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ข้อมูลพื้นฐานโครงการพัฒนาพื้นทีส่ ูงแบบโครงการหลวงวาวี
ตาบลวาวี อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
ประวัติความเป็นมา
หลังสิ้นสุดโครงการพัฒนาพื้นที่สูงไทยเยอรมัน ประมาณเมื่อปี พ.ศ. 2539 พื้นที่ตาบลวาวียังคงมีปัญหา
หลงเหลือที่ต้องดาเนิ นการต่อเนื่องทั้งด้านเศรษฐกิจ สั งคม และสิ่งแวดล้อม จากการเข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง
ทิศทางและการปฏิบัติงานวิจัยและ
พั ฒ นาที่ สู ง ของสถาบั น วิ จั ย และ
พั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง ส านั ก งานป้ อ งกั น
และปราบปรามยาเสพติ ด ภาค 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 าเนิ น การพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง
จานวน 25 หมู่บ้าน ในตาบลวาวี
อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ซึ่ง
หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี องค์ประธาน
มูลนิธิโครงการหลวงทรงมอบหมาย
ให้ ส ถาบั น วิจั ย และพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง
เข้าดาเนินการภายใต้ชื่อ “โครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี” ซึ่งในช่วงแรกของการดาเนินงานโครงการได้เน้นการพัฒนาในบ้านหลัก จานวน 3
หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านดอยช้าง หมู่ที่ 3 บ้านดอยล้าน หมู่ที่ 4 และบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 25

สภาพโดยทั่วไป
ขนาดและที่ตั้ง
มี พื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบครอบคลุ ม
25 หมู่บ้าน อยู่ห่างจากที่ว่าการอาเภอ
แม่สรวย ประมาณ 15 กิโลเมตร มี
อาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิ ศเหนื อ ติ ดกั บ เขต
พื้นที่ตาบลห้วยชมภู อาเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย
ทิศใต้ ติดกับเขตพื้นที่
ตาบลป่าแดด และ ตาบลแม่สรวย อาเภอ
แม่สรวย จังหวัดเชียงราย
ทิศตะวันออก ติดกับเขตพื้นที่ตาบลโป่งแพร่ อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
ทิศตะวันตก ติดกับเขตพื้นที่ตาบลบ้านหลวง อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
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ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่ตาบลวาวีส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงชันสลับกับป่าดงดิบ บางส่วนเป็นที่ราบเชิงเขา เป็นบางส่วนมีระดับ
ความสูง 523 – 1,324 เมตร จากระดับน้าทะเล
ปานกลาง
ลักษณะดิน
พื้ น ที่ ต าบลวาวี มี ลั ก ษณะพื้ น ดิ น
ส่วนมากเป็นดินร่วนมีความอุดมสมบูรณ์
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
พื้นที่ตาบลวาวีส่วนใหญ่ใช้พื้นที่เพื่อ
ท าการเกษตรกรรม ปลู ก พื ช เศรษฐกิ จ ได้ แ ก่ ชา
กาแฟ ลิ้นจี่ มะคาเดเมีย ถั่ว และข้าวโพด
การถือครองที่ดิน
พื้นที่ตาบลวาวีการถือครองที่ดินทา
กินและที่อยู่อาศัยของราษฎรยังไม่มีเอกสารสิทธิ์
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ลักษณะภูมิอากาศ
พื้นที่ตาบลวาวีมีอุณหภูมิ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ –พฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 27 องศา
เซลเซียส มีลักษณะร้อนชื้น
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน–กันยายน อุณหภูมิเฉลี่ย
22 องศาเซลเซียส มีลักษณะฝนตกชุก ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน
ตุลาคม–มกราคม อุณหภูมิเฉลี่ย 8 องศาเซลเซียส มีลักษณะ หนาวจัด

แหล่งน้าที่สาคัญของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ
หลวงวาวี
แหล่งน้าธรรมชาติ
แหล่ งน้าธรรมชาติ ที่ส าคัญ เกิดจากลาห้ ว ยในพื้นที่
ทางทิศเหนือ ได้แก่ ลาห้วยวาวี ทางทิศใต้ คือ ลาห้วยน้าริน ทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ คือ ลาห้วยเลาจ๋าว ซึ่งไหลลงมารวมกัน แล้วไหล
ลงสู่ลาน้าแม่สรวย ซึ่งเป็นลาน้าสายหลัก มีระยะทางประมาณ 50
กม.

