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สถาบ ันสำรวจและต ิดตามการปลูกพ ืชเสพติด (สพส.) สำน ักงาน ป.ป.ส. ได จ ัดทำหนังส ือข อมูล                     
ภูมิสารสนเทศหมูบานชนเผามงในประเทศไทย เลมนี้ขึ้นเพื่อใชเปนเอกสารอางอิงประกอบการปฏิบัติภารกิจเชิงพื้นที่ดาน            
การแกไขปญหายาเสพติดสำหรับเจาหนาที่ของสำนักงาน ป.ป.ส. และหนวยงานที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงานระดับพื้นที่ ทั้งน้ี
โดยการสำรวจพื้นที่เพื่อตรวจสอบขอเท็จจริง และประสานรวบรวมขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ องคการบริหาร          
สวนตำบล เทศบาลตำบล สังกัดองคการปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย และศูนยพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัด
เชียงใหม จังหวัดเชียงราย จังหวัดแมฮองสอน จังหวัดตาก จังหวัดลำปาง จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร จังหวัดนาน                   
จังหวัดเพชรบูรณ จังหวัดกำแพงเพชร สังกัดกองกิจการนิคมสรางตนเองและพัฒนาชาวเขา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เพ่ือใหขอมูลมีความถูกตองและสมบูรณเชิงตำแหนงมากข้ึน 

โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ รวมถึงรายละเอียด ของหมูบาน อาทิ   
รูป ตำแหนงพิกัด ความสูง ประชากร แผนที่แสดงตำแหนงหมูบานมงทั่วประเทศและรายจังหวัด ซึ่งผานการตรวจสอบ             
ความถูกตองท่ีเปนมาตรฐานโดยสถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด (สพส.) สำนักงาน ป.ป.ส.แลว  
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ภูมิสารสนเทศหมูบานชนเผามงในประเทศไทย เลมนี้จะเปนประโยชนตอหนวยงานที่เกี่ยวของ และขอขอบคุณหนวยงาน           
ท่ีเก่ียวของท่ีใหความอนุเคราะห ตลอดจนเจาหนาท่ีสวนเทคโนโลยีภูมสิารสนเทศทุกทานท่ีมีสวนรวมในการจดัทำหนังสือเลมน้ี
สำเร็จดวยดี 
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สารบัญรูปภาพ 
 
รูปภาพท่ี                                                                                                                                            หนา 
รูปภาพท่ี 1 สถานการณยาเสพตดิในประเทศไทย 1 
รูปภาพท่ี 2 พืชฝน 1 
รูปภาพท่ี 3 กลุมชนเผามง 5 
รูปภาพท่ี 4 กลุมชนเผามงกําลังอพยพ 6 

รูปภาพท่ี 5 ชนเผามงดํา หรือมงเขียว หรือมงนํ้าเงิน มงจั้วะ 6 
รูปภาพท่ี 6 ชนเผามงดาว หรือมงขาว มงเดอะ 6 
รูปภาพท่ี 7 ชนเผามงดาว หรือมงขาว มงก่ัวปา 6 
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รูปภาพท่ี 10 หนุมสายชาวเผามงจับคูโยนลูกชวง 8 
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รูปภาพท่ี 15 ชนเผามงดาว หรือมงขาว มงเดอะ 10 
รูปภาพท่ี 16 ชนเผามงดาว หรือมงขาว มงก่ัวปา 10 
รูปภาพท่ี 17 ประสานพิพิธภณัฑเรียนรูราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จ.เชียงใหม 407 
รูปภาพท่ี 18 ประสานศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จ.เชียงใหม 407 
รูปภาพท่ี 19 ประสานศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จ.แมฮองสอน 408 

รูปภาพท่ี 20 ประสานศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จ.ตาก 408 
รูปภาพท่ี 21 ประสานศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จ.ลําปาง 409 
รูปภาพท่ี 22 ประสานศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จ.พะเยา 409 
รูปภาพท่ี 23 ประสานศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จ.เชียงราย 409 
รูปภาพท่ี 24 ประสานศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จ.นาน 411 
รูปภาพท่ี 25 ประสานองคการบรหิารสวนตําบลปากลาง 411 
รูปภาพท่ี 26 ประสานองคการบรหิารสวนตําบลสะเนียน 411 
รูปภาพท่ี 27 ประสานศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จ.เพชรบูรณ 411 
รูปภาพท่ี 28 ประสานองคการบรหิารสวนตําบลเข็กนอย อ.เขาคอ จ.เพชรบูรณ 412 
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สารบัญตาราง 
 
ตารางท่ี                                                                                                                                             หนา 
ตารางท่ี 1 แสดงขอมูลจาํนวนหมูบานชนเผามง รายจังหวัด 11 
ตารางท่ี 2 แสดงขอมูลหมูบานชนเผามงในประเทศไทย 14 
ตารางท่ี 3 แสดงขอมูลหมูบานชนเผามง จังหวัดเลย 26 
ตารางท่ี 4 แสดงขอมูลพิกัดทางภมูิสารสนเทศหมูบานชนเผามง จังหวัดเลย 26 
ตารางท่ี 5 แสดงขอมูลจาํนวนประชากรหมูบานชนเผามง รายอําเภอ จังหวัดเลย 26 
ตารางท่ี 6 แสดงขอมูลจาํนวนประชากรหมูบานชนเผามง รายอําเภอ จังหวัดเชียงใหม 32 
ตารางท่ี 7 แสดงขอมูลหมูบานชนเผามง จังหวัดเชียงใหม 33 
ตารางท่ี 8 แสดงขอมูลพิกัดทางภมูิสารสนเทศหมูบานชนเผามง จังหวัดเชียงใหม 35 
ตารางท่ี 9 แสดงขอมูลจาํนวนประชากรหมูบานชนเผามง รายอําเภอ จังหวัดลําปาง 100 
ตารางท่ี 10 แสดงขอมูลหมูบานชนเผามง จังหวัดลําปาง 100 
ตารางท่ี 11 แสดงขอมูลพิกัดทางภูมิสารสนเทศหมูบานชนเผามง จงัหวัดลําปาง 100 
ตารางท่ี 12 แสดงขอมูลจํานวนประชากรหมูบานชนเผามง รายอําเภอ จังหวัดแพร 110 
ตารางท่ี 13 แสดงขอมูลหมูบานชนเผามง จังหวัดแพร 110 
ตารางท่ี 14 แสดงขอมูลพิกัดทางภูมิสารสนเทศหมูบานชนเผามง จงัหวัดแพร 110 
ตารางท่ี 15 แสดงขอมูลจํานวนประชากรหมูบานชนเผามง รายอําเภอ จังหวัดนาน 118 
ตารางท่ี 16 แสดงขอมูลหมูบานชนเผามง จังหวัดนาน 119 
ตารางท่ี 17 แสดงขอมูลพิกัดทางภูมิสารสนเทศหมูบานชนเผามง จงัหวัดนาน 120 
ตารางท่ี 18 แสดงขอมูลจํานวนประชากรหมูบานชนเผามง รายอําเภอ จังหวัดพะเยา 160 
ตารางท่ี 19 แสดงขอมูลหมูบานชนเผามง จังหวัดพะเยา 160 
ตารางท่ี 20 แสดงขอมูลพิกัดทางภูมิสารสนเทศหมูบานชนเผามง จงัหวัดพะเยา 161 
ตารางท่ี 21 แสดงขอมูลจํานวนประชากรหมูบานชนเผามง รายอําเภอ จังหวัดเชียงราย 186 
ตารางท่ี 22 แสดงขอมูลหมูบานชนเผามง จังหวัดเชียงราย 187 
ตารางท่ี 23 แสดงขอมูลพิกัดทางภูมิสารสนเทศหมูบานชนเผามง จงัหวัดเชียงราย 189 
ตารางท่ี 24 แสดงขอมูลจํานวนประชากรหมูบานชนเผามง รายอําเภอ จังหวัดแมฮองสอน 258 
ตารางท่ี 25 แสดงขอมูลหมูบานชนเผามง จังหวัดแมฮองสอน 258 
ตารางท่ี 26 แสดงขอมูลพิกัดทางภูมิสารสนเทศหมูบานชนเผามง จงัหวัดแมฮองสอน 259 
ตารางท่ี 27 แสดงขอมูลจํานวนประชากรหมูบานชนเผามง รายอําเภอ จังหวัดกําแพงเพชร 276 
ตารางท่ี 28 แสดงขอมูลหมูบานชนเผามง จังหวัดกําแพงเพชร 276 
ตารางท่ี 29 แสดงขอมูลพิกัดทางภูมิสารสนเทศหมูบานชนเผามง จงัหวัดกําแพงเพชร 276 
ตารางท่ี 30 แสดงขอมูลจํานวนประชากรหมูบานชนเผามง รายอําเภอ จังหวัดตาก 286 
ตารางท่ี 31 แสดงขอมูลหมูบานชนเผามง จังหวัดตาก 286 
ตารางท่ี 32 แสดงขอมูลพิกัดทางภูมิสารสนเทศหมูบานชนเผามง จงัหวัดตาก 288 
ตารางท่ี 33 แสดงขอมูลจํานวนประชากรหมูบานชนเผามง รายอําเภอ จังหวัดสุโขทัย 346 
ตารางท่ี 34 แสดงขอมูลหมูบานชนเผามง จังหวัดสุโขทัย 346 
ตารางท่ี 35 แสดงขอมูลพิกัดทางภูมิสารสนเทศหมูบานชนเผามง จงัหวัดสุโขทัย 346 
ตารางท่ี 36 แสดงขอมูลจํานวนประชากรหมูบานชนเผามง รายอําเภอ จังหวัดพิษณุโลก 354 
ตารางท่ี 37 แสดงขอมูลหมูบานชนเผามง จังหวัดพิษณุโลก 354 
ตารางท่ี 38 แสดงขอมูลพิกัดทางภูมิสารสนเทศหมูบานชนเผามง จงัหวัดพิษณุโลก 354 
ตารางท่ี 39 แสดงขอมูลจํานวนประชากรหมูบานชนเผามง รายอําเภอ จังหวัดเพชรบูรณ 370 
ตารางท่ี 40 แสดงขอมูลหมูบานชนเผามง จังหวัดเพชรบูรณ 370 
ตารางท่ี 41 แสดงขอมูลพิกัดทางภูมิสารสนเทศหมูบานชนเผามง จงัหวัดเพชรบูรณ 371 
ตารางท่ี 42 แสดงขอมูลจํานวนประชากรหมูบานชนเผามง รายอําเภอ จังหวัดกาญจนบุร ี 398 
ตารางท่ี 43 แสดงขอมูลหมูบานชนเผามง จังหวัดกาญจนบุร ี 398 
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สารบัญตาราง (ตอ) 
 
ตารางท่ี                                                                                                                                             หนา 
ตารางท่ี 44 แสดงขอมูลพิกัดทางภูมิสารสนเทศหมูบานชนเผามง จงัหวัดกาญจนบุร ี 398 
ตารางท่ี 45 ขอมูลท่ีไดจากการประสานในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม จํานวน 2 หนวยงาน 407 

ตารางท่ี 46 ขอมูลท่ีไดจากการประสานในพ้ืนท่ีจังหวัดแมฮองสอน และจังหวัดตาก จํานวน 2 หนวยงาน 408 

ตารางท่ี 47 ขอมูลท่ีไดจากการประสานในพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีจังหวัดลําปาง จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย จํานวน 3 หนวยงาน 410 
ตารางท่ี 48 ขอมูลท่ีไดจากการประสานในพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบูรณ และจังหวัดนาน จํานวน 2 หนวยงาน 412 
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สารบัญกราฟ 
 
กราฟท่ี                                                                                                                                              หนา 
กราฟท่ี 1 จํานวนหมูบานชนเผามง รายจังหวัด  11 
กราฟท่ี 2 แสดงจํานวนหมูบานชนเผามง รายอําเภอ จังหวัดเชียงใหม 32 
กราฟท่ี 3 แสดงจํานวนหมูบานชนเผามง รายอําเภอ จังหวัดลําปาง 100 
กราฟท่ี 4 แสดงจํานวนหมูบานชนเผามง รายอําเภอ จังหวัดแพร 110 
กราฟท่ี 5 แสดงจํานวนหมูบานชนเผามง รายอําเภอ จังหวัดนาน 118 
กราฟท่ี 6 แสดงจํานวนหมูบานชนเผามง รายอําเภอ จังหวัดพะเยา 160 
กราฟท่ี 7 แสดงจํานวนหมูบานชนเผามง รายอําเภอ จังหวัดเชียงราย 186 
กราฟท่ี 8 แสดงจํานวนหมูบานชนเผามง รายอําเภอ จังหวัดแมฮองสอน 258 
กราฟท่ี 9 แสดงจํานวนหมูบานชนเผามง รายอําเภอ จังหวัดกําแพงเพชร 276 
กราฟท่ี 10 แสดงจํานวนหมูบานชนเผามง รายอําเภอ จังหวัดตาก 286 
กราฟท่ี 11 แสดงจํานวนหมูบานชนเผามง รายอําเภอ จังหวัดพิษณุโลก 354 
กราฟท่ี 12 แสดงจํานวนหมูบานชนเผามง รายอําเภอ จังหวัดเพชรบูรณ 370 
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 สารบัญช่ือหมูบาน 
 
รหัสหมูบาน      ชื่อหมูบาน                                                                                                                     หนา 
63070505 บานเการวมไทย 328 

67110702 บานเข็กนอย 384 

67110704 บานเข็กนอย 386 

63060806 บานเจดียโคะ 302 

63060810 บานเจดียโคะเหนอื 304 

63060807 บานเจดียโคะใหม 303 

67110710 บานเจริญพัฒนา 392 

63070508 บานเจริญมิตร 330 

67110404 บานเพชรชวย 380 

57110708 บานเมืองนอย 222 

57120504 บานเยาแมตํ๋า 228 

67110314 บานเลาเนง 379 

57040921 บานเลาตาขาว 212 

67110309 บานเลาลือ 378 

67110705 บานเลาลือเกา 387 

57030510 บานเวียงหมอก 194 

63070511 บานเสริมสุข 333 

67110503 บานเสลียงแหง 1 381 

57040912 บานแผนดินทอง 203 

50030513 บานแมแจะ 48 

54060412 บานแมแรม 113 

5213040801 บานแมแวน 106 

50160501 บานแมโถ 82 

63080304 บานแมกลองใหญ 334 

63080306 บานแมกลองนอย 335 

50070704 บานแมข ิ 65 

57110107 บานแมตะละ 218 

50250908 บานแมตะละใหม 96 

50250907 บานแมตะละมง 95 

63050102 บานแมต่ืน 298 

64051008 บานแมทาแพ 349 

50020318 บานแมยะนอย 40 

50180312 บานแมวแมเทย 84 

63070302 บานแมวแมระเมา 315 

63011107 บานแมวใหม 291 

50180212 บานแมวกองซาง 83 

50030515 บานแมสะงะ 51 

50070806 บานแมสาใหม 70 

50070810 บานแมสานอย 74 

58020606 บานแมอูคอ 265 

56060709 บานแสงไทร 176 

55040509 บานแสนสุข 131 

57110106 บานโปงนก 217 
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สารบัญช่ือหมูบาน (ตอ) 
 
รหัสหมูบาน      ชื่อหมูบาน                                                                                                                     หนา 
57110113 บานโปงนกเหนือ 219 

50030804 บานโหลงปง 57 

55011714 บานใหมเจริญสุข 125 

63070309 บานใหมคีรีราษฎร 322 

63070311 บานใหมดินแดง 324 

52130408 บานใหมพัฒนา 105 

63070310 บานใหมยอดคีรี 323 

56031008 บานใหมรองสาน 162 

56080312 บานใหมรุงทว ี 179 

63070214 บานใหมสามยอดดอย 312 

57130108 บานไทยเจริญ 230 

57130109 บานไทยสมบูรณ 231 

57040916 บานไทยสามัคคี 207 

57130106 บานไทยสามัคคี 229 

62030209 บานไทรพัฒนา 278 

58010211 บานไมโครเวฟ 260 

67110301 บานกนกงาม 375 

67110304 บานกองเนียม 377 

57120107 บานกาแล 226 

57031006 บานกิ่วกาญจน 195 

55020209 บานกิ่วน้าํ 127 

50030518 บานขุนแมวาก 53 

50020307 บานขุนกลาง 38 

56060704 บานขุนกาํลัง 174 

50020620 บานขุนจร 41 

50010704 บานขุนชางเค่ียน 37 

57040911 บานขุนตา 202 

65030512 บานขุนน้ําคับ 362 

50220412 บานขุนวาง 85 

55040503 บานขุนสถาน 130 

57120117 บานขุนหวย 227 

57120105 บานขุนหวยแมเปา 224 

57040914 บานขุนหวยไคร 205 

63040301 บานขุนหวยขะเนจื้อ 294 

54021308 บานครกหนานทา 112 

62090212 บานคลองมะนาว 280 

56080310 บานคอดยาว 178 

55051303 บานคางฮอ 133 

63070501 บานคีรีนอย 327 

67110711 บานคีรีรัตน 393 

67110708 บานชัยชนะ 390 

63070308 บานชิบาโบ 321 

50250906 บานดงสามหมื่น 94 
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สารบัญช่ือหมูบาน (ตอ) 
 
รหัสหมูบาน      ชื่อหมูบาน                                                                                                                     หนา 
57130203 บานดอน 232 

55110310 บานดอนไพรวัลย 150 

50160108 บานดอยคํา 81 

55060607 บานดอยต้ิว 137 

67040408 บานดอยน้าํเพียงดิน 372 

63011113 บานตนมะมวง 292 

62030316 บานตลาดมง 279 

42050706 บานตูบคา 26 

55130101 บานถ้ําเวยีงแก 155 

63070407 บานทรัพยเจริญ 326 

63070213 บานทรัพยอนันต 311 

57040906 บานทรายกาด 198 

57130207 บานทรายทอง 235 

67040714 บานทับเบิก 373 

67040716 บานทับเบิกใหม 374 

63090207 บานทาทองแดง 340 

63050101 บานทาสองยาง 297 

50151009 บานทุงโปงใต 80 

57130302 บานทุงคํา 246 

71070506 บานทุงนางครวญ 399 

57030111 บานทุงนานอย 192 

57030113 บานทุงพัฒนา 193 

63060907 บานธงชัย 308 

57040918 บานธาตุ 209 

57080511 บานธารทอง 216 

58010504 บานนาปาแปก 261 

56080102 บานนาหนุน 177 

50030410 บานนาฮองใต 45 

55051301 บานน้ําเปน 132 

65030513 บานน้ําจวง 363 

65030516 บานน้ําจวงใต 365 

50151008 บานน้ําซุม 78 

55020409 บานน้ําตวง 128 

55080308 บานน้ําสอด 146 

50070808 บานบวกเตย 72 

50070807 บานบวกจั๋น 71 

55070906 บานบอหอย 138 

67110709 บานประกอบสุข 391 

56031021 บานประชาพัฒนา 166 

56031013 บานประชาภักดี 163 

57040925 บานประชาภักดี 215 

50080408 บานปาเกีย๊ะใน 76 

67110706 บานปากทาง 388 
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สารบัญช่ือหมูบาน (ตอ) 
 
รหัสหมูบาน      ชื่อหมูบาน                                                                                                                     หนา 
50020914 บานปากลวย 42 

67110703 บานปากลวย 385 

55051307 บานปากลาง 135 

63070304 บานปาคา 317 

63070307 บานปาคาเกา 320 

63070306 บานปาคาใหม 319 

50030411 บานปางเกี๊ยะ 46 

55011706 บานปางเปย 124 

55080407 บานปางแก 148 

57040908 บานปางคา 199 

56060506 บานปางคาเหนือ 169 

55110312 บานปางชาง 151 

58020603 บานปางตอง 263 

63060812 บานปางววั 305 

50030710 บานปางหินฝน 55 

50030401 บานปางอุง 43 

63070303 บานปาหวาย 316 

50070809 บานผานกกก 73 

50061208 บานผาปูจอม 63 

63090106 บานผาผ้ึง 336 

58030606 บานผาสําราญ 268 

55130110 บานผาหม ี 156 

57040923 บานพญาเลาอ ู 213 

57140313 บานพญาพิภกัด์ิ 250 

57040920 บานพิทักษไทย 211 

57130213 บานฟาไทยงาม 240 

55070907 บานภักดีธรรม 139 

65020515 บานภูขัด 359 

58030605 บานมงแกงหอม 267 

57150112 บานมงแปดหลัง 252 

63020705 บานมงใหมพัฒนา 293 

55080211 บานมณีพฤกษ 143 

57031009 บานมวงกาญจน 196 

50061005 บานมอนเงาะ 62 

50220413 บานมอนยะ 87 

57150109 บานมังเกาหลัง 251 

55120210 บานยอดดอยวัฒนา 152 

55020410 บานรมเกลา 129 

65030508 บานรมเกลา 361 

63070305 บานรมเกลาสหมิตร 318 

57130211 บานรมโพธิ์เงิน 238 

57040909 บานรมโพธิไทย 200 

57040919 บานรมโพธิ์ทอง 210 
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สารบัญช่ือหมูบาน (ตอ) 
 
รหัสหมูบาน      ชื่อหมูบาน                                                                                                                     หนา 
57040924 บานรมฟาไทย 214 

57130218 บานรมฟาทอง 244 

57130215 บานรมฟาผาหมน 242 

57130212 บานรมฟาหลวง 239 

63070510 บานรวมไทยพัฒนา1 332 

63070509 บานรวมไทยสามัคคี 331 

57010602 บานรวมมิตร 191 

56031020 บานรองสาน 165 

57040915 บานรักแผนดิน 206 

57040913 บานรักถิ่นไทย 204 

57040910 บานราษฎรภักดี 201 

57040917 บานราษฎรรักษา 208 

63090205 บานวังตําลึง 339 

63090208 บานวังน้ําเย็น 341 

63090111 บานศรีคีรีรักษ 337 

67110707 บานศักด์ิเจริญ 389 

57130216 บานศิลาแดง 243 

65030515 บานสงบสุข 364 

55060306 บานสบเปด 136 

67110608 บานสระแกว 382 

55051306 บานสวนทราย 134 

55011705 บานสองแคว 123 

64050310 บานสะพานยาว 347 

57110303 บานสัน 221 

56060707 บานสันติสุข 175 

67110712 บานสันติสุข 394 

50040412 บานสันปาเกีย๊ะ 58 

56060507 บานสิบสองพัฒนา 172 

67110303 บานสิมารักษ 376 

57130204 บานหนองเตา 234 

50070707 บานหนองหอย 67 

50070711 บานหนองหอยใหม 68 

56080509 บานหลาย 180 

56031022 บานหวยเด่ือดอยนาง 167 

63011105 บานหวยเหลือง 290 

57130402 บานหวยแลง 247 

63040309 บานหวยแหง 295 

57110713 บานหวยโปงผาลาด 223 

57110213 บานหวยไคร 220 

63070312 บานหวยไผ 325 

57130220 บานหวยกุก 245 

57130208 บานหวยคุ 236 

65021106 บานหวยทรายเหนือ 360 
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สารบัญช่ือหมูบาน (ตอ) 
 
รหัสหมูบาน      ชื่อหมูบาน                                                                                                                     หนา 
52050903 บานหวยทาก 101 

55071307 บานหวยนาง้ิว 142 

63070507 บานหวยน้ําเย็น 329 

65020415 บานหวยน้ําไซ 357 

65020416 บานหวยน้ําไซใต 358 

67110701 บานหวยน้ําขาว 383 

50080406 บานหวยน้ําจาง 75 

58050407 บานหวยผ้ึงใหม 270 

58010505 บานหวยมะเขือสม 262 

55080404 บานหวยยาง 147 

55011715 บานหวยระพ ี 126 

55120406 บานหวยลอย 153 

50040607 บานหวยลึก 59 

55071306 บานหวยหยวก 141 

50030519 บานหวยหอย 54 

57130209 บานหวยหาน 237 

54020613 บานหวยฮอมพัฒนา 111 

58030603 บานหวยฮะมง 266 

65020410 บานหินรองกลา 356 

63070301 บานอุมเปยม 313 

6306090701 หยอมบานเคร่ืองบินตก 309 

5022041201 หยอมบานเจ็ดหลัง 86 

5713020301 หยอมบานเจดียทอง 233 

5717020901 หยอมบานเวียงคํ้าฟา 253 

5022041306 หยอมบานแมเตียนมง 93 

6305010303 หยอมบานแมเหวยทะ 299 

5206050302 หยอมบานแมกา 103 

5003051402 หยอมบานแมจรนอย 50 

5003051401 หยอมบานแมจรหลวง 49 

5004061202 หยอมบานแมปามนอก 60 

5205090501 หยอมบานแมพราว ลป.8 102 

5807010304 หยอมบานแมลางจันทร 271 

5003051503 หยอมบานแมสะงะเหนือ 52 

5206050303 หยอมบานแมหลา 104 

5006061101 หยอมบานกิว่ปาหอบ 61 

6304050404 หยอมบานกิว่สามลอ 296 

6306081202 หยอมบานขัวต๋ัว 307 

5002030702 หยอมบานขุนกลางใต 39 

5003041101 หยอมบานขุนปางเกีย๊ะ 47 

5608050901 หยอมบานดอยเทวดา 181 

6306090702 หยอมบานธงชัยลาง 310 

5501170401 หยอมบานน้ําโคงใหม 122 

5606050601 หยอมบานน้ําคะ 170 
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สารบัญช่ือหมูบาน (ตอ) 
 
รหัสหมูบาน      ชื่อหมูบาน                                                                                                                     หนา 
6203020801 หยอมบานใหมชุมนุมไทร 277 

5022041304 หยอมบานปาไผ 91 

5508040701 หยอมบานปางแก 2 149 

5007070401 หยอมบานปางไช 66 

5512050501 หยอมบานปางกบ 154 

6306030503 หยอมบานปางควาย 301 

5802060301 หยอมบานปางตองใต 264 

5003071002 หยอมบานปางมะโอ 56 

5713040201 หยอมบานปางหม ู 248 

5003040101 หยอมบานปางอุงใหม 44 

5804040405 หยอมบานปาจี้บัวตอง 269 

5011080101 หยอมบานปาตึง 77 

6211011001 หยอมบานปาหมาก 281 

5703100901 หยอมบานพนาสวรรค 197 

6211011002 หยอมบานมงโละโคะ 282 

5508021101 หยอมบานมณีพฤกษ 2 144 

5508021102 หยอมบานมณีพฤกษ 3 145 

6305060301 หยอมบานมอทะ 300 

5022041303 หยอมบานมอนยะใต 90 

5022041302 หยอมบานมอนยะใหม 89 

5022041301 หยอมบานมอนยะกลาง 88 

6309020401 หยอมบานวังทอง 338 

6306081201 หยอมบานววัแดง 306 

5605080501 หยอมบานสันปามวง 168 

5606050602 หยอมบานสานกวย 171 

5007080203 หยอมบานสามหลัง 69 

5606050701 หยอมบานสิบสองพัฒนาใหม 173 

5713021401 หยอมบานหนอง 241 

5007050802 หยอมบานหวยเตารู 64 

5022041305 หยอมบานหวยเย็นมง 92 

5015100801 หยอมบานหวยกวาง 79 

5501060401 หยอมบานหวยขาม 121 

5507130401 หยอมบานหวยตะเคียน 140 

5713040502 หยอมบานหวยต้ิว 249 

5712010501 หยอมบานหวยน้ําฮาก 225 

5603101302 หยอมบานหวยปุม 164 

6405031002 หยอมบานหวยอัน 348 

6307030101 หยอมบานอุมเปยมใหม 314 

 



บทนำ 

ปญหายาเสพติดในประเทศไทยถือเปนปญหาหนึ่งที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น เปนปญหาระดับชาติ อันเปนตนเหตุ
ของปญหาตาง ๆ อีกท้ังยังสงผลกระทบตอสังคม เศรษฐกิจความมั่นคงของชาติและอ่ืน ๆ อีกมากมาย ดังน้ันการวางแผนในการปราบปราม
ยาเสพติดจึงมีสวนสำคัญยิ่ง ทั้งนี้ภารกิจจะสำเร็จลุลวงไดจะตองมาจากฐานขอมูลที่ถูกตองเปนมาตรฐานและเชื่อถือได หมูบานชนเผา            
เปนขอมูลสำคัญสวนหน่ึง ท่ีจะตองใชประกอบเพ่ือการวิเคราะหและนำไปสูการวางแผนสูการดำเนินการปราบปรามใหไดผลสูงสุด 
 
1.1 หลักการและเหตุผล 

เปนที่ทราบกันดีวา ยาเสพติดในประเทศไทย ในขณะนี้ มีจำนวนมาก ทั้งที่เจาหนาที่ ก็เรงปราบปราม ไมวาจะเปน ฝน 
กัญชา เฮโรอิน ยาบา ยาไอซ ก็ยังไมหมดไปจากประเทศไทย กลุมชนเผาหนึ่งที่มีอิทธิพล และเปนตัวแปรหนึ่งที่เกี่ยวของกับสิ่งที่กลาวมา 
นั้นคือ ชนเผามง ซึ่งเปนกลุมขบวนการลำเลียงยาเสพติด และจำหนาย (ขอมูลจาก สำนักงาน ปปส.) อีกทั้งพืชฝน ก็ยังเปนกลุมมง                    
ที่ลักลอบปลูก เพื่อ จำหนาย และเสพเอง กลุมชนเผามง จะอาศัยอยูตามพื้นที่สูงทางภาคเหนือ 14 จังหวัด ไดแก ตาก แมฮองสอน  
เชียงใหม เชียงราย ลำปาง พะเยา แพร นาน พิษณุโลก เพชรบูรณ เลย สุโขทัย กำแพงเพชร กาญจนบุรี (ขอมูลจาก ทำเนียบชุมชนบน
พ้ืนท่ีสูง) 

ท้ังน้ี หมูบานท่ีเปนชุมชนมง (แมว) หรือ หมูบานท่ีมีมงอาศัยอยู ในประเทศไทย ก็เปนฐานขอมูลท่ีสำคัญเพ่ือใชประกอบใน
การวางแผน การวิเคราะหสถานการณดานยาเสพติดของเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ ท้ังยังเก่ียวของกับการลักลอบปลูกพืชเสพติดในประเทศไทย 
ทางผูจัดทำเล็งเห็นการใชประโยชนจากขอมูลหมูบานน้ี จึงไดจัดทำ รวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของท้ังหมด หวังเปนอยางยิ่งวาคงเปนประโยชน
กับผูท่ีตองการใชขอมูลน้ี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปภาพท่ี 1 สถานการณยาเสพตดิในประเทศไทย                                            รูปภาพท่ี 2 พืชฝน 

 
1.2 วัตถุประสงค 
              1.2.1 เพ่ือทราบจำนวนหมูบานชนเผามงท่ีอาศัยอยูในชุมชนและบนพ้ืนท่ีสูงในประเทศไทย 
              1.2.2 เพ่ือเผยแพรขอมูลใหกับหนวยงานท้ังภายในและภายนอกใหไดใชประโยชน 
              1.2.3 เพ่ือจัดทำหนังสือชนเผามงในรูปเลมเอกสารเพ่ือการเผยแพรใหกับหนวยงานท้ังภายในและภายนอก 
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1.3 คำนิยามเชิงปฏิบัติการ 

“หนังสือขอมูลภูมิสารสนเทศหมูบานชนเผามงในประเทศไทย” เปนขอมูลเปนการรวบรวมหมูบานชนเผามงท่ีอาศัยอยูใน
ชุมชนและบนพ้ืนท่ีสูงในประเทศไทย 14 จังหวัด ซึ่งเปนฐานขอมูลหน่ึงในระบบสารสนเทศของสถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพ
ติด (สพส.) เปนขอมูลอันหนึ่งเพื่อใชประกอบในการวางแผน การวิเคราะหสถานการณดานยาเสพติด การลักลอบปลูกพืชเสพติดใน
ประเทศไทยอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งใชระยะเวลาในการดำเนินการรวบรวมขอมูล เดือนกุมภาพันธ 2562 – เมษายน 2562  

 
“พื้นที่สูง” หมายถึงพื้นที่ที่เปนที่อยูของชาวเขาเผาตาง ๆ หรือเปนที่ตั้งบานเรือนและที่ทำกินที่มีความลาดชันโดยเฉลี่ย

มากกวารอยละ 35 หรือมีความสูงกวาระดับน้ำทะเล 500 เมตร ขึ้นไป ในจังหวัดตาง ๆ 20 จังหวัด คือ เชียงใหม แมฮองสอน เชียงราย 
พะเยา นาน ลำพูน ลำปาง แพร ตาก เพชรบูรณ เลย พิษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชร กาญจนบุรี อุทัยธานี สุพรรณบุรี ราชบุรี 
ประจวบคีรีขันธ และเพชรบูรณ      

“ประชากรบนพ้ืนท่ีสูง” หมายถึง ประชากรท่ีอยูอาศัยบนพ้ืนท่ีสูงซึ่งเปนชาวเขาคนไทย และกลุมคนอ่ืน ๆ ซึ่งรัฐบาลไมได
มีนโยบาย หรือมาตรการ นโยบายดูแลดำเนินการเปนการเฉพาะ  

“กลุมบาน” หมายถึง ชุมชนบนพื้นที่สูงที่ตั้งบานเรือนอยูรวมกันเปนกลุมโดยไมไดรับการจัดตั้งเปนหมูบานถูกตองตาม
กฎหมาย แตรวมอยูกับหมูบานหลักท่ีถูกตองตามกำหมาย โดยมีลักษณะการตั้งชุมชนตางกันไปเปนกลุมบาน หยอมบาน หรือปอกบาน 

“ระบบพิกัด” (Coordinate System) หมายถึงระบบท่ีสรางข้ึนสําหรับใชอางอิงในการกําหนดตําแหนง หรือบอกตําแหนง 
บนแกนอางอิง x-y-z แบงเปนดังน้ี 

- ระบบพิกัดทางทหาร MGRS 
- ระบบพิกัดแบบยูทีเอ็ม (Universal Transverse Mercator - UTM) เปนพิกัดภูมิศาสตรในลักษณะเขตกรดิ (Gird 

Zone) ระบุตำแหนงของสิ่งบนผิวโลกในลักษณะแกน X และ Y  
- ระบบพิกัดภูมิศาสตร (Geographic Coordinate Systems) เปนระบบพิกัดที่กําหนดตำแหนงตาง ๆ บนพื้นโลก 

ดวยวิธีการอางอิงบอกตําแหนงดวยคาละติจูด (LATITUDE) และลองจิจูด (LONGITUDE) ทั้งสองคานี้มีหนวยวัด
เปนมุมกำหนดคา เปนองศา ( ๐ ) ลิปดา ( ‘ ) และฟลิปดา (")  

“คาตัวเลขระดับความสูง” เปนมาตรฐานการวัดตามระบบเมตริกแสดงผลในหนวยเมตร ใชแสดงระดบัความสูงพ้ืนดินของ
ท่ีตั้งใด ๆ โดยอิงกับระดับทะเลปานกลางท่ีมีการบันทึกขอมูลไว 

“คาตัวเลขระดับความนาเชื่อถือ” หมายถึง การกำหนดคาระดับความนาเชื่อถือของขอมูลชื่อบานและตำแหนงพิกัดที่ตั้ง
ของหมูบาน เพื ่อตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพของขอมูลและการนำไปใชประโยชน โดย สพส. ไดพิจารณาตามหลักฐานการอางอิง                      
มีรายละเอียดดังน้ี 

- ความนาเช่ือถือของช่ือบาน กำหนดไว 3 ระดับ ดังน้ี 
0 คือ ยังไมไดตรวจสอบ 
1 คือ ตรวจสอบจากแผนท่ี L7018 
2 คือ ตรวจสอบจากหนวยงานทองถ่ิน 

- ความนาเช่ือถือของระบบพิกัด กำหนดไว 5 ระดับ ดังน้ี 
0 คือ ไมไดตรวจสอบ 
1 คือ ตรวจสอบจากแผนท่ี L7018 
2 คือ ตรวจสอบจากแผนท่ี L7018 และภาพถายจากดาวเทียม 
3 คือ ตรวจสอบจากแผนท่ี L7018 ภาพถายจากดาวเทียม เอกสาร รูปถาย 
4 คือ ตรวจสอบจากแผนท่ี L7018 ภาพถายจากดาวเทียม เอกสาร รูปถาย สำรวจดวยจีพีเอส 

 
1.4 ขั้นตอนการดำเนินการ 

สวนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศดำเนินงานดานการจัดทำขอมูลภมูิสารสนเทศตามภารกิจเพือ่สนับสนุนงานของ สพส. โดยมี
แผนดำเนินงานหลายกิจกรรม การสำรวจ จัดเก็บ และรวบรวมขอมูลหมูบานชนเผามงเปนกิจกรรมหนึ่งในแผนการดำเนินงาน เพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคตอการจัดทำหนังสือขอมูลภูมิสารสนเทศหมูบานชนเผามงในประเทศไทยป 2562  มีวิธีการดังตอไปน้ี 

1.4.1) ขั้นเตรียมการ ประชุมเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับขอมูล กำหนดขอบเขตของขอมูลและ
วิธีการเก็บขอมูล 
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1.4.2) ข้ันดำเนินการ  
- รวบรวมขอมูลหมูบานชนเผาในระบบฐานขอมูลหมูบาน คัดหมูบานชนเผามงท้ังประเทศในระบบฐานขอมูล

ของ สพส. สืบคนขอมูลหมูบานชนเผา จากการสืบคนขอมูลหนวยงานท่ีเก่ียวของ ทางอินเตอรเน็ต 
- ประสานขอมูลจากหนวยงาน เชน องคการบริหารสวนทองถ่ินและศูนยราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง 
- ลงพื้นที ่พิสูจนทราบและจัดเก็บขอมูล คือ ในพื้นที ่ที่ตำแหนงหมูบานไมชัดเจนโดยมีการสอบถามจาก

เจาหนาท่ีองคการบริหารสวนทองถ่ิน ผูนำชุมชนและชาวบาน 
1.4.3) ข้ันหลังดำเนินการ  

- ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ( ช่ือ ตำแหนงท่ีตั้ง )  
- นำขอมูลตำแหนงหมูบานเปนจุดอางอิงในการจัดทำแผนท่ีแสดงกลุมบานใน โปรแกรมทางภูมิสารสนเทศ 
- นำขอมูลแผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมกลุมบานมาจัดฟอรมแสดงรายละเอียด 
- นำขอมูลจุดท่ีตั้งหมูบานมงมาจัดทำแผนท่ีระดับประเทศและระดับจังหวัด 
- นำขอมูลท่ีไดจากในฐานขอมูลรูปแบบตาราง  
- แผนท่ีแสดงตำแหนงหมูบาน แผนท่ีภาพถาย จากดาวเทียมระดับหมูบาน มาประกอบเปน  เอกสารรูปเลม 
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ขั้นตอนการดำเนินการ (Flowchart) 
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1.5 รายการขอมูลท่ีจัดเก็บ 
จากการจัดรูปแบบตารางในการแสดงขอมูลหมูบานชนเผามง รายละเอียดดังน้ี 

