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ข้อมูลพื้นฐานโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง 
ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวดักาญจนบุรี 

 
ประวัติการตั้งถิ่นฐานของหมู่บ้าน 

พ.ศ. 2527 ชุมชนห้วยเขย่งได้อพยพจากที่อยู่อาศัยบริเวณพ้ืนที่ที่ลุ่มมาอยู่ ณ บริเวณพ้ืนที่ปัจจุบัน  เนื่องจากที่
อยู่เดิมกลายเป็นพ้ืนที่น้ำท่วมจากกการก่อสร้างเขื่อนวชิราลงกรณ์ (เขื่อนเขาแหลม)จากนั้น  ชีวิตของชาวห้วยเขย่งก็ได้
เปลี่ ยนจากการทำนาหาปลาในที่ ลุ่ ม
กลายเป็นคนพ้ืนที่สูงที่มีถิ่นฐานอยู่บริเวณ
เชิงเขาหินปูน ซึ่งเป็นพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรม
และแห้งแล้ง   แม้ว่าชาวบ้านห้วยเขย่งจะ
ได้รับเงินชดเชยค่าที่ดินจำนวนมากทุก
ครอบครัว   แต่ก็ใช้เงินจนหมดและ เริ่มมี
หนี้สิน หลายครอบครัวได้ขายที่ดินที่ได้รับ
มาใหม่ไปจนหมดแล้วต้องหันมามีอาชีพ
รับจ้างทำไร่ และหาของป่าขายเป็นรายได้
ยังชีพ 

ต่อมาใน พ.ศ.2541 บริษัท ปตท. 
จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินโครงการท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติไทย-สหภาพพม่า ผ่านพ้ืนที่
ป่ าและชุมชนห้ วยเขย่ ง จึ งมี โครงการ
ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชนและฟ้ืนฟูดูแล อนุรักษ์พ้ืนที่ปาทองผาภูมิ เพ่ือเป็นการให้ความ
ช่วยเหลือแก่สังคมโดยในพ.ศ. 2545 ปตท. ได้มีพันธะสัญญาในการอนุรักษ์ดินและสัตว์ป่าพ้ืนที่ 30,000 ไร่ ในเขต
อำเภอทองผาภูมิ จังหวดกาญจนบุรี ซึ่งได้ร่วมกับโครงการพัฒนาความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพ
ในประเทศไทย (BRT) เพ่ือวิจัยและรวบรวมความรู้เกี่ยวกับป่าของชุมชน รวมถึงส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนและจัดทำแผน
ชุมชนเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชนซึ่งเป็นการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเชิงพ้ืนที่เป็นครั้งแรก
ในป ระ เท ศ ไทย  ใน พ้ื นที่ ป่ าอนุ รั กษ์  
300,000 ไร่  ต าม พั น ธะสั ญ ญ า EIA 
ภายใต้ชื่อ “โครงการทองผาภูมิตะวันตก” 
จากนั้นปตท. และชุมชนจึงได้ได้ร่วมกัน
เชื่อมโยงงานวิจัยประสานกับการพัฒนา
ชุมชน มีการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกใน
พ้ืนที่ ตำบลห้ วยเขย่งเป็นจำนวนมาก
หลังจากนั้น 
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ความเป็นมาของโครงการ 

ในปี พ.ศ 2548 ปตท.ได้ขอความร่วมมือจากมูลนิ ธิโครงการหลวงเข้าไปดำเนินการส่งเสริมอาชีพให้แก่
ประชาชนในตำบลห้วยเขย่ง มูลนิธิโครงการหลวง โดยหม่อมเจ้าภีศเดช  รัชนี  องค์ประธานมูลนิธิโครงการหลวงจึงได้
มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) เข้ามาดำเนินการโดยตั้งเป็นโครงการขยายผลโครงการ
หลวงห้วยเขย่งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2549 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานคณะกรรมการระดับจังหวัดและมี
นายอำเภอทองผาภูมิเป็นประธานคณะทำงานระดับอำเภอ ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น
โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง 

 
พื้นที่ดำเนินงาน สถานที่ตั้งสภาพพื้นที่ 
 ขนาดที่ตั้ง 
  โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 10 หมู่บ้าน ของตำบลห้วยเขย่ง  
ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 14๐ 32΄ 00΄΄ - 14๐ 47΄ 
30΄΄ เหนือ และเส้นแวงที่ 98๐ 28΄ 12΄΄ - 98๐ 
39΄ 00΄΄ ตะวันออก  ครอบคลุมพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของ
ตำบลห้วยเขย่ง  และบางส่วนของตำบลท่าขนุน อำเภอ
ทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี  มีความสูงของพ้ืนที่
ระหว่าง  226  เมตร  จากระดับน้ำทะเลปานกลาง 
พิกัดที่ X ๔๔๘๘๘๖ .00 Y 1625136.00 ประชากร
ส่วนใหญ่ เป็นชาติพันธุ์พม่า มอญ ลาว และชาวไทยพ้ืน
ราบ ประชากรจำนวน 4,532 ครัวเรือน จำนวน 9,519 
คน   
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง อยู่
ห่างจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง ระยะทาง 962 กิโลเมตร  ใช้เวลาเดินทาง 12 ชั่วโมง อยู่ห่างจากจังหวัดน่าน 
ระยะทาง 170 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2.5 ชั่วโมง อยู่ห่างจากอำเภอทองผาภูมิ ระยะทาง 36 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 
40 นาที โดยเส้นทางคมนาคมเป็นถนนลาดยางทั้งหมด 
โดยมีอาณาเขตติดต่อ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลปิล๊อก 
ทิศใต ้  ติดต่อกับตำบลหินดาด 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลท่าขนุน 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับแนวเขาห้วยเขย่ง

