โครงการส่ งนา้ และบารุงรั กษาเขื่อนแม่ กวงอุดมธารา (Mae Kuang UdomThara Dam Operation
and Maintenance Project)
เขื่อนแม่ กวงอุดมธารา (Mae Kuang Udomthara Dam)
รายละเอียดโครงการ
รวบรวมและตรวจสอบโดย กิตติ์วริศ ภัคเชียรโชติ (เหว่ ย)

1. ที่ตัง้ โครงการ (Project Location)
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา ตังอยู
้ ่บ้านผาแตก หมู่ 2 ตาบลลวงเหนือ อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม่ พิกดั 47QNA 927-132 ระวาง 4846 IV (2092750N 513220E) แผนที่มาตราส่วน 1:50,000
กรมแผนที่ทหาร
2. พืน้ ที่ของโครงการ
ครอบคลุม พื ้นที่ 33 ตาบล 5 อาเภอ 2 จังหวัด ดังต่อไปนี ้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ตาบล
ลวงเหนือ
เชิงดอย
ป่ าป้อง
แม่โป่ ง
ตลาดขวัญ
ตลาดใหญ่
ป่ าลาน
สง่าบ้ าน
สันปูเลย
สาราญราษฎร์
แม่คือ
แม่ฮ้อยเงิน
หนองหาร
ป่ าไผ่
เมืองเล็น
หนองแหย่ง
สันป่ าเปา
สันนาเม็ง
ห้ วยทราย

อาเภอ
ดอยสะเก็ด
ดอยสะเก็ด
ดอยสะเก็ด
ดอยสะเก็ด
ดอยสะเก็ด
ดอยสะเก็ด
ดอยสะเก็ด
ดอยสะเก็ด
ดอยสะเก็ด
ดอยสะเก็ด
ดอยสะเก็ด
ดอยสะเก็ด
สันทราย
สันทราย
สันทราย
สันทราย
สันทราย
สันทราย
สันกาแพง

จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่

ที่
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ตาบล
แม่ปคู า
สันกลาง
ต้ นเปา
สันกาแพง
ทรายมูล
ร้ องวัวแดง
แช่ช้าง
บวกค้ าง
ออนใต้
ห้ วยยาบ
บ้ านธิ
มะเขือแจ้
บ้ านกลาง
ศรี บวั บาน

อาเภอ
สันกาแพง
สันกาแพง
สันกาแพง
สันกาแพง
สันกาแพง
สันกาแพง
สันกาแพง
สันกาแพง
สันกาแพง
บ้ านธิ
บ้ านธิ
เมือง
เมือง
เมือง

จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน

3. ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา
พื ้นที่รับน ้าฝนเหนือที่ตงเขื
ั ้ ่อน
ความยาวของลาน ้าเหนือจุดที่ตงเขื
ั ้ ่อน
ความลาดเทเฉลี่ยของลุม่ น ้าเหนือจุดที่ตงเขื
ั ้ ่อนประมาณ
ปริมาณฝนตกเฉลี่ยในลุม่ น ้าปี ละประมาณ
ปริมาณน ้าไหลลงอ่างเก็บน ้าเฉลี่ยปี ละ
อัตราการระเหยเฉลี่ยปี ละประมาณ
4. อ่ างเก็บนา้ (Reservoir)
ระดับน ้าสูงสุด
ระดับน ้าเก็บกัก
ระดับน ้าต่าสุด
ความจุอ่างเก็บน ้า ณ.ระดับน ้าสูงสุดประมาณ
ความจุอ่างเก็บน ้า ณ.ระดับเก็บกัก
ความจุอ่างเก็บน ้า ณ.ระดับต่าสุด
ปริมาณน ้าเก็บกักใช้ งาน
พื ้นที่ผิวน ้าที่ระดับน ้าเก็บกัก

569 ตารางกิโลเมตร
45 กิโลเมตร
1:100
1,200 มิลลิเมตร
238.25 ล้ านลูกบาศก์เมตร
1,233 มิลลิเมตร

+ 387.80 เมตร (ร.ท.ก.)
+ 385.00 เมตร (ร.ท.ก)
+ 350.00 เมตร (ร.ท.ก.)
295 ล้ านลูกบาศก์เมตร
263 ล้ าน ลูกบาศก์เมตร
14 ล้ านลูกบาศก์เมตร
249 ล้ านลูกบาศก์เมตร
11.80 ตารางกิโลเมตร

