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ข้อมูลพื้นฐานโครงการพัฒนาพื้นทีสู่งแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ ์
ต าบลเชียงทอง  อ าเภอวังเจ้า  จังหวัดตาก 

 
ประวัติความเป็นมา 
 ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้ท าหนังสือเลขที่ ตก 0017.2/4336 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2558 ถึงประธานมูลนิธิ
โครงการหลวงขอความอนุเคราะห์พิจารณาพ้ืนที่เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่บ้านผาผึ้ง หมู่ที่ 6 และบ้านศรีคีรีรักษ์ 
หมู่ที่ 11 ต าบลเชียงทอง อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ซึ่งชุมชนตั้งอยู่บนพ้ืนที่สูง ราษฎรในพ้ืนที่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง 
ประกอบอาชีพการเกษตรเป็นหลัก โดย
ส่วนใหญ่ปลูกข้าวโพดซึ่งใช้พ้ืนที่มาก 
ซึ่งในปัจจุบันมีอัตราการเพ่ิมประชากร
สูงขึ้นท าให้เกิดปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่า
ต้นน้ าเพ่ือขยายพ้ืนที่ท ากินให้เพียงพอ
ต่อการด ารงชีพ และมีปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพติด ปัญหาแรงงาน
ต่างด้ าว  และปัญหาอาชญากรรม 
หน่วยงานของรัฐเข้าไปให้บริการได้ไม่
ทั่วถึง  การรับรู้ข่ าวสารของราษฎร
เป็นไปได้ยาก  

ต่อมาเมื่อวันที่  3 กันยายน 
2558 คุณหญิงอารยา พิบูลนครินทร์ 
ราช เลขานุการในพระองค์สมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ท าหนังสือเลขที่ รล 0010/7910 ถึงประธานมูลนิธิโครงการหลวง เรื่อง 
นายผ้า แซ่ว่าง ซึ่งมีหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานความช่วยเหลือเรื่องอาชีพแก่ชาวไทยภูเขาในพ้ืนที่บ้านศรีคีรี
รักษ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจึงมีพระราชประสงค์ที่จะให้พ้ืนที่บริเวณดังกล่าวได้เข้า ร่วม
โครงการในพระราชด าริเพ่ือให้ราษฎรมีอาชีพและสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ประธานมูลนิธิโครงการหลวงจึงได้
มอบให้สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมต่อสภาพพ้ืนที่
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดีขึ้นมีรายได้พอเพียงต่อการด ารงชีพ และมีความมั่นคงทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และอาศัยร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงจึงได้ด าเนินการส ารวจข้อมูลรายครัวเรือน และจัดประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับราษฎร
บ้านผาผึ้งและบ้านศรีคีรีรักษ์เพ่ือส ารวจข้อมูลและวิเคราะห์ศักยภาพพ้ืนที่และหาแนวทางการด าเนินงาน ภายใต้โครงการ
ส ารวจและจัดท าระบบฐานข้อมูลชุมชนในการสนับสนุนการวางแผนพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง ปี พ.ศ.2558 
จากนั้นสถาบันจึงได้เสนอข้อมูลพื้นฐาน สภาพปัญหา และแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่บ้านผาผึ้ง หมู่ที่  6 และบ้านศรีคีรีรักษ์ 
หมู่ที่ 11 ต าบลเชียงทอง อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก เพ่ือให้คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การ
มหาชน) และคณะกรรมการอนุวิจัยและพัฒนา พิจารณาจัดตั้งโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง – ศรีคีรี
รักษ์ ซึ่งคณะกรรมการสถาบันได้มีมติเห็นชอบรับพ้ืนที่ใหม่เพ่ือจัดตั้งเป็นโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 สถาบันจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบ
โครงการหลวงผาผึ้ง – ศรีคีรีรักษ์ ต าบลเชียงทอง อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
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ภาพโดยทั่วไป 
บ้านผาผึ้งตั้งอยู่ในพื้นที่เชิงเขามีภูเขาล้อมรอบ อยู่ห่างจากอ าเภอวังเจ้าประมาณ 38 กิโลเมตร ก่อนจะมาตั้งถิ่น