และเขานิซาในท้องที่ตำบลห้วยเขย่ง 
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ลักษณะภูมิประเทศ 
 พ้ืนที่ตำบลห้วยเขย่งทางด้านทิศตะวันออกมีสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ภูเขา มีลักษณะเป็นภูเขาหินปูนทอด
ตลอดแนวจากด้านเหนือถึงด้านใต้  ประกอบด้วย  เขาเยน  เขาท่าขนุน  เขาพุต่อง และเขาทิบือ ทางด้านทิศตะวันตก จะเป็น
ภูเขาหินแกรนิตมีสภาพภูมิประเทศเป็นเนินเขา
ลู กคลื่ น ลอนชั นสลั บลู กคลื่ น ลอนลาด 
ประกอบด้วย เขาห้วยเขย่ง เขานิซา 
ลักษณะดังกล่าวทำให้ทิศทางการไหลของลำน้ำ
ส่วนใหญ่  ประกอบด้วย ห้วยเขย่ง ห้วยทึม 
ห้วยประจำไม้ และห้วยบ้านไร่ ไหลจากทางทิศ
ใต้ไปลงสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ ทางทิศ
เหนือสามารถแบ่งพ้ืนที่ตามลุ่มน้ำย่อยตามหลัก
ของการจัดการลุ่มน้ำ  พบว่าพ้ืนที่ โครงการ
โครงการขยายผลโครงการหลวงห้วยเขย่ง  
ประกอบด้วยพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของลุ่มน้ำย่อยห้วย
เขย่ง  ลุ่มน้ำย่อยห้วยทึม และบางส่วนของลุ่ม
น้ำย่อยห้วยประจำไม้ และลุ่มน้ำย่อยห้วยบ้านไร่ 
 

กลุ่มบ้านเป้าหมายในการดำเนินงานของโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง 
หมู่บ้าน หมู่ที่ ความสูงจาก

ระดับน้ำทะเล 
บริบทของพื้นที ่ ครัวเรือน ประชากร 

(คน) 
ชาติพันธุ ์

บ้านท่ามะเดื่อ 1 180 ยางพารา มัน
สำปะหลัง 

420 1,061 คนไทภาคเหนือ 
กลาง พม่า 

บ้านปากลำปิล็อก 2 200 สวนผลไม้ 
ยางพารา 

458 1,058 คนไทยภาคเหนือ 
กลาง มอญ 

บ้านห้วยเขย่ง 3 200-300 ยางพารา 300 609 มอญ พม่า 
กะเหรี่ยง 

บ้านประจำไม้ 4 200 ยางพารา 458 1,183 พม่า มอญ ไทย
กลาง 

บ้านไร่ป้า 5 230 มันสำปะหลัง 
ยางพารา 

267 816 กะเหรี่ยง พม่า 
ไทยกลาง 

บ้านไร่ 6 180 ผักพื้นบา้น 1,522 2,187 ไทยกลาง มอญ 
พม่า กะเหรี่ยง 

บ้านห้วยปากคอก 7 220 สวนผลไม้
ยางพารา 

603 1,706 กะเหรี่ยง พม่า 
ไทยกลาง 

บ้านเตาถ่าน 7 200 ยางพารา 92 398 พม่า มอญ 
บ้านวังน้ำเขียว 7 200 ยางพารา 50 180 พม่า ไทยกลาง 
บ้านรวมใจ 8 240 ยางพาราค้าขาย 362 899 ไทยกลาง เหนือ 
รวม    4,532 9,590 4 ชาติพันธุ ์
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ข้อมูลระดับการพัฒนา ABCD ของหมู่บ้าน กลุ่มบ้าน 
ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง 

 
 

พื้นที่โครงการฯ  พื้นที่รับผิดชอบกลุ่มบ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด ระดับพัฒนา 

ห้วยเขย่ง 1. บ้านท่ามะเดื่อ 1 ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ กาญจนบุรี C 

ห้วยเขย่ง 2. บ้านปากลำปิล็อก 2 ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ กาญจนบุรี C 

ห้วยเขย่ง 3. บ้านห้วยเขย่ง 3 ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ กาญจนบุรี B 

ห้วยเขย่ง 4. บ้านประจำไม้ 4 ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ กาญจนบุรี C 

ห้วยเขย่ง 5. บ้านไร่ป้า 5 ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ กาญจนบุรี B 

ห้วยเขย่ง 6. บ้านไร่ 6 ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ กาญจนบุรี C 

ห้วยเขย่ง 7. บ้านห้วยปากคอก 7 ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ กาญจนบุรี C 

ห้วยเขย่ง 8. บ้านเตาถ่าน 7 ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ กาญจนบุรี C 

ห้วยเขย่ง 9. บ้านวังน้ำเขียว 7 ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ กาญจนบุรี C 

ห้วยเขย่ง 10. บ้านรวมใจ 8 ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ กาญจนบุรี C 

  พื้นที่ t&v      

  ไม่มี      

       
 
สภาพพ้ืนที่  ภูมิอากาศ และแหล่งน้ำ 

สภาพพื้นที่  พ้ืนที่ตำบลห้วยเขย่งทางด้านทิศตะวันออกมีสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ภูเขา มีลักษณะเป็น
ภูเขาหินปูนทอดตลอดแนวจากด้านเหนือถึงด้านใต้  ประกอบด้วย  เขาเยน  เขาท่าขนุน  เขาพุต่อง และเขาทิบือ ทางด้านทิศ
ตะวันตก จะเป็นภูเขาหินแกรนิตมีสภาพภูมิประเทศเป็นเนินเขาลูกคลื่นลอนชันสลับลูกคลื่นลอนลาด ประกอบด้วย เขาห้วย
เขย่ง เขานิซา 

ลักษณะดังกล่าวทำให้ทิศทางการไหลของลำน้ำส่วนใหญ่ ประกอบด้วย ห้วยเขย่ง ห้วยทึม ห้วยประจำไม้ และห้วย
บ้านไร่ ไหลจากทางทิศใต้ไปลงสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ ทางทิศเหนือสามารถแบ่งพ้ืนที่ตามลุ่มน้ำย่อยตามหลักของการ
จัดการลุ่มน้ำ  พบว่าพ้ืนที่โครงการโครงการขยายผลโครงการหลวงห้วยเขย่ง  ประกอบด้วยพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของลุ่มน้ำย่อยห้วย
เขย่ง  ลุ่มน้ำย่อยห้วยทึม และบางส่วนของลุ่มน้ำย่อยห้วยประจำไม้ และลุ่มน้ำย่อยห้วยบ้านไร่ 
 

