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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห
่ วั เสด็จฯ ทอดพระเนตร
สภาพภูมป
ิ ระเทศบริเวณทีตังเขือนแม่กวงอุ ดมธารา
ตําบลรวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
เมือวันที ๕ มีนาคม ๒๕๑๙.
His Majesty Observed the fopographical feature of
theconstruction site of the Mae Kuang Udorm Thara Dam,
Tambon Luang Nua, AmphoeDoi Saket,Changwat
Ching Mai on March 4,1976

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห
่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินน
ี าถเสด็จฯ ทอดพระเนตรงานก่อสร้าง
เขือนแม่กวงอุ ดมธารา ณบริเวณแนวสันเขือน
เมือวันที ๑๙ มกราคม ๒๕๒๐
Their Mojesties observed the dam construction at the dam
crest on January 19,1977

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทอด
พระเนตรงานก่อสร้างตัวเขือน
แม่กวงอุ ดมธารา
เมือวันที ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐
Her Royal Highness Princess Maha
Chakri Sirindhorn observed
the dam construction on February
14,1987.

สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินน
ี าถ เสด็จฯ
ทรงเยียมราษฎรบริเวณโรงเรียนชลประทาน
เขือนแม่กวงจิราธิวฒ
ั น์อุปภัมภ์บา้ นห้วยฮีก
พัฒนา ตําบลหนองแหย่ง อําเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ เมือ ๑๓ มีนาคม ๒๕๓๔
Her Majesty the Queen visited the people at the
Mae Kuang Irrigation School Jirathwat
Uppatham , Huai Phatthana Village,Tambon
Nong Yaeng, Amphoe San sai, Changwat
Chiang Mai on March 13,1991.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห
่ วั และสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินน
ี าถเสร็จฯ เขือนแม่กวงอุ ดม
ธารา ณ บริเวณศาลาอเนกประสงค์ เมือวันที
๒๑ มีนาคม ๒๕๓๖
Their Majesties visited the Mae Kuang Udom
Thara Dam at the Multi-purpose Building on
March 21,1993.

คํากราบบังคมทูลของนายกรัฐมนตรี

Report of H.E The Prime Minister

ความเปนมาของโครงการ
ลํานําแม่กวงเปนลํานําสาขาใหม่สาขาหนึงของแม่นาปงมี
ํ
ต้นนําอยูท
่ ีบริเวณ
เทือกเขาในท้องทีอําเภอดอยสะเก็ดซึงอยูท
่ างทิศตะวันออกของจังหวัด
เชียงใหม่ เขตติดต่อกับจังหวัดเชียงรายลํานํานีไหลผ่านท้องทีอําเภอ
ดอยสะเก็ด อําเภอสันทรายและอําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ และอําเภอ
เมืองลําพู น จังหวัดลําพู น โดยไหลลงสูแ
่ ม่นาปงที
ํ
บ้านสบทา อําเภอปาซาง
จังหวัดลําพู น ลํานําสาขาต่างๆของแม่นาปงมี
ํ
ความลาดชันมาก ดังนันเมือเกิด
ฝนตกหนักขึนในบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ นําในลํานําสาขาต่างๆ จะไหลลงสูแ
่ ม่
นําปงอย่างรวดเร็ว นําจากลํานําแม่กวงจะไหลบ่าท่วมพืนทีสองฝงลํานําไปยัง
จุดบรรจบกับแม่นาปงที
ํ
บ้านสบทาและยังส่งผลให้นาในแม่
ํ
นาปงเอ่
ํ
อท่วมท้น
บริเวณพืนทีทังสอฝงในจังหวัดลําพู นจนกระทังถึงตัวเมือเชียงใหม่ทําให้พนที
ื
เพาะปลูกของราษฎรในบริเวณดังกล่าวได้รบ
ั รับความเสียหายเกือบทุกป
การพัฒนางานชลประทานในกลุ่มนําแม่กวงนันได้เริมขึนตังแต่ พ.ศ. ๒๔๗๒
พระองค์เจ้าบวรเดชได้เคยวางแผนจะสร้างฝายทดแทนนําพร้อมเหมืองส่งนํา
เพือช่วยเหลือพืนทีเพาะปลูกในเขตอําเภอสันกําแพง ราคาค่าก่อสร้างประมาณ
๘ ล้านบาทแต่เนืองจากขาดงบประมาณสนับสนุนโครงการดังกล่าวจึงต้องล้ม
เลิกไป ต่อมาใน พ.ศ.๒๔๗๘ เจ้าภาคีนย
ั ได้สร้างฝายกันลํานําแม่กวง ทีดอย
ลอง บ้านผาแตกซึงฝายดังกล่าวได้ถก
ู กระแสนําพัดพังเสียหายทุกปจนไม่
สามารถจะซ่อมแซมให้ใช้การได้ดี

ใน พ.ศ. ๒๔๘๘ กรมชลประทานได้เริมสํารวจจุดก่อสร้างใหม่ซงอยู
ึ
ต
่ ํากว่าฝายผาแตก
เดิมประมาณ ๒ กิโลเมตร และวางแนวคลองใหม่เพือช่วยเหลือพืนทีอีกประมาณ
๒๕,๐๐๐ ไร่ ใน พ.ศ. ๒๔๙๑ ได้ก่อสร้างฝายหินทิงขึน สําหรับระบบส่งนําได้ใช้เหมือง
ส่งนําเดิม ของราษฎรได้แก่ คลองผาแตกบางส่วน คลองเกาะมะดัน และคลองเมือง
วะ สามารถขยายพืนทีปลูกออกไปได้ถึง ๖๐,๐๐๐ ไร่ ต่อมาในป พ.ศ. ๒๔๙๙ ได้เกิด
อุ ทกภัยขึนอีกทําให้ฝายชํารุด เสียหายมาก ใน พ.ศ. ๒๕๐๐ กรมชลประทานจึงได้
ปรับปรุงฝายเดิมโดยการเทคอนกรีตผสมหินใหญ่ ทับหน้าฝายหินเดิม และขยายตัว
ฝายจากเดิมยาว ๘๐ เมตร เปน ๑๒๐ เมตร พร้อมทังปรับปรุงอาคารประกอบ
รวมทังขุดคลองส่งนําเพือขยายพืนทีส่งนําของราษฎรเพิมขึนเปน ๗๔,๗๕๐ ไร่
และกรมชลประทาน ได้เริมสํารวจข้อมูลเกียวกับสภาพต่างๆ ของ ลํานําแม่กวง
เพือการศึกษาพัฒนาทังลุ่มนําต่อไปให้ได้ประโยชน์สง
ู สุด

ในวันที ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ พระบามสมเด็จพระเจ้าอยูห
่ วั ได้เสด็จ
พระราชดําเนินเยียมราษฎรในท้องทีอําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
และได้เสร็จพระราชดําเนินมายังบริเวณโครงการชลประทานแม่กวง
และบริเวณทีจะสร้างเขือนเก็บกักนํา ในพืนทีตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด
ได้พระราชทานพระราชดําริให้กรมชลประทานสํารวจและศึกษาการพัฒนาลํานําสาขาของ
ลํานําแม่กวงในระหว่างการก่อสร้างเขือนเก็บกักนํา และให้กรมชลประทานจัดหาทีดินทํา
กินใหม่แก่ราษฎรซึจะถูกนําท่วมทีทํากินหลังการก่อสร้างเขือนด้วย

คณะรัฐมนตรีได้อนุมต
ั ิให้กรมชลประทาน เริมงานก่อสร้างเบืองต้น
เมือวันที ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ ดังนันกรมชลประทาน เริมงานก่อสร้างเบืองต้น
เมือวันที ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ ดังนันกรมชลประทานได้เริมสํารวจออกแบบและ
ก่อสร้างงานเบืองต้นใน พ.ศ.๒๕๒๐ พร้อมทังขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลญีปุนใน
การศึกษาความเหมาะสมขอชืองโครงการเพือขอใช้เงินกู้จากต่างประเทศต่อไป
ซึงคณะรัฐมนตรีอนุมต
ั ิให้ใช้เงินกู้ของรัฐบาลญีปุนรวมทังสิน ๔ สัญญา
ในระหว่าง พ.ศ. ๒๕๒๐ ถึง ๒๕๓๐ รวมเปนเงินกู้ทีใช้ในโครงการนี ๗,๐๐๓.๕ ล้านเยน

งานก่อสร้างเขือนแม่กวงอุ ดมธาราและระบบส่งนําชลประทาน
ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามแผนพัฒนาเกษตรชลประทานแม่กวงใน
พ.ศ. ๒๕๓๖

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห
่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานชือ
เขือนเก็บกักนําโครงการชลประทาน ตามทีได้กราบบังคมทูลพระราชทานชือว่า
“เขือแม่กวงอุ ดมธารา” เมือวันที ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘

MAE KUANG UDOM THARA DAM
MAE KUANG IRRIGATION PROJECT INITIATED BY H.M. THE KING
DOI SAKET DISTRICT,CHIANG MAI PROVINCE

BACKGROUND
The Mae Kuang River is one of the fributaries of the Mae Ping River. From its origin in a mountain
range in Doi Saket District, east of Chiang Mai Province, the river flows through Doi Saket, San Sai and San
Kamphaeng Districts of Chiang Mai Province before draining into Mae Ping River at Ban Sop tha, Pa Sang
District, Lamphun Province. Due to the steepnees of the river courses of the Mae Ping’s tributaries, whenever
heavy rainfails occurred in the area of Chiang Mai Province, excessive inflow in each tributary would drain
rapidly into the Mae Ping River while the Mae Kuang River would burst its both banks down to its
convergence on the Mae Ping River at Ban Sop Tha.
This, consequence , caused inundation on both banks of the Mae Ping River and seriously damaged
cultivated areas along both of its banks from Lamphun Province to Chiang Mai town almost every year.

