
ห้วยเขย่งไม่ยำกจน 
ชุมชนมีสุข

“ ”
หมู่ที่ 1,2,3,4,5 ต�าบลห้วยเขย่ง อ�าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้าพร้อมระบบกระจายน�้าสนับสนุน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง

หน่วยงำน  ส�ำนักงำนทรัพยำกรน�้ำภำค 7

การมีสวนรวมและ
การใชประโยชน

การพยากรณ 
เตือนภัย

นโยบาย / 
แผนแมบท - แผนปฏิบัติการ / 
กำหนดหลักเกณฑ - มาตรการ

พัฒนาแหลงน้ำ

อนุรักษ ฟนฟู 
แหลงน้ำสาธารณะ

ดานที่ 1  
การจัดการน้ำ
อุปโภคบริโภค

ดานที่ 2
การสรางความ
มั่นคงของน้ำ
ภาคการผลิต

ดานที่ 6
การบริหารจัดการ

ดานที่ 5 
การอนุรักษ
ฟนฟูสภาพ
ปาตนน้ำที่
เสื่อมโทรมและ
ปองกันการ
พังทลายของดิน

ประเภทโครงการ

01 02

04 0503

ยุทธศาสตร / แผนแมบท 20 ปีความสอดคลองกับ

ดานที่ 3  
การจัดการน้ำทวม
และอุทกภัย

ดานที่ 4  
การจัดการ
คุณภาพน้ำ 
และอนุรักษ
ทรัพยากรน้ำ

กรมทรัพยากรน�้า  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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 จากการท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง (องค์การมหาชน) ได้น้อมน�าพระราชด�าริ
ของพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรีสนิทรมหาวชริาลงกรณ พระวชริเกล้าเจ้าอยูหั่ว 
มาเป็นแนวทางในการพัฒนาคนและชุมชนบนพื้นที่สูง โดยยึดหลักการด�าเนินงานส�าคัญ       
คือ ชุมชนบนพื้นที่สูงมีความอยู่ดีมีสุข ด้วยการวิจัยและพัฒนา สืบสาน รักษา ต่อยอดงาน
โครงการหลวงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     
 ทัง้นี ้กรมทรัพยากรน�า้ หน่วยงานหลกัด้านการบรหิารจดัการน�า้ในพืน้ทีเ่กษตรน�า้ฝน 
ได้ด�าเนินงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน�้า โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน�้าพร้อม
ระบบกระจายน�า้ด้วยพลงังานแสงอาทติย์ เพือ่จัดส่งน�า้ต้นทนุให้กบัประชาชนในพืน้ทีห่่างไกล
ได้ใช้เพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร รวมทั้งโครงการระบบเตือนภัยน�้าหลากดินถล่ม 
หรอื Early Warning ตามภารกจิสนับสนนุโครงการพัฒนาพืน้ท่ีสงูแบบโครงการหลวงในพืน้ที่
ต่างๆ

แนวคิดในก�รแก้ไขปัญห�

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้าพร้อมระบบกระจายน�้าสนับสนุน

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง  ห้วยเขย่ง 
ที่ตั้ง  :  หมู่ที่ 1,2,3,4,5 ต�าบลห้วยเขย่ง อ�าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 

ประเภท  :  ก่อสร้างถังเก็บน�้าคอนกรีตเสริมเหล็ก จ�านวน 2 แห่ง พร้อมระบบกระจายน�้า  

   ด้วยท่อ ก่อสร้างฝายชะลอน�า้ จ�านวน 1 แห่ง ขดุลอกล�าน�า้ และโครงสร้างป้องกนั  

   การกัดเซาะริมตลิ่งด้วยเกเบียนแมทเทรส จ�านวน 1 แห่ง ก่อสร้างระบบสูบน�้า

   ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมถังกักเก็บน�้า จ�านวน 1 แห่ง พร้อมระบบ    

   กระจายน�้าด้วยท่อ

 ความจุ  : 13,650 ลบ.ม.

อดีต ปัจจุบัน

ความเป็นมาและสภาพปัญหา

ก�รเปลี่ยนแปลง

พ.ศ. 2541 

พ.ศ. 2548 

พ.ศ. 2549 

พ.ศ. 2550  

พ.ศ. 2557 - 2558 

พ.ศ. 2561 - 2562 

ปัจจุบัน

• บริษทั ปตท.จ�ากดั (มหาชน) ด�าเนนิงานพฒันาคณุภาพชวีติและสิง่แวดล้อม
ให้แก่ชุมชนห้วยเขย่ง ซึ่งเป็นพื้นที่ท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทย-สหภาพพม่า

• ปตท. ได้ขอความร่วมมือจากมูลนิธิโครงการหลวงเข้าไปด�าเนินการ     
ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในต�าบลห้วยเขย่ง

• มูลนิธิโครงการหลวงได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 
(องค์การมหาชน) จัดตัง้โครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวงห้วยเขย่งขึน้ 
โดยมีหน่วยราชการในจังหวัดกาญจนบุรีและกรมทรัพยากรน�้าร่วม
สนับสนุนโครงการ

• สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้เริ่มพัฒนาชุมชน
ห้วยเขย่งให้มีการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ  
พอเพียง ควบคู่กับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ          
สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ กรมทรัพยากรน�้าให้การสนับสนุนทุกแผนงาน

• กรมทรัพยากรน�้า ด�าเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้าพร้อมระบบ
กระจายน�้าโครงการขยายผลโครงการหลวงห้วยเขย่ง

• กรมทรัพยากรน�้า ด�าเนินโครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน�้าพร้อมระบบ
กระจายน�้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่สูง      
แบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง (แปลง 70 ไร่)  หมู่ที่ 3

• กรมทรัพยากรน�้าได้ให้การสนับสนุนและติดตามผลการด�าเนินงาน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง รวมทั้งให้ความรู้
และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ใช้น�้าอย่างต่อเนื่อง
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โรงเรียนบานหวยเขยง

จุดที่ตั้งโครงการ

วัดหวยเขยง

ถนนสาย 6101

คลองเขยง

บานหวยเขยง

แผนที่โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้าพร้อมระบบกระจายน�้าสนับสนุน

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง  ห้วยเขย่ง
ปัจจัยคว�มสำ�เร็จ
 • น้อมน�าแนวพระราชด�าร ิ“หลกัปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อใช้พัฒนาชุมชน 
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ห้วยเขย่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุมชนให้
อยูด่มีีสขุ เป็นชมุชนทีเ่ข้มแขง็และพ่ึงพาตนเอง
ได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง ทัง้ในด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม ต้องการให้
เกษตรกรในพืน้ท่ีเข้าใจถงึลกัษณะภมูปิระเทศ
และภมูอิากาศเป็นอย่างด ีสามารถปรบัปรงุและ
พัฒนาการเกษตรแบบใช้น�้าน้อยในพื้นท่ีได้
อย่างเป็นรูปธรรม
 • การบรูณาการร่วมกนัของทกุภาคส่วน 
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง (องค์การ
มหาชน) ร่วมแก้ไขปัญหาความยากจนของ
ประชาชนในพืน้ทีต่ามยทุธศาสตร์ของจงัหวดั
และประเทศ และกระตุน้ให้เกดิกระบวนการมี
ส่วนร่วมของชมุชนกบัหน่วยงาน องค์กรต่างๆ 
เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของชุมชน            
ซึ่งทุกภาคส่วน รวมท้ังกรมทรัพยากรน�้า      
ต่างประสานความร่วมมอืในการด�าเนนิงานเพือ่
ให้ชุมชนสามารถพึง่พาตนเองได้อย่างยัง่ยนื

คว�มสำ�เร็จ
 • ชุมชนในต�าบลห ้วยเขย ่ง ได ้ ใช ้
ประโยชน์จากแหล่งน�า้เพือ่การอปุโภค บรโิภค
และท�าการเกษตร
 • เกษตรกรในพื้นท่ีสามารถท�าการ
เกษตรบนพื้นท่ีลาดเชิงเขาด้วยการปลูกไม้ผล 
ไม้ยืนต้น ผักสวนครัวและพืชใช ้น�้าน ้อย     
ปลอดสารพิษ ยาฆ่าแมลงและเป็นมิตรกับ    
สิ่งแวดล้อม

 • พื ช ผั ก อิ น ท รี ย ์ ข อ ง โ ค ร ง ก า ร ฯ                   
ได ้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์                                    
จากกรมวิชาการเกษตร สามารถพัฒนาและ
ต ่อยอดองค ์ความรู ้ และเทคโนโลยีการ              
ปลูกผักอินทรีย์ให้กับผู้ที่สนใจ ภายใต้กิจกรรม 
“เกษตรอินทรีย์ สู่วิถีที่ยั่งยืน”
 • บรรเทาปัญหาภัยแล้งให้กบัประชาชน
ในพื้นที่
 • ประชาชนในพื้นที่จัดตั้ง “กลุ่มผู้ใช้น�้า
โครงการหลวงห้วยเขย่ง” เพื่อให้สมาชิกได้
บริหารจัดการการใช้น�้า มีส่วนร่วมในการดูแล
รักษาแหล่งน�้าของชุมชน และกระตุ้นจิตส�านึก
ให้รู้คุณค่าของทรัพยากรน�้า
 • เกษตรกรมีการรวมกลุ ่มทางด ้าน
เ กษตรก ร รม  เ พื่ อ แ ลก เป ล่ี ยนข ้ อ มู ล 
ประสบการณ์และช่วยเหลือกัน รวมทั้งสร้าง
ความสามัคคีให้กับชุมชน
 • ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้น         
มีอาชีพมั่นคง คุณภาพชีวิตดีขึ้น ลดการย้าย
ถิ่นฐานเข้าเมือง
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