1.5.1) รหัสบาน บานหลักหรือบานทางการจะมีเลข 10 ตัว หยอมบานจะมีเลข 12 ตัว (ฐานะชุมชนตาม พรบ.
ลักษณะการปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2457 หรือเปนกลุมบาน) 

1.5.2) ช่ือบานหรือชุมชน บันทึกช่ือเรียกชุมชนน้ันอาจมี ช่ือท่ี 1 และช่ือท่ี 2  
1.5.3) แสดงชาติพันธุท่ีอยูอาศัยในชุมชนน้ัน อาจมีเผาหลักและเผารอง 
1.5.4) ท่ีตั้งชุมชน หมูท่ี ตำบล อำเภอ จังหวัด 
1.5.5) รายละเอียดราษฎร จำนวนหลังคาเรือน ราษฎรแยก ชาย หญิง เด็กชาย เด็กหญิง  
1.5.6) แสดงรายละเอียดท่ีตั้ง จุดพิกัด ความสูง  
1.5.7) แสดงตัวเลขระบุระดับความนาเช่ือถือ ของช่ือ (Level Name) และพิกัด (Level Point) 

 
1.6 ประวัติความเปนมาของชนเผามง 
 

 
รูปภาพท่ี 3 กลุมชนเผามง 

 
มง เปนชนเผาที่อพยพมาจากที่ราบสูงธิเบต ไซบีเรีย และมองโกเลีย เขาสูประเทศจีน และตั้งหลักแหลงอยูแถบลุมแม

น้ำเหลือง (แมน้ำฮวงโห) เมื่อราว 3,000 ปมาแลว ซึ่งชาวเขาเผามงจะตั้งถ่ินฐานอยูในมณฑลไกวเจา ฮุนหนำ กวางสี และมณฑลยูนาน มง
อาศัยอยูในประเทศจีนมาหลายศตรรษ จนกระท่ัง ประมาณคริสตศตวรรษท่ี 17 ราชวงคแมนจู (เหม็ง) มีอำนาจในประเทศจีน กษัตริยจีน
ในราชวงคเหม็งไดเปลี่ยนนโยบายเปนการปราบปราม เพราะเห็นวามงท่ีเปนผูชายสวนใหญแลวรูปรางหนาตาคลายกับคนรัสเซีย ทำใหคน
จีนคิดวา มงเปนคนรัสเซีย จึงเปนเหตุใหมีการปราบปรามมงเกิดขึ้น โดยใหชาวมงยอมจำนน และยอมรับวัฒนธรรมของจีน และอีก
ประการหน่ึงคือเห็นวา มงเปนพวกอนารยชนแหงขุนเขา (คนปาเถ่ือน) จึงไดมีการตอสูกันอยางรุนแรงในหลายแหง เชน ในเมืองพังหยุนใน
ป พ.ศ.2009 และการตอสูในมณฑลไกวเจาในระหวาง พ.ศ. 2276 - 2278 และการตอสูในมณฑลเสฉวนในระหวาง พ.ศ. 2306 – 2318 
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รูปภาพท่ี 4 กลุมชนเผามงกำลังอพยพ 

 
ในท่ีสุด ชาวมงประสบกับความพายแพ สูญเสียพลรบ และประชากรเปนจำนวนมาก ในท่ีสุดมงก็เริ่มอพยพ ถอยรนสูทางใต

และกระจายเปนกลุ มยอย ๆ กล ับขึ ้นอยู บนที ่ส ูงป าเขาในแควนส ิบสองจุไทย ส ิบสองปนนา และอีกกลุ มไดอพยพไปตาม                                
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของราชอาณาจักรลาวบริเวณทุงไหหินเดียนเบียนฟู โดยมีหัวหนามงคนหน่ึง คือ นายพลวังปอ ไดรวบรวมมง และ
อพยพเขาสูประเทศไทยเมื่อประมาณ พ.ศ. 2400 เศษ เปนตนมา 

ปจจุบัน ชาวมงสวนใหญในประเทศไทย ตั้งถิ่นฐานอยูตามภูเขาสูง หรือที่ราบเชิงเขาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย พะเยา 
นาน เชียงใหม แมฮองสอน แพร ลำปาง กำแพงเพชร เลย พิษณุโลก เพชรบูรณ สุโขทัย และตาก มีจำนวนประชากรทั้งสิ้นประมาณ 
151,080 คน  
 
ชนเผามง แยกเปน 3 กลุม ดังน้ี  

1. มงดำ หรือมงเขียว หรือมงน้ำเงิน มงจั้วะ (Blue Hmong) 
2. มงดาว หรือมงขาว มงเดอะ (White Hmong) 
3. มงดาว หรือมงขาว มงก่ัวปา (White Hmong) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         รูปภาพท่ี 5 ชนเผามงดำ หรือมงเขียว      รูปภาพท่ี 6 ชนเผามงดาว หรือมงขาว      รูปภาพท่ี 7 ชนเผามงดาว หรือมงขาว  
                   หรือมงน้ำเงิน มงจั้วะ                                  มงเดอะ                                          มงก่ัวปา 
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ภาษา 
ภาษามง จัดอยูในสาขาเมี้ยว-เยาจอง ตระกูลจีน-ธิเบต ไมมีภาษาเขียนแตยืมตัวอักษรภาษาโรมัน มาใช ภาษามงเปนภาษา

ที่ใชไดในกลุมคนบางกลุมคนเทานั้น เนื่องจากวา ภาษามงจะใชไดเฉพาะคนที่เปนมงเปนสวนใหญ และนับวันลูกหลานมงเริ่มที่จะเห็น
คุณคาของภาษาน้ีนอยลงเน่ืองจากการ เปลี่ยนแปลงของสังคมเปลี่ยนไป ทำใหมงไมคอยไดใชภาษาของตัวเองแตจะใชภาษากลางเปนหลัก 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพท่ี 8 ภาษาท่ีใช 
 
ลักษณะบานเรือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปภาพท่ี 9 ลักษณะบานท่ีอยูอาศยัชาวมง 

 
ชนเผามง นิยมสรางบานอยูบนภูเขาสูง สรางบานครอมพื้น โดยใชพื้นดินเปนพื้นบาน ฝาบานเปนไมแผน มุงดวยคา                        

มีหองนอน กับหองครัวในบาน บานจะมีขนาดใหญ เพราะอยูอาศัยในลักษณะครอบครัวขยาย มง ถือผูอาวุโสเปนหัวหนาครอบครัว 
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วัฒนธรรม และประเพณี 

ชาวเขาเผามงหรือมงมีประเพณีและวัฒนธรรมตลอดทั้งความเชื่อ เปนของตนเองสืบมาแตบรรพบรุุษ เชน ประเพณีฉลอง             
ปใหม 

เรียกวา “นอเปโจวซ” แปลวากินสามสิบ โดยถือเอาวันสุดทายคือ ๓๐ ค่ำ ของเดือน ๑๒ ในทุกปเปนวันสงทายปเกา อยูใน
ราวปลายเดือนพฤศจิกายน ถึง ธันวาคม ชาวมงจะประกอบพิธีกรรมตาง ๆ ทุกคนจะสวมเสื้อผาชุดใหม ประดับเครื่องเงินสวยงาม เด็ก ๆ 
จับกลุมกันเลนลูกขาง และรองรำทำเพลง หนุมสาวจะจับคูกันโยนลูกชวง พูดคุยกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             รูปภาพท่ี 10 หนุมสายชาวเผามงจับคูโยนลูกชวง                                รูปภาพท่ี 11 ประเพณีปใหมมง 
 
  ประเพณีแตงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพท่ี 12 ประเพณแีตงงานของชาวเผามง 
 

ชาวมง จะไมเก้ียวพาราสี หรือแตงงานกับคนแซหรือตระกูลเดียวกันเพราะถือเปนพ่ีนองกัน ชาวมงนิยมแตงงาน ในระหวาง
อายุ ๑๕ – ๑๘ ป เมื่อแตงงานกันแลวฝายหญิงจะยายเขามาอยูในบานของฝายชาย ซึ่งนับเปนการเพิ่มสมาชิกในครอบครัวชายชาวมง              
อาจมีภรรยาไดมากกวาหน่ึงคน อยูรวมกันในบานของฝายสามี 
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ศาสนา ความเชื่อ และพิธีกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพท่ี 13 ความเช่ือ และพิธีกรรม 
 

ชาวมง มีการนับถือวิญญาณบรรพบุรุษ สิ่งศักดิ์สิทธ์ิเก่ียวกับธรรมชาติสิ่งแวดลอม ท่ีอยูบนฟา ในลำน้ำ ประจำตนไม ภูเขา 
ไรนา ฯลฯ ชาวมงจะตองเซนสังเวยสิ่งศักดิ์สิทธ์ิตาง ๆ เหลาน้ีปละครั้ง 
 
การแตงกาย 

ผูชาย สวมเสื้อสีดำ หรือน้ำเงิน ตัวสั้น ตัวปาย ปกลวดลาย แขนยาว ขลิบขอบแขนเสื้อดวยสีฟา สวนกางเกงใชสีเดียวกัน 
เปากางเกงจะกวางและหยอนต่ำลงมาถึงหัวเขา ปลายขาแคบมีผาสีแดงคาดเอวเอาไว ชายผาท้ังสองขางปกลวดลาย หอยลงมา 

ผูหญิง สวมเสื้อสีดำ หรือสีน้ำเงินเขม มีลวดลายที่หนาอก แขนยาวขลิบที่ปลายแขนดวยสีฟา ปกเสื้อหอยพับไปดานหลัง    
ปกลวดลาย สวมกระโปรงจีบ รอบตัว ลวดลาย จากการเขียนดวยขี้ผึ้งแลวนำยอมสีน้ำเงิน มีผาผืนยาวปกลวดลาย หอยชายปดกระโปรง 
ผูหญิงท่ีแตงงานแลว จะใชผาพ้ืนเรียบ ขลิบชายดวยผาสี มีผาแดงปกลวดลายท่ีชายท้ังสองขาง และปลอยเปนพูหอยลงมา คาดดวยเข็มขัด
เงินทับ พันแขงดวยผาสีน้ำเงินหรือดำ มวยผมไวที่กลางกระหมอมมีชองผมมวยพันเสริมใหใหญขึ้น แลวใชผาโพกทับมวยผม ประดับ
เครื่องเงิน และเหรียญเงิน 
 

 
รูปภาพท่ี 14 ชนเผามงดำ หรือมงเขียว หรือมงน้ำเงิน มงจั้วะ 

 
ผูชาย แตงกายคลายกันกับมงน้ำเงิน แตมีการประดับลวดลายนอยกวา ท่ีคอสวมหวงเงินรอบคอหลายหวง 
ผูหญิง สวนใหญจะแตงตัวคลายกันกับมงน้ำเงิน เดิมนิยมสวมกระโปรงสีขาวลวนไมมีลวดลายใด ๆ มีผาผืนยาวที่ปดทับ

ดานหนากระโปรงปกลวดลาย พรอมทั้งมีผาแถบสีแดงคาดเอว ปลอยชายเปนหางไวดานหลัง ปจจุบันนุงกางเกงทรงจีนสีน้ำเงินเขมแทน
กระโปรง พันมวยผม และกันเชิงผมดานหนาใหดูมีหนาผากกวางข้ึน 
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                 รูปภาพท่ี 15 ชนเผามงดาว หรือมงขาว มงเดอะ                 รูปภาพท่ี 16 ชนเผามงดาว หรือมงขาว มงก่ัวปา 

 
มงแขนปลอง หรือแขนลาย มีเครื่องแตงกายที่เห็นเดนชัดคือผูชายแตงกายเหมือนผูชายมงเดอะ แตผูหญิงจะแตกตางจาก

สตรีมงเดอะ คือท่ีแขนเสื้อจะมีมีผาเย็บเปนลายปลองตัดขวางตั้งแตบาลงไปถึงขอมือของแขนท้ังสองขาง มงก่ัวปา พบตามศูนยอพยพของ
ประเทศไทย ซึ่งไดอพยพมาจากประเทศลาวหลังป พ.ศ. 2519 ใชภาษาพูดเหมือนมงเดอะ (2531 : อางโดยเลอภพ , 2536) จริง ๆ แลว       
มงกลุมน้ีก็เปนมงประเภทท่ัวไปเหมือน มงสองกลุมแรก เพียงแตแตงตัวแปลกไปกวา สันนิษฐานวาอาจเพ่ือปองกันตัวเองจากการถูกไลลา
ของชาวจนีเชนกัน 
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ขอมูลหมูบานเผามง 14 จังหวัด ในประเทศไทย ป พ.ศ. 2562 
จากการรวบรวมพบวาในประเทศไทยมีชนเผามงอาศัยกระจายอยูทั่วภาคเหนือลงถึงภาคตะวันตก 14 จังหวัด มี 288 

หมูบาน 24,609 หลังคาเรือน 34,763 ครอบครัว แบงเปนชาย จำนวน 85,720 คน หญิง จำนวน 88,056 คน (ขอมูล ณ ป 2562) 
รายละเอียดตามตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 แสดงขอมลูจำนวนหมูบานชนเผามง รายจังหวัด 

ลำดับ จังหวัด 

จำนวน ประชากร 

หมูบาน หลังคาเรือน 
ครอบ 
ครัว 

ชาย หญิง เด็กชาย เด็กหญิง รวม 

1 เลย 1 248 244 653 637 0 0 1,290 

2 เชียงใหม 56 4,261 5,253 10,358 10,884 4,071 4,388 29,701 

3 ลำปาง 6 289 340 421 452 295 264 1,432 

4 แพร 3 450 450 1,462 1,635 632 562 4,291 

5 นาน 36 4,746 5,920 9,910 9,932 5,806 5,822 31,470 

6 พะเยา 20 2,620 2,974 5,557 6,012 1,727 1,772 15,068 

7 เชียงราย 59 5,665 6,030 10,349 10,559 5,650 5,402 31,960 

8 แมฮองสอน 12 687 673 1,345 1,362 569 553 3,829 

9 กำแพงเพชร 6 818 1,353 1,461 1,500 932 826 4,719 

10 ตาก 52 7,190 11,300 16,247 18,540 8,584 8,439 51,810 

11 สุโขทัย 3 141 189 274 272 116 121 783 

12 พิษณุโลก 10 2,099 2,099 3,529 3,148 1,657 1,796 10,130 

13 เพชรบูรณ 23 461 3,632 6,984 7,032 3,516 3,340 20,872 

14 กาญจนบุร ี 1 15 19 54 49 20 26 149 

รวมท้ังหมด 288  29,690  40,476  68,604  72,014  33,575  33,311  207,504  

 
กราฟท่ี 1 จำนวนหมูบานชนเผามง รายจังหวัด 
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เลย เชียงใหม ลําปาง แพร นาน พะเยา เชียงราย แมฮองสอน กําแพงเพชร ตาก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ กาญจณบุรี
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ตารางท่ี 2 แสดงขอมูลหมูบานชนเผามงในประเทศไทย 

 

ลำ 
ดับ 

รหัสบาน ชื่อบาน ชื่อบาน 2 หมู ตำบล อำเภอ จังหวัด 
เผา ระดับความ

นาเช่ือถือ
ช่ือบาน หลัก รอง 

1 42050706 บานตูบคา  6 กกสะทอน ดานซาย เลย มง  2 
2 50010704 บานขุนชางเค่ียน  4 ชางเผือก เมือง เชียงใหม มง  2 
3 50020307 บานขุนกลาง บานขุนกลาง

เหนือ 
7 บานหลวง จอมทอง เชียงใหม มง  2 

4 5002030702 บานขุนกลางใต  7 บานหลวง จอมทอง เชียงใหม มง  2 
5 50020318 บานแมยะนอย  18 บานหลวง จอมทอง เชียงใหม มง  2 
6 50020620 บานแมจร  20 บานแปะ จอมทอง เชียงใหม มง  2 
7 50030401 บานปางอุง  1 แมศึก แมแจม เชียงใหม มง  2 
8 5003040101 บานปางอุงใหม  1 แมศึก แมแจม เชียงใหม มง  2 
9 50030410 บานนาฮองใต  10 แมศึก แมแจม เชียงใหม มง  2 
10 50030411 บานปางเกี๊ยะ บานปาเกีย๊ะ 11 แมศึก แมแจม เชียงใหม มง  2 
11 5003041101 บานขุนปางเกีย๊ะ  11 แมศึก แมแจม เชียงใหม มง  2 
12 50030513 บานแมแจะ  13 แมนาจร แมแจม เชียงใหม มง กะเหร่ียง 2 
13 5003051401 บานแมจรหลวง บานแมจอน

หลวง 
14 แมนาจร แมแจม เชียงใหม มง  2 

14 5003051402 บานแมจรนอย บานแมจอน
นอย 

14 แมนาจร แมแจม เชียงใหม มง  2 

15 50030515 บานแมสะงะ  15 แมนาจร แมแจม เชียงใหม มง  2 
16 5003051503 บานแมสะงะ

เหนือ 
 15 แมนาจร แมแจม เชียงใหม มง  2 

17 50030518 บานขุนแมวาก  18 แมนาจร แมแจม เชียงใหม มง  2 
18 50030519 บานหวยหอย  19 แมนาจร แมแจม เชียงใหม มง  2 
19 50030710 บานปางหินฝน  10 ปางหินฝน แมแจม เชียงใหม มง กะเหร่ียง 2 
20 5003071002 บานปางมะโอ  10 ปางหินฝน แมแจม เชียงใหม มง  2 
21 50030804 บานโหลงปง  4 กองแขก แมแจม เชียงใหม มง  2 
22 50040412 บานสันปาเกีย๊ะ  12 แมนะ เชียงดาว เชียงใหม มง  2 
23 50040607 บานหวยลึก  7 ปงโคง เชียงดาว เชียงใหม มง  2 
24 5004061202 บานแมปามนอก  12 ปงโคง เชียงดาว เชียงใหม มง  2 
25 5006061101 บานกิ่วปาหอบ  11 สบเปง แมแตง เชียงใหม มง  2 
26 50061005 บานมอนเงาะ  5 เมืองกาย แมแตง เชียงใหม มง พื้นเมือง 2 
27 50061208 บานผาปูจอม  8 กื้ดชาง แมแตง เชียงใหม มง  2 
28 5007050802 บานหวยเตารู  8 สะลวง แมริม เชียงใหม มง  1 
29 50070704 บานแมข ิ  4 แมแรม แมริม เชียงใหม มง พื้นเมือง 2 
30 5007070401 บานปางไช บานปางไฮ 4 แมแรม แมริม เชียงใหม มง  1 
31 50070707 บานหนองหอย บานหนองหอย

เกามง 
7 แมแรม แมริม เชียงใหม มง ลีซู 2 

32 50070711 บานหนองหอย
ใหม 

 11 แมแรม แมริม เชียงใหม มง  2 

33 5007080203 บานสามหลัง  2 โปงแยง แมริม เชียงใหม พื้นเมือง มง 2 
34 50070806 บานแมสาใหม  6 โปงแยง แมริม เชียงใหม มง  2 
35 50070807 บานบวกจั๋น  7 โปงแยง แมริม เชียงใหม มง  2 
36 5007080802 บานบวกเตย  8 โปงแยง แมริม เชียงใหม มง  2 
37 50070809 บานผานกกก  9 โปงแยง แมริม เชียงใหม มง  2 
38 50070810 บานแมสานอย  10 โปงแยง แมริม เชียงใหม มง  2 
39 50080406 บานหวยน้ำจาง  6 บอแกว สะเมิง เชียงใหม มง  2 
40 50080408 บานปาเกีย๊ะใน  8 บอแกว สะเมิง เชียงใหม มง  2 
41 5011080101 บานปาตึง  1 เขื่อนผาก พราว เชียงใหม มง  2 
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ลำ 
ดับ 

รหัสบาน ชื่อบาน ชื่อบาน 2 หมู ตำบล อำเภอ จังหวัด 
เผา ระดับความ

นาเช่ือถือ
ช่ือบาน หลัก รอง 

42 50151008 บานน้ำซุม  8 บานปง หางดง เชียงใหม มง  2 
43 50160108 บานดอยคำ  8 หางดง ฮอด เชียงใหม มง  2 
44 50180212 บานแมวกองซาง  12 ยางเปยง อมกอย เชียงใหม มง  2 
45 50180312 บานแมวแมเทย บานแมเทย 12 แมต่ืน อมกอย เชียงใหม มง กะเหร่ียง 2 
46 50220412 บานขุนวาง  12 แมวิน แมวาง เชียงใหม มง  2 
47 5022041201 บานเจ็ดหลัง  12 แมวิน แมวาง เชียงใหม มง  2 
48 50220413 บานมอนยะ บานมอนยะ

เหนือ 
13 แมวิน แมวาง เชียงใหม มง  2 

49 5022041301 บานมอนยะใหม  13 แมวิน แมวาง เชียงใหม มง  2 
50 5022041302 บานมอนยะ

กลาง 
 13 แมวิน แมวาง เชียงใหม มง  2 

51 5022041303 บานมอนยะใต  13 แมวิน แมวาง เชียงใหม มง  2 
52 5022041304 บานปาไผ  13 แมวิน แมวาง เชียงใหม มง  2 
53 5022041305 บานหวยเย็นมง บานหวยเย็น 13 แมวิน แมวาง เชียงใหม มง  2 
54 5022041306 บานแมเตียนมง  13 แมวิน แมวาง เชียงใหม มง  2 
55 50250906 บานดงสามหมื่น  6 แมแดด กัลยาณิ

วัฒนา 
เชียงใหม มง  2 

56 50250907 บานแมตะละมง  7 แมแดด กัลยาณิ
วัฒนา 

เชียงใหม มง  2 

57 50250908 บานแมตะละ
ใหม 

 8 แมแดด กัลยาณิ
วัฒนา 

เชียงใหม มง  2 

58 52050903 บานหวยทาก  3 บานหวด งาว ลำปาง มง  2 
59 5205090501 บานแมพราว 

ลป.8 
 5 บานหวด งาว ลำปาง มง  2 

60 5206050302 บานแมกา  3 เมืองมาย แจหม ลำปาง มง  2 
61 5206050303 บานแมหลา  3 เมืองมาย แจหม ลำปาง มง  2 
62 52130408 บานใหมพัฒนา  8 แจซอน เมืองปาน ลำปาง มง  2 
63 5213040801 บานแมแวน  8 แจซอน เมืองปาน ลำปาง มง  2 
64 54020613 บานหวยฮอม

พัฒนา 
 13 บานเวียง รองกวาง แพร มง  2 

65 54021308 บานครกหนาน
ทา 

 8 หวยโรง รองกวาง แพร มง  2 

66 54060412 บานแมแรม  12 เตาปูน สอง แพร มง  2 
67 5501060401 บานหวยขาม   4 เรือง เมืองนาน นาน มง  2 
68 5501170401 บานน้ำโคงใหม   4 สะเนียน เมืองนาน นาน เมี่ยน มง 2 
69 55011705 บานสองแคว   5 สะเนียน เมืองนาน นาน มง  2 
70 55011706 บานปางเปย   6 สะเนียน เมืองนาน นาน มง  2 
71 55011714 บานใหมเจริญสุข   14 สะเนียน เมืองนาน นาน มง  2 
72 55011715 บานหวยระพ ี บานหวยกุม 15 สะเนียน เมืองนาน นาน มง  2 
73 55020209 บานกิ่วนำ้   9 หนองแดง แมจริม นาน มง  2 
74 55020409 บานน้ำตวง   9 น้ำพาง แมจริม นาน มง  2 
75 55020410 บานรมเกลา   10 น้ำพาง แมจริม นาน มง  2 
76 55040503 บานขุนสถาน   3 สันทะ นานอย นาน มง  2 
77 55040509 บานแสนสุข   9 สันทะ นานอย นาน มง  2 
78 55051301 บานน้ำเปน   1 ปากลาง ปว นาน มง  2 
79 55051303 บานคางฮอ   3 ปากลาง ปว นาน มง  2 
80 55051306 บานสวนทราย บานสันทราย 6 ปากลาง ปว นาน มง  2 
81 55051307 บานปากลาง   7 ปากลาง ปว นาน มง ลัวะ 2 
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ช่ือบาน หลัก รอง 

82 55060306 บานสบเปด   6 ผาตอ ทาวังผา นาน มง  2 
83 55060607 บานดอยต้ิว   7 ศรีภูมิ ทาวังผา นาน มง  2 
84 55070906 บานบอหอย   6 ยาบหวันา เวียงสา นาน มง  2 
85 55070907 บานภักดีธรรม   7 ยาบหวันา เวียงสา นาน มง  2 
86 5507130401 บานหวยตะเคียน   4 แมขะนิง เวียงสา นาน มง  2 
87 55071306 บานหวยหยวก   6 แมขะนิง เวียงสา นาน มง  2 
88 55071307 บานหวยนาง้ิว   7 แมขะนิง เวียงสา นาน มง เมี่ยน 2 
89 55080211 บานมณีพฤกษ   11 งอบ ทุงชาง นาน มง ลัวะ 2 
90 5508021101 บานมณีพฤกษ 2   11 งอบ ทุงชาง นาน มง ลัวะ 2 
91 5508021102 บานมณีพฤกษ 3   11 งอบ ทุงชาง นาน มง ลัวะ 2 
92 55080308 บานน้ำสอด บานน้ำสอด

เกา 
8 และ ทุงชาง นาน มง  2 

93 55080404 บานหวยยาง   4 ทุงชาง ทุงชาง นาน มง  2 
94 55080407 บานปางแก   7 ทุงชาง ทุงชาง นาน มง  2 
95 5508040701 บานปางแก 2   7 ทุงชาง ทุงชาง นาน มง  2 
96 55110310 บานดอนไพรวัลย   10 พงษ สันติสุข นาน มง  2 
97 55110312 บานปางชาง   12 พงษ สันติสุข นาน มง  2 
98 55120210 บานยอดดอย

วัฒนา 
  10 บอเกลือใต บอเกลือ นาน ลัวะ มง 2 

99 55120406 บานหวยลอย   6 ภูฟา บอเกลือ นาน มง  2 
100 5512050501 บานปางกบ   5 ดงพญา บอเกลือ นาน มง  2 
101 55130101 บานถ้ำเวยีงแก   1 นาไรหลวง สองแคว นาน มง  2 
102 55130110 บานผาหม ี   10 นาไรหลวง สองแคว นาน มง  2 
103 56031008 บานใหมรองสาน  8 รมเย็น เชียงคำ พะเยา มง  2 
104 56031013 บานประชาภักดี  13 รมเย็น เชียงคำ พะเยา มง  2 
105 5603101302 บานหวยปุม บานหวยงุม 13 รมเย็น เชียงคำ พะเยา มง  2 
106 56031020 บานรองสาน  20 รมเย็น เชียงคำ พะเยา มง  2 
107 56031021 บานประชา

พัฒนา 
 21 รมเย็น เชียงคำ พะเยา มง  2 

108 56031022 บานหวยเด่ือดอย
นาง 

 22 รมเย็น เชียงคำ พะเยา มง  2 

109 5605080501 บานสันปามวง บานปางมวง 5 หนองหลม ดอกคำใต พะเยา มง  2 
110 56060506 บานปางคาเหนือ  6 ผาชางนอย ปง พะเยา มง  2 
111 5606050601 บานน้ำคะ  6 ผาชางนอย ปง พะเยา มง  2 
112 5606050602 บานสานกวย  6 ผาชางนอย ปง พะเยา มง  2 
113 56060507 บานสิบสอง

พัฒนา 
 7 ผาชางนอย ปง พะเยา มง  2 

114 5606050701 บานสิบสอง
พัฒนาใหม 

บานมงใหม 7 ผาชางนอย ปง พะเยา มง  2 

115 56060704 บานขุนกำลัง  4 ขุนควร ปง พะเยา มง  2 
116 56060707 บานสันติสุข  7 ขุนควร ปง พะเยา มง  2 
117 56060709 บานแสงไทร  9 ขุนควร ปง พะเยา มง  2 
118 56080102 บานนาหนุน  2 ภูซาง ภูซาง พะเยา มง  2 
119 56080310 บานคอดยาว บานกอดยาว 10 ทุงกลวย ภูซาง พะเยา มง  2 
120 56080312 บานใหมรุงทว ี  12 ทุงกลวย ภูซาง พะเยา มง  2 
121 56080509 บานหลาย  9 สบบง ภูซาง พะเยา มง  2 
122 5608050901 บานดอยเทวดา  9 สบบง ภูซาง พะเยา มง  2 
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ช่ือบาน หลัก รอง 

123 57010602 บานรวมมิตร   2 แมยาว เมือง
เชียงราย 

เชียงราย กะ 
เหร่ียง 

มง ลาหู 
พื้น 
เมือง  
อาขา 

2 

124 57030111 บานทุงนานอย   11 เวียง เชียงของ เชียงราย มง  2 
125 57030113 บานทุงพัฒนา   13 เวียง เชียงของ เชียงราย มง ขมุ 2 
126 57030510 บานเวียงหมอก   10 หวยซอ เชียงของ เชียงราย อาขา ลัวะ ไท

ล้ือ มง  
กลุมชาติ
จีนฮอ  
ลาหู 

2 

127 57031006 บานกิ่วกาญจน   6 ริมโขง เชียงของ เชียงราย มง ลาหู 2 
128 57031009 บานมวงกาญจน   9 ริมโขง เชียงของ เชียงราย มง  2 
129 5703100901 บานพนาสวรรค   9 ริมโขง เชียงของ เชียงราย มง  2 
130 57040906 บานทรายกาด   6 ตับเตา เทิง เชียงราย พื้น 

เมือง 
มง  

ไทใหญ 
2 

131 57040908 บานปางคา   8 ตับเตา เทิง เชียงราย พื้น 
เมือง 

มง  
อาขา 

2 

132 57040909 บานรมโพธิไทย บานเลาอ ู 9 ตับเตา เทิง เชียงราย มง  2 
133 57040910 บานราษฎรภักดี   10 ตับเตา เทิง เชียงราย มง  2 
134 57040911 บานขุนตา   11 ตับเตา เทิง เชียงราย มง  2 
135 57040912 บานแผนดินทอง   12 ตับเตา เทิง เชียงราย มง  2 
136 57040913 บานรักถิ่นไทย   13 ตับเตา เทิง เชียงราย พื้น 

เมือง 
อาขา 

ไทยใหญ  
ไทยพวน 

มง 

2 

137 57040914 บานขุนหวยไคร   14 ตับเตา เทิง เชียงราย มง เมี่ยน ลา
หู 

2 

138 57040915 บานรักแผนดิน   15 ตับเตา เทิง เชียงราย มง พื้น 
เมือง 

2 

139 57040916 บานไทยสามัคคี   16 ตับเตา เทิง เชียงราย มง  2 
140 57040917 บานราษฎรรักษา   17 ตับเตา เทิง เชียงราย มง  2 
141 57040918 บานธาตุ   18 ตับเตา เทิง เชียงราย พื้น 

เมือง 
มง ไท
ใหญ 

2 

142 57040919 บานรมโพธิ์ทอง   19 ตับเตา เทิง เชียงราย มง  2 
143 57040920 บานพิทักษไทย   20 ตับเตา เทิง เชียงราย มง พื้นเมือง 

อาขา 
2 

144 57040921 บานเลาตาขาว   21 ตับเตา เทิง เชียงราย มง ไทล้ือ อา
ขา 

2 

145 57040923 บานพญาเลาอ ู   23 ตับเตา เทิง เชียงราย มง อาขา 2 
146 57040924 บานรมฟาไทย   24 ตับเตา เทิง เชียงราย มง พื้นเมือง 2 
147 57040925 บานประชาภักดี   25 ตับเตา เทิง เชียงราย มง  2 
148 57080511 บานธารทอง   11 แมเงิน เชียงแสน เชียงราย มง อาขา 2 
149 57110106 บานโปงนก   6 สันสลี เวียงปาเปา เชียงราย มง  2 
150 57110107 บานแมตะละ   7 สันสลี เวียงปาเปา เชียงราย มง  2 
151 57110113 บานโปงนกเหนือ   13 สันสลี เวียงปาเปา เชียงราย มง  2 
152 57110213 บานหวยไคร   7 เวียง เวียงปาเปา เชียงราย มง  2 
153 57110303 บานสัน บานสันมง 3 บานโปง เวียงปาเปา เชียงราย มง  2 
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ช่ือบาน หลัก รอง 

154 57110713 บานหวยโปงผา
ลาด 

  13 แมเจดีย
ใหม 

เวียงปาเปา เชียงราย ลาหู มง 2 

155 57120105 บานขุนหวยแม
เปา 

  5 แมเปา พญาเม็งราย เชียงราย มง  2 

156 5712010501 บานหวยน้ำฮาก   5 แมเปา พญาเม็งราย เชียงราย มง  2 
157 57120107 บานกาแล   7 แมเปา พญาเม็งราย เชียงราย มง  2 
158 57120117 บานขุนหวย บานขุนหวยแม

เปาใต 
17 แมเปา พญาเม็งราย เชียงราย มง  2 

159 57120504 บานเยาแมต๋ำ   4 ตาดควัน พญาเม็งราย เชียงราย มง เมี่ยน 2 
161 57130106 บานไทยสามัคคี   6 มวงยาย เวียงแกน เชียงราย มง  2 
161 57130108 บานไทยเจริญ   8 มวงยาย เวียงแกน เชียงราย มง  2 
162 57130109 บานไทยสมบูรณ   9 มวงยาย เวียงแกน เชียงราย มง เมี่ยน 2 
163 5713020301 บานเจดียทอง   3 ปอ เวียงแกน เชียงราย มง  2 
164 57130204 บานหนองเตา   4 ปอ เวียงแกน เชียงราย เมี่ยน มง 2 
165 57130207 บานทรายทอง   7 ปอ เวียงแกน เชียงราย มง  2 
166 57130208 บานหวยคุ   8 ปอ เวียงแกน เชียงราย มง เมี่ยน 2 
167 57130209 บานหวยหาน   9 ปอ เวียงแกน เชียงราย มง  2 
168 57130211 บานรมโพธิ์เงิน   11 ปอ เวียงแกน เชียงราย มง  2 
169 57130212 บานรมฟาหลวง   12 ปอ เวียงแกน เชียงราย มง  2 
170 57130213 บานฟาไทยงาม   13 ปอ เวียงแกน เชียงราย มง  2 
171 5713021401 บานหนอง   14 ปอ เวียงแกน เชียงราย มง  2 
172 57130215 บานรมฟาผา

หมน 
  15 ปอ เวียงแกน เชียงราย มง  2 

173 57130216 บานศิลาแดง   16 ปอ เวียงแกน เชียงราย มง  2 
174 57130218 บานรมฟาทอง   18 ปอ เวียงแกน เชียงราย มง  2 
175 57130220 บานหวยกุก   20 ปอ เวียงแกน เชียงราย มง  2 
176 57130302 บานทุงคำ   2 หลายงาว เวียงแกน เชียงราย พื้น 

เมือง 
มง เมี่ยน 2 

177 57130402 บานหวยแลง   2 ทาขาม เวียงแกน เชียงราย มง  2 
178 5713040502 บานหวยต้ิว   5 ทาขาม เวียงแกน เชียงราย มง  2 
179 57140313 บานพญาพิภกัด์ิ   13 ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย มง  2 
180 57150109 บานมังเกาหลัง   9 เทอดไทย แมฟาหลวง เชียงราย มง กลุมชาติ

จีนฮอ  
ไทใหญ 
อาขา 

2 

181 57150112 บานมงแปดหลัง   12 เทอดไทย แมฟาหลวง เชียงราย มง อาขา 2 
182 58010211 บานไมโครเวฟ  11 หวยโปง เมือง แมฮองสอน มง  2 
183 58010504 บานนาปาแปก  4 หมอกจำแป เมือง แมฮองสอน มง กะ 

เหร่ียง  
ไทใหญ 

2 

184 58010505 บานหวยมะเขือ
สม 

 5 หมอกจำแป เมือง แมฮองสอน กะ 
เหร่ียง 

มง  
ไทใหญ 

2 

185 58020603 บานปางตอง  3 แมอูคอ ขุนยวม แมฮองสอน มง  2 
186 5802060301 บานปางตองใต  3 แมอูคอ ขุนยวม แมฮองสอน มง  2 
187 58020606 บานแมอูคอ  6 แมอูคอ ขุนยวม แมฮองสอน มง  2 
188 58030603 บานหวยฮะมง บานหวยฮะ 3 เมืองแปง ปาย แมฮองสอน มง  2 
189 58030605 บานมงแกงหอม บานแกง

หอมมง 
5 เมืองแปง ปาย แมฮองสอน มง  2 



ขอมูลภูมิสารสนเทศหมูบานชนเผามงในประเทศไทย : สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด | 19 

 

 

ตารางท่ี 2 แสดงขอมูลหมูบานชนเผามงในประเทศไทย (ตอ) 

 

ลำ 
ดับ 

รหัสบาน ชื่อบาน ชื่อบาน 2 หมู ตำบล อำเภอ จังหวัด 
เผา ระดับความ

นาเช่ือถือ
ช่ือบาน หลัก รอง 

190 58030606 บานผาสำราญ บานหวยผักหา 6 เมืองแปง ปาย แมฮองสอน มง  2 
191 5804040405 บานปาจีบ้ัวตอง  4 แมเหาะ แมสะเรียง แมฮองสอน กะเหร่ียง มง  

พื้นเมือง 
2 

192 58050407 บานหวยผ้ึงใหม  7 แมโถ แมลานอย แมฮองสอน มง  2 
193 5807010304 บานแมลาง

จันทร 
 3 สบปอง ปางมะผา แมฮองสอน มง  2 

194 6203020801 บานใหมชุมนุม
ไทร 

  8 โปงน้ำรอน คลองลาน กำแพงเพชร มง  2 

195 62030209 บานไทรพัฒนา   9 โปงน้ำรอน คลองลาน กำแพงเพชร มง  2 
196 62030316 บานตลาดมง บานคลองลาน

พัฒนา 
16 คลองลาน

พัฒนา 
คลองลาน กำแพงเพชร มง เมี่ยน ลีซู 2 

197 62090212 บานคลองมะนาว   12 หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร มง  2 
198 6211011001 บานปาหมาก   10 โกสัมพ ี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร มง  2 
199 6211011002 บานมงโละโคะ   10 โกสัมพ ี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร มง  2 
200 63011105 บานหวยเหลือง  5 แมทอ เมืองตาก ตาก มง  2 
201 63011107 บานแมวใหม  7 แมทอ เมืองตาก ตาก มง  2 
202 63011113 บานตนมะมวง  13 แมทอ เมืองตาก ตาก มง  2 
203 63020705 บานมงใหม