The requirement for irrigation development in the Mae Kuang river basin was started in 1929 when HRH
Prince Boworadet initiated a plan to construct a diversion weir and distribution ditches to irrigate the
cultivated area in Doi Saket and San Kamphaeng Districts at the total construction cost of 8 millon Bath.
However, the project was shelved due to lackof budget. In 1935, Prince Racha Phakhinal constructd a
divertion weir across the Mae Kuang River at DoiLong, Ban Phataek but it was gradually washed away by
annual floods until it was no longer operational. Subsequentily in 1945, a new weir site, 2 km.downstream,
was surveyed and the canal realignment was also designed by the Royal lrrigation Department (RID) to
encourage lrrigation over 25,000 rai (4,000 ha.) cultivated area. A new riprap weir was constructd in 1948
and the operation was undertaking through the existing distribution system constructed by local people,
namely , parts of the Phataek, Ko Matan and Muang Wa ditches, able to expand the cultivated area to
60,000 rai (90,000 ha.)

the existing distribution system constructed by local people, namely, parts
of the Phataek, ko Motan and Muang Wa ditches, able to expand the
cultiveated area to 60,000 rai (9,600 ha.)

This weir was seriously damaged by huge flood in
1956 and rehabilltated in the following year by placing
mixture of concrete and rock on the surface of the
existing riprap. Also the weir was lengthened from 80
to 120 metres ; the appurte Nance structures were
improved and the distribution canal was excavated.
The development at this stage was able to increase the
irrigatedarea to 74,750 rai (11,960 ha.) Subsequently,
the RID started to study and collect data of the Mae
Kuang River, aimimg at the development of the entire
basin to obtainits utmost benefit .

In 1976, during the royal visit to Doi Saket District, Chiang Mai Province, His Majesty King Bhumibol
Adulyadej graciously assigned the RID to conduct a study of the Mae Kuang River development by
constructing a storage dam across the river to retain water for dry season cuitivation. As the amount of land
holding per family in this area is small, this project can help to increase the agricultural produce in the Mae
Kuang and Mae Ping river basins.
The Cabinet approved the preliminary Implementation of the Mae Kuang lrrigation Project on 27 July
1976. The Royal lrrigation Department commenced the survey, design and primary construction in 1977 and
at the same time recelved the technical assistance from the Government of the Japan for further study of
the Project design, consultancy and implementation by using four Japanese loans at the total amount of
7,003.5 millon Yens.

The construction of the storage dams and irrigation
system were accomplished in accordance with the
Mae Kuang lrrigated Agriculture Development
Plan in 1993.
His Majesty the King graciously changed the name
of the Mae Kuang Dam to “MAEKUANG UDOM
THARA”, meaning “Plentiful Water of the Mae Kuang
”, on February 18,1995.

การศึกษาโครงการและการสํารวจออกแบบ

การเลือกสถานทีและการพิ จารณาประเภทเขือนเก็บกักนํา

จากการพิจารณาลักษณะภูมิประเทศ ตลอดจนสภาพธรณีและปถพีวิทยา พบสถานทีเหมาะ
สมทีจะสร้างเขือนเก็บกักนําขนาดใหญ่ปดกันลํานําแม่กวงอยู่ทีบริเวณเหนือฝายแม่กวงขึนไป
ประมาณ ๑ กิโลเมตร บริเวณดังกล่าวเปนหุบเขาแคบ มีดินทีมีคุณสมบัติดีสามารถใช้เปนวัสดุ
ก่อสร้างเขือนได้อยู่ในบริเวณใกล้เคียงเปนปริมาณมาก

การศึกษาโครงการ
และการสํ ารวจออกแบบ

จากการศึกษาโครงการในเบืองต้นได้กําหนดขนาดความสู งของเขือน ๔๓ เมตร โดยมี
ปริมาณนําเก็บกัก ๑๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๒๔ รัฐบาลญีปุนได้ให้ความช่วย
เหลือในการพิจารณารายละเอียดความเหมาะสมของโครงการเพิมเติม เมือผลการศึกษาแล้ว
เสร็จใน พ.ศ.๒๕๒๕ ได้พบว่าเพือให้เขือนเก็บกักนําได้มากเต็มศักยภาพและอํานวยประโยชน์ได้
มากทีสุ ดเมือปรียบเทียบค่าลงทุนควรเลือกขนาดเขือนสู ง ๖๘ เมตร ซึงมีความจุของอ่างเก็บนํา
๒๖๓ ล้านลูกบาศก์เมตร จึงจะเปนขนาดทีเหมาะสมทีสุ ด

การสํ ารวจ

หลังจากพิจาราณาศึกษาโครงการเลือสถานทีก่อสร้างและขนาดของเขือนได้แน่นอนแล้ว
จึงได้ทําการสํ ารวจรายละเอียดเพิมเติมเพือใช้ในการออกแบบขันรายละเอียดของตัวเขือนเก็บ
กักนํา และอาคารประกอบต่อไป

การสํ ารวจรายละเอียดภูมิประเทศ

สํ ารวจเพือจัดทําแผนทีรายละเอียดแสดงลักษณะภูมิประเทศบริเวณทีตังเขือนแม่กวง
อุดมธาราเขือนดินปดช่องเขาขาดฝงขวา เขือนดินปดช่องเขาฝงซ้ายบริเวณทีตังอาคารทาง
ระบายนําล้นอาคารท่อส่ งนําเขือนดินปดช่องเขาขาดฝงซ้ายและฝงขวาอุโมงค์ส่งนําลงลํานําเดิม
ตลอดจนแนวถนนขึนสั นเขือนและสํ ารวจเพือจัดทําแผนภูมิประเทศของพืนทีชลประทานบริเวณ
ท้ายอ่างเก็บนําแม่กวงอุดมธาราอีกด้วย

การสํ ารวจด้านธรณีและปถพีวิทยา

สํ ารวจธรณีฟสิ กส์ ชนิดคลืนหักเห(Seismic Refraction Survey) เพือตรวจ
หาความลึกของชันหินเจาะสํ ารวจธรณีฐานรากของชันดิน และหินและเก็บตัวอย่าง เพือตรวจ
สอบคุณสมบัติความแข็งแรงของชันดินและหินฐากรากของบริเวณอ่างเก็บนํา บริเวณแนวเขือน
แม่กวงอุดมธาราเขือนดินปดช่องเขาขาดฝงซ้าย เขือนดินปดช่องเขาขาดฝงขวาและอุโมงค์ส่งนํา
เพือนํามาพิจารณาประกอบการออกแบบฐานรากของเขือนและอาคารประกอบดังกล่าว

การศึกษาด้านอุทกวิทยา

ลํานําแม่กวง มีความยาวของลํานําเหนือจุดทีตังเขือนประมาณ ๔๕ กิโลเมตร พืนทีลุ่มนํา
เหนือจุดทีตังเขือนมีขนาดประมาณ ๕๖๙ ตารางกิโลเมตร ลักษณะของลุ่มนํามีขุนเขาโอบล้อม
เปนรูปพัด จึงมีสาขาของลําห้วยต่างๆหลายสาย ลักษณะความลาดเอียงของท้องนําโดยเฉลีย
ประมาณ ๑: ๑๐๐ ซึงมีความลาดชันมากกระแสนําทีไหลในลํานําแม่กวงจึงไหลรุนแรงเชียวจัด
ในช่วงนําหลากในฤดูฝน
ฝนตกทีตกในลุ่มนําส่ วนใหญ่ได้รับอิทธิพลของลมมรสุ มตะวันตกเฉียงใต้
ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคมและได้รับฝนใหญ่บางครังจากอิทธิพลของพายุ
ดีเปรสชันทีเกิดในบริเวณทะเลจีนตอนใต้ในระหว่างเดือนสิ งหาคมถึงเดือนตุลาคมปริมาณนํา
ฝนทีตกในเขตพืนทีลุ่นนําแม่กวง มีค่าเฉลียประมาณ ๑,๒๐๐ มิลลิเมตรต่อป
สถิตินําท่วมในลํานําแม่กวงทีตรวจวัดในรอบเดือนต่างๆจากสถานีวัดนําทีอยู่
บริเวณใกล้เคียงและสถานีวัดนํา ณ จุดทีตังเขือน เมือคํานวณหาปริมาณนําในลํานํากวงใน
ช่วงระยะเวลา ๒๕ ปมีปริมาณนําอยู่ในเกณฑ์เฉลีย ๒๓๘.๒๕ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อป

