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ข้อมูลพื้นฐานโครงการพัฒนาพื้นทีสู่งแบบโครงการหลวงวาวี 
ต าบลวาวี อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 

 
ประวัติความเป็นมา 

หลังสิ้นสุดโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงไทยเยอรมัน ประมาณเมื่อปี พ.ศ. 2539  พ้ืนที่ต าบลวาวียังคงมีปัญหา
หลงเหลือที่ต้องด าเนินการต่อเนื่องทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม จากการเข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง 
ทิศทางและการปฏิบัติงานวิจัยและ
พัฒนาที่สูง ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพ้ืนที่สูง ส านักงานป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดภาค 5 
ไ ด้ เ ส น อ ห นั ง สื อ ที่  ย ธ . 1113 
( ส ป พ ) / 4098 ล ง วั น ที่  19 
กันยายน 2549 ขอโครงการหลวง
เข้ า ด า เ นิ นการ พัฒนา พ้ืนที่ สู ง 
จ านวน  25 หมู่บ้าน ในต าบลวาวี 
อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ซึ่ง
หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี องค์ประธาน
มูลนิธิโครงการหลวงทรงมอบหมาย
ให้สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง
เขา้ด าเนินการภายใต้ชื่อ “โครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี” ซึ่งในช่วงแรกของการด าเนินงานโครงการได้เน้นการพัฒนาในบ้านหลัก จ านวน 3 
หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านดอยช้าง หมู่ที่  3 บ้านดอยล้าน หมู่ที่ 4  และบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่  25 

 
สภาพโดยทั่วไป 
 ขนาดและที่ตั้ง 

 มีพ้ืนที่รับผิดชอบครอบคลุม  
25  หมู่บ้าน อยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอ
แม่สรวย ประมาณ 15  กิโลเมตร  มี
อาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดกับเขต
พ้ืนที่ต าบลห้วยชมภู อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย 

ทิศใต้  ติดกับเขตพ้ืนที่
ต าบลป่าแดด และ ต าบลแม่สรวย อ าเภอ
แม่สรวย จังหวัดเชียงราย 

ทิศตะวันออก  ติดกับเขตพ้ืนที่ต าบลโป่งแพร่ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 
ทิศตะวันตก  ติดกับเขตพ้ืนที่ต าบลบ้านหลวง อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
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ลักษณะภูมิประเทศ 
  พ้ืนที่ต าบลวาวีส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงชันสลับกับป่าดงดิบ บางส่วนเป็นที่ราบเชิงเขา เป็นบางส่วนมีระดับ
ความสูง 523 – 1,324 เมตร จากระดับน้ าทะเล
ปานกลาง 

ลักษณะดิน 
  พ้ืนที่ ต าบลวาวีมีลักษณะ พ้ืนดิน
ส่วนมากเป็นดินร่วนมีความอุดมสมบูรณ์ 
 
 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 พ้ืนที่ต าบลวาวีส่วนใหญ่ใช้พ้ืนที่เพ่ือ
ท าการเกษตรกรรม  ปลูกพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ชา 
กาแฟ ลิ้นจี่ มะคาเดเมีย ถั่ว และข้าวโพด 
 

 การถือครองที่ดิน 
 พ้ืนที่ต าบลวาวีการถือครองที่ดินท า

กินและที่อยู่อาศัยของราษฎรยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ 
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ลักษณะภูมิอากาศ 
พ้ืนที่ต าบลวาวีมีอุณหภูมิฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์–พฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 27 องศา

เซลเซียส มีลักษณะร้อนชื้น 
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน–กันยายน อุณหภูมิเฉลี่ย 

22 องศาเซลเซียส มีลักษณะฝนตกชุก ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน
ตุลาคม–มกราคม อุณหภูมิเฉลี่ย 8 องศาเซลเซียส มีลักษณะ หนาวจัด 

 
 
 
 
 

 

แหล่งน้ าที่ส าคัญของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ
หลวงวาว ี
  แหล่งน้ าธรรมชาติ 

แหล่งน้ าธรรมชาติที่ส าคัญเกิดจากล าห้วยในพ้ืนที่
ทางทิศเหนือ ได้แก่  ล าห้วยวาวี  ทางทิศใต้  คือ  ล าห้วยน้ าริน  ทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ คือ ล าห้วยเลาจ๋าว  ซึ่งไหลลงมารวมกัน  แล้วไหล
ลงสู่ล าน้ าแม่สรวย  ซึ่งเป็นล าน้ าสายหลัก มีระยะทางประมาณ  50  
กม. 

