


หมู่บา้นทรายทอง  ต าบลเข่ือนผาก  อ  าเภอพร้าว  
จงัหวดัเชียงใหม่  50190 

 
ประธานกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าอ่างเกบ็น ้าหว้ยทราย 

นายสงกรานต ์ ใหม่ค า 
โทรศพัท ์ 053-889231,086-1821782, 085-0323642 

โทรสาร     053-889231 

 





•   ปี พ.ศ.2530 สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี ได้
มีพระราชด าริ สร้างอ่างเกบ็น า้ห้วยทราย จากการถวายฎกีา 

 
•     ปี พ.ศ.2534  ได้มกีารสร้างอ่างเกบ็น า้ห้วยทราย  หมู่ที ่6 บ้านสหกรณ์นิคม       
       แปลง 2 ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว    จ.เชียงใหม่  โครงการพระราชด าริ  

        งบประมาณ     18.518    ล้านบาท 

        ความจุอ่างเกบ็น า้  225,000   ลูกบาศก์เมตร 

     สนับสนุนงบประมาณโดยส านักงานเลขานุการ กปร. 
     ก่อสร้างโดยกรมชลประทาน   
     เขือ่นดนิสูง 15.7 เมตร หลงัเขื่อนกว้าง  6 เมตร      ยาว 425 เมตร 

      คลองส่งน า้ดาดคอนกรีต ยาวประมาณ 7,360 เมตร 
 



“วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้มกบัการบริหารจดัการน ้าชุมชน 
ตามแนวพระราชด าริ” 

• การจดัสรรนํา้ให้ใช้อย่างพอเพยีงในฤดแูล้ง 

“การจดัการนํา้จากอ่างห้วยทรายสู่พืน้ที่การเกษตร” 

 

   ความพยายามบริหารจดัการนํา้ที่มีอยู่จาํกัดให้รอด 
• การใช้ประโยชน์จาก Media box 

• การใช้ประโยชน์จากโทรมาตร 



การใช้เทคโนโลย ีในการบริหารจัดการทรัพยากรน า้  

1. การใช้ประโยชน์จากโทรมาตร 

2. การใช้ประโยชน์จาก Media box 

 



โทรมาตร 
ตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัต ิ
• ตรวจวดัข้อมลูระยะไกล 
• สามารถวดั  ระดับนํา้  ปริมาณนํา้ฝน อุณหภมู ิความชืน้  ความกด

อากาศ ความเข็มแสง  ความเร็วลม 
• เช่ือมโยงข้อมลูอตัโนมตัิผ่าน GPRS 

• ระบบแสดงผลข้อมลูท่ี 
 www.thaiweather.net 

 www.thaiwater.net 

 telein.haii.or.th/agro 
• ระบบแจ้งเตือนภยัผ่าน sms 

http://www.thaiweather.net/
http://www.thaiwater.net/








Media box 

 

 

ระบบรายงานข้อมลูสถานการณ์น า้ผ่านอปุกรณ์แจ้งขา่ว 
(Network Media Streamer)ตอ่เช่ือมกบั
ระบบอินเตอร์เนต และแสดงผลผ่านหน้าจอโทรทศัน์ 



ตวัเคร่ือง 



รีโมทคอนโทรล 



การเช่ือมต่อกับทวีี 



การเช่ือมต่อผ่านอนิเตอร์เน็ต 





แผนภาพคาดการณ์ฝน โดย สสนก. 



โจทย์เร่ืองน า้ 
1.นํา้ต้นทุนประมาณ   225,000 ลบ.ม./ปี (ใช้ในพืน้ที่
การเกษตรได้ประมาณ 400 ไร่) 
 
2. พืน้ที่การเกษตรเป็นเนินเขาลูกคล่ืน ประมาณ 2500 ไร่ 
 
3.ไม่มีนํา้ต้นทุนในฤดแูล้ง 
 
4.ประชาชนในพืน้ที่มีหลากหลายปัจจัยมาร่วม เพราะมีพืน้ที่
ทบัซ้อนของผลประโยชน์   อยู่ ด้วย 
 
5. ห้าม  ใช้ตามลาํเหมือง 
 
6.เหตุผลทางการเมือง 
 
 