สภาพเศรษฐกิจและสั งคม

อ่างเก็บนําแม่กวงอุดมธาราสามารถส่ งนําช่วยเหลือพืนทีเพาะปลูกได้ประมาณ ๑๗๕,๐๐๐ ไร่ จากผลการ
สํ ารวจสภาพความเปนอยู่ของราษฎรในเขตพืนทีได้รับประโยชน์ทังหมด พบว่าอาชีพหลักของเกษตรคือ ทํา
นาปในฤดูฝน ทํานาปรัง ปลูกพืชผัก พืชไร่ในฤดูแล้ง พืนทีส่ วนหนึงจะเปนแหล่งปลูกผลไม้สําคัญของประเทศ
เช่น ลินจี ลําไย แคนตาลูป ฯลฯ เกษตรกรมีความขยันขันแข็ง มีความชํานาญและประสบการณ์ด้าน
เกษตรกรรมสู งกระตือรือร้นในการหาความรู้จากวิทยาการใหม่ๆในการเพิมผลผลิตอยู่เสมอ นิยามปลูกพืช
หมุนเวียน และรู้จักใช้ทีดินและนําทีมีอยู่น้อยอย่างมีประสิ ทธิภาพจํานวนประชากรในโครงการมีประมาณ
๑๔๕,๐๐๐ คนหรือประมาณ ๒๕,๐๐๐ ครัวเรือนเปนเกษตรกรประมาณ ๘๔,๐๐๐ คน ส่ วนใหญ่มีทีดินของ
ตนเองเพียงบางส่ วนต้องเช่าผู้อืนเนืองจากมีทีทํามาหากินของตนไม่เพียงพอ
ประชาชนส่ วนใหญ่นับถือศาสนาพุ ทธยึดมันในศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนาธรรมท้องถินที
ดีงามสถิติอาชญากรรมและโจรผู้ร้ายในท้องทีหมู่บ้านต่างๆอยู่ในเกณฑ์ตํานับได้ว่าประชาชนมีความพร้อมต่อ
การพัฒนาทุกด้าน
เมือโครงการชลประทานแม่กวงอันเนืองมาจากพระราชดําริ ได้ก่อสร้างขึน ย่อมทําให้เกิดการปลียแปลง
อย่างใหญ่หลวงในเขตโครงการและพืนทีบริเวณใกล้เคียงทังด้านเศรษฐกิจสั งคมและสิ งแวดล้อมมีการ
พัฒนาเพือเพิมผลผลิตด้านเกษตรโดยตรงด้านข้าวพืชไร่ สวนผลไม้ การปศุสัตว์ การประมง และการปาไม้
รวมทังเปนสถานทีท่องเทียวพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน

การออกแบบ

เมือได้ทําการศึกษาโครงการแล้วปรากฎว่าโครงการชลประทานจึงได้เริมออกแบบรายละเอียด
เขือนดินปดช่องเขาขาดฝงซ้ายอาคารชลประทานในโครงการอาทิ ถนน สะพานเข้าโครงการและ
พืนทีจัดสรรของราษฎรพร้อมทังอ่างเก็บนําในเขตพืนทีจัดสรร ส่ วนการออกแบบตัวเขือนแม่กวง
อุดมธารา เขือนดินปดช่องเขาขาดฝงขวา อาคารประกอบและระบบส่ งนํา ได้จ้างเหมาออกแบบ
โดยใช้เงินกู้จากรัฐบาลญีปุนสรุปได้ดังนี

เขือนเก็บกักนํา

เขือนเก็บกักนําแม่กวงอุดมธารา เขือนดินปดช่องเขาขาดฝงขวา เขือนดินปดช่องเขาขาด ฝงซ้าย
ออกแบบให้มีความเหมาะสมกับลักษณะภูมิประเทศ สภาพธรณี ปฐพีวิทยาฐานราก และ
คุณสมบัติของวัสดุทีนํามาใช้ในการก่อสร้างเขือนตามหลักเกณฑ์วิศวกรรมเขือนขนาดใหญ่ ดังนี

เขือนแม่กวงอุดมธารา

ออกแบบให้ใช้ดินหลายชนิดถมบดอัดเปนตัวเขือนแกนกลางส่ วน
ในตรงกลางถมด้วยดินเหนียวทึบนํา ปดกันลึกจนถึงชันหินแข็งซึง
ปรับปรุงโดยการอัดฉีดนําปูนให้ทึบนําเพื อไม่ให้นําซึมผ่าน ส่ วนนอก
หุ้มด้วยกําแพงกรวดทรายกรองนําทางด้านเหนือนําของตัวเขือน
ส่ วนกลางใช้ดินกึงทึบนําถมบดอัดแน่นเปนตัวเขือน และด้านนอกใช้
หินทิง ทางด้านท้ายนําใช้ดินกึงทึบนําถมบดอัดเปนตัวเขือน หุ้มลาด
เขือนด้วยหินเรียง

เขือนดินปดช่องเขาขาดฝงขวา และเขือดิน
ปดช่องเขาขาดฝงซ้าย

ออกแบบให้ใช้ดินหลายชนิดถมบดอัดเปนตัวเขือนแกนกลางส่ วน
ในสุ ดถมบดอัดแน่นด้วยดินเหนียว ทึบนําลึกถึงชันหิน และทําการ
อัดฉีดนําปูนปรับปรุงชันหินฐานรากมีกําแพงกรวดทรายกรองนําอยู่
ทางด้านท้ายของแกนกลางส่ วนตัวเขือนด้านนอกใช้ดินกึงทึบนําถม
บดอัดแน่นเปนตัวเขือนหุ้มลาดเขือนด้านอ่างเก็บนําด้วยหินทิง และ
ลาดเขือนด้านท้ายคาดด้วยหินเรียง

อาคารทางระบายนําล้น

อุโมงค์ส่งนําลงลํานําเดิม

ออกแบบให้ทําหน้าทีระบายนําในอ่างเก็บนําทิงลง ออกแบบอุโมงค์ท่อส่ งนําลอดภูเขาทางด้านฝงซ้าย
ลํานําเดิมด้านท้ายเขือน เมือเวลานําในอ่างเก็บนํามี ของเขือนแม่กวงอุดมธารา ทําหน้าทีเปนทางผันนํา
ปริมาณมากเกินกว่าจะเก็บไว้ได้เพือปองกันไม่ให้นํา ระหว่างการก่อสร้าง โดยปากอุโมงค์ชันล่างอยู่
ระดับเดียวกับระดับท้องนําแม่กวง เมือเริมเก็บกัก
ล้นผ่านสั นเขือน ออกแบบให้สามารถระบายนํา
จํานวนมากทีสุ ดให้ผ่านไปได้ทันและมีความมันคง นําในอ่างเก็บนําแล้วจะปดกันด้วยคอนกรีตให้นํา
ไหลเข้าปากอุโมงค์ช่วงบนทีอยู่ในระดับนําตําสุ ด
แข็งแรง
สามารถส่ งนําลงสู่ ลํานําแม่กวงทางด้านท้ายเขือน
ออกแบบให้สามารถส่ งนําและระบายนําจํานวนมาก
จากลํานําแม่กวงระหว่างการก่อสร้างและสามารถ
ส่ งนําให้โครงการแม่กวงเดิมได้เพียงพอให้กับความ
ต้องการ

ท่อส่ งนําเขือนดินปดช่องเขาขาดฝงขวา
ออกแบบท่อส่ งนําลอดเขือนดินช่อเขาขาดฝงขวาให้
สามารถควบคุมและส่ งนําตามจํานวนทีต้องการ
เข้าคลองส่ งนําสายใหญ่ฝงขวาเพือส่ งให้พืนทีเพาะ
ปลูกในเขตอําเภอสั นทราย

ท่อส่ งนําเขือนดินปดช่องเขาขาดฝงซ้าย

ออกแบบท่อส่ งนําลอดเขือนดินปดช่องเขาขาดฝงซ้ายให้สามารถ
ควบคุมและส่ งนําจํานวนทีต้องการเข้าคลองส่ งนําสายใหญ่
รับนําจากท่อส่ งนําปากคลองส่ งนําสายใหญ่ฝงซ้าย เพือส่ งนําให้พืนที
เพาะปลูกในเขตอําเภอดอยสะเก็ด อําเภอสั นกําแพง จังหวัดเชียงใหม่
กิงอําเภอแม่ธิ อําเภอเมืองลําพู น และนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดลําพู น
ให้มีนําใช้เพียงพอกับความต้องการ

ระบบส่ งนําชลประทาน

ออกแบบคลองส่ งนําสายใหญ่ รับนําจากท่อส่ งนําสายใหญ่ รับนําจาก
ท่อส่ งนําปากคลองส่ งนําสายใหญ่ฝงซ้ายและฝงขวา พร้อมทังออกแบบ
คลองส่ งนําต่างๆ ทีใช้ในการนํานํา ควบคุมและบังคับนํางานระบบส่ งนํา
ชลประทานได้ออกแบบให้สามารถส่ งนําครอบคลุมพืนทีส่ งนําท้ายอ่าง
เก็บนําแม่กวงอุดมธารา จํานวน ๑๐๐,๒๕๐ ไร่อซึงเปนพืนทีส่ งนําของ
โครงการแม่กวงเดิมอีก ๗๔,๗๕๐ ไร่ จะเปนพืนทีส่ งนําทังหมด
ประมาณ ๑๗๕,๐๐๐ ไร่

