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ข้อมูลพื้นฐานโครงการพัฒนาพื้นทีสู่งแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง 
ต าบลห้วยเขย่ง อ าเภอทองผาภูมิ จังหวดักาญจนบุรี 

 
ประวัติความเป็นมา 

พ.ศ. 2527 ชุมชนห้วยเขย่งได้อพยพจากที่อยู่อาศัยบริเวณพ้ืนที่ที่ลุ่มมาอยู่ ณ บริเวณพ้ืนที่ปัจจุบัน  เนื่องจากที่
อยู่เดิมกลายเป็นพ้ืนที่น้้าท่วมจากกการก่อสร้างเขื่อนวชิราลงกรณ์ (เขื่อนเขาแหลม)จากนั้น  ชีวิตของชาวห้วยเขย่งก็ได้
เปลี่ ยนจากการท้ านาหาปลาในที่ ลุ่ ม
กลายเป็นคนพ้ืนที่สูงที่มีถิ่นฐานอยู่บริเวณ
เชิงเขาหินปูน ซึ่งเป็นพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรม
และแห้งแล้ง   แม้ว่าชาวบ้านห้วยเขย่งจะ
ได้รับเงินชดเชยค่าที่ดินจ้านวนมากทุก
ครอบครัว   แต่ก็ใช้เงินจนหมดและ เริ่มมี
หนี้สิน หลายครอบครัวได้ขายที่ดินที่ได้รับ
มาใหม่ไปจนหมดแล้วต้องหันมามีอาชีพ
รับจ้างท้าไร่ และหาของป่าขายเป็นรายได้
ยังชีพ 

ต่อมาใน พ.ศ.2541 บริษัท ปตท. 
จ้ากัด (มหาชน) ได้ด้าเนินโครงการท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติไทย-สหภาพพม่า ผ่านพ้ืนที่
ป่าและชุมชนห้วยเขย่ง จึ งมี โครงการ
ด้าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชนและฟ้ืนฟูดูแล อนุรักษ์พ้ืนที่ปาทองผาภูมิ เพ่ือเป็นการให้ความ
ช่วยเหลือแก่สังคมโดยในพ.ศ. 2545 ปตท. ได้มีพันธะสัญญาใน
การอนุรักษ์ดินและสัตว์ป่าพ้ืนที่ 30,000 ไร่ ในเขตอ้าเภอทองผา
ภูมิ จังหวดกาญจนบุรี ซึ่งได้ร่วมกับโครงการพัฒนาความรู้และ
ศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (BRT) 
เพ่ือวิจัยและรวบรวมความรู้เกี่ยวกับป่าของชุมชน รวมถึงส่งเสริม
กิจกรรมเยาวชนและจัดท้าแผนชุมชนเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนซึ่ ง เป็นการวิจั ยความหลากหลายทางชี วภาพและ
สิ่งแวดล้อมเชิงพ้ืนที่ เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ในพ้ืนที่ป่า
อนุรักษ์ 300,000 ไร่ ตามพันธะสัญญา EIA ภายใต้ชื่อ 
“โครงการทองผาภูมิตะวันตก” จากนั้นปตท. และชุมชนจึงได้ได้
ร่วมกันเชื่อมโยงงานวิจัยประสานกับการพัฒนาชุมชน มีการ
ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกในพ้ืนที่ต้าบลห้วยเขย่งเป็นจ้านวนมากหลังจากนั้น 

 
ในปี พ.ศ 2548 ปตท.ได้ขอความร่วมมือจากมูลนิธิโครงการหลวงเข้าไปด้าเนินการส่งเสริมอาชีพให้แก่

ประชาชนในต้าบลห้วยเขย่ง มูลนิธิโครงการหลวง โดยหม่อมเจ้าภีศเดช  รัชนี   องค์ประธานมูลนิธิโครงการหลวงจึงได้
มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) เข้ามาด้าเนินการโดยตั้งเป็นโครงการ พัฒนาพ้ืนที่สูงแบบ
โครงการหลวงห้วยเขย่งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2549 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานคณะกรรมการระดับ
จังหวัดและมีนายอ้าเภอทองผาภูมิเป็นประธานคณะท้างานระดับอ้าเภอ 



350 
 

สภาพทั่วไป 
 ขนาดที่ตั้ง 
  พ้ืนที่ต้าบลห้วยเขย่งมีพ้ืนที่รับผิดชอบครอบคลุมทั้งหมด  8  หมู่บ้านของต้าบลห้วยเขย่ง อ้าเภอทองผา
ภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม 
อุทยาแห่งชาติไทรโยค และเขตเตรียมการประกาศเขตอุทยาน
แห่งชาติทองผาภูมิ ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 14๐ 32΄ 00΄΄ - 14
๐ 47΄ 30΄΄ เหนือ และเส้นแวงที่ 98๐ 28΄ 12΄΄ - 98๐ 39΄ 

00΄΄ ตะวันออก  ครอบคลุมพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของต้าบลห้วยเขย่ง  
และบางส่วนของต้าบลท่าขนุน อ้าเภอทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี โดยมีอาณาเขตติดต่อ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับต้าบลปิล๊อก 
ทิศใต ้  ติดต่อกับต้าบลหินดาด 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับต้าบลท่าขนุน 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับแนวเขาห้วย

เขย่งและเขานิซาในท้องที่ต้าบลห้วยเขย่ง 
 
 
 
 
ลักษณะภูมิประเทศ 

 พ้ืนที่ต้าบลห้วยเขย่งทางด้านทิศ
ตะวันออกมีสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่
ภูเขา มีลักษณะเป็นภูเขาหินปูนทอดตลอดแนวจาก
ด้านเหนือถึงด้านใต้  ประกอบด้วย  เขาเยน  เขา
ท่าขนุน  เขาพุต่อง และเขาทิบือ ทางด้านทิศตะวันตก จะเป็นภูเขาหินแกรนิตมีสภาพภูมิประเทศเป็นเนินเขาลูกคลื่นลอน
ชันสลับลูกคลื่นลอนลาด ประกอบด้วย เขาห้วยเขย่ง เขานิซา 

ลักษณะดังกล่าวท้าให้ทิศทางการไหลของล้าน้้าส่วนใหญ่ ประกอบด้วย ห้วยเขย่ง ห้วยทึม ห้วยประจ้าไม้ และ
ห้วยบ้านไร่ ไหลจากทางทิศใต้ไปลงสู่อ่างเก็บน้้า
เขื่อนวชิราลงกรณทางทิศเหนือสามารถแบ่ง
พ้ืนที่ตามลุ่มน้้าย่อยตามหลักของการจัดการลุ่ม
น้้า  พบว่าพ้ืนที่โครงการโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูง
แบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง  ประกอบด้วย
พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของลุ่มน้้าย่อยห้วยเขย่ง  ลุ่ม
น้้าย่อยห้วยทึม และบางส่วนของลุ่มน้้าย่อยห้วย
ประจ้าไม้ และลุ่มน้้าย่อยห้วยบ้านไร่ อยู่สูงจาก
ระดับน้้าทะเลปานกลาง 140-240 เมตร 
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ลักษณะดิน 
  พ้ืนที่ต้าบลห้วยเขย่ง อ้าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ได้มีการเปิดใช้พ้ืนที่ส่วนใหญ่ โดยการจัดสรร
พ้ืนที่ท้ากินให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนวชิราลงกรณของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 
2527 ถึงแม้ว่าพ้ืนที่ดังกล่าวจะมีศักยภาพ
ค่อนข้างสูงในการท้าการเกษตรเพราะมี
ปริมาณน้้าฝนเฉลี่ยรายปีค่อนข้างสูงและมี
วัตถุต้นก้าเนิดดินส่วนใหญ่เป็นหินปูน ท้าให้
ดินมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสู ง  แต่
เนื่องจากบางส่วนมีการใช้ที่ดินผิดประเภท
หรือขาดการบ้ารุงรักษา  ท้าให้ดินเสื่อมโทรม 
และในบางพ้ืนที่ก็มีข้อจ้ากัดในการใช้พ้ืนที่  
เนื่องจากสภาพพ้ืนที่และข้อจ้ากัดของหน่วย
ที่ดิน  ซึ่งสามารถสรุปปัญหาของทรัพยากรดิน
บริเวณพ้ืนที่โครงการขยายผลโครงการหลวง
ห้วยเขย่งได้ดังนี้ 

1) ปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์
ต่้า  มีเนื้อที่ประมาณ 35,169 ไร่ หรือร้อยละ 19.49 ของพ้ืนที่  หน่วยที่ดินที่มีปัญหาความอุดมสมบูรณ์ต่้าถ้าน้ามาใช้
เพ่ือการเกษตรต้องมีการปรับปรุงบ้ารุงดินจึงจะให้ผลผลิตที่เหมาะสม 

2) ปัญหาดินตื้น  ปัญหาดินตื้นมีเศษหิน/ก้อนหินปะปนจะพบบริเวณสภาพพ้ืนที่ที่เป็นที่ลาดชันเชิงเขาหรือ
เป็นเนินเขา  ส่วนใหญ่มีความลาดชันมากกว่า 5%  มักจะพบชั้นหินหรือชั้นหินผุในระดับที่ไม่ลึกนัก  ท้าให้รากพืชหยั่งลึก
ลงไปในดินได้ล้าบาก   

3) ปัญหาการใช้ที่ดินผิดประเภท  มีเนื้อที่ประมาณ 14,570 ไร่ หรือร้อยละ 8.07 ของพ้ืนที่  ส่วนใหญ่เป็น
การใช้พื้นท่ีในการท้าการเกษตรในพื้นที่ท่ีไม่เหมาะสม  สภาพพ้ืนที่มีความลาดชันท้าให้ยากต่อการจัดการและมีโอกาสเกิด
การชะล้างพังทลายของดินสูง 

 
ลักษณะภูมิอากาศ 

 พ้ืนที่ต้าบลห้วยเขย่งมีภูมิอากาศ
แบบมรสุมในเขตร้อน (Tropical monsoon 
climate) มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 26.6 องศา
เซลเซียส  โดยมีอุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายน
เท่ากับ 29.6 องศาเซลเซียส และต่้าสุดในเดือน
ธันวาคมเท่ากับ 23.5 องศาเซลเซียส  มีความชื้น
สัมพัทธ์ เฉลี่ยตลอดปี 81 เปอร์เซ็นต์  โดยมี
ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดในเดือนสิงหาคมเท่ากับ 
90 เปอร์เซ็นต์ และต่้าสุดในเดือนมีนาคมเท่ากับ 68 เปอร์เซ็นต์ 

ศักยภาพการคายระเหยน้้า  จากการค้านวณโดยโปรแกรม  CROPWAT มีการคายระเหยน้้ารวมตลอดปี 
1,644.8  มิลลิเมตร  โดยมีอัตราการคายระเหยน้้าสูงสุดในเดือนเมษายนเท่ากับ 180.0 มิลลิเมตร  และต่้าสุดในเดือน
พฤศจิกายนเท่ากับ 111.0  มิลลิเมตร 
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ปริมาณน้้ าฝน  มีปริมาณน้้ าฝนรวมตลอดปี  1 ,736.5  
มิลลิเมตร  โดยมีปริมาณน้้าฝนสูงสุดในเดือนสิงหาคมเท่ากับ 329.5 
มิลลิเมตร  และต่้าสุดในเดือนธันวาคมเท่ากับ  2.9 มิลลิเมตร 

ปริมาณน้้าฝนใช้จากการค้านวณโดยโปรแกรม CROPWAT มี
ปริมาณน้้าฝนรวมตลอดปี 1,053.2 มิลลิเมตร  โดยมีปริมาณน้้าฝนสูงสุด
ในเดือนสิงหาคมเท่ากับ 158.0 มิลลิเมตร และต่้าสุดในเดือนธันวาคม
เท่ากับ 2.9 มิลลิเมตร 

 
แหล่งน้ าที่ส าคัญของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

ห้วยเขย่ง 
  แหล่งน้ าธรรมชาติ 

พ้ืนที่ต้าบลห้วยเขย่งมีทิศทางการไหลของล้าน้้าต่าง ๆ ส่วนใหญ่ไหลจากทิศใต้ลงสู่พ้ืนที่ราบทางทิศเหนือ
บริเวณอ่างเก็บน้้าเขื่อนวชิราลงกรณ  ซึ่งมีระดับความสูงประมาณ 170 เมตรเหนือระดับน้้าทะเลปานกลาง  โดยลักษณะ
ของลุ่มน้้าที่พบเป็นแบบ Dendritic  ล้าน้้าในพ้ืนที่มีน้้าไหลตลอดปี 
ได้แก่ ห้วยเขย่ง  ห้วยบ้านไร่  ห้วยประจ้าไม้   ห้วยปากคอก  และห้วยทิ
ดือ  ส่วนล้าน้้าที่มีน้้าไหลเฉพาะช่วงฤดูฝน  ได้แก่  ห้วยเกริงตะโก  ห้วย
ทึม  ห้วยทิโพสะทอล่า  และห้วยทิพมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ป่าไม้ 

 พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนทอดตัวตามแนวเหนือใต้  เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาตะนาวศรีมี
พ้ืนที่ราบลุ่มเป็นจ้านวนน้อย  มีพื้นท่ีป่าไม้ตามกฎหมายและสถานภาพของทรัพยากรป่าไม้  ดังนี้  

1) พ้ืนที่ป่าไม้   
มีการด้าเนินการประกาศและเตรียมการประกาศเป็นเขตพ้ืนที่ป่าไม้โดยกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ

สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช  ดังนี้ 
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1.1) ป่าสงวนแห่งชาติ   
1.1.1) ป่าห้วยเขย่ง  อยู่บริเวณตอนกลางไปจนถึงตอนล่างของพ้ืนที่  มีเนื้อที่ประมาณ  

139,405  ไร่ หรือร้อยละ 77.24  ของพ้ืนที่  ประกอบด้วย  2  เขต  คือ    เขตพ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ (โซน C)  มี
เนื้อที่ประมาณ 81,739 ไร่ หรือร้อยละ 45.29  ของพ้ืนที่  และเขตพ้ืนที่ป่าเพ่ือเศรษฐกิจ (โซน E)  มีเนื้อที่ประมาณ 
57,666 ไร่ หรือร้อยละ 31.95 ของพ้ืนที่  โดยพื้นที่โซน C จะพบได้บริเวณโดยรอบของขอบเขตพ้ืนที่ด้าเนินการศึกษา  
และพ้ืนที่โซน E จะพบได้บริเวณตอนกลางของพ้ืนที่ด้าเนินการศึกษา  ในพ้ืนที่ป่าห้วยเขย่งได้มีการประกาศเขตอุทยาน
แห่งชาติเขาแหลม เขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ  และพ้ืนที่จัดสรรของการไฟฟ้ามีเนื้อที่รวมประมาณ 96,320 ไร่ หรือ
ร้อยละ 53.37  ของพ้ืนที่ด้าเนินการศึกษา  ดังนั้น จึงเหลือพ้ืนที่ป่าห้วยเขย่ง ในพ้ืนที่ด้าเนินการศึกษาประมาณ 
43,085 ไร่  หรื อร้อยละ 23.87  ของ พ้ืนที่
ด้าเนินการศึกษา  โดยแบ่งเป็นพ้ืนที่โซน Cประมาณ 
15,768 ไร่ หรือร้อยละ 8.74 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ
ศึกษา  และพ้ืนที่โซน E ประมาณ 27,317 ไร่ หรือ
ร้อยละ 15.13 ของพ้ืนที่ด้าเนินการศึกษา 

1.1.2) ป่า เขาช้ าง เผือก  
อยู่บริเวณตอนเหนือของพ้ืนที่ด้าเนินการศึกษา  มีเนื้อ
ที่ประมาณ41,060  ไร่ หรือร้อยละ 22.75  ของ
พ้ืนที่ด้าเนินการศึกษา  ประกอบด้วย  2  เขต  คือ  
เขตพ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์(โซน C) มีเนื้อที่ประมาณ  
18,574 ไร่ หรือร้อยละ 10.29  ของพ้ืนที่ด้าเนินการศึกษา  และเขตพ้ืนที่ป่าเพ่ือเศรษฐกิจ(โซน E) มีเนื้อที่ประมาณ 
22,486 ไร่ หรือร้อยละ 12.46  ของพ้ืนที่ด้าเนินการศึกษา  โดยพ้ืนที่โซน C จะพบได้บริเวณโดยรอบทางด้านเหนือ
ของพ้ืนที่ด้าเนินการศึกษา  และพ้ืนที่โซน E  จะพบได้บริเวณตอนกลางทางด้านเหนือของพ้ืนที่ด้าเนินการศึกษา  ในพ้ืนที่
ป่าเขาช้างเผือกได้มีการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม เขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิมีเนื้อที่ประมาณ 14,003  
ไร่  หรือร้อยละ 7.76 ของพ้ืนที่ด้าเนินการศึกษา  ดังนั้นจึงเหลือพ้ืนที่ป่าเขาช้างเผือกในพ้ืนที่ด้าเนินการศึกษาประมาณ 
27,057 ไร่ หรือร้อยละ 14.99 ของพ้ืนที่ด้าเนินการศึกษา  โดยแบ่งเป็นพ้ืนที่โซน Cประมาณ 6,675 ไร่ หรือร้อยละ 
3.70 ของพ้ืนที่ด้าเนินการศึกษา และพ้ืนที่โซน E ประมาณ 20,382 ไร่ หรือร้อยละ11.29 ของพ้ืนที่ด้าเนินการศึกษา 

