
โครงการพัฒนาลุมน้ํา พัฒนาคุณภาพชีวิตในพ้ืนที ่
ตนน้ําน้าํหนาว จังหวดัเพชรบูรณ 

 
1. ช่ือโครงการ 

โครงการพัฒนาลุมน้ํา พัฒนาคุณภาพชีวิตในพ้ืนที่ตนน้ําน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ 
2. ความเปนมาของโครงการ 

ในพ้ืนที่อําเภอน้ําหนาวนั้นเปนพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติและพ้ืนที่อุทยานแหงชาติน้ําหนาว และยัง
ถูกกําหนดใหพื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่คุณภาพลุมน้ําที่สําคัญในชั้น 1 เอ นั้นมีความสําคัญยิ่ง  เพราะโดย
ขอเท็จจริงในเขตปาสงวนแหงชาติน้ําหนาวแหงนี้  ไดมีการจัดตั้งบานเรือนและมีการทํากิน , บุกรุก
ทําลายปาเปนจํานวนมากและเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง มีการใชประโยชนที่ดินอยางไมถูกวิธีบนพื้นที่ลาดชัน
ภูเขาสูงมาเปนระยะยาวนาน  จนสงผลกระทบตอคุณภาพลุมน้ํา  และรูปแบบการเพาะปลูกพืชของ
ราษฎรก็มุงปลูกพืชพาณิชยเปนหลัก  เชน  ขาวโพด  ขิง  ซึ่งเปนรูปแบบที่มุงเนนใหเกิดความเสียหาย
ตอลุมน้ําและสภาพแวดลอมมากข้ึนดวย  การใชสารเคมี  ปุยอินทรีย  เปนจํานวนมาก  สภาพปญหาที่
ปรากฏคือ  พื้นที่ลุมน้ํามีสภาพเส่ือมโทรมสงผลกระทบตอคุณภาพลุมน้ํา  และวิถีการผลิตของชุมชน
เปนปจจัยเรงของปญหาการชะลางพังทลายของดินและแผนดินถลมซึ่งเกิดขึ้นทั่วๆไปในพ้ืนที่ลุมน้ําอีก
ทั้งพ้ืนที่นี้ยังเปนตนน้ําของลําหวยหลายสาย  ไดแก  หวยขอนแกน  หวยน้ําหนาว (ตนน้ําปาสัก) น้ํา
พอง  น้ําเชิญ (ตนน้ําชี)และ หวยผาลา(ตนน้ําเลย) 

ในปพ.ศ. 2544  แกนนําราษฎรอําเภอน้ําหนาวจํานวน  200 คน  ไปศึกษาดูงานและเขารับการ
อบรมรูปแบบการพัฒนาของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  เพ่ือการ
เรียนรูและนํารูปแบบความรูเพื่อไปใชในการแกไขปญหา  และหลังจากนั้นสํานักงาน กปร.  และศูนย
ศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ ไดเดินทางไปติดตามเย่ียมชมสภาพพ้ืนที่และแนวทางการนําผลการ
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ฝกอบรมจากศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ  ไปใชในการพัฒนาชุมชน  แกนนําชุมชนไดขอ
คําแนะนําและความชวยเหลือเพ่ือแกไขปญหาพ้ืนที่ตนน้ําในเขตอําเภอน้ําหนาว  ดานการบุกรุกทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม  การทําการเกษตรบนพ้ืนที่ตนน้ําทั้งในระยะส้ันและระยะยาว  ดานการ
วางแผนและการดําเนินการแกไขปญหาในรูปแบบของการทําโครงการที่สามารถดําเนินการแกไขปญหา
ไดอยางแทจริงอยางมีประสิทธิภาพ 

