดเขือ่ นภูมพิ ล จนถึงบัดนี้นบั เปนเวลากวา ๕๐ ป
ทีเ่ ขือ่ นแหงนีย้ งั ประโยชนใหกบั ผูคนบนลมุ น้ำปงและลมุ น้ำเจาพระยา เพือ่ การชลประทาน การผลิตกระแสไฟฟา ตลอดจนการอุปโภคบริโภค
ทีห่ ลอเลีย้ งหลายจังหวัดของประเทศไทย ซึง่ เปนไปตามพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั ฯ รัชกาลที่ ๙ เนือ่ งในโอกาสทีไ่ ด
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปดเขือ่ นภูมพิ ล วา
...ขาพเจาเห็นพองกับรัฐบาลวา โครงการเอนกประสงคโครงการแรกของประเทศไทยนี้ เปนจุดเริม่ ตนในการ
พัฒนาเศรษฐกิจกาวใหมใหไพศาลออกไป ปจจุบนั น้ำเปนปจจัยหลอเลีย้ งชีวติ และน้ำกับไฟฟาสงเสริมความเจริญ
กาวหนาของชีวติ เมือ่ พลเมืองเพิม่ มากและเร็ว ก็ตอ งเพิม่ น้ำและไฟฟาใหทนั ความตองการของพลเมือง...*
เขื่อนภูมิพล คือ ผลงานแหงความภาคภูมิใจของกรมชลประทานที่ หมอมหลวงชูชาติ กำภู อธิบดีกรมชลประทานคนที่ ๑๒
ไดรเิ ริม่ และรับผิดชอบดูแลการกอสรางจนแลวเสร็จ ดังนัน้ การจัดทำหนังสือ "เขือ่ นภูมพิ ล : กวาจะเปนวันนี"้ จึงถือเปนการบันทึก
ประวัตศิ าสตรทสี่ ำคัญในดานการพัฒนาแหลงน้ำของประเทศไทย เพือ่ ใหสาธารณชนไดรบั ทราบถึงน้ำพระราชหฤทัยทีท่ รงหวงใยปญหา
ความเดือนรอนเรื่องน้ำของพสกนิกร ที่สำคัญยังเปนการบันทึกประวัติศาสตรในการกอสรางเขื่อนเอนกประสงคขนาดใหญของ
ประเทศไทยไวเปนองคความรสู บื ไป
* อางอิง การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย//"เขือ่ นของพอ"เขือ่ นภูมพิ ล//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

สารบัญ
ภาค ๑

๒๑

กำเนิดโครงการเขือ่ นยันฮี :
๒๓ เรงรัดพัฒนาบานเมือง เมือ่ คำตอบอยทู ี่ "เขือ่ น"
๒๓
๓๖
๓๘
๔๑
๔๕

:
:
:
:
:

โครงการเจาพระยาใหญ
ไฟฟาขาดแคลน
เริม่ ยุคพัฒนาไฟฟาพลังน้ำในประเทศไทย
สรางคนชลประทาน
รัฐบาลมอบหมายใหกรมชลประทานพัฒนาไฟฟาพลังน้ำ

๔๗ ปฏิบตั กิ ารขัน้ ตน
๔๗
๔๙
๕๐
๕๔
๕๗

:
:
:
:
:

สำรวจจัดทำแผนที่แมน้ำปง
สำรวจอุทกวิทยา
สำรวจทีต่ งั้ เขือ่ น
นำเสนอธนาคารโลกครัง้ แรก
รายงานเบื้องตนโครงการยันฮี

๕๙ เตรียมการเพือ่ งานใหญ
๕๙
๖๑
๖๘
๗๐
๗๑

:
:
:
:
:

การเตรียมคน
เตรียมขอมูลอุทกวิทยา
จัดตัง้ กองพลังน้ำ
ทีมผเู ชีย่ วชาญตางประเทศ
ยายทีต่ งั้ เขือ่ นจาก "ยันฮี" มาที่ "เขาแกว"

๗๔ เตรียมงานเขือ่ นใหญ
๗๔ :
๗๗ :
๗๘ :
๘๑ :

ประโยชนยิ่งใหญชั่วลูกชั่วหลาน
พระราชทานนาม "เขือ่ นภูมพิ ล"
พระราชบัญญัตกิ ารไฟฟายันฮี
เริม่ ตนประมูลงาน

ภาค ๒

หกปแหงการสรางเขือ่ นใหญ :
๘๕ เตรียมความพรอม
๘๕ :
๘๖ :
๘๙ :
๙๒ :
๙๗ :
๑๐๑ :
๑๐๙ :
๑๑๒ :

ความยิ่งใหญ
Learning-by-doing
กำเนิด "ชลประทานซีเมนต"
เสนทางทุรกันดาร
อพยพราษฎร
เมืองใหมกลางดง
โรงพยาบาล
โรงงาน

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

๘๓

งานแรก
งานกอสรางอุโมงคผันน้ำและทำนบซอง
งานกอสรางตัวเขือ่ น
พระมหากรุณาธิคณ
ุ
งานเทเขือ่ นคอนกรีต
ภาพชีวติ
งานกอสรางโรงไฟฟาพลังน้ำ
งานกอสรางสายสงไฟฟาแรงสูง
"แสงสวางทัว่ ไทย" ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๐๗

ภาค ๓

สารบัญ
๑๔๗

"เขือ่ นภูมพิ ล" อดีต ปจจุบนั สอู นาคต :
๑๔๙ "ไฟฟาพลังน้ำ" กับพัฒนาการกิจการไฟฟาประเทศไทย
๑๔๙ :
๑๕๑ :
๑๕๖ :
๑๕๘ :
๑๖๐ :
๑๖๑ :
๑๖๓ :

ศักราชใหม
ยอนรอยกิจการไฟฟา
จากการไฟฟายันฮีถึงการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
ความเปลีย่ นแปลง
ปรับปรุงศักยภาพการผลิตไฟฟา
พลังน้ำแบบสูบกลับ
ความตองการไฟฟาทีเ่ พิม่ ขึน้ เรือ่ ย ๆ

๑๖๕ การชลประทานและการบริหารจัดการน้ำ
๑๖๕ :
๑๖๖ :
๑๖๙ :
๑๗๐ :
๑๗๔ :

การชลประทาน
ภูมพิ ลคสู ริ กิ ติ ิ์
การบริหารจัดการน้ำในเขื่อนภูมิพล
ความทาทายในภาวะวิกฤต
เขือ่ นภูมพิ ลกับวิกฤตน้ำทวมป ๒๕๕๔

๑๗๗ กวา ๕ ทศวรรษ “เขือ่ นภูมพิ ล”
๑๗๗:
๑๗๘ :
๑๘๐ :
๑๘๔ :
๑๘๖ :
๑๘๘ :

เขือ่ นอเนกประสงค

เขือ่ นภูมพิ ลกับการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจไทยในรอบ ๕๐ กวาป

สำคัญทีส่ ดุ คือความปลอดภัย
แผนดินไหว
สกู ารบริหารสมัยใหม
อนาคตในความเปลีย่ นแปลง

สารบัญ
กาลานุกรม :

๑๙๙

๒๒๐ : ๔ คุณปู การ
๒๒๑ : บรรณานุกรม
๒๒๓ : คณะทำงานจัดทำหนังสือ "เขือ่ นภูมพิ ล : กวาจะเปนวันนี"้

๑

ภาค
กำเนิดโครงการ

เขือ่ นยันฮี

๒๑

๒๒

เขือ่ นภูมพิ ล : กวาจะเปนวันนี้

บานเมือง

เรงรัดพัฒนา
เมือ่ คำตอบอยทู ี่

“เขือ่ น”
โครงการเจาพระยาใหญ

หลังสงครามมหาเอเชียบูรพา ที่เกิดขึ้นระหวาง
พ.ศ. ๒๔๘๔ - ๒๔๘๘ แมฝา ยไทยจะแถลงวาการประกาศ
สงครามกับฝายสัมพันธมิตรเปนโมฆะ แตทางฝาย
สัมพันธมิตร โดยเฉพาะประเทศอังกฤษ ไมยนิ ยอมรับทราบ
จึงนำไปสกู ารเจรจา และการรวมลงนามในความตกลง
สมบูรณแบบ เพื่อเลิกสถานะสงครามระหวางประเทศ
ไทยกับบริเตนใหญและอินเดีย "Formal Agreement for
the Termination of the State of War Between
Siam and Great Britain and India" เพือ่ ยุตสิ ถานะ
สงคราม เมือ่ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๔๘๙

๒๓

I เขือ่ นเจาพระยาเมือ่ กอสรางเสร็จใหม ๆ

I ม.ล.ชูชาติ กำภู ตรวจสอบแบบเขือ่ นเจาพระยารวมกับเจาหนาทีธ่ นาคารโลก

๒๔

เขือ่ นภูมพิ ล : กวาจะเปนวันนี้

หนึง่ ในเงือ่ นไขมากมายทีฝ่ า ยสัมพันธมิตรบีบบังคับใหไทย
ตองทำตาม คือขอ ๑๔ ซึง่ กำหนดใหรฐั บาลไทยตองสงมอบ
ข า วสารจำนวน ๑.๕ ล า นตั น ให แ ก ฝ า ยรั ฐ บาลอั ง กฤษ
โดยไมคดิ มูลคา เสมือนเปน "คาปฏิกรรมสงคราม" ชดเชย
ความเสียหาย แตภายหลังมีการเจรจาตอรองจนรัฐบาลอังกฤษ
ยินยอมเปลีย่ นจากการใหเปลา เปนการรับซือ้ ขาวจากไทยใน
ราคาถูกแทน แมกระนั้น ความตองการขาวในตลาดโลกยุค
หลังสงครามโลกทีเ่ พิม่ สูงขึน้ มาก ก็ทำใหเกิดภาวะขาดแคลน
ขาวในประเทศ เมือ่ "คณะทหาร" ทำการรัฐประหารยึดอำนาจ
จากรั ฐ บาลพลเรื อ นในเดื อ นพฤศจิ ก ายน พ.ศ. ๒๔๙๐
หนึง่ ในคำกลาวอาง คือประเด็นทีว่ า รัฐบาลจากการเลือกตัง้ ไม
สามารถแก ไ ขป ญ หาค า ครองชี พ ของประชาชนและ
การขาดแคลนขาวได ดังนั้น เพื่อเพิ่มผลผลิตขาว อันเปน
สิ น ค า ออกสำคั ญ ของประเทศขึ้ น อี ก จึ ง มี ก ารหยิ บ ยก
"โครงการเจาพระยาใหญ" ขึน้ มา "ปดฝนุ " พิจารณาทบทวน
กันอีกครัง้

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

พ.ศ. ๒๔๔๖ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยหู วั (รัชกาลที่ ๕) นายเย โฮมัน วัน เดอ ไฮเด (Homan
van der Heide) ผเู ชีย่ วชาญชาวดัตช ทีร่ ฐั บาลสยามวาจาง
ใหเขามาทำการศึกษาไดนำเสนอโครงการทดน้ำไขน้ำสำหรับ
เขตรทีร่ าบแหงลาดแมน้ำเจาพระยาตอนใต ( General Report
on Irrigation and Drainage in the Lower Menam
Valley) อันมีหัวใจสำคั ญคือ การสรางเขื่อนทดน้ำแมน้ำ
เจาพระยาที่จังหวัดชัยนาท ยกระดับน้ำเหนือเขื่อนใหสูงขึ้น

แลวปลอยเขาระบบคลอง ใหไรนาสองฝงมีน้ำใช
ตลอดป แต สุ ด ท า ยติ ด ขั ด ที่ ป ญ หางบประมาณ
ซึ่งเปนเงินกอนใหญเกินกวาทีร่ ฐั บาลสยามจะมีจา ยได
โครงการนีจ้ งึ ถูกระงับไป อยางไรก็ดี เริม่ มีการเก็บ
ขอมูลระดับน้ำในแมน้ำเจาพระยาขึ้น โดยปกเสา
วัดระดับน้ำทีห่ นาวัดทาหาด อำเภอมโนรมย จังหวัด
ชั ย นาท เมื่ อ พ.ศ. ๒๔๔๘ และตั้ ง ต น เก็ บ สถิ ติ
ระดับน้ำประจำวันนับแตนั้นมา
๒๕

I รายงานที่ Mr. Homan van der Heide เสนอตอรัฐบาลไทยใน พ.ศ. ๒๔๔๖

๒๖
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สถานการณและเงือ่ นไขทีต่ อ งการเรงรัดการผลิตขาวในชวง
ตนทศวรรษ ๒๔๙๐ จึงเหมาะสมที่ทางกรมชลประทาน โดย
ม.ล.ชูชาติ กำภู* ซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหนง นายชางใหญ
กรมชลประทาน จึงหยิบยกเรื่องโครงการเจาพระยาใหญขึ้นมา
นำเสนอรัฐบาลอีกครั้ง ประจวบเหมาะกับที่นายกรัฐมนตรีใน
ขณะนัน้ คือ จอมพล ป. พิบลู สงคราม มีความตองการจะพัฒนา
บานเมืองใหทัดเทียมนานาอารยประเทศ ดังที่คุณหญิงโฉมศรี
กำภู ณ อยุ ธ ยา ภริ ย าของ ม.ล.ชู ช าติ กำภู เขี ย นเล า
เรื่องราวจุดกำเนิดของเขื่อนที่ชัยนาท ไวในหนังสือ วันชูชาติ
๔ มกราคม ๔๙ วา
"บั ง เอิ ญ วั น หนึ่ ง พี่ ช าติ ไ ปในงานพระราชพิ ธี
ทรงบำเพ็ ญ พระราชกุ ศ ลถวายผ า พระกฐิ น ได มี โ อกาส
พบทานนายก (จอมพลแปลก พิบลู สงคราม) ทานไดเรียก
ใหไปหาทานใกล ๆ และไดซักถามถึงงานชลประทาน
ทานนายกสนใจงานการปองกันน้ำทวม และการกักกัน้ น้ำ
เพื่ อ ส ง เสริ ม การเพาะปลู ก หน า แล ง ในภาคกลาง
ท า นนายกอนุ ญ าตให นำเสนอและให ดำเนิ น การต อ ไป
พี่ชาติรับที่จะสรางใหโดยจะควบคุมราคาใหดีที่สุด แตได
ขอทานวาไมใหมีผูมีสิทธิพิเศษ หรือผูแทนราษฎรเขามา
รบกวนในโครงการนีท้ กุ ปญหา ซึง่ ทานไดถอื สัญญานีอ้ ยาง
เครงครัด..."

๒๗

ม.ล.ชูชาติ กำภู
I อธิบดีกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๔๙๒ - พ.ศ. ๒๕๐๗
I สมญานาม "บิดาแหงชลกร"
I เปนผดู ำเนินงานทัง้ ในดานวิชาการ การคลังและ
การกอสรางโครงการชลประทาน เขือ่ นเจาพระยา
ตัง้ แตตน จนเสร็จสมบูรณ
I รั บ นโยบายโครงการไฟฟ า พลั ง น้ำ จากรั ฐ บาล
เป น ผู ริ เ ริ่ ม และมี บ ทบาทสำคั ญ ในการผลั ก ดั น
โครงการเขือ่ นยันฮีจนแลวเสร็จ
I กอตั้งโรงเรียนชลประทานเพื่อพัฒนาบุคลากร
ของกรมชลประทาน
I ก อ ตั้ ง โรงไฟฟ า ลิ ก ไนต แ ม เ มาะและบริ ษั ท
ชลประทานซี เ มนต จำกั ด เพื่ อ สนั บ สนุ น งาน
กอสรางเขือ่ นยันฮี
I เป น ผู ดำเนิ น การให ไ ด เ งิ น กู จ ากธนาคารโลก
เพือ่ ดำเนินการกอสรางเขือ่ นยันฮี
๒๘
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I ม.ล.ชูชาติ กำภู ประชุมรวมกับเจาหนาทีจ่ ากธนาคารโลก

I ม.ล.ชูชาติ กำภู ถายภาพรวมกับขาราชการและเจาหนาทีก่ รมชลประทาน
ขณะไปตรวจราชการ

พ.ศ. ๒๔๙๒ ในสมัย จอมพล ป. พิบลู สงคราม* เปนนายกรัฐมนตรี
ประเทศไทยไดสมัครเขาเปนสมาชิกธนาคารโลก โดยมีแผนขอกเู งินไปใชใน
โครงการกอสรางเขื่อนกั้นแมน้ำเจาพระยา การปรับปรุงเสนทางรถไฟที่
เสียหายตัง้ แตในระหวางสงครามมหาเอเชียบูรพา ตลอดจนปรับปรุงทาเรือ
และขุดลอกสันดอนแมน้ำเจาพระยา เขือ่ นทดน้ำในแมน้ำเจาพระยาแหงนี้
จึงกอสรางดวยเงินกูจากธนาคารโลกจำนวน ๑๘ ลานเหรียญอเมริกัน
ดอกเบีย้ รอยละ ๔ ตอป กำหนดชำระคืนภายใน ๒๐ ป

๒๙

จอมพล ป. พิบลู สงคราม
I ดำรงตำแหนง นายกรัฐมนตรีในชวงเวลา
๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ - ๑๑ มิถนุ ายน
พ.ศ. ๒๕๐๗ (๘ สมัยไมตอ เนือ่ งกัน)
I พ.ศ. ๒๔๙๔ เปนผมู อบหมายให
กรมชลประทานพัฒนาไฟฟาพลังน้ำ
ซึง่ เปนพลังงานราคาถูกเพือ่ พัฒนาอุตสาหกรรม
ของประเทศ

๓๐
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I พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปดเขือ่ นเจาพระยา เมือ่ วันที่ ๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๐๐

๓๑

เริม่ ตนขึน้ ใน พ.ศ. ๒๔๙๖
แลวเสร็จในตนป พ.ศ. ๒๕๐๐
เขื่อนแหงนี้ไดรับนามวา . . .

“เขือ่ นเจาพระยา”

I จากแบบจำลอง มาสเู ขือ่ นเจาพระยา ทีม่ คี วามสำคัญตอการเกษตรอยางมาก

๓๒
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I บริเวณหัวงานเขือ่ นเจาพระยา อันเปนเสมือนหัวใจของโครงการเจาพระยาใหญ สรางขึน้ บริเวณคงุ บางกระเบียน ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

๓๓

I เขือ่ นเจาพระยาเมือ่ สรางเสร็จใหม ๆ

I เขือ่ นเจาพระยาในปจจุบนั

๓๔
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เรื่องที่นาภาคภูมิใจก็คือ เงินกูรายนี้นับเปนรายแรก
ที่ ธ นาคารโลกให กู สำหรั บ ประเทศทางตะวั น ออกไกล
เนือ่ งจากความสมบูรณของรายงาน การศึกษาความเหมาะสม
(Feasibility Report) ที่ ม.ล.ชูชาติ กำภู จัดทำขึน้ ซึง่ ชีใ้ ห
เห็นวาโครงการนี้ จะไดผลคุมคาและมีศักยภาพที่จะถอน
ทุนคืนไดดว ยตัวเอง โดยขอมูลระดับน้ำทีต่ รวจวัด ณ สถานี
วัดน้ำหนาวัดทาหาด จังหวัดชัยนาท ในระยะกวา ๔๐ ปที่
ผานมา ไดกลายเปนตัวเลขทีน่ ำไปใชคำนวณความสูงและ
ความยาวของเขือ่ นทีจ่ ะสรางขึน้ ดวย

ผลดีอีกประการหนึ่งคือทำใหธนาคารโลกไดเขาใจ
และมีทัศนคติที่ดีตอประเทศไทย ทั้งยังทำใหขาราชการ
ของกรมชลประทานไดเขาใจขัน้ ตอน วิธกี าร และการจัด
ทำรายงาน เพือ่ เจรจาขอกเู งินมากอสรางโครงการขนาด
ใหญตอ ไป นอกจากเงินกธู นาคารโลกแลว รัฐบาลไทยยัง
ตัง้ งบประมาณแผนดิน สมทบในการสรางตัวเขือ่ นและการ
สรางระบบสงน้ำตางหากอีกกวาพันลานบาท การกอสราง
เริม่ ตนขึน้ ใน พ.ศ. ๒๔๙๖ และแลวเสร็จในตน พ.ศ. ๒๕๐๐
เขือ่ นแหงนีไ้ ดรบั นามวา "เขือ่ นเจาพระยา"
๓๕

ไฟฟาขาดแคลน
ในระหวางสงครามมหาเอเชียบูรพา โรงไฟฟาหลักสองแหง
ของกรุงเทพฯ ไดแก โรงไฟฟาวัดเลียบ (ปจจุบันคือการไฟฟา
นครหลวง ขางวัดราชบูรณะ ปากคลองตลาด) และโรงไฟฟา
หลวงสามเสน (ป จ จุ บั น คื อ การไฟฟ า นครหลวง สามเสน)
ถูกเครื่องบินฝายสัมพันธมิตรทิ้งระเบิดทำลายจนใชการไมได
ตั้งแตเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ จนเมื่อสงครามยุติลงในเดือน
สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ จึงเริม่ มีการซอมแซมโรงไฟฟาวัดเลียบให
เปดเดินเครือ่ งไดอกี ครัง้ ทวาก็ทำไดเพียงมีไฟฟาใชแบบ "ติด ๆ ดับ ๆ"
สวนโรงไฟฟาหลวงสามเสนตองใชเวลาฟน ฟูอกี หลายป กวาจะเริม่
เป ด จ า ยไฟฟ า ได ขณะที่ ใ นส ว นภู มิ ภ าคนั้ น พื้ น ที่ ส ว นใหญ
ของประเทศยังไมมไี ฟฟาใชทงั้ สิน้
๓๖
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กอนสงคราม ทัง้ กรุงเทพฯ มีเครือ่ งกำเนิดไฟฟากำลังการ
ผลิต ๒๒,๐๐๐ กิโลวัตต ซึง่ เคยใชอยางมากทีส่ ดุ ในชวงหัวค่ำ
ก็เพียง ๑๒,๗๐๐ กิโลวัตต ทวาการฟนฟูประเทศขึ้นใหม
หลังภาวะสงครามตองใชพลังงานไฟฟาในปริมาณมหาศาล
จนเครือ่ งกำเนิดไฟฟาทีม่ อี ยเู ดิมไมสามารถผลิตกระแสไฟฟา
ไดเพียงพอตอความตองการ ทั้งโรงมหรสพ โรงแรม และ
โรงงานอุตสาหกรรม ลวนตองติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟา
เครือ่ งยนตดเี ซลเพือ่ ผลิตกระแสไฟฟาขึน้ ใชเองเปนสวนมาก
แนวทางสำคัญที่ผูใหญในบานเมืองตางเห็นตรงกันวา
จะเปนทางออกสำหรับปญหานีค้ อื การพัฒนาไฟฟาพลังน้ำ
เพราะประเทศไทยมีทรัพยากรน้ำเพียงพอทีจ่ ะใชผลิตกระแส
ไฟฟา เชน ใน พ.ศ. ๒๔๘๘ นายปรีดี พนมยงค ผสู ำเร็จ
ราชการแทนพระองค เสนอแนะให นายบุญรอด บิณฑสันต*
ซึ่งกำลังศึกษาปริญญาเอกวิศวกรรมไฟฟาเปลี่ยนสาขาไป
เรียนดานไฟฟาพลังน้ำ และคำแถลงนโยบายของรัฐบาล
พันตรีควง อภัยวงศ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๑
ตอนหนึง่ กลาววา
"...จะดำเนินการใหมพี ลังงานราคาถูกเพือ่ ประโยชนของ
โรงงานอุตสาหกรรมทัว่ ไป โดยเฉพาะจะมงุ ไปในทางใหไดมา
ซึง่ พลังงานจากธรรมชาติ คือพลังงานไฟฟาจากน้ำตก ซึง่ เปน
ชีวติ จิตใจในการอุตสาหกรรมของชาติ..."

ดร.บุญรอด บิณฑสันต
I หัวหนาแผนกไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
I จัดทำรายงานเบื้องตนโครงการยันฮีดานระบบ
การผลิตไฟฟาและระบบสายสง
I สนับสนุนใหลกู ศิษยจาก คณะวิศวกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มารวมงาน
โครงการยันฮีทกี่ รมชลประทาน

๓๗

เริม่ ยุคพัฒนาไฟฟาพลังน้ำในประเทศไทย
จากนโยบายรัฐบาลสมัยนายควง อภัยวงศ ใน พ.ศ. ๒๔๙๑
จนถึงสมัยรัฐบาลของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม เปนนายก
รัฐมนตรี แถลงแกสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๔๙๒ ก็เนนย้ำอีกครั้งหนึ่งวา "จะเรงใหไดมาซึ่งพลัง
จากไฟฟาน้ำตก..."
ทวาพัฒนาการของ "ไฟฟาน้ำตก" หรือไฟฟาพลังน้ำใน
ประเทศไทยจะเกิดขึน้ ไมไดเลย หากปราศจากบุคคลสำคัญทีส่ ดุ
คือ ม.ล. ชูชาติ กำภู เพราะในยุคตนทศวรรษ ๒๔๙๐ นั้น
แมจะมีนโยบายของรัฐบาลออกมาแลว แตยงั มิไดนำไปสกู ารปฏิบตั ิ
ใด ๆ เพราะเรือ่ งนีเ้ ปนทัง้ "เรือ่ งใหม" และ "เรือ่ งใหญ" แตดว ย
การมองการณไกล ม.ล. ชูชาติ กำภู ก็เริม่ คิดวางแผนเตรียมการ
สำหรับเรือ่ งนีไ้ วลว งหนาแลว เพือ่ รอคอยโอกาสทีจ่ ะสรางสรรค
ความเจริญกาวหนาใหแกประเทศชาติ

๓๘
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พ.ศ. ๒๔๙๒ ม.ล.ชู ช าติ กำภู เสนอแผนงานหาปแก
กระทรวงเกษตราธิการ ในรายงานพัฒนาพื้นที่ลุมเจาพระยา
Report on Irrigation, Drainage and Water Communication
of the Chao Phya River Basin (August 1949) โดยมีวตั ถุประสงค
คือ ๑) เพิม่ ผลผลิตขาวและถัว่ เหลืองเพือ่ การสงออก
๒) ใหสามารถใชการคมนาคมทางน้ำในบริเวณตอนบนของ
ลำน้ำไดสะดวกยิง่ ขึน้
๓) ผลิตไฟฟาพลังน้ำ ๑๐,๐๐๐ กิโลวัตต เพือ่ สงใหแกโรงงาน
เหล็กทีอ่ ำเภอทาหลวง จังหวัดสระบุรี
ในตอนทายของรายงาน ยังมีขอเสนอดวยวาควรมีการ
กอสรางเขื่อนเก็บกักน้ำขนาดใหญ (Impounding Dam) บน
แมน้ำปงและแมน้ำนานเพือ่ เปนแหลงน้ำตนทุน เปนลำดับตอไป
หลังจากที่ไดกอสรางโครงการเจาพระยาเสร็จแลว

"ไฟฟาน้ำตก" หรือไฟฟาพลังน้ำในประเทศไทยจะเกิดขึน้ ไมไดเลย
หากปราศจากบุคคลสำคัญทีส่ ดุ คือ ม.ล.ชูชาติ กำภู
เพราะในยุคตนทศวรรษ ๒๔๙๐ นัน้ แมจะมี นโยบายของรัฐบาลออกมาแลว
แตยงั มิไดนำไปสกู ารปฏิบตั ใิ ด ๆ เพราะเรือ่ งนีเ้ ปนทัง้
"เรือ่ งใหม" และ "เรือ่ งใหญ" แตดว ยการมองการณไกล ม.ล.ชูชาติ กำภู
เริม่ คิดวางแผนเตรียมการสำหรับเรือ่ งนีไ้ วลว งหนาแลว
เพือ่ รอคอยโอกาสทีจ่ ะสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหแกประเทศชาติ
๓๙

I ความเจริญเติบโตของสังคมเศรษฐกิจไทยทีม่ มี ากขึน้ สงผลใหเมืองมีความตองการใชพลังงานไฟฟามากขึน้ ตามไปดวย

อยางไรก็ตาม ในแผนโครงการลงทุนระยะยาวเพื่อการชลประทาน
พ.ศ. ๒๕๐๐ - พ.ศ. ๒๕๐๔ แนบทายหนังสือทีร่ ะลึกในการเปดเขือ่ นเจาพระยา
วันที่ ๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๐๐ กรมชลประทานไดคดั เลือกโครงการไฟฟา
พลังน้ำทีส่ มควรลงทุนในระยะ ๕ ปไว ๔ โครงการ คือ
๑) โครงการยันฮี (จังหวัดตาก) ผลิตไฟฟา ๕๖๐,๐๐๐ กิโลวัตต
๒) โครงการตนน้ำ (จังหวัดเพชรบุร)ี ๓,๕๐๐ กิโลวัตต
๓) โครงการโตนงาชาง (จังหวัดสงขลา) ๔,๐๐๐ กิโลวัตต
๔) โครงการลำพระเพลิง (จังหวัดนครราชสีมา) ๔,๐๐๐ กิโลวัตต
ซึ่งในจำนวนนี้ โครงการยันฮี เปนโครงการที่ดีและคุมคามากที่สุด
จนกระทัง่ กรมชลประทาน ขอระงับการสรางไฟฟาพลังน้ำทีเ่ ขือ่ นเจาพระยา
ไวกอ น เพราะทีเ่ ขือ่ นเจาพระยามีคา ลงทุนตอกิโลวัตตแพงกวาทีย่ นั ฮีหนึง่ เทาตัว
๔๐
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สรางคนชลประทาน
ป ญ หาสำคั ญ ประการหนึ่ ง ของกรมชลประทาน คื อ
การขาดแคลนบุคลากร ทีม่ มี าตัง้ แตสมัย ม.ล.ชูชาติ กำภู ยังเปน
นายชางชลประทานภาคนครนายก ในทศวรรษ ๒๔๗๐ ซึง่ มีพนื้ ที่
รับน้ำในความรับผิดชอบถึง ๖ แสนไร และมีภารกิจในการกอสราง
ประตูระบายน้ำ คลองสงน้ำ และอาคารชลประทานทุกชนิด
จำนวนมาก แตกลับมีตวั นายชางอยเู พียงไมกคี่ น ม.ล.ชูชาติ กำภู
จึงชักชวนบุตรหลานของขาราชการกรมชลประทานทีพ่ อมีความรู
มาเรียนรูและทำงานไปพรอม ๆ กับ "ครู" ที่เปนนายชางของ
กรมชลประทาน
เด็กทีม่ าฝกหัดวิชาชางเหลานีเ้ รียกกันเลน ๆ วา "ลูกคอก"
ซึง่ นาจะหมายถึง "ลูกครอก" ในความหมายวาเปนหนอเนือ้ เชือ้ ไข
ของนายชางชลประทานที่อบรมบมเพาะกันขึ้นมาเอง เหมือน
"ปลากัดลูกครอก" และในจำนวนนัน้ มีบางคนทีเ่ จริญกาวหนา
ในตำแหนงหนาที่การงานในเวลาตอมา
๔๑

I อาคารเรียนหลังแรกของชางชลประทาน ผนังเปนเสือ่ รำแพน ตัง้ อยทู บี่ ริเวณกรมชลประทาน ถนนสามเสน

I ชางชลประทานยุคแรก

๔๒
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I นักเรียนชางชลประทาน รนุ ที่ ๑

I นำขาราชการกรมชลประทานรนุ แรก ๓๐ คน ไปฝกงานที่
United States Bureau of Reclamation พ.ศ. ๒๔๙๐
I การเรียนแบบลงมือปฏิบตั จิ ริง

๔๓

ดวยเห็นความมงุ มัน่ ของ ม.ล. ชูชาติ กำภู หลังจากนัน้ ใน พ.ศ. ๒๔๗๙ กรมชลประทานไดตดั สินใจ
ประกาศรับนักเรียนทีจ่ บชัน้ มัธยมศึกษาชัน้ ปที่ ๘ เขามาเรียนในโรงเรียนชางชลประทานทีก่ ำลังจะเปดขึน้
แตกลับปรากฏวามีผสู มัครเพียง ๗ คน จึงไมสามารถเปดโรงเรียนได แมกระนัน้ ม.ล.ชูชาติ กำภู ก็ไม
ยอทอ กลับชักชวนผสู มัครทัง้ หมดไปจัดการอบรมวิชาชางชลประทานดวยการลงมือทำจริง ณ โครงการ
ชลประทานนครนายก ดวยวิธกี ารเดียวกันกับ "ลูกคอก" หรือ "ลูกครอก" ชุดแรก
จากนั้ น ใน พ.ศ. ๒๔๘๑ จึ ง มี ก ารก อ ตั้ ง สถาบั น การศึ ก ษาด า นชลประทาน ได แ ก โ รงเรี ย น
ชางชลประทาน ตัง้ อยทู บี่ ริเวณกรมชลประทาน ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึง่ มี
นักเรียนชุดแรก ๕๙ คน ประกอบดวยผสู มัครทีผ่ า นการสอบแขงขัน ๒๖ คน "ลูกครอก" ชุดแรก ๒ คน
กับอีก ๗ คนที่เคยสมัครเขาเรียนใน พ.ศ. ๒๔๗๙ สมทบดวยขาราชการของกรมชลประทานที่พอ
มีพนื้ ความรแู ละอยใู นวัยทีจ่ ะเลาเรียนเพิม่ เติมไดอกี ๒๔ คน
เมือ่ กรมชลประทานตองเปนผรู บั ผิดชอบโครงการเจาพระยาใหญ ในระยะนัน้ คือ ตนทศวรรษ ๒๔๙๐
ประเทศไทยมีความสัมพันธใกลชิดกับสหรัฐอเมริกามากขึ้น จึงมีการจัดสงขาราชการชุดแรกจำนวน
๓๐ คน ไปฝกอบรมกับหนวยงาน USBR (United States Bureau of Reclamation สังกัดกระทรวง
มหาดไทย - Department of the Interior) หนวยงานนี้มีหนาที่ดูแลรับผิดชอบการพัฒนาแหลงน้ำ
และระบบชลประทานของรัฐในภูมิภาคตะวันตกของสหรัฐอเมริกา ซึ่งนอกจากทาง USBR จะจัดการ
ฝกอบรมใหแกขาราชการของกรมชลประทานแลว ยังใหการสนับสนุนทั้งดานการออกแบบตลอดจน
งานวิชาการอีกดวย
การสงขาราชการไปปฏิบตั งิ านที่ USBR ไดดำเนินการตอเนือ่ งมาเปนระยะๆ ไมเฉพาะแตวศิ วกร
แตยงั รวมถึงขาราชการในสายงานอืน่ ๆ ดวย เมือ่ สิน้ สุดการปฏิบตั งิ านแลว หลายคนยังขอลาศึกษาตอ
ในตางประเทศ และกลับมาปฏิบัติงานตามสัญญาที่ไดทำไว ซึ่ง ม.ล.ชูชาติ กำภู ไดใหการสนับสนุน
มาโดยตลอด
การสรางและพัฒนาคนชลประทานอยางตอเนื่องเรื่อยมา จึงเปนสวนสำคัญในการสรางบุคลากร
ทีจ่ ะมีบทบาทรวมกับผเู ชีย่ วชาญในสาขาตาง ๆ ในชวงของการสรางเขือ่ นขนาดใหญในเวลาตอมา
๔๔
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นายบุญชอบ กาญจนลักษณ
รัฐบาลมอบหมายใหกรมชลประทาน
พัฒนาไฟฟาพลังน้ำ
เมื่อเงื่อนไขสถานการณพรอม และทุกฝายตางมองเห็น
ประโยชนมหาศาลของการพัฒนาไฟฟาพลังน้ำตอการพัฒนา
อุต สาหกรรมของประเทศ เรื่อ งที่ เ คยดูเ หมื อ นจะเกิด ขึ้น ได
ยากเย็นแสนเข็ญก็กลับคลีค่ ลาย ดังที่ คุณบุญชอบ กาญจนลักษณ*
ซึง่ ขณะนัน้ เปนนายชางกองแผนผัง กรมชลประทาน เชาวันหนึง่
ใน พ.ศ. ๒๔๙๔ ทานไดรบั โทรศัพทจากทานอธิบดีกรมชลประทาน
ม.ล.ชูชาติ กำภู สัง่ ใหเตรียมขอมูลน้ำประจำวันในแมน้ำตาง ๆ
ใหพรอม แลวติดตามทานไปเขาพบ นายกรัฐมนตรี ทีท่ ำเนียบ
รัฐบาล ภายในครึง่ ชัว่ โมง แตแลวเมือ่ ทัง้ สองเขาไปถึงหองทำงาน
ของทานนายกรัฐมนตรี

I หัวหนาแผนกอุทกวิทยากรมชลประทาน
(พ.ศ.๒๔๙๒ - พ.ศ.๒๕๑๑)
I เปนผตู ดิ ตาม ม.ล.ชูชาติ กำภู เพียงคนเดียว
ทีไ่ ปพบจอมพล ป. พิบลู สงคราม
เพือ่ รับนโยบายการพัฒนาไฟฟาพลังน้ำ
I เปนผรู ว มงานใกลชดิ ของ ม.ล.ชูชาติ กำภู
และจัดทำรายงานเบื้องตนโครงการยันฮี
ดานอุทกวิทยา
I ผเู ปนเลิศทางดานอุทกวิทยา
ทีธ่ นาคารโลกยอมรับและเชิญใหเขารวมงาน
ในตำแหนง Senior Hydrologist
(พ.ศ.๒๕๑๒ - พ.ศ. ๒๕๒๙)
๔๕

ทานไมไดสนใจหรือถามไถเรื่องพฤติการณของน้ำที่เตรียมหอบเอาไปเลย ทานยืนขึ้นจับมือ แลว
ขอบใจเราทัง้ สองทีไ่ ดไปพบทานตามทีส่ งั่ ไป ทานจอมพลนายกรัฐมนตรีไดพดู นำขึน้ กอนวา ทานไดทราบ
วา การจะพัฒนาประเทศในดานอุตสาหกรรมนั้น ก็จะตองมีเขื่อนไฟฟาพลังน้ำผลิตไฟฟาขึ้นใช
เพราะราคาถูก คือไมตอ งใชน้ำมันหรือถานตมน้ำทำสตีม ทานถามอธิบดีตอ ไปวา เห็นดวยหรือไม หรือ
จะมีขอ แนะนำอยางอืน่ ใด ทานอธิบดีเห็นทานนายกทอดสะพานมาใหถงึ ขนาดนี้ จึงตอบยืนยันไปในทันที
ทานนายกยิม้ เห็นวาการทอดสะพานของทานไดผล จึงออกคำสัง่ ทันทีวา “ถาเชนนัน้ แลว ก็ขอใหทา น
อธิบดีไปดูจัดสรางขึ้น จะมีที่กอสรางเขื่อนเชนนี้ขึ้นไดอยางไร วางโครงการขึ้นเสนอใหทานนายก
ทราบโดยตรง”
ตอนบายวันนัน้ ม.ล.ชูชาติ กำภู ไดเรียกประชุมขาราชการชัน้ ผใู หญของกรมชลประทาน เพือ่ เริม่
งานในทันที ที่ประชุมไดขอสรุปวา กรมชลประทานจะดำเนินการสรางเขื่อนเก็บกักน้ำขนาดใหญของ
ประเทศในลำน้ำปง สวนงบประมาณการกอสรางจะขอกเู งินจากธนาคารโลก โดยจะตองจัดทำรายงาน
การศึกษาความเหมาะสม และมีแผนงานทีด่ ี เปนสากล จะตองมีผเู ชีย่ วชาญ ผชู ำนาญการในสาขาอืน่ ๆ
และหนวยงานตาง ๆ ของประเทศรวมงานดวย
๔๖
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ปฏิบัติการขั้นตน
สำรวจจัดทำแผนทีแ่ มน้ำปง
เมื่อ ม.ล.ชูชาติ กำภู ไดรับนโยบาย จาก จอมพล ป.
พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ใหศึกษาโครงการกอสรางเขื่อน
อเนกประสงคเพือ่ ผลิตไฟฟาพลังน้ำใชในการพัฒนาประเทศ และ
ใหราษฎรทั้งในกรุงเทพฯและตางจังหวัด มีไฟฟาใชอยางทั่วถึง
ในราคาถู ก กว า ที่ เ ป น อยู ใ นขณะนั้ น จึ ง เป น จุ ด เริ่ ม ต น ของ
งานมหาศาลทีต่ ดิ ตามมา
การสำรวจเพื่อหาหนทางสรางเขื่อนผลิตกระแสไฟฟาจึงได
เริม่ ตนขึน้ มีการสงวิศวกร รอยตรีสเุ ทพ ติงศภัทยิ  ไปติดตัง้ สถานี
วัดระดับน้ำและปริมาณน้ำที่แกงละวาในแมน้ำแควนอยและที่
แกงเรียงบนแควใหญ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสำรวจหาความ
เปนไปไดสำหรับการสรางเขื่อนผลิตไฟฟาพลังน้ำในบริเวณนั้น
๔๗

I รวมกันพิจารณา
ภาพถายทางอากาศสามมิติ
เพือ่ สำรวจทีต่ งั้ เขือ่ นภูมพิ ล
เมือ่ พ.ศ. ๒๔๙๔

อีกบริเวณหนึ่งที่นาสนใจสำหรับเปนที่ตั้งเขื่อนผลิตไฟฟา
พลังน้ำก็คือแมน้ำปงที่ ม.ล.ชูชาติ กำภู เคยเล็งเห็นศักยภาพ
อยแู ลว ดังปรากฏในรายงานพัฒนาพืน้ ทีล่ มุ เจาพระยา พ.ศ. ๒๔๙๒
ที่เคยนำเสนอตอกระทรวงเกษตราธิการ แตยังไมมีการศึกษา
ในรายละเอียดวาจะสรางทีไ่ หน และมีขนาดเทาใด

I การวัดปริมาณน้ำโดยประมาณ
ในการสำรวจตรวจสอบเบือ้ งตน

๔๘
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ใน พ.ศ. ๒๔๙๔ กรมชลประทานจึงเริม่ สำรวจจัดทำแผนที่
แมน้ำปง ตัง้ แตแกงสรอย อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม ลงมาถึง
จังหวัดตาก โดยมี พันเอกหลวงพินจิ ภูวดล (วิเชียร พินจิ ภูวดล)
จากกรมแผนที่ทหารบกเปนหัวหนาคณะ นับเปนคณะสำรวจ
แมน้ำปงชุดแรกทีท่ ำการสำรวจภูมปิ ระเทศ

งานดานอุทกวิทยา

จะเปนสิง่ ทีจ่ ะไมปรากฏใหเห็น
เปนตัวเปนตนเลย

สำรวจอุทกวิทยา
ติดตามมาดวยคณะที่ ๒ นำโดยคุณบุญชอบ กาญจนลักษณ เพือ่ เก็บขอมูลทางอุทกวิทยา
งานอุทกวิทยาถือไดวา เปนงาน "ปดทองหลังพระ" เพราะเมือ่ โครงการกอสรางเขือ่ นสำเร็จลุลว งไป ผลงาน
ดานอุทกวิทยาจะเปนสิง่ ทีจ่ ะไมปรากฏใหเห็นเปนตัวเปนตนเลย เพราะนักอุทกวิทยาจะสำรวจและรวบรวมสถิติ
ตาง ๆ เชน สำรวจระดับและปริมาณน้ำทา ปริมาณน้ำฝน ตะกอน อุณหภูมทิ งั้ ในน้ำและบนบก วัดความ
ระเหย ความชืน้ และกระแสลม เพือ่ ใชเปนขอมูลพืน้ ฐานในการคำนวณโครงการ
คณะสำรวจชุดของคุณบุญชอบ กาญจนลักษณ ทำการสำรวจในเสนทางแมน้ำปงเพือ่ กำหนดจุดทีต่ งั้ สถานี
วัดปริมาณน้ำ โดยใชเรือขุดไมซุงถอทวนน้ำขึ้นไปจากกิ่งอำเภอบานตาก จังหวัดตาก จนถึงแกงสรอย
อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม และนำไปสูการตัดสินใจเลือกที่ตั้งสถานีอุทกวิทยา ขึ้นที่บานวังกระเจา
อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ซึง่ อยบู ริเวณตอนใตของชองเขาแคบทีพ่ จิ ารณาไววา จะเปนทีต่ งั้ เขือ่ น
๔๙

สำรวจทีต่ งั้ เขือ่ น
ปลาย พ.ศ. ๒๔๙๔ หลังฤดูน้ำหลาก คณะสำรวจชุดที่ ๓
ของกรมชลประทานก็ออกเดินทางสำรวจแมน้ำปง เพื่อศึกษา
สภาพภู มิ ป ระเทศ สภาพทางธรณี วิ ท ยาและหาตำแหน ง ที่
เหมาะสม เพื่อใชเปนอางเก็บน้ำขนาดใหญ และมีชองแคบที่มี
สภาพทางธรณี แข็ ง แรงรองรั บ เขื่ อ นเก็ บ กั ก ขนาดใหญ ไ ด
รวมทัง้ มีวสั ดุใชในการกอสรางเขือ่ นขนาดใหญเพียงพอ

ดร.วิชา เศรษฐบุตร
I หัวหนากองธรณีวทิ ยา กรมโลหกิจ
กระทรวงอุตสาหกรรม
I เปนผเู ชีย่ วชาญดานธรณีวทิ ยา
ที่ ม.ล.ชูชาติ กำภู เชิญเขามารวมงาน
ในโครงการยันฮี
I เปนผรู ว มลองแมน้ำปงเพือ่ หาทีต่ งั้ เขือ่ นยันฮี
และเปนผกู ำหนดตำแหนงทีต่ งั้ เขือ่ น
ทีช่ อ งเขายันฮี
I จัดทำรายงานเบื้องตนโครงการยันฮี
ดานธรณีวิทยา
I เปนนักธรณีวิทยาคนแรกที่ทำงาน
ใหกรมชลประทาน
๕๐
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คณะสำรวจชุดนี้ นำโดย ม.ล.ชูชาติ กำภู อธิบดีกรม
ชลประทาน พรอมกับ คุณหญิงโฉมศรี กำภู ณ อยุธยา ภริยา
คูชีวิตทีต่ ดิ ตามไปดูแล นอกจากนัน้ แลว ทานอธิบดียงั เชือ้ เชิญให
ดร.วิชา เศรษฐบุตร* นักธรณีวิทยา ซึ่งสนิทสนมคุนเคยกัน
เป น ส ว นตั ว อยู แ ล ว มาร ว มที ม สำรวจอี ก คนหนึ่ ง สมทบด ว ย
เจาหนาทีต่ า งชาติจากคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแหงเอเชีย และ
ตะวันออกไกล หรือ อีคาเฟ (Economic Commission for
Asia and the Far East - ECAFE ปจจุบนั ใชชอื่ วา Economic
and Social Commission for Asia and the Pacific- ESCAP)
และ ผเู ชีย่ วชาญอเมริกนั จาก USBR ออกรวมเดินทางสำรวจดวย
ดร.วิชา เศรษฐบุตร ขณะนัน้ ดำรงตำแหนงหัวหนากองธรณี
วิทยา กรมโลหกิจ กระทรวงอุตสาหกรรม บันทึกการสำรวจเมือ่
เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๔ ไวในบทความ "สำรวจแมปง"
ซึง่ เรียบเรียงดวยชัน้ เชิงโวหารวา