ลักษณภูมิอากาศ  พ้ืนที่ตำบลห้วยเขย่งมีภูมิอากาศแบบมรสุมในเขตร้อน (Tropical monsoon climate) มี
อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 28.2 องศาเซลเซียส  โดยมีอุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายนเท่ากับ 38.1 องศาเซลเซียส และต่ำสุดใน
เดือนธันวาคมเท่ากับ 18.2 องศาเซลเซียส  มีความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปี 75 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณน้ำฝน  มีปริมาณน้ำฝน
รวมตลอดปี 1,496.  มิลลิเมตร  โดยมีปริมาณน้ำฝนสูงสุดในเดือนกรกฎาคม และต่ำสุดในเดือนกุมภาพันธ์ 
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แหล่งน้ำ  พ้ืนที่ตำบลห้วยเขย่งมีทิศทางการไหลของลำน้ำต่าง ๆ ส่วนใหญ่ไหลจากทิศใต้ลงสู่พ้ืนที่ราบทางทิศเหนือ
บริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ  ซึ่งมีระดับความสูงประมาณ 170 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง  โดยลักษณะของ
ลุ่มน้ำที่พบเป็นแบบ Dendritic  ลำน้ำในพ้ืนที่มีน้ำไหลตลอดปี ได้แก่ ห้วยเขย่ง  ห้วยบ้านไร่  ห้วยประจำไม้   ห้วยปากคอก  
และห้วยทิดือ  ส่วนลำน้ำที่มีน้ำไหลเฉพาะช่วงฤดูฝน  ได้แก่  ห้วยเกริงตะโก  ห้วยทึม  ห้วยทิโพสะทอล่า  และห้วยทิพมอ 
สถานการณ์ปัจจุบันได้มีการจัดทำแหล่งน้ำไว้ เพ่ือการอุปโภคบริโภค กรมทรัพยากรน้ำ กรมน้ำบาดาล และกรมชลประทาน 
และได้จัดทำแหล่งน้ำขนาดเล็กเพ่ือการเกษตรโดยกรมพัฒนาที่ดิน 
 
สภาพเศรษฐกิจ สังคมชุมชน สิ่งแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐาน 

สภาพเศรษฐกิจ  ประชาชน ร้อยละ 95 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และร้อยละ 5 ประกอบอาชีพอ่ืนๆ คือ 
รับจ้าง งานหัตถกรรม ค้าขาย รับราชการ และหาของป่า ทั้งนี้การเพาะปลูกเป็นแบบทำไร่หมุนเวียน โดยปลูกพืชหลัก คือ 
ยางพารา มันสำปะหลัง สวนผลไม้ และข้าวไร่ มีการใช้สารกำจัดวัชพืช และปุ๋ยเคมีจำนวนมาก โดยมีพ่อค้าคนกลางนำเมล็ด
พันธุ์ ปุ๋ย ยากำจัดวัชพืชมาจำหน่ายหรือลงทุนให้ก่อน  และหักเงินคืนเมื่อรับซื้อผลผลิต เกษตรกรบางส่วนได้เช่าที่ทำ
การเกษตร ปลูกพืชผัก พืชไร่ประชาชนมีรายได้เฉลี่ย 80,000 ต่อครัวเรือนต่อปีและมีหนี้สินทุกครัวเรือน  
 

แสดงรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน / ปี (ข้อมูลรายได้มาจากบานข้อมูล ปี 2558) 
กลุ่มบ้าน ตำบล ประชากร 

(คน) 
รายได้ 
(บาท) 

อาชีพ 

หมู่ที่ 1 บ้านท่ามะเดื่อ ห้วยเขย่ง 1061 80,000 รับจ้าง 

หมู่ที่ 2 บ้านลำปิล๊อก ห้วยเขย่ง 1,058 80,000 เกษตรกรรม/รับจ้าง 

หมู่ที่ 3 บ้านห้วยเขย่ง ห้วยเขย่ง 609 80,000 เกษตรกรรม/รับจ้าง 

หมู่ที่ 4 บ้านประจำไม้ ห้วยเขย่ง 1,183 80,000 เกษตรกรรม,รับจ้าง 

หมู่ที่ 5 บ้านไร่ป้า ห้วยเขย่ง 816 80,000 เกษตรกรรม/รับจ้าง 

หมู่ที่ 6 บ้านไร่ ห้วยเขย่ง 2,187 90,000 เกษตรกรรม/รับจ้าง 

หมู่ที่ 7 (1) บ้านห้วยปากคอก ห้วยเขย่ง 1,706 50,000 เกษตรกรรม/รับจ้าง 

         (2) บ้านเตาถ่าน ห้วยเขย่ง 398 80,000 เกษตรกรรม/รับจ้าง 

         (3) บ้านวังน้ำเขียว ห้วยเขย่ง 180 80,000 เกษตรกรรม/รับจ้าง 

หมู่ที่ 8 บ้านรวมใจ ห้วยเขย่ง 899 100,000 ธุกิจส่วนตัว/ค้าขาย 

รวม 9,590 คน 80,000-
100,000 บาท 
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สังคมชุมชน  การสาธารณสุข ในตำบลห้วยเขย่ง มี 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยเขย่งตั้งอยู่หมู่
ที่ 2 บ้านปากลำปิล็อก และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านไร่ หมู่ที่ 6 บ้านไร่ โดยมี อสม.ทุกหมู่บ้าน และห่างไปอีก 36 
กิโลเมตร จะถึงโรงพยาบาลอำเภอทองผาภูมิ 
ปัจจุบันโครงการพัฒนาแบบพ้ืนที่สูงวังไผ่ได้พัฒนางานด้านสังคมและชุมชน ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่โดยการสนับสนุนการทำ
แผนชุมชน และการขับเคลื่อนการ นำไปใช้ประโยชน์ 4 พ้ืนที่ 4 ด้านหลัก คือส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่ม ได้แก่กลุ่มไม้ผล กลุ่ม
ปลูกผัก การจัดตั้งกลุ่มและกองทุนเพ่ือให้เกษตรกรบริหารจัดการตนเองได้ กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มเตรียมสหกรณ์ กลุ่มแปรรูป
(วิสาหกิจชุมชน) การพัฒนาตลาดผลผลิตในชุมชน การพัฒนาหมู่บ้านสะอาดชุมชนเข้มแข็ง และสนับสนุนกิจกรรมวัฒนธรรม
ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมถึงงานบูรณาการในพ้ืนที่  
 

