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ข้อมูลพื้นฐานโครงการพัฒนาพืน้ ที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระ
ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
ประวัติการตั้งถิ่นฐานของหมู่บ้าน
ตำบลคีรีราษฎร์ เป็ นชาวเขาเผ่าม้งที่อพยพมาจากอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2468 ประมาณ
2,000 คน มาตั้งถิ่นฐานที่ดอยมูเซอ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก และได้อพยพมาตั้งบ้านเรือนที่บ้านป่ากล้วย (แม่ละ
เมา) ในปี พ.ศ.2471 มีผู้ใหญ่บ้านคนแรกคือ
นายเล่าอู แซ่ม้า และคนที่ 2 นายร่ม แซ่ม้า
ระยะเวลาถึง 16 ปี ย้ ายถิ่น ฐานมาตั้ งบ้ าน
เรื่ อ งที่ บ้ านป่ าคา(บ้ านป่ าคาปั จ จุ บั น ) หมู่ ที่
13 ต.ช่องแคบ อ.แม่สอด จ.ตาก รวมผู้ย้าย
ถิ่นฐานทั้งหมด ประมาณ 1,500 คน ปี พ.ศ.
2496 เหตุ ที่ บ้ า นเพราะการคมนาคมไม่
สะดวกและอีกส่วนหนึ่งย้ายไปอยู่ที่เหมืองแร่
บ้านอุ้มเปี้ยม หมู่ที่ 1 ประชากรส่วนใหญ่ จะ
ประกอบอาชีพการเกษตรและสัตว์ ต่อมานาย
ระแถ แซ่ม้า เป็นผู้ใหญ่บ้านสืบต่อนายร่มฯ
เป็นเวลา 18 ปี และได้มีการจัดตั้งเป็นตำบลคีรีราษฎร์ในปี พ.ศ.2508
ตำบลรวมไทยพั ฒ นาพื้น ที่ทางตอนใต้ของจังหวัดตากในเขตอำเภออุ้มผาง มีพื้ นที่ป่ าผื นใหญ่ ที่ กรมป่าไม้ได้
ประกาศให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 3 แห่ง เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ เป็นที่อยู่ อาศัยของสัตว์ป่าและเป็นแหล่งต้น
น้ำลำธารสำคัญที่ไหลสู่ภาคกลาง เมื่อปี 2500 มีราษฎรชาวไทยภูเขา เข้าไปสร้างบ้านอยู่อาศัยและทำกินด้วยการแผ้ว
ถางป่า เพื่อทำไร่เลื่อนลอย ตามวิถีการดำรงชีวิตของชนเผ่า ทำให้สภาพป่าในบริเวณดังกล่าวเริ่มเสื่อมโทรม ก่ อให้เกิด
ผลกระทบต่อระบบนิ เวศน์ วิทยา และความสมดุลทางธรรมชาติ เพื่อเป็นการรักษาทรัพยากร ป่าไม้ จึงได้จัดทำเป็น
โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง ติดต่อกัน 2 โครงการ คือ โครงการพัฒนาเฉพาะพื้นที่อำเภอพบพระ และโครงการจัดที่
อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกินคีรีราษฎร์อำเภอ พบพระ ดำเนินการ ตั้งแต่ปี 2530 ถึงปี 2538 ทำการจัดที่อยู่อาศัยให้ราษฎร
ชาวไทยภูเขา จำนวน 1,423 ครอบครัว 9,283 คน โดยจัดตั้งขึ้นเป็นหมู่บ้านจำนวน 19 หมู่บ้าน ใช้ชื่อว่าบ้านรวมไทย
พัฒนาที่ 1 ถึง 19

ความเป็นมาของโครงการ
นายฉัทธนาตย์ เทียนขาว นายอำเภอพบพระ ได้มีหนัง สือที่ ตก 0818.1/ว.1621 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม
2558 ทูล หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี องค์ประธานมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อโปรดขอพิจารณาดำเนินการจัดตั้งโครงการ
ขยายผลโครงการหลวง ในพื้นที่ 2 ตำบลได้แก่ ตำบลคีรีราษฎร์ ตำบลรวมไทยพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และรักษาป่าผืนใหญ่ของประเทศไว้ให้อุดมสมบูรณ์สืบไป ปัจจุบัน ราษฎรมีการขยาย
ประชากรต่อครอบครัวเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกินมีอยู่จำกัด ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม จึง
ได้รายได้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงครอบครัว ราษฎรบางส่วนจึ งได้บุกรุกทำลายป่าเพิ่มขึ้น บางส่วนหันไปค้าขายยาเสพติด
ไปล่ าสั ตว์ป่ า และกระทำผิ ดกฎหมายอื่น ๆ โดยมูล นิธิโครงการหลวงได้มอบหมายให้ ส ถาบันวิจัยและพัฒ นาพื้ นที่สู ง
(องค์การมหาชน) เข้าดำเนินการพัฒนา โดยเริ่มดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระ ในปีที่
พ.ศ. 2560
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พื้นที่ดำเนินงาน สถานที่ตั้งสภาพพื้นที่
ขนาดและที่ตั้ง
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระ มีพื้นที่รับผิดชอบ 24 กลุ่มบ้าน ในเขต ๒ ตำบล คือตำบลคีรี
ราษฎร์ 13 กลุ่มบ้าน และตำบลรวมไทยพัฒนา 11 กลุ่มบ้าน ของอำเภอพบพระ จังหวัดตาก ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุม 679
ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 424,415 ไร่ สำนักงานตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลคีรีราษฎร์ พิกัดที่ 47 Q 478774 ม.
ตะวั น ออก 1822203 ม.เหนื อ มี ร ะดั บ ความสู ง ของพื้ น ที่ 650 เมตรจากระดั บ น้ ำ ทะเลปานกลาง พิ กั ด ที่ X
480170.97 Y 1822597.08 ประชากร 4 กลุ่ม คือ จีนฮ่อ เผ่ าม้ง ลีซอ กะเหรี่ยง ชาวไทยพื้นราบ ประชากรจำนวน
4,660 ครัวเรือน จำนวน 24,481 คน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระ อยู่ห่างจากสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง ระยะทาง 425 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 6 ชั่วโมง อยู่ห่างจากจังหวัดตาก ระยะทาง 142 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
2 ชั่ วโมง 33 นาที อยู่ ห่ างจากอำเภอพบพระ ระยะทาง 42.2 กิ โลเมตร ใช้ เวลาเดิ นทาง 1 ชั่ วโมง 1 นาที โดยเส้ นทาง
คมนาคมเป็นถนนลาดยางทั้งหมด
มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด และอำเภอเมืองตาก
ทิศใต้
ติดต่อกับตำบลโมโกรอำเภออุ้มผางและประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร และอำเภอวังเจ้า
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลช่องแคบ ตำบลรวมไทยพัฒนา ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ
พื้นที่ตำบลแม่สอง ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติท่าสองยาง ร้อยละ 70 และเขตอุทยานแห่งชาติแม่เมย ร้อยละ
30

ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพทั่วไปของภูมิประเทศตำบลคีรีราษฎร์ ประกอบด้วยป่าไม้ และเทือกเขาสลับซับซ้อน ซึ่งมีพื้นที่ลาดชันร้อย
ละ 80 ของพื้นที่ คลุมพื้นที่ซึ่งเป็นป่าโปร่ง ป่าดงดิบ แหล่งน้ำสำคัญได้แก่ ห้วยแม่ละเมาห้วยอุ้มเปี้ยม น้ำตกป่าหวาย
ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศ เป็ น พื้ น ที่ ล าดชั น
เฉลี่ ย 10-15% ตั้ งอยู่ บ นที่ สู ง โครงการ
พัฒนาบนพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระ
ซึ่งมีความสูงของพื้นที่ตั้งแต่ 500 – 1,200
เมตรจากระดับน้ำทะเล สภาพพื้นที่โดยทั่วไป
ประกอบด้ วยป่ าไม้ และเทื อกเขาสู ง
สลับซับซ้อน ประกอบด้วยภูเขาสูง ประมาณ
ร้อยละ 80 ของพื้นที่ปกคลุม ด้วยป่าโป่ง ป่า
ดงดิบ ซึ่งมีพื้นที่คลอบคลุมทั้ง 2 ตำบล
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กลุ่มบ้านเป้าหมายในการดำเนินงาน ของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระ
หมู่ที่

กลุ่มบ้านบ้าน

ตำบล

ความสูงจาก
ระดับน้ำทะเล

1

บ้านอุ้มเปี้ยม

คีรีราษฎร์ 1,136

2

บ้านแม่ละเมา

คีรีราษฎร์

3

บ้านป่าหวาย

คีรีราษฎร์

4

บ้านป่าคา

คีรีราษฎร์ 809

5

บ้านร่มเกล้าสหมิตร คีรีราษฎร์ 843

6

บ้านป่าคาใหม่

คีรีราษฎร์ 843

7

บ้านป่าคาเก่า

คีรีราษฎร์ 894

8

บ้านชิบาโบ

คีรีราษฎร์ 834

9

บ้านใหม่คีรีราษฎร์

คีรีราษฎร์ 806

10

บ้านใหม่ยอดคีรี

คีรีราษฎร์ 828

11

บ้านใหม่ดินแดง

คีรีราษฎร์ 880

12

บ้านห้วยไผ่

คีรีราษฎร์ 900

13

บ้ า นร่ ม เกล้ า เจริ ญ
คีรีราษฎร์ 843
สุข

988

840

บริบทพื้นที่

ครัวเรือน

ก ะ ห ล่ ำป ลี ,
701
มะเขือเทศท้อ
ก ะ ห ล่ ำป ลี ,
560
มะเขือเทศท้อ
ข้ า ว โ พ ด ,
ก ะ ห ล่ ำป ลี ,
ผั ก ก าด ข า ว 395
ปลี
ข้าวโพด,พริ ก
ซุปเปอร์ฮอต
ข้ า ว โ พ ด ,
ก ะ ห ล่ ำป ลี ,
ผั ก ก าด ข า ว
ปลี
ข้ า ว โ พ ด ,
ผั ก ก าด ข า ว
ปลี
ข้ า วโพด ,มั น
สำปะหลัง
ข้ า วโพด ,มั น
สำปะหลัง
ข้ า ว โ พ ด ,
ก ะ ห ล่ ำป ลี ,
ผั ก ก าด ข า ว
ปลี
ข้ า วโพด ,มั น
สำปะหลัง
ข้ า ว โ พ ด ,
ก ะ ห ล่ ำป ลี ,
ผั ก ก าด ข า ว
ปลี
ข้ า ว โ พ ด ,
ก ะ ห ล่ ำป ลี ,
ผั ก ก าด ข า ว
ปลี
ข้ า ว โ พ ด ,
ก ะ ห ล่ ำป ลี ,
ผั ก ก าด ข า ว
ปลี

