คำกรำบบังคมทูลของนำยกรัฐมนตรี
ในโอกำสพระบำทสมเด็จพระเจ้ ำอยู่หัวเสด็จพระรำชดำเนินทรงเปิ ดเขื่อนแม่ กวงอุดมธำรำ
โครงกำรชลประทำนแม่ กวงอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
9 กุมภำพันธ์ 2540
ขอเดชะ ฝ่ าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พร้อมด้วยข้าราชการและบรรดาผูเ้ ข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอยู่ ณ ที่น้ ี ต่างรู ้สึก
ชื่นชมโสมนัสปี ติยนิ ดีเป็ นล้นพ้นที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท เสด็จพระราชดาเนินมาทรงเปิ ดเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
ซึ่งเป็ นโครงการเขื่อนเก็บกักน้ าขนาดใหญ่อนั เนื่ องมาจากพระราชดาริ ในวันนี้
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบบังคมทูลถึงความเป็ นมา วัตถุประสงค์
และรายละเอียดในการก่อสร้างเขื่อนแม่กวงอุดมธารา โดยย่อดังนี้
การวางแผนพัฒนางานชลประทานในลุ่มน้ าแม่กวง ได้ริเริ่ มมาตั้งแต่ พ.ศ.2472 โดยได้ก่อสร้างฝาย
ผาแตกขึ้นที่ดอยลอง บ้านผาแตก เมื่อ พ.ศ. 2478 ต่อมากรมชลประทานได้ก่อสร้างฝายหิ นทิ้งบริ เวณจุดที่ต่ากว่าฝายผา
แตกลงมา 1 กิโลเมตร โดยใช้เหมืองส่ งน้ าของราษฎรเป็ นระบบส่ งน้ า แต่เมื่อเกิดอุทกภัยฝายได้ชารุ ดเสี ยหาย กรม
ชลประทานจึงได้ปรับปรุ งฝายใหม่สามารถส่ งน้ าให้แก่พ้นื ที่เพาะปลูกได้ 72,750 ไร่ และใน พ.ศ.2500 กรม
ชลประทานได้สารวจข้อมูลเกี่ยวกับสภาพลุ่มน้ าแม่กวง เพื่อการศึกษาพัฒนาลุ่มน้ าแม่กวง ให้ได้ประโยชน์สูงสุ ด
ต่อไป
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2519 ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้เสด็จพระราชดาเนินทอดพระเนตรบริ เวณที่
จะก่อสร้างเขื่อนแม่กวงอุดมธาราแห่งนี้ ได้พระราชทานพระราชดาริ ให้กรมชลประทานศึกษา การพัฒนาลาน้ าสาขา
ของลาน้ าแม่กวง และจัดหาที่ดินทากินใหม่แก่ราษฎร ซึ่งพื้นที่ทากินดังกล่าวจะถูกน้ าท่วมหลังการก่อสร้างเขื่อน
คณะรัฐมนตรี ได้อนุมตั ิให้กรมชลประทานเริ่ มงานเบื้องต้น เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2519 กรม
ชลประทานจึงได้ขอความช่วยเหลือกูเ้ งินจากรัฐบาลญี่ปุ่นในการศึกษาโครงการออกแบบและก่อสร้าง และต่อมา
คณะรัฐมนตรี ได้อนุมตั ิให้กรมชลประทานก่อสร้างเขื่อนแม่กวงอุดมธาราเมื่อ พ.ศ.2529 งานก่อสร้างตัวเขื่อนและ
อาคารประกอบจึงได้เริ่ มขึ้นเมื่อ พ.ศ.2531 และเสร็ จสมบูรณ์ท้ งั โครงการใน พ.ศ.2536
โครงการนี้ประกอบด้วยตัวเขื่อนและอาคารประกอบ ระบบส่ งน้ าและการจัดสรรพื้นที่ให้ราษฎรที่
อพยพออกจากอ่างเก็บน้ า
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา เป็ นเขื่อนดินถมบดอัดแน่น สู ง 68 เมตร สันเขื่อนยาว 610 เมตร สร้างปิ ดกั้นลา
น้ าแม่กวง นอกจากนั้นยังได้ก่อสร้างเขื่อนดินปิ ดช่องเขาขาดด้านฝั่งขวาสู ง 42 เมตร สันเขื่อนยาว 640 เมตร และเขื่อน

ดินปิ ดช่องเขาขาดด้านฝั่งซ้ายอีกแห่งหนึ่งสู ง 54 เมตร สันเขื่อนยาว 655 เมตร สามารถเก็บกักน้ าในอ่างเก็บน้ าด้าน
เหนือเขื่อนได้ประมาณ 263 ล้านลูกบาศก์เมตร
นอกจากนั้น ยังก่อสร้างอาคารประกอบที่สาคัญ ได้แก่
อาคารระบายน้ าล้น เป็ นอาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็กทาหน้าที่ ระบายน้ าส่ วนที่เกินระดับน้ าเก็บกักลงสู่