พืน้ทีเ่ป็นเหิน  สูงๆ ต า่ๆ  



พระองคไ์ดส้ร้างอ่างเกบ็น ้าหว้ยทรายให ้

ผนัน า้ไปสู่พืน้ทีลู่กระนาดให้ได้ 
ให้น า้ต่อพืน้ที่ให้เกดิคุณภาพสูงสุด 

ขยายพืน้ที่การใช้น า้เพือ่
การเกษตรให้ได้มากทีสุ่ด 

ช่วยเหลอืซ่ึงกนัและกนั 
ช่วยผู้ทีด้่อยกว่าทีไ่ม่สามารถผนั
น า้ไปสู่พืน้ทีเ่กษตรให้ได้ใช้น า้ 



เกิดการจัดการนํา้แบบใหม่  
 

                                    ปรับเปล่ียน 
การใช้ตามลาํเหมือง                                      เป็นระบบชลประทานท่อ 
 
วิธีการ   
      1.)ศกึษาข้อมูล 
        1.1 ออกสาํรวจ โดยใช้ GPS วัดระดบัความสูงอ้างองิจาก 
              ประตปูล่อยนํา้อ่าง     ที่สูงจากระดบันํา้ทะเล    529   เมตร 
        1.2 วัดแนวที่วางท่อโดยใช้เคร่ือง GPS 
 



2.)คาํนวณค่าใช้จ่าย 
      2.1 ท่อสายแรก  ยาว 1760 ม. 
      2.2 ค่าใช้จ่ายทัง้หมดที่วาง 
  ระยะทาง1760 ม. 
 ท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิว้ 1 เส้น  4  เมตร/ท่อน 
  ใช้   1760  ÷    4  =  440  ท่อน 
  ราคา/ท่อน   63  บ. 
  ค่าท่อ    27,120  บาท 
  กาวข้อต่อ อุปกรณ์อื่นๆ  3000  บาท 
    รวม  30,120  บาท 
  ถ้าใช้นํา้ 100 ไร่  =  301.20  บ./ไร่ 
  เฉล่ีย 10 ไร่/คน  =  3012  บ./10ไร่ 
  แรงงาน มาช่วยกัน  1  แรง/10ไร่ 
   จอบ เสียม เคร่ืองขุด นํามาช่วยกัน 



3.)หาอาสาสมัครลงทุนนําร่อง 
  โทรศัพท์     1  เคร่ือง  =    ได้นํา้ 10 ไร่ 
 กินเหล้า       5         ขวด      =    ลงทุนนํา้ 1 ไร่ 

   ↓ 
         ได้นํา้มาสวน 

   ↓ 
         ได้ผลผลิต 

   ↓ 
          ได้โทรศัพท์ 
 
4.) แบ่งนํา้  นํา้ 100  ไร่  =  100  ช่ัวโมง 
  24 ช่ัวโมง×4 วัน  =  96  ช่ัวโมง 
   ประมาณ  4  วัน/รอบให้นํา้ 
 
 



ต่อท่อส่งน า้ไปใช้ทางด้านการเกษตร  20 สายน า้ ท่อหมู่บ้าน 2 สาย วดั 1 สาย 



พืน้ที่รับนํา้อ่างเกบ็นํา้ห้วยทราย และความยาวของการวางระบบท่อส่งนํา้แต่ละสาย 

อ่างเกบ็นํา้ห้วยทราย ต.เข่ือนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ วันที่ 22 มีนาคม 2553 

สาย
นํา้ที่ 

หวัหน้าสาย โทร. 
 พืน้ที่รับนํา้ 

(ไร่)   ท่อยาว(เมตร)  