 
 
 
 

 
ป่าไม้ 

พ้ืนที่ป่าโดยรอบของบ้านดอยช้าง  บ้านดอยล้าน  และ
บ้านใหม่พัฒนา เป็นแหล่งต้นน้ า 

 

 

 

 



166 
 
 การคมนาคม 

ปัจจุบันมีเส้นทางคมนาคม  3  เส้นทาง  ได้แก่ 
 1. ระยะทางจากจังหวัดเชียงรายถึงทางแยกเข้าอ าเภอแม่สรวย  ตามทางหลวงหมายเลข 1  ระยะทาง  21  
กิโลเมตร   

2. เส้นทางการคมนาคมทางหลวงหมายเลข 118 อ าเภอแม่สรวย–จังหวัดเชียงใหม่ แยกจากทางหลวงหมายเลข 
1 ถึง อ าเภอแม่สรวย ระยะทาง  27  กิโลเมตร และจากอ าเภอแม่สรวย
ถึ ง จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ใ ห ม่  
ระยะทาง  122  กิโลเมตร   

3 .  ท า ง ห ล ว ง
ชนบท (รพช.) จากอ าเภอ
แม่สรวย – องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวาวี   ระยะทาง
ประมาณ 25 กิโลเมตร
เป็นเส้นทางคมนาคมหลัก  
ได้ลาดยางไปแล้ว จาก แยกบ้านตีนดอย  NC 583750  ผ่านบ้านทุ่งพร้าว –บ้านห้วยมะซาง – บ้านห้วยไคร้ – บ้าน
ห้วยน้ าเย็น – บ้านย่าน า – บ้านโป่งกลางน้ า – บ้านวาวี – บ้านเล่าลี ระยะทาง  55 กิโลเมตร ลักษณะเป็นถนนลาดยาง
กว้างประมาณ  6  เมตร   

ส าหรับทางเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านบางพ้ืนที่ในต าบล
วาวี  สภาพถนนยังเป็นดินลูกรัง บางเส้นทางไม่สามารถใช้สัญจร
ได้ในฤดูฝน ระยะเวลาในการเดินทางจากสถาบันวิจัยและพัฒนา
พ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) ถึงโครงการ พัฒนาพ้ืนที่สูงแบบ
โครงการหลวงวาวี 3 ชั่วโมง (ระยะทาง 170 กิโลเมตร) 

 
 โครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. การบริการไฟฟ้าในต าบลวาวี  มีไฟฟ้าใช้  จ านวน  
18  หมู่บ้าน  ยังไม่มีไฟฟ้าใช้จ านวน  7  หมู่บ้าน และในหย่อมบ้านบริวารประมาณ  32  หมู่บ้าน    

2. ระบบน้ าประปาชนบท (ประปาภูเขา) ใช้ในการอุปโภคบริโภค ซึ่งได้จากแหล่งน้ าตามธรรมชาติทุกหมู่บ้าน 
3. โทรศัพท์สาธารณะใช้ในหมู่บ้าน 
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สภาพทางเศรษฐกิจและสงัคม 
ประชากร 

บ้าน หมู่ที่ จ านวน
ครัวเรือน 

จ านวน
ประชากร 

วาวี 1 1,183 2,704 
ปางเลามัน 1 - - 
ปางเลาจ่าว 1 - - 
ปางจะเมาะ 1 - - 
ปางกิ่ว 2 354 803 
ปางอ านวย 2 - - 
ดอยช้าง 3 1,092 3,372 
ปางซาง 3 43 179 
ผาแดงลีซอ 3 43 198 
ดอยล้าน 4 256 706 
ห้วยมะซาง 5 481 1,194 
ห้วยขี้เหล็กใหม ่ 6 340 965 
ทุ่งพร้าวมูเซอ 7 379 1,163 
ผาแดงลาหู่ 7 - - 
ทุ่งพร้าวกะเหรี่ยง 8 171 457 
ห้วยขี้เหล็กเก่า 9 178 523 
แสนเจริญเก่า 10 326 1,009 
แสนเจริญใหม่ 10 - - 
ห้วยน้ าเย็น 10 187 717 
โป่งกลางน้ า 11 469 1,777 
ห้วยหกเก่า 12 - - 
ห้วยหกใหม ่ 12 - - 
นากาด 12 - - 
แม่โมงกะเหรี่ยง 12 - - 
ปางลีหวู่ 12 - - 
โป่งเย้า 12 - - 
โป่งใหม ่ 12 - - 
โป่งอาข่า 12 - - 
โป่งมูเซอ 12 - - 
ห้วยไคร้ 13 345 1,203 
ห้วยธาตุ 13 336 1,152 
ขุนสรวย 14 191 618 
บ่อแร่ 14 - - 
แม่โมงเย้า 15 88 319 
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บ้าน หมู่ที่ จ านวน
ครัวเรือน 

