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 1.4 ลักษณะภูมิอากาศ 
  1) ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 1,600 มิลลิเมตร/ป โดยเร่ิมตกต้ังแตเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม โดยจะ

ตกชุกในชวงเดือนกรกฎาคม 

  2) อุณหภูมิ 

   อุณหภูมิสูงสุด 36 องศาเซลเซียส   

   อุณหภูมิตํ่าสุด 6.7 องศาเซลเซียส  

   อุณหภูมิเฉล่ีย  21 องศาเซลเซียส 

  3) ความช้ืนสัมพัทธเฉล่ียประมาณ 68 เปอรเซนต 
 1.5 แหลงน้ําที่สําคัญของศูนยพัฒนาโครงการหลวงสะโงะ 
  แหลงน้ําที่สําคัญคือบานสะโงะไดแก หวยหมาตาย, หวยผาลาด บานเวียงแกวไดแก น้ําแมมะ, 

แมน้ํารวก, หนองแดง บานวังลาวเชน แมน้ํารวก, อางเก็บน้ําหวยพราฟาด, อางเก็บน้ําหวยปูเฟอง, สระเก็บน้ําหนอง

หวยไซ บานแมมะไดแก น้ําแมมะ, อางเก็บน้ําหวยมวง 
 1.6 การคมนาคม 
  ศูนยพัฒนาโครงการหลวงสะโงะ อยูหางจาก สํานักงานมูลนิธิโครงการหลวงประมาณ 230 กิโลเมตร 

โดยใชเสนทางเชียงใหม-อ.ดอยสะเก็ด อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย อ.เชียงแสน  ศูนยฯ สะโงะ ซึ่งเปนถนนลาดยาง 285 

กิโลเมตร และเปนถนนลูกรัง 6 กิโลเมตร ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง  

  - เสนทางจากศูนยฯ สะโงะ ถึงอําเภอเชียงแสน ระยะทาง 14 กิโลเมตร เปนถนนลูกรัง 6 กิโลเมตร 

และถนนลาดยาง 8 กิโลเมตรและถนนภายในหมูบานเปนถนนลูกรัง 
 1.7 โครงสรางพื้นฐาน 
  หมูบานในพื้นที่มีไฟฟาทุกหมูบาน มีโทรศัพทสาธารณะใชทั้ง 4 หมูบาน มีน้ําประปาใชทุกหมูบาน 
2. สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
 2.1 ประชากร 
  ศูนยฯ สะโงะ มีหมูบานในเขตรับผิดชอบ จํานวน 4 หมูบาน    659 ครัวเรือน 807 ครอบครัว จํานวน

ประชากร 3,240 คน 
 หมูบานที่รับผิดชอบ 

ชื่อกลุมบาน หมูที ่ เผา จํานวน จํานวน จํานวนประชากร (คน) 

   ครัวเรือน ครอบครัว ชาย หญิง รวม 

ปาไม 1 คนเมือง 39 53 65 47 112 

วังลาว 4 ไทยล้ือ 148 164 380 557 937 

เวียงแกว 5 คนเมือง 320 336 552 528 1,080 

ดอยสะโงะ 7 อาขา 202 254 533 574 1,111 

รวม 709 807 1,530 1,706 3,240 
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 2.9 การรวมกลุมของเกษตรกรในพื้นที่ 
  เกษตรกรในพ้ืนที่มีการรวมกลุมสัจจะออมทรัพย มีสมาชิก 94 ราย กลุมแมบาน มีสมาชิก 70 ราย 

กลุมเยาวชนและกลุมเครือขายเยาวชนระหวางชุมชน  มีสมาชิก 26 รายและมีกลุมพิพิธภัณฑอาขาและการแสดง

ศิลปะวัฒนธรรมชนเผาอาขา มีสมาชิก 64 ราย 

 
 2.10 ผลผลิตทางการเกษตร 
  1) พืชผักและพืชสมุนไพร ไดแก ขาวโพดหวาน 2 สี, ฟกทองญ่ีปุน, ถั่วแขก ถั่วลันเตา ฟกทองสีสม, 

ดอกคารโมมาย มิ้นท และกลํ่าปลีหัวใจ มีพื้นที่ปลูกผักรวม 46.5 ไร 

เกษตรกรไดรับการสงเสริม มากกวา 50 ราย 

  2) ไมผล ไดแก เสาวรส สับปะรด สมโอ มะมวง ล้ินจี่และ

สม มีพื้นที่ปลูกไมผลรวม  200 ไร เกษตรกรไดรับการสงเสริม 55 ราย  

  3) พืชไร ไดแก ขาวไร ขาวนาบนที่สูงและขาวโพดเล้ียงสัตว 

มีพื้นที่ปลูกพืชไรรวม 560 ไร เกษตรกรไดรับการสงเสริม 104 ราย  

  4) ไมดอก  ไดแก  ดอกหนาวัว  ดอกขิงแดงและดอก

เบญจมาศ มีพื้นที่ปลูกพืชไรรวม 6 ไร เกษตรกรไดรับการสงเสริม 25 ราย  

 แหลงขอมูล   รายงานประจําป 2546 ฝายพัฒนา มูลนิธิโครงการหลวง 
 2.11 แหลงทองเที่ยว 
  1) แหลงทองเที่ยวการเกษตร ไดแก สวนสม อยูในพื้นที่ศูนยฯ สวนสมุนไพรคารโมมาย (ฤดูหนาว) 

แปลงดอกไม ไมดอกที่มีชื่อเสียง ไดแก หนาวัว ขิงแดง และเบญจมาศ ไรขาวโพดหวาน ต้ังอยูบริเวณไหลเขารอบๆ 

ศูนยฯ 

  2) แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ไดแก ดูนก วิวสามเหล่ียมน้ําโขง 

  3) แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม โบราณสถาน ไดแก พระธาตุสามมุมเมือง พระธาตุนางคอย พระ

ธาตุดอยเวาคูน้ําคันดิน บอลางทอง และเชียงแสนเมืองโบราณ ประเพณีโลชิงชาของชนเผาอาขา ประเพณีชนไข เปน

ประเพณีการละเลนและบูชาบรรพบุรุษ  หัตถกรรมประจําถิ่น ไดแก การทํากระเปา หมวก เข็มขัด และชุดประจํา ภูมิ

ปญญาอาหารพื้นถิ่น ไดแก น้ําพริกดอกรสแซบแกลมผักตมผักนึ่ง หมอสมุนไพร ซึ่งมีความรูดานสมุนไพรและการนวด

จับเสนที่สืบทอดกันมาชานาน 

 แหลงขอมูล  ขอมูลโดยสรุป/ขอมูลทองเที่ยว/โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวโครงการหลวง  
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3. สภาพพื้นที่และทรัพยากรปาไม 
 สภาพพ้ืนที่ปาของศูนยพัฒนาโครงการหลวงสะโงะ มีพื้นที่ประมาณ 20,000 ไร แบงออกเปน ปาสงวน

แหงชาติ พื้นที่ประมาณ 10,000 ไร พื้นที่ปาไมถาวร พื้นที่ประมาณ 10,000 ไร   (จากขอมูลสํานักงานที่ดินเชียงราย 

สาขาเชียงแสน) 

 
ผูปฏิบัติงาน 
 ผูอํานวยการศูนยฯ  นายบุญธรรม  บุญเลา  สังกัด มหาวิทยาลัยแมโจ 

 หัวหนาศูนยฯ   นายวสันต  ชะลอ  สังกัด มูลนิธิโครงการหลวง 

 เลขาฯ/ผูชวยเลขาฯ ศูนยฯ นางสาวระพีพร  เกตุแกว  สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

  

 

 แหลงขอมูล   ศูนยพัฒนาโครงการหลวงสะโงะ ธันวาคม 2552 

สถานที่ติดตอ  ศูนยพัฒนาโครงการหลวงละโงะ ตําบลศรีดอนมูล อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150 โทร 08-

9997-9815 08-1032-2790 
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