1 นายบรรจบ  คาํสาย  087-1801944        50.00      1,460.00  

2 นายสุทธิศักดิ์  ทองอนิ 084-4854161      113.00      1,400.00  

3 นายสุนทร  อนิขะ  089-8549190        40.00         990.00  

4 นายศรีเทา  ตาสา 084-4854161        56.00      1,520.00  

5 นายอนันต์  อนิต๊ะรักษา  089-9564521        67.00         660.00  

6 นายสัมฤทธ์ิ  ปัญญา  082-8893617        77.00      1,660.00  

7 นายอินสน  สุขแสน  083-4796302      125.00      2,680.00  

8 นายบุญป๋ัน  ไชยนุรักษ์  053-889246        83.00      2,300.00  

9 นายศิลปชัย  ตุ้ยมี 053-474147)      103.00      2,840.00  

10 นายอุทยั   คาํภรีะ   087- 1846893      300.00         360.00  



11 นายทองเหรียญ  อินต๊ะรักษา  084-9505088      115.00      3,600.00  

12 นายดาํรงค์  สิทธิกุลยา(รง)   085-7081771      120.00      2,880.00  

13 นายดวงด ี กันทา 081-0352144 /        87.00      1,050.00  

14 นายกิมเฮง  พรมลอย  087-1832751           78.00      1,030.00  

15 นางสาง อนงค์  แสงคาํ 087-1929282      150.00      2,680.00  

16 นายถนอม  ไชยชนะ   053-474577      120.00      1,850.00  

17 นายลอน  เอกมาก  084-7403286        160.00      1,760.00  

18 นายอินสร  มณีวร  081-1794687      145.00      1,730.00  

19 นายปุ้น  ใหม่คาํ   089-5530899           80.00      4,290.00  

20 นายทองอนิ  กันทา   080-1275366        76.00         980.00  

  รวม    2,145.00    37,720.00  



นายสงกรานต์  ใหม่คาํ 
085-0323642  086-
1821782  ประธาน  

นายกมิเฮง  พรมลอย  
087-1832751   
053-474775  รองประธาน  

นายดวงดี  กันทา 081-0352144 /  รองประธาน  

นายสุทธิศักดิ์  ทองอนิ 084-4854161  เหรัญญิก  

น.ส. สุภาพ  สิทธิราช 089-2239925  เลขาฯ  









แผนท่ีการส ารวจขอบเขตป่าตน้น ้า 



 

อ่างเกบ็น ้าหว้ยทราย มค. 2547 น ้าหมดอ่าง 
ล าไยและพชืทีป่ลูกเสียหาย 

มาเรียนรู้ต้นเอง(เข้าใจ) 

 - พืน้ที่รับน า้ฝนเหนืออ่างแคบ  ประมาณ  4,500  ไร่ 

 - ล าห้วยทราย  เป็นล าห้วยส้ัน 

 - น า้ตกทุน 80 % อาศัยน า้ฝนที่ตกลงมาเหนืออ่าง 

 - ในล าห้วยที่ทรายเยอะ  ท าให้อ่างเกบ็น า้ตืน้เขิน  



 
ปี 2547  เกิดปัญหาขดัแยง้เร่ืองการจดัสรรน ้า 

กรมชลประทาน จงัหวดั เชียงใหม่   ส่งเจา้หนา้ท่ีเขา้มาช่วยกนั
แกปั้ญหา    

1.จดัตั้งกลุ่มผูใ้ชน้ ้ า อ่างเกบ็น ้าหว้ยทราย  
       2. วางแผนแกปั้ญหาขดัแยง้เพ่ือใชน้ ้ าร่วมกนั 



 
ปัญหา 

  1.  ปัญหาการบริหารจดัการน ้า 
          2.  ปัญหาความขาดแคลนน ้าตน้ทุน 

 



แบ่งการบริหาร 
  1.ใชน้ ้ าในหมู่บา้น – วดั    

   ใหบ้ริหารกนัในสาย 
      1.1  หมู่บา้นทรายทอง  หมู่  7  ต าบล เข่ือนผาก  อ าเภอ พร้าว  จงัหวดั เชียงใหม่ 

                                    240  ราย 
  1.2  หมู่บา้นไชยมงคล  หมู่ 9    ต าบล เข่ือนผาก  อ าเภอ พร้าว  จงัหวดั เชียงใหม่  

                                    124  ราย 
  1.3  วดัป่าสนับวันาค  ต าบล ป่าตุม้  อ  าเภอ พร้าว  จงัหวดั เชียงใหม่ 

 



 

2.    น า้เพือ่ใช้ทางด้านการเกษตร 
   2.1  แบ่งการบริหาร 

           2.1.1  กรรมการบริหารกลุ่มผู้ใช้น า้ห้วยทราย 

              ประธาน        1   ท่าน 

              รองประธาน   2   ท่าน 

        เหรัญญิก        1   ท่าน 

              เลขานุการ       1   ท่าน 

           2.1.2  หัวหน้าสายน า้เพือ่การเกษตร  20  สาย  มีหน้าที่เป็น
กรรมการบริหารด้วย 



การบริหารจัดการ 
    
                                              อ่างเก็บนํา้ห้วยทราย 

น า้เพือ้การเกษตร 
        ประธาน                     น า้หมู่บ้าน                                    วดั 