จ านวน
ประชากร 

แม่โมงเหนือ 15 - - 
แม่โมงกลาง 15 - - 
แม่โมงใต ้ 15 - - 
ย่าน า 16 149 544 
ผาแดงหลวง 17 114 391 
ห้วยกล้า 18 256 585 
จู้จี้ 19 216 717 
เลาลี 20 265 990 
เล่าลิ้ว-ยาฟูก่อ 20 - - 
เลาแคะ 20 - - 
เลาลู่ 20 - - 
เลายาง 20 - - 
ห้วยน้ าอุ่น 21 121 589 
มังกาล่า 22 101 414 
สวนใต้ 22 - - 
ปางแม่นางทรวง 22 - - 
ปางมะโอ 22 - - 
ปางกุเส็ง 23 114 400 
ปางเกาเชียง 23 - - 
ปางจะเรอ 23 - - 
ปางชันโจ 23 - - 
ปางกลาง 24 109 461 
ใหม่พัฒนา 25 109 461 

หมู่บ้านในพื้นที่ t&v    
ห้วยน้ ากืน 19 52 320 
ป่าซ้อแสนพงษ์ 6 73 371 
แม่ปูนน้อยกะเหรี่ยง 11 38 149 
ป่าคา 11 - - 
ห้วยไร ่ 11 - - 
ห้วยงู 11 - - 
หนองเขียว 10 37 148 
แม่ฉางข้าว 10 45 225 
ห้วยโต้ง 10 35 140 
ป่าคา 10 43 251 
ปางกลาง 4 33 108 
ปางต้นผึ้ง 5 67 219 
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บ้าน หมู่ที่ จ านวน
ครัวเรือน 

จ านวน
ประชากร 

ปางอาณาเขต 6 25 74 
ปางหลวง 8 145 368 
ปางหลวงบน 8 - - 
ปางหลวงล่าง 8 - - 
ปางน้ าฮ้าย 9 138 358 
ปางชมพู 9 - - 
ปางม่วง 10 71 238 
ห้วยไม้เดื่อ 7 60 320 
    

รวม 8,787 27,900 
 
 

 ผู้น าชุมชน 
 นายสมศักดิ ์ พิสัยเลิศ  ผู้ใหญ่บ้านดอยช้าง 
 นายภาคภูมิ แลเฌอกู่ สมาชิก อบต.วาวี 
 นายชาลี  ศิริค าสุข  สมาชิก อบต.วาวี 
 นายบรรจง แสนย่าง  ผู้ใหญ่บ้านดอยล้าน 
 นายประเสริฐ สถิตธรรมพนา สมาชิก อบต.วาวี 
 นายเฉลิม ตามี ่  สมาชิก อบต.วาวี 
 นายอนันท ์ โซคากุ  ผู้ใหญ่บ้านใหม่พัฒนา 
 นายวิวัตฒน์ โซคากุ  สมาชิก อบต.วาวี 
 นายอาต ีหมื่อแล   สมาชิก อบต.วาวี 
 
 การศึกษา 

พ้ืนที่ต าบลวาวีมีโรงเรียนบ้านดอยช้างท าการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล – ม.3  โรงเรียนบ้านวาวีท าการสอนตั้งแต่
ชั้นอนุบาล – ป.6   โรงเรียนมัธยมวาวีวิทยาคมท าการสอนตั้งแต่ชั้น ม.1 – ม.6  โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านดอย
ล้าน และศูนย์เด็กเล็กท่ีอยู่ในการดูแลของ อบต.วาวี    
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 การสาธารณสุข 

สถานบริการสาธารณสุขที่ให้บริการแก่ชุมชน   มีสถานีอนามัยประจ าต าบล/หมู่บ้าน 5  แห่ง  คือ   บ้านวาวี 
หมู่ที่ 1  บ้านดอยช้าง  หมู่ที่  3   บ้านทุ่งพร้าว  หมู่ที่  7  บ้านห้วยไคร้ หมู่ที่  13  และบ้านโป่งกลางน้ า  หมู่ที่  12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การประกอบอาชีพ 
  อาชีพของชาวบ้านต าบลวาวีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม   ซึ่งพ้ืนที่และพืชที่ท าการเพาะปลูกมีดังนี้  
1. กาแฟอราบิก้า และมะคาเดเมีย ปลูกมากที่บ้านดอยช้าง หมู่ 3 
บ้านดอยล้าน หมู่ 4 บ้านแสนเจริญ หมู่ 10 และบ้านใหม่พัฒนา หมู่ 
25 ทั้งสองชนิด ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล และบริษัท ซีพี  รับซื้อ
ผลผลิต  รวมพ้ืนที่ปลูกประมาณ  5,000 ไร่  เป็นสินค้าหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์  
2. พืชเศรษฐกิจอ่ืน ๆ  เช่น ลิ้นจี่ ข้าวโพด ถั่วต่าง ๆ  มะเขือเทศ จะ
ปลูกท่ัวไปในหมู่บ้าน  และการปลูกเสาวรส องุ่นเป็นต้น 
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 รายได้ 
  ประชากรต าบลวาวีมีรายได้เฉลี่ยของครอบครัว 21,000 บาท/ครอบครัว/ปี (ข้อมูล จปฐ.ปี 2546) 
ซึ่งรายได้ของประชากรสามารถจ าแนกรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีโดยเรียงล าดับจากน้อยไปมาก พ.ศ. 2548 ดังนี้ 
 บ้านดอยช้าง หมู่ที่ 3  24,174 บาท/คน/ปี 
 บ้านดอยล้าน หมู่ที่ 4  22,624 บาท/คน/ปี 
 บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 25  21,693 บาท/คน/ปี 
 