ป่าไม้
พื้นที่ป่าโดยรอบของบ้านดอยช้าง บ้านดอยล้าน และ
บ้านใหม่พัฒนา เป็นแหล่งต้นน้า

166
การคมนาคม
ปัจจุบันมีเส้นทางคมนาคม 3 เส้นทาง ได้แก่
1. ระยะทางจากจังหวัดเชียงรายถึงทางแยกเข้าอาเภอแม่สรวย ตามทางหลวงหมายเลข 1 ระยะทาง 21
กิโลเมตร
2. เส้นทางการคมนาคมทางหลวงหมายเลข 118 อาเภอแม่สรวย–จังหวัดเชียงใหม่ แยกจากทางหลวงหมายเลข
1 ถึง อาเภอแม่สรวย ระยะทาง 27 กิโลเมตร และจากอาเภอแม่สรวย
ถึ ง จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ใ ห ม่
ระยะทาง 122 กิโลเมตร
3. ทางหลวง
ชนบท (รพช.) จากอาเภอ
แม่สรวย – องค์การบริหาร
ส่วนตาบลวาวี ระยะทาง
ประมาณ 25 กิโลเมตร
เป็นเส้นทางคมนาคมหลั ก
ได้ลาดยางไปแล้ว จาก แยกบ้านตีนดอย NC 583750 ผ่านบ้านทุ่งพร้าว –บ้านห้วยมะซาง – บ้านห้วยไคร้ – บ้าน
ห้วยน้าเย็น – บ้านย่านา – บ้านโป่งกลางน้า – บ้านวาวี – บ้านเล่าลี ระยะทาง 55 กิโลเมตร ลักษณะเป็นถนนลาดยาง
กว้างประมาณ 6 เมตร
สาหรับทางเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านบางพื้นที่ในตาบล
วาวี สภาพถนนยังเป็นดินลูกรัง บางเส้นทางไม่สามารถใช้สัญจร
ได้ในฤดูฝน ระยะเวลาในการเดินทางจากสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้ น ที่ สู ง (องค์ ก ารมหาชน) ถึ ง โครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง แบบ
โครงการหลวงวาวี 3 ชั่วโมง (ระยะทาง 170 กิโลเมตร)
โครงสร้างพื้นฐาน
1. การบริการไฟฟ้าในตาบลวาวี มีไฟฟ้าใช้ จานวน
18 หมู่บ้าน ยังไม่มีไฟฟ้าใช้จานวน 7 หมู่บ้าน และในหย่อมบ้านบริวารประมาณ 32 หมู่บ้าน
2. ระบบน้าประปาชนบท (ประปาภูเขา) ใช้ในการอุปโภคบริโภค ซึ่งได้จากแหล่งน้าตามธรรมชาติทุกหมู่บ้าน
3. โทรศัพท์สาธารณะใช้ในหมู่บ้าน
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สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
ประชากร
บ้าน
วาวี
ปางเลามัน
ปางเลาจ่าว
ปางจะเมาะ
ปางกิ่ว
ปางอานวย
ดอยช้าง
ปางซาง
ผาแดงลีซอ
ดอยล้าน
ห้วยมะซาง
ห้วยขี้เหล็กใหม่
ทุ่งพร้าวมูเซอ
ผาแดงลาหู่
ทุ่งพร้าวกะเหรี่ยง
ห้วยขี้เหล็กเก่า
แสนเจริญเก่า
แสนเจริญใหม่
ห้วยน้าเย็น
โป่งกลางน้า
ห้วยหกเก่า
ห้วยหกใหม่
นากาด
แม่โมงกะเหรี่ยง
ปางลีหวู่
โป่งเย้า
โป่งใหม่
โป่งอาข่า
โป่งมูเซอ
ห้วยไคร้
ห้วยธาตุ
ขุนสรวย
บ่อแร่
แม่โมงเย้า

หมู่ที่
1
1
1
1
2
2
3
3
3
4
5
6
7
7
8
9
10
10
10
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
13
13
14
14
15

จานวน
ครัวเรือน
1,183
354
1,092
43
43
256
481
340
379
171
178
326
187
469
345
336
191
88