                                                                        
รองฯ          รองฯ   เหรัญ    เลขาฯ               ม. ทรายทอง    240 ราย                    กรรมการวดั 
                                            ม. ไชยมงคล  124 ราย 
 
หวัหน้าสายน า้  20  สาย 
สมาชิก  224  ราย 
พืน้ท่ีรับน า้   2,145 ไร่ 



1.2 วางแผนการแบง่น า้ใช้ 
  วดัปริมาณการไหลของน า้ตอ่ท่อ 

   ↓ 
  ทราบการใช้น า้จากอ่าง 
   รายวนั 
   รายเดือน 
   รายปี 
  ค านวณน า้ในอา่งมาจดัสรรใช้ 
   ↓ 
  ให้พากนัฝ่าก าแพงฤดแูล้งให้ได้ 



วดัปริมาณน า้ไหล ต่อ เวลา 



วดัปริมาณน า้ไหล ต่อ เวลา 









 การใช้นํา้ผลิต
ลาํไย 

 

 

      นํา้ฝน 
 

 

 นํา้ในอ่างฯ  

ความส าพนัธ์ สมดลุน า้ 





1. ระยะสั้น 
      1.1 ใชน้ ้ าอยา่งประหยดั   

น ้าการเกษตร จะใชน้ ้ าจากอ่างในฤดูแลง้จะ    ปิดในฤดูฝน    เปิดฤดูแลง้ 
  ปิด  30  เมษายน  2550           เปิด  1 ธนัวาคม  2550 
  ปิด  30  เมษายน  2551           เปิด  1 ธนัวาคม  2551 
  ปิด  30  เมษายน  2552           เปิด  1 ธนัวาคม  2552 
  ปิด  30  พฤษภาคม  2553       เปิด  1 ธนัวาคม  2553 

       เปิด 3 เกลียว   30  พฤษภาคม  2554   เปิด 5 , 8 , 11 เกลียว  1 ธนัวาคม 2554 
 เปิด 3 เกลียว   30  พฤษภาคม  2555   เปิด 5 , 8 , 11 เกลียว  ธนัวาคม  2555  















แผนต่อเน่ือง 
1.การบริหารจัดการนํา้ชุมชน 
2. พัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน 
3.พฒันาการเรียนรู้และสร้างเครือข่าย 



1.การบริหารจดัการน า้ชุมชน 

1.1.นํา้ต้นทุน  
 1.1.1  นํา้ต้นทุนเหนืออ่างฯ  
  1.ฝายหนิก่อ  60 ตัว  

  2.ฝายชะลอนํา้ 2000 ตัว  

   2.1 ห้วยทราย ใต้  1000 ตัว  

   2.2 ห้วยทรายเหนือ  1000  ตัว  

  3. หาแหล่งนํา้ต้นทุนจาก ลําห้วยแม่แจ๋ มาเตมิลําห้วยทราย  

  4.วนเกษตรพืน้ที่ป่าต้นนํา้  

 1.1.2 นํา้ต้นทุน ใต้อ่างฯ  

  1.ขุดสระนํา้ บริเวณนํา้ซับ  30 สระ  



1.การบริหารจดัการน า้ชุมชน 
 

1.2 การจัดการนํา้ในพืน้ที่การเกษตร  
 1.2.1  กองทุนแท้งค์เก็บนํา้ 200 แท้งค์  
 1.2.2  กองทุนวางระบบนํา้ในแปลงเพาะปลูก  



2. พฒันาอาชีพอย่างยัง่ยนื 

2.1 พฒันาการผลติล าไย  

2.2 โครงการนาโยนกล้า 

2.3 โครงการเพาะเห็ด 

2.4 โครงการวนเกษตรในแปลงเพาะปลูก 



3.พฒันาการเรียนรู้และสร้างเครือข่าย 
 

3.1พัฒนาเครือข่าย 

กลุ่มบริหารการใช้นํา้ชลประทานอ่างเก็บนํา้ห้วยทราย 

  1.ภายใน 

  2.ภายนอก 

3.2 พัฒนากลุ่มเยาวชนรักษ์นํา้ห้วยทราย 


