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และต่อมาได้เพิ่มศักยภาพโดยผนวกรวมพื้นที่ชลประทาน

กับโครงการเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล 

ในพระราชดำ ริ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

เมีอปี พ.ศ.2529 เป็น 

“โครงการส่งน้ำ และบำ รุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล” 

จนถึงปัจจุบัน

 

 โครงการส่งน้ำ และบำ รุงรักษาแม่แฝก - แม่งัด

สมบูรณ์ชล เป็นโครงการชลประทานแห่งแรกในภาคเหนือ 

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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4 มกราคม วันชูชาติ เป็นวันที่ระลึกถึง มล.ชูชาติ ก�าภู 
อธิบดีกรมชลประทานคนที่ 12 
      หม่อมหลวงชูชาติ ก�าภู เกิดเมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2448 ที่ต�าบลประตูสามยอด อ�าเภอ

พระนคร จังหวัดพระนคร เป็นบุตรคนโตของพลตรีพระยาสุรเสนา (หม่อมราชวงศ์ชิต ก�าภู) และคุณ

หญิงผอบ สุรเสนา ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ มีน้องชาย หญิง

ร่วมบิดามารดา 12 คน หม่อมหลวงชูชาติ ก�าภู เริ่มการศึกษาในโรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร์ เมื่อ พ.ศ. 

2457 เรียนจบได้รับประกาศนียบัตรชั้นมัธยมบริบูรณ์ เมื่อมีอายุได้ 17 ปี และสอบชิงทุนได้รับทุนเล่า

เรียนหลวงให้ไปศึกษาต่อ ณ ประเทศอังกฤษ ได้เข้าศึกษาที่ St. Peter’s School, York, England เมื่อ 

พ.ศ. 2466 เป็นเวลา 2 ปี แล้วจึงเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ City and Guild’s Engineering Col-

lege, London University เมื่อ พ.ศ. 2468 ศึกษาอยู่ 5 ปี จึงส�าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโททาง

วิศวกรรมโยธา ประกาศนียบัตรและปริญญาบัตรที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยนี้คือ A.C.G.I., B.Sc. ทาง

วิศวกรรมโยธา D.I.C. (Advanced Diploma of Imperial College) และปริญญาโท M. Sc. ทาง    

คอนกรีตและไฮโดรลิกส์

 ใน พ.ศ. 2472 ได้เข้าฝึกงานในด้านวิศวกรรมโยธา ในกรมโยธาธิการของอังกฤษอีก 1 ปี จึงกลับ

ประเทศไทย เข้ารับราชการในกรมชลประทาน เมื่อ พ.ศ. 2473 ในต�าแหน่งนายช่างผู้ช่วยประจ�ากองที่

ปรึกษา 

 เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณความดีของ หม่อมหลวงชูชาติ ก�าภู ที่ได้สร้างคุณงามความดีไว้ให้กับ
เจ้าหน้าที่กรมชลประทานรุ่นหลังได้ระลึกและเป็นแบบอย่าง จึงได้ก�าหนดให้วันที่ 4 มกราคมของทุกปี 
เป็นวันชูชาติ ก�าภู

 ต่อมา เมื่อด�ารงต�าแหน่งนายช่างผู้อ�านวยการแผนกแบบแผนกองก่อสร้างแทนชาวต่างประเทศ 
ท่านได้ควบคุมการด�าเนินงานออกแบบเพื่องานก่อสร้างของกรมชลประทานทั้งหมดเอง และยังได้เริ่ม
ฝึกอบรมช่างคนไทยให้สามารถค�านวณออกแบบและเขียนแบบก่อสร้างอาคารชลประทานได้ด้วย
ตนเอง ท่านได้ตระหนักถึงการขาดแคลนก�าลังช่างด้านชลประทานที่เป็นอุปสรรคส�าคัญ ท�าให้งาน
ก่อสร้างไม่ก้าวหน้ารวดเร็วเท่าที่ควร และเพื่อเป็นการเตรียมรับปัญหาดังกล่าวในภายหน้า ท่านจึงได้
ก่อตั้งโรงเรียนช่างชลประทานเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2481 เพื่อใช้เป็นแหล่งผลิตช่างสาขา
ชลประทานให้สามารถค�านวณออกแบบก่อสร้าง งานของกรมชลประทานได้รวดเร็วและสามารถขยาย
งานก่อสร้างได้อย่างกว้างขวาง ทันต่อการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประเทศ

 เมื่อท่านได้รับพระกรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ด�ารงต�าแหน่งอธิบดีกรมชลประทานคนที่ 12 เมื่อ
วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2492 ท่านได้วางรากฐานและแผนงานด้านการชลประทานที่ส�าคัญเพื่อพัฒนา
ประเทศไว้มากมาย นอกจากนี้ยังได้รับงานชลประทานราษฎร์ประเภทเหมืองฝายมาด�าเนินการเอง 
จนท�าให้มีการก่อสร้างเหมืองฝายจ�านวนมากรวมทั้งยังบุกเบิกงานสร้างอ่างเก็บน�้าขนาดเล็กและขนาด
ใหญ่ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�้าและบรรเทาอุทกภัย ได้แก่ โครงการชลประทานเจ้าพระยาใหญ่ 
โครงการยันฮี ซึ่งต่อมาได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตรว่า “เขื่อนภูมิพล” ท�าให้กรมชลประทานเข้าสู่ยุคของการพัฒนาแบบพึ่งพาตนเอง เนื่องจาก
ท่านเป็นผู้วางรากฐานการพัฒนาก�าลังคนให้มีความสามารถและเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนางาน
ชลประทานให้ก้าวไกลทัดเทียมกับอารยประเทศ ท่านได้อุทิศเวลาการท�างานจนสามารถสร้างผลงาน
ด้านการชลประทานที่ส�าคัญไว้มากมาย จนได้รับการยกย่องว่าเป็น “บิดาแห่งชลกร”
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โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
 ณ บริเวณเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล โดยรอบ และตลอดสันเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เป็นระยะทาง
ทั้งหมด 1,940 เมตร

      
                                           วันพุธที่ 17 มกราคม พ.ศ.2561 โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning 
Day ขึ้นโดยมี ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ทุกภาคส่วนของโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล เข้าร่วม
กิจกรรม โดยได้ท�าการเก็บขยะมูลฝอย รวมถึงการก�าจัดวัชพืชโดยรอบ และตลอดแนวสันเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล รวมระยะทาง
ทั้งหมด 1,940 เมตร
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โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล 

งานซ่อมบ�ารุงรักษาและตรวจสภาพ      
วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 บ�ารุงรักษา ตรวจสภาพ บริเวณคลองซอย 3 แม่แฝก

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล 

งานซ่อมบ�ารุงรักษาและตรวจสภาพ      
วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 บ�ารุงรักษา อาคารอัดน�้ากลางคลองสายใหญ่ กม.14+210 บ้านเด่น หมู่ 8 ต.อินทขิล อ.แม่แตง
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โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล 

งานซ่อมบ�ารุงรักษาและตรวจสภาพ      
วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 ซ่อมเครื่องกว้านปลายคลองแม่แฝก

                                          

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล 

งานซ่อมบ�ารุงรักษาและตรวจสภาพ      
                                          

วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 บ�ารุงรักษา ตรวจสภาพ บริเวณคลองซอย 3 แม่แฝก



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



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

แผนจัดสรรน�้า ช่วงฤดูแล้ง 

60/61



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



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

 

เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล : ปริมาณน้ำ  255.800 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 96.53 ของความจุเก็บกักปกติ (265 ล้าน ลบ.ม.)

ระบายผ่านโรงไฟฟ้า 0.00 ลบ.ม./วิ (สะสมย้อนหลัง 24 ชั่วโมง 219,601 ลบ.ม.)

คลองส่งน้ำ  LMC 1.5495 ลบ.ม./วิ (สะสมย้อนหลัง 24 ชั่วโมง 133,911 ลบ.ม. เฉลี่ย 1.5499 cms)

คลองส่งน้ำ  RMC+MicroTurbine 2.0063+0 (สะสมย้อนหลัง 24ชั่วโมง 173,370 ลบ.ม. เฉลี่ย 2.0066+0 cms) 

Inflow 78,777 ลบ.ม.

ฝนสถานีแม่งัด 0.0 มม. 

ระดับน้ำ  +395.965 รทก. 

รวมปริมาณน้ำ ระบายออก 577,777 ลบ.ม.

 

เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล

ข้อมูล�ณ�วันที่�31�มกราคม�พ.ศ.2561�

 

� ฝายแม่แฝก

ข้อมูล�ณ�วันที่�31�มกราคม�พ.ศ.2561�

 

ปริมาณน้ำ ผ่านฝายแม่แฝก 1.315 ลบ.ม./วิ สะสม(1 ม.ค.) 6.266 ล้าน ลบ.ม.

ปริมาณน้ำ เข้าคลอง 5.930 ลบ.ม./วิ สะสม(1 ม.ค.) 19.702 ล้าน ลบ.ม.

ปตร.ทราย 0 ลบ.ม./วิ สะสม(1 ม.ค.) 2.249 ล้าน ลบ.ม.

ปริมาณฝน(24ชั่วโมง) ฝายแม่แฝก 0.0 ห้วยแก้ว 0.0 แม่แฝก 0.0 แม่เตาไห 0.0 แม่โจ้ 0.0 ปลายเหมือง 0.0 มิลลิเมตร

ระดับน้ำ หน้าฝาย (+330.31) +3.14 ม.รทก

ระดับน้ำ ในคลอง (+331.31) +1.90 ม.รทก