1.2) อุทยานแห่งชาติ 
1.2.1) อุทยานแห่งชาติเขาแหลม  เป็น 1 ในจ้านวน 5 แห่งของโครงการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติเพ่ือการ

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ   พระเจ้าอยู่หัวฯ  
ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ
วันที่  5  ธันวาคม  2530  เนื้อที่ประมาณ 1,497 
ตารางกิโลเมตร  หรือ  935,625 ไร่  เป็นอุทยาน
แห่งชาติล้าดับที่67  ของประเทศ  สภาพพ้ืนที่เป็น
ภูเขาสลับซับซ้อนก่อให้เกิดล้าน้้าที่ส้าคัญหลายสายที่
ไหลลงสู่แม่น้้าแควน้อยและอ่างเก็บน้้าเขื่อนวชิราลง
กรณ 

1.2.2) อุทยานแห่งชาติ
ทองผาภูมิ ปัจจุบันได้รับประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกาเล่ม 126 ตอนที่ 96 ก วันที่ 23 ธันวาคม 2552 
ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2552 เป็นอุทยานแห่งชาติล้าดับที่ 114 ของประเทศ มีเนื้อที่ประมาณ 1,235.543 
ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 772,214.27 ไร่ 
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1.3) สวนป่า  มีหน่วยงานที่เข้ามาด้าเนินการปลูกสร้างสวนป่า  2  หน่วยงาน  ดังนี้ 
1.3.1) กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ได้ด้าเนินการโครงการปรับปรุงป่าสงวน

แห่งชาติป่าห้วยเขย่ง และโครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติป่าช้างเผือก  มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 ชนิดไม้ที่ปลูก ได้แก่
สัก แดง ยมหอม ประดู่ ตะแบก และหวาย  
 

1.3.2) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  ได้ด้าเนินการปลูกป่าของสวนป่าทองผาภูมิ  ซึ่งตั้งอยู่ในเขต
พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยเขย่ง ต้าบลท่าขนุน อ้าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นสวนป่าที่องค์การอุตสาหกรรม
ป่าไม้ปลูกชดเชยตามเงื่อนไขสัมปทานระยะยาวขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  โดยน้าเงินค่าปลูกและค่าบ้ารุงรักษาจาก
ไม้ที่ท้าออกมาด้าเนินการปลูกสร้างสวนป่า  ตามอัตราค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าต่อไร่ตามที่กรมป่าไม้ก้าหนด  ซึ่งได้รับ
อนุมัติให้ด้าเนินการปลูกสร้างสวนป่า  เมื่อ พ.ศ. 2521 โดยเริ่มด้าเนินการปลูกป่าจนถึงปี พ.ศ. 2539  ซึ่งเป็นปีสุดท้าย
ที่สามารถขยายพื้นที่สวนป่าได้  ชนิดไม้ที่ปลูก  ได้แก่  สัก  ยางพารา  ยูคาลิปตัส  กระถินเทพาเลี่ยน  ซ้อ  ประดู่  แดง
ตะเคียนทอง  และยางนา  เป็นต้น 

2) สถานภาพของทรัพยากรป่าไม้ 
สภาพโดยทั่วไปเป็นป่าเบญจพรรณ มีไม้ชนิดต่าง ๆ ขึ้นอย่างหนาแน่น มีเรือนยอดทึบบางบริเวณพ้ืนที่มี

ความชื้นสูง เช่น บริเวณริมล้าห้วยหรือ ตามร่องห้วย จะมีต้นไม้ข้ึนหนาแน่นเป็นพิเศษมีสภาพคล้ายป่าดงดิบ ชนิดไม้ที่พบ
ได้แก่ อินทรชิต  แคยอดด้า  แดง  สมอพิเภก  สะทิบ  กาสามปีก  เปล้าใหญ่  ลาย  หว้า  ลูกดิ่ง  พืชพ้ืนล่าง  ได้แก่ลูกไม้
ของไม้ชั้นบน  เต่าร้าง  เข็มป่า  ชะอม  เหมือดโลด  เป็นต้น  นอกจากพ้ืนที่ป่าเบญจพรรณแล้วยังมีพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมซึ่ง
จะรวมถึงพ้ืนที่ที่ถูกบุกรุกท้าลายเปลี่ยนเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม  พ้ืนที่ดังกล่าวอยู่รอบ ๆ อ่างเก็บน้้า  ภายหลังถูกปล่อยทิ้ง
ไว้ให้รกร้าง มีหญ้าลูกไม้ต่าง ๆ และไผ่ขึ้นทดแทน  ชนิดไม้ที่พบ เช่น เปล้าใหญ่ หว้า อุโลก  คอแลน เป็นต้น 
 
 การคมนาคม 

ดินทางจากที่ว่าการอ้าเภอทองผาภูมิ โดยใช้ทางหลวง
แผ่นดินสาย 3272 ระยะทางประมาณ  30 กิโลเมตร ระยะเวลา
ในการเดินทางจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) 
ถึงโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง ใช้เวลาใน
การเดินทาง 10 ชั่วโมง 36 นาที่ (ระยะทาง 889 กิโลเมตร)   
 
 
 โครงสร้างพื้นฐาน 

1. การไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้าเภอทองผาภูมิเป็นผู้ให้บริการด้าน
ไฟฟ้า ซึ่งมี การให้บริการครบ 100เปอร์เซ็นต์เกือบทุกหมู่บ้าน ยกเว้น บ้านห้วย
ปากคอก ที่มีไฟฟ้าใช้ประมาณร้อยละ 80.00 

2. น้้าประปา ในพ้ืนที่ต้าบลห้วยเขย่งมีบริการน้้าประปาหมู่บ้านใช้ในทุก
หมู่บ้าน โดยมีจ้านวนครัวเรือนที่ใช้น้้าประปาหมู่บ้าน ร้อยละ 95.29 ของจ้านวน
ครัวเรือนทั้งหมด (ข้อมูล กชช. 2ค. ปี 2546) 

3. โทรศัพท์ มีบริการโทรศัพท์สาธารณะใช้ในหมู่บ้านหลักครบทุกหมู่บ้าน
ส่วนกลุ่มบ้านย่อยที่ยังไม่มีโทรศัพท์สาธารณะมี 2 กลุ่มบ้าน คือ บ้านวังน้้าเขียว หมู่ที่ 
6 และบ้านวังน้้าเขียวหมู่ที่ 7 
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สภาพทางเศรษฐกิจและสงัคม 
 ประชากร  

 ในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่งมี 10 หมู่บ้าน มีจ้านวนครัวเรือน 4,532 
ครัวเรือน มีจ้านวนประชากรทั้งสิ้น 10,097 คน    

บ้าน หมู่ที่ จ านวน
ครัวเรือน 

จ านวน
ประชากร 

ท่ามะเดื่อ 1 420 1,061 
ปากล้าปิล็อก 2 458 1,058 
ห้วยเขย่ง 3 300 609 
ประจ้าไม้ 4 458 1,183 
ไร่ป้า 5 267 816 
บ้านไร ่ 6 1,522 2,187 
ห้วยปากคอก 7 603 1,706 
เตาถ่าน 7 92 398 
วังน้้าเขียว 7 50 180 
รวมใจ 8 362 899 
    
    

รวม 4,532 10,097 
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ผู้น าชุมชน  
 ตารางท่ี  1  รายชื่อผู้น้าชุมชนต้าบลห้วยเขย่ง อ้าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1 บ้านท่ามะเดื่อ นายนภดล  ดวงจันทร์ 