จานวน
ประชากร
2,704
803
3,372
179
198
706
1,194
965
1,163
457
523
1,009
717
1,777
1,203
1,152
618
319
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บ้าน
แม่โมงเหนือ
แม่โมงกลาง
แม่โมงใต้
ย่านา
ผาแดงหลวง
ห้วยกล้า
จู้จี้
เลาลี
เล่าลิ้ว-ยาฟูก่อ
เลาแคะ
เลาลู่
เลายาง
ห้วยน้าอุ่น
มังกาล่า
สวนใต้
ปางแม่นางทรวง
ปางมะโอ
ปางกุเส็ง
ปางเกาเชียง
ปางจะเรอ
ปางชันโจ
ปางกลาง
ใหม่พัฒนา
หมู่บ้านในพื้นที่ t&v
ห้วยน้ากืน
ป่าซ้อแสนพงษ์
แม่ปูนน้อยกะเหรี่ยง
ป่าคา
ห้วยไร่
ห้วยงู
หนองเขียว
แม่ฉางข้าว
ห้วยโต้ง
ป่าคา
ปางกลาง
ปางต้นผึ้ง

หมู่ที่
15
15
15
16
17
18
19
20
20
20
20
20
21
22
22
22
22
23
23
23
23
24
25

จานวน
ครัวเรือน
149
114
256
216
265
121
101
114
109
109

จานวน
ประชากร
544
391
585
717
990
589
414
400
461
461

19
6
11
11
11
11
10
10
10
10
4
5

52
73
38
37
45
35
43
33
67

320
371
149
148
225
140
251
108
219
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บ้าน

หมู่ที่

ปางอาณาเขต
ปางหลวง
ปางหลวงบน
ปางหลวงล่าง
ปางน้าฮ้าย
ปางชมพู
ปางม่วง
ห้วยไม้เดื่อ

6
8
8
8
9
9
10
7
รวม

ผู้นาชุมชน
นายสมศักดิ์ พิสัยเลิศ
นายภาคภูมิ แลเฌอกู่
นายชาลี
ศิริคาสุข
นายบรรจง
แสนย่าง
นายประเสริฐ สถิตธรรมพนา
นายเฉลิม
ตามี่
นายอนันท์
โซคากุ
นายวิวัตฒน์ โซคากุ
นายอาตี หมื่อแล

จานวน
ครัวเรือน
25
145
138
71
60

จานวน
ประชากร
74
368
358
238
320

8,787

27,900

ผู้ใหญ่บ้านดอยช้าง
สมาชิก อบต.วาวี
สมาชิก อบต.วาวี
ผู้ใหญ่บ้านดอยล้าน
สมาชิก อบต.วาวี
สมาชิก อบต.วาวี
ผู้ใหญ่บ้านใหม่พัฒนา
สมาชิก อบต.วาวี
สมาชิก อบต.วาวี

การศึกษา
พื้นที่ตาบลวาวีมีโรงเรียนบ้านดอยช้างทาการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล – ม.3 โรงเรียนบ้านวาวีทาการสอนตั้งแต่
ชั้นอนุบาล – ป.6 โรงเรียนมัธยมวาวีวิทยาคมทาการสอนตั้งแต่ชั้น ม.1 – ม.6 โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านดอย
ล้าน และศูนย์เด็กเล็กที่อยู่ในการดูแลของ อบต.วาวี
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การสาธารณสุข
สถานบริการสาธารณสุขที่ให้บริการแก่ชุมชน มีสถานีอนามัยประจาตาบล/หมู่บ้าน 5 แห่ง คือ บ้านวาวี
หมู่ที่ 1 บ้านดอยช้าง หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งพร้าว หมู่ที่ 7 บ้านห้วยไคร้ หมู่ที่ 13 และบ้านโป่งกลางน้า หมู่ที่ 12