ประชากร
2,303
715

922

ชนเผ่า
ม้ง
ม้ง

ม้ง

487

1,861

ม้ง,

1,194

3,042

จี น ฮ้ อ ,ม้ ง ,
มุเซอ,ลีซอ

366

1,824

ม้ง

183

1,017

ม้ง

212

1,419

ม้ง

365

1,755

ม้ง,ไทยพื้น
ราบ

154

963

ม้ง

214

1,549

ม้ง

133

922

ม้ง

377

1,597

ม้ง
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1

บ้านคีรีน้อย

ร ว ม ไท ย
669
พัฒนา

2

บ้านพะดี

ร ว ม ไท ย
668
พัฒนา

3

บ้านรวมไทยพัฒ นา ร ว ม ไท ย
766
7
พัฒนา

4

บ้านทหารผ่านศึก

ร ว ม ไท ย
554
พัฒนา

5

บ้านเก้ารวมไทย

ร ว ม ไท ย
548
พัฒนา

6

ร ว ม ไท ย
บ้านรวมไทยพัฒ นา
716
พัฒนา
8

7

บ้านห้วยน้ำเย็น

ร ว ม ไท ย
649
พัฒนา

8

บ้านเจริญมิตร

ร ว ม ไท ย
630
พัฒนา

9

บ้านรวมไทยสามัคคี

ร ว ม ไท ย
740
พัฒนา

กะหล่ำปลี
มันเลย์
พริก
ดาวเรือง
หัวผักกาด
กะหล่ำปลี
มันเลย์
พริก
ดาวเรือง
กะหล่ำปลี
มันเลย์
พริก
ดาวเรือง
หัวผักกาด
กะหล่ำปลี
มันเลย์
พริก
ดาวเรือง
หัวผักกาด
กะหล่ำปลี
มันเลย์
พริก
ดาวเรือง
หัวผักกาด
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248

617

119

322

114

360

236

1,564

ข้กะหล่ำปลี
มันเลย์
พริก
134
ดาวเรือง
หัวผักกาด
กะหล่ำปลี
มันเลย์
234
ข้ า ว โ พ ด
กะหล่ำปลี
มันเลย์
พริก
208
ดาวเรือง
หัวผักกาด
กะหล่ำปลี
มันเลย์
พริก
ดาวเรือง
หัวผักกาด

1,315

268

368

1,373

962

1,723

ม้ง

กะเห รี่ ย ง
,ลีซอ

ม้ง

ม้ง,
ไ ท ย พื้ น
ราบ

ม้ง

ม้ง

ม้ง

ม้ง

ม้ง
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10

บ้านรวมไทยพัฒ นา ร ว ม ไท ย
729
1
พัฒนา

11

บ้านเสริมสุข

ร ว ม ไท ย
649
พัฒนา

รวม

2

กะหล่ำปลี
มันเลย์
พริก
ดาวเรือง
หัวผักกาด
กะหล่ำปลี
มันเลย์
พริก
ดาวเรือง
หัวผักกาด

261

1,573

391

2,344

4,660

24,481

ม้ง

ม้ง

ข้อมูลระดับการพัฒนา ABCD ของหมู่บ้าน กลุ่มบ้านในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระ
พื้นที่โครงการฯ

พื้นที่รับผิดชอบกลุ่มบ้าน หมู่ที่

พบพระ

3. บ้านอุ้มเปี้ยม 62

พบพระ

1. บ้านอุ้มเปี้ยม 61

พบพระ

2. บ้านแม่ละเมา 61

2

คีรีราษฎร์

พบพระ

ตาก

B

พบพระ

3. บ้านใหม่ยอดคีรี

10

คีรีราษฎร์

พบพระ

ตาก

B

พบพระ

4. บ้านใหม่คีรีราษฎร์62

9

คีรีราษฎร์

พบพระ

ตาก

C

1

ตำบล
คีรีราษฎร์

อำเภอ จังหวัด ระดับพัฒนา
พบพระ

ตาก

C
C

พื้นที่ t&v
ไม่มี

สภาพพื้นที่ ภูมิอากาศ และแหล่งน้ำ
สภาพพื้นที่ โครงการพัฒนาบนพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระ ซึ่งมีความสูงของพื้นที่ตั้งแต่ 500 – 1,200
เมตรจากระดับน้ำทะเล สภาพพื้นที่โดยทั่วไปประกอบด้วยป่าไม้ และเทือกเขาสูง สลับซับซ้อน ประกอบด้วยภูเขาสูง ประมาณ
ร้อยละ 80 ของพื้นที่ปกคลุม ด้วยป่าโป่ง ป่าดงดิบ ซึ่งมีพื้นที่คลอบคลุมทั้ง 2 ตำบล
ลักษณภูมิอากาศ เนื่องจากพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระอยู่ในเทือกเขาและอยู่ร่องมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ จากทะเลอันดามันพัดผ่านทำให้ ภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมเขตร้อนฝนตกชุกเกือบทั้งปี คือตลอดช่วง 8 - 9
เดือน โดยเฉพาะในเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม เป็นช่วงที่ฝนตกชุกมาก ลักษณะภูมิอากาศ เช่นนี้ทำให้มีด้วยกัน 3 ฤดู
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ เดือนมีนาคม-เมษายน ร้อนมากที่สุดในเดือนเมษายน อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดประมาณ 28 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายน ประมาณ 33 องศาเซลเซียส
ฤดู ฝน เริ่ มตั้ งแต่ เดื อนพฤษภาคม - ตุ ลาคม ตกมากในเดื อนสิ งหาคม อุ ณหภู มิ เฉลี่ ยต่ ำสุ ดประมาณ 19 องศาเซลเซี ยส
อุณหภูมิสูงสุดในเดือนพฤษภาคม ประมาณ 29 องศาเซลเซียส
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ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ อุณหภูมิต่ำสุดในเดือน ธันวาคม ประมาณ 13 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ
สูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์ ประมาณ 25 องศาเซลเซียส
แหล่งน้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติทั้ง 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลรวมไทยพัฒนามีฝนตกชุมในฤดูฝน และมีแหล่งน้ำผุด ได้แก่
บ้านห้วยน้ำเย็น บ้านรวมไทยสามัคคี บ้านคีรีน้อย บ้าน
พะดี บ้านทหารผ่านศึก และตำบลคีรีราษฎร์มีแหล่งน้ำ
ธรรมชาติ ดั งนี้ ห้ วยอุ้ มเปี้ ยม ห้ วยแม่ ละเมา น้ ำ ตกป่ า
หวาย และแหล่งน้ำที่สร้างขึ้นและใช้การได้ เช่น ฝาย 8
แห่ง บ่อบาดาล 13 แห่ง ประปาภูเขา 26 แห่ง ประปา
หมู่บ้าน 5 แห่ง