I ทำเลกอสรางเขือ่ นยันฮี

"เรายืนอยูบนสะพานเนาวรัฐ หันหลังใหเกวียนซึ่งสงเสียง
เอีย๊ ดอาดสอดแทรกเสียงแตรรถยนตทสี่ วนกันบนสะพาน แมคา
ชาวเชียงใหมหาบกะหล่ำดอกผานไปอยางไมเอาใจใส สายน้ำ
เบื้องหนาไหลมวนตะกุยโคลนทรายลอดใตสะพานไปอยางชา ๆ
...นี่คือแมน้ำปง - เสนทางชีวิตของชาวนครพิงค มันไหลไป
อยางนี้วันแลววันเลา พัดพาเอาดินทรายจากภาคเหนือ ไปสูที่
ราบลุมภาคกลาง...สายน้ำที่ไหลไปลงทะเล วันแลววันเลาเชนนี้
สำหรับชาวไรชาวนา หมายถึงเสนโลหิตที่หลอเลี้ยงพืชพันธุ
ธัญญาหาร สำหรับศิลปนอาจนึกไปถึงทิวทัศนอนั งดงามทีม่ นั ได
สรางขึ้นไวตลอดทาง แตสำหรับพวกเราวิศวกรที่ไปยืนดูวันนั้น
หมายถึงพลังงาน ซึ่งกำลังผานพวกเราไปเปลา ๆ โดยไมมี
การควบคุมเอามากอใหเกิดประโยชน"

การสำรวจเริ่มตนที่บานแอน ซึ่งปจจุบันอยูในเขตอำเภอ
ดอยเตา จังหวัดเชียงใหม โดยใชเรือแมปะ หรือเรือหางแมงปอง
ความยาวประมาณ ๗ วา จำนวนสองลำ บรรทุ ก สมาชิ ก
คณะสำรวจ ขาวของเครือ่ งใชและอาหารการกิน จนเต็มเพียบ
คุณหญิงโฉมศรี กำภู ณ อยุธยา ยังคงจำบรรยากาศการ
สำรวจแมปงกับทานอธิบดี ผูเปนคูชีวิตเมื่อครึ่งศตวรรษกอนได
เปนอยางดี เชนทีท่ า นใหสมั ภาษณไวในหนังสือ ศรัทธาแหงชีวติ
เมือ่ พ.ศ. ๒๕๔๙ วา
"ครัง้ หนึง่ เราพักบนชายหาดริมแมน้ำ กอไฟ ๓ กอง ฉันทำ
ปลาแหง ปลาสลิด ผัดพริกขิง อยูเมืองไทยไมอดอยากหรอก
สองขางทางเวลาน้ำลดเขาปลูกผัก สมมติจอดเรือแลวไมเห็น
๕๑

เจาของ ก็เด็ดมา ๓-๔ ตน แลวเอาไมไผปก แลวหัก หมายถึงวา
เราขอเขาแลว แตถาเปนสัตวปา คุณชูชาติหามไมใหยิงเลย
แตจบั ปลาได เขากินงาย น้ำปลากับพริกก็กนิ ได บางทีไปนอนริมน้ำ
มองไปอีกฝง เราเห็นตาวาว ๆ ปรากฏวาเปนหมีลงมากินน้ำ..."
ในทัศนะของ ดร.วิชา เศรษฐบุตร ทิวทัศนสองขางทาง
ระหวางลองตามน้ำปงลงมาสรางความเบิกบานใจเปนอยางยิ่ง
แตพรอมกันนัน้ ก็กลับกอความสะเทือนใจใหแกผบู นั ทึก
"ถาการลองแมปง คราวนีป้ ระสบความสำเร็จ ไดพบสถานที่
ทีเ่ หมาะสมแกการสรางทำนบ พวกเราก็ตอ งมาปราบที่ ทำลาย
ภูเขา สรางทำนบเพือ่ จะกัน้ แมน้ำใหน้ำเออทวมทีน่ าของชาวลมุ
แมปง ทิวทัศนทเี่ รากำลังเพลิดเพลินอยขู ณะนีก้ จ็ ะไมมเี หลือ และ
แมแตแกงงามๆ ในลำน้ำก็จะไมมีใหนักนิยมไพรมาชมไดตอไป
ถาไมพบที่ตั้งทำนบเสียเลยก็ดีไปอยาง แตหมายถึงวาเมืองไทย
จะถูกจัดอยูในประเทศลาหลังไปอีกกี่ศตวรรษก็ไมทราบ..."
"สถานทีท่ เี่ หมาะสม" ทีช่ าวคณะสำรวจกำลังมองหานัน้ คือ
พื้นที่ซึ่งมีหินธรรมชาติแข็งแรงมั่นคงเพียงพอที่จะเปนฐานราก
รับน้ำหนักนับลานตันของโครงสรางเขื่อนขนาดมหึมาสูงเปน
รอยเมตรได ซึง่ แนนอนวาไมใชสงิ่ ทีห่ าไดโดยงาย
หลังจากเดินทางสำรวจภูเขาสองฝง มาสามวัน จนเรือกำลัง
จะลองออกพนแนวเขาเขาสทู รี่ าบในเขตจังหวัดตาก คณะสำรวจ
เริม่ หมดหวัง เพราะทีผ่ า นมา แมจะมีชอ งเขาทีเ่ ปนซอกแคบบาง
แตลวนเปนภูเขาหินปูนซึ่งมีชองโพรงมาก ไมเหมาะสำหรับการ
๕๒
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สรางเขือ่ น หรือที่ ดร.วิชา เรียกวา "ทำนบ" เลย จนกระทัง่ เมือ่
พนผานชุมชนบานนาอันอุดมสมบูรณไปไมไกลนัก
"พวกเราสอดสายตาดูทิศทางที่แมปงไหลผานซอกเขาเปน
ครัง้ สุดทาย แมน้ำโคงไปทางทิศตะวันออก เมือ่ พนเขตบาน แลว
เริม่ ผานเขตซอกเขา ทางน้ำแคบเขา มองไปขางหนาเห็นผามัน
คลายเขาตะเกียบโผลอยเู ดนทามกลางหมไู ม ภูเขาลาด ๔๕ ดีกรี
ไปจากน้ำทั้งสองฝง เอากลองสองทางไกลจับดูผามันเหลานั้น
ลักษณะบอกวาไมใชหนิ ปูนแน ดูอกี ฝง ตรงขามก็เปนเชนเดียวกัน
ความหวังทีจ่ ะพบทีส่ รางทำนบมีขนึ้ ลาง ๆ บอกใหเขาเทียบเรือ
ไปตรงมีหนิ ลาด เอาฆอนทุบหินดู เห็นแรไมกาแวววับ เฟลสปาร
สีชมพูเกาะแนนอยกู บั ควอตซ บอกยีห่ อ วาเปนหินแกรนิตอยางดี
เนื้อเหนียว ใหเรือขามฟากไปดูอีกฝงก็พบหินอยางเดียวกันอีก
ลองลองเรือตอไปก็ยังพบแกรนิตตลอดซอกเขา ถามคนเรือวา
ทีน่ เี่ ขาเรียกวาอะไร คนเรือตอบวา ยันฮี แลวก็ชใี้ หดหู นิ ลาดทาง
ฝง ขวาซึง่ แตกเปนรองขนาดใหญ หันไปสบตาฝรัง่ และคนไทยอืน่ ๆ
เขายกนิว้ กางเปนตัว V เสียงฝรัง่ เอยวา 'This is the Place'..."
คุณบุญชอบ กาญจนลักษณ นายชางชลประทานที่รวม
ขบวนไปดวยเลาวา
"อาจารยวชิ าสัง่ ใหจอดเรือ แลวลงไปตรวจหินกับผเู ขียนทัง้
สองฝง แมน้ำ ตรวจอยางละเอียดกวาทีอ่ นื่ ๆ เมือ่ เสร็จแลว อาจารย
วิ ช าได ต ะโกนรายงานให อ ธิ บ ดี ม .ล.ชู ช าติ ซึ่ ง นั่ ง อยู ท า ยเรื อ
...ทานมีอารมณและสีหนาคร่ำเครียด ดวยความเปนหวงวาลองเรือ
ลงมาตัง้ สองวันแลวยังหาทีส่ รางเขือ่ นไมได โครงการทีว่ าดภาพ

ไวดูเลื่อนลอยเต็มที ในทันทีที่อาจารยวิชาตะโกนรายงานไปวา
ไดแลวครับพี่ชาติ (อาจารยวิชาเรียก ม.ล.ชูชาติ วาพี่ชาติ)
เทานัน้ เอง ทานลุกขึน้ ถามยืนยันวา ไดอะไร? คุณวิชา...ตอบไปวา
ทำเลที่สรางเขื่อนครับ ! ม.ล.ชูชาติ โดดขึ้นฝงเขาไปกอดและ
จับมือแสดงความยินดีและขอบใจอาจารยวิชา สมาชิกในทีมก็
ดีใจกันใหญ..."
แมจะลิงโลดใจที่ในที่สุดสามารถคนพบสถานที่อันเหมาะสม
จะเปนทีต่ งั้ ของเขือ่ นใหญแตพรอมกันนัน้ ดร.วิชา ก็ยงั หวนระลึก
ถึงผูคนชาวบานนาที่เพิ่งผานมา
"แนละ เมือ่ สรางเสร็จ ชาวบานนาจะตองอพยพไปอยทู อี่ นื่
แกจะตองเสียสละที่ดินที่หักรางถางพงมาตั้งแตปูยาตายายเพื่อ

ความเจริญของสวนรวม แกอาจไดที่ดินทายทำนบของเรา
ซึง่ จะมีน้ำระบายใหแกทำนาไดอยางสบายใจตลอดป บานนาเมือ่
ทำนบสรางเสร็จจะกลายเปนเมืองใตน้ำ บริเวณแองน้ำทั้งหมด
จะกลายเปนทะเลสาบขนาดกวานพะเยา ยอดเขาที่เห็นในวันนี้
จะกลายเปนเกาะมีน้ำลอมรอบ และทุกสิง่ จะเปลีย่ นไปเพือ่ ไมให
ประเทศถูกฝรั่งเขาวาลาหลัง..."
จากผลการสำรวจสภาพภูมิประเทศและสภาพธรณีดวย
ตาเปลา คณะสำรวจไดตกลงเลือกตำแหนงที่นาจะพิจารณา
กอสรางเขื่อนที่ชองเขายันฮีเปนอันดับแรก และเลือกไวอีก
สามจุดบริเวณทายน้ำ ไดแก เขาแกว ผารู และวังกระเจา

I สภาพลำน้ำปง กอนสรางเขือ่ นภูมพิ ล

๕๓

พอถึงเวลานัด เหตุการณกลับหนามือเปนหลังมือ

กลาวคือ นายธนาคารโลกไมอาจจะพบเราได
เพราะไมมเี วลาพอ กำหนดการเต็มหมดแลว...
นำเสนอธนาคารโลกครัง้ แรก
ชวงปลายเดือนกุมภาพันธตอ ตนเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ นายยูจนี แบล็ค (Eugene Robert Black, Sr.) ประธาน
ธนาคารโลก เดินทางมาเยือนประเทศไทย และคงเปนในคราวนีเ้ องทีค่ ณ
ุ บุญชอบ กาญจนลักษณ บันทึกไววา
"ในขณะทีง่ านเบือ้ งตนเริม่ ขึน้ และเลือกทำเลสรางเขือ่ นไดแลวนี้ ก็บงั เอิญเปนโชคดีของเราอีก กลาวคือ เจาหนาทีช่ นั้
ผใู หญของธนาคารโลกไดเดินทางผานมาแวะประเทศไทย เจตนาก็เพือ่ จะมาติดตอรัฐบาลขอทราบวา จะมีโครงการพัฒนา
ประเทศอะไรทีเ่ ขาสนใจบาง กระทรวงการคลังซึง่ เปนเจาหนาทีต่ อ นรับก็ตดิ ตอมายังกรม-กอง ทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ เตรียมขอมูล
ทีจ่ ำเปนถาตองการ ม.ล.ชูชาติ จึงสัง่ ใหผเู ขียนทำรายงานยอๆ เรือ่ งโครงการสรางเขือ่ น...ผเู ขียนยอนถามทานอธิบดี ม.ล.ชูชาติ
๕๔
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วาทานจะเอารายงานทีส่ งั่ มานัน้ เมือ่ ไร ทานบอกพรงุ นี!้ ! ตอนนัน้
ก็เกือบ ๔ โมงเย็นแลว!...รายงานยอ ๆ เหมาะกับทีน่ ายธนาคารโลก
ควรรู รวมทัง้ ขอมูลพืน้ ฐาน ก็พรอมในวันรงุ ขึน้ ...พอถึงเวลานัด
เหตุการณกลับหนามือเปนหลังมือ กลาวคือ นายธนาคารโลก
ไมอาจจะพบเราไดเพราะไมมเี วลาพอ กำหนดการเต็มหมดแลว...
ผเู ขียนนึกในใจตอนนัน้ วา เขือ่ นคงยังไมไดสราง และความหวัง
ชักเลือ่ นลอย ทานอธิบดีคงไมอยากใหผเู ขียนผิดหวัง จึงสัง่ เติม
มาวา มีเวลาเหลือก็ใหผูเขียนปรับปรุงรายงานใหละเอียดขึ้น
ทานคิดวาธนาคารโลกคงจะกลับมาอีกปหนา..."
แตแลวเหตุการณกก็ ลับตาลปตรอีกครัง้ ...
"เมื่อนายธนาคารโลกไดรับคำแนะนำจาก ECAFE ใหมา
พบกับ ม.ล.ชูชาติ อธิบดีกรมชลประทานโดยตรง ถาจะตองการ
หาโครงการใสกระเปา ทานจะไดไมตอ งกลับบานมือเปลา เขาก็รบี
นัดพบมาทันที ทานอธิบดีก็รีบโทรถึงผูเขียนใหนำเอกสารและ
รายงานทีท่ ำไวคา งคืนนัน้ ไปใหทา น หลังจากตรวจรีววิ เอกสารและ
รายงานเรียบรอยแลว ทานก็ออกเดินทางไปพบนายธนาคารโลก
นั้นทันที..."
กรมชลประทานไดตดิ ตอประสานงานกับธนาคารโลกมาแลว
นับตัง้ แตการเจรจาขอกเู งินมาดำเนินการกอสรางเขือ่ นเจาพระยา
ทีจ่ งั หวัดชัยนาท ม.ล.ชูชาติ กำภู จึงเขาใจในขัน้ ตอนและมาตรฐาน
การจัดทำเอกสารเพือ่ ใชในการขอกเู งินจากธนาคารเปนอยางดี
เนือ่ งจากโครงการยันฮีตอ งใชเงินคากอสรางเปนจำนวนมาก
จำเปนตองใชทงั้ เงินกจู ากสถาบันการเงินนานาชาติมาดำเนินการ
และใช เ งิ น งบประมาณประจำป ส ว นหนึ่ ง สบทบ ดั ง นั้ น เมื่ อ

เจาหนาทีข่ องธนาคารโลกเดินทางมาเพือ่ พิจารณาเตรียมโครงการ
สำหรับการขอกเู งิน ม.ล.ชูชาติ กำภู จึงเสนอรายละเอียดเบือ้ งตน
โครงการยันฮีใหพจิ ารณาเปนระยะ ๆ โดยเฉพาะพยายามตกลง
ในแนวทางปฏิ บั ติ เ พื่ อ หาผู เ ชี่ ย วชาญที่ มี ป ระสบการณ แ ละ
เปนทีย่ อมรับของธนาคารโลกเปนผจู ดั ทำรายงานโครงการเพือ่ ใช
เปนเอกสารประกอบการเจรจาขอกเู งิน
ในชวงเวลานัน้ กรมชลประทานไดรบั ความชวยเหลือทางดาน
วิชาการจากรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา และมีผูเชี่ยวชาญ
ทำงานใหคำปรึกษา ดานการออกแบบงานชลประทานโครงการ
เจาพระยาประจำอยทู กี่ รมชลประทานอยแู ลวสองนาย จึงควรที่
จะขอความชวยเหลือจากรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา ใหผเู ชีย่ วชาญ
จาก USBR มาชวยจัดทำรายงานโครงการยันฮีใชในการเจรจา
ขอกูเงิน นำไปสูการลงนามในขอตกลงใหความชวยเหลือทาง
วิชาการระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาในเวลาตอมา
รอยตรีสเุ ทพ ติงศภัทยิ  เลาเพิม่ เติมดวยวาหลังจาก ม.ล. ชูชาติ
กำภู พบปะกับนายแบล็คทีก่ รุงเทพฯ แลว ประธานธนาคารโลกมี
กำหนดจะเดินทางไปพักผอนทีเ่ ชียงใหมตอ อธิบดีกรมชลประทาน
จึงถือโอกาสใหนายแบล็คไดชมทำเลกอสรางเขือ่ นยันฮีทนี่ ำเสนอ
ไวจากทางอากาศ แผนการนี้จะสำเร็จไดก็ดวยการนัดแนะกับ
กัปตันเครื่องบินลำที่จะบินไปเชียงใหม ใหชวยโฉบผานบริเวณ
ที่จะกอสรางใหดวย ในชวงเชาวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๕
โดยทางกรมชลประทานจัดสงเจาหนาที่ไปทำมานควัน (Smoke
Screen) เพือ่ แสดงพิกดั ทีต่ งั้ ของเขือ่ นใหผบู ริหารธนาคารโลกได
เห็นดวยตาตนเอง
๕๕

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๙๕ กอนจะถึงกำหนดนัดหมาย
สองวัน คุณบุญชอบ กาญจนลักษณ นายชางหัวหนาแผนก
อุทกวิทยา กองสำรวจ กรมชลประทาน และ รอยตรีสุเทพ
ติงศภัทยิ  นายชางตรี ไดเดินทางไปถึงจังหวัดตากดวยเครือ่ งบิน
กอนจะนั่งรถยนตตอ แลวเดินเทาเขาไปจนถึงบานวังกระเจา
หนวยสำรวจปริมาณน้ำของแผนกอุทกวิทยาในโครงการยันฮี
ซึง่ ขณะนัน้ เพิง่ เปดทำการไดเพียงเดือนเดียว รอยตรีสเุ ทพ ติงศภัทยิ 
บันทึกเหตุการณมา นควันครัง้ ประวัตศิ าสตรไววา
"๒๙ ก.พ. ๒๔๙๕ คณะ Smoke Screen รวมทัง้ ชางสำรวจ
อุทกวิทยาของโครงการยันฮี ก็ไปชวยกันเก็บไมฟน ตรงบริเวณแนว
สันเขื่อนมาทำนั่งราน ตรงแนวเขื่อนเอาผาขาวขึงเปนแนวทาง
เหมือนขีดดวยเสนสีขาวตรงแนวศูนยกลางเขือ่ น แลวหาฟนมากอง
สุมแนวหัวทายของแนวผาขาว เตรียมไวเพือ่ จุดไฟ เมือ่ เครือ่ งบิน
บินผาน ทุกคนชวยกันทำงานครึง่ วันก็เสร็จ...”
๕๖

เขือ่ นภูมพิ ล : กวาจะเปนวันนี้

"วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ เปนวันทำการ
แสดงฝมอื ใกลเวลา ๐๙.๐๐ น. เมือ่ ยามตนทาง
ตะโกนวาไดยินเสียงเครื่องบินมาแลว มาแลว!
พอเสียงชัดเจน พวกเราก็ชวยกันจุดไฟใหเปนมานควันโดยเอา
ใบไมสดจุดผสมไปดวย ก็ไดมา นควันสมดังตองการ เครือ่ งบินยัง
กรุณาบินวนใหหนึง่ รอบกอนบินตอไปลงสนามบินเชียงใหม คณะ
Smoke Screen ดีใจ กระโดด พรอมรองตะโกน ยันฮี! ยันฮี!
พรอมๆ กัน..."
สวนทีเ่ ชียงใหม ม.ล.ชูชาติ กำภู ไดลงทุน "ล็อบบี"้ ดวยวิธี
แบบไทยๆ ซ้ำอีก คือ อาศัยการตอนรับทีอ่ บอนุ เปนทีป่ ระทับใจ
แกแขกผมู าเยือน ดังทีม่ ผี เู ลาวา
"ตอนนั้น ม.ล.ชูชาติ ติดตอบานตระกูลนิมมานเหมินทรที่
เชียงใหมเปนทีร่ บั รอง โดยเราเตรียมขอมูล พอตกเย็นทานเลีย้ ง
ขาวเขา แลวก็เลาความฝนเปนฉากๆ จนดึกดืน่ ..."
ดวยวิธกี ารและความรวมแรงรวมใจของทุกฝาย "ความฝน"
ของม.ล.ชูชาติ กำภู จึงคอย ๆ กลายเปนความจริงทีช่ ดั เจนขึน้
ทุกขณะ

รายงานเบือ้ งตนโครงการยันฮี
คณะผเู ชีย่ วชาญที่ ม.ล.ชูชาติ กำภู เชิญใหมารวมงาน ไดรว มกันศึกษาขอมูลจากการสำรวจและขอมูล
ทีร่ วบรวมไดในขณะนัน้ จัดทำเปนรายงานเบือ้ งตนโครงการยันฮี (มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๖) มีสาระสำคัญคือ
โครงการไฟฟาพลังน้ำยันฮีตามที่เสนอ มีความเปนไปไดท่จี ะผลิตกระแสไฟฟาไดมากพอสำหรับการพัฒนา
ประเทศ สนองนโยบายของรัฐบาล และสามารถคืนทุนไดดว ยการจำหนายกระแสไฟฟาทีผ่ ลิตได โครงการ
นีป้ ระกอบดวยงานสำคัญสองสวน ไดแก สวนแรก เขือ่ นคอนกรีตแบบ Gravity Dam สูงประมาณ ๖๐ เมตร
กับอาคารประกอบ คือ โรงไฟฟาพลังน้ำและสถานีไฟฟาแรงสูง สรางบริเวณชองเขายันฮีทไี่ ปสำรวจมา สวน
ทีส่ อง คือระบบสายสงไฟฟาแรงสูง ขนาดแรงดัน ๒๓๐ กิโลโวลต เพือ่ สงกระแสไฟฟาจากเขือ่ นยันฮีมายัง
กรุงเทพฯ และมีระบบสายสงแรงสูงขนาด ๖๙ กิโลโวลต เชือ่ มตอไปยังจังหวัดใกลเคียงรวม ๓๗ จังหวัด
แตเนือ่ งจากยังขาดขอมูลสำคัญในการศึกษา โดยเฉพาะขอมูลทางอุทกวิทยา ณ จุดทีต่ งั้ เขือ่ น ขอมูล
ธรณีวิทยาบริเวณฐานรากเขื่อน ขอมูลความตองการใชไฟฟา รวมถึงขอมูลผลกระทบดานสังคมและ
สิง่ แวดลอม อาทิ ชุมชน หลักฐานทางโบราณคดี สัตวปา ฯลฯ กรมชลประทานจึงรวบรวมขอมูลเหลานี้
เพิม่ เติมเทาทีส่ ามารถทำได โดยใชบคุ ลากรของกรมชลประทาน มาปรับปรุงรายงานเบือ้ งตนทีค่ ณะสำรวจ
ไดจดั ทำไวแลว ใหสมบูรณยงิ่ ขึน้
๕๗
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เตรียมการ

เพือ่ งานใหญ

การเตรียมคน

เมือ่ โครงการสรางเขือ่ นยันฮี เริม่ เปนจริงเปนจังขึน้ ในทุกขณะ กรมชลประทานจึงเริม่ จัดทีมทำรายงานโครงการศึกษา
ความเหมาะสมขัน้ ตนขึน้ เปนลำดับแรก เนือ่ งจากโครงการนีม้ ที งั้ เปาหมายในอันทีจ่ ะควบคุมแมน้ำปงเพือ่ การชลประทาน
กับการปองกันอุทกภัย พรอมกับการผลิตพลังงานไฟฟา จึงตองอาศัยผเู ชีย่ วชาญหลากหลายสาขามารวมมือกัน
คุณบุญชอบ กาญจนลักษณ จำไดวาเย็นวันหนึ่ง ม.ล.ชูชาติ กำภู ชวนทานนั่งรถยนตกลับบานดวยกัน
ระหวางทาง ทานอธิบดีพาไปแวะที่บาน ดร.บุญรอด บิณฑสันต ซึ่งขณะนั้นเปนอาจารยหัวหนาแผนกไฟฟา
คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพื่อปรึกษาหารือการวางโครงการการจัดทำไฟฟาพลังน้ำสำหรับ
เขือ่ นยันฮี คุณบุญชอบ กาญจนลักษณ จำไดวา
"ดร.บุญรอด บิณฑสันต ไมอาจปลีกเวลาทัง้ หมดได เพราะติดการสอนประจำวัน จึงไดแนะนำคุณเกษม จาติกวณิช
(ประจำอยูกระทรวงอุตสาหกรรมตอนนั้น) มาชวยเปนที่ปรึกษาในดานการไฟฟาพลังน้ำ และคุณอรุณ สรเทศน
(อาจารยดา นวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) มาชวยดานวิศวกรรมโยธา คุณอรุณ
ก็ติดการสอน ปลีกเวลาทั้งหมดมาไมได สวนคุณเกษม นั้นยินดีรับมาชวยได และไดโอนจากกระทรวงอุตสาหกรรม
มาอยูประจำที่กรมชลประทาน..."
๕๙

I ม.ล.ชูชาติ ขณะนัง่ ทำงานทีบ่ า น

นอกจากนัน้ แลว ดร.บุญรอด บิณฑสันต ยังไดสง ลูกศิษย
จากคณะวิ ศ วกรรมศาสตร จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย ให ม า
ชวยงานในโครงการเขื่อนพลังน้ำนี้อีกหลายคนดังที่ ดร.บุณยก
วรรธนะภูติ เลายอนความหลังวา
"ระหวางที่สอบวิชาสุดทายในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๕
ซึง่ อาจารย ดร.บุญรอด บิณฑสันต เปนผอู อกขอสอบและควบคุม
หองสอบ กอนจบปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟาจากจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ในสมัยนัน้ อาจารยผอู อกขอสอบมักจะมาดูวา นิสติ
มีขอสงสัยในขอสอบบางหรือไม วันนั้นอาจารยไมไดพูดเรื่อง
ขอสอบ แตกลับเดินมาดานหลัง และบอกบางคนวา ถายังไมได
สมั ค รงานที่ ไ หน ไปพบกั น ที่ เ รื อ นไม ที่ อ ยู ด า นหน า ของ
กรมชลประทาน เชาวันพรุงนี้ หลังจากสอบเสร็จ พวกเรามา
พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่อาจารยบอก ไมมีใครทราบวาอาจารย
จะใหไปทำงานอะไรทีก่ รมชลประทาน และอาจารยกอ็ อกจากหอง
สอบไปแลว"
"วันรงุ ขึน้ เพือ่ น ๆ ทีย่ งั ไมไดสมัครงานทีไ่ หน ก็ไปพบกันที่
๖๐
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เรื อ นไม ฝ าผนั ง ไม ไ ผ ขั ด แตะ อยู ด า นซ า ยของประตู ท างเข า
กรมชลประทาน สามเสน เทาทีจ่ ำไดมคี ณ
ุ ประกายพฤกษ ศรุตานนท
(อดีตอธิบดีกรมชลประทาน) , คุณสฤษดิ์ อภัยภูมนิ ารถ (อดีตรอง
ผวู า การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย), คุณประยูร จันทรเลิศฟา,
คุณประจวบ วรรณพฤกษ และคุณพิชิต ชาลีจันทร หลังจาก
รออยชู ว งเวลาหนึง่ คุณบุญชอบ กาญจนลักษณ ซึง่ ขณะนัน้ ดำรง
ตำแหนงหัวหนาแผนกอุทกวิทยา ก็มาตอนรับพวกเราอยางเปน
กันเอง ฐานะรนุ พีจ่ ากสถาบันการศึกษาเดียวกัน และแจงใหทราบวา
ดร.บุญรอด บิณฑสันต ไดประสานงานไวเรียบรอยแลว และได
นำใบสมัครเขาทำงานเปนลูกจางชั่วคราว สังกัดกองวิชาการ
มาใหพวกเราเซ็นชื่อเพื่อจะไดเบิกคาแรงได หลังจากนั้นก็พา
พวกเราไปทีแ่ ผนกอุทกวิทยา อยบู นชัน้ สองของอาคารเรือนไม..."
"ในชวงเวลาตอมา มีเพื่อนที่จบจากคณะวิทยาศาสตรสี่คน
มาสมัครทำงานทีแ่ ผนกอุทกวิทยา เขาใจวาตามคำบอกเลาของ
อาจารย ดร.บุญรอด เชนกัน ทำใหแผนกอุทกวิทยามีลูกจาง
ชัว่ คราวมาทำงานอีกราว ๑๐ คน..."

เตรียมขอมูลอุทกวิทยา
เงือ่ นไขสำคัญทีจ่ ะมีผลตอการกำหนดขนาดและความคมุ คา
ของการลงทุนสรางเขื่อน คือ ตัวเลขสถิติทางอุทกวิทยา หรือ
ขอมูลเรือ่ งน้ำ ในเมือ่ หนวยสำรวจปริมาณน้ำของแผนกอุทกวิทยา
ในโครงการยันฮีที่วังกระเจา เพิ่งกอตั้งและเริ่มตนเก็บขอมูล
ใน พ.ศ. ๒๔๙๕ ดังนั้นขอมูลกอนหนาขึ้นไปจึงตองอาศัยการ
ประเมินจากชุดขอมูลทีม่ อี ยเู ดิมไดแกสถิตชิ ว งป พ.ศ. ๒๔๗๗ ๒๔๘๘ จากสถานีวดั น้ำทาทีบ่ า นทาแค จังหวัดตาก ซึง่ เปน สถานี
วัดระดับน้ำในแมน้ำปง อยไู กลจากทีต่ งั้ เขือ่ นยันฮีไปทางทายน้ำ
ถึง ๕๘ กิโลเมตร ซึ่งแตเดิมวัดระดับน้ำวันละสองครั้ง และ
ตั้งแต พ.ศ. ๒๔๙๕ เริ่มใช Current Meter วัดปริมาณน้ำ
วันละครัง้ ทุก ๆ ชวงระยะ ๑๐ เมตร ตลอดความกวางของลำน้ำ
๕๕๐ เมตร

ทั้งนี้ ในการศึกษาและวิเคราะหปริมาณน้ำทา และ/หรือ
ปริมาณน้ำหลากจะใชสถานีวัดน้ำทาวังกระเจาเปนตำแหนง
อางอิง แตเนือ่ งจากการเก็บขอมูลน้ำทาทีส่ ถานีวดั น้ำทาวังกระเจา
เพิง่ เริม่ ตนใน พ.ศ. ๒๔๙๕ โดยมีการวัดระดับน้ำอัตโนมัติ และ
วัดปริมาณน้ำวันละครัง้ ทุก ๆ ชวงระยะ ๕ เมตร ตลอดความ
กวางของลำน้ำ ๑๒๐ เมตร ดังนัน้ จึงตองใชการโอนยายขอมูล
น้ำทาจากสถานีวัดน้ำทาทาแค มายังสถานีวัดน้ำทาวังกระเจา
โดยมีขนั้ ตอนดังนี้
- แปลงขอมูลระดับน้ำ ณ สถานีวัดน้ำทาทาแค ตั้งแต
พ.ศ. ๒๔๗๗ เปนปริมาณน้ำทา (ลูกบาศกเมตร/วินาที)
โดยใช Rating Curve ทีไ่ ดจากการสำรวจน้ำของ พ.ศ. ๒๔๙๕
๖๑

การคำนวณในสมัยนัน้ ใช “เครือ่ งคิดเลขแบบมือหมุน”
มี “เครื่องคิดเลขที่ใชไฟฟา” อยูสองเครื่องตองผลัดกันใช
แตพวกเราก็ทำงานกันอยางไมรสู กึ เบือ่ หนาย
- ถายโอนขอมูลปริมาณน้ำทาตัง้ แต พ.ศ. ๒๔๗๗ - ๒๔๘๘
และ พ.ศ. ๒๔๙๕ จากสถานีวดั น้ำทาทาแค ไปยังสถานีวดั น้ำ
ทาวังกระเจา โดยใชปริมาณฝนลมุ น้ำรายเดือน ในพืน้ ที่
ลมุ น้ำสถานีวดั น้ำทาทาแค และพืน้ ทีล่ มุ น้ำสถานีวดั น้ำทา
วังกระเจาเปนตัวถวงน้ำหนัก
- สรางขอมูลน้ำทา พ.ศ. ๒๔๘๙ - ๒๔๙๔ ซึ่งไมมีการ
สำรวจน้ำที่สถานีวัดน้ำทาทาแค
- ตัง้ แต พ.ศ. ๒๔๙๕ ใชขอ มูลน้ำทาจากการสำรวจทีส่ ถานี
วัดน้ำทาวังกระเจา
- ตรวจสอบวิธีการประเมินปริมาณน้ำทาที่สถานีวัดน้ำทา
วังกระเจา โดยวิเคราะหความสัมพันธระหวางปริมาณน้ำ
จากสถานีวัดน้ำทาวังกระเจาและสถานีวัดน้ำทาทาแค
โดยอิงจากขอมูลสำรวจปริมาณน้ำจริงในชวง พ.ศ. ๒๔๙๕
- ๒๔๙๖ ซึง่ ยืนยันความเหมาะสมของวิธกี ารดังกลาว
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ทีมงานที่ทำการคำนวณตัวเลขเหลานี้ก็คือ บรรดานักอุทก
วิทยารนุ ใหม ภายใตการควบคุมของคุณบุญชอบ กาญจนลักษณ
ดังที่ ดร.บุณยก วรรธนะภูติ เลาถึงงานนี้อันเปนงานแรกของ
ทาน ในกรมชลประทาน และตนทางของโครงการเขือ่ นยันฮีวา
"งานแรกที่ พ วกเราได รั บ มอบให ทำเป น งานอุ ท กวิ ท ยา
ทุกขัน้ ตอนอยใู นความดูแลอยางใกลชดิ ของคุณบุญชอบ ในลักษณะ
อาจารยสอนลูกศิษยทไี่ มมพี นื้ ความรเู รือ่ งนีม้ ากอน เริม่ จากนำขอมูล
น้ำฝนของสถานีตา ง ๆ ในพืน้ ทีล่ มุ น้ำปงตัง้ แต พ.ศ. ๒๔๗๗ มา
ศึกษาวิเคราะหความนาเชื่อถือ สราง polygon เพื่อหาพื้นที่
รับน้ำฝนของแตละสถานี สมมุตคิ า coefficient ของแตละพืน้ ที่
เพือ่ นำมาคำนวณน้ำทาและอืน่ ๆ ทัง้ นีเ้ พือ่ หาปริมาณน้ำทาทีไ่ หล
ผานเขือ่ นยันฮีตงั้ แต พ.ศ. ๒๔๗๗ จนถึงขณะทีท่ ำการศึกษา”
"การคำนวณในสมัยนั้นใชเครื่องคิดเลขแบบมือหมุน มี
เครือ่ งคิดเลขทีใ่ ชไฟฟาอยสู องเครือ่ ง ตองผลัดกันใช แตพวกเรา
ก็ทำงานกันอยางไมรูสึกเบื่อหนาย..."

คลังขอมูลสำคัญดานอุทกวิทยาในการศึกษาโครงการไฟฟายันฮี
๑) น้ำฝน
ปริมาณฝนรายปเฉลีย่ ในลมุ น้ำปงในชวงกอน/หลัง การกอสรางเขือ่ นภูมพิ ลมีคา ไมแตกตางกัน สรุปดังนี้
กอนเขือ่ นภูมพิ ล ( พ.ศ. ๒๔๔๙ - พ.ศ. ๒๔๙๔ ) ปริมาณ ๑,๐๖๐ มิลลิเมตร/ป
หลังเขือ่ นภูมพิ ล ( พ.ศ. ๒๕๐๗ - พ.ศ. ๒๕๕๖ ) ปริมาณ ๑,๐๑๗ มิลลิเมตร/ป
ปริมาณฝนรายปและปริมาณฝนเฉลีย่ รายเดือนหลังกอสรางเขือ่ นภูมพิ ล ประเมินจากสถานีวดั น้ำฝน ๒๕ สถานี
ในลมุ น้ำปงเหนือเขือ่ นภูมพิ ล แสดงไดดงั นี้

ปริมาณฝนรายปในลมุ น้ำเขือ่ นภูมพิ ล

ปริมาณฝนเฉลีย่ รายเดือนในลมุ น้ำเขือ่ นภูมพิ ล
๖๓

๒) น้ำทา
ขอมูลน้ำทาทีใ่ ชในการศึกษาเขือ่ นภูมพิ ลมีชว งเวลาทัง้ สิน้ ๒๑ ป ตัง้ แต พ.ศ. ๒๔๗๗ - พ.ศ. ๒๔๙๗ โดยในแตละชวงขอมูล
มีความเปนมา ของขอมูลดังนี้
พ.ศ. ๒๔๗๗ - ๒๔๘๘, พ.ศ. ๒๔๙๔ โอนยายขอมูลน้ำทาจากสถานีวดั น้ำทาทาแคไปยังสถานีวดั น้ำทาวังกระเจา
พ.ศ. ๒๔๘๙ - พ.ศ. ๒๔๙๓ ประเมินขอมูลน้ำทาเนือ่ งจากไมมกี ารวัดระดับทีส่ ถานีวดั น้ำทาทาแค
พ.ศ. ๒๔๙๕ - พ.ศ. ๒๔๙๗ เปนขอมูลน้ำทาทีว่ ดั ทีส่ ถานีวดั น้ำทาวังกระเจา
สรุปปริมาณน้ำทารายเดือนชวง พ.ศ. ๒๔๗๗ - พ.ศ. ๒๔๙๗ ของเขือ่ นภูมพิ ล
สถิตปิ ริมาณน้ำประจำเดือนของลำน้ำปง โครงการไฟฟายันฮี จำนวนลานลูกบาศเมตร
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ปริมาณน้ำทาชวงกอน/หลังสรางเขือ่ นภูมพิ ล
กอน-เขือ่ นภูมพิ ล (พ.ศ. ๒๔๗๘ - พ.ศ. ๒๔๙๗)
หลัง-เขือ่ นภูมพิ ล (พ.ศ. ๒๕๐๗ - พ.ศ. ๒๕๕๖)

(ก) น้ำทารายป

(ข) น้ำทาเฉลีย่ รายเดือน
ปริมาณน้ำทาชวงกอน/หลังสรางเขือ่ นภูมพิ ล

..
.
..

รายการ

๑. ปริมาณน้ำทารายป
ต่ำสุด (ลาน ลบ.ม.)
เฉลีย่ (ลาน ลบ.ม.)
สูงสุด (ลาน ลบ.ม.)
๒. ปริมาณน้ำทาเฉลี่ยรายเดือน
ต่ำสุด (ลาน ลบ.ม.)
สูงสุด (ลาน ลบ.ม.)

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

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

๔,๔๔๙
๙,๖๒๓
๑๕,๔๕๐

๑,๓๑๘
๕,๗๙๗
๑๒,๙๑๘

๔๗
๕,๑๖๘

๐
๓,๕๘๑

หากเปรียบเทียบปริมาณน้ำทีไ่ หลลงเขือ่ นภูมพิ ล กอน/หลัง กอสรางเขือ่ น ซึง่ ปริมาณ ๖,๕๙๕ ลานลูกบาศกเมตร (พ.ศ.๒๔๙๕ - พ.ศ.๒๔๙๗)
และ ๕,๖๕๒ ลานลูกบาศกเมตร (พ.ศ. ๒๕๐๗ - พ.ศ. ๒๕๕๖ ไมรวมปน้ำทวมใหญ พ.ศ. ๒๕๕๔) จะเห็นวาน้ำไหลเขาเขือ่ นภูมพิ ลมีปริมาณ
นอยลงประมาณ รอยละ ๑๔ แมวาขอมูลน้ำกอนกอสรางเขื่อนภูมิพลจะคอนขางสั้น แตก็ควรตระหนักและหาทางแกไข เพื่อให
เขือ่ นภูมพิ ลสามารถใชงานไดตอ ไปอยางยัง่ ยืน
๖๕

๓) การออกแบบพายุฝนและปริมาณน้ำหลากสูงสุด
แนวความคิดในการออกแบบพายุฝนและปริมาณน้ำหลากสูงสุดของเขือ่ นภูมพิ ล สามารถสรุปไดดงั นี้
(ก) พายุฝนระหวางวันที่ ๑ - ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๔ มีความรุนแรงกวาพายุฝน ใน พ.ศ. ๒๔๘๕ (น้ำทวมใหญ) ดังนัน้ จึงใช
พายุฝนใน พ.ศ. ๒๔๙๔ เปนตนแบบ และโดยทั่วไปในพื้นที่ลุมน้ำจะเกิดพายุฝนตอเนื่องกันหลาย ๆ ลูก จึงกำหนดใหพายุฝนชวง
๑๐ วันแรก เปนพายุฝนทีเ่ กิดในชวง ๑ - ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๔ เวนระยะ ๓ วัน และตามดวยพายุลกู ที่ ๒ โดยขนาดของพายุลกู ที่ ๒
กำหนดใหเทาพายุลกู แรกแตปรับคาดวยตัวปรับคา ๑.๒๕ ซึง่ อาจจะเกิดขึน้ เนือ่ งจากการผันแปรทางสภาพอากาศ
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

(ข) สภาพการอิม่ ตัวดวยน้ำของพืน้ ทีล่ มุ น้ำกอนทีจ่ ะเกิดพายุฝนมีความสำคัญมากตอยอดน้ำหลากสูงสุด ซึง่ มีเงือ่ นไขของสภาพ
พืน้ ทีล่ มุ น้ำปงในชวงกอนเกิดพายุฝนใน พ.ศ. ๒๔๘๕ (ซึง่ เปนปทเี่ กิดน้ำทวมใหญ) มีลกั ษณะทีจ่ ะเอือ้ ตอขนาดของยอดน้ำสูงสุด ดังนัน้
จึงใชเงือ่ นไขใน พ.ศ. ๒๔๘๕ ในการออกแบบยอดน้ำหลากสูงสุดของเขือ่ นภูมพิ ล โดยประเมินฝนสูญเสียในลมุ น้ำ ๑๐ มม./วัน ในชวง
๙ วันของพายุลกู ที่ ๑ และ ๘ มม./วัน ในชวง ๙ วันแรกของพายุฝนลูกที่ ๒ รวมเปนปริมาณสูญเสีย ๑๖๒ มิลลิเมตร ประเมิน Base Flow
เทากับ ๗๐๐ ลูกบาศกเมตรตอวินาที ตามทีว่ เิ คราะหปริมาณน้ำหลากทีเ่ กิดขึน้ ในลมุ น้ำปงใน พ.ศ. ๒๔๘๕
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(ค) ปริมาณน้ำหลากสูงสุดสำหรับการออกแบบอาคารน้ำลนของเขือ่ นภูมพิ ล

ปริมาณน้ำหลากสูงสุดของเขือ่ นภูมพิ ล มีอตั ราการไหลสูงสุด ๖,๐๐๐ ลูกบาศกเมตรตอวินาที ปริมาตรน้ำหลากในชวง ๓๖ วัน
ประมาณ ๗,๖๗๐ ลานลูกบาศกเมตร และในชวง ๒๐ วัน (วันที่ ๙ - ๒๘) ประมาณ ๕,๙๓๙ ลานลูกบาศกเมตร
๖๗

(ง) น้ำหลาก - อาคารผันน้ำระหวางกอสราง

รอบปการเกิดซ้ำ

อัตราการไหลสูงสุด เฉลีย่ รายวัน

ปริมาตรสูงสุดเฉลีย่ (๒๐ วัน)

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

(ป)

(ลบ.ม./วินาที)

(ลาน ลบ.ม.)

