เขื่อนแม่ กวงอุดมธารา (Mae Kuang Udomthara Dam)
โครงการส่ งนา้ และบารุงรั กษาแม่ กวง (Mae Kuang Operation and Maintenance Project)
ความเป็ นมาของโครงการ
ลำน ้ำแม่กวง เป็ นลำน ้ำสำขำใหญ่สำขำหนึ่งของลำน ้ำปิ ง มีต้นน ้ำอยู่ที่บริเวณเทือกเขำใน
ท้ องที่อำเภอดอยสะเก็ด
ซึง่ อยู่ทำงทิศตะวันออกของจังหวัดเชียงใหม่ติดต่อกับจังหวัดเชียงรำย
ลำน ้ำนี ้ไหลผ่ำนท้ องที่อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอสันทรำย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ และ
อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ไหลลงสูแ่ ม่น ้ำปิ งที่บ้ำนสบทำ อำเภอป่ ำซำง จังหวัดลำพูน มีควำม
ยำวจำกต้ นน ้ำถึงลำน ้ำแม่ปิง 115 กม. ในกรณีเกิดมีพำยุดีเปรสชัน่ ในบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ จะ
ทำให้ น ้ำในลำน ้ำต่ำงๆ ซึง่ เป็ นสำขำของลำน ้ำปิ งไหลลงสูล่ ำน ้ำปิ ง อย่ำงรวดเร็วแต่เนื่องจำกลำน ้ำ
แม่กวงนี ้มีควำมลำดชันมำกจึงทำให้ น ้ำในลำน ้ำแม่กวงไหลท่วมพื ้นที่ทงสองฝั
ั้
่งของลำน ้ำแม่กวง
ไปยังบริเวณจุดบรรจบที่บ้ำนสบทำ และไหลตัดผ่ำนลำน ้ำแม่ปิง จึงมีผลทำให้ น ้ำในลำน ้ำแม่ปิง
เอ่อท่วมท้ นบริเวณพื ้นที่ทงสองฝั
ั้
่งของลำน ้ำแม่ปิงในจังหวัดลำพูน จนกระทัง่ ถึงตัวเมืองเชียงใหม่
ทำให้ พื ้นที่เพำะปลูกของรำษฎรในบริเวณดังกล่ำวได้ รับควำมเสียหำยเกือบทุกปี
กำรพัฒนำงำนชลประทำนในลุม่ น ้ำแม่กวง เริ่มขึ ้นตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2472 เมื่อสมัยก่อน
เปลี่ยนแปลงกำรปกครอง พระองค์เจ้ ำบวรเดชผู้สำเร็จรำชกำรแทนพระองค์ทรงมีควำมดำริ ที่จะ
ทดน ้ำจำกลำน ้ำแม่กวง เพื่อส่งไปช่วยเหลือกำรเพำะปลูกในเขตพื ้นที่รำบบริเวณฝั่งซ้ ำยของลำน ้ำ
แม่กวง ในเขตท้ องที่อำเภอดอยสะเก็ดและอำเภอสันกำแพง โดยสร้ ำงฝำยทดน ้ำขึ ้นพร้ อมทังขุ
้ ด
คลองส่งน ้ำเพื่อกระจำยน ้ำให้ พื ้นที่รำบดังกล่ำว โดยตังประมำณกำรไว้
้
เป็ นเงิน 8 ล้ ำนบำท แต่
โครงกำรก็เลิกล้ มไป เพรำะขณะนันงบประมำณของประเทศไทยมี
้
เพียงปี ละประมำณ 6 ล้ ำนบำท
เท่ำนัน้
ต่อมำปี พ.ศ. 2478 เจ้ ำรำชภำคีนยั ได้ ลงทุนส่วนตัวสร้ ำงฝำยชัว่ ครำว กันล
้ ำน ้ำแม่กวง