นายห่อ  ปัญญากะลู 
นายณรงค์  อุ่มแสง 

ผู้ใหญ่บ้าน 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยเขย่ง 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยเขย่ง 

2 บ้านปากล้าปิล็อก นายสุเมธ  ถาทะวงษ์ 
นางสาววิลาวัณย์  ทับบุญ 
นายเอกพล  ถาทะวงษ ์

ผู้ใหญ่บ้าน 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยเขย่ง 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยเขย่ง 

3 
 
 
 

บ้านห้วยเขย่ง นายค้าแสง  มีทา 
นายเสนาะ  เกิดมั่นคง 
นางกฤษณะ  มหานิล 

ก้านัน 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยเขย่ง 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยเขย่ง 
 

4 บ้านประจ้าไม้ นายชมชาย  ปัญญาทูล 
นายวินิจ  มะโนรส 
นายพยุง  เจริญรักษ์ 

ผู้ใหญ่บ้าน 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยเขย่ง 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยเขย่ง 

5 บ้านไร่ป้า นายอภิชาต  ศรีเรือน 
นายสมใจ  ทองผานิธิ 
นายวันนัย  ศรีเรือน 

ผู้ใหญ่บ้าน 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยเขย่ง 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยเขย่ง 

6 บ้านไร ่ นายสิทธิพงษ์  อุประนาระ 
นายวนัชพร  กัณทะวงค์ 
นายสมจิตร  ผาภูมิเศวต 

ผู้ใหญ่บ้าน 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยเขย่ง 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยเขย่ง 

7 บ้านห้วยปากคอก นายชัยภัทร  ประดิษฐ์ค่าย 
นางรังสิยา  ประดิษฐ์ค่าย 
นายครรชิต จันทร์ปัญญา 

ผู้ใหญ่บ้าน 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยเขย่ง 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยเขย่ง 

8 บ้านรวมใจ นายนาวา  เมาน้อย 
นายทองจันทร์  รัตโนภาพ 
นายประมาณ  ศรีเมฆ 

ผู้ใหญ่บ้าน 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยเขย่ง 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยเขย่ง 

 
 การศึกษา 

สถานบริการด้านการศึกษา  ในพื้นที่ต้าบลห้วยเขย่ง  มีสถานบริการด้านการศึกษาที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่  ดังนี้  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  จ้านวน  3  แห่ง  โรงเรียนระดับประถมศึกษา  จ้านวน  8  
โรง  และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  จ้านวน2  โรง (โรงเรียนบ้านไร่และ
โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ  เปิดสอนตั้ งแต่ระดับ
ประถมศึกษา ถึง  ระดับ
มัธยมศึกษา) 
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การสาธารณสุข 

 ปร ะช า ก ร ต้ า บ ล ห้ ว ย เ ข ย่ ง ใ ช้ บ ริ ก า ร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านปากล้าปิล็อกและบ้านไร่   

 
 
 

 การประกอบอาชีพ 
อาชีพหลักของประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ซึ่งพ้ืนที่ท้าการเกษตรของประชากรหมู่ที่ 1 ถึง 

หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 8 เป็นพ้ืนที่ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดสรรให้กับประชากรที่ได้รับผลกระทบจากการ
สร้างเขื่อนวชิราลงกรณ ส่วนหมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 เป็นหมู่บ้านดั้งเดิมในพ้ืนที่  พืชที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นพืชล้มลุก  ได้แก่  
ข้าว  ข้าวไร่  ข้าวโพด  มันส้าปะหลัง มีพ้ืนที่บางส่วนที่ใช้ในการปลูก
ไม้ยืนต้น ได้แก่ ยางพารา  ปาล์มน้้ามัน ไผ่รวก  และพ้ืนที่บางส่วน
ปลูก ไม้ผล เช่น เงาะ ส้มเขียวหวาน มะม่วงหิมพานต์  ส้มโอ  เป็น
ต้น   
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 รายได้ 
  ครัวเรือนประมาณ ร้อยละ 66.56  ของครัวเรือนทั้งหมด มีรายได้เฉลี่ยมากกว่าคนละ 20,000  บาท
ต่อปีโดยหมู่บ้านที่ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยต่อคนมากกว่า 20,000  บาทต่อปี เกินกว่าครึ่งหนึ่งของจ้านวนครัวเรือน
ทั้งหมดของหมู่บ้าน  ได้แก่  บ้านปากล้าปิล็อก  บ้านประจ้าไม้  บ้านไร่ป้า  บ้านไร่  บ้านห้วยปากคอก  และบ้านรวมใจ
ซึ่งเมื่อพิจารณารายได้เฉลี่ยต่อคนของทุกหมู่บ้านในพ้ืนที่  พบว่ามีรายได้เฉลี่ย 24,200  บาทต่อคนต่อปี  โดยหมู่บ้านที่
ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อคนสูงกว่าค่าเฉลี่ย มี  4  หมู่บ้าน  ได้แก่  บ้านปากล้าล็อก   มีรายได้เฉลี่ย 34,380  บาทต่อ
คนต่อปี  สูงกว่ารายได้เฉลี่ยต่อคนของทุกหมู่บ้าน  รองลงมา  คือ  บ้านไร่ป้า  มีรายได้เฉลี่ย  30,377  บาทต่อคนต่อปี
บ้านรวมใจมีรายได้เฉลี่ย  26,774  บาทต่อคนต่อปี  และบ้านไร่  มีรายได้เฉลี่ย 25,360  บาทต่อคนต่อปี  ส่วน
หมู่บ้านที่ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อคนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยมี  4  หมู่บ้าน  ได้แก่  บ้านประจ้าไม้  บ้านห้วยปากคอก   บ้านห้วย
เขย่ง  และบ้านท่ามะเดื่อ  ซึ่งแต่ละหมู่บ้านมีรายได้เฉลี่ยต่อคนลดหลั่นกันไป  โดยหมู่บ้านท่ามะเดื่อเป็นหมู่บ้านที่
ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อคนน้อยที่สุด กล่าวคือ มีรายได้เฉลี่ย 12,283  บาทต่อคนต่อปี (ข้อมูล กชช. 2 ค.  ของ
ส้านักงานพัฒนาชุมชนอ้าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2546) 
 
 การถือครองที่ดิน 
  การที่ประชากรในพ้ืนที่โครงการหมู่บ้านพัฒนาการเกษตรส่วนใหญ่เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการสร้าง
เขื่อนวชิราลงกรณ  พ้ืนที่ที่อยู่อาศัยและที่ดินท้ากินได้รับการจัดสรรจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ซึ่ง
วัตถุประสงค์ที่จัดสรรที่ดินให้แก่ประชากรก็เพ่ือให้เป็นที่อยู่อาศัยและเป็นที่ท้ากินให้แก่ลูกหลานต่อไปในอนาคต  แต่จาก
การสอบถามผู้น้าชุมชนในพ้ืนที่  พบว่า  ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนมือผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินเดิมไปเป็นจ้านวนมาก  ซึ่ง
ทุกหมู่บ้านมีการเปลี่ยนมือผู้ถือครองที่ดิน  โดยหมู่บ้านที่มีการเปลี่ยนมือผู้ถือครองที่ดินเกินครึ่งหนึ่งของผู้ถือครองที่ดิน
เดิม  ได้แก่  บ้านท่ามะเดื่อ  บ้านปากล้าปิล็อก  บ้านห้วยเขย่ง  บ้านไร่ป้า  บ้านวังน้้าเขียว (หมู่ที่ 6)  และบ้านเตาถ่าน
ลักษณะการเปลี่ยนมือผู้ถือครองที่ดินเกือบทุกหมู่บ้านเป็นการเปลี่ยนมือโดยการซื้อขายมือเปล่า   ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ใน
ที่ดินแต่อย่างใดมีเพียงใบ ภบท.5 เท่านั้น  ยกเว้นบ้านห้วยปากคอกบางส่วนที่มีการซื้อขายโดยมีเอกสารสิทธิ์  ส้าหรับ
เจ้าของผู้ถือครองที่ดินจากการเปลี่ยนมือไป  ส่วนหนึ่งอาศัยอยู่ในพ้ืนที่  แต่อีกส่วนหนึ่งอาศัยอยู่นอกพ้ืนที่  ลักษณะการ
ใช้ที่ดินของเจ้าของที่ดินที่ถือครองที่ดินจากการเปลี่ยนมือส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือท้าการเกษตร  โดยเฉพาะบ้าน
ปากล้าปิล็อก  บ้านห้วยเขย่ง  บ้านประจ้าไม้   บ้านไร่ป้า  และบ้านไร่  ใช้ประโยชน์ที่ดินในการท้าการเกษตรทั้งหมด
นอกจากนี้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่แตกต่างกันไปแล้วแต่วัตถุประสงค์ของแต่ละคน  กล่าวคือ  บางส่วนใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในการท้า รีสอร์ท  ได้แก่  บางส่วนของเจ้าของที่ดินบ้านท่ามะเดื่อและบ้านห้วยปากคอก  ผู้ที่ซื้อที่ดินเพ่ือเก็งก้าไร  ได้แก่
บางส่วนของเจ้าของที่ดินบ้านท่ามะเดื่อ   ซื้อเพ่ือท้าบ้านพักผ่อน  ได้แก่  บางส่วนของเจ้าของที่ดินบ้านเตาถ่าน (หมู่ที่ 7)
และบ้านวังน้้าเขียว (หมู่ที่ 6)  แต่ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่ซื้อที่ดินไว้แต่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลย  โดยทิ้งว่างไว้เฉยๆ  ได้แก่
เจ้าของที่ดินบ้านรวมใจทั้งหมด  บางส่วนของเจ้าของที่ดินบ้านวังน้้าเขียว (และบ้านเตาถ่าน  
 
 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตพ้ืนที่ต้าบลห้วยเขย่ง อ้าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ปีพ.ศ. 2547 เนื้อที่
รวม 180,465 ไร่  มีลักษณะรูปแบบการใช้ที่ดินแบ่งออกเป็น  5  ประเภท  

พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง  มีเนื้อที่ประมาณ 3,112 ไร่ หรือร้อยละ 1.74 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ประกอบด้วย 
1) หมู่บ้านชาวไทยพ้ืนราบ (U201)  มีเนื้อที่ประมาณ 2,103  ไร่ หรือร้อยละ 1.17  ของพ้ืนที่ทั้งหมด

ราษฎรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่ได้รับจัดสรรที่ดินจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สืบเนื่องจากผลกระทบจากการ
สร้างอ่างเก็บน้้าเขื่อนวชิราลงกรณ์ 

2) หมู่บ้านชาวไทยภูเขา (U2020)  มีเนื้อท่ีประมาณ  407  หรือร้อยละ 0.23 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
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3) สถานทีร่าชการและสถาบันต่าง ๆ (U3)  มีเนื้อท่ีประมาณ 398 ไร่ หรือร้อยละ 0.22 ของพ้ืนที่ทั้งหมดมี
46  แห่ง 

4) โรงงานอุตสาหกรรม (U502)  มีเนื้อที่ประมาณ  9  ไร่  หรือร้อยละ 0.01  ของพ้ืนที่ทั้งหมด  เป็น
โรงงานขนาดเล็กผลิตเครื่องประดับ  แรงงานส่วนใหญ่เป็นชาวบ้าน    ในพื้นที่และแรงงานต่างชาติ  ได้แก่ พม่าและลาว 

5) สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (U601)  มีเนื้อที่ประมาณ 195  ไร่ หรือร้อยละ 0.11  ของพ้ืนที่ทั้งหมด
จ้านวน  7 แห่ง  ลักษณะเป็นรีสอร์ทเหมาะส้าหรับแวะพักผ่อนพักค้างแรมและเพ่ือชมทัศนียภาพบริเวณรอบอ่างเก็บน้้า 

 
พื้นที่เกษตรกรรม  มีเนื้อท่ีประมาณ  27,741  ไร่  หรือร้อยละ 15.40  ของพ้ืนที่ทั้งหมด  ประกอบด้วย 
1) พ้ืนที่นาข้าว มีเนื้อที่ประมาณ 797 ไร่  หรือร้อยละ 0.44  ของพ้ืนที่ทั้งหมด ได้แก่ นาด้า   
2) พ้ืนที่พืชไร่ มีเนื้อที่ประมาณ 9,243 ไร่ หรือร้อยละ 5.13 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ได้แก่ ไร่ร้าง  พืชไร่ผสม

ข้าวโพด  มันส้าปะหลัง  ฝ้าย  งา  ข้าวไร่ 
3) พ้ืนที่ไม้ยืนต้น  มีเนื้อที่ประมาณ  4,394  ไร่  หรือร้อยละ 2.44  ของพ้ืนที่ทั้งหมด  ได้แก่  ไม้ยืนต้น

ผสม  ยางพารา  ปาล์มน้้ามัน  ไผ่  ชาออสซี่ 
4) พ้ืนที่ไม้ผล  มีเนื้อที่ประมาณ 5,793  ไร่ หรือร้อยละ 3.21  ของพ้ืนที่ทั้งหมด  ได้แก่  ไม้ผลผสม  ส้ม 

ส้มโอ  เงาะ  มะม่วงหิมพานต์  กล้วยไข่  กล้วยน้้าว้า  มะขาม  มะละกอ 
5) พ้ืนที่พืชสวน  มีเนื้อท่ีประมาณ 116  ไร่  หรือร้อยละ 0.07  ของพ้ืนที่ทั้งหมด  ได้แก่  พืชผัก  ไม้ดอก 
6) ไร่หมุนเวียน  มีเนื้อที่ประมาณ 6,964 ไร่ หรือร้อยละ 3.87  ของพ้ืนที่ทั้งหมด  สภาพพ้ืนที่เป็นที่เนิน

เขาถึงที่ลาดชัน  ความสูงชัน 35 – 60 เปอร์เซ็นต์  การปลูกพืช  ได้แก่  ไร่ร้างแบบไร่หมุนเวียน  พืชไร่ผสมแบบไร่
หมุนเวียน  ข้าวโพดแบบไร่หมุนเวียน  มันส้าปะหลังแบบไร่หมุนเวียน  ฝ้าย  ข้าวไร่แบบไร่หมุนเวียน  

7) ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์  มีเนื้อที่ประมาณ 349  ไร่  หรือร้อยละ 0.19   ของพ้ืนที่
ทั้งหมด  ได้แก่  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์  โรงเรือนเลี้ยงโค 

8) พ้ืนที่เกษตรผสมผสาน  มีเนื้อที่ประมาณ  85  ไร่  หรือร้อยละ  0.05  ของพ้ืนที่ทั้งหมด  ได้แก่  เกษตร
ผสมผสาน   
 พื้นที่ป่าไม้  มีเนื้อที่ประมาณ 126,774  ไร่ หรือร้อยละ 70.25 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ประกอบด้วย   

1) พ้ืนที่ป่าไม้ผลัดใบ  มีเนื้อที่ประมาณ  55,367 ไร่ หรือร้อยละ 30.67 ของพ้ืนที่ทั้งหมด  ได้แก่  ป่าดิบ
ชื้น  ป่าดิบแล้ง  ป่าบึงหรือป่าพรุ 

2) พ้ืนที่ป่าเบญจพรรณ  มีเนื้อที่ประมาณ 29,818 ไร่ หรือร้อยละ 16.53 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
3) พ้ืนที่สวนป่า มีเนื้อที่ประมาณ 41,589 ไร่ หรือร้อยละ 23.05 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ได้แก่  สวนป่าผสม  ยู

คาลิปตัส  สัก  กระถินเทพา  และสวนป่ายางพารา 
 พื้นที่น้ า  มีเนื้อที่ประมาณ 20,409  ไร่  หรือร้อยละ  11.31  ของพ้ืนที่ทั้งหมด  ได้แก่  อ่างเก็บน้้า 
 
 พื้นที่เบ็ดเตล็ด  มีเนื้อที่ประมาณ  2,429  ไร่ หรือร้อยละ 1.34  ของพ้ืนที่ทั้งหมด  ได้แก่ ทุ่งหญ้าและไม้
ละเมาะ  พื้นที่ลุ่ม  และพ้ืนที่อ่ืน ๆ 

 
 แหล่งเงินทุน 

ประชากรต้าบลห้วยเขย่งอาศัยแหล่งเงินทุนจากธนาคารเ พ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสหกรณ์
การเกษตร  เงินกู้นอกระบบ และเงินทุนส่วนตัว 
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 การรวมกลุ่มของเกษตรกร 
  1. การรวมกลุ่มของประชากร 

จ้านวนกลุ่มทุกประเภท  33  กลุ่ม 
 - กลุ่มอาชีพ    9  กลุ่ม 
 - กลุ่มออมทรัพย์    6  กลุ่ม 
 - กลุ่มอ่ืนๆ  19  กลุ่ม 
 
2. จุดเด่นของพ้ืนที่ (ท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาต้าบล) 
 - มีทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ 

 

 ผลผลิตทางการเกษตร 
 พืชที่ราษฎรปลูกส่วนใหญ่เป็นพืชล้มลุก ได้แก่ ข้าว ข้าวไร่ ข้าวโพด มันส้าปะหลัง มีพ้ืนที่บางส่วนที่ใช้ใน

การปลูกไม้ยืนต้น ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้้ามัน ไผ่รวก และพ้ืนที่บางส่วนปลูกไม้ผล เช่น เงาะ ส้มเขียวหวาน มะม่วงหิม
พานต์ ส้มโอ เป็นต้น 
 แหล่งท่องเที่ยว 

แหล่งท่องเที่ยว มีจ้านวน 6 แห่ง 
 
1) ปูราชินี   

ปูราชินี เดิมเรียก “ปูสามสี” ตามลักษณะจะมีสีแดง  ขาวและน้้าเงินหรือม่วง ซึ่งพบมากบริเวณหมู่ 1 และ
หมู่ 5 ของต้าบลห้วยเขย่ง มีชื่อทางภาษาอังกฤษว่า “Regal crab” 

2) บึงน้ าทิพย ์
บึงน้้าทิพย์  เป็นบึงขนาดใหญ่มีเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ อยู่กลางหุบเขา เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้างไว้

อย่างงดงามมีน้้าอยู่ตลอดทั้งปี  โดยไม่แห้งขอด  ค้นพบโดยพรานล่าสัตว์  ชื่อนายปาน  เมืองมูล  เมื่อปี พ.ศ. 2521 
3) ต้นไม้ยักษ์ 

ต้นไม้ยักษ์เป็นต้นไม้ชื่อพันธุ์ “ขม้ินด้า” หรือที่ชาวบ้านมักเรียกว่า “กะแบก” อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทอง
ผาภูมิ มีจ้านวน 2 ต้น ขึ้นอยู่ติดกัน  ขนาดความใหญ่ของล้าต้นวัดโดยรอบมีความยาว 1,652 ซม. 

4) ค้างคาวคุณกิตติ 
ค้างคาวคุณกิตติ หรือท่ีชาวบ้านเรียกว่าค้างคาวกินแมลงที่จัดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เล็กที่สุดในโลก  ตาม

หนังสือกินเนสบุ๊คได้บันทึกไว้เมื่อปี 2520 เป็นสัตว์เฉพาะถิ่น  พบในประเทศไทยที่จังหวัดกาญจนบุรีแห่งเดียวในโลก
เท่านั้น 

5) ถ้ าสองแปด 
ถ้้าสองแปดเป็นถ้้าหินงอก หินย้อยที่งดงามรูปทรงแปลกตาสิ่งที่หน้าสนใจก็คือ ผนังถ้้าเต็มไปด้วยผลึกแคล

ไซด์แวววาวมีผลึกหินปูนขนาดใหญ่กระจายอยู่ทั่วไป  และยังเป็นที่อยู่อาศัยของค้างคาวคุณกิตติ 
6) ล่องแก่งแม่น้ าน้อย  

กิจกรรมล่องแก่งแม่น้้าน้อยเริ่มด้าเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2541 ในชื่อกลุ่ม “กลุ่มส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ”์ เป็นการรวมตัวของชาวบ้านในต้าบลห้วยเขย่ง ประมาณ 50 ครอบครัว โดยใช้รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ น้าเข้า
ไปยังแม่น้้าน้อยแล้วล่องแพตามล้าน้้า บางรายล่องออกไปยังอ้าเภอไทรโยค 

7) พุหนองปลิง 
พุงหนองปลิง บ้านท่ามะเดื่อ มีเนื้อท่ี 37.5  ไร่ เป็นพ้ืนที่ชุ่มน้้าอันอุดมสมบูรณ์ที่เป็นแหล่งรวบรวมความหลากหลายของ
สังคมพืชและสัตว์ และมีระบบนิเวศน์ที่บ่งบอกถึงความหมายของค้าว่า “พุ” แห่งตะวันตกได้เป็นอย่างดี กล่าวคือ ตาน้้าที่
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ผุดมาจากใต้ดินเห็นได้อย่างชัดเจน มีรากไม้ที่มีหินปูนเกาะติด มีรากพูพอนและค้้ายัน มีแอ่งน้้าขนาดใหญ่ มีสังคมพืชแบบ
พุที่สมบูรณ์ มีสัตว์ป่าและสัตว์น้้านานาชนิด จึงก้าหนดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติส้าหรับเด็กและชุมชนในพ้ืนที ่

 
ปัญหา อุปสรรค และศักยภาพของต าบลห้วยเขย่ง 
 ปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนาของต าบลห้วยเขย่ง แบ่งเป็น 3 ด้านดังนี้ 
  ด้านเศรษฐกิจ 
   ปัญหา  เกษตรกรมีหนี้สิน รายได้ไม่พอกับรายจ่าย และมีอาชีพไม่มั่นคง เกษตรกรท้า
การเกษตรโดยขาดความรู้ที่ถูกต้องเหมาะสม ท้าให้มีต้นทุนการผลิตสูง ขณะที่ผลิตผลและราคาตกต่้าท้าให้รายได้ของ
เกษตรกรลดลง ประกอบกับไม่มีการรวมกลุ่มเพื่อท้าการเกษตรท้าให้ขาดอ้านาจในการต่อรอง 
   ความต้องการ  เกษตรกรต้องการให้มีการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร เช่น การปลูกผัก การ
ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ การปลูกไม้ผล เป็นต้น รวมทั้งการส่งเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตร   
 
  ด้านสังคม 
   ปัญหา  เกษตรกรประสบปัญหาด้านการประกอบอาชีพ ปัญหาการขาดแคลนเงินทุน ปัญหา
ที่ดินท้ากินไม่เพียงพอ เนื่องจากเกษตรกรเดิมที่ได้รับการจัดสรรที่ดินจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในปัจจุบันมี
การซื้อขายสิทธิการครอบครองที่ดินให้กับบุคคลภายนอกเป็นจ้านวนมาก จึงเป็นสาเหตุหนึ่งของการบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือ
บุกเบิกเป็นพ้ืนที่ท้ากินใหม่ นอกจากนี้ปัญหาเรื่องแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท้างานในพ้ืนที่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานภาค
เกษตรกรรม โดยพบกระจายในทั้ง 8 หมู่บ้าน 
   ความต้องการ   ชุมชนต้องการที่จะร่วมมือในการลดรายจ่าย โดยการน้าหลักเศรษฐกิ จ
พอเพียงมาใช้ ซึ่งได้มีการรวมกลุ่มจัดตั้ง “สภาผู้น้าชุมชนต้าบลห้วยเขย่ง” และได้ด้าเนินงานโครงการครอบครัวเศรษฐกิจ
พอเพียงขึ้น แต่ยังไม่ครอบคลุมสมาชิกในชุมชนส่วนใหญ่  รวมถึงการเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุนพืชผลหลักทางการเกษตร 
การอบรมให้ความรู้และการส่งเสริมการปลูกพืชพันธุ์ใหม่ ๆ การเลี้ยงสัตว์ และการประมงที่มีศักยภาพทางการตลาด 
เพ่ือให้มีรายได้ท่ีแน่นอน ตลอดจนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในพื้นที่ 
  ด้านสิ่งแวดล้อมและปัจจัยพื้นฐาน 
   ปัญหา  ด้านสิ่งแวดล้อมพบว่า ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่้า  พ้ืนที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่
อาศัยน้้าฝนเป็นหลัก จึงมีปัญหาขาดแคลนน้้าเพ่ือการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง  และไม่สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้้าใน
เขื่อนวชิราลงกรณที่อยู่ติดกับหมู่บ้าน  ส่วนน้้าอุปโภคบริโภคมีความเป็นด่างสูง  และประชาชนยังไม่ได้รับเอกสารสิทธิใน
พ้ืนที่ท้ากิน จึงมีการบุกรุกพ้ืนที่ป่า 
   ความต้องการ  ชุมชนต้องการให้รัฐสนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือการเกษตรโดยการจัดท้า
ฝายที่หมู่ 4 เนื่องจากจะสามารถมีน้้าใช้ครอบคลุมในหมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 7 (บางส่วน)  และหมู่ 8 ส่วนหมู่ที่ 6 ควรมี
การจัดท้าฝายที่ห้วยเชิงเขา และหมู่ที่ 8 ควรจัดท้าบ่อพักเพ่ือเก็บกักน้้า รวมถึงการปรับปรุงคุณภาพน้้าเพ่ือการอุปโภค
บริโภค การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนต้องการเอกสารสิทธิในที่ดินท้ากิน
และการก้าหนดแนวเขตท่ีชัดเจนระหว่างพ้ืนที่ท้ากินและพ้ืนที่ป่า และการฟื้นฟูบ้ารุงดินเพื่อการเกษตร 
 
