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และต่อมาได้เพิ่มศักยภาพโดยผนวกรวมพื้นที่ชลประทาน

กับโครงการเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล 

ในพระราชดำ ริ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

เมีอปี พ.ศ.2529 เป็น 

“โครงการส่งน้ำ และบำ รุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล” 

จนถึงปัจจุบัน

 

 โครงการส่งน้ำ และบำ รุงรักษาแม่แฝก - แม่งัด

สมบูรณ์ชล เป็นโครงการชลประทานแห่ง แรกในภาคเหนือ 

ซึ่งได้พัฒนามาจากระบบชลประทานแบบเหมืองฝายของ

ล้านนา  โดย ราษฎรทำ สืบเนื่องกันมา  ตั้งแต่ครั้งก่อน

พระยามังรายได้ทรงก่อสร้างเมืองเชียงใหม่เมื่อ พ.ศ.1839

 การชลประทานในภาคเหนือเริ่มต้นในรัชสมัยของ 

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 “กรมทดน้ำ ”  

หรือ  “กรมชลประทาน” ในปัจจุบัน ได้มีนโยบายที่จะจัดสร้าง

โครงการ ประเภทเหมืองฝายขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทดแทน

ฝายพื้นเมืองของราษฎรที่ถูกกระแสน้ำ  กัดเซาะชำ รุดเสียหาย

ต้องทำ การซ่อมแซมทุกปี เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีน้ำ ใช้ในการ

เพาะ ปลูกอย่างยั่งยืน จึงได้เริ่มก่อสร้าง “ฝายสินธุกิจปรีชา” ใน

ปี พ.ศ. 2472 แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2479 สามารถทดน้ำ จากแม่

น้ำ ปิงเพื่อ ส่งน้ำ ให้แก่พื้นที่เพาะปลูกบริเวณที่ราบเชิงเขาฝั่งซ้าย

ของแม่น้ำ ปิง รวม 70,000 ไร่ ได้ อย่างสมบูรณ์ ซึ่งนับได้ว่า

เป็นโครงการของกรมชลประทานแห่งแรกในภาคเหนือที่มีอายุ 

ยืนนานและสามารถส่งน้ำ ได้อย่างมีประสิทธิภาพจนถึงปัจจุบัน ซึ่ง

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำ เนินเยี่ยม

เยียมราษฎรและการดำ เนินงานเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2501 

 

 ในปี พ.ศ. 2495 เมื่อราษฎรในเขตตำ บลช่อ

แลและตำ บลแม่หอพระ อำ เภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

ได้ร่วมมือกันสร้างฝายแม่งัดขึ้น ลักษณะเป็นฝายพื้น

เมืองแบบหินทิ้ง ด้านบนยาแนวด้วยคอนกรีตมีขนาด

สันฝายยาวประมาณ 110 เมตร สูง 4 เมตร โดย

สร้างปิดกั้นลำ น้ำ แม่งัด ณ บริเวณเหนือจุดที่ลำ น้ำ แม่

งัดบรรจบแม่น้ำ ปิงประมาณ 3 กิโลเมตร เพื่อทดน้ำ 

และส่งน้ำ ให้พื้นที่นาประมาณ 3,600 ไร่
 

 ต่อมา ใน พ.ศ. 2516 ได้เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ขึ้นในท้อง

ที่ตำ บลอินทขิล และตำ บลช่อแลความแรงของกระแสน้ำ ในลำ น้ำ แม่

งัดซึ่งไหลเชี่ยวจัด ได้พัดพาตัวฝายทำ ให้ชำ รุดเสียหายจนใช้การไม่ได้ 

ราษฎรจึงได้ขอให้ทางราชการช่วยสร้างให้ใหม่เป็นฝายถาวร

 

 เมื่อต้นปีพุทธศักราช 2520 พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้

เสด็จพระราชดำ เนินเยี่ยมราษฎรบริเวณที่จะสร้างเขื่อนเก็บ

กักน้ำ  เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2520 พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานพระราชดำ ริว่า “โครงการ

ประเภทใดถ้าหากพิจารณาแล้วเห็นว่า สามารถอำ นวย

ประโยชน์ได้มากกว่า ก็สมควรเลือกสร้างโครงการประเภทนั้น”

 

 ด้วยเหตุผลนี้ กรมชลประทานจึงพิจารณาเลือก

สรา้งโครงการชลประทานประเภทอ่างเก็บน้ำ ขนาดใหญ่พร้อม

ระบบส่งน้ำ  เรียกชื่อว่า โครงการชลประทานแม่งัด 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาราชภูมิพลอดุลยเดช

มีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานชื่อ�เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล�เมื่อวันที่�16�มกราคม�พ.ศ.�2529�

และเสด็จพระราชดำ�เนินเปิดเขื่อน�เมื่อวันที่�22�กุมภาพันธ์�พ.ศ.�2529

อำ�นวยประโยชน์ในพื้นที่ลุ่มน้ำ�ปิงตอนบน�280,000�ไร่�
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วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

 โครงการส่งนำา้และบำารุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล   จัดการประชุมการบริหารจัดการนำา้ ซอย 3 ณ.วัดศรีงาม 
ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

           (นายประพนธ์ เครือปาน)
       ผู้อำานวยการโครงการส่งนำา้และบำารุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล
           สำานักงานชลประทานที่ ๑

           กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

 โครงการส่งนำา้และบำารุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล  จัดประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตมันฝรั่งพันธุ์โรงงาน  การถ่ายทอดเทคโนโลยี  (Field day)  งานมันฝรั่งพืชอนาคตไกล  นำาพาเกษตรกรไทยยั่งยืน          
วันที่ 9 ก.พ. 60 ณ.ศูนย์กีฬาเทศบาลตำาบลเจดีย์แม่ครัว ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

           (นายประพนธ์ เครือปาน)
       ผู้อำานวยการโครงการส่งนำา้และบำารุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล
           สำานักงานชลประทานที่ ๑

           กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

 โครงการส่งนำา้และบำารุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล   โดยนายชัยพงศ์  กาวิละ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำาที่ 3 โครงการส่งน้ำา
และบำารุงรักษา แม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล พร้อมด้วย นายนิรุตติ์  คำาชัยวงค์  นิติกรชำานาญการ และนายวีรฐา  ดวงพัตรา นิติกร 
สำานักงานชลประทานที่ 1  ร่วมประชุมหารือกับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  โดยมี นายชาตรี  กันทวี  รองปลัด
เทศบาล นายฐิติ  อินทะพันธ์  หัวหน้าสำานักปลัดเทศบาล นายศรชัย  ชมถิ่น ผู้อำานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นาย
ณัฐวุฒิ  วิทิตปริวรรต นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำานาญการ นายพงศกร  เมืองลือ นายช่างโยธาชำานาญงาน  เทศบาล และ นาย
จักรภพ  มณีกุล  นิติกรปฏิบัติการ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา การบุกรุกและการขอใช้/เช่าที่ดินที่ราชพัสดุในความครอบครอง
ของกรมชลประทาน บริเวณพื้นที่ทั้งสองฝั่งของถนนทางเข้าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
ตำาบลอินทขิล อำาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

           (นายประพนธ์ เครือปาน)
       ผู้อำานวยการโครงการส่งนำา้และบำารุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล
           สำานักงานชลประทานที่ ๑

           กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

 โครงการส่งนำา้และบำารุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล   ร่วมกันเจ้าหน้าที่ของส่วนบริหารจัดการนำา้และบำารุงรักษา  
สำานักงานชลประทานที่  1  ตรวจวัดคุณภาพนำา้ ทั้ง  4  จุดตรวจวัด  ที่โครงการได้จัดสรรให้ในภาคการเกษตร ภาคอุปโภค  
และภาคอุตสาหกรรมที่เป็นรายได้ค่าชลประทาน  คุณภาพนำา้ที่วัดได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำาหนด

           (นายประพนธ์ เครือปาน)
       ผู้อำานวยการโครงการส่งนำา้และบำารุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล
           สำานักงานชลประทานที่ ๑

           กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



8  โครงการส่งน้ำ�และบำ�รุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล      โครงการส่งน้ำ�และบำ�รุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล    9

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

 การประปานครหลวง เข้าเยื่อมชมการดำาเนินงานเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล โดยมีนายประพนธ์ เครือปาน ผู้อำานวยการ
โครงการส่งนำา้และบำารุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล เป็นผู้นำาบรรยายและพาเยี่ยมชมสถานที่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล  

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
 นายประพนธ์ เครือปาน ผู้อำานวยการโครงการส่งนำา้และบำารุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
ทุกส่วนร่วมกันทำาบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกับเปิดอาคาร
สำานักงานใหม่

           (นายประพนธ์ เครือปาน)
       ผู้อำานวยการโครงการส่งนำา้และบำารุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล
           สำานักงานชลประทานที่ ๑

           กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

           (นายประพนธ์ เครือปาน)
       ผู้อำานวยการโครงการส่งนำา้และบำารุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล
           สำานักงานชลประทานที่ ๑

           กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

 โครงการส่งนำ้าและบำารุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล   โดยฝ่ายส่งนำ้าและบำารุงรักษาที่ 2 ร่วมกับสำานักงานเกษตร
อำาเภอสันทราย ร่วมกันจัดกิจกรรม ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ตำาบลป่าไผ่ อำาเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์การเรียนรู้การ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศูนย์ CC) เพื่อส่งเสริมให้ตามนโยบายเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตามงบประมาณ ปี 2560 
โดยเป็นการร่วมกันในรูปแบบเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพแบบเกษตรแปลงใหญ่ โดยได้รับเชิญจากคุณประมวล เครือมณี หัวหน้ากรม
ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ในการให้ความรู้ในเรื่องระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ตามความต้องการที่แท้จริงของเกษตรกร ผ่าน
การทำา “แผนที่ชุมชน” เพื่อแก้ไขปัญหาการเพาะปลูกข้าว ตามความต้องการของเกษตรกรในท้องที่ โดยมีแนวทางการปฏิบัติ
ตามหลักการคือ       1.ระบบการผลิตที่คำานึงถึงการตลาด 2.การลดต้นทุนการผลิต 3. คุณภาพสินค้า 4. การบริหารจัดการ
เป็นกลุ่ม และ 5. ช่องทางการตลาดเพื่อการจัดจำาหน่ายzvz