 การถือครองที่ดิน 

พ้ืนที่ต าบลวาวีมกีารถือครองที่ดินท ากินและท่ีอยู่อาศัยของราษฎรยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ 
 
 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

พ้ืนที่ต าบลวาวีส่วนใหญ่ ใช้ พ้ืนที่ เ พ่ือท าการ
เกษตรกรรม ปลูกพืชเศรษฐกิจได้แก่ ชา, กาแฟ, สวนส้ม
สวนลิ้นจี่, มาคาเดเมีย, ถั่ว และข้าวโพด 

 
 แหล่งเงินทุน 

พ้ืนที่ต าบลวาวีมีแหล่งเงินทุน ได้แก่  ธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

การรวมกลุ่มของเกษตรกร 
พ้ืนที่ต าบลวาวีมีการรวมกลุ่มเกษตรกรกันซึ่ง

ประกอบด้วย กลุ่มผู้ปลูกกาแฟ กลุ่มดูแลทรัพยากร และ
กลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูกพืชเชิงอนุรักษ์ 

 
 
ผลผลิตทางการเกษตร 
  ชาพันธุ์อัสสัม ชาอู่หลง และชาชิง ชิง 
  กาแฟ 
  มะคาเดเมีย 
  ลิ้นจี่ 
  ข้าวโพด 
  ถั่วต่าง ๆ 
  มะเขือเทศ 
  ซาโยเต้ 

 แหล่งท่องเที่ยว 
  1. น้ าตก  4  แห่ง ได้แก่ 

 น้ าตกห้วยน้ าอุ่น  หมู่ที่  21  บ.ห้วยน้ าอุ่น 
 น้ าตกโป่งสลัม  หมู่ที่  7  บ.ทุ่งพร้าว 
 น้ าตกสวนใต้  หมู่ที่  15  บ.แม่โมงเย้า 
 น้ าตกขุนสรวย  หมู่ที่  14  บ.ขุนสรวย 

  2. ทิวทัศน์สวยงาม  2  แห่ง 
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  จุดชมวิวและสวนพฤกษชาติดอยช้างที่มีความสูงราว 1,600 ม. จากระดับน้ าทะเล และเป็น
ที่ตั้งสวนผลไม้และไม้ดอกเมืองหนาวของศูนย์วิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตเชียงราย 2  (เกษตรที่สูงวาวีเดิม) และ
ดอยกาดผี บ้านปางกิ่ว หมู่ 2 มีความสูงจากระดับน้ าทะเล 1,500  เมตร 
  3. มีสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น  ได้แก่  การแสดงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชนเผ่าต่างๆ  
เช่น  ชนเผ่าอาข่า เย้า จีน ลีซอ มูเซอ กะเหรี่ยง ไทยใหญ่ ไทยพ้ืนเมือง เป็นต้น 
 
ปัญหา อุปสรรค และศักยภาพของชุมชนต าบลวาวี 
 ปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนาของต าบลวาวี แบ่งเป็น 3 ด้านดังนี้ 
  ด้านเศรษฐกิจ 

  ปัญหา  เกษตรกรต าบลวาวีไม่มีตลาดรองรับผลผลิตไม้ผลเมืองหนาว  ขาดความรู้และทักษะใน
การแปรรูปผลผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางการเกษตร  เส้นทาง การคมนาคมไม่สะดวก  ตลอดจนการใช้สารเคมีในปริมาณที่
มากในการปราบศัตรูพืชซึ่งท าให้รายได้ของเกษตรกรลดลงและมีผลต่อสุขภาพของเกษตรกรอย่างมาก   

  ความต้องการ  เกษตรกรต้องการให้ฝึกอบรมความรู้และทักษะการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร  การปรับปรุงวิธีการปลูกกาแฟให้มีอายุยืนและการผลิตกาแฟโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมการ
แปรรูปผลผลิตไม้เมืองหนาว  รณรงค์การลดการใช้สารเคมี  รวมถึงปรับปรุงเส้นทางคมนาคมสายหลักให้มีความสะดวก   