สํานักงาน กปร.  กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงไดรวมกันสํารวจขอมูลเบ้ืองตนและไดพิจารณา
แลวเห็นวา  พื้นที่อําเภอน้ําหนาว  มีสภาพปญหาที่มีความสําคัญควรที่จะไดจัดทําโครงการดําเนินการ
ในลักษณะดําเนินงานแบบเบ็ดเสร็จตามรูปแบบโครงการ  ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมา
จาพระราชดําริ  โดยนําแนวทางการพัฒนาที่ไดจากการศึกษาและพัฒนาตามแนวพระราชดําริเปน
แนวทางในการประยุกตใชเพ่ือการดําเนินงานพัฒนาพ้ืนที่ตนน้ําอําเภอน้ําหนาว  โดยมีสภาพปญหาที่
สําคัญพอสรุปได  ดังนี้ 

- ประชาชนมีฐานะยากจนและมีภาวะหนี้สินสูง 
พื้นที่ลุมน้ําน้ําหนาวมีสภาพเสื่อมโทรม  สงผลกระทบตอคุณภาพลุมน้ําและวิถีการผลิต 
  ของชุมชน  รวมทั้งสงผลตอการใชประโยชนพื้นที่ลุมน้ําและคุณภาพชีวิต 
- ขาดแหลงน้ําเพื่อการเกษตร  ทั้งขนาดเล็ก  กลาง  และขนาดใหญ 
- ประชาชนสวนใหญไมมีเอกสารสิทธิในที่ดินทํากิน 

3. วัตถุประสงค 
พัฒนาคุณภาพลุมน้ําพัฒนาคุณภาพชีวิตใหสัมพันธ  และเอ้ือประโยชนตอกันไดอยางยั่งยืน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอําเภอน้ําหนาวไดรับการฟนฟู  และพัฒนาจนมีสภาพที่สมบูรณเปน
ปจจัยพ้ืนฐานในการพัฒนาการเกษตรซึ่งเปนอาชีพหลักของราษฎร  ใหชุมชนเกิดความเขมแข็งสามารถ
พึ่งตนเองได  ทําใหคนสามารถอยูกับปาได 
4. ที่ตั้งโครงการ 

โครงการพัฒนาลุมน้ํา พัฒนาคุณภาพชีวิตในพ้ืนที่ตนน้ําน้ําหนาว  ตั้งอยูที่  บานวังกวาง หมู2 
ตําบลวังกวาง  บานหลักดาน หมู 1, 2, 3  ตําบลหลักดาน  อําเภอน้ําหนาว  จังหวัดเพชรบูรณ 
ตั้งอยูระหวางคาพิกัด x = 761407 – 792287 และระหวางคาพิกัด y = 1843884 - 1886763 ใน
ระบบ  WGS84  บนแผนท่ีประเทศไทย  ลําดับชุดที่  5242 I,II 5243 II 5342 I,II,III,IV 5342 II,III 
มีพื้นที่ทั้งหมดของโครงการ  280,625 ไร 

ทิศเหนือ ติดตอกับ บานตาดขา 
ทิศใต ติดตอกับ วัดศิริมงคลวราราม 
ทิศตะวันออก ติดตอกับ เขาชํานกแทด 
ทิศตะวันตก ติดตอกับ ภูกระดึง 
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5. ระยะเวลาดําเนินงาน 
เริ่มดําเนินการ เมื่อป พ.ศ. 2545 - ปจจุบัน 
สภาพปญหาที่สําคัญของอําเภอน้ําหนาว 
1 ประชาชนมีฐานะยากจนและมีภาวะหนี้สินสูง 
2 พื้นที่ลุมน้ํามีสภาพเส่ือมโทรม  
- อําเภอน้ําหนาวเปนตนน้ําของแมน้ําปาสัก,แมน้ําพอง,แมน้ําเลย,ลําน้ําเชิญ 
- สงผลกระทบตอวิถีชีวิตของชุมชนดานลาง 
3 ขาดแหลงน้ําเพื่อการเกษตรทั้งขนาดเล็ก กลางและใหญ 
4 ประชาชนสวนใหญไมมีเอกสารสิทธิในที่ดินทํากิน 
ขอมูลสภาพพื้นที่ปจจุบัน 
อําเภอน้ําหนาวมีพื้นที่ทั้งหมด 533,125 ไร 
1 พื้นที่อุทยานน้ําหนาว จํานวน 211,875 ไร 
2 พื้นที่ปาสงวนแหงชาติน้ําหนาว จํานวน 321,350 ไร 
- พื้นที่คงสภาพปาไม จํานวน 147,033 ไร 
  ปาที่มีสภาพสมบูรณ 63,650 ไร  ปาเสื่อมโทรมและรกรางวางเปลา 83,383 ไร 
- พื้นที่เกษตรกรรม จํานวน 162,251 ไร 
  พื้นที่ ที่มีการแจงสิทธิถือครอง 157,057 ไร  พื้นที่ ที่ไมมีการแจงสิทธิถือครอง 5,194 ไร 
3 พื้นที่สวนราชการและที่พักสงฆ จํานวน 12,066 ไร 