           (นายพฤกษ์  เรืองไวทย)
        นายช่างชลประทานอาวุโส  รักษาการในตำาแหน่ง
       ผู้อำานวยการโครงการส่งนำา้และบำารุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล
           สำานักงานชลประทานที่ ๑

           กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

 โครงการส่งนำ้าและบำารุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล   ได้มอบหมายให้  นายเฉลิมเกียรติ  อินทกนก  หัวหน้าฝ่ายจัด
สรรนำา้และปรับปรุงระบบชลประทาน  นายชยุต  สมัครวงษ์  หัวหน้าฝ่ายส่งนำา้และบำารุงรักษาที่  1  
และนายณัฐพล  อภินันทโน  หัวหน้าฝ่ายส่งนำา้และบำารุงรักษาที่  2  เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดความรู้  (Field  day)  โครงการส่ง
เสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  (พืชไร่ประเภทมันฝรั่ง)  ณ  ตำาบลแม่แฝกใหม่  อำาเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีนายสุร
พล  จารุพงศ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิด  พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการของโครงการฯ  
และเจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้ถ่ายทอดความรู้ด้านงานชลประทาน  ปรึกษา  แก้ไขปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการนำ้าให้
กับกลุ่มเกษตรกรที่มาร่วมงาน

           (นายพฤกษ์  เรืองไวทย)
        นายช่างชลประทานอาวุโส  รักษาการในตำาแหน่ง
       ผู้อำานวยการโครงการส่งนำา้และบำารุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล
           สำานักงานชลประทานที่ ๑

           กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



12  โครงการส่งน้ำ�และบำ�รุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล      โครงการส่งน้ำ�และบำ�รุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล    13



14  โครงการส่งน้ำ�และบำ�รุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล      โครงการส่งน้ำ�และบำ�รุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล    15



16  โครงการส่งน้ำ�และบำ�รุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล      โครงการส่งน้ำ�และบำ�รุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล    17



18  โครงการส่งน้ำ�และบำ�รุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล      โครงการส่งน้ำ�และบำ�รุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล    19

 

เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล : ปริมาณน้ำ  159.895 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 60.34 ของความจุเก็บกักปกติ (265 ล้าน ลบ.ม.)

ระบายผ่านโรงไฟฟ้า 4.00 ลบ.ม./วิ (สะสมย้อนหลัง 24 ชั่วโมง 171,904 ลบ.ม.)

คลองส่งน้ำ  LMC 1.0581 ลบ.ม./วิ (สะสมย้อนหลัง 24 ชั่วโมง 91,472 ลบ.ม. เฉลี่ย 1.0587 cms)

คลองส่งน้ำ  RMC+MicroTurbine 1.8553+0 (สะสมย้อนหลัง 24ชั่วโมง 150,814 ลบ.ม. เฉลี่ย1.7455+0cms) 

Inflow 0 ลบ.ม.

ฝนสถานีแม่งัด 0 มม. 

ระดับน้ำ  +388.356 รทก. 

รวมปริมาณน้ำ ระบายออก 456,444 ลบ.ม.

 

เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล

ข้อมูล�ณ�วันที่�28�กุมภาพันธ์�พ.ศ.2560�

 

� ฝายแม่แฝก

ข้อมูล�ณ�วันที่�28�กุมภาพันธ์�พ.ศ.2560�

 

ปริมาณน้ำ ผ่านฝายแม่แฝก 0 ลบ.ม./วิ สะสม(1 ม.ค.) 13.228 ล้าน ลบ.ม.

ปริมาณน้ำ เข้าคลอง 5.6ลบ.ม./วิ สะสม(1 ม.ค.) 28.769 ล้าน ลบ.ม.

ปตร.ทราย 0 ลบ.ม./วิ สะสม(1 ม.ค.) 0ล้าน ลบ.ม.

ปริมาณฝน(24ชั่วโมง) ฝายแม่แฝก 0 ห้วยแก้ว 0 แม่แฝก 0 แม่เตาไห 0 แม่โจ้ 0 ปลายเหมือง 0 มิลลิเมตร

ระดับน้ำ หน้าฝาย (+330.31) +3.05 ม.รทก

ระดับน้ำ ในคลอง (+331.31) ม.รทก