ฐาน ณ หมู่บ้านปัจจุบัน ชาวบ้านผาผึ้งได้อพยพมาจากหมู่บ้านผาผึ้งเก่า ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวคือบริเวณหลังหน้าผา ปัจจุบัน
กลายเป็นที่รกร้างว่างเปล่า ผู้ใหญ่บ้านคนแรก คือนายป้าง (ไม่ทราบนามสกุล) ก่อตั้งมาแล้วประมาณ 60 ปี ประชากร
ส่ วน ใหญ่  ร้ อยละ  95 เป็ น
ชาวเขาเผ่าม้ง และใช้ภาษาม้ง
เ ป็ น ภ า ษ า ห ลั ก ใ น ก า ร
ติดต่อสื่อสารระหว่างหมู่บ้านท า
ให้เป็นอุปสรรคในการติดต่อกับ
บุคคลภายนอก ชาวบ้านผาผึ้ง
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ท าไร่ 
เช่น ข้าวโพด ขิง กระชายด า 
และผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน คือ 
นายเด่นชัย ทิศกุลสว่าง 

บ้านศรีคีรีรักษ์ เดิมชื่อ
บ้านปางสังกะสี เนื่องจากเดิมพ้ืนที่หมู่บ้านเดิมตั้งอยู่จ านวน 4 – 5 หลังเพ่ือท าไร่ ต่อมาจ านวนเพ่ิมขึ้นและมีการพัฒนา
น าสังกะสีมุงหลังคาเพ่ือความทนทานจึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่าบ้านปางสังกะสี ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2521 นายหวังเล่ง แสงว่าง 
เป็นผู้น าหมู่บ้านอยู่ในความดูแลของ หมู่ที่ 7 ต าบลนาโบสถ์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2529 นายหย่า แสงว่าง ซึ่งเป็นน้องชาย
ของนายหวังเล่ง แสงว่าง ได้ขึ้นเป็นผู้น าแทน แต่อยู่ในความดูแลของหมู่ที่ 8 บ้านหนองปลาไหล ต าบลเชียงทอง 
จนกระทั่งวันที่ 9 สิงหาคม 2543 ทางราชการจึงได้แยกหมู่บ้านให้เป็นหมู่ที่ 11 ของต าบลเชียงทอง และแต่งตั้ง
ผู้ใหญ่บ้าน คือนายรุ่งโรจน์ แสงว่าง และในวันที่ 11 กันยายน 2545 ได้เปลี่ยนผู้ใหญ่บ้านคนใหม่คื อนายผ้า แซ่ว่าง 
จนถึงปัจจุบัน  

 
ขนาดและที่ตั้ง 

ขอบเขตของโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง – ศรีคีรีรักษ์ พิจารณาโดยใช้ขอบเขต
หมู่บ้านเป็นเกณฑ์ครอบพ้ืนที่ 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านผาผึ้ง หมู่ที่ 6 และบ้านศรีคีรีรักษ์ หมู่ 11 ต าบลเชียงทอง อ าเภอวัง
เจ้า จังหวัดตาก มีพ้ืนที่ 197.22 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 123,263.53 ไร่ โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่
ใกล้เคียงดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับบ้านวังเย็น หมู่ที่ 8 และบ้านวังทอง หมู่ที่ 4 ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก 

ทิศใต้   ติดต่อกับเขาวัง
เจ้า บ้านโล๊ะโค๊ะ ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร 
จ.ก าแพงเพชร  

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับบ้าน
ตะเคียนงาม ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.แม่
ท้อ อ.เมืองตาก และต.คีรีราษร์ อ.พบพระ  
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ลักษณะภูมิประเทศ 
  บ้านผาผึ้ง ตั้งอยู่ที่พิกัด X 506822 Y 1831136 ระดับความสูง 510 เมตร จากระดับทะเลปาน
กลาง และบ้านศรีคีรีรักษ์ ตั้งอยู่ที่พิกัด X 513579 Y 1829467 ระดับความสูง 998-2,609 เมตร จากระดับทะเล
ปานกลาง พ้ืนที่ร้อยละ 67.87 อยู่ในระดับความสูงตั้งแต่ 
500 – 1 ,000 เมตรจากระดับน้ าทะเล มีพ้ืนที่ 
83,664.42 ไร่ ซึ่ง พ้ืนที่ส่วนใหญ่ปลูกข้าวโพด และมี
ระดับความลาดชันของพ้ืนที่ส่วนใหญ่เกินร้อยละ 35 
เปอร์ เซนต์  มี พ้ืนที่  57,306.74 ไร่  คิด เป็นร้อยละ 
46.94 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีการชะล้างและ
การเสื่อมโทรมของที่ดิน ท าให้ส่งผลต่อความอุดมสมบูรณ์
ของดิน  
 