ขึ ้นที่บริเวณหมู่บ้ำนผำแตก ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พร้ อมขุดคลอง
ส่งน ้ำช่วยเหลือพื ้นที่เพำะปลูกได้ 1,012 ไร่ แต่เนื่องจำกกำรไหลงของน ้ำในฤดูฝนรุนแรงมำก จึง
ทำให้ ฝำยพังทุกปี ต้ องเสียค่ำใช้ จ่ำยในกำรซ่อมแซมสูงมำกเกินกว่ำที่จะรับภำระไว้ ได้ เจ้ ำรำชภำคี
นัยจึงต้ องกำรขำยกรรมสิทธิ์ให้ แก่กรมชลประทำน เพื่อจัดหำงบประมำณปรับปรุ งและซ่อมแซม
ต่อไป ซึง่ กรมชลประทำนก็ได้ ทำกำรสำรวจหำข้ อมูลเพื่อพิจำรณำ จึงได้ พบเห็นว่ำจุดที่สร้ ำงฝำยนี ้
อยู่ลกึ เกินไปถึงแม้ จะปรับปรุงก็สำมำรถขยำยพื ้นที่เพำะปลูกได้ อีกเพียง 510 ไร่ เท่ำนัน้ ไม่
สำมำรถขยำยพื ้นที่เพำะปลูกได้ ตำมที่ต้องกำรจึงไม่ตกลงซื ้อกรรมสิทธิ์นี ้ จนในที่สดุ เจ้ ำรำชภำคีนยั

ไม่สำมำรถรับภำระในกำรซ่อมแซมฝำยที่พงั ทุกปี ได้ จึงยกกรรมสิทธิ์โครงกำรชลประทำนผำแตกนี ้
ให้ แก่กรมชลประทำน เพื่อปรับปรุงเป็ นฝำยถำวรต่อไป
ในปี พ.ศ. 2488 กรมชลประทำนได้ เริ่มสำรวจรำยละเอียดอีกครัง้ และได้ กำหนดจุดที่
ก่อสร้ ำงตัวฝำยทดน ้ำขึ ้นใหม่ ให้ อยู่ใต้ จำกฝำยผำแตกเดิมประมำณ 2 กม. และวำงแนวคลองส่ง
น ้ำใหม่ให้ ถูกต้ องตำมหลักวิชำกำร โดยใช้ แนวเดิมประมำณ 4 กม. เริ่มทำกำรก่อสร้ ำงเมื่อปี
พ.ศ. 2490 ตัวฝำยเป็ นฝำยกึ่งถำวรแบบหินทิ ้ง โครงยึดเป็ นเสำไม้ เนื ้อแข็ง มีควำมสูง 3.50 เมตร
กำหนดระดับสันฝำยที่ระดับ +337.00 (รทก.) ยำว 80.00 เมตร พร้ อมทังขุ
้ ดคลองส่งน ้ำ สำมำรถ
ส่งน ้ำช่วยเหลือพื ้นที่เพำะปลูกในพื ้นที่อำเภอดอยสะเก็ด และอำเภอสันกำแพง รวมพื ้นที่ 25,000
ไร่ งบประมำณค่ำใช้ จ่ำยในกำรก่อสร้ ำงนี ้ รำษฎรยินยอมออกค่ำใช้ จ่ำยสมทบให้ ไร่ละ 35 บำท
ซึง่ รวมกับงบประมำณของกรมชลประทำนแล้ วเป็ นค่ำใช้ จ่ำยทังสิ
้ ้น 6,778,000 บำท ในปัจจุบนั
ชำวบ้ ำนก็ยงั เรียกชื่อคลองสำยนี ้ตำมชื่อเดิมว่ำ คลองผำแตก สำหรับน ้ำส่วนหนึ่งจำกประตูระบำย
ปำกคลอง ยังสำมำรถส่งให้ กบั คลองของชำวบ้ ำนที่ใช้ กนั อยู่เดิมอีก 2 สำย คือคลองเกำะมะตัน
และคลองเมืองวะ ซึง่ เป็ นคลองรับน ้ำจำกฝำยเดิมของรำษฎรที่สร้ ำงไว้ ทำให้ สำมำรถส่งน ้ำให้ พื ้นที่
เพำะปลูกรวมทังโครงกำรจ
้
ำนวน 60,000 ไร่
เนื่องจำกฝำยเดิมที่สร้ ำงไม่มีสถิติปริมำณน ้ำที่แน่นอน และกำรออกแบบฝำยหินทิ ้งมี