 
  ด้านสังคม 

  ปัญหา  เกษตรกรต าบลวาวีมีรายจ่ายมากกว่ารายรับ  มีหนี้สินมาก  ซึ่งเกิดจากการลงทุนด้าน
การเกษตรสูงและได้รับผลตอบแทนต่ า  รวมถึงมีภาระค่าใช้จ่ายในการศึกษาบุตร  รวมถึงการแพร่ระบาดของยาเสพติด
เนื่องจากเป็นจังหวัดที่ติดชายแดนและการอพยพย้ายถิ่นของคนต่างด้าว   

  ความต้องการ   ชุมชนแสดงความต้องการที่จะร่วมมือในการลดค่าใช้จ่ายโดยการน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน  โดยกระบวนการกลุ่ม เช่นกลุ่มอาชีพ  กลุ่ม อพปร. กลุ่ม ชรบ.  
การเตรียมความพร้อมของชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยว  รวมทั้งต้องการจัดระบบสวัสดิการต่าง ๆ และการจัดหาแหล่ง
ทุนเพ่ิมเติม  รวมถึงส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเพื่อประโยชน์ของชุมชน  ตลอดจนการสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับเยาวชน 
  ด้านสิ่งแวดล้อมและปัจจัยพื้นฐาน 

  ปัญหา  น้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ และคุณภาพน้ าในการอุปโภคบริโภคไม่มีคุณภาพ 
พ้ืนที่ท ากิน พ้ืนที่ป่า และที่อยู่อาศัยไม่มีการจัดแบ่งเขตที่ชัดเจน  ชุมชนไม่มีเอกสารสิทธิ์ในการถือครองที่ดิน  มีการบุกรุก
ท าลายป่าไม้และป่าต้นน้ าส่งผลให้ปริมาณน้ าลดน้อยลง  และชุมชนยังขาดการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินเชิงอนุรักษ์  
ตลอดจนกระบวนการผลิตกาแฟของผู้ประกอบการและชุมชน ส่วนใหญ่ยังมีการปล่อยน้ าจากการหมักและสีกาแฟลงสู่
แหล่งน้ าโดยตรงท าให้เกิดกลิ่นเหม็นและแหล่งน้ าธรรมชาติเน่าเสีย รวมถึงชุมชนยังขาดการมีส่วนร่วมในการดูแล รักษา 
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   ความต้องการ   ชุมชนต้องการให้รัฐสนับสนุนการจัดหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรและอุปโภคที่
เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน มีการก าหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ชัดเจน  การด าเนินงานตามกฎหมายกับผู้ที่
บุกรุกป่าและฟ้ืนฟูสภาพป่าไม้และป่าต้นน้ าของชุมชนที่ถูกบุกรุกท าลาย การพัฒนาเส้นทางล าเลียงผลผลิตและคมนาคม 
ตลอดจนการปรับปรุงกระบวนการผลิตกาแฟที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   
  ศักยภาพของการพัฒนา 

  พ้ืนที่บ้านต าบลวาวีเป็นพ้ืนที่ที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์  มีปริมาณน้ าฝนมากถึงปีละ 2,230 
มิลลิเมตร เป็นพ้ืนที่ที่มีสภาพอากาศเหมาะแก่การปลูกพืชและไม้ผลเมืองหนาว และเป็นแหล่งใหญ่ของการปลูกและการ
ผลิตกาแฟอราบิก้าที่ครบววงจร ผลผลิตมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ มีตลาดรองรับผลผลิตทั้งในประเทศ นอกจากนั้นยังสภาพ
ภูมิประเทศที่สวยงาม มีประเพณีและวัฒนธรรมชนเผ่าที่น่าสนใจ เหมาะแก่การท่องเที่ยว ในพ้ืนที่ได้มีการก าหนดเขตป่า
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ต้นน้ าและด าเนินกิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ พ้ืนที่ป่าดั้งเดิมมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง มีภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพรพื้นบ้าน   

เกษตรกรต าบลวาวีมีความตั้งใจที่จะร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการที่จะปรับปรุงและพัฒนาอาชีพด้าน
การเกษตรโดยอาศัยองค์ความรู้จากโครงการหลวง ผู้น าชุมชนที่มีความรู้สูงมีความเข้มแข็งและเข้าใจแนวทางด าเนินงาน 
มีนักวิจัยชุมชนที่มีประสบการณ์ เกษตรกรมีการรวมเป็นกลุ่มเกษตรกร อีกทั้งยังมีหน่วยงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร
ช่วยสนับสนุนด้านวิชาการอยู่ในพื้นท่ี (ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตเชียงราย 2 (วาวี) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ปฏิบัติงาน 
  นายวิเชียร  ทองมร่าม  ผู้จัดการโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่มลุ่มน้ าโขง
      กก,ยม,วัง 
  นายอิทธิพล  โพธิ์ศรี  ผู้ช่วยผู้จัดการกลุ่มโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่ม
      ลุ่มน้ าโขง,กก,ยม,วัง 

