
โครงการพัฒนาที่ดินบรเิวณลุมน้ําเข็ก 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเพชรบูรณ 

 
1. ช่ือโครงการ 

โครงการพัฒนาที่ดินบริเวณลุมน้ําเข็ก  จังหวัดเพชรบูรณ 

ช่ือโครงการตามปายโครงการ 
โครงการพัฒนาที่ดินบริเวณลุมน้ําเข็ก  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2. ความเปนมาของโครงการ 
จากความขัดแยงทางดานอุดมการณทางการเมืองในประเทศไทย จึงทําใหเกิดสงครามกอการ

รายขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 2508 โดยเฉพาะในบริเวณเขตพื้นที่รอยตอ 3 จังหวัด คือ เพชรบูรณ พิษณุโลก 
และเลย ซึ่งฝายตอตานรัฐบาลพิจารณาแลวเห็นวา พื้นที่ดังกลาวเปนพ้ืนที่เหมาะสม สภาพทั่วไปเปนปา
เขาสลับซับซอนยากที่ฝายรัฐบาลจะปราบปรามได โดยใชเขาคอเปนศูนยกลาง 

ตอมากองทัพบกไดมอบหมายใหกองทัพภาคที่ 3 รับผิดชอบในการตอสูกับผูกอการราย
คอมมิวนิสต โดยจัดตั้งกองบัญชาการผสม 394 ขึ้นที่ สนามบินอําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ เมื่อ
วันที่ 25 ธันวาคม 2511 ซึ่งปจจุบันเปนที่ตั้งของชุดควบคุมที่ 33 และไดดําเนินการตอสูอยาง
ตอเนื่องกันมา โดยผานยุทธการท่ีสําคัญ ๆ รวม 13 ครั้ง เชน ยุทธการภูขี้เถา ยุทธการรามสูร 
ยุทธการผาเมืองเผด็จศึก 1-3 ยุทธการผาเมืองเกรียงไกร ฯลฯ เปนตน 

เมื่อประมาณ พ.ศ. 2514 – 2515  กองทัพภาคที่ 3  ไดเริ่มสรางถนนแยกจากสายพิษณุโลก – 
หลมสัก ตรงบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 100 บานแคมปสน ไปยังบานเลาลือและในป พ.ศ. 2517 ไดมี
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แนวคิดที่จะลดความกดดันขัดขวางของพรรคคอมมิวนิสต แหงประเทศไทย (พคท.) โดยสรางถนนอีก
สายหนึ่งจาก บานนางั่วถึงบานสะเดาะพง เพ่ือเชื่อมกับถนนสายแรกที่บานสะเดาะพง แตไดรับการ
ขัดขวางตอตานรุนแรง จนกอใหเกิดความเสียหายแกทั้งสองฝายเปนอยางมาก 

ในป พ.ศ. 2518 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ไดเสด็จพระราชดําเนินเย่ียมกองรบพิเศษ
คายสฤษด์ิเสนา จังหวัดพิษณุโลก และทรงมีพระราชดําริใหใช “แผนยุทธศาสตรพัฒนา” เพ่ือยุติ
สถานการณสูรบ โดยใชพื้นที่ทั้งสองขางเปนประโยชนกับราษฎรทั่ว ๆ ไป มิใชเฉพาะทหารเทานั้น 
กองทัพภาคที่ 3 จึงไดจัดหมูบานยุทธศาสตรพัฒนาขึ้น โดยที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ได
พระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองคจํานวนหน่ึง เปนทุนในการดําเนินงานคร้ังแรกโดยตั้งเปน “กอง
อํานวยการโครงการพัฒนาลุมน้ําเข็ก” โดยมีงานหลักในการกอสรางทางเปนทางลาดยางสายทุงสมอ-
เขาคอ ตลอดสาย การฝกราษฎรอาสาสมัคร การจัดสรรที่ดินที่ทํากินใหกับราษฎร การจัดหาแหลงน้ํา
เพ่ือการเกษตรและเรียกโครงการน้ีวา “โครงการพัฒนาลุมน้ําเข็ก” โดยเร่ิมดําเนินการเมื่อวันที่ 10 
มีนาคม 2520 เปนตนมา 

พื้นที่อําเภอเขาคออยูทางทิศตะวันตกของจังหวัดเพชรบูรณ ระยะทางหางจากจังหวัดเพชรบูรณ  
ประมาณ 45 กิโลเมตร และหางจากอําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ ประมาณ 51 กิโลเมตร มีพื้นที่
การปกครองประมาณ 1,333 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 833,125 ไร 

มีลักษณะภูมิประเทศเปนเทือกเขาสลับซับซอน มีสภาพแบบลูกคลื่นลอนลาดถึงลอนสูง  มีความสูง
จากระดับน้ําทะเลระหวาง 400 – 1400 เมตร  และยังเปนแหลงตนน้ําที่สําคัญหลายสาย เชน ลุมน้ําเข็ก ลุม
น้ําวังทอง ลุมน้ํานาน ลุมน้ํากอ-น้ําชุนและลุมน้ําปาสัก  

ในอดีตพ้ืนที่เขาคอปกคลุมไปดวยปาเขียวชอุมตลอดป ( evergreen forest ) จากการบุกรุก
พื้นที่ปาอยางกวางขวางเม่ือประมาณ 20 กวาปที่ผานมา ทําใหในปจจุบันพ้ืนที่ดังกลาวมีสภาพเปนภูเขา
หัวโลน มีพื้นที่ปาเหลืออยูเพียง 10 เปอรเซ็นตเทานั้น นอกนั้นเปนพ้ืนที่ที่บุกรุกมาทําการเกษตร โดยใช
ปลูกพืชไร ขาวโพด ขิง ถั่ว พืชผัก ฯลฯ เนื่องจากพื้นที่สวนใหญมีความลาดชันคอนขางสูง มีปริมาณ
ฝนตกมาก ประกอบ กับเกษตรกรขาดความรูความเขาใจในเรื่องการอนุรักษดินและน้ํา อีกทั้งมีการทําไร
เลื่อนลอย และการเผาเศษซากพืชในพื้นที่เพาะปลูก จึงมีผลกระทบทําใหพื้นที่ตนน้ําเหลานี้เกิดการชะ
ลางพังทลายของดินที่รุนแรงตามมา โดยบางพ้ืนที่ที่มีความลาดชันสูงๆ ผิวดินขาดสิ่งที่ปกคลุม จะมีการ
เลื่อนไหลของดิน และในพ้ืนที่ลาดเทตํ่าลงมา จะมีรองริ้วและรองลึก ที่เกิดจาการชะลางพังทลายของดิน
ปรากฏใหเห็นโดยทั่วไป สิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเหลานี้นอกจากหนาดินถูกทําลายแลว ยังมีผลใหดินเสื่อม
ความอุดมสมบูรณ สมรรถนะในการรักษาความชุมชื้นของดินลดลง ซึ่งสงผล กระทบใหผลผลิตทาง
การเกษตรลดต่ํา สภาพแวดลอมทั้งในพ้ืนที่นั้นและพ้ืนที่ตอนลางเส่ียงตอการเกิดปญหาน้ําทวมและ
ความแหงแลง 
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3. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือแสดงความจงรักภักดีตอองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
2. เพ่ือความม่ันคง หลังจากเกิดเหตุการณสูรบเพ่ือเอาชนะคอมมิวนิสต 
3. เพ่ือใหราษฎรและผูหลงผิด กลับมาพัฒนาชาติไทย โดยจัดสรรที่ทํากินและพัฒนาพ้ืนที่