ลาน้ าเดิมตัวอาคารมีลกั ษณะเป็ นฝาย มีสันทางระบายน้ าล้นยาว 150 เมตร สามารถระบายน้ าได้สูงสุ ด 1,470 ลูกบาศก์
เมตรต่อวินาที
อุโมงค์ระบายน้ าลงลาน้ าเดิม เป็ นอุโมงค์คอนกรี ตเสริ มเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.20 เมตร
ระบายน้ าได้สูงสู ด 12 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
ท่อส่ งน้ าเข้าคลองส่ งน้ าสายใหญ่ฝั่งขวา เป็ นท่อคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร
ส่ งน้ าเข้าคลองส่ งน้ าได้ 2.90 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
ท่อส่ งน้ าเข้าคลองส่ งน้ าสายใหญ่ฝั่งซ้าย เป็ นท่อคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.80
เมตร สามารถส่ งน้ าเข้าคลองส่ งน้ าได้ 12.80 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
งานระบบส่ งน้ า ได้ก่อสร้างคลองสายใหญ่ฝั่งขวาและฝั่งซ้ายและคลองสายซอยรวมความยาว 292
กิโลเมตรพร้อมทั้งอาคารในคลองส่ งน้ ารวม 1,772 แห่ง ส่ งน้ าให้พ้นื ที่เพาะปลูก 33 ตาบล ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และ
ลาพูนประมาณ 175,000 ไร่ และได้สร้างถนนตามคันคลองทุกสายเพื่อใช้เป็ นเส้นทางลาเลียงผลผลิตจากไร่ ออกสู่ตลาด
งานจัดสรรพื้นที่ให้ราษฎรที่อพยพจากเขตน้ าท่วม ได้จดั สรรที่ดินให้ราษฎรถูกเขตน้ าท่วมจานวน
309 ครอบครัวไปอยูใ่ นพื้นที่ทากินแห่งใหม่ในเขตป่ าสันทรายรวม 5,000 ไร่ โดยจัดที่ทากินให้ครอบครัวละ 7 ไร่ และ
จัดสร้างสิ่ งสาธารณูปโภคที่จาเป็ น เช่น วัด โรงเรี ยน สถานีอนามัย ตลาด และจัดหาแหล่งน้ าเพื่อใช้ในการอุปโภคบริ โภคและการเกษตร โดยการสร้างอ่างเก็บน้ าขนาดเล็กจานวน 3 แห่ง
ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการนี้คือ สามารถส่ งน้ าให้พ้นื ที่ 175,000 ไร่ ในฤดูฝน และ 87,500 ไร่ ใน
ฤดูแล้ง ช่วยบรรเทาอุทกภัย เป็ นแหล่งบารุ งพันธุ์สัตว์น้ า และเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม
สาหรับงบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างประกอบด้วยเงินกูข้ องรัฐบาลญี่ปุ่น เป็ นเงิน 1,478.50 ล้าน
บาท และงบประมาณไทยสมทบอีกจานวน 1,611.50 ล้านบาท รวมงบประมาณที่ใช้สาหรับโครงการชลประทานแม่
กวงอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ท้ งั สิ้ น 3,090 ล้านบาท
บัดนี้ การก่อสร้างเขื่อนแม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยระบบส่ งน้ าได้ดาเนิ นการเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว
สามารถเก็บกักน้ าและส่ งน้ าให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ได้แล้ว ในโอกาสอันเป็ นมหามงคลอุดมฤกษ์น้ ี ข้าพระพุทธเจ้า
ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบบังคมทูลพระกรุ ณาอัญเชิญใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงเปิ ดเขื่อนแม่กวง
อุดมธาราแห่งนี้เพื่อเป็ นสิ ริสวัสดิ์พิพฒั นมงคลแก่โครงการ และเพื่ออานวยประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์สืบไปชัว่
กาลนาน
ด้วยเกล้ำด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

