เทือกเขาหลวง ตนกําเนิดแมน้ําตาป
แมน้ําตาป
แมน้ําตาปเปนชื่อที่
พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฏเกลาเจาอยูหัว
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โดยมี มหาอํามาตยโท
พระยามหาอํามาตยาธิบดี เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ลงนามในประกาศ ณ วันที่ 29
สิงหาคม 2458
เดิมแมน้ําตาป มีชื่อวา " แมน้ําหลวง" เพราะตนกําเนิดของแมน้ําสายที่อยูที่ภเู ขาหลวงซึ่ง
เปนยอดเขาที่สูงที่สดุ ของทิวเขานครศรีธรรมราช อยูใ นเขตพื้นที่
อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ไหลผานอําเภอฉวาง อําเภอทุงใหญ จังหวัด
นครศรีธรรมราช ผานอําเภอพระแสง อําเภอบานนาสาร อําเภอเคียนซา อําเภอพุนพิน
และไหลออกสูอาวไทยที่อาํ เภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี เปนแมน้ําสายยาวทีส่ ุดของ
ภาคใต
เนื่องจากแมน้ําหลวง มีความยาวมาก ชาวพื้นเมือง จึงเรียกชื่อแมนา้ํ สายนี้ตา งกันออกไป
ตามตําบลที่ไหลผาน เชน เรียกแมน้ําทาขาม แมนา้ํ บานดอนบาง ประกอบกับแมนา้ํ สาย
นี้เปนแมน้ําที่ใหญกวาแมน้ําใด ๆ ในพระราชอาณาจักรมณฑลปกษใต ทองที่ลุมแมน้ํา
สายนีเ้ ปนพื้นที่อุดม มีความสําคัญแกการเพาะปลูก มีความสําคัญทั้งแกการเพาะปลูก
และคาขาย นับเปนแมน้ําสําคัญมากสายหนึ่งของอาณาจักรสยาม ดวยเหตุที่
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเหลาเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนิน
ไปประทับที่พระตําหนักสวนสราญรมย ที่ทาขามเมืองสุราษฎรธานี เมื่อวันที่ 29
กรกฎาคม 2458 จึงมีพระราชดํารับวา เห็นสมควรจะใหมีชื่อไวเปนหลักฐาน
ตลอดทั้งลําน้ํา เพื่อใหเปนการสะดวก แกประชาชน และวิชาภูมิศาสตรสืบไป จึงทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯพระราชทานชื่อแมน้ําสายนี้วาแมน้ําตาปโดย
นับตั้งแตปากน้ําออกทะเล ถึงเกาะปราบ ขึ้นไปถึงเมืองสุราษฎรธานี ถึงปากแมนา้ํ พุมดวง
(ที่อําเภอพุนพิน ตรงบริเวณตอนเหนือของสะพานรถไฟพระจุลจอมเกลาไปเล็กนอย)