สิ่งแวดล้อม  พ้ืนที่ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ได้มีการเปิดใช้พ้ืนที่ส่วนใหญ่ โดยการจัดสรร
พ้ืนที่ทำกินให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนวชิราลงกรณของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2527 
ถึงแม้ว่าพ้ืนที่ดังกล่าวจะมีศักยภาพค่อนข้างสูงในการทำการเกษตรเพราะมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปีค่อนข้างสูงและมีวัตถุต้น
กำเนิดดินส่วนใหญ่เป็นหินปูน ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูง  แต่เนื่องจากบางส่วนมีการใช้ที่ดินผิดประเภทหรือ
ขาดการบำรุงรักษา  ทำให้ดินเสื่อมโทรม และในบางพ้ืนที่ก็มีข้อจำกัดในการใช้พ้ืนที่  เนื่องจากสภาพพ้ืนที่และข้อจำกัดของ
หน่วยที่ดิน  ซึ่งสามารถสรุปปัญหาของทรัพยากรดินบริเวณพ้ืนที่โครงการขยายผลโครงการหลวงห้วยเขย่งได้ดังนี้ 
 1) ปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ  มีเนื้อที่ประมาณ 35,169 ไร่ หรือร้อยละ 19.49 ของพ้ืนที่  หน่วยที่ดินที่มี
ปัญหาความอุดมสมบูรณ์ต่ำถ้านำมาใช้เพ่ือการเกษตรต้องมีการปรับปรุงบำรุงดินจึงจะให้ผลผลิตที่เหมาะสม 
 2) ปัญหาดินตื้น  ปัญหาดินตื้นมีเศษหิน/ก้อนหินปะปนจะพบบริเวณสภาพพ้ืนที่ที่เป็นที่ลาดชันเชิงเขาหรือเป็นเนิน
เขา  ส่วนใหญ่มีความลาดชันมากกว่า 5%  มักจะพบชั้นหินหรือชั้นหินผุในระดับที่ไม่ลึกนัก  ทำให้รากพืชหยั่งลึกลงไปในดินได้
ลำบาก   
 3) ปัญหาการใช้ที่ดินผิดประเภท  มีเนื้อที่ประมาณ 14,570 ไร่ หรือร้อยละ 8.07 ของพ้ืนที่  ส่วนใหญ่เป็นการใช้พ้ืนที่
ในการทำการเกษตรในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม  สภาพพ้ืนที่มีความลาดชันทำให้ยากต่อการจัดการและมีโอกาสเกิดการชะล้าง
พังทลายของดินสูง 
 

โครงสร้างพ้ืนฐาน 
เส้นทางคมนาคม   
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ลักษณะดิน 
  พ้ืนที่ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ได้มีการเปิดใช้พ้ืนที่ส่วนใหญ่ โดยการจัดสรร
พ้ืนที่ทำกินให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนวชิราลงกรณของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 
2527 ถึงแม้ว่าพ้ืนที่ดังกล่าวจะมีศักยภาพ
ค่อนข้างสู งในการทำการเกษตรเพราะมี
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปีค่อนข้างสูงและมี
วัตถุต้นกำเนิดดินส่วนใหญ่เป็นหินปูน ทำให้
ดินมีความอุดมสมบูรณ์ ค่อนข้างสู ง  แต่
เนื่องจากบางส่วนมีการใช้ที่ดินผิดประเภท
หรือขาดการบำรุงรักษา  ทำให้ดินเสื่อมโทรม 
และในบางพ้ืนที่ก็มีข้อจำกัดในการใช้พ้ืนที่  
เนื่องจากสภาพพ้ืนที่และข้อจำกัดของหน่วย
ที่ดิน  ซึ่งสามารถสรุปปัญหาของทรัพยากรดิน
บริเวณพ้ืนที่โครงการขยายผลโครงการหลวง
ห้วยเขย่งได้ดังนี้ 

1) ปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์
ต่ำ  มีเนื้อที่ประมาณ 35,169 ไร่ หรือร้อยละ 19.49 ของพ้ืนที่  หน่วยที่ดินที่มีปัญหาความอุดมสมบูรณ์ต่ำถ้านำมาใช้
เพ่ือการเกษตรต้องมีการปรับปรุงบำรุงดินจึงจะให้ผลผลิตที่เหมาะสม 

2) ปัญหาดินตื้น  ปัญหาดินตื้นมีเศษหิน/ก้อนหินปะปนจะพบบริเวณสภาพพ้ืนที่ที่เป็นที่ลาดชันเชิงเขาหรือ
เป็นเนินเขา  ส่วนใหญ่มีความลาดชันมากกว่า 5%  มักจะพบชั้นหินหรือชั้นหินผุในระดับที่ไม่ลึกนัก  ทำให้รากพืชหยั่งลึก
ลงไปในดินได้ลำบาก   

3) ปัญหาการใช้ที่ดินผิดประเภท  มีเนื้อที่ประมาณ 14,570 ไร่ หรือร้อยละ 8.07 ของพื้นที่  ส่วนใหญ่เป็น
การใช้พ้ืนที่ในการทำการเกษตรในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม  สภาพพ้ืนที่มีความลาดชันทำให้ยากต่อการจัดการและมีโอกาสเกิด
การชะล้างพังทลายของดินสูง 
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ลักษณะภูมิอากาศ 

 พ้ืนที่ตำบลห้วยเขย่งมีภูมิอากาศ
แบบมรสุ ม ใน เขตร้อน  (Tropical monsoon 
climate) มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 26.6 องศา
เซลเซียส  โดยมีอุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายน
เท่ากับ 29.6 องศาเซลเซียส และต่ำสุดในเดือน
ธันวาคมเท่ากับ 23.5 องศาเซลเซียส  มีความชื้น
สัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปี  81 เปอร์ เซ็นต์   โดยมี
ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดในเดือนสิงหาคมเท่ากับ 
90 เปอร์เซ็นต์ และต่ำสุดในเดือนมีนาคมเท่ากับ 68 เปอร์เซ็นต์ 

ศักยภาพการคายระเหยน้ำ  จากการคำนวณโดยโปรแกรม  CROPWAT มีการคายระเหยน้ำรวมตลอดปี 
1,644.8  มิลลิเมตร  โดยมีอัตราการคายระเหยน้ำสูงสุดในเดือนเมษายน
เท่ากับ 180.0 มิลลิเมตร  และต่ำสุดในเดือนพฤศจิกายนเท่ากับ 111.0  
มิลลิเมตร 

ปริมาณน้ ำฝน  มีปริมาณน้ ำฝนรวมตลอดปี  1 ,736 .5  
มิลลิเมตร  โดยมีปริมาณน้ำฝนสูงสุดในเดือนสิงหาคมเท่ากับ 329.5 
มิลลิเมตร  และต่ำสุดในเดือนธันวาคมเท่ากับ  2.9 มิลลิเมตร 

ปริมาณน้ำฝนใช้จากการคำนวณโดยโปรแกรม CROPWAT มี
ปริมาณน้ำฝนรวมตลอดปี 1,053.2 มิลลิเมตร  โดยมีปริมาณน้ำฝนสูงสุด
ในเดือนสิงหาคมเท่ากับ 158.0 มิลลิเมตร และต่ำสุดในเดือนธันวาคม
เท่ากับ 2.9 มิลลิเมตร 

 
แหล่งน้ำที่สำคัญของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง 

  แหล่งน้ำธรรมชาติ 
พ้ืนที่ตำบลห้วยเขย่งมีทิศทางการไหลของลำน้ำต่าง ๆ ส่วนใหญ่ไหลจากทิศใต้ลงสู่พ้ืนที่ราบทางทิศเหนือ

บริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ  ซึ่งมีระดับความสูงประมาณ 170 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง  โดยลักษณะ
ของลุ่มน้ำที่พบเป็นแบบ Dendritic  ลำน้ำในพ้ืนที่มีน้ำไหลตลอดปี ได้แก่ ห้วยเขย่ง  ห้วยบ้านไร่  ห้วยประจำไม้   ห้วย
ปากคอก  และห้วยทิดือ  ส่วนลำน้ำที่มีน้ำไหลเฉพาะช่วงฤดูฝน  ได้แก่  ห้วยเกริงตะโก  ห้วยทึม  ห้วยทิโพสะทอล่า  และ
ห้วยทิพมอ 
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 ป่าไม้ 

 พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนทอดตัวตามแนวเหนือใต้  เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาตะนาวศรีมี
พ้ืนที่ราบลุ่มเป็นจำนวนน้อย  มีพื้นท่ีป่าไม้ตามกฎหมายและสถานภาพของทรัพยากรป่าไม้  ดังนี้  

1) พ้ืนที่ป่าไม้   
มีการดำเนินการประกาศและเตรียมการประกาศเป็นเขตพ้ืนที่ป่าไม้โดยกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ

สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช  ดังนี้ 
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 จะพบได้บริเวณโดยรอบของขอบเขตพ้ืนที่ดำเนินการศึกษา  
และพ้ืนที่โซน E จะพบได้บริเวณตอนกลางของพ้ืนที่ดำเนินการศึกษา  ในพ้ืนที่ป่าห้วยเขย่งได้มีการประกาศเขตอุทยาน
แห่งชาติเขาแหลม เขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ  และพ้ืนที่จัดสรรของการไฟฟ้ามีเนื้อที่รวมประมาณ 96,320 ไร่ หรือ
ร้อยละ 53.37  ของพ้ืนที่ดำเนินการศึกษา  ดังนั้น จึงเหลือพ้ืนที่ป่าห้วยเขย่ง  ในพ้ืนที่ดำเนินการศึกษาประมาณ 
43 ,085  ไร่  หรือร้อยละ 23 .87   ของพ้ืนที่
ดำเนินการศึกษา  โดยแบ่งเป็นพ้ืนที่โซน Cประมาณ 
15,768 ไร่ หรือร้อยละ 8.74 ของพ้ืนที่ดำเนินการ
ศึกษา  และพ้ืนที่โซน E ประมาณ 27,317 ไร่ หรือ
ร้อยละ 15.13 ของพ้ืนที่ดำเนินการศึกษา 

1.1.2) ป่ าเขาช้ างเผื อก  
อยู่บริเวณตอนเหนือของพ้ืนที่ดำเนินการศึกษา  มีเนื้อ
ที่ประมาณ41,060  ไร่ หรือร้อยละ 22.75  ของ
พ้ืนที่ดำเนินการศึกษา  ประกอบด้วย  2  เขต  คือ  
เขตพ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์(โซน C) มีเนื้อที่ประมาณ  
18,574 ไร่ หรือร้อยละ 10.29  ของพ้ืนที่ดำเนินการศึกษา  และเขตพ้ืนที่ป่าเพ่ือเศรษฐกิจ(โซน E) มีเนื้อที่ประมาณ 
22,486 ไร่ หรือร้อยละ 12.46  ของพ้ืนที่ดำเนินการศึกษา  โดยพ้ืนที่โซน  C จะพบได้บริเวณโดยรอบทางด้านเหนือ
ของพ้ืนที่ดำเนินการศึกษา  และพ้ืนที่โซน E  จะพบได้บริเวณตอนกลางทางด้านเหนือของพื้นที่ดำเนินการศึกษา  ในพ้ืนที่
ป่าเขาช้างเผือกได้มีการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม เขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิมีเนื้อที่ประมาณ 14,003  
ไร่  หรือร้อยละ 7.76 ของพ้ืนที่ดำเนินการศึกษา  ดังนั้นจึงเหลือพ้ืนที่ป่าเขาช้างเผือกในพ้ืนที่ดำเนินการศึกษาประมาณ 
27,057 ไร่ หรือร้อยละ 14.99 ของพ้ืนที่ดำเนินการศึกษา  โดยแบ่งเป็นพ้ืนที่โซน Cประมาณ 6,675 ไร่ หรือร้อยละ 
3.70 ของพ้ืนที่ดำเนินการศึกษา และพ้ืนที่โซน E ประมาณ 20,382 ไร่ หรือร้อยละ11.29 ของพ้ืนที่ดำเนินการศึกษา 

1.2) อุทยานแห่งชาติ 
1.2.1) อุทยานแห่ งชาติ เขาแหลม  

เป็น 1 ในจำนวน 5 แห่งของ
โครงการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ
เ พ่ื อ ก าร เฉลิ ม พ ระ เกี ย รติ
พ ร ะ บ า ท ส ม เด็ จ    พ ร ะ
เจ้าอยู่หัวฯ  ในวโรกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 
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รอบวันที่  5  ธันวาคม  2530  เนื้อที่ประมาณ 1,497 ตารางกิโลเมตร  หรือ  935,625 ไร่  
เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่67  ของประเทศ  สภาพพ้ืนที่เป็นภูเขาสลับซับซ้อนก่อให้เกิดลำน้ำที่
สำคัญหลายสายที่ไหลลงสู่แม่น้ำแควน้อยและอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ 
1.2.2) อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ปัจจุบันได้รับประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา

เล่ม 126 ตอนที่ 96 ก วันที่ 23 ธันวาคม 2552 ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2552 เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 
114 ของประเทศ มีเนื้อที่ประมาณ 1,235.543 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 772,214.27 ไร่ 

1.3) สวนป่า  มีหน่วยงานที่เข้ามาดำเนินการปลูกสร้างสวนป่า  2  หน่วยงาน  ดังนี้ 
1.3.1) กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ได้ดำเนินการโครงการปรับปรุงป่าสงวน