จัดตัง้ กองพลังน้ำ
เงื่อนไขสำคัญอีกประการหนึ่งคือ ในขณะนั้นกรมชลประทานยังไมมีอำนาจหนาที่ตามกฎหมายที่จะดำเนินการ
กอสรางโรงไฟฟาพลังน้ำ รวมถึงยังไมมหี นวยงานใดทีม่ หี นาทีร่ บั ผิดชอบงานลักษณะนีโ้ ดยตรงดวย ม.ล.ชูชาติ กำภู
อธิบดีกรมชลประทาน จึงนำเสนอรางพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบสวนราชการกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๔๙๕ แบงงาน
ของกรมชลประทานออกเปน ๑๓ กอง โดยจัดตั้งกองพลังน้ำขึ้นใหม มีหนาที่รับผิดชอบงานโครงการพัฒนาไฟฟา
พลังน้ำ
ในขณะนัน้ กองพลังน้ำแบงงานออกเปนแผนกตาง ๆ ดังนี้ ๑) แผนกธุรการ ซึง่ งานสวนใหญเปนงานติดตอกับ
ตางประเทศ ๒) แผนกเขือ่ นใหญ ๓) แผนกกังหันน้ำ ๔) แผนกเครือ่ งผลิตไฟฟา ๕) แผนกระบบกระแสไฟฟา พรอมกับ
ไดขออัตรากำลังของวิศวกร และเจาหนาทีไ่ วจำนวนหนึง่ เพือ่ บรรจุเจาหนาทีแ่ ละผชู ำนาญการทีจ่ ะมาปฏิบตั งิ าน
หลังจากพระราชกฤษฎีกาดังกลาวไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา แลว ม.ล.ชูชาติ กำภู ไดขอโอน นายเกษม
จาติกวณิช* จากกระทรวงอุตสาหกรรม มาบรรจุในตำแหนงหัวหนากองพลังน้ำในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๔๙๖ รวมถึง
บรรจุวศิ วกรไฟฟาทีก่ อ นหนานีเ้ ปนลูกจางชัว่ คราวของแผนกอุทกวิทยา เขามาดำรงตำแหนงหัวหนาแผนกตาง ๆ ในคราวเดียวกัน
เมื่อมีหนวยงานใหม คือกองพลังน้ำ กรมชลประทานแลว จากนั้นใน พ.ศ. ๒๔๙๖ จึงมีประกาศการพลังงาน
แหงชาติ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๖ เรือ่ งมอบใหกรมชลประทานดำเนินการกอสรางเขือ่ นยันฮีทงั้ โครงการ
เพือ่ ไดมาซึง่ พลังงานไฟฟา เนือ่ งจากในขณะนัน้ ยังไมมหี นวยงานใดของทางราชการทีจ่ ะดูแลในเรือ่ งนีโ้ ดยตรงมากอน
๖๘
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เมือ่ ไดขอ มูลทางอุทกวิทยาเพิม่ เติม ไดแก สถิตปิ ริมาณน้ำฝนทีส่ ถานีตา ง ๆ
ในบริเวณพืน้ ทีร่ บั น้ำเหนือเขือ่ นยันฮี สถิตปิ ริมาณน้ำทาของสถานีอทุ กวิทยา
ทีอ่ ยใู กลเคียง นำมาคำนวณหาปริมาณน้ำทาทีค่ าดวาไหลผานบริเวณทีต่ งั้ เขือ่ น
ยันฮี ทำใหสามารถคำนวณกำลังผลิตไฟฟาและพลังงานไฟฟาทีค่ าดวาจะผลิต
ไดที่นาเชื่อถือมากกวาที่ระบุไวในรายงานเบื้องตนที่ทำไวเดิม รวมทั้งไดเพิ่ม
ผลการเจาะสำรวจฐานรากบริเวณชองแคบยันฮี ผลการสำรวจความตองการ
ไฟฟาบริเวณโครงขายระบบไฟฟาแรงสูง และอื่น ๆ ขอมูลเหลานี้ถูกนำมา
ทบทวนราคาคากอสรางโครงการ ขนาดโรงไฟฟาพลังน้ำ ราคาคาผลิตไฟฟา
และระยะเวลาคืนทุน
ผลจากการสำรวจและขอมูลทีไ่ ดรบั เพิม่ เติมในชวงสุดทายของการศึกษา
ปรับปรุงรายงานเบือ้ งตน ปรากฏวาโครงการยันฮีมศี กั ยภาพในการผลิตไฟฟา
มากกวาทีป่ ระเมินไวเดิม แตเนือ่ งจากชองเขาแคบทีย่ นั ฮีไมเหมาะสมทีจ่ ะสราง
เขื่อนเก็บกักสูงมากกวาที่เสนอไวเดิม เพราะราคาคากอสรางจะสูงมาก
เนื่องจากสภาพภูมิประเทศไมอำนวย ขณะเดียวกัน ขอมูลทางธรณีวิทยา
ยังมีไมเพียงพอที่จะเปรียบเทียบหาตำแหนงที่เหมาะสมได ในรายงานฉบับ
ปรับปรุงจึงยังคงเสนอทีต่ งั้ เขือ่ นไว ณ ตำแหนงเดิมไปพลางกอน
สวนในดานขอมูลแผนที่ กรมชลประทานไดติดตอกรมแผนที่ทหารบก
ประสานขอความรวมมือใหชว ยดำเนินการจัดทำแผนทีช่ ดุ ใหมจากภาพถายทาง
อากาศ ครอบคลุมบริเวณทีจ่ ะถูกน้ำทวมตามลำน้ำแมปง ตัง้ แตตอนใตของ
จังหวัดเชียงใหมลงมาถึงจังหวัดตาก เพือ่ ใหไดขอ มูลสภาพภูมปิ ระเทศทีถ่ กู ตอง
เนือ่ งจากแผนทีม่ าตราสวน ๑ : ๕๐,๐๐๐ ชุดทีใ่ ชในราชการขณะนัน้ เปนขอมูล
จากการสำรวจเมือ่ นานมาแลว ทัง้ ยังมีคา ความคลาดเคลือ่ นสูง
ในการนี้ กรมแผนทีท่ หารบกไดวา จางบริษทั ฮันติง้ เซอรเวย (Hunting
Survey) ประเทศอังกฤษ มาจัดทำแผนทีภ่ าพถายทางอากาศ ครอบคลุมบริเวณ
ตัง้ แตทตี่ งั้ เขือ่ นขึน้ ไปจนถึงอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม แผนทีจ่ ากภาพถาย
ดังกลาว แลวเสร็จชวงกลาง พ.ศ. ๒๔๙๖

นายเกษม จาติกวณิช
I หัวหนากองพลังน้ำ กรมชลประทาน
I เปนหัวหนาทีมคณะเจาหนาที่กรมชลประทาน
ทำงานรวมกับ USBR ในการศึกษา
ความเหมาะสมโครงการยันฮี
I ผวู า การไฟฟายันฮีคนที่ ๒
I ผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
คนแรก พ.ศ. ๒๕๑๒ - พ.ศ. ๒๕๒๘

๖๙

ทีมผเู ชีย่ วชาญตางประเทศ
อธิบดีกรมชลประทาน ม.ล.ชูชาติ กำภู ไดประสานงานกับทาง
USBR (United States Bureau of Reclamation) ที่ประเทศ
สหรั ฐ อเมริ ก าเป น ระยะ ๆ และต อ มาได ทำหนั ง สื อ ลงวั น ที่
๒ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๔๙๖ ขอใหจดั ทีมผเู ชีย่ วชาญมาศึกษาและ
จัดทำรายงานโครงการยันฮี เพือ่ ใชเปนเอกสารในการเจรจาขอกู
เงิ น มาใช ใ นการก อ สร า งต อ ไป ทาง USBR ได ต อบรั บ เมื่ อ
วันที่ ๒๕ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๔๙๖ โดยตัง้ ทีมผเู ชีย่ วชาญ (Board of
Consultant) ขึน้ มาคณะหนึง่ ประกอบดวยผเู ชีย่ วชาญสาขาตาง ๆ
รวมหกคน เพือ่ รับผิดชอบงานนีโ้ ดยเฉพาะ
ผเู ชีย่ วชาญ USBR หกนาย ประกอบดวยวิศวกรวางแผน
วิศวกรเขื่อน นักธรณีวิทยา นักอุทกวิทยา วิศวกรไฟฟา และ
เจาหนาที่วิเทศสัมพันธ เดินทางมาถึงประเทศไทยชวงตนเดือน
ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ โดยมีระยะเวลาทำงานในประเทศไทย
ราวหาสัปดาห เพือ่ หาขอมูลเพิม่ เติมและศึกษาสภาพภูมปิ ระเทศ
สภาพทางธรณีวทิ ยาของทีต่ งั้ โครงการ ฯลฯ
ชวงที่คณะผูเชี่ยวชาญ USBR ปฏิบัติงานอยูในสวนกลาง
ม.ล.ชูชาติ กำภู ไดจัดที่พักและสำนักงานชั่วคราวใหที่หอพัก
นักเรียนชางชลประทาน กรมชลประทาน ปากเกร็ด ซึง่ เพิง่ กอสราง
เสร็จและยังไมไดเปดใชงาน พรอมกับมอบหมายใหวิศวกรจาก
กองพลังน้ำ ที่ทำงานปรับปรุงรายงานเบื้องตนไปนอนคางแรม
เปนเพือ่ นทีห่ อพักดวย รวมทัง้ จัดเตรียมขอมูล เอกสาร แผนที่
และอุปกรณตา ง ๆ เพือ่ นำไปปฏิบตั งิ านระหวางไปสำรวจสภาพ
ภูมปิ ระเทศและพักแรมทีโ่ ครงการ
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ในยุคนั้น การเดินทางจากพระนครไปยังที่ตั้งเขื่อนยันฮี
คือบริเวณสถานีอทุ กวิทยาใหญวงั กระเจาบนฝง ขวาของแมน้ำปง
ยังคอนขางลำบาก วิธกี ารทีน่ ยิ มใชกนั คือออกเดินทางดวยรถไฟ
เที่ยวขึ้นจากสถานีหัวลำโพง เวลา ๗ นาฬิกา ถึงพิษณุโลก
ตอนค่ำ พักคางคืนทีพ่ ษิ ณุโลก เชาวันรงุ ขึน้ เดินทางตอโดยรถยนต
กระบะไปยังจังหวัดตาก หรืออีกวิธีหนึ่ง คือการนั่งรถจี๊ปของ
กรมชลประทาน ออกจากกรุงเทพฯ ราวตีสหี่ รือตีหา มงุ หนาไป
ทางอำเภอชั ย บาดาล จั ง หวั ด ลพบุ รี อำเภอตาคลี จั ง หวั ด
นครสวรรค ตอไปยังกำแพงเพชร ตาก ขณะนัน้ ถนนพหลโยธิน
จากกรุงเทพฯ ถึงนครสวรรคลาดยางเรียบรอยแลว แตพน จาก
นั้นไปยังมีแตถนนลูกรังฝุนคลุง
สถานีวดั น้ำทาวังกระเจาอยบู นฝง ขวาของแมน้ำปง การเดิน
ทางขามแมน้ำและขนสัมภาระ ใชแพ (Pontoon) ของทางสถานีฯ
ซึง่ ใชกระแสน้ำเปนตัวผลักดันใหเรือขามฝากไป-มา เจาหนาทีใ่ ช
แพในการวัดน้ำเปนประจำ จึงมีความชำนาญในการควบคุมเรือ
และมีความปลอดภัยพอสมควร
ทีส่ ถานีฯ มีเรือนไมไผยกพืน้ ชัน้ เดียว ๕-๖ หลัง สรางไวเปน
ทีพ่ กั ของพนักงานและเจาหนาทีจ่ ากสวนกลาง เรือนไมไผเหลา
นีส้ รางเปนวงลอมอยรู อบนอก ตรงกลางเปนอาคารไมไผหลังใหญ
ชัน้ เดียวอีกหลังหนึง่ ซึง่ ใชเปนทีร่ บั ประทานอาหารและทีป่ ระชุม
รวมถึงใชเปนหองทำงานชัว่ คราวดวย

ยายที่ตั้งเขื่อนจาก "ยันฮี" มาที่ "เขาแกว"
ผเู ชีย่ วชาญจาก USBR และเจาหนาทีฝ่ า ยไทยรวมกันออกสำรวจสภาพภูมปิ ระเทศและสภาพทางธรณี
วิทยาของบริเวณทีต่ งั้ เขือ่ นทีช่ อ งเขาแคบยันฮี และตามตำแหนงทีเ่ สนอไวทางดานทายน้ำอีกสามแหง โดยใช
เรือเปนพาหนะ นอกจากนัน้ ยังไดดตู วั อยางหินจากหลุมเจาะตาง ๆ ทีเ่ จาหนาทีก่ รมชลประทานรวบรวมไว
ผูที่รวมเดินทางไปในครั้งนั้น ไดแก คุณวิชา เศรษฐบุตร, คุณบุญชอบ กาญจนลักษณ, คุณเกษม
จาติกวณิช และมีวศิ วกรจากกองพลังน้ำทีท่ ำงานปรับปรุงรายงานเบือ้ งตนกับเจาหนาทีแ่ ผนกอุทกวิทยาอีก
จำนวนหนึง่ รวมเดินทางไปดวย คณะทัง้ หมดไดเดินทางโดยเรือทวนน้ำไปจนถึงตำบลบานนา ซึง่ เปนพืน้ ทีแ่ รก ๆ
ทีจ่ ะถูกน้ำทวมเมือ่ เขือ่ นเริม่ เก็บกักน้ำ เพือ่ พบปะพูดคุยกับราษฎรทีต่ งั้ ถิน่ ฐานอยใู นบริเวณนัน้
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บสภาพภู มิ ป ระเทศและสภาพธรณี วิ ท ยา รวมทั้ ง ตรวจสอบผลการเจาะสำรวจ
ฐานรากบริเวณชองเขายันฮีหา หลุม และทีเ่ ขาแกวอีกหลุมหนึง่ คณะผเู ชีย่ วชาญมีความเห็นรวมกันวาสภาพ
ภูมปิ ระเทศบริเวณเขาแกว ซึง่ อยถู ดั ลงมาทางใตอกี ประมาณ ๑ กิโลเมตร มีความลาดชันของสองฝง ตลิง่ มากกวา
ทีย่ นั ฮี สามารถกอสรางเขือ่ นไดสงู กวา และจากผลการเจาะสำรวจสภาพทางธรณีทเี่ ขาแกวปรากฏวาหินบริเวณ
นัน้ มีความแข็งแรงเพียงพอทีจ่ ะรองรับการสรางเขือ่ นทีม่ คี วามสูงมากกวาทีเ่ สนอไวเดิมและเก็บกักน้ำไดมากกวา
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ดวย ซึง่ ดร.บุณยก วรรธนะภูติ ไดเลาใหฟง วา ไดมกี ารวิเคราะหสมดุลน้ำ ดวยเครือ่ งคำนวณแบบ
มือหมุนในทันที ณ ทีน่ นั้ ซึง่ พบวาเขือ่ นยันฮีทเี่ ขาแกวเก็บกักน้ำและใหประโยชนไดมากกวา ทัง้ หมดจึง
มีความเห็นรวมกันวาสมควรยายตำแหนงทีต่ งั้ เขือ่ นมายังชองเขาแกว เพือ่ ใชทรัพยากรธรรมชาติใหเกิด
ประโยชนสงู สุด
หลังจากทีไ่ ดศกึ ษาเปรียบเทียบจนเปนทีพ่ อใจแลว นายเด็กซเตอร (E.R. Dexter) ผเู ชีย่ วชาญ
ดานออกแบบเขือ่ นคอนกรีต ซึง่ รวมเดินทางมาในฐานะหัวหนาคณะ ไดกำหนดตำแหนงเขือ่ นและตำแหนง
หลุมเจาะบริเวณเขาแกวลงบนแผนที่ พรอมกับขอใหทางฝายไทยดำเนินการเจาะสำรวจใหแลวเสร็จภาย
ในเวลา ๖ เดือน แตเนือ่ งจากทางกรมชลประทานยังไมมกี ำลังคนและประสบการณมากพอทีจ่ ะทำงาน
ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาทีก่ ำหนดได ทางผเู ชีย่ วชาญของ USBR จึงเสนอทางเลือกใหกรมชลประทาน
จัดการวาจางผเู ชีย่ วชาญทีม่ ปี ระสบการณการทำงานในลักษณะดังกลาวมาชวยควบคุม และแนะนำวิธี
การใชเครือ่ งมือตาง ๆ ในการเจาะสำรวจทางธรณีวทิ ยาใหมปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
งานเจาะสำรวจทางธรณีวทิ ยาพรอมรายงานผลการเจาะสำรวจจึงแลวเสร็จภายในเวลา ๖ เดือน
ทันตามกำหนดเวลาทีต่ อ งการ
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 ผลการศึกษาสรุปวา โครงการยันฮีเปนโครงการผลิตกระแสไฟฟาไดใน
ราคาถูกกวาโรงไฟฟาชนิดอืน่ เหมาะสมทีจ่ ะลงทุนกอสราง ทัง้ นี้ คณะผเู ชีย่ วชาญ USBR ไดพจิ ารณา
ผลจากงานภาคสนามและหารือกับฝายไทยแลว มีความเห็นรวมกันวา ผลการเจาะสำรวจทีเ่ ขาแกวมี
สภาพทางธรณีวทิ ยาเหมาะสมกับการสรางเขือ่ นซึง่ มีขนาดสูงกวาโครงการเดิมทีเ่ ขายันฮี จึงเสนอใหยา ย
ตำแหนงทีต่ งั้ เขือ่ นจากเขายันฮีมาเปนเขาแกว ทวาเนือ่ งจากชือ่ "ยันฮี" กลายเปนชือ่ ติดปากทีค่ นรจู กั
คนุ เคยกันแลว จึงยังคงใชชอื่ "โครงการยันฮี" หรือ "เขือ่ นยันฮี" ไปตามเดิม
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I นักธรณีวทิ ยาของกรมชลประทาน
เจาะหินฐานรากเขือ่ นภูมพิ ล

I Yanhee Project : Project Evaluation Report - December 1955
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เตรียมงาน

เขือ่ นใหญ
ประโยชนยงิ่ ใหญชวั่ ลูกชัว่ หลาน
คุณบุญชอบ กาญจนลักษณ เลาวา เมือ่ ครัง้ ทีท่ ำการออกแบบขนาดความจุเขือ่ นยันฮีนนั้ ทุก ๆ คนใน
แผนกอุทกวิทยาตองทำงานกันอยางหนัก หามรงุ หามค่ำ เพือ่ ใหมขี อ มูลพรอมเสนอใหแกรฐั บาล จนถึงวัน
ที่ ม.ล.ชูชาติ กำภู เขาพบ จอมพล ป. พิบลู สงคราม เพือ่ ขออนุมตั กิ ารกอสราง
การเขาพบใชเวลาเพียงไมกี่นาที เพราะหลังจากรับฟงขอเสนอของอธิบดีกรมชลประทานแลว
นายกรัฐมนตรี ตัดสินใจทันที
เมื่อธนาคารโลกพิจารณารายงานทั้งหมดแลว เห็นดีเห็นงามดวย จึงยินยอมใหประเทศไทยกูเงิน
เพื่อโครงการยันฮี พรอมกันนั้น ทางรัฐบาลไทยก็อนุมัติในหลักการใหกูเงินจากธนาคารโลกเพื่อใชจาย
ในโครงการนี้ จากนัน้ จึงมีการกำหนดนัดหมายวาจะมีการสงคณะผแู ทน นำโดย นายเสวตร เปย มพงศสานต
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลังในขณะนั้น ไปเจรจาขอกูเงินจากธนาคารโลก เพื่อนำมาใชจายใน
การสรางเขือ่ นยันฮีและโรงไฟฟาพลังน้ำ
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จริงอยู ในการสราง เราตองกูเงินเขามาใช
แตเมือ่ สรางขึน้ แลว ก็จะเปนประโยชนยงิ่ ใหญ
ตกทอดแกประชาชนไปชัว่ ลูกชัว่ หลาน
กอนออกเดินทาง รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง ไดชี้แจงออกโทรทัศน ณ
สถานีวทิ ยุโทรทัศน ไทยทีวี (ชอง ๔ บางขุนพรหม) เมือ่ คืนวันที่ ๔ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๐๐ เปน
การสรุปเรือ่ งราวของเขือ่ นยันฮีตอ สาธารณชน เนนย้ำถึงขัน้ ตอนอันละเอียดรอบคอบของ
ธนาคารโลกกอนที่จะยินยอมใหประเทศไทยกูเงินเพื่อโครงการนี้
"...ในการกูนี้มิใชวาธนาคารโลกจะใหกูไปงาย ๆ ธนาคารโลกจะตองพิจารณาอยาง
รอบคอบถึงฐานะการคลังและการเศรษฐกิจของประเทศทีข่ อกู ประกอบกับโครงการทีจ่ ะนำ
เงินกูไปใช เขาจะตองเห็นวาโครงการจะเปนประโยชนแกประเทศที่ขอกูไป และเกิดผล
เกินทุนทีล่ งไป จึงเปนการจำเปนทีจ่ ะตองวางเงือ่ นไขบางประการ เพือ่ ใหเปนทีแ่ นใจไดวา
ประเทศทีข่ อกสู ามารถนำเงินมาลงทุนสมทบรวมกับเงินกทู ธี่ นาคารโลกให เพือ่ เปนคาใชจา ย
ในประเทศ ในลักษณะทีจ่ ะทำใหโครงการนัน้ ไดดำเนินไปจนเปนผลสำเร็จ และเมือ่ กแู ลวจะ
เปนผลทำใหประเทศทีข่ อกชู ำระหนีไ้ ดโดยสะดวก มิฉะนัน้ เขาจะไมยอมใหกเู ปนอันขาด"
"จริงอยู ในการสราง เราตองกเู งินเขามาใช แตเมือ่ สรางขึน้ แลว ก็จะเปนประโยชน
ยิง่ ใหญตกทอดแกประชาชนไปชัว่ ลูกชัว่ หลาน ฉะนัน้ การกเู งินจึงไมเปนของเสียหาย แตเปน
สิง่ จำเปนแกการบูรณะและพัฒนาการบานเมือง ทัง้ นีเ้ ปนความจริง ไมวา ในประเทศใด"
ขณะนัน้ อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราระหวางประเทศคือ ๒๐ บาท ตอ ๑ เหรียญสหรัฐฯ
ดังนัน้ โครงการยันฮี เฉพาะตัวเขือ่ น ทีม่ มี ลู คาราว ๑๐๐ ลานเหรียญสหรัฐฯ จึงเทียบเทากับ
งบประมาณถึง ๒,๐๐๐ ลานบาท
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พระราชทานนาม

"เขือ่ นภูมพิ ล"

ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เลม ๗๔ ตอนที่ ๖๕ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ ตีพมิ พประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรือ่ ง ขนานนามเขือ่ นไฟฟาพลังน้ำทีเ่ ขายันฮี มีใจความวา

ดวยรัฐบาลไดพจิ ารณาเห็นวา การไฟฟาพลังน้ำเปนอุปกรณสำคัญในการทีจ่ ะวางรากฐาน
การอุตสาหกรรมของชาติ จึงไดสำรวจวางโครงการจัดสรางเขือ่ นไฟฟาพลังน้ำทีเ่ ขายันฮี จังหวัด
ตาก โดยทีเ่ ขือ่ นนีเ้ ปนเขือ่ นกำเนิดไฟฟาพลังน้ำแหงแรกของประเทศไทย และเปนเขือ่ นใหญ
อันดับสองในภูมภิ าคสวนนีข้ องโลก รัฐบาลจึงไดขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตขนานนาม
เขือ่ นนีว้ า "เขือ่ นภูมพิ ล" เพือ่ เปนสิรมิ งคลและเปนศุภนิมติ รสำหรับชาติและประชาชนชาวไทย
สืบไป และบัดนีไ้ ดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตแลว จึงใหขนาน
นามเขือ่ นไฟฟาพลังน้ำทีเ่ ขายันฮี จังหวัดตาก วา "เขือ่ นภูมพิ ล" ขอใหเขือ่ นภูมพิ ล จงสถิตย
สถาพรอำนวยคุณประโยชนแกชาติไทย และประชาชนชาวไทยสืบไปชั่วกาลนิรันดร
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๐๐
จอมพล ป. พิบลู สงคราม
นายกรัฐมนตรี
๗๗

พระราชบัญญัตกิ ารไฟฟายันฮี
ตามแนวทางของธนาคารโลก รัฐบาลไทย
ตอ งจั ด ตั้ ง องค ก รขึ้ น มาบริห ารจั ด การเรื่อ ง
การสรางเขือ่ นแหงนีต้ า งหาก จึงจะมีการจัดตัง้
การไฟฟายันฮี ขึน้ เปนองคกรอิสระ เพือ่ ดำเนิน
การโครงการยันฮี โดยการไฟฟายันฮีจะเปน
ผมู อบหมายใหกรมชลประทานเปนผดู ำเนินการ
กอสรางเขื่อนอีกทอดหนึ่ง ในการนี้จึงตองมี
การเสนอ "พระราชบัญญัติการไฟฟายันฮี"
เขาสสู ภาผแู ทนราษฎรทีข่ ออนุมตั ทิ งั้ การกเู งิน
และการจัดตัง้ การไฟฟายันฮี
วั น ที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ ราง
พระราชบัญญัตกิ ารไฟฟายันฮีเขาสสู ภาผแู ทน
ราษฎร ประเด็นนีถ้ กู ซักคานอยางหนัก เพราะ
เปนโครงการที่ใชเงินมากที่สุดเทาที่เคยเขาสู
สภาผูแทนฯ
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วงเงิน ๒,๐๐๐ ลานบาทของโครงการยันฮี คิดเปนจำนวนเกือบครึง่ หนึง่ ของงบประมาณแผนดิน (ใน พ.ศ. ๒๔๙๙
งบประมาณแผนดินสมัยนัน้ มีจำนวนคือ ๔,๗๕๒ ลานบาท) ผแู ทนราษฎรบางทานเปรียบเปรยวาพระราชบัญญัตฉิ บับนี้
แทบจะเปนการแยกประเทศใหม ขณะนั้นพรรคประชาธิปตยเปนพรรคฝายคาน หัวหนาพรรคคือ นายควง อภัยวงศ
อดีตนายกรัฐมนตรีผซู งึ่ ครัง้ หนึง่ เคยเสนอนโยบายเรงรัดพัฒนาไฟฟาน้ำตกมากอน ตอนหนึง่ นายควงถึงกับอภิปรายวา
"...แตในกรุงเทพฯ บานเราดับยังแกไมไดใน ๕ นาที แลวทานเอาสายมาจากยันฮีจนกระทัง่ ถึงกรุงเทพฯ ๗๐๐ กิโลเมตร
ผานปาไมทงั้ นัน้ แลวทำอยางไรถามันขาดเขา ทำอยางไร นีพ่ ดู อยางนีเ้ ถอะ แลวปาชางทัง้ นัน้ ทีต่ ากนะ ถามันเกิดยงุ ขึน้
มาทำอยางไร แลวกรุงเทพฯ นี่จะใหดับ ๗ วันอยางนั้นหรือ...แลวยังจะลำเลียงไปลำปาง ไปเชียงใหมอีกเทาไหร
ทานรัฐมนตรีเกษตรก็เคยเปนนายทหาร เคยรูวาปาเหลานั้นเปนอยางไร การรักษาสายทำอยางไร ถาไมมันลมทับเขา
พายุมาลมทับ ทำอยางไร..."
นายสวัสดิ์ คำประกอบ รัฐมนตรีชว ยวาการกระทรวงสาธารณสุข อภิปรายตอบโตประเด็นดังกลาววา
"...ใครจะขอเรียนตอทีป่ ระชุมวา ไฟฟาทีส่ รางทีเ่ ขือ่ นยันฮีนนั้ ทีจ่ ะแลนสายมากรุงเทพฯ นัน้ ไดแลนมาสองทาง ทาง
หนึง่ ออกจากเมืองตากไปสุโขทัยมาพิจติ ร นครสวรรค แลวมาทางลพบุรี ไปทางสระบุรี มาทางหนึง่ อีกทางหนึง่ มาทาง
อุทยั ธานี ชัยนาท มาตาก ลงมาทางนีอ้ กี สายหนึง่ ทัง้ สองสายนีใ้ ครจะขอประทานกราบเรียนวาไดสอบถามทางเจาหนาที่
เทคนิคในโปรแกรมอันนัน้ ก็ปรากฏวาเราสรางดวยเสาเหล็กและสูงเปนจำนวนมาก ไมสามารถทีจ่ ะทำใหตน ไมไปพานเสา
และลมโคนไดแตประการใด ถึงแมหากจะมีการถูกฟาผาหรืออะไรประการใดก็ตาม ก็ปรากฏวาในโครงการนีไ้ ดมสี ายลอ
ฟาแลนตามสายมาจนตลอด ก็ไมสามารถทีจ่ ะใหมกี ารเกิดฟาผา และทำใหสายขาดไปได..."

๗๙

พิธีลงนามในสัญญาซึ่งทำกับธนาคารโลกมีขึ้นในวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๐
ระหวาง

นายยูจีน แบล็ค ประธานธนาคารโลก กับ ม.ล.ชูชาติ กำภู อธิบดีกรมชลประทาน

หลังจากการอภิปรายอยางดุเดือดเผ็ดรอนหลายชัว่ โมง สุดทายเมือ่ มีการลงมติ ทีป่ ระชุมสภาผแู ทนราษฎรก็มมี ติ
รับหลักการ รางพระราชบัญญัตกิ ารไฟฟายันฮี ดวยคะแนนเสียง ๑๓๒ ตอ ๗๐
การไฟฟายันฮีกอ ตัง้ ขึน้ ในวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๐ มี คุณชู ประภาสถิตย เปนผวู า การ โดยมี ม.ล. ชูชาติ
กำภู เปนประธานกรรมการไฟฟายันฮีคนแรก รับผิดชอบการกอสรางเขือ่ นยันฮีและการกอสรางโรงไฟฟาพลังความ
รอนขนาด ๗๕ เมกะวัตต ทีบ่ างกรวย จังหวัดนนทบุรี
พิธลี งนามในสัญญาซึง่ ทำกับธนาคารโลกมีขนึ้ ในวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๐ ระหวางนายยูจนี แบล็ค ประธาน
ธนาคารโลก ม.ล.ชูชาติ กำภู ในฐานะประธานกรรมการไฟฟายันฮี และนายเสวต เปย มพงศสานต รัฐมนตรีชว ยวา
การกระทรวงการคลัง ลงนามแทนรัฐบาลไทยในฐานะผคู ้ำประกันเงินกรู ายนี้
๘๐
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I ม.ล.ชูชาติ กำภู ติดตอกับตางประเทศในเรือ่ งการกเู งินสรางเขือ่ น

I ม.ล.ชูชาติ กำภู เดินทางไปดูงานตางประเทศ

เริม่ ตนประมูลงาน
อีกหนึง่ ในเงือ่ นไขการกเู งินจากธนาคารโลกในการกอสรางโครงการยันฮี คือในระยะแรก กรมชลประทานตอง
ประมูลจางบริษัทที่ปรึกษามาควบคุมการออกแบบรายละเอียด และเมื่อมีกอสรางก็ตองประมูลจางบริษัท
ผรู บั เหมาสรางดวย
ตนป พ.ศ. ๒๕๐๑ มีการเปดประมูลราคารับเหมากอสรางโครงการยันฮี หมายรวมทัง้ ตัวเขือ่ นภูมพิ ลกับโรงไฟฟา
ขึน้ บริษทั รับเหมาจากทัว่ โลกไดรบั เชิญใหเขารวมการประกวดราคาครัง้ นี้ และมีการเปดซองประกวดราคาในวันที่
๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๑
๘๑

I ม.ล. ชูชาติ กำภู ลงนามในสัญญากับผแู ทนบริษทั Brown & Root, S.A. and Utah International Inc. ผรู บั เหมากอสรางเขือ่ นภูมพิ ล

บริษทั ทีไ่ ดรบั คัดเลือกใหเปนผกู อ สรางเขือ่ นทีจ่ ะใหญทสี่ ดุ ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใตแหงนี้ คือบริษทั
บราวนแอนดรทู - ยูทาห (Brown & Root - Utah) ซึง่ เปนกิจการรวม (Joint Venture) ของสองบริษทั ซึง่ จัดตัง้
ขึน้ เพือ่ รับเหมาโครงการนีโ้ ดยเฉพาะ ระหวาง บริษทั บราวนแอนดรทู เอส. เอ. (Brown & Root, S.A.) และบริษทั
ยูทาห อินเตอรแนชันแนล อิงค (Utah International Inc.) ทัง้ สองบริษทั นีจ้ ดทะเบียนในปานามา และทีผ่ า นมา
เคยรวมกันรับเหมาโครงการกอสรางอืน่ ๆ อีกหลายแหง ทัง้ ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอืน่ ๆ ทัว่ โลก
แตสำหรับโครงการเขื่อนภูมิพลนี้ บริษัทบราวนแอนดรูท เอส. เอ. เปนผูดำเนินงาน ชื่อของหุนสวนจึงมีคำวา
บราวนแอนดรทู นำหนา
พิธลี งนามในสัญญาการกอสรางระหวางรัฐบาลไทย อันมีกรมชลประทานเปนตัวแทน กับ บริษทั บราวนแอนด
รูท - ยูทาห มีขนึ้ ในเวลาตอมา คือวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ โดยมี ม.ล. ชูชาติ กำภู อธิบดีกรมชลประทาน
และนายเบน เพาเวล (Ben Powell) เปนตัวแทนของคสู ญ
ั ญาทัง้ สองฝาย
๘๒
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ภาค

๒

หกปแหงการสรางเขื่อนใหญ
๘๓
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เตรียมความพรอม
ความยิง่ ใหญ

เขือ่ นภูมพิ ลถือเปนเมกะโปรเจ็ค (Mega Project) แรกของเมืองไทย ดวยขนาด งบประมาณ ความยิง่ ใหญ
อลังการงานสราง ทามกลางความยากลำบากของสังคมบานเมืองชวงหลังสงครามโลกครัง้ ที่ ๒ เพิง่ สิน้ สุด กับความ
ดึกดิบกันดารของธรรมชาติ ในยุคทีโ่ ลกยังไมไดมคี วามพรอมสรรพดานเทคโนโลยีและเครือ่ งมือจักรกลเชนทุกวันนี้
แตเขือ่ นใหญทสี่ ดุ เทาทีเ่ คยมีมาในเมืองไทย ก็สรางไดสำเร็จ ถือเปนเขือ่ นใหญทสี่ ดุ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
และเปนอันดับ ๗ ของโลกในเวลานัน้ โดยปจจุบนั เปนอันดับ ๘ ของเขือ่ นในประเภทเดียวกัน ทีเ่ กิดจากคอนกรีต
นับลานลูกบาศกเมตร และแรงของคนงานนับหมืน่ คน ในชวงเวลา ๖ ป
เขื่อนยันฮี เปนเขื่อนคอนกรีตโคง (Gravity Arch Dam) ที่ไดรับการออกแบบใหสามารถรับแรงกดดัน
ของน้ำดวยน้ำหนักและฐานยันของเขื่อน โดยคำนวณจากแรงดันของน้ำในเขื่อนเมื่อเก็บกักในระดับสูงสุด
การเปลีย่ นแปลงของอุณหภูมิ และแรงสะเทือนในกรณีทเี่ กิดจากเหตุการณแผนดินไหว
ตัวเขื่อนเกิดจากการปดกั้นแมน้ำปง ชวงไหลผานชองเขาแคบทางตอนเหนือของจังหวัดตาก ดวยสันเขื่อน
ยาว ๔๘๖ เมตร กวาง ๖ เมตร สูง ๑๕๔ เมตร สันเขือ่ นอยเู หนือระดับน้ำทะเล ๒๖๑ เมตร สวนกวางสุดทีฐ่ าน
๕๒.๒ เมตร เกิดเปนทะเลสาบน้ำจืดขนาด ๓๐๐ ตารางกิโลเมตร กินคลุมพืน้ ทีเ่ หนือเขือ่ นทีเ่ คยเปนผืนปาดิบ ปริมาตร
การเก็บกักน้ำ ๑๒,๒๐๐ ลานลูกบาศกเมตร
๘๕

การเลือกนายชางทีบ่ คุ ลิกเหมาะกับการควบคุมงานกอสราง
เพราะพืน้ ทีก่ อ สรางแตละแหงทุรกันดาร มีสตั วปา และโจรผรู า ยชุกชุม
ตองใชนายชางทีอ่ ดทน ใจถึง เขากับชาวบานและควบคุมคนงานระดับตาง ๆ ได

Learning-by-doing
การกอสรางเขือ่ นภูมพิ ลแบงกลมุ งานออกเปนสามสวน ไดแก
๑) งานของบริษทั ทีป่ รึกษา ทีม่ บี ริษทั สเวอรดรับ แอนด พารเซล (Sverdrup and Parcel International, Inc.-SPI)
และบริษทั เอนยิเนียริง คอนซัลแตนท (Engineering Consultants, Inc. - ECI) รับผิดชอบ มีวศิ วกรและนายชาง
กรมชลประทานเขาไปทำงานเปนผชู ว ยของผเู ชีย่ วชาญตาง ๆ มี คุณกระแส ศุภสิทธิ์ ซึง่ จบปริญญาโทสาขาวิศวกรรม
โยธา เปนผแู ทนกรมชลประทาน ทำงานกับบริษทั ทีป่ รึกษา
๒) งานของบริษัทผูรับเหมา คือ บริษัท บราวนแอนดรูท - ยูทาห (BR-U) เปนงานกอสรางเขื่อน โรงไฟฟา
ทางระบายน้ำลน และงานเบ็ดเตล็ด มีวศิ วกรและนายชางกรมชลประทานเขาไปทำงานเปนผชู ว ยของผเู ชีย่ วชาญของ
บริษทั ผรู บั เหมาในทุกงาน โดยมี ม.ล.เชิงชาญ กำภู อธิบดีกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๙ - พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึง่ สำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทสาขาวิศวกรรมโยธาจากประเทศสหรัฐอเมริกา เปนผแู ทนกรมชลประทาน ทำงานกับบริษทั ผรู บั เหมา
๓) งานกรมชลประทาน รับผิดชอบการตรวจงานที่ปรึกษาและผูรับเหมา เพื่ออนุมัติและจายเงิน นอกจากนั้น
กรมชลประทานยังรับผิดชอบงานติดตั้งเครื่องกังหันน้ำ เครื่องกำเนิดไฟฟา และอุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
งานกอสรางระบบสายสงไฟฟา มีท่ีปรึกษาชาวตางประเทศใหคำปรึกษาแนะนำ โดยมีผูแทนกรมชลประทาน คือ
คุณแสวง พูลสุข ดูแลในภาพรวมทัง้ หมด
คุณแสวง พูลสุข* อธิบดีกรมชลประทาน คนที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๑๔ - พ.ศ. ๒๕๑๘ เปนอดีตนักเรียนชางชลประทาน
ผมู ปี ระสบการณในงานภาคสนามตาง ๆ ทัง้ งานชลประทาน และภารกิจทีก่ รมชลประทานไดรบั มอบหมาย เชน การบูรณะ
บรมบรรพต (เจดียภ เู ขาทอง) ทีส่ ำคัญคือมีบคุ ลิกเปนผนู ำ เขมแข็ง กลาหาญ เด็ดเดีย่ ว แตขณะเดียวกันก็มคี วามละเอียด
ออน จึงไดรบั คัดเลือกจาก ม.ล.ชูชาติ กำภู ใหมาควบคุมงานนี้ ดังที่ คุณหญิงโฉมศรี กำภู ณ อยุธยา เลาถึงวิธกี ารของ
ผูเปนสามีในการวางคนใหเหมาะกับงาน
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"ทานจะใชนายชางไปทำงานที่เหมาะสมกับอุปนิสัยของแตละคน
และเลือกใชคนเหมาะกับงาน จะเห็นไดจากการเลือกนายชางมาวางแผน
ศึกษางานโครงการตาง ๆ การเลือกนายชางที่บุคลิกเหมาะกับการ
ควบคุมงานกอสราง เพราะพืน้ ทีก่ อ สรางแตละแหงทุรกันดาร มีสตั วปา
และโจรผรู า ยชุกชุม ตองใชนายชางทีอ่ ดทน ใจถึง เขากับชาวบานและ
ควบคุมคนงานระดับตาง ๆ ได"
สำหรับผแู ทนกรมชลประทานทีต่ อ งทำงานอยางใกลชดิ กับบริษทั ตาง ๆ
นั้น ม.ล.ชูชาติ กำภู เลือกคุณกระแส ศุภสิทธิ์ และ ม.ล.เชิงชาญ กำภู
ซึง่ เปนคนเกงทางดานบนุ และมีความชำนาญดานภาษาอังกฤษเปนอยางดี
ธนาคารโลกไดกำหนดเงื่อนไขวา การกอสรางเขื่อนภูมิพลระยะแรก
กรมชลประทานจะตองประมูลจางบริษทั ทีป่ รึกษา มาควบคุมการออกแบบ
รายละเอียด และการกอสรางจะตองประมูลจางบริษัทผูรับเหมาจัดการ
สรางดวย กรมชลประทานจึงจางบริษทั ทีป่ รึกษาและบริษทั ผรู บั เหมาสราง
เขือ่ น และโรงผลิตไฟฟาในรูปสัญญาราคางานบวกคาธรรมเนียมคงตัว คือ
กรมชลประทานเปนผจู า ยคาแรง คาของ คาเครือ่ งจักร เครือ่ งมือเองทัง้ หมด
บริษทั จะไดแตคา ธรรมเนียมเปนรายเดือนไป
งานกลมุ แรก คือ งานของบริษทั ทีป่ รึกษา กรมชลประทานไดทำสัญญา
ออกแบบและควบคุมงานกอสรางโครงการยันฮี ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๐๑ กับ บริษทั สเวอรดรับ แอนด พารเซล ทีม่ ปี ระสบการณทำงาน
กอสรางในตางประเทศ มีสำนักงานอยทู เี่ มืองเซนตหลุยส รัฐมิสซูรี ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ผรู บั ผิดชอบงานบริหารทัว่ ไปและควบคุมงานกอสราง และ บริษทั
เอนยิเนียริงคอนซัลแตนท เปนบริษทั ตัง้ ใหมจากการรวมตัวกันของผเู ชีย่ วชาญ
จากยูเอสบีอาร ทีเ่ คยทำงานศึกษาโครงการเขือ่ นยันฮีมากอน สำนักงานตัง้ อยู
ทีเ่ มืองเดนเวอร รัฐโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา รับผิดชอบงานออกแบบ

นายแสวง พูลสุข
I นายชางพิเศษฝายเขือ่ น กรมชลประทาน
I เปนผูที่ไดรับความไววางใจจาก
ม.ล.ชูชาติ กำภู เปนผแู ทน
กรมชลประทานดูแลงานกอสราง
โครงการยันฮีในภาพรวมทั้งหมด
I มีบคุ ลิกเปนผนู ำเขมแข็งเด็ดเดีย่ ว
มีความละเอียดในการทำงาน
และมีมนุษยสมั พันธกบั ผใู ตบงั คับบัญชา
I อธิบดีกรมชลประทานคนที่ ๑๔
( พ.ศ. ๒๕๑๔ - พ.ศ. ๒๕๑๘ )

๘๗

งานกลมุ สอง เปนงานของบริษทั รับเหมา ทำการลงนามในสัญญา เมือ่ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ ระหวาง
กรมชลประทาน ซึง่ เปนผแู ทนรัฐบาลไทย กับบริษทั บราวนแอนดรทู - ยูทาห ซึง่ เปนหนุ สวนระหวางสองบริษทั ทีร่ ว ม
กันกอตัง้ ขึน้ เพือ่ รับเหมาโครงการสรางเขือ่ นยันฮี
การทำสัญญาตาง ๆ นัน้ คุณประเสริฐพันธ พิพฒ
ั นกุล จากกองพลังน้ำ กรมชลประทาน ทีไ่ ดรว มวางแผนสราง
เขือ่ นดานความตองการใชไฟฟาตามเสนทางกรุงเทพฯ - เขือ่ นภูมพิ ล เลาเบือ้ งหลังวา

"...เปนความฉลาดของทานทีท่ ำใหนายชางและบุคลากรของกรมชลประทานไดเขาไปทำงาน
เรียนรเู พิม่ ประสบการณ และนำไปใชในโครงการวางแผนออกแบบการกอสรางเขือ่ นอืน่ ๆ ในเวลา
ตอมา กรมชลประทานไดทำสัญญาจางในรูปสัญญาราคางานบวกคาธรรมเนียมคงตัว คือ
กรมชลประทานเปนผูจายคาแรง คาของ คาเครื่องจักรเครื่องมือเองทั้งหมด บริษัทจะไดคา
ธรรมเนียมเปนรายเดือนไป ประโยชนการทำสัญญาแบบนี้ คือ กรมชลประทานสามารถสง
นายชางและชางฯ ไปรวมทำงานออกแบบ ควบคุมการกอสรางและการดำเนินการกอสรางไดมาก
ทำใหลดคากอสราง และบุคลากรของกรมชลประทานมีความรปู ระสบการณในงานออกแบบ"
ประโยชนในการทำสัญญาแบบนี้ คือ กรมชลประทานสามารถสงนายชางและชางฯ ของกรมชลประทาน ไปรวม
ทำงานออกแบบ ควบคุมการกอสรางและจัดดำเนินการกอสรางไดมาก ชวยใหราคางานกอสรางลดลง และคนของ
กรมฯ ก็ไดความชำนาญในการกอสรางขนาดใหญเพิม่ ขึน้ ดวย
ธนาคารโลกมีความเห็นวา งานติดตัง้ เครือ่ งจักรเครือ่ งมือในโรงไฟฟา รวมทัง้ งานกอสรางสถานีจา ยไฟ ๒๓๐ กิโลวัตต
นั้นควรเปดประมูลนานาชาติ เพื่อพิจารณาหาผูรับเหมาที่มีความชำนาญและเชื่อถือไดจริง ๆ มาเปนผูดำเนินการ
กรมชลประทานไดเสนอธนาคารโลกไปวา กรมชลประทานมีนายชางทีส่ ำเร็จการศึกษาและผานการฝกงานเปนอยางดีจาก
ตางประเทศจำนวนมาก เห็นสมควรทีจ่ ะใหกรมชลประทาน ดำเนินการติดตัง้ เครือ่ งจักรเครือ่ งมือเหลานีเ้ อง เพือ่ ใหนายชาง
ของกรมชลประทาน ไดมโี อกาสใชความรคู วามสามารถทีไ่ ดเรียนมา และเพือ่ เพิม่ พูนความชำนิชำนาญใหมมี ากยิง่ ๆ ขึน้ ไป
๘๘
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กำเนิด

"ชลประทานซีเมนต"

กอนหนาเขื่อนภูมิพล เมืองไทยมีเขื่อนใหญแหงแรกและ
แหงเดียว คือ เขือ่ นเจาพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
ทีเ่ ปนเขือ่ นทดน้ำสรางปดกัน้ แมน้ำเจาพระยา

ม.ล.ชูชาติ กำภู จึงเสนอตัง้ บริษทั ชลประทานซีเมนต จำกัด
ที่อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค ทำใหสามารถผลิตปูนคาย
ความรอนปานกลางไดในราคาเพียงตันละ ๕๐๐ บาท

แตแผนการสรางเขื่อนใหญบนแมน้ำปง จะเปนเขื่อนแบบ
เก็บกักน้ำ เพือ่ ปลอยน้ำลงมาปน กระแสไฟฟา ซึง่ ตองปดชองเขา
โดยใชคอนกรีตราว ๙๗๐,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร หรือ ๑,๒๖๘,๗๑๒
ลูกบาศกหลา เปนวัสดุหลัก

และสรางโรงบดปูนเม็ดใหเปนปูนซีเมนตทหี่ วั งาน เก็บสต็อก
ไวในยงุ ไดถงึ ๑๔,๐๐๐ ตัน ถึงแมถนนถูกตัดขาดในบางชวง ก็มี
ปูนใชในการกอสรางไมหยุดชะงัก

ตองใชปนู ซีเมนตชนิดพอรตแลนดบริสทุ ธิ์ ราว ๒๗๕,๐๐๐ ๒๘๒,๐๐๐ เมตริกตัน ซึง่ ในเวลานัน้ ยังไมมกี ารผลิตปูนชนิดนีข้ นึ้
ในประเทศไทย ตองสั่งซื้อจากตางประเทศ ราคา ๖๕๐ บาท
ตอตัน เมือ่ รวมกับคาขนสงอีกตันละ ๓๕๐ บาท คิดเปนราคาถึง
ตันละ ๑,๐๐๐ บาท

การขนสงปูน กรมชลประทานเปนผดู ำเนินการเอง คาใชจา ย
ตันละ ๑๕๐ บาท รวมแลวราคาปูนตกตันละ ๖๕๐ บาท
ชวยรัฐบาลประหยัดคาปูนไดถงึ ๔๐ ลานบาท และบริษทั นี้
ยังสามารถเปนกลไกของรัฐในตลาดปูนซีเมนตสบื ตอมาดวย

๘๙

I โรงงานของ บริษทั ชลประทานซีเมมต จำกัด อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค
I เตาเผาปูน ๒ เตา กำลังผลิต ๓๑๐ ตันตอเตา
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I อางเก็บปูนซีเมนต ลานกองปูนเม็ด และโรงบด บริเวณกอสรางเขือ่ นภูมพิ ล