สภาพเศรษฐกิจ สังคมชุมชน สิ่งแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐาน
สภาพเศรษฐกิจ ประชาชนส่วนใหญ่ คือร้อยละ 95 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ส่วนที่เหลือประกอบอาชีพอื่นๆ
เช่น รับจ้าง งานหัตถกรรม ค้าขาย และรับราชการ ทั้งนี้การทำการเกษตรส่วนใหญ่ เป็นการปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงการค้า
จำนวนมากโดยการส่งเสริมของภาคธุรกิจเอกชน พืชหลักที่ปลู ก พริก มันฝรั่ง ข้าวโพดอาหารสั ตว์ มันสำปะหลั ง ดอก
กุหลาบ ผักกาดขาวปลี ดอกดาวเรือง และกะหล่ำปลี ทำให้เกษตรกรมีปัญหารายได้ไม่แน่นอน ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ
และมีหนี้สิน และยังมีการใช้สารกำจัดวัชพืช และปุ๋ยเคมีจำนวนมาก โดยมีพ่อค้าคนลงทุนปัจจัยการผลิตให้ก่อน และหักเงิน
คืนเมื่อรับซื้อผลผลิต สำหรับการปลูกไม้ยืนต้นจะมีอะโวคาโดพันธุ์พื้นเมืองอย่างเดียว ส่วนการเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรบางรายมี
การเลี้ยงวัวพันธุ์พื้นเมืองเป็นอาชีพ มีการเลี้ยงไก่ และหมูพันธุ์พื้นเมือง เพื่อบริโภคในครัวเรือน และทำพิธีกรรมต่างๆในทุก
ครอบครัว และมีอาชีพนอกภาคเกษตรในเวลาว่างบ้าง เช่น รับจ้างปักผ้า ทำไม้กวาดดอกหญ้า
ปั ญหา อาชีพหลั กคือทำการเกษตร ได้แก่ ปลูกพืชเศรษฐกิจแบบมีพันธสั ญญาโดยการส่ งเสริมของภาคธุรกิจ
เอกชน ได้แก่ มะเขือเทศ พริก มันฝรั่ง ข้าวโพดอาหารสัตว์ มันสำปะหลัง ดอกกุหลาบ ผักกาดขาวปลี ดอกดาวเรือง และ
กะหล่ำปลี มีการใช้สารเคมีสูงส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกร เนื่องจากเกษตรกรขาดความรู้และความเข้าใจในการ
ปลูกและการดูแลรักษาพืช รวมถึงขาดเทคนิควิธีการในการจัดการโรคและแมลงศัตรูพืช รายได้ไม่แน่นอน ผลผลิตต่ำ ต้นทุน
การผลิตสูง และขาดการรวมกลุ่มภายในชุมชนเพื่อการจำหน่ายสินค้าการเกษตร
แหล่งน้ำทางการเกษตรและพื้นที่
ทำกินไม่เพียงพอต่อครัวเรือน
ความต้องการ พัฒนาอาชีพและสร้างรายได้จากพืชเดิม และพืชใหม่ตามศักยภาพของพื้นที่ ในความรู้การปลูกพืช
การใช้สารเคมีที่ถูกต้อง การลดการใช้สารเคมี การปลูกไม้ผลเมืองหนาวเพื่อเพิ่มรายได้ และสนับสนุนจัดทำระบบการอนุรักษ์
ดินและน้ำ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้พึ่งพาปัจจัย
จากภายนอกให้น้อยลง ส่งเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตรเพื่อเสริมรายได้ให้กับครัวเรือน ให้ความรู้การปรับปรุงคุณภาพของ
ผลผลิต เพิ่มความรู้ในการปลูกพืชแบบใช้พื้นที่น้อยและประหยัดน้ำ ส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นสถาบันเกษตรกรและช่องทาง
การตลาดในการกระจายผลผลิต เพื่อเป็นกลไกในการรับรองผลผลิตในระดับชุมชน และขยายไปตลาดนอกชุมชนระยะต่อไป
ปัจจุบันโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระได้พัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนโดยการส่งเสริม
อาชีพทางเลือกเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร โดยประกอบด้วย ส่งเสริมการปลูกพืชผักในโรงเรือน ได้แก่ พริกหวาน มะเขือ
เทศโทมัส ผักนอกโรงเรือนแตงกวาญี่ปุ่น ฟักทองญี่ปุ่น บีทรูท พริกซุปเปอร์ฮอต เพื่อจำหน่ายตลาดชุมชน/ตลาดข้อตกลง
สนับสนุนการเพิ่มผลผลิตพืชไร่ (เฮมพ์) ส่งเสริมปลูกไม้ผลที่มีความเหมาะสม กับสภาพพื้นที่ ได้แก่ เสาวรสหวานพันธุ์ไทนุง
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อะโวคาโดพันธุ์แฮสต์ บัคคาเนีย ปีเตอร์สัน และปลูกพลับพันธุ์พี 2 พันธุ์ฟูยู ทดแทนการปลูกพืชไร่ ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์
สุกร เพื่อสร้างรายได้เสริม และเพื่อการบริโภค
ประชาชน มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีต่ำสุด 20,430.01 บาท สูงสุด 103,562.45 บาท และ รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อ
ปีต่ำสุด 102,150.05 บาท รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อปีสูงสุด 329,598.55 บาท
รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีและรายได้ต่อครัวเรือนต่อปี
รายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ คน ร า ย ไ ด้ เ ฉ ลี่ ย ต่ อ
หมู่ที่ หมู่บ้าน
ตำบล
ต่อปี(บาท)
ครัวเรือนต่อปี(บาท)
1
คีรีราษฎร์
20,430.01
102,150.05
บ้านอุ้มเปี้ยม
2
คีรีราษฎร์
31,731.92
158,655.6
บ้านแม่ละเมา
3
คีรีราษฎร์
25,217.90
126,089.5
บ้านป่าหวาย
4
คีรีราษฎร์
24,687.06
123,435.3
บ้านป่าคา
5
คีรีราษฎร์
42,485.80
212,429
บ้านร่มเกล้าสหมิตร
6
คีรีราษฎร์
41,179.37
205,896.85
บ้านป่าคาใหม่
7
คีรีราษฎร์
30,337.20
151,686
บ้านป่าคาเก่า
8
คีรีราษฎร์
29,697.65
148,488.25
บ้านชิบาโบ
9
คีรีราษฎร์
65,919.71
329,598.55
บ้านใหม่คีรีราษฎร์
10 บ้านใหม่ยอดคีรี
คีรีราษฎร์
21,982.30
109,911.5
11 บ้านใหม่ดินแดง
คีรีราษฎร์
32,629.20
163,146
12 บ้านห้วยไผ่
คีรีราษฎร์
26,214.08
131,070.4
13 บ้านร่มเกล้าเจริญสุข
คีรีราษฎร์
42,485.80
212,429
1
รวมไทยพัฒนา
33,487.25
152,744
บ้านคีรีน้อย
2
บ้านพะดี
รวมไทยพัฒนา
43,053.30
218,948
3
บ้านรวมไทยพัฒนา7
รวมไทยพัฒนา
45,562.45
205,984
4
บ้านทหารผ่านศึก
รวมไทยพัฒนา
33,562.20
169,304
5
บ้านเก้ารวมไทย
รวมไทยพัฒนา
36,812.71
194,530
6
บ้านรวมไทยพัฒนา8
รวมไทยพัฒนา
55,800.65
176,618
7
บ้านห้วยน้ำเย็น
รวมไทยพัฒนา
41,795.50
224,599
8
บ้านเจริญมิตร
รวมไทยพัฒนา
41,688.50
160,962
9
บ้านรวมไทยสามัคคี
รวมไทยพัฒนา
37,799.20
196,862
10 บ้านรวมไทยพัฒนา1
รวมไทยพัฒนา
39,754.38
169,769
11 บ้านเสริมสุข
รวมไทยพัฒนา
37,638.05
179,244
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สังคมชุมชน กลุ่มบ้านในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระ ทั้ง 24 กลุ่มบ้าน มีประชากร
จำนวน 4,660 ครัวเรือน จำนวน 24,481 คน ประกอบด้วย เผ่า คือ จีนฮ้อ,ม้ง,มุเซอ,ลีซอ,กะเหรี่ยง และไทยพื้นราบ โดย
ส่วนใหญ่คือ ร้อยละ 27.65 มีอายุระหว่าง 25-50 ปี ด้านสาธารณสุขประชาชนใช้บริการจากสถานีอนามัยประจำตำบล
จำนวน 6 แห่ง อยู่ในตำบลคีรีราษฎร์จำนวน 4 แห่ง ตำบลรวมไทย 2 แห่ง และสถานบริการสาธารณสุข จำนวน 2 แห่งใน
ตำบลคีรีราษฎร์ ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีป้อมยามตำรวจจำนวน 3 แห่ง ป้อมยาม อส. จ ำ น ว น 1
