เขื่อนศรีนครินทร
ความเปนมา
เขื่อนศรีนครินทร เปนเขื่อนอเนกประสงคแหงแรกของโครงการพัฒนาลุมน้ําแมกลองสรางขึ้น บน
แมน้ําแควใหญ บริเวณบานเจาเณร ตําบลทากระดาน อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี นับเปน เขื่อนแหงที่
๘ ในจํานวน ๑๗ แหง ที่การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) สรางขึ้นเพื่อ อํานวยประโยชนทางดาน
ตางๆ ตลอดจนชวยพัฒนาชีวิต ความเปนอยูของราษฎร และสงเสริมใหเปน แหลงทองเที่ยวที่สวยงาม

ลักษณะเขื่อนและโรงไฟฟา
เปนเขื่อนประเภทหินถมแกนดินเหนียวที่ใหญที่สุดในประเทศไทย มีความสูงจากฐานราก ๑๔๐ เมตร
สันเขื่อนยาว ๖๑๐ เมตร กวาง ๑๕ เมตร พื้นที่อางเก็บน้ํา ๔๑๙ ตารางกิโลเมตร มีความจุมากเปนอันดับหนึ่ง
คือ ๑๗,๗๔๕ ลานลูกบาศกเมตร โรงไฟฟาเปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาจํานวน ๕
เครื่อง เครื่องที่ ๑-๓ กําลังผลิต เครื่องละ ๑๒๐,๐๐๐ กิโลวัตต เครื่องที่ ๔-๕ เปนเครื่องกําเนิดไฟฟาระบบสูบ
กลับ กําลังผลิต เครื่องละ ๑๘๐,๐๐๐ กิโลวัตต รวมกําลังผลิตทั้งสิ้น ๗๒๐,๐๐๐ กิโลวัตต งานกอสรางเขื่อนศรี
นครินทร เริ่มเมื่อป ๒๕๑๖ แลวเสร็จในป ๒๕๒๓ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระบรมรา
ชานุญาตใหเชิญ พระนามาภิไธยสมเด็จพระศรีนครินทร มาขนานนามเขื่อน และเสด็จ พระราชดําเนินพรอม
ดวยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ไปทรงเปดเขื่อน เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๒๔
ประโยชน เขื่อนศรีนครินทรเปนโครงการอเนกประสงค ซึ่งอํานวยประโยชนในดานตางๆ ดังนี้
• ชลประทาน ชวยสงเสริมระบบชลประทาน โครงการแมกลองใหญใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดย
มี เขื่อนแมกลองของกรมชลประทานเปนหัวงานทดน้ําเขาสูพื้นที่เกษตรไดตลอดปเปนเนื้อที่ถึง
๔,๑๑๘ ลานไร
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• ผลิตไฟฟา สามารถผลิตพลังงานไฟฟาไดเฉลี่ยปละประมาณ ๑,๒๕๐ ลานกิโลวัตตชั่วโมง
• บรรเทาอุทกภัย สามารถกักเก็บน้ําที่หลากมาในชวงฤดูฝนไวในอางเก็บน้ํา ไดเปนจํานวนมาก
ชวย บรรเทาอุทกภัยในเขตลุมน้ําแมกลองใหลดนอยลง
• คมนาคมทางน้ํา สามารถใชเปนเสนทางเดินเรือขึ้นไปยังบริเวณอําเภอทองผาภูมิจังหวัด
กาญจนบุรี และอําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี ไดอยางสะดวกและรวดเร็วขึ้น
• ผลักดันน้ําเค็ม สามารถปลอยน้ําลงผลักดันน้ําเค็มมิใหหนุนล้ําเขามาทําความเสียหายแกพื้นที่
บริเวณ ปากน้ําแมกลองในชวงฤดูแลง
• ประมง เปนแหลงเพาะพันธุปลาน้ําจืดที่อุดมสมบูรณ ชวยเพิ่มรายไดใหกับราษฎรอีกทางหนึ่ง