I ขบวนรถบรรทุกปูนซีเมนตจากตาคลี ไปสรางเขือ่ นภูมพิ ล

๙๑

เสนทางทุรกันดาร
หากดูจากแผนที่ทางอากาศ จะเห็นแมน้ำปงชวงเหนือตัวจังหวัดตากขึ้นไป ไหลซอกซอนไปกลางโตรกเขา
บางชวงชองเขาเกือบจะชิดติดกัน นัน่ เปนทำเลทีเ่ หมาะกับการตัง้ สันเขือ่ น
แรกสุด ชองเขายันฮี ถูกเลือกใหเปนทีต่ งั้ สันเขือ่ น แตการสำรวจตอมาพบวาทีช่ อ งเขาแกว สามารถตัง้ สันเขือ่ น
ไดสงู กวา เพราะชองเขาแคบ จะทำใหไดความจุอา งมากขึน้ ในทีส่ ดุ จึงเลือกชองเขาแกวเปนทีต่ งั้ เขือ่ น
แมน้ำกลางปาลึกดึกดิบกันดาร หางถนนใหญ ๒๐ กิโลเมตร และแมแตทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ พหลโยธิน
ในสมัยนัน้ จากกรุงเทพฯ ถึง สลกบาตร นครสวรรค เปนถนนลาดยางสองเลนวิง่ สวนกัน
จากนครสวรรค-กำแพงเพชร-ตาก เปนถนนดินลูกรัง เต็มไปดวยหลุมบอ ชวงกลางทางระหวางตากไปเถิน มีทาง
แยกซายไปยังแมน้ำปง เปนถนนลูกรังเขาสทู ตี่ งั้ เขือ่ นยันฮี
ดร. บุณยก วรรธนะภูติ เลาถึงเรือ่ งนีว้ า
"สวนใหญไมลาดยาง มีสองชองจราจร ถนนชวงแยกเขาไปทีต่ งั้ เขือ่ นเปนถนนลูกรัง ทีก่ รมชลสราง
ไวเปนถนนชั่วคราวใชระหวางการกอสราง...การเดินทางไปที่หัวงานคอนขางลำบาก ตองขามแมน้ำปง
โดยแพ Pontoon ไปพักแรมทีบ่ า นพักชัว่ คราว ทีส่ ถานีวดั น้ำวังกระเจา"
๙๒
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คนเดินทางจากกรุงเทพฯ ขึน้ รถไฟเทีย่ วเชาจากหัวลำโพง ค่ำถึงพิษณุโลก รงุ เชานัง่ รถกระบะตอไปจังหวัด
ตาก กอนเขาทีต่ งั้ เขือ่ นตามถนนดินกลางปาทีเ่ ลาะไปตามริมแมน้ำปง
แตการขนวัสดุเขาสพู นื้ ทีก่ อ สรางเฉลีย่ วันละ ๒๕๐ ตัน ไมรวมอาหารและเครือ่ งใชในครัวเรือนทีต่ อ งขนไปเลีย้ ง
คนนับหมืน่ สวนใหญตอ งใชเสนทางถนน จึงตองมีการปรับปรุงและสรางทางเพิม่ กันครัง้ ใหญ
ถนนจากตาคลี ชัยนาท นครสวรรค กำแพงเพชร และตาก ระยะทาง ๓๓๕ กิโลเมตร ไดรบั การปรับปรุง
ผิวจราจร และขยายสะพาน
สวนถนนพหลโยธินชวงจากคลองขลุงถึงปากทางเขาเขื่อน ระยะทาง ๑๕๐ กิโลเมตร กรมชลประทานขอ
อนุมตั กิ รมทางหลวงเปนผบู ำรุงรักษาเอง โดยขยายถนนใหกวางขึน้ และปรับผิวจราจรใหเรียบอยตู ลอด
ม.ล.เชิงชาญ กำภู อธิบดีกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๙ - พ.ศ. ๒๕๑๔ เลาถึงเรือ่ งการเดินทางวา
"ไปมาลำบาก ใชเวลานาน ขณะนัน้ ผมใชรถจิป๊ เปนยานพาหนะในการทำงานสมัยนัน้
สวนการสัญจรของคนงานในพืน้ ทีก่ อ สราง ใชรถยนตและการเดินเทาเปนหลัก ดังที่ คุณวิชยั สงวนไพบูลย
เลาถึงการเดินทางระหวางแคมป ซึ่งอาจอาศัยรถคนงานหรือรถประจำตำแหนงของนายชาง หรือนั่งเรือใน
แมน้ำปง
สวนทีมงานฝรัง่ บันทึกไวในหนังสือ 1,000,000 Cubic Yards at Yanhee วา
"มีถนนสำหรับรถยนตวงิ่ ไปไดจนถึงสถานทีก่ อ สราง แตการขามแมน้ำไปมาระหวางสองฝง ตองใช
เรือซึง่ ตอกันขึน้ เอง ในระยะแรก ๆ พวกเราตองเดินกันเปนสวนมาก เพราะในขณะนัน้ เรามีรถยนต
เปนพาหนะอยเู พียง ๒-๓ คันเทานัน้ "
คุณหญิงโฉมศรี กำภู ณ อยุธยา เลาวา
"บางครั้งตองนั่งชางหรือถีบจักรยานเพราะรถไปไมได ทุกครั้งในการเดินทางไปสนามก็จะมี
นายแพทยตดิ ตามไปดวยทุกครัง้ ในสมัยนัน้ พืน้ ทีส่ องขางทางเปนปา ดังนัน้ เพือ่ ความปลอดภัยการ
เดินทางจึงตองเปนเวลากลางวัน"
๙๓

การติดตอสือ่ สารไดมกี ารตัง้ สถานีวทิ ยุประจำทีแ่ ละเคลือ่ นที่ ใชโทรศัพทชนิดหมุนในการติดตอประสาน
งานระหวางกรุงเทพฯ กับหัวงานเขือ่ น
นอกจากนีก้ รมชลประทานยังตอเรือบรรทุกขนาดระวาง ๑๐๐ ตัน ทีอ่ เู รือกรมชลประทาน ถนนสามเสน
จำนวน ๖ ลำ สำหรับขนวัสดุขนาดใหญน้ำหนักมาก ขึน้ ไปจนถึงเขือ่ นเจาพระยา แลวขนถายขึน้ รถบรรทุก
และเทรเลอรขนาด ๑๕ - ๗๐ ตัน จำนวน ๕๗ คัน ขนตอไปยังทีต่ งั้ โครงการ
สวนทีเ่ รงดวนและมีน้ำหนักไมมากนัก สงโดยทางเครือ่ งบิน ซึง่ ทีห่ วั งานเขือ่ นมีสนามบินขนาดรันเวย
กวาง ๓๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร สำหรับเครือ่ งบินสองเครือ่ งยนตแบบ DC-3 ซึง่ ใชเปนเครือ่ งบินลำเลียง
นอกจากนัน้ ยังมีเครือ่ งบินโดยสารสองเครือ่ งยนตแบบ Piper PA-23 Apache ขนาดสีท่ นี่ งั่ บินระหวาง
กรุงเทพฯ - เขือ่ นยันฮี คุณวิชยั สงวนไพบูลย นายชางตรี สังกัดกองสำรวจ กรมชลประทาน ยังคงจำ
ไดดีวา "กรมชลประทานมีสนามบินและเครื่องบินใหบริการในการเดินทางของขาราชการ โดย
สนามบินอยหู า งจากเขือ่ นภูมพิ ลประมาณ ๑๐ กิโลเมตร เครือ่ งบินมี ๖ ทีน่ งั่ "
๙๔
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I ภาพบริเวณสนามบินเขือ่ นภูมพิ ล
หอบังคับการบิน และลานจอด
เครือ่ งบินของกรมชลประทาน

I ภาพถายการซอมปรับปรุงถนนลูกรังทางหลวงสายที่ ๕ (พหลโยธิน) ระยะทางระหวางจังหวัดตากถึงเขือ่ นภูมพิ ล โดยกรมชลประทาน

๙๕

I ภาพถายการขนสงทางน้ำ ขบวนเรือบรรทุกขนาด ๑๐๐ ตัน
ลำเลียงชิน้ สวนของเครือ่ งกังหันน้ำ ไปกอสรางเขือ่ นภูมพิ ล

๙๖
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อพยพราษฎร
น้ำเออทวมยาวไกลขึน้ ไป
ตามลำน้ำ ๒๐๗ กิโลเมตร
ถึงพืน้ ทีอ่ ำเภอฮอด
จังหวัดเชียงใหม

สันเขือ่ นกัน้ แมน้ำปงทีต่ ำบลยันฮี จังหวัดตาก สงผลทำใหน้ำเออทวมยาวไกล
ขึน้ ไปตามลำน้ำ ๒๐๗ กิโลเมตร ถึงพืน้ ทีอ่ ำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม อำเภอลี้
จังหวัดลำพูน ทวมหมบู า น ศาสนสถาน โบราณสถานเปนรอย ๆ แหง ชาวบาน
ในพืน้ ทีก่ วา ๕,๐๐๐ ครอบครัว ตองอพยพออกจากพืน้ ที่
ตามขอมูลในหนังสือของกรมชลประทานที่พิมพแจกในงานพิธีอัญเชิญ
พระศรีวิเชตมุณี ที่เคยประดิษฐานในวัดทาเดื่อ ตำบลบานนา อำเภอสามเงา
จังหวัดตาก มาเปนพระประธานประจำอุโบสถวัดชลประทานรังสรรค ตำบล
สามเงา อำเภอบานตาก จังหวัดตาก ระบุวาบริเวณลุมน้ำปงเมื่อปดเขื่อนแลว
จะกลายเปนอางเก็บน้ำตัง้ แตตวั เขือ่ นไปจนถึงอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
พืน้ ทีเ่ หลานีม้ บี า นเรือนอยปู ระมาณ ๔,๙๓๕ ครอบครัว เปนทีด่ นิ สำหรับอยอู าศัย
และทำมาหากินประมาณ ๑๙,๐๐๐ ไร มีวดั ทัง้ สิน้ ๓๔ วัด และโรงเรียน ๓๐ โรงเรียน
จำเปนตองรื้อยายออกไป กรมชลประทานไดจายคาทดแทนที่ดินตลอดจนคา
รื้อถอนบาน โรงเรียน และตนผลไมใหดวยความเปนธรรม โดยเฉพาะราษฎร
ในเขตตำบลบ า นนา บ า นสบตื่ น จั ง หวั ด ตาก ซึ่ ง มี อ ยู ๙๐๐ ครั ว เรื อ น
ทางกรมชลประทานไดจัดสรรที่ดินใหประมาณ ๗,๐๐๐ ไรเปนที่พักอาศัยและ
ทีท่ ำกิน
๙๗

I พืน้ ทีอ่ า งเก็บน้ำตัง้ แตทตี่ งั้ เขือ่ น
จนถึงอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม

บานนา ชุมชนเกาแกริมแมน้ำปง ปรากฏในแผนที่บันทึกการเดินทางของนักสำรวจ
ชาวตะวันตก เชน ฮอลเล็ท (Holt Samuel Hallett) เมือ่ พ.ศ. ๒๔๑๙ ทัง้ ยังอางถึงการเดิน
ทางของแมคลอยด (W.C. McLeod) ทีเ่ คยผานเสนทางนีม้ ากอนใน พ.ศ. ๒๓๘๐
ในบันทึกลายมือของครูปราโมท มาลาทอง ครูใหญโรงเรียนบานหวย ในตำบลบานนา
กลาวถึงทองถิน่ ทีเ่ ขาอาศัยลงหลักปกฐานวา
"ตำบลบานนามีพนั กวาครอบครัว มีอาชีพทำนา ทำสวน ทำไร รับจาง
คาขาย เลีย้ งสัตว มีววั ควายมาก เปนตำบลทีม่ ศี ลี ธรรมเปนทีห่ นึง่ ของจังหวัด
ตาก อยใู นระหวางเขาลอมรอบ ไมมผี รู า ย ไมเบียดเบียนกัน สามัคคีกนั ดี"
๙๘
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I บริเวณชองเขาทางเลือกทีศ่ กึ ษา
กำหนดการสรางเขือ่ นโครงการยันฮี

กอนน้ำเขือ่ นจะเริม่ เออทวมในเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๐๓
บันทึกการอพยพราษฎร ในหนังสือทีร่ ะลึกในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปด "เขือ่ นภูมพิ ล" เมือ่ วันที่
๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ หนา ๓๑ บรรยายเหตุการณในชวงนัน้ วา
"บริเวณทีจ่ ะเปนอางเก็บน้ำขนาด ๑๒,๒๐๐ ลานลูกบาศกเมตรนัน้ มีบา นเรือนราษฎรตัง้ อยกู วา
๕,๐๐๐ ครอบครัว กรมชลประทานไดบกุ เบิกและจัดสรรทีด่ นิ บริเวณตำบลวังตะไคร ซึง่ อยใู ตเขือ่ น
ประมาณ ๑๒ กิโลเมตรไว มีพนื้ ที่ ๔๖๐ ไร สำหรับพักอาศัย และอีก ๔,๐๖๑ ไร สำหรับใชในการ
เพาะปลูกใหราษฎรตำบลบานนา จังหวัดตาก และจัดการอพยพใหเขาอยทู ำมาหากินในพืน้ ทีจ่ ดั สรรนี้
ได จัดใหมโี รงเรียน หอสมุด หนวยอนามัย วัด สถานีตำรวจ คลองชลประทาน เครือ่ งสูบน้ำ คันกัน้ น้ำ
และถนน ทัง้ ในบริเวณและทีเ่ ชือ่ มตอกับถนนใหญ ซึง่ เปนการไดใหความสะดวกสบายแกราษฎรทีถ่ กู อพยพ
มามากกวาที่เคยอยูเดิม สวนราษฎรที่ตองอพยพจากอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม และอำเภอลี้
จังหวัดลำพูน ก็ไดจา ยเงินทดแทนใหดว ยความเปนธรรม ตามความประสงค"

๙๙

แมทางราชการ ไดวางแผนอพยพและจายคาชดเชยตาง ๆ ไวพรอมแลว แตก็มีปญหากับราษฎร
บางรายทีไ่ มพอใจในการดำเนินงาน เชน บันทึกของ ครูปราโมท มาลาทอง บอกวาการชดเชยไมคมุ และ
ไมเปนตามที่ตกลงกัน ไดที่ดินไมครบ มีแตพงออแขม ไมมีน้ำ ปลูกพืชไมไดผลผลิต ตัดไมมาซอมบานก็
โดนตำรวจจับ คาชดเชยทีอ่ ยอู าศัยจายในรูปคารือ้ ถอน บานไมสองชัน้ ทรงปน หยาของครูปราโมท คาใชจา ย
ในการปลูกสรางเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๗ เปนเงินทั้งสิ้น ๑๐,๙๙๓ บาท แตไดรับคารื้อถอนเมื่อเดือนมีนาคม
พ.ศ. ๒๕๐๓ เปนเงินเพียง ๘๘๖.๕๐ บาท
เขาบันทึกเหตุการณวนั อพยพ ในเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๐๓ ไววา
"ไมรื้อถอนก็จำเปนเพราะเขื่อนสำรองไดปดกั้นแมน้ำปงไปเกือบจะถึงฝงตอฝงกันแลว
เขาไวทางน้ำเพียง ๔ เมตรเทานัน้ ทางน้ำเขาทำสะพานไมเชือ่ มจากฝง ถึงเขือ่ นสำรอง ทำใหน้ำ
ตรงนีไ้ หลเชีย่ ว พอเลยสะพานใตเขือ่ นน้ำก็ลกึ ไหลวนอยนู นั่ เอง ขางฝง ก็มตี น ไมโคนปลายยืน่ ออก
มาขวางทางน้ำ ชาวบานเอาบานเรือนมาอยบู า นจัดสรรไดอยางไร? เมือ่ รือ้ บานแลว เชน เสาไม
กระดานก็ผกู เปนแพ เอาขาวของบรรจุหลังแพลองมาตามน้ำปง พอถึงสะพานทีเ่ ขือ่ นสำรองจะตอง
ใชถอค้ำใหแพไหลตามสายน้ำ ถาเขาชิดฝงก็ชนตนไม ถาออกไกลฝงมากก็จะเขาติดวน วนคือ
น้ำไหลเปนวงกลมกลับไปกลับมา ขางบนเขือ่ นก็จะระเบิดหิน เขาก็เรงใหเอาแพออก บางครอบ
ครัวแพชนตนไมที่โคน แพแตกขาดออกจากกัน ของที่บรรทุกมาก็ตกน้ำหมดไมไดอะไรเลยก็มี
เหงือ่ หรือน้ำตาคนอืน่ ดูไมรู นอกจากเจาตัวเทานัน้ จะรวู า เหงือ่ หรือน้ำตา"

๑๐๐

เขือ่ นภูมพิ ล : กวาจะเปนวันนี้

เมืองใหมกลางดง

ขบวนอพยพของคนทองถิน่ สวนทางกับทิวแถวของนายชางและครอบครัวคนงานสรางเขือ่ นทีข่ อ มูล
ในหนังสือทีร่ ะลึกในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธเี ปด "เขือ่ นภูมพิ ล" ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๐๗
ระบุตวั เลขทีช่ ดั เจนแนนอนจำนวน ๑๐,๕๘๐ คน
คุณวิชยั สงวนไพบูลย นายชางตรี สังกัดกองสำรวจ กรมชลประทาน ทีไ่ ปปฏิบตั งิ านในตำแหนง
Junior Inspector ในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๐๔ เลาถึงจุดทีต่ งั้ เขือ่ นในหุบเขากลางปาลึกวา
"แคมปกอ สรางมีลกั ษณะเปนเมืองขนาดใหญ ทันสมัย แมแตประชาชนในอำเภอสามเงา
ยังมาใชบริการของโรงพยาบาลเขือ่ นภูมพิ ล เปนเมืองไมเคยหลับ กลางคืนสวางไสวตลอดเวลา
โดยใชไฟฟาจากโรงไฟฟาแมเมาะของการลิกไนต"
โรงไฟฟาถานหินแมเมาะ จังหวัดลำปาง เพิ่งสรางเสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๓ กอนนั้นการกอสราง
เขือ่ นยันฮีนบั แตเริม่ ตนอาศัยพลังงานไฟฟาจากเครือ่ งปน ไฟดีเซล ขนาด ๑,๐๐๐ กิโลวัตต จำนวน ๗ เครือ่ ง
"ทีน่ นั้ มีสงิ่ อำนวยความสะดวกตางๆ พรอมสรรพ แคมปกอ สราง มีทพี่ กั ทัง้ ทีเ่ ปนบานเดีย่ วและ
หองแถว โรงพยาบาล ระบบประปา โรงงานน้ำแข็ง (สำหรับผสมคอนกรีต) ตลาด สโมสร โรงหนัง"
๑๐๑

I พลังงานไฟฟาในขัน้ แรก ใชเครือ่ งปน ไฟดีเซลจำนวน ๗ เครือ่ ง ขนาดเครือ่ งละ ๑,๐๐๐ กิโลวัตต
และตอมาไดใชเปนเครือ่ งสำรอง เมือ่ โรงไฟฟาทีแ่ มเมาะของการลิกไนต ไดสรางเสร็จ พ.ศ. ๒๕๐๓ และไดเดินสายมาหัวงานเขือ่ นภูมพิ ล

๑๐๒

เขือ่ นภูมพิ ล : กวาจะเปนวันนี้

I นีค่ อื บุคคลทีเ่ ปนเสมือน “ฟนเฟอ ง สำคัญ”
ของบริษทั บราวแอนดรทู -ยูทา ห ในโครงการ
ยันฮี บุคคลเหลานีเ้ ปนผจู ะตองตัดสินใจ
ในดานการปฏิบตั เิ กีย่ วกับพนักงานทัง้ หลาย
และในดานการดำเนินการกอสรางดวย
I ภาพถายบรรดาเจาหนาทีผ่ รู ว มงานของ
คุณแสวง พูลสุข (นัง่ กลาง) ทีย่ นั ฮี

๑๐๓

I ภาพถายบรรดาผชู ำนาญงานแขนงตางๆ
จากตางประเทศซึง่ เขามาปฎิบตั งิ าน
รวมกับคนงานไทยอยางใกลชดิ

I ภาพถายบรรดาชาวไทยทีเ่ ปนผชู ว ยงานนายชางตางประเทศในงานชางแขนงตางๆ ทุกคนไดผา นการคัดเลือกอยางรอบคอบ โดยมีคณ
ุ สมบัตขิ องความเปนผนู ำและรอบรู
ชำนาญในแขนงงานของตนเอง เพือ่ เปนแรงผลักดันใหงานดำเนินไปดวยดี

๑๐๔

เขือ่ นภูมพิ ล : กวาจะเปนวันนี้

เปนเมืองใหมขนาดใหญกลางปาลึกริมแมน้ำปง ที่สวางไสวดวยแสงไฟ มีน้ำประปา สาธารณูปโภค และ
องคาพยพของความเปนชุมชนครบถวน
ดังที่ ม.ล.เชิงชาญ กำภู (อดีตอธิบดีกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๐๙ - ๒๕๑๔) ซึง่ ขณะนัน้ รับหนาทีห่ วั หนาชาง
ฝายไทย เปนผแู ทนกรมชลประทาน ทำงานประสานกับผรู บั เหมาตางชาติ เลาวา
"มีการปรับพืน้ ทีก่ อ สรางสำนักงาน โรงงาน โรงพยาบาล ตลาด บานพัก โรงไฟฟา น้ำประปา
สำหรับนายชาง คนงานและครอบครัวรวมหมืน่ คน ทำใหมสี ภาพเปนชุมชนขนาดใหญ"
มีแมกระทัง่ การออกแบบจัดการใหมพี นื้ ทีเ่ พือ่ การพักผอน อยางที่ คุณหญิงโฉมศรี กำภู ณ อยุธยา เลาถึง
บรรยากาศของแคมปกอ สราง
"มีการจัดกิจกรรมทีท่ ำใหคนงานมีความสนุกสนานเพือ่ ใหคลายเครียดและทำงานไดอยางเต็มความ
สามารถ มีรานขายของแบบ Duty Free สำหรับขาราชการระดับสูง และคนตางประเทศ
สวนใหญเปนเหลาและบุหรีต่ า งประเทศ นอกจากนัน้ ยังมีสโมสรทีเ่ รียกกันวา Thai-American Club
มีรา นอาหาร สระวายน้ำ"
มีไปจนถึงธนาคารและทีท่ ำการไปรษณีย และมีตลาดสองแหง คือ ตลาดบน และตลาดลาง เปนที่
รวมของบรรดาพอคาแมคา ซึง่ จะคึกคักเปนพิเศษในวันเงินเดือนออก
และตลาดบนยังเปนทารถเมลทมี่ าจากกรุงเทพฯ และจังหวัดใกลเคียงดวย
ในเขตทีอ่ ยอู าศัยมีการแบงพืน้ ทีส่ ว นออกเปน ทีเ่ รียกวา "แคมป"

แคมปเอ เปนที่ตั้งพระตำหนัก ที่ทำการของกรมชลประทาน บริษัทที่ปรึกษาและควบคุมการ

กอสราง และบริษทั ผรู บั เหมากอสราง ชาวอเมริกนั ทีเ่ ปนผคู วบคุมการกอสรางและอยใู นสังกัดของบริษทั
ผรู บั เหมา ขาราชการ และพนักงานระดับบริหารของบริษทั ทีป่ รึกษาและควบคุมการกอสรางสวนใหญจะพัก
อยใู นแคมปนี้ และมีโรงเรียนสองแหงตัง้ อยใู นแคมปนดี้ ว ย

๑๐๕

โรงเรียนชลประทานเขื่อนภูมิพล ที่ทางกรมชลประทาน จัดตั้งขึ้นเพื่อเปนที่เลาเรียนของบุตรหลานขาราชการและ
คนงานในโครงการกับโรงเรียนชลประทานวิเทศศึกษา อยใู นบริเวณบานพักอเมริกนั เปนโรงเรียนสำหรับบุตรหลานฝรัง่ ที่
มาทำงานอยใู นเขือ่ นยันฮี โดยไดวา จางครูฝรัง่ มาสอนโดยเฉพาะ

แคมปบี ตัง้ อยตู รงกันขามกับแคมปเอ ขามไปมาถึงกันผานสะพานทีเ่ พิง่ สรางขึน้ ยามหนาฝนสะพานขาด ตองนัง่

เรือหางยาว คาโดยสาร ๕๐ สตางค กลางคืนเทีย่ วละ ๑ บาท แคมปบเี ปนทีพ่ กั ของคนงานบริษทั รับเหมา

มีตลาดใหญและคึกคักกวาสองตลาดทีแ่ คมปเอ มีขายอาหารตลอดคืนดวย เพราะงานกอสรางเขือ่ นทำกันตลอด ๒๔ ชัว่ โมง

แคมปซี เปนแคมปไมใหญ เปนทีพ่ กั คนงาน อยใู กลหวั งานเขือ่ น
แคมปดี อยใู กลประตูโครงการ มีคนอยไู มมาก

สวนทีพ่ กั ผอนหยอนใจในโครงการ มีสโมสรไทย - อเมริกนั อยใู นบริเวณบานพักชาวตางชาติทมี่ าทำงานและครอบครัว
เกือบ ๒๐๐ คน มีสรุ าตางประเทศและน้ำหวานเครือ่ งดืม่ ตาง ๆ ใหบริการ มีสนามเทนนิส โตะปงปอง โตะบิลเลียด และ
สระวายน้ำแบบทันสมัย
ในคืนวันพุธและวันอาทิตยจัดใหมีการฉายภาพยนตรซีนีมาสโคปในสโมสร ซึ่งไมมีคำบรรยายไทย กับมีโรงหนังอีก
สองแหง อยใู นแคมปบโี รงหนึง่ อีกโรงหนึง่ ชาวบานเรียกกันวา "โรงภาพยนตรเฉลิมกวาง" หรือ "โรงภาพยนตรเฉลิมโขด"
เพราะที่นั่งเปนโขดหินลาดไปตามไหลเขา ตอนหลังจึงมีการสรางมานั่งไมเปนชั้น ๆ สวนใหญฉายหนังไทย หรือหากเปน
หนังตางประเทศก็จะมีพากยไทย คาผานประตู ๒ บาท หากเปนหนังใหมกแ็ พงขึน้ แตไมเกิน ๑๐ บาท

ไซตกอ สรางเขือ่ นยันฮีจงึ เปนชุมชนใหมขนาดใหญกลางปากันดาร
๑๐๖

เขือ่ นภูมพิ ล : กวาจะเปนวันนี้

แผนทีบ่ ริเวณตัวเขือ่ นภูมพิ ลและอาคารประกอบขณะกอสราง

๑๐๗

แผนผังและรูปตัดตัวเขือ่ นภูมพิ ลและอาคารประกอบขณะกอสราง

๑๐๘

เขือ่ นภูมพิ ล : กวาจะเปนวันนี้

โรงพยาบาล
ในแคมปเอมีโรงพยาบาลขนาดใหญที่ทันสมัยจนแมแตประชาชนในอำเภอสามเงาก็ยังมาใชบริการ
นายแพทยวเิ ชียร พานิชชอบ ซึง่ เคยปฏิบตั งิ านทีโ่ รงพยาบาลเขือ่ นภูมพิ ล ระหวาง พ.ศ. ๒๕๐๔ - พ.ศ. ๒๕๐๗ เลาวา
"โรงพยาบาลเขือ่ นภูมพิ ล เปนโรงพยาบาลขนาด ๓๐ เตียง นพ.สงคราม ทรัพยเจริญ เปน
ผูอำนวยการโรงพยาบาล มีนายแพทยประจำ ๕ นาย โรงพยาบาลเขื่อนภูมิพลไดกอสรางขึ้น
เพื่อการรักษาโดยไมคิดคาใชจายใหกับคนที่ทำงานในเขื่อนภูมิพล คือขาราชการกรมชลประทาน
ชาวตางประเทศที่เปนที่ปรึกษา และที่ทำงานในบริษัทกอสราง คนงานและครอบครัว รวมทั้ง
ประชาชนในพืน้ ทีใ่ กลเคียง การกอสรางโรงพยาบาลเขือ่ นภูมพิ ลเปนไปตามสัญญาทีท่ ำไวกบั บริษทั
กอสรางตางประเทศ ทีร่ ะบุไววา ตองมี Medical Service...โรงพยาบาลเขือ่ นภูมพิ ลมีความพรอม
ในดานบุคลากรทัง้ แพทยและพยาบาล มีอปุ กรณเครือ่ งมือทีท่ นั สมัยในยุคนัน้ เชน เครือ่ งตรวจหัวใจ
ซึ่งในขณะนั้นมีใชนอยแหงในโรงพยาบาลของประเทศไทย"
เชนเดียวกับ คุณจริย ตุลยานนท อธิบดีกรมชลประทานคนที่ ๑๙ พ.ศ. ๒๕๓๑ - พ.ศ. ๒๕๓๓ และกรรมการ
มูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งรับหนาที่ดูแลดานสายสงแรงสูงของโครงการเขื่อนยันฮีในสมัยนั้น เลาถึงโรงพยาบาล
ตั้ ง ใหม ที่หัวงานเขื่อนใหญที่สุดของไทยในขณะนั้นวา "สามารถทำการผาตัดใหญไดเกินระดับโรงพยาบาล
บางจังหวัดเสียอีก"
๑๐๙

นพ.สงคราม ทรัพยเจริญ
ได เ ล า ถึ ง ประสบการณ
การผาตัดที่แคมปกอสราง
เขือ่ นยันฮีวา
"ตอนนัน้ เกิดเหตุการณคนงานถูกเหล็กเสียบ ผมตองคอยๆ ถอน
เหล็กขึน้ มา เหล็กไมใชเหล็กเรียบแตเปนเหล็กขอออย เหล็กเกลียว
จึงจำเปนตองผาตัดชวยหลายครัง้ นอกจากนัน้ คนตัง้ ครรภนอกมดลูก
ผมก็ตอ งทำการผาตัด เพือ่ ลดการสูญเสียชีวติ และรักษาชีวติ ไว"
ทางใตของแคมปดนี อกเขตงานกอสราง คือ ทีต่ งั้ ของยานสถานเริงรมย ทีเ่ รียก
กันวา แคมปโอ ซึง่ ทีจ่ ริงเปนกิจการของเอกชนและมิไดมสี ว นเกีย่ วของใด ๆ กับงาน
กอสรางเขือ่ นของกรมชลประทาน เพียงแตเรียกกันขึน้ มาเอง แมกระนัน้ ก็ถอื วาอยู
ในพื้นที่รับผิดชอบของทางโรงพยาบาลดวย ดังที่นายแพทยวิเชียร พานิชชอบ
เลาถึงการออกตรวจแคมปโอ วา
"แคมปโอเปนบานมีจำนวนหลายหลัง ตัง้ อยปู ากทางเขาพืน้ ที่
กอสราง เปนทีร่ าบมีภเู ขาลอมรอบ เปนสถานทีบ่ ริการใหขา ราชการ
พนักงาน และคนงานกอสรางเขือ่ น...วันพฤหัสบดีผมและพยาบาล
จะนำรถออกจากโรงพยาบาลไปเจาะเลือดหญิงบริการ...เพื่อเอา
เลือดมาตรวจทีห่ นวยควบคุมกามโรค โรงพยาบาลเขือ่ นภูมพิ ล โดย
มีขอ ตกลงกับตำรวจวา ถาบานไหนไมใหเจาะเลือดหญิงบริการก็จะ
จับและปดบานนั้น"
๑๑๐
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๑๑๑

โรงงาน
นอกจากสรางถนนหลายสาย ฝงทอและสรางสะพาน
หลายแหงทัง้ สองฝง เขา เพือ่ เขาสบู ริเวณทีก่ อ สราง ยังมีการ
สรางถังเก็บน้ำไวบนยอดเขา โดยสูบน้ำจากแมน้ำปงขึน้ ไปเก็บ
ไวจา ยไปตามจุดตาง ๆ ในบริเวณหัวงาน
สรางโรงงานพรอมติดตัง้ เครือ่ งอัดลม วางทอสงลม สงน้ำ
สรางโรงงานสำหรับชางไม ชางเหล็ก ชางซอม ตลอดถึง
ที่ทำการสนามดานพลังงานไฟฟา
สรางโรงไฟฟาชั่วคราว พรอมติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟา
ขนาด ๑,๐๐๐ กิโลวัตต จำนวน ๗ เครือ่ ง ซึง่ ตอมาใชเปนเครือ่ ง
สำรอง เมือ่ โรงไฟฟาลิกไนตจา ยกระแสไฟฟาไปให
สรางโรงทำน้ำเย็นและเครือ่ งทำน้ำแข็งขนาด ๘๐๐ ตัน
ผลิตน้ำแข็งชวยในการผสมคอนกรีต และทำน้ำเย็นโดยสงไป
ตามทอทีว่ างไวเพือ่ หลอคอนกรีตในตัวเขือ่ น
สรางถังเก็บปูนซีเมนตขนาด ๓,๕๐๐ ตัน สีถ่ งั ลานคอนกรีต
สำหรับเก็บปูนเม็ด เนือ้ ที่ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร กองปูนเม็ดที่
ขนมาจากตาคลีได ๘๐,๐๐๐ ตัน
สรางโรงผสมคอนกรีตขนาด ๒๔๐ ลูกบาศกเมตรตอชัว่ โมง
สรางโรงผลิตวัสดุเพื่อใชผสมคอนกรีต รวมทั้งโรงโมหิน
โรงยอยหิน เครื่องรอน และการสงหินทรายที่ไดขนาดแลว
ดวยระบบสายพานไปยังโรงผสมคอนกรีต
๑๑๒
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สรางทาเรือที่ริมน้ำปง พรอมติดตั้ง
ปน จัน่ ชนิดอยกู บั ทีข่ นาด ๑๐๐ ตัน และรถ
ปน จัน่ ขนาด ๓๕ ตันอีกคันหนึง่
สรางนั่งรานโครงเหล็กโคงตามแนว
เขื่อนขามแมน้ำปง จุดสูงทีส่ ดุ ๕๗ เมตร
น้ำ หนั ก รวมกว า ๒,๕๐๐,๐๐๐ กิ โ ลกรั ม
สำหรับใหรถปน จัน่ เคลือ่ นไปมา ใชในการเท
คอนกรีต และติดตัง้ สวนประกอบของเขือ่ น
หรือใชเคลือ่ นยายเครือ่ งมือเครือ่ งจักรตาง ๆ
ในการกอสราง
ประกอบและติดตัง้ รถปน จัน่ ชนิดหมุน
ไดขนาด ๒๒,๐๐๐ ปอนด จำนวน ๓ เครือ่ ง
ใชงานไดในรัศมี ๒๐๐ ฟุต เพื่อไวใชงาน
บนนั่งรานโครงเหล็ก

I ถังเก็บปูนซีเมนต ลานกองปูนเม็ด และโรงบด

I กองทราย โรงงานหนวยตอทอ โรงอัดอากาศและโรงชางเหล็ก

I โรงยอยหินเมือ่ สรางเสร็จแลว

I ลานกองปูนเม็ด ทาเทียบเรือ ปน จัน่ และโรงบดซีเมนต (มองจากทางฝง ขวาของแมน้ำ)

๑๑๓

I โรงไฟฟาบนฝง ซาย

I โครงเหล็กนัง่ ราน เมือ่ สรางเสร็จแลว

I โครงเหล็กนัง่ ราน ขณะกำลังกอสราง

I โรงน้ำแข็ง โรงผสมคอนกรีต และถังเก็บปูนซีเมนต

๑๑๔
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๑๑๕

ประติมากรรม

เหนือแมน้ำ

งานแรก
งานแรกของทีมสรางเขื่อนเริ่มจากการทำถนน จากบริเวณพื้นที่ราบลัดเลาะไปตามไหลเขาเขาหาไซตงาน
โดยไมมเี ครือ่ งจักร คุณสฤษฎิ์ อภัยภูมนิ ารถ ผมู สี ว นรวมในการสรางเขือ่ นภูมพิ ล และอีกหลายเขือ่ นทัว่ ประเทศใน
เวลาตอมา เลาถึงอดีตอันยากลำบาก ในหุบเขาริมฝง แมน้ำปง
"การเจาะหินฝงระเบิด ตองใชแรงคนเจาะหินนำเปนรูลึกประมาณ ๑ นิ้วครึ่ง แลวใชแชลง
กระทุงหินใหเปนรูลึกลงไป เนื่องจากเปนหินแกรนิตแข็งมาก หนึ่งชั่วโมงไดเพียง ๑ ฟุต คาจาง
ฟุตละ ๑ บาท วิธรี ะเบิดคือ นำปยุ เม็ดคลุกน้ำมันกาดผสมกรอกในถุงผายัดตามรู ลามสายชนวนให
คนจุดชนวนดวยธูป ถาระเบิดคางหรือชา คนจุดอาจมือขาดหรือเสียชีวติ ได การจุดจุดทีละ ๒๐ รู
แลววิง่ หลบขางหลังโขดหิน กำหนดเวลาจุดราว ๆ เทีย่ งวันทุกวัน"
ขณะที่ ดร.บุณยก วรรธนะภูติ ผมู สี ว นตัง้ แตตน บันทึกเกีย่ วกับแรงงานวา
"การกอสรางถนนลูกรังเขาหัวงาน สวนใหญใชแรงคนงานจางเปนรายวันหลายรอยคน ขุดดิน
นำมาสรางถนนเขาหัวงาน สรางสะพานไมขา มลำหวยหลายสิบแหง"
๑๑๖
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ระบบการจางแรงงานเปนการวาจางผานนายหนาที่เรียกกันวา "เถาแก" ซึ่งรับเหมา
ไปวาจางคนงานอีกทอดหนึง่ คาแรงงานเจาะหินเพือ่ ฝงระเบิดฟุตละ ๑ บาท เปนงานทีเ่ หนือ่ ย
หนักและยากลำบากมาก
"วันหนึง่ อาจได ๑๐ บาทเปนอยางมาก แตกม็ ากพอดูสมัยนัน้ "
ตามคำบอกเลาของคุณสฤษฎิ์ อภัยภูมนิ ารถ
เมือ่ เกิดการบิดพลิว้ โยกโยจงึ มักกอความแคนเคืองรุนแรง
"เหตุการณทเี่ กิดขึน้ ประจำคือ เถาแกไมจา ยเงินตามกำหนด ตอนกลางคืน
จะมีคนไปเคาะประตู พอเถาแกเปดก็จะถูกปนจอหนาผากหรือหนาอก เสียงโปง
ดังตามมา เราเรียกวา ไขโปง มีอยเู สมอ ดังนัน้ เพือ่ ความปลอดภัย เราจึงยาย
ไปสรางกระทอมสำรวจ (camp) อยฝู ง ตรงขาม เพือ่ หลบเรือ่ งนักเลงและความ
เสีย่ งเหลานัน้ แคมปกอ็ ยรู าว ๆ ทีว่ า งสนามกอลฟขณะนี"้
เป นที่รูกันดีว าสภาพบ านป ากลางไพรเถื่ อนเช นนั้น ย อมเต็มไปดวยอิทธิ พลของ
"เจาถิน่ " ทีผ่ มู าสรางเขือ่ นตองรทู างเขาหาเพือ่ บอกกลาว ดังคำเลาตอนหนึง่ ในบันทึกของ
ดร.บุณยก วรรธนะภูติ
"เปนทีท่ ราบกันดีวา ทีจ่ งั หวัดตากสมัยนัน้ มีโจรผรู า ยชุกชุม มีการเผาสะพาน
ไมตามแนวถนนเขาหัวงานหลายสิบแหงจนไดรับความเสียหาย พวกที่จะไป
ปฏิบตั งิ านทีโ่ ครงการเลาใหฟง วา กอนเดินทางไปปฏิบตั งิ าน ไดไปพบอาจารย
อรุณ สรเทศน ทีค่ ณะวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพราะสมัยที่
อาจารยทำงานเสรีไทย อาจารยโดดรมลงที่จังหวัดตาก จึงไดเขียนจดหมาย
ฝากฝงไปใหและใหนำของฝากไปใหดวย นับวาเปนความกรุณาของอาจารยที่
มีตอ ลูกศิษยในสมัยนัน้ ทีไ่ มอาจลืมเลือน"
๑๑๗

งานกอสรางอุโมงคผนั น้ำและทำนบซอง
ในขั้นการสรางคันเขื่อน ปญหาสำคัญอยางแรกคือ การทำใหชองเขายาวราว ๘๐๐ เมตร บริเวณที่จะ
กอสรางแหง และมีการปองกันทีด่ จี ากการรัว่ ซึมของน้ำในระหวางทำการขุดฐานราก ซึง่ บางแหงลึกกวา ๓๐ เมตร
วิธกี ารจัดการคือตองปดกัน้ แมน้ำปงและเบีย่ งทางน้ำ โดยการใชระเบิดเจาะภูเขาเปนอุโมงคขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง ๑๓.๒ เมตร จำนวน ๒ อุโมงค เปนอุโมงคผนั น้ำ
"ผมประจำแผนกขุดเจาะอุโมงค มีคุณอนันต สุทธิภาสนฤพันธ เปนหัวหนางาน
การขุดเจาะอุโมงคในชวงที่ผมทำงานอยูเปนจุดเริ่มตนทดลองงานขุดเจาะอุโมงคผันน้ำ
ซึ่งกรมชลประทานดำเนินการเอง เปนอุโมงคนำรองขนาด ๔ คูณ ๔ เมตร ๒ อุโมงค
โดยเจาะขนานกันไปทางฝงขวาเพื่อสำรวจดูสภาพหิน กอนจะเจาะอุโมงคผันน้ำขนาด
๑๓.๒ เมตร ในเวลาตอมา"
คุณประเสริฐพันธ พิพฒ
ั นกุล จากกองพลังน้ำ กรมชลประทาน ฉายภาพการทำงานชวงบุกเบิกทีเ่ ขาได
รวมคลุกคลีดว ย
"ในการขุดเจาะอุโมงคมผี เู ชีย่ วชาญญีป่ นุ ๒ ทาน เปนผคู อยใหคำปรึกษา และกำหนด
ตำแหนงรูเพือ่ ใหมกี ารระเบิดไดขนาดตามทีต่ อ งการ และตองใหอโุ มงคทเี่ จาะมาทัง้ สองดาน
สามารถบรรจบตรงกันพอดี"
และใหรายละเอียดถึงบรรยากาศ วิธกี าร ขัน้ ตอน การทำงานอยางแจมชัด
๑๑๘
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"การขุดเจาะอุโมงคทำงานตัง้ แตเชายันเทีย่ งคืน แบงเปน ๒ กะ คือ กะกลางวัน
และกะกลางคืน กลางวันจะเปนการสองกลองกำหนดตำแหนงจุดตางๆ เพือ่ ฝงระเบิดใน
การขุดเจาะอุโมงค ตอนเย็นจะเปนการระเบิดอุโมงค และในเวลากลางคืนเปนการขนวัสดุ"
และบทเรียนความสูญเสียหนึง่ ก็ไดเกิดขึน้ ในชวงนี้ ดังปรากฏตามคำบอกเลาของ ม.ล.เชิงชาญ กำภู
"ผมไดไปเดินตรวจงานกอสรางอุโมงค ตามแนวโคงของอุโมงค ประจวบเหมาะกับ
ชางเจาะระเบิดไดเจาะลงไปในรูเกาที่ระเบิดดาน ยังไมระเบิด ทำใหเกิดระเบิดขึ้นมา
ภายในอุโมงค ชางเจาะเสียชีวติ ผมไดประสบเหตุการณดงั กลาวดวยตัวเอง นับวาเปน
สิ่งที่ตอ งระมัดระวังในงานกอสราง"
ขุด เจาะ ระเบิด ชองผันน้ำจากปากอุโมงคทงั้ จากดานเหนือและทายน้ำเขาหากัน เปนทางยาวอุโมงคละ
๕๐๐ เมตร ปริมาณดินและหินทีข่ ดุ ออกประมาณ ๑๘๗,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร ภายในอุโมงคเฉพาะสวนทีม่ สี ภาพ
หินไมดคี ้ำยันดวยโครงเหล็กแลวดาดดวยคอนกรีต โครงเหล็กค้ำยันคิดเปนน้ำหนัก ๗๘๐,๐๐๐ กิโลกรัม
สรางทำนบซอง (Coffer Dams) ดานเหนือและทายน้ำ สำหรับกัน้ น้ำไมใหเขาบริเวณกอสราง ตอกเข็มพืด
ชนิดเดี่ยวและแนวคูประกอบกันตามแนวศูนยกลางของทำนบซองดานเหนือน้ำ ใชเหล็กรวม ๓,๐๐๐ ตัน
สวนทำนบซองดานทายน้ำตอกเข็มพืดชนิดเดีย่ ว
๑๑๙

I อุโมงคผนั น้ำ (และระบายน้ำลน) ของเขือ่ นภูมพิ ล

๑๒๐
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I การเตรียมปดทำนบดานเหนือน้ำ

I ทำนบซองทางดานเหนือน้ำเมือ่ เกือบแลวเสร็จ

๑๒๑

พ.ศ. ๒๕๐๒ พบวาอุทกภัยที่ผานบริเวณกอสรางนั้น
มีอัตราการไหลวัดไดถึง ๔,๕๐๐ ลูกบาศกเมตรตอวินาที
คิดเทียบแลวเทากับอุทกภัยที่เกิดในรอบ ๔๐๐ ป
สรางทำนบซองปดกัน้ บริเวณทีจ่ ะทำการกอสราง ทำนบซองดานเหนือน้ำมีสว นหนา
ตรงสันประมาณ ๑๐ เมตร ที่ฐาน ๑๕๐ เมตร ทำนบซองดานทายน้ำมีสวนหนา
ตรงสั น ๘ เมตร ที่ ฐ าน ๘๐ เมตร สั น ของทำนบเหนื อ และท า ยน้ำ อยู ที่ ร ะดั บ
๑๗๒ และ ๑๔๗ เมตร ร.ท.ก. ตามลำดับ สวนพื้นทองแมน้ำอยูประมาณระดับ
๑๓๘ เมตร ร.ท.ก. ถมและบดทับดินเหนียวประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร ทีแ่ กน
ของทำนบซอง
ทางสวนทีล่ าดดานทายน้ำของทำนบซองดานเหนือ ฝงทอดูดน้ำใตดนิ ไวในระดับ
ตางๆ กันจำนวน ๓ แนว พรอมกับติดตัง้ เครือ่ งสูบน้ำไวหลายเครือ่ ง ซึง่ สามารถสูบน้ำ
ได ๑๐,๐๐๐ แกลลอนตอนาที สำหรับสูบน้ำทีร่ วั่ ซึมออกทิง้
เดิมระบบผันน้ำไดออกแบบไวใหสามารถผันน้ำได ๓,๐๐๐ ลูกบาศกเมตรตอวินาที
ซึง่ เทากับอุทกภัยทีจ่ ะเกิดขึน้ ไดในรอบ ๒๕ ป แตในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๐๒ ไดพบวา
อุทกภัยทีผ่ า นบริเวณกอสรางนัน้ มีอตั ราการไหลวัดไดถงึ ๔,๕๐๐ ลูกบาศกเมตรตอวินาที
คิดเทียบแลวเทากับอุทกภัยทีเ่ กิดในรอบ ๔๐๐ ป ดังนัน้ เพือ่ ใหแนใจไดวา อุทกภัยจะไม
ทำความเสียหายแกการกอสราง จึงไดออกแบบใหทำนบซองทัง้ ดานเหนือและทายน้ำ
มีสนั สูงพอทีจ่ ะรับอุทกภัยทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๐๒
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I การเจาะอุโมงคทที่ า ยน้ำ

๑๒๓

งานกอสรางตัวเขือ่ น
เมือ่ ผันน้ำปงใหไหลผานอุโมงคไดแลว นับตัง้ แตเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ บริษทั ผรู บั เหมาไดเริม่ ขุดเจาะ
ระเบิด ทราย และกรวดในทองแมน้ำ ดินหินทีผ่ ุ ลงไปจนถึงชัน้ หินทีม่ นั่ คง มีสภาพเหมาะสมทีจ่ ะเปนฐานราก
รองรับเขือ่ นและโรงผลิตไฟฟา
พืน้ ฐานรากไดรบั การอุดยาแนวปดรอยตอ รอยแยก และรองใหญ ๆ ทีผ่ วิ พืน้ หินไดเจาะสำรวจทีบ่ ริเวณ
ฐานรากเปนรูตนื้ ๆ ลึก ๘ เมตร รูตนื้ ๆ เหลานีเ้ จาะไวเปนแนวโคงตลอดตามตัวเขือ่ นดานเหนือน้ำ เจาะไว
๓ แนว หางกันแนวละ ๘ เมตร และระยะจากรูตอ รูตามแนวโคงเขือ่ นหางกัน ๓ เมตร
คุณสฤษฎิ์ อภัยภูมนิ ารถ ผมู สี ว นรวมสรางเขือ่ นยันฮีในชวงนัน้ เลาวา
"ระหวางกอสรางเขือ่ นภูมพิ ล ผมไดขนึ้ ไปดูงานเปนพัก ๆ ... เพือ่ ดูวา ทุกอยางจะเหมือนที่
ออกแบบและสำรวจไวหรือไม ทุกอยางเปนไปตามขัน้ ตอนทีส่ ำรวจไว ทีพ่ ลาดไปก็คอื รากฐานที่
เราเจาะสำรวจไวมจี ดุ หนึง่ ทีเ่ จาะไมพบ คือมี Fault ลึกเปนเหวลงไปทางฝง ซายของ Abutment
ตอนกอสรางตองขุดลึกลงไปควานเปนรูปกรวย ขณะคนงานที่อยูในหลุม Fault หินขาง ๆ
เปนเขาชัน เกิด Slide ลงมาทับหรือกลบคนงานเสียชีวติ ไป ๑ คน มีบาดเจ็บบาง"
เมื่อเจาะสำรวจเสร็จแลว ไดอัดน้ำปูนซีเมนตดวยแรงอัดขนาด ๕๐ ปอนดตอตารางนิ้ว เสร็จแลวจึง
เทคอนกรีต
ฐานรากนีใ้ นภายหลังไดรบั การอุดยาแนวเปนฉากอีกครัง้ หนึง่ โดยการเจาะทะลุเขือ่ นจากชองทางเดินตอน
ฐานรากตลอดแนวเขือ่ นเปนรูลกึ ตาง ๆ กันจนถึง ๖๐ เมตร
นอกจากนีย้ งั ไดมกี ารเจาะรูระบายน้ำใตฐานรากเขือ่ น โดยเจาะผานทอเหล็กขนาด ๔ นิว้ ทีฝ่ ง ไวเปน
ระยะหางกัน ๓ เมตรในชองทางเดินตอนฐานราก รูระบายน้ำนีโ้ ดยทัว่ ไปเจาะลึกไมเกิน ๑๕ เมตร สำหรับ
ระบายน้ำทีย่ งั สามารถลอดรัว่ การอัดน้ำปูนไวเปนฉากตามรูลกึ ทำใหทราบปริมาณน้ำทีย่ งั รัว่ ซึมได
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I รูป Plan เขือ่ นภูมพิ ล (เหมือนกับเรามองจากบนทองฟา)

I รูป Front view เขือ่ นภูมพิ ล (เหมือนกับเรามองเห็นดานหนาเขือ่ นมองจากในอางเก็บน้ำ)

I รูป Section เขือ่ นภูมพิ ล
(เหมือนเราผาเขือ่ นออกแลวมองดานขาง)

๑๒๕

I เครือ่ งบินพระทีน่ งั่

I รถยนตพระทีน่ งั่ เมือ่ ครัง้ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษเขือ่ นภูมพิ ล

พระมหากรุณาธิคณ
ุ
วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๔ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ
สมเด็จพระนางเจาสิรกิ ติ ์ิ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ไดประทับเครือ่ งบินพระทีน่ ั่งจากสนามบินกองทัพ
อากาศดอนเมือง เสด็จพระราชดําเนินไปทรงวางศิลาฤกษเขือ่ นภูมิพล จากนัน้ ไดเสด็จฯไปทอดพระเนตร
งานกอสรางทางฝงขวาของเขือ่ น แลวประทับแรม ณ ที่ประทับ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณจัดถวาย
กอนจะเสด็จฯ กลับโดยเครื่องบินพระที่นั่งจากสนามบินเขือ่ นภูมิพล ในตอนเชาวันรุงขึ้น
หากแตกอนหนานัน้ ๓ ป คือตัง้ แตวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ ระหวางการเสด็จฯ ไปทรงเยือนพสกนิกร
ในภาคเหนือทุกจังหวัด พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไดเสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระทีน่ ั่งพรอมดวย สมเด็จพระนางเจาสิรกิ ติ ์ิ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ จากทีป่ ระทับแรม
ณ จังหวัดตาก มาทอดพระเนตรกิจการของเขื่อนภูมิพลแลวครั้งหนึ่ง เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๑
๑๒๖
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๑๒๗

ในวั น นั้ น เมื่ อ เสด็ จ พระราชดำเนิ น ถึ ง หั ว งานเขื่ อ นภู มิ พ ล มี ร าษฎรมาเฝ า รั บ เสด็ จ อยู เ ป น จำนวนมาก ได มี
พระราชปฏิสันถารกับราษฎร แลวเสด็จฯ ไปยังที่ประทับแรม ซึ่งกรมชลประทานจัดถวาย จากนั้นไดพระราชทาน
พระบรมราชวโรกาสใหปลัดกระทรวงเกษตรเบิก ม.ล.ชูชาติ กำภู อธิบดีกรมชลประทาน คณะกรรมการเขือ่ นภูมพิ ล และ
นายชางชลประทาน เฝาทูลละอองธุลพี ระบาท แลวทอดพระเนตรโมเดลของเขือ่ น และเสวยพระกระยาหารกลางวัน
ในชวงบายไดประทับรถจีป๊ เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรบริเวณทีจ่ ะสรางเขือ่ นภูมพิ ล แลวเสด็จพระราชดำเนิน
กลับทีป่ ระทับแรม กอนจะเสด็จฯ ไปทรงเยีย่ มเยียนราษฎรในจังหวัดอืน่ ตอไปในวันรงุ ขึน้
การเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นนับเปนครั้งแรกที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ไดเสด็จไปทอดพระเนตรบริเวณเขือ่ นภูมพิ ล ซึง่ ในขณะนัน้ การกอสรางเพิง่ เริม่ ตนขึน้ ไดไมนาน นับเปน
พระมหากรุณาธิคณ
ุ ยิง่ แกกรมชลประทาน และเปนขวัญกำลังใจอยางใหญหลวงแกผปู ฏิบตั งิ านทุกฝาย
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งานเทเขือ่ นคอนกรีต
วันที่ ๒๔ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๐๔ เวลา ๑๔.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ ทรงฉาบคอนกรีตบนแผนอิฐทองคำสำหรับ
วางในหลุมศิลาฤกษ และเทคอนกรีตถังแรกในตัวเขื่อน เพื่อเปนสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแกการกอสราง
เขือ่ นสำคัญของชาติแหงนี้
ปริมาณคอนกรีต ๙๙๗,๖๑๙.๕๓ ลูกบาศกเมตร หรือราว ๑,๒๖๘,๗๑๒ ลูกบาศกหลา ถูกเทลงเพือ่ สรางคัน
เขือ่ นคอนกรีตโคง สูง ๑๕๘ เมตร ยาว ๔๘๖ เมตร ใชเวลากอสราง ๒ ป ๑๘ วัน ตัง้ แตวนั ที่ ๒๑ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๐๔ ถึ ง วั น ที่ ๘ มิ ถุ น ายน พ.ศ. ๒๕๐๖ อั ต ราการเทเฉลี่ ย ประมาณ ๔๐,๕๕๕ ลู ก บาศก เ มตร
ตอเดือน ในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ เปนเดือนทีม่ อี ตั ราการเทคอนกรีตสูงสุดคือ ๗๒,๐๙๘ ลูกบาศกเมตร
คิดเฉลีย่ ตกวันละ ๒,๓๒๖ ลูกบาศกเมตร
๑๒๙

การเทคอนกรีตตัวเขือ่ นแบงเปนบล็อก ๆ ในแนวดิง่ มีทงั้ หมด ๒๕ บล็อก รอยตอระหวางบล็อกมีไวสำหรับการ
หดตัวของคอนกรีต ซึง่ ภายหลังอุดดวยน้ำปูนเมือ่ คอนกรีตเย็นไดตามกำหนด
การเทคอนกรีตแตละบล็อกเทเปนชัน้ ๆ ตามแนวราบ ชัน้ หนึง่ หนา ๒ เมตร แตละชัน้ มีทอ น้ำขดอยู โดยปลอยน้ำ
เย็นใหไหลอยตู ลอดเวลาเพือ่ ลดความรอนในคอนกรีต เนือ่ งจากเมือ่ คอนกรีตแข็งตัวจะคายความรอนออกมา ทำใหการ
ขยายตัวและหดตัวในคอนกรีตไมเทากัน เกิดการแตกราวได เมือ่ คอนกรีตเย็นลงถึงอุณหภูมทิ ตี่ อ งการจึงหยุดสงน้ำเย็น
ทอน้ำเย็นทีว่ างไวทงั้ หมดยาวรวม ๔๒๔ กิโลเมตร ในตัวเขือ่ นยังไดทำชองทางเดินขนาด ๑.๒๐ x ๒ เมตร ไวหลาย
ระดับดวยกัน เพือ่ เดินไปยังจุดตาง ๆ ทีต่ อ งการ และทะลุถงึ กันตลอดชองทางเดิน ความยาวทัง้ สิน้ ๑,๕๐๐ เมตร
๑๓๐
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ทางระบายน้ำลน ตั้งอยูทางขวาของฐานยันเขื่อน
โดยเจาะภูเขาเปนชองทางระบายน้ำ (Spillway Intake)
ตอจากทางระบายน้ำเจาะเขาเปน ๒ อุโมงค (Spillway
Tunnel) ขนานคกู นั ยาว ๒๕๐ เมตร ลึก ๑๕๐ เมตร เสน
ผานศูนยกลางโดยเฉลีย่ ๑๓.๒ เมตร โดยเจาะใหเรียวโคง
ลงไปบรรจบกับอุโมงคผนั น้ำทีเ่ จาะไวแลว และใชสว นหนึง่
ของอุโมงคผันน้ำเปนอุโมงคระบายน้ำตอ เพื่อเปนการ
ประหยัดและถูกตองตามหลักวิชา
ตลอดภายในอุโมงคฉาบดวยคอนกรีตเสริมเหล็กหนา
โดยเฉลีย่ ๙๕ เซนติเมตร เหลือเสนผานศูนยกลางอุโมงค
เฉลีย่ ๑๑.๓ เมตร และไดอดุ น้ำปูนยาแนวพรอมทัง้ เจาะรู
ระบายน้ำซึม อุโมงคตงั้ เฉียงจากพืน้ ราบ ๕๐ องศา ทีป่ ลาย
อุโมงคน้ำออกทำเปนรูปทองกระทะ เพือ่ ใหน้ำทีร่ ะบายออก
มาดวยความเร็วสูงและแรงมาก พงุ กระจายตกหางออกไป
ลดการกัดเซาะ
เมือ่ น้ำทีเ่ ก็บกักในเขือ่ นมีปริมาณมากเกินก็จะไหลลนเขาปากอุโมงค
บนชองทางระบายน้ำลนสรางอาคารคอนกรีต ติดตัง้ บานระบายเหล็กโคง ๔ บาน ขนาดกวาง ๑๑ เมตร ยาว ๑๗.๓ เมตร ปดกัน้
ไวเพือ่ บังคับน้ำใหไหลผานอุโมงคในปริมาณตามตองการ เปดปดดวยเครือ่ งกวานไฟฟา แตในกรณีทขี่ ดั ของก็สามารถปดเปดดวยกวาน
แรงคนไดดว ย
ตามขนาดของอุโมงคและอุปกรณดงั กลาว อุโมงคทงั้ สองสามารถระบายน้ำได ๖,๐๐๐ ลูกบาศกเมตรตอวินาที ซึง่ ผานการคำนวณ
วาเปนปริมาณน้ำในยามอุทกภัยทีอ่ าจเกิดขึน้ ไดในรอบ ๑,๐๐๐ ป

๑๓๑

ภาพชีวติ
บรรยากาศสภาพความเป น อยู ภ ายในบริ เ วณก อ สร า งเขื่ อ นภู มิ พ ลในยุ ค นั้ น นั ก เขี ย นสารคดี น าม
เกียรติ กอเกียรติ บรรยายไวใน "เขื่อนภูมิพล เขื่อนใหญที่สุดในอาเซียอาคเณย" นิตยสาร อ.ส.ท.
ฉบับที่ ๑๒ เดือนกรกฎาคม ๒๕๐๕ อยางเห็นภาพวา
"หัวงานซึง่ อยหู า งจากทีท่ ำการและตลาดแคมปเอ เปนระยะทางประมาณ ๓ กิโลเมตร
เศษ โดยทีร่ ถยนตจะตองแลนไปตามไหลเขาคดเคีย้ วไปมา เมือ่ มองลงไปเบือ้ งลางภาพที่
แลเห็นก็คอื แมน้ำปง เรือนรับรองของกรมชลประทานซึง่ สรางอยรู มิ แมน้ำ ครัน้ มองไกล
โพนออกไป จะแลเห็นหมบู า นซึง่ สรางอยางเปนระเบียบแตคอ นขางจะแออัดเรียงรายไป
ตามเนินเขา ภาพทีเ่ ห็นนีก้ ค็ อื แคมปบี บานพักของคนงานบริษทั ผรู บั เหมานัน่ เอง"
เสนทางจากแคมปทพี่ กั ไปยังหัวงานทีก่ อ สราง จะผานคลังเก็บวัตถุระเบิดทีใ่ ชสำหรับระเบิดหิน ซึง่ หางออก
มาจากชุมชนทีพ่ กั อาศัย ผเู ขียนบรรยายวา
"ณ บริเวณนี้ เวลากลางคืนบางครั้งจะมีเสือโครงตัวหนึ่งเดินลงจากเนินเขา และ
มากินนํา้ ทีร่ มิ แมนาํ้ ปง ใกลคลังทีเ่ ก็บวัตถุระเบิด"
๑๓๒ เขือ่ นภูมพิ ล : กวาจะเปนวันนี้

I รูปดานขางตัวเขือ่ น แสดงการเทคอนกรีตไดครบ
๑,๐๐๐,๐๐๐ ลบ.หลา (๗๖๔,๐๐๐ ลบ.ม.)
เมือ่ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๕

I คุณแสวง พูลสุข และอัลเบิต บลาฮา กำลังทำพิธตี อ ยขวดไวนกบั ถังคอนกรีต
ซึง่ บรรจุคอนกรีตลูกบาศกหลาที่ ๑,๐๐๐,๐๐๐

เสือดาวตัวนีเ้ คยไลตามยามทีบ่ ริเวณสันเขือ่ น
ยามคนนัน้ ตกใจมากรีบวิง่ เขาตยู ามและปดประตูไว
แตเคราะหรา ยทีป่ ระตูยามไมมกี ลอนจึงตองเอามือดึงไว

เมือ่ มาถึงบริเวณหัวงานอันเปนทีท่ ำการกอสรางเขือ่ น ซึง่ มีบริเวณกวางขวางมาก มีสะพานขามแมน้ำปงใชสำหรับ
ลำเลียงวัสดุกอ สราง มีโรงงานบดปูนซีเมนต ลานเก็บเม็ดปูน และยงุ เก็บปูนซีเมนต อยทู างขวาของถนน
"เมือ่ เร็ว ๆ นีค้ นงานทีอ่ าศัยอยแู ถวยงุ เก็บซีเมนตไดยงิ เสือดาวขนาดใหญตวั หนึง่ ตาย เรือ่ งก็มอี ยู
วา เสือดาวตัวนีช้ อบมาลักขโมยกินหมูทคี่ นงานไดเลีย้ งไว เจาของโมโหมากก็เลยยอมอดหลับอดนอน
คอยดักยิงเสือดาวตัวนี้ ในทีส่ ดุ เสือดาวตัวนีก้ ถ็ กู ยิงตายสมใจของเจาของหมู เสือดาวตัวนีเ้ คยไลตาม
ยามทีบ่ ริเวณสันเขือ่ น ยามคนนัน้ ตกใจมากรีบวิง่ เขาตยู ามและปดประตูไว แตเคราะหรา ยทีป่ ระตูยาม
ไมมกี ลอนจึงตองเอามือดึงไว เสือดาวก็เดินวนเวียนไปมารอบ ๆ ตยู าม แตกจ็ นปญญาทีเ่ ขาไปไมได
เมือ่ เดินวนจนเบือ่ แลวยามก็ไมออกมาใหกนิ สักที เสือดาวจึงกลับเขาปาไป ยามออกมาจากตแู ลว ปรากฏ
วา กางเกงขาดไปหลายแหง เพราะตอนตกอกตกใจวิง่ หนีเสือดาวนัน้ จะถูกอะไรเกีย่ วเอาก็จำไมได"
๑๓๓

I ทัศนียภาพแสดงบริเวณกอสรางทีฐ่ านยันทัง้ สองฝง ปากอุโมงคระบายน้ำลน โรงน้ำแข็ง โรงผสมคอนกรีต และการขุดลอกทองแมน้ำ

จากบนทีต่ งั้ เขือ่ น ผเู ขียนยังทาทายความรสู กึ คนอานดวยภาพทีไ่ ดสมั ผัสผานสายตาวา ตลอดระยะทางทีข่ นึ้ ไปยัง
สันเขือ่ น ทานจะรสู กึ ตืน่ ตาตืน่ ใจกับการทีไ่ ดเห็นสิง่ แปลกใหม ทีบ่ างทานอาจจะไมเคยเห็นมากอน รวมทัง้ ภูมปิ ระเทศที่
เปนภูเขาและทิวทัศนอนั สวยงามของยันฮี
"ครัน้ แลวทานก็จะมาถึงศาลาชมวิว ณ ทีน่ จี้ ะแลเห็นงานกอสรางทุกอยางไดอยางถนัด ซึง่ อยู
เบือ้ งลาง ทีท่ า นกำลังยืนอยนู ี้ มองไกลออกไปจะเห็นแตขนุ เขาสลับซับซอนเปนทิวยาวเหยียด และ
ปาดงพงไพรทีเ่ ขียวชอมุ อยตู ลอดเวลา เมือ่ ทานนัง่ รถมาถึงสันเขือ่ นแสดงวาทาน มายืนอยทู ซี่ งึ่ เหนือ
ระดับน้ำทะเล ๒๖๑ เมตร"

๑๓๔

เขือ่ นภูมพิ ล : กวาจะเปนวันนี้

I รูปเขือ่ นมองจากฐานยันฝง ขวา

I ม.ล.ชูชาติ กำภู ตรวจงานกอสรางเขือ่ นภูมพิ ล

๑๓๕

มองไปเบื้องลางทางฝงขวาของแมน้ำปง จะเห็นโรงผสมคอนกรีต วัสดุที่ใชผสมคอนกรีตสำหรับ
สรางเขือ่ นนัน้ ไดขดุ จากภูเขาซึง่ อยทู างดานทายน้ำของเขือ่ นเหนือโรงโมหนิ ขึน้ ไป ทรายสำหรับผสมคอนกรีต
จะเอามาจากแมน้ำปงตรงบริเวณดานทายน้ำของเขือ่ นและสันทรายทีห่ ว ยผารู ซึง่ อยทู า ยน้ำหางจากบริเวณ
กอสรางประมาณ ๓ กิโลเมตร และจากหินฝนุ ซึง่ ไดมาจากการบดหิน
บริเวณหัวงานมีรถบรรทุกทราย ปูน หินทีย่ อ ยแลว แลนไปยังโรงผสมคอนกรีตตลอดเวลา สวนคนงาน
ที่อยูในบริเวณกอสรางตัวเขื่อนก็เทคอนกรีตกันอยางคลองแคลววองไว กับเครื่องเขยาคอนกรีตขนาด
๒ คนยก น้ำหนักอันละ ๑๐๐ ปอนด ซึง่ นับวาเปนงานหนักไมนอ ยกับการทำงานกะละ ๘ ชัว่ โมง
รวมทัง้ คนงานจากแผนกตาง ๆ ชางไม ชางไฟฟา ชางตอทอ ชางผูกเหล็ก วิศวกรโยธา ฯลฯ ซึง่ สวน
ใหญเปนคนไทย หัวหนางานบางคนเทานั้นที่เปนชาวตางชาติ
วันหนึง่ ๆ จะมีการระเบิดหินหลายครัง้ คนทีเ่ พิง่ มาใหมยงั ไมคนุ อาจคิดวาเปนเสียงฟาผา ยามเมือ่ ไดยนิ
เสียงสนัน่ สะทานสะเทือนหุบเขา
๑๓๖

เขือ่ นภูมพิ ล : กวาจะเปนวันนี้

งานกอสรางโรงไฟฟาพลังน้ำ
ดานหลังเขือ่ น ตัง้ โรงไฟฟาในลักษณะขวางลำน้ำ หางจากปลายฐานเขือ่ นดาน
ลางทางทายน้ำประมาณ ๔๓ เมตร ภายในโรงไฟฟาติดตัง้ เครือ่ งผลิตไฟฟาแบบเทอรโบ
ขนาด ๗๐,๐๐๐ กิโลวัตต รวม ๘ ชุด แตละชุดประกอบดวยเครื่องกำเนิดไฟฟา
มีเพลาตอกับเครือ่ งกังหันน้ำ ซึง่ หมุนดวยความเร็ว ๑๕๐ รอบตอนาที เครือ่ งกำเนิด
ไฟฟาผลิตแรงดัน ๑๓,๘๐๐ โวลต ๕๐ ไซเกิล สวนเครื่องกังหันน้ำจะมีแรงหมุน
๙๘,๓๕๐ แรงมา
สำหรับทอสงน้ำเขาเครือ่ งกังหันน้ำมีขนาดเสนผานศูนยกลาง ๔.๕ เมตร จำนวน
๘ ทอ ติดฝงทะลุอยใู นตัวเขือ่ น เปนทอเหล็กหนา ๓๓ ม.ม. เสริมคอนกรีต มีเสนเหล็ก
ปลองออยขนาดเบอร ๑๑ ผูกอยโู ดยรอบ ดานหนามีตะแกรงเหล็กกันสวะทีป่ ากทอ
และปากทอนีป้ ด เปดไดดว ยประตูเหล็กลอเลือ่ น โดยมีระดับกักเก็บสูงสุดในอางอยทู ี่
๒๖๐ เมตร ร.ท.ก.(ระดับน้ำทะเลปานกลาง) ระดับที่แตกตางกันระหวางเหนือน้ำ
และทายน้ำสำหรับหมุนเครือ่ งกังหันน้ำอาจมีไดถงึ ๑๒๓.๒ เมตร
ปากทอสงน้ำเหลานัน้ อยตู ่ำกวาสันเขือ่ น ๕๔ เมตร หรืออยทู ี่ ๒๐๗ เมตร ร.ท.ก.
ขณะทีเ่ ครือ่ งกำเนิดไฟฟาเครือ่ งใดเครือ่ งหนึง่ จายไฟเต็มที่ และบานประตูเครือ่ งกังหัน
น้ำเปดเต็มที่ จะมีน้ำไหลผานทอสงน้ำและเครือ่ งกังหันน้ำจำนวน ๗๕.๘ ลูกบาศกเมตร
ตอวินาที
ทีด่ า นทายน้ำ โรงไฟฟาจะมีหมอแปลงไฟฟาอยู ๑๒ หมอ เพือ่ เพิม่ แรงไฟขนาด
๑๓,๘๐๐ โวลต ทีผ่ ลิตจากเครือ่ งกำเนิดไฟฟาใหเปนขนาด ๒๓๐,๐๐๐ โวลต เพือ่ ปอน
สถานีสง ไฟฟาทีต่ งั้ บนหลังคาโรงไฟฟา ซึง่ สวนใหญสง เขาสายสงใหญ สงไปนครสวรรค
อางทอง และกรุงเทพฯ
๑๓๗

I โรงไฟฟาขณะกำลังกอสราง
เมือ่ วันที่ ๔ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๐๕
I วางสลักเพลาของเครือ่ งกังหันน้ำ

I ลิน้ เปดปดน้ำเขาเครือ่ งกังหันน้ำ

๑๓๘

เขือ่ นภูมพิ ล : กวาจะเปนวันนี้

I แผงสวิตชใ นหองควบคุม

I เพลาของเครือ่ งกังหันน้ำ

๑๓๙

ในระยะเริม่ ตน เขือ่ นภูมพิ ลติดตัง้ เครือ่ ง
ผลิตไฟฟาเพียง ๒ ชุด จายกระแสไฟฟาได
๑๔๐,๐๐๐ กิโลวัตต แตมกี ารคำนวณไวลว งหนา
วาเมือ่ ติดตัง้ ครบทัง้ ๘ ชุดแลว จะมีกำลังผลิต
ถึง ๕๖๐,๐๐๐ กิโลวัตต หรือผลิตกำลังงานได
ถึง ๒,๒๓๐ ลานกิโลวัตต-ชั่วโมงตอป ซึ่ง
กรุงเทพฯ และธนบุรใี นขณะนัน้ ใชไฟฟาปละ
เพียง ๓๕๐ ลานกิโลวัตต-ชัว่ โมง
ในระยะแรก ๒๙ จังหวัด ไดแก เชียงใหม
ลำพูน ลำปาง อุตรดิตถ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก
นครสวรรค อุทยั ธานี ชัยนาท สิงหบรุ ี ลพบุรี
อางทอง สุพรรณบุรี สระบุรี อยุธยา ปทุมธานี
นนทบุรี กรุงเทพฯ ธนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
ระยอง นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี สมุทร
สงคราม สมุทรสาคร สมุทรปราการ จะไดใช
ไฟฟาจากเขื่อนนี้
และเมื่ อ เสร็ จ สมบู ร ณ ต ามโครงการ
จะสามารถจายกระแสไฟฟาเพิม่ อีก ๗ จังหวัด
คือ นาน แพร กำแพงเพชร พิจติ ร นครนายก
ปราจีนบุรี และกาญจนบุรี รวมเปน ๓๖
จังหวัด
๑๔๐

เขือ่ นภูมพิ ล : กวาจะเปนวันนี้

I การกอสรางอาคารไฟฟาและการติดตัง้ ทอสงน้ำเขาเครือ่ งกังหันน้ำ

งานกอสรางสายสงไฟฟาแรงสูง
ในขณะทีง่ านกอสรางตัวเขือ่ นและโรงไฟฟากำลังดำเนินการอยางเรงรีบอยนู นั้ งานกอสราง
สายสงไฟฟาแรงสูงก็กำลังดำเนินการคูขนานกันไป จุดมุงหมายคือเมื่อกอสรางเขื่อนแลวเสร็จ
ก็สามารถจะจายกระแสไฟฟาใหกบั กรุงเทพฯและจังหวัดตาง ๆ อีก ๓๕ จังหวัดไดทนั ที การกอสราง
สายสงศักยสงู ขนาด ๒๓๐,๐๐๐ โวลต จากโรงไฟฟาเขือ่ นภูมพิ ลไปยังสถานีสง ไฟฟาขนาดใหญ
๖ แหง คือ ทีบ่ ริเวณใกลตวั เขือ่ นภูมพิ ล นครสวรรค อางทอง และรอบ ๆ พระนคร ทีต่ ำบลบางกรวย
บางกะป บางกอกนอย สถานีจายไฟฟาเหลานี้ ทำการลดแรงดันไฟฟาจาก ๒๓๐,๐๐๐ โวลต
ลงไปเปน ๖๙,๐๐๐ โวลต สงตอไปยังสถานีจา ยไฟฟายอย เพือ่ ลดแรงดันตอไปอีกชัน้ หนึง่ แลวจึง
สงใหการไฟฟาสวนภูมิภาคและการไฟฟานครหลวงจำหนายใหผูใชกระแสไฟฟาตอไป
๑๔๑

เพือ่ ขจัดปญหาการขาดแคลนพลังไฟฟาระหวางกำลังกอสรางเขือ่ น และเพือ่ เปนแหลงสำรองพลังงานไฟฟาเมือ่
เขือ่ นเสร็จ การไฟฟายันฮีและกรมชลประทานไดกอ สรางโรงไฟฟาไอน้ำพระนครเหนือขนาด ๑๕๐,๐๐๐ กิโลวัตตขนึ้ ที่
ตำบลบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และกรมชลประทานไดกอ สรางสายสงศักยสงู โอบพระนครเชือ่ มโยงกับสถานีจา ยไฟฟา
ขึน้ กอน การกอสรางสายสงขนาด ๒๓๐,๐๐๐ โวลต สายเชือ่ มโยงกรุงเทพฯนี้ กรมชลประทานไดวา จางบริษทั Brown,
Boveri and Cie, Germany เปนผสู ราง โดยมีบริษทั รับเหมายอยคือ บริษทั Gerson & Sons Ltd., Bangkok และ
บริษทั Lorenz - Bau g.m.b.h., Iserlohm, Germany เปนผตู อกเข็มและหลอเข็มคอนกรีตในดิน งานในสวนนีเ้ ริม่ ใน
เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๐๓ แลวเสร็จเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ งานในขัน้ ทีส่ องเปนการสรางสายสงศักยสงู จากเขือ่ น
ภูมพิ ล ผาน จังหวัดตาก กำแพงเพชร นครสวรรค สิงหบรุ ี อางทอง อยุธยา มาบรรจบกับสายโอบพระนคร ยาวรวม
๔๔๕ กม. มีเสาโครงเหล็ก ๑,๐๐๒ ตน สูง ๔๐ ม. ซึง่ ประกอบดวยเหล็กฉากอาบสังกะสียดึ ดวยสกรูนอต งานสวนนีไ้ ดวา
จางบริษทั Societa Anonima Elettrificazione, S.p.A., Milano, Italy เมือ่ เดือนมิถนุ ายน พ.ศ.๒๕๐๔ ซึง่ บริษทั ไดจา ง
เหมาชวงบริษทั Christiani and Nielson (Thai) Ltd., Bangkok เปนผตู อกเข็ม
สำหรับงานสายสงขนาด ๖๙,๐๐๐ โวลต มีระยะทางรวม ๒๕๕ กม. ไดแก สายนครสวรรค-มโนรมย-ตาคลี
สายอางทอง-อยุธยา สายอางทอง-สิงหบรุ -ี ลพบุรี และสายอางทอง-สุพรรณบุรี ดำเนินการเองโดยกรมชลประทาน
โดยมีวศิ วกรทีป่ รึกษารวมชวยเหลือ
คุณจริย ตุลยานนท ซึง่ เปนนายชางหัวหนาโครงการกอสรางสายสงรองในขณะนัน้ เลาวา เมือ่ ไดรบั มอบหมาย
ใหเปน ชคส. คำยอของนายชางหัวหนาโครงการกอสราง สายสงรองและสถานีแรงดันไฟฟาแลว ไดเริ่มงาน
กอสรางสายสง ๖๙ กิโลโวลตในสายอางทอง-อยุธยา เปนสายแรกในเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๐๕ ในระยะแรก
กรมชลประทานไดรับโอนชางเดินสายและเครื่องจักรเครื่องมือจากการไฟฟาลิกไนตมาดำเนินการ เนื่องจาก
กรมชลประทานยังขาดชาง ชางเดินสายและเครื่องจักรเครื่องมือ โดยไดสั่งของมาจากตางประเทศแตยังไมไดรับ
พอถึงเดือนพฤษภาคมการไฟฟาลิกไนตกข็ อตัวชาง และชางเดินสายคืนเพือ่ ไปทำงานทีจ่ งั หวัดกระบี่ ทานอาจารยเลา
วาทีนตี้ อ งฝกคนขึน้ มาเองและตองหาเครือ่ งมือมาใช ตองขอบคุณ Mr. Young จากบริษทั วิศวกรทีป่ รึกษาทีช่ ว ยให
คำแนะนำและขอบคุณ คุณสนธิ เกยูรวงศ ซึง่ ทานเปนครูเกาในดานนีม้ ลี กู ศิษยลกู หามาก ไดชว ยสอนและชวยขอยืม
เครื่องมือที่จำเปนจากลูกศิษยซึ่งอยูในหนวยงานอื่นมาให
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ทีแรกทางฝรัง่ เขาอยากใหเปนงานจางเหมา
แตเมื่อไดทำไปแลว กลับพบวา
งานทีก่ รมชลประทานดำเนินการเองนัน้
มีราคางานที่ถูกกวา และ เสร็จเร็วกวา

I สายสงศักยสงู แบบวงจรคู ๒๓๐,๐๐๐ โวลต สายเชีอ่ มโยงกรุงเทพ

คุณจริย ตุลยานนท เลาวา ทีแรกทางฝรัง่ เขาอยากใหเปนงานจางเหมา แตเมือ่ ไดทำไปแลวและ
เขามาตรวจสอบเรือ่ งราคาและความรวดเร็ว กลับพบวางานทีก่ รมชลประทานดำเนินการเองนัน้ มีราคา
งานทีถ่ กู กวาและเสร็จเร็วกวา ทานบอกวา ในทีส่ ดุ แลวงานสายสงทัง้ หมดเสร็จกอนงานกอสรางตัวเขือ่ น
ถึง ๒ - ๓ เดือน ซึง่ ตอนนัน้ ปรากฏวา มีการจายไฟยอนขึน้ ไป คือจายจากโรงไฟฟาบางกรวยยอนขึน้ ไป
นครสวรรคแทนที่จะจายไฟจากเขื่อนภูมิพลลงมา ตัวเสาของงานสายสง ๖๙ กิโลโวลตนี้ ออกแบบ
โครงสรางเปนไมทั้งหมด แตอาบน้ำยากันผุ โครงสรางเสาไฟเปนเสาคูเวน แตที่จุดหักเลี้ยวจะเปน
ชนิด ๓ เสา อุปกรณตา ง ๆ จัดซือ้ ภายในประเทศเวนแตอปุ กรณการขึงสายตองซือ้ จากตางประเทศ
คุณจริย ตุลยานนท ไดทมุ เทปฏิบตั งิ านกอสรางสายสงรองทัง้ ๕ สาย และงานสรางสถานีลดแรง
ดันไฟฟาอีก ๖ แหง จนกระทั่งแลวเสร็จในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๐๗ รวมเปนงานปกเสาพาดสาย
๑,๒๙๔ คู และขึงสายเปนระยะทาง ๒๕๕ กิโลเมตร
๑๔๓
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"แสงสวางทั่วไทย" ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๐๗
ประดิษฐกรรมของการกอสรางโดยฝมอื มนุษยขนาดมหึมา สิง่ มหัศจรรยคอ ยๆ กอรูปรางขึน้ กลางปาลึก
ผมู สี ว นแทบทุกคนเลาความทรงจำในทางเดียวกันวา งานกอสรางคืบหนาไปอยางราบรืน่ ไมมอี ปุ สรรคจาก
ภัยธรรมชาติ โรคภัยไขเจ็บ หรือการทะเลาะวิวาทรุนแรง เนือ่ งจากระบบการบริหารจัดการและการบริหาร
งานบุคคลทีด่ ี ทุกคนทำงานประสานเปนอันหนึง่ อันเดียวกันอยางนาชืน่ ชม ทัง้ คนไทยและชาวตางชาติ
คนงานทำงานตอเนือ่ ง ๒๔ ชัว่ โมงตอวัน แบงการทำงานเปน ๓ กะ กะกลางวัน ๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. กะค่ำ
๑๖.๐๐ - ๒๔.๐๐ น. และกะดึก ๒๔.๐๐ - ๘.๐๐ น.
กระทัง่ เมือ่ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดําเนินพรอมดวยสมเด็จพระนางเจาสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ในรัชกาลที่ ๙
โดยเครือ่ งบิน พระทีน่ ั่งจากสนามบินจังหวัดเชียงใหม ไปทรงเปดเขือ่ นภูมิพล จังหวัดตาก ทรงกดปุม เครือ่ ง
กําเนิดไฟฟาเครื่องที่ ๑ และมีการขนานเครื่องกําเนิดไฟฟาเครื่องที่ ๑ เขาระบบเปนครั้งแรก
จังหวัดภาคกลางและภาคเหนือก็เริ่มไดใชไฟฟาจากเขือ่ นภูมพิ ลพรอมกัน ๑๗ จังหวัด
๑๔๕

ในคราวนัน้ ไดพระราชทานพระราชดำรัสอันเปนแนวทางและแสงสวางแกการพัฒนาประเทศไววา

...ขาพเจาเห็นพองกับรัฐบาลวา
โครงการอเนกประสงคโครงการแรกของประเทศไทยนี้
เปนจุดเริ่มตนในการพัฒนาเศรษฐกิจกาวใหม ใหไพศาลออกไป
ปจจุบันน้ำเปนปจจัยหลอเลี้ยงชีวิต
และน้ำกับไฟฟาสงเสริมความเจริญกาวหนาของชีวิต
เมื่อพลเมืองเพิ่มมากและเร็ว ก็ตองเพิ่มน้ำและไฟฟา
ใหทันความตองการของพลเมือง... *
* อางอิง การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย//"เขือ่ นของพอ"เขือ่ นภูมพิ ล//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
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ภาค

๓

"เขื่อนภูมิพล"
อดีต ปจจุบนั สอู นาคต

๑๔๗

I อธิบายการทำงานของเขือ่ นภูมพิ ลจากแบบจำลอง
I รูปภาพเขือ่ นภูมพิ ลมองจากทางดานทายน้ำ
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"ไฟฟาพลังน้ำ"

กับพัฒนาการกิจการไฟฟาประเทศไทย

ศักราชใหม
สิง่ ทีต่ ามมาหลังจากมีเขือ่ นภูมพิ ลคือ การวางรากฐานโครงสรางระบบ
พลังงานของประเทศครัง้ ใหญ ทัง้ นีเ้ งือ่ นไขหนึง่ ของการกเู งินจากธนาคารโลก
(World Bank) คือ วางระบบบริหารเขื่อนใหมีกำไร ซึ่งหมายถึงการกอตั้ง
หนวยงานใหมขนึ้ มาดูแลกิจการของเขือ่ นโดยเฉพาะ
การไฟฟายันฮี (กฟย.) คือ หนวยงานทีเ่ กิดขึน้ ตามเงือ่ นไขดังกลาว
ภารกิจของ กฟย. ระยะแรก คือจายกระแสไฟฟาที่ผลิตไดจากเขื่อน
ภูมิพลใหแกจังหวัดตาง ๆ ในภาคกลางและภาคเหนือ โดยในชวงที่เขื่อน
ภูมิพลเริ่มผลิตไฟฟานั้น กำลังการผลิตของเขื่อนสามารถเสริมความมั่นคง
ดานพลังงานไดมากเพียงใด ดูไดจากกำลังการผลิตไฟฟาที่คำนวณเมื่อ
ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟาครบตามจำนวน ๘ เครื่องที่วางแผนไวเทากับ
๕๖๐,๐๐๐ กิโลวัตต หรือคิดเปนพลังงานไฟฟา ไดถงึ ๒,๒๓๐ ลานกิโลวัตต
- ชั่วโมงตอป ขณะทีก่ รุงเทพฯ และธนบุรใี นขณะนัน้ ใชพลังงานไฟฟาเพียง
๓๕๐ ลานกิโลวัตต - ชัว่ โมง
๑๔๙

ผลิตไฟฟาดวยไมฟน
ถานหิน แกลบ และน้ำมัน
รจู กั กันในนาม

"โรงไฟฟาวัดเลียบ"

โครงขายสายสงไฟฟาทีเ่ กิดขึน้ จากการสรางเขือ่ นภูมพิ ลและหนวยผลิตไฟฟาอืน่ ๆ ในชวงนี้ ยังเปนจุดเริม่ ตน
ของการวางโครงขายสายไฟฟาระดับชาติ (National Grid) โดยเริม่ จากสายไฟฟาแรงสูงยาวกวา ๒,๘๐๐ กิโลเมตร
สงไฟฟาระหวางตัวเขือ่ นภูมพิ ลกับจังหวัดในภาคเหนือและภาคกลาง
มีขอ มูลวา ปแรกทีเ่ ขือ่ นภูมพิ ลเริม่ จายไฟ การไฟฟายันฮีและการไฟฟานครหลวง ลดราคาคาไฟฟาใหประชาชน
ไดราวรอยละ ๘ ชดเชยคาไฟฟาจากการใชเชือ้ เพลิงประเภทอืน่ ไดปล ะ ๕๐๐ ลานบาท โดยปแรกเขือ่ นภูมพิ ลสง
ไฟฟาเขาระบบไดทงั้ หมด ๑.๔ แสนกิโลวัตต สามารถจายไฟฟาใหกบั ๑๗ จังหวัดทัว่ ประเทศอยางสม่ำเสมอ
เขือ่ นภูมพิ ล ถือเปนการเปดศักราชใหมของ "การผลิตไฟฟาพลังน้ำ" ของประเทศ ดวยกอนหนานีท้ รัพยากร
ทีถ่ กู นำมาผลิตพลังงานไฟฟาในประเทศ สวนมากมาจากเชือ้ เพลิงฟอสซิล เชน น้ำมันเตา ถานหิน ฯลฯ ยิง่ ถายอน
กลับไป จะพบวากิจการดานไฟฟาของประเทศไทยนัน้ มากาวกระโดดในยุคของเขือ่ นภูมพิ ลนีเ้ อง
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ยอนรอยกิจการไฟฟา
เริม่ ตัง้ แตมกี ารนำเขาเครือ่ งกำเนิดไฟฟาสองเครือ่ งจากอังกฤษมาจายกระแสไฟฟาใหกบั
พระที่ นั่ ง จั ก รี ม หาปราสาท เมื่ อ วั น ที่ ๒๐ กั น ยายน พ.ศ. ๒๔๒๗ ซึ่ ง เป น วั น เฉลิ ม
พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ อยางไรก็ตาม
พืน้ ทีส่ ว นมากในพระนครยังคงตกอยใู นความมืดมิด
พ.ศ. ๒๔๔๐ จึงมีผกู อ ตัง้ บริษทั ผลิตไฟฟาขึน้ โดยหลวงพินจิ จักรภัณฑ (แฉลม) รวมกับ
ชาวอเมริกนั กอตัง้ บริษทั The Bangkok Electric Light Syndicate ผลิตและจำหนายไฟฟา
ในเขตพระนคร ตอมาโอนกิจการบริษทั ใหกบั ออก เวสเตนโฮลซ (Mr. Aage Westenholz)
ชาวเด็นมารก ผบู ริหาร บริษทั ไฟฟาสยาม จำกัด (The Siam Electricity Co., Ltd.) ซึง่ มี
ทีท่ ำการบนทีด่ นิ วัดราชบูรณะราชวรวิหาร (วัดเลียบ) ผลิตไฟฟาไมฟน ถานหิน แกลบ และ
น้ำมัน รจู กั กันในนาม "โรงไฟฟาวัดเลียบ"
ตอมาใน พ.ศ. ๒๔๕๕ รัชกาลที่ ๖ โปรดเกลาฯ ใหสรางกิจการประปาและไฟฟา จึงมี
การกอสราง "โรงไฟฟาสามเสน" ประกอบกิจการผลิตไฟฟาในนาม "การไฟฟาหลวงสามเสน"
ตอมาคือกองไฟฟาหลวงสามเสน ในเวลานั้นพระนครจึงมีโรงไฟฟาสองแหงนี้แบงพื้นที่
รับผิดชอบจายกระแสไฟฟา คือ โรงไฟฟาวัดเลียบรับผิดชอบ จายกระแสไฟฟาใหพนื้ ทีพ่ ระนคร
บริเวณใตคลองบางลำภู คลองบางกอกนอยลงไป สวนทางเหนือของคลองขึน้ ไป เปนความ
รับผิดชอบของกองไฟฟาหลวงสามเสน
สวนกิจการไฟฟานอกพระนคร มีการตัง้ "แผนกไฟฟา" ภายใตกระทรวงมหาดไทย สำรวจ
และสรางโรงไฟฟาตามพื้นที่ที่เห็นสมควร โดยรัฐบาลใหสัมปทานกับเอกชน และบางแหง
มอบใหสขุ าภิบาลจัดซือ้ เครือ่ งกำเนิดไฟฟามาดำเนินการจายไฟฟาเอง
๑๕๑

I โรงไฟฟาสามเสนถือกำเนิดขึน้ จากพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยหู วั รัชกาลที่ ๖ I โรงไฟฟาภายใตการดำเนินการของบริษทั ไฟฟาไทยคอรปอเรชัน่ จำกัด
โปรดเกลาให เจาพระยายมราช (ปน สุขมุ ) เสนาบดีกระทรวงนครบาล
มีทที่ ำการและโรงจักรอยวู ดั ราชบูรณะ (วัดเลียบ)
และผบู งั คับบัญชากรมสุขาภิบาลในเวลานัน้ ดำเนินการจัดสรางใน พ.ศ. ๒๔๕๖
ซึง่ ปจจุบนั เปนทีท่ ำการของการไฟฟานครหลวง (วัดเลียบ)
และเริม่ จำหนายกระแสไฟฟาใน พ.ศ. ๒๔๕๗ โดยใชชอื่ วา "การไฟฟาหลวงสามเสน"
กอนจะเปลีย่ นชือ่ เปน "กองไฟฟาหลวงสามเสน" ในเวลาตอมา
I สนัยนัน้ คนกรุงเทพใชไฟจากทีน่ .ี่ ..
โรงไฟฟาวัดเลียบ
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I โรงไฟฟาไอน้ำพระนครเหนือทีบ่ างกรวย
จังหวัดนนทบุรี กรมชลประทานเปนผวู างแผน
และชวยดูแลกอสรางใหจนเสร็จ