แห่ง ป้อม อพปร. จำนวน 1 แห่ ง ในตำบลคีรีราษฎร์ ส่วนในเขตตำบลรวมไทยพัฒ นา ไม่มีสถานีตำรวจหรือตู้ยามใน
ตำบล สถานศึกษาในตำบลคีรีราษฎร์มีโรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 6 แห่ง โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 5
แห่ง
ปัญหา ชุมชนมีปัญหาขาดการรวมกลุ่ม ปัญหาด้านสุขอนามัยพื้นฐานที่เกิดจากการใช้ของสารเคมีที่ไม่ถูกต้อง การ
บริโภคอาหารและน้ำดื่มที่ไม่สะอาด ปัญหาเรื่องยาเสพติด เกษตรกรส่วนใหญ่มีรายจ่ายมากกว่ารายรับ ซึ่งมีหนี้สินมาจาก
พ่อค้าคนกลางที่ออกต้นทุนให้ก่อน เกษตรกรขาดอำนาจการต่อรองในขายผลผลิต การมาแทรกแซงราคาผลผลิตเกษตรของ
พ่อค้าคนกลาง พื้นที่ห่างไกลขาดการสนับสนุนและพัฒนาระบบการศึกษาให้มีคุณภาพ
ความต้องการ ชุมชนต้องการการสนับสนุนการรวมกลุ่มเป็นสถาบันเกษตรกร (กลุ่มสหกรณ์ ,วิสาหกิจชุมชน) เพื่อ
แก้ปั ญหาการแทรกแซงราคาผลผลิตจากพ่อค้าคนกลาง การลดภาระหนี้สินของสมาชิก อำนาจในการต่อรองราคาสินค้า
เกษตร รวมทั้งการพัฒนาระบบการศึกษาให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลระดับเด็กเล็ กก่อนวัยเรี ยน ให้ ความรู้
เกี่ยวกับการคุมกำเนิด การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของคนในครัวเรือนที่ถูกต้อง และชุมชนเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน โดยการเสริมสร้างระบบให้ชุมชนมีการติดตามควบคุมการใช้สารเคมีให้ถูกต้อง และลดปริมาณการใช้ให้น้อยลง และมี
การวางแผนครอบครัว โดยมีกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการปฏิบัติ เพื่อลดค่าใช้จ่ายลง มีแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพที่เป็นระบบ
และยุติธรรม ส่งเสริมให้เกษตรกรตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งภายใน
ชุมชนและสนับสนุนให้เยาวชนมีกิจกรรมเพื่อเพิ่มรายได้
ปัจจุบันโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระได้พัฒนางานด้านสังคมและชุมชน ให้แก่ประชาชนใน
พื้นที่ 2 พื้นที่ ได้แก่ บ้านหมู่ที่ 2 บ้านแม่ละเมาและหมู่ที่10 บ้านใหม่ยอดคีรี ตำบลคีรีราษฎร์ โดยการสนับสนุนการทำแผน
ชุมชน และการขับเคลื่อนการ นำไปใช้ประโยชน์ 4 กิจกรรม คือ 1) ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มไม้ผล กลุ่มปลูกผัก
2) การจัดตั้งกลุ่มและกองทุนเพื่อให้เกษตรกรบริหารจัดการตนเองได้ กลุ่มสหกรณ์มีสมาชิก 51 คน 3) การพัฒนาตลาด
ผลผลิตในชุมชน 4) การพัฒนาหมู่บ้านสะอาดชุมชนเข้มแข็ง และ 5) สนับสนุนกิจกรรมวัฒนธรรมชุมชนและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นรวมถึงงานบูรณาการในพื้นที่
สิ่งแวดล้อม พื้นที่ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงพบพระ มีการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขต
ป่าสงวนแห่ งชาติ และอุทยานน้ ำตกพาเจริญ สภาพพื้นที่โดยทั่ วไป ประกอบด้วยป่าไม้ และเทือกเขาสู ง สลั บซับซ้อน
ประกอบด้วยภูเขาสูง ประมาณร้อยละ 80 ของพื้นที่ปกคลุม ด้วยป่าโป่ง ป่าดงดิบ แหล่งน้ำสำคัญ ภูมิอากาศเป็นแบบ
มรสุมเขตร้อนฝนตกชุกเกือบทั้งปี คือตลอดช่วง 8 - 9 เดือน โดยเฉพาะในเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม เป็นช่วงที่ฝนตกชุก
มาก อุณหภูมิเฉลี่ยสุดประมาณ 19-33 องศาเซลเซียส ป่าไม้โดยทั่วไปถูกทำลายโดยการถางป่าเพื่อทำไร่หมุนเวียน ใช้ใน
การปลูกข้าวไร่และปลูกมะเขือเทศ พริกแดง กะหล่ำปลี มีการใช้สารกำจัดโรคแมลง กำจัดวัชพืช และปุ๋ยเคมี เพิ่มขึ้นจำนวน
มาก
ปัญหา พื้นที่ป่าถูกบุกรุกเนื่องจากพื้นการเกษตรไม่เพียงพอ ขาดน้ำเพื่อใช้ทางการเกษตร มีแหล่งน้ำเดิม แต่ไม่มีการ
บริหารจัดการน้ำที่ดีทำให้แหล่งน้ำไม่ได้เกิดการใช้ประโยชน์กับคนในชุมชน ขาดแหล่งน้ำใหม่และระบบการกระจายน้ำเพื่อ
การเกษตร เนื่องจากพื้นที่การทำการเกษตรส่วนใหญ่ต้องอาศัยน้ำฝน ระบบการกระจายน้ำไปยังแปลงเกษตรยังไม่ทั่วถึง ใน
การผลิตจึงต้องใช้การลงทุนสูงในขณะที่ได้ผลผลิตตอบแทนต่อหน่วยพื้นที่น้อย ดินเสื่อมคุณภาพ เนื่องจากขาดการปรับปรุง
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บำรุงดิน มีการใช้สารเคมีเพื่อการเกษตรมากส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชากรและสภาพแวดล้อม สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่
ทำการเกษตรขาดไม้ยืนต้นหรือไม้ผลที่สามารถสร้างรายได้
ส่วนในด้านเส้นทางคมนาคม บางพื้นที่เป็ นถนนลูกรังที่ลาดเชิงเขาสลับคอนกรีตบางช่วง จึงมีปัญหาถูกน้ำกัดเซาะจนพัง
เสียหาย การขนย้ายผลผลิตจึงทำได้อย่างลำบาก ส่วนในฤดูแล้งจะเกิดปัญหาในเรื่องของฝุ่นละอองจากรถที่สัญจรไปมา
ความต้องการ ต้องการให้มีการประชุมทำข้อตกลงใหม่ในการใช้น้ำทางการเกษตรของอ่างน้ำในหมู่บ้าน และก่อสร้างอ่างกัก
เก็บน้ำและระบบกระจายน้ำเพิ่มเติมในแต่ละกลุ่มบ้าน รวมถึงมีการจัดวางระบบการกระจายน้ำไปยังแปลงเกษตรอย่างทั่วถึง
เพื่อที่จะสามารถทำการเกษตรนอกฤดูได้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น ในแปลงของเกษตรกร ลดการปลู ก
เชิงเดี่ยว เพิ่มการปลูกพืชในระบบแบบผสมผสาน และการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมีในการทำการเกษตร เพื่อ
สามารถลดต้นทุนการผลิต มีความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ สร้างความรู้ความเข้าใจในการแยกพื้นที่การเกษตรออก
จากพื้นป่า สนับสนุนการจัดทำแผนที่ดินรายแปลง แยกพื้นที่การเกษตรออกจากพื้นที่ป่า เน้นการปลูกป่าชาวบ้าน ป่าใช้สอย
ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง การปลูกหญ้าแฝก การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ เน้นการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ
ปัจจุบันโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระได้พัฒนางานด้านสิ่งแวดล้อม ให้แก่ประชาชนในพื้นที่
ดังนี้ การจัดทำขอบเขตที่ดินรายแปลง และการบริหารจัดการพื้นที่ตามแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยกระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชนจำนวน 2 กลุ่มบ้าน ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้าน ได้แก่ ไผ่ จันทองเทศ จำนวน 22 ไร่ สนับสนุนการปลูก
หญ้าแฝกจำนวน 20,000 กล้า และ กิจกรรมรณรงค์ลดใช้สารเคมี

