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ขขอมูลพื้นฐาน
ฐ
ศูนยพัฒนาโครงก
ฒ
การหลวงสะะโงะ จังหวัวัดเชียงรายย
ประวัติควาามเปนมา
สะโโงะเริ่มตนมาตั้งแตป 2513 ในรูปของงงานอาสาพัฒนาชาวเขา
ฒ
ตามพระราชชดําริของพระะบาทสมเด็จพระ
พ
เจาอยูหัว ซึงดํ
ง่ าเนินงานโโดยมูลนิธิโครรงการหลวง และมหาวิ
แ
ทยาาลัยแมโจ
เนื่ องจากในขณ
อ
ณะนั้ น การคคมนาคมไม สะดวก
ส
อาจจารย แ ละ
เจาหนาที่ตองเดิ
อ นทางโดยเฮลิคอปเตออรในลักษณะะของการเยี่ยมเยียนวัน
อาทิตย เดือนละหนึ
อ
่งครัรั้งไมมีเจาหนนาที่อยูประจํจําทําใหการสสงเสริมไม
สามารถกรทํทําไดอยางเต็มที
ม ่
ป 2521
2
พระบาทสมเด็จพรระเจาอยูหัว ได
ไ เสด็จเยี่ยมราษฎรใน
ม
พื้นที่ทรงมีพระราชดําริ
า กับหมอมเจจาภีศเดช รัชนี
ช ใหหนวยงงาน
อ
วยพัฒนามากขึ
ฒ
้น และไดทรงมีพระราชดํารริ ให
ที่เกี่ยวของมาช
นอยู
หาทางชวยเหลื
ว อชาวบบานดอยสะโโงะซึ่งยังมีชีวตความเป
ิ
อ ที่
ยากจน จึงจัดตั้ง “ศูนยยพัฒนาโครงงการหลวงสะะโงะ” ขึ้น

1. สภาพโดดยทั่วไป
1.1 ขนาดและทีที่ตั้ง
ศูนยพัฒนาโครงการ
ฒ
รหลวงสะโงะะ ตั้งอยูที่บาน
ง
จังหวัด
สะโงะ หมูทีท่ี 7 ตําบลศรีดอนมูล อําเภอเชียงแสน
เชียงราย พิกักด E6080533 N22500027 มีพื้นที่รับผิดชอบ 4
หมูบาน พื้นที่ 44.66 ตารรางกิโลเมตร (23,750 ไร)
1.2 ลักษณะภูมิมปิ ระเทศ
เปนพื้นทีท่ภูเขาลูกคลืลื่น มีความลาาดชันตั้งแต 12 เปอรเซนต ขึ้นไป ระดัับความสูงจาากระดับน้ําทะเล
4
เมตร
ปานกลาง 400-700
1.3 ลักษณะดิน
เปนดินรรวนเหนียว ดินเหนียว แลละดินเหนียวปปนทราย มีดินลู
น กรังเปนบางพื้นที่ มีความเป
ว นกรดเเปน
ดาง (pH) 4.8
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1.4 ลักษณะภูมิอากาศ
1) ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 1,600 มิลลิเมตร/ป โดยเริ่มตกตั้งแตเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม โดยจะ
ตกชุกในชวงเดือนกรกฎาคม
2) อุณหภูมิ
อุณหภูมิสูงสุด 36 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ําสุด 6.7 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิเฉลี่ย 21 องศาเซลเซียส
3) ความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยประมาณ 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 หมูที่
เผา
จํานวน
จํานวน
จํานวนประชากร (คน)
ครัวเรือน ครอบครัว ชาย หญิง
รวม
ปาไม
1
คนเมือง
39
53
65
47
112
วังลาว
4
ไทยลื้อ
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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แหหลงขอมูล : นายมานพ กองเงิน หัวหน
ว าศูนยพฒนาโครงการ
ฒ
ั
หลวงสะโงะ กรกฎาคม 2547
2
2.2 การศึกษา
ในพื้นที่ศูนยฯ สะโงะะ มีโรงเรียนเดด็กเล็ก 3 แหหง โรงเรียนประถมศึกษา 3 แหง และโโรงเรียนมัธยมม 1
ง
แหง มีคนไมมรูหนังสือ 545 คน คิดเปน 25.25 เปอรเซนต ของปประชากรในศูนยฯ และมีคนในศูนยฯ กําลังศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลถึงปริญญาตรี รวม 536 คน คิดเปนรอยละ 24.83 ของประชากกรในศูนยฯ
2.3 การสาธารณ
ณสุข
การสาธธารณสุขของศูนยฯ สะโงะะ นั้น ไดรับคววามรวมมือจากชุมชน และมีสถานีอนาามัยตั้งอยูที่บบาน
ป บัติงานประะจําอยูในพืน้นที่
สะโงะ 2 แหหง มีเจาหนาที่ประจําและมีมีอาสาสมัครสสาธารณสุขปฏิ
2.4 การประกออบอาชีพ
ราษฎรสสวนใหญในพืพื้นที่ศูนยฯ สะะโงะ ประกอบอาชีพการเกษตรรอยละะ 80.90 พืชที่ปลูกไดแก ขาว
ป่ กไดแก สม สมโอ ไมดอกที
อ ่ปลูกไดแก
แ
ขาวโพด ถั่วลิสง ไมผลทีปลู
ดอกเบญจมมาศ และหนาวัว
น
ตรคือ รับจางทั
ง ่วไป รอยลละ
อาชีพนอกการเกษต
ญไปรับจางเปปนแรงงานในนการเกษตร
5.9 สวนใหญ
2.5 รายได
รายไดเฉลี
ฉ ่ยของเกษษตรกรศูนยฯ สะโงะ
ส
26,0000
บาท/ป โดยรายไดของเกกษตรกรบานเวี
น ยงแกวสูงสุสดคือ 41,0000
อ พ และรายไดเกษตรบบานสะโงะต่ําาสุดคือ 6,100 บาท/ป โดดยมี
บาท/ป โดยมมีรายไดจากกการทําอาชีพมากกวา 1 อาชี
การประกอบบอาชีพเกษตรร (ปลูกพืชไร และทํานา) อย
อ างเดียว
2.6 การถือครอองที่ดิน
ราษฎรใในพื้นที่ศูนยฯ สะโงะ ที่อาศั
อ ยในเขตพืพื้นที่ปาสงวนนจะไมมีเอกสสารสิทธิ์ ประะกอบดวย บาน
สะโงะ และบบานแมมะ (ปปาไม) ราษฎรที่อาศัยอยูในเขตพื
ใ
้นที่กันออกจากป
น
า
าสงวน
ไดแก พื้นที่บานเวียงแก
ย ว และบบาน
วังลาว มีเอกกสารสิทธิ์เปนใบโฉนด
น
2.7 การใชประโโยชนที่ดิน
ศูนยฯ สะโงะพื
ส
้นที่รบผิ
บั ดชอบประมมาณ 27,0000 ไร เปนพื้นที่เกษตร 5,816 ไร และมีพ้นื ที่นา 4,7300 ไร
2.8 แหลงเงินทุน
เกษตรกกรในพื้นที่ใชแหลงเงินทุนจาก
น ธนาคาารเพื่อการเกษตรและสหกรณ รอยละะ 21.21 และ
แ
สหกรณการรเกษตร รอยลละ 3.5 และเงิงินกองทุนหมูบาน กขคจ. รอยละ 60

