เขื่อนทาทุงนา
ความเปนมา
เขื่อนทาทุงนา เปนโครงการหนึ่งในแผนพัฒนาลุมน้ําแควใหญ ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
(กฟผ.) ตั้งอยูทางทายเขื่อนศรีนครินทร เขื่อนแหงนี้มีคุณสมบัติพิเศษคือ สามารถนําน้ําที่ใชผลิตกระแสไฟฟา
แลวจากเขื่อนศรีนครินทรมาผลิตกระแสไฟฟาไดอีก และยังสามารถสูบน้ําจากเขื่อนทาทุงนากลับไปใชผลิต
กระแสไฟฟาไดอีกครั้งที่เขื่อนศรีนครินทร นับเปนการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพที่สุด

งานกอสรางเขื่อน รัฐบาลมีมติเห็นชอบเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๒๐ ให กฟผ. ดําเนินการกอสราง
โครงการเขื่อนทาทุงนา ซึ่งแตเดิมโครงการนี้มีชื่อเรียกวา “โครงการแควใหญตอนลาง” กฟผ. เริ่มดําเนินการ
กอสรางสิ่งอํานวยความสะดวกกอนเปนลําดับแรก โดยกอสรางบานพัก โรงพัสดุ สะพานขามแมน้ํา ไฟฟา
ประปา ฯลฯ ตั้งแตเดือนธันวาคม ๒๕๒๐ในเดือนมกราคม ๒๕๒๑ ไดเริ่มงานเบื้องตนที่บริเวณที่ตั้งเขื่อน โดย
ทําการแผวถางปาขุดดิน ขุดหิน ผันน้ําแมน้ําแควใหญ และภายหลังจากนั้นงานกอสรางดานโยธา อาทิงาน
กอสรางอาคารระบายน้ําลน อาคารรับน้ํา อาคารโรงไฟฟา อาคารทายน้ําและลานไกไฟฟา ซึ่งแตละรายการ
เริ่มทยอยแลวเสร็จ และเสร็จสมบูรณในเดือนธันวาคม ๒๕๒๔ สําหรับงานติดตั้งอุปกรณผลิตกระแสไฟฟานั้น
กฟผ. เริ่มดําเนินการติดตั้งเครื่องกังหันน้ํากอนในเดือนสิงหาคม ๒๕๒๓ ตอมาไดทยอยติดตั้งอุปกรณอื่นๆ
เรื่อยไป จนกระทั้งสามารถดําเนินการติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาหนวยที่ ๑ และ ๒ แลวเสร็จและจาย
กระแสไฟฟาไดในเดือนธันวาคม ๒๕๒๔ และกุมภาพันธ ๒๕๒๕ ตามลําดับ
ลักษณะเขื่อนและโรงไฟฟา
ลักษณะเขื่อน เขื่อนทาทุงนา สรางปดกั้นลําน้ําแควใหญ ตั้งอยูบริเวณบานทาทุงนาตําบลชองสะเดา
อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี อยูหางจากเขื่อนศรีนครินทรลงมาทายน้ําประมาณ ๒๕ กิโลเมตร
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ตัวเขื่อน เปนเขื่อนแบบผสมระหวางเขื่อนหินทิ้งแกนดินเหนียวกับเขื่อนคอนกรีตกราวิตี ในชวงทาง
ระบายน้ําลน มีความสูงจากฐานราก ๓๐ เมตร ความยาวสันเขื่อน ๘๔๐ เมตร ความกวางสันเขื่อน ๘ เมตร
ปริมาตรตัวเขื่อน ๒๘๐,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร
อางเก็บน้ํา มีระดับกักเก็บน้ําสูงสุด ๕๙.๗๐ เมตร ร.ท.ก. (ระดับทะเลปานกลาง)ระดับกักน้ําต่ําสุด
๕๕.๕๐ เมตร ร.ท.ก. ความจุของอางเก็บน้ํา ๕๔.๘ ลานลูกบาศกเมตร ที่ระดับ ๕๙.๗๐ เมตร ร.ท.ก. และ
ปริมาณน้ําที่ใชงานทั้งสิ้น ๒๘.๘๐ ลานลูกบาศกเมตร ความยาวอางเก็บน้ํา ๒๕ กิโลเมตร
โรงไฟฟา เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน ๕ ชั้น กวาง ๒๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร สูง ๔๕.๘๗