ควำมยำวเพียง 80 เมตร ปี ใดที่มีน ้ำมำกเช่นปี 2499 ปริมำณน ้ำมำกถึง 595 ลบ.ม./วินำที ทำ
ให้ ฝำยเสียหำยมำก ดังนันในปี
้
2500 กรมชลประทำนจึงได้ ปรับปรุงฝำยใหม่ โดยเทคอนกรีต
ผสมหินใหญ่ทบั หน้ ำหินทิ ้งเดิม และขยำยตัวฝำยจำกยำว 80 เมตร เป็ น 120 เมตร พร้ อม
ปรับปรุงอำคำรประกอบต่ำงๆ ตำมแนวคลอง เช่น สร้ ำงอำคำรรับน ้ำเข้ ำคลอง, ท่อส่งน ้ำเข้ ำนำ
อำคำรอัดน ้ำ และประตูระบำยต่ำงๆ เพื่อส่งน ้ำได้ ทวั่ ถึงในพื ้นที่ดอนอีกบำงส่วน ซึง่ รวมแล้ วเป็ น
พื ้นที่ 74,750 ไร่
ในปี 2516 ได้ เกิดดีเปรสชัน่ ซ ้ำซ้ อนระยะใกล้ ชิดกันมำกในบริเวณลุม่ น ้ำแม่ปิงเกิดสภำพ
น ้ำท่วมอย่ำงหนัก ทำให้ ฝำยและอำคำรชลประทำนในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน
หลำยแห่งเสียหำย เช่น ฝำยแม่แตง และฝำยแม่กวง สำหรับฝำยแม่กวงเสียหำยมำกที่บริเวณคัน
ดินตลิ่งฝั่งขวำ ต้ องทำกำรซ่อมแซมเป็ นกำรด่วน ดังนัน้ กรมชลประทำน จึงได้ เริ่มสำรวจข้ อมูล
ต่ำงๆ เกี่ยวกับสภำพของลำน ้ำ เพื่อพิจำรณำกำรพัฒนำต้ นน ้ำนี ้ต่อไป
จนกระทัง่ วันที่ 4 มีนำคม พ.ศ. 2519 พระบำทสมเด็จพระเจ้ ำอยู่หวั ได้ เสด็จพระรำช
ดำเนินเพื่อทรงเยี่ยมรำษฎรในท้ องที่อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้ มีพระรำชดำริให้ กรม
ชลประทำนรับดำเนินกำรพัฒนำลำน ้ำแม่กวง โดยกำรสร้ ำงเขื่อนปิ ดกันล
้ ำน ้ำ เพื่อจะได้ เก็บน ้ำที่มี
เกินควำมต้ องกำรในฤดูฝนไว้
สำหรับให้ รำษฎรทำกำรเพำะปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิตในฤดูแล้ ง

เนื่องจำกรำษฎรมีสิทธิ์ถือครองที่ทำกินน้ อยอยู่แล้ ว
ซึง่ จะเป็ นกำรบรรเทำควำมเดือดร้ อนให้ แก่
รำษฎรตลอดจนบรรเทำอุทกภัยในบริเวณพื ้นที่ลมุ่ น ้ำแม่กวงและน ้ำแม่ปิงด้ วย
ดังนันกรม
้
ชลประทำนจึงได้ ดำเนินกำรขออนุมตั ิต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อเปิ ดกำรก่อสร้ ำงโครงกำรแม่กวงขึ ้น
บริเวณเหนือฝำยแม่กวงเดิมประมำณ 1 กม. และคณะรัฐมนตรีเห็นชอบอนุมตั ิให้ กรมชลประทำน
ดำเนินกำรก่อสร้ ำงเบื ้องต้ นได้ เมื่อวันที่ 27 กรกฎำคม 2519 และเริ่มกำรสำรวจ ออกแบบ และ
ก่อสร้ ำงเบื ้องต้ นในปี ถดั มำ ทังนี