การประกอบอาชีพ
อาชีพของชาวบ้านตาบลวาวีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งพื้นที่และพืชที่ทาการเพาะปลูกมีดังนี้
1. กาแฟอราบิก้า และมะคาเดเมีย ปลูกมากที่บ้านดอยช้าง หมู่ 3
บ้านดอยล้าน หมู่ 4 บ้านแสนเจริญ หมู่ 10 และบ้านใหม่พัฒนา หมู่
25 ทั้งสองชนิด ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล และบริษัท ซีพี รับซื้อ
ผลผลิต รวมพื้นที่ปลูกประมาณ 5,000 ไร่ เป็นสินค้าหนึ่งตาบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์
2. พืชเศรษฐกิจอื่น ๆ เช่น ลิ้นจี่ ข้าวโพด ถั่วต่าง ๆ มะเขือเทศ จะ
ปลูกทั่วไปในหมู่บ้าน และการปลูกเสาวรส องุ่นเป็นต้น
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รายได้
ประชากรตาบลวาวีมีรายได้เฉลี่ยของครอบครัว 21,000 บาท/ครอบครัว/ปี (ข้อมูล จปฐ.ปี 2546)
ซึ่งรายได้ของประชากรสามารถจาแนกรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีโดยเรียงลาดับจากน้อยไปมาก 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
พื้นที่ตาบลวาวีมกี ารถือครองที่ดินทากินและที่อยู่อาศัยของราษฎรยังไม่มีเอกสารสิทธิ์
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
พื้ น ที่ ต าบลวาวี ส่ ว นใหญ่ ใ ช้ พื้ น ที่ เ พื่ อ ท าการ
เกษตรกรรม ปลูกพืชเศรษฐกิจได้แก่ ชา, กาแฟ, สวนส้ม
สวนลิ้นจี่, มาคาเดเมีย, ถั่ว และข้าวโพด
แหล่งเงินทุน
พื้น ที่ตาบลวาวีมีแหล่ งเงินทุน ได้แก่ ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
การรวมกลุ่มของเกษตรกร
พื้น ที่ ต าบลวาวี มี ก ารรวมกลุ่ ม เกษตรกรกั น ซึ่ ง
ประกอบด้วย กลุ่มผู้ปลูกกาแฟ กลุ่มดูแลทรัพยากร และ
กลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูกพืชเชิงอนุรักษ์
ผลผลิตทางการเกษตร
ชาพันธุ์อัสสัม ชาอู่หลง และชาชิง ชิง
กาแฟ
มะคาเดเมีย
ลิ้นจี่
ข้าวโพด
ถั่วต่าง ๆ
มะเขือเทศ
ซาโยเต้
แหล่งท่องเที่ยว
1. น้าตก 4 แห่ง ได้แก่
น้าตกห้วยน้าอุ่น หมู่ที่ 21 บ.ห้วยน้าอุ่น
น้าตกโป่งสลัม หมู่ที่ 7 บ.ทุ่งพร้าว
น้าตกสวนใต้ หมู่ที่ 15 บ.แม่โมงเย้า
น้าตกขุนสรวย หมู่ที่ 14 บ.ขุนสรวย
2. ทิวทัศน์สวยงาม 2 แห่ง
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จุดชมวิวและสวนพฤกษชาติดอยช้างที่มีความสูงราว 1,600 ม. จากระดับน้าทะเล และเป็น
ที่ตั้งสวนผลไม้และไม้ดอกเมืองหนาวของศูนย์วิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตเชียงราย 2 (เกษตรที่สูงวาวีเดิม) และ
ดอยกาดผี บ้านปางกิ่ว หมู่ 2 มีความสูงจากระดับน้าทะเล 1,500 เมตร
3. มีสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น ได้แก่ การแสดงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชนเผ่าต่างๆ
เช่น ชนเผ่าอาข่า เย้า จีน ลีซอ มูเซอ กะเหรี่ยง ไทยใหญ่ ไทยพื้นเมือง เป็นต้น