5. เขื่อน (Dam) ประกอบด้ วย 3 เขื่อน
5.1 เขื่อนหลัก (Main Dam) หรือมีชื่อว่า เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
--เริ่มก่อสร้ าง ปี พ.ศ. 2530 แล้ วเสร็จในปี พ.ศ.2536 โดยจ้ างเหมาดาเนินการ
--เป็ นเขื่อนดินชนิด Zoned Earth Fill โดยมีแกนกลางเป็ นดินเหนียว
--สันเขื่อนอยู่ที่ระดับ +390.00 เมตร (ที่ระดับน ้าทะเลปานกลาง)
--ความยาวสันเขื่อน 610 เมตร
--ความสูงตัวเขื่อน 68 เมตร
--ความกว้ างผิวจราจรบนสันเขื่อน 10 เมตร
--ปริมาตรดินถมตัวเขื่อน 4,900,000 ลูกบาศก์เมตร
5.2 เขื่อนปิ ดช่ องเขาขาดฝั่ งขวา (Right Saddle Dam)
--เริ่มก่อสร้ าง ปี พ.ศ. 2530 แล้ วเสร็จในปี พ.ศ.2536 โดยจ้ างเหมาดาเนินการ
--เป็ นเขื่อนดินชนิด Zoned Earth Fill โดยมีแกนกลางเป็ นดินเหนียว
--สันเขื่อนอยู่ที่ระดับ +390.00 เมตร (ที่ระดับน ้าทะเลปานกลาง)
--ความยาวสันเขื่อน 640 เมตร
--ความสูงตัวเขื่อน 42 เมตร
--ความกว้ างผิวจราจรบนสันเขื่อน 8 เมตร
--ปริมาตรดินถมตัวเขื่อน 1,600,000 ลูกบาศก์เมตร
--ใต้ ตวั เขื่อนได้ สร้ างท่อส่งน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้ นผ่าศูนย์กลางด้ านเหนือน ้า1.20 เมตร
5.3 เขื่อนปิ ดช่ องเขาขาดฝั่ งซ้ าย (Left Saddle Dam)
--เริ่มก่อสร้ างปี พ.ศ. 2521 แล้ วเสร็จในปี พ.ศ. 2536 โดยดาเนินการเอง
--เป็ นเขื่อนดินชนิด Zoned Earth Fill
--สันเขื่อนอยู่ที่ระดับ +390.00 เมตร (ที่ระดับน ้าทะเลปานกลาง)
--มีความยาวสันเขื่อน 655 เมตร
--ความสูงตัวเขื่อน 54 เมตร
--ความกว้ างผิวจราจรบนสันเขื่อน 10 เมตร
--ปริมาตรดินถมตัวเขื่อน 2,730,000 ลูกบาศก์เมตร
--ใต้ ตวั เขื่อนได้ ก่อสร้ างท่อส่งน ้าขนาด เส้ นผ่าศูนย์กลางด้ านเหนือน ้า 3.00 เมตร

6. อาคารประกอบ (Appurtenant Structure)
ประกอบด้ วยอาคารต่างๆ 2 ประเภทได้ แก่ อาคารระบายน ้าล้ น (Service Spillway) และอาคาร
ท่อระบายน ้าหรือท่อส่งน ้าจากตัวเขื่อน (Outlet)
6.1 อาคารระบายนา้ ล้ น (Service Spillway)
--เป็ นอาคารคอนกรี ตเสริมเหล็ก สร้ างอยู่ระหว่างเขื่อนหลัก และเขื่อนปิ ดช่องเขาขาดฝั่งขวาเพื่อ
ระบายน ้าส่วนที่เกินความจุของอ่างเก็บน ้าลงไปทางด้ านท้ ายน ้า
--ทางระบายน ้ามีลกั ษณะเป็ นรูปพัด (Fan Shape) ตัวฝายเป็ นแบบ Ogee Crest
--ความยาวสันฝาย (Crest Length) 150 เมตร
--อาคารระบายน ้าล้ น เป็ นชนิด Gateless Chute ช่วงรางเทมีขนาดกว้ าง 40 เมตร ยาว 96.292
เมตร
--อาคารสามารถระบายน ้าได้ สงู สุด 1,470 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
6.2 อุโมงค์ ส่งนา้ ลงลานา้ เดิม (River Outlet)
--เป็ นอุโมงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced Concrete Tunnel) ขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง 2.20
เมตร ยาว 385.93 เมตร เจาะผ่านภูเขาทางฐานยันไหล่เขาฝั่งซ้ ายของตัวเขื่อนหลัก (Left Abutment)
--อาคารสามารถใช้ ระบายน ้าได้ สงู สุด 12 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
--อาคารควบคุมการระบายน ้าด้ านเหนือน ้า (Intake) มีประตูควบคุมแบบ Intake Fixed Wheel
Gate (Inclined Intake Gate) ขนาด 2,300x2,600x700 มิลลิเมตร
--อาคารควบคุมการระบายน ้าด้ านท้ ายน ้า (Terminal Structure) ประกอบด้ วย
1) NO.1 Butterfly Valve Box ตัวอาคาร คอนกรี ตเสริ มเหล็กขนาด 6.60x7.60x6.80
เมตร ติดตังในช่
้ วงท่อขนาด Dia. 2.20 เมตร เป็ นอาคาร Guard Gate Control ประกอบด้ วย
--ประตูน ้ารับแรงดันสูงแบบผีเสื ้อ (Butterfly Valve) ขนาด Dia. 2,200 มิลลิเมตร
จานวน 1ชุด
--Air Valve with Sluice Valve ขนาด Dia. 500 มิลลิเมตร จานวน 1 ชุด
2) Flow Meter Box ตัวอาคาร คอนกรี ตเสริมเหล็กขนาด 4.70x4.70x6.80 เมตร
ติดตังในช่
้ วงท่อขนาด Dia. 2.20 เมตร ประกอบด้ วย
--Ultrasonic Flow Meter ขนาด Dia. 2,200 มิลลิเมตร
3) Control House ตัวอาคารคอนกรี ตเสริมเหล็กขนาด 8.10x12.00x6.90 เมตร ติดตัง้
ในช่วงท่อขนาด Dia. 2.20 เมตร ประกอบด้ วย

--ประตูน ้าแบบบานเลื่อนรับแรงดันสูง (High Pressure Slide Gate) ขนาด Dia.2,200
มิลลิเมตร จานวน 1ชุด พร้ อม Air Valve Dia.500 มิลลิเมตร
--ประตูน ้าแบบเจ็ต (Jet Flow Gate) ขนาด Dia.2,200 มิลลิเมตร จานวน 1ชุด
--ชุดควบคุมระบบไฮดรอลิก (Hydraulic Pump Unit)
--PLC (Programmable Logic Control) ของระบบ SCADA
--ชุดควบคุมบาน (Local Control Panel)
--Manual Bypass Valve Dia.150 มิลลิเมตร สาหรับ High Pressure Slide Gate
--Electric Bypass Valve Dia.150 มิลลิเมตร สาหรับ High Pressure Slide Gate
4) NO.2 Butterfly Valve Box ตัวอาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็กขนาด 6.60x6.60x6.80
เมตร ระบบท่อแยกออกไประหว่าง Flow Meter Box กับ Control House เป็ นอาคารทีม่ ี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้ ควบคุมการส่งน ้า สาหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าในอนาคต แต่ขณะนี ้ยังไม่ได้
เชื่อมต่อระบบเพื่อกิจกรรมดังกล่าวแต่อย่างใด
--ประตูน ้ารับแรงดันสูงแบบผีเสื ้อ (Butterfly Valve)ขนาด Dia. 2,200 มิลลิเมตร
จานวน 1ชุด
--Air Valve with Sluice Valve ขนาด Dia. 500 มิลลิเมตร จานวน 1 ชุด
5) Generator House ตัวอาคาร คอนกรี ตเสริ มเหล็กขนาด 4.00x6.00 เมตร เป็ น
อาคารที่ใช้ สาหรับผลิตและจ่ายไฟให้ กบั ระบบควบคุมต่างๆ กรณีไฟฟ้าในระบบปกติเกิดขัดข้ อง
6)Service Pipeline Control House ตัวอาคารคอนกรี ตเสริมเหล็กขนาด
4.50x7.50x2.75 เมตรเป็ นอาคารควบคุมการระบายน ้าลงสูค่ ลองปู่ เห็น โดยรับน ้าจากท่อเหล็ก
ขนาด Dia. 0.50 ม. ซึง่ แยกจากท่อขนาด 2.20 เมตรในอาคาร NO.1 Butterfly Valve Box
ระบบท่อก่อนเข้ า Control House ของ Service Pipeline จะมีท่อเหล็กขนาด 0.20 ม. แยกออก
ด้ านขวา เพื่อเข้ าอาคารกรองน ้าของระบบประปาโครงการ ภายในตัวอาคาร Control House
ประกอบด้ วย
--High Pressure Sluice Valve ขนาด Dia. 500 มิลลิเมตร
--Air Valve with Sluice Valve ขนาด Dia.100 มิลลิเมตร
--Jet Flow Gate ขนาด Dia. 500 มิลลิเมตร
--ชุดควบคุมระบบไฮดรอลิกสาหรับปิ ด-เปิ ดบาน (Hydraulic Pump Unit)
--PLC (Programmable Logic Control) ของระบบ SCADA
--ชุดควบคุมการเปิ ด-ปิ ดบาน (Local Control Panel)
--Manual Bypass Valve Dia. 50 มิลลิเมตร สาหรับ High Pressure Sluice Valve

--Electric Bypass Valve Dia. 50 มิลลิเมตร สาหรับ High Pressure Sluice Valve
7) Dam Instrument House เป็ นอาคารเพื่อใช้ ติดตามและตรวจวัดเครื่ องมือตรวจสอบ
พฤติกรรมเขื่อน ของเขื่อนหลัก
6.3 ท่ อส่ งนา้ เข้ าคลองสายใหญ่ ฝ่ ั งขวา (Right Main Canal Outlet) หรือท่ อส่ งนา้ เขื่อน
ดินปิ ดช่ องเขาขาดฝั่ งขวา (Right Saddle Dam Outlet)
--ก่อสร้ างลอดใต้ เขื่อนปิ ดช่องเขาขาดฝั่งขวา
--เป็ นท่อเหล็กเหนียว (Steel Liner) ขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร ด้ านเหนือน ้า และลดลง
เป็ น 0.80 เมตรด้ านท้ ายน ้า หุ้มด้ วยคอนกรี ตเสริมเหล็กหนา 0.50 เมตร ความยาว 279.00 เมตร
--อาคารสามารถใช้ ระบายน ้าได้ สงู สุด 2.90 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
--อาคารควบคุมการส่งน ้าด้ านเหนือน ้าเป็ นแบบ Box Intake
--อาคารควบคุมการส่งน ้าด้ านท้ ายน ้า เพื่อส่งเข้ าคลองสายใหญ่ฝั่งขวา ประกอบด้ วยอาคาร
ต่างๆ จานวน 3 อาคารได้ แก่
1) Air Valve Box ตัวอาคารคอนกรี ตเสริมเหล็ก ขนาด 1.90x2.60x1.50 เมตร ติดตัง้
ในช่วงท่อขนาด Dia. 1.20 เมตร ประกอบด้ วย
--Air Valve with Sluice Valve ขนาด Dia. 150 มิลลิเมตร ติดตังใน
้ Man Hole ขนาด
Dia. 0.60 เมตร
--Sluice Valve ขนาด Dia. 150 มิลลิเมตร ติดตังส
้ าหรับท่อส่งน ้าเหล็ก (Steel Pipe)
ขนาด Dia. 150 มิลลิเมตร หนา 4.85 มิลลิเมตร
2) Control House ตัวอาคารคอนกรี ตเสริมเหล็กขนาด 4.40x10.00x3.00 เมตร ติดตัง้
ในช่วงท่อขนาด 0.80 เมตร ประกอบด้ วย
--Observation Chamber สาหรับติดตัง้ Ultrasonic Flow Meter ขนาด Dia. 800
มิลลิเมตร สาหรับวัดกระแสน ้าก่อนเข้ าสูบ่ านระบาย
--ประตูน ้าแบบบานเลื่อนรับแรงดันสูง (High Pressure Slide Gate) ขนาด Dia. 800
มิลลิเมตร 1 ชุด ทาหน้ าที่ เป็ น Guard Gate พร้ อม Air Valve with Sluice Valve ขนาด Dia.
250 มิลลิเมตร
--ประตูน ้าแบบเจ็ต (Jet Flow Gate) ขนาด Dia. 800 มิลลิเมตร ทาหน้ าที่เป็ น
Regulating Gate
--Manual Bypass Valve Dia. 75 มิลลิเมตร สาหรับ High Pressure Slide Valve
--Electric Bypass Valve Dia. 75 มิลลิเมตร สาหรับ High Pressure Slide Valve

3) Generator House ตัวอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 4.00x6.00 ม. ตังอยู
้ ่บนชาน
พักด้ านซ้ ายของอาคาร Control House เป็ นอาคารที่ใช้ สาหรับผลิตและจ่ายไฟให้ กบั ระบบ
ควบคุมต่างๆ กรณีไฟฟ้าในระบบปกติเกิดขัดข้ อง
4) Dam Instrument House เป็ นอาคารเพื่อใช้ ติดตามและตรวจวัดเครื่ องมือตรวจสอบ
พฤติกรรมเขื่อน ของเขื่อนฝั่งขวา
6.4 ท่ อส่ งนา้ เข้ าคลองสายใหญ่ ฝ่ ั งซ้ าย (Left Main Canal Outlet) หรือท่ อส่ งนา้ เขื่อนดิน
ปิ ดช่ องเขาขาดฝั่ งซ้ าย (Left Saddle Dam Outlet)
--ก่อสร้ างลอดใต้ เขื่อนปิ ดช่องเขาขาดฝั่งซ้ าย
--เป็ นท่อเหล็กเหนียว (Steel Liner) ขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง 3.00 เมตร ด้ านเหนือน ้า ความยาว
267.30 เมตร และลดลงเป็ น 1.80 เมตรด้ านท้ ายน ้าความยาว 45.00เมตร หุ้มด้ วยคอนกรีตเสริมเหล็ก
หนา 0.60 เมตร
--อาคารสามารถใช้ ระบายน ้าได้ สงู สุด 12.80 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
--อาคารควบคุมการส่งน ้าด้ านเหนือน ้าเป็ นแบบ Box Intake
--อาคารควบคุมการส่งน ้าด้ านท้ ายน ้า (Terminal Structure) เพื่อส่งเข้ าคลองสายใหญ่ฝั่งซ้ าย
ประกอบด้ วยอาคารต่างๆ จานวน 6 อาคารได้ แก่
1) Air Valve Box ตัวอาคารคอนกรี ตเสริมเหล็ก ขนาด 1.90x2.60x1.75 เมตร ติดตัง้
ในช่วงท่อขนาด 3.00 เมตร ประกอบด้ วย
--Sluice Valve ขนาด Dia. 150 มิลลิเมตร
--Air Valve ขนาด Dia. 150 มิลลิเมตร ติดตังใน
้ Man Hole ขนาด Dia. 0.80 เมตร
2) NO.1 Butterfly Valve House ตัวอาคารคอนกรี ตเสริมเหล็กขนาด 4.20x5.20
x6.10 เมตร ติดตังในช่
้ วงท่อขนาด Dia. 1.80 เมตร ประกอบด้ วย
--ประตูน ้ารับแรงดันสูงแบบผีเสื ้อ (Butterfly Valve) ขนาด Dia.1,800 มิลลิเมตร
จานวน 1ชุด
--Air Valve และ Sluice Valve ขนาด Dia. 500 มิลลิเมตร จานวน 1 ชุด
3) Flow Meter House ตัวอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 4.00x4.00x6.10 เมตร
ติดตังในช่
้ วงท่อขนาด Dia. 1.80 เมตร ประกอบด้ วย
--Ultrasonic Flow Meter ขนาด Dia.1,800 มิลลิเมตร
4) Control House ตัวอาคารคอนกรี ตเสริมเหล็กขนาด 6.60x12.00x6.10 เมตร ติดตัง้
ในช่วงท่อขนาด Dia. 1.80 เมตร ประกอบด้ วย

--ประตูน ้าแบบบานเลื่อนรับแรงดันสูง (High Pressure Slide Gate) ขนาด Dia.1,800
มิลลิเมตร จานวน 1ชุด พร้ อม Air Valve with Sluice Valve ขนาด Dia. 400 มม.
--ประตูน ้าแบบเจ็ต (Jet Flow Gate) ขนาด Dia.1,800 มิลลิเมตร จานวน 1ชุด
5) NO.2 Butterfly Valve House ตัวอาคารคอนกรีตเสริ มเหล็กขนาด
4.20x5.20x6.10 เมตร เป็ นอาคารที่ควบคุมการส่งน ้าเพื่อส่งน ้าเข้ าสูร่ ะบบประปา อยู่ระหว่าง
Flow Meter House กับ Control House ประกอบด้ วย
--ประตูน ้ารับแรงดันสูงแบบผีเสื ้อ (Butterfly Valve) ขนาด Dia.1,800 มิลลิเมตร
จานวน 1ชุด
--Air Valve และ Sluice Valve ขนาด Dia. 500 มิลลิเมตร จานวน 1 ชุด
6) Generator House ตัวอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็ นอาคารที่ใช้ สาหรับผลิตและ
จ่ายไฟให้ กบั ระบบควบคุมต่างๆ กรณีไฟฟ้าในระบบปกติเกิดขัดข้ อง
7. ระบบส่ งนา้ (Distribution System)
ระบบส่งน ้าของโครงการส่งน ้าและบารุงรักษาแม่กวงประกอบด้ วย 2 ระบบได้ แก่ ระบบเดิม
(Existing System) และระบบที่ก่อสร้ างใหม่ (New System)
7.1 ระบบเดิม (Existing, Prior, Old System)
เป็ นระบบที่มีอยู่ก่อนการก่อสร้ างโครงการเขื่อนแม่กวงประกอบด้ วยระบบคลองและเหมืองฝาย
ทังที
้ ่กรมชลประทานดาเนินการก่อสร้ างปรับปรุงและราษฎรร่วมกันสร้ างขึ ้น ได้ แก่ คลองผาแตก คลอง
เมืองวะ คลองเกาะมะตัน และคลองปู่ เห็น ซึง่ เป็ นคลองสายหลักที่สามารถส่งน ้าบริ การพื ้นที่เพาะปลูก
ในเขตอาเภอสันทราย ดอยสะเก็ด และอาเภอสันกาแพง นอกจากนี ้ยังมีระบบคลองซอย ที่สาคัญได้ แก่
เหมืองเปา เหมืองลวงเหนือ และเหมืองแม่ลาย ซึง่ เป็ นคลองซอยจากคลองเกาะมะตัน ระบบส่งน ้าเดิม
สามารถบริ การพื ้นที่ชลประทานได้ 74,750 ไร่
7.2 ระบบใหม่ (Existing System)
เป็ นระบบส่งน ้าที่ก่อสร้ างขึ ้นมาเพื่อรองรับการขยายพื ้นที่ชลประทานจากการก่อสร้ างเขื่อนแม่ก
วงอุดมธารา สามารถบริการพื ้นที่ชลประทานได้ ถึง 100,250 ไร่ ประกอบด้ วย คลองสายใหญ่จานวน 2
สายได้ แก่
--คลองส่ งนา้ สายใหญ่ ฝ่ ั งขวา (Right Main Canal: RMC) เป็ นระบบคลองดาดคอนกรีตที่รับ
น ้าจากท่อส่งน ้าของเขื่อนปิ ดช่องเขาขาดฝั่งขวา (Right Saddle Dam) เพื่อส่งน ้าให้ แก่พื ้นที่เพาะปลูกใน
เขต 4 ตาบลของอาเภอสันทราย ได้ แก่ ตาบลหนองแหย่ง เมืองเล็น ป่ าไผ่ และตาบลหนองหาร รวมพื ้นที่

ชลประทาน 11,560 ไร่ เฉพาะคลองส่งน ้าสายใหญ่ มีความยาว 15.487 กิโลเมตร และคลองซอยมีความ
ยาวรวม 23.881 กิโลเมตร คลองส่งน ้าสายใหญ่สามารถส่งน ้าได้ สงู สุด 2.90 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
--คลองส่ งนา้ สายใหญ่ ฝ่ ั งซ้ าย (Left Main Canal: LMC) เป็ นระบบคลองดาดคอนกรีต รับน ้า
จากท่อส่งน ้าของเขื่อนปิ ดช่องเขาขาดฝั่งซ้ าย (Left Saddle Dam) เพื่อส่งน ้าให้ แก่พื ้นที่เพาะปลูกในเขต
พื ้นที่ดงั ต่อไปนี ้
4 ตาบล ของอาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้ แก่ ตาบลลวงเหนือ เชิงดอย ป่ าป้อง และ
ตาบลแม่โป่ ง
7 ตาบลของอาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ได้ แก่ ตาบลห้ วยทราย ร้ องวัวแดง ทรายมูล สัน
กาแพง แช่ช้าง ออนใต้ และตาบลบวกค้ าง
2 ตาบลของอาเภอบ้ านธิ จังหวัดลาพูน ได้ แก่ ตาบลห้ วยยาบ และ ตาบลบ้ านธิ
3 ตาบลของอาเภอเมือง จังหวัดลาพูน ได้ แก่ ตาบลมะเขือแจ้ บ้ านกลาง และตาบลศรี บวั บาน
รวมทังสิ
้ ้น 16 ตาบล 4 อาเภอ 2 จังหวัด รวมพื ้นที่ชลประทานทังสิ
้ ้น 88,690 ไร่
ตัวคลองส่งน ้าสายใหญ่ มีความยาวรวม 76.325 กิโลเมตร และระบบคลองซอย ความยาวรวม
ทังสิ
้ ้น 175.857 กิโลเมตร
8. พืน้ ที่จัดสรร (Allocated Areas) เพื่อช่ วยเหลือราษฎรจากเขตนา้ ท่ วม
การก่อสร้ างโครงการชลประทานแม่กวง ทาให้ บ้านเรื อนราษฎร 309 ครอบครัว พื ้นที่เพาะปลูก
7,500 ไร่ วัด 2 แห่ง โรงเรียนอีก 1 โรง กลายสภาพเป็ นอ่างเก็บน ้า กรมชลประทานจึงได้ จดั ที่ทากินและที่
อยู่อาศัยให้ ราษฎรขึ ้นใหม่ โดยแต่ละรายมีจานวนเนื ้อที่ครอบครัวละ 7 ไร่ ราษฎรที่ได้ รับจัดสรรที่ดิน จะ
ได้ สิทธิอาศัยและทากินตลอดชีพ แต่จะโอนสิทธิไปยังผู้อื่นไม่ได้ นอกจากการตกทอดจากมรดกพร้ อมทัง้
จัดสร้ างสิ่งสาธารณูปโภคที่จาเป็ น เช่น วัด โรงเรี ยน สถานีอนามัย ตลาดและบริการสาธารณะโดยใช้
พื ้นที่ในเขตป่ าสันทราย รวม 5,000 ไร่ นอกจากนี ้ยังจัดหาแหล่งน ้าเพื่อใช้ ในการอุปโภคบริโภคและการ
เกษตรกรรมให้ ด้วย
กรมชลประทานได้ ก่อสร้ างอ่างเก็บน ้าขนาดเล็กเพื่อแก้ ไขปัญหาการขาดแคลนน ้าอุปโภคบริโภค
และการเกษตรกรรมในหมู่บ้านจัดสรรเพื่อชีวิตใหม่จานวน 3 แห่ง และเพื่อบรรเทาอุทกภัย จานวน 1
แห่ง
อ่างเก็บน ้าห้ วยเกี๋ยง มีความจุ 400,000 ลูกบาศก์เมตร พร้ อมระบบส่งน ้าท่อส่งน ้าสามารถส่ง
น ้าถึงแปลง เพาะปลูกของผู้อพยพทุกแปลง ในเขตพื ้นที่ชลประทานจานวน 840 ไร่ สร้ างเสร็จ ในปี พ.ศ.
2523