 นายสุทัศน์ บุญเป็ง  นักวิชาการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี 
 นางสาวพรอนงค์  วงศ์สถาน เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี 
 นางสาวรุจิรา      ตะดิ  เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี 
 นายทรงศักดิ์      บุญสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี 
 นายภราดร        นายหว่าง เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี 
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ค ำสั่งจงัหวดัเชียงรำย 
ท่ี  100/2550 

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรโครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงวำวี 
----------------------------------- 

 จำกผลส ำเร็จของโครงกำรหลวงท่ีด ำเนินงำนในกำรพฒันำอำชีพควำมเป็นอยูข่องชำวเขำเพื่อลดกำรปลูกพืช
เสพติดและฟ้ืนฟูสภำพป่ำตน้น ้ ำล ำธาำร สถำบนัวิจยัและพฒันำพื้นท่ีสูง  มุ่งขยำยผลส ำเร็จของโครงกำรหลวงสู่ชุมชน
พื้นท่ีสูงอ่ืน ๆ ท่ียงัมีสภำพเศรษฐกิจท่ียำกจน เพื่อแกไ้ขปัญหำในระดบัพื้นท่ีตำมยุทธาศำสตร์ของจงัหวดัและประเทศ
โดยน ำต้นแบบกำรพฒันำท่ีย ัง่ยืนของโครงกำรหลวงไปปรับใช้อย่ำงเหมำะสมกับสภำพของสังคม ท้องถ่ิน และ
ส่ิงแวดลอ้ม สร้ำงเศรษฐกิจของชุมชนตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง กระตุน้ให้เกิดกระบวนกำรมีส่วนร่วมของชุมชนกบั
หน่วยงำน องค์กรต่ำง ๆ เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั และพฒันำขีดควำมสำมำรถของชุมชนใน
พื้นท่ีต ำบลวำว ีอ ำเภอแม่สรวย จงัหวดัเชียงรำย 
ดงันั้น เพื่อให้เกิดกำรประสำนงำนและกำรปฏิบติังำนในพื้นท่ีเป้ำหมำยเป็นไปอยำ่งสอดคลอ้งในทิศทำงเดียวกนั  เกิด
ประโยชน์แก่ประชำชนอย่ำงกวำ้งขวำงและเกิดผลดียิ่งข้ึน จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรโครงกำรขยำยผล
โครงกำรหลวงวำว ีโดยมีองคป์ระกอบและอ ำนำจหนำ้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
 1. องค์ประกอบ 
  1.1 ผูว้ำ่รำชกำรจงัหวดัเชียงรำย      ประธาำนคณะกรรมกำร 
  1.2 ปลดัจงัหวดัเชียงรำย       รองประธาำน 
           คณะกรรมกำร 
  1.3 ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำน ปปส. ภำค 5     คณะกรรมกำร 
  1.4 ผูแ้ทนมหำวทิยำลยัเชียงใหม่      คณะกรรมกำร 
  1.5 ผูแ้ทนมูลนิธิาโครงกำรหลวง      คณะกรรมกำร 
  1.6 ผูแ้ทนกองทพัภำคท่ี  3      คณะกรรมกำร 
  1.7 ผูบ้งัคบักำรต ำรวจภูธารจงัหวดัเชียงรำย     คณะกรรมกำร 
  1.8 ผูอ้  ำนวยกำรศูนยก์ำรศึกษำนอกโรงเรียน จงัหวดัเชียงรำย  คณะกรรมกำร 
  1.9 พฒันำกำรจงัหวดัเชียงรำย      คณะกรรมกำร 
  1.10 ทำงหลวงชนบทจงัหวดัเชียงรำย     คณะกรรมกำร 
  1.11 ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกับริหำรพื้นท่ีอนุรักษท่ี์ 15 (เชียงรำย)   คณะกรรมกำร 
  1.12 ผูแ้ทนศูนยท์รัพยำกรน ้ำบำดำล ภำค 6 ล ำปำง    คณะกรรมกำร 
  1.13 ผูแ้ทนส ำนกังำนทรัพยำกรน ้ำภำค 1 ล ำปำง    คณะกรรมกำร 
  1.14 นำยอ ำเภอแม่สรวย       คณะกรรมกำร 
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  1.15 พำณิชยจ์งัหวดัเชียงรำย      คณะกรรมกำร 
  1.16 ผูอ้  ำนวยกำรศูนยก์ำรท่องเท่ียวกีฬำ และนนัทนำกำรจงัหวดัเชียงรำย คณะกรรมกำร 
  1.17 ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนกำรท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ภำคเหนือ เขต 2 คณะกรรมกำร 
  1.18 นำยแพทยส์ำธาำรณสุขจงัหวดัเชียงรำย     คณะกรรมกำร 
  1.19 ปศุสัตวจ์งัหวดัเชียงรำย      คณะกรรมกำร 
  1.20 สหกรณ์จงัหวดัเชียงรำย      คณะกรรมกำร 
  1.21 เกษตรจงัหวดัเชียงรำย      คณะกรรมกำร 
  1.22 หวัหนำ้สถำนีพฒันำท่ีดินเชียงรำย     คณะกรรมกำร 
  1.23 ผูอ้  ำนวยกำรศูนยส่์งเสริมกำรเกษตรท่ีสูง    คณะกรรมกำร 
  1.24 ผูอ้  ำนวยกำรศูนยบ์ริกำรทำงวชิำกำรดำ้นพืช    คณะกรรมกำร 
           และปัจจยักำรผลิตเชียงรำย (วำว)ี 
  1.25 หวัหนำ้โครงกำรชลประทำนเชียงรำย     คณะกรรมกำร 
  1.26 ผูอ้  ำนวยกำรศูนยพ์ฒันำสังคม หน่วยท่ี 12 จงัหวดัเชียงรำย  คณะกรรมกำร 
  1.27 ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัพฒันำ สถำบนัวจิยัและพฒันำพื้นท่ีสูง  คณะกรรมกำร 
  1.28 เจำ้หนำ้ท่ีส ำนกังำน ปปส. ประจ ำจงัหวดัเชียงรำย   คณะกรรมกำร 
  1.29 ป้องกนัจงัหวดัเชียงรำย      คณะกรรมกำร 
  1.30 เจำ้หนำ้ท่ีสถำบนัวจิยัและพฒันำพื้นท่ีสูง    คณะกรรมกำร 
 2.   อ ำนำจหน้ำที ่
  2.1 ก ำหนดและพิจำรณำแผนงำน โครงกำรและแผนปฏิบติังำนประจ ำปีของโครงกำรขยำยผล
โครงกำรหลวงวำว ีต ำบลวำว ีอ ำเภอแม่สรวย จงัหวดัเชียงรำย 
  2.2 อ ำนวยกำรต่ำง ๆ ในงำนพฒันำให้เป็นไปตำมแผนงำน โครงกำรและแผนงำนประจ ำปีท่ีได้
ก ำหนดไว ้
  2.3 ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบติังำน ปัญหำอปุสรรคต่ำง ๆ ตลอดจนเสนอแนะแนวทำงแกไ้ขให้
คณะอนุกรรมกำรก ำกบัแผนปฏิบติังำนพื้นท่ีสูงโดยผำ่นสถำบนัวจิยัและพฒันำพื้นท่ีสูง (องคก์ำรมหำชน) 
  2.4 แต่งตั้งคณะท ำงำนเพื่อด ำเนินงำนตำมโครงกำรตำมควำมจ ำเป็น 
  2.5 ด ำเนินกำรอ่ืนใดท่ีเก่ียวเน่ืองดว้ยงำนโครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงวำวีเพื่อกำรพฒันำอย่ำง
ย ัง่ยนื 
 ทั้งน้ีตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
                สั่ง  ณ  วนัท่ี  18  มกรำคม  พ.ศ. 2550 
 