 
 
 
 
 
 
 
 



สภาพพ้ืนที่อําเภอนํ้าหนาว 

 
สภาพการใชพื้นที่อําเภอนํ้าหนาว 

 
สภาพการใชพื้นที่อําเภอนํ้าหนาว 

 
สภาพการใชพื้นที่อําเภอนํ้าหนาว 
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6. ผลการดําเนินการที่ผานมา 

บานหลักดาน หมู 1, 2, 3 ตําบลหลักดาน อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ 
ปงบประมาณ 2547 - 2548 
กิจกรรม การสรางทางลําเลียงในไรนา กิจกรรมการสรางคูรับน้ํารอบเขาโดยใชแรงงานคน

  
การสรางทางลําเลียงในไรนา การสรางคูรับนํ้ารอบเขาโดยใชแรงงานคน 

  
การสรางทางลําเลียงในไรนา การสรางคูรับนํ้ารอบเขาโดยใชแรงงานคน 

  
การสรางทางลําเลียงในไรนา การสรางคูรับนํ้ารอบเขาโดยใชแรงงานคน 
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บานหลักดาน หมู 1, 2, 3 ตําบลหลักดาน อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ 
ปงบประมาณ 2547 - 2548 
กิจกรรม  การสรางบอดักตะกอนดิน กิจกรรม  การแปลกหญาแฝก 

  

การสรางบอดักตะกอนดิน การแปลกหญาแฝก 

  

การสรางบอดักตะกอนดิน การแปลกหญาแฝก 

  

การสรางบอดักตะกอนดิน การแปลกหญาแฝก 
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บานหวยแปก หมู 6 ตําบลน้ําหนาว อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ 
ปงบประมาณ 2549 
กิจกรรมการสรางทางลําเลยีงในไรนา จํานวน 1.85 กิโลเมตร 

 
การสรางทางลําเลียงในไรนา 

กิจกรรมการสรางคูรับน้ํารอบเขาโดยใชแรงงานคน จํานวน 25 กิโลเมตร 

 
การสรางคูรับนํ้ารอบเขา 

กิจกรรมการสรางบอดักตะกอนดิน 

 
การสรางบอดักตะกอนดิน 

 
การสรางบอดักตะกอนดิน 
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บานหวยยางทอง หมู 9 ตําบลวังกวาง อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ 
ปงบประมาณ 2550 
กิจกรรมการสรางทางลําเลยีงในไรนา 

 
การสรางทางลําเลียงในไรนา 

กิจกรรมการทําคูรับน้ํารอบเขา ( แบบที่ 5 ) 

 
การทําคูรับนํ้ารอบเขา ( แบบที่ 5 ) 

 
การทําคูรับนํ้ารอบเขา ( แบบที่ 5 ) การทําคูรับนํ้ารอบเขา ( แบบที่ 5 ) 

  
การทําคูรับนํ้ารอบเขา ( แบบที่ 5 ) การทําคูรับนํ้ารอบเขา ( แบบที่ 5 ) 
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บานหวยยางทอง หมู 9 ตําบลวังกวาง อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ 
ปงบประมาณ 2550 
กิจกรรมการปลูกหญาแฝก 

  