ลักษณะดิน 
  ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชุดดินที่ 62 
เป็นพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน (Slope Complex) คิดเป็นร้อยละ 96.00  เป็นดินหน่วยผสมของพ้ืนที่ที่มีความลาดชัน
ซับซ้อน ดินกลุ่มนี้ประกอบด้วยพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งมีความลาดชันมากกว่าร้อยละ 35 ดินที่พบในบริเวณดังกล่าวนี้มีทั้งดินลึก
และดินตื้น ลักษณะของเนื้อดินและความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติแตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิดของหินต้นก าเนิดในบริเวณ
นั้น มักมีเศษหิน ก้อนหิน หรือหินพื้นโผล่ กระจัดกระจายทั่วไป สภาพดินเป็นดินทรายผสมดินลูกรัง ดินกลุ่มนี้มีความอุดม
สมบูรณ์ของดินต่ า เนื่องจากอยู่ในบริเวณที่มีความ
ลาดชันสูงมาก ในพื้นที่ท าการเกษตรจะเกิดการชะ
ล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินอย่างรุนแรง ขาด
แคลนน้ าและบางพ้ืนที่อาจพบชั้นหินพ้ืนหรือเศษ
หินกระจัดกระจายอยู่บริเวณหน้าดิน ควรมีการใช้
ประโยชน์ที่ดินในเชิงอนุรักษ์หรือวนเกษตร ใน
บริเวณพ้ืนที่ที่เป็นดินลึกและสามารถพัฒนาแหล่ง
น้ าได้ มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ า เช่น ปลูกพืชคลุม
ดิน ท าแนวรั้วหญ้าแฝก 
และขุดหลุมปลูกเฉพาะต้น โดยไม่มีการท าลายไม้
พ้ืนล่าง ร้อยละ 96.73 ที่เหลือเป็นดินชุด 44 กลุ่มดินทรายหนาที่เกิดจากตะกอนล าน้ าหรือตะกอนเนื้อหยาบ ปฏิกิริยา
ดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นกลาง การระบายน้ าค่อนข้างมาก ความอุดมสมบูรณ์ต่ า  

พ้ืนที่ส่วนใหญ่มีระดับการชะล้างพังทลายของดินในระดับน้อย 2-5/ ตัน/ตร.กม./ปี คิดเป็นร้อยละ53.26 
รองลงมามีการชะล้างพังทลายของดับระดับปานกลาง (ที่สูง) 5 -12 ตัน/ตร.กม./ปี คิดเป็นร้อยละ 37.15 การชะล้าง
พังทลายของดับระดับน้อยมาก (ที่สูง) 0-2 ตัน/ตร.กม./ปี คิดเป็นร้อยละ 7.13 และ การชะล้างพังทลายของดับระดับ
รุนแรงมาก (ท่ีสูง) >20 ตัน/ตร.กม./ปี คิดเป็นร้อยละ 2.49 
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กลุ่มดินในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ 
 

รหัส กลุ่มดิน 
พื้นที่ 

ร้อยละ 
ตารางกิโลเมตร ไร ่

44 ดินชุดปากช่องประเภทที่เป็นพ้ืนที่ลูกคลื่น
ลอนลาด 

6.45 4,031.01 3.27 

62 พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน 190.77 119,232.52 96.73 

รวม 197.22 123,263.53 100.00 

 
ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงพฤษภาคม ของ
ทุกปี มีอากาศร้อนจัด แห้งแล้ง มีลมแรง และอบอ้าว อุณหภูมิเฉลี่ย 36.30 องศาเซลเซียส ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือน
พฤษภาคม ถึงตุลาคม ของทุกปี อุณหภูมิเฉลี่ย 33.82 องศาเซลเซียส มีปริมาณน้ าฝนน้อย เพราะแนวเขาถนนธงชัยปิด
กั้นมรสุม ซึ่งพัดมาจากมหาสมุทรอินเดีย ส่วน
ใหญ่ฝนจะตกชุกในตอนปลายฤดูฝน ซึ่งมี
มรสุมจากทะเลจีนพัดผ่าน ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่
เดือนตุลาคมถึงมีนาคม ของทุกปี อุณหภูมิ
เฉลี่ย 27.38 องศาเซลเซียส อากาศจะหนาว
และแห้งแล้ง ส่วนใหญ่จะหนาวเป็นระยะๆ ซึ่ง
ขึ้นอยู่ กับความกดอากาศที่ พัดผ่ านจาก
ประเทศจีนอ าเภอวังเจ้ามีลมแรงพัดผ่าน
ตลอดเวลา เนื่องมาจากบริเวณท่ีตั้งของอ าเภอ
วังเจ้า มีอากาศแล้งจนร้อนจัด ท าให้อากาศ
เหนือ พ้ืนดินร้อนและลอยตัวสู งขึ้น  เกิด
ช่องว่างของพ้ืนที่ทางทิศตะวันตกซึ่งมีภูเขาถนนธงชัย ปิดกั้นอยู่ในสภาพป่าค่อนข้างสมบูรณ์ อากาศจึงเย็นกว่าจึงพัดไหล
มาแทนที่ อากาศร้อนที่ลอยตัวขึ้นไปอย่างรวดเร็วท าให้เกิดลมแรง 

 
พื้นที่ด าเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงที่ใกล้เคียงกับพื้นที่ขอรับการสนับสนุน 

 

พ้ืนที่ขอรับการสนับสนุนห่างจากจังหวัดตาก ประมาณ 46 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาเดินทาง 56 นาที อยู่
ใกล้เคียงกับพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงจ านวน 2 แห่ง โดยอยู่ใกล้พ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบ
โครงการหลวงคลองลาน อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร ระยะทาง 141 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง 30 นาที 
และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระ อ.พบพระ จ.ตาก ระยะทาง 147 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาเดินทาง 
2 ชั่วโมง 45 นาที 
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แหล่งน้ าที่ส าคัญของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ 
  แหล่งน้ าธรรมชาติ 

บ้านผาผึ้ง และบ้านศรีคีรีรักษ์ อยู่ในเขตลุ่มน้ าสาขาคลองวังเจ้า ลุ่มน้ าหลักลุ่มน้ าปิง  แหล่งน้ า
ที่ส าคัญคือคลองแม่คะมา พ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 1A ร้อยละ 38.70 เหมาะสมต่อการเป็นพ้ืนที่ต้นน้ า
ล าธารที่ยังมีสภาพป่าสมบูรณ์ เนื่องจากว่าอาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินได้ง่ายและ
รุนแรง รองลงมาชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 2 ร้อยละ 30.69 ชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 3 ร้อยละ 25.63 ชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 4 ร้อยละ 
4.82 และชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 1B ร้อยละ 0.16  

 
ชั้นคุณภาพลุ่มน้ าในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ 

ชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 
พ้ืนที่ 

ร้อยละ 
ตารางกิโลเมตร ไร่ 

ชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 1A 76.32 47,701.79 38.70 

ชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 1B 0.31 196.22 0.16 

ชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 2 60.53 37,831.90 30.69 

ชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 3 50.55 31,594.10 25.63 

ชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 4 9.50 5,939.52 4.82 

รวม 197.22 123,263.53 100.00 

  
บ้านผาผึ้ง และบ้านศรีคีรีรักษ์ อยู่ในเขตลุ่มน้ าสาขาคลองวังเจ้า ลุ่มน้ าหลักลุ่มน้ าปิง  แหล่งน้ าที่ส าคัญคือคลอง

แม่คะมา พ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 1A ร้อยละ 38.70 เหมาะสมต่อการเป็นพ้ืนที่ต้นน้ าล าธารที่ยังมี
สภาพป่าสมบูรณ์ เนื่องจากว่าอาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินได้ง่ายและรุนแรง รองลงมา
ชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 2 ร้อยละ 30.69 ชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 3 ร้อยละ 25.63 ชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 4 ร้อยละ 4.82 และชั้น
คุณภาพลุ่มน้ า 1B ร้อยละ 0.16  
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ชั้นคุณภาพลุ่มน้ าในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ 

ชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 
พื้นที่ 

ร้อยละ 
ตารางกิโลเมตร ไร ่

ชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 1A 76.32 47,701.79 38.70 

ชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 1B 0.31 196.22 0.16 

ชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 2 60.53 37,831.90 30.69 

ชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 3 50.55 31,594.10 25.63 

ชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 4 9.50 5,939.52 4.82 

รวม 197.22 123,263.53 100.00 

 
 ป่าไม้ 

พ้ืนที่บ้านผาผึ้ง และบ้านศรีคีรีรักษ์ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ร้อยละ 50.46 ที่เหลือ อยู่ใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าประดางและป่าวังก์เจ้า ร้อยละ 49.54 การจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ป่าสงวน
แห่งชาติส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (โซน C) ร้อยละ 91.21 ซึ่งเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดิน น้ า พันธุ์พืช และพันธุ์
สัตว์ที่มีคุณค่าหายาก เพ่ือการป้องกันภัยธรรมชาติอันเกิดจากน้ าท่วมและการพังทลายของดิน ตลอดทั้งเพ่ือประโยชน์ใน
ด้านการศึกษา การวิจัย และความมั่นคงของชาติ และเป็นพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจ (โซน E) ร้อยละ 8.79 เพ่ือการพัฒนาการ
ทรัพยากรป่าไม้ และพ้ืนที่ประสานการใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างทรัพยากร ป่าไม้กับทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ เช่น 
ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรแร่ และทรัพยากรพลังงาน เพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจและความม่ันคงของชาติ 
 
การจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
 

การจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่
ป่าสงวนแห่งชาติ 

พื้นที่ 

ร้อยละ ตารางกิโลเมตร ไร ่

พ้ืนที่ป่าอนุรักษ ์(โซน C) 179.88 112,425.81 91.21 

พ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจ (โซน E) 17.34 10,837.72 8.79 

รวม 197.22 123,263.53 100.00 
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การคมนาคม 
ห่างจากจังหวัดตาก ประมาณ 46 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาเดินทาง 56 นาที อยู่ใกล้เคียงกับพ้ืนที่โครงการพัฒนา

พ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงจ านวน 2 แห่ง โดยอยู่ใกล้พ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน อ.คลอง
ลาน จ.ก าแพงเพชร ระยะทาง 141 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง 30 นาที และโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบ
โครงการหลวงพบพระ อ.พบพระ จ.ตาก ระยะทาง 147 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง 45 นาที 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 โครงสร้างพื้นฐาน 
  โครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่บ้านผาผึ้ง และบ้านศรีคีรีรักษ์มีสภาพเส้นทางเข้าหมู่บ้านจากที่ว่าการอ าเภอวัง
เจ้า เป็นถนนลาดยางลาดตามไหล่เขา และปัจจุบันสภาพเส้นทางดังกล่าวช ารุดเสียหายเนื่องจากน้ ากัดเซาะ และเกิดดิน
สไลด์ แหล่งน้ าไม่เพียงพอต่อการใช้เพ่ืออุปโภคและบริโภค 
และน้ าเพ่ือการเกษตร และระบบประปาภูเขายังไม่เพียงพอ 
ชุมชนยังไม่มีไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยใช้ไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ไฟฟ้า
พลังน้ า ซึ่งยังไม่เพียงพอ ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
และโทรศัพท์สาธารณะ  
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 ความต้องการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของบ้านผาผึ้ง และบ้านศรีคีรีรักษ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สภาพทางเศรษฐกิจและสงัคม 

ประชากร  
ในพ้ืนทีโ่ครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง – ศรีคีรีรักษ์ มีหมู่บ้านที่ท าการส่งเสริม 2 

หมู่บ้านได้แก่ บ้านผาผึ้ง หมู่ที่ 6 และบ้านศรีคีรีรักษ์ หมู่ 11 มีครัวเรือนจ านวน 670 ครัวเรือนและมีจ านวนประชากร
ทั้งสิ้น  3,607  คน  ประชากรจะเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง 

 
บ้าน หมู่ที่ จ านวน

ครัวเรือน 
จ านวน

ประชากร 
ผาผึ้ง 6 481 2,609 
ศรีคีรีรักษ์ 11 189 998 
    

รวม 670 3,607 
 
ผู้น าชุมชน 
  นายผ้า  แซ่ว่าง   ผู้ใหญ่บ้านบ้านศรีคีรีรักษ์  

นายเด่นชัย  ทิศกุลสว่าง  ผู้ใหญ่บ้านบ้านผาผึ้ง 

ประเภท 
มี 

ไม่มี 
พอ ไม่พอ 

1. แหล่งน้ าบริโภค    

2. แหล่งน้ าอุปโภค    

3. แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร    

4. ประปาภูเขา    

5. ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    

6. ไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์    

7. ไฟฟ้าพลังน้ า    

8. โทรศัพท์สาธารณะ    

9. สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่    

10. เส้นทางคมนาคมเข้าถึงหมู่บ้าน    
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 การศึกษา 
ด้านการศึกษา มีจ านวนผู้ได้รับการศึกษาร้อยละ 68.69 ประชากรส่วนใหญ่จบชั้นประถมศึกษา ร้อย

ละ 27.12 ไม่ได้รับการศึกษา ร้อยละ 31.31 จบในระดับอนุบาล/ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ร้อยละ 18.28 
มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 16.21 ท าให้ผู้มีความรู้ในชุมชนยังมีน้อย รายละเอียดดังตาราง  
 จ านวนประชากรจ าแนกตามระดับการศึกษา  
 

ระดับการศึกษา 
จ านวน (คน) 

รวม ร้อยละ 
บ้านผาผึ้ง บ้านศรีคีรีรกัษ ์

อนุบาล/ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 274 123 397 18.28 
ประถมศึกษา 370 219 589 27.12 
มัธยมศึกษาตอนต้น 246 106 352 16.21 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 93 20 113 5.20 
อนุปริญญา 12 5 17 0.78 
ปริญญาตรี 16 8 24 1.10 
ไม่ได้รับการศึกษา 432 248 680 31.31 

รวม 1,443 729 2,172 100.00 
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การสาธารณสุข 
มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล มี อสม.ประจ าหมู่บ้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 การประกอบอาชีพ 

ด้านเศรษฐกิจของครัวเรือนจาก
การส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานบ้านผาผึ้ง หมู่ที่ 6 และ
บ้านศรีคีรีรักษ์ หมู่ 11 ในปี พ.ศ. 2558 โดยมี
รายได้จากอาชีพภาคการเกษตร และนอกภาคเกษตร 

1. อาชีพภาคการเกษตร ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มากที่สุด 375 ครัวเรือน 12,541 ไร่ รายได้ 3,592 
บาทต่อไร่ ต้นทุนการผลิต 2,230 บาทต่อไร่ รองลงมาเกษตรกรปลูกพริกในแปลงปลูกข้าวโพดเพ่ือการบริโภคใน
ครัวเรือนและจ าหน่ายให้พ่อค้าที่เข้ามารับซื้อ 98 ครัวเรือน 697 ไร่ รายได้ 3,478 บาทต่อไร่ ต้นทุนการผลิต 1,337 
บาทต่อไร่ ครัวเรือนที่ปลูกข้าวไร่เพ่ือบริโภคร้อยละ 70.39 และมีการปลูกพืชชนิดอ่ืนๆ เพ่ือสร้างรายได้ในชุมชน เช่น 
มันส าปะหลัง กล้วย กระชายด า ถั่ว ขิง เป็นต้น และด้านปศุสัตว์มีการเลี้ยงวัวเพ่ือจ าหน่าย และเลี้ยงสุกร ไก่ เป็ด ไว้เพ่ือ
บริโภค  

2 .  อ า ชี พ น อ ก ภ า ค
การเกษตร ส่วนใหญ่รับจ้างทั่วไป ค้าขาย 
รับราชการ พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน 

3 .  ด้ า น ก า ร ต ล า ด 
แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ (1) ตลาดภายใน
ชุมชน โดยพ่อค้ารับซื้อผลผลิตในพ้ืนที่ 
ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยลงทุนให้ถึงร้อย
ละ 70 พริก พริกซุปเปอร์ฮอดส่งบริษัท 
กล้วยน้ าว้า (2) ตลาดภายนอก ได้แก่ มัน
ส าปะหลัง ส่งต าบลประดาง อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก การขนส่งล าบากเนื่องจากห่างไกลจากแหล่งตลาด  

 
รายได้ 

  1. รายได้ ภาพรวมรายได้ของชุมชนจากการส ารวจข้อมูลรายครัวเรือน ปี พ.ศ.2558 ประมาณ 
61,182,800 บาท โดยครัวเรือนร้อยละ 95.58 มีรายได้มากกว่า 23,000 บาทต่อปี รายได้ภาคการเกษตร ครัวเรือน
ร้อยละ 40.28 มีรายได้มากกว่า 100,000 บาทต่อปี และรายได้นอกภาคการเกษตร ร้อยละ 71.43 มีรายได้ต่ ากว่า 
23,000 บาทต่อปี โดยใช้เกณฑ์เส้นความยากจนของประเทศ 23,000 บาทต่อครวัเรือนต่อปี เป็นเกณฑ์ในการแบ่งช่วง
รายได้ ข้อมูลจากโครงการส ารวจและจัดท าระบบฐานข้อมูลชุมชนในการสนับสนุนการวางแผนการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบ
โครงการหลวง ปี พ.ศ.2558 และจากการทบทวนข้อมูลเพ่ิมเติมการแบ่งประเภทรายได้จากฐานข้อมูลความจ าเป็น
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พ้ืนฐาน (จปฐ.) พ.ศ.2558 ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พบว่าราษฎรในพ้ืนที่มีรายได้เฉลี่ยราย
ครัวเรือน 238,625 บาท/ครัวเรือน/ปี รายได้เฉลี่ยรายคน 52,996 บาท/คน/ปี โดยได้รายได้จากอาชีพภาค
การเกษตร ร้อยละ 67.51 รองลงมาเป็นจากอาชีพนอกภาคการเกษตร ร้อยละ 17.35 และจากแหล่งอ่ืนๆ ร้อยละ 
15.15 

2. รายจ่ายเฉลี่ยรายครัวเรือน 134,305 บาท/ครัวเรือน/ปี รายจ่ายเฉลี่ยรายคน 22,811.50 บาท/
คน/ปี โดยใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคสูงสุด ร้อยละ 54.55 รองลงมาใช้เพ่ือการลงทุนด้านการเกษตร ร้อยละ 41.97 
และใช้ช าระหนี้สิน ร้อยละ 3.48 ที่มาของข้อมูลจากฐานข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) พ.ศ.2558 ของกรมการ
พัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 

3. หนี้สิน ครัวเรือนมีหนี้สิน ร้อยละ 77 เป็นหนี้กองทุนหมู่บ้านมากที่สุดร้อยละ 46 รองลงมาเป็นหนี้
นายทุน/พ่อค้า ร้อยละ 32 ญาติพ่ีน้อง ร้อยละ 12 เงินกู้นอกระบบ ร้อยละ 6 นอกจากนี้ยังเป็นหนี้ธนาคารออมสิน 
ธนาคารเพ่ือการเกษตร (ธกส.) กลุ่มออมทรัพย์ 

 
การถือครองที่ดิน และการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

  ครัวเรือนร้อยละ 28 มีการถือครองที่ดินมากกว่า 10 ไร่ - 20 ไร่ รองลงมาเป็นครัวเรือนที่มีการถือ
ครองที่ดินมากกว่า 4 ไร่ - 10 ไร่ ร้อยละ 27 ครัวเรือนร้อยละ 20 มีการถือครองที่ดินมากกว่า 30 ไร่ ขึ้นไป 
 

แหล่งเงินทุน 
- กองทุนหมู่บ้าน 
- ธนาคารออมสิน 
- ออมทรัพย์หมู่บ้าน 
- ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) 
-  

การรวมกลุ่มของเกษตรกร 
การรวมกลุ่มภายในชุมชนยังมีน้อย ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มอาสาสมัคร กลุ่มสตรี กลุ่มปักผ้า กลุ่ม

เยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและการรวมกลุ่ม  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับการศึกษา 
จ านวน (คน) 

รวม ร้อยละ 
บ้านผาผึ้ง บ้านศรีคีรีรักษ์ 

กลุ่มสตรี/แม่บ้าน 60 3 63 21.88  
กลุ่มอาสาสมัคร อสม. 27 8 53 12.15  
กลุ่มออมทรัพย์ 40 1 41 14.24  
กลุ่มผู้สูงอายุ 45 4 49 17.01  
กลุ่มเยาวชน 67 6 73 25.35  
กลุ่มด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 27 - 27 9.38  

รวม 266 22 288 100.00 
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ผลผลิตทางการเกษตร 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, ปลูกพริก, มันส าปะหลัง, กล้วย, เสาวรส, กระชายด า, ถั่ว, ขิง, พริกซุปเปอร์ฮอดส่ง

บริษัท กล้วยน้ าว้า และด้านปศุสัตว์มีการเลี้ยง
วัวเพ่ือจ าหน่าย 
 
แหล่งท่องเที่ยว  

น้ าตกป่าหวาย    ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านป่า
หวาย  หมู่ที่ 3 ต าบลคีรีราษฎร์  อ าเภอพบพระ  
จังหวัดตาก 

 
ปัญหา อุปสรรค และศักยภาพของชุมชนบ้านผา
ผึ้ง บ้านศรีคีรีรักษ์ 

สภาพปัญหา 
 1. ด้านเศรษฐกิจ 
เงินทุนในการประกอบอาชีพไม่เพียงพอ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้านการเกษตรสูงถึงร้อยละ 41.97 จากการท า
เกษตรที่ใช้พื้นที่มาก และปัจจัยการผลิตมีราคาแพง ประกอบกับราคาผลผลิตด้านการเกษตรตกต่ าท าให้เกษตรกรขาดทุน 
โดยเฉพาะการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีพ่อค้าลงทุนให้ถึงร้อยละ 70 ของเกษตรกรแต่ละราย และยังท าให้ชุมชนมีหนี้สิน
ถึง ร้อยละ 77 ของครัวเรือนทั้งชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่เกษตรกรเป็นหนี้กองทุนหมู่บ้านมากที่สุดร้อยละ 46 รองลงมาเป็น
หนี้นายทุน/พ่อค้า ร้อยละ 32 ซึ่งที่ผ่านมาเกษตรกรยังขาดอาชีพทางเลือกอ่ืนๆ ที่สามารถสร้างรายได้สูงในพื้นที่จ ากัด 
 2. ด้านสังคม 

1. มีการเพ่ิมอัตราของประชากรสูงส่งผลท าให้มีความต้องการรายได้เพ่ิมสูงเพ่ือให้พอเพียงต่อการยังชีพ
จึงเกิดการบุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ือขยายพ้ืนที่ท ากิน 

2. ประชากรส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาถึงชั้นประถมศึกษา และไม่ได้รับการศึกษา ท าให้ผู้มีความรู้ใน
ชุมชนยังมีน้อยมีผลกระทบต่อความรู้ด้านการประกอบอาชีพด้านการเกษตรที่เหมาะสม 
 3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. การใช้สารเคมีทางการเกษตรในปริมาณที่มากและใช้พ้ืนที่ซ้ าท าให้สภาพดินเสื่อมโทรม เกิดมลพิษ
ทางน้ า ปัญหาสุขภาพของเกษตรกร 

2. บุกรุกท าลายป่าเพ่ือขยายพ้ืนที่ท ากินเนื่องจากอัตราของประชากรสูงซึ่งที่ท ากินจ ากัดและเกษตรกร
บางรายไม่มีที่ท ากิน แต่ปลูกพืชที่ใช้พื้นท่ีมากอละได้ผลตอบแทนต่ า  

3. มีการเผาเพื่อเตรียมพื้นท่ีการเกษตรท าให้เกิดปัญหาหมอกควันในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม 
4. อยู่ในเขตพ้ืนที่ป่าพ้ืนที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ป่าสงวนแห่งชาติป่าประดางและป่าวังก์

เจ้า ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (โซน C)  
 4. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. แหล่งน้ าไม่เพียงพอต่อการใช้เพ่ืออุปโภคและบริโภค และน้ าเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอเนื่องจากขาด
ระบบกระจายน้ า และระบบประปาภูเขายังไม่เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ในชุมชน 

2. สภาพเส้นทางดังกล่าวช ารุดเสียหายเนื่องจากน้ ากัดเซาะ และเกิดดินสไลด์  
3. ชุมชนยังไม่มีไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยใช้ไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ไฟฟ้าพลังน้ า ซึ่งยังไม่เพียงพอ  
4. ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ และโทรศัพท์สาธารณะเพ่ือติดต่อกับตลาดภายนอก 
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ผู้ปฏิบัติงาน 
 นายเดชพล  กล่อมจอหอ  ผู้จัดการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่มลุ่มน้ าสาละวิน 
 นายภูวไนย  ต่ายแต้มทอง  ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่มลุ่มน้ าสาละวิน 
 นายสุรเชษฐ์  เลาว้าง  เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ 
 นายสุรชัย  ประลองผล  เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ 
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ผนที่แสดงลักษณะภูมปิระเทศ 
โครงการพัฒพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีครีีรักษ์ 

ต าบลเชียงทอง อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 

 
 
 
 
 
 