ดวย
ทองเที่ยว เขื่อนศรีนครินทรนับเปนแหลงทองเที่ยว พักผอนหยอนใจที่สวยงามอีกแหงหนึ่ง ในจังหวัด
กาญจนบุรีใหทั้งความรูและความเพลิดเพลิน แกผูมาเที่ยวชมปละเปนจํานวนกวาแสนคน และกอใหเกิด การ
ขยายตัวทางการทองเที่ยวอยางกวางขวาง เชนแพทองเที่ยวในอางเก็บน้ํา เปนตน
• สวนเวลารําลึก สรางขึ้นในศุภมงคลสมัยที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเจริญ
พระชนมายุ ๙๐ พรรษา บนเนื้อที่ ๓๐ ไร บริเวณเชิงเขาริมอางเก็บน้ํา ใกลทาเรือเขื่อนศรีนครินทร
เริ่มกอสรางตั้งแตเดือนเมษายน ๒๕๓๓ แลวเสร็จ เดือนมีนาคม ๒๕๓๔ดวยรําลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ และตระหนักในพระราชจริยาวัตรของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงยึดถือ
ปฏิบัติ อีกทั้งแสดงออกใหประจักษโดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของเวลา ทรงเชื่อมั่นวาเวลาเปนของมี
คา จึงควรใชเวลาใหเกิดประโยชนอยางเต็มที่ในการออกแบบสวนจึงเลือกนาฬิกาแดดเปนสัญลักษณ
เพื่อสื่อความสัมพันธเกี่ยวกับกาลเวลา นอกจากนี้ ยังไดแตงเติมเสริมสรางสิ่งตกแตงตางๆ ใหเปน
องคประกอบที่สมบูรณแบบของสวน เฉลิมพระเกียรติแหงนี้
• นาฬิกาแดดและวิธีการอาน นาฬิกาแดดเปนประติมากรรมสรางขึ้นดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก วัด
ตามแนวโคงยาว ๒๓.๘๐ เมตร สวนกวางที่สุด ๙.๙๕ เมตร สวนแคบที่สุด ๖.๒๕ เมตร หนา ๐.๘๐
เมตร เข็มรับแสงอาทิตยทําใหเกิดเงา หลอดวยโลหะผสมขนาดยาว ๖.๕๐ เมตร กวาง ๑.๐๐ เมตร
ตั้งหันหนาลงทิศใต แผนหนาปดเอียง ๒๘.๖ องศาที่เสนรุง ๑๔๐ ๒๔' ๓๒" เหนือ เสนแวง ๙๙๐ ๗'
๓๖" ตะวันออก บนผิวหนาปดปดดวยกระเบื้องเคลือบ สีเทาขาวประกอบดวยสัญลักษณและอักษรยอ
บอกเดือนตางๆ
- เสนสีน้ําเงินแกบอกเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน
- เสนสีน้ําเงินออนบอกเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม
- เสนสีแดงเขมบอกเวลาของเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน
- เสนสีเหลืองบอกเวลาของเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม
ตัวเลข ๐๗.๐๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น. ปลายเสนสีแสด และสีสม บอกชั่วโมงเงาจากปลายเข็มจะทาบ
ลง ที่พื้นหนาปดใหดูเวลาเดือน และฤดูกาลตามเสนทางตางๆ
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สถานที่ทองเที่ยวใกลเคียง กาญจนบุรีเปนดินแดนแหงประวัติศาสตร และธรรมชาติอันงดงามที่ทา
ทาย และดึงดูดใจใหนัก ทองเที่ยวมาเยี่ยมเยือน การมาเที่ยวชมเขื่อนจึงสามารถแวะชมสถานที่ทองเที่ยวตางๆ