การปลูกหญาแฝก 

กิจกรรมการสรางบอดักตะกอนดิน 

 

การสรางบอดักตะกอนดิน 

 

การสรางบอดักตะกอนดิน 
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บานวังกวาง หมู 1 ตําบลวังกวาง อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ 
ปงบประมาณ 2551 

กิจกรรมการสรางทางลําเลยีงในไรนา กิจกรรมการสรางบอดักตะกอนดิน 

 

การสรางทางลําเลียงในไรนา การสรางบอดักตะกอนดิน 

 

การสรางทางลําเลียงในไรนา การสรางบอดักตะกอนดิน 

 

การสรางทางลําเลียงในไรนา การสรางบอดักตะกอนดิน 
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บานวังกวาง หมู 1 ตําบลวังกวาง อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ 
ปงบประมาณ 2551 
กิจกรรม  การทําคูรับน้ํารอบเขา ( แบบที่ 5 ) 

 
การทําคูรับนํ้ารอบเขา ( แบบที่ 5 ) 

 
การทําคูรับนํ้ารอบเขา ( แบบที่ 5 ) 

 
การทําคูรับนํ้ารอบเขา ( แบบที่ 5 ) 

 
สวนระบบขอมูลแผนที่ดินและธาตุอาหารพืช                                                                 ตนนํ้านํ้าหนาว 13 



บานวังกวาง หมู 2 ตําบลวังกวาง อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ 
ปงบประมาณ 2552 

กิจกรรม  การสรางทางลําเลียงในไรนา กิจกรรม  การทําคูรับน้ํารอบเขา ( แบบที่ 5 ) 

 

การสรางทางลําเลียงในไรนา การทําคูรับนํ้ารอบเขา ( แบบที่ 5 ) 

 

การสรางทางลําเลียงในไรนา การทําคูรับนํ้ารอบเขา ( แบบที่ 5 ) 

 

การสรางทางลําเลียงในไรนา การทําคูรับนํ้ารอบเขา ( แบบที่ 5 ) 
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บานวังกวาง หมู 2 ตําบลวังกวาง อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ 
ปงบประมาณ 2552 
กิจกรรม  การสรางบอดักตะกอนดิน 

 

การสรางบอดักตะกอนดิน 

 

การสรางบอดักตะกอนดิน 

 

การสรางบอดักตะกอนดิน 
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กิจกรรม  การปลูกหญาแฝกเพ่ืออนุรักษดินและน้ํา ( แฝกเพื่อปลูก ) 

 

การปลูกแฝกในไรขาวโพด 

 

การปลูกหญาแฝกเพ่ืออนุรักษดินและนํ้า 

 

การปลูกหญาแฝกเพ่ืออนุรักษดินและนํ้า 
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กิจกรรมการสงเสริมการปลูกไมแบบผสมผสานใหกับเกษตรกร 
สนับสนุนกลาไมจากสถานีทดลองเกษตรที่สูงเขาคอ กรมวิชาการเกษตร 

 

เกษตรกรผูปลูกไมแบบผสมผสาน 

ตนกลวย ตนขนุน 

 

ตนกลาไม ตนกลาไม 
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กิจกรรมสาธิตการทําและการใชปุยหมัก ปุยน้ําชีวภาพ 

 
การทําปุยนํ้าชีวภาพ การทําปุยนํ้าชีวภาพ 

 
การทําปุยนํ้าชีวภาพ การทําปุยหมัก 

กิจกรรมสาธิตการใชปุยพืชสด 

 
ปุยพืชสด ปุยพืชสด 

 
ปุยพืชสด ปุยพืชสด 
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การจัดทําศูนยเรียนรู งานพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
1. โครงการฟนฟูพัฒนาคุณภาพชีวิตและฟนที่ตนน้ําหนาว ( บก.สส. ) 
2. โครงการพัฒนาลุมน้ํา พัฒนาคุณภาพชีวิตในพ้ืนที่ตนน้ํา น้ําหนาว ( สพด.เพชรบูรณ ) 
แผนการดําเนินในศูนยเรียนรู 
- จัดทําศูนยเรียนรูงานพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
- สาธิตและสงเสริมการใชปุยอินทรียทดแทนสารเคมีทางการเกษตร 
สาธิตการจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา - 

- โครงการวิจัยเรื่อง การปลูกขาวโพดบนท่ีลาดชันแบบไถพรวน และไถพรวนเล็กนอยรวมกับ
การใชเทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดิน 

ที่ทําการโครงการพัฒนาลุมน้ํา  พัฒนาคุณภาพชีวิตในพ้ืนที่ตนน้ํา น้ําหนาว  จํานวน 8 ไร  มี
จุดเรียนรูดังตอไปนี้ 

จุดเรียนรูการปรับปรุงบํารุงดินดวยปุยหมัก ( พด.1 ) 
จุดเรียนรูการผลิตปุยน้ําหมักชีวภาพ ( พด.2 ) 
จุดเรียนรูการผลิตปุยน้ําหมักสมุนไพร ( พด.7 ) 
จุดเรียนรูการปรับปรุงบํารุงดินดวยพืชปุยสด 
จุดเรียนรูการสรางคูรับน้ํารอบเขาแบบที่ 6 
จุดเรียนรูการสรางบอดักตะกอนดิน 
จุดเรียนรูการสรางทางลําเลียงในไรนา 
จุดเรียนรูการปลูกหญาแฝกเพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา 
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ที่ทําการโครงการพัฒนาลุมน้ํา  พัฒนาคุณภาพชีวิตในพ้ืนที่ตนน้ํา  น้ําหนาว  บานโนนชาด หมู 
4  ตําบลหลักดาน  อําเภอน้ําหนาว  จังหวัดเพชรบูรณ 

 
ปายศูนยเรียนรู ที่ตั้งศาลาเรียนรู 

 
ที่ตั้งศาลาเรียนรู ปายและที่ตั้งศาลาเรียนรู 

 
ศาลาเรียนรู ปายศาลาเรียนรู 

 
ปุยพด.1,2,7 ผูรับผิดชอบโครงการ 
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จุดเรียนรูการปรับปรุงบํารุงดินดวยปุยหมัก ( พด.1 ) 

 

ปุยหมัก ( พด.1 ) 

 

ปุยหมัก ( พด.1 ) 

 

ปุยหมัก ( พด.1 ) 
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จุดเรียนรูการผลิตปุยน้ําหมักชีวภาพ ( พด.2 ) 

 
ที่ตั้งศาลาปุยนํ้าหมักชีวภาพ ( พด.2 ) 

 
ประโยชนปุยนํ้าหมักชีวภาพ ( พด.2 ) ถังปุยนํ้าหมักชีวภาพ ( พด.2 ) 

 
ถังปุยนํ้าหมักชีวภาพ ( พด.2 ) สวนผสมปุยนํ้าหมักชีวภาพ ( พด.2 ) 

 
จุดเรียนการผลิตปุยนํ้าหมักชีวภาพ ( พด.2 ) ปายและศาลาปุยนํ้าหมักชีวภาพ ( พด.2 ) 
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จุดเรียนรูการผลิตปุยน้ําหมักสมุนไพร ( พด.7 ) 

 
ที่ตั้งศาลาปุยนํ้าหมักสมุนไพร ( พด.7 ) 

 
จุดเรียนรูการผลติปุยนํ้าหมักสมุนไพร ( พด.7 ) บริเวณปุยนํ้าหมักสมุนไพร ( พด.7 ) 

 
บริเวณปุยนํ้าหมักสมุนไพร ( พด.7 ) ประโยชนปุยนํ้าหมักสมุนไพร ( พด.7 ) 

 
ถังปุยนํ้าหมักสมุนไพร ( พด.7 ) ถังปุยนํ้าหมักสมุนไพร ( พด.7 ) 
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จุดเรียนรูการปรับปรุงบํารุงดินดวยพืชปุยสด 

 