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

1.3.2) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  ได้ดำเนินการปลูกป่าของสวนป่าทองผาภูมิ  ซึ่งตั้งอยู่ในเขต
พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยเขย่ง ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นสวนป่าที่องค์การอุตสาหกรรม
ป่าไม้ปลูกชดเชยตามเงื่อนไขสัมปทานระยะยาวขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  โดยนำเงินค่าปลูกและค่าบำรุงรักษาจาก
ไม้ที่ทำออกมาดำเนินการปลูกสร้างสวนป่า  ตามอัตราค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าต่อไร่ตามที่กรมป่าไม้กำหนด  ซึ่งได้รับ
อนุมัติให้ดำเนินการปลูกสร้างสวนป่า  เมื่อ พ.ศ. 2521 โดยเริ่มดำเนินการปลูกป่าจนถึงปี 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 บริเวณริมลำห้วยหรือ ตามร่องห้วย จะมีต้นไม้ข้ึนหนาแน่นเป็นพิเศษมีสภาพคล้ายป่าดงดิบ ชนิดไม้ที่พบ
ได้แก่ อินทรชิต  แคยอดดำ  แดง  สมอพิเภก  สะทิบ  กาสามปีก  เปล้าใหญ่  ลาย  หว้า  ลูกดิ่ง  พืชพ้ืนล่าง  ได้แก่ลูกไม้
ของไม้ชั้นบน  เต่าร้าง  เข็มป่า  ชะอม  เหมือดโลด  เป็นต้น  
นอกจากพ้ืนที่ป่าเบญจพรรณแล้วยังมีพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมซึ่งจะ
รวมถึงพ้ืนที่ที่ถูกบุกรุกทำลายเปลี่ยนเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม  พ้ืนที่
ดังกล่าวอยู่รอบ ๆ อ่างเก็บน้ำ  ภายหลังถูกปล่อยทิ้งไว้ให้รกร้าง มี
หญ้าลูกไม้ต่าง ๆ และไผ่ขึ้นทดแทน  ชนิดไม้ที่พบ เช่น เปล้าใหญ่ 
หว้า อุโลก  คอแลน เป็นต้น 
 
 การคมนาคม 

ดินทางจากที่ว่าการอำเภอทองผาภูมิ โดยใช้ทางหลวง
แผ่นดินสาย 3272 ระยะทางประมาณ  30 กิโลเมตร ระยะเวลา
ในการเดินทางจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) ถึงโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงห้วย
เขย่ง ใช้เวลาในการเดินทาง 10 ชั่วโมง 36 นาที่ (ระยะทาง 889 กิโลเมตร)   
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 โครงสร้างพื้นฐาน 

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

2. น้ำประปา ในพ้ืนที่ตำบลห้วยเขย่งมีบริการน้ำประปาหมู่บ้านใช้ในทุก
หมู่บ้าน โดยมีจำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน ร้อยละ 95.29 ของจำนวน
ครัวเรือนทั้งหมด (ข้อมูล กชช. 2ค. ปี 2546) 

3. โทรศัพท์ มีบริการโทรศัพท์สาธารณะใช้ในหมู่บ้านหลักครบทุกหมู่บ้าน
ส่วนกลุ่มบ้านย่อยที่ยังไม่มีโทรศัพท์สาธารณะมี 2 กลุ่มบ้าน คือ บ้านวังน้ำเขียว หมู่ที่ 
6 และบ้านวังน้ำเขียวหมู่ที่ 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
 ประชากร  

 ในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง
ห้วยเขย่งมี 10 หมู่บ้าน มีจำนวนครัวเรือน 4,532 ครัวเรือน มี
จำนวนประชากรทั้งสิ้น 10,097 คน    

บ้าน หมู่ที่ จำนวน
ครัวเรือน 

จำนวน
ประชากร 

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

รวม 4,532 10,097 
 

ผู้นำชุมชน  
 ตารางท่ี  1  รายชื่อผู้นำชุมชนตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 
1 บ้านท่ามะเดื่อ นายนภดล  ดวงจันทร์ 

นายห่อ  ปัญญากะลู 
นายณรงค์  อุ่มแสง 

ผู้ใหญ่บ้าน 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง 

2 บ้านปากลำปิล็อก นายสุเมธ  ถาทะวงษ์ 
นางสาววิลาวัณย์  ทับบุญ 
นายเอกพล  ถาทะวงษ ์

ผู้ใหญ่บ้าน 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง 

3 
 
 
 

บ้านห้วยเขย่ง นายคำแสง  มีทา 
นายเสนาะ  เกิดมั่นคง 
นางกฤษณะ  มหานิล 

กำนัน 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง 
 

4 บ้านประจำไม้ นายชมชาย  ปัญญาทูล 
นายวินิจ  มะโนรส 
นายพยุง  เจริญรักษ์ 

ผู้ใหญ่บ้าน 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง 

5 บ้านไร่ป้า นายอภิชาต  ศรีเรือน 
นายสมใจ  ทองผานิธิ 
นายวันนัย  ศรีเรือน 

ผู้ใหญ่บ้าน 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง 

6 บ้านไร ่ นายสิทธิพงษ์  อุประนาระ 
นายวนัชพร  กัณทะวงค์ 
นายสมจิตร  ผาภูมิเศวต 

ผู้ใหญ่บ้าน 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง 

7 บ้านห้วยปากคอก นายชัยภัทร  ประดิษฐ์ค่าย 
นางรังสิยา  ประดิษฐ์ค่าย 
นายครรชิต จันทร์ปัญญา 

ผู้ใหญ่บ้าน 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง 

8 บ้านรวมใจ นายนาวา  เมาน้อย 
นายทองจันทร์  รัตโนภาพ 
นายประมาณ  ศรีเมฆ 

ผู้ใหญ่บ้าน 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง 
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 การศึกษา 

สถานบริการด้านการศึกษา  ในพ้ืนที่ตำบลห้วยเขย่ง  มีสถานบริการด้านการศึกษาที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่  ดังนี้  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  3  แห่ง  โรงเรียนระดับประถมศึกษา  จำนวน  8  
โรง  และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  จำนวน2  โรง (โรงเรียนบ้านไร่และ
โรงเรียนสมาคมป่าไม้ แห่ งประเทศไทยอุทิศ  เปิดสอนตั้ งแต่ระดับ
ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า  ถึ ง   ร ะ ดั บ
มัธยมศึกษา) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 

การสาธารณสุข 
 ป ร ะ ช า ก ร ต ำ บ ล ห้ ว ย เข ย่ ง ใช้ บ ริ ก า ร

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านปากลำปิล็อกและบ้านไร่   
 

 การประกอบอาชีพ 
อาชีพหลักของประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  

