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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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28 กรกฎาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
      สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์

เดียวในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นสยามมกุฎราชกุมารพระองค์ที่ 3 ของไทย และเมื่อเวลาประมาณ 10.20 

น. วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 คณะรัฐมนตรี (ครม.) และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้จัด

ประชุมร่วมกันในวาระพิเศษเรื่อง การมีพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ และมีมติแจ้งไปยังประธานสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ให้อัญเชิญองค์พระรัชทายาท (สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราช

กุมาร) ขึ้นครองราชสมบัติ สืบเป็นรัชกาลที่ 10

 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระนามเมื่อแรกประสูติว่า 

“สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ บรมจักรยาดิศรสันตติวงศ เทเวศรธ�ารงสุบริบาล อภิคุณู

ประการมหิตลาดุลเดช ภูมิพลนเรศวรางกูร กิตติสิริสมบูรณ์สวางควัฒน์ บรมขัตติยราชกุมาร” เป็น

พระราชโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) และ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชสมภพ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวัง

ดุสิต เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 เวลา 17:45 น.

 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเริ่มการศึกษาที่โรงเรียน
จิตรลดา แล้วเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงศึกษาต่อในระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนคิงส์มีด แคว้นซัส
เซกส์ และศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนมิลฟิลด์ แคว้นซอมเมอร์เซท สหราชอาณาจักร
 หลังจากนั้น ทรงศึกษาต่อวิชาทหารที่โรงเรียนคิงส์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ทรงส�าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอักษรศาสตร์ ด้านการทหาร จากมหาวิทยาลัยนิวเซาธ์เวลส์ ประเทศ
ออสเตรเลีย
 หลังจากทรงส�าเร็จการศึกษาได้เสด็จฯ นิวัติประเทศไทย ทรงศึกษาต่อสาขาวิชานิติศาสตร์รุ่นที่ 
2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทรงส�าเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)

 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทน
พระองค์มาโดยตลอด เพื่อแบ่งเบาพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ทั้งในการพระราชพิธีส�าคัญ เพื่อเป็นขวัญก�าลังใจแก่เกษตรกรไทย และพระราชพิธีทางศาสนาต่างๆ
นอกจากนี้ได้โดยเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชด�าเนินไปแปรพระราชฐาน
ประทับแรมตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย โดยทรงติดตามความก้าวหน้าด้านการชลประทาน การ
สร้างเข่ือนต่างๆและพระราชทานแนวพระราชด�าริให้กรมชลประทานแก้ปัญหาตามที่ชาวบ้านกราบทูล 
ส่งให้ราษฎรมีน�้าใช้ในการเกษตรอย่างอุดมสมบูรณ์และช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในฤดูฝน
 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระ
ยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรม
ราชินีนาถในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการด้วยความวิริยะอุตสาหะ มุ่งมั่นตั้งใจอย่างไม่
เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย พระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ ทั้งที่ทรงปฏิบัติแทนพระองค์และทรงปฏิบัติใน
ส่วนพระองค์เองล้วนเป็นไปเพ่ือประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงและเพื่อประชาชนชาวไทย
ได้มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

 ทรงมีพระเชษฐภคินี คือ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
และพระขนิษฐา 2 พระองค์ คือ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิย
ชาติ สยามบรมราชกุมารี     และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้า
ฟ้ามหาวิชราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.2515 ขณะนั้นทรงเจริญพระชนมายุ 20 
พรรษา นับเป็นกระบวนการสืบราชสันตติวงศ์ที่ชัดเจนตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบสันตติวงศ์ 
พ.ศ.246
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โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล 
ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

      
                                          

โดยนายประพนธ์ เครือปาน ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล น�า

คณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ร่วมกันปลูก

พันธุ์ดอกค�าแผ้แหล้ หรือดอกดาวกระจาย และพันธุ์ไม้ใหญ่ บริเวณเขื่อนแม่งัดสมบูณ์ชล เมื่อวันที่ 

26 กรกฏาคม พ.ศ.2560

 โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 
พรรษา 28 กรกฏาคม พ.ศ.2560