                      (นำยอมรพนัธ์ุา  นิมำนนัท)์ 
                      ผูว้ำ่รำชกำรจงัหวดัเชียงรำย 
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ค ำสั่งจงัหวดัเชียงรำย 

ท่ี  101/2550 
เร่ือง  แต่งตั้งคณะท ำงำนโครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงวำว ี

----------------------------------- 
 จำกผลส ำเร็จของโครงกำรหลวงท่ีด ำเนินงำนในกำรพฒันำอำชีพควำมเป็นอยู่ของชำวเขำ เพื่อลดกำรปลูก
พืชเสพติดและฟ้ืนฟูสภำพป่ำตน้น ้ำล ำธาำร สถำบนัวจิยัและพฒันำพื้นท่ีสูง มุ่งขยำยผลส ำเร็จของโครงกำรหลวงสู่ชุมชน
พื้นท่ีสูงอ่ืน ๆ ท่ียงัมีสภำพเศรษฐกิจท่ียำกจน เพื่อแกไ้ขปัญหำในระดบัพื้นท่ีตำมยุทธาศำสตร์ของจงัหวดัและประเทศ
โดยน ำต้นแบบกำรพฒันำท่ีย ัง่ยืนของโครงกำรหลวงไปปรับใช้อย่ำงเหมำะสมกับสภำพของสังคม ท้องถ่ินและ
ส่ิงแวดลอ้ม สร้ำงเศรษฐกิจของชุมชนตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง กระตุน้ให้เกิดกระบวนกำรมีส่วนร่วมของชุมชนกบั
หน่วยงำน องค์กรต่ำง ๆ เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั และพฒันำขีดควำมสำมำรถของชุมชนใน
พื้นท่ีต ำบลวำว ีอ ำเภอแม่สรวย จงัหวดัเชียงรำย 
ดงันั้น เพื่อให้เกิดกำรประสำนงำนและกำรปฏิบติังำนในพื้นท่ีเป้ำหมำยเป็นไปอย่ำงสอดคลอ้งในทิศทำงเดียวกนั เกิด
ประโยชน์แก่ประชำชนอย่ำงกวำ้งขวำงและเกิดผลดียิ่งข้ึน จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรโครงกำรขยำยผล
โครงกำรหลวงวำว ีโดยมีองคป์ระกอบและอ ำนำจหนำ้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
 1. องค์ประกอบ 
  1.1 นำยอ ำเภอแม่สรวย       ประธาำนคณะท ำงำน 
  1.2 ปลดัอ ำเภอหวัหนำ้กลุ่มบริหำรงำนปกครอง    รองประธาำน 
            คณะท ำงำน 
  1.3 เกษตรอ ำเภอแม่สรวย       คณะท ำงำน 
  1.4 พฒันำกำรอ ำเภอแม่สรวย      คณะท ำงำน 
  1.5 สำธาำรณสุขอ ำเภอแม่สรวย      คณะท ำงำน 
  1.6 ผูจ้ดักำรธานำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร   คณะท ำงำน 