้ ้ได้ ขอควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำลญี่ปนุ่ ในกำรศึกษำควำมเหมำะสม
ของโครงกำรเพื่อขอใช้ เงินกู้จำกต่ำงประเทศ ซึง่ คณะรัฐมนตรีอนุมตั ิให้ ได้ เงินกู้ของรัฐบำลญี่ปนุ่
รวมทังสิ
้ ้น 4 สัญญำในระหว่ำงปี พ.ศ.2525 ถึงปี พ.ศ. 2530 รวมเงินกู้ที่ใช้ ในกำรก่อสร้ ำง 7,003.5
ล้ ำนเยน

สรุ ปลาดับขัน้ ของการดาเนินการก่ อสร้ างโครงการ
ปี 2520 กรมชลประทำนเริ่มสำรวจ ออกแบบ และก่อสร้ ำงงำนเบื ้องต้ น
ปี 2521 เริ่มก่อสร้ ำงเขื่อนแม่กวงฝั่งซ้ ำย พร้ อมทังก่
้ อสร้ ำงที่อพยพรำษฎร 309 ครอบครัว
ออกจำกเขตน ้ำท่วม
ปี 2524 รัฐบำลไทย โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ ขอควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล
ญี่ปนุ่ ให้ สง่ คณะผู้เชี่ยวชำญ (JICA) มำทำรำยงำนควำมเหมำะสมของโครงกำรพัฒนำกำรเกษตร
ชลประทำนแม่กวง กำรศึกษำได้ เสร็จเมื่อเดือนกุมภำพันธ์ 2525
วันที่ 16 กรกฎำคม 2525 รัฐบำลไทยได้ ลงนำมกู้เงิน OECF ,LOAN TIX–7 งวดที่ 9
จำนวน 430 ล้ ำนเยน เพื่อจ้ ำงบริษัทที่ปรึกษำสำหรับสำรวจและออกแบบ
วันที่ 4 พฤษภำคม 2527 กรมชลประทำนได้ ลงนำมในสัญญำว่ำจ้ ำง บริ ษัทที่ปรึกษำ The
Joint Venture of Sanyu Consultants Inc.(Japan) and TEAM Consulting Engineers Co.,
Ltd.(Thailand) เข้ ำมำทำงำนสำรวจและออกแบบ เขื่อนใหญ่ เขื่อนฝั่งขวำและคลองส่งน ้ำ และ
เตรียมเอกสำรในกำรประกวดรำคำพร้ อมทำกำรตรวจสอบและแก้ ไขแบบเขื่อนฝั่งซ้ ำย โดยใช้ เงินกู้
OECF , LOAN TIX-7 งวดที่ 9
วันที่ 19 มิถุนำยน 2527 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมตั ิให้ กรมชลประทำน
ดำเนินกำรโครงกำรชลประทำนแม่กวงต่อไปได้ โดยใช้ เงินกู้ของรัฐบำลญี่ปนุ่
วันที่ 11 กันยำยน 2527 คณะรัฐมนตรีลงมติอนุมตั ิให้ ก้ เู งิน OECF, LOAN TXI-7 งวดที่ 11
จำกรัฐบำลญี่ปนุ่ จำนวน 2,300 ล้ ำนเยน เพื่อนำไปจัดซื ้อเครื่องจักร-เครื่ องมือมำดำเนินกำรก่อสร้ ำง

ในส่วนที่โครงกำรฯดำเนินกำรเอง และจ้ ำงบริษัทที่ปรึกษำโดยให้ กระทรวงกำรคลังพิจำรณำบรรจุ
โครงกำรฯ ไว้ ในรำยกำรเงินกู้รัฐบำลญี่ปนงวดที
ุ่
่ 12 และ 13 ด้ วย
วันที่ 4 ตุลำคม 2528 รัฐบำลไทยได้ ลงนำมกู้เงิน OECF, LOAN TXII-P8 งวดที่ 12 จำนวน
