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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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13 มิถุนายน วันสถาปนากรมชลประทาน
      
 งานชลประทาน เริ่มขึ้นอย่างจริงจังในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการ

ขุดลอกคลองและขุดคลองขึ้นใหม่ในบริเวณ ทุ่งราบภาคกลางจ�านวนมาก ด�าเนินการโดยเอกชน คือ

บริษัทขุดคลองแลคูนาสยาม Siam Canals, Lands and Irrigation Company) ได้รับพระบรมราชานุ

ญาต เมื่อ พ.ศ. 2431 เริ่มขุดคลองเมื่อพ.ศ. 2433 มีระยะเวลาด�าเนินการ ตามสัมปทาน 25 ปี โครงการ

ประกอบด้วยการ ก่อสร้างระบบคลอง ในบริเวณพื้นที่ราบฝั่งตะวันออกของแม่น�้าเจ้าพระยา เขต

จังหวัดปทุมธานี ที่เรียกว่า ทุ่งรังสิต โดยขุดคลองสายใหญ่ เชื่อมระหว่างแม่น�้าเจ้าพระยา ตรงไปยัง

แม่น�้านครนายก พร้อมกับการสร้างประตูระบายน�้า ส�าหรับ ควบคุมการเก็บกักน�้าเพื่อการเพาะปลูก 

และสร้างประตู เรือสัญจรเพื่อการคมนาคมขนส่งทางน�้าตลอดทั้งปี                         
                                          

 ในพ.ศ. 2445 ได้ว่าจ้าง นายเย โฮมัน วันเดอร์ ไฮเด วิศวกร
ชลประทานชาวฮอลันดา มาด�าเนินงานชลประทานในประเทศไทย 
 และทรงแต่งตั้งให้ นายเย โฮมัน วันเดอร์ ไฮเด เข้ารับราชการ 
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2445 พร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้ง 
“กรมคลอง” และทรงแต่งตั้ง นาย เย โฮมัน วันเดอร์ ไฮเด เป็นเจ้ากรม
คลองคนแรก เพื่อท�าหน้าที่ดูแลท�านุบ�ารุงคลองต่างๆ ไม่ให้ตื้นเขิน 
 นาย เย โฮมัน วันเดอร์ ไฮเด ได้ท�ารายงานเสนอเห็นควรให้สร้าง
เขื่อนทดน�้าปิดกั้นแม่น�้าเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาท ต่อมาในรัชสมัยของ

 หลังจากที่บริ ษัทดังกล ่าวได ้ด�าเนินการมา

ประมาณ 10 ปี เจ้าพระยาเทเวศวงศ์วิวัฒน์ เสนาบดี

กระทรวงเกษตราธิการ ได้ไปตรวจราชการที่ทุ่งรังสิต 

เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2442 พบว่า ทุ่งรังสิต จ�าเป็น

ต้องได้รับการช่วยเหลือด้านการชลประทานเป็นการ

ด่วน จึงน�าความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอพระราชทานพระบรมราชานุ

ญาต จ้างนายช่างชลประทานชาวต่างประเทศมาศึกษา

พิจารณา และแก้ไขเรื่องการจัดหาน�้าในบริเวณทุ่งรังสิต

ให้ดีขึ้น พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง

เห็นชอบ และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดหา

วิศวกรผู้ช�านาญงานด้านการชลประทาน

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง ”กรมทดน�้า” ขึ้นแทน
กรมคลอง เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2457 และทรงแต่งตั้ง นายอาร์ ซี อาร์ วิล สัน เป็นเจ้ากรมทดน�้า รวม
ทั้งจัดสร้างโครงการชลประทาน ป่าสักใต้ โครงการสร้างเขื่อนทดน�้าขนาดใหญ่ คือ เขื่อนพระราม 6 ขึ้น
ที่ต�าบลท่าหลวง อ�าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกได้ประมาณ 
680,000ไร่ ซึ่งเป็นโครงการชลประทานขนาดใหญ่แห่งแรกในประเทศไทย 

 จนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชด�าริว่า หน้าที่ของกรมทดน�้า 
มิได้ปฏิบัติงานอยู่เฉพาะแต่การทดน�้าเพียงอย่างเดียว งานที่กรมทดน�้าปฏิบัติอยู่จริงในขณะนั้นมีทั้ง
การขุดคลอง การทดน�้า รวมทั้งการส่ง น�้าตามคลองต่าง ๆ อีกทั้งการสูบน�้าเพื่อช่วยเหลือการเพาะปลูก 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อจาก กรมทดน�้า เป็น กรมชลประทาน เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 
2470 โดยให้มีหน้าที่รับผิดชอบงานการขุดคลอง การทดน�้า การส่งน�้า และการสูบน�้าช่วยเหลือพื้นที่
เพาะปลูกอย่างทั่วถึง 

 ในสมัยรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงสนพระราชหฤทัยในการ
ศึกษาและพระ ราชทานแนวพระราชด�าริอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในการพัฒนาแหล่งน�้ามาตลอด เช่น 
โครงการอ่างเก็บน�้าเขาเต่า ที่อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อันเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน�้า อัน
เนื่องมาจากพระราชด�าริแห่งแรก ที่กรมชล ประทานก่อสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2506 ซึ่งในรัชกาลของ
พระองค์ได้ทรงมีพระราชด�าริให้กรมชลประทานด�าเนินงาน พัฒนาแหล่งน�้าทั่วประเทศมาแล้วประมาณ 
2,000 โครงการ
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ตามรอยพ่อ จากน�้าพระราชหฤทัยสู่สายน�้าหล่อเลี้ยงชีวิต
      
 รายการ ตามรอยพ่อ ตอน จากน�้าพระราชหฤทัยสู่สายน�้าหล่อเลี้ยงชีวิต 

ออกอากาศทางช่อง NBT เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 โดยมีนายประพนธ์ เครือ

ปาน ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล และนาย

เจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อ�านวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ ร่วมพูดคุยถึงพระราช

หฤทัยที่ทรงมอบให้เกษตรกรและประชาชนชาวไทย

                                            
                                          

 “ถ้าไม่ได้พระมหากรุณาธิคุณมองการไกลที่ว่า ชาวเชียงใหม่จะเกิดความทุกข์แค้นในเรื่องน�้าใน
อนาคต งั้นปี 59 นี่ถ้าไม่มีเขื่อนแม่งัด เราคงจะเดือดร้อนกันทุกย่อมหญ้า ตั้งแต่เชียงใหม่ยันไปถึงล�าพูน”

 บางช่วงบางตอนจากบทสัมภาษณ์ของนาย

ประพนธ์ เครือปาน ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้า

และบ�ารุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล จาก

รายการ ตามรอยพ่อ ตอน จากน�้าพระราชหฤทัยสู่

สายน�้าหล่อเลี้ยงชีวิต ที่ออกอากาศทางช่อง NBT 

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 

 ในรายการ ยังมีเรื่องราวถึงพระอัฉริยภาพรวมถึงพระราชหฤทัยที่ พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงสร้างเพื่อปวงชนชาวไทย และเรื่องราวประทับใจของ

ชาวบ้านที่ได้รับน�้าพระราชหฤทัยจากพระองค์ท่าน 

 ซึ่งสามารถ รับชมย้องหลังได้ทาง Youtube : https://youtu.be/06vR4wt0-_Q



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

วันที่ 14-15 มิถุนายน พ.ศ.2560
 ทางส�านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 โดยมอบหมายให้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้าง
อุโมงค์ส่งน�้าและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ โครงการเพิ่มปริมาณน�้าในอ่างเก็บน�้าเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จัด
โครงการฝึกอบรมเชิงวิชการ ครั้งที่ 3 และ 4 โดยได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารส�านักงาน โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาแม่
แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จากกรมชลประทานจากทุกภูมิภาคเข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้

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

           กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2560
 โครงการชลประทานเชียงใหม่ได้น�าเกษตรกรผู้ใช้น�้าในเขตพื้นที่โครงการประตูระบายน�้าแม่สอย เข้าเยี่ยมชมดูงาน 
ณ เขื่อนแม่งัด โดยมี นายประพนธ์ เครือปาน ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล เป็น
วิทยาการในการบรรยาย ด้านการบริหารจัดการน�้า ณ ห้องประชุมอาคารส�านักงาน โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาแม่
แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล



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

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

           กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

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

           กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



14  โครงการส่งน้ำ�และบำ�รุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล      โครงการส่งน้ำ�และบำ�รุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล    15

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

           กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2560

 นักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ได้เข้าเยี่ยมชมดูงาน เขื่อนแม่งัด และ
ได้เข้ารับฟังการบรรยายจาก นายประพนธ์ เครือปาน ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล 
ณ ห้องประชุมอาคารส�านักงาน โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล

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

           กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



16  โครงการส่งน้ำ�และบำ�รุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล      โครงการส่งน้ำ�และบำ�รุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล    17

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล
จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน 13 มิถุนายน

แนวคิดการออกแบบตราสัญลักษณ์ 
115 ปี กรมชลประทาน

 สายเส้นทั้ง 3 เส้น หมายถึงพันธกิจหลักส�าคัญของ

กรมชลประทาน อันประกอบด้วย การพัฒนาแหล่งน�้า 

บริหารจัดการน�้า และการบรรเทาภัยอันเกิดจากน�้า 

ประกอบกันเข้าเป็นรูปหยดน�้าและพื้นเงาสีฟ้าซึ่งเป็นสี

ประจ�ากรมชลประทาน อันน�ามาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ 

และเป็นปัจจัยหลักที่ส�าคัญในการพัฒนาประเทศชาติ อีก

นัยยะหนึ่งคือการแสดงออกซึ่งการถวายความอาลัยในการ

เสด็จสู ่สวรรคาลัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว

รัชกาลที่ 9 พระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ

เป็นล้นพ้นต่อการพัฒนาแหล่งน�้าอันเนื่องมาจากพระ

ราชด�าริเพื่อสร้างความกินดีอยู่ดีของปวงประชาสืบไป



18  โครงการส่งน้ำ�และบำ�รุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล      โครงการส่งน้ำ�และบำ�รุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล    19



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  89.06 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 33.61 ของความจุเก็บกักปกติ (265 ล้าน ลบ.ม.)

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

คลองส่งน้ำ  LMC 1.5393 ลบ.ม./วิ (สะสมย้อนหลัง 24 ชั่วโมง 132,823 ลบ.ม. เฉลี่ย 1.5373 cms)

คลองส่งน้ำ  RMC+MicroTurbine 1.5423+0 (สะสมย้อนหลัง 24ชั่วโมง 133,108 ลบ.ม. เฉลี่ย 1.5406+0 cms) 

Inflow 802,931 ลบ.ม.

ฝนสถานีแม่งัด 3.60 มม. 

ระดับน้ำ  +380.150 รทก. 

รวมปริมาณน้ำ ระบายออก 265,931 ลบ.ม.

 

เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล

ข้อมูล�ณ�วันที่�30�มิถุนายน�พ.ศ.2560�

 

� ฝายแม่แฝก

ข้อมูล�ณ�วันที่�30�มิถุนายน�พ.ศ.2560�

 

ปริมาณน้ำ ผ่านฝายแม่แฝก 6.005 ลบ.ม./วิ สะสม(1 ม.ค.) 83.355 ล้าน ลบ.ม.

ปริมาณน้ำ เข้าคลอง 6.250 ลบ.ม./วิ สะสม(1 ม.ค.) 76.889 ล้าน ลบ.ม.

ปตร.ทราย 0 ลบ.ม./วิ สะสม(1 ม.ค.) 2.249 ล้าน ลบ.ม.

ปริมาณฝน(24ชั่วโมง) ฝายแม่แฝก 1.5 ห้วยแก้ว 1.3 แม่แฝก 0.0 แม่เตาไห 0.0 แม่โจ้ 0.0 ปลายเหมือง 0.0 มิลลิเมตร

ระดับน้ำ หน้าฝาย (+330.31) +3.21 ม.รทก

ระดับน้ำ ในคลอง (+331.31) +1.90 ม.รทก