ความมันคงปลอดภัยของเขือนเก็บกักนํา

การพิจารณาออกแบบเขือนแม่กวงอุดมธาราได้พิจารณาออกแบบให้มีความมันคงแข็งแรง
ปลอดภัยในทุกขันตอน อาทิ
- กรณีก่อสร้างเขือนเสร็จยังไม่ทําการเก็บกักนํา
- กรณีก่อสร้างเขือนเสร็จเก็บกักเก็บนําถึงระดับเก็บกัก
- กรณีระดับนําในอ่างเก็บนําลดระดับอย่างรวดเร็วถึงระดับนําตําสุ ด
ทังกรณีเกิดแผ่นดินไหวและไม่เกิดแผ่นดินไหวพร้อมทังเพิมเกณฑ์ความปลอดภัยให้สูงขัน
นอกจากนีได้กําหนดให้ติดตังอุปกรณ์ตรวจสอบพฤติกรรมเขือนเก็บกักนําเพือทําการวัดข้อมูล
ทีเกิดขึนสํ าหรับใช้ตรวจสอบดังนี
- แรงดันของนําทีเกิดขึนในตัวเขือน และรากฐาน
- ระยะการทรุดตัวภายในและภายนอกดินถมตัวเขือน
- ระยะการเคลือนตัวทางแนวราบภายในและภายนอกตัวเขือน
- แรงกดทีเกิดขึนภายในตัวเขือนฐานรากและบนอาคารท่อส่ งนํา
- เครืองวัดความเร็วของนําและปริมาณนําทีไหลซึมผ่านตัวเขือนและฐานราก
- เครืองวัดแรงสะเทือนของการเกิดแผ่นดินไหวทีตัวเขือน
- ท่อตรวจสอบความเปลียนแปลงของระดับนําใต้ดินด้ายท้ายเขือนเจ้าหน้าทีโครงการจะนํา
ข้อมูลทีได้จากการวัดพฤติกรรมทีเกิดขึนจะสามารถนํามาวิเคราะห์หาความเปลียนแปลงที
เกิดขึน ซึงจะสามารถรู้ถึงความเปลียนแปลงความแข็งแรงของเขือนทังด้านการรัวซึมของนํา
และการเกิดความเสี ยหายเนืองจากการเลือนตัวของเขือนในแนวตังและแนวราบซึงจะ
สามารถทําการปรับปรุงให้ตัวเขือนมีความแข็งแรงเปนปกติสามารถใช้งานได้ดีเช่นเดิม

ผลกระทบต่อสภาพสิ งแวดล้อม

การก่อสร้างโครงการชลประธานแม่กวง มีผลกระทบต่อสภาพสิ งแวดล้อม
ค่อนข้างน้อย อ่างเก็บนําแม่กวงอุดมธารามีพืนทีประมาณ ๑๒ ตารางกิโลเมตร
หรือประมาณ ๗,๕๐๐ ไร่ เมือเปรียบเทียบกับพืนทีลุ่มนําแม่กวงทีมีขนาด ๕๖๙
ตารางกิโลเมตรแล้ว จะเปนพืนทีเพียงร้อยละ ๒.๑ ของพืนทีลุ่มนําเท่านัน ซึง
พืนทีส่ วนใหญ่ของบริเวณ อ่างเก็บนํานีเปนปาเสื อมโทรมต้นไม้ขนาดใหญ่เปน
พันธุ์ไม้เนืออ่อนทีมีค่าน้อย พืนทีทํากินของราษฎรมีเพียงประมาณ ๑,๐๐๐ ไร่
ไม่มีโบราณวัตถุหรือโบราณสถานทีมีค่าและไม่มีเขตอนุรักษ์ พันธุ์สัตว์ปาใน
บริเวณทีถูกนําท่วมหรือภายในรัศมีใกล้เคียง
ผลการศึกษาสภาพสิ งแวดล้อมมีการเปลียนแปลงสภาพบ้างเล็กน้อย
และไม่ทําให้เกิดความเสี ยหายกับระบบธรรมชาติ

การตังถินฐานของประชากรในบริเวณพืนทีอ่างเก็บนํามี
ราษฎรตังถินฐานอยู่จํานวน ๓ หมู่บ้าน รวมทังสิ น ๓๐๙
ครอบครัว มีโรงเรียน ๑ โรง วัด ๒ แห่ง ทุกครอบครัวได้รับ
การชดเชยค่าทรัพย์สินพร้อมทังได้รับความช่วยเหลือในการ
อบรมในการอพยพไปอยู่ในพืนทีจัดสรรซึงได้จัดให้มีทีทํากิน
ครอบครัวละ ๗ ไร่ พร้อมทังจัดสร้างบริการด้านสาธาณรณูป
โภค ต่างๆ และจัดหานําเพือการเพาะปลูกอุปโภคบริโภค ให้มี
ใช้อย่างพอเพียงตลอดป สํ าหรับผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมใน
ด้านบวก จากการทีเคยมีนําไหลเชียวรุนแรงในฤดูฝนจนทําให้
เกิดนําไหลท่วมสองฝงของลํานําแม่กวง และทําความเสี ยหาย
แก่อาคารชลประทานทุกปในฤดูนําหลากการบุกรุกแผ้วถางปา
ทําให้เกิดหมอกควันคุกรุ่นจากการเผาปาในฤดูแล้งกลายเปน
อ่างเก็บนําทีมีสภาพนํานิงเปนทะเลสาบนําจืดขนาดใหญ่ทีเปน
แหล่งเพาะเลียงปลาหลายชนิดทําให้เกิดอาชีพการประมงนําจืด
ขึนและเปนแหล่งอาหารทีสํ าคัญให้กับราษฎรในบริเวณนันได้
อย่างดีอีกทังสภาพปาไม้บริเวณรอบอ่างเก็บนํามีความชุ่มชืนสู ง
ทําให้ปาไม้เขียวชะอุ่มตลอดปมีทัศนียภาพทีงดงามซึงกลายเปน
สถานทีท่องเทียวและสถานทีพักผ่อนหย่อนใจอีกแห่งหนึงของ
จังหวัดเชียงใหม่

ผลการวิเคราะห์โครงการเศรษฐกิจ

เมือวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจทีเกิดขึนโดยตรงของโครงการมีประโยชน์สําคัญ ดังนี
- ประโยชน์ทีเกิดจากการชลประทานในเขตโครงการชลประทานแม่กวง เพิมผลผลิตการเกษตรบริเวณพืนทีชลประทานในฤดูฝน
๑๗๕,๐๐๐ ไร่ และในฤดูแล้งอีกประมาณ ๘๗,๕๐๐ ไร่
- ประโชน์จากการประมง ในอ่างเก็บนําแม่กวงอุดมธารา อ่างเก็บนําห้วยฮั ก อ่างเก็บนําห้วยเกียง อ่างเก็บนําห้วยโจ้และอ่างเก็บ
นําห้วยวังธาร
- ประโยชน์จากการบรรเทาอุทกภัยในลุ่มนําแม่กวงและลุ่มนําแม่ปง จากจังหวัดลําพู ดจนถึงตัวเมืองเชียงใหม่
- ประโยชน์จากการใช้นําเพือการอุปโภคบริโภคและการอุตสาหกรรมโดยสามารถส่ งนําให้การประปาต่างๆ
และนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดลําพู น

เมือคํานวณราคาก่อสร้างโครงการ พิ จารณาผลตอบแทนจาการคิดอายุการใช้งาน
โครงการและผลตอบแทนการลงทุนทางด้านเศรษฐกิจ มีดังนี
รายการ
กรณีปกติ
กรณีผลประโยชน์ลดลงจากปกติร้อยละ ๑๐
กรณีต้นทุนโครงการเพิ มร้อยละ ๑๐
กรณีผลประโยชน์ลดลงจากกรณีปกติร้อยละ ๑๐
และต้นทุนเพิ มขันร้อยละ ๑๐
กรณีเริมก่อสร้างโครงการช้าไป ๑ ป
กรณีเริมก่อสร้างโครงการช้าไป ๒ ป

IRR (เปอร์เซ็นต์)
กรณีที ๑
กรณีที ๒
๑๑.๕๐
๑๑.๙๐
๑๐.๕๕
๑๑.๐๔
๑๐.๕๕
๑๑.๒๗
๑๐.๑๔
๑๐.๒๙
๑๑.๓๑
๑๑.๒๔

๑๑.๔๘
๑๑.๔๑

กรณี ๑ : เปนการวิเคราะห์ เมือคิดผลประโยชน์ตอบแทนทางด้านชลประทานอย่างเดียว
กรณี ๒ : เปนการวิเคราะห์โดยคิดผลประโยชน์ตอบแทนทุกด้าน