อ่างเก็บน ้าห้ วยฮัก มีความจุ 600,000 ลูกบาศก์เมตร พร้ อมระบบส่งน ้า รางส่งน ้าสามารถส่งน ้า
ถึงแปลงเพาะปลูกทุกแห่งในเขตพื ้นที่ชลประทาน 1,360 ไร่ สร้ างเสร็จในปี พ.ศ.2523
อ่างเก็บน ้าห้ วยโจ้ ขนาดความจุ 1,250,000 ลูกบาศก์เมตร พร้ อมระบบท่อส่งน ้าสามารถส่งน ้า
ให้ คลองส่งน ้าห้ วยเกี๋ยงและอ่างเก็บน ้าห้ วยฮัก
อีกทังส่
้ งน ้าให้ แก่ประปาหมู่บ้านและบริเวณพื ้นที่
เพาะปลูกจานวน 1,200 ไร่ ด้ านท้ ายอ่างเก็บน ้าห้ วยโจ้ สร้ างเสร็จในปี พ.ศ.2528
อ่างเก็บน ้าห้ วยวังธารขนาดความจุ 800,000 ลูกบาศก์เมตร สร้ างขึ ้นเพื่อใช้ ป้องกันอุทกภัย
บริเวณหมู่บ้าน ซึง่ ตังอยู
้ ่ทางทิศตะวันออกของเขื่อนดินปิ ดช่องเขาขาดฝั่งซ้ าย และสามารถเก็บกักน ้าเป็ น
แหล่งน ้าสารองใช้ ในการเพาะปลูกในเขตพื ้นที่โครงการ ประมาณ 2,500 ไร่ อีกด้ วย สร้ างเสร็จ พ.ศ.
2535
สมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ได้ เสด็จพระราชดาเนินมาทรงเยี่ยมราษฎรหมู่บ้าน
ห้ วยฮักพัฒนาเมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2534 และทรงมีพระราชดาริให้ กรมชลประทาน อาเภอสันทราย
และสานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
(กปร.)
พิจารณาช่วยเหลือและแก้ ไขปัญหาราษฎรในหมู่บ้านเกี่ยวกับการขาดแคลนน ้าเพื่อการเกษตร
การ
อุปโภคบริ โภค ในฤดูแล้ งทังในระยะสั
้
นและระยะยาวส
้
าหรับในระยะสันกรมชลประทานร่
้
วมกับอาเภอ
สันทราย ได้ วางระบบท่อส่งน ้าจากอ่างเก็บน ้าห้ วยฮัก ถึงพื ้นที่จดั สรรทุกแปลงเสร็จใน พ.ศ.2535 ส่วนใน
ระยะยาวได้ พิจารณาออกแบบก่อสร้ างระบบสูบน ้าจาก คลองส่งน ้าสายใหญ่ ฝั่งขวาของโครงการ
ชลประทานแม่กวง ส่งขึ ้นไปทิ ้งน ้าให้ แก่คลองส่งน ้าห้ วยฮักและห้ วยเกี๋ยง ซึง่ มีระบบส่งน ้าอยู่แล้ วโดยการ
ส่งก่อสร้ างโรงสูบน ้า ซึง่ ติดตังเครื
้ ่องสูบน ้าด้ วยไฟฟ้าพร้ อม ทังท่
้ อส่งน ้ากาหนดแล้ วเสร็จในฤดูแล้ ง พ.ศ.
2538
เพื่อแก้ ไขปัญหาการหาแหล่งน ้าให้ ราษฎรที่อพยพ จากเขตน ้าท่วมซึง่ เป็ นนโยบายของกรม
ชลประทาน และเพื่อเป็ นแบบอย่างของงานชลประทานในการดาเนินงาน ก่อสร้ างโครงการอื่น ๆ อีก
ต่อไปในอนาคต
9.ระยะดาเนินการ และงบประมาณค่ าก่ อสร้ างโครงการ
เริ่มตังแต่
้ ปีงบประมาณ 2519 ถึงปี งบประมาณ 2536 รวมเวลา 17 ปี
ราคางานตังแต่
้ เริ่มโครงการจนถึงสิ ้นเดือนกันยายน 2536 ประกอบด้ วย
เงินงบประมาณ
1,611,500,000 บาท คิดเป็ น 48%
เงินกู้
1,478,500,000 บาท คิดเป็ น 52%

0.2%
6.7%

1.9%

3.0%

17.2%

43.9%

0.3%
1.6%
25.2%

งานสารวจออกแบบ
งานก่อสร้างสว่ นประกอบอืน
่ ๆ
เขือ
่ นและอาคารประกอบ
่ นา้
ระบบสง
งานจ ัดทีอ
่ พยพราษฎรจากเขตนา้ ท่วม
งานบูรณะและปร ับปรุงระหว่างก่อสร้าง
ค่าอานวยการ
ค่าเผือ
่ เหลือเผือ
่ ขาด
้ื ทีด
้ ย้าย
ค่าจ ัดซอ
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ิ และรือ

ตารางแสดงรายการค่ าก่ อสร้ างโครงการ
งานสารวจออกแบบ

5,075,050 บาท

งานก่อสร้ างส่วนประกอบอื่น
ก่อสร้ างหัวงานและอาคารประกอบ
งานก่อสร้ างระบบส่งน ้า

58,849,552 บาท
1,356,042,477 บาท
777,942,362 บาท

งานจัดที่อพยพราษฎรจากเขตน ้าท่วม

49,777,360 บาท

งานบูรณะและปรับปรุงระหว่างก่อสร้ าง

8,558,360 บาท

รวมงานก่ อสร้ าง

2,256,245,161 บาท

ค่าอานวยการ

532,255,066 บาท

ค่าเผื่อเหลือเผื่อขาด

208,395,533 บาท

ค่าจัดซื ้อที่ดินและรือ้ ย้ าย

93,104,240 บาท
รวมทัง้ สิน้

3,090,000,000 บาท

10.ผลประโยชน์ ของโครงการ
11.1 ผลประโยชน์ชลประทานหรือการเพิ่มผลผลิตการเกษตรซึง่ เป็ นประโยชน์หลักของโครงการ
คือ สามารถส่งน ้าให้ แก่พื ้นที่เพาะปลูกได้ ประมาณ 175,000 ไร่ ให้ ได้ ผลสมบูรณ์ให้ ฤดูฝนกับจะมีน ้า
เพียงพอต่อการปลูกพืชผักในฤดูแล้ ง ได้ อีกประมาณ 50 เปอร์ เซ็นต์ของพื ้นที่เพาะปลูกฤดูฝน ซึง่
เกษตรกรจะมีรายได้ เพิ่มขึ ้นครอบครัวละประมาณ 20,000 – 60,000 บาท ต่อปี
11.2 ผลประโยชน์อื่น ๆ ของโครงการที่จะเกิดขึ ้นได้ อีกหลายประการ คือ
(1) เพื่อการบรรเทาอุทกภัย สามารถบรรเทาอุทกภัยในพื ้นที่ลมุ่ น ้าแม่กวง และลุม่ น ้าแม่ปิง
จากบริเวณจุดบรรจบที่บ้านสบทา อาเภอป่ าซาง จังหวัดลาพูน จนกระทัง่ ถึงตัวเมือง
(2) เพื่อการอุปโภคบริ โภคในตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ โดยส่งน ้าเข้ าระบบของการประปา
ส่วนภูมิภาค สานักงานประปาเชียงใหม่ ประมาณปี ละ 10 ล้ านลูกบาศก์เมตร

(3) เพื่อการประมง ในอ่างเก็บน ้าแม่กวง อ่างเก็บน ้าห้ วยฮัก และอ่างเก็บน ้าห้ วยเกี๋ยง ก็จะ
เป็ นแหล่งเลี ้ยงปลาน ้าจืดได้ เป็ นอย่างดี
(4) เพื่อเป็ นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ พื ้นที่บริเวณตัวเขื่อนและอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่ซงึ่ ห่าง
จากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 25 กิโลเมตรเป็ นแหล่งที่สวยงามเหมาะที่จะใช้ เป็ น
แหล่งพักผ่อนหย่อนใจได้ เป็ นอย่างดี
(5) เมื่อราษฎรในเขตพื ้นที่โครงการแม่กวงมีน ้าพอเพียงในการเพาะปลูกแล้ วก็จะมีผลให้
ราษฎรดังกล่าว ใช้ ประโยชน์ในพื ้นที่ดินที่มีอยู่ได้ อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องไปบุกรุกที่ดิน
ตัดไม้ ทาลายป่ าสงวนต่อไป
12.การพิจารณาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
เมื่อได้ คานวณราคาค่าก่อสร้ างโครงการใหม่แล้ วคณะทางานมีความเห็นว่า ควรจะพิจารณาถึง
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเสียใหม่ด้วย โดยเปลี่ยนแปลงข้ อกาหนดของ Cropping Pattern, Cropping
Intensity และราคาพืชผลทางการเกษตรเสียใหม่ให้ เป็ นไปตามสภาวการณ์ในปัจจุบนั สรุปได้ ดงั นี ้

ก) กรณีไม่คดิ ค่าเสียโอกาสให้ แก่ทนุ โครงการที่ใช้ ไปแล้ วตั ้งแต่ปี 2519-2528 โดยคิดทุนโครงการปี 2519-2528 เป็ น
ปี 0 ของ โครงการ
1.คิดเฉพาะผลประโยชน์ชลประทานอย่างเดียว
IRR = 11.5 %
2.คิดผลประโยชน์ทงหมด
ั้
IRR = 11.9 %
(ชลประทาน-ประมง-อุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรม)
3.ถ้ าคิดค่าเสียหายโอกาสเงินทุน (ดอกเบี ้ย) 10 %
3.1 คิดเฉพาะผลประโยชน์ชลประทานอย่างเดียว
B-C Ratio = 1.20
NPV = 453.0 ล้ านบาท
3.2 คิดผลประโยชน์ทงหมด
ั้
(ชลประทาน-ประมง-อุปโภคบริโภค B-C Ratio = 1.30
และอุตสาหกรรม
NPV = 622.0 ล้ านบาท
ข) กรณีคิดค่าเสียโอกาสให้ แก่ทนุ โครงการนี ้ใช้ ไปแล้ วตั ้งแต่ปี 2519-2528
1.คิดเฉพาะผลประโยชน์ชลประทานอย่างเดียว
IRR = 10.6 %
2.คิดผลประโยชน์ทงหมด
ั้
IRR = 11.1 %
(ชลประทาน-ประมง-อุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรม)

3.ถ้ าคิดค่าเสียหายโอกาสเงินทุน (ดอกเบี ้ย) 10 %
3.1 คิดเฉพาะผลประโยชน์ชลประทานอย่างเดียว

B-C Ratio = 1.10
NPV = 215.0 ล้ านบาท
3.2 คิดผลประโยชน์ทงหมด
ั้
(ชลประทาน-ประมง-อุปโภคบริโภค B-C Ratio= 1.20
และอุตสาหกรรม)
NPV = 384.0 ล้ านบาท
ค) ภายใต้ ข้อสมมติที่อาจจะมีความเสี่ยงในโอกาสต่างๆ และไม่คิดค่าเสียโอกาสแก่ทนุ โครงการที่ใช้ ไปแล้ วตั ้งแต่ปี
2519-2528
1.คิดเฉพาะผลประโยชน์ชลประทานอย่างเดียว
1.1 ถ้ าผลประโยชน์ลดลงจากกรณีปกติร้อยละ 10
IRR=10.55 %
1.2 ต้ นทุนโครงการเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10
IRR=10.80 %
1.3 ถ้ าผลประโยชน์ลดลงและทุนเพิ่มขึ ้น
IRR=10.14 %
1.4 ถ้ าเริ่มก่อสร้ างโครงการช้ าไปอีก 1 ปี
IRR=11.31 %
1.5 ถ้ าเริ่มก่อสร้ างโครงการช้ าไปอีก 2 ปี
IRR=11.24 %
2.คิดผลประโยชน์ทงหมด
ั้
2.1 ถ้ าผลประโยชน์ลดลงจากกรณีปกติร้อยละ 10
IRR=11.04 %
2.2 ถ้ าทุนโครงการเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10
IRR=11.27 %