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



10  โครงการส่งน้ำ�และบำ�รุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล      โครงการส่งน้ำ�และบำ�รุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล    11

           (นายประพนธ์ เครือปาน)
       ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�า้และบ�ารุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล
           ส�านักงานชลประทานที่ ๑

           กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

           (นายประพนธ์ เครือปาน)
       ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�า้และบ�ารุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล
           ส�านักงานชลประทานที่ ๑

           กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



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

           (นายประพนธ์ เครือปาน)
       ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�า้และบ�ารุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล
           ส�านักงานชลประทานที่ ๑

           กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2560
 โครงการชลประทานเชียงราย โดยนายภานุวัฒน์ ดวงนภา จน.คป.เชียงราย ได้พาผู้น�าชุมชนและผู้น�าเกษตรกรกลุ่ม
บริหารการใช้น�้าชลประทาน ในเขตโครงการชลประทานเชียงราย จ�านวน 20 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล 
โดยมีนายประพนธ์ เครือปาน ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบรูณ์ชล ได้ให้การต้อนรับและ
เป็นวิทยากรน�าบรรยาย และยังได้น�าเกษตรกรกลุ่มบริหารการใช้น�้าบ้านเป้า-อินทขิลพัฒนา มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อ
เป็นการเสริมศักยภาพในการท�างานของผู้น�าชุมชนและผู้น�าเกษตรกร



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

           (นายประพนธ์ เครือปาน)
       ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�า้และบ�ารุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล
           ส�านักงานชลประทานที่ ๑

           กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันพุธ ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2560
 โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ได้ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ที่เข้ามาเยี่ยมชมดูงานและฟังบรรยายพิเศษจาก นายประพนธ์ เครือปาน ผู้อ�านวย
การโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล เกี่ยวกับการบริหารและระบบการจัดการน�้าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์
ชลและฝายสินธุกิจปรีชา ณ ห้องประชุมส�านักงานโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล



20  โครงการส่งน้ำ�และบำ�รุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล      โครงการส่งน้ำ�และบำ�รุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล    21



22  โครงการส่งน้ำ�และบำ�รุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล      โครงการส่งน้ำ�และบำ�รุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล    23



24  โครงการส่งน้ำ�และบำ�รุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล      โครงการส่งน้ำ�และบำ�รุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล    25



26  โครงการส่งน้ำ�และบำ�รุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล      โครงการส่งน้ำ�และบำ�รุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล    27

 

เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล : ปริมาณน้ำ  126.475 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 47.73 ของความจุเก็บกักปกติ (265 ล้าน ลบ.ม.)

ระบายผ่านโรงไฟฟ้า 0.00 ลบ.ม./วิ (สะสมย้อนหลัง 24 ชั่วโมง 0 ลบ.ม.)

คลองส่งน้ำ  LMC 1.3549 ลบ.ม./วิ (สะสมย้อนหลัง 24 ชั่วโมง 116,968 ลบ.ม. เฉลี่ย 1.3538 cms)

คลองส่งน้ำ  RMC+MicroTurbine 1.5286+0 (สะสมย้อนหลัง 24ชั่วโมง 131,967 ลบ.ม. เฉลี่ย 1.5274+0 cms) 

Inflow 795,607 ลบ.ม.

ฝนสถานีแม่งัด 0.00 มม. 

ระดับน้ำ  +385.020 รทก. 

รวมปริมาณน้ำ ระบายออก 288,607 ลบ.ม.

 

เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล

ข้อมูล�ณ�วันที่�31�สิงหาคม�พ.ศ.2560�

 

� ฝายแม่แฝก

ข้อมูล�ณ�วันที่�31�สิงหาคม�พ.ศ.2560�

 

ปริมาณน้ำ ผ่านฝายแม่แฝก 24.458 ลบ.ม./วิ สะสม(1 ม.ค.) 165.669 ล้าน ลบ.ม.

ปริมาณน้ำ เข้าคลอง 4.790 ลบ.ม./วิ สะสม(1 ม.ค.) 91.338 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) +3.38 ม.รทก

ระดับน้ำ ในคลอง (+331.31) +1.90 ม.รทก