ปัญหา อุปสรรค และศักยภาพของชุมชนตาบลวาวี

ปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนาของตาบลวาวี แบ่งเป็น 3 ด้านดังนี้
ด้านเศรษฐกิจ
ปัญหา เกษตรกรตาบลวาวีไม่มีตลาดรองรับผลผลิตไม้ผลเมืองหนาว ขาดความรู้และทักษะใน
การแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการเกษตร เส้นทาง การคมนาคมไม่สะดวก ตลอดจนการใช้สารเคมีในปริมาณที่
มากในการปราบศัตรูพืชซึ่งทาให้รายได้ของเกษตรกรลดลงและมีผลต่อสุขภาพของเกษตรกรอย่างมาก
ความต้ อ งการ เกษตรกรต้ อ งการให้ ฝึ ก อบรมความรู้ แ ละทั ก ษะการแปรรู ป ผลผลิ ต ทาง
การเกษตร การปรับปรุงวิธีการปลูกกาแฟให้มีอายุยืนและการผลิตกาแฟโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการ
แปรรูปผลผลิตไม้เมืองหนาว รณรงค์การลดการใช้สารเคมี รวมถึงปรับปรุงเส้นทางคมนาคมสายหลักให้มีความสะดวก
ด้านสังคม
ปัญหา เกษตรกรตาบลวาวีมีรายจ่ายมากกว่ารายรับ มีหนี้สินมาก ซึ่งเกิดจากการลงทุนด้าน
การเกษตรสูงและได้รับผลตอบแทนต่า รวมถึงมีภาระค่าใช้จ่ายในการศึกษาบุตร รวมถึงการแพร่ระบาดของยาเสพติด
เนื่องจากเป็นจังหวัดที่ติดชายแดนและการอพยพย้ายถิ่นของคนต่างด้าว
ความต้องการ ชุมชนแสดงความต้องการที่จะร่วมมือในการลดค่าใช้จ่ายโดยการนาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยกระบวนการกลุ่ม เช่นกลุ่มอาชีพ กลุ่ม อพปร. กลุ่ม ชรบ.
การเตรียมความพร้อมของชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยว รวมทั้งต้องการจัดระบบสวัสดิการต่าง ๆ และการจัดหาแหล่ง
ทุนเพิ่มเติม รวมถึงส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเพื่อประโยชน์ของชุมชน ตลอดจนการสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับเยาวชน
ด้านสิ่งแวดล้อมและปัจจัยพื้นฐาน
ปัญหา น้าเพื่อการอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ และคุณภาพน้าในการอุปโภคบริโภคไม่มีคุณภาพ
พื้นที่ทากิน พื้นที่ป่า และที่อยู่อาศัยไม่มีการจัดแบ่งเขตที่ชัดเจน ชุมชนไม่มีเอกสารสิทธิ์ในการถือครองที่ดิน มีการบุกรุก
ทาลายป่าไม้และป่าต้นน้าส่งผลให้ปริมาณน้าลดน้อยลง และชุมชนยังขาดการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินเชิงอนุรักษ์
ตลอดจนกระบวนการผลิตกาแฟของผู้ประกอบการและชุมชน ส่วนใหญ่ยังมีการปล่อยน้าจากการหมักและสีกาแฟลงสู่
แหล่งน้าโดยตรงทาให้เกิดกลิ่นเหม็นและแหล่งน้าธรรมชาติเน่าเสีย รวมถึงชุมชนยังขาดการมีส่วนร่วมในการดูแล รักษา
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความต้องการ ชุมชนต้องการให้รัฐสนับสนุนการจัดหาแหล่งน้าเพื่อการเกษตรและอุปโภคที่
เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน มีการกาหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ชัดเจน การดาเนินงานตามกฎหมายกับผู้ที่
บุกรุกป่าและฟื้นฟูสภาพป่าไม้และป่าต้นน้าของชุมชนที่ถูกบุกรุกทาลาย การพัฒนาเส้นทางลาเลียงผลผลิตและคมนาคม
ตลอดจนการปรับปรุงกระบวนการผลิตกาแฟที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ศักยภาพของการพัฒนา
พื้นที่บ้านตาบลวาวีเป็นพื้นที่ที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์ มีปริมาณน้าฝนมากถึงปีละ 2,230
มิลลิเมตร เป็นพื้นที่ที่มีสภาพอากาศเหมาะแก่การปลูกพืชและไม้ผลเมืองหนาว และเป็นแหล่งใหญ่ของการปลูกและการ
ผลิตกาแฟอราบิก้าที่ครบววงจร ผลผลิตมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ มีตลาดรองรับผลผลิตทั้งในประเทศ นอกจากนั้นยังสภาพ
ภูมิประเทศที่สวยงาม มีประเพณีและวัฒนธรรมชนเผ่าที่น่าสนใจ เหมาะแก่การท่องเที่ยว ในพื้นที่ได้มีการกาหนดเขตป่า
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ต้นน้าและดาเนินกิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ พื้นที่ป่าดั้งเดิมมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง มีภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพรพื้นบ้าน
เกษตรกรตาบลวาวีมีความตั้งใจที่จะร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการที่จะปรับปรุงและพัฒนาอาชีพด้าน
การเกษตรโดยอาศัยองค์ความรู้จากโครงการหลวง ผู้นาชุมชนที่มีความรู้สูงมีความเข้มแข็งและเข้าใจแนวทางดาเนินงาน
มีนักวิจัยชุมชนที่มีประสบการณ์ เกษตรกรมีการรวมเป็นกลุ่มเกษตรกร อีกทั้งยังมีหน่วยงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร
ช่วยสนับสนุนด้านวิชาการอยู่ในพื้นที่ (ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตเชียงราย 2 (วาวี)

ผู้ปฏิบัติงาน
นายวิเชียร ทองมร่าม
นายอิทธิพล โพธิ์ศรี
นายสุทัศน์
บุญเป็ง
นางสาวพรอนงค์ วงศ์สถาน
นางสาวรุจิรา ตะดิ
นายทรงศักดิ์ บุญสวัสดิ์
นายภราดร
นายหว่าง

