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ข้อมูลพื้นฐานโครงการพัฒนาพื้นทีสู่งแบบโครงการหลวงพบพระ 
ต าบลคีรีราษฎร ์  อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก 

 
ประวัติความเป็นมา 
 ต ำบลคีรีรำษฎร์ เป็นชำวเขำเผ่ำม้งที่อพยพมำจำกอ ำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่  ปี พ.ศ.2468 ประมำณ 
2,000 คน มำตั้งถิ่นฐำนที่ดอยมูเซอ อ ำเภอเมืองตำก  จังหวัดตำก และได้อพยพมำตั้งบ้ำนเรือนที่บ้ำนป่ำกล้วย (แม่ละ
เมำ) ในปี พ.ศ.2471 มีผู้ใหญ่บ้ำนคนแรกคือ 
นำยเล่ำอู แซ่ม้ำ และคนที่ 2 นำยร่ม แซ่ม้ำ 
ระยะเวลำถึง 16 ปี ย้ำยถิ่นฐำนมำตั้งบ้ำน
เรื่องที่บ้ำนป่ำคำ(บ้ำนป่ำคำปัจจุบัน) หมู่ที่ 
13 ต.ช่องแคบ อ.แม่สอด  จ.ตำก รวมผู้ย้ำย
ถิ่นฐำนทั้งหมด ประมำณ 1,500 คน ปี พ.ศ.
2496 เหตุที่บ้ำนเพรำะกำรคมนำคมไม่
สะดวกและอีกส่วนหนึ่งย้ำยไปอยู่ที่เหมืองแร่ 
บ้ำนอุ้มเปี้ยม หมู่ที่ 1 ประชำกรส่วนใหญ่ จะ
ประกอบอำชีพกำรเกษตรและสัตว์ ต่อมำนำย
ระแถ  แซ่ม้ำ เป็นผู้ใหญ่บ้ำนสืบต่อนำยร่มฯ 
เป็นเวลำ 18 ปี และได้มีกำรจัดตั้งเป็นต ำบลคีรีรำษฎร์ในปี พ.ศ.2508  
 ต ำบลรวมไทยพัฒนำพ้ืนที่ทำงตอนใต้ของจังหวัดตำกในเขตอ ำเภออุ้มผำง มีพ้ืนที่ป่ำผืนใหญ่ที่กรมป่ำไม้ได้
ประกำศให้เป็นเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ จ ำนวน 3 แห่ง เป็นป่ำที่อุดมสมบูรณ์ เป็นที่อยู่ อำศัยของสัตว์ป่ำและเป็นแหล่งต้น
น้ ำล ำธำรส ำคัญที่ไหลสู่ภำคกลำง เมื่อปี 2500 มีรำษฎรชำวไทยภูเขำ เข้ำไปสร้ำงบ้ำนอยู่อำศัยและท ำกินด้วยกำรแผ้ว
ถำงป่ำ เพ่ือท ำไร่เลื่อนลอย ตำมวิถีกำรด ำรงชีวิตของชนเผ่ำ ท ำให้สภำพป่ำในบริเวณดังกล่ำวเริ่มเสื่อมโทรม ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อระบบนิเวศน์วิทยำ และควำมสมดุลทำงธรรมชำติ เพ่ือเป็นกำรรักษำทรัพยำกร ป่ำไม้ จึงได้จัดท ำเป็น
โครงกำรพัฒนำเพ่ือควำมมั่นคง ติดต่อกัน 2 โครงกำร คือ โครงกำรพัฒนำเฉพำะพ้ืนที่อ ำเภอพบพระ และโครงกำรจัดที่
อยู่อำศัยและพ้ืนที่ท ำกินคีรีรำษฎร์อ ำเภอ พบพระ ด ำเนินกำร ตั้งแต่ปี 2530 ถึงปี 2538 ท ำกำรจัดที่อยู่อำศัยให้รำษฎร
ชำวไทยภูเขำ จ ำนวน 1,423 ครอบครัว 9,283 คน โดยจัดตั้งขึ้นเป็นหมู่บ้ำนจ ำนวน 19 หมู่บ้ำน ใช้ชื่อว่ำบ้ำนรวมไทย
พัฒนำที่ 1 ถึง 19 
 
ภาพโดยทั่วไป 

ขนาดและที่ตั้ง 
ต ำบลคีรีรำษฎร์ อ ำเภอพบพระ จังหวัดตำก  มีเนื้อที่ประมำณ 595.44 ตำรำงกิโลเมตรหรือประมำณ 