9,197 ล้ ำนเยน เพื่อนำไปก่อสร้ ำงตัวเขื่อนใหญ่และเขื่อนฝั่งขวำ และจ้ ำงบริ ษัทที่ปรึ กษำ
วันที่ 24 ธันวำคม 2528 คณะรัฐมนตรี ได้ มีมติให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทบทวน
ผลประโยชน์ของโครงกำรฯ ในด้ ำนเศรษฐกิจ
วันที่ 27 พฤษภำคม 2529 คณะรัฐมนตรีได้ มีมติอนุมตั ิเห็นชอบด้ วยกับผลกำรพิจำรณำ
ทบทวนโครงกำรฯ และให้ ดำเนินกำรก่อสร้ ำงต่อไปได้
วันที่ 30 กันยำยน 2529 กรมชลประทำนได้ ลงนำมในสัญญำจ้ ำงกลุม่ บริ ษัทที่ปรึกษำ
Sanyu Consultants Inc. และ Team Consulting Engineers Co. Ltd. เพื่อทำหน้ ำที่ให้ คำปรึกษำ
แนะนำสำหรับงำนก่อสร้ ำงเขื่อนฝั่งซ้ ำย (โครงกำรพัฒนำเกษตรชลประทำนแม่กวง ระยะที่ 1) โดย
ใช้ เงินจำนวน 1,860,000 บำท กับอีก 109,710,000 เยน
วันที่ 16 มีนำคม 2530 ประกำศประกวดรำคำจ้ ำงเหมำก่อสร้ ำงเขื่อนและอำคำรประกอบ
(MKP-TXII-P8)
วันที่ 21 กันยำยน 2530 ลงนำมสัญญำเงินกู้ OECF, LOAN TXIII-8 งวดที่ 13 ในวงเงิน
2,805 ล้ ำนเยน เพื่อใช้ ก่อสร้ ำงงำนระบบส่งน ้ำฝั่งซ้ ำย และจ้ ำงบริษัทที่ปรึ กษำ
วันที่ 29 กันยำยน 2530 เซ็นสัญญำงำนจ้ ำงเหมำสัญญำที่ MKP-TXII-P8 ก่อสร้ ำงเขื่อน
ใหญ่ เขื่อนฝั่งขวำและอำคำรประกอบ โดยบริษัท ไชน่ำ เสตท คอนสตรัคชัน่ เอนยิเนียริ่ ง จำกัด
วันที่ 30 กันยำยน 2530 เซ็นสัญญำว่ำจ้ ำงบริษัทที่ปรึกษำ NIPPON KOEI CO., LTD.
SOUTHEAST ASIA TECHNOLOGY CO.,LTD. ASIAN ENGINEERING CONSULTANTS
CORP.,LTD. A&R CONSULTANTS CO., LTD. เพื่อให้ คำแนะนำและเป็ นที่ปรึกษำงำนจ้ ำงเหมำ
ก่อสร้ ำงเขื่อนใหญ่ เขื่อนฝั่งขวำและอำคำรประกอบ โดยใช้ เงินกู้ OECF, LOAN TXII-P8 งวดที่ 12
ปี 2531 ดำเนินกำรก่อสร้ ำงเขื่อนฝั่งซ้ ำยต่อ พร้ อมเริ่ มก่อสร้ ำงระบบส่งน ้ำฝั่งขวำและฝั่ง
ซ้ ำยส่วนที่ดำเนินกำรก่อสร้ ำงเอง
เดือนมิถุนำยน 2532 ได้ ทำกำรสำรวจออกแบบอ่ำงเก็บน ้ำห้ วยวังธำร เพื่อป้องกันอุทกภัย
ภำยในบริเวณหมู่บ้ำนวังธำร บ้ ำนตลำดใหม่ และบ้ ำนทุ่งมะหนิ่ว อ.ดอยสะเก็ด จ.เชี ยงใหม่ และยัง
ใช้ ในกำรเพำะปลูกในพื ้นที่ประมำณ 2,500 ไร่อีกด้ วย

วันที่ 7 สิงหำคม 2532 เซ็นสัญญำว่ำจ้ ำงบริ ษัทที่ปรึกษำ The Joint Venture of Sanyu
Consultants Inc. (Japan) and TEAM Consulting Engineers Co., Ltd. (Thailand) เพื่อให้
