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ข้อมูลพื้นฐาน 
โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว  

ต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 
 
ความเป็นมาของโครงการ 
 นายนพพร  ปริฉัตรสกุล ซึ่งเป็นราษฎรอยู่ในกรุงเทพฯ ได้เป็นผู้แทนของชุมชนบ้านห้วยน้ำขาว หมู่ที่ 1 ตำบล
เข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ทำหนังสือเรื่อง ขอรับการช่วยเหลือในการเข้าร่วมโครงการหลวง ต่อ ประธาน
มูลนิธิโครงการหลวง ลงวันที่ 9 มีนาคม 2554 โดยขอให้เข้าไปช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพที่เหมาะสม 
เนื่องจากเกษตรกรมีการปลูกกะหล่ำปลีเป็นพืชหลัก และมีการใช้สารเคมีจำนวนมากมาเป็นเวลานาน ส่งผลกระทบทำให้
ต้นทุนการผลิตสูง เกษตรกรได้รับอันตรายเสียชีวิตไปแล้วหลายคนและสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) โดยสำนักพัฒนาได้เข้าไปทำการสำรวจและศึกษาข้อมูล
เบื้องต้น ในวันี่  ๑๖- ๑๗ เมษายน ๒๕๕๔ โดยได้พบปะและประชุมร่วมกับผู้นำหมู่บ้านและราษฎร ณ บ้านผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน 

ขณะนี้ได้มีหน่วยงาน/องค์กรบางแห่งได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรแล้ว ซึ่งสืบเนื่องมาจากการที่ทาง
ตัวแทนหมู่บ้านได้ยืนหนังสือถึงพลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์ องคมนตรี ในการเดินทางไปตรวจเยี่ยมราษฎรในเขตจังหวัด
พิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 13-14 พฤศจิกายน ๒๕๕๓ โดยยื่นเอกสารขอรับความรู้ในการพัฒนา 
จากการไปศึกษาและสำรวจเบื้องต้นในวันที่ 16 -17 เมษายน 2554 โดยสำนักพัฒนาให้ข้อคิดเห็นสมควรเข้าไป
ช่วยเหลือในลักษณะ “โครงการขยายผลโครงการหลวงห้วยน้ำขาว” เพ่ือให้ความรู้แก่ราษฎรในการประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรตามองค์ความรู้ของโครงการหลวง ได้แก่ พืชผัก พืชไร่ และไม้ผลกึ่งเขตหนาว การเกษตรแบบผสมผสาน
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาด้านสังคม ได้แก่ การรวมกลุ่ม และสนับสนุนกลุ่มให้เข้าถึงแหล่งทุน
และแหล่งตลาด ซึ่งขณะนี้มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ อยู่แล้ว รวมทั้งด้านการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือ
แก้ปัญหาดินเสื่อมโทรม และหน้าดินถูกชะล้างพังทลาย รวมไปถึงการส่งเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตร เช่น การ
ท่องเที่ยว ซึ่งชุมชนมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีธรรมชาติที่สวยงามในอนาคต ทั้งนี้ควรได้รับความ
เห็นชอบจากทุกภาคส่วนตั้งแต่ประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอ และจังหวัดที่ต้องการให้สถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และโครงการหลวงเข้าไปช่วยเหลืออย่างแท้จริง ต่อไป 
 