การเกษตรรวมทั้งการจัดหาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร เพ่ือใหราษฎรสามารถดํารงชีพอยูได 
4. เพ่ือพัฒนาที่ดินใหมีความอุดมสมบูรณและปองกันการชะลางของดิน 
5. เพ่ือเปนการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ เชน ทรัพยากรปาไม , ที่ดิน และทรัพยากรน้ํา ใหคงอยู

และมี 

4. ที่ตั้งโครงการ 
โครงการพัฒนาที่ดินบริเวณลุมน้ําเข็ก  ตั้งอยูที่  ตําบลสะเดาะพง 6 หมูบาน ตําบลริมสีมวง 5 

หมูบาน ตําบลเขาคอ 14 หมูบาน ตําบลหนองแมนา 10 หมูบาน อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณและ
พื้นที่ชาวเขาเผามง ตําบลเข็กนอย  ตั้งอยูระหวางคาพิกัด x = 702976 – 713760 และระหวางคา
พิกัด y = 1829234 - 1835827 ในระบบ  WGS84  บนแผนที่ประเทศไทย  ลําดับชุดที่  5142 II 
5242 III มีพื้นที่ทั้งหมดของโครงการ  140,000 ไร 

ทิศเหนือ ติดตอกับ เขาคอ 

ทิศใต ติดตอกับ เขาตะเคียนโงะ 

ทิศตะวันออก ติดตอกับ บานทานตะวัน 

ทิศตะวันตก ติดตอกับ บานริมสีมวง 

5. ระยะเวลาดําเนินงาน 
เริ่มดําเนินการ เมื่อป พ.ศ. 2521 - ปจจุบัน 
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6. ผลการดําเนินการที่ผานมา 

กิจกรรม งานจัดระบบอนุรักษดินและน้ํา  500 ไร  ปงบประมาณ 2550 

 
คูรับนํ้ารอบเขา 

  
คูรับนํ้ารอบเขา คูรับนํ้ารอบเขา 

 
คูรับนํ้ารอบเขา 

  
คูรับนํ้ารอบเขา คูรับนํ้ารอบเขา 

 
บอดักตะกอนดิน 
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กิจกรรม สาธิตการทําและการใชปุยหมัก-ปุยอินทรียน้ํา  150 ไร  ปงบประมาณ 2550 

 
สาธิตการทําปุยหมัก-ปุยอินทรียนํ้า 

 
สาธิตการทําปุยหมัก-ปุยอินทรียนํ้า 

 
สาธิตการทําปุยหมัก-ปุยอินทรียนํ้าใหกับชาวเขาเผามง 

 
สาธิตการทําปุยหมัก-ปุยอินทรียนํ้าใหกับชาวเขาเผามง 
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กิจกรรม สาธิตการใชปุยพืชสด  100 ไร  ปงบประมาณ 2550 

 
แปลงสาธิตการใชปุยพืชสด 

 
แปลงสาธิตการใชปุยพืชสด 

 
แปลงสาธิตการใชปุยพืชสด 
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กิจกรรม สถานที่ฝกอบรมเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโครงการพัฒนาที่ดินบริเวณลุมน้ําเข็ก 

 

หมอดินอาสาศึกษาดูงาน 

 

หมอดินอาสาศึกษาดูงาน 

 

หมอดินอาสาศึกษาดูงาน 
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กิจกรรม สถานที่ฝกอบรมเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโครงการพัฒนาที่ดินบริเวณลุมน้ําเข็ก 

คณะอาจารยและนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย AIT ศรีลังกา ศึกษาดูงาน 

เมื่อวันที่  16  พฤศจิกายน  2550 

 

คณะอาจารยและนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย AIT ศรีลังกา 

 

คณะอาจารยและนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย AIT ศรีลังกา 

 

คณะอาจารยและนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย AIT ศรีลังกา 
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กิจกรรม สถานที่ฝกอบรมเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโครงการพัฒนาที่ดินบริเวณลุมน้ําเข็ก 

คณะครูนักเรียนโรงเรียนบานรองบง โรงเรียนบานหวาย อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชจบูรณ 