รายละเอียดโครงการ

Project Description

รายละเอียดโครงการ
รายละเอียดโครงการทีสํ าคัญมีโดยสรุปดังนี

ทีตังโครงการ
เขือนแม่กวงอุดมธารา ตังอยู่ในพื นทีตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา
พื นทีรับนําฝนเหนือทีตังเขือน
ความยาวของลํานําเหนือจุดทีตังเขือน
ความลาดเทเฉลียของลุ่มนําเหนือจุดทีตังเขือนประมาณ
ปริมาณฝนตกเฉลียในลุ่มนําปละประมาณ
ปริมาณนําไหลลงอ่างเก็บนําเฉลียปละ
๒๓๘.๒๕ ล้านลูกบาศก์เมตร
อัตราการระเหยเฉลียปละประมาณ

๕๖๙ ตารางกิโลเมตร
๔๕ กิโลเมตร
๑:๑๐๐
๑,๒๐๐ มิลลิเมตร

๑,๒๓๓ มิลลิเมตร

อ่างเก็บนํา
ระดับนําสู งสุ ด
ระดับนําเก็บกัก
ระดับนําตําสุ ด
ความจุของอ่างเก็บนําระดับสู งสุ ดประมาณ
ความจุของอ่างเก็บนําระดับนําเก็บกัก
ความจุของอ่างเก็บนําระดับนําตําสุ ด
ปริมาณนําเก็บกักใช้งาน
พื นทีผิวนําทีระดับนําเก็บกัก

+๓๘๗.๘๐ เมตร (ร.ท.ก.)
+๓๘๕.๐๐ เมตร (ร.ท.ก.)
+๓๕๐.๐๐ เมตร (ร.ท.ก.)
๒๙๕ ล้านลูกบาศก์เมตร
๒๖๓ ล้านลูกบาศก์เมตร
๑๔ ล้านลูกบาศก์เมตร
๒๔๙ ล้านลูกบาศก์เมตร
๑๑.๘๐ ตารางกิโลเมตร

เขือนเก็บกักนํา
เขือนเก็บกักนําเปนประเภทเขือนดินโดยใช้ดินหลาย
ชนิดถมบดอัดแน่น (Zoned Embankment)
มี ๓ เขือน คือเขือนแม่กวงอุดมธารา
เขือนดินปดช่องเขาขาดฝงขวาและ
เขือนดินปดช่องเขาขาดฝงซ้าย

เขือนแม่กวงอุดมธารา

ระดับสั นเขือน
ความสู งของสั นเขือน
ความยาวของสั นเขือน
ความกว้างของสั นเขือน
ปริมาตรดินบดอัดแน่นตัวเขือน

เขือนดินปดช่องเขาขาดฝงขวา
ระดับสั นเขือน
ความสู งของสั นเขือน
ความยาวของสั นเขือน
ความกว้างของสั นเขือน
ปริมาตรดินถมบดอัดแน่นตัวเขือน

+๓๙๐.๐๐ เมตร (ร.ท.ก)
๖๘ เมตร
๖๑๐ เมตร
๑๐ เมตร
๔,๙๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร

+๓๙๐,๐๐๐ เมตร (ร.ท.ก.)
๔๒ เมตร
๖๔๐ เมตร
๘ เมตร
๑,๑๖๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร

เขือนดินปดช่องเขาขาดฝงซ้าย

อาคารทางระบายนําล้น

ระดับสั นเขือน
ความสู งของสั นเขือน
ความยาวของสั นเขือน
ความกว้างของสั นเขือน
ปริมาตรดินถมบดอัดแน่นตัวเขือน
๒,๗๓๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร

+๓๙๐.๐๐ เมตร (ร.ท.ก.)
๕๔ เมตร
๖๕๕ เมตร
๑๐ เมตร

เปนอาคารคอนดรีตเสริมเหล็ก สร้างอยู่ระหว่างเขือนแม่กวงอุดมธารา และเขือนดินปดช่องเขาขาดฝงขวา ทางระบายนําล้นมี
ลักษณะเปนฝายรูปพัด (Fan shape) โดยมีสันทางระบายนําล้นยาว ๑๕๐ เมตร มีรางเทต่อจากฝายกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๙๖.๒๙
เมตร สร้างต่อไปจนถึงแอ่งรับนํานิงสามารถระบายนําได้สูงสุ ด ๑,๔๗๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

อุโมงค์ส่งนําลงลํานําเดิม

เปนอุโมงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้ นผานศูนย์กลาง ๒.๒๐ เมตร ยาว ๓๘๕.๙๓ เมตร ในช่วงท้ายยาว ประมาณ ๑๐๐
เมตร หุ้มด้วยเหล็ก เจาะผ่านภูเขา ทางด้านฝงซ้ายของเขือนแม่กวงอุดมธาราสามารถส่ งนําได้สูงสุ ด ๑๒ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

อาคารควบคุมการระบายนําอยู่ทาง
ด้านท้ายนําของท่อส่ งนํา

ติดตังประตูนํารับแรงดันสู งแบบผีเสื อ
(Butterfly valve) ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง
๒.๒๐ เมตร ๑ ชุด เครืองวัดความเร็วของ
กระแสนํา ๑ ชุด เครืองวัดความเร็วของกระแส
นํา ๑ ชุด และอาคารบังคับนําติดตังประตูเหล็ก
แบบบานเลือนรับแรงกันสู ง (Hight pressure
slide gate) ๑ ชุด และแบบเจ็ต (Jet flow
gate) ๑ ชุด ปลายท่อระบายลงอาคารสลายพลัง
นําก่อนระบายเข้าคลองระบายนําลงลํานําเดิม

ท่อส่ งนําขือนดินปดช่องเขาขาดฝงขวา

เปนท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหุ้มรอบท่อเหล็กกลมขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลางภายใน ๑.๒๐ เมตร
ทางด้านเหนือนําและลดลงเหลือ ๐.๘๐ เมตรทางด้านท้ายนําความยาว ๒๗๙.๐๐ เมตร
บริเวณปลายท่อภายในอาคารควบคุมการส่ งนํา ติดตังประตูรับแรงดันสู งแบบบานเลือน
๑ ชุด และแบบเจ็ต ๑ ชุด สามารถส่ งนําเข้าคลองส่ งนําสายใหญ่ฝงขวาได้สูงสุ ด ๒.๙๐
ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

ท่อส่ งนําเขือนดินปดเขา
ขาดฝงซ้าย

เปนท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหุ้มรอบท่อเหล็ก
กลมขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางภายใน ๓.๐๐
เมตร ทางด้านเหนือนําและลดลงเหลือ ๑.๘๐
เมตร ทางด้านท้ายนํา ความยาว ๒๖๗.๓๐
เมตร ถึงอาคารควบคุมการส่ งนํา ติดตัง
ประตูเหล็กแบบผีเสื อรับแรงดันสู งขนาดเส้ น
ผ่าศูนย์กลาง ๑.๘๐ เมตร จํานวน ๑ ชุด ทาง
ด้านปลายท่อติดตังประตูนําแบบเจ็ตขนาด
เส้ นผ่านศูนย์กลางภายใน ๑.๐๐ เมตร
จํานวน ๑ ชุด สามารถส่ งนําเข้าคลองส่ งนํา
สายใหญ่ฝงซ้ายได้ปริมาณสู งสุ ด ๑๒.๘๐
ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

สะพานข้ามลํานําแม่กวง

เปนสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กสร้างข้ามลํา
นําแม่กวงกว้าง ๘ เมตร ยาว ๙๐ เมตร
จํานวน ๑ แห่ง

ระบบส่ งนําชลประทาน
โครงการชลประทานแม่กวง
สามารถส่ งนําให้แก่พืนทีในเขต
โครงการประมาณ ๑๗๕,๐๐๐ ไร่
โดยเปนพืนทีในเขตโครงการแม่กวงเดิม
๗๔,๗๕๐ ไร่ และเปนพืนทีเปดใหม่ ๑๐๐,๒๕๐ ไร่
ระบบส่ งนําในโครงการแม่กวง
เดิมประกอบด้วยคลองส่ งนําสายใหญ่ ๓ สาย
ได้แก่ คลองผาแตก คลองเมืองวะ คลองเกาะมะตัน
และคลองแยกจากคลองมะตัน คือคลองเปา
รวมความยาว ๖๐.๕๕ กิโลเมตร

คลองดังกล่าวส่ งนําให้แก่คลองซอยของราษฎร ซึงมีอยู่เปน
จํานวนมาก รวมเปนความยาวมากกว่า รวมเปนความยาว
มากกว่า ๑๐๐ กิโลเมตร สํ าหรับระบบส่ งนําให้แก่พืนทีเพาะ
ปลูกฝงซ้าย และฝงขวาประกอบด้วยคลองส่ งนําสายใหญ่ฝง
ขวายาว ๑๕.๕ กิโลเมตร คลองส่ งนําสายซอยยาว ๒๓.๙
กิโลเมตร และมีอาคารในคลองส่ งนํา ๒๕๓ แห่ง สํ าหรับพืนที
เพาะปลูกฝงซ้าย ประกอบด้วย คลองส่ งนําสายใหญ่ฝงซ้าย
ยาว ๗๖.๓ กิโลเมตร คลองส่ งนําสายซอยยาว ๑๗๕.๘
กิโลเมตร และมีอาคารในคลองส่ งนํา ๑,๕๑๙ แห่ง โดยสรุป
สํ าหรับพืนทีโครงการทีเปดใหม่ จะประกอบด้วยคลองส่ งนํา
สายใหญ่สองสายคลองส่ งนําสายซอยและสายแยกซอย ๙๑
สาย รวมความยาวคลองส่ งนําทังสิ นประมาณ ๒๙๒ กิโลเมตร