พื้นที่ดำเนินงาน สถานที่ตั้งสภาพพื้นที่ 

ขนาดที่ตั้ง  โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 12 หมู่บ้าน ในเขต 1 
ตำบล คือเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยสำนักงานตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลเข็กน้อย  กำลังดำการขอใช้พ้ืน
ที่ตั้งสำนักงาน  มีความสูงของพ้ืนที่ระหว่าง  694  เมตร  จากระดับน้ำทะเลปานกลาง พิกัดที่ X ๗๑๗๑๓๐.57  Y 
1864524.99  ประชากร 1 เผ่า คือ ม้ง ประชากร 3,555 ครัวเรือน จำนวน 15,078 คน โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูง
แบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว อยู่ห่างจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง ระยะทาง 439 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 6 
ชั่วโมง 7 นาที ถนนหมายเลข 11 อยู่ห่างจากจังหวัดน่าน ระยะทาง 367 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 5 ชั่วโมง 17 นาที 
ถนนหมายเลข 11 และถนนยันตรกิจโกศล อยู่ห่างจากตำบลเข้กน้อย ระยะทาง 9.2 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 17 นาที 
อยู่ห่างจาก อำเภอเขาค้อ ระยะทาง 52.9 กิโลเมตร   ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 12 นาที ถนนหมายเลข 2196 และ
อยู่ห่างจาก จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทาง 104 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 45 นาที โดยเส้นทางคมนาคมเป็น
ถนนลาดยาง และคอนกรีตทั้งหมด 
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หมู่บ้านที่มีระดับความสูง (400 – 1,200 เมตร) จำนวน 12 หมู่บ้าน ซึงประกอบอาชีพทางการเกษตร ได้แก่เกษตรกร
ที่ทำการปลูกขิงปราณ 70 เปอร์เซ็นต์ ด้านการปลูกกะหล่ำปลี และผักกาดขาว 20 เปอร์เซ็นต์ 10 ค้าขาย ส่วนข้าวไร่ซึง
เกษตรกรในตำบลเข็กน้อยปลูกข้าว 90 เปอร์เซ็นต์ ส่วนยางพารามี 40 เปอร์เซ็นต์ 
มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ บ้านห้วยทราย ตำบลห้วยเฮี้ย ะ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก  
  ทิศใต ้   ติดต่อกับ อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง 

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง 
 
 

สภาพภูมิประเทศ  
มีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นป่าและภูเขาใหญ่น้อยสลับซับซ้อนคล้ายกับท ะเลภูเขา บางแห่งสูงชันมาก มีความ

สูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 500-1,400 เมตร เข็กน้อย เป็นชื่อเรียกตามลำน้ำเข็กสำหรับพ้ืนที่ป่าแถบนี้ จะเป็นป่าไม้
เบญจพรรณ และมี ต้นค้อ  ซึ่งเป็นพันธ์ไม้ตระกูลปาล์ม  ลักษณะคล้ายต้นตาล  แต่มีผลออกมาคล้ายหมาก กระจายอยู่
ทั่วไปทั้งตำบล สภาพป่าเหลืออยู่น้อยมาก ทั้งนี้เนื่องจากในอดีตพ้ืนที่บริเวณตำบลเข็กน้อย เป็นยุทธศาสตร์ที่พรรค
คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยใช้เป็นจุดโจมตี การลำเลียงทหารของรัฐบาลไทย ทำให้รัฐบาลต้องสัมปทานป่าดังกล่าวให้แก่
เอกชน และเมื่อการ ปฏิวัติสิ้นสุดลง ป่าบริเวณดังกล่าวก็มีสภาพเป็นป่าที่ถูกทำลายเกือบหมด ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวอยู่
ในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง มีการปลูกป่าซ่อมแซมเป็นป่าสนเขา 
 

หมู่บ้าน 
จำนวน

ครัวเรือน 
ชาย หญิง รวม(ประชากร) 

ชนเผา บริบทของพ้ืนที่ 

หมู่ที่ 1 ห้วยน้ำขาว 232 514 560 1,074 

ม้ง ข้าวไร่,กะหล่ำ,ขิง,ยางพารา 

หมู่ที ่2 เข็กน้อย 349 502 559 1,061 
ม้ง ข้าวไร่,กะหล่ำ,ขิง,ยางพารา 

หมู่ที ่3 ป่ากล้วย 232 453 474 927 ม้ง ข้าวไร่,กะหล่ำ,ขิง,ยางพารา 

หมู่ที ่4 เข็กน้อย 405 626 671 1,297 
ม้ง ข้าวไร่,กะหล่ำ,ขิง,ยางพารา 

หมู่ที ่5 ศักดิ์เจริญ 340 725 701 1,426 ม้ง ข้าวไร่,กะหล่ำ,ขิง,ยางพารา 

หมู่ที่ 6 ปากทาง 364 704 761 1,465 
ม้ง ข้าวไร่,กะหล่ำ,ขิง,ยางพารา 

หมู่ที ่7 ศักดิ์เจริญ 78 236 244 480 ม้ง ข้าวไร่,กะหล่ำ,ขิง,ยางพารา 

หมู่ที ่8 ชัยชนะ 233 671 624 1,295 
ม้ง ข้าวไร่,กะหล่ำ,ขิง,ยางพารา 
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หมู่ที ่9 ประกอบสุข 189 434 411 845 ม้ง ข้าวไร่,กะหล่ำ,ขิง,ยางพารา 
หมู่ที ่10 เจรญิ