โครงสร้างพื้นฐาน
เส้น ทางคมนาคม ตำบลคีรีราษฎร์ มีถนนราดยาง ถนนคอนกรีต และถนนลูกรัง ส่ ว นใหญ่ มีทุ ก
หมู่บ้าน แต่ยังมีบางบริเวณที่ยังไม่มีการราดยางหรือเทปูนซีเมนต์ มีถนนลาดยาง คอนกรีต ถนนลูกรัง มีถนนลาดยางเชื่อม
ตำบล และหมู่ บ้ าน จำนวน 23 หมู่ บ้ าน ส่ ว นอี ก ๑
หมู่บ้านที่ยังไม่มีทางลาดยางเข้าหมู่บ้าน คือ บ้านแม่ละ
เมา หมู่ ที่ ๒ ตำบลคี รี ร าษฎร์ (ปี ๒๕๕๗ ได้ รั บ
งบประมาณจากแผนยุทธศาสตร์จังหวัด ดำเนินการลาด
ยางแล้ว ๙๐๐ เมตร) ถนนดินลูกรังเชื่อมหมู่บ้านต่างๆ
และทางเข้ าพื้ น ที่ การเกษตรซึ่ งจะใช้ สั ญ จรไปมา ได้
เฉพาะฤดูหนาว และฤดูร้อนเท่านั้น
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ถนน มีถนนลาดยาง คอนกรีต ถนนลูกรัง มีถนนลาดยางเชื่อมตำบล และหมู่บ้าน จำนวน 23 หมู่บ้าน
ส่ วนอี ก ๑ หมู่ บ้ านที่ ยั งไม่ มี ทางลาดยางเข้ าหมู่ บ้ าน คื อ บ้ านแม่ ละเมา หมู่ ที่ ๒ ตำบลคี รีราษฎร์ (ปี ๒๕๕๗ ได้ รั บ
งบประมาณจากแผนยุทธศาสตร์จังหวัด ดำเนินการลาดยางแล้ว ๙๐๐ เมตร) ถนนดินลูกรังเชื่อมหมู่บ้านต่างๆ และทางเข้า
พื้นที่การเกษตรซึ่งจะใช้สัญจรไปมา ได้เฉพาะฤดูหนาว และฤดูร้อนเท่านั้น
ไฟฟ้า ไฟฟ้า ทุกหลังคาเรือนมีไฟฟ้าใช้ ยกเว้นหมู่ที่ 2 บ้านแม่ละเมา ตำบลคีรีราษฎร์ ที่ไม่มีไฟฟ้าสายส่ง
ใช้ แต่เป็นเพียงไฟฟ้าพลังงานโซลาเซลล์
โทรศั พ ท์ โทรศั พท์ มี โทรศั พท์ สาธารณะใช้ ในหมู่ บ้ านและส่ วนมากจะมี โทรศั พท์ มื อถื อใช้ เกื อบทุ ก
ครัวเรือน ทั้งระบบ AIS DTAC True move ยกเว้นหมู่ที่ 2 บ้านแม่ละเมา ตำบลคีรีราษฎร์
ประชากร ในพื้นที่การดำเนินงานของโครงการฯ พบพระ
กลุ่มบ้านบ้าน

หมู่ที่

บ้านอุ้มเปี้ยม
บ้านแม่ละเมา
บ้านป่าหวาย
บ้านป่าคา
บ้านร่มเกล้าสหมิตร
บ้านป่าคาใหม่
บ้านป่าคาเก่า
บ้านชิบาโบ
บ้านใหม่คีรีราษฎร์
บ้านใหม่ยอดคีรี
บ้านใหม่ดินแดง
บ้านห้วยไผ่
บ้านร่มเกล้าเจริญสุข
บ้านคีรีน้อย
บ้านพะดี
บ้านรวมไทยพัฒนา7
บ้านทหารผ่านศึก
บ้านเก้ารวมไทย
บ้านรวมไทยพัฒนา8
บ้านห้วยน้ำเย็น
บ้านเจริญมิตร
บ้านรวมไทยสามัคคี
บ้านรวมไทยพัฒนา1
บ้านเสริมสุข

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
รวม

ชนเผ่า

ตำบล

ครัวเรือน

ประชากร

ม้ง
ม้ง
ม้ง
ม้ง,
จีนฮ้อ,ม้ง,มุเซอ,ลีซอ
ม้ง
ม้ง
ม้ง
ม้ง,ไทยพื้นราบ
ม้ง
ม้ง
ม้ง
ม้ง
ม้ง
กะเหรี่ยง,ลีซอ
ม้ง
ม้ง,ไทยพื้นราบ
ม้ง
ม้ง
ม้ง
ม้ง
ม้ง
ม้ง
ม้ง