พัฒนา 
บานแมวขุน
หวยตาก 

5 ทองฟา บานตาก ตาก มง พื้นเมือง 2 

204 63040301 บานขุนหวย
ขะเนจื้อ 

บานนุบอ 1 ขะเนจื้อ แมระมาด ตาก กะเหร่ียง มง 
พื้นเมือง 

2 

205 63040309 บานหวยแหง  9 ขะเนจื้อ แมระมาด ตาก กะเหร่ียง มง ไท
ใหญ 

2 

206 6304050404 บานกิ่วสามลอ  4 สามหมื่น แมระมาด ตาก มง  2 
207 63050101 บานทาสองยาง  1 ทาสองยาง ทาสองยาง ตาก กะเหร่ียง ไทล้ือ มง  

กลุมชาติ
จีนฮอ 

 พื้นเมือง 

2 

208 63050102 บานแมต่ืน  2 ทาสองยาง ทาสองยาง ตาก กะเหร่ียง มง 
พื้นเมือง 

2 

209 6305010303 บานแมเหวยทะ  3 ทาสองยาง ทาสองยาง ตาก กะเหร่ียง มง 2 
210 6305060301 บานมอทะ  3 แมอุสุ ทาสองยาง ตาก กะเหร่ียง ไทล้ือ มง 

เมี่ยน  
กลุมชาติ
จีนฮอ 

2 

211 6305060401 บานพอบอืละปู  4 แมอุสุ ทาสองยาง ตาก กะเหร่ียง ลัวะ มง 
พื้นเมือง 

2 

212 63060806 บานเจดียโคะ  6 มหาวัน แมสอด ตาก พื้นเมือง กะเหร่ียง 
มง 

2 

213 63060807 บานเจดียโคะ
ใหม 

 7 มหาวัน แมสอด ตาก มง  2 

214 63060810 บานเจดียโคะ
เหนือ 

 10 มหาวัน แมสอด ตาก มง พื้นเมือง 2 

215 63060812 บานปางววั  12 มหาวัน แมสอด ตาก มง  2 
216 6306081201 บานววัแดง  12 มหาวัน แมสอด ตาก มง  2 
217 6306081202 บานขัวต๋ัว  12 มหาวัน แมสอด ตาก มง  2 
218 63060907 บานธงชัย บานธงชัยบน 7 ดานแมละ

เมา 
แมสอด ตาก มง  2 
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นาเช่ือถือ
ช่ือบาน หลัก รอง 

219 6306090701 บานเคร่ืองบินตก  7 ดานแมละ
เมา 

แมสอด ตาก มง  2 

220 6306090702 บานธงชัยลาง บานธงชัยใหม 7 ดานแมละ
เมา 

แมสอด ตาก มง  2 

221 63070213 บานทรัพยอนันต  13 ชองแคบ พบพระ ตาก ลีซู มง 
พื้นเมือง 

2 

222 63070214 บานใหมสาม
ยอดดอย 

บานสามยอด
ดอย 

14 ชองแคบ พบพระ ตาก มง  2 

223 63070301 บานอุมเปยม บานรมเกลา 4 1 คีรีราษฎร พบพระ ตาก มง  2 
224 6307030101 บานอุมเปยมใหม บานอุมเปยม

นอย 
 คีรีราษฎร พบพระ ตาก มง  2 

225 63070302 บานแมวแมระ
เมา 

บานแมละเมา 2 คีรีราษฎร พบพระ ตาก มง  2 

226 63070303 บานปาหวาย  3 คีรีราษฎร พบพระ ตาก มง  2 
227 63070304 บานปาคา  4 คีรีราษฎร พบพระ ตาก มง  2 
228 63070305 บานรมเกลาสห

มิตร 
 5 คีรีราษฎร พบพระ ตาก ลาหู มง เมี่ยน  

กลุมชาติ
จีนฮอ 

 พื้นเมือง 

2 

229 63070306 บานปาคาใหม  6 คีรีราษฎร พบพระ ตาก มง  2 
230 63070307 บานปาคาเกา  7 คีรีราษฎร พบพระ ตาก มง  2 
231 63070308 บานชิบาโบ  8 คีรีราษฎร พบพระ ตาก มง  2 
232 63070309 บานใหมคีรี

ราษฎร 
 9 คีรีราษฎร พบพระ ตาก มง  2 

233 63070310 บานใหมยอดคีรี  10 คีรีราษฎร พบพระ ตาก มง  2 
234 63070311 บานใหมดินแดง  11 คีรีราษฎร พบพระ ตาก มง  2 
235 63070312 บานหวยไผ  12 คีรีราษฎร พบพระ ตาก มง  2 
236 63070407 บานทรัพยเจริญ  7 วาเลย พบพระ ตาก มง  2 
237 63070501 บานคีรีนอย  1 รวมไทย

พัฒนา 
พบพระ ตาก มง  2 

238 63070505 บานเการวมไทย  5 รวมไทย
พัฒนา 

พบพระ ตาก มง  2 

239 63070507 บานหวยน้ำเย็น  7 รวมไทย
พัฒนา 

พบพระ ตาก มง  2 

240 63070508 บานเจริญมิตร  8 รวมไทย
พัฒนา 

พบพระ ตาก มง  2 

241 63070509 บานรวมไทย
สามัคคี 

 9 รวมไทย
พัฒนา 

พบพระ ตาก มง  2 

242 63070510 บานรวมไทย
พัฒนา1 

 10 รวมไทย
พัฒนา 

พบพระ ตาก มง  2 

243 63070511 บานเสริมสุข  11 รวมไทย
พัฒนา 

พบพระ ตาก มง  2 

244 63080304 บานแมกลอง
ใหญ 

 4 โมโกร อุมผาง ตาก มง  2 

245 63080306 บานแมกลอง
นอย 

 6 โมโกร อุมผาง ตาก มง  2 

246 63090106 บานผาผ้ึง  6 เชียงทอง วังเจา ตาก มง  2 
247 63090111 บานศรีคีรีรักษ บานปาง

สังกะสี 
11 เชียงทอง วังเจา ตาก มง  2 
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ดับ 
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เผา ระดับความ

นาเช่ือถือ
ช่ือบาน หลัก รอง 

248 6309020401 บานวังทอง  4 นาโบสถ วังเจา ตาก มง  2 
249 63090205 บานวังตำลึง  5 นาโบสถ วังเจา ตาก มง  2 
250 63090207 บานทาทองแดง  7 นาโบสถ วังเจา ตาก มง  2 
251 63090208 บานวังน้ำเย็น  8 นาโบสถ วังเจา ตาก มง พื้นเมือง 2 
252 64050310 บานสะพานยาว  10 แมสำ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย มง  2 
253 6405031002 บานหวยอัน  10 แมสำ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย มง  2 
254 64051008 บานแมทาแพ  8 บานแกง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย มง  2 
255 65020410 บานหินรองกลา บานรองกลา 10 เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก มง  2 
256 65020415 บานหวยน้ำไซ  15 เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก มง  2 
257 65020416 บานหวยน้ำไซใต  16 เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก มง  2 
258 65020515 บานภูขัด บานน้ำแจง

พัฒนา 
15 นาบัว นครไทย พิษณุโลก มง  2 

259 65021106 บานหวยทราย
เหนือ 

 6 หวยเฮ้ีย นครไทย พิษณุโลก มง  2 

260 65030508 บานรมเกลา  8 บอภาค ชาติตระการ พิษณุโลก มง  2 
261 65030512 บานขุนน้ำคับ  12 บอภาค ชาติตระการ พิษณุโลก มง  2 
262 65030513 บานน้ำจวง บานน้ำจวงใต 13 บอภาค ชาติตระการ พิษณุโลก มง  2 
263 65030515 บานสงบสุข  15 บอภาค ชาติตระการ พิษณุโลก มง  2 
264 65030516 บานน้ำจวงใต  16 บอภาค ชาติตระการ พิษณุโลก มง  2 
265 67040408 บานดอยนำ้เพียง

ดิน 
 8 บานเนิน หลมเกา เพชรบูรณ มง  2 

266 67040714 บานทับเบิก  14 วังบาล หลมเกา เพชรบูรณ มง  2 
267 67040716 บานทับเบิกใหม  16 วังบาล หลมเกา เพชรบูรณ มง  2 
268 67110301 บานกนกงาม  1 เขาคอ เขาคอ เพชรบูรณ มง  2 
269 67110303 บานสิมารักษ  3 เขาคอ เขาคอ เพชรบูรณ มง  2 
270 67110304 บานกองเนียม  4 เขาคอ เขาคอ เพชรบูรณ มง  2 
271 67110309 บานเลาลือ  9 เขาคอ เขาคอ เพชรบูรณ มง  2 
272 67110314 บานเลาเนง  14 เขาคอ เขาคอ เพชรบูรณ มง  2 
273 67110404 บานเพชรชวย  4 ริมสีมวง เขาคอ เพชรบูรณ มง  2 
274 67110503 บานเสลียงแหง1  3 สะเดาะพง เขาคอ เพชรบูรณ มง  2 
275 67110608 บานสระแกว  8 หนองแมนา เขาคอ เพชรบูรณ มง  2 
276 67110701 บานหวยน้ำขาว  1 เข็กนอย เขาคอ เพชรบูรณ มง  2 
277 67110702 บานเข็กนอย  2 เข็กนอย เขาคอ เพชรบูรณ มง  2 
278 67110703 บานปากลวย  3 เข็กนอย เขาคอ เพชรบูรณ มง  2 
279 67110704 บานเข็กนอย  4 เข็กนอย เขาคอ เพชรบูรณ มง  2 
280 67110705 บานเลาลือเกา บานศักด์ิเจริญ 5 เข็กนอย เขาคอ เพชรบูรณ มง  2 
281 67110706 บานปากทาง  6 เข็กนอย เขาคอ เพชรบูรณ มง  2 
282 67110707 บานศักด์ิเจริญ  7 เข็กนอย เขาคอ เพชรบูรณ มง  2 
283 67110708 บานชัยชนะ  8 เข็กนอย เขาคอ เพชรบูรณ มง  2 
284 67110709 บานประกอบสุข  9 เข็กนอย เขาคอ เพชรบูรณ มง  2 
285 67110710 บานเจริญพัฒนา  10 เข็กนอย เขาคอ เพชรบูรณ มง  2 
286 67110711 บานคีรีรัตน  11 เข็กนอย เขาคอ เพชรบูรณ มง  2 
287 67110712 บานสันติสุข  12 เข็กนอย เขาคอ เพชรบูรณ มง  2 
288 71070506 บานทุงนาง

ครวญ 
 6 ชะแล ทองผาภูม ิ กาญจนบุรี พื้นเมือง กะเหร่ียง 

มง เมี่ยน 
มอญ 
พมา 

2 
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แผนที่และรายละเอียดหมูบานชนเผามง 
 
 

 

 
 

จังหวัดเลย 
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ตารางท่ี 3 แสดงขอมูลหมูบานชนเผามง จังหวัดเลย 

 
ตารางท่ี 4 แสดงขอมูลพิกัดทางภูมิสารสนเทศหมูบานชนเผามง จังหวัดเลย 

รหัสบาน ชื่อบาน 
ความ
สูง 

ขอมูลพิกัด ระดับความนาเชื่อถอื
พิกัด MGRS UTM ภูมิศาสตร 

42050706 บานตูบคา 790 QU1897890224 47Q 718978 1890224 17.085984 101.057800 3 

 
ตารางท่ี 5 แสดงขอมูลจำนวนประชากรหมูบานชนเผามง รายอำเภอ จังหวัดเลย 

ลำดับ รหัส
อำเภอ อำเภอ 

จำนวน ประชากร 
รวม 

บาน 
หลังคา
เรือน 

ครอบครัว ชาย หญิง เด็กชาย เด็กหญิง 

1 4205 ดานซาย 1 248 244 653 637 0 0 1,290 
รวมทั้งหมด 1 248 244 653 637 0 0 1,290 

ลำดับ รหัสบาน ชื่อบาน ชื่อบาน 2 หมู ตำบล อำเภอ จังหวัด 
เผา ระดับความ

นาเชื่อถือชื่อบาน หลัก รอง 
1 42050706 บานตูบคา  6 กกสะทอน ดานซาย เลย มง  2 
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บานตูบคอ 

ชื่อบาน บานตูบคอ  ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 42050706 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมูท่ี 6    ตำบลกกสะทอน   อำเภอดานซาย   จังหวัดเลย 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัด MGRS QU1897890224 พิกัด UTM Zone 47Q   718978   1890224   
พิกัด ภูมิศาสตร 17.085984, 101.0578   ความสูง จากระดับทะเลปานกลาง 790 เมตร  

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน  
ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 248 ครัวเรอืน จำนวนครอบครัว 244 ครอบครัว 

 

จำนวนประชากรท้ังหมด  
ชาย 653 คน หญิง 637 คน 
เด็กชาย  เด็กหญิง  
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเลย ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป 2556  
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แผนที่และรายละเอียดหมูบานชนเผามง 
 
 

 

 
 

จังหวัดเชียงใหม 
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ตารางท่ี 6 แสดงขอมูลจำนวนประชากรหมูบานชนเผามง รายอำเภอ จังหวัดเชียงใหม 

ลำดับ 
รหัส

อำเภอ 
อำเภอ 

จำนวน ประชากร 
รวม 

บาน 
หลังคา
เรือน 

ครอบครัว ชาย หญิง เด็กชาย เด็กหญิง 

1 5001 เมืองเชียงใหม 1 0 0 0 0 0 0 0 
2 5002 จอมทอง 5 190 215 354 371 161 142 1,028 
3 5003 แมแจม 15 904 1,008 3,741 2,418 641 588 7,388 
4 5004 เชียงดาว 3 248 320 514 561 380 401 1,856 
5 5006 แมแตง 3 218 275 330 453 105 102 990 
6 5007 แมริม 11 1,237 1,580 2,924 2,966 1,409 1,763 9,062 
7 5008 สะเมิง 2 263 263 679 764 347 328 2,118 
8 5011 พราว 1 38 43 53 56 19 31 159 
9 5015 หางดง 3 0 0 397 410 0 0 807 
10 5016 ฮอด 2 0 0 0 0 0 0 0 
11 5018 อมกอย 2 97 110 192 182 46 70 490 
12 5022 แมวาง 9 411 662 999 1,012 530 470 3,011 
13 5025 กัลยาณิวัฒนา 3 261 462 525 577 235 243 1,580 

รวมท้ังหมด 60 3,867 4,938 10,708 9,770 3,873 4,138 28,489 
 

กราฟท่ี 2 แสดงจำนวนหมูบานชนเผามง รายอำเภอ จังหวัดเชียงใหม 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

1

5

15

3 3

11

2
1

3
2 2

9

3

0

2

4

6

8

10

12

14

16



ขอมูลภูมิสารสนเทศหมูบานชนเผามงในประเทศไทย : สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด | 33 

 
ตารางท่ี 7 แสดงขอมูลหมูบานชนเผามง จังหวัดเชียงใหม 

ลำดับ รหัสบาน ชื่อบาน ชื่อบาน 2 หมู ตำบล อำเภอ จังหวัด 

เผา ระดับ
ความ

นาเชื่อถือ
ชื่อบาน 

หลัก รอง 

1 50010704 บานขุนชางเค่ียน  04 ชางเผือก เมืองเชียงใหม เชียงใหม มง  2 
2 50020307 บานขุนกลาง บานขุนกลาง

เกา 
07 บานหลวง จอมทอง เชียงใหม มง  2 

3 5002030702 หยอมบานขุน
กลางใต 

หยอมบานขุน
กลางใหม 

07 บานหลวง จอมทอง เชียงใหม มง  2 

4 50020318 บานแมยะนอย  18 บานหลวง จอมทอง เชียงใหม มง  2 
5 50020620 บานขุนจร บานแมจร 20 บานแปะ จอมทอง เชียงใหม มง  2 
6 50020914 บานปากลวย บานปากลวย

พัฒนา 
14 แมสอย จอมทอง เชียงใหม มง  2 

7 50030401 บานปางอุง  01 แมศึก แมแจม เชียงใหม มง  2 
8 5003040101 หยอมบานปางอุง

ใหม 
 01 แมศึก แมแจม เชียงใหม มง  2 

9 50030410 บานนาฮองใต  10 แมศึก แมแจม เชียงใหม มง  2 
10 50030411 บานปางเกี๊ยะ บานปาเกีย๊ะ 11 แมศึก แมแจม เชียงใหม มง  2 
11 5003041101 หยอมบานขุนปาง

เกี๊ยะ 
 11 แมศึก แมแจม เชียงใหม มง  2 

12 50030513 บานแมแจะ  13 แมนาจร แมแจม เชียงใหม มง กะเหร่ียง 2 
13 5003051401 หยอมบานแมจร

หลวง 
หยอมบานแม
จอนหลวง 

14 แมนาจร แมแจม เชียงใหม มง  2 

14 5003051402 หยอมบานแมจร
นอย 

หยอมบานแม
จอนนอย 

14 แมนาจร แมแจม เชียงใหม มง  2 

15 50030515 บานแมสะงะ  15 แมนาจร แมแจม เชียงใหม มง กะเหร่ียง 2 
16 5003051503 หยอมบานแมสะ

งะเหนือ 
 15 แมนาจร แมแจม เชียงใหม มง  2 

17 50030518 บานขุนแมวาก  18 แมนาจร แมแจม เชียงใหม มง  2 
18 50030519 บานหวยหอย  19 แมนาจร แมแจม เชียงใหม มง  2 
19 50030710 บานปางหินฝน  10 ปางหินฝน แมแจม เชียงใหม มง กะเหร่ียง 2 
20 5003071002 หยอมบานปางมะ

โอ 
 10 ปางหินฝน แมแจม เชียงใหม มง  2 

21 50030804 บานโหลงปง  04 กองแขก แมแจม เชียงใหม มง  2 
22 50040412 บานสันปาเกีย๊ะ  12 แมนะ เชียงดาว เชียงใหม มง  2 
23 50040607 บานหวยลึก  07 ปงโคง เชียงดาว เชียงใหม มง  2 
24 5004061202 หยอมบานแมปา

มนอก 
 12 ปงโคง เชียงดาว เชียงใหม มง  2 

25 5006061101 หยอมบานกิว่ปา
หอบ 

 11 สบเปง แมแตง เชียงใหม มง  2 

26 50061005 บานมอนเงาะ  05 เมืองกาย แมแตง เชียงใหม มง พื้นเมือง 2 
27 50061208 บานผาปูจอม  08 กื้ดชาง แมแตง เชียงใหม มง  2 
28 5007050802 หยอมบานหวย

เตารู 
 08 สะลวง แมริม เชียงใหม มง  2 

29 50070704 บานแมข ิ  04 แมแรม แมริม เชียงใหม มง พื้นเมือง 2 
30 5007070401 หยอมบานปางไช หยอมบานปาง

ไฮ 
04 แมแรม แมริม เชียงใหม มง  2 

31 50070707 บานหนองหอย บานหนองหอย
เกามง 

07 แมแรม แมริม เชียงใหม มง ลีซู 2 

32 50070711 บานหนองหอย
ใหม 

 11 แมแรม แมริม เชียงใหม มง  2 
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ตารางท่ี 7 แสดงขอมูลหมูบานชนเผามง จังหวัดเชียงใหม (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

ลำดับ รหัสบาน ชื่อบาน ชื่อบาน 2 หมู ตำบล อำเภอ จังหวัด 

เผา ระดับ
ความ

นาเชื่อถือ
ชื่อบาน 

หลัก รอง 

33 5007080203 หยอมบานสาม
หลัง 

 02 โปงแยง แมริม เชียงใหม พื้นเมือง มง 2 

34 50070806 บานแมสาใหม  06 โปงแยง แมริม เชียงใหม มง  2 
35 50070807 บานบวกจั๋น  07 โปงแยง แมริม เชียงใหม มง  2 
36 50070808 บานบวกเตย  08 โปงแยง แมริม เชียงใหม มง  2 
37 50070809 บานผานกกก  09 โปงแยง แมริม เชียงใหม มง  2 
38 50070810 บานแมสานอย  10 โปงแยง แมริม เชียงใหม มง  2 
39 50080406 บานหวยน้ำจาง  06 บอแกว สะเมิง เชียงใหม มง  2 
40 50080408 บานปาเกีย๊ะใน  08 บอแกว สะเมิง เชียงใหม มง  2 
41 5011080101 หยอมบานปาตึง  01 เขื่อนผาก พราว เชียงใหม มง  2 
42 50151008 บานน้ำซุม  08 บานปง หางดง เชียงใหม มง  2 
43 5015100801 หยอมบานหวย

กวาง 
 08 บานปง หางดง เชียงใหม มง  2 

44 50151009 บานทุงโปงใต บานหวยเส้ียว 09 บานปง หางดง เชียงใหม พื้นเมือง มง 2 
45 50160108 บานดอยคำ  08 หางดง ฮอด เชียงใหม มง  2 
46 50160501 บานแมโถ  01 บอสลี ฮอด เชียงใหม มง  2 
47 50180212 บานแมวกองซาง  12 ยางเปยง อมกอย เชียงใหม มง  2 
48 50180312 บานแมวแมเทย บานแมเทย 12 แมต่ืน อมกอย เชียงใหม มง กะเหร่ียง 2 
49 50220412 บานขุนวาง  12 แมวิน แมวาง เชียงใหม มง  2 
50 5022041201 หยอมบานเจ็ด

หลัง 
 12 แมวิน แมวาง เชียงใหม มง  2 

51 50220413 บานมอนยะ บานมอนยะ
เหนือ 

13 แมวิน แมวาง เชียงใหม มง  2 

52 5022041301 หยอมบานมอนยะ
กลาง 

 13 แมวิน แมวาง เชียงใหม มง  2 

53 5022041302 หยอมบานมอนยะ
ใหม 

 13 แมวิน แมวาง เชียงใหม มง  2 

54 5022041303 หยอมบานมอนยะ
ใต 

 13 แมวิน แมวาง เชียงใหม มง  2 

55 5022041304 หยอมบานปาไผ  13 แมวิน แมวาง เชียงใหม มง  2 
56 5022041305 หยอมบานหวย

เย็นมง 
หยอมบานหวย
เย็น 

13 แมวิน แมวาง เชียงใหม มง  2 

57 5022041306 หยอมบานแม
เตียนมง 

หยอมบานแม
เตียนใน 

13 แมวิน แมวาง เชียงใหม มง  2 

58 50250906 บานดงสามหมื่น  06 แมแดด กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม มง  2 
59 50250907 บานแมตะละมง  07 แมแดด กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม มง  2 
60 50250908 บานแมตะละใหม  08 แมแดด กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม มง  2 
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ตารางท่ี 8 แสดงขอมูลพิกัดทางภูมิสารสนเทศหมูบานชนเผามง จังหวัดเชียงใหม 

รหัสบาน ชื่อบาน 
ความ
สูง 

ขอมูลพิกัด ระดับความ
นาเชื่อถือพิกัด MGRS UTM ภูมิศาสตร 

50010704 บานขุนชางเค่ียน 1,342 MA8985283333 47Q 489852 2083333 18.841864   98.903672 3 
50020307 บานขุนกลาง 1,256 MA4960050009 47Q 449600 2050009 18.540104   98.522441 3 
5002030702 หยอมบานขุนกลางใต 1,284 MA4946248893 47Q 449462 2048893 18.530014   98.521161 3 
50020318 บานแมยะนอย 1,442 MA5058741816 47Q 450587 2041816 18.466080   98.531994 3 
50020620 บานขุนจร 1,171 MA4510419435 47Q 445104 2019435 18.263666   98.480669 3 
50020914 บานปากลวย 1,399 MA5469028634 47Q 454690 2028634 18.347033   98.571148 2 
50030401 บานปางอุง 1,273 MA0664078482 47Q 406640 2078482 18.795944   98.11407 3 
5003040101 หยอมบานปางอุงใหม 1,379 MA0849978456 47Q 408499 2078456 18.795792   98.131711 3 
50030410 บานนาฮองใต 564 MA3066363362 47Q 430663 2063362 18.660242   98.342549 3 
50030411 บานปางเกี๊ยะ 1,313 MA1080677840 47Q 410806 2077840 18.790326   98.153629 3 
5003041101 หยอมบานขุนปางเกีย๊ะ 1,309 MA1305880298 47Q 413058 2080298 18.812634   98.174888 3 
50030513 บานแมแจะ 1,331 MA4873587629 47Q 448735 2087629 18.880078   98.513273 3 
5003051401 หยอมบานแมจรหลวง 841 MA3942765162 47Q 439427 2065162 18.676782   98.425591 3 
5003051402 หยอมบานแมจรนอย 1,088 MA3980567658 47Q 439805 2067658 18.699351   98.429100 3 
50030515 บานแมสะงะ 1,380 MA4407078271 47Q 444070 2078271 18.795385   98.469249 3 
5003051503 หยอมบานแมสะงะเหนือ 1,056 MA3997179218 47Q 439971 2079218 18.803829   98.430324 2 
50030518 บานขุนแมวาก 1,313 MA4464062632 47Q 444640 2062632 18.654061   98.475094 3 
50030519 บานหวยหอย 1,243 MA5262078447 47Q 452620 2078447 18.797188   98.550378 3 
50030710 บานปางหินฝน 1,246 MA1794543808 47Q 417945 2043808 18.483067   98.222767 3 
5003071002 หยอมบานปางมะโอ 1,426 MA1924646492 47Q 419246 2046492 18.507374   98.234982 4 
50030804 บานโหลงปง 806 MA3223825488 47Q 432238 2025488 18.318004   98.358758 3 
50040412 บานสันปาเกีย๊ะ 1,331 MB8086337237 47Q 480863 2137237 19.328961   98.817814 3 
50040607 บานหวยลึก 566 NB0579959927 47Q 505798 2159926 19.534098   99.055272 3 
5004061202 หยอมบานแมปามนอก 437 NB0284449849 47Q 502844 2149849 19.443029   99.027094 3 
5006061101 หยอมบานกิว่ปาหอบ 1,053 MB7985116922 47Q 479851 2116922 19.145356   98.808393 3 
50061005 บานมอนเงาะ 1,235 MB7674819710 47Q 476748 2119710 19.170519   98.778852 3 
50061208 บานผาปูจอม 779 MB8820327914 47Q 488203 2127914 19.244762   98.887749 3 
5007050802 หยอมบานหวยเตารู 850 MA7798101076 47Q 477981 2101076 19.002128   98.790790 3 
50070704 บานแมข ิ 957 MA8113896157 47Q 479530 2096042 18.956648   98.805561 3 
5007070401 หยอมบานปางไช 847 MA8104096155 47Q 481040 2096155 18.957684   98.819903 3 
50070707 บานหนองหอย 1,246 MA8156593203 47Q 481498 2093218 18.931144   98.824281 3 
50070711 บานหนองหอยใหม 1,238 MA7931294136 47Q 479358 2094050 18.938643   98.803948 3 
5007080203 หยอมบานสามหลัง 1,180 MA8125192471 47Q 481251 2092471 18.924391   98.821942 3 
50070806 บานแมสาใหม 1,025 MA8482386199 47Q 484823 2086199 18.867741   98.855922 3 
50070807 บานบวกจั๋น 1,251 MA7795384767 47Q 477953 2084767 18.854731   98.790708 3 
50070808 บานบวกเตย 1,199 MA7731788126 47Q 477317 2088126 18.885083   98.784632 3 
50070809 บานผานกกก 1,003 MA8230284413 47Q 482302 2084413 18.851574   98.831996 3 
50070810 บานแมสานอย 1,017 MA8447386271 47Q 484473 2086271 18.868390  98.852596 3 
50080406 บานหวยน้ำจาง 1,346 MA5406077580 47Q 454060 2077580 18.789386   98.564064 3 
50080408 บานปาเกีย๊ะใน 1,078 MA5227284746 47Q 452272 2084746 18.854108   98.546924 3 
5011080101 หยอมบานปาตึง 472 NB1705435809 47Q 517054 2135809 19.316075   99.162342 3 
50151008 บานน้ำซุม 754 MA8164276723 47Q 481642 2076723 18.782068   98.825803 4 
5015100801 หยอมบานหวยกวาง 693 MA8086677312 47Q 480866 2077312 18.787384   98.818433 4 
50151009 บานทุงโปงใต 368 MA8667674624 47Q 486676 2074624 18.763140   98.873587 2 
50160108 บานดอยคำ 1,242 MA4728908928 47Q 447289 2008928 18.168758   98.501609 3 
50160501 บานแมโถ 1,166 MA1569618138 47Q 415696 2018138 18.250988   98.202532 2 
50180212 บานแมวกองซาง 935 MV3170460833 47Q 431704 1960833 17.733632   98.355833 4 
50180312 บานแมวแมเทย 1,155 MV2750023343 47Q 427500 1923343 17.394640   98.317450 3 
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ตารางท่ี 8 แสดงขอมูลพิกัดทางภูมิสารสนเทศหมูบานชนเผามง จังหวัดเชียงใหม (ตอ) 

รหัสบาน ชื่อบาน 
ความ
สูง 

ขอมูลพิกัด ระดับความ
นาเชื่อถือพิกัด MGRS UTM ภูมิศาสตร 

50220412 บานขุนวาง 1,281 MA4935459148 47Q 449354 2059148 18.622701   98.519887 4 
5022041201 หยอมบานเจ็ดหลัง 1,498 MA4737759318 47Q 447377 2059318 18.624182   98.501133 4 
50220413 บานมอนยะ 1,204 MA5165677539 47Q 451656 2077539 18.788961   98.541253 3 
5022041301 หยอมบานมอนยะกลาง 1,288 MA5329677886 47Q 453296 2077886 18.792140   98.556808 3 
5022041302 หยอมบานมอนยะใหม 1,244 MA5285177791 47Q 452851 2077791 18.791266   98.552587 4 
5022041303 หยอมบานมอนยะใต 1,329 MA5319776872 47Q 453197 2076872 18.782976   98.555901 4 
5022041304 หยอมบานปาไผ 1,049 MA5181875385 47Q 451818 2075385 18.769506   98.542852 4 
5022041305 หยอมบานหวยเย็นมง 1,305 MA4738071777 47Q 447380 2071777 18.736785   98.500839 4 
5022041306 หยอมบานแมเตียนมง 1,071 MA5256575888 47Q 452565 2075888 18.774060   98.549918 4 
50250906 บานดงสามหมื่น 1,385 MB3843704386 47Q 438437 2104386 19.031235   98.414977 4 
50250907 บานแมตะละมง 1,317 MA4260393674 47Q 442603 2093674 18.934548   98.454879 3 
50250908 บานแมตะละใหม 1,302 MA4290493614 47Q 442904 2093614 18.934015   98.457739 3 
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บานขุนชางเค่ียน 

ชื่อบาน บานขุนชางเคี่ยน ชื่ออ่ืน  
รหัสบาน 50010704 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 04 ตำบลชางเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMA 89852 83333 พิกัดกริด UTM 47Q 489852 2083333 
พิกัดภูมิศาสตร 18.841864   98.903672 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 1,342 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน  

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน ไมมีขอมลู จำนวนครอบครัว ไมมีขอมลู 
จำนวนประชากรท้ังหมด ไมมีขอมลู 
ชาย ไมมีขอมลู หญิง ไมมีขอมลู 
เด็กชาย ไมมีขอมลู เด็กหญิง ไมมีขอมลู 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานขุนกลาง 

ชื่อบาน บานขุนกลาง ชื่ออ่ืน บานขุนกลางเกา 
รหัสบาน 50020307 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 07 ตำบลบานหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMA 49600 50009 พิกัดกริด UTM 47Q 449600 2050009 
พิกัดภูมิศาสตร 18.540104   98.522441 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 1,256 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน  

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน ไมมีขอมลู จำนวนครอบครัว ไมมีขอมลู 
จำนวนประชากรท้ังหมด ไมมีขอมลู 
ชาย ไมมีขอมลู หญิง ไมมีขอมลู 
เด็กชาย ไมมีขอมลู เด็กหญิง ไมมีขอมลู 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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หยอมบานขุนกลางใต 

ชื่อบาน หยอมบานขุนกลางใต ชื่ออ่ืน หยอมบานขุนกลางใหม 
รหัสบาน 5002030702 สถานะบาน บานรอง 
ท่ีอยู หมู 07 ตำบลบานหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMA 49462 48893 พิกัดกริด UTM 47Q 449462 2048893 
พิกัดภูมิศาสตร 18.530014   98.521161 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 1,284 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน  

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 60 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 70 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 352 คน 
ชาย 110 คน หญิง 138 คน 
เด็กชาย 54 คน เด็กหญิง 50 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  



40 | ขอมูลภูมิสารสนเทศหมูบานชนเผามงในประเทศไทย : สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด 

 

 

บานแมยะนอย 

ชื่อบาน บานแมยะนอย ชื่ออ่ืน  
รหัสบาน 50020318 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 18 ตำบลบานหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMA 50587 41816 พิกัดกริด UTM 47Q 450587 2041816 
พิกัดภูมิศาสตร 18.46608   98.531994 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 1,442 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน  

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 105 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 115 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 518 คน 
ชาย 186 คน หญิง 173 คน 
เด็กชาย 85 คน เด็กหญิง 74 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานขุนจร 

ชื่อบาน บานขุนจร ชื่ออ่ืน บานแมจร 
รหัสบาน 50020620 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 20 ตำบลบานแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMA 45104 19435 พิกัดกริด UTM 47Q 445104 2019435 
พิกัดภูมิศาสตร 18.263666   98.480669 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 1,171 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน  

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 25 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 30 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 158 คน 
ชาย 58 คน หญิง 60 คน 
เด็กชาย 22 คน เด็กหญิง 18 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  



42 | ขอมูลภูมิสารสนเทศหมูบานชนเผามงในประเทศไทย : สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด 

 

 

บานปากลวย 

ชื่อบาน บานปากลวย ชื่ออ่ืน บานปากลวยพัฒนา 
รหัสบาน 50020914 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 14 ตำบลแมสอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMA 54690 28634 พิกัดกริด UTM 47Q 454690 2028634 
พิกัดภูมิศาสตร 18.347033   98.571148 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 1,399 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน  

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน ไมมีขอมลู จำนวนครอบครัว ไมมีขอมลู 
จำนวนประชากรท้ังหมด ไมมีขอมลู 
ชาย ไมมีขอมลู หญิง ไมมีขอมลู 
เด็กชาย ไมมีขอมลู เด็กหญิง ไมมีขอมลู 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  



ขอมูลภูมิสารสนเทศหมูบานชนเผามงในประเทศไทย : สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด | 43 

 

 

บานปางอุง 

ชื่อบาน บานปางอุง ชื่ออ่ืน  
รหัสบาน 50030401 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 01 ตำบลแมศึก อำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMA 6640 78482 พิกัดกริด UTM 47Q 406640 2078482 
พิกัดภูมิศาสตร 18.795944   98.11407 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 1,273 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน  

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 413 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 421 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 2,236 คน 
ชาย 859 คน หญิง 1,017 คน 
เด็กชาย 195 คน เด็กหญิง 165 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  



44 | ขอมูลภูมิสารสนเทศหมูบานชนเผามงในประเทศไทย : สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด 

 

 

หยอมบานปางอุงใหม 

ชื่อบาน หยอมบานปางอุงใหม ชื่ออ่ืน  
รหัสบาน 5003040101 สถานะบาน บานรอง 
ท่ีอยู หมู 01 ตำบลแมศึก อำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMA 8499 78456 พิกัดกริด UTM 47Q 408499 2078456 
พิกัดภูมิศาสตร 18.795792   98.131711 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 1,379 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน  

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน ไมมีขอมลู จำนวนครอบครัว ไมมีขอมลู 
จำนวนประชากรท้ังหมด ไมมีขอมลู 
ชาย ไมมีขอมลู หญิง ไมมีขอมลู 
เด็กชาย ไมมีขอมลู เด็กหญิง ไมมีขอมลู 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  



ขอมูลภูมิสารสนเทศหมูบานชนเผามงในประเทศไทย : สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด | 45 

 

 

บานนาฮองใต 

ชื่อบาน บานนาฮองใต ชื่ออ่ืน  
รหัสบาน 50030410 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 10 ตำบลแมศึก อำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMA 30663 63362 พิกัดกริด UTM 47Q 430663 2063362 
พิกัดภูมิศาสตร 18.660242   98.342549 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 564 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน  

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 56 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 57 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 557 คน 
ชาย 220 คน หญิง 232 คน 
เด็กชาย 69 คน เด็กหญิง 36 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  



46 | ขอมูลภูมิสารสนเทศหมูบานชนเผามงในประเทศไทย : สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด 

 

 

บานปางเกี๊ยะ 

ชื่อบาน บานปางเก๊ียะ ชื่ออ่ืน บานปาเก๊ียะ 
รหัสบาน 50030411 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 11 ตำบลแมศึก อำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMA 10806 77840 พิกัดกริด UTM 47Q 410806 2077840 
พิกัดภูมิศาสตร 18.790326   98.153629 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 1,313 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน  

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 173 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 173 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 1,100 คน 
ชาย 434 คน หญิง 430 คน 
เด็กชาย 116 คน เด็กหญิง 120 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  



ขอมูลภูมิสารสนเทศหมูบานชนเผามงในประเทศไทย : สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด | 47 

 

 

หยอมบานขุนปางเกี๊ยะ 

ชื่อบาน หยอมบานขุนปางเก๊ียะ ชื่ออ่ืน  
รหัสบาน 5003041101 สถานะบาน บานรอง 
ท่ีอยู หมู 11 ตำบลแมศึก อำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMA 13058 80298 พิกัดกริด UTM 47Q 413058 2080298 
พิกัดภูมิศาสตร 18.812634   98.174888 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 1,309 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน  

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน ไมมีขอมลู จำนวนครอบครัว ไมมีขอมลู 
จำนวนประชากรท้ังหมด ไมมีขอมลู 
ชาย ไมมีขอมลู หญิง ไมมีขอมลู 
เด็กชาย ไมมีขอมลู เด็กหญิง ไมมีขอมลู 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  



48 | ขอมูลภูมิสารสนเทศหมูบานชนเผามงในประเทศไทย : สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด 

 

 

บานแมแจะ 

ชื่อบาน บานแมแจะ ชื่ออ่ืน  
รหัสบาน 50030513 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 13 ตำบลแมนาจร อำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMA 48735 87629 พิกัดกริด UTM 47Q 448735 2087629 
พิกัดภูมิศาสตร 18.880078   98.513273 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 1,331 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน กะเหรีย่ง 