พัฒนา 
403 856 896 1,752 

ม้ง ข้าวไร่,กะหล่ำ,ขิง 

หมู่ที ่11 ครีีรตัน ์ 308 656 631 1,287 ม้ง ข้าวไร่,กะหล่ำ,ขิง 
หมู่ที ่12 สันตสิุข 422 1,076 1093 2,169 ม้ง ข้าวไร่,กะหล่ำ,ขิง 

รวม 3,555 7,453 7,625 15,078   

 
 

ข้อมูลระดับการพัฒนา ABCD ของหมู่บ้าน กลุ่มบ้าน 
ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว 

 
 

พื้นที่โครงการฯ  พื้นที่รับผิดชอบกลุ่มบ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด ระดับพัฒนา 

ห้วยน้ำขาว 1. ห้วยน้ำขาว 1 เข็กน้อย เขาค้อ เพชรบูรณ์ B 

ห้วยน้ำขาว 2. เข็กน้อย 62 2 เข็กน้อย เขาค้อ เพชรบูรณ์ C 

 พื้นที่ t&v      

 ไม่มี      
 
 

สภาพพ้ืนที่ ภูมิอากาศ แหล่งน้ำ 
สภาพพื้นที่  มีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นป่าและภูเขาใหญ่น้อยสลับซับซ้อนคล้ายกับท ะเลภูเขา บางแห่งสูงชันมาก มี

ความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 500-1,400 เมตร เข็กน้อย เป็นชื่อเรียกตามลำน้ำเข็กสำหรับพ้ืนที่ป่าแถบนี้ จะเป็นป่า
ไม้เบญจพรรณ และมี ต้นค้อ  ซึ่งเป็นพันธ์ไม้ตระกูลปาล์ม  ลักษณะคล้ายต้นตาล  แต่มีผลออกมาคล้ายหมาก กระจายอยู่
ทั่วไปทั้งตำบล สภาพป่าเหลืออยู่น้อยมาก ทั้งนี้เนื่องจากในอดีตพ้ืนที่บริเวณตำบลเข็กน้อย เป็นยุ ทธศาสตร์ที่พรรค
คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยใช้เป็นจุดโจมตี การลำเลียงทหารของรัฐบาลไทย ทำให้รัฐบาลต้องสัมปทานป่าดังกล่าวให้แก่
เอกชน และเมื่อการ ปฏิวัติสิ้นสุดลง ป่าบริเวณดังกล่าวก็มีสภาพเป็นป่าที่ถูกทำลายเกือบหมด ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวอยู่
ในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง มีการปลูกป่าซ่อมแซมเป็นป่าสนเขา 
 

ลักษณภูมิอากาศ  มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี  ฤดูร้อนอากาศไม่ร้อนจัด ฤดูหนาวอากาศเย็นจัด อุณหภูมิต่ำสุดที่
เคยวัดได้เฉลี่ยประมาณ 5 องศาเซลเซียส  ในช่วงระหว่างเดือน  ธันวาคม – กุมภาพันธ์ สำหรับฤดูฝนจะมีฝนตกชุก 
 

แหล่งน้ำ  พ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว มีแหล่งน้ำลำห้วย 5 แห่ง ได้แก่ แยกเป็น
ห้วยที่ใช้อุปโภคบริโภค 3 ห้วย ได้แก่ 1. ห้วยเข็กน้อย 2. ห้วยน้ำบง 3. ห้วยน้ำล่าน ห้วยที่ในการทำการเกษตร ได้แก่   
1. ห้วยเข็กน้อย 2. ห้วยน้ำบง 3. ห้วยน้ำล่าน 4. ห้วยน้ำขาว 5. ห้วยน้ำตัวโค้ง และตาน้ำต่างๆ แต่ระบบการเกษตรของ
ตำบลเข็กน้อย มีน้ำไม่เพียงพ่อส่วนใหญ่อาศัยน้ำฝนจากธรรมชาติเป็นหลัก เนื่องจากพ้ืนที่ในการทำการเกษตรเกือบ
ทั้งหมดเป็นที่ลาดชันจึงไม่สามารถก่อสร้างระบบชลประทานเพ่ือการเกษตรได้ประกอบกับในตำบลเข็กน้อยเป็นพื้นที่ราช
พัสดุของ กรมธนารักษ์ จึงทำให้ปัจจุบันราษฎรส่วนใหญ่ของตำบลเข็กน้อย ต้องไปเช่าพ้ืนที่เพ่ือทำการเกษตรนอกเขต
ตำบลเข็กน้อย 
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สภาพเศรษฐกิจ  สังคมชุมชน สิ่งแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐาน 
สภาพเศรษฐกิจ  ประชาชน ร้อยละ 95 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และร้อยละ 5 ประกอบอาชีพอ่ืนๆ คือ 