ผู้จัดการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่มลุ่มน้าโขง
กก,ยม,วัง
ผู้ช่วยผู้จัดการกลุ่มโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่ม
ลุ่มน้าโขง,กก,ยม,วัง
นักวิชาการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี
เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี
เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี
เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี
เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี
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คำสั่งจังหวัดเชียงรำย
ที่ 100/2550
เรื่ อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรอำนวยกำรโครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงวำวี
----------------------------------จำกผลสำเร็ จของโครงกำรหลวงที่ดำเนินงำนในกำรพัฒนำอำชีพควำมเป็ นอยูข่ องชำวเขำเพื่อลดกำรปลูกพืช
เสพติดและฟื้ นฟูสภำพป่ ำต้นน้ ำลำธาำร สถำบันวิจยั และพัฒนำพื้นที่สูง มุ่งขยำยผลสำเร็ จของโครงกำรหลวงสู่ ชุมชน
พื้นที่สูงอื่น ๆ ที่ยงั มีสภำพเศรษฐกิจที่ยำกจน เพื่อแก้ไขปั ญหำในระดับพื้นที่ตำมยุทธาศำสตร์ ของจังหวัดและประเทศ
โดยนำต้นแบบกำรพัฒนำที่ ย งั่ ยืนของโครงกำรหลวงไปปรั บ ใช้อย่ำ งเหมำะสมกับสภำพของสั ง คม ท้องถิ่ น และ
สิ่ งแวดล้อม สร้ำงเศรษฐกิจของชุ มชนตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง กระตุน้ ให้เกิดกระบวนกำรมีส่วนร่ วมของชุ มชนกับ
หน่ วยงำน องค์กรต่ำง ๆ เพื่อเป็ นกำรเสริ มสร้ ำงแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ร่วมกัน และพัฒนำขีดควำมสำมำรถของชุ มชนใน
พื้นที่ตำบลวำวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรำย
ดังนั้น เพื่อให้เกิดกำรประสำนงำนและกำรปฏิบตั ิงำนในพื้นที่เป้ ำหมำยเป็ นไปอย่ำงสอดคล้องในทิศทำงเดียวกัน เกิด
ประโยชน์ แก่ ป ระชำชนอย่ำ งกว้ำงขวำงและเกิ ดผลดี ยิ่ง ขึ้ น จึ ง แต่ง ตั้ง คณะกรรมกำรอำนวยกำรโครงกำรขยำยผล
โครงกำรหลวงวำวี โดยมีองค์ประกอบและอำนำจหน้ำที่ดงั ต่อไปนี้
1. องค์ ประกอบ
1.1 ผูว้ ำ่ รำชกำรจังหวัดเชียงรำย
ประธาำนคณะกรรมกำร
1.2 ปลัดจังหวัดเชียงรำย
รองประธาำน
คณะกรรมกำร
1.3 ผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำน ปปส. ภำค 5
คณะกรรมกำร
1.4 ผูแ้ ทนมหำวิทยำลัยเชียงใหม่
คณะกรรมกำร
1.5 ผูแ้ ทนมูลนิธาิโครงกำรหลวง
คณะกรรมกำร
1.6 ผูแ้ ทนกองทัพภำคที่ 3
คณะกรรมกำร
1.7 ผูบ้ งั คับกำรตำรวจภูธารจังหวัดเชียงรำย
คณะกรรมกำร
1.8 ผูอ้ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำนอกโรงเรี ยน จังหวัดเชียงรำย
คณะกรรมกำร
1.9 พัฒนำกำรจังหวัดเชียงรำย
คณะกรรมกำร
1.10 ทำงหลวงชนบทจังหวัดเชียงรำย
คณะกรรมกำร
1.11 ผูอ้ ำนวยกำรสำนักบริ หำรพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงรำย)
คณะกรรมกำร
1.12 ผูแ้ ทนศูนย์ทรัพยำกรน้ ำบำดำล ภำค 6 ลำปำง
คณะกรรมกำร
1.13 ผูแ้ ทนสำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 1 ลำปำง
คณะกรรมกำร
1.14 นำยอำเภอแม่สรวย
คณะกรรมกำร
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1.15 พำณิ ชย์จงั หวัดเชียงรำย
คณะกรรมกำร
1.16 ผูอ้ ำนวยกำรศูนย์กำรท่องเที่ยวกีฬำ และนันทนำกำรจังหวัดเชียงรำย คณะกรรมกำร
1.17 ผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภำคเหนือ เขต 2 คณะกรรมกำร
1.18 นำยแพทย์สำธาำรณสุ ขจังหวัดเชียงรำย
คณะกรรมกำร
1.19 ปศุสัตว์จงั หวัดเชียงรำย
คณะกรรมกำร
1.20 สหกรณ์จงั หวัดเชียงรำย
คณะกรรมกำร
1.21 เกษตรจังหวัดเชียงรำย
คณะกรรมกำร
1.22 หัวหน้ำสถำนีพฒั นำที่ดินเชียงรำย
คณะกรรมกำร
1.23 ผูอ้ ำนวยกำรศูนย์ส่งเสริ มกำรเกษตรที่สูง
คณะกรรมกำร
1.24 ผูอ้ ำนวยกำรศูนย์บริ กำรทำงวิชำกำรด้ำนพืช
คณะกรรมกำร
และปัจจัยกำรผลิตเชียงรำย (วำวี)
1.25 หัวหน้ำโครงกำรชลประทำนเชียงรำย
คณะกรรมกำร
1.26 ผูอ้ ำนวยกำรศูนย์พฒั นำสังคม หน่วยที่ 12 จังหวัดเชียงรำย
คณะกรรมกำร
1.27 ผูอ้ ำนวยกำรสำนักพัฒนำ สถำบันวิจยั และพัฒนำพื้นที่สูง