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน ไมมีขอมลู จำนวนครอบครัว 80 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 425 คน 
ชาย 160 คน หญิง 149 คน 
เด็กชาย 60 คน เด็กหญิง 56 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  



ขอมูลภูมิสารสนเทศหมูบานชนเผามงในประเทศไทย : สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด | 49 

 

 

หยอมบานแมจรหลวง 

ชื่อบาน หยอมบานแมจรหลวง ชื่ออ่ืน หยอมบานแมจอนหลวง 
รหัสบาน 5003051401 สถานะบาน บานรอง 
ท่ีอยู หมู 14 ตำบลแมนาจร อำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMA 39427 65162 พิกัดกริด UTM 47Q 439427 2065162 
พิกัดภูมิศาสตร 18.676782   98.425591 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 841 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน  

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน ไมมีขอมลู จำนวนครอบครัว ไมมีขอมลู 
จำนวนประชากรท้ังหมด ไมมีขอมลู 
ชาย ไมมีขอมลู หญิง ไมมีขอมลู 
เด็กชาย ไมมีขอมลู เด็กหญิง ไมมีขอมลู 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  



50 | ขอมูลภูมิสารสนเทศหมูบานชนเผามงในประเทศไทย : สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด 

 

 

หยอมบานแมจรนอย 

ชื่อบาน หยอมบานแมจรนอย ชื่ออ่ืน หยอมบานแมจอนนอย 
รหัสบาน 5003051402 สถานะบาน บานรอง 
ท่ีอยู หมู 14 ตำบลแมนาจร อำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMA 39805 67658 พิกัดกริด UTM 47Q 439805 2067658 
พิกัดภูมิศาสตร 18.699351   98.4291 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 1,088 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน  

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน ไมมีขอมลู จำนวนครอบครัว ไมมีขอมลู 
จำนวนประชากรท้ังหมด ไมมีขอมลู 
ชาย ไมมีขอมลู หญิง ไมมีขอมลู 
เด็กชาย ไมมีขอมลู เด็กหญิง ไมมีขอมลู 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานแมสะงะ 

ชื่อบาน บานแมสะงะ ชื่ออ่ืน  
รหัสบาน 50030515 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 15 ตำบลแมนาจร อำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMA 44070 78271 พิกัดกริด UTM 47Q 444070 2078271 
พิกัดภูมิศาสตร 18.795385   98.469249 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 1,380 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน กะเหรีย่ง 

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 69 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 72 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 515 คน 
ชาย 200 คน หญิง 195 คน 
เด็กชาย 58 คน เด็กหญิง 62 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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หยอมบานแมสะงะเหนือ 

ชื่อบาน หยอมบานแมสะงะเหนือ ชื่ออ่ืน  
รหัสบาน 5003051503 สถานะบาน บานรอง 
ท่ีอยู หมู 15 ตำบลแมนาจร อำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMA 39971 79218 พิกัดกริด UTM 47Q 439971 2079218 
พิกัดภูมิศาสตร 18.803829   98.430324 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 1,056 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน  

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 39 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 43 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 227 คน 
ชาย 121 คน หญิง 92 คน 
เด็กชาย 26 คน เด็กหญิง 38 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานขุนแมวาก 

ชื่อบาน บานขุนแมวาก ชื่ออ่ืน  
รหัสบาน 50030518 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 18 ตำบลแมนาจร อำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMA 44640 62632 พิกัดกริด UTM 47Q 444640 2062632 
พิกัดภูมิศาสตร 18.654061   98.475094 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 1,313 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน  

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 65 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 60 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 312 คน 
ชาย 98 คน หญิง 107 คน 
เด็กชาย 59 คน เด็กหญิง 48 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานหวยหอย 

ชื่อบาน บานหวยหอย ชื่ออ่ืน  
รหัสบาน 50030519 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 19 ตำบลแมนาจร อำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMA 52620 78447 พิกัดกริด UTM 47Q 452620 2078447 
พิกัดภูมิศาสตร 18.797188   98.550378 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 1,243 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน  

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 59 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 62 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 298 คน 
ชาย 108 คน หญิง 110 คน 
เด็กชาย 35 คน เด็กหญิง 45 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
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บานปางหินฝน 

ชื่อบาน บานปางหินฝน ชื่ออ่ืน  
รหัสบาน 50030710 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 10 ตำบลปางหินฝน อำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMA 17945 43808 พิกัดกริด UTM 47Q 417945 2043808 
พิกัดภูมิศาสตร 18.483067   98.222767 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 1,246 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน กะเหรีย่ง 

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 20 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 20 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 103 คน 
ชาย 41 คน หญิง 39 คน 
เด็กชาย 13 คน เด็กหญิง 10 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
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หยอมบานปางมะโอ 

ชื่อบาน หยอมบานปางมะโอ ชื่ออ่ืน  
รหัสบาน 5003071002 สถานะบาน บานรอง 
ท่ีอยู หมู 10 ตำบลปางหินฝน อำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMA 19246 46492 พิกัดกริด UTM 47Q 419246 2046492 
พิกัดภูมิศาสตร 18.507374   98.234982 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 1,426 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน  

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 10 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 20 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 118 คน 
ชาย 50 คน หญิง 50 คน 
เด็กชาย 10 คน เด็กหญิง 8 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  



ขอมูลภูมิสารสนเทศหมูบานชนเผามงในประเทศไทย : สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด | 57 

 

 

บานโหลงปง 

ชื่อบาน บานโหลงปง ชื่ออ่ืน  
รหัสบาน 50030804 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 04 ตำบลกองแขก อำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMA 32238 25488 พิกัดกริด UTM 47Q 432238 2025488 
พิกัดภูมิศาสตร 18.318004   98.358758 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 806 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน  

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน ไมมีขอมลู จำนวนครอบครัว ไมมีขอมลู 
จำนวนประชากรท้ังหมด ไมมีขอมลู 
ชาย ไมมีขอมลู หญิง ไมมีขอมลู 
เด็กชาย ไมมีขอมลู เด็กหญิง ไมมีขอมลู 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
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บานสันปาเกี๊ยะ 

ชื่อบาน บานสันปาเก๊ียะ ชื่ออ่ืน  
รหัสบาน 50040412 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 12 ตำบลแมนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMB 80863 37237 พิกัดกริด UTM 47Q 480863 2137237 
พิกัดภูมิศาสตร 19.328961   98.817814 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 1,331 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน  

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 53 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 83 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 438 คน 
ชาย 117 คน หญิง 151 คน 
เด็กชาย 76 คน เด็กหญิง 94 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
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บานหวยลึก 

ชื่อบาน บานหวยลึก ชื่ออ่ืน  
รหัสบาน 50040607 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 07 ตำบลปงโคง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QNB 5799 59927 พิกัดกริด UTM 47Q 505798 2159926 
พิกัดภูมิศาสตร 19.534098   99.055272 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 566 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน  

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 155 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 192 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 1,211 คน 
ชาย 317 คน หญิง 346 คน 
เด็กชาย 278 คน เด็กหญิง 270 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
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หยอมบานแมปามนอก 

ชื่อบาน หยอมบานแมปามนอก ชื่ออ่ืน  
รหัสบาน 5004061202 สถานะบาน บานรอง 
ท่ีอยู หมู 12 ตำบลปงโคง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QNB 2844 49849 พิกัดกริด UTM 47Q 502844 2149849 
พิกัดภูมิศาสตร 19.443029   99.027094 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 437 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน  

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 40 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 45 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 207 คน 
ชาย 80 คน หญิง 64 คน 
เด็กชาย 26 คน เด็กหญิง 37 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
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หยอมบานกิ่วปาหอบ 

ชื่อบาน หยอมบานก่ิวปาหอบ ชื่ออ่ืน  
รหัสบาน 5006061101 สถานะบาน บานรอง 
ท่ีอยู หมู 11 ตำบลสบเปง อำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMB 79851 16922 พิกัดกริด UTM 47Q 479851 2116922 
พิกัดภูมิศาสตร 19.145356   98.808393 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 1,053 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน  

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 45 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 59 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 279 คน 
ชาย 94 คน หญิง 93 คน 
เด็กชาย 45 คน เด็กหญิง 47 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
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บานมอนเงาะ 

ชื่อบาน บานมอนเงาะ ชื่ออ่ืน  
รหัสบาน 50061005 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 05 ตำบลเมืองกาย อำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMB 76748 19710 พิกัดกริด UTM 47Q 476748 2119710 
พิกัดภูมิศาสตร 19.170519   98.778852 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 1,235 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน พ้ืนเมอืง 

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 63 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 87 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 349 คน 
ชาย 88 คน หญิง 146 คน 
เด็กชาย 60 คน เด็กหญิง 55 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
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บานผาปูจอม 

ชื่อบาน บานผาปูจอม ชื่ออ่ืน  
รหัสบาน 50061208 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 08 ตำบลก้ืดชาง อำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMB 88203 27914 พิกัดกริด UTM 47Q 488203 2127914 
พิกัดภูมิศาสตร 19.244762   98.887749 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 779 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน  

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 110 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 129 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 362 คน 
ชาย 148 คน หญิง 214 คน 
เด็กชาย ไมมีขอมลู คน เด็กหญิง ไมมีขอมลู คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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หยอมบานหวยเตารู 

ชื่อบาน หยอมบานหวยเตาร ู ชื่ออ่ืน  
รหัสบาน 5007050802 สถานะบาน บานรอง 
ท่ีอยู หมู 08 ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMA 77981 1076 พิกัดกริด UTM 47Q 477981 2101076 
พิกัดภูมิศาสตร 19.002128   98.79079 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 850 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน  

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 30 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 49 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 200 คน 
ชาย 73 คน หญิง 60 คน 
เด็กชาย 33 คน เด็กหญิง 34 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานแมขิ 

ชื่อบาน บานแมขิ ชื่ออ่ืน  
รหัสบาน 50070704 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 04 ตำบลแมแรม อำเภอแมรมิ จังหวัดเชียงใหม 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMA 81138 96157 พิกัดกริด UTM 47Q 479530 2096042 
พิกัดภูมิศาสตร 18.956648   98.805561 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 957 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน พ้ืนเมอืง 

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 80 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 136 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 300 คน 
ชาย 120 คน หญิง 125 คน 
เด็กชาย 30 คน เด็กหญิง 25 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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หยอมบานปางไช 

ชื่อบาน หยอมบานปางไช ชื่ออ่ืน หยอมบานปางไฮ 
รหัสบาน 5007070401 สถานะบาน บานรอง 
ท่ีอยู หมู 04 ตำบลแมแรม อำเภอแมรมิ จังหวัดเชียงใหม 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMA 81040 96155 พิกัดกริด UTM 47Q 481040 2096155 
พิกัดภูมิศาสตร 18.957684   98.819903 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 847 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน  

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 204 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว ไมมีขอมลู 
จำนวนประชากรท้ังหมด 904 คน 
ชาย 432 คน หญิง 472 คน 
เด็กชาย ไมมีขอมลู คน เด็กหญิง ไมมีขอมลู คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานหนองหอย 

ชื่อบาน บานหนองหอย ชื่ออ่ืน บานหนองหอยเกามง 
รหัสบาน 50070707 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 07 ตำบลแมแรม อำเภอแมรมิ จังหวัดเชียงใหม 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMA 81565 93203 พิกัดกริด UTM 47Q 481498 2093218 
พิกัดภูมิศาสตร 18.931144   98.824281 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 1,246 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน ลีซ ู

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 100 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 116 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 777 คน 
ชาย 259 คน หญิง 253 คน 
เด็กชาย 128 คน เด็กหญิง 137 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานหนองหอยใหม 

ชื่อบาน บานหนองหอยใหม ชื่ออ่ืน  
รหัสบาน 50070711 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 11 ตำบลแมแรม อำเภอแมรมิ จังหวัดเชียงใหม 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMA 79312 94136 พิกัดกริด UTM 47Q 479358 2094050 
พิกัดภูมิศาสตร 18.938643   98.803948 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล ,1238 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน  

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 130 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 252 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 2,059 คน 
ชาย 502 คน หญิง 554 คน 
เด็กชาย 432 คน เด็กหญิง 571 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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หยอมบานสามหลงั 

ชื่อบาน หยอมบานสามหลัง ชื่ออ่ืน  
รหัสบาน 5007080203 สถานะบาน บานรอง 
ท่ีอยู หมู 02 ตำบลโปงแยง อำเภอแมรมิ จังหวัดเชียงใหม 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMA 81251 92471 พิกัดกริด UTM 47Q 481251 2092471 
พิกัดภูมิศาสตร 18.924391   98.821942 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 1,180 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก พ้ืนเมือง ชนเผาอ่ืน มง 

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 12 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 18 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 32 คน 
ชาย 12 คน หญิง 12 คน 
เด็กชาย 3 คน เด็กหญิง 5 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  



70 | ขอมูลภูมิสารสนเทศหมูบานชนเผามงในประเทศไทย : สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด 

 

 

บานแมสาใหม 

ชื่อบาน บานแมสาใหม ชื่ออ่ืน  
รหัสบาน 50070806 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 06 ตำบลโปงแยง อำเภอแมรมิ จังหวัดเชียงใหม 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMA 84823 86199 พิกัดกริด UTM 47Q 484823 2086199 
พิกัดภูมิศาสตร 18.867741   98.855922 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 1,025 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน  

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 163 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 390 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 1,223 คน 
ชาย 448 คน หญิง 427 คน 
เด็กชาย 166 คน เด็กหญิง 182 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานบวกจั๋น 

ชื่อบาน บานบวกจั๋น ชื่ออ่ืน  
รหัสบาน 50070807 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 07 ตำบลโปงแยง อำเภอแมรมิ จังหวัดเชียงใหม 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMA 77953 84767 พิกัดกริด UTM 47Q 477953 2084767 
พิกัดภูมิศาสตร 18.854731   98.790708 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 1,251 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน  

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 159 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 159 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 1,398 คน 
ชาย 326 คน หญิง 350 คน 
เด็กชาย 263 คน เด็กหญิง 459 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานบวกเตย 

ชื่อบาน บานบวกเตย ชื่ออ่ืน  
รหัสบาน 50070808 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 08 ตำบลโปงแยง อำเภอแมรมิ จังหวัดเชียงใหม 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMA 77317 88126 พิกัดกริด UTM 47Q 477317 2088126 
พิกัดภูมิศาสตร 18.885083   98.784632 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 1,199 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน  

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 139 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 145 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 742 คน 
ชาย 270 คน หญิง 252 คน 
เด็กชาย 120 คน เด็กหญิง 100 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานผานกกก 

ชื่อบาน บานผานกกก ชื่ออ่ืน  
รหัสบาน 50070809 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 09 ตำบลโปงแยง อำเภอแมรมิ จังหวัดเชียงใหม 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMA 82302 84413 พิกัดกริด UTM 47Q 482302 2084413 
พิกัดภูมิศาสตร 18.851574   98.831996 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 1,003 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน  

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 115 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 145 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 690 คน 
ชาย 214 คน หญิง 221 คน 
เด็กชาย 120 คน เด็กหญิง 135 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  



74 | ขอมูลภูมิสารสนเทศหมูบานชนเผามงในประเทศไทย : สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด 

 

 

บานแมสานอย 

ชื่อบาน บานแมสานอย ชื่ออ่ืน  
รหัสบาน 50070810 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 10 ตำบลโปงแยง อำเภอแมรมิ จังหวัดเชียงใหม 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMA 84473 86271 พิกัดกริด UTM 47Q 484473 2086271 
พิกัดภูมิศาสตร 18.86839   98.852596 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 1,017 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน  

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 105 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 170 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 737 คน 
ชาย 268 คน หญิง 240 คน 
เด็กชาย 114 คน เด็กหญิง 115 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  



ขอมูลภูมิสารสนเทศหมูบานชนเผามงในประเทศไทย : สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด | 75 

 

 

บานหวยน้ำจาง 

ชื่อบาน บานหวยน้ำจาง ชื่ออ่ืน  
รหัสบาน 50080406 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 06 ตำบลบอแกว อำเภอสะเมงิ จังหวัดเชียงใหม 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMA 54060 77580 พิกัดกริด UTM 47Q 454060 2077580 
พิกัดภูมิศาสตร 18.789386   98.564064 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 1,346 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน  

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 83 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 83 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 622 คน 
ชาย 197 คน หญิง 223 คน 
เด็กชาย 101 คน เด็กหญิง 101 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานปาเกี๊ยะใน 

ชื่อบาน บานปาเก๊ียะใน ชื่ออ่ืน  
รหัสบาน 50080408 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 08 ตำบลบอแกว อำเภอสะเมงิ จังหวัดเชียงใหม 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMA 52272 84746 พิกัดกริด UTM 47Q 452272 2084746 
พิกัดภูมิศาสตร 18.854108   98.546924 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 1,078 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน  

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 180 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 180 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 1,496 คน 
ชาย 482 คน หญิง 541 คน 
เด็กชาย 246 คน เด็กหญิง 227 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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หยอมบานปาตึง 

ชื่อบาน หยอมบานปาตึง ชื่ออ่ืน  
รหัสบาน 5011080101 สถานะบาน บานรอง 
ท่ีอยู หมู 01 ตำบลเข่ือนผาก อำเภอพราว จังหวัดเชียงใหม 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QNB 17054 35809 พิกัดกริด UTM 47Q 517054 2135809 
พิกัดภูมิศาสตร 19.316075   99.162342 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 472 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน  

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 38 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 43 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 159 คน 
ชาย 53 คน หญิง 56 คน 
เด็กชาย 19 คน เด็กหญิง 31 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานน้ำซุม 

ชื่อบาน บานน้ำซุม ชื่ออ่ืน  
รหัสบาน 50151008 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 08 ตำบลบานปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMA 81642 76723 พิกัดกริด UTM 47Q 481642 2076723 
พิกัดภูมิศาสตร 18.782068   98.825803 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 754 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน  

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน ไมมีขอมลู จำนวนครอบครัว ไมมีขอมลู 
จำนวนประชากรท้ังหมด 807 คน 
ชาย 397 คน หญิง 410 คน 
เด็กชาย ไมมีขอมลู คน เด็กหญิง ไมมีขอมลู คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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หยอมบานหวยกวาง 

ชื่อบาน หยอมบานหวยกวาง ชื่ออ่ืน  
รหัสบาน 5015100801 สถานะบาน บานรอง 
ท่ีอยู หมู 08 ตำบลบานปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMA 80866 77312 พิกัดกริด UTM 47Q 480866 2077312 
พิกัดภูมิศาสตร 18.787384   98.818433 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 693 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน  

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน ไมมีขอมลู จำนวนครอบครัว ไมมีขอมลู 
จำนวนประชากรท้ังหมด ไมมีขอมลู 
ชาย ไมมีขอมลู หญิง ไมมีขอมลู 
เด็กชาย ไมมีขอมลู เด็กหญิง ไมมีขอมลู 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  



80 | ขอมูลภูมิสารสนเทศหมูบานชนเผามงในประเทศไทย : สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด 

 

 

บานทุงโปงใต 

ชื่อบาน บานทุงโปงใต ชื่ออ่ืน บานหวยเสีย้ว 
รหัสบาน 50151009 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 09 ตำบลบานปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMA 86676 74624 พิกัดกริด UTM 47Q 486676 2074624 
พิกัดภูมิศาสตร 18.76314   98.873587 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 368 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก พ้ืนเมือง ชนเผาอ่ืน มง 

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน ไมมีขอมลู จำนวนครอบครัว ไมมีขอมลู 
จำนวนประชากรท้ังหมด ไมมีขอมลู 
ชาย ไมมีขอมลู หญิง ไมมีขอมลู 
เด็กชาย ไมมีขอมลู เด็กหญิง ไมมีขอมลู 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
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บานดอยคำ 

ชื่อบาน บานดอยคำ ชื่ออ่ืน  
รหัสบาน 50160108 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 08 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMA 47289 8928 พิกัดกริด UTM 47Q 447289 2008928 
พิกัดภูมิศาสตร 18.168758   98.501609 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 1,242 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน  

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน ไมมีขอมลู จำนวนครอบครัว ไมมีขอมลู 
จำนวนประชากรท้ังหมด ไมมีขอมลู 
ชาย ไมมีขอมลู หญิง ไมมีขอมลู 
เด็กชาย ไมมีขอมลู เด็กหญิง ไมมีขอมลู 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานแมโถ 

ชื่อบาน บานแมโถ ชื่ออ่ืน  
รหัสบาน 50160501 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 01 ตำบลบอสลี อำเภอฮอด จงัหวัดเชียงใหม 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMA 15696 18138 พิกัดกริด UTM 47Q 415696 2018138 
พิกัดภูมิศาสตร 18.250988   98.202532 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 1,166 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน  

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน ไมมีขอมลู จำนวนครอบครัว ไมมีขอมลู 
จำนวนประชากรท้ังหมด ไมมีขอมลู 
ชาย ไมมีขอมลู หญิง ไมมีขอมลู 
เด็กชาย ไมมีขอมลู เด็กหญิง ไมมีขอมลู 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
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บานแมวกองซาง 

ชื่อบาน บานแมวกองซาง ชื่ออ่ืน  
รหัสบาน 50180212 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 12 ตำบลยางเปยง อำเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMV 31704 60833 พิกัดกริด UTM 47Q 431704 1960833 
พิกัดภูมิศาสตร 17.733632   98.355833 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 935 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน  

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 83 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 85 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 407 คน 
ชาย 160 คน หญิง 147 คน 
เด็กชาย 40 คน เด็กหญิง 60 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
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บานแมวแมเทย 

ชื่อบาน บานแมวแมเทย ชื่ออ่ืน บานแมเทย 
รหัสบาน 50180312 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 12 ตำบลแมตื่น อำเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMV 27500 23343 พิกัดกริด UTM 47Q 427500 1923343 
พิกัดภูมิศาสตร 17.39464   98.31745 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 1,155 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน กะเหรีย่ง 

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 14 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 25 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 83 คน 
ชาย 32 คน หญิง 35 คน 
เด็กชาย 6 คน เด็กหญิง 10 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานขุนวาง 

ชื่อบาน บานขุนวาง ชื่ออ่ืน  
รหัสบาน 50220412 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 12 ตำบลแมวิน อำเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMA 49354 59148 พิกัดกริด UTM 47Q 449354 2059148 
พิกัดภูมิศาสตร 18.622701   98.519887 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 1,281 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน  

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 125 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 245 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 923 คน 
ชาย 365 คน หญิง 384 คน 
เด็กชาย 90 คน เด็กหญิง 84 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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หยอมบานเจ็ดหลัง 

ชื่อบาน หยอมบานเจด็หลัง ชื่ออ่ืน  
รหัสบาน 5022041201 สถานะบาน บานรอง 
ท่ีอยู หมู 12 ตำบลแมวิน อำเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMA 47377 59318 พิกัดกริด UTM 47Q 447377 2059318 
พิกัดภูมิศาสตร 18.624182   98.501133 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 1,498 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน  

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 8 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 10 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 44 คน 
ชาย 12 คน หญิง 13 คน 
เด็กชาย 90 คน เด็กหญิง 11 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  



ขอมูลภูมิสารสนเทศหมูบานชนเผามงในประเทศไทย : สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด | 87 

 

 

บานมอนยะ 

ชื่อบาน บานมอนยะ ชื่ออ่ืน บานมอนยะเหนือ 
รหัสบาน 50220413 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 13 ตำบลแมวิน อำเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMA 51656 77539 พิกัดกริด UTM 47Q 451656 2077539 
พิกัดภูมิศาสตร 18.788961   98.541253 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 1,204 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน  

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 185 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 280 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 1,357 คน 
ชาย 429 คน หญิง 440 คน 
เด็กชาย 229 คน เด็กหญิง 259 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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หยอมบานมอนยะกลาง 

ชื่อบาน หยอมบานมอนยะกลาง ชื่ออ่ืน  
รหัสบาน 5022041301 สถานะบาน บานรอง 
ท่ีอยู หมู 13 ตำบลแมวิน อำเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMA 53296 77886 พิกัดกริด UTM 47Q 453296 2077886 
พิกัดภูมิศาสตร 18.79214   98.556808 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 1,288 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน  

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 18 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 25 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 120 คน 
ชาย 35 คน หญิง 34 คน 
เด็กชาย 25 คน เด็กหญิง 26 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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หยอมบานมอนยะใหม 

ชื่อบาน หยอมบานมอนยะใหม ชื่ออ่ืน  
รหัสบาน 5022041302 สถานะบาน บานรอง 
ท่ีอยู หมู 13 ตำบลแมวิน อำเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMA 52851 77791 พิกัดกริด UTM 47Q 452851 2077791 
พิกัดภูมิศาสตร 18.791266   98.552587 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 1,244 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน  

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 25 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 37 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 191 คน 
ชาย 55 คน หญิง 52 คน 
เด็กชาย 44 คน เด็กหญิง 40 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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หยอมบานมอนยะใต 

ชื่อบาน หยอมบานมอนยะใต ชื่ออ่ืน  
รหัสบาน 5022041303 สถานะบาน บานรอง 
ท่ีอยู หมู 13 ตำบลแมวิน อำเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMA 53197 76872 พิกัดกริด UTM 47Q 453197 2076872 
พิกัดภูมิศาสตร 18.782976   98.555901 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 1,329 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน  

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 17 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 22 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 80 คน 
ชาย 34 คน หญิง 32 คน 
เด็กชาย 6 คน เด็กหญิง 8 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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หยอมบานปาไผ 

ชื่อบาน หยอมบานปาไผ ชื่ออ่ืน  
รหัสบาน 5022041304 สถานะบาน บานรอง 
ท่ีอยู หมู 13 ตำบลแมวิน อำเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMA 51818 75385 พิกัดกริด UTM 47Q 451818 2075385 
พิกัดภูมิศาสตร 18.769506   98.542852 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 1,049 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน  

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 25 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 33 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 169 คน 
ชาย 51 คน หญิง 45 คน 
เด็กชาย 38 คน เด็กหญิง 35 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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หยอมบานหวยเย็นมง 

ชื่อบาน หยอมบานหวยเย็นมง ชื่ออ่ืน หยอมบานหวยเย็น 
รหัสบาน 5022041305 สถานะบาน บานรอง 
ท่ีอยู หมู 13 ตำบลแมวิน อำเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMA 47380 71777 พิกัดกริด UTM 47Q 447380 2071777 
พิกัดภูมิศาสตร 18.736785   98.500839 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 1,305 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน  

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 8 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 10 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 45 คน 
ชาย 18 คน หญิง 12 คน 
เด็กชาย 8 คน เด็กหญิง 7 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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หยอมบานแมเตียนมง 

ชื่อบาน หยอมบานแมเตียนมง ชื่ออ่ืน หยอมบานแมเตียนใน 
รหัสบาน 5022041306 สถานะบาน บานรอง 
ท่ีอยู หมู 13 ตำบลแมวิน อำเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMA 52565 75888 พิกัดกริด UTM 47Q 452565 2075888 
พิกัดภูมิศาสตร 18.77406   98.549918 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 1,071 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน  

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน ไมมีขอมลู จำนวนครอบครัว ไมมีขอมลู 
จำนวนประชากรท้ังหมด ไมมีขอมลู 
ชาย ไมมีขอมลู หญิง ไมมีขอมลู 
เด็กชาย ไมมีขอมลู เด็กหญิง ไมมีขอมลู 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานดงสามหมื่น 

ชื่อบาน บานดงสามหมื่น ชื่ออ่ืน  
รหัสบาน 50250906 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 06 ตำบลแมแดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMB 38437 4386 พิกัดกริด UTM 47Q 438437 2104386 
พิกัดภูมิศาสตร 19.031235   98.414977 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 1,385 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน  

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 105 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 110 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 515 คน 
ชาย 158 คน หญิง 167 คน 
เด็กชาย 90 คน เด็กหญิง 100 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานแมตะละมง 

ชื่อบาน บานแมตะละมง ชื่ออ่ืน  
รหัสบาน 50250907 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 07 ตำบลแมแดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMA 42603 93674 พิกัดกริด UTM 47Q 442603 2093674 
พิกัดภูมิศาสตร 18.934548   98.454879 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 1,317 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน  

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 113 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 167 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 675 คน 
ชาย 240 คน หญิง 256 คน 
เด็กชาย 92 คน เด็กหญิง 87 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานแมตะละใหม 

ชื่อบาน บานแมตะละใหม ชื่ออ่ืน  
รหัสบาน 50250908 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 08 ตำบลแมแดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMA 42904 93614 พิกัดกริด UTM 47Q 442904 2093614 
พิกัดภูมิศาสตร 18.934015   98.457739 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 1,302 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน  

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 43 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 185 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 390 คน 
ชาย 127 คน หญิง 154 คน 
เด็กชาย 53 คน เด็กหญิง 56 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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แผนที่และรายละเอียดหมูบานชนเผามง 
 
 

 

 
 

จังหวัดลำปาง 
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ตารางท่ี 9 แสดงขอมูลจำนวนประชากรหมูบานชนเผามง รายอำเภอ จังหวัดลำปาง 

ลำดับ 
รหัส

อำเภอ 
อำเภอ 

จำนวน ประชากร 
รวม 

บาน 
หลังคา
เรือน 

ครอบครัว ชาย หญิง เด็กชาย เด็กหญิง 

1 5205 งาว 2 72 118 127 144 82 98 451 
2 5206 แจหม 2 48 53 102 80 38 26 246 
3 5213 เมืองปาน 2 169 169 192 228 175 140 735 

รวมทั้งหมด 6 289 340 421 452 295 264 1,432 

กราฟท่ี 3 แสดงจำนวนหมูบานชนเผามง รายอำเภอ จังหวัดลำปาง 

 

ตารางท่ี 10 แสดงขอมูลหมูบานชนเผามง จังหวัดลำปาง 

 
ตารางท่ี 11 แสดงขอมูลพิกัดทางภูมิสารสนเทศหมูบานชนเผามง จังหวัดลำปาง 

รหัสบาน ชื่อบาน 
ความ
สูง 

ขอมูลพิกัด ระดับความ
นาเชื่อถือพกิัด MGRS UTM ภูมิศาสตร 

52050903 บานหวยทาก 333 NA9555458359 47Q 595554 2058359 18.613996 99.905779 3 
5205090501 หยอมบานแมพราว 

ลป.8 
540 NA8896758545 47Q 588967 2058545 18.615967 99.843352 3 

5206050302 หยอมบานแมกา 951 NA8515859308 47Q 585158 2059308 18.623020 99.807280 3 
5206050303 หยอมบานแมหลา 802 NA8201363754 47Q 582013 2063754 18.663325 99.777651 3 
52130408 บานใหมพัฒนา 438 NA5294284993 47Q 552942 2084993 18.856213 99.502577 3 
5213040801 บานแมแวน 435 NA5316686163 47Q 553166 2086163 18.866781 99.504735 3 

 

2 2 2

0

1

1

2

2

3

งาว แจหม เมืองปาน

ลำดับ รหัสบาน ชื่อบาน ชื่อบาน 2 หมู ตำบล อำเภอ จังหวัด 
เผา ระดับความ

นาเชื่อถือชื่อบาน หลัก รอง 
1 52050903 บานหวยทาก  3 บานหวด งาว ลำปาง มง  0 
2 5205090501 หยอมบานแมพราว 

ลป.8 
 5 บานหวด งาว ลำปาง มง  2 

3 5206050302 หยอมบานแมกา  3 เมืองมาย แจหม ลำปาง มง  2 
4 5206050303 หยอมบานแมหลา  3 เมืองมาย แจหม ลำปาง มง  2 
5 52130408 บานใหมพัฒนา  8 แจซอน เมืองปาน ลำปาง มง  2 
6 5213040801 หยอมบานแมแวน  8 แจซอน เมืองปาน ลำปาง มง  2 
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บานหวยทาก 

ชื่อบาน บานหวยทาก ชื่ออ่ืน   
รหัสบาน 52050903 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 03 ตำบลบานหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QNA 95554 58359 พิกัดกริด UTM 47Q 595554 2058359 
พิกัดภูมิศาสตร 18.613996   99.905779 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 333 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 72 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 72 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 205 คน 
ชาย 64 คน หญิง 81 คน 
เด็กชาย 30 คน เด็กหญิง 30 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดลำปาง ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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หยอมบานแมพราวลป.8 

ชื่อบาน หยอมบานแมพราวลป.8 ชื่ออ่ืน   
รหัสบาน 5205090501 สถานะบาน บานรอง 
ท่ีอยู หมู 05 ตำบลบานหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QNA 88967 58545 พิกัดกริด UTM 47Q 588967 2058545 
พิกัดภูมิศาสตร 18.615967   99.843352 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 540 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน ไมมีขอมลู จำนวนครอบครัว 46 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 246 คน 
ชาย 63 คน หญิง 63 คน 
เด็กชาย 52 คน เด็กหญิง 68 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดลำปาง ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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หยอมบานแมกา 

ชื่อบาน หยอมบานแมกา ชื่ออ่ืน   
รหัสบาน 5206050302 สถานะบาน บานรอง 
ท่ีอยู หมู 03 ตำบลเมืองมาย อำเภอแจหม จังหวัดลำปาง 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QNA 85158 59308 พิกัดกริด UTM 47Q 585158 2059308 
พิกัดภูมิศาสตร 18.62302   99.80728 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 951 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 28 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 33 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 171 คน 
ชาย 73 คน หญิง 54 คน 
เด็กชาย 27 คน เด็กหญิง 17 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดลำปาง ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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หยอมบานแมหลา 

ชื่อบาน หยอมบานแมหลา ชื่ออ่ืน   
รหัสบาน 5206050303 สถานะบาน บานรอง 
ท่ีอยู หมู 03 ตำบลเมืองมาย อำเภอแจหม จังหวัดลำปาง 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QNA 82013 63754 พิกัดกริด UTM 47Q 582013 2063754 
พิกัดภูมิศาสตร 18.663325   99.777651 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 802 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 20 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 20 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 75 คน 
ชาย 29 คน หญิง 26 คน 
เด็กชาย 11 คน เด็กหญิง 9 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดลำปาง ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานใหมพัฒนา 

ชื่อบาน บานใหมพัฒนา ชื่ออ่ืน   
รหัสบาน 52130408 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 08 ตำบลแจซอน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QNA 52942 84993 พิกัดกริด UTM 47Q 552942 2084993 
พิกัดภูมิศาสตร 18.856213   99.502577 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 438 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 125 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 125 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 500 คน 
ชาย 125 คน หญิง 157 คน 
เด็กชาย 117 คน เด็กหญิง 101 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดลำปาง ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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หยอมบานแมแวน 

ชื่อบาน หยอมบานแมแวน ชื่ออ่ืน   
รหัสบาน 5213040801 สถานะบาน บานรอง 
ท่ีอยู หมู 08 ตำบลแจซอน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QNA 53166 86163 พิกัดกริด UTM 47Q 553166 2086163 
พิกัดภูมิศาสตร 18.866781   99.504735 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 435 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 44 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 44 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 235 คน 
ชาย 67 คน หญิง 71 คน 
เด็กชาย 58 คน เด็กหญิง 39 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดลำปาง ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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แผนที่และรายละเอียดหมูบานชนเผามง 
 
 

 

 
 

จังหวัดแพร 
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ตารางท่ี 12 แสดงขอมูลจำนวนประชากรหมูบานชนเผามง รายอำเภอ จังหวัดแพร 

ลำดับ 
รหัส

อำเภอ 
อำเภอ 

จำนวน ประชากร 
รวม 

บาน 
หลังคา
เรือน 

ครอบครัว ชาย หญิง เด็กชาย เด็กหญิง 

1 5402 รองกวาง 2 188 188 476 548 251 230 1,505 
2 5406 สอง 1 262 262 986 1,087 381 332 2,786 

รวมทั้งหมด 3 450 450 1,462 1,635 632 562 4,291 

 
กราฟท่ี 4 แสดงจำนวนหมูบานชนเผามง รายอำเภอ จังหวัดแพร 

 
 
ตารางท่ี 13 แสดงขอมูลหมูบานชนเผามง จังหวัดแพร 

 
ตารางท่ี 14 แสดงขอมูลพิกัดทางภูมิสารสนเทศหมูบานชนเผามง จังหวัดแพร 

รหัสบาน ชื่อบาน 
ความ
สูง 

ขอมูลพิกัด ระดับความ
นาเชื่อถือพกิัด MGRS UTM ภูมิศาสตร 

54020613 บานหวยฮอมพัฒนา 500 PA5090013188 47Q 650900 2013188 18.202600 100.426951 3 
54021308 บานครกหนานทา 685 PA4854544060 47Q 648545 2044060 18.481710 100.406942 3 
54060412 บานแมแรม 659 PA4786143466 47Q 647861 2043466 18.476391 100.400422 3 

 
 
 
 
 
 
 

2

1

0

1

1

2

2

3

รองกวาง สอง

ลำดับ รหัสบาน ชื่อบาน ชื่อบาน 2 หมู ตำบล อำเภอ จังหวัด 
เผา ระดับความ

นาเชื่อถือชื่อบาน หลัก รอง 
1 54020613 บานหวยฮอมพัฒนา  13 บานเวียง รองกวาง แพร มง  2 
2 54021308 บานครกหนานทา  8 หวยโรง รองกวาง แพร มง  2 
3 54060412 บานแมแรม  12 เตาปูน สอง แพร มง  2 
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บานหวยฮอมพัฒนา 

ชื่อบาน บานหวยฮอมพัฒนา ชื่ออ่ืน   
รหัสบาน 54020613 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 13 ตำบลบานเวียง อำเภอรองกวาง จังหวัดแพร 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QPA 50900 13188 พิกัดกริด UTM 47Q 650900 2013188 
พิกัดภูมิศาสตร 18.2026   100.426951 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 500 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 262 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 262 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 2,786 คน 
ชาย 986 คน หญิง 1ม087 คน 
เด็กชาย 381 คน เด็กหญิง 332 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดแพร ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานครกหนานทา 

ชื่อบาน บานครกหนานทา ชื่ออ่ืน   
รหัสบาน 54021308 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 08 ตำบลหวยโรง อำเภอรองกวาง จังหวัดแพร 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QPA 48545 44060 พิกัดกริด UTM 47Q 648545 2044060 
พิกัดภูมิศาสตร 18.48171   100.406942 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 685 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 123 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 123 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 992 คน 
ชาย 314 คน หญิง 353 คน 
เด็กชาย 168 คน เด็กหญิง 157 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดแพร ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานแมแรม 