รับจ้าง งานหัตถกรรม ค้าขาย รับราชการ และหาของป่า ทั้งนี้การเพาะปลูกเป็นแบบทำไร่หมุนเวียน โดยปลูกพืชหลัก คือ 
ข้าวไร่ กะหล่ำปลี ขิง ผักกาดขาวปลี พริกไทย และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  มีการใช้สารกำจัดวัชพืช และปุ๋ยเคมีจำนวนมาก 
โดยมีพ่อค้าคนกลางนำเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย ยากำจัดวัชพืชมาจำหน่ายหรือลงทุนให้ก่อน และหักเงินคืนเมื่อรับซื้อผลผลิต มีการ
ปลูกไม้ยืนต้นบางเล็กน้อย เช่น ลิ้นจี่ มะม่วง ยางพารา การเลี้ยง วัวพันธุ์พ้ืนเมือง และพันธุ์ชาโลเล่ บางคนก็รับจ้างเลี้ยง
และบางคนเลี้ยงของตนเอง มีการเลี้ยงไก่ เลี้ยงหมูพันธุ์พ้ืนเมืองทุกหลังคาเรือน เพ่ือบริโภคในครอบครัว และทำพิธีกรรม
ต่างๆ เมื่อมีเวลาว่างจะรับจ้างปักผ้า ตีเหล็ก ก่อสร้างบ้าน สร้างถนน ทำไม้กวาดดอกหญ้า ประชาชนมีรายได้เฉลี่ย 
85,000 บาท ต่อครัวเรือนต่อปี  

ปัจจุบันโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงได้พัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนโดยการส่งเสริม
อาชีพทางเลือกเพ่ือสร้างรายได้แก่เกษตรกร โดยประกอบด้วย ส่งเสริมการปลูก พืชผักในและนอกโรงเรือนที่มีความ
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เช่น พริกหวาน แดง เหลือง เขียว , มะเขือเทศโทมัส  ,มะเขือเทศเชอรี่ แตงกวาญี่ปุ่น ผักใบ ใน
รูปแบบผัก GAP และผักอินทรีย์ เพ่ือจำหน่ายตลาดชุมชน/ตลาดข้อตกลง สนับสนุนการเพิ่มผลผลิตพืชไร่ ส่งเสริมปลูกไม้
ผลที่มีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ ได้แก่ มะม่วง อาโวกาโด เสาวรสหวาน ท้อ ทดแทนการปลูกพืชต่างๆ ส่งเสริมการ
เลี้ยงปศุสัตว์และประมง หมู ไก่ ปลา และกบ เพ่ือสร้างรายได้เสริม และเพ่ือการบริโภค ส่งเสริมการแปรรูปข้าวไร่พันธุ์
เปล่าจ้าวที่มีคุณค่าทางอาหารสูง และพัฒนางานหัตถกรรมท้องถิ่นและประยุกต์ 

หมู่บ้าน ตำบล จำนวนครัวเรือน รายได้ต่อครัวเรือน 
หมู่ที่ 1 ห้วยน้ำขาว เข็กน้อย 232 85,000 
หมู่ที ่2 เข็กน้อย เข็กน้อย 349 85,000 
หมู่ที ่3 ป่ากล้วย เข็กน้อย 232 85,000 
หมู่ที ่4 เข็กน้อย เข็กน้อย 405 85,000 
หมู่ที ่5 ศักดิ์เจริญ เข็กน้อย 340 85,000 
หมู่ที่ 6 ป่าทาง เข็กน้อย 364  
หมู่ที ่7 ศักดิ์เจริญ เข็กน้อย 78  
หมู่ที ่8 ชัยชนะ เข็กน้อย 233  
หมู่ที ่9 ประกอบสุข เข็กน้อย 189  
หมู่ที ่10 เจริญพัฒนา เข็กน้อย 403  
หมู่ที ่11 คีรีรัตน์ เข็กน้อย 308  
หมู่ที ่12 สันติสุข เข็กน้อย 422  

 
สังคมชุมชน  ปัจจุบันโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาวได้พัฒนางานด้านสังคมและชุมชน 

ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่โดยการสนับสนุนการทำแผนชุมชน และการขับเคลื่อนการ นำไปใช้ประโยชน์ 4 พ้ืนที่ 4 ด้าน
หลัก คือส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่ม ได้แก่กลุ่มไม้ผล กลุ่มปลูกผัก การจัดตั้งกลุ่มและกองทุนเพ่ือให้เกษตรกรบริหารจัดการ
ตนเองได้ กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มเตรียมสหกรณ์ กลุ่มแปรรูป หัตกรรม (วิสาหกิจชุมชน) การพัฒนาตลาดผลผลิตในชุมชน 
การพัฒนาหมู่บ้านสะอาดชุมชนเข้มแข็ง และสนับสนุนกิจกรรมวัฒนธรรมชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมถึงงานบูรณา
การในพ้ืนที ่
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สิ่งแวดล้อม  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ (แสดงทรัพยากรในเขตพ้ืนที่ อบต. เข็กน้อย) สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็น
พ้ืนที่ราบสูงและภูเขา  มีการหักร้างถางป่าทำไร่เลื่อนลอยทำให้สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่ไม่มีต้นไม้และเป็นพ้ืนที่การเกษตรจึง
ทำให้มีการเผาป่าทำให้สภาพป่า ไม้เป็นป่าเสื่อมโทรม  ส่วนสภาพป่าที่ยังคงเหลืออยู่ในเขตพ้ืนที่ก็ยังเป็นทรัพยากรหลักที่
เอ้ือผลประโยชน์ต่อประชาชนในพ้ืนที่ในเรื่องของสิ่งแวดล้อม   ทรัพยากรน้ำและทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สำคัญของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย ตลอดจนในภาพรวมของอำเภอเขาค้อ 
ปัจจุบันโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาวได้พัฒนางานด้านสิ่งแวดล้อม ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่โดย
การที่ผ่านมาดังนี้  สนับสนุนการปลูกป่าชาวบ้าน ได้แก่ ไผ่ ไม้ใช้สอย และไม้ท้องถิ่น สนับสนุนการปลูกหญ้าแฝก 
สนับสนุนการฟ้ืนฟูป่าชุมชนและปลูกเสริม สนับสนุนให้มีการจัดทำฝาย จัดกิจกรรมรณรงค์ลดใช้สารเคมีและลดการเผา 
สนับสนุนการทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ และส่งเสริมการจัดทำแผนที่ดินรายแปลงและปรับระบบการใช้พ้ืนที่ให้เหมาะสมโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน/หน่วยงาน 
 

โครงสร้างพ้ืนฐาน 
เส้นทางคมนาคม  โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว อยู่ห่างจากสถาบันวิจัยและ

พัฒนาพ้ืนที่สูง ระยะทาง 439 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 6 ชั่วโมง 7 นาที ถนนหมายเลข 11 อยู่ห่างจากจังหวัดน่าน 
ระยะทาง 367 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 5 ชั่วโมง 17 นาที ถนนหมายเลข 11 และถนนยันตรกิจโกศล อยู่ห่างจาก
ตำบลเข้กน้อย ระยะทาง 9.2 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 17 นาที อยู่ห่างจาก อำเภอเขาค้อ ระยะทาง 52.9 กิโลเมตร   
ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 12 นาที ถนนหมายเลข 2196 และอยู่ห่างจาก จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทาง 104 กิโลเมตร 
ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 45 นาที โดยเส้นทางคมนาคมเป็นถนนลาดยาง และคอนกรีตทั้งหมด 
 

ถนน  การคมนาคมขนส่ง กลุ่มบ้านทั้งหมดมีถนนคอนกรีตเข้าถึง มีเพียงถนนภายในหมู่บ้านบางจุดที่
เป็นที่ยังเป็นถนนลูกรัง การติดต่อระดับหมู่บ้านใช้ถนนสายหลักคือ ถนนสายห้วยน้ำขาว -เข็กน้อย และถนนสาย อำเภอ
หล่มสัก-จังหวัดพิษณุโลก มีถนนคอนกรีต,ถนนลาดยาง 
 

ไฟฟ้า  ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  มีไฟฟ้าใช้ , มีโทรศัพท์สาธารณะ มีระบบประปาภูมิภาค 1 แห่ง  
โทรศัพท์สาธารณะ  2  แห่ง  หอประชุมประจำหมู่บ้าน  1  แห่ง  ร้านค้า  6  แห่ง  คริสตจักร  1  แห่ง  โรงเรียนบ้าน
ห้วยทรายขาว  1  แห่ง   และมีสนามกีฬา  1  แห่ง มีสถานบริหารสธารณะ
สุขชุมชนบ้านห้วยน้ำขาว 
 