ค่าดําเนินการโครงการ

รวมทังสิ นประมาณ ๓,๐๙๐ ล้านบาท

ระยะเวลาก่อสร้าง

เริมก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๑๙ ก่อสร้างเสร็จ พ.ศ. ๒๕๓๖

LOCATION

Luang Nua Sub-District, Doi Saket District, Chiang Mai Province

PROJECT DESCRIPTION

Major features of the Project :
Hydro-Meteorological Conditions
-Reservoir Catchment Area
-Length of Mae Kuang River Upstream of Dam
-Av. Basin Slope Upstream of Dam
-Av. Annual Rainfall
-Av. Annual Inflow
mcm.
-Av. Annual Evaporation Rate

569 km.2
55 km.
1:100
1,200 mm.
238.25
1,233 mm.

Mae Kuang Reservoir

-Max.Storage Level
-Retention Level
-Dead Storage Level
-Approx. Reservoir Capacity at Max.Strorage Level
-Approx. Reservoir Capacity at Retention Level
-Approx. Reservoir Capacity at Dead Storage Level
-Approx. Active Storage
-Approx. Water Surface at Retention Level

Storage Dam

+387.80 m.(msl)
+385.00 m.(msl)
+350.00 m.(msl)
300 mcm.
263 mcm.
14 mcm.
249 mcm.
11.80 km.2

The project consists of three zoned fill type dams:
Mae Kuang Udom thara Main Dam and two saddie dams on its right and left.

Mae Kuang Udom Thara Main Dam
-Dam Crest Elevation
-Dam Height
-Crest Length
-Crest Width
-Dam Volume

Right Saddle Dam

-Dam Crest Elevation
-Dam Height
-Crest Length
-Crest Width
-Dam Volume

+390.00 m.(msl)
68 m.
610 m.
10 m.
4,900,000 m.

+390.00 m.(msl)
42 m.
640 m.
10 m.
1,160,000 m.

Left Saddle Dam

-Dam Crest Elevation
-Crest Height
-Crest Length
-Crest Width
-Dam Volume

Spillway

+390.00 m.(msl)
54 m.
655 m.
10 m.
2,730,000 m.

A reinforced concrete spillway of fan shape is constructed between the Mae Kuang Udom Thara Main
Dam and Right Dam with a crest length of 150 m. and an open chute of 40x96.29 m. extending to the
stilling basin, able to discharge water at 1,470 cms.

Main Dam Outlet

The diversion tunnel of 2.20 m. diameter and 407.147 m. long is reinforced to withstand the
unbalanced internal pressure head except the downstream portion of 100 m. long. In this portion, the steel
liner is provided to prevent piping due to comparatively thin rock cover. This tunnel was installed through
the mountain on the left abutment to release water to the original river at the maximum discharge capacity
of 12 cms.
Controlling sluice at downstream end of the river outlet consists of one set of 2.20 m. diameter
butterfly valve, one set of velocity measuring meter, one set of higt pressure silde gate and one set of jet
flow gate. The jet flow gate is used for regulating the flow and the high pressure slide gate is utilized as a
guard gate for the regulating gate, The flow through the regulating gate is discharged into a hydraulic jumptype basin to absorb the energy of the flow before releasing into the river through a channel protected by
riprap rock materials.

Right Dam Outlet

The outlet of the right dam is of a reinforced concrete conduit of 1.20 m. diameter upstream and 0.80
m. diameter down-stream and 298.8 m. long with steel lining. At the end of the conduit, there is a
controlling sluice equipped with one set of high pressure slide gate and one set of jet flow gate, able to
drain water to the right main canal at the maximum discharge capacity of 2.90 cms.

Left Dam Outlet

The outlet of the left dam is a reinforced concrete conduit of 3.00 m. diameter downstream and 312.3
m. long. Inside the controlling sluice constructed at the end of the outlet, three sets of gate were installed,
viz., one set of 1.80 m. diameter butterfly valve, one set of 1.80 m. diameter high pressure slide gate and
one set of 1.00 m. diameter jet flow gate,able to discharge water to the left main canal at maximum
capacity of 12.80 cms.

Distribution System

Bridge across the Mae Kuang River

A reinforced concrete bridge of 8 m. wide by 90
m. long was constructd across the Mae Kuang River.

The Mae Kuang lrrigation Project is able to supply irrigation
water to the total irrigated area of 175,000 rai(28,000 ha.). of
which 74,750 rai(11,960 ha.) is existing cultivated area, through
the following distribution systerms :
1.Existing distribution system consisting of 3 main canals,
namely, Phataek,Muang Wa and ko Matan with its Pao lateral for
a total length of 60.55 km., able to release water to the exisiting
farmers irrigation ditches for more than 100 km.
2.New constructed distribution system consisting of 2 main
canals and 91 laterals and sub-laterais for a total length of 292
km., able to release water to the cuitivated areas on both banks
of the Mae Kuang River.

Project Cost

Approx. Bath 3,090 million

Project Construction Period
1976-1993 A.D.

การก่อสร้าง

การก่อสร้าง

กรมชลประทาน ได้เริมงานก่อสร้างเบืองต้นเมือ พ.ศ. ๒๕๑๙ และเริมงานก่อสร้าง
โครงการใน พ.ศ. ๒๕๒๐ ประกอบด้วยงานก่อสร้างทีสํ าคัญดังนี

งานก่อสร้างตัวเขือน

งานก่อสร้างเบืองต้นได้แก่งาน
-ถนนเข้าหัวงาน ถนนในบริเวณหัวงานและอาคารประกอบ
-อาคารทีทําการ บ้านพักและโรงเรือนต่างๆ
-ระบบประปา ไฟฟา และสื อสารภายในโครงการ
-งานพืนทีจัดสรรอพยพราษฎรทีถูกนําท่วม

ก. งานทีก่อสร้างโดยกรมชลประทานโดยใช้เงินงบประมาณ

งานก่อสร้างโครงการ
ชลประทานแม่กวง

งานก่อสร้างเขือนดินปดช่องเขาขาดฝงซ้าย ได้แก่
- งานก่อสร้างปรับปรุงฐานราก ประกอบด้วยงานขุดดินหิน
ริเวณฐานรากเขือ และงานอัดฉีดนําปูนในชันหินตามแนวศูนย์กลางเขือน
- งานก่อสร้างตัวเขือนประกอบด้วยงานถมดินบดอัดแน่นและ
งานหินทิงปริมาตรดินประมาณ ๒,๗๓๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร
- งานติดตังอุปกรณ์ตรวจสอบพฤติกรรมเขือน

งานก่อสร้างอาคารท่อส่ งนําเข้า
ส่ งนําสายใหญ่ฝงซ้ายประกอบด้วย

งานก่อสร้างเขือนเก็บกักนํา
ในพื นทีจัดสรร ประกอบด้วย

- งานขุดดิน หินฐานรากงานติดตังท่อเหล็ก ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กและ
ติดตังประตูบังคับนํา

- เขือนเก็บกักนําห้วยเกียงอาคารท่อส่ งนํา อาคารทางระบายนําล้น และ
คลองส่ งนําท่อส่ งนําเข้าสู่ ทุกแปลงพืนทีจัดสรร
- เขือนเก็บกักนําห้วยฮั กอาคารท่อส่ งนําอาคารทางระบายนําล้นและคลอง
ส่ งนํา รางส่ งนํา เข้าสู่ ทุกแปลงพืนทีจัดสรร
- เขือนเก็บกักนําห้วยโจ้อาคารท่อส่ งนําอาคารทางระบายนําล้นและระบบ
ท่อส่ งนําเดิมลงคลองส่ งนําท้าย อ่างเก็บนําห้วยเกียง และเติมลงในอ่าง
เก็บนําห้วยฮั ก