206

2.9 การรวมกลุมของเกษตรกรในพื้นที่
เกษตรกรในพื้นที่มีการรวมกลุมสัจจะออมทรัพย มีสมาชิก 94 ราย กลุมแมบาน มีสมาชิก 70 ราย
กลุมเยาวชนและกลุมเครือขายเยาวชนระหวางชุมชน มีสมาชิก 26 รายและมีกลุมพิพิธภัณฑอาขาและการแสดง
ศิลปะวัฒนธรรมชนเผาอาขา มีสมาชิก 64 ราย
2.10 ผลผลิตทางการเกษตร
1) พืชผักและพืชสมุนไพร ไดแก ขาวโพดหวาน 2 สี, ฟกทองญี่ปุน, ถั่วแขก ถั่วลันเตา ฟกทองสีสม,
ดอกคารโมมาย มิ้นท และกล่ําปลีหัวใจ มีพื้นที่ปลูกผักรวม 46.5 ไร
เกษตรกรไดรับการสงเสริม มากกวา 50 ราย
2) ไมผล ไดแก เสาวรส สับปะรด สมโอ มะมวง ลิ้นจี่และ
สม มีพื้นที่ปลูกไมผลรวม 200 ไร เกษตรกรไดรับการสงเสริม 55 ราย
3) พืชไร ไดแก ขาวไร ขาวนาบนที่สูงและขาวโพดเลี้ยงสัตว
มีพื้นที่ปลูกพืชไรรวม 560 ไร เกษตรกรไดรับการสงเสริม 104 ราย
4) ไม ด อก ได แ ก ดอกหน า วั ว ดอกขิ ง แดงและดอก
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 ตั้งอยูบริเวณไหลเขารอบๆ
ศูนยฯ
2) แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ไดแก ดูนก วิวสามเหลี่ยมน้ําโขง
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
สภาพพื้นที่ปาของศูนยพัฒนาโครงการหลวงสะโงะ มีพื้นที่ประมาณ 20,000 ไร แบงออกเปน ปาสงวน
แหงชาติ พื้นที่ประมาณ 10,000 ไร พื้นที่ปาไมถาวร พื้นที่ประมาณ 10,000 ไร (จากขอมูลสํานักงานที่ดินเชียงราย
สาขาเชียงแสน)
ผูปฏิบัติงาน
ผูอํานวยการศูนยฯ
หัวหนาศูนยฯ
เลขาฯ/ผูชวยเลขาฯ ศูนยฯ

นายบุญธรรม บุญเลา
นายวสันต ชะลอ
นางสาวระพีพร เกตุแกว

สังกัด มหาวิทยาลัยแมโจ
สังกัด มูลนิธิโครงการหลวง
สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

แหลงขอมูล ศูนยพัฒนาโครงการหลวงสะโงะ ธันวาคม 2552
สถานที่ติดตอ ศูนยพัฒนาโครงการหลวงละโงะ ตําบลศรีดอนมูล อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150 โทร 089997-9815 08-1032-2790
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