คำแนะนำและเป็ นที่ปรึกษำงำนจ้ ำงเหมำก่อสร้ ำงระบบส่งน ้ำฝั่งซ้ ำย โดยใช้ เงินกู้ OECF, TXIII-8
งวดที่ 13
วันที่ 14 กันยำยน 2532 เซ็นสัญญำงำนจ้ ำงเหมำสัญญำที่ MKP-TXIII-8 ก่อสร้ ำงระบบส่ง
น ้ำฝั่งซ้ ำย โดย LODIGIANI S.P.A. – GIROLA S.P.A. Joint Venture ประเทศอิตำลี
เดือนตุลำคม 2533-กันยำยน 2534 ก่อสร้ ำงอ่ำงเก็บน ้ำห้ วยวังธำร ขนำดควำมจุ 800,000
ลูกบำศก์เมตร เสร็จคิดเป็ นรำคำค่ำก่อสร้ ำงทังสิ
้ ้น 39,189,800 บำท
วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2534 งำนก่อสร้ ำงจ้ ำงเหมำสัญญำ MKP-TXII-P8 ซึง่ ได้ แก่งำน
ก่อสร้ ำงเขื่อนใหญ่ เขื่อนฝั่งขวำ อำคำรระบำยน ้ำล้ นเสร็จ ส่วนงำนก่อสร้ ำงเขื่อนฝั่งซ้ ำยซึง่ เป็ นงำนที่
โครงกำรทำกำรก่อสร้ ำงเองก็เสร็จพร้ อมกัน
วันที่ 17 ตุลำคม 2535 งำนก่อสร้ ำงจ้ ำงเหมำสัญญำที่ MKP-TXIII-P8 ซึง่ เป็ นงำนก่อสร้ ำง
ระบบส่งน ้ำฝั่งซ้ ำยเสร็จ งำนก่อสร้ ำงระบบส่งน ้ำฝั่งขวำ และระบบส่งน ้ำฝั่งซ้ ำยในส่วนที่ โครงกำร
ดำเนินกำรเอง (ตังแต่
้ กม.0+000 ถึง กม.6+000) เสร็จพร้ อมกัน
ปี 2535-2536 โครงกำรฯ ได้ ทำกำรก่อสร้ ำงศำลำอเนกประสงค์ ปรับปรุงถนนภำยใน
บริเวณหัวงำน รำดยำงถนนเชื่อมระหว่ำงเขื่อนใหญ่กบั เขื่อนฝั่งซ้ ำย และโครงกำรได้ ก่อสร้ ำงแล้ ว
เสร็จในปี 2536
18 กุมภำพันธ์ 2538 พระบำทสมเด็จพระเจ้ ำอยู่หวั ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ ำฯ พระรำชทำน
ชื่อเขื่อนแม่กวง ให้ กบั กรมชลประทำนตำมที่ได้ กรำบบังคมทูลพระกรุณำขอพระรำชทำนชื่อ ว่ำ
“เขื่อนแม่กวงอุดมธำรำ”
9 กุมภำพันธ์ 2540 พระบำทสมเด็จพระเจ้ ำอยู่หวั และสมเด็จพระนำงเจ้ ำฯ
พระบรมรำชินีนำถ เสด็จพระรำชดำเนินโครงกำรส่งน ้ำและบำรุงรักษำแม่กวง และทรงประกอบพิธี
เปิ ดเขื่อนแม่กวงอุดมธำรำ

วัตถุประสงค์ ของโครงการ
เพื่อพัฒนำลุม่ น ้ำแม่กวงให้ มีน ้ำพอเพียงสำหรับส่งให้ พื ้นที่กำรเพำะปลูก ในเขตอำเภอดอย
สะเก็ด , อำเภอสันทรำย, อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอบ้ ำนธิ อำเภอเมือง จังหวัด
ลำพูน อีกทังเพื
้ ่อกำรอุปโภคบริโภค และบรรเทำอุทกภัยในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน

