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ข้อมูลพื้นฐานโครงการพัฒนาพืน้ที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ ์
ตำบลเชียงทอง  อำเภอวังเจ้า  จังหวัดตาก 

 
ความเป็นมาของโครงการ 
 นายผ้า แซ่ว่าง ราษฎรบ้านศรีคีรีรักษ์ หมู่ 11 ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก มีหนังสือกราบบังคมทูล
ขอพระราชทานความช่วยเหลือเรื่องอาชีพของราษฎรชาวไทยภูเขาบ้านศรีคีรีรักษ์ โดยมีความประสงค์ให้พ้ืนที่ดังกล่าวเข้า
ร่วมโครงการในพระราชดำริ ซึ่งต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้ทำหนังสือเลขที่ ตก 0017.2/4336 ลงวันที่ 17 
มีนาคม 2558 ถึ งประธานมูลนิ ธิ
โครงการหลวงขอความอนุ เคราะห์
พิจารณาพ้ืนที่ เพ่ือดำเนินการแก้ไข
ปัญหาในพ้ืนที่บ้านผาผึ้ง หมู่ที่ 6 และ
บ้านศรีคีรีรักษ์ หมู่ที่  11 ตำบลเชียง
ทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ซึ่งชุมชน
ตั้งอยู่บนพ้ืนที่สูง ราษฎรในพ้ืนที่เป็น
ชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ประกอบอาชีพ
การเกษตรเป็นหลัก โดยส่วนใหญ่ปลูก
ข้าวโพดซึ่งใช้พ้ืนที่มาก ซึ่งในปัจจุบันมี
อัตราการเพ่ิมประชากรสูงขึ้นทำให้เกิด
ปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่ าต้นน้ำเพ่ือ
ขยายพ้ืนที่ทำกินให้ เพียงพอต่อการ
ดำรงชีพ และมีปัญหาการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด ปัญหาแรงงานต่างด้าว และปัญหาอาชญากรรม หน่วยงานของรัฐเข้าไปให้บริการได้ไม่ทั่วถึง การรับรู้
ข่าวสารของราษฎรเป็นไปได้ยาก   
ต่อมาเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 คุณหญิงอารยา พิบูลนครินทร์ ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทำหนังสือเลขที่ รล 0010/7910 ถึงประธานมูลนิธิโครงการหลวง เรื่อง นายผ้า แซ่ว่าง ซึ่งมี
หนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานความช่วยเหลือเรื่องอาชีพแก่ชาวไทยภูเขาในพ้ืนที่บ้านศรีคีรีรักษ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจึงมีพระราชประสงค์ที่จะให้พ้ืนที่บริเวณดังกล่าวได้เข้าร่วมโครงการในพระราชดำริ
เพ่ือให้ราษฎรมีอาชีพและสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ประธานมูลนิธิโครงการหลวงจึงได้มอบให้สถาบันวิจัยและ
พัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมต่อสภาพพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของราษฎรให้ดีขึ้นมีรายได้พอเพียงต่อการดำรงชีพ และมีความมั่นคงทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และอาศัยร่วมกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน  
สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูงจึงได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลรายครัวเรือน และจัดประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับราษฎรบ้านผา
ผึ้งและบ้านศรีคีรีรักษ์เพ่ือสำรวจข้อมูลและวิเคราะห์ศักยภาพพ้ืนที่และหาแนวทางการดำเนินงาน ภายใต้โครงการสำรวจ
และจัดทำระบบฐานข้อมูลชุมชนในการสนับสนุนการวางแผนพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง ปี พ.ศ.2558 จากนั้น
สถาบันจึงได้เสนอข้อมูลพ้ืนฐาน สภาพปัญหา และแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่บ้านผาผึ้ง หมู่ที่ 6 และบ้านศรีคีรีรักษ์ หมู่ที่ 
11 ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก เพ่ือให้คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) 
และคณะกรรมการอนุวิจัยและพัฒนา พิจารณาจัดตั้งโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง – ศรีคีรีรักษ์ ซึ่ง
คณะกรรมการสถาบันได้มีมติเห็นชอบรับพ้ืนที่ ใหม่เพ่ือจัดตั้งเป็นโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง ใน
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ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 สถาบันจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบ
โครงการหลวงผาผึ้ง – ศรีคีรีรักษ์ ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 
พื้นที่ดำเนินงาน สถานที่ตั้งสภาพพื้นที่ 

ขนาดและที่ตั้ง  ขอบเขตของโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง – ศรีคีรีรักษ์ พิจารณาโดยใช้
ขอบเขตหมู่บ้านเป็นเกณฑ์ครอบพ้ืนที่ 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านผาผึ้ง หมู่ที่ 6 และบ้านศรีคีรีรักษ์ หมู่ 11 ตำบลเชียงทอง 
อำเภอวังเจ้า จั งหวัดตาก มี
พ้ืนที่ 197.22 ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ  123,263.53 
ไร่ ระดับความสูง ๑๐๓๔ จาก
ระดับน้ำทะเลปานกลาง พิกัดที่ 
X๕ ๑ ๒ ๘ ๗ ๔ .30 Y 
๑๘๒๘๓๕๕ .71 โดยมีอาณา
เขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียงดังนี้ 
  ทิ ศ เ ห นื อ
 ติดต่อกับ บ้านวังเย็น 
หมู่ที่ 8 และบ้านวังทอง หมู่ที่ 
4 ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก 
  ทิศใต้   ติดต่อกับ เขาวังเจ้า บ้านโล๊ะโค๊ะ ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร  
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ บ้านตะเคียนงาม ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก และต.คีรีราษร์ อ.พบพระ 

 
ลักษณะภูมิประเทศ 
  บ้านผาผึ้งตั้งอยู่ในพ้ืนที่เชิงเขามีภูเขาล้อมรอบ อยู่ห่างจากอำเภอวังเจ้าประมาณ 38 กิโลเมตร 

ก่อนจะมาตั้งถิ่นฐาน ณ หมู่บ้านปัจจุบัน ชาวบ้านผาผึ้งได้อพยพมาจากหมู่บ้านผาผึ้งเก่า ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวคือบริเวณหลัง
ห น้ าผ า  ปั จ จุ บั น กล าย เป็ น ที่ รก ร้ า งว่ า ง เป ล่ า 
ผู้ใหญ่บ้านคนแรก คือนายป้าง (ไม่ทราบนามสกุล) 
ก่อตั้งมาแล้วประมาณ 60 ปี ประชากรส่วนใหญ่ ร้อย
ละ 95 เป็นชาวเขาเผ่าม้ง และใช้ภาษาม้งเป็นภาษา
หลักในการติดต่อสื่อสารระหว่างหมู่บ้านทำให้เป็น
อุปสรรคในการติดต่อกับบุคคลภายนอก ชาวบ้านผา
ผึ้งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำไร่ เช่น ข้าวโพด ขิง 
กระชายดำ และผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน คือ นายเด่น
ชัย ทิศกุลสว่าง 

บ้านศรีคี รี รักษ์  เดิมชื่ อบ้ านปางสังกะสี  
เนื่องจากเดิมพ้ืนที่หมู่บ้านเดิมตั้งอยู่จำนวน 4 – 5 
หลังเพ่ือทำไร่ ต่อมาจำนวนเพ่ิมขึ้นและมีการพัฒนา
นำสังกะสีมุงหลังคาเพ่ือความทนทานจึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่าบ้านปางสังกะสี ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2521 นายหวังเล่ง แสงว่าง 
เป็นผู้นำหมู่บ้านอยู่ในความดูแลของ หมู่ที่ 7 ตำบลนาโบสถ์ ต่อมาในปี  พ.ศ. 2529 นายหย่า แสงว่าง ซึ่งเป็นน้องชาย
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ของนายหวังเล่ง แสงว่าง ได้ขึ้นเป็นผู้นำแทน แต่อยู่ในความดูแลของหมู่ที่ 8 บ้านหนองปลาไหล ตำบลเชียงทอง 
จนกระทั่งวันที่ 9 สิงหาคม 2543 ทางราชการจึงได้แยกหมู่บ้านให้เป็นหมู่ที่ 11 ของตำบลเชียงทอง และแต่งตั้ง
ผู้ใหญ่บ้าน คือนายรุ่งโรจน์ แสงว่าง และในวันที่ 11 กันยายน 2545 ได้เปลี่ยนผู้ใหญ่บ้านคนใหม่คือนายผ้า แซ่ว่าง 
จนถึงปัจจุบัน  
 

กลุ่มบ้านเป้าหมายในการดำเนินงาน ของโครงกพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ 
 
บ้าน ตำบล ความสูงของพ้ืนที่ (เมตร) บริบทของพ้ืนที่ ครัวเรือน ประชากร (คน) ชนเผ่า 

ผาผึ้ง เชียงทอง 500-1,250 ข้าวโพด 481 2,609 ม้ง 

ศรีคีรีรักษ์ เชียงทอง 400-700 ข้าวโพด 189 998 ม้ง 

รวม 1 ตำบล 400-1,250 ข้าวโพด 670 3,607 ม้ง 

 
ข้อมูลระดับการพัฒนา ABCD ของหมู่บ้าน กลุ่มบ้าน 

ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ 
 
 

พ้ืนที่โครงการฯ  พ้ืนที่รับผิดชอบกลุ่มบ้าน หมู่ที ่ ตำบล อำเภอ จังหวัด ระดับพัฒนา 

ผาผึ้ง-ศรีครีีรรีักษ ์ 1. บ้านศรีครีีรักษ์ 
11 เชียงทอง วังเจ้า ตาก 

C 

ผาผึ้ง-ศรีครีีรรีักษ ์ 2. บ้านผาผึ้ง 62 
6 เชียงทอง วังเจ้า ตาก C 

  พ้ืนที่ t&v       

ผาผึ้ง-ศรีครีีรรีักษ ์ 1. บ้านวุ้งกะสัง 
    

 C  
 
สภาพพ้ืนที่ ภูมิอากาศ และแหล่งน้ำ 

สภาพพื้นที่  พ้ืนที่บ้านผาผึ้ง และบ้านศรีคีรีรักษ์ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ร้อยละ 50.46 ที่เหลือ 
อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าประดางและป่าวังก์เจ้า ร้อยละ 49.54 การจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ป่า
สงวนแห่งชาติส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ (โซน C) ร้อยละ 91.21 ซึ่งเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ พันธุ์พืช 
และพันธุ์สัตว์ที่มีคุณค่าหายาก เพ่ือการป้องกันภัยธรรมชาติอันเกิดจากน้ำท่วมและการพังทลายของดิน ตลอดทั้งเพ่ือ
ประโยชน์ในด้านการศึกษา การวิจัย และความมั่นคงของชาติ และเป็นพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจ (โซน E) ร้อยละ 8.79 เพื่อการ
พัฒนาการทรัพยากรป่าไม้ และพ้ืนที่ประสานการใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างทรัพยากร ป่าไม้กับทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน 
ๆ เช่น ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรแร่ และทรัพยากรพลังงาน เพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจและความม่ันคงของชาติ 
 

ลักษณภูมิอากาศ  ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง
พฤษภาคม ของทุกปี มีอากาศร้อนจัด แห้งแล้ง มีลมแรง และอบอ้าว อุณหภูมิเฉลี่ย 36.30 องศาเซลเซียส ฤดูฝนเริ่ม
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงตุลาคม ของทุกปี อุณหภูมิเฉลี่ย 33.82 องศาเซลเซียส มีปริมาณน้ำฝนน้อย เพราะแนวเขา
ถนนธงชัยปิดกั้นมรสุม ซึ่งพัดมาจากมหาสมุทรอินเดีย ส่วนใหญ่ฝนจะตกชุกในตอนปลายฤดูฝน ซึ่งมีมรสุมจากทะเลจีน
พัดผ่าน ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงมีนาคม ของทุกปี อุณหภูมิเฉลี่ย 27.38 องศาเซลเซียส อากาศจะหนาวและ
แห้งแล้ง ส่วนใหญ่จะหนาวเป็นระยะๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับความกดอากาศที่พัดผ่านจากประเทศจีนอำเภอวังเจ้ามีลมแรงพัดผ่าน
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ตลอดเวลา เนื่องมาจากบริเวณที่ตั้งของอำเภอวังเจ้า มีอากาศแล้งจนร้อนจัด ทำให้อากาศเหนือพ้ืนดินร้อนและลอยตัว
สูงขึ้น เกิดช่องว่างของพ้ืนที่ทางทิศตะวันตกซึ่งมีภูเขาถนนธงชัย ปิดกั้นอยู่ในสภาพป่าค่อนข้างสมบูรณ์ อากาศจึงเย็นกว่า
จึงพัดไหลมาแทนที่ อากาศร้อนที่ลอยตัวขึ้นไปอย่างรวดเร็วทำให้เกิดลมแรง 
 

แหล่งน้ำ  บ้านผาผึ้ง และบ้านศรีคีรีรักษ์ อยู่ในเขตลุ่มน้ำสาขาคลองวังเจ้า ลุ่มน้ำหลักลุ่มน้ำปิง  แหล่งน้ำที่สำคัญ
คือคลองแม่คะมา พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 1A ร้อยละ 38.70 เหมาะสมต่อการเป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธารที่
ยังมีสภาพป่าสมบูรณ์ เนื่องจากว่าอาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินได้ง่ายและรุนแรง 
รองลงมาชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 2 ร้อยละ 30.69 ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 3 ร้อยละ 25.63 ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 4 ร้อยละ 4.82 
และชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 1B ร้อยละ 0.16  

แหล่งน้ำไม่เพียงพอต่อการใช้เพื่ออุปโภคและบริโภค และน้ำเพ่ือการเกษตร และระบบประปาภูเขายังไม่เพียงพอ 
ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ ์

ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 
พื้นที่ 

ร้อยละ 
ตารางกิโลเมตร ไร ่

ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 1A 76.32 47,701.79 38.70 

ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 1B 0.31 196.22 0.16 

ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 2 60.53 37,831.90 30.69 

ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 3 50.55 31,594.10 25.63 

ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 4 9.50 5,939.52 4.82 

รวม 197.22 123,263.53 100.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
สภาพเศรษฐกิจ สังคมชุมชน สิ่งแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐาน 

สภาพเศรษฐกิจ  ด้านเศรษฐกิจของครัวเรือนจากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานบ้านผาผึ้ง หมู่ที่ 6 และบ้านศรีคีรีรักษ์
หมู่ 11 ในปี พ.ศ. 2558 โดยมีรายได้จากอาชีพภาคการเกษตร และนอกภาคเกษตร 
 1. อาชีพภาคการเกษตร ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มากที่สุด 375 ครัวเรือน 12,541 ไร่ รายได้ 3,592 บาทต่อ
ไร่ ต้นทุนการผลิต 2,230 บาทต่อไร่ รองลงมาเกษตรกรปลูกพริกในแปลงปลูกข้าวโพดเพ่ือการบริโภคในครัวเรือนและ
จำหน่ายให้พ่อค้าที่เข้ามารับซื้อ 98 ครัวเรือน 697 ไร่ รายได้ 3,478 บาทต่อไร่ ต้นทุนการผลิต 1,337 บาทต่อไร่ 
ครัวเรือนที่ปลูกข้าวไร่เพื่อบริโภคร้อยละ 70.39 และมีการปลูกพืชชนิดอ่ืนๆ เพ่ือสร้างรายได้ในชุมชน เช่น มันสำปะหลัง 
กล้วย กระชายดำ ถั่ว ขิง เป็นต้น และด้านปศุสัตว์มีการเลี้ยงวัวเพ่ือจำหน่าย และเลี้ยงสุกร ไก่ เป็ด ไว้เพื่อบริโภค  

ประเภท 
มี 

ไม่มี 
พอ ไม่พอ 

1. แหล่งน้ำบริโภค  ✓  
2. แหล่งน้ำอุปโภค  ✓  
3. แหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร  ✓  
4. ประปาภูเขา  ✓  



275 
 

 

 2. อาชีพนอกภาคการเกษตร ส่วนใหญ่รับจ้างทั่วไป ค้าขาย รับราชการ พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน เป็นต้น 
 3. ด้านการตลาด แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ (1) ตลาดภายในชุมชน โดยพ่อค้ารับซื้อผลผลิตในพ้ืนที่ ได้แก่ 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยลงทุนให้ถึงร้อยละ 70 พริก พริกซุปเปอร์ฮอดส่งบริษัท กล้วยน้ำว้า (2) ตลาดภายนอก ได้แก่ มัน
สำปะหลัง ส่งตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก การขนส่งลำบากเนื่องจากห่างไกลจากแหล่งตลาด  
 4. รายได้ ภาพรวมรายได้ของชุมชนจากการสำรวจข้อมูลรายครัวเรือน ปี พ.ศ.2558 ประมาณ 61,182,800 
บาท โดยครัวเรือนร้อยละ 95.58 มีรายได้มากกว่า 23,000 บาทต่อปี รายได้ภาคการเกษตร ครัวเรือนร้อยละ 40.28 
มีรายได้มากกว่า 100,000 บาทต่อปี และรายได้นอกภาคการเกษตร ร้อยละ 71.43 มีรายได้ต่ำกว่า 23,000 บาทต่อ
ปี โดยใช้เกณฑ์เส้นความยากจนของประเทศ 23,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี เป็นเกณฑ์ในการแบ่งช่วงรายได้ ข้อมูลจาก
โครงการสำรวจและจัดทำระบบฐานข้อมูลชุมชนในการสนับสนุนการวางแผนการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง ปี 
พ.ศ.2558 และจากการทบทวนข้อมูลเพ่ิมเติมการแบ่งประเภทรายได้จากฐานข้อมูลความจำเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) พ.ศ.
2558 ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พบว่าราษฎรในพ้ืนที่มีรายได้เฉลี่ยรายครัวเรือน 238,625 บาท/
ครัวเรือน/ปี รายได้เฉลี่ยรายคน 52,996 บาท/คน/ปี โดยได้รายได้จากอาชีพภาคการเกษตร ร้อยละ 67.51 รองลงมา
เป็นจากอาชีพนอกภาคการเกษตร ร้อยละ 17.35 และจากแหล่งอื่นๆ ร้อยละ 15.15 
 4.1.5 รายจ่ายเฉลี่ยรายครัวเรือน 134,305 บาท/ครัวเรือน/ปี รายจ่ายเฉลี่ยรายคน 22,811.50 บาท/คน/
ปี โดยใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคสูงสุด ร้อยละ 54.55 รองลงมาใช้เพ่ือการลงทุนด้านการเกษตร ร้อยละ 41.97 และ
ใช้ชำระหนี้สิน ร้อยละ 3.48 ที่มาของข้อมูลจากฐานข้อมูลความจำเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) พ.ศ.2558 ของกรมการพัฒนา
ชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
 4.1.6 หนี้สิน ครัวเรือนมีหนี้สิน ร้อยละ 77 เป็นหนี้กองทุนหมู่บ้านมากที่สุดร้อยละ 46 รองลงมาเป็นหนี้
นายทุน/พ่อค้า ร้อยละ 32 ญาติพ่ีน้อง ร้อยละ 12 เงินกู้นอกระบบ ร้อยละ 6 นอกจากนี้ยังเป็นหนี้ธนาคารออมสิน 
ธนาคารเพ่ือการเกษตร (ธกส.) กลุ่มออมทรัพย์ 
 

สังคมชุมชน  ในพ้ืนที่บ้านผาผึ้ง และบ้านศรีคีรีรักษ์มีสภาพเส้นทางเข้าหมู่บ้านจากที่ว่าการอำเภอวังเจ้า เป็น
ถนนลาดยางลาดตามไหล่เขา และปัจจุบันสภาพเส้นทางดังกล่าวชำรุดเสียหายเนื่องจากน้ำกัดเซาะ และเกิดดินสไลด์ 
แหล่งน้ำไม่เพียงพอต่อการใช้เพ่ืออุปโภคและบริโภค และน้ำเพ่ือการเกษตร และระบบประปาภูเขายังไม่เพียงพอ ชุมชน
ยังไม่มีไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยใช้ไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ไฟฟ้าพลังน้ำ ซึ่งยังไม่เพียงพอ ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ
โทรศัพท์สาธารณะ  
 

โครงสร้างพ้ืนฐาน 
เส้นทางคมนาคม  ห่างจากจังหวัดตาก ประมาณ 46 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาเดินทาง 56 นาที อยู่

ใกล้เคียงกับพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงจำนวน 2 แห่ง โดยอยู่ใกล้พื้นที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบ
โครงการหลวงคลองลาน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร ระยะทาง 141 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง 30 นาที 
และโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระ อ.พบพระ จ.ตาก ระยะทาง 147 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาเดินทาง 
2 ชั่วโมง 45 นาที 
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ถนน  ในพ้ืนที่บ้านผาผึ้ง และบ้านศรีคีรีรักษ์มีสภาพเส้นทางเข้าหมู่บ้านจากที่ว่าการอำเภอวังเจ้า เป็น
ถนนลาดยางลาดตามไหล่เขา และปัจจุบันสภาพเส้นทางดังกล่าวชำรุดเสียหายเนื่องจากน้ำกัดเซาะ และเกิดดินสไลด์ 
 

ไฟฟ้า  ในพ้ืนที่บ้านผาผึ้ง และบ้านศรีคีรีรักษ์ชุมชนยังไม่มีไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยใช้ไฟฟ้าโซล่าเซลล์ 
ไฟฟ้าพลังน้ำ ซึ่งยังไม่เพียงพอ 
 

โทรศัพท์  ในพ้ืนที่บ้านผาผึ้ง และบ้านศรีคีรีรักษ์ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ และโทรศัพท์สาธารณะ 
 

ประชากร  ในพื้นที่บ้านผาผึ้ง และบ้านศรีคีรีรักษ์ 
บ้าน หมู่ที่ ตำบล ชนเผ่า ครัวเรือน ประชากร (คน) 

ผาผึ้ง 6 เชียงทอง ม้ง 481 2,609 
ศรีคีรีรักษ์ 11 เชียงทอง ม้ง 189 998 

รวม  1 ตำบล ม้ง 670 3,607 
 

การศึกษา  การศึกษา มีจำนวนผู้ได้รับการศึกษาร้อยละ 68.69 ประชากรส่วนใหญ่จบชั้นประถมศึกษา 
ร้อยละ 27.12 ไม่ได้รับการศึกษา ร้อยละ 31.31 จบในระดับอนุบาล/ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ร้อยละ 18.28 
มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 16.21 ทำให้ผู้มีความรู้ในชุมชนยังมีน้อย รายละเอียดดังตาราง  
ตารางท่ี 2 จำนวนประชากรจำแนกตามระดับการศึกษา  

ระดับการศึกษา 
จำนวน (คน) 

รวม ร้อยละ 
บ้านผาผึ้ง บ้านศรีคีรีรักษ์ 

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

รวม 1,443 729 2,172 100.00 
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การสาธารณสุข  ด้านสาธารณสุข มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล มีอสม.ประจำหมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน  การจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

การจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่า
สงวนแห่งชาติ 

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 
 

การถือครองท่ีดิน  การถือครองที่ดิน ครัวเรือนร้อยละ 28 มีการถือครองที่ดินมากกว่า 10 ไร่ - 20 ไร่ 
รองลงมาเป็นครัวเรือนที่มีการถือครองที่ดินมากกว่า 4 ไร่ - 10 ไร่ ร้อยละ 27 ครัวเรือนร้อยละ 20 มีการถือครองที่ดิน
มากกว่า 30 ไร่ ขึ้นไป รายละเอียดดังตาราง 

จำนวนครัวเรือนจำแนกตามการถือครองที่ดิน  
การถือครองที่ดิน จำนวนครัวเรือน ร้อยละ 
มากกว่า 1 งาน - 1 ไร่ 3 0.43 
มากกว่า 1 ไร่ - 4 ไร่ 36 5.20 
มากกว่า 4 ไร่ - 10 ไร่ 189 27.31 
มากกว่า 10 ไร่ - 20 ไร่ 195 28.18 
มากกว่า 20 ไร่ - 30 ไร่ 134 19.36 
มากกว่า 30 ไร่ ขึ้นไป 135 19.51 

รวม 692 100 
แหล่งเงินทุน  ส่วนมากจะเป็น กองทุนหมู่บ้าน, นายทุน/พ่อค้า, ญาติพ่ีน้อง, เงินกู้นอกระบบ, ธนาคาร

ออมสิน ธนาคารเพ่ือการเกษตร (ธกส.) กลุ่มออมทรัพย์ 
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การรวมกลุ่มของเกษตรกร  ในพ้ืนที่บ้านผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ จะเป็นการรวมกลุ่ม การรวมกลุ่มภายใน
ชุมชนยังมีน้อย ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มอาสาสมัคร และกลุ่มสตรี กลุ่มปักผ้า กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มด้าน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและการรวมกลุ่ม  
 
 
 
 
 

ผลผลิตทาการเกษตร  ของเกษตรกรในพ้ืนที่บ้านบ้านผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พริก 
มันสำปะหลัง กล้วย กระชายดำ ถั่ว ขิง  ด้านปศุสัตว์วัว  
 

แหล่งท่องเที่ยว  น้ำตกป่าหวาย    ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านป่าหวาย  หมู่ที่ 3 ตำบลคีรีราษฎร์  อำเภอพบพระ  
จังหวัดตาก 

 
ผู้ปฏิบัติงาน 
 นายเดชพล  กล่อมจอหอ  ผู้จัดการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่มลุ่มน้ำสาละวิน 
 นายสุรเชษฐ์  เลาว้าง  หัวหน้าโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ 
 นางสาวอัญชลิตตา  วอพะพอ เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับการศึกษา 
จำนวน (คน) 

รวม ร้อยละ 
บ้านผาผึ้ง บ้านศรีคีรีรักษ์ 

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

27 - 27 9.38 

รวม 266 22 288 100.00 