คีรีราษฎร์
คีรีราษฎร์
คีรีราษฎร์
คีรีราษฎร์
คีรีราษฎร์
คีรีราษฎร์
คีรีราษฎร์
คีรีราษฎร์
คีรีราษฎร์
คีรีราษฎร์
คีรีราษฎร์
คีรีราษฎร์
คีรีราษฎร์
รวมไทยพัฒนา
รวมไทยพัฒนา
รวมไทยพัฒนา
รวมไทยพัฒนา
รวมไทยพัฒนา
รวมไทยพัฒนา
รวมไทยพัฒนา
รวมไทยพัฒนา
รวมไทยพัฒนา
รวมไทยพัฒนา
รวมไทยพัฒนา
2

701
560
395
487
1,194
366
183
212
365
154
214
133
377
289
248
119
114
236
134
234
208
268
261
391
4,660

2,303
715
922
1,861
3,042
1,824
1,017
1,419
1,755
963
1,549
922
1,597
1,315
617
322
360
1,564
368
1,373
962
1,723
1,573
2,344
24,481
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สถานศึกษา ในตำบลคีรีราษฎร์มโี รงเรียนประถมศึกษาจำนวน 6 แห่ง โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 5
แห่ง และอยากให้มีการพัฒนาระบบการศึกษาให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลระดับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน

การสาธารณสุข ด้านสาธารณสุขประชาชนใช้บริการจากสถานีอนามัยประจำตำบล จำนวน 6 แห่ง อยู่
ในตำบลคีรีราษฎร์จำนวน 4 แห่ง ตำบลรวมไทย 2 แห่ง และสถานบริการสาธารณสุข จำนวน 2 แห่งในตำบลคีรีราษฎร์
อยากให้ความรู้เกี่ยวกับการคุมกำเนิด การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของคนในครัวเรือนที่ถูกต้อง
การถือครองที่ดิน วันที่ 7 มิ.ย. 2537 โครงการจัดที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกินคีรีราษฎร์ อำเภอพบ
พระ (จคพ.) พื้นที่รองรับการอพยพที่ขอขยายเพิ่มเติมจาก. โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ อำเภอพบพระ(พพพ.) พื้นที่
ประมาณ29,200 ไร่ จำนวน 527 ครอบครัว 2,608 คน ในหมู่บ้านรวมไทยพัฒนาที่ 15-19 (ดำเนินการปี 25352538 มีกำหนดระยะเวลา 30 ปี)
การรวมกลุ่มของเกษตรกรในพื้นที่ดำเนินงานโครงการฯ พบพระ
ชื่อกลุ่ม
หมู่ที่
กิจกรรม
กลุ่มปักผ้าทอผ้าไยกัญชงบ้านป่าคา
4
ปักผ้า ทอผ้า ใยกัญชง
กลุ่มข้าวใหม่ – เหล้าข้าวโพด บ้านป่าคา
4
ผลิตข้าวโพด
กลุ่มเย็บผ้าร่มเกล้า สหมิตร
5
รับตัดเสื้อผ้าทุกชนิด
กลุ่มแม่บ้านป่าหวายสัมพันธ์
3
ปักผ้า
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วยไผ่
12
ทอผ้า/ปักผ้า
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านป่าคาเก่า
7
ปักผ้า ทอผ้า ผักปลอดฯ
กลุ่มแม่บ้าน
5
มันฝรั่งทอดกรอบ
กลุ่มโคคีรีราษฎร์
7
เลี้ยงโคขุนและแม่พันธุ์
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชิบาโบ
8
ปักผ้า/ทอผ้า
กลุ่มแม่บ้าน บ้านใหม่ยอดคีรี
10
ปักผ้า/ทอผ้าไยกัญชง
กลุ่มปลูกพืชไร่-พืชผักคีรีราษฎร์
9
ปลูกพืชไร่/พืชผัก
กลุ่มเลี้ยงวัวชน บ้านป่าคาใหม่
6
เลี้ยงวัวชนเพื่อจำหน่าย
กลุ่มโคเอื้ออาทรคีรีราษฎร์
6
โคแม่พันธุ์/โคขุน/ทำปุ๋ยหมัก
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กลุ่มสตรีปักผ้าเครือข่าย อิ้วเมี่ยน
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเหล้าข้าวโพด
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเสื้อปักชาวเขา
กลุ่มสตรีบ้านใหม่คีรีราษฎร์
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพริกบ้านห้วยไผ่

5
2
5
9
12

ผ้าปัก/ปลอกหมอน/กระเป๋า
สุรากลั่นชุมชน
เสื้อปักชาวเขา
เสื้อผ้าสำเร็จรูป ข้าวเกรียบ
ปลูกพริก

ผลผลิตทางการเกษตร ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, มันสำปะหลัง, ข้าวมันฝรั่ง, พริก, กะหล่ำปลี, ผักกาดขาวปลี, มะเขือ
ยาว, ฟักทอง, หอมแดง, แตงกวา, มะเขือเทศ กล้วยหอมทองกล้วยน้ำว้า

แหล่งท่องเที่ยว น้ำตกป่าหวาย ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านป่าหวาย หมู่ที่ 3 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก ดอยภูเขาสูง มีประเพณีเป็นเอกลักษณ์ และวัฒนธรรมดั้งเดิมเป็นของตนเอง อันสวยงามเป็นหลังคาโลก
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ผู้ปฏิบัติงาน
นายเดชพล กล่อมจอหอ
นางสาวพัฒนา ส่องแสง
นายเฉลิม สถิตอนันต์

ผู้จัดการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่มลุ่มน้ำสาละวิน
หัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระ
เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระ

