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ข้อมูลพื้นฐานโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี 
ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 

 
ประวัติความเป็นมา 

หลังสิ้นสุดโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงไทยเยอรมัน ประมาณเมื่อปี พ.ศ. 2539  พ้ืนที่ตำบลวาวียังคงมีปัญหา
หลงเหลือที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม จากการเข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง 
ทิศทางและการปฏิบัติงานวิจัยและ
พัฒนาที่สูง ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพ้ืนที่สูง สำนักงานป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดภาค 5 
ได้ เส 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 าด ำ เนิ น ก าร พั ฒ นา พ้ื นที่ สู ง 
จำนวน  25 หมู่บ้าน ในตำบลวาวี 
อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ซึ่ง
หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี องค์ประธาน
มูลนิธิโครงการหลวงทรงมอบหมาย
ให้สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง
เข้าดำเนินการภายใต้ชื่อ “โครงการ
ขยายผลโครงการหลวงวาวี” ซึ่งในช่วงแรกของการดำเนินงานโครงการได้เน้นการพัฒนาในบ้านหลัก จำนวน 3 หมู่บ้าน 
ได้แก่ บ้านดอยช้าง หมู่ที่  3 บ้านดอยล้าน หมู่ที่ 4  และบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่  25 ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน 2559 
ได้มีการเปลี่ยนชื่อนโครงการขายผลโครงการหลวงวาวีเป็น โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี 

 
พื้นที่ดำเนินงาน สถานที่ตั้ง สภาพพื้นที่ 
 
 ขนาดและที่ตั้ง  โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี มีพ้ืนที่ดำเนินงานจำนวน 53 กลุ่มบ้าน ในเขต
ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัด 
สำนักงานโครงการตั้ งอยู่หมู่ที่  3 
ตำบลวาวีส ำห รับ ท างเชื่ อมต่ อ
ระหว่างหมู่บ้านบางพ้ืนที่ในตำบลวา
วี  ความสูงของพ้ืนที่ อยู่ระหว่าง 
5 0 0  – 1 ,317 เ ม ต ร  จ า ก
ระดั บน้ ำท ะเลป านกลาง  พิ กั ด 
X559519. 00 Y2191036.00 
สภาพถนนยังเป็นดินลูกรัง บาง
เส้นทางไม่สามารถใช้สัญจรได้ในฤดู
ฝน ความสูงของพ้ืนที่อยู่ระหว่าง 
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500 – 1,600 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ประชากรรวมทั้งสิ้น  47 ,854  คน แยกเป็นชาย 24,466 คน  
หญิง 23,388 คน จำนวนครัวเรือน 6,558 หลังคาเรือน ประกอบด้วยชนเผ่าอาข่า มูเซอ เย้า จีน กะเหรี่ยง ลีซอ ไทย
ใหญ่ ไทยพ้ืนเมืองอยู่ห่างจากจังหวัดเชียงราย อยู่ห่างจากอำเภอแม่สรวย ระยะทาง  32  กิโลเมตร และอยู่ห่างจาก
องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

ทิศเหนื  ติดกับเขตพ้ืนที่ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
ทิศใต้  ติดกับเขตพ้ืนที่ตำบลป่าแดด และ ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
ทิศตะวันออก ติดกับเขตพ้ืนที่ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 
ทิศตะวันตก ติดกับเขตพ้ืนทีต่ำบลบ้านหลวง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ลักษณะภูมิประเทศ 
  พ้ืนที่ตำบลวาวีส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงชันสลับกับป่าดงดิบ มีพ้ืนที่ราบเป็นบางส่วนมีระดับความสูง 500 
– 1,600 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ลักษณะ
ดินส่วนมากเป็นดินร่วนมีความอุดมสมบูรณ์ เป็นพ้ืนที่
ที่มีสภาพอากาศเหมาะแก่การปลูกพืชและไม้ผลเมือง
หนาว เป็นแหล่งใหญ่ของการปลูกและการแปรรูป
กาแฟอราบิก้าที่ครบวงจร 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบ้านเป้าหมายในการดำเนินงาน   
 

บ้านหลัก บ้านบริวาร หมู่ที ่ ครัวเรือน ประชากร ชนเผ่า ความสูง 
ชาย หญิง รวม 

วาว ี          1 1,183 1,386 1,318 2,704 อาข่า ลีซู จีน 831 
 ปางเลามัน      อาข่า ลาหู ่เมี่ยน 871 
 ปางเลาจ่าว      จีน เมี่ยน 908 
 ปางจะเมาะ      เมี่ยน 890 
ปางกิ่ว  2 354 419 384 803 จีน มูเซอ อาข่า 1,129 
 ปางอำนวย      มูเซอ อาข่า 911 
ดอยช้าง  3 1,092 1,694 1,678 3,372 อาข่า ลีซู จีน 1,121 
 ปางซาง  43 102 77 179 อาข่า 872 
 ผาแดงลีซอ  43 106 92 198 ลีซู 1,099 
ดอยล้าน  4 256 367 339 706 ลีซู อาข่า 1,182 
ห้วยมะซาง  5 481 607 587 1,194 ลาหู ่ 607 
ห้วยขี้เหลก็ใหม่ 
(ห้วยปู) 

 6 
340 490 466 965 

มูเซอ 565 

ทุ่งพร้าวมูเซอ  7 379 612 551 1,163 ลาหู ่ 551 
 ผาแดงลาหู ่      ลาหู ่ 540 



128 
 

ทุ่งพร้าวกระเหรี่
ยง 

 8 
171 233 224 457 

กระเหรี่ยง 523 

ห้วยขี้เหลก็เก่า  9 178 252 271 523 อาข่า 782 
แสนเจริญเก่า  10 326 499 510 1,009 อาข่า 930 
 แสนเจริญใหม่ 10     อาข่า 807 
ห้วยนำ้เย็น  11 187 353 364 717 กะเหรี่ยง 615 
โป่งกลางน้ำ  12 469 900 877 1,777 อาข่า  กะเหรี่ยง 675 
 ห้วยหกใหม ่      อาข่า 670 
 ห้วยหกเก่า      อาข่า 649 
 นากาด      อาข่า 733 
  แม่โมงกระเหรี่ยง      กะเหรี่ยง 740 
  ปางลีหวู ่       มูเซอ 810 
  โป่งเย้า       เมี่ยน 715 
 โป่งใหม่      เมี่ยน 675 
 โป่งอาข่า      อาข่า 722 
 โป่งมูเซอ      มูเซอ 800 
ห้วยไคร ้  13 345 609 594 1,203 ลีซู อาข่า 625 
 ห้วยธาต ุ 13 336 589 563 1,152 อาข่า 693 
ขุนสรวย  14 191 312 306 618 อาข่า 861 
 บ่อแร ่      อาข่า 670 
แม่โมงเย้า  15 88 175 144 319 เมี่ยน 933 
 แม่โมงเหนือ      เมี่ยน 979 
 แม่โมงกลาง      เมี่ยน 940 
 แม่โมงใต้      เมี่ยน 866 
ย่านำ  16 149 272 272 544 ไทย อาขา่ มูเซอ 654 
ผาแดงหลวง  17 114 210 181 391 อาข่า 1,031 
ห้วยกล้า    18 156 292 293 585 อาข่า 778 
จู้จี ้  19 216 370 347 717 อาข่า มูเซอ 687 
 ห้วยนำ้กืน (T&V)      อาข่า 721 
เลาลี  20 265 489 501 990 จีน อาข่า มูเซอ 881 
 เล่าลิ่ว-ยาฟูกอ่      จีน อาข่า มูเซอ 920 
 เลาแคะ      จีน อาข่า มูเซอ 860 
 เลาลู ่      จีน อาข่า มูเซอ 870 
 เลายาง      จีน อาข่า มูเซอ 907 
ห้วยนำ้อุ่น  21 121 297 292 589 อาข่า 720 
มังกาล่า  22 101 215 199 414 อาข่า 983 
  สวนใต้       อาขา่ 792 
  ปางแม่นางทรวง       อาขา่ 925 
  ปางมะโอ       อาขา่ 859 
ปางกุเส็ง   23 114 204 196 400  อาขา่ 820 
  ปางเกาเชียง       อาขา่ 845 
  ปางจะเรอ       อาขา่ 801 
  ปางซันโจ       อาขา่ 1,056 
ปางกลาง   24 109 249 212 461  จีน อาข่า 830 
ใหม่พัฒนา   25 109 249 212 461 อาข่า 1,399 
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    ข้อมูลระดับการพัฒนา ABCD ของหมู่บ้าน กลุ่มบ้านในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี 

 
 

พื้นที่โครงการฯ  พื้นที่รับผิดชอบกลุ่มบ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด ระดับพัฒนา 

วาว ี 1. ปางกิ่ว 2 วาว ี แม่สรวย เชียงราย C 

วาว ี 2. ดอยช้าง 3 วาว ี แม่สรวย เชียงราย B 

วาว ี 3. ปางซาง 3 วาว ี แม่สรวย เชียงราย B 

วาว ี 4. ผาแดงลีซอ 3 วาว ี แม่สรวย เชียงราย B 

วาว ี 5. ดอยล้าน 4 วาว ี แม่สรวย เชียงราย B 

วาว ี 6. ห้วยมะซาง 5 วาว ี แม่สรวย เชียงราย C 

วาว ี 7. ทุ่งพร้าวกระเหรี่ยง 8 วาว ี แม่สรวย เชียงราย C 

วาว ี 8. ห้วยขี้เหล็กเก่า 9 วาว ี แม่สรวย เชียงราย C 

วาว ี 9. แสนเจริญเก่า 10 วาว ี แม่สรวย เชียงราย B 

วาว ี 10. ห้วยไคร้ 13 วาว ี แม่สรวย เชียงราย C 

วาว ี 11. ห้วยธาตุ 13 วาว ี แม่สรวย เชียงราย C 

วาว ี 12. ผาแดงหลวง 17 วาว ี แม่สรวย เชียงราย C 

วาว ี 13. ใหม่พัฒนา 25 วาว ี แม่สรวย เชียงราย B 

วาว ี 14. ปางอำนวย 62 2 วาว ี แม่สรวย เชียงราย C 

วาว ี 15.โป่งกลางน้ำ 62 12 วาว ี แม่สรวย เชียงราย C 

  พื้นที่ t&v      

วาว ี 1. ห้วยน้ำกืน 19 วาว ี แม่สรวย เชียงราย C 

วาว ี 2. ป่าซ้อแสนพงษ์ 9 ศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย C 

วาว ี 3. แม่ปูนน้อยกระเหรี่ยง 11 สันสล ี เวียงป่าเป้า เชียงราย C 

วาว ี 4. ป่าคา 10 สันสล ี เวียงป่าเป้า เชียงราย C 

วาว ี 5. หนองเขียว 10 ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เชียงราย C 

วาว ี 6. แม่ฉางข้าว 10 ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เชียงราย C 

วาว ี 7. ห้วยโต้ง 10 ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เชียงราย B 

วาว ี 8. ป่าคา 10 ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เชียงราย C 

วาว ี 9. ปางกลาง 4 แม่พริก แม่สรวย เชียงราย C 

วาว ี 10. ปางต้นผึ้ง 5 แม่พริก แม่สรวย เชียงราย C 
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วาว ี 11. ปางอาณาเขต 6 แม่พริก แม่สรวย เชียงราย C 

วาว ี 12. ปางหลวง 8 ท่าก๊อ แม่สรวย เชียราย C 

วาว ี 13. ปางชมพู 9 ท่าก๊อ แม่สรวย เชียราย C 

วาว ี 14. ปางม่วง 10 แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง C 

วาว ี 15. ห้วยไม้เดื่อ 7 เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย C 
 
สภาพพ้ืนที่ ภูมิอากาศ และแหล่งน้ำ 

สภาพพื้นที่  พ้ืนที่ตำบลวาวีส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงชันสลับกับป่าดงดิบ มีพ้ืนที่ราบเป็นบางส่วนมีระดับความสูง 
500 – 1,600 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ลักษณะดินส่วนมากเป็นดินร่วนมีความอุดมสมบูรณ์ เป็นพ้ืนที่ที่มี
สภาพอากาศเหมาะแก่การปลูกพืชและไม้ผลเมืองหนาว เป็นแหล่งใหญ่ของการปลูกและการแปรรูปกาแฟอราบิก้าที่ครบ
วงจร 
 

ลักษณะภูมิอากาศ  สภาพภูมิอากาศ ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือน  กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม  อุณหภูมิเฉลี่ย  27  
องศาเซลเซียส  มีลักษณะร้อนชื้น ในฤดูฝน   เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน – กันยายน อุณหภูมิเฉลี่ย  22 องศาเซลเซียส มี
ลักษณะฝนตกชุก และในฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม – มกราคม  อุณหภูมิเฉลี่ย 8 องศาเซลเซียส  มีลักษณะ หนาว
เย็น มีปริมาณน้ำฝนมากถึงปีละ 2,230 มิลลิเมตร 
 

แหล่งน้ำ  สำหรับแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญเกิดจากลำห้วยในพ้ืนที่ทางทิศเหนือ ได้แก่  ลำห้วยวาวี  ทางทิศใต้  
คือ  ลำห้วยน้ำริน  ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ คือ ลำห้วยเลาจ๋าว  ซึ่งไหลลงมารวมกัน  แล้วไหลลงสู่ลำน้ำแม่สรวย  ซึ่งเป็น
ลำน้ำสายหลัก มีระยะทางประมาณ  50  กม. เพ่ือใช้ในการอุปโภคและบริโภค 
 
สภาพเศรษฐกิจ สังคมชุมชน สิ่งแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐาน 

สภาพเศรษฐกิจ  อาชีพของชาวบ้านตำบลวาวีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ซึ่งพ้ืนที่และพืชที่ทำการ
เพาะปลูกมีดังนี้ กาแฟอราบิก้า และมะคาเดเมีย ปลูกมากที่บ้านดอยช้าง บ้านดอยล้าน บ้านแสนเจริญ และบ้านใหม่
พัฒนา พืชทั้งสองชนิดมีพ้ืนที่ปลูกรวม ประมาณ 5,000 ไร่  เป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พืชเศรษฐกิจอื่น ๆ  เช่น 
ลิ้นจี่ ข้าวโพด ถั่วต่าง ๆ  มะเขือเทศ จะปลูกทั่วไปในหมู่บ้าน เกษตรกรมีความตั้งใจร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการที่
จะปรับปรุงและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร โดยอาศัยองค์ความรู้จากโครงการหลวง ผู้นำชุมชนที่มีความรู้สูงมีความ
เข้มแข็งและเข้าใจแนวทางดำเนินงาน มีนักวิจัยชุมชนที่มีประสบการณ์ เกษตรกรมีการรวมเป็นกลุ่มเป็นสถาบันเกษตรกร 
อีกท้ังยังมีหน่วยงานของของกรมวิชาการเกษตรช่วยสนับสนุนด้านวิชาการอยู่ในพื้นท่ี (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูง
เชียงราย) 
 

สังคมชุมชน  กลุ่มบ้านในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี ทั้ง 53 กลุ่มบ้าน มีประชากรรวม
ทั้งสิ้น  47 ,854  คน แยกเป็นชาย 24 ,466 คน  หญิง 23 ,388 คน จำนวนครัวเรือน 6 ,558 หลังคาเรือน 
ประกอบด้วยชนเผ่าอาข่า มูเซอ เย้า จีน กะเหรี่ยง ลีซอ ไทยใหญ่ ไทยพ้ืนเมือง ด้านสาธารณสุขประชาชนใช้บริการจาก
สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน 5  แห่ง  คือ   บ้านวาวี หมู่ที่ 1  บ้านดอยช้าง หมู่ที่ 3  บ้านทุ่งพร้าว หมู่ที่  7  บ้าน
ห้วยไคร้ หมู่ที่ 13  และบ้านโป่งกลางน้ำ  หมู่ที่ 12  
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 สิ่งแวดล้อม  พ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงวาวีส่วนใหญ่ใช้พ้ืนที่เพ่ือทำการเกษตรกรรม  ปลูก
พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ชา กาแฟ ลิ้นจี่ มะคาเดเมีย ถั่ว และข้าวโพด การถือครองที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของราษฎรยังไม่
มีเอกสารสิทธิ์ พ้ืนที่ป่าโดยรอบของบ้านดอยช้าง  บ้านดอยล้าน  และบ้านใหม่พัฒนา เป็นแหล่งต้นน้ำ มีแหล่งท่องเที่ยว
เป็นจุดชมวิวและสวนพฤกษชาติดอยช้างที่มีความสูงราว 1,600 ม. จากระดับน้ำทะเล และเป็นที่ตั้งสวนผลไม้และไม้
ดอกเมืองหนาวของศูนย์วิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตเชียงราย 2  (เกษตรที่สูงวาวีเดิม) และดอยกาดผี บ้านปางกิ่ว 
หมู่ 2 มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,500  เมตร มีน้ำตก  4  แห่ง ได้แก่น้ำตกห้วยน้ำอุ่น  หมู่ที่  21  บ้านห้วยน้ำอุ่น 
น้ำตกโป่งสลัม หมู่ที่  7 บ้านทุ่งพร้าว น้ำตกสวนใต้ หมู่ที่  15  บ้านแม่โมงเย้า และน้ำตกขุนสรวย หมู่ที่  14  บ้านขุน
สรวย 
 
 โครงสร้างพ้ืนฐาน 

เส้นทางคมนาคม  ปัจจุบันมีเส้นทางคมนาคม  3  เส้นทาง  ได้แก่ 
 1. ระยะทางจากจังหวัดเชียงรายถึงทางแยกเข้าอำเภอแม่สรวย  ตามทางหลวงหมายเลข 1   ระยะทาง  21  
กิโลเมตร   

2. เส้นทางการคมนาคมทางหลวงหมายเลข 118 อำเภอแม่สรวย–จังหวัดเชียงใหม่ แยกจากทางหลวงหมายเลข 
1 ถึง อำเภอแม่สรวย ระยะทาง  27  กิโลเมตร และจากอำเภอแม่สรวย
ถึ ง จั ง ห วั ด เชี ย ง ให ม่   
ระยะทาง  122  กิโลเมตร   

3 . ท า ง ห ล ว ง
ชนบท (รพช.) จากอำเภอ
แม่สรวย – องค์การบริหาร
ส่วนตำบลวาวี   ระยะทาง
ประมาณ 25  กิโลเมตร
เป็นเส้นทางคมนาคมหลัก  
ได้ลาดยางไปแล้ว จาก แยกบ้านตีนดอย  NC 583750  ผ่านบ้านทุ่งพร้าว –บ้านห้วยมะซาง – บ้านห้วยไคร้ – บ้าน
ห้วยน้ำเย็น – บ้านย่านำ – บ้านโป่งกลางน้ำ – บ้านวาวี – บ้าน
เล่าลี ระยะทาง  55 กิโลเมตร ลักษณะเป็นถนนลาดยางกว้าง
ประมาณ  6  เมตร   

สำหรับทางเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านบางพ้ืนที่ในตำบล
วาวี  สภาพถนนยังเป็นดินลูกรัง บางเส้นทางไม่สามารถใช้สัญจร
ได้ในฤดูฝน ระยะเวลาในการเดินทางจากสถาบันวิจัยและพัฒนา
พ้ืนที่สู ง (องค์การมหาชน) ถึงโครงการพัฒนาพ้ืนที่สู งแบบ
โครงการหลวงวาวี 3 ชั่วโมง (ระยะทาง 170 กิโลเมตร) 

 
 

ถนน  สำหรับทางเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านบางพ้ืนที่
ในตำบลวาวี  สภาพถนนยังเป็นดินลูกรัง บางเส้นทางไม่สามารถใช้
สัญจรได้ในฤดูฝน 
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ไฟฟ้า  หมู่บ้านในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวีมีการรับบริการไฟฟ้าในตำบลวาวี 
มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 18  หมู่บ้าน ยังไม่มีไฟฟ้าใช้จำนวน  7 หมู่บ้าน และในหย่อมบ้านบริวารประมาณ  32  หมู่บ้าน 
 

โทรศัพท์  โทรศัพท์ใช้ในหมู่บ้าน และ
ประชาชนมีมโทรศัพท์มือถือใช้กันหมดแล้ว 

 
ประชากร   ในพ้ืนที่ ดำเนินงานของ

โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี ประชากร
รวมทั้งสิ้น  47 ,854  คน แยกเป็นชาย 24 ,466 คน  
หญิง 23 ,388 คน จำนวนครัวเรือน 6 ,558 หลังคา
เรือน ประกอบด้วยชนเผ่าอาข่า มูเซอ เย้า จีน กะเหรี่ยง 
ลีซอ ไทยใหญ่ ไทยพ้ืนเมือง 
 
  การศึกษา  ในพ้ืนที่ตำบลวาวีมีโรงเรียนบ้านดอยช้างทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล – ม.3 โรงเรียนบ้าน
วาวี ทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล – ป.6   โรงเรียนมัธยมวาวีวิทยาคมทำการสอนตั้งแต่ชั้น ม.1 – ม.6 โรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดนบ้านดอยล้าน 6 โรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดนบ้านห้วยน้ำกืน และศูนย์เด็กเล็กที่อยู่ในการดูแล
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวาวี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาธารณสุข  ด้านสาธารณสุขประชาชนใช้บริการจากสถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน 5  แห่ง  คือ   
บ้านวาวี หมู่ที่ 1  บ้านดอยช้าง หมู่ที่ 3  บ้านทุ่ง
พร้าว หมู่ที่  7  บ้านห้วยไคร้ หมู่ที่ 13  และบ้าน
โป่งกลางน้ำ  หมู่ที่ 12  
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การถือครองที่ดิน  พ้ืนที่ตำบลวาวีมีการถือครองที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของราษฎรยังไม่มีเอกสาร
สิทธิ์ 
 

แหล่งเงินทุน  พ้ืนที่ตำบลวาวีมีแหล่งเงินทุน ได้แก่  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
 

การรวมกลุ่มเกษตรกร  พ้ืนที่ตำบลวาวีมีการรวมกลุ่มเกษตรกรกันซึ่งประกอบด้วย กลุ่มผู้ปลูกกาแฟ 
กลุ่มดูแลทรัพยากร และกลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูกพืชเชิงอนุรักษ์ 
 
  ผลผลิตทางการเกษตร  ชาพันธุ์อัสสัม ชาอู่หลง และชาชิง ชิง กาแฟ  มะคาเดเมีย  ลิ้นจี่  ข้าวโพด  ถั่ว
ต่าง ๆมะเขือเทศ  ซาโยเต้ 
 
 

แหล่งท่องเที่ ยว . น้ำตก  4  แห่ ง 
ได้แก่  น้ำตกห้วยน้ำอุ่น  หมู่ที่   21  บ.ห้วยน้ำอุ่น  
น้ำตกโป่งสลัม  หมู่ที่  7  บ.ทุ่งพร้าวน้ำตกสวนใต้  หมู่
ที่  15  บ.แม่โมงเย้า  น้ำตกขุนสรวย  หมู่ที่  14  บ.
ขุนสรวย 

ผู้ปฏิบัติงาน 
 

  นายวิเชียร  ทองมร่าม  ผู้จัดการโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่มลุ่มน้ำโขง
      กก,ยม,วัง 
  นายอิทธิพล  โพธิ์ศรี  ผู้ช่วยผู้จัดการกลุ่มโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่ม
      ลุ่มน้ำโขง,กก,ยม,วัง 

 นายสุทัศน์ บุญเป็ง  นักวิชาการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี  
นายทรงศักดิ์      บุญสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี 

 นายภราดร        นายหว่าง เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี 
นางสาวพรอนงค์  วงศ์สถาน เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี 

 นางสาวรุจิรา      ตะดิ  เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี 
  
  

 
 
 
   
 
 
 
 
 