       สำขำอ ำเภอแม่สรวย 
  1.7 ผูอ้  ำนวยกำรศูนยบ์ริกำรกำรศึกษำนอกโรงเรียนอ ำเภอแม่สรวย  คณะท ำงำน 
  1.8 ผูแ้ทนส ำนกังำนปศุสัตวจ์งัหวดั     คณะท ำงำน 
  1.9 ผูแ้ทนโครงกำรชลประทำนเชียงรำย     คณะท ำงำน 
  1.10 ผูแ้ทนสถำนีพฒันำท่ีดินเชียงรำย     คณะท ำงำน 
  1.11 ผูแ้ทนศูนยพ์ฒันำสังคม หน่วยท่ี 12 จงัหวดัเชียงรำย   คณะท ำงำน 
  1.12 ผูแ้ทนส ำนกังำนสหกรณ์จงัหวดัเชียงรำย    คณะท ำงำน 
  1.13 ผูแ้ทนส ำนกังำนประมงจงัหวดัเชียงรำย    คณะท ำงำน 
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  1.14 นำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลวำว ี     คณะท ำงำน 
  1.15 ผูแ้ทนส ำนกับริหำรพื้นท่ีอนุรักษ ์พื้นท่ี 15 (เชียงรำย)   คณะท ำงำน 
  1.16 ก ำนนัต ำบลวำวแีละผูใ้หญ่บำ้นหมู่ 3 ต ำบลวำว ี   คณะท ำงำน 
  1.17 เจำ้หนำ้ท่ีสถำบนัวจิยัและพฒันำพื้นท่ีสูง    คณะท ำงำนและ 
             เลขำนุกำร 
  1.18 ปลดัอ ำเภอดำ้นควำมมัน่คง อ ำเภอแม่สรวย    คณะท ำงำนและ 
             ผูช่้วยเลขำนุกำร 
  1.19 เจำ้หนำ้ท่ีเกษตรอ ำเภอแม่สรวย     คณะท ำงำนและ 
             ผูช่้วยเลขำนุกำร 
  1.20 ปลดัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลวำว ี     คณะท ำงำนและ 
             ผูช่้วยเลขำนุกำร 
 2. อ ำนำจหน้ำที ่
  2.1 จดัท ำแผนงำน โครงกำร และแผนปฏิบติังำนประจ ำปีของโครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงวำว ี
ต ำบลวำว ีอ ำเภอแม่สรวย จงัหวดัเชียงรำย 
  2.2 ด ำเนินกำรต่ำง ๆ ในงำนพฒันำใหเ้ป็นไปตำมแผนงำน โครงกำรและแผนปฏิบติังำนประจ ำปีท่ีได้
ก ำหนดไว ้
  2.3 รำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรปฏิบติังำน ปัญหำ และอุปสรรคต่ำง ๆ ตลอดจนเสนอแนะแนว
ทำงแกไ้ขปัญหำเพื่อพฒันำชุมชนใหเ้กิดควำมเขม้แขง็และย ัง่ยนื 
  2.4 ด ำเนินกำรอ่ืนใดท่ีเก่ียวเน่ืองดว้ยโครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงวำวีเพื่อกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยืน
หรือตำมท่ีคณะกรรมกำรโครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงวำวมีอบหมำย 
 
 ทั้งน้ีตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
 
                สั่ง  ณ  วนัท่ี  18  มกรำคม  พ.ศ. 2550 
 
 

                      (นำยอมรพนัธ์ุา  นิมำนนัท)์ 
                      ผูว้ำ่รำชกำรจงัหวดัเชียงรำย 

 
 
 