372,772 ไร่ มีอำณำเขตติดต่อดังนี้ 
ทิศเหนือ         ติดต่อกับต ำบลมหำวัน อ ำเภอแม่สอด และอ ำเภอเมืองตำก 
ทิศใต ้          ติดต่อกับต ำบลโมโกรอ ำเภออุ้มผำงและประเทศสำธำรณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภำพพม่ำ 
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ อ ำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดก ำแพงเพชร และอ ำเภอวังเจ้ำ 
ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ ต ำบลช่องแคบ ต ำบลรวมไทยพัฒนำ ต ำบลพบพระ อ ำเภอพบพระ 

พ้ืนที่ต ำบลแม่สอง ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติท่ำสองยำง ร้อยละ 70 และเขตอุทยำนแห่งชำติแม่เมย 
ร้อยละ 30 
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ลักษณะภูมิประเทศ 
 สภำพทั่วไปของภูมิประเทศต ำบลคีรีรำษฎร์ ประกอบด้วยป่ำไม้ และเทือกเขำสลับซับซ้อน ซึ่งมีพ้ืนที่

ลำดชันร้อยละ 80 ของพ้ืนที่ คลุมพ้ืนที่ซึ่งเป็นป่ำโปร่ง ป่ำดงดิบ แหล่งน้ ำส ำคัญได้แก่  ห้วยแม่ละเมำห้วยอุ้มเปี้ยม น้ ำตก
ป่ำหวำย ลักษณะภูมิประเทศ เป็นพ้ืนที่
ลำดชัน เฉลี่ย 10-15% ตั้งอยู่บนที่สูง มี
ควำมสูงจำกระดับควำมสูงจำกน้ ำทะเล 
481-1,200 เมตร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลักษณะดิน 

  ดินในกำรท ำกำรเกษตร เป็นดินร่วนถึงดินเหนียว มีข้อจ ำกัดในกำรใช้ประโยชน์ คือ ในบริเวณที่มีควำม
ลำดชัน มีแนวโน้มที่จะเกิดกำรชะล้ำงพังทลำยของดินได้ง่ำย จ ำเป็นต้องมีกำรจัดกำรเกี่ยวกับระบบกำรปลูกพืชและกำร
อนุรักษ์ดินและน้ ำที่เหมำะสม สภำพกำรใช้ประโยชน์ในปัจจุบันใช้ในกำรปลูกพืชไร่ ได้แก่ ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ ไม้ผล และไม้
ยืนต้น พืชตระกูลถั่วต่ำงๆ 

กลุ่มชุดดินที่ส ำคัญ 3 กลุ่ม 
- กลุ่มชุดดินที่ 29 บี มีพ้ืนที่ ประมำณ

 40,000   ไร่ (เหมำะสมกับกำร
ปลูกพืชไร่) 

- กลุ่มชุดดินที่ 29 ซี มีพ้ืนที่  ประมำณ 
 11,000  ไร่ 

- กลุ่มชุดดินที่ 62   มีพื้นท่ี ประมำณ 
 643       ไร่ 

จำกกำรส ำรวจและกำรรวบรวมข้อมูลโดยกรมพัฒนำ
ที่ดิน ลักษณะที่ดินของต ำบลคีรีรำษฎร์ ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนถึงดิน
เหนียว ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 