เมตร ติดตั้งเครื่องผลิตไฟฟาชนิดกระแสสลับ ระบายความรอนดวยอากาศจํานวน ๒ เครื่อง แตละเครื่องให
กําลังผลิต ๑๙ เมกะวัตต รวมกําลังผลิตทั้งสิ้น ๓๘ เมกะวัตต ใหพลังงานไฟฟาเฉลี่ยปละประมาณ ๑๗๐ กิโล
โวลตชั่วโมง โดยจายไฟฟาผานสายสง ๑๑๕ กิโลโวลต เชื่อมโยงระหวางลานไกไฟฟาเขื่อนศรีนครินทรกับสถานี
ไฟฟาแรงสูงกาญจนบุรี
ประโยชนที่ไดรับ เขื่อนทาทุงนา เปนโครงการพัฒนาลุมแมน้ําแควใหญตอนลาง ที่ชวยเสริมการผลิต
ไฟฟาใหกับโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนศรีนครินทร โดยการติดตั้งเครื่องผลิตไฟฟาแบบสูบกลับ เครื่องที่ ๔ และ ๕
ที่เขื่อนศรีนครินทร สวนผลประโยชนอื่นที่ไดรับมีดังนี้
1. สามารถใชน้ําที่ผลิตไฟฟาแลวจากเขื่อนศรีนครินทรมาผลิตไฟฟาไดอีกครั้ง
2. ชวยสนับสนุนนโยบายเรงรัดพัฒนาชนบทของรัฐบาลใหรุดหนารวดเร็วยิ่งขึ้น
3. อางเก็บน้ําของเขื่อนทาทุงนา ทําหนาที่เปนอางเก็บน้ําตอนลางคอยควบคุมปริมาณน้ํา และชวย
แกปญหาระดับน้ําในลําน้ําแควใหญทางดานทายน้ําที่สูงขึ้นเนื่องจากปริมาณน้ําจํานวนมหาศาลที่
ปลอยมาจากเขื่อนศรีนครินทร
4. ทําใหการจัดสรรน้ํามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อใชในการชลประทานและการเพาะปลูกใน
หนาแลง
5. เปนแหลงเพาะพันธุปลาและเปนสถานที่ทองเที่ยวพักผอนหยอนใจของประชาชน
เสนทางคมนาคม เขื่อนทาทุงนา ตั้งอยูหางจากกรุงเทพฯ เปนระยะทางประมาณ ๒๐๐ กิโลเมตร
สามารถเดินทางโดยรถยนต ไปตามถนนสายพุทธมณฑล ผานอําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม อําเภอบาน
โปง จังหวัดราชบุรี เขาสูอําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี แลวเดินทางตอไปตามถนนทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๙
อีก ๓๖ กิโลเมตร ก็จะถึงตัวเขื่อนฯ สําหรับการเดินทางโดยรถประจําทาง ขึ้นรถไดที่สถานีขนสงสายใต หรือ
โดยสารรถไฟสายทองเที่ยวธนบุรี-กาญจนบุรี แลวมาตอรถโดยสารประจําทางในอําเภอเมือง สายกาญจนบุรีศรีสวัสดิ์ เพื่อมุงหนาไปยังเขื่อนฯ
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สถานที่ทองเที่ยว จังหวัดกาญจนบุรี อยูหางจากกรุงเทพฯ ๑๒๘ กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ
๑๙,๔๘๓ ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศสวนใหญเปนปา โดยเฉพาะอยางยิ่งชายแดนที่ติดกับสหภาพพมามี
สภาพเปนดงดิบ เปนเมืองที่อุดมไปดวยแหลงทองเที่ยวแหงหนึ่งของประเทศไทย มีทั้งสถานที่ทองเที่ยวที่
สําคัญทางประวัติศาสตรและโบราณคดีที่นาสนใจ ตลอดจนแหลงทองเที่ยวอื่นที่มีความงดงามตามธรรมชาติ
หลายแหง อาทิ:• สะพานขามแมน้ําแคว หางจากอําเภอเมืองไปทางเหนือประมาณ ๔ กิโลเมตรเศษสรางขึ้นใน
สมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ โดยกองทัพญี่ปุนไดเกณฑเชลยศึกพันธมิตรไดแก ทหารอังกฤษ อเมริกา