ซึ่งพ้ืนที่ทำการเกษตรของประชากรหมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 8 เป็น
พ้ืนที่ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดสรรให้กับประชากรที่ได้รับ
ผลกระทบจากการสร้างเขื่อนวชิราลงกรณ ส่วนหมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 เป็น
หมู่บ้านดั้งเดิมในพ้ืนที่  พืชที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นพืชล้มลุก  ได้แก่  ข้าว  
ข้าวไร่  ข้าวโพด  มันสำปะหลัง มีพ้ืนที่บางส่วนที่ใช้ในการปลูกไม้ยืนต้น 
ได้แก่ ยางพารา  ปาล์มน้ำมัน ไผ่รวก  และพ้ืนที่บางส่วนปลูก ไม้ผล เช่น 
เงาะ ส้มเขียวหวาน มะม่วงหิมพานต์  ส้มโอ  เป็นต้น   

 
 
 รายได้ 
  ครัวเรือนประมาณ ร้อยละ 66.56  ของครัวเรือนทั้งหมด มีรายได้เฉลี่ยมากกว่าคนละ 20,000  บาท
ต่อปีโดยหมู่บ้านที่ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยต่อคนมากกว่า 20,000  บาทต่อปี เกินกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนครัวเรือน
ทั้งหมดของหมู่บ้าน  ได้แก่  บ้านปากลำปิล็อก  บ้านประจำไม้  บ้านไร่ป้า  บ้านไร่  บ้านห้วยปากคอก  และบ้านรวมใจ
ซึ่งเมื่อพิจารณารายได้เฉลี่ยต่อคนของทุกหมู่บ้านในพ้ืนที่  พบว่ามีรายได้เฉลี่ย 24,200  บาทต่อคนต่อปี  โดยหมู่บ้านที่
ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อคนสูงกว่าค่าเฉลี่ย มี  4  หมู่บ้าน  ได้แก่  บ้านปากลำล็อก   มีรายได้เฉลี่ย 34,380  บาทต่อ
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คนต่อปี  สูงกว่ารายได้เฉลี่ยต่อคนของทุกหมู่บ้าน  รองลงมา  คือ  บ้านไร่ป้า  มีรายได้เฉลี่ย  30,377  บาทต่อคนต่อปี
บ้านรวมใจมีรายได้เฉลี่ย  26,774  บาทต่อคนต่อปี  และบ้านไร่  มีรายได้เฉลี่ย 25,360  บาทต่อคนต่อปี  ส่วน
หมู่บ้านที่ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อคนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยมี  4  หมู่บ้าน  ได้แก่  บ้านประจำไม้  บ้านห้วยปากคอก   บ้านห้วย
เขย่ง  และบ้านท่ามะเดื่อ  ซึ่งแต่ละหมู่บ้านมีรายได้เฉลี่ยต่อคนลดหลั่นกันไป  โดยหมู่บ้านท่ามะเดื่อเป็นหมู่บ้านที่
ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อคนน้อยที่สุด กล่าวคือ มีรายได้เฉลี่ย  12,283  บาทต่อคนต่อปี (ข้อมูล กชช. 2 ค.  ของ
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2546) 
 
 การถือครองที่ดิน 
  การที่ประชากรในพ้ืนที่โครงการหมู่บ้านพัฒนาการเกษตรส่วนใหญ่เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการสร้าง
เขื่อนวชิราลงกรณ  พ้ืนที่ที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินได้รับการจัดสรรจากการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย  ซึ่ง
วัตถุประสงค์ที่จัดสรรที่ดินให้แก่ประชากรก็เพ่ือให้เป็นที่อยู่อาศัยและเป็นที่ทำกินให้แก่ลูกหลานต่อไปในอนาคต  แต่จาก
การสอบถามผู้นำชุมชนในพ้ืนที่  พบว่า  ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนมือผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินเดิมไปเป็นจำนวนมาก  ซึ่ง
ทุกหมู่บ้านมีการเปลี่ยนมือผู้ถือครองที่ดิน  โดยหมู่บ้านที่มีการเปลี่ยนมือผู้ถือครองที่ดินเกินครึ่งหนึ่งของผู้ถือครองที่ดิน
เดิม  ได้แก่  บ้านท่ามะเดื่อ  บ้านปากลำปิล็อก  บ้านห้วยเขย่ง  บ้านไร่ป้า  บ้านวังน้ำเขียว (หมู่ที่ 6)  และบ้านเตาถ่าน
ลักษณะการเปลี่ยนมือผู้ถือครองที่ดินเกือบทุกหมู่บ้านเป็นการเปลี่ยนมือโดยการซื้อขายมือเปล่า   ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ใน
ที่ดินแต่อย่างใดมีเพียงใบ ภบท.5 เท่านั้น  ยกเว้นบ้านห้วยปากคอกบางส่วนที่มีการซื้อขายโดยมีเอกสารสิทธิ์  สำหรับ
เจ้าของผู้ถือครองที่ดินจากการเปลี่ยนมือไป  ส่วนหนึ่งอาศัยอยู่ในพ้ืนที่  แต่อีกส่วนหนึ่งอาศัยอยู่นอกพ้ืนที่  ลักษณะการ
ใช้ที่ดินของเจ้าของที่ดินที่ถือครองที่ดินจากการเปลี่ยนมือส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือทำการเกษตร  โดยเฉพาะบ้าน
ปากลำปิล็อก  บ้านห้วยเขย่ง  บ้านประจำไม้   บ้านไร่ป้า  และบ้านไร่  ใช้ประโยชน์ที่ดินในการทำการเกษตรทั้งหมด
นอกจากนี้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่แตกต่างกันไปแล้วแต่วัตถุประสงค์ของแต่ละคน  กล่าวคือ  บางส่วนใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในการทำ รีสอร์ท  ได้แก่  บางส่วนของเจ้าของที่ดินบ้านท่ามะเดื่อและบ้านห้วยปากคอก  ผู้ที่ซื้อที่ดินเพ่ือเก็งกำไร  ได้แก่
บางส่วนของเจ้าของที่ดินบ้านท่ามะเดื่อ   ซื้อเพ่ือทำบ้านพักผ่อน  ได้แก่  บางส่วนของเจ้าของที่ดินบ้านเตาถ่าน (หมู่ที่ 7)
และบ้านวังน้ำเขียว (หมู่ที่ 6)  แต่ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่ซื้อที่ดินไว้แต่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลย  โดยทิ้งว่างไว้เฉยๆ  ได้แก่
เจ้าของที่ดินบ้านรวมใจทั้งหมด  บางส่วนของเจ้าของที่ดินบ้านวังน้ำเขียว (และบ้านเตาถ่าน  
 
 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตพ้ืนที่ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ 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

ราษฎรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ได้รับจัดสรรที่ดินจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สืบเนื่องจากผลกระทบจากการ
สร้างอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์ 