I โรงไฟฟาแมเมาะ จังหวัดลำปาง

๑๕๓

กิ จ การไฟฟ า ของไทยพั ฒ นาไปในลั ก ษณะนี้ จ นหลั ง การเปลี่ ย นแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕
การจายกระแสไฟฟาครอบคลุมตามหัวเมืองสำคัญมากขึน้ เชน ปราจีนบุรี ภูเก็ต นครนายก ชลบุรี จันทบุรี
เชียงใหม กอนทีใ่ น พ.ศ. ๒๔๗๗ แผนกไฟฟา กระทรวงมหาดไทย จะไดรบั การยกฐานะเปน "กองไฟฟา"
สังกัดกรมโยธาเทศบาล กระทรวงมหาดไทย
จนถึงชวงสงครามโลกครัง้ ที่ ๒ โรงไฟฟาในทีต่ า งๆ ถูกเครือ่ งบินฝายสัมพันธมิตรทิง้ ระเบิดทำลายจนได
รับความเสียหาย มีเพียงโรงไฟฟาวัดเลียบเทานั้นที่กูระบบกลับมาจายไฟฟาไดอีกครั้งหลังปดไปสองเดือน
เมื่อสงครามจบ ปญหาที่ตามมาคือ การขาดแคลนกระแสไฟฟา ทำใหรัฐบาลหลังสงครามตองมอบหมายให
กรมชลประทานเริม่ สำรวจความเปนไปไดในการผลิตไฟฟาจากพลังน้ำ และมอบใหกรมทรัพยากรธรณีสำรวจ
ทรัพยากรถานหินซึง่ มีศกั ยภาพทำเปนเชือ้ เพลิงผลิตไฟฟา
ในพระนคร โรงไฟฟาวัดเลียบหมดอายุสมั ปทาน รัฐบาลจึงกอตัง้ "การไฟฟากรุงเทพฯ" เพือ่ ดำเนินกิจการ
ผลิตไฟฟาปอนชาวพระนครตอ และตัง้ "คณะกรรมการพิจารณาสรางโรงไฟฟาทัว่ ราชอาณาจักร" ขึน้ มา
ทำหนาที่กำหนดนโยบายการจัดหาพลังงานของประเทศ จนกระทั่งเกิดโครงการเขื่อนยันฮีที่รัฐบาลไทย
ตองกูเงินจากธนาคารโลกมาดำเนินโครงการ
เมือ่ เริม่ กอสรางเขือ่ นภูมพิ ลทีอ่ ำเภอสามเงา จังหวัดตาก ผลทีต่ ามมาคือในพืน้ ทีก่ อ สรางเกิดความตองการ
กระแสไฟฟาเพื่อนำไปใชกับเครื่องจักรหนักจำนวนมาก จึงเกิดกิจการตอเนื่องขึ้นคือ "การลิกไนต" (กลน.)
ทีท่ ำหนาทีผ่ ลิตไฟฟาจากถานหินซึง่ คนพบแหลงขนาดใหญทอี่ ำเภอแมเมาะ จังหวัดลำปาง
"โรงจักรแมเมาะ" โรงไฟฟาถานหินกำลังผลิต ๑๓ เมกะวัตต สรางขึน้ ทีล่ ำปางใน พ.ศ. ๒๕๐๓ จากนัน้ มี
การสรางสายสงไฟฟาขนาด ๖๙ กิโลโวลต (KV) เขาสตู วั จังหวัด ถือเปนสายไฟฟาแรงดันสูงสายแรกของประเทศ
ไทย สายไฟฟานีว้ างไปยังจังหวัดตากเชือ่ มถึงหัวงานเขือ่ นภูมพิ ล ทัง้ ยังวางสายไปจนถึงจังหวัดลำพูนและจังหวัด
เชียงใหม
เมื่อมีการจายกระแสไฟอยางเปนเรื่องเปนราวในพื้นที่ตางจังหวัดเชนนี้ จึงตองกอตั้ง "องคการไฟฟา
สวนภูมภิ าค" (ตอมาคือ "การไฟฟาสวนภูมภิ าค"-กฟภ.) ใน พ.ศ. ๒๕๐๓ เพือ่ รับผิดชอบหนาทีจ่ า ยไฟฟา
ใหประชาชนในพืน้ ทีน่ อกเขตการไฟฟานครหลวง (กฟน.) ซึง่ กอตัง้ ใน พ.ศ. ๒๕๐๑ โดยการไฟฟานครหลวงขณะนัน้
เปนการรวมกิจการของ กองไฟฟาหลวงสามเสนและการไฟฟากรุงเทพฯ เขาดวยกัน
๑๕๔
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กิจการตอเนื่องอีกกิจการหนึ่งคือ "การไฟฟาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" (กฟอน.) ที่กอตั้งใน
พ.ศ. ๒๕๐๕ เพือ่ ทำหนาทีก่ อ สรางโรงไฟฟาพลังน้ำและจายไฟฟาใหจงั หวัดในภาคอีสาน โดยมีการสราง
เขือ่ นอุบลรัตน จังหวัดขอนแกน และเขือ่ นน้ำพุง จังหวัดสกลนคร ในภาคใตกอ ตัง้ "การลิกไนต" (กลน.)
ทีเ่ ปดเหมืองถานหินลิกไนตทจี่ งั หวัดกระบี่ และกอสรางโรงไฟฟาถานหินจนสามารถเดินเครือ่ งจายไฟฟา
ไดใน พ.ศ. ๒๕๐๗ เชือ่ มสายสงจากกระบีไ่ ปยัง ๗ จังหวัดในภาคใต (ยุตกิ ารทำงานเมือ่ พ.ศ. ๒๕๓๘)
นอกจากนี้ยังมี "การพลังงานแหงชาติ" ที่กอตั้งขึ้นเพื่อรับผิดชอบการกอสรางโรงไฟฟาพลังน้ำ
ขนาดเล็กโดยเฉพาะอีกหนวยงานหนึง่
การสรางเขือ่ นภูมพิ ลจึงเปรียบเสมือนจุดเริม่ ตนของการพัฒนากิจการไฟฟาทีน่ ำมาซึง่ การพัฒนาใน
ดานตาง ๆ อยางตอเนือ่ ง ทัง้ การพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี รวมไปถึงการพัฒนาองคกรและการบริหาร
ทีท่ ำใหสงั คมไทยเจริญขึน้ อยางทีไ่ มเคยมีมากอน
๑๕๕

จากการไฟฟายันฮีถงึ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
"การไฟฟายันฮี" นอกจากรับผิดชอบการดูแลเขือ่ นภูมพิ ลแลว ตอมายังรับผิดชอบ
กอสรางและบริหารโรงไฟฟาพลังความรอน (ไอน้ำ) กำลังผลิต ๗๕ เมกะวัตต ทีอ่ ำเภอ
บางกรวย จังหวัดนนทบุรี ทีร่ จู กั กันในชือ่ "โรงไฟฟาพระนครเหนือ" เพือ่ ทำหนาที่
ประกันความมั่นคงเรื่องไฟฟายามเขื่อนภูมิพลมีปญหา โดยโรงไฟฟาพระนครเหนือ
เปนโรงไฟฟาพลังไอน้ำ ผลิตไฟฟาได ๒.๒๕ แสนกิโลวัตต เริม่ จายไฟในเดือนมีนาคม
พ.ศ. ๒๕๐๔
การทำงานของโรงไฟฟาพลังน้ำที่เขื่อนภูมิพลกับโรงไฟฟาพระนครเหนือนั้น
สงผลกับเมืองหลวงเพียงใด คุณหญิงชัชนี จาติกวณิช ภริยานายเกษม จาติกวณิช
อดีตผวู า การ กฟผ. (พ.ศ. ๒๕๑๒ - พ.ศ. ๒๕๓๖) ซึง่ เคยเปนอดีตผวู า การไฟฟายันฮี
คนที่ ๒ เคยทำงานทีเ่ ขือ่ นภูมพิ ลและดูแลโรงไฟฟาพระนครเหนือ เลาวากระแสไฟฟา
จากสองทีน่ จี้ ะมีลกั ษณะเฉพาะเวลาเกิดขัดของ
"สมัยกอนไฟดับบอย จึงมีการติดตามงานอยางตอเนือ่ ง...คุณเกษม
บอกฉันวา ถาไฟฟาดับพรึบ แสดงวาเกิดจากระบบผลิตไฟฟาของการไฟฟา
ยันฮีทบี่ างกรวย แตถา กะพริบ ๆ กอนดับ นัน้ มาจากระบบการไฟฟาสวน
ภูมภิ าค(รวมเขือ่ นภูมพิ ล) ทุกครัง้ ทีไ่ ฟดับทุกคนจะตองไปชวยกันทีห่ นางาน
กลางคืนบางคนยังนงุ กางเกงแพรไปทีโ่ รงไฟฟาบางกรวยเพราะรีบดวน
ใสกางเกงสวมทับกางเกงแพรไปก็มี การไปทำงานกันทีโ่ รงไฟฟาสมัยนัน้
ตองนำขาวใสปน โตไปกิน เพราะเมือ่ กอนทีน่ นั่ ไมมอี ะไรขาย"
คำอธิบายนีแ้ สดงใหเห็นชัดเจนวาระบบพลังงานไฟฟาของสองโรงไฟฟาสัมพันธกนั
อยางเห็นไดชดั และถือวาเปนยุคทีค่ วามมัน่ คงทางดานพลังงานของประเทศนัน้ สวนหนึง่
ฝากเอาไวกับโรงไฟฟาพลังน้ำ

๑๕๖
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การไฟฟายันฮี ยังขยายขอบเขตไปรับผิดชอบโรงไฟฟาประจำเขื่อนอื่น ๆ
เชน เขือ่ นแมงดั สมบูรณชล จังหวัดเชียงใหม ทีผ่ ลิตไฟฟาได ๙ เมกะวัตต โดยได
ทดลองติดตัง้ เครือ่ งกำเนิดไฟฟาขนาดเล็กเพือ่ ใชน้ำทีถ่ กู ระบายโดยเปลาประโยชน
บางสวนมาผลิตไฟฟานอกเหนือจากน้ำทีไ่ หลผานกังหันกำเนิดไฟฟา ๒ เครือ่ งเดิม
ทำใหไดกำลังผลิตทัง้ หมด ๔๐๐ กิโลวัตต ไดไฟฟาปละลานหนวย นอกจากนีย้ งั ติด
ตัง้ ระบบควบคุมระยะไกลโดยความรวมมือจาก HEPCO ผผู ลิตไฟฟาจากญีป่ นุ ที่
เขือ่ นแมงดั และโรงไฟฟาบานขุนกลาง โรงไฟฟาบานยาง เพือ่ ใหทำงานสอดคลอง
ประสานกันอยางเหมาะสม
โรงไฟฟ า บ า นยาง จั ง หวั ด เชี ย งใหม เป น โรงไฟฟ า ขนาดเล็ ก ตามแนว
พระราชดำริแหงแรกของไทย ติดตัง้ เครือ่ งกำเนิดไฟฟา ๑๒.๕ กิโลวัตต ๑ เครือ่ ง
จายไฟใหโรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) และประชาชนทีอ่ ยใู กลเคียง (ตอมาโรงไฟฟา
แหงนี้ เสียหายจากพายุชางสารใน พ.ศ. ๒๕๔๙ กฟผ. จึงปรับปรุงโรงไฟฟานี้
เปนพิพิธภัณฑมีชีวิต คือเดินเครื่องจายกระแสไฟฟาและนำเสนอนิทรรศการใน
โรงไฟฟาไปพรอมกัน)
ใน พ.ศ. ๒๕๑๒ มีการรวมการไฟฟายันฮีและการลิกไนต หนวยงานภายใต
กรมชลประทาน ไปรวมกับการไฟฟาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจัดตัง้ เปนองคกร
ขึน้ ใหมในชือ่ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) มีฐานะเปนรัฐวิสาหกิจ
บริหารงานเปนอิสระจากรัฐบาล มีภารกิจจัดหาเชือ้ เพลิงและผลิตไฟฟา
ในชวงที่ กฟผ. ถือกำเนิดนีเ้ องทีเ่ ขือ่ นภูมพิ ลติดตัง้ เครือ่ งกำเนิดไฟฟาตัวที่ ๖

ใน พ.ศ. ๒๕๑๒
มีการรวมการไฟฟายันฮี
และการลิกไนต
หนวยงานภายใต

กรมชลประทาน

ไปรวมกับการไฟฟาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
จัดตั้งเปนองคกรขึ้นใหมในชื่อ
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)

๑๕๗

ความเปลีย่ นแปลง
คุณวีระวัฒน ชลายน อดีตผวู า การการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย คนที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๔๐ - พ.ศ. ๒๕๔๓
เลาวา การทำงานในชวงทศวรรษแรก ๆ ของบุคลากรที่ดูแลเขื่อนภูมิพลนั้นนาสนใจ ดวยเปนเครื่อง
กำเนิดไฟฟาพลังน้ำขนาด ๗๐ เมกะวัตต ซึง่ ใหญทสี่ ดุ เทาทีม่ ใี นยุคนัน้
"ตัวกังหันผลิตไฟฟาซือ้ จากญีป่ นุ เครือ่ งกำเนิดไฟฟาซือ้ จากเยอรมนี การดูแลเครือ่ ง
เหลานีเ้ ปนการทำงานแบบ on the job training คือปฏิบตั งิ านพรอมเรียนรไู ปดวย"
นัน่ หมายถึงบุคลากร กฟผ. ตองลองผิดลองถูกหาประสบการณดว ยตัวเองในสนามการทำงานจริง
นอกเหนือจาก กฟผ. ที่มีเขื่อนภูมิพลเปนเรือธงในการผลิตไฟฟา การผลิตไฟฟาในพื้นที่อื่น ๆ
ทั้งประเทศมีการใหสัมปทานผลิตไฟฟากับผูผลิตเอกชนอยู ๗๐ ราย สวน กฟภ. มีโรงไฟฟาที่ใช
เชือ้ เพลิงน้ำมันดีเซลขนาดเล็กภายใตการดูแลราว ๓๕๐ แหงทัว่ ประเทศ
ตอมา กฟผ. ยังติดตั้งเครื่องผลิตไฟฟากังหันแกสเพิ่มเติมที่บางกะป บางกอกนอย (กรุงเทพฯ)
และพระนครใต (สมุทรปราการ) แตดวยความตองการพลังงานไฟฟายังคงเพิ่มตามอัตราการเติบโต
ทางเศรษฐกิจทีเ่ พิม่ สูงในทศวรรษที่ ๒๕๑๐ กฟผ. จึงตองจัดหาแหลงเชือ้ เพลิง สรางโรงไฟฟาเพิม่ เติม
วางแผนสรางโรงไฟฟาใหม และกลับไปพัฒนาแหลงผลิตไฟฟาเดิม เชน ขยายหนวยผลิตไฟฟาทีโ่ รงไฟฟา
แมเมาะ จังหวัดลำปาง สรางโรงไฟฟาพลังน้ำทีเ่ ขือ่ นสิรกิ ติ ิ์ จังหวัดอุตรดิตถ เขือ่ นศรีนครินทร จังหวัด
กาญจนบุรี และเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา สวนโรงไฟฟาแหงอื่นนั้นสวนมากยังคงใชน้ำมันเตาเปน
เชือ้ เพลิงหลัก
ทวาตัง้ แต พ.ศ. ๒๕๑๔ - พ.ศ. ๒๕๒๕ ราคาน้ำมันโลกเพิม่ ขึน้ กวา ๑๐ เทา คือจากลิตรละ ๔๐ สตางค
เปนลิตรละ ๔ บาท สงผลโดยตรงกับตนทุนการผลิตไฟฟา เนือ่ งจากในเวลานัน้ ใชน้ำมันเตาผลิตไฟฟา
คิดเปนสัดสวนถึงรอยละ ๗๐
๑๕๘
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ในความเปนจริงการเปลีย่ นแปลงนีด้ ำเนิน
มาพักหนึง่ แลวทัว่ โลก ไฟฟาพลังน้ำถึงแมจะเปน
พลังงานสะอาดแตกไ็ มอาจครอบคลุมความตอง
การพลังงานไฟฟาทีเ่ ติบโตขึน้ อยางรวดเร็วตาม
พัฒนาการทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา
ไดทนั สวนเชือ้ เพลิงฟอสซิลอยางน้ำมันนัน้ ก็มี
ราคาเพิม่ ขึน้ เรือ่ ย ๆ เนือ่ งจากเปนทรัพยากรที่
ใชแลวหมดไป ทั้งยังตองการการลงทุนในการ
สำรวจและผลิตจำนวนมาก
แตตอนนั้นเองก็เกิดการคนพบกาซธรรมชาติในอาวไทย กลายเปนทางออกอันสดใสของการแกปญหาเรื่อง
น้ำมันเตามีราคาแพง จนมีคำกลาวติดปากวาตอไปไทยจะ "โชติชวงชัชวาล" ดั่งการใชกาซธรรมชาติเผาไหมใน
การผลิตไฟฟา
เมือ่ คนพบกาซธรรมชาติ กฟผ. ไดเปนผรู เิ ริม่ รับซือ้ กาซทัง้ หมดทีข่ ดุ ไดในอาวไทยจาก ปตท. โดยสงมาผลิตไฟฟา
ทีโ่ รงไฟฟากังหันกาซบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา นอกจากนีย้ งั ปรับปรุงโรงไฟฟาพระนครใตใหใชกา ซธรรมชาติ
เปนเชือ้ เพลิงผลิตไฟฟา และสรางโรงไฟฟากาซธรรมชาติทรี่ ะยองเพือ่ เพิม่ เติมศักยภาพการผลิตไฟฟาจากกาซธรรมชาติ
ตอมายังคนพบแหลงกาซธรรมชาติที่แหลงน้ำพอง จังหวัดขอนแกน พบแหลงน้ำมันและกาซธรรมชาติที่
ลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ทำใหมีการกอสรางโรงไฟฟาที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงเพิ่มมากขึ้น
กฟผ. ยังเพิ่มการผลิตไฟฟาจากแหลงถานหินแมเมาะ จังหวัดลำปาง เพิ่มเครื่องกำเนิดไฟฟาจาก ๒ เปน
๑๓ เครือ่ ง สรางเขือ่ นเขาแหลม จังหวัดกาญจนบุรี เพิม่ ศักยภาพแหลงผลิตไฟฟาเดิมทีเ่ ขือ่ นแมงดั จังหวัดเชียงใหม
เขือ่ นรัชชประภา จังหวัดสุราษฎรธานี
ทศวรรษที่ ๒๕๒๐ - ๒๕๓๐ เชือ้ เพลิงหลักในการผลิตไฟฟาจึงคอย ๆ เปลีย่ นจากน้ำมันเตาและโรงไฟฟาพลัง
น้ำมาเปนกาซธรรมชาติ
๑๕๙

เมือ่ การ

สรางเขือ่ นใหมยากลำบาก

กฟผ. จึงพยายามพัฒนาศักยภาพ

การผลิตไฟฟาในเขื่อนที่มีอยู
ปรับปรุงศักยภาพการผลิตไฟฟา
แมจะมีกาซธรรมชาติเขามาทดแทนน้ำมันเตา โรงไฟฟาพลังน้ำเขื่อนภูมิพลก็ยังคงทำหนาที่ใน
ฐานะแหลงผลิตไฟฟาทีจ่ ะชวยลดการพึง่ พาเชือ้ เพลิงฟอสซิล
ขณะทีเ่ ปาหมายของ กฟผ. ในการสรางโรงไฟฟาในระยะถัดมานัน้ การสรางเขือ่ นเปนโครงการ
ทีท่ ำไดยากขึน้ เนือ่ งจากมีคา ใชจา ยการกอสรางสูง สรางผลกระทบดานสิง่ แวดลอม โดยเฉพาะการกัก
เก็บน้ำทีต่ อ งทวมทำลายทรัพยากรปาไมจำนวนมาก นอกจากนีย้ งั ตองคำนึงถึงความคมุ คาเมือ่ เทียบกับ
ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังการสรางเขือ่ นอีกดวย
เมือ่ การสรางเขือ่ นใหมยากลำบาก กฟผ. จึงพยายามพัฒนาศักยภาพการผลิตไฟฟาในเขือ่ นทีม่ อี ยู
เชน ติดตัง้ เครือ่ งกำเนิดไฟฟาแบบสูบกลับทีเ่ ขือ่ นศรีนครินทร จังหวัดกาญจนบุรี และเขือ่ นลำตะคอง
จังหวัดนครราชสีมา ทำใหการใชน้ำคมุ คามากขึน้
ตลอดระยะเวลานี้ เขือ่ นภูมพิ ลไดรบั การปรับปรุงศักยภาพผลิตไฟฟามาตลอด ไมวา จะเปนการติด
ตัง้ เครือ่ งกำเนิดไฟฟาจนครบ ๘ ตัวตามทีอ่ อกแบบไวตงั้ แตตน โดยระหวาง พ.ศ. ๒๕๐๗ - พ.ศ. ๒๕๑๒
ติดตัง้ เครือ่ งกำเนิดไฟฟาตัวที่ ๑ - ๖ พ.ศ. ๒๕๒๓ - พ.ศ. ๒๕๒๕ ติดตัง้ เครือ่ งกำเนิดไฟฟาตัวที่ ๗
พ.ศ. ๒๕๓๕ - พ.ศ. ๒๕๓๙ ติดตัง้ เครือ่ งกำเนิดไฟฟาตัวที่ ๘ ซึง่ เปน "เครือ่ งกำเนิดไฟฟาแบบสูบกลับ"
ภายหลังการปรับปรุงเครือ่ งกำเนิดไฟฟาทัง้ หมดทำใหกำลังผลิตรวมลาสุดอยทู ี่ ๗๗๙.๒ เมกะวัตต

๑๖๐
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พลังน้ำแบบสูบกลับ
เครื่องกำเนิดไฟฟาพลังน้ำแบบสูบกลับของเขื่อนภูมิพลนั้น
ทำงานในสองลักษณะ ลักษณะแรกเหมือนเครือ่ งกำเนิดไฟฟาพลัง
น้ำในเขือ่ นภูมพิ ลเครือ่ งอืน่ คือปลอยใหกระแสน้ำไหลผานกังหัน
หมุนเครื่องกำเนิดไฟฟาแลวสงกระแสไฟฟาเขาสูระบบ ระบบนี้
ทำงานในชวงทีม่ คี วามตองการกระแสไฟฟามากและมีการปลอย
น้ำจากอางเก็บน้ำจำนวนมากใหไหลผานกังหันของเครือ่ งกำเนิด
ไฟฟา
ลักษณะทีส่ อง ระบบสูบกลับจะสูบน้ำทีป่ ลอยลงไปทายเขือ่ น
กลับขึ้นมาในอางเก็บน้ำอีกครั้ง เพื่อกักไวหมุนกังหันผลิตไฟฟา
ในระยะตอไป โดยใชพลังงานจากโรงไฟฟาแหงอืน่ ในชวงทีค่ วาม
ตองการใชไฟฟาต่ำ นับเปนการใชทรัพยากรน้ำอยางคุมคาและ
ดึงกระแสไฟฟาในชวงทีม่ กี ารใชงานนอยมาใชไมใหสญ
ู ไปโดยเปลา
ประโยชน
การติดตั้งระบบสูบกลับสงผลใหตองสราง "เขื่อนแมปง
ตอนลาง" แลวเสร็จใน พ.ศ. ๒๕๓๙ อันเปนปเดียวกับทีเ่ ริม่ เดิน
เครือ่ งกำเนิดไฟฟาเครือ่ งที่ ๘ เขือ่ นแมปง ตอนลางทำหนาทีก่ กั น้ำ
ใหไดมากพอทีจ่ ะสูบกลับขึน้ ไปเหนือเขือ่ นภูมพิ ลอีกครัง้ โดยสราง
อยหู า งทายเขือ่ นภูมพิ ลไป ๕ กิโลเมตร กักน้ำได ๔.๗ ลานลูกบาศก
เมตร และเครือ่ งกำเนิดไฟฟาเครือ่ งที่ ๘ จะสูบน้ำกลับไดมากทีส่ ดุ
๓.๕ ลานลูกบาศกเมตร

๑๖๑

I เขือ่ นแมปง ตอนลาง ถูกออกแบบใหมบี านประตูระบายน้ำเปดปด สรางกัน้ ลำน้ำปง
ทางทายเขือ่ นภูมพิ ล เพือ่ ใชกกั เก็บน้ำแลวสูบกลับไปใชผลิตไฟฟาอีกครัง้

๑๖๒
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ความตองการไฟฟาทีเ่ พิม่ ขึน้ เรือ่ ย ๆ
ถึงตอนนี้ ระบบสายสงไฟฟาแรงสูงทีร่ เิ ริม่ มาพรอมการสรางเขือ่ นภูมพิ ลก็ไดรบั การขยายใหเชือ่ มกัน
ทัง้ ประเทศดวยสายไฟขนาด ๑๑๕ กิโลโวลต ๒๓๐ กิโลโวลต โดยเฉพาะสายไฟฟาขนาด ๕๐๐ กิโลโวลต
เปนสายสงแรงดันสูงที่สุดที่ใชเชื่อมระหวางโรงไฟฟาแมเมาะ-ลำปาง-กรุงเทพฯ เปนระยะทาง ๕๕๐
กิโลเมตร สรางแลวเสร็จใน พ.ศ. ๒๕๒๕ สาย ๕๐๐ กิโลโวลตนี้ ตอมายังขยายไปทัว่ ประเทศและเชือ่ มกับ
ระบบไฟฟาประเทศเพือ่ นบานคือ ลาว บริเวณจังหวัดหนองคาย นครพนม มุกดาหาร และอุบลราชธานี
เชือ่ มกับมาเลเซียทีอ่ ำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
ทวาความตองการใชไฟฟาก็ยงั เพิม่ ขึน้ เรือ่ ย ๆ อีกทัง้ ตัง้ แตตน ทศวรรษ ๒๕๓๐ เปนตนมา โครงการ
สรางเขือ่ นในประเทศแทบทุกโครงการถูกตอตาน ขณะทีก่ ารหันไปหาแหลงพลังงานอยางกาซธรรมชาติ
ก็ลำบากขึน้ เรือ่ ย ๆ เนือ่ งจากแหลงกาซในอาวไทยนัน้ ลดลงและมีแนวโนมจะหมดไปในอนาคต
อยางไรก็ตาม การเติบโตทางเศรษฐกิจในทศวรรษ ๒๕๓๐ ทำใหปริมาณสำรองไฟฟาลดต่ำลง
ทำให กฟผ. ตองวางแผนสรางโรงไฟฟาใหมเพิม่ ขึน้ โดยอาศัยกาซธรรมชาติเปนเชือ้ เพลิง นอกเหนือจาก
การปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟาพลังน้ำทีม่ อี ยเู ดิม
รวมทัง้ คือการสรางโรงไฟฟาราชบุรเี พือ่ นำเขากาซธรรมชาติจากพมา
ในภาพรวม กำลังผลิตไฟฟาของไทยนัน้ สูงเกิน ๑๐,๐๐๐ เมกะวัตตตงั้ แต พ.ศ. ๒๕๓๕ อยางไรก็ตาม
อัตราการเติบโตนี้ลดลงใน พ.ศ. ๒๕๔๐ เนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจ ภายหลังเมื่อเศรษฐกิจเริ่มฟน
ความตองการไฟฟาก็กลับมาเพิม่ ขึน้ อีกแมจะไมไดเพิม่ ในอัตรารวดเร็วเหมือนในทศวรรษ ๒๕๓๐ ก็ตาม
ตลอดทศวรรษ ๒๕๕๐ ทีผ่ า นมา เขือ่ นภูมพิ ลยังคงทำหนาทีแ่ หลงไฟฟาพลังน้ำทีเ่ สริมความมัน่ คง
ของระบบไฟฟา โดยเฉพาะในเวลาที่การสงกาซธรรมชาติจากพมาและอาวไทยสะดุดจากการปดซอม
แทนเจาะกลางทะเล
ถึงขณะนี้เขื่อนภูมิพลยังคงทำหนาที่ผลิตพลังงานไฟฟา ระบายนํ้าเพื่อกิจกรรมการชลประทาน
ทัง้ ในฤดูฝนและฤดูแลง และการเก็บกักนํา้ เพือ่ บรรเทาอุทกภัย อยางเขมแข็งไมเปลีย่ นแปลง
๑๖๓
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การชลประทาน
และการบริหารจัดการน้ำ
การชลประทาน
การเก็บกักน้ำในเขือ่ นภูมพิ ลเริม่ ตนขึน้ ตัง้ แต พ.ศ. ๒๕๐๕ และเมือ่ เขือ่ นเปดใชงานอยางเปนทางการใน พ.ศ. ๒๕๐๗ นัน้
ปริมาณน้ำในเขือ่ นภูมพิ ลทีก่ กั เก็บไวกม็ ถี งึ ๗,๑๘๐ ลานลูกบาศกเมตร จากความจุสงู สุด ๑๓,๔๖๒ ลานลูกบาศกเมตร
เขื่อนภูมิพลไดรับการกำหนดวาจะสามารถเก็บกักน้ำใชการได ๙,๖๖๒ ลานลูกบาศกเมตร (มีน้ำตายกนเขื่อน - dead
storage ที่ ๓,๘๐๐ ลานลูกบาศกเมตร) และเพิม่ ผลผลิตตอไรในนาขาวจาก ๑๐๐-๒๕๐ กิโลกรัมเปน ๓๕๐ กิโลกรัมตอไร ในฤดู
ฝนสามารถสงน้ำใหแกเกษตรกรในลุมน้ำปงที่ทำนาปครอบคลุมพื้นที่ ๑.๕ ลานไร ทำใหไดขาวเปลือกอยางนอย ๖ แสนตัน
คิดเปนมูลคา ๕๐๐ ลานบาท มูลคานีค้ ำนวณจากราคาขาวในสมัยทศวรรษ ๒๕๐๐ ซึง่ มีราคาตันละ ๘๐๐ บาท สวนในฤดูแลง
สามารถทำนาปรังไดราว ๕ แสนไร สรางผลผลิตไดมากกวาปรกติราว ๕ แสนตัน
ทีส่ ำคัญ เขือ่ นภูมพิ ลถือเปนหนึง่ ในเครือ่ งมือการบริหารจัดการน้ำในลมุ น้ำภาคเหนือและภาคกลางของประเทศไทยรวมกับ
เขื่อนสิริกิติ และเขื่อนอื่น ๆ โดยเฉพาะเขื่อนเจาพระยา เปนเขื่อนทดนํ้าขนาดใหญ ซึ่งทำหนาที่ชะลอน้ำในแมน้ำเจาพระยา
กอนลงไปยังทงุ ราบภาคกลาง และแจกจายน้ำไปยังพืน้ ทีเ่ กษตรประมาณ ๒ ลานไร
เขือ่ นเจาพระยาตัง้ ปดกัน้ ลำน้ำเจาพระยาในอำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท สรางเสร็จตัง้ แตป พ.ศ. ๒๕๐๐ เพือ่ เพิม่ พืน้ ที่
เพาะปลูกขาวในที่ราบลุมแมน้ำเจาพระยาที่เดิมตองพึ่งพิงฝนตามฤดูกาลเปนหลัก มีลักษณะเปนเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ทดน้ำขนาดใหญทที่ ำหนาทีท่ ดน้ำสงใหพนื้ ทีก่ ารเกษตรผานลำน้ำ ๕ สาย คือ แมน้ำนอย แมน้ำทาจีน คลองมะขามเฒา-อทู อง
คลองชัยนาท-ปาสัก และคลองชัยนาท-อยุธยา ผลิตไฟฟาใหกบั ชัยนาทและผลักดันน้ำเค็มทีจ่ ะรุกจากอาวไทยเขามาในทีร่ าบลมุ
ภาคกลางโดยมีอตั ราการระบายน้ำสูงสุด ๓,๓๐๐ ลูกบาศกเมตรตอวินาที แตควบคุมใหไมเกิน ๒,๕๐๐ ลูกบาศกเมตรตอวินาที
เพือ่ ปองกันน้ำทวมพืน้ ทีล่ มุ ต่ำในเขตทีร่ าบลมุ แมน้ำเจาพระยาตอนลาง
๑๖๕

ภูมิพล คู สิรกิ ติ ิ์
เขือ่ นภูมิพลยังประสานการกักเก็บน้ำกับเขือ่ นสิริกิติ์ (เขือ่ นทาปลา) เขือ่ นดินขนาดใหญที่สุดในประเทศ
ไทยซึง่ ตัง้ อย ูที่อาํ เภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ เดิมมีชื่อวา "เขือ่ นผาซอม" กอนจะไดรับพระบรมราชานุญาต
ใหเชิญพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจาสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ มาใชเปนชือ่ เขือ่ นใน
พ.ศ. ๒๕๑๑ ทั้งนี้ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ไดเสด็จฯไปทรงวางศิลา
ฤกษในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๑๔ สวนการกอสรางแลวเสร็จใน พ.ศ. ๒๕๑๗ และพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูห วั ฯ รัชกาลที่ ๙ ไดเสด็จฯไปทรงเปดเขือ่ นอยางเปนทางการใน พ.ศ. ๒๕๒๐ จากนัน้
กรมชลประทานไดมอบ เขื่อนให กฟผ. บริหารจัดการ
เขือ่ นสิรกิ ติ ทิ์ ำใหเกิดโครงการตอเนือ่ ง คือการสรางสายไฟฟาแรงสูง ๑๑๕ กิโลโวลตไปยังตัวจังหวัด
อุตรดิตถ สรางสายไฟฟาแรงสูง ๒๓๐ กิโลโวลตไปยังพิษณุโลก ติดตัง้ เครือ่ งกำเนิดไฟฟาในโรงงานไฟฟา
ทายเขือ่ นสามชุด รวมกำลังผลิต ๓.๗๕ แสนกิโลวัตต และปจจุบนั มีกำลังผลิต ๕ แสนกิโลวัตต
๑๖๖
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แมน้ำนานมีความยาวที่สุด

เมือ่ เทียบกับตนน้ำสีส่ ายของแมน้ำเจาพระยา
ครอบคลุมพื้นที่ลุมน้ำ ๓๓,๑๓๐ ตารางกิโลเมตร

เขือ่ นสิรกิ ติ สิ์ รางกัน้ แมน้ำนาน ตนน้ำสำคัญสายหนึง่ ของแมน้ำเจาพระยา ดวยความยาวถึง ๖๑๕ กิโลเมตร
จึงถือวาแมน้ำนานมีความยาวทีส่ ดุ เมือ่ เทียบกับตนน้ำสีส่ ายของแมน้ำเจาพระยา ครอบคลุมพืน้ ทีล่ มุ น้ำ ๓๓,๑๓๐
ตารางกิโลเมตร โดยกอนหนาจะมีเขือ่ นสิรกิ ติ ิ์ มักเกิดเหตุการณน้ำทวมขึน้ บอยครัง้ เขือ่ นสิรกิ ติ จิ์ งึ สรางขึน้
เพือ่ กักเก็บน้ำและผลิตไฟฟา
เขือ่ นสิรกิ ติ ไิ์ ดประสานกับเขือ่ นภูมพิ ลในการปลอยน้ำในฤดูฝนและฤดูแลงตามทีต่ กลงไวกบั กรมชลประทาน
เพือ่ สงน้ำสำหรับการเกษตรและอุปโภคบริโภค การบรรเทาอุทกภัยในชวงน้ำหลาก รวมทัง้ การประปานครหลวง
รักษาระบบนิเวศและผลักดันน้ำเค็มปากแมน้ำเจาพระยา
หลังมีเขือ่ นภูมพิ ล เกษตรกรในทีร่ าบลมุ ภาคกลางสามารถทำนาไดมากกวา ๒ ครัง้ ตอป ทำใหผลผลิต
ทางการเกษตรในพืน้ ทีช่ ลประทานเพิม่ มากขึน้ จนกลาวไดวา ระบบการเกษตรของไทยเปลีย่ นโฉมหนาไปดวย
การวางระบบชลประทานทีม่ เี ขือ่ นภูมพิ ลเปนกำลังสำคัญรวมกับเขือ่ นอืน่ ๆ
๑๖๗
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การบริหารจัดการน้ำใน

เขือ่ นภูมพิ ล

โดยปรกติแลวเขื่อนภูมิพลมีหลักการบริหารจัดการน้ำอยางไร อาจสรุปไดจากสิ่งที่ นายกำธร ทิกามล
อดีตผอู ำนวยการเขือ่ นภูมพิ ล คนที่ ๑๑ อธิบายไว
"การบริหารจัดการน้ำในอางเก็บน้ำ มีหลักการควบคุมโดยดูจากเสนกราฟแสดงคาระดับน้ำใน
อางเทียบกับเสนกราฟของระดับน้ำควบคุมทีไ่ ดกำหนดเอาไวกอ นแลวเรียกวาเสน Rule Curve ซึง่
จะมีอยู ๒ เสน คือเสนควบคุมระดับบน เรียกวา Upper Rule Curve และเสนควบคุมระดับลาง
เรียกวา Lower Rule Curve"
"ตามปรกติจะรักษาระดับน้ำในอางใหอยใู นชวงระหวางเสนทัง้ สอง ถาระดับน้ำมีคา สูงเกินกวา
คา Upper Rule Curve จะตองเรงระบายน้ำใหมากขึน้ เพือ่ รักษาระดับน้ำใหคงอยใู นชวงดังกลาว
แตถา ระดับน้ำมีแนวโนมทีล่ ดลงจนต่ำเกินกวาคา Lower Rule Curve แลว จึงจะลดการระบายน้ำ
ลงเพือ่ สงวนรักษาน้ำสำหรับใชในการอุปโภคบริโภคเทาทีจ่ ำเปนใหไดตลอดชวงระยะหนาแลงจนกวา
จะยางเขาสฤู ดูฝนทีเ่ ริม่ มีปริมาณน้ำไหลเขามาเติมจากฝนทีต่ กลงมาในพืน้ ทีร่ บั น้ำ"
ระดับน้ำทีล่ ดต่ำสุดจนไมสามารถปลอยไดคอื Dead Storage ซึง่ ตองรักษาน้ำไวเพือ่ ความมัน่ คงของตัวเขือ่ น
ทัง้ นีค้ ณ
ุ กำธรบอกวา การบริหารจัดการน้ำของเขือ่ นภูมพิ ล ในสวนของการผลิตไฟฟานัน้ ดำเนินการภายใต
ศูนยควบคุมระบบกำลังไฟฟาแหงชาติ ซึง่ รับแผนมาจาก "คณะกรรมการกำกับดูแลบริหารจัดการน้ำ" ของประเทศ
ทีม่ ตี วั แทนจากหลายหนวยงาน รวมทัง้ กฟผ. ทีบ่ ริหารเขือ่ นภูมพิ ล โดยมีการกำหนดแผนเปนรายเดือนและรายป
สวนการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมนัน้ จะมีคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำระดับชาติประกอบดวยคณะทำ
งาน ๓ คณะคือ คณะทำงานวางแผนเพาะปลูกพืชฤดูแลง คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะหแนวโนมสถานการณ
น้ำ และคณะทำงานจัดทำแผนบริหารจัดการเขือ่ นเก็บน้ำหลักและแผนจัดการบริหารน้ำของประเทศเพือ่ พิจารณา
ในดานอืน่ ๆ นอกจากการผลิตกระแสไฟฟา
ทัง้ นี้ กฟผ. เขารวมในกรรมการชุดที่ ๑ และ ๒ โดย กฟผ. บริหารจัดการน้ำตาม "กระบวนการบริหารจัดการน้ำ
กฟผ. แผนปฏิบตั กิ ารสำหรับเขือ่ นตาง ๆ สังกัด ชฟน.(ผชู ว ยผวู า การพลังน้ำ)" เพือ่ ใหอยใู นเกณฑระดับน้ำทีก่ ำหนด
๑๖๙

ความทาทายในภาวะวิกฤต
โดยทัว่ ไปเขือ่ นภูมพิ ลสามารถเก็บกักน้ำไดเต็มที่ ๑๓,๔๖๒ ลานลูกบาศกเมตร และระบายน้ำ
ไดถงึ ๙,๖๖๒ ลานลูกบาศกเมตร แตละประบายน้ำในชวงฤดูแลงเฉลีย่ ๕,๘๐๐ ลานลูกบาศกเมตร
อยางไรก็ตาม สภาพภูมอิ ากาศและสถานการณน้ำแตละปมกั จะผันผวนเกินกวาคาดการณ
บางครัง้ เกิดการกักเก็บจนเต็มความจุระดับสูงสุด บางปน้ำอาจลดลงไปจนอยรู ะดับต่ำสุด ในรอบ
๕๐ ปทผี่ า นมา กรณีน้ำเต็มความจุเขือ่ นภูมพิ ลจนตองระบายผานประตูน้ำลนนัน้ เกิดขึน้ สามครัง้
คือ พ.ศ. ๒๕๑๘, พ.ศ. ๒๕๔๕ และ พ.ศ. ๒๕๕๔ สวนปที่น้ำลดลงจนอยูในระดับระบายน้ำ
ไมไดคอื พ.ศ. ๒๕๓๕
ในฤดูฝน คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะหแนวโนมสถานการณน้ำ ซึง่ กรมชลประทาน
เปนประธานและเลขานุการ หนวยงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของเปนอนุกรรมการ ปจจุบนั มีสำนักงาน
อยูที่ อาคารศูนยปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (Smart Water Operation Center : SWOC)
กรมชลประทาน ถนนสามเสน จะทำหน า ที่ ดู แ ลหลั ก เกณฑ ก ารจั ด การน้ำ ในเขื่ อ นภู มิ พ ล
เพือ่ วางแผนรายสัปดาห
ความทาทายของการบริหารจัดการน้ำคือตองคำนึงถึงสถานการณและผูมีสวนไดสวนเสีย
ทัง้ เหนือน้ำและทายน้ำ เชน ถาหากกักเก็บน้ำจนสูงกวาระดับ ๒๕๐ เมตร ร.ท.ก. จะมีพนื้ ทีถ่ กู
น้ำทวม แตถา ปลอยน้ำมากเกินไปก็จะสงผลกระทบกับพืน้ ทีร่ าบลมุ ภาคกลางซึง่ อาจเกิดน้ำทวมหนัก
๑๗๐
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ทั้งนี้เขื่อนภูมิพลมีสถานีติดตามสถานการณน้ำสนามในลุมน้ำปง ๑๔ สถานี ลุมน้ำวัง
๒ สถานี โดยมีสถานีหลักทีต่ วั เขือ่ น ๑ แหง สถานีเหนือเขือ่ น ๖ แหง และสถานีทา ยเขือ่ นอีก
๑๐ แหง เพือ่ วัดปริมาณน้ำฝนและระดับน้ำในแมน้ำปงสายหลักและสาขา เชน หวยแมแจม
หวยแมตนื่ ขอมูลทีไ่ ดจะนำมาทำแบบจำลองคณิตศาสตร คำนวณปริมาณน้ำไหลเขาเขือ่ น
ไหลออกทายเขือ่ น พรอมกับดูปริมาณน้ำจากแมน้ำวังทีไ่ หลมาลงแมน้ำปงเพือ่ ไมใหการปลอย
น้ำไปซ้ำเติมวิกฤติในพืน้ ทีต่ า ง ๆ
การพิ จ ารณาว า เกิ ด วิ ก ฤติ น้ำ หลากหรื อ ไม ดู ไ ด จ ากปริ ม าณน้ำ ที่ ไ หลลงเขื่ อ น
หากมากกวา ๒๐๐ ลานลูกบาศกเมตรตอวัน และระดับน้ำในเขือ่ นสูงถึงระดับ ๒๕๕ เมตร
ร.ท.ก. ภาวะนี้ถือเปน "วิกฤติน้ำหลาก" จะมีการตั้งวอรรูมติดตามสถานการณรายวัน
เพือ่ ระบายน้ำออกตามระดับน้ำทีส่ งู ขึน้ บางครัง้ อาจพิจารณาระบายน้ำมากกวา ๖๐ ลานลูกบาศก
เมตรตอวัน ผานทางประตูระบายน้ำลน (spillway) ซึง่ มากกวาปริมาณน้ำทีร่ ะบายผานเครือ่ ง
กำเนิดไฟฟาทุกตัวของเขือ่ น โดยกอนการระบายจะแจงเตือนจังหวัดในพืน้ ทีท่ า ยเขือ่ น เพือ่ เตรียม
รับมือกับระดับน้ำทีจ่ ะสูงขึน้ อยางรวดเร็ว
ในฤดูแลงซึง่ เริม่ ระหวางเดือนพฤศจิกายน - พฤษภาคม ปถดั ไป คณะทำงานวางแผนพืช
เพาะปลูกในฤดูแลงจะทำหนาทีก่ ำหนดหลักเกณฑการจัดสรรน้ำ โดยพิจารณาน้ำตนทุนในเขือ่ น
ทัว่ ประเทศแลวนำมาประเมินกอนจัดทำแผนจัดสรรและระบายน้ำให กฟผ. นำไปปรับใหเหมาะ
กับการผลิตไฟฟา โดยตองนำสวนไดสว นเสียของผทู ไี่ ดรบั ผลกระทบมาคำนวณดวย
หากในฤดูแลงเกิดสถานการณระดับน้ำเก็บกักอยทู ี่ ๕,๓๘๔.๖๔ ลานลูกบาศกเมตร หรือ
รอยละ ๔๐ ของความจุเขือ่ น จะมีน้ำเหลือปลอยไดเพียง ๑,๕๘๔.๖๔ ลานลูกบาศกเมตร และ
ถาฤดูแลงยังมีอกี หลายเดือน ถือวาเปนภาวะเสีย่ งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค เจาหนาทีป่ ระจำ
เขือ่ นจะตองติดตามสถานการณใกลชดิ

๑๗๑

ขอมูลหลักการบริหารจัดการน้ำ
อางเก็บน้ำเขือ่ นภูมพิ ลสามารถรองรับน้ำไดสงู สุดทีร่ ะดับ ๒๖๐.๐๐ ม.รทก. คิดเปนปริมาณน้ำ ๑๓,๔๖๒ ลาน ลบ.ม. แลวมีปริมาณ
น้ำทีส่ ามารถระบายเพือ่ ใชตามความตองการไดสงู สุดถึง ๙,๖๖๒ ลาน ลบ.ม. ในแตละปสามารถกักเก็บน้ำในชวงน้ำหลากแลวนำมาระบาย
ในชวงฤดูแลงไดประมาณ ๕,๘๐๐ ลาน ลบ.ม. ซึง่ สนองความตองการใชน้ำในพืน้ ทีล่ มุ น้ำปงตอเนือ่ งในลมุ น้ำเจาพระยาไดอยางครอบคลุม
ดังแสดงในตาราง
แสดงขอมูลสำคัญในการบริหารจัดการน้ำเขื่อนภูมิพล
ระดับน้ำกักเก็บสูงสุด
ปริมาณน้ำที่ระดับกักเก็บสูงสุด
ปริมาณน้ำที่สามารถระบายไดที่ระดับกักเก็บสูงสุด
ระดับน้ำกักเก็บต่ำสุด
ปริมาณน้ำที่ไมสามารถระบายไดที่ระดับต่ำสุด
สถิตปิ ริมาณน้ำไหลเขาอางฯ ๔๙ ป เฉลีย่ ปละ
สถิติปริมาณน้ำระบายออกจากเขื่อน ๔๙ ป เฉลี่ยปละ
อัตราการระบายน้ำผานเครื่องกำเนิดไฟฟาสูงสุด
อัตราการระบายน้ำผานเขื่อนแมปงตอนลางสูงสุด
อัตราการระบายน้ำผานประตูระบายน้ำลนสูงสุด
*ม.รทก. คือ เมตรเทียบระดับน้ำทะเลปานกลาง
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๒๖๐.๐๐
๑๓,๔๖๒
๙,๖๖๒
๒๑๓.๐๐
๓,๘๐๐
๕,๘๐๐
๕,๔๐๐
๘๒๙
๓,๘๔๒
๖,๐๐๐

ม.รทก.*
ลาน ลบ.ม.
ลาน ลบ.ม.
ม.รทก.*
ลาน ลบ.ม.
ลาน ลบ.ม.
ลาน ลบ.ม.
ลบ.ม./วินาที
ลบ.ม./วินาที
ลบ.ม./วินาที

แมวา อางเก็บน้ำเขือ่ นภูมพิ ลสามารถรองรับน้ำไดปริมาณมาก แตสถานการณน้ำในแตละปมกั ผันผวนเกินกวาทีค่ าดการณไวมาก
เปนเหตุใหในหลายปมนี ้ำกักเก็บสูงจนเกินระดับสูงสุด และในบางปทเี่ ปนปแลงระดับน้ำลดลงไปถึงระดับเกือบถึงต่ำสุด ดังแสดงในตาราง
สถิตกิ ารบริหารจัดการน้ำเขือ่ นภูมพิ ลทีน่ า สนใจ
พ.ศ.
๒๕๐๗
๒๕๑๘
๒๕๓๕
๒๕๔๕
๒๕๔๙
๒๕๕๔

ระดับน้ำสูงสุด/ต่ำสุด
(ม.รทก.)
๒๕๓.๐๔
๒๖๐.๐๐
๒๑๓.๕๔
๒๕๙.๙๕
๒๕๙.๔๕
๒๕๙.๙๗

ปริมาณน้ำที่ระบายผานประตูน้ำลน
(ลาน ลบ.ม.)
๑๒๐.๓๗
๑๙๕.๑๒
๓๔๒.๔๘

หมายเหตุ
เริ่มกักเก็บน้ำ
ปน้ำมาก
ปน้ำแลง
ปน้ำมาก
ปน้ำมาก
ปน้ำมาก

กรณีการบริหารจัดการน้ำในสภาวะน้ำหลากนัน้ เมือ่ แนวโนมของระดับน้ำในอางเก็บน้ำเขือ่ นภูมพิ ล เพิม่ ขึน้ สูงผิดปรกติและเขา
สรู ะดับ + ๒๕๐ ม.รทก. จะมีการติดตามและวิเคราะหสถานการณน้ำอยางใกลชดิ ผานทาง war room การเฝาติดตามสถานการณน้ำ
รายวัน วิเคราะหน้ำไหลเขาอางโดยใชระบบสารสนเทศขอมูลโทรมาตรของเขือ่ นภูมพิ ล ทีต่ ดิ ตัง้ สถานีวดั น้ำครอบคลุมพืน้ ทีส่ ำคัญเหนือ
อางเก็บน้ำ การติดตามสภาพอากาศประจำวัน และคาดการณฝนตกในพืน้ ที่ โดยสืบคนจากแหลงขอมูลในเว็บไซตของกรมอุตนุ ยิ มวิทยา
ควบคูไปกับขอมูลของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องคกรมหาชน) แลวไดกำหนดแนวทางในการระบายน้ำโดย
พิจารณาจากระดับน้ำไหลเขาไวดังนี้
- ทีร่ ะดับ ๒๕๖.๐ ม.รทก. ใหระบายน้ำรอยละ ๓๐ ของปริมาณน้ำไหลเขา
- ทีร่ ะดับ ๒๕๗.๐ ม.รทก. ใหระบายน้ำรอยละ ๕๐ ของปริมาณน้ำไหลเขา
- ทีร่ ะดับ ๒๕๘.๐ ม.รทก. ใหระบายน้ำรอยละ ๗๐ ของปริมาณน้ำไหลเขา
- ทีร่ ะดับ ๒๕๙.๕ ม.รทก. ใหระบายน้ำรอยละ ๑๐๐ ของปริมาณน้ำไหลเขา
*ม.รทก. คือ เมตรเทียบระดับน้ำทะเลปานกลาง

๑๗๓

เขื่อนภูมิพลกับวิกฤตน้ำทวมป ๒๕๕๔
เหตุการณการระบายน้ำในภาวะวิกฤติ หรือการเกิดวิกฤติน้ำหลากครัง้ ทีค่ นจำไดมากทีส่ ดุ คือ
ป ๒๕๕๔ เกิดน้ำทวมใหญเขตภาคเหนือและภาคกลางของประเทศเมือ่ มีพายุโซนรอนพัดเขาประเทศ
ไทยหลายลูกและเกิดฝนตกทัง้ บริเวณเหนือเขือ่ นและทายเขือ่ น
คุณบุญอินทร ชืน่ ชวลิต อดีตผอู ำนวยการเขือ่ นภูมพิ ลคนที่ ๑๓ เลาวา ในชวงทีเ่ ขาดำรง
ตำแหนงนัน้ ไดเผชิญกับหวงเวลาสำคัญ คือ น้ำเต็มความจุเขือ่ นใน พ.ศ. ๒๕๔๙ และ พ.ศ. ๒๕๕๔
โดยใน พ.ศ. ๒๕๔๙ สามารถบริหารจัดการใหเปนการระบายน้ำผานเครือ่ งกำเนิดไฟฟา ไมตอ ง
ระบายผานประตูน้ำลนไดสำเร็จ ทำใหผลิตไฟฟาไดอยางเต็มที่ในชวงปลาย พ.ศ. ๒๕๔๙
แตสถานการณนนั้ ตางไปใน พ.ศ. ๒๕๕๔
"ป ๒๕๕๔ มีฝนตกมาก หลายพืน้ ทีข่ องประเทศน้ำทวม กรมชลประทานและ
รัฐบาลจึงขอมายังเขือ่ นภูมพิ ลใหหยุดระบายน้ำลงพืน้ ทีท่ า ยน้ำ แตพอถึงเดือนตุลาคม
เขือ่ นภูมพิ ลมีระดับน้ำทีป่ ระมาณ ๒๕๙ เมตร รทก. จากการตรวจสอบปริมาณน้ำ
ทีจ่ ะไหลลงอาง...พบวาปริมาณน้ำทีไ่ หลเขาอางเก็บน้ำมีจำนวนมาก คาดวาจะเหลือ
พืน้ ทีร่ องรับน้ำไดอกี เพียง ๑๔๐ ลานลูกบาศกเมตร จึงทำใหตดั สินใจขอเปดประตู
ระบายน้ำลนในวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เพราะถาระบายผานการเดินเครือ่ ง
(กำเนิดไฟฟา) เพียงอยางเดียวโดยการเดินเครือ่ งพรอมกัน จะระบายไดเพียง ๖๐
ลานลูกบาศกเมตรตอวันเทานัน้
"กอนระบายน้ำไดมกี ารตรวจสอบพืน้ ทีท่ า ยน้ำ พบวาทวมหมด แตอำเภอบาน
ตาก ตัวจังหวัดตาก ยังไมทว ม จึงประสานงานกับนายสามารถ ลอยฟา ผวู า ราชการ
จังหวัดตากสมัยนัน้ ใหชว ยประชาสัมพันธใหชาวบานรับทราบและเตรียมความพรอม
หลังจากนัน้ วางแผนระบายน้ำในเวลาเทีย่ งคืน เนือ่ งจากน้ำมีระยะเวลาเดินทาง คือ
๘ ชัว่ โมงจึงจะเดินทางถึงอำเภอบานตาก ดังนัน้ ถาปลอยน้ำเทีย่ งคืน น้ำจะถึงบาน
ตากตอนเชา ประชาชนสามารถเตรียมตัวไดเพราะจะเห็นวาน้ำอยใู นระดับใด"
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หมายเหตุ :
พ.ศ. ๒๕๕๔ เปนปทมี่ ปี ริมาณนํา้ ไหลเขาเขือ่ นภูมพิ ล (inflow) สูงมากผิดปกติ สูงกวาทุก ๆ ป ตัง้ แตสราง
เขื่อนมาคา inflow ในชวงตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน จนถึง วันที่ ๑๕ มกราคม ของปถัดไป จากสถิติขอมูล
มีคาเฉลี่ยในชวง ๑๖ ป เพียง ๕,๕๖๒ ลานลูกบาศกเมตร แตใน พ.ศ. ๒๕๕๔ มีคาสูงถึง ๑๒,๗๑๖ ลาน
ลูกบาศกเมตร ซึง่ ปริมาณ inflow ทีส่ งู มากนีม้ าจาก อิทธิพลของ พายุถงึ ๔ ลูก ตัง้ แตพายุนกเต็นตนเดือน
สิงหาคม อิทธิพลของรองความกดอากาศตํ่าที่พาดผานอยูนาน และที่สงผลกระทบมากที่สุดคือพายุ ๓ ลูก
ติดกัน ( ไหถาง เนสาด และนาลแก ) ปลายเดือนกันยายน - ตนเดือนตุลาคม ซึง่ ทำใหมี inflow ในชวงนี้
เกินกวาปริมาตรวางในอางของเขือ่ นภูมพิ ลทีเ่ ตรียมไวถงึ ๕,๐๐๐ ลานลูกบาศกเมตร

กอนระบายน้ำ

ไดมกี ารตรวจสอบพืน้ ทีท่ า ยน้ำ
พบวาทวมหมด
แตอำเภอบานตาก

ตัวจังหวัดตาก ยังไมทวม
คุณบุญอินทร ชืน่ ชวลิต อธิบาย วาหลายครัง้ เขือ่ นภูมพิ ลตกเปนจำเลย ดวยความทีอ่ ยใู กลขอ มูลทีส่ ดุ
"ก็ตองเปนผูคอยเก็บและจัดเตรียมขอมูลใหหนวยงานที่เกี่ยวของนำไปใช บอยครั้งที่ถูก
เขาใจจากสังคม รวมถึงสือ่ มวลชนทัง้ ในทองถิน่ และสวนกลางวาเปนผสู รางปญหา"

คุณกำธร ทิกามล อดีตผอู ำนวยการเขือ่ นภูมพิ ล คนที่ ๑๑ อธิบายการปลอยน้ำลนทีเ่ กิดขึน้ ไมกคี่ รัง้ ไววา
"แทจริงแลวไมมใี ครตองการใหเกิดเหตุการณแบบนัน้ ทีส่ ำคัญคือไมคมุ คาทีจ่ ะทำ เนือ่ ง
จากเปนการปลอยน้ำโดยไมผา นกังหันน้ำทีจ่ ะไปหมุนเครือ่ งกำเนิดไฟฟาแลวไดพลังงานไฟฟา
กลับคืนมา นัน่ หมายถึงการสูญเสียโอกาสผลิตไฟฟาไปอยางนาเสียดาย แตดว ยสถานการณ
บังคับใหตอ งทำเพือ่ รักษาความมัน่ คงปลอดภัยของตัวเขือ่ นเอาไวกอ น"
อยางไรก็ตาม เหตุการณใน พ.ศ. ๒๕๕๔ ทำใหมโี ครงการจัดหาและติดตัง้ ระบบโทรมาตรเขือ่ นภูมพิ ลขึน้
เมือ่ การติดตัง้ แลวเสร็จเจาหนาทีส่ ามารถติดตามขอมูลทางอุทกวิทยาไดตลอดเวลา และเกิดการบริหารจัดการ
น้ำในเขือ่ นภูมพิ ลตามสถานการณจริงอยางเหมาะสม โดยมีการวิเคราะหปริมาณน้ำทัง้ บริเวณเหนือเขือ่ นและ
ทายเขือ่ น ติดตัง้ สถานีสนามกระจายไปทัว่ ลมุ น้ำและเชือ่ มขอมูลกับหนวยงานอืน่ เพือ่ การบริหารจัดการน้ำอยาง
รอบดานมากขึน้
๑๗๕

๕๐ ปเขือ่ นภูมพิ ล

กึง่ ศตวรรษแหงสายน้ำพระทัย
ไฟฟากาวไกล ชุมชนพัฒนา

๑๗๖

เขือ่ นภูมพิ ล : กวาจะเปนวันนี้

กวา ๕ ทศวรรษ

"เขือ่ นภูมพ
ิ ล"

เขือ่ นอเนกประสงค
เมือ่ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ไดจดั งานครบรอบ ๕๐ ป
รัฐพิธเี ปดเขือ่ นภูมพิ ล วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ ภายใตแนวคิด "๕๐ ปเขือ่ นภูมพิ ล กึง่ ศตวรรษแหง
สายน้ำพระทัย ไฟฟากาวไกล ชุมชนพัฒนา" โดยนอมนำแนวพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ ๙ เรื่อง
การจัดการน้ำแบบครบวงจรมาปรับใชบริหารจัดการน้ำในเขื่อน
หลังจากเขื่อนภูมิพลไดทำหนาที่มาครึ่งศตวรรษในฐานะเขื่อนอเนกประสงค มีการรวบรวมขอมูลพบวา
เขือ่ นนีผ้ ลิตไฟฟาแลวถึง ๖๔,๕๘๐.๘๓ ลานหนวย ชดเชยการนำเขาน้ำมันเตาได ๑๕,๔๖๖.๗๕ ลานลิตร คิดเปน
มูลคา ๓๔๒,๔๑๘.๔๖ ลานบาท ระบายน้ำเขาสรู ะบบชลประทานเจาพระยาใหญ ๒๗๐,๙๕๑.๗๗ ลานลูกบาศกเมตร
หลอเลีย้ งพืน้ ทีก่ ารเกษตรกวา ๑๐ ลานไร ทำใหทำนาได ๒-๓ ครัง้ ตอปในเขตชลประทานภาคกลาง คิดเปนมูลคา
๔.๗ ลานลานบาท สำหรับการประมงจับสัตวน้ำไดกวา ๑๓,๑๕๐ ตัน (ปริมาณเฉลีย่ จาก พ.ศ. ๒๕๓๐ - ๒๕๕๖)
คิดเปนมูลคา ๔๒๗.๓๕ ลานบาท ยังไมนับคุณประโยชนทางดานการคมนาคมที่ทำใหเรือสินคาสามารถขึ้นลอง
ในแมน้ำเจาพระยา แมน้ำปง ไดมากถึงปละ ๔ ลานตัน โดยเรือสามารถแลนจากเขือ่ นภูมพิ ลไปจนถึงอำเภอฮอด
จังหวัดเชียงใหมไดแทบตลอดป
เขื่อนภูมิพลยังทำหนาที่ในฐานะแหลงทองเที่ยว มีผูมาเยี่ยมชมมากกวา ๒๗ ลานคนตลอดครึ่งศตวรรษ
ทีผ่ า นมา จนสามารถสรางรายไดใหประชาชนรอบเขือ่ นและธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ งเปนจำนวนมาก
ทั้งหมดนี้สรางผลผลิตและรายไดทั้งแกการประกอบอาชีพ การจำหนายผลผลิตการเกษตร การสงออก
ตอเนือ่ งกันไปเปนลูกโซ
๑๗๗

เขื่อนภูมิพลกับการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจไทยในรอบ ๕๐ กวาป
ยอนเวลากลับสสู งั คมไทยกอน พ.ศ. ๒๕๐๐ หนึง่ ในความแตกตางทีช่ ดั เจนยิง่ ในการดำเนินชีวติ ของผคู นทีค่ นรนุ ใหมซงึ่ ยังไมลมื ตาดู
โลกดำเนินชีวติ อยางสะดวกสบายอยทู า มกลางแสงไฟฟาสาดสวางอยางไมขาดพรองและมืดมน คงไมสามารถจินตนาการไดวา ในยุคสมัย
ทีค่ นไทยเพิง่ ผานความบอบช้ำจากสงครามโลกครัง้ ทีส่ องมาอยางหมาด ๆ การใชชวี ติ ทามกลางระบบสาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐานอยาง
"ไฟฟา" ทีย่ งั ขาดเสถียรภาพ ไรความมัน่ คง และไมครอบคลุมทัว่ ทุกหนแหงแมแตในใจกลางเมืองหลวง จะทำใหชวี ติ ของผคู นชะงักงัน
และปราศจากความสะดวกสบายมากเพียงใด ...
เมือ่ เราเห็นกระแสความเจริญจากการพัฒนาประเทศแบบกาวกระโดดในทุกดานของวันนีจ้ งึ กลาวไดวา ทุกสิง่ ลวนมีหมุดหมายแรก
สุดมาจากการพัฒนาระบบการผลิตกระแสไฟฟาอยางเปนรูปธรรมนัน่ เอง เพราะนีค่ อื หนึง่ ในพลังงานพืน้ ฐานสำหรับการดำรงอยขู อง
ทุกชีวติ ทุกภาคสวนในสังคม ใหเคลือ่ นกลไกขับดันไปขางหนาไดอยางมัน่ คง ซึง่ ถาจะกลาวถึงแสงสวางแรกของการพัฒนาพลังงาน
ไฟฟาในประเทศไทยยอมตองยอนกลับไปเมือ่ ๕๐ กวาป ทีผ่ า นมา นัน่ คือ หวงเวลาทีเ่ ขือ่ นอเนกประสงคขนาดใหญแหงแรกทีม่ ชี อื่ วา
"เขือ่ นยันฮี" หรือ "เขือ่ นภูมพิ ล" ในปจจุบนั ไดถอื กำเนิดขึน้ นัน่ คือ การเผยโฉมหนาการพัฒนาประเทศดวยพลังงานไฟฟาอันเปน
รูปธรรมทีส่ ดุ ซึง่ ทำใหประเทศชาติเดินหนาเติบโตมาจนถึงวันนี้
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๑๗๙

สำคัญที่สุดคือความปลอดภัย
อันตรายทีจ่ ะเกิดกับเขือ่ นภูมพิ ลนัน้ มีไมกเี่ รือ่ ง
เรื่องแรก
เรื่องที่สอง

เกิดขึน้ จากการกอสราง
คือผลกระทบจากแผนดินไหว

กรณีการกอสราง ชัดเจนวาตัง้ แตกเู งินจากธนาคารโลก เขือ่ นภูมพิ ลถูกกำหนดเงือ่ นไข
วาตองมีคณะกรรมการทีป่ รึกษานานาชาติ (International Board of Consultant, IBC)
ใหคำปรึกษาทางเทคนิคและตรวจสอบวาเขือ่ นมีความแข็งแรงสูงสุดตามมาตรฐานหรือไม
นอกจากนี้นับแตเปดใชงานเขื่อนใน พ.ศ. ๒๕๐๗ แผนกบำรุงรักษาเขื่อนและอาคาร
จะตรวจสอบตัวเขือ่ นเปนระยะ ๆ ดวยการตรวจสอบหลายวิธี ตัง้ แตตรวจดวยสายตา
ทุกวัน ใชเครื่องมือเฉพาะดูพฤติกรรมเขื่อนสัปดาหละครั้งดวยเครื่องวัดการเคลื่อนตัว
(plumb line) ซึง่ ติดตัง้ ใชงานมาตัง้ แตเขือ่ นกอสรางแลวเสร็จ
สวนขอมูลการขยับของตัวเขือ่ นสัมพันธโดยตรงกับปริมาณน้ำกักเก็บ เชน เมือ่ เก็บน้ำ
จำนวนมาก เขื่อนจะเคลื่อนไปทางทายน้ำ สวนที่เคลื่อนตัวมากคือสวนบนของเขื่อน
สวนฐานนั้นไมเคลื่อน คาการเคลื่อนตัวของเขื่อนจากการเก็บกักน้ำในอดีตเคยวัดไดที่
๔.๐๐๘๒ เซนติเมตร เมือ่ เก็บกักน้ำสูงสุด ต่ำกวาคาทีอ่ อกแบบเผือ่ เอาไวคอื ๗.๕๐ เซนติเมตร
ซึง่ ถือวาอยใู นเกณฑปรกติ
๑๘๐
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ธนาคารโลก สงผูเชี่ยวชาญดานเขื่อนเพื่อทบทวน
ความมัน่ คงและปลอดภัยของเขือ่ นใหญหา แหงในประเทศไทย

เขือ่ นภูมพิ ล พบวาเขือ่ นภูมพิ ลมัน่ คงดี

หนึง่ ในนัน้ คือ

เขือ่ นภูมพิ ลยังไดรบั การตรวจสอบยืนยันความมัน่ คงจากผเู ชีย่ วชาญดานความปลอดภัยของตัวเขือ่ นอยาง
สม่ำเสมอ เชน พ.ศ. ๒๕๔๓ กระทรวงเกษตรและสหกรณ องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ
(Food and Agriculture Organization-FAO) และธนาคารโลก สงผเู ชีย่ วชาญเขือ่ นมาทบทวนความมัน่ คงและ
ปลอดภัยของเขือ่ นใหญหา แหงในประเทศไทย หนึง่ ในนัน้ คือเขือ่ นภูมพิ ล พบวาเขือ่ นภูมพิ ลมัน่ คงดี
ใน พ.ศ. ๒๕๕๓ เขื่อนภูมิพลไดรับการตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญดานคอนกรีตเทคโนโลยี จากสถาบัน
เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตรวจเช็คสภาพคอนกรีตเนื่องในโอกาสเขื่อนจะมีอายุ
ครบ ๕๐ ป พบวาคอนกรีตตัวเขือ่ นยังอยใู นสภาพดี
ใน พ.ศ. ๒๕๕๕ ผเู ชีย่ วชาญจากองคการเขือ่ นใหญระหวางชาติ (International Commission on Large
Dams-ICOLD) มาตรวจสอบการดำเนินงานดานความปลอดภัยเขือ่ น ใหความเห็นวาเขือ่ นภูมพิ ลไดรบั การดูแล
บำรุงรักษาเปนอยางดี
สวนการตกตะกอนหนาเขือ่ นทีส่ ง ผลตออายุงานเขือ่ นนัน้ มีการสำรวจใน พ.ศ. ๒๕๑๓ และ พ.ศ. ๒๕๓๕
พบวาอัตราการสะสมตะกอนกวาจะถึงปากอาคารรับน้ำทีท่ ำหนาทีร่ ะบายน้ำไปทายเขือ่ นจะใชเวลาอีกประมาณ
๔,๓๐๐ ป การสำรวจอีกครั้งใน พ.ศ. ๒๕๕๗ ดวยการนำยานสำรวจใตน้ำควบคุมระยะไกล (Remotely
Operated Vehicle : ROV) ลงไปสำรวจตะกอนทองน้ำหนาเขือ่ น ก็พบวาไมมกี ารสะสมของตะกอน อาจเพราะ
ดานหนาเขื่อนไปจนถึงตนน้ำมีระยะทางกวา ๒๐๐ กิโลเมตร ชองเขาแคบ ๆ ชวยดักตะกอนไวไดมาก
รวมทัง้ พืน้ ทีป่ า ไมชายขอบอางยังอยใู นสภาพดี การกัดเซาะหนาดินลงอางเก็บน้ำจึงมีนอ ย
๑๘๑

การตรวจสอบดวยสายตา
เปนวิธีตรวจสอบเขื่อนและอาคารประกอบ ดวยการสังเกตุสภาพภายนอกของสวนประกอบตาง ๆ เชน โครงสรางของเขื่อน
การกัดเซาะ รอยแตกราว การทรุดตัวบวมตัว ปริมาณและลักษณะของน้ำรัว่ ซึม การเสือ่ มสภาพของวัสดุ เปนตน
การตรวจสอบดวยเครื่องมือตรวจวัด
เปนวิธตี รวจสอบโดยเครือ่ งมือตรวจวัดพฤติกรรมเขือ่ นประเภทตาง ๆ ซึง่ ติดตัง้ ไวทงั้ ภายในและภายนอกตัวเขือ่ น เชน เครือ่ งมือ
วัดการทรุดตัวหรือเคลือ่ นตัวของเขือ่ น เครือ่ งมือวัดแรงดันน้ำในตัวเขือ่ นและฐานราก และเครือ่ งมือวัดน้ำรัว่ ซึม เปนตน เพือ่ ติดตาม
ความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ในระหวางการกอสรางและภายหลังการกอสราง ขอมูลจะถูกปอนเขาคอมพิวเตอร เพือ่ ดำเนินการวิเคราะห
และประเมินผลตอไป
ตำแหนงเครือ่ งมือวัดพฤติกรรมเขือ่ นประเภทตาง ๆ ของเขือ่ นภูมพิ ล

เครือ่ งมือวัดการเคลือ่ นตัวของตัวเขือ่ นภูมพิ ลดวยสายดิง่ (Plumb line)
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การตรวจสอบเขือ่ นภูมพิ ล โดยเจาหนาที/่ คณะกรรมการ กปข./ ผเู ชีย่ วชาญจากสถาบันในประเทศและตางประเทศ
การตรวจสอบเขือ่ นภูมพิ ลและอาคารประกอบ โดยเจาหนาทีป่ ระจำเขือ่ นและคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยเขือ่ น (กปข.)

ผเู ชีย่ วชาญดานเขือ่ นคอนกรีต Prof. Chopra มาบรรยายแนวทางการดำเนินการวิเคราะห
ความมัน่ คงเขือ่ นคอนกรีตตอแรงกระทำจากแผนดินไหว

ผเู ชีย่ วชาญจากองคการเขือ่ นใหญระหวางชาติ (ICOLD)
๒ ทาน คือ Dr. Wieland และ Dr. Brenner ไดมาเยี่ยม
ชมการดำเนินงานดานความปลอดภัยเขือ่ นของเขือ่ นภูมพิ ล

การนำยาน ROV ลงสำรวจตะกอนทองน้ำ
ดานหนาเขือ่ น เมือ่ พ.ศ. ๒๕๕๗

๑๘๓

เก็บตัวอยางแทงคอนกรีตจากตัวเขือ่ นไปวิเคราะหกำลัง
และการเสือ่ มสภาพ พบวาคอนกรีตยังมีคา ความแข็งแรง
ในเกณฑสูงกวาที่ออกแบบไว ๒ เทา
แผนดินไหว
ถึงแมจะไมไดอยใู นพืน้ ทีเ่ สีย่ งตอแผนดินไหว เขือ่ นภูมพิ ลก็ตดิ ตัง้ เครือ่ งวัดแผนดินไหว
ไว ๔ จุด ติดตัง้ สถานีตรวจวัดแผนดินไหวโดยรอบ ๔ แหง เจาหนาทีจ่ ะติดตามสถานการณ
แผนดินไหวในพืน้ ทีใ่ กลเคียงอยางใกลชดิ โดยใชเครือ่ งมือตรวจวัดอัตราเรงจากแผนดินไหว
ในพืน้ ทีใ่ กลเคียง เพือ่ ตรวจสอบแรงกระทำจากแผนดินไหวทีม่ าถึงตัวเขือ่ นวามีผลตอความ
มัน่ คงหรือไม
เขือ่ นภูมพิ ลไดรบั การออกแบบใหรบั แรงกระทำจากแผนดินไหวไวแลวขนาด ๐.๑ g
คิดเปนรอยละ ๑๐ ของแรงโนมถวงของโลก หรือเทียบเทาแผนดินไหวขนาด ๗ ริกเตอร
จากสถิตใิ นรัศมี ๒๐๐ กิโลเมตรโดยรอบเคยเกิดแผนดินไหวขนาด ๓.๑ - ๖.๓ ริกเตอร
มาแล ว และเหตุ ก ารณ ที่ ส ง แรงสะเทื อ นถึ ง เขื่ อ นมากที่ สุ ด เกิ ด ใน พ.ศ. ๒๕๕๗
จากแผนดินไหวขนาด ๖.๓ ริกเตอรในเขตจังหวัดเชียงราย มีแรงสั่นสะเทือนที่เขื่อน
๐.๐๑๙๙ g ซึง่ กำลังขนาดนีย้ งั ต่ำกวาทีอ่ อกแบบรองรับไวถงึ ๕ เทา
การตรวจสอบยังคงมีอยางสม่ำเสมอ ใน พ.ศ. ๒๕๕๔ กฟผ. ทดสอบเก็บตัวอยาง
แทงคอนกรีตจากตัวเขือ่ นไปวิเคราะหกำลังและการเสือ่ มสภาพ พบวาคอนกรีตยังมีคา ความ
แข็งแรงในเกณฑสงู กวาทีอ่ อกแบบไว ๒ เทา เนือ้ คอนกรีตอยใู น สภาพดี เสือ่ มสลายนอย
อัตราการโดนกัดเซาะต่ำ ไมพบสัญญาณการแตกราว

นัน่ หมายถึงคอนกรีตตัวเขือ่ นภูมพิ ลนัน้ อยใู นสภาพทีด่ มี าก
เขือ่ นภูมพิ ลจึงยังมีอายุใชงานอีกยาวนานหลายรอยป
๑๘๔
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เขือ่ นภูมพิ ล ไดใหความสำคัญเปนอยางมากในการเตรียมความพรอมในการรับมือกับเหตุการณแผนดินไหวในภูมภิ าคนี้
โดยไดตดิ ตัง้ เครือ่ งมือตรวจวัดขนาดและศูนยกลางแผนดินไหว (Seismograph) ไวบริเวณรอบอางเก็บน้ำของเขือ่ นภูมพิ ล จำนวน
๔ สถานี เพื่อไวติดตามสถิติแผนดินไหวที่เกิดขึ้นในบริเวณใกลเคียงเขื่อนภูมิพล และติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดอัตราเรงจาก
แผนดินไหว (Accelerograph) ไวบริเวณตัวเขือ่ นเพือ่ ตรวจวัดวาแผนดินไหวทีเ่ กิดขึน้ ทุกครัง้ ในภูมภิ าคนีส้ ง แรงกระทำมาถึง
เขือ่ นมากนอยเพียงไร และมีผลกระทบตอความมัน่ คงของเขือ่ นหรือไม เพือ่ ทีจ่ ะไดดำเนินการตรวจสอบและแกไขไดทนั การ
หากพบความผิดปรกติ

รูปแสดง โครงขายสถานีตรวจวัดแผนดินไหวรอบอางเก็บน้ำเขือ่ นภูมพิ ล และ ตัวอยางอาคารสถานี
และเครือ่ งมือวัดแผนดินไหวทีต่ ดิ ตัง้ ไวภายในอาคาร
๑๘๕

สูการบริหารสมัยใหม
ปจจุบนั เขือ่ นภูมพิ ลมีสถานะเปนหนวยงาน (โรงไฟฟา) แหงหนึง่ ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
(กฟผ.) ที่มีฐานะเปนรัฐวิสาหกิจ ทำหนาที่จัดหาไฟฟาใหเพียงพอตอความตองการของประเทศ
ภายใตวสิ ยั ทัศน "ผผู ลิตไฟฟาดานพลังน้ำทีม่ สี มรรถนะสูง" เขือ่ นภูมพิ ลมีการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภายในมาโดยตลอด อาทิ พ.ศ. ๒๕๓๗ นำระบบบริหารความปลอดภัยสมัยใหม (Modern Safety
Management : MSM) มาใช ปรับระบบตาง ๆ จนกลายเปนระบบบริหารงานคุณภาพ ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย สิง่ แวดลอม และการจัดการพลังงาน (Quality Safety Health Environment and Energy
Management) และระบบบริหารคุณภาพทัว่ ทัง้ องคกร (Total Quality Management : TQM)
นับจาก พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดสรางระบบการจัดการสิง่ แวดลอมตามมาตรฐาน ISO14001 โดยจัดทำแผน
จัดการสิ่งแวดลอมในองคกร ติดตามสภาพน้ำผิวดิน น้ำทิ้ง เฝาระวังคุณภาพน้ำแมปง จัดทำแผน
ตรวจสอบคุณภาพน้ำปละ ๒ ครั้ง ทำโครงการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใชแลวเพื่อใชกับ
ยานพาหนะเขือ่ นทัง้ หมด ๑๑ คันกับเครือ่ งจักรกลการเกษตร ๒ คันใน พ.ศ. ๒๕๔๙
ตัง้ แต พ.ศ. ๒๕๓๙ เปนตนมา มีพนักงานทีด่ แู ลเขือ่ นอาศัยอยรู อบเขือ่ นมากกวา ๖๐๐ ครอบครัว คิด
เปนจำนวนคนมากกวา ๒,๐๐๐ คน ทำใหชมุ ชนเจาหนาทีเ่ ขือ่ นกลายเปนชุมชนขนาดเล็กระดับอำเภอ
ภายในมีโรงเรียน โรงพยาบาล สถานศึกษาระดับประถม ซึง่ ทำใหตอ งมีการบริหารจัดการความเปน
อยขู องเจาหนาทีเ่ ขือ่ นดวย
๑๘๖
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"จิตอาสาเขือ่ นภูมพิ ล"

มีเครือขายหลายหนวยงาน
สรางฝายไปแลวกวา ๑๒,๐๐๐ ฝาย

ทีผ่ า นมาเขือ่ นภูมพิ ลยังพยายามสรางความสัมพันธอนั ดีกบั ชุมชน
โดยรอบเขือ่ น คุณสมบูรณ มณีนาวา อดีตผวู า การ กฟผ. เลาวาเขือ่ น
เริ่มทำงานกับชุมชนมาตั้งแตสรางเสร็จ โดยนำสิ่งของไปมอบใหกับ
ชุมชนเหนือเขือ่ น ใน พ.ศ. ๒๕๓๔ มีการตัง้ ชมรมผบู ำเพ็ญประโยชน
เขื่อนภูมิพล เริ่มจัดแขงขันกอลฟยันฮีโอเพน ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๓๔
เพือ่ หาเงินทุนไปกอสรางอาคารเรียน หองน้ำ ซอมแซมปรับปรุงระบบ
ไฟฟา ใหทนุ การศึกษากับโรงเรียนทีอ่ ยรู อบเขือ่ น
ปลายป พ.ศ. ๒๕๕๐ มีการจัดกิจกรรมเชิงอนุรักษตามแนว
พระราชดำริใน ๑๐ ชุมชน ทำโครงการจัดการปาชุมชนอยางยั่งยืน
สรางฝายชะลอน้ำ สรางแนวกันไฟปา ปลูกตนไมเพิม่ บวชปา เรียกวา
"จิตอาสาเขือ่ นภูมพิ ล" มีเครือขายหลายหนวยงาน สรางฝายไปแลว
กวา ๑๒,๐๐๐ ฝาย จัดทำแผนปองกันไฟปา พรอมกับกอตั้งศูนยดับ
ไฟปาเขื่อนภูมิพลตั้งแต พ.ศ. ๒๕๓๘ มีอาสาสมัครจำนวน ๕๐ คน
มีเวรยามไมต่ำกวา ๘ คนในฤดูแลง
เขื่อนภูมิพลยังจัดทำโครงการเปดเขื่อนภูมิพลสูชุมชนลุมน้ำปง
ครอบคลุม ๓ จังหวัดคือตาก เชียงใหม ลำพูน โดยการจัดเวทีคนใชน้ำ
นำกลมุ คนทีด่ แู ลปาตนน้ำ คนกลางน้ำในบริเวณเขือ่ น และคนปลายน้ำ
มาแลกเปลีย่ นขอมูลเพือ่ สรางความเขาใจกันและกัน เพือ่ นำไปสคู วาม
รวมมือกันหลากหลายดาน
๑๘๗

สมัยกอนปาสมบูรณ ฝนตกลงมา ๓ วัน น้ำถึงคอยๆ
แตตอนนีไ้ มมปี า ชวยชะลอน้ำ ฝนตกลงมาน้ำไหลลงเขือ่ นทันที
ชะลางหนาดินและไหลเขามาอยางรวดเร็ว...

ไหลลงเขื่อน

อนาคตในความเปลีย่ นแปลง
แมในตอนนีเ้ มือ่ เทียบกับเขือ่ นเกิดใหมในภูมภิ าคเอเชีย เขือ่ นภูมพิ ลจะมิใชเขือ่ นคอนกรีตที่
ใหญทสี่ ดุ อีกตอไปแลว แตสำหรับประเทศไทย เขือ่ นภูมพิ ลยังมีสถานะเปน "โรงไฟฟาพลังน้ำ"
ที่ใหญที่สุดในประเทศ
ไฟฟาจากระบบการผลิตไฟฟาของเขือ่ นภูมพิ ลนัน้ มีราคาถูก เนือ่ งจากผลิตจากพลังน้ำ และ
ระดับการผลิตไฟฟาคอนขางมีเสถียรภาพ ตราบใดทีเ่ ขือ่ นยังมีน้ำ จึงสามารถทดแทนการผลิต
ไฟฟาในกรณีเกิดเหตุสดุ วิสยั กับโรงไฟฟาประเภทอืน่
ทุกวันนีป้ ริมาณไฟฟาพลังน้ำทีผ่ ลิตไดในประเทศไทยนัน้ คิดเปนรอยละ ๕ ของกำลังการ
ผลิตไฟฟาพลังน้ำทั้งโลก
๑๘๘
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อยางไรก็ตาม ขอจำกัดในการผลิตไฟฟาพลังน้ำมีมากขึน้ เรือ่ ย ๆ ทีส่ ำคัญ คือ งานวิจยั บงชีว้ า
ปริมาณน้ำในแมน้ำทัว่ โลกกำลังลดลง อันเปนผลจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศโลกซึง่ เกิดจาก
ภาวะโลกรอน ทิศทางของผผู ลิตไฟฟาพลังน้ำสวนมากจึงหันมาเพิม่ ประสิทธิภาพเครือ่ งกำเนิดไฟฟา
พลังน้ำทีม่ อี ยู และเพิม่ การผลิตไฟฟาพลังน้ำจากโรงไฟฟาพลังน้ำขนาดเล็ก เนือ่ งจากพืน้ ทีก่ อ สราง
โรงไฟฟ า พลั ง น้ำ ขนาดใหญ นั้ น หายากขึ้ น และในช ว งที่ ผ า นมาเริ่ ม เป น ที่ ย อมรั บ กั น แล ว ว า
การสรางเขือ่ นขนาดใหญนนั้ กอผลกระทบอยางมหาศาลกับพืน้ ทีป่ าและสิง่ แวดลอมโดยรอบ
ความทาทายของเขือ่ นภูมพิ ล คือ จะคงคุณภาพการผลิตไฟฟาพลังน้ำและเพิม่ ปริมาณการผลิต
ไดอกี หรือไมในอนาคต จะวางแผนบริหารจัดการน้ำอยางไรในภาวะทีส่ ภาพภูมอิ ากาศโลกแปรปรวน
และจะบริหารจัดการน้ำอยางไรใหเกิดประโยชนสูงสุด
คุณพิสุทธิ์ โชคคติวัฒน ผูอำนวยการเขื่อนภูมิพล คนที่ ๑๖ บอกวา การผลิตไฟฟาของ
เขือ่ นภูมพิ ลหลังจากนีย้ งั คงขึน้ กับปริมาณน้ำทีม่ ใี นเขือ่ น สวนเครือ่ งกำเนิดไฟฟาทัง้ หมดอาจเพิม่ กำลัง
การผลิตแตละเครือ่ งไดอกี เล็กนอยราว ๒๐ เมกะวัตต
ปญหาทีน่ า หวง คือ ปริมาณน้ำไหลลงเขือ่ น "สมัยกอนปาสมบูรณ ฝนตกลงมา ๓ วัน น้ำถึง
คอย ๆ ไหลลงเขือ่ น แตตอนนีไ้ มมปี า ชวยชะลอน้ำ ฝนตกลงมาน้ำไหลลงเขือ่ นทันที ชะลาง
หนาดินและไหลเขามาอยางรวดเร็ว" แตเรือ่ งตะกอนดินนีจ้ ะยังไมเปนปญหาในอนาคตอันใกล ปญหา
หลักคือการรักษาสภาพปาตนน้ำของแมน้ำปงเพือ่ รักษาปริมาณน้ำไหลลงเขือ่ นมากกวา ซึง่ ในทีป่ ระชุม
ของผใู ชน้ำ ตัง้ แตตน น้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำทีเ่ ขือ่ นภูมพิ ลจัดขึน้ มีความพยายามจัดทำโครงการ
ปลูกปาแลกขาว โดยชาวนาในพืน้ ทีช่ ลประทานซึง่ ทำนาไดปล ะ ๒ - ๓ ครัง้ จะรวบรวมขาวบางสวน
ไปมอบใหคนตนน้ำทีด่ แู ลปาในอำเภอดอยเตา อำเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม ซึง่ สัญญาวาจะรักษา
ปาตนน้ำ หยุดการรุกปา

๑๘๙

คุณสุนชัย คำนูณเศรษฐ ผวู า การการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) คนที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙
กลาววา ขณะนี้ไทยมีเขื่อนพลังน้ำที่ผลิตไฟฟา ๓,๐๐๐ เมกะวัตต แตใชประโยชนไดเพียง ๖ เปอรเซ็นต
เฉพาะเขื่อนภูมิพลมีตนทุนจายน้ำผานเครื่องกำเนิดไฟฟาไดเพียง ๑๔ เปอรเซ็นต ซึ่งถือวามีปริมาณนอย
ในอนาคตตองหาวิธีเพิ่มตนทุนน้ำที่จะไหลผานเครื่องกำเนิดไฟฟาใหมากขึ้น
และยุทธศาสตรการเพิม่ ตนทุนน้ำทีส่ ำคัญ คือ การปลูกปา
จากสถิตสิ ามปหลัง ( พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ ) เขือ่ นภูมพิ ลพบปญหาน้ำเขาเขือ่ นนอยติดตอกัน ถือเปนระดับ
น้ำนอยทีส่ ดุ ในรอบ ๕๐ ปนบั แตมเี ขือ่ น
นีค่ อื ความทาทายทีเ่ ขือ่ นภูมพิ ลและคนไทยตองหาทางแกไขในเรือ่ งการบริหารจัดการนํา้ เ พ ื ่อ ใ ห 
เขือ่ นภูม พิ ล ยัง ประกอบภารกิจ สํ า เร็จ ลุล  ว ง ดังพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ทีพ่ ระราชทานไว เ มือ่ ครัง้ เสด็จ ฯไปทรงวางศิล าฤกษ
เมือ่ วันที่ ๒๔ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๐๔ ณ เขือ่ นภูมพิ ล วา

...เขื่อนนี้จะมีความสำคัญในการเสริมสรางความเจริญ
ของประเทศ และความผาสุกสมบูรณของประชาชน
เพราะเมื่อกอสรางเขื่อนนี้เสร็จแลว
ก็สามารถผลิตไฟฟาไดเปนจำนวนมาก
ชวยใหประชาชนไดมีไฟฟาใชมากขึ้น
เขื่อนยังอำนวยประโยชนในดานการชลประทาน การคมนาคม
และการบรรเทาอุทกภัย...*
* อางอิง ปกรองใน /หนังสือ กึง่ ศตวรรษแหงสายน้ำพระทัย ไฟฟากาวไกล ชุมชนพัฒนา ๕๐ ปเขือ่ นภูมพิ ล / การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๗
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ชาว

เขื่อนภูมิพลรวมใจ

สานสายใยจิตอาสาชุมชน

จากจุดเริ่มตนของการทำงานเพื่อสังคมตั้งแตสมัยการกอสรางเขื่อนเรื่อยมาจนถึง พ.ศ. ๒๕๕๗
ถือเปนชวงเวลากึ่งศตวรรษที่เขื่อนภูมิพลไดตระหนักถึงหลักการเปนสวนหนึ่งของชุมชน ชุมชนรอบ
โรงไฟฟาถือเปนบานพี่ บานนอง ที่ตองรวมดูแลและใหความสำคัญ สำหรับการดำเนินงานเกี่ยวกับ
การดูแลและรับผิดชอบตอสังคม โดยทำงานแบบมีสวนรวมของชุมชนในยุคปจจุบัน มีโครงการและ
กิจกรรมที่โดดเดนและถือเปนสิ่งที่ไดพัฒนาตอยอดมาจากการทำงานในอดีต โดยมีโครงการตาง ๆ
ดังนี้
๑๙๑

๑. โครงการเปดเขือ่ นภูมพิ ลสชู มุ ชนลมุ น้ำปง
โครงการเปดเขือ่ นภูมพิ ลสชู มุ ชนลมุ น้ำปง มีวตั ถุประสงคเพือ่ สรางความสัมพันธอนั ดีระหวางเขือ่ นภูมพิ ลและชุมชน
รอบอางเก็บน้ำเขือ่ นภูมพิ ล ซึง่ พืน้ ทีอ่ า งเก็บน้ำขนาดใหญครอบคลุมพืน้ ทีถ่ งึ ๓ จังหวัดในภาคเหนือ ไดแก จังหวัดตาก
ลำพูน และเชียงใหม ซึง่ แตละพืน้ ทีม่ วี ถิ คี วามเปนอยแู ละความตองการทีแ่ ตกตางกัน เขือ่ นภูมพิ ลจึงไดพยายามสราง
ความเขาใจแกพี่นองรอบรั้วบานอยางตอเนื่องเพื่อกอใหเกิดความสัมพันธอันดี ความเขาอกเขาใจซึ่งกันและกัน
และสุดทายกลายเปนมิตรภาพฉันทพนี่ อ ง ฉันทเพือ่ น ทีถ่ อ ยทีถอ ยอาศัยซึง่ กันและกัน
ภายใตโครงการเปดเขือ่ นภูมพิ ลสชู มุ ชนลมุ น้ำปง มีกจิ กรรมทีโ่ ดดเดนและสำคัญหลากหลายกิจกรรม แตทสี่ ำคัญ
และนับเปนภาพสะทอนการเปนโองน้ำใบใหญของประเทศ และการเปนผบู ริหารจัดการน้ำไดอยางชัดเจน คือ กิจกรรม
เวทีผใู ชน้ำและกิจกรรมคายเยาวชน
๑๙๒ เขือ่ นภูมพิ ล : กวาจะเปนวันนี้

๑๙๓

๒. โครงการจิตอาสา ปนศรัทธาและอาทร
โครงการนีเ้ ปนการสงเสริมใหผปู ฏิบตั งิ านและชุมชนมีความตระหนักถึงการทำงานแบบจิตอาสา คือ การมีจติ ใจทีต่ อ งการชวยเหลือ
บุคคลอืน่ ทีเ่ ดือดรอน มีความหวงใยเหมือนเปนคนในครอบครัวเดียวกัน โดยใชกำลังสมอง กำลังกาย และแรงใจ ในการเขาไปทำงาน
แบบมีสว นรวมกับชุมชน เพราะในปจจุบนั นีก้ ารทีโ่ รงไฟฟาจะตัง้ อยไู ดนนั้ ไมเพียงแตตอ งดำเนินงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพและบุคลากรทีม่ ี
ความรเู ทานัน้ แตจำเปนตองมีความสัมพันธอนั ดีงามกับชุมชน ซึง่ จุดกำเนิดของความสัมพันธทดี่ นี นั้ ตองเกิดจากการใช "ใจ"และ "ใจ"
เงินหรือสิ่งของไมสามารถที่จะแกปญหาทุกอยางได
๑๙๔
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๑๙๕

๓. โครงการเปดใจเรียนรู เพื่อนครู เขื่อน
โครงการเปดใจเรียนรู เพือ่ นครู เขือ่ น ไดเริม่ ตนขึน้ ประมาณชวง พ.ศ. ๒๕๔๐ คุณบุญอินทร ชืน่ ชวลิต ดำรงตำแหนง
ผอู ำนวยการเขือ่ นภูมพิ ลในชวงเวลานัน้ ไดรเิ ริม่ ใหจดั ตัง้ โครงการเปดใจเรียนรู เพือ่ นครู เขือ่ น โดยมีแนวคิดจาก "บวร"
บาน วัด โรงเรียน ซึง่ โรงเรียนก็เปนหนึง่ ในหนวยงานทีม่ คี วามสำคัญในการหลอหลอมเยาวชนของชาติ และยังเปนศูนย
กลางความรทู สี่ ำคัญทีจ่ ะเผยแพรใหแกชมุ ชนรอบขาง

๑๙๖
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๔. โครงการคนรักษตนน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ
โครงการคนรักษตน น้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เปนโครงการทีม่ งุ เนนใหเกิดการดูแลปาตนน้ำซึง่ เปนแหลงกอเกิดแมน้ำปงทีไ่ หลลงอาง
เก็บน้ำเขือ่ นภูมพิ ลอยางยัง่ ยืนและมีประสิทธิภาพ โดยเนนใหชมุ ชนในแตละพืน้ ทีบ่ ริหารจัดการดูแลตามวิถขี องชุมชน โดยมีเขือ่ นภูมพิ ลเปน
กัลยาณมิตรทีด่ ใี นการใหคำปรึกษาและสนับสนุนทรัพยากรทีจ่ ำเปนตาง ๆ โดยเนนการดูแลปาตัง้ แตการสรางความชมุ ชืน้ และอุดมสมบูรณ
ของปา ปองกันการทำลายปาและไฟปา การปลูกปาทดแทนและปลูกปาเสริม ตลอดจนสรางจิตสำนึกใหแกชมุ ชนและเยาวชนในพืน้ ที่
ในการรวมดูแลปาตนน้ำและปาชุมชน ในปจจุบนั ไดขยายเครือขายการทำงานดานการอนุรกั ษปา และทรัพยากรธรรมชาติ ไปสชู มุ ชน
ตาง ๆ รอบอางเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล กลุมผูใชน้ำ หนวยงานราชการและเอกชน ตลอดจนสถาบันการศึกษาตาง ๆ ที่สนใจเขารวม
กิจกรรมกับเขือ่ นภูมพิ ล
๑๙๗

การดูแลผืนปาที่อยูรอบ ๆ เขื่อนภูมิพลไดเริ่มดำเนินการมาตั้งแตชวง พ.ศ. ๒๕๓๗ ภายใตโครงการปลูกปาถาวร
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงครองราชยปที่ ๕๐
มีวตั ถุประสงคเพือ่ อนุรกั ษและฟน ฟูปา และทรัพยากรธรรมชาติสงิ่ แวดลอม รวมทัง้ ระบบนิเวศวิทยาผืนปารอบอางเก็บน้ำเขือ่ นภูมพิ ล
นอกจากการปลูกปาแลว เพือ่ รักษาความชมุ ชืน้ ของผืนปาและกักเก็บน้ำ เขือ่ นภูมพิ ลไดจดั ทำโครงการสรางฝายชะลอน้ำตาม
ทางน้ำไหลภายในปาชุมชนโดยรอบและพืน้ ทีเ่ ขือ่ นภูมพิ ล เพือ่ เปนการดักตะกอนทีอ่ าจไหลมากับน้ำและชวยชะลอน้ำไวในปา โดย
ุ ภาพดีขนึ้ และชวยใหดนิ ชมุ ชืน้ ปามีความ
เฉพาะหนาแลงจะชวยดักตะกอนทีไ่ หลมากับน้ำ ลดการตืน้ เขินทีป่ ลายน้ำ ทำใหน้ำมีคณ
อุดมสมบูรณ เพิม่ ความหลากหลายทางชีวภาพ เมือ่ ดินชมุ ชืน้ ปาก็ชนื้ กลายเปนแนวกันไฟปา ลดความรุนแรงของไฟปาไดอกี
ทางหนึง่ ซึง่ ไดดำเนินการมาตัง้ แต พ.ศ. ๒๕๔๙ ปจจุบนั สรางฝายชะลอน้ำไดทงั้ หมดประมาณ ๑๒,๐๐๐ ฝาย
๑๙๘
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เหตุการณสำคัญ

กาลานุกรม

๑๙๙

พ.ศ. ๒๔๙๐

.