ที่อยูใกลเคียงได มากมายดังนี้
• สะพานขามแมน้ําแคว หรือทางรถไฟสายสันติภาพ เปนสถานที่ทางประวัติศาสตรอันยิ่งใหญที่
สะทอน ใหเห็นถึงความโหดรายทารุณในสมัยสงครามโลก ครั้งที่ ๒ อยูหางจากตัวเมืองไปทางทิศ
เหนือประมาณ ๔ กิโลเมตร บริเวณใกลเคียงกับสะพานนั้นมีหัวรถจักรเกา ซึ่งเคยใชงานในเสนทาง
สายนี้เมื่อสมัยสงครามฯ ไวใหชมอีกดวย
• น้ําตกเอราวัณ เปนน้ําตกที่ใหญและสวยงาม มีถึง ๗ ชั้น ตั้งอยูในอุทยานแหงชาติเอราวัณ บน
ฝงแมน้ําแควใหญ ปจจุบันการเดินทางไปสะดวกมาก โดยผานทางตลาด เขื่อนศรีนครินทรแลวเลี้ยว
ซาย ตรงไปอีก ๓ กิโลเมตร
• ถ้ําพระธาตุ ภายในถ้ําเปนหินงอกหินยอยลัดเหลี่ยมกันสวยงาม การเดินทางไปตองผานเขาใน
เขตเขื่อนศรีนครินทรกอน แลวเลี้ยวซายแยกขึ้นเขาไปตามถนนลูกรังประมาณ ๘ กิโลเมตร
นักทองเที่ยวควรใช ความระมัดระวังในการขับรถใหมาก และควรติดตอเจาหนาที่ปาไม ณ ที่ทําการ
ซึ่งตั้งอยูเชิงเขาใหเปนผู นําทางเขาชมภายในถ้ําดวย
• น้ําตกศรีนครินทร (หวยแมขมิ้น) เปนน้ําตกที่ไหลบาลงมาซอยเปนชั้นๆ ผานหินงอกหินยอย
แลดู เปนมานงดงามยิ่ง ทั่วบริเวณรมรื่นดวยพันธุไมนานาชนิด สามารถเดินทางไปไดทั้งทางรถยนต
และทางเรือ
เสนทางคมนาคม เขื่อนศรีนครินทร อยูหางจากกรุงเทพฯ ประมาณ ๒๐๐ กิโลเมตร สามารถเดินทาง
แบบ เชาไปเย็นกลับ หรือแบบพักแรมตามใจชอบการเดินทางโดยรถยนตใชเวลาประมาณ ๒ ชั่วโมงครึ่ง ไป
ตามถนนสายเพชรเกษมหรือสาย พุทธมณฑล ผานอําเภอนครชัยศรี-จังหวัดนครปฐม อําเภอบานโปง-ทา
มะกา-ทาเรือ เขาสูจังหวัด กาญจนบุรี แลวเดินทางตอ ไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๙ ผานตําบลลาดหญา
และเขื่อนทาทุงนา อีกเปนระยะทาง ๖๔ กิโลเมตร ก็จะถึงเขื่อนศรีนครินทร หากเดินทางโดยรถโดยสารประจํา
ทางกรุงเทพฯ-กาญจนบุรี หรือโดยรถไฟสายทองเที่ยวจากสถานี รถไฟบางกอกนอย ก็สามารถตอรถโดยสาร
ประจําทางที่ทารถในอําเภอเมือง มาลงปลายที่ตลาด เขื่อนศรีนครินทร แลวจางเหมารถยนตรับจางใหพาเที่ยว
ชมเขื่อนและบริเวณโดยรอบก็สะดวกเชนกัน
สรุป เขื่อนศรีนครินทร กอกําเนิดขึ้นเพื่ออํานวยประโยชนตอชีวิต ความเปนอยูของประชาชน และ
การ พัฒนาประเทศ ปจจุบันไดกลายเปนแหลงทองเที่ยว และสถานที่พักผอนที่สําคัญแหงหนึ่ง ในจังหวัด
กาญจนบุรี แตละปจะมีนักทัศนาจรหลั่งไหลเขาไปเที่ยวชมอยางมากมาย ตลอดจนเปนสถานที่เชิดหนา ชูตา
ของประเทศไทยอีกแหงหนึ่งเขื่อนแหงนี้จึงเปนสมบัติของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ ที่จะคงอยูเพื่อ อํานวย
ประโยชนไปชั่วกาลนาน
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