คณะกรรมกำร
1.28 เจ้ำหน้ำที่สำนักงำน ปปส. ประจำจังหวัดเชียงรำย
คณะกรรมกำร
1.29 ป้ องกันจังหวัดเชียงรำย
คณะกรรมกำร
1.30 เจ้ำหน้ำที่สถำบันวิจยั และพัฒนำพื้นที่สูง
คณะกรรมกำร
2. อำนำจหน้ ำที่
2.1 ก ำหนดและพิจำรณำแผนงำน โครงกำรและแผนปฏิ บตั ิ งำนประจำปี ของโครงกำรขยำยผล
โครงกำรหลวงวำวี ตำบลวำวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรำย
2.2 อำนวยกำรต่ำง ๆ ในงำนพัฒนำให้เป็ นไปตำมแผนงำน โครงกำรและแผนงำนประจำปี ที่ได้
กำหนดไว้
2.3 ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน ปัญหำอปุสรรคต่ำง ๆ ตลอดจนเสนอแนะแนวทำงแก้ไขให้
คณะอนุกรรมกำรกำกับแผนปฏิบตั ิงำนพื้นที่สูงโดยผ่ำนสถำบันวิจยั และพัฒนำพื้นที่สูง (องค์กำรมหำชน)
2.4 แต่งตั้งคณะทำงำนเพื่อดำเนินงำนตำมโครงกำรตำมควำมจำเป็ น
2.5 ดำเนิ นกำรอื่นใดที่เกี่ ยวเนื่ องด้วยงำนโครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงวำวี เพื่อกำรพัฒนำอย่ำง
ยัง่ ยืน
ทั้งนี้ต้ งั แต่บดั นี้ เป็ นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 18 มกรำคม พ.ศ. 2550
(นำยอมรพันธาุ์ นิมำนันท์)
ผูว้ ำ่ รำชกำรจังหวัดเชียงรำย
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คำสั่งจังหวัดเชียงรำย
ที่ 101/2550
เรื่ อง แต่งตั้งคณะทำงำนโครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงวำวี
----------------------------------จำกผลสำเร็ จของโครงกำรหลวงที่ดำเนิ นงำนในกำรพัฒนำอำชี พควำมเป็ นอยู่ของชำวเขำ เพื่อลดกำรปลู ก
พืชเสพติดและฟื้ นฟูสภำพป่ ำต้นน้ ำลำธาำร สถำบันวิจยั และพัฒนำพื้นที่สูง มุ่งขยำยผลสำเร็ จของโครงกำรหลวงสู่ ชุมชน
พื้นที่สูงอื่น ๆ ที่ยงั มีสภำพเศรษฐกิจที่ยำกจน เพื่อแก้ไขปั ญหำในระดับพื้นที่ตำมยุทธาศำสตร์ ของจังหวัดและประเทศ
โดยนำต้นแบบกำรพัฒนำที่ ย งั่ ยืนของโครงกำรหลวงไปปรั บ ใช้อย่ำ งเหมำะสมกับ สภำพของสั ง คม ท้องถิ่ นและ
สิ่ งแวดล้อม สร้ำงเศรษฐกิจของชุ มชนตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง กระตุน้ ให้เกิดกระบวนกำรมีส่วนร่ วมของชุ มชนกับ
หน่ วยงำน องค์กรต่ำง ๆ เพื่อเป็ นกำรเสริ มสร้ ำงแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ร่วมกัน และพัฒนำขีดควำมสำมำรถของชุ มชนใน
พื้นที่ตำบลวำวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรำย
ดังนั้น เพื่อให้เกิดกำรประสำนงำนและกำรปฏิบตั ิงำนในพื้นที่เป้ ำหมำยเป็ นไปอย่ำงสอดคล้องในทิศทำงเดียวกัน เกิ ด
ประโยชน์ แก่ ป ระชำชนอย่ำ งกว้ำงขวำงและเกิ ดผลดี ยิ่ง ขึ้ น จึ ง แต่ง ตั้ง คณะกรรมกำรอำนวยกำรโครงกำรขยำยผล
โครงกำรหลวงวำวี โดยมีองค์ประกอบและอำนำจหน้ำที่ดงั ต่อไปนี้
1. องค์ ประกอบ
1.1 นำยอำเภอแม่สรวย
ประธาำนคณะทำงำน
1.2 ปลัดอำเภอหัวหน้ำกลุ่มบริ หำรงำนปกครอง
รองประธาำน
คณะทำงำน
1.3 เกษตรอำเภอแม่สรวย
คณะทำงำน
1.4 พัฒนำกำรอำเภอแม่สรวย
คณะทำงำน
1.5 สำธาำรณสุ ขอำเภอแม่สรวย
คณะทำงำน
1.6 ผูจ้ ดั กำรธานำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร
คณะทำงำน
สำขำอำเภอแม่สรวย
1.7 ผูอ้ ำนวยกำรศูนย์บริ กำรกำรศึกษำนอกโรงเรี ยนอำเภอแม่สรวย
คณะทำงำน
1.8 ผูแ้ ทนสำนักงำนปศุสัตว์จงั หวัด
คณะทำงำน
1.9 ผูแ้ ทนโครงกำรชลประทำนเชียงรำย
คณะทำงำน
1.10 ผูแ้ ทนสถำนีพฒั นำที่ดินเชียงรำย
คณะทำงำน
1.11 ผูแ้ ทนศูนย์พฒั นำสังคม หน่วยที่ 12 จังหวัดเชียงรำย
คณะทำงำน
1.12 ผูแ้ ทนสำนักงำนสหกรณ์จงั หวัดเชียงรำย
คณะทำงำน
1.13 ผูแ้ ทนสำนักงำนประมงจังหวัดเชียงรำย
คณะทำงำน
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1.14 นำยกองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลวำวี
1.15 ผูแ้ ทนสำนักบริ หำรพื้นที่อนุรักษ์ พื้นที่ 15 (เชียงรำย)
1.16 กำนันตำบลวำวีและผูใ้ หญ่บำ้ นหมู่ 3 ตำบลวำวี
1.17 เจ้ำหน้ำที่สถำบันวิจยั และพัฒนำพื้นที่สูง
1.18 ปลัดอำเภอด้ำนควำมมัน่ คง อำเภอแม่สรวย
1.19 เจ้ำหน้ำที่เกษตรอำเภอแม่สรวย
1.20 ปลัดองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลวำวี

คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำนและ
เลขำนุกำร
คณะทำงำนและ
ผูช้ ่วยเลขำนุกำร
คณะทำงำนและ
ผูช้ ่วยเลขำนุกำร
คณะทำงำนและ
ผูช้ ่วยเลขำนุกำร

2. อำนำจหน้ ำที่
2.1 จัดทำแผนงำน โครงกำร และแผนปฏิบตั ิงำนประจำปี ของโครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงวำวี
ตำบลวำวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรำย
2.2 ดำเนินกำรต่ำง ๆ ในงำนพัฒนำให้เป็ นไปตำมแผนงำน โครงกำรและแผนปฏิบตั ิงำนประจำปี ที่ได้
กำหนดไว้
2.3 รำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรปฏิ บตั ิงำน ปั ญหำ และอุปสรรคต่ำง ๆ ตลอดจนเสนอแนะแนว
ทำงแก้ไขปั ญหำเพื่อพัฒนำชุมชนให้เกิดควำมเข้มแข็งและยัง่ ยืน
2.4 ดำเนิ นกำรอื่นใดที่เกี่ ยวเนื่ องด้วยโครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงวำวีเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน
หรื อตำมที่คณะกรรมกำรโครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงวำวีมอบหมำย
ทั้งนี้ต้ งั แต่บดั นี้ เป็ นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 18 มกรำคม พ.ศ. 2550

(นำยอมรพันธาุ์ นิมำนันท์)
ผูว้ ำ่ รำชกำรจังหวัดเชียงรำย