ข. งานจ้างเหมาก่อสร้างควบคุม โดยกรมชลประทานใช้เงินกู้ OECF
ได้แก่ เขือนแม่กวงอุดมธารา
- งานก่อสร้างบริเวณฐานรากเขือนงานขุดดิน หิน บริเวณฐานราก
เขือนอัดฉีดนําปูนในขันหินตามแนวศุนย์กลางเขือน
- งานก่อสร้างระบบปองกันนําซึมภายในตัวเขือนประกอบด้วยแพง
กรวดทรายกรองนําในแนวตังและแนวราบ
- งานก่อสร้างตัวเขือนประกอบด้วยงานถมบดอัดดินและหินทิง
ปริมาณ ๔,๙๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร
- งานติดตังอุปกรณ์ตรวจสอบพฤติกรรมเขือน
เขือดินปดช่องเขาขาดฝงขวา
- งานก่อสร้างบริเวณฐานรากเขือน ขุดดิน หิน บริเวณฐานรากและ
งานอัดฉีดนําปูนปรับปรุงฐานรากตามแนวศูนย์กลางเขือน
- งานก่อสร้างตัวเขือนประกอบด้วยงานถมบดอัดดินตัวเขือนปริมาตร
๑,๑๖๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร และกําแพงกรวดทรายกรองนําในตัว
เขือน
- งานติดตังอุปกรณ์ตรวจสอบพฤติกรรมเขือน

งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งนําลงนํานําเดิม

ประกอบด้วยการเจาะอุโมงค์ลอดภูเขาและก่อสร้างติดตัง
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อเหล็กและประตูควบคุมการส่ งนํา

งานก่อสร้างท่อส่ งนําเข้าคลองส่ งนําสายใหญ่ฝงขวา
ประกอบด้วยงานขุดดิน หิน ฐานราก งานท่อคอนกรีต
เสริมเหล็กและติดตังประตูควบคุมการส่ งนํา

งานก่อสร้างท่อส่ งนําเข้าคลองส่ งนําสายใหญ่ฝงขวา
ประกอบด้วยงานขุดดินหิน ฐานราก งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
ท่อเหล็กและติดตังประตูควบคุมการส่ งนํา

งานก่อสร้างอาคารทางระบายนําล้น

ประกอบด้วยการขุดดิน หิน ฐานราก งานอัดฉีดนําปูนปรับปรุงหิน
ฐานราก งานอัดฉีดนําปูนปรับปรุงหินฐานราก งานคอนกรีตเสริมเหล็ก
และงานขุดทางระบายนําลงลํานําเดิม

งานก่อสร้างระบบส่ งนํา

ก่อสร้างคลองส่ งนําสายใหญ่ฝงซ้าย-ขวา และคลองซอยส่ งให้แก่พืนที
ชลประทาน ๑๐๐,๒๕๐ ไร่

งานก่อสร้างถนนเข้าพืนทีจัดสรรและ
บริเวณแปลงจัดสรร

-ถนนจากเขือนแม่กวงอุดมธาราไปยังพืนทีจัดสรรความยาว ๔ กิโลเมตร
และจากบริเวณพืนทีจัดสรรไปเชือมกับถนนไป อําเภอสั นทราย ระยะ
ทางยาว ๗ กิโลเมตร
- ถนนในบริเวณแปลงพืนทีจัดสรรรวมความยาวทังสิ น ๔๕ กิโลเมตร

พื นทีจัดสรรเพื อชีวิตใหม่

การก่อสร้างโครงการชลประทานแม่กวง ทําให้บ้านเรือนราษฎร ๓๐๙ ครอบครัวพื นทีเพาะปลูก ๗,๕๐๐ ไร่ วัด ๒ แห่ง
โรงเรียนอีก ๑ โรง กลายสภาพเปนอ่างเก็บนํา กรมชลประทานจึงได้จัดทีทํากินและทีอยู่อาศัยให้ราษฎรขึนใหม่ โดยแต่ละรายมี
จํานวนเนือทีครอบครัวละ ๗ ไร่ พร้อมทังจัดสร้างสิ งสาธารณูปโภคทีจําเปน เช่น วัด โรงเรียน สถานีอนามัย ตลาด และบริการ
สาธารณะโดยใช้พืนทีในเขตปาสั นทราย รวม ๕,๐๐๐ ไร่ นอกจากนียังจัดหาแหล่งนําเพื อใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตร
กรรมให้ด้วย

กรมชลประทานได้ก่อสร้างอ่างเก็บนําขนาดเล็กเพือ
แก้ไขปญหาการขาดแคลนนําอุปโภคบริโภค
และการเกษตรกรรมในหมู่บ้านจัดสรร
เพือชีวิตใหม่จํานวน ๓ แห่ง และเพือบรรเทาอุทกภัย จํานวน ๑ แห่งดังนี

อ่างเก็บนําห้วยเกียง มีความจุ ๔๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมระบบส่ งนํา
ท่อส่ งนําสามารถส่ งนําถึงแปลง เพาะปลูกของผู้อพยพทุกแปลง ในเขต
พืนทีชลประทานจํานวน ๘๔๐ ไร่ สร้างเสร็จ พ.ศ. ๒๕๒๓
อ่างเก็บนําห้วยฮั กมีความจุ ๖๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรพร้อมระบบส่ งนํา ราง
ส่ งนําสามารถส่ งนําถึงแปลงเพาะปลูกทุกแห่งในเขตพืนทีชลประทาน
๑,๓๖๐ ไร่ สร้างเสร็จ พ.ศ. ๒๕๒๓
อ่างเก็บนําห้วยใจ้ ขนาดความจุ ๑,๒๕๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมระบบท่อส่ งนําสามารถส่ งนําให้คลอง
ส่ งนําสามารถส่ งนําให้คลองส่ งนําห้วยเกียงและอ่างเก็บนําห้วยฮั กอีกทังส่ งนําให้แก่ประปาหมู่บ้านและ
บริเวณพืนทีเพาะปลูกจํานวน ๑,๒๐๐ ไร่ ด้านท้ายอ่างเก็บนําห้วยใจ้สร้างเสร็จ พ.ศ. ๒๕๒๘
อ่างเก็บนําห้วยวังธารขนาดความจุ ๘๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร สร้างขึนเพือใช้ปองกันอุทกภัยบริเวณ
หมู่บ้าน ซึงตังอยู่ทางทิศตะวันออกของเขือนดินปดช่องเขาขาดฝงซ้าย และสามารถเก็บกักนําเปนแหล่ง
นําสํ ารองใช้ในการเพาะปลูกในเขตพืนทีโครงการประมาณ ๒,๕๐๐ ไร่ อีกด้วย สร้างเสร็จ พ.ศ. ๒๕๓๕

สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิติพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดําเนินมาทรงเยียมราษฎรหมู่บ้านห้วยฮั กพั ฒนาเมือวันที ๑๓ มีนาคม ๒๕๓๔ และ
ทรงมีพระราชดําริให้กรมชลประทาน อําเภอสั นทราย และสํ านักงานคณะกรรมการพิ เศษ เพื อประสานงานโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ
(กปร.) พิ จารณาช่วยเหลือและแก้ไขปญหาราษฎรในหมู่บ้านเกียวกับการขาดแคลนนําเพื อการเกษตรการอุปโภคบริโภค ในฤดูแล้งทังในระยะสั นและ
ระยะยาวสํ าหรับในระยะสั นกรมชลประทานร่วมกับอําเภอสั นทราย ได้วางระบบท่อส่ งนําจากอ่างเก็บนําห้วยฮั ก ถึงพื นทีจัดสรรทุกแปลงเสร็จใน
พ.ศ. ๒๕๓๕ ส่ วนในระยะยาวได้พิจารณาออกแบบก่อสร้างระบบสู บนําจาก คลองส่ งนําสายใหญ่ ฝงขวาของโครงการชลประทานแม่กวง ส่ งขึนไป
ทิงนําให้แก่คลองส่ งนําห้วยฮั กและห้วยเกียง ซึงมีระบบส่ งนําอยู่แล้วโดยการก่อสร้างโรงสู บนํา ด้วยไฟฟาพร้อม ทังท่อส่ งนํากําหนดแล้วเสร็จในฤดู
แล้ง พ.ศ. ๒๕๓๘ เพื อแก้ไขปญหาการหาแหล่งนําให้ราษฎรทีอพยพ จากเขตนําท่วมซึงเปนนโยบายของกรมชลประทานในการดําเนินงาน ก่อสร้าง
โครงการอืนๆ อีกต่อไปในอนาคต

ประโยชน์ของโครงการ Benefits

เพื อการชลประทาน

เขือนแม่กวงอุดมธาราสามารถส่ งนําให้แก่พืนที
ชลประทานทีเปดใหม่ได้ ๑๐๐,๒๕๐ ไร่ และยังส่ งนําช่วย
เหลือพื นทีเพาะปลูกในเขตโครงการแม่กวงเดิมอีกจํานวน
๗๔,๗๕๐ ไร่ รวมพื นทีทีได้รับประโยชน์จากเขือนแม่กวง
อุดมธารา ทังสิ น ๑๗๕,๐๐๐ ไร่ ในฤดูฝน ส่ วนในฤดูแล้ง
จะมีนําเพี ยงพอแก่การปลูกพื ชไร่ พื ชผัก เช่น ถัว ถัวหลือง
พริก ยาสู บ และพื ชหมุนเวียนอืนๆ รวมทังสวนผลไม้เช้น
ลินจี ลําไย มะม่วง อีกประมาณ ๘๗,๕๐๐ ไร่