โทรศัพท์  ส่วนด้านการสื่อสาร มีโทรศัพท์สาธารณะใช้ใน
หมู่บ้าน และประชาชนส่วนใหญ่มีโทรศัพท์มือถือใช้เกือบทุกครัวเรือน 
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ประชากร  ในพื้นที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว 

หมู่บ้าน หมู่ที่ ชนเผา ชาย หญิง จำนวนครัวเรือน รวม(ประชากร) 

ห้วยน้ำขาว 

1 ม้ง 

514 560 232 1,074 

เข็กน้อย 
2 ม้ง 

502 559 349 1,061 

ป่ากล้วย 3 ม้ง 453 474 232 927 

เข็กน้อย 
4 ม้ง 

626 671 405 1,297 

ศักดิ์เจริญ 5 ม้ง 725 701 340 1,426 

ปากทาง 
6 ม้ง 

704 761 364 1,465 

ศักดิ์เจริญ 7 ม้ง 236 244 78 480 

ชัยชนะ 
8 ม้ง 

671 624 233 1,295 

ประกอบสุข 9 ม้ง 434 411 189 845 
เจริญพัฒนา 10 ม้ง 856 896 403 1,752 

คีรีรัตน์ 11 ม้ง 656 631 308 1,287 
สันติสุข 12 ม้ง 1,076 1093 422 2,169 

รวม   7,453 7,625 3,555 15,078 

 
 

การศึกษา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  หมู่ที่  1 ,3,5,7,8,9,10  จำนวน  7  แห่ง   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เอกชน   จำนวน  2แห่ง โรงเรียนประถมศึกษา(ขยายโอกาส)  จำนวน 2  แห่ง  โรงเรียนมัธยมศึกษา  จำนวน  2  แห่ง 
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การสาธารณสุข  สถานีอนามัยประจำตำบล  จำนวน 1 แห่ง  สถานีพยาบาลเอกชน  จำนวน 3 แห่ง 
 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน  ราษฎรในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว  มีพ้ืนที่
ทำการเกษตร ปลูกป่า และมีพ้ืนที่เป็นที่อยู่อาศัย 
 
การถือครองที่ดิน  ราษฎรในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว  มีพ้ืนที่รวมประมาณ ๑๑,๒๕๐ 
ไร่ แบ่งเป็นพ้ืนที่ทำการเกษตร ประมาณ ๒,๘๙๐ ไร่ เป็นพ้ืนที่ปลูกป่าประมาณ ๕๐๐ ไร่ และที่เหลือเป็นพ้ืนที่ป่า
ธรรมชาติประมาณ ๑๐,๕๕๐ ไร่ พ้ืนที่อยู่อาศัยและทำการเกษตรไม่มีเอกสารสิทธิ์ 

แหล่งเงินทุน  แหล่งเงินทุนของหมู่บ้านจะมีธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์  (ธกส.)  และจะมี
กองทุนในหมู่บ้านมี จำนวน 2 กองทุนคือ 1 ชื่อกองทุน  กขคจ. 2 ชื่อกองทุน  หมู่บ้าน  
 

การรวมกลุ่มของเกษตรกร  คือส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่ม ได้แก่กลุ่มไม้ผล กลุ่มปลูกผัก การจัดตั้งกลุ่ม
และกองทุนเพ่ือให้เกษตรกรบริหารจัดการตนเองได้ กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มเตรียมสหกรณ์ กลุ่มแปรรูป หัตกรรม (วิสาหกิจ
ชุมชน) 
 

ผลผลิตทางการเกษตร  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  มันเทศ  กะหล่ำปลี  แครอท  กระชายดำ กระชายขาว ไม้
ผล ลิ้นจี่ มะม่วง ยางพารา  พริกหวาน แดง 
เหลือง เขียว , มะเขือเทศโทมัส  ,มะเขือเทศ
เชอรี่ แตงกวาญี่ปุ่น ผักใบ ในรูปแบบผัก GAP 
และผักอินทรีย์  มะม่วง อาโวกาโด เสาวรส
หวาน ท้อ การเลี้ยง วัวพันธุ์พ้ืนเมือง และพันธุ์
ชาโลเล่  
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ผู้ปฏิบัติงาน 
 นายเดชพล  กล่อมจอหอ  ผู้จัดการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่มลุ่มน้ำสาละวิน 
 นายอาณัติ  ธิขวัญ  หัวหน้าโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว 
 นายทิตย์มงคล  พรมเมือง  เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว 
 
 
 
 
 
 
 