จุดเรียนรูการปรบัปรุงบํารุงดินดวยพืชปุยสด และ ประโยชนพืชปุยสด 

 

ประโยชนพืชปุยสด จุดเรียนรูการปรบัปรุงบํารุงดินดวยพืชปุยสด 

 

ตนถ่ัวพรา ตนปอเทือง 
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จุดเรียนรูการสรางคูรับน้ํารอบเขาแบบที่ 6 

 
จุดเรียนรูการสรางคูรับนํ้ารอบเขา และ ประโยชนคูรบันํ้ารอบเขา 

 
ประโยชนคูรับนํ้ารอบเขา จุดเรียนรูการสรางคูรับนํ้ารอบเขา 

 

การสรางคูรับนํ้ารอบเขา การสรางคูรับนํ้ารอบเขา 
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จุดเรียนรูการสรางบอดักตะกอนดิน 

 
จุดเรียนรูการสรางบอดักตะกอนดิน และ ประโยชนบอดักตะกอนดิน 

 
ประโยชนบอดักตะกอนดิน จุดเรียนรูการสรางบอดักตะกอนดิน 

 
บอดักตะกอนดิน บอดักตะกอนดิน 

 
บอดักตะกอนดิน บอดักตะกอนดิน 
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จุดเรียนรูการปลูกหญาแฝกเพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา 

 
จุดเรียนรูการปลูกหญาแฝก จุดเรียนรูการปลูกหญาแฝก 

 
ประโยชนหญาแฝก ปลูกแฝกในพื้นที่โครงการ 

 
แฝกพันธุอินเดียเขาคอ แฝกพันธุเลย 

 
แฝกพันธุอินเดียพระราชทาน แฝกพันธุประจวบคีรีขันธ 
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จุดเรียนรูการสรางทางลําเลียงในไรนา 

 
ทางลําเลียงในไรนา 

  
ทางลําเลียงในไรนา 

โครงการเรื่องการปลูกขาวโพดบนที่ลาดชัน 

 
ผูดูแลโครงการวิจัยขาวโพด 

 
การเตรียมแปลงปลูกขาวโพดและคูรับนํ้า การเตรียมแปลงปลูกขาวโพด 
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การเตรียมแปลงปลูกขาวโพดพันธุ 919 ดีคาลป วันที่ 21 มิถุนายน 2552 

การเตรียมแปลงปลูกขาวโพดพันธุ 919 ดีคาลป บอดักตะกอนดินในพ้ืนที่แปลงทดลอง 

 

การเตรียมแปลงปลูกขาวโพด บอดักตะกอนดิน 

 

แปลงปลูกขาวโพด การวัดความสูงของขาวโพด 

 

แปลงปลูกขาวโพด วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 การวัดความสูงของขาวโพด จํานวน 5 ครั้ง 
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ลักษณะฝกของพันธุ ขาวโพดพันธุ 919 ดีคาลป อายุ 110 วัน มี 3 ขนาด 

ลักษณะฝกของพันธุ ขาวโพดพันธุ 919 ดีคาลป การประกวดถนนหญาแฝก 

 

ขนาดของขาวโพด การปลูกแฝกริมทางลําเลียง 

 

วัดขนาดของขาวโพด การปลูกแฝกริมทางลําเลียง 

 

ชั่งนํ้าหนักของขาวโพด การปลูกแฝกริมทางลําเลียง 
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7. ประโยชนที่ไดรับจากโครงการ 
1. ทําใหพื้นที่โครงการและบริเวณใกลเคียงเกิดความชุมชื้นขึ้น เปนการรักษาปาไมธรรมชาติและ

เปนแหลงตนน้ําลําธาร 
2. ทําใหพื้นที่โครงการฯ สามารถใชประโยชนอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
3. เพ่ือใหเปนแหลงพักผอนหยอนใจตามธรรมชาติแกประชาชนทั่วไป 

8. หนวยงานที่รับผิดชอบ 
สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ 
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8  กรมพัฒนาที่ดิน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 