  ศักยภาพของการพัฒนา 
   พ้ืนที่ต้าบลห้วยเขย่งเป็นพ้ืนที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมาก และมีทรัพยากรที่
สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ เป็นพ้ืนที่ที่มีแหล่งน้้าอุดมสมบูรณ์ แต่ต้องมีการพัฒนาให้ครอบคลุมและเกิด
ประโยชน์กับชุมชน นอกจากนี้ชุมชนยังมีการรวมกลุ่มจัดตั้ง “สภาผู้น้าชุมชนต้าบลห้วยเขย่ง” ซึ่งเป็นก้าลังส้าคัญในการ
ผลักดันให้เกิดการพัฒนาได้อย่างยั่งยืน ประกอบกับเกษตรกรมีความสนใจที่จะร่วมมือในการท้าการเกษตรโดยไม่ใช้
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สารเคมีเพ่ือลดต้นทุนการผลิต รวมไปถึงการปรับปรุงและพัฒนาอาชีพด้ านการเกษตร โดยอาศัยความรู้จากโครงการ
หลวงและหน่วยงานอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ 
 
  จุดเน้นการพัฒนา 
   1. การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
   2. การส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าว 
   3. การส่งเสริมการปลูกไม้ดอก 
   4. การพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ พัฒนาแหล่งอาหารในฤดูแล้ง  และการจัดการโรคสัตว์ 
   5. การรณรงค์การลดการใช้สารเคมีเกษตรและการตรวจสอบคุณภาพน้้า 
  6. Food bank 
  7. การพัฒนาแหล่งน้้าเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง 
  8. การส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัย 
 
ผู้ปฏิบัติงาน 
 นายอดิเรก  อินต๊ะฟองค้า  ผู้จัดการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่มลุ่มน้้าปิงตอนบน 
     และแม่กลอง 
 นายอานนท์  ยอดญาติไทย ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่มลุ่มน้้าปิง 

    ตอนบนและแม่กลอง 
นางสาวอัลิปรียา  สิริสิทธิ์  เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวห้วยเขย่ง 
นายธีรภัทร  แสงสีสกายเลิศ เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวห้วยเขย่ง 
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ค ำสัง่จงัหวดักำญจนบรีุ 
ท่ี  0195/2550 

เร่ือง  แตง่ตัง้คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรโครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงห้วยเขยง่ 
----------------------------------- 

 จำกผลส ำเร็จของโครงกำรหลวงท่ีด ำเนินงำนในกำรพฒันำอำชีพควำมเป็นอยู่ของชำวเขำเพ่ือลดกำรปลูก
พืชเสพติดและฟื้นฟูสภำพป่ำต้นน ำ้ล ำธำร สถำบนัวิจัยและพฒันำพืน้ท่ีสูง มุ่งขยำยผลส ำเร็จของโครงกำรหลวงสู่
ชุมชนพืน้ท่ีสูงอ่ืน ๆ ท่ียงัมีสภำพเศรษฐกิจท่ียำกจน เพ่ือแก้ไขปัญหำในระดบัพืน้ท่ีตำมยุทธศำสตร์ของจงัหวดัและ
ประเทศโดยน ำต้นแบบกำรพฒันำท่ียัง่ยืนของโครงกำรหลวงไปปรับใช้อย่ำงเหมำะสมกับสภำพของสังคม ท้องถ่ิน 
และสิ่งแวดล้อม สร้ำงเศรษฐกิจของชมุชนตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง กระตุ้นให้เกิดกระบวนกำรมีส่วนร่วมของชมุชน
กบัหน่วยงำน องค์กรตำ่ง ๆ เพ่ือเป็นกำรเสริมสร้ำงแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั และพฒันำขีดควำมสำมำรถของชมุชน
ในพืน้ท่ีต ำบลห้วยเขยง่ อ ำเภอทองผำภมูิ จงัหวดักำญจนบรีุ 

ดงันัน้ เพ่ือให้เกิดกำรประสำนงำนและกำรปฏิบตัิงำนในพืน้ท่ีเป้ำหมำยเป็นไปอย่ำงสอดคล้องในทิศทำง
เดียวกนั เกิดประโยชน์แก่ประชำชนอย่ำงกว้ำงขวำงและเกิดผลดียิ่งขึน้ จึงแตง่ตัง้คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรโครงกำร
ขยำยผลโครงกำรหลวงห้วยเขยง่ โดยมีองค์ประกอบและอ ำนำจหน้ำท่ีดงัตอ่ไปนี ้
 1. องค์ประกอบ 

1.1 ผู้วำ่รำชกำรจงัหวดักำญจนบรีุ     ประธำนกรรมกำร 
1.2 รองผู้วำ่รำกำรจงัหวดักำญจนบรีุ     รองประธำนกรรมกำร 
 (ด้ำนเศรษฐกิจและสงัคม)  
1.3 นำยอ ำเภอทองผำภมูิ      กรรมกำร 
1.4 ผู้แทนมลูนิธิโครงกำรหลวง     กรรมกำร 
1.5 ผู้แทนมหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์    กรรมกำร 
1.6 ผู้แทนบริษัท ปตท. จ ำกดั (มหำชน)    กรรมกำร 
1.7 นำยกองค์กำรบริหำรสว่นจงัหวดักำญจนบรีุ   กรรมกำร 
1.8 ท้องถ่ินจงัหวดักำญจนบรีุ     กรรมกำร 
1.9 นำยกองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลห้วยเขยง่   กรรมกำร 
1.10 ผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนกำรทอ่งเท่ียว    กรรมกำร 
 แหง่ประเทศไทยภำคกลำงเขต 1 
1.11 ประธำนหอกำรค้ำจงัหวดักำญจนบรีุ    กรรมกำร 
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1.12 ประธำนสภำอตุสำหกรรมจงัหวดักำญจนบรีุ   กรรมกำร 
1.13 นำยแพทย์สำธำรณสขุจงัหวดักำญจนบรีุ   กรรมกำร 
1.14 พำณิชย์จงัหวดักำญจนบรีุ     กรรมกำร 
1.15 พฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของมนษุย์จงัหวดักำญจนบรีุ กรรมกำร 
1.16 เกษตรจงัหวดักำญจนบรีุ     กรรมกำร 
1.17 ปศสุตัว์จงัหวดักำญจนบรีุ     กรรมกำร 
1.18 ประมงจงัหวดักำญจนบรีุ     กรรมกำร 
1.19 สหกรณ์จงัหวดักำญจนบรีุ     กรรมกำร 
1.20 ปฏิรูปท่ีดนิจงัหวดักำญจนบรีุ     กรรมกำร 
1.21 ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัชบประทำนท่ี  13    กรรมกำร 
1.22 ผู้อ ำนวยกำรศนูย์วิจยัพืชสวนกำญจนบรีุ   กรรมกำร 
1.23 ผู้อ ำนวยกำรศนูย์วิจยัประมงน ำ้จืดกำญจนบรีุ   กรรมกำร 
1.24 หวัหน้ำสถำนีพฒันำท่ีดนิกำญจนบรีุ    กรรมกำร 
1.25 ผู้อ ำนวยกำรศนูย์สง่เสริมกำรเกษตรท่ีสงูจงัหวดักำญจนบรีุ กรรมกำร 
1.26 ทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อมจงัหวดักำญจนบรีุ  กรรมกำร 
1.27 ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรพืน้ท่ีอนรัุกษ์ท่ี 3 (บ้ำนโป่ง)  กรรมกำร 
1.28 ผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำกำญจนบรีุ เขต 3 กรรมกำร 
1.29 อตุสำหกรรมจงัหวดักำญจนบรีุ    กรรมกำร 
1.30 ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัพฒันำ สถำบนัวิจยัและพฒันำพืน้ท่ีสงู กรรมกำร 
1.31 เกษตรและสหกรณ์จงัหวดักำญจนบรีุ    กรรมกำร 