แตปากแมนา้ํ พุมดวงขึ้นไปถึงปากคลองสินปุน ตั้ง ตัง้ แตปากคลองสินปุนไปถึงคลอง
กะเปยด ตั้งแตคลองกะเปยดขึ้นไปถึงสํานักบันได สามขั้นบนสันเขาหลวงซึ่งเปน
ตนน้ํา
พรอมกันกับการพระราชทานชื่อแมน้ําตาป ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาพระราชทานชื่อ
เมืองไชยา (ทีบ่ านดอน) เปนเมืองสุราษฎรธานี คลายกับชื่อแมน้ํา ตาปติ และเมือง สุรฎั ฐ
(สุราษฎร) ในประเทศอินเดีย ซึ่งแมนา้ํ ตาปติตั้งตนจากภูเขาสัตตปุระ ไหลลงสูม หาสมุทร
อินเดียทางอาวแคมเบย และริมฝงซายของปากแมนา้ํ นี้มีเมืองชื่อวา
สุรัฎฐ ตั้งอยู สภาพของเมืองทั้งสองคลายคลึงกัน ประกอบกับทรงทราบวา ชาวเมืองสุ
ราษฎรเปนผูมีคุณธรรม ยึดมั่นในหลักพระพุทธศาสนาสอดคลองกับ
ความหมายของสุราษฎรธานี พรอมกันนี้ ไดทรงพระราชทานนามพระตําหนหักที่
ชาวเมืองสรางถวายเปนที่ประทับบนควนทาขามวา สวนสราญรมย ซึ่งปจจุบัน
เปนที่ตั้งของโรงพยาบาล
แมน้ําหลวงหรือแมน้ําตาป เคยใชเปนเสนทางขามคาบสมุทรมลายูจากทะเลอันดามันมา
สูอาวไทยมาในอดีต มีเสนทางที่สําคัญอยางนอย 4 เสนทาง คือ
1. จากทุงตึกผานทางคลองเหล ผานมาทางเขาสก เขาคลองพุมดวง เขาแมน้ําตาป และ
มาออกที่อาวบานดอน
2 จากคณะมะรุย ผานทางคลองชะอุน คลองสก คลองพุมดวง แมนา้ํ ตาป แลวออกทาง
อาวบานดอน
3. จากคลองปกาสัย ผานคลองโตรม คลองอิปน ออกแมน้ําตาป แลวตอมาออกอาวบาน
ดอน
4. จากคลองทอมผานคลองสินปุน ออกแมน้ําตาป และอาวบานดอน
แมน้ําตาป เกิดจากเทือกเขาหลวงในอําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราชไหลผานอําเภอ
ฉวาง อําเภอทุงใหญ ไหลผานอําเภอบานนาสาร อําเภอเวียงสระ อําเภอพระแสง อําเภอ
พุนพิน และอําเภอเมืองสุราษฎรธานี ไหลออกสูทะเลที่อาวบานดอน แมนา้ํ ตาป ยาว
ประมาณ 232 กิโลเมตร มีคลองสาขาที่สาํ คัญ 6 สาย ไดแก
คลองสินปุน ตนน้ําอยูในเขตจังหวัดกระบี่ ไหลมารวมกับแมน้ําตาป ทางฝงซายในตําบล
สินปุน อําเภอพระแสง
คลองอิปน ตันน้ํามาจากกอําเภอทับปุด จังหวัดพังงา ไหลมารวมกับแมนา้ํ ตาปทางฝงซาย
ในตําบลสินปุน อําเภอพระแสง
คลองพุนพิน แยกจากฝงซายของแมน้ําตาป ใกลสะพานรถไฟพระจุลจอมเกลา ตําบลทา
ขาม อําเภอพุนพิน ไปออกทะเลที่อาวบานดอน
คลองทากูบ ตนน้ํามาจากบานขุนทะเล ไหลมารวมกับแมน้ําตาปทางฝงขวา
คลองมะขามเตีย้ ตนน้ํามากจากบึงขุนทะเล ไหลมารวมกับแมนา้ํ ตาป ทางฝงขวาใกล
ตลาดบานดอน อําเภอเมืองสุราษฎรธานี

คลองขวาง แยกจากฝงซายตรงกันขามกับหนาตลาดบานดอน อําเภอเมืองสุราษฎรธานี
ไปบรรจบกับคลองพุนพิน ที่ตาํ บลลิเล็ด อําเภอพุนพิน

This is the start point
of Tapee basin.

Tapi River drains 19,560 square kilometers that includes a
forested area of 3.68 million square kilometers and an
agricultural area of 6.4 kilomillion square meters covering
parts of Suratthani, Nakon Si Thammarat, and Krabi. It
consists of 9 tributaries. Along the river there are19 large
and medium size projects (65,600 square kilometers), 71
small projects (264,640 square kilometers) and 54 other

projects. An important project is the production of
electricity at Ratchaprapa Dam with a capacity of 5,638
million cubic meters. Problems found in the floodplain are
flash floods, water shortages and drainage problems in the
Dinpru area. The floodplain of Tapi River is divided into 3
main areas: the upper Tapi River, lower Tapi River and the
Pumpuang River. The total rainfall is1600 mm and the total
amount of water is12,513 million cubic meters per year.
Although the demand for water within the floodplain is
about 2,777 million cubic meters per year, which is less than
that total amount water, the problem of water shortage is
still present in some parts of the 1stand 2nd area. The third
area has high potential to be developed as a principle river.
In the future the need for water along the Tapi River
floodplain and nearby floodplains will be about 8.8million
cubic meters per year, especially for development projects
along the southern coastline. At Muang District Suratthani
salt water enters the floodplain at about 100 cubic meters
per second. There is a project proposed for12 reservoirs of
various sizes, that can reserve 7,500 million cubic meters of
water, a hydroelectric dam, and more than 5 irrigation
projects that will total an area of 320,000 square kilometers.
The urgent projects area Tan River reservoir (27,200 square
kilometers) and the irrigation development project of
Ban Numhuk, Punpin District, Suratthani that will use
water from Gang Grung Dam (404,000 square kilometers).
In Pipoon District, there are many waterfalls and rivers such
as Katoon River,
Din Deang River, Ranae River and Tapi Stream that are the
source of the Tapi River.