ชื่อบาน บานแมแรม ชื่ออ่ืน   
รหัสบาน 54060412 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 12 ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QPA 47861 43466 พิกัดกริด UTM 47Q 647861 2043466 
พิกัดภูมิศาสตร 18.476391   100.400422 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 659 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 65 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 65 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 513 คน 
ชาย 162 คน หญิง 195 คน 
เด็กชาย 83 คน เด็กหญิง 73 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดแพร ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  

 

 



114 | ขอมูลภูมิสารสนเทศหมูบานชนเผามงในประเทศไทย : สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด 

 
 



ขอมูลภูมิสารสนเทศหมูบานชนเผามงในประเทศไทย : สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด | 115 

 

 
 
 
 

แผนที่และรายละเอียดหมูบานชนเผามง 
 
 

 

 
 

จังหวัดนาน 
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ตารางท่ี 15 แสดงขอมูลจำนวนประชากรหมูบานชนเผามง รายอำเภอ จังหวัดนาน 

ลำดับ 
รหัส

อำเภอ 
อำเภอ 

จำนวน ประชากร 
รวม 

บาน 
หลังคา
เรือน 

ครอบครัว ชาย หญิง เด็กชาย เด็กหญิง 

1 5501 เมืองนาน 6 683 767 1,710 1,748 865 915 5,238 
2 5502 แมจริม 3 406 454 816 772 382 372 2,342 
3 5504 นานอย 2 307 547 723 700 437 393 2,253 
4 5505 ปว 4 1,038 1,052 1,610 1,653 1,366 1,391 6,020 
5 5506 ทาวังผา 2 539 497 964 1,061 837 877 3,739 
6 5507 เวียงสา 5 637 768 1,483 1,360 637 625 4,105 
7 5508 ทุงชาง 7 491 894 1,729 1,667 585 582 4,563 
8 5511 สันติสุข 2 251 419 461 441 220 186 1,308 
9 5512 บอเกลือ 3 12 15 25 32 18 25 100 
10 5513 สองแคว 2 382 507 389 498 459 456 1,802 

รวมทั้งหมด 36 4,746 5,920 9,910 9,932 5,806 5,822 31,470 

 
กราฟท่ี 5 แสดงจำนวนหมูบานชนเผามง รายอำเภอ จังหวัดนาน 
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เมืองนาน แมจริม นานอย ปว ทาวังผา เวียงสา ทุงชาง สันติสุข บอเกลือ สองแคว
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ตารางท่ี 16 แสดงขอมูลหมูบานชนเผามง จังหวัดนาน 

 

 

 

 

ลำดับ รหัสบาน ชื่อบาน ชื่อบาน 2 หมู ตำบล อำเภอ จังหวัด 

เผา ระดับความ
นาเชื่อถือ
ชื่อบาน 

หลัก รอง 

1 5501060401 หยอมบานหวยขาม   4 เรือง เมืองนาน นาน มง  2 
2 5501170401 หยอมบานน้ำโคง

ใหม 
  4 สะเนียน เมืองนาน นาน เมี่ยน มง 2 

3 55011705 บานสองแคว   5 สะเนียน เมืองนาน นาน มง  2 
4 55011706 บานปางเปย   6 สะเนียน เมืองนาน นาน มง  2 
5 55011714 บานใหมเจริญสุข   14 สะเนียน เมืองนาน นาน มง  2 
6 55011715 บานหวยระพ ี บานหวยกุม 15 สะเนียน เมืองนาน นาน มง  2 
7 55020209 บานกิ่วนำ้   9 หนองแดง แมจริม นาน มง  2 
8 55020409 บานน้ำตวง   9 น้ำพาง แมจริม นาน มง  2 
9 55020410 บานรมเกลา   10 น้ำพาง แมจริม นาน มง  2 
10 55040503 บานขุนสถาน   3 สันทะ นานอย นาน มง  2 
11 55040509 บานแสนสุข   9 สันทะ นานอย นาน มง  2 
12 55051301 บานน้ำเปน   1 ปากลาง ปว นาน มง  2 
13 55051303 บานคางฮอ   3 ปากลาง ปว นาน มง  2 
14 55051306 บานสวนทราย บานสันทราย 6 ปากลาง ปว นาน มง  2 
15 55051307 บานปากลาง   7 ปากลาง ปว นาน มง ลัวะ 2 
16 55060306 บานสบเปด   6 ผาตอ ทาวังผา นาน มง  2 
17 55060607 บานดอยต้ิว   7 ศรีภูมิ ทาวังผา นาน มง  2 
18 55070906 บานบอหอย   6 ยาบหวันา เวียงสา นาน มง  2 
19 55070907 บานภักดีธรรม   7 ยาบหวันา เวียงสา นาน มง  2 
20 5507130401 หยอมบานหวย

ตะเคียน 
  4 แมขะนิง เวียงสา นาน มง  2 

21 55071306 บานหวยหยวก   6 แมขะนิง เวียงสา นาน มง  2 
22 55071307 บานหวยนาง้ิว   7 แมขะนิง เวียงสา นาน มง เมี่ยน 2 
23 55080211 บานมณีพฤกษ   11 งอบ ทุงชาง นาน มง ลัวะ 2 
24 5508021101 หยอมบานมณีพฤกษ 

2 
  11 งอบ ทุงชาง นาน มง ลัวะ 2 

25 5508021102 หยอมบานมณีพฤกษ 
3 

  11 งอบ ทุงชาง นาน มง ลัวะ 2 

26 55080308 บานน้ำสอด บานน้ำสอดเกา 8 และ ทุงชาง นาน มง  2 
27 55080404 บานหวยยาง   4 ทุงชาง ทุงชาง นาน มง  2 
28 55080407 บานปางแก   7 ทุงชาง ทุงชาง นาน มง  2 
29 5508040701 หยอมบานปางแก 2   7 ทุงชาง ทุงชาง นาน มง  2 
30 55110310 บานดอนไพรวัลย   10 พงษ สันติสุข นาน มง  2 
31 55110312 บานปางชาง   12 พงษ สันติสุข นาน มง  2 
32 55120210 บานยอดดอยวัฒนา   10 บอเกลือใต บอเกลือ นาน ลัวะ มง 2 
33 55120406 บานหวยลอย   6 ภูฟา บอเกลือ นาน มง  2 
34 5512050501 หยอมบานปางกบ   5 ดงพญา บอเกลือ นาน มง  2 
35 55130101 บานถ้ำเวยีงแก   1 นาไรหลวง สองแคว นาน มง  2 
36 55130110 บานผาหม ี   10 นาไรหลวง สองแคว นาน มง  2 
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ตารางท่ี 17 แสดงขอมูลพิกัดทางภูมิสารสนเทศหมูบานชนเผามง จังหวัดนาน 

รหัสบาน ชื่อบาน 
ความ
สูง 

ขอมูลพิกัด ระดับความ
นาเชื่อถือพกิัด MGRS UTM ภูมิศาสตร 

5501060401 หยอมบานหวยขาม 262 PA7476382130 47Q 674763 2082130 18.823646 100.658537 3 
5501170401 หยอมบานน้ำโคง

ใหม 
247 PA7430585069 47Q 674305 2085069 18.85023 100.654457 4 

55011705 บานสองแคว 301 PA7227286615 47Q 672272 2086615 18.864374 100.635298 4 
55011706 บานปางเปย 458 PA6362485544 47Q 663624 2085544 18.855394 100.553138 3 
55011714 บานใหมเจริญสุข 291 PA7248686488 47Q 672486 2086488 18.863206 100.637322 4 
55011715 บานหวยระพ ี 366 PA7123491754 47Q 671220 2091754 18.91088 100.625758 3 
55020209 บานกิ่วนำ้ 876 QA3242076234 47Q 732420 2076234 18.764709 101.204753 3 
55020409 บานน้ำตวง 749 QA3148774292 47Q 731487 2074292 18.747274 101.19568 3 
55020410 บานรมเกลา 525 QA1500253233 47Q 715002 2053233 18.558837 101.037122 3 
55040503 บานขุนสถาน 1,121 PA5687123246 47Q 656871 2023246 18.293057 100.484175 4 
55040509 บานแสนสุข 1,117 PA5720723711 47Q 657207 2023711 18.297229 100.487387 4 
55051301 บานน้ำเปน 360 QB0345017598 47Q 703450 2117598 19.141386 100.934368 2 
55051303 บานคางฮอ 352 QB0326316242 47Q 703263 2116242 19.129156 100.932448 2 
55051306 บานสวนทราย 365 QB0377217443 47Q 703772 2117443 19.139953 100.93712 4 
55051307 บานปากลาง 355 QB0320416724 47Q 703204 2116724 19.133523 100.931942 4 
55060306 บานสบเปด 272 PB8332629774 47Q 683326 2129774 19.253282 100.744261 3 
55060607 บานดอยต้ิว 1,127 PB7525113595 47Q 675251 2113595 19.107844 100.66598 3 
55070906 บานบอหอย 647 PA4839646497 47Q 648396 2046497 18.50374 100.405711 3 
55070907 บานภักดีธรรม 636 PA4878146628 47Q 648781 2046628 18.504897 100.409367 3 
5507130401 หยอมบานหวย

ตะเคียน 
505 PA6238475328 47Q 662384 2075328 18.76319 100.540527 3 

55071306 บานหวยหยวก 658 PA6135880929 47Q 661358 2080929 18.813873 100.531254 3 
55071307 บานหวยนาง้ิว 535 PA6253478954 47Q 662534 2078954 18.795937 100.542248 3 
55080211 บานมณีพฤกษ 1,400 QB1727650621 47Q 717276 2150621 19.43819 101.069507 3 
5508021101 หยอมบานมณี

พฤกษ 2 
1,490 QB1782647831 47Q 717826 2147831 19.412932 101.074424 3 

5508021102 หยอมบานมณี
พฤกษ 3 

1,509 QB1822748270 47Q 718227 2148270 19.416853 101.078291 3 

55080308 บานน้ำสอด 369 PB9305250729 47Q 693052 2150729 19.441667 100.838889 2 
55080404 บานหวยยาง 320 PB9686743903 47Q 696867 2143903 19.379627 100.874502 3 
55080407 บานปางแก 1,881 QB0761545048 47Q 707615 2145048 19.388883 100.976921 3 
5508040701 หยอมบานปางแก 2 1,229 QB0787345032 47Q 707873 2145032 19.388712 100.979375 3 
55110310 บานดอนไพรวัลย 514 QA1695695268 47Q 716956 2095268 18.938311 101.060233 2 
55110312 บานปางชาง 400 QA1305790156 47Q 713057 2090156 18.892549 101.022675 2 
55120210 บานยอดดอยวัฒนา 774 QB1858804894 47Q 718588 2104894 19.025065 101.076798 3 
55120406 บานหวยลอย 611 QA2661298989 47Q 726612 2098989 18.970875 101.152309 2 
5512050501 หยอมบานปางกบ 1,000 QB2711925379 47Q 727119 2125379 19.209136 101.160212 3 
55130101 บานถ้ำเวยีงแก 723 PB8381535950 47Q 683815 2135950 19.309026 100.749504 3 
55130110 บานผาหม ี 740 PB8419736082 47Q 684197 2136082 19.310184 100.753151 3 
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หยอมบานหวยขาม 

ชื่อบาน หยอมบานหวยขาม ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 5501060401 สถานะบาน บานรอง 
ท่ีอยู หมู 04 ตำบลเรือง อำเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QPA 74763 82130 พิกัดกริด UTM 47Q 674763 2082130 
พิกัดภูมิศาสตร 18.823646   100.658537 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 262 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 75 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 100 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 508 คน 
ชาย 225 คน หญิง 230 คน 
เด็กชาย 30 คน เด็กหญิง 23 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดนาน ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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หยอมบานน้ำโคงใหม 

ชื่อบาน หยอมบานน้ำโคงใหม ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 5501170401 สถานะบาน บานรอง 
ท่ีอยู หมู 04 ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QPA 74305 85069 พิกัดกริด UTM 47Q 674305 2085069 
พิกัดภูมิศาสตร 18.85023   100.654457 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 247 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก เมี่ยน ชนเผาอ่ืน  มง 

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 15 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 17 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 82 คน 
ชาย 25 คน หญิง 23 คน 
เด็กชาย 18 คน เด็กหญิง 16 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดนาน ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานสองแคว 

ชื่อบาน บานสองแคว ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 55011705 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 05 ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QPA 72272 86615 พิกัดกริด UTM 47Q 672272 2086615 
พิกัดภูมิศาสตร 18.864374   100.635298 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 301 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 261 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 275 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 2,186 คน 
ชาย 643 คน หญิง 648 คน 
เด็กชาย 462 คน เด็กหญิง 433 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดนาน ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานปางเปย 

ชื่อบาน บานปางเปย ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 55011706 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 06 ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QPA 63624 85544 พิกัดกริด UTM 47Q 663624 2085544 
พิกัดภูมิศาสตร 18.855394   100.553138 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 458 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 207 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 214 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 1,515 คน 
ชาย 409 คน หญิง 446 คน 
เด็กชาย 276 คน เด็กหญิง 384 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดนาน ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานใหมเจริญสุข 

ชื่อบาน บานใหมเจรญิสุข ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 55011714 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 14 ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QPA 72486 86488 พิกัดกริด UTM 47Q 672486 2086488 
พิกัดภูมิศาสตร 18.863206   100.637322 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 291 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 124 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 160 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 937 คน 
ชาย 405 คน หญิง 398 คน 
เด็กชาย 77 คน เด็กหญิง 57 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดนาน ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานหวยระพี 

ชื่อบาน บานหวยระพี ชื่ออ่ืน  บานหวยกุม 

รหัสบาน 55011715 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 15 ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QPA 71234 91754 พิกัดกริด UTM 47Q 671220 2091754 
พิกัดภูมิศาสตร 18.91088   100.625758 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 366 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 1 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 1 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 10 คน 
ชาย 3 คน หญิง 3 คน 
เด็กชาย 2 คน เด็กหญิง 2 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดนาน ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานกิ่วน้ำ 

ชื่อบาน บานก่ิวน้ำ ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 55020209 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 09 ตำบลหนองแดง อำเภอแมจริม จังหวัดนาน 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QQA 32420 76234 พิกัดกริด UTM 47Q 732420 2076234 
พิกัดภูมิศาสตร 18.764709   101.204753 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 876 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 37 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 85 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 281 คน 
ชาย 100 คน หญิง 100 คน 
เด็กชาย 40 คน เด็กหญิง 41 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดนาน ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานน้ำตวง 

ชื่อบาน บานน้ำตวง ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 55020409 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 09 ตำบลน้ำพาง อำเภอแมจรมิ จังหวัดนาน 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QQA 31487 74292 พิกัดกริด UTM 47Q 731487 2074292 
พิกัดภูมิศาสตร 18.747274   101.19568 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 749 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 185 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 185 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 1]475 คน 
ชาย 500 คน หญิง 461 คน 
เด็กชาย 254 คน เด็กหญิง 260 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดนาน ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานรมเกลา 

ชื่อบาน บานรมเกลา ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 55020410 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 10 ตำบลน้ำพาง อำเภอแมจรมิ จังหวัดนาน 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QQA 15002 53233 พิกัดกริด UTM 47Q 715002 2053233 
พิกัดภูมิศาสตร 18.558837   101.037122 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 525 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 184 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 184 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 586 คน 
ชาย 216 คน หญิง 211 คน 
เด็กชาย 88 คน เด็กหญิง 71 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดนาน ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานขุนสถาน 

ชื่อบาน บานขุนสถาน ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 55040503 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 03 ตำบลสันทะ อำเภอนานอย จังหวัดนาน 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QPA 56871 23246 พิกัดกริด UTM 47Q 656871 2023246 
พิกัดภูมิศาสตร 18.293057   100.484175 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 1,121 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 167 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 260 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 1,198 คน 
ชาย 388 คน หญิง 370 คน 
เด็กชาย 217 คน เด็กหญิง 223 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดนาน ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานแสนสุข 

ชื่อบาน บานแสนสุข ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 55040509 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 09 ตำบลสันทะ อำเภอนานอย จังหวัดนาน 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QPA 57207 23711 พิกัดกริด UTM 47Q 657207 2023711 
พิกัดภูมิศาสตร 18.297229   100.487387 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 1,117 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 140 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 287 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 1,055 คน 
ชาย 335 คน หญิง 330 คน 
เด็กชาย 220 คน เด็กหญิง 170 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดนาน ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานน้ำเปน 

ชื่อบาน บานน้ำเปน ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 55051301 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 01 ตำบลปากลาง อำเภอปว จังหวัดนาน 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QQB 3450 17598 พิกัดกริด UTM 47Q 703450 2117598 
พิกัดภูมิศาสตร 19.141386   100.934368 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 360 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 300 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 308 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 1,479 คน 
ชาย 452 คน หญิง 463 คน 
เด็กชาย 282 คน เด็กหญิง 282 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดนาน ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานคางฮอ 

ชื่อบาน บานคางฮอ ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 55051303 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 03 ตำบลปากลาง อำเภอปว จังหวัดนาน 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QQB 3263 16242 พิกัดกริด UTM 47Q 703263 2116242 
พิกัดภูมิศาสตร 19.129156   100.932448 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 352 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 362 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 365 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 2,122 คน 
ชาย 539 คน หญิง 556 คน 
เด็กชาย 516 คน เด็กหญิง 511 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดนาน ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานสวนทราย 

ชื่อบาน บานสวนทราย ชื่ออ่ืน  บานสันทราย 

รหัสบาน 55051306 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 06 ตำบลปากลาง อำเภอปว จังหวัดนาน 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QQB 3772 17443 พิกัดกริด UTM 47Q 703772 2117443 
พิกัดภูมิศาสตร 19.139953   100.937412 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 365 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 376 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 379 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 2,419 คน 
ชาย 619 คน หญิง 634 คน 
เด็กชาย 568 คน เด็กหญิง 598 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดนาน ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานปากลาง 

ชื่อบาน บานปากลาง ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 55051307 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 07 ตำบลปากลาง อำเภอปว จังหวัดนาน 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QQB 3204 16724 พิกัดกริด UTM 47Q 703204 2116724 
พิกัดภูมิศาสตร 19.133523   100.931942 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 355 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน  ลัวะ 

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน ไมมีขอมลู จำนวนครอบครัว ไมมีขอมลู 
จำนวนประชากรท้ังหมด ไมมีขอมลู 
ชาย ไมมีขอมลู หญิง ไมมีขอมลู 
เด็กชาย ไมมีขอมลู เด็กหญิง ไมมีขอมลู 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดนาน ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานสบเปด 

ชื่อบาน บานสบเปด ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 55060306 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 06 ตำบลผาตอ อำเภอทาวังผา จังหวัดนาน 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QPB 83326 29774 พิกัดกริด UTM 47Q 683326 2129774 
พิกัดภูมิศาสตร 19.253282   100.744261 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 272 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 210 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 272 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 2,075 คน 
ชาย 513 คน หญิง 609 คน 
เด็กชาย 465 คน เด็กหญิง 488 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดนาน ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานดอยติ้ว 

ชื่อบาน บานดอยติ้ว ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 55060607 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 07 ตำบลศรภีูมิ อำเภอทาวังผา จังหวัดนาน 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QPB 75251 13595 พิกัดกริด UTM 47Q 675251 2113595 
พิกัดภูมิศาสตร 19.107844   100.66598 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 1,127 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 329 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 225 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 1,664 คน 
ชาย 451 คน หญิง 452 คน 
เด็กชาย 372 คน เด็กหญิง 389 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดนาน ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานบอหอย 

ชื่อบาน บานบอหอย ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 55070906 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 06 ตำบลยาบหัวนา อำเภอเวียงสา จังหวัดนาน 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QPA 48396 46497 พิกัดกริด UTM 47Q 648396 2046497 
พิกัดภูมิศาสตร 18.50374   100.405711 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 647 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 170 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 185 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 974 คน 
ชาย 305 คน หญิง 317 คน 
เด็กชาย 172 คน เด็กหญิง 180 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดนาน ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานภักดีธรรม 

ชื่อบาน บานภักดีธรรม ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 55070907 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 07 ตำบลยาบหัวนา อำเภอเวียงสา จังหวัดนาน 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QPA 48781 46628 พิกัดกริด UTM 47Q 648781 2046628 
พิกัดภูมิศาสตร 18.504897   100.409367 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 636 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 182 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 212 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 1,168 คน 
ชาย 381 คน หญิง 352 คน 
เด็กชาย 217 คน เด็กหญิง 218 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดนาน ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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หยอมบานหวยตะเคียน 

ชื่อบาน หยอมบานหวยตะเคยีน ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 5507130401 สถานะบาน บานรอง 
ท่ีอยู หมู 04 ตำบลแมขะนิง อำเภอเวียงสา จังหวัดนาน 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QPA 62384 75328 พิกัดกริด UTM 47Q 662384 2075328 
พิกัดภูมิศาสตร 18.76319   100.540527 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 505 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 108 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 124 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 688 คน 
ชาย 332 คน หญิง 215 คน 
เด็กชาย 71 คน เด็กหญิง 70 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดนาน ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานหวยหยวก 

ชื่อบาน บานหวยหยวก ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 55071306 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 06 ตำบลแมขะนิง อำเภอเวียงสา จังหวัดนาน 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QPA 61358 80929 พิกัดกริด UTM 47Q 661358 2080929 
พิกัดภูมิศาสตร 18.813873   100.531254 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 658 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 110 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 158 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 860 คน 
ชาย 335 คน หญิง 318 คน 
เด็กชาย 110 คน เด็กหญิง 97 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดนาน ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานหวยนางิ้ว 

ชื่อบาน บานหวยนาง้ิว ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 55071307 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 07 ตำบลแมขะนิง อำเภอเวียงสา จังหวัดนาน 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QPA 62534 78954 พิกัดกริด UTM 47Q 662534 2078954 
พิกัดภูมิศาสตร 18.795937   100.542248 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 535 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน  เมีย่น 

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 67 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 89 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 415 คน 
ชาย 30 คน หญิง 158 คน 
เด็กชาย 67 คน เด็กหญิง 60 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดนาน ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานมณีพฤกษ 

ชื่อบาน บานมณีพฤกษ ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 55080211 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 11 ตำบลงอบ อำเภอทุงชาง จังหวัดนาน 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QQB 17276 50621 พิกัดกริด UTM 47Q 717276 2150621 
พิกัดภูมิศาสตร 19.43819   101.069507 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 1,400 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน  ลัวะ 

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 163 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 301 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 1,499 คน 
ชาย 30 คน หญิง 500 คน 
เด็กชาย 270 คน เด็กหญิง 249 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดนาน ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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หยอมบานมณีพฤกษ 2 

ชื่อบาน หยอมบานมณีพฤกษ 2 ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 5508021101 สถานะบาน บานรอง 
ท่ีอยู หมู 11 ตำบลงอบ อำเภอทุงชาง จังหวัดนาน 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QQB 17826 47831 พิกัดกริด UTM 47Q 717826 2147831 
พิกัดภูมิศาสตร 19.412932   101.074424 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 1,490 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน  ลัวะ 

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน ไมมีขอมลู จำนวนครอบครัว ไมมีขอมลู 
จำนวนประชากรท้ังหมด ไมมีขอมลู 
ชาย ไมมีขอมลู หญิง ไมมีขอมลู 
เด็กชาย ไมมีขอมลู เด็กหญิง ไมมีขอมลู 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดนาน ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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หยอมบานมณีพฤกษ 3 

ชื่อบาน หยอมบานมณีพฤกษ 3 ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 5508021102 สถานะบาน บานรอง 
ท่ีอยู หมู 11 ตำบลงอบ อำเภอทุงชาง จังหวัดนาน 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QQB 18227 48270 พิกัดกริด UTM 47Q 718227 2148270 
พิกัดภูมิศาสตร 19.416853   101.078291 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 1,509 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน  ลัวะ 

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน ไมมีขอมลู จำนวนครอบครัว ไมมีขอมลู 
จำนวนประชากรท้ังหมด ไมมีขอมลู 
ชาย ไมมีขอมลู หญิง ไมมีขอมลู 
เด็กชาย ไมมีขอมลู เด็กหญิง ไมมีขอมลู 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดนาน ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานน้ำสอด 

ชื่อบาน บานน้ำสอด ชื่ออ่ืน  บานน้ำสอดเกา 

รหัสบาน 55080308 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 08 ตำบลและ อำเภอทุงชาง จังหวัดนาน 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QPB 93052 50729 พิกัดกริด UTM 47Q 693052 2150729 
พิกัดภูมิศาสตร 19.441667   100.838889 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 369 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน ไมมีขอมลู จำนวนครอบครัว 126 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 580 คน 
ชาย 211 คน หญิง 206 คน 
เด็กชาย 78 คน เด็กหญิง 85 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดนาน ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  



ขอมูลภูมิสารสนเทศหมูบานชนเผามงในประเทศไทย : สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด | 147 

 

บานหวยยาง 

ชื่อบาน บานหวยยาง ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 55080404 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 04 ตำบลทุงชาง อำเภอทุงชาง จังหวัดนาน 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QPB 96867 43903 พิกัดกริด UTM 47Q 696867 2143903 
พิกัดภูมิศาสตร 19.379627   100.874502 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 320 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 5 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 7 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 28 คน 
ชาย 11 คน หญิง 8 คน 
เด็กชาย 6 คน เด็กหญิง 3 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดนาน ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานปางแก 

ชื่อบาน บานปางแก ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 55080407 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 07 ตำบลทุงชาง อำเภอทุงชาง จังหวัดนาน 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QQB 7615 45048 พิกัดกริด UTM 47Q 707615 2145048 
พิกัดภูมิศาสตร 19.388883   100.976921 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 1,881 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 168 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 460 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 2,118 คน 
ชาย 812 คน หญิง 830 คน 
เด็กชาย 231 คน เด็กหญิง 245 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดนาน ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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หยอมบานปางแก 2 

ชื่อบาน หยอมบานปางแก 2 ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 5508040701 สถานะบาน บานรอง 
ท่ีอยู หมู 07 ตำบลทุงชาง อำเภอทุงชาง จังหวัดนาน 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QQB 7873 45032 พิกัดกริด UTM 47Q 707873 2145032 
พิกัดภูมิศาสตร 19.388712   100.979375 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 1,229 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 155 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว ไมมีขอมลู 
จำนวนประชากรท้ังหมด 338 คน 
ชาย 215 คน หญิง 123 คน 
เด็กชาย ไมมีขอมลู เด็กหญิง ไมมีขอมลู 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดนาน ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานดอนไพรวัลย 

ชื่อบาน บานดอนไพรวัลย ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 55110310 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 10 ตำบลพงษ อำเภอสันตสิุข จังหวัดนาน 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QQA 16956 95268 พิกัดกริด UTM 47Q 716956 2095268 
พิกัดภูมิศาสตร 18.938311   101.060233 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 514 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 146 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 235 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 843 คน 
ชาย 300 คน หญิง 294 คน 
เด็กชาย 139 คน เด็กหญิง 110 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดนาน ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานปางชาง 

ชื่อบาน บานปางชาง ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 55110312 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 12 ตำบลพงษ อำเภอสันตสิุข จังหวัดนาน 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QQA 13057 90156 พิกัดกริด UTM 47Q 713057 2090156 
พิกัดภูมิศาสตร 18.892549   101.022675 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 400 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 105 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 184 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 465 คน 
ชาย 161 คน หญิง 147 คน 
เด็กชาย 81 คน เด็กหญิง 76 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดนาน ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานยอดดอยวัฒนา 

ชื่อบาน บานยอดดอยวัฒนา ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 55120210 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 10 ตำบลบอเกลือใต อำเภอบอเกลือ จังหวัดนาน 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QQB 18588 4894 พิกัดกริด UTM 47Q 718588 2104894 
พิกัดภูมิศาสตร 19.025065   101.076798 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 774 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก ลัวะ ชนเผาอ่ืน  มง 

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 1 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 1 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 3 คน 
ชาย 1 คน หญิง 2 คน 
เด็กชาย ไมมีขอมลู เด็กหญิง ไมมีขอมลู 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดนาน ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  



ขอมูลภูมิสารสนเทศหมูบานชนเผามงในประเทศไทย : สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด | 153 

 

บานหวยลอย 

ชื่อบาน บานหวยลอย ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 55120406 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 06 ตำบลภูฟา อำเภอบอเกลอื จังหวัดนาน 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QQA 26612 98989 พิกัดกริด UTM 47Q 726612 2098989 
พิกัดภูมิศาสตร 18.970875   101.152309 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 611 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 1 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 1 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 2 คน 
ชาย 1 คน หญิง 1 คน 
เด็กชาย ไมมีขอมลู เด็กหญิง ไมมีขอมลู 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดนาน ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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หยอมบานปางกบ 

ชื่อบาน หยอมบานปางกบ ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 5512050501 สถานะบาน บานรอง 
ท่ีอยู หมู 05 ตำบลดงพญา อำเภอบอเกลือ จังหวัดนาน 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QQB 27119 25379 พิกัดกริด UTM 47Q 727119 2125379 
พิกัดภูมิศาสตร 19.209136   101.160212 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 1,000 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 10 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 13 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 95 คน 
ชาย 23 คน หญิง 29 คน 
เด็กชาย 18 คน เด็กหญิง 25 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดนาน ขอมูล ป 2559 
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บานถ้ำเวียงแก 

ชื่อบาน บานถ้ำเวียงแก ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 55130101 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 01 ตำบลนาไรหลวง อำเภอสองแคว จังหวัดนาน 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QPB 83815 35950 พิกัดกริด UTM 47Q 683815 2135950 
พิกัดภูมิศาสตร 19.309026   100.749504 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 723 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 180 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 305 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 932 คน 
ชาย 206 คน หญิง 270 คน 
เด็กชาย 218 คน เด็กหญิง 238 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดนาน ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานผาหมี 

ชื่อบาน บานผาหม ี ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 55130110 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 10 ตำบลนาไรหลวง อำเภอสองแคว จังหวัดนาน 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QPB 84197 36082 พิกัดกริด UTM 47Q 684197 2136082 
พิกัดภูมิศาสตร 19.310184   100.753151 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 740 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 202 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 202 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 870 คน 
ชาย 183 คน หญิง 228 คน 
เด็กชาย 241 คน เด็กหญิง 218 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดนาน ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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แผนที่และรายละเอียดหมูบานชนเผามง 
 
 

 

 
 

จังหวัดพะเยา 
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ตารางท่ี 18 แสดงขอมูลจำนวนประชากรหมูบานชนเผามง รายอำเภอ จังหวัดพะเยา 

ลำดับ 
รหัส

อำเภอ 
อำเภอ 

จำนวน ประชากร 
รวม 

บาน 
หลังคา
เรือน 

ครอบครัว ชาย หญิง เด็กชาย เด็กหญิง 

1 5603 เชียงคำ 6 1,002 1,152 2,013 2,063 326 405 6,967 
2 5605 ดอกคำใต 1 85 85 112 101 50 30 464 
3 5606 ปง 8 1,160 1,380 2,632 2,915 1,194 1,168 10,457 
4 5608 ภูซาง 5 373 357 800 933 157 169 2,794 

รวมทั้งหมด 20 2,620 2,974 5,557 6,012 1,727 1,772 20,682 

 
กราฟท่ี 6 แสดงจำนวนหมูบานชนเผามง รายอำเภอ จังหวัดพะเยา 

 

 
ตารางท่ี 19 แสดงขอมูลหมูบานชนเผามง จังหวัดพะเยา 

6 

1 

8 

5 

 -

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

เชียงคํา ดอกคําใต ปง ภูซาง

ลำ
ดับ 

รหัสบาน ชื่อบาน ชื่อบาน 2 หมู ตำบล อำเภอ จังหวัด 

เผา ระดับความ
นาเชื่อถือ
ชื่อบาน 

หลัก รอง 

1 56031008 บานใหมรองสาน  08 รมเย็น เชียงคำ พะเยา มง  2 
2 56031013 บานประชาภักดี  13 รมเย็น เชียงคำ พะเยา มง  2 
3 5603101302 หยอมบานหวยปุม หยอมบานหวยงุม 13 รมเย็น เชียงคำ พะเยา มง  2 
4 56031020 บานรองสาน  20 รมเย็น เชียงคำ พะเยา มง อีสาน 2 
5 56031021 บานประชาพัฒนา  21 รมเย็น เชียงคำ พะเยา มง  2 
6 56031022 บานหวยเด่ือดอยนาง  22 รมเย็น เชียงคำ พะเยา มง  2 
7 5605080501 หยอมบานสันปามวง หยอมบานปางมวง 05 หนองหลม ดอกคำใต พะเยา มง เมี่ยน 2 
8 56060506 บานปางคาเหนือ  06 ผาชางนอย ปง พะเยา มง  2 
9 5606050601 หยอมบานน้ำคะ  06 ผาชางนอย ปง พะเยา มง  2 
10 5606050602 หยอมบานสานกวย หยอมบานสานกวย

ภูลังกา 
06 ผาชางนอย ปง พะเยา มง  2 

11 56060507 บานสิบสองพัฒนา  07 ผาชางนอย ปง พะเยา มง  2 
12 5606050701 หยอมบานสิบสอง

พัฒนาใหม 
หยอมบานมงใหม 07 ผาชางนอย ปง พะเยา มง  2 

13 56060704 บานขุนกำลัง  04 ขุนควร ปง พะเยา มง  2 
14 56060707 บานสันติสุข  07 ขุนควร ปง พะเยา มง  2 
15 56060709 บานแสงไทร  09 ขุนควร ปง พะเยา มง  2 
16 56080102 บานนาหนุน  02 ภูซาง ภูซาง พะเยา มง  2 
17 56080310 บานคอดยาว บานกอดยาว 10 ทุงกลวย ภูซาง พะเยา มง  2 
18 56080312 บานใหมรุงทว ี  12 ทุงกลวย ภูซาง พะเยา มง  2 
19 56080509 บานหลาย  09 สบบง ภูซาง พะเยา มง  2 
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ตารางท่ี 19 แสดงขอมูลหมูบานชนเผามง จังหวัดพะเยา (ตอ) 

 

ตารางท่ี 20 แสดงขอมูลพิกัดทางภูมิสารสนเทศหมูบานชนเผามง จังหวัดพะเยา 

รหัสบาน ชื่อบาน 
ความ
สูง 

ขอมูลพิกัด ระดับความ
นาเชื่อถือ

พิกัด 
MGRS UTM ภูมิศาสตร 

56031008 บานใหมรองสาน 428 PB4284663042 47Q 642846 2163042 19.557120   100.361704 3 
56031013 บานประชาภักดี 438 PB4323562272 47Q 643235 2162272 19.550136   100.365353 3 
5603101302 หยอมบานหวยปุม 764 PB5129160744 47Q 651291 2160744 19.535734   100.442005 3 
56031020 บานรองสาน 429 PB4305163474 47Q 643051 2163474 19.561008   100.363691 3 
56031021 บานประชาพัฒนา 434 PB4320562737 47Q 643205 2162737 19.554339   100.365102 3 
56031022 บานหวยเด่ือดอยนาง 800 PB5028652468 47Q 650286 2152468 19.461045   100.431778 2 
5605080501 หยอมบานสันปามวง 586 PB1326195708 47Q 613261 2095708 18.950615   100.075752 2 
56060506 บานปางคาเหนือ 499 PB5150238385 47Q 651502 2138385 19.333718   100.442230 3 
5606050601 หยอมบานน้ำคะ 678 PB5442942282 47Q 654429 2142282 19.368702   100.470402 3 
5606050602 หยอมบานสานกวย 840 PB5532041508 47Q 655320 2141508 19.361641   100.478821 3 
56060507 บานสิบสองพัฒนา 505 PB4796844165 47Q 647968 2144165 19.386201   100.409045 3 
5606050701 หยอมบานสิบสองพัฒนาใหม 488 PB4820641638 47Q 648206 2141638 19.363354   100.411114 3 
56060704 บานขุนกำลัง 418 PB4676013003 47Q 646760 2113003 19.104750   100.395162 3 
56060707 บานสันติสุข 535 PB5691806822 47Q 656918 2106822 19.048149   100.491205 3 
56060709 บานแสงไทร 341 PB4545716671 47Q 645457 2116671 19.137983   100.383054 3 
56080102 บานนาหนุน 532 PB4246577579 47Q 642465 2177579 19.688489   100.359182 3 
56080310 บานคอดยาว 448 PB4386969053 47Q 643869 2169053 19.611356   100.371917 2 
56080312 บานใหมรุงทว ี 409 PB4245464708 47Q 641043 2164785 19.573001   100.344659 2 
56080509 บานหลาย 405 PB3973465275 47Q 639734 2165275 19.577518   100.332210 2 
5608050901 หยอมบานดอยเทวดา 406 PB3445064035 47Q 634450 2164035 19.566681   100.281761 2 

 

ลำ
ดับ 

รหัสบาน ชื่อบาน ชื่อบาน 2 หมู ตำบล อำเภอ จังหวัด 

เผา ระดับความ
นาเชื่อถือ
ชื่อบาน 

หลัก รอง 

20 5608050901 หยอมบานดอยเทวดา  09 สบบง ภูซาง พะเยา มง  2 
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บานใหมรองสาน 

ชื่อบาน บานใหมรองสาน ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 56031008 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 08 ตำบลรมเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QPB 42846 63042 พิกัดกริด UTM 47Q 642846 2163042 
พิกัดภูมิศาสตร 19.55712   100.361704 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 428 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 333 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 333 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 1,498 คน 
ชาย 617 คน หญิง 610 คน 
เด็กชาย 110 คน เด็กหญิง 161 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดพะเยา ขอมลู ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานประชาภักด ี

ชื่อบาน บานประชาภักด ี ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 56031013 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 13 ตำบลรมเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QPB 43235 62272 พิกัดกริด UTM 47Q 643235 2162272 
พิกัดภูมิศาสตร 19.550136   100.365353 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 438 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 392 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 436 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 1,593 คน 
ชาย 739 คน หญิง 746 คน 
เด็กชาย 54 คน เด็กหญิง 54 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดพะเยา ขอมลู ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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หยอมบานหวยปุม 

ชื่อบาน หยอมบานหวยปุม ชื่ออ่ืน  หยอมบานหวยงุม 

รหัสบาน 5603101302 สถานะบาน บานรอง 
ท่ีอยู หมู 13 ตำบลรมเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QPB 51291 60744 พิกัดกริด UTM 47Q 651291 2160744 
พิกัดภูมิศาสตร 19.535734   100.442005 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 764 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 70 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 83 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 302 คน 
ชาย 100 คน หญิง 99 คน 
เด็กชาย 57 คน เด็กหญิง 46 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดพะเยา ขอมลู ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานรองสาน 

ชื่อบาน บานรองสาน ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 56031020 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 20 ตำบลรมเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QPB 43051 63474 พิกัดกริด UTM 47Q 643051 2163474 
พิกัดภูมิศาสตร 19.561008   100.363691 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 429 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน  อีสาน 