2) หมู่บ้านชาวไทยภูเขา (U2020)  มีเนื้อท่ีประมาณ  407  หรือร้อยละ 0.23 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
3) สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ (U3)  มีเนื้อที่ประมาณ 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

จำนวน  7 แห่ง  ลักษณะเป็นรีสอร์ทเหมาะสำหรับแวะพักผ่อนพักค้างแรมและเพ่ือชมทัศนียภาพบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำ 
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พื้นที่เกษตรกรรม  มีเนื้อที่ประมาณ  27,741  ไร่  หรือร้อยละ 15.40  ของพ้ืนที่ทั้งหมด  ประกอบด้วย 
1) พ้ืนที่นาข้าว มีเนื้อที่ประมาณ 797 ไร่  หรือร้อยละ 0.44  ของพ้ืนที่ทั้งหมด ได้แก่ นาดำ   
2) พ้ืนที่พืชไร่ มีเนื้อที่ประมาณ 9,243 ไร่ หรือร้อยละ 5.13 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ได้แก่ ไร่ร้าง  พืชไร่ผสม

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

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

ส้มโอ  เงาะ  มะม่วงหิมพานต์  กล้วยไข่  กล้วยน้ำว้า  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  มันสำปะหลังแบบไร่หมุนเวียน  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  มีเนื้อท่ีประมาณ 29,818 ไร่ หรือร้อยละ 16.53 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
3) พ้ืนที่สวนป่า มีเนื้อที่ประมาณ 41,589 ไร่ หรือร้อยละ 23.05 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ได้แก่  สวนป่าผสม  ยู

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

 
 แหล่งเงินทุน 

ประชากรตำบลห้วยเขย่งอาศัยแหล่งเงินทุนจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสหกรณ์
การเกษตร  เงินกู้นอกระบบ และเงินทุนส่วนตัว 

 
 

 การรวมกลุ่มของเกษตรกร 
  1. การรวมกลุ่มของประชากร 

จำนวนกลุ่มทุกประเภท  33  กลุ่ม 
 - กลุ่มอาชีพ    9  กลุ่ม 
 - กลุ่มออมทรัพย์    6  กลุ่ม 
 - กลุ่มอ่ืนๆ  19  กลุ่ม 
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2. จุดเด่นของพ้ืนที่ (ท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาตำบล) 
 - มีทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ 

 

 ผลผลิตทางการเกษตร 
 พืชที่ราษฎรปลูกส่วนใหญ่เป็นพืชล้มลุก ได้แก่ ข้าว ข้าวไร่ ข้าวโพด มันสำปะหลัง มีพ้ืนที่บางส่วนที่ใช้ใน

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

แหล่งท่องเที่ยว มีจำนวน 6 แห่ง 
 
1) ปูราชินี   

ปูราชินี เดิมเรียก “ปูสามสี” ตามลักษณะจะมีสีแดง  ขาวและน้ำเงินหรือม่วง ซึ่งพบมากบริเวณหมู่ 1 และ
หมู่ 5 ของตำบลห้วยเขย่ง มีชื่อทางภาษาอังกฤษว่า “Regal crab” 

2) บึงน้ำทิพย ์
บึงน้ำทิพย์  เป็นบึงขนาดใหญ่มีเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ อยู่กลางหุบเขา เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้างไว้

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

ต้นไม้ยักษ์เป็นต้นไม้ชื่อพันธุ์ “ขมิ้นดำ” หรือที่ชาวบ้านมักเรียกว่า “กะแบก” อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทอง
ผาภูมิ มีจำนวน 2 ต้น ขึ้นอยู่ติดกัน  ขนาดความใหญ่ของลำต้นวัดโดยรอบมีความยาว 1,652 ซม. 

4) ค้างคาวคุณกิตติ 
ค้างคาวคุณกิตติ หรือท่ีชาวบ้านเรียกว่าค้างคาวกินแมลงที่จัดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เล็กท่ีสุดในโลก  ตาม

หนังสือกินเนสบุ๊คได้บันทึกไว้เมื่อปี 2520 เป็นสัตว์เฉพาะถิ่น  พบในประเทศไทยที่จังหวัดกาญจนบุรีแห่งเดียวในโลก
เท่านั้น 

5) ถ้ำสองแปด 
ถ้ำสองแปดเป็นถ้ำหินงอก หินย้อยที่งดงามรูปทรงแปลกตาสิ่งที่หน้าสนใจก็คือ ผนังถ้ำเต็มไปด้วยผลึกแคล

ไซด์แวววาวมีผลึกหินปูนขนาดใหญ่กระจายอยู่ทั่วไป  และยังเป็นที่อยู่อาศัยของค้างคาวคุณกิตติ 
6) ล่องแก่งแม่น้ำน้อย  

กิจกรรมล่องแก่งแม่น้ำน้อยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2541 ในชื่อกลุ่ม “กลุ่มส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์” เป็นการรวมตัวของชาวบ้านในตำบลห้วยเขย่ง ประมาณ 50 ครอบครัว โดยใช้รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ นำเข้า
ไปยังแม่น้ำน้อยแล้วล่องแพตามลำน้ำ บางรายล่องออกไปยังอำเภอไทรโยค 

7) พุหนองปลิง 
พุงหนองปลิง บ้านท่ามะเดื่อ มีเนื้อที่ 37.5  ไร่ เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำอันอุดมสมบูรณ์ที่เป็นแหล่งรวบรวมความหลากหลายของ
สังคมพืชและสัตว์ และมีระบบนิเวศน์ที่บ่งบอกถึงความหมายของคำว่า “พุ” แห่งตะวันตกได้เป็นอย่างดี กล่าวคือ ตาน้ำที่
ผุดมาจากใต้ดินเห็นได้อย่างชัดเจน มีรากไม้ที่มีหินปูนเกาะติด มีรากพูพอนและค้ำยัน มีแอ่งน้ำขนาดใหญ่ มีสังคมพืชแบบ
พุที่สมบูรณ์ มีสัตว์ป่าและสัตว์น้ำนานาชนิด จึงกำหนดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติสำหรับเด็กและชุมชนในพ้ืนที่ 
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ผู้ปฏิบัติงาน 
 นายอดิเรก  อินต๊ะฟองคำ  ผู้จัดการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่มลุ่มน้ำปิงตอนบน 
     และแม่กลอง 
 นายอานนท์  ยอดญาติไทย ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่มลุ่มน้ำปิง 

    ตอนบนและแม่กลอง 
นางสาวอัลิปรียา  สิริสิทธิ์  เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวห้วยเขย่ง 
นายธีรภัทร  แสงสีสกายเลิศ เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวห้วยเขย่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


