เขื่อนรัชชประภา
ความเปนมา
เขื่อนรัชชประภา มีชื่อเรียกดั้งเดิมวา เขื่อนเชี่ยวหลาน เปนเขื่อนอเนกประสงคแหงที่สองของภาคใต
อยูในจังหวัดสุราษฏรธานี เมื่อกอสรางแลวเสร็จไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
พระราชทานนามใหใหมวา “เขื่อนรัชชประภา” มีความหมายวา “แสงสวางแหงราชอาณาจักร”

ลักษณะเขื่อนและโรงไฟฟา
เขื่อนรัชชประภา สรางปดกั้นลําน้ําคลองแสง ที่บานเชี่ยวหลาน ตําบลเขาพัง อําเภอบานตาขุน
จังหวัดสุราษฎรธานี เปนเขื่อนหินถมแกนดินเหนียว สูง 94 เมตร ความยาวสันเขื่อน 761 เมตร และมีเขื่อนปด
กั้นชองเขาขาดอีก 5แหง
อางเก็บน้ํา มีความจุ 5,638.8 ลานลูกบาศกเมตร พื้นที่อางเก็บน้ํา 185 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ํา
ไหลเขาอางเฉลี่ยปละ 3,057 ลานลูกบาศกเมตร
โรงไฟฟา ตั้งอยูบนฝงขวาของแมน้ํา เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ติดตั้งเครื่องผลิตไฟฟา เครื่องละ
80,000 กิโลวัตต จํานวน 3 เครื่อง รวมกําลัง การผลิต 240,000 กิโลวัตต ใหพลังงานไฟฟาเฉลี่ยปละประมาณ
554 ลานกิโลวัตตชั่วโมง
ลานไกไฟฟา ตั้งอยูบนฝงซายของแมน้ํา หางจากโรงไฟฟา ประมาณ 100 เมตร ทําหนาที่สงพลัง
ไฟฟาจากโรงไฟฟา ดวยสายสงไฟฟาขนาด 230 กิโลโวลต วงจรคูไปยังสถานี ไฟฟาแรงสูงสุราษฎรธานี
ระยะทาง 50 กิโลเมตร และขนาด115 กิโลโวลต วงจรคูไปยังสถานีไฟฟาแรงสูงพังงา ระยะทาง 82 กิโลเมตร
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เขื่อนรัชชประภา เริ่มดําเนินการกอสราง เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2525 แลวเสร็จในเดือนกันยายน 2530
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพรอมดวย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดเสด็จพระราช
ดําเนินเปดเขื่อนรัชชประภา และโรงไฟฟาพลังน้ํา เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน 2530
การดูแลดานสังคม
กฟผ. ไดรวมมือกับหนวยราชการตางๆ ใหความชวยเหลือราษฎรในเขตพื้นที่อางเก็บน้ํา จํานวน 385
ครอบครัว โดยจายคาทดแทนทรัพยสินพรอมทั้งจัดสรรที่อยูอาศัยและที่ทํากินใหอยางเปนธรรม ภายใน
หมูบานมีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่สําคัญครบถวน รวมทั้งการจัดฝกอบรมสงเสริมอาชีพรองใหแก
ราษฎรอีกหลายโครงการ เชน จัดอบรมเคหกิจแกแมบาน การตัดเย็บเสื้อผา ซอมบํารุงรักษาเครื่องกล ปลูก
ผลไม เปนตน นอกจากนี้ กฟผ. ยังไดรวมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ (ธกส.) จัดโครงการสินเชื่อ
สงเสริมการปลูกยางในเขตโครงการและยังไดจัดสรรงบประมาณใหแกกรมสงเสริมสหกรณ เพื่อดําเนินงานดาน
สหกรณการเกษตรควบคูกันไปดวย
ประโยชน
• การชลประทานเพื่อการเพาะปลูก ปริมาณน้ําที่ปลอยจากเขื่อนใหประโยชนตอการเพาะปลูก
พืช บริเวณสองฝงแมน้ําในตอนลาง ในเขตทองที่อําเภอบานตาขุนอําเภอคีรีรัฐนิคม และอําเภอพุนพิน
สามารถทํานาปรัง และปลูกพืชในฤดูแลงไดผลดี
• บรรเทาอุทกภัย การกักเก็บน้ําของเขื่อนในฤดูฝน จะชวยลดความรุนแรงของสภาวะน้ําทวมใน
พื้นที่ตอนลางไดเปนอยางดี
• การประมง อางเก็บน้ําของเขื่อนรัชชประภาเปนแหลงประมงน้ําจืดที่สําคัญ ทุกๆ ป กฟผ. ได
ปลอยพันธุปลาและกุงเปนจํานวนมากลงไปในอางเก็บน้ํา สามารถใหผลผลิตทางดานการประมงเฉลี่ย
ปละ 300 ตัน ซึ่งเปนการสงเสริมรายไดใหกับราษฎรในพื้นที่ไดอีกทางหนึ่ง
• การทองเที่ยว ทัศนียภาพโดยรอบบริเวณเขื่อนและอางเก็บน้ํา สวยสดงดงาม และสงบรมรื่น
เหมาะแกการไปเที่ยวพักผอนหยอนใจ และสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวปละกวา 150,000 คน ให
เดินทางมาเยี่ยมชมเขื่อนรัชชประภา
• การผลิตไฟฟา พลังน้ําจากเขื่อนสามารถนํามาผลิตพลังงานไฟฟาไดปละ 315 ลานกิโลวัตต