เพื อการบรรเทาอุทกภัย

ลํานําแม่กวงเปนลํานําสาขาใหญ่สาขาหนึงของแม่นําปง
ก่อนการก่อสร้างเขือนแม่กวงอุดมธารานัน ในฤดูฝนจะมี
นําหลากจากลํานําแม่กวง ทําให้เกิดอุทกภัยแก่พืนทีบริเวณ
สองฝงแม่นํากวง และแม่นําปงในเขตจังหวัดลําพู นจนถึง
ตัวเมืองเชียงใหม่ ทําให้พืนทีการเกษตรเสี ยหายทุกป เมือมี
เขือนแม่กวงอุดมธาราแล้วสามารถเก็บกักนําทีไหลหลาก
จากพื นทีรับนําฝนเหนืออ่างเก็บนําจํานวน ๕๖๙ ตาราง
กิโลเมตร อย่างรวดเร็วนีไว้ เปนการปองกันการเสี ยหาย
จากอุทกภัยให้กับพื นทีบริเวณดังกล่าว

ประโยชน์ของโครงการ
โครงการชลประทานแม่กวงอันเนืองมาจากพระราชดําริ
สามารถอํานวยประโยชน์ในด้านต่างๆ

เพื อการประปาและอุปโภคบริโภค

เขือนแม่กวงอุดมธาราเปนแหล่งเก็บกักนําไว้ใช้เพื อการอุปโภคบริโภค
สามารถส่ งนําให้แก่การประปาสุ ขาภิบาลในเขตอําเภอดอยสะเก็ด อําเภอ
สั นทรายและอําเภอสั นกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ อําเภอเมืองลําพู น
จังหวัดลําพู น ปละ ๑,๖๒๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร และส่ งนําให้โรงงาน
อุตสาหกรรม จังหวัดลําพู นอีกประมาณ ๓,๑๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ต่อ
ป และในระยะต่อไปยังสามารถส่ งนําให้แก่การประปาเชียงใหม่อีกปละ
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรอีกด้วย

เพื อการประมง

อ่างเก็บนําเหนือเขือนแม่กวงอุดมธารา ซึงมีสภาพเปนทะเลสาปนําจืด
ขนาดใหญ่ใช้แหล่งเพาะและบํารุงพั นธุ์สัตว์นําจึงเปนแหล่งประมงนําจืด
ทีสํ าคัญของจังหวัดเชียงใหม่อีกแห่งหนึง โครงการชลประทานแม่กวง
ได้ขอพั นธุ์ปลานําจืดจากประมงจังหวัดเชียงใหม่ไปปล่อยในอ่างเก็บนํา
ตังแต่ปลาย พ.ศ. ๒๕๓๖ ปลาทีนําไปปล่อย ได้แก่ ปลาบึก ปลาสวาย
ปลาเทโพ ปลาตะเพี ยนขาว ปลานิล ปลาไน ปลายีสก เปนต้น ปลาเหล่านี
นอกจากจะเปนอาหารทีมีคุณค่าสํ าหรับชาวบ้านในท้องทีนันแล้วราษฎร
ยังได้ทําการประมงเปนอาชีพเสริม ซึงเปนการเพิ มรายได้แก่ครอบครัว
อีกทางหนึง และเพื อส่ งเสริมกิจกรรมด้านการประมงโครงการชลประ
ทานแม่กวง ได้ประสานงานกับประมงจังหวัดเพื อปล่อยปลาดังกล่าวใน
อ่างเก็บนําห้วยเกียง ห้วยฮั ก ห้วยโจ้ และห้วยวังธาร เพื อให้ราษฎรใน
หมู่บ้านจัดสรรได้รับประโยชน์อีกด้วย

อ่างเก็บนําแม่กวงอุดมธาราตังอยู่ในท้องทีอําเภอ
ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ
๒๓ กิโลเมตร การเดินทาง ผู้สนใจจะสามารถเดินทางไปตามเส้ น
ทางหลวงแผ่นดิน ๑๐๑๙ สายเชียงใหม่-เชียงรายประมาณ
กิโลเมตรที ๑๗+๐๕๐ จะถึงทางแยกซ้ายมือเข้าโครงการ จากนัน
เดินทางต่อไป ตามถนนลาดยางข้างคลองส่ งนําสายใหญ่ฝงซ้าย
อีกระมาณ ๖ กิโลเมตรจึงถึงจุดหมายบริเวณอ่างเก็บนําเปนสถาน
ทีท่องเทียวทีมีนักท่องเทียวจากทีต่างๆสนใจไปเทียวพักผ่อนทุก
คนจะพอใจกับการได้สัมผัสและเพลิดเพลินกับความงามของ
ธรรมชาติขุนเขาน้อยใหญ่ทีปกคลุมด้วยปาไม้เขียวขจีท้องฟาสี
ครามสดใส อากาศบริสุทธิ สายลมเย็นทีพัดผ่านผืนนํากว้างใหญ่
ทีนิงสงบ เปนทีเล่นกีฬาทางนําและล่องเรือในบริเวณอ่างเก็บนํา
ซึงเปนสถานทีท่องเทียวและพักผ่อนหย่อนใจทีสํ าคัญของจังหวัด
เชียงใหม่

การก่อสร้างโครงการชลประทานแม่กวง เปนการพัฒนาเพือให้ประชากร
ในเขตโครงการมีชีวิตทีดีขึนประชากรทีอาศัยในเขตโครงการชลประทานทีได้รับ
จากอ่างเก็บนําแม่กวงอุดมธารา มีทังสิ น ๒๕,๐๐๐ ครอบครัว หรือเปนประชากร
๑๔๕,๐๐๐ คน ราษฏรเหล่านีเปนเกษตรกรประมาณ ๘๕,๐๐๐ คน ซึงจะมีรายได้
เพิมขึนเปนการช่วยยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจและสั งคมของท้องถินปจจุบันงาน
โครงการชลประทานแม่กวง ได้เสร็จสิ นลงแล้วการใช้ประโยชน์จากโครงการ
กําลังเริมต้นขึน กรมชลประทานจะติดตามตรวจสอบการเปลียนแปลงคุณภาพสิ ง
แวดล้อมของโครงการนีต่อไปโดยตลอดทุกด้าน เพือรวบรวมไว้ใช้ศึกษาเปนข้อมูล
สํ าหรับการพิจารณากําหนดแนวทางการพัฒนาแหล่งนําแหล่งอืนๆต่อไปในอนาคต

BENEFITS

After the project, the Mae Kuang lrrigation Project brings great benefits
as follows:

Irrigation

The tatal irrigated area in the wet season is 175,000 rai (28,000 ha.) :
100,250 rai (16,040 ha.) new cuitivated area and 74,750 rai (11,960 ha.)
existing area in the dry season, the irrigated area of 87,500 rai (14,000 ha.)
is for upland and vegetable crops, namely, beans, soy bean, chill,tobacco and
other rotation crops including fiuit crops such as lychee, longan and mangoes.

Flood Mitigation

Before the Project, the areas on both banks of the Mae Kuang and Mae Ping
rivers from Lamphun Province to the seat of Chiang Mai Province were
seriously flooded, causing large scale of damages to local people. After the
Project, the reservoir areas of 569 km.2 are efficiently mitigate the flood
hazards in downstream areas.

Water Works and Domestic Consumption

The Mae Kuang Reservoir also server as a raw water source for domestic consumption. It is able to supply water for water
works in Doi Saket, San Sai, and San Kamphaeng Districts of Lamphun Province at 1.62 mcm./year and for industrial usage in
the industrial estate of Lamphun Province at the amount of 3.55 mcm./year. It will also supply raw water to the Chiang Mai
Provincial Water Works at not less than 10 mcm./year in the near future.

Fisheries

Being a large fresh water lake,the Mae Kuang Reservoir becomes one of the
most important aquaculture and propagation grounds. At the end of B.E.2536
(1993). The Royal Irrigation Department with an assistance from the Chiang Mai
Provincial Fisheries of Mekong Giant Catfish, Catfish, Black Ear Catfish , Thai
Silver Carp , Nile Tilapia, Common Carp etc. into the reservoir. These fishes not
only serve as a source of nutrition for the local people but also increase their
income. Moreover , fingerings of the some kinds were also released into the
reservoirs in the Huai Cho, and Huai Wang Than Irrigation Projects for the
benefits of the people in the nearby housing project areas.

Tourism

After the construction of the dam at the end of 1991, the
reservoir with its surface area of 12 km.2 with 263 mcm.
storage capacity,becomes a new attractive touring spot and
recreation area.
The scenic beauty of the reservoir , embressed by mountains
of verdant and thick forests together with its favarable
location of 23 km. from Chiang Mai Township and convenient
Highway 1019 (Chiang Mai-Chiang Rai), is able to draw people
near and far to relax from dawn to dark.

In conclusion,the Mae Kuang Irrigation Projects is one of the RID projects estabilshed with an aim to Improve the living
standard of the people in its command area. It is expected that 25,000 families or 145,000 people , of which 85,000 are
famers,are able to earn higher income , resulting in the better economic and social standard of living in this area. Despite the
completion of the project and satisfactory benefits, the Royal Irrigation Department will continue with its duty in monitoring
the dam performance as well as observing environmental changes in the area. The data obtained from this project will be
served for future water resources development plannings.