การขาดแคลนบุคลากรจึงเปนปญหาใหญของกรมชลประทาน ม.ล. ชูชาติ กำภู
จึงริเริ่มตั้งสถาบันการศึกษาดานการชลประทาน เพื่อผลิตบุคลากรพัฒนาประเทศชาติ
เริ่มจากการเสนอใหตั้งโรงเรียนชางชลประทาน ถนนสามเสน พ.ศ. ๒๔๘๑ แลวอำนวย
การบริหารอยางใกลชดิ จนเปนโรงเรียนการชลประทาน พ.ศ. ๒๔๙๒ และใน พ.ศ. ๒๔๙๐
ไดสง ขาราชการกรมชลประทานรนุ แรก จำนวน ๓๐ คน ไปเขารับการฝกอบรมที่ United
States Bureau of Reclamation (USBR) ประเทศสหรัฐอเมริกา เพือ่ เปนการจัดเตรียมบุคลากร
รองรับการกอสรางเขือ่ นขนาดใหญ นัน่ คือ "เขือ่ นเจาพระยา"

.

ยุคหลังสงครามโลกครัง้ ที่ ๒ มีความตองการขาวในตลาดโลกทีเ่ พิม่ มากขึน้ ประกอบ
กับรัฐบาลไทยตองสงขาวใหฝา ยอังกฤษตามขอตกลงเพือ่ เลิกสถานะสงคราม ทำใหเกิดภาวะ
ขาดแคลนขาวในประเทศ และปญหาคาครองชีพของประชาชน ดังนัน้ เพือ่ เปนการเพิม่ ผลผลิต
ขาวอันเปนสินคาออกสำคัญของประเทศขึน้ อีก จึงมีการหยิบยก "โครงการเจาพระยาใหญ"
ขึน้ มา "ปดฝนุ " พิจารณาทบทวนกันอีกครัง้
๒๐๐
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องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ
(Food and Agriculture Organization of the United
Nations) หรือ FAO สงคณะผเู ชีย่ วชาญมาพิจารณาถึง
ความจำเปนของโครงการเขือ่ นเจาพระยาและใหการสนับสนุน
อยางเต็มที่ ถารัฐบาลไทยตองการจะทำการกอสราง

.
.
.

เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๑ กรมชลประทานเสนอ
โครงการตอกระทรวงเกษตราธิการ เพื่อพิจารณาเสนอ
รัฐบาลเปดงานโครงการนี้ ตอมารัฐบาลเห็นชอบตามทีเ่ สนอ

พ.ศ.๒๔๙๒
ในรายงาน Report on Irrigation, Drainage and Water Communication
Project of the Chao Phya River Basin, August 1949 (พ.ศ. ๒๔๙๒) ม.ล.ชูชาติ กำภู
ไดเสนอแผน ๕ ป ตอกระทรวงเกษตราธิการ โดยมีรายละเอียดโครงการเจาพระยา ตอน
ทายรายงานไดระบุวา ควรดำเนินการสรางเขื่อนเก็บกักน้ำขนาดใหญบนแมน้ำปงและ
แมน้ำนานเพือ่ เปนแหลงน้ำตนทุน หลังจากทีไ่ ดกอ สรางโครงการเจาพระยาแลว
รัฐบาลไดเขาเปนสมาชิกของธนาคารโลกโดยมีแผนขอกเู งินไปใชในการกอสราง
โครงการเขือ่ นเจาพระยา
ม.ล.ชูชาติ กำภู และพระประกาศสหกรณ ขณะนั้นปฏิบัติงานอยูที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกาเพือ่ หารือกับธนาคารโลก นำคำสัง่ จากนายกรัฐมนตรี จอมพล ป. พิบลู สงคราม
ไปพบ ดร.บุญรอด บิณฑสันต (ขณะนัน้ กำลังศึกษาขัน้ ปริญญาเอก) วา เมือ่ จบการศึกษา
แลวจะมอบหมายใหดำเนินการในเรือ่ งพลังงานของประเทศ
๒๐๑

.
.
.

พ.ศ.๒๔๙๓
คณะผแู ทนไทยไดไปเจรจาขอกเู งินจากธนาคารโลก ตามสัญญา
ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ สำหรับงานกอสรางโครงการเขื่อน
เจาพระยาเปนเงินรวม ๑๘ ลานเหรียญอเมริกนั
ดร.บุญรอด บิณฑสันต สำเร็จการศึกษาขัน้ ปริญญาเอก เดินทาง
กลับประเทศไทย เพือ่ มาเปนอาจารยสอนทีจ่ ฬุ าลงกรณมหาวิทยาลัย
จอมพล ป. พิบลู สงคราม นายกรัฐมนตรี มอบหมาย ดร.บุญรอด
บิณฑสันต ใหดำเนินการในเรือ่ งพลังงานของประเทศไทย แตไมมงี บประมาณ
ดร.บุญรอด บิณฑสันต จึงขออนุญาต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพือ่ ใชหอ ง
ทำงานเปนทีต่ งั้ คณะกรรมการพลังงานแหงชาติ (ชัว่ คราว) เพือ่ รางระเบียบ
แบบแผน ทีจ่ ะไดมาซึง่ พ.ร.บ.

.
.
.

พ.ศ.๒๔๙๔

จอมพล ป. พิบลู สงคราม นายกรัฐมนตรี ให ม.ล.ชูชาติ กำภู วางแผน
กอสรางเขือ่ นพลังน้ำขนาดใหญ ในแมน้ำปง อันเนือ่ งมาจากการขาดแคลนพลังงาน
ไฟฟาในเมืองใหญ
รัฐบาลอนุมตั ใิ หกรมชลประทานดำเนินการโครงการเขือ่ นผลิตไฟฟาพลังน้ำ
อันเนือ่ งมาจากภาวะขาดแคลนพลังงานไฟฟาในเมืองใหญ ๆ อีกทัง้ การซือ้ น้ำมัน
หรือสรางโรงไฟฟาเฉพาะที่ ก็ไมคมุ คาเทากับมีโรงไฟฟาพลังน้ำ ซึง่ ผลิตพลังงาน
ทีส่ ะอาดและถูกกวาในคราวเดียวกัน
ม.ล.ชูชาติ กำภู ไดทาบทาม ดร.บุญรอด บิณฑสันต มารวมงาน แต ดร.บุญรอด
บิณฑสันต ไมมา เพียงแตชว ยงานเบือ้ งตนเทานัน้ หลังจากนัน้ จึงไดไปทาบทาม
คุญเกษม จาติกวณิช มารวมงานแทน
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พ.ศ.๒๔๙๔
ม.ล.ชูชาติ กำภู ไดใหกองสำรวจ โดยมี พ.อ.หลวงพินจิ
ภูวดล (อดีตแมกองสามเหลีย่ ม กรมแผนทีท่ หารบก) เปนหัวหนา
ทีมสำรวจจัดทำแผนที่แมน้ำปง ตั้งแตแกงสรอย อำเภอฮอด
จังหวัดเชียงใหม ลงมาถึงจังหวัดตาก เปนทีมแรกทีท่ ำการสำรวจ
ชิมลางหรือเบือ้ งตน
คุณบุญชอบ กาญจนลักษณ ไดจัดทีมออกไปวางขาย
สำรวจสภาพน้ำในแมน้ำปงเปนทีมที่ ๒ โดยสำรวจตัง้ แตกงิ่ อำเภอ
บานตาก ขึน้ ไปจนถึงแกงสรอย อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม เพือ่
วางจุดตัง้ สถานีวดั ปริมาณน้ำ หลังจากนัน้ ไดกำหนดจุดสรางสถานี
อุทกวิทยาใหมขึ้นที่บานวังกระเจา ซึ่งเปนทำเลใตสุดที่จะใช
พิจารณาเปนที่สรางเขื่อนเก็บกักน้ำขนาดใหญในแมน้ำปง
กรมชลประทาน ไดจัดทีมสำรวจ เปนทีมที่ ๓ ขึ้นไป
สำรวจหาทำเลใหแนนอนอยางจริงจัง นำทีมโดย ม.ล.ชูชาติ กำภู
อธิบดีกรมชลประทานเอง และมีเจาหนาทีผ่ เู ชีย่ วชาญโดยเฉพาะ
คือ อาจารยวชิ า เศรษฐบุตร หัวหนากองธรณีวทิ ยา กรมโลหกิจ
กระทรวงอุตสาหกรรม รวมทีมไปดวย เพือ่ เปนทีป่ รึกษาฝายหิน
ฐานรากของเขือ่ น โดยไดลอ งแกง ลงมาจากอำเภอฮอด จังหวัด
เชียงใหม และไดเลือกชองเขายันฮีเปนจุดที่ตั้งเขื่อนอันดับแรก
อยางไรก็ดี บริเวณดานใตลงมาไดพจิ ารณาเพิม่ เติมไวอกี ๓ แหง
เรียกกันวา เขาแกว ผารู และวังกระเจา

๒๐๓
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การเตรียมงานเบือ้ งตน สำรวจภูมปิ ระเทศและธรณีวทิ ยาบริเวณโดยรอบอางเก็บน้ำ ทำการเจาะสำรวจฐานรากบริเวณ
ทีท่ ำการกอสรางเขือ่ น โรงไฟฟา ทางระบายน้ำลน และจัดทำแผนทีอ่ า งเก็บน้ำ
กรมชลประทาน รับวิศวกรไฟฟา ๖ คน และนักวิทยาศาสตร ๔ คน มาทำงานที่แผนกอุทกวิทยาเพื่อศึกษาและ
รวบรวมขอมูลเบือ้ งตนเพิม่ เติม ปรับปรุง รายงานเบือ้ งตน และสงให USBR ศึกษากอนเดินทางมาสำรวจในประเทศไทย
ม.ล.ชูชาติ กำภู ทำหนังสือขอตกลงระหวางรัฐบาลไทย-สหรัฐอเมริกา ในการใหบริการฝกอบรมวิศวกรไทยและให
Technical Assistance ในการทำรายงานโครงการยันฮี
กรมชลประทาน ตั้งกองพลังน้ำ รับผิดชอบงานพัฒนาไฟฟาพลังน้ำและสวนอื่น ๆ ตามพระราชกฤษฎีกา
แบงสวนราชการ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตร พ.ศ. ๒๔๙๕ ซึง่ มีสว นราชการ ๑๓ กอง

..

พ.ศ.๒๔๙๖

การก อ สร า งโครงการเขื่ อ นเจ า พระยาเริ่ ม ต น ในป
พ.ศ.๒๔๙๖ และแลวเสร็จในตนป ๒๕๐๐
รายงานเบือ้ งตนโครงการยันฮี ของทีมผเู ชีย่ วชาญทีล่ อ ง
แพสำรวจ โดยมี ม.ล.ชูชาติ กำภู เปนหัวหนาคณะฯ แลวเสร็จ
( มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๖ )
กรมชลประทาน บรรจุคณ
ุ เกษม จาติกวณิช ในตำแหนงนายชางเอก เปนหัวหนากองพลังน้ำ และบรรจุวศิ วกรไฟฟา
๕ นาย ทำงานที่ แ ผนกอุ ท กวิ ท ยา กองวิ ศ วกรรม จากนั้ น ย า ยมาบรรจุ ใ นตำแหน ง นายช า งตรี กองพลั ง น้ำ
( มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๖ )
ตั้ ง การพลั ง งานแห ง ชาติ มี สำนั ก งานชั่ ว คราวที่ ค ณะวิ ศ วกรรมศาสตร จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย โดยมี
ศ.ดร.บุญรอด บิณฑสันต เปนเลขาธิการคนแรก ( มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๖ )
ม.ล.ชูชาติ กำภู สงจดหมายขอให Commissioner ของ U.S. Bureau of Reclamation สงคณะฯ มาศึกษา
โครงการยันฮี และ Commissioner ตอบรับใหความชวยเหลือทางวิชาการ ( มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๔๙๖ )

.
..
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กรมแผนทีท่ หารบกไดวา จาง บริษทั ฮันติง้ เซอรเวย (Hunting Survey )ประเทศอังกฤษ มาจัดทำแผนทีภ่ าพถาย
ทางอากาศ ครอบคลุมบริเวณตัง้ แตทตี่ งั้ เขือ่ น ขึน้ ไปจนถึง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม แลวเสร็จชวงกลางป พ.ศ.๒๔๙๖
รวบรวมขอมูลเพิม่ เติม และปรับปรุงรายงานเบือ้ งตนแลวเสร็จมอบให ม.ล.พิชติ กำภู (หัวหนาคณะฯ วิศวกรไฟฟา
และเครือ่ งกล ๔ นาย เดินทางไปฝกงานที่ USBR) นำขึน้ เครือ่ งบินไปมอบให USBR โดยตรง ( สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ )
ทำเลบริเวณเขาแกวนัน้ นาสนใจพิเศษเพราะชองเขาแคบและสูงมากกวาทีอ่ นื่ ๆ แตมขี อ เสีย คือ หินรากฐานและ
หินทีร่ บั ปกของเขือ่ นเปนหินแกรนิตดอยกวาทีย่ นั ฮี มีรอยแตกและผุพงั อยทู วั่ ไปเมือ่ ดูดว ยตาเปลา ตอมา เมือ่ ผเู ชีย่ วชาญ
ฐานรากเขือ่ นไดมาตรวจละเอียด โดยการเจาะหิน จึงพบวารอยราวแตกหรือสวนผุพงั นัน้ เปนเพียงทีผ่ วิ เมือ่ ปอกเอาผิวออก
ถึงแกนในแลว ปรากฏวาหินแกนในใชไดดี จึงเปลีย่ นทำเลทีต่ งั้ เขือ่ นมาเปนทีเ่ ขาแกว แทนชองเขายันฮี ผลดีคอื สามารถ
สรางเขือ่ นไดสงู ขึน้ และจะไดความจุอา งเก็บน้ำมากขึน้ ตามไปดวย และสามารถสรางเขือ่ นไดแคบลง
ยายเครือ่ งเจาะหินจากยันฮี มาเจาะหินบนฝง ขวา ทีบ่ ริเวณเขา
แกว กอนทีท่ มี USBR เดินทางมาสำรวจทีโ่ ครงการ ( กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๖ )
ประกาศการพลังงานแหงชาติ ตามมติคณะกรรมการการพลังงาน
แหงชาติ และคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ ในการมอบหมายใหกรม
ชลประทานดำเนินการกอสรางเขื่อนยันฮีทั้งโครงการ เพื่อใหไดมาซึ่ง
พลังงานไฟฟา ลงนามโดย จอมพล ป. พิบลู สงคราม ( วันที่ ๑๕ กันายน
พ.ศ. ๒๔๙๖ )
ผเู ชีย่ วชาญ USBR ๖ ทาน ประกอบดวย วิศวกรวางแผน วิศวกร
เขือ่ น นักธรณีวทิ ยา นักอุทกวิทยา วิศวกรไฟฟา และเจาหนาทีว่ เิ ทศสัมพันธ
เดินทางมากรุงเทพฯ โดยพักทีห่ อพักนักเรียนการชลประทาน และเดินทาง
ไปสำรวจทีบ่ ริเวณโครงการ ( วันที่ ๑ - ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๖ )
กำหนดรูปแบบเขือ่ น Concrete Arch Dam เบือ้ งตน และตำแหนง
หลุมเจาะฐานรากเขือ่ นทีเ่ ขาแกว ในชวงระหวางทีท่ มี USBR อยทู โี่ ครงการ
และเสนอใหมผี เู ชีย่ วชาญมา Supervise การเจาะสำรวจ กำหนดใหแลว
เสร็จในเวลา ๖ เดือน ( ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ )
๒๐๕
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ผเู ชีย่ วชาญของ USBR มาไทย สำรวจเก็บขอมูล
เพื่อศึกษาความเหมาะสมเขื่อนยันฮี โดยเลือกที่ตั้งบริเวณ
เขาแกว
เจ็ดเดือนหลังจาก Board USBR มา การเจาะ
สำรวจฐานรากทั้งหมดแลวเสร็จ สงมอบให USBR ตาม
กำหนด ( กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๗ )

พ.ศ.๒๔๙๘

..

ผเู ชีย่ วชาญ USBR จำนวน ๓ นาย มาหาขอมูล
เพิม่ เติม ( วันที่ ๕ - ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ )
กรมชลประทานส ง ข า ราชการกองพลั ง น้ำ
กองวิชาการ และกองชางกลไปปฏิบตั งิ านที่ USBR เมือง
เดนเวอร รัฐโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน ๑๑ นาย
( ประกอบดวย ดานไฟฟา ดานโยธา ดานชางกล ดานเครือ่ ง
กำเนิดไฟฟา ฯลฯ ) โดยมีคุ ณ เกษม จาติกวณิช เป น
หัวหนาคณะฯ เพื่อไปทำงานตามสายงาน ๆ ของ USBR
เชน การออกแบบเพื่อใชเปนแบบกอสราง และการจัดทำ
Specification เพื่อควบคุมคุณภาพงาน ( พฤศจิกายน ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ )
๒๐๖

เขือ่ นภูมพิ ล : กวาจะเปนวันนี้

พ.ศ.๒๔๙๘

.

รายงานโครงการยันฮี YANHEE PROJECT,
THAILAND จัดทำโดย ผเู ชีย่ วชาญ USBR แลวเสร็จเสนอ
ให รั ฐ บาลไทยใช ใ นการเจราจาขอกู เ งิ น ธนาคารโลก
( ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ )

พ.ศ.๒๕๐๐

.

ม.ล.ชูชาติ พบจอมพล ป.พิบลู สงคราม ในพิธเี ปด
เขือ่ นเจาพระยา เมือ่ วันที่ ๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๐๐

พ.ศ.๒๕๐๐

.

.

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปดเขือ่ นเจา อดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร พระราชทาน
พระยา เมือ่ วันที่ ๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๐๐
พระปรมาภิไธย ของพระองคทา นใหเปนชือ่ เขือ่ น
วา "ภูมพิ ล" เมือ่ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๐

.
.
.

พ.ศ.๒๕๐๐

ม.ล.ชูชาติ กำภู และคณะฯ เดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา
เจรจากับธนาคารโลกในรายละเอียดการขอกเู งินโครงการยันฮี และไดเดิน
ทางไปดูงานทีบ่ ริษทั ไฟฟาตาง ๆ ทีเ่ มือง Syracuse, New York ; เมือง
Chicago, Illinois ; และเมือง Denver, Colorado ( สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ )
พ.ร.บ. การไฟฟายันฮี ๒๕๐๐ ตัง้ การไฟฟายันฮี (กฟย.) โดยมี
ม.ล.ชูชาติ กำภู เปนประธานกรรมการ และคุณชู ประภาสถิตย เปน
ผวู า การฯ คนแรก ( ๗ กันยายน ๒๕๐๐ )โดยรับผิดชอบการกอสรางเขือ่ น
ยันฮีและการกอสรางโรงไฟฟาพลังความรอน ทีบ่ างกรวย จังหวัดนนทบุรี
รัฐมนตรีชว ยวาการกระทรวงการคลัง นายเสวตร เปย มพงสานต
ผูแทนรัฐบาลไทย นายยูจีน อาร แบล็ค ประธานธนาคารโลก และ
ม.ล.ชูชาติ กำภู ผแู ทนการไฟฟายันฮี ลงนามสัญญากเู งินจากธนาคารโลก
มากอสรางโครงการไฟฟาพลังน้ำยันฮี จำนวน ๖๖ ลานเหรียญสหรัฐ
หรือประมาณ ๑,๓๐๐ ลานบาท ( กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๐ )

๒๐๗

พ.ศ.๒๕๐๑
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

.

เสด็จประพาสบริเวณสถานที่กอสรางเขื่อนภูมิพลครั้งแรก
เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๑

พ.ศ.๒๕๐๑
กรมชลประทานไดตกลงทำสัญญาจางบริษัทผูรับเหมา
ไดแก บริษทั บราวนแอนดรทู - ยูทาห (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 เป น ผู แ ทนของคู สั ญ ญาแต ล ะฝ า ย
( วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ )

.

กรมชลประทานไดทำสัญญาวาจางบริษัท สเวอร ดรับ
แอนด พารเซล (Sverdrup and Parcel International, SPI) และ
บริษทั เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท (Engineering Consultants,
Inc., ECI) เปนผดู ำเนินการออกแบบรายละเอียดกอสรางโครงการ
และควบคุมงานกอสรางเขือ่ นยันฮี ( วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ )

๒๐๘ เขือ่ นภูมพิ ล : กวาจะเปนวันนี้

.
.

พ.ศ.๒๕๐๑
การจัดเตรียมงานเบือ้ งตนในบริเวณหัวงานกอสรางเขือ่ นภูมพิ ล ได
กอสรางทีท่ ำการ โรงงาน โรงพยาบาล ตลาด บานพัก โรงไฟฟา น้ำประปา
สำหรับนายชาง คนงาน และครอบครัว รวม ๑๐,๕๘๐ คน พรอมทัง้ สราง
ถนนลาดยางเขาสบู ริเวณหัวงานยาว ๒๐ กิโลเมตร
จากเหนือเขือ่ นขึน้ ไป ซึง่ เปนบริเวณทีจ่ ะเปนอางเก็บน้ำนัน้ มีบา น
เรือนราษฎรตั้งอยูกวา ๕,๐๐๐ ครอบครัว กรมชลประทานไดบุกเบิกและ
จัดสรรทีด่ นิ บริเวณตำบลวังไคร ซึง่ อยใู ตทตี่ งั้ เขือ่ นประมาณ ๑๒ กิโลเมตร
มีเนือ้ ที่ ๔๖๐ ไร สำหรับพักอาศัย และอีก ๔,๐๖๑ ไรสำหรับใชในการเพาะปลูก
ใหราษฎรตำบลบานนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก และจัดการอพยพใหเขา
อยทู ำมาหากินในทีจ่ ดั สรรนี้ ไดจดั ใหมโี รงเรียน หองสมุด หนวยอนามัย วัด
สถานีตำรวจ คลองชลประทาน สถานีสบู น้ำ และทำถนน สวนราษฎรทีต่ อ ง
อพยพจากอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม และอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ก็ไดจา ย
เงินทดแทนใหตามระเบียบของราชการ

.

ในการผันน้ำในชวงระยะเวลากอสรางนั้น เดิมไดออกแบบไวให
สามารถผันน้ำได ๓,๐๐๐ ลบ.ม./วินาที ซึ่งเทากับอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นไดใน
รอบ ๒๕ ป แตในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๐๒ ไดพบวา อุทกภัยทีผ่ า นบริเวณ
ที่กอสรางนั้นมีปริมาณวัดไดถึง ๔,๕๐๐ ลบ.ม./วินาที คิดเทียบแลวเทากับ
อุทกภัยเกิดในรอบ ๔๐๐ ป ดังนัน้ จึงไดออกแบบใหทำนบซองดานเหนือน้ำ
และทายน้ำมีสันสูงที่จะรับอุทกภัยชนิดที่เคยเกิดขึ้นเมื่อเดือนกันยายน
พ.ศ. ๒๕๐๒ (โดยไดปลอยใหน้ำในแมน้ำปงไหลผานทางอุโมงคไดตงั้ แตเดือน
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๓)
๒๐๙

.
.
.
.

พ.ศ.๒๕๐๑
กอสรางโรงงานผลิตปูนซีเมนตทอี่ ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค
เริม่ ผลิตปูนซีเมนตเมือ่ พ.ศ. ๒๕๐๑ ซึง่ ตอมาไดจดั ตัง้ เปนบริษทั ชลประทาน
ซีเมนต จำกัด
การขนสงทางบก แสดงขบวนรถบรรทุกลำเลียงปูนเม็ด (Clinker)
จากตาคลี กำลังสงเขาสหู วั งานโครงการกอสรางเขือ่ นภูมพิ ล
เริ่มกอสรางเขื่อนยันฮี โดยเสาเข็มแรกของเขื่อนตอกลงเมื่อ
เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๑
ไดรวมการไฟฟากรุงเทพฯ (หนวยงานของกระทรวงมหาดไทย)
เขากับกองไฟฟาหลวงสามเสน เปนการไฟฟานครหลวง

.

พ.ศ.๒๕๐๒

จอมพลสฤษดิ์ ธนรัชต นายกรัฐมนตรี ตรวจงานกอสรางเขือ่ นภูมพิ ล
( วันที่ ๑๕ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๐๒ )

๒๑๐

เขือ่ นภูมพิ ล : กวาจะเปนวันนี้

.
.

พ.ศ.๒๕๐๓

งานในระยะเริม่ แรกดำเนินไปอยางคอนขางชา เนือ่ งจากตองเสีย
เวลาไปมากในการรอคอยเครือ่ งมือทนุ แรงตาง ๆ ทีส่ ง มาถึงหนางาน ในภาพ
แสดงใหเห็นทีต่ งั้ ของเขือ่ นในระหวางขุดลอกทรายและกรวดจากทองแมน้ำ
เมือ่ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๓
ม.ล.ชูชาติ กำภู ไดจดั ตัง้ โรงไฟฟาไอน้ำโดยใชลกิ ไนทเปนวัตถุดบิ
เชือ้ เพลิงทีแ่ มเมาะ จังหวัดลำปาง แลวเสร็จ สงไฟฟาจากโรงไฟฟาแมเมาะ
มายังหัวงานกอสรางเขือ่ นยันฮี ประหยัดคาน้ำมัน เชือ้ เพลิงประเภทตาง ๆ
ไดเปนมูลคาประมาณปละ ๑ ลานเหรียญสหรัฐ

.

พ.ศ.๒๕๐๔

การเทคอนกรีตตัวเขือ่ นตองแบงเปนบล็อก ๆ
ในทางแนวดิง่ มีทงั้ หมด ๒๕ บล็อกดวยกัน รอยตอ
ระหวางบล็อกมีเพือ่ ไวสำหรับการหดตัวของคอนกรีต
ซึ่งภายหลังไดอุดดวยน้ำปูนเมื่อคอนกรีตเย็นไดตาม
กำหนด การเทคอนกรีตลงไปเพื่อสรางเปนเขื่อน
คอนกรีตรูปโคงใชเวลากอสรางตั้งแต วันที่ ๒๑
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ ถึงวันที่ ๘ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๐๖
อัตราเฉลีย่ ในการเทประมาณ ๔๐,๕๕๕ ลบ.ม.ตอเดือน
ในภาพแสดงผลความกาวหนาของการเทคอนกรีต
เขือ่ นจนถึงวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๔
๒๑๑

.

พ.ศ.๒๕๐๔

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
และสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เสด็จ
พระราชดําเนินไปทรงวางศิลาฤกษเขื่อนภูมิพล แลวทรงเสด็จทอด
พระเนตรการขุดเจาะอุโมงค ผันนํ้า เมือ่ วันที่ ๒๔ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๐๔

.
.

“เขือ่ นนีจ้ ะมีความสำคัญในการเสริมสรางความเจริญของประเทศ
และความผาสุกสมบูรณของประชาชน เพราะเมือ่ กอสรางเขือ่ นนีแ้ ลว
เสร็จ ก็สามารถผลิตไฟฟาไดเปนจำนวนมาก ชวยใหประชาชนไดมไี ฟฟา
ใช ม ากขึ้ น เขื่ อ นยั ง อำนวยประโยชน ใ นด า นการชลประทาน
การคมนาคม และการบรรเทาอุทกภัย”*
พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ณ เขือ่ นภูมพิ ล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก วันที่ ๒๔ มิถนุ ายน
พ.ศ. ๒๕๐๔

พ.ศ.๒๕๐๕
เมือ่ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ เปนวันทีไ่ ดมกี ารเทคอนกรีต
ครบเปนปริมาตร ๑,๐๐๐,๐๐๐ ลูกบาศกหลา (๗๖๔,๕๕๕ ลูกบาศกเมตร) หรือ
ประมาณรอยละ ๗๘.๘ ของปริมาณคอนกรีตทัง้ หมดในงานกอสรางเขือ่ นภูมพิ ล
เริม่ เก็บกักน้ำ : เบือ้ งหนาเขือ่ นสองฝง แมน้ำปงมีเขาลอมรอบ จะกลาย
เปนทะเลสาบขนาดใหญ ซึ่งจุน้ำได ๑๒,๒๐๐ ลาน ลบ.ม. (ที่ระดับเก็บกัก
+๒๕๘.๐๐ ม.รทก.)ครอบคลุมพืน้ ที่ ซึง่ เปนปาอยเู ดิม เปนอาณาเขต ๓๐๐ ตร.กม.
และมีความยาวไปตามลำน้ำจากหนาเขือ่ นไป ๒๐๗ กิโลเมตร จรดอำเภอฮอด
จังหวัดเชียงใหม (ปจจุบนั กำหนดความจุของอางเก็บน้ำ ๑๓,๔๖๒ ลาน ลบ.ม.
ทีร่ ะดับเก็บกัก +๒๖๐.๐๐ ม.รทก. คิดเปนพืน้ ทีผ่ วิ น้ำ ๓๑๖ ตร.กม.)
* อางอิง ปกรองใน /หนังสือ กึง่ ศตวรรษแหงสายน้ำพระทัย ไฟฟากาวไกล ชุมชนพัฒนา ๕๐ ปเขือ่ นภูมพิ ล / การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๗

๒๑๒ เขือ่ นภูมพิ ล : กวาจะเปนวันนี้

.
.

พ.ศ.๒๕๐๖

กรมชลประทานไดดำเนินการกอสรางทางดานวิศวกรรม และงาน
ติดตัง้ เครือ่ งจักร เครือ่ งมือแลวเสร็จ(Completion Work for Bhumibol Dam,
Power Plant and ๒๓๐ KV Switchyard) ประกอบดวย งานดาน
โครงสราง งานดานสถาปตยกรรม งานดานไฟฟาและงานดานชางกล

เขือ่ นภูมพิ ลเปนประเภทเขือ่ นคอนกรีตสันโคง สูง ๑๕๔ เมตร ยาว
๔๘๖ เมตร บนสันเขือ่ นจะมีทางวิง่ สำหรับรถยนตกวาง ๖.๐ เมตร ฐานเขือ่ น
กวาง ๕๒ เมตร มีอโุ มงคระบายน้ำลนขนาดเสนผาศูนยกลาง ๑๑.๓ เมตร
๒ อุโมงค พรอมติดตัง้ บานประตูโคง จำนวน ๔ บาน ซึง่ ระบายน้ำได ๖,๐๐๐
ลบ.ม./วินาที เขือ่ นนี้ เมือ่ สรางแลวเสร็จสมบูรณไดใชปริมาณคอนกรีตไปเปน
ปริมาตร ๙๗๐,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร (๑,๒๖๘,๗๑๒ ลูกบาศกหลา) โดยแบง
เปนบล็อกรวมทัง้ สิน้ ๒๕ บล็อก

.

พ.ศ.๒๕๐๗
ขนานเครือ่ งกำเนิดไฟฟา
เครือ่ งที่ ๒ กำลังผลิต ๗๐ เมกะวัตต
เขาระบบ เมือ่ วันที่ ๑๓ มิถนุ ายน
พ.ศ. ๒๕๐๗

.
.

พ.ศ.๒๕๑๐
ขนานเครือ่ งกำเนิดไฟฟาเครือ่ ง
ที่ ๓ กำลังผลิต ๗๐ เมกะวัตต เขาระบบ
เมือ่ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๐
ขนานเครือ่ งกำเนิดไฟฟาเครือ่ ง
ที่ ๔ กำลังผลิต ๗๐ เมกะวัตต เขาระบบ
เมือ่ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๐

.

พ.ศ.๒๕๑๑
ขนานเครื่องกำเนิดไฟฟา
เครือ่ งที่ ๕ กำลังผลิต ๗๐ เมกะวัตต
เข า ระบบ เมื่ อ วั น ที่ ๒๕ ตุ ล าคม
พ.ศ. ๒๕๑๑

๒๑๓

พ.ศ.๒๕๐๗
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรม
ราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เสด็จฯโดยเครื่องบินพระที่นั่งจาก
สนามบิน เชียงใหมถึงเขื่อนภูมิพล เสด็จฯไปทรงเปดเขื่อน
ภูมิพล บนสันเขื่อน หลังจากนั้น เสด็จฯลงลิฟตมายังหอง
ควบคุมการผลิตกระแสไฟฟา ทรงกดป ุมเครื่องกำเนิดไฟฟา
เครื่องที่ ๑ และขนานเครื่องกำเนิดไฟฟาเครื่องที่ ๑ เขา
ระบบครั้งแรก ทำใหจังหวัด ในภาคกลาง และภาคเหนือ
๑๗ จั ง หวั ด มี ไ ฟฟ า ใช จ ากเขื่ อ นภู มิ พ ลได พ ร อ มกั น
เมือ่ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๗

.

พ.ศ.๒๕๑๒
ใน พ.ศ. ๒๕๑๒ มีการรวมการไฟฟายันฮีและการลิกไนท หนวยงานภายใต
กรมชลประทาน ไปรวมกับการไฟฟาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจัดตั้งเปนองคกร
ขึ้นใหมในชื่อ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) มีฐานะเปนรัฐวิสาหกิจ
บริหารงานเปนอิสระจากรัฐบาล มีภารกิจจัดหาเชื้อเพลิงและผลิตไฟฟาสงใหแก
การไฟฟานครหลวงและการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อจัดจำหนายใหแกประชาชน และ
ผูใชบริการตอไป
๒๑๔ เขือ่ นภูมพิ ล : กวาจะเปนวันนี้

.

พ.ศ.๒๕๑๒

ขนานเครือ่ งกำเนิดไฟฟาเครือ่ งที่ ๖
กำลังผลิต ๗๐ เมกะวัตต เขาระบบ เมือ่ วันที่
๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๒

.

พ.ศ.๒๕๑๘

ระบายน้ำผานประตูระบาย
น้ำลน (spillway) ครัง้ แรก (ชวงที่ ๑
วันที่ ๑๔ - ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๘
และ ชวงที่ ๒ วันที่ ๓๑ ตุลาคม
- ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๘ )
รวมระบายน้ำ ทั้ ง สิ้ น ๑๒๐.๓๗
ลานลูกบาศกเมตร

.

พ.ศ.๒๕๒๕
ขนานเครือ่ งกำเนิดไฟฟาเครือ่ งที่
๗ กำลั ง ผลิ ต ติ ด ตั้ ง ๑๑๕ เมกะวั ต ต
เขาระบบกำลังไฟฟา เมือ่ วันที่ ๑๘ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๒๕

๒๑๕

.

พ.ศ.๒๕๓๐

กฟผ. ไดสรางสวนน้ำพระทัยขึน้ เนือ่ งในโอกาสที่
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
บรมนาถบพิตร มีพระชนมายุครบ ๕ รอบ (๖๐ พรรษา)

.

.

พ.ศ.๒๕๓๔

เริ่มการกอสรางและติดตั้ง
เครื่ อ งกำเนิ ด ไฟฟ า เครื่ อ งที่ ๘ ซึ่ ง
สามารถสูบน้ำกลับได และกอสราง
เขือ่ นแมปง ตอนลาง ยกระดับหัวน้ำขึน้
ใหสามารถสูบน้ำกลับได ซึง่ อยหู า งจาก
เขื่ อ นภู มิ พ ลลงมาทางท า ยน้ำ ๕
กิโลเมตร อางเก็บน้ำแมปง ตอนลางมี
ความจุ ๔.๙๒ ลานลูกบาศกเมตร

.

ขนานเครื่ อ งกำเนิ ด ไฟฟ า
เครือ่ งที่ ๑ ภายหลังจากการปรับปรุง
(Renovation) เพิม่ กำลังผลิตเปน ๘๒.๒
เมกะวัตต เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๓๕

พ.ศ.๒๕๓๘

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงเปด
เขือ่ นแมปง ตอนลาง เมือ่ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘

๒๑๖

เขือ่ นภูมพิ ล : กวาจะเปนวันนี้

พ.ศ.๒๕๓๕

.

พ.ศ.๒๕๓๖

ขนานเครื่ อ งกำเนิ ด ไฟฟ า
เครือ่ งที่ ๒ ภายหลังจากการปรับปรุง
(Renovation) กำลั ง ผลิ ต ๘๒.๒
เมกะวัตต เมือ่ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๓๖

.

.

พ.ศ.๒๕๓๙

ขนานเครื่ อ งกำเนิ ด
กฟผ. สรางสวนเฉลิมพระเกียรติทเี่ ขือ่ น
ไฟฟาเครือ่ งที่ ๘ กำลังผลิต ๑๗๑ แมปงตอนลาง เพื่อถวายเปนราชสักการะแด
เมกะวัตต เขาระบบ เมื่อวันที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๙
บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราช
สมบัติ ครบ ๕๐ ป

.
.

พ.ศ.๒๕๔๐

ขนานเครื่องกำเนิดไฟฟา
เครือ่ งที่ ๓ ภายหลังจากการปรับปรุง
(Renovation) กำลังผลิต ๘๒.๒ เมกะวัตต
เมือ่ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๐
ขนานเครื่องกำเนิดไฟฟา
เครือ่ งที่ ๔ ภายหลังจากการปรับปรุง
(Renovation) กำลังผลิต ๘๒.๒
เมกะวัตต เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๔๐

.

.
.

พ.ศ.๒๕๔๓

ขนานเครื่องกำเนิดไฟฟา
เครือ่ งที่ ๕ ภายหลังจากการปรับปรุง
(Renovation) กำลังผลิต ๘๒.๒
เมกะวัตต เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๔๓
ขนานเครื่องกำเนิดไฟฟา
เครือ่ งที่ ๖ ภายหลังจากการปรับปรุง
(Renovation) กำลังผลิต ๘๒.๒ เมกะวัตต
เมือ่ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๓

พ.ศ.๒๕๔๕

ระบายน้ำผานประตูระบายน้ำลน (spillway) ครัง้ ที่ ๒ วันที่ ๔ - ๙
พฤศจิกายน ๒๕๔๕ รวมระบายน้ำทัง้ สิน้ ๑๙๕.๑๒ ลานลูกบาศกเมตร

พ.ศ.๒๕๔๙

.

มีปริมาณน้ำไหลเขาอางเก็บ
น้ำมาก และสามารถกักเก็บน้ำได
สูงสุดเปนครัง้ ทีส่ ามของเขือ่ นภูมพิ ล
แตสามารถบริหารจัดการน้ำไดโดย
ไมตองมีการเปดประตูระบายน้ำลน
ทำใหผลิตไฟฟาไดอยางเต็มทีใ่ นชวง
ปลายป พ.ศ. ๒๕๔๙
๒๑๗

.

พ.ศ.๒๕๕๔

.

พ.ศ.๒๕๕๗

ระบายน้ำ ผ า นประตู ร ะบายน้ำ ล น
(spillway) ครัง้ ทืส่ าม ระหวางวันที่ ๕ - ๑๓
และ วันที่ ๑๘ - ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ รวมเปน
ปริมาณน้ำ ๓๔๒.๔๘ ลานลูกบาศกเมตร

พัฒนา "หาดหัวหิน" ใหเปนแหลงพักผอน
หยอนใจของผูคนในพื้นที่ โดยการปรับปรุงพื้นที่
ริมฝง แมน้ำปงในพืน้ ทีเ่ ขือ่ นภูมพิ ลใหเปนหาดทราย
และเปดใหผูคนเขามาพักผอนหยอนใจ

.

พัฒนาตลาดเขือ่ นภูมพิ ล หรือทีช่ าวเขือ่ น
รจู กั ในชือ่ "ตลาดสายหยุด" มาเปนตลาด ๕๐ ป
เมืองสามเงา เพื่อใหเปนแหลงจับจายซื้อขาย
ของชาวเขื่ อ นคนอำเภอสามเงา และต อ นรั บ
นักทองเทีย่ วทีเ่ ดินทางมาเทีย่ วเขือ่ น

๒๑๘ เขือ่ นภูมพิ ล : กวาจะเปนวันนี้

จาก ๕๐ กวาป แหงการสรางสรรคคณ
ุ ประโยชน ของ "เขือ่ นภูมพิ ล" โดยสามารถผลิตไฟฟาได ๖๔,๕๘๐ ลานหนวย
สามารถชดเชยการนำเขาน้ำมันเตาได ๑๕,๔๗๐ ลานลิตร คิดเปนมูลคาทีป่ ระหยัดได ๓๔๒,๔๒๐ ลานบาท และสามารถ
ระบายน้ำเขาสรู ะบบชลประทานเจาพระยาใหญ ประมาณ ๒๗๐,๙๕๐ ลาน ลบ.ม. หลอเลีย้ งพืน้ ทีเ่ กษตร ๑๐ ลานไร
และเกษตรกรทำนาไดปล ะ ๒ - ๓ ครัง้ ตลอดจนมีนกั ทองเทีย่ วมาชมเขือ่ นมากกวา ๒๗ ลานคน
(ขอมูล ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๗, การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย)

๒๑๙

๔ คุณปู การ
ขอขอบคุณ วิสัยทัศนของทานผูนำประเทศในการพัฒนาพลังงานไฟฟาราคาถูก
เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ผูสนับสนุนอยางยิ่งยวด ทำใหการดำเนินงาน
โครงการเขือ่ นภูมพิ ล บรรลุตามเปาหมาย
ขอขอบคุณ ความเสียสละของราษฎร
ตำบลบานนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม และอำเภอลี้
จังหวัดลำพูน กวา ๕,๐๐๐ ครอบครัวทีอ่ าศัย
และทำมาหากิน อยูในพื้นที่อางเก็บน้ำของ
เขือ่ นภูมพิ ล
ขอขอบคุณ ความทุมเท ความมุงมั่น และความสามัคคี
ทำใหการวางแผนงานและการกอสรางเขื่อนภูมิพล เปนจริง
ตามฝน แมในขณะนั้นประเทศจะมีขอจำกัดมากมายทั้งดาน
วิชาการ กำลังคน และกำลังเงิน

ขอขอบคุณ ในการสานตอปณิธานของผูบุกเบิก
เขื่ อ นภู มิ พ ล และพั ฒ นาเขื่ อ นภู มิ พ ลให รุ ง โรจน เ ป น
"เขือ่ นภูมพิ ลในวันนี"้

๒๒๐ เขือ่ นภูมพิ ล : กวาจะเปนวันนี้
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๒. กรมชลประทาน . ที่ระลึกในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปด "เขื่อนภูมิพล"
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ในการจัดทำหนังสือเลมนีท้ กุ ทาน
สมาคมนักอุทกวิทยาไทย กรมชลประทาน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย สมาคมศิษยเกาวิศวกรรม
ชลประทานในพระบรมราชูปถัมภ และการประปานครหลวง จัดพิมพเปนทีร่ ะลึก "เขือ่ นภูมพิ ล : กวาจะเปนวันนี"้
เพื่อบันทึกประวัติการกอสรางเขื่อนภูมิพลและพัฒนาเขื่อนภูมิพลจนถึงวันนี้ เพื่อใหอนุชนไดศึกษา เรียนรู
พรอมทัง้ เชิดชูเกียรติบคุ คลทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ เปนบุคคลตัวอยางของประเทศ อีกทัง้ ใหสาธารณชนไดรบั ทราบถึง
ความสำคัญ คุณคา และคุณประโยชนของเขือ่ นทีม่ อี ยางมากมาย
จัดทำตนฉบับ
จัดรูปเลม
พิมพที่
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บริษทั บูม สเตชัน่ จำกัด
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