ชั่วโมง ชวยเสริมระบบไฟฟาในภาคใตใหมั่นคงยิ่งขึ้น นอกจากนี้น้ําที่ปลอยผานเครื่องผลิตไฟฟายังสง
ตอเพื่อใชประโยชนในดานเกษตรกรรมบริเวณพื้นที่ทายน้ําอีกดวย
• แกไขน้ําเสียและผลักดันน้ําเค็ม สภาพน้ําที่มีปริมาณนอยของลําน้ําตาป-พุมดวง ในฤดูแลง ทํา
ใหเกิดภาวะน้ําเนาเสียไดงาย ขณะเดียวกันบริเวณปากแมน้ําจะมีน้ําเค็มรุกล้ําเขามาตามลําน้ํา น้ําที่
ปลอยจากเขื่อนรัชชประภาจะชวยเจือจางน้ําเสียในลําน้ํา และตานทานการรุกล้ําของน้ําเค็มที่ปาก
แมน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ
การเดินทาง การเดินทางสูเขื่อนรัชชประภา หากเดินทางโดยรถยนตจากกรุงเทพฯใชเสนทางหลวง
หมายเลข 4 ผานจังหวัดประจวบคีรีขันธ จังหวัดชุมพร ถึงจังหวัดสุราษฎรธานี เปนระยะทางประมาณ 660
กิโลเมตร จากนั้นใชเสนทางสุราษฎรธานี-ตะกั่วปา ระยะทาง 66 กิโลเมตร แลวแยกขวาไปตามถนนเขาเขื่อน
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อีก 14 กิโลเมตร หากเดินทางโดยรถไฟ การรถไฟแหงประเทศไทย ก็มีบริการเดินรถจากกรุงเทพฯ ไปลงที่
สถานีรถไฟสุราษฎรธานี (ตั้งอยูในเขตอําเภอพุนพิน) แลวตอรถรับจางเพื่อเขาไปยังเขื่อนระยะทางประมาณ
60 กิโลเมตร
สถานที่ทองเที่ยว จังหวัดสุราษฎรธานี มีสถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจมากมาย อาทิ
• พระบรมธาตุไชยา ที่วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร อําเภอไชยา กอนถึงตัวเมืองประมาณ
54 กิโลเมตร เปนที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งสรางในสมัยศรีวิชัย เมื่อประมาณ 1200 ป
มาแลว
• สวนโมกขพลาราม หรือวัดธารน้ําไหล อยูกอนถึงตัวเมืองประมาณ 50 กิโลเมตรเปนสํานักสงฆ
ที่ตั้งอยูในอุทยานที่สวยงามตามธรรมชาติและสงบรมรื่น เหมาะแกการวิปสสนาธรรม มีศาลารวม
ธรรมประมวลภาพบทกวี และคติธรรมไวจํานวนมากซึ่งเรียกวา"โรงมหรสพแหงวิญญาณ"
• อุทยานแหงชาติเขาสก จากตัวเมืองสุราษฎรธานี ใชเสนทางสายสุราษฎรธานี-ตะกั่วปา
(หมายเลข 401) ถึงกิโลเมตรที่ 109 มีแยกขวามือเขาที่ทําการอุทยานประมาณ 1.5 กิโลเมตร สภาพ
ทั่วไปเปนปาทึบครอบคลุมพื้นที่กวา 400,000 ไรภายในบริเวณมีน้ําตก และถ้ําหลายแหง มีบริการ
บานพักสําหรับคางแรม
• เกาะสมุย มีเนื้อที่ 247 ตารางกิโลเมตร มีหมูเกาะใหญนอยเรียงรายโดยรอบประมาณ 53 เกาะ
เรียกวา"อุทยานแหงชาติหมูเกาะอางทอง" เกาะสมุยอยูหางจากอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานีราว
84 กิโลเมตร เดินทางโดยเรือเร็วประมาณ 3 ชั่วโมง หรือประมาณ 2 ชั่วโมงโดยเรือเฟอรี่
• อุทยานแหงชาติหมูเกาะอางทอง หางจากเกาะสมุย ไปทางทิศตะวันตกประมาณ20 กิโลเมตร
เปนหมูเกาะที่มีความสวยงาม อุดมไปดวยทรัพยากรทางทะเล เชนปะการัง การเดินทางไปยังอุทยาน
จากเกาะสมุยใชเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที
• วัดถ้ําสิงขร ตั้งอยูริมแมน้ําพุมดวง ตําบลถ้ําสิงขร อําเภอคีรีรัฐนิคม เปนวัดโบราณเกาแกมาก
วัดหนึ่ง สรางในสมัยกรุงศรีอยุธยา ภายในถ้ํามีพระพุทธรูปนั่งประทับหอยพระบาทขนาดใหญ และ
วัตถุโบราณหลายสมัย บริเวณรอบๆ เจดียและผนังถ้ํามีถวยชามสังคโลกจํานวนมากมายฝงอยู
• เขาหนาแดง อยูหางจากที่วาการอําเภอพนม ประมาณ 4 กิโลเมตร จากเขาหนาแดง ทาน
สามารถมองเห็นทิวทัศนเบื้องลางไดไกล และบนเขานี้ยังมีน้ําตกที่สวยงามอีกดวย
สรุป เขื่อนรัชชประภา เปนโครงการพัฒนาแหลงน้ําที่สําคัญแหงหนึ่งในภาคใต ที่สรางความมั่นคง
ใหแกระบบไฟฟา และความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศชาติ นอกจากนี้ยังเปน
โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ และรัชมังคลาภิเษก
ในป 2530 ซึ่งนับเปนเกียรติอันยิ่งใหญของ กฟผ. และชาวจังหวัดสุราษฎรธานีดวย
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