หน่วยแผ่นที่ 15 มีสภำพเป็นพ้ืนที่เทือกเขำที่มีควำมลำดชัน
มำกกว่ำ  35  เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป ไม่เหมำะสมกับกำรกำรเกษตร ควร
สงวนไว้เป็นป่ำธรรมชำติ เพ่ือรักษำเป็นแหล่งต้นน้ ำล ำธำร ส ำหรับพ้ืนที่
เขตต ำบลคีรีรำษฎร์ มีพ้ืนที่ เช่นนี้ประมำณ 75 เปอร์เซ็นต์ และมีควำม
สูงเฉลี่ยสูงกว่ำระดับน้ ำทะเลประมำณ 80 เมตรขึ้นไป 
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หน่วยแผ่นที่ 19  ลักษณะเป็นดินร่วน – เหนียว  มีสีน้ ำตำลปนเหลือง สีแดง    มีวัตถุต้นก ำเนิดจำกตะกอนล ำ
น้ ำเก่ำหรือวัตถุตกค้ำงจำกหินทับต้นก ำเนิดบนลำนล ำน้ ำ พื้นผิวเหลือค้ำงจำกกำรกัดกร่อน ระดับดินลึก สภำพกำรระบำย
น้ ำได้ดี ดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ปำนกลำง มีปฏิกิริยำควำมเป็นกรด- ด่ำง ประมำณ 5-7  มีสภำพพ้ืนที่ลำดชันเนินเขำ มี
ระดับควำมลำดชัน 3-25 เปอร์เซ็นต์  มีข้อจ ำกัดในกำรใช้ประโยชน์ คือ ในบริเวณที่มีควำมลำดชัน มีแนวโน้มที่จะเกิด
กำรชะล้ำงพังทลำยของดินได้ง่ำย จ ำเป็นต้องมีกำรจัดกำรเกี่ยวกับระบบกำรปลูกพืชและกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำที่
เหมำะสม สภำพกำรใช้ประโยชน์ในปัจจุบันใช้ในกำรปลูกพืชไร่ ได้แก่ ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ ไม้ผล และไม้ยินต้น พืชตระกูล
ถั่วต่ำงๆ  ลักษณะดินชุดนี้มีอยู่ประมำณ 25 เปอร์เซ็นต์ 

ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะภูมิอำกำศของพ้ืนที่ แบ่งออกเป็น 3 ฤดูกำล คือ  
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลำงเดือนกุมภำพันธ์ เป็นต้นไป จนถึงกลำงเดือนพฤษภำคม 
ฤดูหนำว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลำคมเป็นไปจนถึงเดือนกุมภำพันธ์ อำกำศจะหนำวจัดในช่วงเดือนธันวำคม ถึง

เดือนมกรำคม 
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลำงเดือนพฤษภำคม เป็นต้นไปจนถึงเดือนตุลำคม 

 
 
แหล่งน้ าที่ส าคัญของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแมจ่ริม 

  แหล่งน้ าธรรมชาติ 
ได้แก่  ห้วยอุ้มเปี้ยม ห้วยแม่ละเมำ และน้ ำตกป่ำหวำย แหล่งน้ ำธรรมชำติ  ล ำน้ ำ,ห้วย  6   แห่ง บึง , หนองและอ่ืน3  
แห่ง 
  
 
 
 
 
 
 
 

แหล่งน้ าที่ก่อสร้าง 
  ฝำย     8  แห่ง 
  บ่อโยก,บ่อบำดำล 13  แห่ง 
  ประปำภูเขำ  26  แห่ง 
  ประปำหมู่บ้ำน    5  แห่ง 
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 การคมนาคม 
ต ำบลคีรีรำษฎร์  มีถนนรำดยำง  ถนนคอนกรีต และถนนลูกรัง ส่วนใหญ่มีทุกหมู่บ้ำน แต่ยังมีบำง

บริเวณท่ียังไม่มีกำรรำดยำงหรือเทปูนซีเมนต์ 
 
 
 
 
 
 

 โครงสร้างพื้นฐาน 
  หมู่บ้ำนในพ้ืนที่โครงกำรพัฒนำพ้ืนที่สูงแบบโครงกำรหลวงพบพระมีไฟฟ้ำมีหมู่บ้ำนที่ใช้ไฟฟ้ำจำกกำร
ไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 13 หมู่บ้ำน และหมู่บ้ำนที่ใช้พลังงำนจำกแสงอำทิตย์ 1หมู่บ้ำนคือบ้ำนแม่ละเมำ หมู่ที ่2  
โทรศัพท์สำธำรณะใช้เกือบทุกหมู่บ้ำน  ต ำบลคีรีรำษฎร์  มีถนนรำดยำง  ถนนคอนกรีต และถนนลูกรัง ส่วนใหญ่มีทุก
หมู่บ้ำน แต่ยังมีบำงบริเวณที่ยังไม่มีกำรรำดยำงหรือเทปูนซีเมนต์ 
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สภาพทางเศรษฐกิจและสงัคม 
ประชากร ในพ้ืนที่โครงกำรพัฒนำพ้ืนที่สูงแบบโครงกำรหลวงพบพระมีอยู่ 24 หมู่บ้ำน มีจ ำนวนครัวเรือน 

7,843  ครัวเรือนและมีจ ำนวนประชำกรทั้งสิ้น 32,370 คน ประชำกรส่วนใหญ่จะเป็นชำวไทยภูเขำเผ่ำม้ง 
 

บ้าน หมู่ที่ จ านวน
ครัวเรือน 

จ านวน
ประชากร 

อุ้มเปี้ยม 1 701 2,303 
แม่ละเมำ 2 560 715 
ป่ำหวำย 3 395 922 
ป่ำคำ 4 487 1,861 
ร่มเกล้ำสหมิตร 5 1,194 3,042 
ป่ำคำใหม่ 6 366 1,824 
ป่ำคำเก่ำ 7 183 1,017 
ชิบำโบ 8 212 1,419 
ใหม่คีรีรำษฎร์ 9 365 1,755 
ใหม่ยอดคีรี 10 154 963 
ใหม่ดินแดง 11 214 1,549 
ห้วยไผ่ 12 133 922 
ร่มเกล้ำเจริญสุข 13 377 1,597 
คีรีน้อย 1 289 1,315 
พะดี 2 248 617 
รวมไทยพัฒนำ 7 3 119 322 
ทหำรผ่ำนศึก 4 114 360 
เก้ำรวมไทย 5 236 1,564 
รวมไทยพัฒนำ 8 6 134 368 
ห้วยน้ ำเย็น 7 234 1,373 
เจริญมิตร 8 208 922 
รวมไทยสำมัคคี 9 268 1,723 
รวมไทยพัฒนำ 1 10 261 1,573 
เสริมสุข 11 391 2,344 
    

รวม 7,843 32,370 
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 การศึกษา 
  โรงเรียนประถมศึกษำ จ ำนวน  6  แห่ง 

โรงเรียนมัธยมศึกษำตอนต้น จ ำนวน 5 แห่ง 
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคีรีรำษฎร์ จ ำนวน  6  แห่ง  
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สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
วัด/ส ำนักสงฆ์    จ ำนวน  3  แห่ง 
โบสถ์ (คริสจักร)   จ ำนวน  17  แห่ง 
ศำลเจ้ำ    จ ำนวน  14  แห่ง 

 
 การสาธารณสุข 

โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคีรีรำษฎร์   จ ำนวน  4  แห่ง 
สถำนบริกำรสำธำรณสุขชุมชน     จ ำนวน  2  แห่ง 

 
การโทรคมนาคม 

 -  ที่ท ำกำรไปรษณีย์    1 แห่ง 
 -  สถำนีโทรคมนำคมอ่ืน ๆ   9 แห่ง 

การไฟฟ้า 
 -  หมู่บ้ำนที่ใช้ไฟฟ้ำจำกกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 13 หมู่บ้ำน 
 -  หมู่บ้ำนที่ใช้พลังงำนจำกแสงอำทิตย์  1 หมู่บ้ำนบ้ำนแม่ละเมำ หมู่ 2  

 
 การประกอบอาชีพ 
ประชำกรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพทำงกำรเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ โดยมีสภำพกำรผลิตพืชเศรษฐกิจที่ส ำคัญแยกได้  
ดังนี้ 

(1) เกษตรกรรม 

พืชที่ปลูก 
ข้อมูล 

รำย ไร่ ผลผลิต/ไร่/
กิโลกรัม 

รำคำ/ 
กิโลกรัม/บำท 

ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ 1,224 36,240 710 7 
มันส ำปะหลัง 86 1,507 4,000 2 
ข้ำว 284 2,483 245 10 
มันฝรั่ง 82 1,019 2,000 14 
พริก 248 2,297 500 3 
กะหล่ ำปลี 7 30 8,000 3 
ผักกำดขำวปลี 48 1,317 2,000 5 
ผักกำดหัว 74 2,331 2,000 6 
ผักชี 108 1,275 3,000 25 
มะเขื่อเปรำะ 3 30 2,000 3 
มะเขือยำว 7 74 2,000 3 
หอมแดง 10 200 270 20 
ดำวเรือง 29 988 100,000 0.3 
อโวกำโด 12 79 1,000 15 
กำแฟ 6 57 270 10 
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พืชที่ปลูก 
ข้อมูล 

รำย ไร่ ผลผลิต/ไร่/
กิโลกรัม 

รำคำ/ 
กิโลกรัม/บำท 

ยำงพำรำ 2 30 220 50 
ล ำไยอีดอ 2 17 1,500 30 
กล้วยน้ ำว้ำ 2 7 1,500 8 
กล้วยหอมทอง 1 5 1,500 10 
ไผ่ตงเขียว 1 3 1,500 3 
พลับ 11 30 1,500 30 
หม่อน 5 65 3,000 - 
ถั่วเขียวผิวมัน 6 57 195 28 
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(2) กำรปศุสัตว์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายได้ 

 รายได้เฉลี่ยครัวเรือน (ข้อมูลปี 2559 ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอพบพระ) 
หมู่บ้าน หมู่ที่ รายได้ครัวเรือน

เฉลี่ย(บาท/ปี) 
รายได้บุคคล

เฉลี่ย(บาท/ปี) 
รายจ่าย

ครัวเรือนเฉลี่ย
(บาท/ปี) 

รายจ่าย
บุคคลเฉลี่ย
(บาท/ปี) 

ช าระหนี้สิน
(บาท/ปี) 

บ้ำนอุ้มเปี้ยม 1 134,721 38,185 102,018 24,969 13,379 
บ้ำนแม่ละเมำ 2 82,250 33,240 42,792 17,294 745 
บ้ำนป่ำหวำย 3 182,715 38,696 92,752 19,643 11,241 
บ้ำนป่ำคำ 4 200,231 41,253 4,466 134,859 27,785 
บ้ำนร่มเกล้ำสหมิตร 5 137,052 39,358 75,538 21,693 8,270 
บ้ำนป่ำคำใหม่ 6 143,614 42,891 67,039 20,021 3,852 
บ้ำนป่ำคำเก่ำ 7 209,734 42,246 173,332 34,914 26,068 
บ้ำนชิบำโบ 8 293,259 63,560 97,600 21,153 16,804 
บ้ำนใหม่คีรีรำษฎร์ 9 135,847 36,250 91,277 24,357 20,708 
บ้ำนใหม่ยอดคีรี 10 289,769 45,876 157,081 24,869 27,081 
บ้ำนใหม่ดินแดง 11 212,824 34,909 97,569 16,004 18,122 
บ้ำนห้วยไผ่ 12 235,599 37,806 294,067 47,189 75,799 
บ้ำนร่มเกล้ำเจริญสุข 13 186,920 66,253 116,229 41,197 17,176 

 
 

ล ำดับที่ สัตว์เลี้ยง จ ำนวน  (ตัว) 
1 ไก่ 12,700 
2 สุกร 2,362 
3 เป็ด 1,929 
4 โค 1,384 
5 กระบือ 83 

รวม 18,458 
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การถือครองที่ดิน และการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
  ระหว่ำงปี 2530-2538  กองทัพภำคท่ี 3 กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร ภำค 
3และกรมป่ำไม้ ร่วมกันพิจำรณำพ้ืนที่รองรับกำรอพยพชำวม้งจำกเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำทุ่งใหญ่นเรศวรและเขตรักษำ
พันธุ์สัตว์ป่ำอุ้มผำง 

ครม.มีมติ อนุมัติโครงกำร ดังนี้ 
1. วันที่ 9 มิ.ย. 2530  โครงกำรพัฒนำพ้ืนที่

เฉพำะ อ ำเภอพบพระ(พพพ.) รองรับกำรอพยพชำวม้ง
ในท้องที่อ ำเภอพบพระ บริเวณสองข้ำงทำงสำยแม่
สอด-อุ้มผำง ระหว่ำงหลักกิโลเมตรที่ 39-54 พ้ืนที่
ประมำณ 96 ,100 ไร่ จ ำนวน 1 ,406 ครอบครัว 
8 ,452 คน  ในหมู่บ้ ำนรวมไทยพัฒนำที่1 -14 
(ด ำเนินกำรปี พ.ศ. 2530-2534,มีก ำหนดระยะเวลำ 
30 ปี)  

2. วันที่ 7 มิ.ย. 2537  โครงกำรจัดที่อยู่อำศัยและพ้ืนที่ท ำกินคีรีรำษฎร์ อ ำเภอพบพระ (จคพ.)  พ้ืนที่รองรับ
กำรอพยพที่ขอขยำยเพ่ิมเติมจำก.  โครงกำรพัฒนำพ้ืนที่เฉพำะ อ ำเภอพบพระ(พพพ.)  พ้ืนที่ประมำณ29 ,200 ไร่  
จ ำนวน 527 ครอบครัว 2 ,608 คน ในหมู่บ้ำนรวมไทยพัฒนำที่ 15-19 (ด ำเนินกำรปี 2535-2538 มีก ำหนด
ระยะเวลำ 30 ปี) 

การรวมกลุ่มของเกษตรกร 
กลุ่มกิจกรรม 

ชื่อกลุ่ม หมู่ที่ กิจกรรม 
กลุ่มปักผ้ำทอผ้ำไยกัญชงบ้ำนป่ำคำ 4 ปักผ้ำ  ทอผ้ำ  ใยกัญชง 
กลุ่มข้ำวใหม่ – เหล้ำข้ำวโพด  บ้ำนป่ำคำ 4 ผลิตข้ำวโพด 
กลุ่มเย็บผ้ำร่มเกล้ำ สหมิตร 5 รับตัดเสื้อผ้ำทุกชนิด 
กลุ่มแม่บ้ำนป่ำหวำยสัมพันธ์ 3 ปักผ้ำ 
กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรบ้ำนห้วยไผ่ 12 ทอผ้ำ/ปักผ้ำ 
กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรบ้ำนป่ำคำเก่ำ 7 ปักผ้ำ ทอผ้ำ ผักปลอดฯ 
กลุ่มแม่บ้ำน 5 มันฝรั่งทอดกรอบ 
กลุ่มโคคีรีรำษฎร์ 7 เลี้ยงโคขุนและแม่พันธุ์ 
กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรชิบำโบ 8 ปักผ้ำ/ทอผ้ำ 
กลุ่มแม่บ้ำน บ้ำนใหม่ยอดคีรี 10 ปักผ้ำ/ทอผ้ำไยกัญชง 
กลุ่มปลูกพืชไร่-พืชผักคีรีรำษฎร์ 9 ปลูกพืชไร่/พืชผัก 
กลุ่มเลี้ยงวัวชน บ้ำนป่ำคำใหม่ 6 เลี้ยงวัวชนเพื่อจ ำหน่ำย 
กลุ่มโคเอ้ืออำทรคีรีรำษฎร์ 6 โคแม่พันธุ์/โคขุน/ท ำปุ๋ยหมัก 
กลุ่มสตรีปักผ้ำเครือข่ำย อิ้วเมี่ยน 5 ผ้ำปัก/ปลอกหมอน/กระเป๋ำ 
วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเหล้ำข้ำวโพด 2 สุรำกลั่นชุมชน 
วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเสื้อปักชำวเขำ 5 เสื้อปักชำวเขำ 
กลุ่มสตรีบ้ำนใหม่คีรีรำษฎร์ 9 เสื้อผ้ำส ำเร็จรูป ข้ำวเกรียบ 
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพริกบ้ำนห้วยไผ่ 12 ปลูกพริก 
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ผลผลิตทางการเกษตร 
ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์, มันส ำปะหลัง, ข้ำวมันฝรั่ง, พริก, กะหล่ ำปลี, ผักกำดขำวปลี, มะเขือยำว, ฟักทอง, หอมแดง, 

แตงกวำ, มะเขือเทศ กล้วยหอมทองกล้วยน้ ำว้ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แหล่งท่องเที่ยว 

น้ ำตกป่ำหวำย    ตั้งอยู่ที่หมู่บ้ำนป่ำหวำย  หมู่ที่ 3 ต ำบลคีรีรำษฎร์  อ ำเภอพบพระ  จังหวัดตำก ดอย
ภูเขำสูง มีประเพณีเป็นเอกลักษณ์ และวัฒนธรรมดั้งเดิมเป็นของตนเอง อันสวยงำมเป็นหลังคำโลก 

 

 
ผู้ปฏิบัติงาน 
 นำยเดชพล  กล่อมจอหอ  ผู้จัดกำรโครงกำรพัฒนำพื้นที่สูงแบบโครงกำรหลวงกลุ่มลุ่มน้ ำสำละวิน 
 นำยภูวไนย  ต่ำยแต้มทอง  ผู้ช่วยผู้จัดกำรโครงกำรพัฒนำพ้ืนที่สูงแบบโครงกำรหลวงกลุ่มลุ่มน้ ำสำละวิน 
 นำงสำวพัฒนำ  ส่องแสง  เจ้ำหน้ำที่โครงกำรพัฒนำพื้นที่สูงแบบโครงกำรหลวงพบพระ 
 นำยสุรินทร์  ยะเกตุ  เจ้ำหน้ำที่โครงกำรพัฒนำพื้นที่สูงแบบโครงกำรหลวงพบพระ 
 