ออสเตรเลียและฮอลันดา (เนเธอรแลนดในปจจุบัน) จํานวนมาก สรางทางรถไฟสายยุทธศาสตรผาน
สหภาพพมา ซึ่งบางสวนจําเปนตองขามแมน้ําแควใหญ การสรางสะพานและทางรถไฟสายนี้ทําให
เชลยศึกพันธมิตรตองเสียชีวิตลงหลายหมื่นคน เพราะความทารุณและโรคภัยไขเจ็บของสงคราม
• ทางรถไฟสายมรณะ ทางรถไฟสายมรณะนี้เริ่มตนจากสถานีหนองปลาดุก อําเภอบานโปงอาน
เขากาญจนบุรี ขามแมน้ําแควใหญไปทางทิศตะวันตก ผานดานเจดียสามองคจนถึงปลายทางที่เมือง
ตันบีอุซายัต สหภาพพมา ปจจุบันเสนทางสายนี้ไปสุดที่บานทาเสาหรือสถานีน้ําตก ซึ่งหางจากสถานี
กาญจนบุรีประมาณ ๗๗ กิโลเมตร
• บานดอนเจดีย  เปนโบราณสถานที่อยูในเขตอําเภอพนมทวน บานดอนเจดีย หางจากตัวเมือง
กาญจนบุรีไปตามเสนทางสายกาญจนบุรี-อูทองประมาณ ๑๕ กิโลเมตรในป ๒๕๒๕ กรมศิลปากรได
สํารวจพบโครงกระดูกหลายรอยโครง ตลอดจนดาบโบราณ กรามชางและเครื่องมา ฯลฯ จํานวนมาก
รวมถึงซากเจดียอยูดวย จึงสันนิษฐานวานาจะเปนเจดียยุทธหัตถีที่แทจริง แตขณะนี้ยังไมสามารถหา
หลักฐานมาสนับสนุนความเชื่อนี้ได
• น้ําตกเอราวัณ เปนน้ําตกที่ใหญและสวยงาม อยูในอุทยานแหงชาติเขาสลอบ หางจากตัวเมือง
๖๕ กิโลเมตร และหางจากเขื่อนศรีนครินทรประมาณ ๔ กิโลเมตร มีความยาว ๒,๐๐๐ เมตร ความสูง
ทั้งหมด ๗ ชั้น ที่บริเวณน้ําตกเอราวัณมีบานพักของกองอุทยานแหงชาติ กรมปาไม ไวบริการสําหรับ
นักทองเที่ยวอีกดวย
• เขื่อนศรีนครินทร เปนเขื่อนหินทิ้งแกนดินเหนียวที่ใหญที่สุดในประเทศไทย สูง ๑๔๐ เมตร
ยาว ๖๑๐ อยูหางจากน้ําตกเอราวัณ ประมาณ ๔ กิโลเมตร ในบริเวณอางเก็บน้ํามีทิวทัศนอันงดงาม
เหมาะสมเปนแหลงทองเที่ยวและความรู มีบานพักสําหรับนักทองเที่ยว
สรุป เขื่อนทาทุงนา เปนเขื่อนอเนกประสงคเชนเดียวกับเขื่อนอื่นๆ ที่ กฟผ. ดําเนินการ แตเนื่องจาก
สถานที่ตั้งของเขื่อนฯ อยูทางตอนลางของเขื่อนศรีนครินทร ดังนั้น น้ําที่ปลอยจากเขื่อนศรีนครินทร หลังจาก
การผลิตกระแสไฟฟาแลว จะไหลลงสูอางเก็บน้ําเขื่อนทาทุงนา ซึ่งเขื่อนทาทุงนานี้เปรียบเสมือนเขื่อนลูกทําให
สามารถผลิตกระแสไฟฟาไดอีกครั้งหลังจากไหลผานกังหันน้ําและในชวงที่มีความตองการไฟฟาของประเทศ
ลดลง ยังสามารถสูบน้ําจากเขื่อนทาทุงนากลับไปเก็บไวบนอางเก็บน้ําเขื่อนศรีนครินทร เพื่อผลิตกระแสไฟฟา
ไดอีก เปนการสนับสนุนใหเขื่อนศรีนครินทรมีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟาสูงขึ้น นับเปนคุณสมบัติพิเศษที่ทํา
ใหเขื่อนทาทุงนามีความสําคัญมากขึ้น แมวาจะเปนเขื่อนขนาดเล็กก็ตาม นอกจากนี้ เขื่อนทาทุงนายังชวย
สงวนเงินตราตางประเทศในการสั่งซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงอีกดวย อีกทั้งมีนักทองเที่ยวจํานวนไมนอยเขาสัมผัส
ความสงบและความงดงามของธรรมชาติภายในบริเวณอางเก็บน้ําเปนประจําทุกป
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