เมื่อวันที่  27  พฤศจิกายน  2550 

 

คณะครูนักเรียนโรงเรียนบานรองบง โรงเรียนบานหวาย 

 

คณะครูนักเรียนโรงเรียนบานรองบง โรงเรียนบานหวายฟงการบรรยาย 

 

คณะครูนักเรียนโรงเรียนบานรองบง โรงเรียนบานหวายฟงการบรรยาย 
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กิจกรรม งานจัดระบบอนุรักษดินและน้ํา  500 ไร  ปงบประมาณ 2551 

 
คูรับนํ้ารอบเขา 

 
คูรับนํ้ารอบเขา 

 
คูรับนํ้ารอบเขา 

 
คูรับนํ้ารอบเขา 
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กิจกรรม งานจัดระบบอนุรักษดินและน้ํา  ปงบประมาณ 2551 

 
คูรับนํ้ารอบเขา 

 
คูรับนํ้ารอบเขา 

 
คูรับนํ้ารอบเขา 

 
คูรับนํ้ารอบเขา 
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กิจกรรม งานจัดระบบอนุรักษดินและน้ํา  ปงบประมาณ 2551 

 
บอดักตะกอนดิน 

 
บอดักตะกอนดิน 

 
บอดักตะกอนดิน 

 
บอดักตะกอนดิน 
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กิจกรรม สาธิตการทําและการใชปุยหมัก-ปุยอินทรียน้ํา  200 ไร  ปงบประมาณ 2551 

 
การทําปุยหมัก 

กิจกรรม การสรางทางลําเลียง  ปงบประมาณ 2551 

 
ทางลําเลียง 

 
ทางลําเลียง 

 
ทางลําเลียง 

 
สวนระบบขอมูลแผนที่ดินและธาตุอาหารพืช                                                                       ลุมนํ้าเข็ก 15 



กิจกรรม สาธิตการใชปุยพืชสด  150 ไร  ปงบประมาณ 2551 

 
ปอเทือง 

 
ปอเทือง 

 
แปลงสาธิตการใชปุยพืชสด 

 
สนับสนุนเมล็ดพันธุพืชปุยสด 

 
สวนระบบขอมูลแผนที่ดินและธาตุอาหารพืช                                                                       ลุมนํ้าเข็ก 16 



กิจกรรม สถานที่ฝกอบรมเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโครงการพัฒนาที่ดินบริเวณลุมน้ําเข็ก 

คณะเจาหนาที่ สพด. ตาก และหมอดินอาสาจังหวัดตาก เมื่อวันที่  29  มีนาคม  2551 

 

คณะเจาหนาที่ สพด. ตาก และหมอดินอาสาจังหวัดตาก 

 

คณะเจาหนาที่ สพด. ตาก และหมอดินอาสาจังหวัดตาก 

 

คณะเจาหนาที่ สพด. ตาก และหมอดินอาสาจังหวัดตาก 

 
สวนระบบขอมูลแผนที่ดินและธาตุอาหารพืช                                                                       ลุมนํ้าเข็ก 17 



กิจกรรม ศึกษาดูงานแปลงปลูกหญาแฝกโครงการพัฒนาที่ดินบริเวณลุมน้ําเข็ก 

คณะเจาหนาที่ สพด. อุตรดิตถ และหมอดินอาสาจังหวัดอุตรดิตถ ดูงานแปลงปลูกหญาแฝก 

เมื่อวันที่  3  เมษายน  2551 

 

คณะเจาหนาที่ สพด. อุตรดิตถ และหมอดินอาสาจังหวัดอุตรดิตถ 

 

คณะเจาหนาที่ สพด. อุตรดิตถ และหมอดินอาสาจังหวัดอุตรดิตถฟงการบรรยายแปลงปลูกหญาแฝก 

 

คณะเจาหนาที่ สพด. อุตรดิตถ และหมอดินอาสาจังหวัดอุตรดิตถดูงานแปลงปลูกหญาแฝก 

 
สวนระบบขอมูลแผนที่ดินและธาตุอาหารพืช                                                                       ลุมนํ้าเข็ก 18 



กิจกรรม สถานที่ฝกอบรมเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโครงการพัฒนาที่ดินบริเวณลุมน้ําเข็ก 

คณะเจาหนาที่ สพด. พิจิตร และหมอดินอาสาจังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่  9  เมษายน  2551 

 

คณะเจาหนาที่ สพด. พิจิตร และหมอดินอาสาจังหวัดพิจิตร 

 

คณะเจาหนาที่ สพด. พิจิตร และหมอดินอาสาจังหวัดพิจิตร 

 

คณะเจาหนาที่ สพด. พิจิตร และหมอดินอาสาจังหวัดพิจิตร 

 
สวนระบบขอมูลแผนที่ดินและธาตุอาหารพืช                                                                       ลุมนํ้าเข็ก 19 



กิจกรรม งานจัดระบบอนุรักษดินและน้ํา  ปงบประมาณ 2552 

 
คูรับนํ้ารอบเขา 

 
คูรับนํ้ารอบเขา 

 
คูรับนํ้ารอบเขา 

 
บอดักตะกอนดิน ทางลําเลียง 

 
สวนระบบขอมูลแผนที่ดินและธาตุอาหารพืช                                                                       ลุมนํ้าเข็ก 20 



กิจกรรม สาธิตการใชปุยพืชสด  100 ไร  ปงบประมาณ 2552 

 
สนับสนุนเมล็ดพันธุพืชปุยสด 

 
สนับสนุนเมล็ดพันธุพืชปุยสด 

กิจกรรม สาธิตการทําและการใชปุยหมัก-ปุยอินทรียน้ํา  200 ไร  ปงบประมาณ 2552 

 
สาธิตการทําปุยหมัก-ปุยอินทรียนํ้า 

 
สาธิตการทําปุยหมัก-ปุยอินทรียนํ้า 

 
สวนระบบขอมูลแผนที่ดินและธาตุอาหารพืช                                                                       ลุมนํ้าเข็ก 21 



กิจกรรม สถานที่ฝกอบรมเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโครงการพัฒนาที่ดินบริเวณลุมน้ําเข็ก 

คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่  9  ตุลาคม  2552 

 
คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรฟงบรรยาย 

 
คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรฟงบรรยาย 

 
คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรดูแปลงปลูกหญาแฝก 

 
คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
สวนระบบขอมูลแผนที่ดินและธาตุอาหารพืช                                                                       ลุมนํ้าเข็ก 22 



 
สวนระบบขอมูลแผนที่ดินและธาตุอาหารพืช                                                                       ลุมนํ้าเข็ก 23 

7. ประโยชนที่ไดรับจากโครงการ 
1. พื้นที่โครงการเปนจุดเรียนรูและพ้ืนที่สาธิตการดําเนินโครงการสามารถตอบสนองในการ

เรียนรู และฝกปฏิบัติงานของเกษตรกรในเขตพ้ืนที่โครงการและพ้ืนที่ใกลเคียงไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2. เกษตรกรสามารถใชพื้นที่ดินไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพอยางย่ังยืน 
3. มีการอนุรักษดินและน้ํา และปลูกหญาแฝกเพ่ือปองกันการชะลางพังทลายของดินอยาง

ตอเนื่อง สภาพปาที่มีความอุดมสมบูรณอยูแลวไดรับการดูแล ปกปอง คุมครอง ไมมีการบุกรุก สภาพ
ปาเสื่อมโทรมลดลง ตลอดจนแกไขปญหาความตื้นเขินของแมน้ําลําคลอง 

4.ราษฎรมีคุณภาพชีวิตและความเปนอยูดีขึ้น 

8. หนวยงานที่รับผิดชอบ 
สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ 
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8  กรมพัฒนาที่ดิน 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 