 
 2. อ ำนำจหน้ำที่ 

2.1 ก ำหนดและพิจำรณำแผนงำน โครงกำร และแผนปฏิบตัิงำนประจ ำปีของโครงกำรขยำยผลโครงกำร
หลวงห้วยเขยง่ อ ำเภอทองผำภมูิ จงัหวดักำญจนบรีุ 

2.2 อ ำนวยกำรตำ่ง ๆ ในงำนพฒันำให้เป็นไปตำมแผนงำน โครงกำร และแผนงำนประจ ำปีท่ีได้ก ำหนด 
2.3 ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน ปัญหำอปสุรรคต่ำง ๆ ตลอดจนเสนอแนะแนวทำงแก้ไขให้

คณะอนกุรรมกำรก ำกบัแผนปฏิบตังิำนพืน้ท่ีสงูโดยผำ่นสถำบนัวิจยัและพฒันำพืน้ท่ีสงู (องค์กำรมหำชน) 
2.4 แตง่ตัง้คณะท ำงำนเพ่ือด ำเนินงำนตำมโครงกำรตำมควำมจ ำเป็น 
2.5 ด ำเนินกำรอ่ืนใดท่ีเก่ียวเน่ืองด้วยงำนโครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงห้วยเขย่ง เพ่ือกำรพฒันำอย่ำง

ยัง่ยืน 
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                      (นำยอ ำนำจ  ผกำรัตน์) 
                      ผู้วำ่รำชกำรจงัหวดักำญจนบรีุ 
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ค ำสัง่จงัหวดักำญจนบรีุ 
ท่ี  0196/2550 

เร่ือง  แตง่ตัง้คณะท ำงำนโครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงห้วยเขยง่ 
----------------------------------- 

 จำกผลส ำเร็จของโครงกำรหลวงท่ีด ำเนินงำนในกำรพฒันำอำชีพควำมเป็นอยู่ของชำวเขำ เพ่ือลดกำรปลกู
พืชเสพติดและฟืน้ฟูสภำพป่ำต้นน ำ้ล ำธำร  สถำบนัวิจยัและพฒันำพืน้ท่ีสูง  มุ่งขยำยผลส ำเร็จของโครงกำรหลวงสู่
ชมุชนพืน้ท่ีสูงอ่ืน ๆ ท่ียงัมีสภำพเศรษฐกิจท่ียำกจน  เพ่ือแก้ไขปัญหำในระดบัพืน้ท่ีตำมยุทธศำสตร์ของจงัหวดัและ
ประเทศ  โดยน ำต้นแบบกำรพฒันำท่ียัง่ยืนของโครงกำรหลวงไปปรับใช้อย่ำงเหมำะสมกบัสภำพของสงัคม  ท้องถ่ิน  
และสิ่งแวดล้อม  สร้ำงเศรษฐกิจของชุมชนตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง  กระตุ้นให้เกิดกระบวนกำรมีส่วนร่วมของ
ชมุชนกบัหน่วยงำน  องค์กรตำ่ง ๆ เพ่ือเป็นกำรเสริมสร้ำงแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั และพฒันำขีดควำมสำมำรถของ
ชมุชนในพืน้ท่ีต ำบลวำวี อ ำเภอแมส่รวย จงัหวดัเชียงรำย 

ดงันัน้  เพ่ือให้เกิดกำรประสำนงำนและกำรปฏิบตัิงำนในพืน้ท่ีเป้ำหมำยเป็นไปอย่ำงสอดคล้องในทิศทำง
เดียวกนั  เกิดประโยชน์แก่ประชำชนอยำ่งกว้ำงขวำงและเกิดผลดียิ่งขึน้  จึงแตง่ตัง้คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรโครงกำร
ขยำยผลโครงกำรหลวงวำวี  โดยมีองค์ประกอบและอ ำนำจหน้ำท่ีดงัตอ่ไปนี ้

1. องค์ประกอบ 
1.1 นำยอ ำเภอทองผำภมูิ  ประธำนคณะท ำงำน 
1.2 ปลดัอ ำเภอหวัหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนปกครอง อ ำเภอทองผำภมูิ  รองประธำน 
   คณะท ำงำน 
1.3 นำยกองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลห้วยเขยง่  คณะท ำงำน 
1.4 พฒันำกำรอ ำเภอทองผำภมูิๆ  คณะท ำงำน 
1.5 สำธำรณสขุอ ำเภอผำภมูิ  คณะท ำงำน 
1.6 ประธำนชมรมพฒันำกำรทอ่งเท่ียวทองผำภมูิ  คณะท ำงำน 
1.7 เกษตรอ ำเภอทองผำภมูิ  คณะท ำงำน 
1.8 ปศสุตัว์อ ำเภอทองผำภมูิ  คณะท ำงำน 
1.9 ผู้แทนศนูย์วิจยัประมงน ำ้จืดจงัหวดักำญจนบรีุ  คณะท ำงำน 
1.10 ผู้แทนส ำนกังำนสหกรณ์จงัหวดักำญจนบรีุ  คณะท ำงำน 
1.11 ผู้แทนส ำนกังำนปฏิรูปท่ีดนิจงัหวดักำญจนบรีุ   คณะท ำงำน 
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1.12 ผู้แทนโครงกำรชลประทำนกำญจนบรีุ    คณะท ำงำน 
1.13 ผู้แทนสถำนีพฒันำท่ีดนิกำญจนบรีุ    คณะท ำงำน 
1.14 ผู้แทนส ำนกัวิจยัและพฒันำกำรเกษตรเขตท่ี  5   คณะท ำงำน 
1.15 ผู้แทนศนูย์พฒันำสงัคม หนว่ยท่ี 2 จงัหวดักำญจนบรีุ  คณะท ำงำน 
1.16 ผู้แทนศนูย์สง่เสริมเกษตรท่ีสงูจงัหวดักำญจนบรีุ   คณะท ำงำน 
1.17 หวัหน้ำอทุยำแหง่ชำตเิขำแหลม     คณะท ำงำน 
1.18 หวัหน้ำอทุยำแหง่ชำตทิองผำภมูิ    คณะท ำงำน 
1.19 ก ำนนัต ำบลห้วยเขยง่และผู้ใหญ่บ้ำน 1 – 8 ต ำบลห้วยเขยง่ คณะท ำงำน 
1.20 ผู้แทนบริษัท ปตท. จ ำกดั (มหำชน)    คณะท ำงำน 
1.21 เจ้ำหน้ำท่ีสถำบนัวิจยัและพฒันำพืน้ท่ีสงู   คณะท ำงำนและ 
         เลขำนกุำร 

 
 2. อ ำนำจหน้ำที่ 

2.1 จดัท ำแผนงำน โครงกำร และแผนปฏิบตัิงำนประจ ำปีของโครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงห้วยเขย่ง
อ ำเภอทองผำภมูิ จงัหวดักำญจนบรีุ 

2.2 ด ำเนินกำรต่ำง ๆ ในงำนพฒันำให้เป็นไปตำมแผนงำน โครงกำร และแผนปฏิบตัิงำนประจ ำปีท่ีได้
ก ำหนดไว้ 

2.3 รำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรปฏิบัติงำน ปัญหำ และอุปสรรคต่ำง ๆ ตลอดจนเสนอแนะแนว
ทำงแก้ไขปัญหำเพ่ือพฒันำชมุชนให้เกิดควำมเข้มแข็งและยัง่ยืน 

2.4 ด ำเนินกำรอ่ืนใดท่ีเก่ียวเน่ืองด้วยโครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงห้วยเขย่ง เพ่ือกำรพฒันำอย่ำง
ยัง่ยืนหรือตำมท่ีคณะกรรมกำรโครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงห้วยเขยง่มอบหมำย 
 
 ทัง้นีต้ัง้แตบ่ดันีเ้ป็นต้นไป 
 
                สัง่  ณ  วนัท่ี  13  กมุภำพนัธ์  พ.ศ. 2550 
 

  (นำยอ ำนำจ  ผกำรัตน์) 
        ผู้วำ่รำชกำรจงัหวดักำญจนบรีุ 
 
 
 

 