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 13 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 13 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 29 คน 
ชาย 9 คน หญิง 8 คน 
เด็กชาย 4 คน เด็กหญิง 8 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดพะเยา ขอมลู ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานประชาพัฒนา 

ชื่อบาน บานประชาพัฒนา ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 56031021 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 21 ตำบลรมเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QPB 43205 62737 พิกัดกริด UTM 47Q 643205 2162737 
พิกัดภูมิศาสตร 19.554339   100.365102 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 434 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 145 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 215 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 1,080 คน 
ชาย 455 คน หญิง 528 คน 
เด็กชาย 44 คน เด็กหญิง 53 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดพะเยา ขอมลู ป 2559 
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บานหวยเดื่อดอยนาง 

ชื่อบาน บานหวยเดื่อดอยนาง ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 56031022 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 22 ตำบลรมเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QPB 50286 52468 พิกัดกริด UTM 47Q 650286 2152468 
พิกัดภูมิศาสตร 19.461045   100.431778 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 800 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 49 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 72 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 305 คน 
ชาย 93 คน หญิง 72 คน 
เด็กชาย 57 คน เด็กหญิง 83 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดพะเยา ขอมลู ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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หยอมบานสันปามวง 

ชื่อบาน หยอมบานสันปามวง ชื่ออ่ืน  หยอมบานปางมวง 

รหัสบาน 5605080501 สถานะบาน บานรอง 
ท่ีอยู หมู 05 ตำบลหนองหลม อำเภอดอกคำใต จังหวัดพะเยา 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QPB 13261 95708 พิกัดกริด UTM 47Q 613261 2095708 
พิกัดภูมิศาสตร 18.950615   100.075752 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 586 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน  เมีย่น 

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 85 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 85 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 293 คน 
ชาย 112 คน หญิง 101 คน 
เด็กชาย 50 คน เด็กหญิง 30 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดพะเยา ขอมลู ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  



ขอมูลภูมิสารสนเทศหมูบานชนเผามงในประเทศไทย : สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด | 169 

 

บานปางคาเหนือ 

ชื่อบาน บานปางคาเหนือ ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 56060506 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 06 ตำบลผาชางนอย อำเภอปง จังหวัดพะเยา 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QPB 51502 38385 พิกัดกริด UTM 47Q 651502 2138385 
พิกัดภูมิศาสตร 19.333718   100.44223 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 499 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 190 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 201 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 960 คน 
ชาย 345 คน หญิง 352 คน 
เด็กชาย 123 คน เด็กหญิง 140 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดพะเยา ขอมลู ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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หยอมบานน้ำคะ 

ชื่อบาน หยอมบานน้ำคะ ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 5606050601 สถานะบาน บานรอง 
ท่ีอยู หมู 06 ตำบลผาชางนอย อำเภอปง จังหวัดพะเยา 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QPB 54429 42282 พิกัดกริด UTM 47Q 654429 2142282 
พิกัดภูมิศาสตร 19.368702   100.470402 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 678 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 54 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 63 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 363 คน 
ชาย 135 คน หญิง 141 คน 
เด็กชาย 40 คน เด็กหญิง 47 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดพะเยา ขอมลู ป 2559 
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หยอมบานสานกวย 

ชื่อบาน หยอมบานสานกวย ชื่ออ่ืน  หยอมบานสานกวยภลูังกา 

รหัสบาน 5606050602 สถานะบาน บานรอง 
ท่ีอยู หมู 06 ตำบลผาชางนอย อำเภอปง จังหวัดพะเยา 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QPB 55320 41508 พิกัดกริด UTM 47Q 655320 2141508 
พิกัดภูมิศาสตร 19.361641   100.478821 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 840 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน ไมมีขอมลู จำนวนครอบครัว ไมมีขอมลู 
จำนวนประชากรท้ังหมด ไมมีขอมลู 
ชาย ไมมีขอมลู หญิง ไมมีขอมลู 
เด็กชาย ไมมีขอมลู เด็กหญิง ไมมีขอมลู 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดพะเยา ขอมลู ป 2559 
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บานสิบสองพัฒนา 

ชื่อบาน บานสิบสองพัฒนา ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 56060507 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 07 ตำบลผาชางนอย อำเภอปง จังหวัดพะเยา 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QPB 47968 44165 พิกัดกริด UTM 47Q 647968 2144165 
พิกัดภูมิศาสตร 19.386201   100.409045 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 505 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 178 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 193 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 1,249 คน 
ชาย 437 คน หญิง 479 คน 
เด็กชาย 175 คน เด็กหญิง 158 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดพะเยา ขอมลู ป 2559 
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หยอมบานสิบสองพัฒนาใหม 

ชื่อบาน หยอมบานสิบสองพัฒนาใหม ชื่ออ่ืน  หยอมบานมงใหม 

รหัสบาน 5606050701 สถานะบาน บานรอง 
ท่ีอยู หมู 07 ตำบลผาชางนอย อำเภอปง จังหวัดพะเยา 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QPB 48206 41638 พิกัดกริด UTM 47Q 648206 2141638 
พิกัดภูมิศาสตร 19.363354   100.411114 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 488 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 98 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 135 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 578 คน 
ชาย 187 คน หญิง 189 คน 
เด็กชาย 98 คน เด็กหญิง 104 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดพะเยา ขอมลู ป 2559 
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บานขุนกำลัง 

ชื่อบาน บานขุนกำลัง ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 56060704 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 04 ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QPB 46760 13003 พิกัดกริด UTM 47Q 646760 2113003 
พิกัดภูมิศาสตร 19.10475   100.395162 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 418 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 228 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 253 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 1,641 คน 
ชาย 531 คน หญิง 567 คน 
เด็กชาย 280 คน เด็กหญิง 263 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดพะเยา ขอมลู ป 2559 
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บานสันติสุข 

ชื่อบาน บานสันตสิุข ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 56060707 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 07 ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QPB 56918 6822 พิกัดกริด UTM 47Q 656918 2106822 
พิกัดภูมิศาสตร 19.048149   100.491205 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 535 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 244 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 290 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 1,687 คน 
ชาย 547 คน หญิง 647 คน 
เด็กชาย 248 คน เด็กหญิง 245 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดพะเยา ขอมลู ป 2559 
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บานแสงไทร 

ชื่อบาน บานแสงไทร ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 56060709 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 09 ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QPB 45457 16671 พิกัดกริด UTM 47Q 645457 2116671 
พิกัดภูมิศาสตร 19.137983   100.383054 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 341 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 168 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 245 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 1,431 คน 
ชาย 450 คน หญิง 540 คน 
เด็กชาย 230 คน เด็กหญิง 211 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดพะเยา ขอมลู ป 2559 
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บานนาหนุน 

ชื่อบาน บานนาหนุน ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 56080102 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 02 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QPB 42465 77579 พิกัดกริด UTM 47Q 642465 2177579 
พิกัดภูมิศาสตร 19.688489   100.359182 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 532 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 9 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 10 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 54 คน 
ชาย 14 คน หญิง 19 คน 
เด็กชาย 11 คน เด็กหญิง 10 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดพะเยา ขอมลู ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานคอดยาว 

ชื่อบาน บานคอดยาว ชื่ออ่ืน  บานกอดยาว 

รหัสบาน 56080310 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 10 ตำบลทุงกลวย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QPB 43869 69053 พิกัดกริด UTM 47Q 643869 2169053 
พิกัดภูมิศาสตร 19.611356   100.371917 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 448 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 90 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 105 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 532 คน 
ชาย 199 คน หญิง 237 คน 
เด็กชาย 44 คน เด็กหญิง 52 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดพะเยา ขอมลู ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานใหมรุงทว ี

ชื่อบาน บานใหมรุงทวี ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 56080312 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 12 ตำบลทุงกลวย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QPB 42454 64708 พิกัดกริด UTM 47Q 641043 2164785 
พิกัดภูมิศาสตร 19.573001   100.344659 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 409 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 96 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 50 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 572 คน 
ชาย 118 คน หญิง 245 คน 
เด็กชาย 102 คน เด็กหญิง 107 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดพะเยา ขอมลู ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานหลาย 

ชื่อบาน บานหลาย ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 56080509 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 09 ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QPB 39734 65275 พิกัดกริด UTM 47Q 639734 2165275 
พิกัดภูมิศาสตร 19.577518   100.33221 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 405 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 130 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 140 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 633 คน 
ชาย 309 คน หญิง 324 คน 
เด็กชาย ไมมีขอมลู เด็กหญิง ไมมีขอมลู 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดพะเยา ขอมลู ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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หยอมบานดอยเทวดา 

ชื่อบาน หยอมบานดอยเทวดา ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 5608050901 สถานะบาน บานรอง 
ท่ีอยู หมู 09 ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QPB 34450 64035 พิกัดกริด UTM 47Q 634450 2164035 
พิกัดภูมิศาสตร 19.566681   100.281761 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 406 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 48 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 52 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 268 คน 
ชาย 160 คน หญิง 108 คน 
เด็กชาย ไมมีขอมลู เด็กหญิง ไมมีขอมลู 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดพะเยา ขอมลู ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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แผนที่และรายละเอียดหมูบานชนเผามง 
 
 

 

 
 

จังหวัดเชียงราย 
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ตารางท่ี 21 แสดงขอมูลจำนวนประชากรหมูบานชนเผามง รายอำเภอ จังหวัดเชียงราย 

ลำดับ 
รหัส

อำเภอ 
อำเภอ 

จำนวน ประชากร 
รวม 

บาน 
หลังคา
เรือน 

ครอบครัว ชาย หญิง เด็กชาย เด็กหญิง 

1 5701 เมืองเชียงราย 1 3 3 6 5 4 3 2  
2 5703 เชียงของ 6 709 767 1,545 1,678 578 525 5,808 
3 5704 เทิง 18 1,576 1,670 2,147 2,200 1,740 1,610 10,961 
4 5708 เชียงแสน 1 129 213 590 576 327 351 2,187 
5 5711 เวียงปาเปา 7 384 450 856 817 463 397 3,374 
6 5712 พญาเม็งราย 5 492 517 798 807 380 366 3,365 
7 5713 เวียงแกน 21 2,115 2,163 3,900 3,958 1,863 1,910 15,930 
8 5714 ขุนตาล 1 98 100 200 202 109 76 786 
9 5715 แมฟาหลวง 2 129 147 307 216 186 164 1,151 
10 5717 เวียงเชียงรุง 1 0 0 0 0 0 0 1 

รวมทั้งหมด 63 5,635 6,030 10,349 10,459 5,650 5,402 43,588 

 
กราฟท่ี 7 แสดงจำนวนหมูบานชนเผามง รายอำเภอ จังหวัดเชียงราย 
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เมืองเชียงราย เชียงของ เทิง เชียงแสน เวียงปาเปา พญาเม็งราย เวียงแกน ขุนตาล แมฟาหลวง เวียงเชียงรุง
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ตารางท่ี 22 แสดงขอมูลหมูบานชนเผามง จังหวัดเชียงราย 

ลำ
ดับ 

รหัสบาน ชื่อบาน ชื่อบาน 2 หมู ตำบล อำเภอ จังหวัด 

เผา ระดับความ
นาเชื่อถือ
ชื่อบาน 

หลัก รอง 

1 57010602 บานรวมมิตร  2 แมยาว เมือง
เชียงราย 

เชียงราย กะเหร่ียง มง ลาหู 
พื้นเมือง 
อาขา 

2 

2 57030111 บานทุงนานอย  11 เวียง เชียงของ เชียงราย มง  2 
3 57030113 บานทุงพัฒนา  13 เวียง เชียงของ เชียงราย มง ขมุ 2 
4 57030510 บานเวียงหมอก  10 หวยซอ เชียงของ เชียงราย อาขา ลัวะ ไท

ล้ือ มง 
กลุมชาติ
จีนฮอ ลา

หู 

2 

5 57031006 บานกิ่วกาญจน  6 ริมโขง เชียงของ เชียงราย มง ลาหู 2 
6 57031009 บานมวงกาญจน  9 ริมโขง เชียงของ เชียงราย มง  2 
7 5703100901 หยอมบานพนา

สวรรค 
 9 ริมโขง เชียงของ เชียงราย มง  2 

8 57040906 บานทรายกาด  6 ตับเตา เทิง เชียงราย พื้นเมือง มง ไท
ใหญ 

2 

9 57040908 บานปางคา  8 ตับเตา เทิง เชียงราย พื้นเมือง มง อาขา 2 
10 57040909 บานรมโพธิไทย บานเลาอ ู 9 ตับเตา เทิง เชียงราย มง  2 
11 57040910 บานราษฎรภักดี  10 ตับเตา เทิง เชียงราย มง  2 
12 57040911 บานขุนตา  11 ตับเตา เทิง เชียงราย มง  2 
13 57040912 บานแผนดินทอง  12 ตับเตา เทิง เชียงราย มง  2 
14 57040913 บานรักถิ่นไทย  13 ตับเตา เทิง เชียงราย พื้นเมือง อาขา 

ไทยใหญ 
ไทยพวน 

มง 

2 

15 57040914 บานขุนหวยไคร  14 ตับเตา เทิง เชียงราย มง เมี่ยน ลา
หู 

2 

16 57040915 บานรักแผนดิน  15 ตับเตา เทิง เชียงราย มง พื้นเมือง 2 
17 57040916 บานไทยสามัคคี  16 ตับเตา เทิง เชียงราย มง  2 
18 57040917 บานราษฎรรักษา  17 ตับเตา เทิง เชียงราย มง  2 
19 57040918 บานธาตุ  18 ตับเตา เทิง เชียงราย พื้นเมือง มง ไท

ใหญ 
2 

20 57040919 บานรมโพธิ์ทอง  19 ตับเตา เทิง เชียงราย มง  2 
21 57040920 บานพิทักษไทย  20 ตับเตา เทิง เชียงราย มง พื้นเมือง 

อาขา 
2 

22 57040921 บานเลาตาขาว  21 ตับเตา เทิง เชียงราย มง ไทล้ือ อา
ขา 

2 

23 57040923 บานพญาเลาอ ู  23 ตับเตา เทิง เชียงราย มง อาขา 2 
24 57040924 บานรมฟาไทย  24 ตับเตา เทิง เชียงราย มง พื้นเมือง 2 
25 57040925 บานประชาภักดี  25 ตับเตา เทิง เชียงราย มง  2 
26 57080511 บานธารทอง  11 แมเงิน เชียงแสน เชียงราย มง อาขา 2 
27 57110106 บานโปงนก  6 สันสลี เวียงปาเปา เชียงราย มง  2 
28 57110107 บานแมตะละ  7 สันสลี เวียงปาเปา เชียงราย มง  2 
29 57110113 บานโปงนกเหนือ  13 สันสลี เวียงปาเปา เชียงราย มง  2 
30 57110213 บานหวยไคร  7 เวียง เวียงปาเปา เชียงราย มง  2 
31 57110303 บานสัน บานสันมง 3 บานโปง เวียงปาเปา เชียงราย มง  2 
32 57110708 บานเมืองนอย  8 แมเจดีย

ใหม 
เวียงปาเปา เชียงราย พื้นเมือง กะเหร่ียง 

มง ลีซู 
2 
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ตารางท่ี 22 แสดงขอมูลหมูบานชนเผามง จังหวัดเชียงราย (ตอ) 

 
 
 
 
 
 

ลำ
ดับ 

รหัสบาน ชื่อบาน ชื่อบาน 2 หมู ตำบล อำเภอ จังหวัด 

เผา ระดับความ
นาเชื่อถือ
ชื่อบาน 

หลัก รอง 

33 57110713 บานหวยโปงผาลาด  13 แมเจดีย
ใหม 

เวียงปาเปา เชียงราย ลาหู มง 2 

34 57120105 บานขุนหวยแมเปา  5 แมเปา พญาเม็งราย เชียงราย มง  2 
35 5712010501 หยอมบานหวยน้ำ

ฮาก 
 5 แมเปา พญาเม็งราย เชียงราย มง  2 

36 57120107 บานกาแล  7 แมเปา พญาเม็งราย เชียงราย มง  2 
37 57120117 บานขุนหวย บานขุนหวยแม

เปาใต 
17 แมเปา พญาเม็งราย เชียงราย มง  2 

38 57120504 บานเยาแมต๋ำ บานใหมสุข
สันต 

4 ตาดควัน พญาเม็งราย เชียงราย มง เมี่ยน 2 

39 57130106 บานไทยสามัคคี  6 มวงยาย เวียงแกน เชียงราย มง  2 
40 57130108 บานไทยเจริญ  8 มวงยาย เวียงแกน เชียงราย มง  2 
41 57130109 บานไทยสมบูรณ  9 มวงยาย เวียงแกน เชียงราย มง เมี่ยน 2 
42 57130203 บานดอน บานดอนกอก 3 ปอ เวียงแกน เชียงราย ไทล้ือ มง 2 
43 5713020301 หยอมบานเจดีย

ทอง 
 3 ปอ เวียงแกน เชียงราย มง  2 

44 57130204 บานหนองเตา  4 ปอ เวียงแกน เชียงราย เมี่ยน มง 2 
45 57130207 บานทรายทอง  7 ปอ เวียงแกน เชียงราย มง  2 
46 57130208 บานหวยคุ  8 ปอ เวียงแกน เชียงราย มง เมี่ยน 2 
47 57130209 บานหวยหาน  9 ปอ เวียงแกน เชียงราย มง  2 
48 57130211 บานรมโพธิ์เงิน  11 ปอ เวียงแกน เชียงราย มง  2 
49 57130212 บานรมฟาหลวง  12 ปอ เวียงแกน เชียงราย มง  2 
50 57130213 บานฟาไทยงาม  13 ปอ เวียงแกน เชียงราย มง  2 
51 5713021401 หยอมบานหนอง  14 ปอ เวียงแกน เชียงราย มง  2 
52 57130215 บานรมฟาผาหมน  15 ปอ เวียงแกน เชียงราย มง  2 
53 57130216 บานศิลาแดง  16 ปอ เวียงแกน เชียงราย มง  2 
54 57130218 บานรมฟาทอง  18 ปอ เวียงแกน เชียงราย มง  2 
55 57130220 บานหวยกุก  20 ปอ เวียงแกน เชียงราย มง  2 
56 57130302 บานทุงคำ  2 หลายงาว เวียงแกน เชียงราย พื้นเมือง มง เมี่ยน 2 
57 57130402 บานหวยแลง  2 ทาขาม เวียงแกน เชียงราย มง  2 
58 5713040201 หยอมบานปางหม ู  2 ทาขาม เวียงแกน เชียงราย มง  2 
59 5713040502 หยอมบานหวยต้ิว  5 ทาขาม เวียงแกน เชียงราย มง  2 
60 57140313 บานพญาพิภกัด์ิ  13 ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย มง  2 
61 57150109 บานมังเกาหลัง  9 เทอดไทย แมฟาหลวง เชียงราย มง กลุมชาติ

จีนฮอ ไท
ใหญ อา

ขา 

2 

62 57150112 บานมงแปดหลัง  12 เทอดไทย แมฟาหลวง เชียงราย มง อาขา 2 
63 5717020901 หยอมบานเวียงค้ำ

ฟา 
 9 ดงมหาวัน เชียงรุง เชียงราย อาขา มง 2 
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ตารางท่ี 23 แสดงขอมูลพิกัดทางภูมิสารสนเทศหมูบานชนเผามง จังหวัดเชียงราย 

รหัสบาน ชื่อบาน ความสูง 
ขอมูลพิกัด ระดับความ

นาเชื่อถือ
พิกัด 

MGRS UTM ภูมิศาสตร 

57010602 บานรวมมิตร 477 NC7432107241 47Q 574321 2207241 19.960260   99.710298 3 
57030111 บานทุงนานอย 452 PC3987541107 47Q 639875 2241107 20.262595   100.339312 3 
57030113 บานทุงพัฒนา 388 PC4425541594 47Q 644255 2241594 20.266669   100.381281 3 
57030510 บานเวียงหมอก 394 PC3559924384 47Q 635599 2224384 20.111835   100.297135 3 
57031006 บานกิ่วกาญจน 711 PC3738048440 47Q 637380 2248440 20.329022   100.315986 3 
57031009 บานมวงกาญจน 489 PC3890749286 47Q 638907 2249286 20.336554   100.330676 3 
5703100901 หยอมบานพนาสวรรค 390 PC3918350924 47Q 639183 2250924 20.351334   100.333447 3 
57040906 บานทรายกาด 430 PB3776985752 47Q 637769 2185752 19.762662   100.314994 3 
57040908 บานปางคา 452 PB4045888553 47Q 640458 2188553 19.787770   100.340860 3 
57040909 บานรมโพธิไทย 1,045 PB4700488133 47Q 647004 2188133 19.783496   100.403304 3 
57040910 บานราษฎรภักดี 618 PB4643397637 47Q 646433 2197637 19.869409   100.398608 3 
57040911 บานขุนตา 944 PB3550489219 47Q 635504 2189219 19.794136   100.293625 3 
57040912 บานแผนดินทอง 695 PB4387794497 47Q 643877 2194497 19.841222   100.373953 3 
57040913 บานรักถิ่นไทย 492 PB4155490089 47Q 641554 2190089 19.801568   100.351438 3 
57040914 บานขุนหวยไคร 646 PB4395982108 47Q 643959 2182108 19.729291   100.373777 3 
57040915 บานรักแผนดิน 591 PB4331392436 47Q 643313 2192436 19.822644   100.368410 3 
57040916 บานไทยสามัคคี 1,040 PB4585383435 47Q 645853 2183435 19.741145   100.391955 3 
57040917 บานราษฎรรักษา 622 PB4494894120 47Q 644948 2194120 19.837737   100.384149 3 
57040918 บานธาตุ 439 PB3929487445 47Q 639294 2187445 19.777843   100.329667 3 
57040919 บานรมโพธิ์ทอง 1,232 PB5059489742 47Q 650594 2189742 19.797759   100.437696 3 
57040920 บานพิทักษไทย 1,003 PB4633684509 47Q 646336 2184509 19.750809   100.396644 3 
57040921 บานเลาตาขาว 620 PB4472085388 47Q 644720 2185388 19.758867   100.381292 3 
57040923 บานพญาเลาอ ู 1,016 PB4768689204 47Q 647686 2189204 19.793125   100.409899 3 
57040924 บานรมฟาไทย 1,028 PB5116794979 47Q 651167 2194979 19.845034   100.443602 3 
57040925 บานประชาภักดี 620 PB4674797236 47Q 646747 2197236 19.865756   100.401572 3 
57080511 บานธารทอง 447 PC3147043603 47Q 631470 2243603 20.285741   100.259030 3 
57110106 บานโปงนก 531 NB5159848456 47Q 551598 2148456 19.429776   99.491514 3 
57110107 บานแมตะละ 1,175 NB5903153059 47Q 559031 2153059 19.471167   99.562460 3 
57110113 บานโปงนกเหนือ 543 NB5135548721 47Q 551355 2148721 19.432177   99.489206 3 
57110213 บานหวยไคร 562 NB5027640862 47Q 550276 2140862 19.361183   99.478720 3 
57110303 บานสัน 559 NB5523036148 47Q 555230 2136148 19.318453   99.525754 3 
57110708 บานเมืองนอย 864 NB4931508088 47Q 549315 2108088 19.065022   99.468729 3 
57110713 บานหวยโปงผาลาด 787 NB4585015258 47Q 545850 2115258 19.129901   99.435966 3 
57120105 บานขุนหวยแมเปา 440 PC1892207912 47Q 618922 2207912 19.964107   100.136554 2 
5712010501 หยอมบานหวยน้ำฮาก 418 PC1750605354 47Q 617506 2205354 19.941087   100.122861 2 
57120107 บานกาแล 419 PC1947304405 47Q 619473 2204405 19.932387   100.141593 2 
57120117 บานขุนหวย 426 PC1885507656 47Q 618855 2207656 19.961803   100.135897 2 
57120504 บานเยาแมต๋ำ 462 PC2221611215 47Q 622216 2211215 19.993751   100.168252 2 
57130106 บานไทยสามัคคี 385 PC5777320203 47Q 657773 2220203 20.072367   100.508827 3 
57130108 บานไทยเจริญ 368 PC6094728646 47Q 660947 2228646 20.148383   100.539927 4 
57130109 บานไทยสมบูรณ 433 PC5958020411 47Q 659580 2220411 20.074097   100.526121 3 
57130203 บานดอน 409 PC5599313238 47Q 655993 2213238 20.009593   100.491214 2 
5713020301 หยอมบานเจดียทอง 424 PC5547412409 47Q 655474 2212409 20.002156   100.486185 2 
57130204 บานหนองเตา 516 PC4838901456 47Q 648389 2201456 19.903764   100.417600 4 
57130207 บานทรายทอง 455 PC5203807943 47Q 652038 2207943 19.962082   100.452983 4 
57130208 บานหวยคุ 805 PC5139401099 47Q 651394 2201099 19.900299   100.446261 4 
57130209 บานหวยหาน 613 PB5083499833 47Q 650834 2199833 19.888903   100.440810 3 
57130211 บานรมโพธิ์เงิน 1,221 PB5577298057 47Q 655772 2198057 19.872470   100.487817 3 
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ตารางท่ี 23 แสดงขอมูลพิกัดทางภูมิสารสนเทศหมูบานชนเผามง จังหวัดเชียงราย (ตอ) 

รหัสบาน ชื่อบาน ความสูง 
ขอมูลพิกัด ระดับความ

นาเชื่อถือ
พิกัด 

MGRS UTM ภูมิศาสตร 

57130212 บานรมฟาหลวง 1,211 PB5524899343 47Q 655248 2199343 19.884140   100.482924 3 
57130213 บานฟาไทยงาม 1,254 PC5556202600 47Q 655562 2200260 19.892392   100.485998 3 
5713021401 หยอมบานหนอง 1,217 PC5793706116 47Q 657937 2206116 19.945104   100.509184 4 
57130215 บานรมฟาผาหมน 1,218 PC5697401971 47Q 656974 2201971 19.907732   100.499628 3 
57130216 บานศิลาแดง 934 PC5583005554 47Q 655830 2205554 19.940198   100.489010 3 
57130218 บานรมฟาทอง 1,258 PB5190096900 47Q 651900 2196900 19.862323   100.450740 3 
57130220 บานหวยกุก 955 PC5846709876 47Q 658467 2209876 19.979021   100.514568 3 
57130302 บานทุงคำ 405 PC5430421169 47Q 654304 2221169 20.081386   100.475749 3 
57130402 บานหวยแลง 409 PC5495314637 47Q 654953 2214637 20.022314   100.481393 3 
5713040201 หยอมบานปางหม ู 833 PC5061614267 47Q 650616 2214267 20.019318   100.439910 2 
5713040502 หยอมบานหวยต้ิว 391 PC5801317858 47Q 658013 2217858 20.051164   100.510919 4 
57140313 บานพญาพิภกัด์ิ 1,061 PB4053197906 47Q 640531 2197906 19.872263   100.342266 4 
57150109 บานมังเกาหลัง 757 NC5492849036 47Q 554928 2249036 20.338574   99.526232 3 
57150112 บานมงแปดหลัง 1,015 NC5062653281 47Q 550626 2253281 20.377052   99.485137 3 
5717020901 หยอมบานเวียงค้ำฟา 411 PC0639518038 47Q 606395 2218038 20.056327   100.017436 3 
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บานรวมมิตร 

ชื่อบาน บานรวมมติร ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 57010602 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 02 ตำบลแมยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QNC 74321 7241 พิกัดกริด UTM 47Q 574321 2207241 
พิกัดภูมิศาสตร 19.96026   99.710298 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 477 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก กะเหรี่ยง ชนเผาอ่ืน  มง ลาหู พ้ืนเมือง อาขา 

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 3 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 3 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 18 คน 
ชาย 6 คน หญิง 5 คน 
เด็กชาย 4 คน เด็กหญิง 3 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงราย ขอมลู ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานทุงนานอย 

ชื่อบาน บานทุงนานอย ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 57030111 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 11 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QPC 39875 41107 พิกัดกริด UTM 47Q 639875 2241107 
พิกัดภูมิศาสตร 20.262595   100.339312 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 452 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 185 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 210 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 1,355 คน 
ชาย 510 คน หญิง 557 คน 
เด็กชาย 147 คน เด็กหญิง 141 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงราย ขอมลู ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานทุงพัฒนา 

ชื่อบาน บานทุงพัฒนา ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 57030113 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 13 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QPC 44255 41594 พิกัดกริด UTM 47Q 644255 2241594 
พิกัดภูมิศาสตร 20.266669   100.381281 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 388 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน  ขม ุ

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 295 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 310 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 1,040 คน 
ชาย 305 คน หญิง 376 คน 
เด็กชาย 177 คน เด็กหญิง 182 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงราย ขอมลู ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานเวียงหมอก 

ชื่อบาน บานเวียงหมอก ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 57030510 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 10 ตำบลหวยซอ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QPC 35599 24384 พิกัดกริด UTM 47Q 635599 2224384 
พิกัดภูมิศาสตร 20.111835   100.297135 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 394 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก อาขา ชนเผาอ่ืน  ลัวะ ไทลื้อ มง กลุมชาตจิีนฮอ ลาหู 

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 23 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 29 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 187 คน 
ชาย 84 คน หญิง 75 คน 
เด็กชาย 16 คน เด็กหญิง 12 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงราย ขอมลู ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานกิ่วกาญจน 

ชื่อบาน บานก่ิวกาญจน ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 57031006 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 06 ตำบลรมิโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QPC 37380 48440 พิกัดกริด UTM 47Q 637380 2248440 
พิกัดภูมิศาสตร 20.329022   100.315986 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 711 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน  ลาหู 

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 142 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 152 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 1,279 คน 
ชาย 507 คน หญิง 541 คน 
เด็กชาย 139 คน เด็กหญิง 92 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงราย ขอมลู ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานมวงกาญจน 

ชื่อบาน บานมวงกาญจน ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 57031009 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 09 ตำบลรมิโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QPC 38907 49286 พิกัดกริด UTM 47Q 638907 2249286 
พิกัดภูมิศาสตร 20.336554   100.330676 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 489 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 51 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 52 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 397 คน 
ชาย 111 คน หญิง 110 คน 
เด็กชาย 88 คน เด็กหญิง 88 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงราย ขอมลู ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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หยอมบานพนาสวรรค 

ชื่อบาน หยอมบานพนาสวรรค ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 5703100901 สถานะบาน บานรอง 
ท่ีอยู หมู 09 ตำบลรมิโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QPC 39183 50924 พิกัดกริด UTM 47Q 639183 2250924 
พิกัดภูมิศาสตร 20.351334   100.333447 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 390 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 13 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 14 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 68 คน 
ชาย 28 คน หญิง 19 คน 
เด็กชาย 11 คน เด็กหญิง 10 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงราย ขอมลู ป 2559 
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บานทรายกาด 

ชื่อบาน บานทรายกาด ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 57040906 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 06 ตำบลตับเตา อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QPB 37769 85752 พิกัดกริด UTM 47Q 637769 2185752 
พิกัดภูมิศาสตร 19.762662   100.314994 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 430 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก พ้ืนเมือง ชนเผาอ่ืน  มง ไทใหญ 

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน ไมมีขอมลู จำนวนครอบครัว ไมมีขอมลู 
จำนวนประชากรท้ังหมด 4 คน 
ชาย ไมมีขอมลู หญิง ไมมีขอมลู 
เด็กชาย ไมมีขอมลู เด็กหญิง 1 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงราย ขอมลู ป 2559 
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บานปางคา 

ชื่อบาน บานปางคา ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 57040908 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 08 ตำบลตับเตา อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QPB 40458 88553 พิกัดกริด UTM 47Q 640458 2188553 
พิกัดภูมิศาสตร 19.78777   100.34086 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 452 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก พ้ืนเมือง ชนเผาอ่ืน  มง อาขา 

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน ไมมีขอมลู จำนวนครอบครัว ไมมีขอมลู 
จำนวนประชากรท้ังหมด 5 คน 
ชาย ไมมีขอมลู หญิง 5 คน 
เด็กชาย ไมมีขอมลู เด็กหญิง ไมมีขอมลู 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงราย ขอมลู ป 2559 
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บานรมโพธิไทย 

ชื่อบาน บานรมโพธิไทย ชื่ออ่ืน  บานเลาอู 

รหัสบาน 57040909 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 09 ตำบลตับเตา อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QPB 47004 88133 พิกัดกริด UTM 47Q 647004 2188133 
พิกัดภูมิศาสตร 19.783496   100.403304 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 1,045 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 128 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 131 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 777 คน 
ชาย 236 คน หญิง 252 คน 
เด็กชาย 156 คน เด็กหญิง 133 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงราย ขอมลู ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานราษฎรภักด ี

ชื่อบาน บานราษฎรภักด ี ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 57040910 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 10 ตำบลตับเตา อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QPB 46433 97637 พิกัดกริด UTM 47Q 646433 2197637 
พิกัดภูมิศาสตร 19.869409   100.398608 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 618 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 297 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 316 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 1,086 คน 
ชาย 317 คน หญิง 302 คน 
เด็กชาย 246 คน เด็กหญิง 221 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงราย ขอมลู ป 2559 
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บานขุนตา 

ชื่อบาน บานขุนตา ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 57040911 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 11 ตำบลตับเตา อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QPB 35504 89219 พิกัดกริด UTM 47Q 635504 2189219 
พิกัดภูมิศาสตร 19.794136   100.293625 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 944 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 70 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 75 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 459 คน 
ชาย 131 คน หญิง 130 คน 
เด็กชาย 101 คน เด็กหญิง 97 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงราย ขอมลู ป 2559 
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บานแผนดินทอง 

ชื่อบาน บานแผนดินทอง ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 57040912 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 12 ตำบลตับเตา อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QPB 43877 94497 พิกัดกริด UTM 47Q 643877 2194497 
พิกัดภูมิศาสตร 19.841222   100.373953 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 695 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 263 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 267 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 1,366 คน 
ชาย 354 คน หญิง 367 คน 
เด็กชาย 339 คน เด็กหญิง 306 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงราย ขอมลู ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  



204 | ขอมูลภูมิสารสนเทศหมูบานชนเผามงในประเทศไทย : สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด 

 

บานรักถิ่นไทย 

ชื่อบาน บานรักถ่ินไทย ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 57040913 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 13 ตำบลตับเตา อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QPB 41554 90089 พิกัดกริด UTM 47Q 641554 2190089 
พิกัดภูมิศาสตร 19.801568   100.351438 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 492 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก พ้ืนเมือง ชนเผาอ่ืน  อาขา ไทยใหญ ไทยพวน มง 

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน ไมมีขอมลู จำนวนครอบครัว ไมมีขอมลู 
จำนวนประชากรท้ังหมด 5 คน 
ชาย ไมมีขอมลู หญิง 5 คน 
เด็กชาย ไมมีขอมลู เด็กหญิง ไมมีขอมลู 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงราย ขอมลู ป 2559 
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บานขุนหวยไคร 

ชื่อบาน บานขุนหวยไคร ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 57040914 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 14 ตำบลตับเตา อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QPB 43959 82108 พิกัดกริด UTM 47Q 643959 2182108 
พิกัดภูมิศาสตร 19.729291   100.373777 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 646 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน  เมีย่น ลาหู 

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 99 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 112 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 459 คน 
ชาย 141 คน หญิง 121 คน 
เด็กชาย 108 คน เด็กหญิง 89 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงราย ขอมลู ป 2559 
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บานรักแผนดิน 

ชื่อบาน บานรักแผนดิน ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 57040915 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 15 ตำบลตับเตา อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QPB 43313 92436 พิกัดกริด UTM 47Q 643313 2192436 
พิกัดภูมิศาสตร 19.822644   100.36841 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 591 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน  พ้ืนเมอืง 

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 125 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 138 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 618 คน 
ชาย 183 คน หญิง 186 คน 
เด็กชาย 120 คน เด็กหญิง 129 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงราย ขอมลู ป 2559 
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บานไทยสามัคคี 

ชื่อบาน บานไทยสามัคค ี ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 57040916 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 16 ตำบลตับเตา อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QPB 45853 83435 พิกัดกริด UTM 47Q 645853 2183435 
พิกัดภูมิศาสตร 19.741145   100.391955 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 1,040 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 47 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 48 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 121 คน 
ชาย 39 คน หญิง 30 คน 
เด็กชาย 23 คน เด็กหญิง 29 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงราย ขอมลู ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานราษฎรรักษา 

ชื่อบาน บานราษฎรรักษา ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 57040917 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 17 ตำบลตับเตา อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QPB 44948 94120 พิกัดกริด UTM 47Q 644948 2194120 
พิกัดภูมิศาสตร 19.837737   100.384149 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 622 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 83 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 85 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 436 คน 
ชาย 128 คน หญิง 121 คน 
เด็กชาย 90 คน เด็กหญิง 97 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงราย ขอมลู ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  



ขอมูลภูมิสารสนเทศหมูบานชนเผามงในประเทศไทย : สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด | 209 

 

บานธาต ุ

ชื่อบาน บานธาต ุ ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 57040918 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 18 ตำบลตับเตา อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QPB 39294 87445 พิกัดกริด UTM 47Q 639294 2187445 
พิกัดภูมิศาสตร 19.777843   100.329667 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 439 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก พ้ืนเมือง ชนเผาอ่ืน  มง ไทใหญ 

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน ไมมีขอมลู จำนวนครอบครัว ไมมีขอมลู 
จำนวนประชากรท้ังหมด 4 คน 
ชาย ไมมีขอมลู หญิง 4 คน 
เด็กชาย ไมมีขอมลู เด็กหญิง ไมมีขอมลู 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงราย ขอมลู ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานรมโพธิ์ทอง 

ชื่อบาน บานรมโพธ์ิทอง ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 57040919 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 19 ตำบลตับเตา อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QPB 50594 89742 พิกัดกริด UTM 47Q 650594 2189742 
พิกัดภูมิศาสตร 19.797759   100.437696 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 1,232 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 60 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 63 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 268 คน 
ชาย 68 คน หญิง 90 คน 
เด็กชาย 65 คน เด็กหญิง 45 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงราย ขอมลู ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานพิทักษไทย 

ชื่อบาน บานพิทักษไทย ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 57040920 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 20 ตำบลตับเตา อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QPB 46336 84509 พิกัดกริด UTM 47Q 646336 2184509 
พิกัดภูมิศาสตร 19.750809   100.396644 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 1,003 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน  พ้ืนเมอืง อาขา 

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 43 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 48 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 130 คน 
ชาย 39 คน หญิง 50 คน 
เด็กชาย 17 คน เด็กหญิง 24 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงราย ขอมลู ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานเลาตาขาว 

ชื่อบาน บานเลาตาขาว ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 57040921 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 21 ตำบลตับเตา อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QPB 44720 85388 พิกัดกริด UTM 47Q 644720 2185388 
พิกัดภูมิศาสตร 19.758867   100.381292 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 620 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน  ไทลื้อ อาขา 

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 40 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 47 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 269 คน 
ชาย 57 คน หญิง 69 คน 
เด็กชาย 83 คน เด็กหญิง 60 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงราย ขอมลู ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานพญาเลาอู 

ชื่อบาน บานพญาเลาอู ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 57040923 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 23 ตำบลตับเตา อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QPB 47686 89204 พิกัดกริด UTM 47Q 647686 2189204 
พิกัดภูมิศาสตร 19.793125   100.409899 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 1,016 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน  อาขา 

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 101 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 109 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 514 คน 
ชาย 156 คน หญิง 142 คน 
เด็กชาย 111 คน เด็กหญิง 105 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงราย ขอมลู ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  



214 | ขอมูลภูมิสารสนเทศหมูบานชนเผามงในประเทศไทย : สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด 

 

บานรมฟาไทย 

ชื่อบาน บานรมฟาไทย ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 57040924 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 24 ตำบลตับเตา อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QPB 51167 94979 พิกัดกริด UTM 47Q 651167 2194979 
พิกัดภูมิศาสตร 19.845034   100.443602 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 1,028 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน  พ้ืนเมอืง 

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 68 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 70 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 203 คน 
ชาย 54 คน หญิง 73 คน 
เด็กชาย 34 คน เด็กหญิง 42 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงราย ขอมลู ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานประชาภักด ี

ชื่อบาน บานประชาภักด ี ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 57040925 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 25 ตำบลตับเตา อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QPB 46747 97236 พิกัดกริด UTM 47Q 646747 2197236 
พิกัดภูมิศาสตร 19.865756   100.401572 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 620 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 152 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 161 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 976 คน 
ชาย 244 คน หญิง 253 คน 
เด็กชาย 247 คน เด็กหญิง 232 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงราย ขอมลู ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานธารทอง 

ชื่อบาน บานธารทอง ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 57080511 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 11 ตำบลแมเงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QPC 31470 43603 พิกัดกริด UTM 47Q 631470 2243603 
พิกัดภูมิศาสตร 20.285741   100.25903 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 447 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน  อาขา 

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 129 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 213 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 1,844 คน 
ชาย 590 คน หญิง 576 คน 
เด็กชาย 327 คน เด็กหญิง 351 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงราย ขอมลู ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานโปงนก 

ชื่อบาน บานโปงนก ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 57110106 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 06 ตำบลสันสลี อำเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QNB 51598 48456 พิกัดกริด UTM 47Q 551598 2148456 
พิกัดภูมิศาสตร 19.429776   99.491514 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 531 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 140 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 147 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 700 คน 
ชาย 228 คน หญิง 223 คน 
เด็กชาย 134 คน เด็กหญิง 115 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงราย ขอมลู ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานแมตะละ 

ชื่อบาน บานแมตะละ ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 57110107 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 07 ตำบลสันสลี อำเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QNB 59031 53059 พิกัดกริด UTM 47Q 559031 2153059 
พิกัดภูมิศาสตร 19.471167   99.56246 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 1,175 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 117 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 123 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 752 คน 
ชาย 265 คน หญิง 251 คน 
เด็กชาย 123 คน เด็กหญิง 113 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงราย ขอมลู ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานโปงนกเหนือ 

ชื่อบาน บานโปงนกเหนือ ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 57110113 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 13 ตำบลสันสลี อำเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QNB 51355 48721 พิกัดกริด UTM 47Q 551355 2148721 
พิกัดภูมิศาสตร 19.432177   99.489206 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 543 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 68 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 110 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 640 คน 
ชาย 216 คน หญิง 210 คน 
เด็กชาย 119 คน เด็กหญิง 95 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงราย ขอมลู ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานหวยไคร 

ชื่อบาน บานหวยไคร ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 57110213 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 07 ตำบลเวียง อำเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QNB 50276 40862 พิกัดกริด UTM 47Q 550276 2140862 
พิกัดภูมิศาสตร 19.361183   99.47872 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 562 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 45 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 54 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 336 คน 
ชาย 110 คน หญิง 102 คน 
เด็กชาย 68 คน เด็กหญิง 56 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงราย ขอมลู ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานสัน 

ชื่อบาน บานสัน ชื่ออ่ืน  บานสันมง 

รหัสบาน 57110303 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 03 ตำบลบานโปง อำเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QNB 55230 36148 พิกัดกริด UTM 47Q 555230 2136148 
พิกัดภูมิศาสตร 19.318453   99.525754 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 559 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 10 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 12 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 86 คน 
ชาย 29 คน หญิง 25 คน 
เด็กชาย 17 คน เด็กหญิง 15 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงราย ขอมลู ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานเมืองนอย 

ชื่อบาน บานเมืองนอย ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 57110708 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 08 ตำบลแมเจดียใหม อำเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QNB 49315 8088 พิกัดกริด UTM 47Q 549315 2108088 
พิกัดภูมิศาสตร 19.065022   99.468729 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 864 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก พ้ืนเมือง ชนเผาอ่ืน  กะเหรีย่ง มง ลีซ ู

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน ไมมีขอมลู จำนวนครอบครัว ไมมีขอมลู 
จำนวนประชากรท้ังหมด ไมมีขอมลู 
ชาย ไมมีขอมลู หญิง ไมมีขอมลู 
เด็กชาย ไมมีขอมลู เด็กหญิง ไมมีขอมลู 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงราย ขอมลู ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานหวยโปงผาลาด 

ชื่อบาน บานหวยโปงผาลาด ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 57110713 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 13 ตำบลแมเจดียใหม อำเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QNB 45850 15258 พิกัดกริด UTM 47Q 545850 2115258 
พิกัดภูมิศาสตร 19.129901   99.435966 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 787 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก ลาหู ชนเผาอ่ืน  มง 

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 4 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 4 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 19 คน 
ชาย 8 คน หญิง 6 คน 
เด็กชาย 2 คน เด็กหญิง 3 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงราย ขอมลู ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานขุนหวยแมเปา 

ชื่อบาน บานขุนหวยแมเปา ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 57120105 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 05 ตำบลแมเปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QPC 18922 7912 พิกัดกริด UTM 47Q 618922 2207912 
พิกัดภูมิศาสตร 19.964107   100.136554 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 440 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 174 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 178 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 731 คน 
ชาย 262 คน หญิง 263 คน 
เด็กชาย 107 คน เด็กหญิง 99 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงราย ขอมลู ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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หยอมบานหวยน้ำฮาก 

ชื่อบาน หยอมบานหวยน้ำฮาก ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 5712010501 สถานะบาน บานรอง 
ท่ีอยู หมู 05 ตำบลแมเปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QPC 17506 5354 พิกัดกริด UTM 47Q 617506 2205354 
พิกัดภูมิศาสตร 19.941087   100.122861 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 418 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 40 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 45 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 221 คน 
ชาย 82 คน หญิง 78 คน 
เด็กชาย 32 คน เด็กหญิง 29 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงราย ขอมลู ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานกาแล 

ชื่อบาน บานกาแล ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 57120107 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 07 ตำบลแมเปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QPC 19473 4405 พิกัดกริด UTM 47Q 619473 2204405 
พิกัดภูมิศาสตร 19.932387   100.141593 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 419 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 111 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 114 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 365 คน 
ชาย 116 คน หญิง 111 คน 
เด็กชาย 71 คน เด็กหญิง 67 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงราย ขอมลู ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานขุนหวย 

ชื่อบาน บานขุนหวย ชื่ออ่ืน  บานขุนหวยแมเปาใต 

รหัสบาน 57120117 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 17 ตำบลแมเปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QPC 18855 7656 พิกัดกริด UTM 47Q 618855 2207656 
พิกัดภูมิศาสตร 19.961803   100.135897 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 426 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 111 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 120 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 734 คน 
ชาย 233 คน หญิง 255 คน 
เด็กชาย 125 คน เด็กหญิง 121 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงราย ขอมลู ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานเยาแมต๋ำ 

ชื่อบาน บานเยาแมต๋ำ ชื่ออ่ืน  บานใหมสุขสันต 

รหัสบาน 57120504 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 04 ตำบลตาดควัน อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QPC 22216 11215 พิกัดกริด UTM 47Q 622216 2211215 
พิกัดภูมิศาสตร 19.993751   100.168252 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 462 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน  เมีย่น 

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 56 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 60 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 300 คน 
ชาย 105 คน หญิง 100 คน 
เด็กชาย 45 คน เด็กหญิง 50 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงราย ขอมลู ป 2559 
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บานไทยสามัคคี 

ชื่อบาน บานไทยสามัคค ี ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 57130106 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 06 ตำบลมวงยาย อำเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QPC 57773 20203 พิกัดกริด UTM 47Q 657773 2220203 
พิกัดภูมิศาสตร 20.072367   100.508827 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 385 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 210 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 210 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 1,170 คน 
ชาย 368 คน หญิง 502 คน 
เด็กชาย 120 คน เด็กหญิง 180 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงราย ขอมลู ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  



230 | ขอมูลภูมิสารสนเทศหมูบานชนเผามงในประเทศไทย : สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด 

 

บานไทยเจริญ 

ชื่อบาน บานไทยเจริญ ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 57130108 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 08 ตำบลมวงยาย อำเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QPC 60947 28646 พิกัดกริด UTM 47Q 660947 2228646 
พิกัดภูมิศาสตร 20.148383   100.539927 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 368 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 108 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 124 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 667 คน 
ชาย 203 คน หญิง 243 คน 
เด็กชาย 116 คน เด็กหญิง 105 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงราย ขอมลู ป 2559 
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บานไทยสมบูรณ 

ชื่อบาน บานไทยสมบูรณ ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 57130109 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 09 ตำบลมวงยาย อำเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QPC 59580 20411 พิกัดกริด UTM 47Q 659580 2220411 
พิกัดภูมิศาสตร 20.074097   100.526121 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 433 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน  เมีย่น 

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 199 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 199 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 1,060 คน 
ชาย 359 คน หญิง 357 คน 
เด็กชาย 186 คน เด็กหญิง 158 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงราย ขอมลู ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานดอน 

ชื่อบาน บานดอน ชื่ออ่ืน  บานดอนกอก 

รหัสบาน 57130203 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 03 ตำบลปอ อำเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QPC 55993 13238 พิกัดกริด UTM 47Q 655993 2213238 
พิกัดภูมิศาสตร 20.009593   100.491214 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 409 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก ไทลื้อ ชนเผาอ่ืน  มง 

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน ไมมีขอมลู จำนวนครอบครัว ไมมีขอมลู 
จำนวนประชากรท้ังหมด ไมมีขอมลู 
ชาย ไมมีขอมลู หญิง ไมมีขอมลู 
เด็กชาย ไมมีขอมลู เด็กหญิง ไมมีขอมลู 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงราย ขอมลู ป 2559 
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หยอมบานเจดียทอง 

ชื่อบาน หยอมบานเจดียทอง ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 5713020301 สถานะบาน บานรอง 
ท่ีอยู หมู 03 ตำบลปอ อำเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QPC 55474 12409 พิกัดกริด UTM 47Q 655474 2212409 
พิกัดภูมิศาสตร 20.002156   100.486185 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 424 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 78 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 78 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 404 คน 
ชาย 114 คน หญิง 121 คน 
เด็กชาย 102 คน เด็กหญิง 67 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงราย ขอมลู ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานหนองเตา 

ชื่อบาน บานหนองเตา ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 57130204 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 04 ตำบลปอ อำเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QPC 48389 1456 พิกัดกริด UTM 47Q 648389 2201456 
พิกัดภูมิศาสตร 19.903764   100.4176 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 516 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก เมี่ยน ชนเผาอ่ืน  มง 

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 36 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 40 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 214 คน 
ชาย 58 คน หญิง 60 คน 
เด็กชาย 45 คน เด็กหญิง 51 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงราย ขอมลู ป 2559 
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บานทรายทอง 

ชื่อบาน บานทรายทอง ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 57130207 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 07 ตำบลปอ อำเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QPC 52038 7943 พิกัดกริด UTM 47Q 652038 2207943 
พิกัดภูมิศาสตร 19.962082   100.452983 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 455 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 256 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 260 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 1,420 คน 
ชาย 409 คน หญิง 405 คน 
เด็กชาย 274 คน เด็กหญิง 332 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงราย ขอมลู ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานหวยคุ 

ชื่อบาน บานหวยค ุ ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 57130208 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 08 ตำบลปอ อำเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QPC 51394 1099 พิกัดกริด UTM 47Q 651394 2201099 
พิกัดภูมิศาสตร 19.900299   100.446261 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 805 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน  เมีย่น 

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 300 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 310 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 1,096 คน 
ชาย 384 คน หญิง 358 คน 
เด็กชาย 173 คน เด็กหญิง 181 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงราย ขอมลู ป 2559 
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บานหวยหาน 

ชื่อบาน บานหวยหาน ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 57130209 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 09 ตำบลปอ อำเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QPB 50834 99833 พิกัดกริด UTM 47Q 650834 2199833 
พิกัดภูมิศาสตร 19.888903   100.44081 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 613 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 334 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 334 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 1,126 คน 
ชาย 346 คน หญิง 283 คน 
เด็กชาย 187 คน เด็กหญิง 210 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงราย ขอมลู ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานรมโพธิ์เงิน 

ชื่อบาน บานรมโพธ์ิเงิน ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 57130211 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 11 ตำบลปอ อำเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QPB 55772 98057 พิกัดกริด UTM 47Q 655772 2198057 
พิกัดภูมิศาสตร 19.87247   100.487817 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 1,221 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 29 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 29 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 169 คน 
ชาย 61 คน หญิง 35 คน 
เด็กชาย 40 คน เด็กหญิง 33 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงราย ขอมลู ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานรมฟาหลวง 

ชื่อบาน บานรมฟาหลวง ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 57130212 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 12 ตำบลปอ อำเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QPB 55248 99343 พิกัดกริด UTM 47Q 655248 2199343 
พิกัดภูมิศาสตร 19.88414   100.482924 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 1,211 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 24 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 24 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 76 คน 
ชาย 24 คน หญิง 17 คน 
เด็กชาย 17 คน เด็กหญิง 18 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงราย ขอมลู ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานฟาไทยงาม 

ชื่อบาน บานฟาไทยงาม ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 57130213 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 13 ตำบลปอ อำเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QPC 55562 260 พิกัดกริด UTM 47Q 655562 2200260 
พิกัดภูมิศาสตร 19.892392   100.485998 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 1,254 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 20 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 23 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 110 คน 
ชาย 40 คน หญิง 44 คน 
เด็กชาย 15 คน เด็กหญิง 11 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงราย ขอมลู ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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หยอมบานหนอง 

ชื่อบาน หยอมบานหนอง ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 5713021401 สถานะบาน บานรอง 
ท่ีอยู หมู 14 ตำบลปอ อำเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QPC 57937 6116 พิกัดกริด UTM 47Q 657937 2206116 
พิกัดภูมิศาสตร 19.945104   100.509184 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 1,217 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 28 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 30 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 236 คน 
ชาย 79 คน หญิง 70 คน 
เด็กชาย 48 คน เด็กหญิง 39 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงราย ขอมลู ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานรมฟาผาหมน 

ชื่อบาน บานรมฟาผาหมน ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 57130215 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 15 ตำบลปอ อำเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QPC 56974 1971 พิกัดกริด UTM 47Q 656974 2201971 
พิกัดภูมิศาสตร 19.907732   100.499628 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 1,218 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 50 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 50 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 310 คน 
ชาย 87 คน หญิง 83 คน 
เด็กชาย 72 คน เด็กหญิง 68 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงราย ขอมลู ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานศิลาแดง 

ชื่อบาน บานศิลาแดง ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 57130216 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 16 ตำบลปอ อำเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QPC 55830 5554 พิกัดกริด UTM 47Q 655830 2205554 
พิกัดภูมิศาสตร 19.940198   100.48901 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 934 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 72 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 80 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 806 คน 
ชาย 288 คน หญิง 275 คน 
เด็กชาย 124 คน เด็กหญิง 119 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงราย ขอมลู ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานรมฟาทอง 

ชื่อบาน บานรมฟาทอง ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 57130218 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 18 ตำบลปอ อำเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QPB 51900 96900 พิกัดกริด UTM 47Q 651900 2196900 
พิกัดภูมิศาสตร 19.862323   100.45074 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 1,258 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 36 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 37 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 119 คน 
ชาย 47 คน หญิง 37 คน 
เด็กชาย 19 คน เด็กหญิง 16 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงราย ขอมลู ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานหวยกุก 

ชื่อบาน บานหวยกุก ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 57130220 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 20 ตำบลปอ อำเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QPC 58467 9876 พิกัดกริด UTM 47Q 658467 2209876 
พิกัดภูมิศาสตร 19.979021   100.514568 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 955 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 43 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 43 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 234 คน 
ชาย 62 คน หญิง 71 คน 
เด็กชาย 50 คน เด็กหญิง 51 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงราย ขอมลู ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานทุงคำ 

ชื่อบาน บานทุงคำ ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 57130302 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 02 ตำบลหลายงาว อำเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QPC 54304 21169 พิกัดกริด UTM 47Q 654304 2221169 
พิกัดภูมิศาสตร 20.081386   100.475749 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 405 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก พ้ืนเมือง ชนเผาอ่ืน  มง เมี่ยน 

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 5 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 5 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 19 คน 
ชาย 6 คน หญิง 5 คน 
เด็กชาย 8 คน เด็กหญิง ไมมีขอมลู 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงราย ขอมลู ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานหวยแลง 

ชื่อบาน บานหวยแลง ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 57130402 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 02 ตำบลทาขาม อำเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QPC 54953 14637 พิกัดกริด UTM 47Q 654953 2214637 
พิกัดภูมิศาสตร 20.022314   100.481393 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 409 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 183 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 183 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 1,711 คน 
ชาย 640 คน หญิง 651 คน 
เด็กชาย 208 คน เด็กหญิง 212 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงราย ขอมลู ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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หยอมบานปางหม ู

ชื่อบาน หยอมบานปางหม ู ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 5713040201 สถานะบาน บานรอง 
ท่ีอยู หมู 02 ตำบลทาขาม อำเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QPC 50616 14267 พิกัดกริด UTM 47Q 650616 2214267 
พิกัดภูมิศาสตร 20.019318   100.43991 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 833 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน ไมมีขอมลู จำนวนครอบครัว ไมมีขอมลู 
จำนวนประชากรท้ังหมด ไมมีขอมลู 
ชาย ไมมีขอมลู หญิง ไมมีขอมลู 
เด็กชาย ไมมีขอมลู เด็กหญิง ไมมีขอมลู 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงราย ขอมลู ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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หยอมบานหวยติว้ 

ชื่อบาน หยอมบานหวยติ้ว ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 5713040502 สถานะบาน บานรอง 
ท่ีอยู หมู 05 ตำบลทาขาม อำเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QPC 58013 17858 พิกัดกริด UTM 47Q 658013 2217858 
พิกัดภูมิศาสตร 20.051164   100.510919 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 391 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 104 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 104 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 784 คน 
ชาย 325 คน หญิง 341 คน 
เด็กชาย 59 คน เด็กหญิง 59 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงราย ขอมลู ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานพญาพิภักดิ์ 

ชื่อบาน บานพญาพิภักดิ ์ ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 57140313 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 13 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QPB 40531 97906 พิกัดกริด UTM 47Q 640531 2197906 
พิกัดภูมิศาสตร 19.872263   100.342266 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 1,061 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 98 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 100 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 587 คน 
ชาย 200 คน หญิง 202 คน 
เด็กชาย 109 คน เด็กหญิง 76 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงราย ขอมลู ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานมังเกาหลัง 

ชื่อบาน บานมังเกาหลัง ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 57150109 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 09 ตำบลเทอดไทย อำเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QNC 54928 49036 พิกัดกริด UTM 47Q 554928 2249036 
พิกัดภูมิศาสตร 20.338574   99.526232 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 757 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน  กลุมชาติจีนฮอ ไทใหญ อาขา 

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 83 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 96 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 629 คน 
ชาย 236 คน หญิง 168 คน 
เด็กชาย 128 คน เด็กหญิง 97 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงราย ขอมลู ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานมงแปดหลงั 

ชื่อบาน บานมงแปดหลัง ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 57150112 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 12 ตำบลเทอดไทย อำเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QNC 50626 53281 พิกัดกริด UTM 47Q 550626 2253281 
พิกัดภูมิศาสตร 20.377052   99.485137 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 1,015 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน  อาขา 

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 46 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 51 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 244 คน 
ชาย 71 คน หญิง 48 คน 
เด็กชาย 58 คน เด็กหญิง 67 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงราย ขอมลู ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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หยอมบานเวียงค้ำฟา 

ชื่อบาน หยอมบานเวียงค้ำฟา ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 5717020901 สถานะบาน บานรอง 
ท่ีอยู หมู 09 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QPC 6395 18038 พิกัดกริด UTM 47Q 606395 2218038 
พิกัดภูมิศาสตร 20.056327   100.017436 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 411 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก อาขา ชนเผาอ่ืน  มง 

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน ไมมีขอมลู จำนวนครอบครัว ไมมีขอมลู 
จำนวนประชากรท้ังหมด ไมมีขอมลู 
ชาย ไมมีขอมลู หญิง ไมมีขอมลู 
เด็กชาย ไมมีขอมลู เด็กหญิง ไมมีขอมลู 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงราย ขอมลู ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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แผนที่และรายละเอียดหมูบานชนเผามง 
 
 

 

 
 

จังหวัดแมฮองสอน 
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ตารางท่ี 24 แสดงขอมูลจำนวนประชากรหมูบานชนเผามง รายอำเภอ จังหวัดแมฮองสอน 

ลำดับ 
รหัส

อำเภอ 
อำเภอ 

จำนวน ประชากร 
รวม 

บาน 
หลังคา
เรือน 

ครอบครัว ชาย หญิง เด็กชาย เด็กหญิง 

1 5801 เมืองแมฮองสอน  3 316 316 436 378 150 137 1,102 
2 5802 ขุนยวม  3 90 90 198 181 132 124 635 
3 5803 ปาย  3 186 186 446 536 182 185 1,349 
4 5804 แมสะเรียง  1 - - 26 34 17 15 92 
5 5805 แมลานอย  1 70 70 208 201 72 74 555 
6 5807 ปางมะผา  1 25 11 31 32 16 18 97 

รวมทั้งหมด 12 687 673 1,345 1,362 569 553 3,830 

 
กราฟท่ี 8 แสดงจำนวนหมูบานชนเผามง รายอำเภอ จังหวัดแมฮองสอน 

 
 

ตารางท่ี 25 แสดงขอมูลหมูบานชนเผามง จังหวัดแมฮองสอน 

3 3 3 

1 1 1 

 -

 1

 1

 2

 2

 3

 3

 4

เมืองแมฮองสอน ขุนยวม ปาย แมสะเรียง แมลานอย ปางมะผา 

ลำดับ รหัสบาน ชื่อบาน ชื่อบาน 2 หมู ตำบล อำเภอ จังหวัด 

เผา 
ระดับความ

นาเชื่อถือชื่อบาน หลัก รอง 

1 58010211 บานไมโครเวฟ  11 หวยโปง เมือง แมฮองสอน มง  2 
2 58010504 บานนาปาแปก  4 หมอกจำ

แป 
เมือง แมฮองสอน มง กะ 

เหร่ียง  
ไท

ใหญ 

2 

3 58010505 บานหวยมะเขือสม  5 หมอกจำ
แป 

เมือง แมฮองสอน กะ 
เหร่ียง 

มง  
ไท

ใหญ 

2 

4 58020603 บานปางตอง  3 แมอูคอ ขุนยวม แมฮองสอน มง  2 
5 5802060301 หยอมบานปางตอง

ใต 
 3 แมอูคอ ขุนยวม แมฮองสอน มง  2 

6 58020606 บานแมอูคอ  6 แมอูคอ ขุนยวม แมฮองสอน มง  2 
7 58030603 บานหวยฮะมง บานหวยฮะ 3 เมืองแปง ปาย แมฮองสอน มง  2 
8 58030605 บานมงแกงหอม บานแกง

หอมมง 
5 เมืองแปง ปาย แมฮองสอน มง  2 

9 58030606 บานผาสำราญ บานหวยผัก
หา 

6 เมืองแปง ปาย แมฮองสอน มง  2 
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ตารางท่ี 25 แสดงขอมูลหมูบานชนเผามง จังหวัดแมฮองสอน (ตอ) 

 
ตารางท่ี 26 แสดงขอมูลพิกัดทางภูมิสารสนเทศหมูบานชนเผามง จังหวัดแมฮองสอน 

รหัสบาน ชื่อบาน 
ความ
สูง 

ขอมูลพิกัด ระดับความ
นาเชื่อถือพกิัด MGRS UTM ภูมิศาสตร 

58010211 บานไมโครเวฟ 1,323 LB9842312427 47Q 398423 2112427 19.102303 98.034346 3 
58010504 บานนาปาแปก 985 LB8765460060 47Q 387654 2160060 19.532136 97.929177 3 
58010505 บานหวยมะเขือสม 1,080 LB8685957693 47Q 386859 2157693 19.510705 97.921745 3 
58020603 บานปางตอง 1,038 MA0135583885 47Q 401355 2083885 18.844525 98.063654 3 
5802060301 หยอมบานปางตอง

ใต 
1,012 MA0003584229 47Q 400035 2084229 18.84757 98.051108 3 

58020606 บานแมอูคอ 1,255 MA0293985300 47Q 402939 2085300 18.857387 98.078618 3 
58030603 บานหวยฮะมง 1,024 MB1366723538 47Q 413667 2123538 19.203409 98.178752 3 
58030605 บานมงแกงหอม 968 MB1596321649 47Q 415963 2121649 19.18644 98.20068 4 
58030606 บานผาสำราญ 435 MB2971325844 47Q 429713 2125844 19.22487 98.33129 4 
5804040405 หยอมบานปาจี้บัว

ตอง 
1,041 MA0134008546 47Q 401340 2008546 18.163689 98.067206 3 

58050407 บานหวยผ้ึงใหม 1,095 MA0470258620 47Q 404702 2058620 18.616366 98.096635 3 
5807010304 หยอมบานแมลาง

จันทร 
600 MB2052358826 47Q 420523 2158826 19.522571 98.242495 2 

 

ลำดับ รหัสบาน ชื่อบาน ชื่อบาน 2 หมู ตำบล อำเภอ จังหวัด 

เผา ระดับความ
นาเชื่อถือชื่อ

บาน 
หลัก รอง 

10 5804040405 บานปาจีบ้ัวตอง  4 แมเหาะ แมสะเรียง แมฮองสอน กะเหร่ียง มง  
พื้นเมือง 

2 

11 58050407 บานหวยผ้ึงใหม  7 แมโถ แมลานอย แมฮองสอน มง  2 
12 5807010304 หยอมบานแมลาง

จันทร 
 3 สบปอง ปางมะผา แมฮองสอน มง  2 
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บานไมโครเวฟ 

ชื่อบาน บานไมโครเวฟ ชื่ออ่ืน   
รหัสบาน 58010211 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 11 ตำบลหวยโปง อำเภอเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QLB 98423 12427 พิกัดกริด UTM 47Q 398423 2112427 
พิกัดภูมิศาสตร 19.102303   98.034346 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 1,323 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 46 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 46 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 312 คน 
ชาย 106 คน หญิง 99 คน 
เด็กชาย 53 คน เด็กหญิง 54 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดแมฮองสอน ขอมลู ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานนาปาแปก 

ชื่อบาน บานนาปาแปก ชื่ออ่ืน   
รหัสบาน 58010504 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 04 ตำบลหมอกจำแป อำเภอเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QLB 87654 60060 พิกัดกริด UTM 47Q 387654 2160060 
พิกัดภูมิศาสตร 19.532136   97.929177 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 985 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน  กะเหรีย่ง ไทใหญ 

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 270 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 270 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 527 คน 
ชาย 205 คน หญิง 205 คน 
เด็กชาย 61 คน เด็กหญิง 55 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดแมฮองสอน ขอมลู ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานหวยมะเขือสม 

ชื่อบาน บานหวยมะเขือสม ชื่ออ่ืน   
รหัสบาน 58010505 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 05 ตำบลหมอกจำแป อำเภอเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QLB 86859 57693 พิกัดกริด UTM 47Q 386859 2157693 
พิกัดภูมิศาสตร 19.510705   97.921745 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 1,080 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก กะเหรี่ยง ชนเผาอ่ืน  มง ไทใหญ 

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน ไมมีขอมลู จำนวนครอบครัว ไมมีขอมลู 
จำนวนประชากรท้ังหมด 263 คน 
ชาย 125 คน หญิง 74 คน 
เด็กชาย 36 คน เด็กหญิง 28 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดแมฮองสอน ขอมลู ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานปางตอง 

ชื่อบาน บานปางตอง ชื่ออ่ืน   
รหัสบาน 58020603 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 03 ตำบลแมอูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแมฮองสอน 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMA 1355 83885 พิกัดกริด UTM 47Q 401355 2083885 
พิกัดภูมิศาสตร 18.844525   98.063654 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 1,038 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 37 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 37 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 292 คน 
ชาย 81 คน หญิง 81 คน 
เด็กชาย 67 คน เด็กหญิง 63 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดแมฮองสอน ขอมลู ป 2559 
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หยอมบานปางตองใต 

ชื่อบาน หยอมบานปางตองใต ชื่ออ่ืน   
รหัสบาน 5802060301 สถานะบาน บานรอง 
ท่ีอยู หมู 03 ตำบลแมอูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแมฮองสอน 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMA 35 84229 พิกัดกริด UTM 47Q 400035 2084229 
พิกัดภูมิศาสตร 18.84757   98.051108 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 1,012 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 19 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 19 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 39 คน 
ชาย 13 คน หญิง 14 คน 
เด็กชาย 5 คน เด็กหญิง 7 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดแมฮองสอน ขอมลู ป 2559 
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บานแมอูคอ 

ชื่อบาน บานแมอูคอ ชื่ออ่ืน   
รหัสบาน 58020606 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 06 ตำบลแมอูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแมฮองสอน 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMA 2939 85300 พิกัดกริด UTM 47Q 402939 2085300 
พิกัดภูมิศาสตร 18.857387   98.078618 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 1,255 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 34 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 34 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 304 คน 
ชาย 104 คน หญิง 86 คน 
เด็กชาย 60 คน เด็กหญิง 54 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดแมฮองสอน ขอมลู ป 2559 
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บานหวยฮะมง 

ชื่อบาน บานหวยฮะมง ชื่ออ่ืน  บานหวยฮะ 
รหัสบาน 58030603 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 03 ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMB 13667 23538 พิกัดกริด UTM 47Q 413667 2123538 
พิกัดภูมิศาสตร 19.203409   98.178752 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 1,024 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 35 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 35 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 320 คน 
ชาย 110 คน หญิง 125 คน 
เด็กชาย 40 คน เด็กหญิง 45 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดแมฮองสอน ขอมลู ป 2559 
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บานมงแกงหอม 

ชื่อบาน บานมงแกงหอม ชื่ออ่ืน  บานแกงหอมมง 
รหัสบาน 58030605 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 05 ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMB 15963 21649 พิกัดกริด UTM 47Q 415963 2121649 
พิกัดภูมิศาสตร 19.18644   98.20068 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 968 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 79 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 79 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 587 คน 
ชาย 230 คน หญิง 255 คน 
เด็กชาย 60 คน เด็กหญิง 42 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดแมฮองสอน ขอมลู ป 2559 
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บานผาสำราญ 

ชื่อบาน บานผาสำราญ ชื่ออ่ืน  บานหวยผักหา 
รหัสบาน 58030606 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 06 ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMB 29713 25844 พิกัดกริด UTM 47Q 429713 2125844 
พิกัดภูมิศาสตร 19.22487   98.33129 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 435 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 72 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 72 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 442 คน 
ชาย 106 คน หญิง 156 คน 
เด็กชาย 82 คน เด็กหญิง 98 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดแมฮองสอน ขอมลู ป 2559 
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หยอมบานปาจี้บัวตอง 

ชื่อบาน หยอมบานปาจี้บัวตอง ชื่ออ่ืน   
รหัสบาน 5804040405 สถานะบาน บานรอง 
ท่ีอยู หมู 04 ตำบลแมเหาะ อำเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMA 1340 8546 พิกัดกริด UTM 47Q 401340 2008546 
พิกัดภูมิศาสตร 18.163689   98.067206 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 1,041 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก กะเหรี่ยง ชนเผาอ่ืน  มง พ้ืนเมือง 

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน ไมมีขอมลู จำนวนครอบครัว ไมมีขอมลู 
จำนวนประชากรท้ังหมด 92 คน 
ชาย 26 คน หญิง 34 คน 
เด็กชาย 17 คน เด็กหญิง 15 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดแมฮองสอน ขอมลู ป 2559 
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บานหวยผ้ึงใหม 

ชื่อบาน บานหวยผึ้งใหม ชื่ออ่ืน   
รหัสบาน 58050407 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 07 ตำบลแมโถ อำเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMA 4702 58620 พิกัดกริด UTM 47Q 404702 2058620 
พิกัดภูมิศาสตร 18.616366   98.096635 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 1,095 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 70 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 70 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 555 คน 
ชาย 208 คน หญิง 201 คน 
เด็กชาย 72 คน เด็กหญิง 74 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดแมฮองสอน ขอมลู ป 2559 
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หยอมบานแมลางจันทร 

ชื่อบาน หยอมบานแมลางจันทร ชื่ออ่ืน   
รหัสบาน 5807010304 สถานะบาน บานรอง 
ท่ีอยู หมู 03 ตำบลสบปอง อำเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMB 20523 58826 พิกัดกริด UTM 47Q 420523 2158826 
พิกัดภูมิศาสตร 19.522571   98.242495 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 600 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 25 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 11 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 97 คน 
ชาย 31 คน หญิง 32 คน 
เด็กชาย 16 คน เด็กหญิง 18 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดแมฮองสอน ขอมลู ป 2559 
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แผนที่และรายละเอียดหมูบานชนเผามง 
 
 

 

 
 

จังหวัดกำแพงเพชร 
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ตารางท่ี 27 แสดงขอมูลจำนวนประชากรหมูบานชนเผามง รายอำเภอ จังหวัดกำแพงเพชร 

ลำดับ 
รหัส

อำเภอ 
อำเภอ 

จำนวน ประชากร 
รวม 

บาน หลังคาเรือน ครอบครัว ชาย หญิง เด็กชาย เด็กหญิง 
1 6203 คลองลาน 3 355  1,146  1,096  1,130  825  748  3,799  
2 6209 ปางศิลาทอง 1 75  120  201  220  25  35  481  
3 6211 โกสัมพีนคร 2 73  87  164  150  82  43  439  

รวมทั้งหมด 6  503  1,353  1,461  1,500  932  826  4,719  

 

กราฟท่ี 9 แสดงจำนวนหมูบานชนเผามง รายอำเภอ จังหวัดกำแพงเพชร 

 
 
ตารางท่ี 28 แสดงขอมูลหมูบานชนเผามง จังหวัดกำแพงเพชร 

 
ตารางท่ี 29 แสดงขอมูลพิกัดทางภูมิสารสนเทศหมูบานชนเผามง จังหวัดกำแพงเพชร 

รหัสบาน ชื่อบาน 
ความ
สูง 

ขอมูลพิกัด ระดับความ
นาเชื่อถือพกิัด MGRS UTM ภูมิศาสตร 

6203020801 หยอมบานใหมชุมนุมไทร 195 NU2573519749 47Q 525735 1819749 16.459228 99.241089 2 
62030209 บานไทรพัฒนา 194 NU2569219418 47Q 525692 1819418 16.456236 99.240684 3 
62030316 บานตลาดมง 138 NT3504583839 47Q 534670 1781794 16.116001 99.324232 4 
62090212 บานคลองมะนาว 130 NT4681474101 47Q 546814 1774101 16.046259 99.437646 3 
6211011001 หยอมบานปาหมาก 533 NU1209113849 47Q 512091 1813849 16.406001 99.113241 3 
6211011002 หยอมบานมงโละโคะ 415 NU1164716330 47Q 511647 1816330 16.428438 99.109101 4 

 

3

1

2

0

1

1

2

2

3

3

4

คลองลาน ปางศิลาทอง โกสัมพีนคร

ลำดับ รหัสบาน ชื่อบาน ชื่อบาน 2 หมู ตำบล อำเภอ จังหวัด 

เผา ระดับความ
นาเชื่อถือ
ชื่อบาน 

หลัก รอง 

1 6203020801 หยอมบานใหม
ชุมนุมไทร 

  
8 โปงน้ำรอน คลองลาน กำแพงเพชร มง  2 

2 62030209 บานไทรพัฒนา   9 โปงน้ำรอน คลองลาน กำแพงเพชร มง  2 
3 62030316 บานตลาดมง บานคลอง

ลานพัฒนา 
16 คลองลาน

พัฒนา 
คลองลาน กำแพงเพชร มง เมี่ยน 

ลีซู 
2 

4 62090212 บานคลองมะนาว   12 หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร มง  2 
5 6211011001 หยอมบานปาหมาก   10 โกสัมพ ี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร มง  2 
6 6211011002 หยอมบานมง

โละโคะ 
  

10 โกสัมพ ี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร มง  2 
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หยอมบานใหมชุมนมุไทร 

ชื่อบาน หยอมบานใหมชุมนุมไทร ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 6203020801 สถานะบาน บานรอง 
ท่ีอยู หมู 08 ตำบลโปงน้ำรอน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QNU 25735 19749 พิกัดกริด UTM 47Q 525735 1819749 
พิกัดภูมิศาสตร 16.459228   99.241089 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 195 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 95 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 156 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 600 คน 
ชาย 170 คน หญิง 181 คน 
เด็กชาย 132 คน เด็กหญิง 117 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดกำแพงเพชร ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานไทรพัฒนา 

ชื่อบาน บานไทรพัฒนา ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 62030209 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 09 ตำบลโปงน้ำรอน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QNU 25692 19418 พิกัดกริด UTM 47Q 525692 1819418 
พิกัดภูมิศาสตร 16.456236   99.240684 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 194 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 220 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 280 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 1,237 คน 
ชาย 288 คน หญิง 278 คน 
เด็กชาย 340 คน เด็กหญิง 331 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดกำแพงเพชร ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานตลาดมง 

ชื่อบาน บานตลาดมง ชื่ออ่ืน  บานคลองลานพัฒนา 

รหัสบาน 62030316 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 16 ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QNT 35045 83839 พิกัดกริด UTM 47Q 534670 1781794 
พิกัดภูมิศาสตร 16.116001   99.324232 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 138 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน  เมีย่น ลีซ ู

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 355 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 710 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 1,962 คน 
ชาย 638 คน หญิง 671 คน 
เด็กชาย 353 คน เด็กหญิง 300 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดกำแพงเพชร ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานคลองมะนาว 

ชื่อบาน บานคลองมะนาว ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 62090212 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 12 ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QNT 46814 74101 พิกัดกริด UTM 47Q 546814 1774101 
พิกัดภูมิศาสตร 16.046259   99.437646 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 130 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 75 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 120 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 481 คน 
ชาย 201 คน หญิง 220 คน 
เด็กชาย 25 คน เด็กหญิง 35 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดกำแพงเพชร ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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หยอมบานปาหมาก 

ชื่อบาน หยอมบานปาหมาก ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 6211011001 สถานะบาน บานรอง 
ท่ีอยู หมู 10 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QNU 12091 13849 พิกัดกริด UTM 47Q 512091 1813849 
พิกัดภูมิศาสตร 16.406001   99.113241 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 533 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 22 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 27 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 188 คน 
ชาย 76 คน หญิง 67 คน 
เด็กชาย 32 คน เด็กหญิง 13 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดกำแพงเพชร ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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หยอมบานมงโละโคะ 

ชื่อบาน หยอมบานมงโละโคะ ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 6211011002 สถานะบาน บานรอง 
ท่ีอยู หมู 10 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QNU 11647 16330 พิกัดกริด UTM 47Q 511647 1816330 
พิกัดภูมิศาสตร 16.428438   99.109101 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 415 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 51 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 60 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 251 คน 
ชาย 88 คน หญิง 83 คน 
เด็กชาย 50 คน เด็กหญิง 30 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดกำแพงเพชร ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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แผนที่และรายละเอียดหมูบานชนเผามง 
 
 

 

 
 

จังหวัดตาก 
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ตารางท่ี 30 แสดงขอมูลจำนวนประชากรหมูบานชนเผามง รายอำเภอ จังหวัดตาก 

ลำดับ 
รหัส

อำเภอ 
อำเภอ 

จำนวน ประชากร 
รวม 

บาน 
หลังคา
เรือน 

ครอบครัว ชาย หญิง เด็กชาย เด็กหญิง 

1 6301 เมืองตาก 3 477 571 665 563 265 296 2,840 
2 6302 บานตาก 1 201 217 525 556 320 306 2,126 
3 6304 แมระมาด 3 250 310 436 392 243 243 1,877 
4 6305 ทาสองยาง 4 5 5 2 2 0 1 19 
5 6306 แมสอด 10 1,051 2,062 3,031 3,903 506 561 11,124 
6 6307 พบพระ 23 4,416 7,235 9,927 11,487 6,347 6,117 45,552 
7 6308 อุมผาง 2 307 413 733 801 506 468 3,230 
8 6309 วังเจา 6 1,105 1,239 1,758 1,689 948 983 7,728 

รวมทั้งหมด 52 7,812 12,052 17,077 19,393 9,135 8,975 74,496 

 
กราฟท่ี 10 แสดงจำนวนหมูบานชนเผามง รายอำเภอ จังหวัดตาก 

 
 

ตารางท่ี 31 แสดงขอมูลหมูบานชนเผามง จังหวัดตาก 
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เมืองตาก บานตาก แมระมาด ทาสองยาง แมสอด พบพระ อุมผาง วังเจา

ลำ
ดับ 

รหัสบาน ชื่อบาน ชื่อบาน 2 หมู ตำบล อำเภอ จังหวัด 

เผา ระดับความ
นาเชื่อถือ
ชื่อบาน 

หลัก รอง 

1 63011105 บานหวยเหลือง  05 แมทอ เมืองตาก ตาก มง  2 
2 63011107 บานแมวใหม  07 แมทอ เมืองตาก ตาก มง  2 
3 63011113 บานตนมะมวง  13 แมทอ เมืองตาก ตาก มง  2 
4 63020705 บานมงใหมพัฒนา บานแมวขุนหวย

ตาก 
05 ทองฟา บานตาก ตาก มง พื้นเมือง 2 

5 63040301 บานขุนหวย
ขะเนจื้อ 

บานนุบอ 01 ขะเนจื้อ แมระมาด ตาก กะเหร่ียง มง 
พื้นเมือง 

2 

6 63040309 บานหวยแหง  09 ขะเนจื้อ แมระมาด ตาก กะเหร่ียง มง ไท
ใหญ 

2 

7 6304050404 หยอมบานกิว่สาม
ลอ 

 04 สามหมื่น แมระมาด ตาก มง  2 
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ตารางท่ี 31 แสดงขอมูลหมูบานชนเผามง จังหวัดตาก (ตอ) 

ลำ
ดับ 

รหัสบาน ชื่อบาน ชื่อบาน 2 หมู ตำบล อำเภอ จังหวัด 

เผา ระดับความ
นาเชื่อถือ
ชื่อบาน 

หลัก รอง 

8 63050101 บานทาสองยาง  01 ทาสองยาง ทาสองยาง ตาก กะเหร่ียง ไทล้ือ มง 
กลุมชาติ
จีนฮอ 

พื้นเมือง 

2 

9 63050102 บานแมต่ืน  02 ทาสองยาง ทาสองยาง ตาก กะเหร่ียง มง 
พื้นเมือง 

2 

10 6305010303 หยอมบานแมเหวย
ทะ 

 03 ทาสองยาง ทาสองยาง ตาก กะเหร่ียง มง 2 

11 6305060301 หยอมบานมอทะ  03 แมอุสุ ทาสองยาง ตาก กะเหร่ียง มง 2 
12 6306030503 หยอมบานปาง

ควาย 
 05 พะวอ แมสอด ตาก มง  2 

13 63060806 บานเจดียโคะ  06 มหาวัน แมสอด ตาก พื้นเมือง กะเหร่ียง 
มง 

2 

14 63060807 บานเจดียโคะใหม  07 มหาวัน แมสอด ตาก มง  2 
15 63060810 บานเจดียโคะเหนอื  10 มหาวัน แมสอด ตาก มง พื้นเมือง 2 
16 63060812 บานปางววั  12 มหาวัน แมสอด ตาก มง  2 
17 6306081201 หยอมบานววัแดง  12 มหาวัน แมสอด ตาก มง  2 
18 6306081202 หยอมบานขัวต๋ัว  12 มหาวัน แมสอด ตาก มง  2 
19 63060907 บานธงชัย บานธงชัยบน 07 ดานแมละ

เมา 
แมสอด ตาก มง  2 

20 6306090701 หยอมบาน
เคร่ืองบินตก 

 07 ดานแมละ
เมา 

แมสอด ตาก มง  2 

21 6306090702 หยอมบานธงชัย
ลาง 

หยอมบานธงชัย
ใหม 

07 ดานแมละ
เมา 

แมสอด ตาก มง  2 

22 63070213 บานทรัพยอนันต  13 ชองแคบ พบพระ ตาก ลีซู มง 
พื้นเมือง 

2 

23 63070214 บานใหมสามยอด
ดอย 

บานสามยอด
ดอย 

14 ชองแคบ พบพระ ตาก มง  2 

24 63070301 บานอุมเปยม บานรมเกลา 4 01 คีรีราษฎร พบพระ ตาก มง  2 
25 6307030101 หยอมบานอุมเปยม

ใหม 
หยอมบานอุม
เปยมนอย 

01 คีรีราษฎร พบพระ ตาก มง  2 

26 63070302 บานแมวแมระเมา บานแมละเมา 02 คีรีราษฎร พบพระ ตาก มง  2 
27 63070303 บานปาหวาย  03 คีรีราษฎร พบพระ ตาก มง  2 
28 63070304 บานปาคา  04 คีรีราษฎร พบพระ ตาก มง  2 
29 63070305 บานรมเกลาสหมิตร  05 คีรีราษฎร พบพระ ตาก ลาหู มง เมี่ยน 

กลุมชาติ
จีนฮอ 

พื้นเมือง 

2 

30 63070306 บานปาคาใหม  06 คีรีราษฎร พบพระ ตาก มง  2 
31 63070307 บานปาคาเกา  07 คีรีราษฎร พบพระ ตาก มง  2 
32 63070308 บานชิบาโบ  08 คีรีราษฎร พบพระ ตาก มง  2 
33 63070309 บานใหมคีรีราษฎร  09 คีรีราษฎร พบพระ ตาก มง  2 
34 63070310 บานใหมยอดคีรี  10 คีรีราษฎร พบพระ ตาก มง  2 
35 63070311 บานใหมดินแดง  11 คีรีราษฎร พบพระ ตาก มง  2 
36 63070312 บานหวยไผ  12 คีรีราษฎร พบพระ ตาก มง  2 
37 63070407 บานทรัพยเจริญ  07 วาเลย พบพระ ตาก มง  2 
38 63070501 บานคีรีนอย  01 รวมไทย

พัฒนา 
พบพระ ตาก มง  2 
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ตารางท่ี 31 แสดงขอมูลหมูบานชนเผามง จังหวัดตาก (ตอ) 

 
ตารางท่ี 32 แสดงขอมูลพิกัดทางภูมิสารสนเทศหมูบานชนเผามง จังหวัดตาก 

รหัสบาน ชื่อบาน 
ความ
สูง 

ขอมูลพิกัด ระดับความ
นาเชื่อถือพกิัด MGRS UTM ภูมิศาสตร 

63011105 บานหวยเหลือง 840 NU0186936644 47Q 501869 1836644 16.612095   99.017523 3 
63011107 บานแมวใหม 894 MU9366553040 47Q 493665 1853040 16.760304   98.940559 3 
63011113 บานตนมะมวง 927 MU9589448716 47Q 495827 1848718 16.721239   98.960853 3 
63020705 บานมงใหมพัฒนา 784 MU8303989036 47Q 483039 1889036 17.085640   98.840584 3 
63040301 บานขุนหวยขะเนจื้อ 601 MU4517791372 47Q 445177 1891372 17.106164   98.484670 3 
63040309 บานหวยแหง 265 MU3833891063 47Q 438338 1891063 17.103198   98.420399 3 
6304050404 หยอมบานกิว่สามลอ 944 MU8200590766 47Q 482005 1890766 17.101271   98.830852 3 
63050101 บานทาสองยาง 98 LV8461242376 47Q 384612 1942376 17.564870   97.912711 3 
63050102 บานแมต่ืน 120 LV8293647456 47Q 382936 1947456 17.610693   97.896641 3 
6305010303 หยอมบานแมเหวยทะ 104 LV7089759864 47Q 370897 1959864 17.722156   97.782434 3 
6305060301 หยอมบานมอทะ 156 MV1256914318 47Q 412569 1914318 17.312548   98.177261 3 
6306030503 หยอมบานปางควาย 636 MU7707267388 47Q 477072 1867388 16.889901   98.784724 4 
63060806 บานเจดียโคะ 596 MU6790230666 47Q 467902 1830666 16.557842   98.699147 4 
63060807 บานเจดียโคะใหม 599 MU6790829812 47Q 467908 1829812 16.550118   98.699213 4 
63060810 บานเจดียโคะเหนอื 602 MU6844829730 47Q 468448 1829730 16.549385   98.704276 4 
63060812 บานปางววั 772 MU7427038150 47Q 474270 1838150 16.625570   98.758749 4 
6306081201 หยอมบานววัแดง 762 MU7274341234 47Q 472743 1841234 16.653432   98.744395 4 
6306081202 หยอมบานขัวต๋ัว 756 MU7296840590 47Q 472968 1840590 16.647613   98.746513 4 
63060907 บานธงชัย 933 MU8890339863 47Q 488903 1839863 16.641169   98.895943 3 
6306090701 หยอมบานเคร่ืองบินตก 570 MU9393436780 47Q 493934 1836780 16.613318   98.943127 3 
6306090702 หยอมบานธงชัยลาง 431 MU9067141715 47Q 490671 1841715 16.657919   98.912514 3 
63070213 บานทรัพยอนันต 599 MU7262917742 47Q 472629 1817742 16.441066   98.743607 2 

ลำ
ดับ 

รหัสบาน ชื่อบาน ชื่อบาน 2 หมู ตำบล อำเภอ จังหวัด 

เผา ระดับความ
นาเชื่อถือ
ชื่อบาน 

หลัก รอง 

39 63070505 บานเการวมไทย  05 รวมไทย
พัฒนา 

พบพระ ตาก มง  2 

40 63070507 บานหวยน้ำเย็น  07 รวมไทย
พัฒนา 

พบพระ ตาก มง  2 

41 63070508 บานเจริญมิตร  08 รวมไทย
พัฒนา 

พบพระ ตาก มง  2 

42 63070509 บานรวมไทย
สามัคคี 

 09 รวมไทย
พัฒนา 

พบพระ ตาก มง  2 

43 63070510 บานรวมไทยพัฒนา
1 

 10 รวมไทย
พัฒนา 

พบพระ ตาก มง  2 

44 63070511 บานเสริมสุข  11 รวมไทย
พัฒนา 

พบพระ ตาก มง  2 

45 63080304 บานแมกลองใหญ  04 โมโกร อุมผาง ตาก มง  2 
46 63080306 บานแมกลองนอย  06 โมโกร อุมผาง ตาก มง  2 
47 63090106 บานผาผ้ึง  06 เชียงทอง วังเจา ตาก มง  2 
48 63090111 บานศรีคีรีรักษ บานปางสังกะสี 11 เชียงทอง วังเจา ตาก มง  2 
49 6309020401 หยอมบานวังทอง  04 นาโบสถ วังเจา ตาก มง  2 
50 63090205 บานวังตำลึง  05 นาโบสถ วังเจา ตาก มง  2 
51 63090207 บานทาทองแดง  07 นาโบสถ วังเจา ตาก มง  2 
52 63090208 บานวังน้ำเย็น  08 นาโบสถ วังเจา ตาก มง พื้นเมือง 2 
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ตารางท่ี 32 แสดงขอมูลพิกัดทางภูมิสารสนเทศหมูบานชนเผามง จังหวัดตาก (ตอ) 

รหัสบาน ชื่อบาน 
ความ
สูง 

ขอมูลพิกัด ระดับความ
นาเชื่อถือพกิัด MGRS UTM ภูมิศาสตร 

63070214 บานใหมสามยอดดอย 732 MU7498328948 47Q 474983 1828948 16.542392   98.765531 2 
63070301 บานอุมเปยม 1,144 NU0048315876 47Q 500483 1815876 16.424354   99.004524 4 
6307030101 หยอมบานอุมเปยมใหม 1,090 NU0052714596 47Q 500527 1814596 16.412783   99.004944 4 
63070302 บานแมวแมระเมา 997 MU9536324442 47Q 495363 1824442 16.501786   98.956550 3 
63070303 บานปาหวาย 866 MU8029031775 47Q 480290 1831775 16.567999   98.815249 3 
63070304 บานปาคา 816 MU7878322610 47Q 478783 1822610 16.485135   98.801208 3 
63070305 บานรมเกลาสหมิตร 845 MU8291121680 47Q 482911 1821680 16.476761   98.839892 3 
63070306 บานปาคาใหม 849 MU8243329276 47Q 482433 1829276 16.545425   98.835356 3 
63070307 บานปาคาเกา 884 MU8513623306 47Q 485136 1823306 16.491475   98.860728 2 
63070308 บานชิบาโบ 834 MU7783425550 47Q 477834 1825550 16.511704   98.792288 3 
63070309 บานใหมคีรีราษฎร 806 MU7866622138 47Q 478666 1822138 16.480867   98.800116 3 
63070310 บานใหมยอดคีรี 833 MU8037923803 47Q 480379 1823803 16.495934   98.816152 3 
63070311 บานใหมดินแดง 832 MU7756925841 47Q 477569 1825841 16.514332   98.789802 3 
63070312 บานหวยไผ 912 MU8515123962 47Q 485151 1823962 16.497405   98.860864 2 
63070407 บานทรัพยเจริญ 475 MU7219812109 47Q 472198 1812109 16.390139   98.739637 2 
63070501 บานคีรีนอย 672 MU7490921382 47Q 474909 1821382 16.473997   98.764925 2 
63070505 บานเการวมไทย 550 MU7761012534 47Q 477610 1812534 16.394035   98.790313 2 
63070507 บานหวยน้ำเย็น 652 MU7787915809 47Q 477879 1815809 16.423650   98.792807 2 
63070508 บานเจริญมิตร 638 MU7614416175 47Q 476144 1816175 16.426938   98.776549 2 
63070509 บานรวมไทยสามัคคี 767 MU7795919375 47Q 477959 1819375 16.455887   98.793516 2 
63070510 บานรวมไทยพัฒนา1 665 MU7700716199 47Q 477007 1816199 16.427168   98.784633 2 
63070511 บานเสริมสุข 768 MU7802519196 47Q 478025 1819196 16.454266   98.794139 4 
63080304 บานแมกลองใหญ 1,040 NU0198301643 47Q 501983 1801643 16.295686   99.018562 3 
63080306 บานแมกลองนอย 1,015 NU0132507470 47Q 501325 1807470 16.348363   99.012406 3 
63090106 บานผาผ้ึง 523 NU0669931139 47Q 506699 1831139 16.562322   99.062791 3 
63090111 บานศรีคีรีรักษ 429 NU1356529499 47Q 513565 1829499 16.547467   99.127138 3 
6309020401 หยอมบานวังทอง 160 NU1646544189 47Q 516465 1844189 16.680244   99.154424 4 
63090205 บานวังตำลึง 144 NU1673545795 47Q 516735 1845795 16.694760   99.156968 3 
63090207 บานทาทองแดง 165 NU1572943072 47Q 515729 1843072 16.670154   99.147522 3 
63090208 บานวังน้ำเย็น 230 NU1101842354 47Q 511018 1842354 16.663688   99.103328 3 
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บานหวยเหลือง 

ชื่อบาน บานหวยเหลือง ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 63011105 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 05 ตำบลแมทอ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QNU 1869 36644 พิกัดกริด UTM 47Q 501869 1836644 
พิกัดภูมิศาสตร 16.612095   99.017523 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 840 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 166 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 190 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 583 คน 
ชาย 263 คน หญิง 219 คน 
เด็กชาย 45 คน เด็กหญิง 56 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดตาก ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานแมวใหม 

ชื่อบาน บานแมวใหม ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 63011107 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 07 ตำบลแมทอ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMU 93665 53040 พิกัดกริด UTM 47Q 493665 1853040 
พิกัดภูมิศาสตร 16.760304   98.940559 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 894 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 236 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 296 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 867 คน 
ชาย 298 คน หญิง 244 คน 
เด็กชาย 150 คน เด็กหญิง 175 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดตาก ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานตนมะมวง 

ชื่อบาน บานตนมะมวง ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 63011113 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 13 ตำบลแมทอ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMU 95894 48716 พิกัดกริด UTM 47Q 495827 1848718 
พิกัดภูมิศาสตร 16.721239   98.960853 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 927 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 75 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 85 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 339 คน 
ชาย 104 คน หญิง 100 คน 
เด็กชาย 70 คน เด็กหญิง 65 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดตาก ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานมงใหมพัฒนา 

ชื่อบาน บานมงใหมพัฒนา ชื่ออ่ืน  บานแมวขุนหวยตาก 

รหัสบาน 63020705 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 05 ตำบลทองฟา อำเภอบานตาก จังหวัดตาก 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMU 83039 89036 พิกัดกริด UTM 47Q 483039 1889036 
พิกัดภูมิศาสตร 17.08564   98.840584 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 784 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน  พ้ืนเมอืง 

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 201 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 217 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 1,707 คน 
ชาย 525 คน หญิง 556 คน 
เด็กชาย 320 คน เด็กหญิง 306 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดตาก ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานขุนหวยขะเนจื้อ 

ชื่อบาน บานขุนหวยขะเนจื้อ ชื่ออ่ืน  บานนุบอ 

รหัสบาน 63040301 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 01 ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแมระมาด จังหวัดตาก 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMU 45177 91372 พิกัดกริด UTM 47Q 445177 1891372 
พิกัดภูมิศาสตร 17.106164   98.48467 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 601 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก กะเหรี่ยง ชนเผาอ่ืน  มง พ้ืนเมือง 

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 60 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 78 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 240 คน 
ชาย 70 คน หญิง 74 คน 
เด็กชาย 46 คน เด็กหญิง 50 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดตาก ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานหวยแหง 

ชื่อบาน บานหวยแหง ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 63040309 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 09 ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแมระมาด จังหวัดตาก 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMU 38338 91063 พิกัดกริด UTM 47Q 438338 1891063 
พิกัดภูมิศาสตร 17.103198   98.420399 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 265 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก กะเหรี่ยง ชนเผาอ่ืน  มง ไทใหญ 

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 115 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 118 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 500 คน 
ชาย 183 คน หญิง 158 คน 
เด็กชาย 87 คน เด็กหญิง 72 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดตาก ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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หยอมบานกิ่วสามลอ 

ชื่อบาน หยอมบานก่ิวสามลอ ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 6304050404 สถานะบาน บานรอง 
ท่ีอยู หมู 04 ตำบลสามหมื่น อำเภอแมระมาด จังหวัดตาก 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMU 82005 90766 พิกัดกริด UTM 47Q 482005 1890766 
พิกัดภูมิศาสตร 17.101271   98.830852 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 944 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 75 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 114 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 574 คน 
ชาย 183 คน หญิง 160 คน 
เด็กชาย 110 คน เด็กหญิง 121 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดตาก ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานทาสองยาง 

ชื่อบาน บานทาสองยาง ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 63050101 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 01 ตำบลทาสองยาง อำเภอทาสองยาง จังหวัดตาก 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QLV 84612 42376 พิกัดกริด UTM 47Q 384612 1942376 
พิกัดภูมิศาสตร 17.56487   97.912711 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 98 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก กะเหรี่ยง ชนเผาอ่ืน  ไทลื้อ มง กลุมชาติจีนฮอ พ้ืนเมือง 

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 1 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 1 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 1 คน 
ชาย ไมมีขอมลู หญิง 1 คน 
เด็กชาย ไมมีขอมลู เด็กหญิง ไมมีขอมลู 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดตาก ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานแมตื่น 

ชื่อบาน บานแมตื่น ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 63050102 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 02 ตำบลทาสองยาง อำเภอทาสองยาง จังหวัดตาก 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QLV 82936 47456 พิกัดกริด UTM 47Q 382936 1947456 
พิกัดภูมิศาสตร 17.610693   97.896641 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 120 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก กะเหรี่ยง ชนเผาอ่ืน  มง พ้ืนเมือง 

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 1 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 1 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 1 คน 
ชาย 1 คน หญิง ไมมีขอมลู 
เด็กชาย ไมมีขอมลู เด็กหญิง ไมมีขอมลู 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดตาก ขอมูล ป 2559 
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หยอมบานแมเหวยทะ 

ชื่อบาน หยอมบานแมเหวยทะ ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 6305010303 สถานะบาน บานรอง 
ท่ีอยู หมู 03 ตำบลทาสองยาง อำเภอทาสองยาง จังหวัดตาก 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QLV 70897 59864 พิกัดกริด UTM 47Q 370897 1959864 
พิกัดภูมิศาสตร 17.722156   97.782434 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 104 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก กะเหรี่ยง ชนเผาอ่ืน  มง 

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 2 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 2 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 2 คน 
ชาย 1 คน หญิง 1 คน 
เด็กชาย ไมมีขอมลู เด็กหญิง ไมมีขอมลู 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดตาก ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  



300 | ขอมูลภูมิสารสนเทศหมูบานชนเผามงในประเทศไทย : สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด 

 

หยอมบานมอทะ 

ชื่อบาน หยอมบานมอทะ ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 6305060301 สถานะบาน บานรอง 
ท่ีอยู หมู 03 ตำบลแมอุสุ อำเภอทาสองยาง จังหวัดตาก 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMV 12569 14318 พิกัดกริด UTM 47Q 412569 1914318 
พิกัดภูมิศาสตร 17.312548   98.177261 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 156 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก กะเหรี่ยง ชนเผาอ่ืน  มง 

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 1 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 1 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 1 คน 
ชาย ไมมีขอมลู หญิง ไมมีขอมลู 
เด็กชาย ไมมีขอมลู เด็กหญิง 1 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดตาก ขอมูล ป 2559 
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หยอมบานปางควาย 

ชื่อบาน หยอมบานปางควาย ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 6306030503 สถานะบาน บานรอง 
ท่ีอยู หมู 05 ตำบลพะวอ อำเภอแมสอด จังหวัดตาก 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMU 77072 67388 พิกัดกริด UTM 47Q 477072 1867388 
พิกัดภูมิศาสตร 16.889901   98.784724 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 636 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน ไมมีขอมลู จำนวนครอบครัว ไมมีขอมลู 
จำนวนประชากรท้ังหมด ไมมีขอมลู 
ชาย ไมมีขอมลู หญิง ไมมีขอมลู 
เด็กชาย ไมมีขอมลู เด็กหญิง ไมมีขอมลู 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดตาก ขอมูล ป 2559 
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บานเจดียโคะ 

ชื่อบาน บานเจดียโคะ ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 63060806 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 06 ตำบลมหาวัน อำเภอแมสอด จังหวัดตาก 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMU 67902 30666 พิกัดกริด UTM 47Q 467902 1830666 
พิกัดภูมิศาสตร 16.557842   98.699147 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 596 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก พ้ืนเมือง ชนเผาอ่ืน  กะเหรีย่ง มง 

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 17 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 31 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 154 คน 
ชาย 38 คน หญิง 86 คน 
เด็กชาย 13 คน เด็กหญิง 17 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดตาก ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานเจดียโคะใหม 

ชื่อบาน บานเจดียโคะใหม ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 63060807 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 07 ตำบลมหาวัน อำเภอแมสอด จังหวัดตาก 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMU 67908 29812 พิกัดกริด UTM 47Q 467908 1829812 
พิกัดภูมิศาสตร 16.550118   98.699213 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 599 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 313 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 565 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 2,816 คน 
ชาย 1,085 คน หญิง 1,413 คน 
เด็กชาย 162 คน เด็กหญิง 156 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดตาก ขอมูล ป 2559 
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บานเจดียโคะเหนือ 

ชื่อบาน บานเจดียโคะเหนือ ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 63060810 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 10 ตำบลมหาวัน อำเภอแมสอด จังหวัดตาก 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMU 68448 29730 พิกัดกริด UTM 47Q 468448 1829730 
พิกัดภูมิศาสตร 16.549385   98.704276 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 602 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน  พ้ืนเมอืง 

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 285 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 553 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 2,938 คน 
ชาย 1,231 คน หญิง 1,585 คน 
เด็กชาย 68 คน เด็กหญิง 54 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดตาก ขอมูล ป 2559 
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บานปางวัว 

ชื่อบาน บานปางวัว ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 63060812 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 12 ตำบลมหาวัน อำเภอแมสอด จังหวัดตาก 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMU 74270 38150 พิกัดกริด UTM 47Q 474270 1838150 
พิกัดภูมิศาสตร 16.62557   98.758749 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 772 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 99 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 326 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 363 คน 
ชาย 116 คน หญิง 143 คน 
เด็กชาย 42 คน เด็กหญิง 62 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดตาก ขอมูล ป 2559 
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หยอมบานวัวแดง 

ชื่อบาน หยอมบานวัวแดง ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 6306081201 สถานะบาน บานรอง 
ท่ีอยู หมู 12 ตำบลมหาวัน อำเภอแมสอด จังหวัดตาก 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMU 72743 41234 พิกัดกริด UTM 47Q 472743 1841234 
พิกัดภูมิศาสตร 16.653432   98.744395 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 762 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 62 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 185 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 227 คน 
ชาย 73 คน หญิง 89 คน 
เด็กชาย 27 คน เด็กหญิง 38 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดตาก ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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หยอมบานขัวตั๋ว 

ชื่อบาน หยอมบานขัวตั๋ว ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 6306081202 สถานะบาน บานรอง 
ท่ีอยู หมู 12 ตำบลมหาวัน อำเภอแมสอด จังหวัดตาก 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMU 72968 40590 พิกัดกริด UTM 47Q 472968 1840590 
พิกัดภูมิศาสตร 16.647613   98.746513 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 756 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 85 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 259 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 316 คน 
ชาย 102 คน หญิง 124 คน 
เด็กชาย 36 คน เด็กหญิง 54 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดตาก ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานธงชัย 

ชื่อบาน บานธงชัย ชื่ออ่ืน  บานธงชัยบน 

รหัสบาน บานหลัก63060907 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 07 ตำบลดานแมละเมา อำเภอแมสอด จังหวัดตาก 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMU 88903 39863 พิกัดกริด UTM 47Q 488903 1839863 
พิกัดภูมิศาสตร 16.641169   98.895943 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 933 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 86 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 87 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 743 คน 
ชาย 266 คน หญิง 347 คน 
เด็กชาย 63 คน เด็กหญิง 67 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดตาก ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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หยอมบานเคร่ืองบินตก 

ชื่อบาน หยอมบานเครื่องบินตก ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 6306090701 สถานะบาน บานรอง 
ท่ีอยู หมู 07 ตำบลดานแมละเมา อำเภอแมสอด จังหวัดตาก 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMU 93934 36780 พิกัดกริด UTM 47Q 493934 1836780 
พิกัดภูมิศาสตร 16.613318   98.943127 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 570 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 50 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว ไมมีขอมลู 
จำนวนประชากรท้ังหมด ไมมีขอมลู 
ชาย ไมมีขอมลู หญิง ไมมีขอมลู 
เด็กชาย ไมมีขอมลู เด็กหญิง ไมมีขอมลู 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดตาก ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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หยอมบานธงชัยลาง 

ชื่อบาน หยอมบานธงชัยลาง ชื่ออ่ืน  หยอมบานธงชัยใหม 

รหัสบาน 6306090702 สถานะบาน บานรอง 
ท่ีอยู หมู 07 ตำบลดานแมละเมา อำเภอแมสอด จังหวัดตาก 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMU 90671 41715 พิกัดกริด UTM 47Q 490671 1841715 
พิกัดภูมิศาสตร 16.657919   98.912514 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 431 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 54 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 56 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 444 คน 
ชาย 120 คน หญิง 116 คน 
เด็กชาย 95 คน เด็กหญิง 113 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดตาก ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานทรัพยอนันต 

ชื่อบาน บานทรัพยอนันต ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 63070213 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 13 ตำบลชองแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMU 72629 17742 พิกัดกริด UTM 47Q 472629 1817742 
พิกัดภูมิศาสตร 16.441066   98.743607 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 599 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน  มง พ้ืนเมือง 

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 68 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 104 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 277 คน 
ชาย 95 คน หญิง 79 คน 
เด็กชาย 50 คน เด็กหญิง 53 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดตาก ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานใหมสามยอดดอย 

ชื่อบาน บานใหมสามยอดดอย ชื่ออ่ืน  บานสามยอดดอย 

รหัสบาน 63070214 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 14 ตำบลชองแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMU 74983 28948 พิกัดกริด UTM 47Q 474983 1828948 
พิกัดภูมิศาสตร 16.542392   98.765531 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 732 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 192 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 384 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 1,003 คน 
ชาย 292 คน หญิง 337 คน 
เด็กชาย 192 คน เด็กหญิง 182 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดตาก ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานอุมเปยม 

ชื่อบาน บานอุมเปยม ชื่ออ่ืน  บานรมเกลา 4 

รหัสบาน 63070301 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 01 ตำบลคีรรีาษฎร อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QNU 483 15876 พิกัดกริด UTM 47Q 500483 1815876 
พิกัดภูมิศาสตร 16.424354   99.004524 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 1,144 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 390 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 405 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 2,189 คน 
ชาย 654 คน หญิง 648 คน 
เด็กชาย 458 คน เด็กหญิง 429 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดตาก ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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หยอมบานอุมเปยมใหม 

ชื่อบาน หยอมบานอุมเปยมใหม ชื่ออ่ืน  หยอมบานอุมเปยมนอย 

รหัสบาน 6307030101 สถานะบาน บานรอง 
ท่ีอยู หมู 01 ตำบลคีรรีาษฎร อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QNU 527 14596 พิกัดกริด UTM 47Q 500527 1814596 
พิกัดภูมิศาสตร 16.412783   99.004944 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 1,090 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน ไมมีขอมลู จำนวนครอบครัว ไมมีขอมลู 
จำนวนประชากรท้ังหมด ไมมีขอมลู 
ชาย ไมมีขอมลู หญิง ไมมีขอมลู 
เด็กชาย ไมมีขอมลู เด็กหญิง ไมมีขอมลู 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดตาก ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  



ขอมูลภูมิสารสนเทศหมูบานชนเผามงในประเทศไทย : สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด | 315 

 

บานแมวแมระเมา 

ชื่อบาน บานแมวแมระเมา ชื่ออ่ืน  บานแมละเมา 

รหัสบาน 63070302 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 02 ตำบลคีรรีาษฎร อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMU 95363 24442 พิกัดกริด UTM 47Q 495363 1824442 
พิกัดภูมิศาสตร 16.501786   98.95655 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 997 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 146 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 178 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 776 คน 
ชาย 204 คน หญิง 284 คน 
เด็กชาย 145 คน เด็กหญิง 143 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดตาก ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานปาหวาย 

ชื่อบาน บานปาหวาย ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 63070303 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 03 ตำบลคีรรีาษฎร อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMU 80290 31775 พิกัดกริด UTM 47Q 480290 1831775 
พิกัดภูมิศาสตร 16.567999   98.815249 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 866 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 126 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 206 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 1,036 คน 
ชาย 292 คน หญิง 324 คน 
เด็กชาย 223 คน เด็กหญิง 197 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดตาก ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานปาคา 

ชื่อบาน บานปาคา ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 63070304 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 04 ตำบลคีรรีาษฎร อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMU 78783 22610 พิกัดกริด UTM 47Q 478783 1822610 
พิกัดภูมิศาสตร 16.485135   98.801208 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 816 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 209 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 362 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 1,874 คน 
ชาย 554 คน หญิง 650 คน 
เด็กชาย 338 คน เด็กหญิง 332 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดตาก ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานรมเกลาสหมิตร 

ชื่อบาน บานรมเกลาสหมิตร ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 63070305 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 05 ตำบลคีรรีาษฎร อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMU 82911 21680 พิกัดกริด UTM 47Q 482911 1821680 
พิกัดภูมิศาสตร 16.476761   98.839892 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 845 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก ลาหู ชนเผาอ่ืน  มง เม่ียน กลุมชาติจนีฮอ พ้ืนเมือง 

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 250 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 250 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 1,410 คน 
ชาย 664 คน หญิง 589 คน 
เด็กชาย 41 คน เด็กหญิง 16 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดตาก ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานปาคาใหม 

ชื่อบาน บานปาคาใหม ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 63070306 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 06 ตำบลคีรรีาษฎร อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMU 82433 29276 พิกัดกริด UTM 47Q 482433 1829276 
พิกัดภูมิศาสตร 16.545425   98.835356 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 849 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 120 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 120 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 1,539 คน 
ชาย 516 คน หญิง 442 คน 
เด็กชาย 292 คน เด็กหญิง 289 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดตาก ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานปาคาเกา 

ชื่อบาน บานปาคาเกา ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 63070307 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 07 ตำบลคีรรีาษฎร อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMU 85136 23306 พิกัดกริด UTM 47Q 485136 1823306 
พิกัดภูมิศาสตร 16.491475   98.860728 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 884 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 120 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 188 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 1,107 คน 
ชาย 304 คน หญิง 385 คน 
เด็กชาย 211 คน เด็กหญิง 207 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดตาก ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานชิบาโบ 

ชื่อบาน บานชิบาโบ ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 63070308 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 08 ตำบลคีรรีาษฎร อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMU 77834 25550 พิกัดกริด UTM 47Q 477834 1825550 
พิกัดภูมิศาสตร 16.511704   98.792288 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 834 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 160 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 301 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 1,530 คน 
ชาย 438 คน หญิง 490 คน 
เด็กชาย 320 คน เด็กหญิง 282 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดตาก ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานใหมคีรีราษฎร 

ชื่อบาน บานใหมคีรีราษฎร ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 63070309 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 09 ตำบลคีรรีาษฎร อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMU 78666 22138 พิกัดกริด UTM 47Q 478666 1822138 
พิกัดภูมิศาสตร 16.480867   98.800116 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 806 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 258 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 379 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 1,965 คน 
ชาย 572 คน หญิง 698 คน 
เด็กชาย 356 คน เด็กหญิง 339 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดตาก ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานใหมยอดคีรี 

ชื่อบาน บานใหมยอดครี ี ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 63070310 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 10 ตำบลคีรรีาษฎร อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMU 80379 23803 พิกัดกริด UTM 47Q 480379 1823803 
พิกัดภูมิศาสตร 16.495934   98.816152 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 833 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน ไมมีขอมลู จำนวนครอบครัว 189 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 985 คน 
ชาย 284 คน หญิง 337 คน 
เด็กชาย 191 คน เด็กหญิง 173 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดตาก ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานใหมดินแดง 

ชื่อบาน บานใหมดินแดง ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 63070311 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 11 ตำบลคีรรีาษฎร อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMU 77569 25841 พิกัดกริด UTM 47Q 477569 1825841 
พิกัดภูมิศาสตร 16.514332   98.789802 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 832 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 110 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 189 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 985 คน 
ชาย 284 คน หญิง 337 คน 
เด็กชาย 191 คน เด็กหญิง 173 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดตาก ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานหวยไผ 

ชื่อบาน บานหวยไผ ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 63070312 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 12 ตำบลคีรรีาษฎร อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMU 85151 23962 พิกัดกริด UTM 47Q 485151 1823962 
พิกัดภูมิศาสตร 16.497405   98.860864 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 912 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 181 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 355 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 1,765 คน 
ชาย 507 คน หญิง 578 คน 
เด็กชาย 345 คน เด็กหญิง 335 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดตาก ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานทรัพยเจริญ 

ชื่อบาน บานทรัพยเจรญิ ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 63070407 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 07 ตำบลวาเลย อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMU 72198 12109 พิกัดกริด UTM 47Q 472198 1812109 
พิกัดภูมิศาสตร 16.390139   98.739637 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 475 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 378 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 703 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 3,142 คน 
ชาย 912 คน หญิง 1,144 คน 
เด็กชาย 546 คน เด็กหญิง 540 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดตาก ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานคีรีนอย 

ชื่อบาน บานคีรีนอย ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 63070501 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 01 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMU 74909 21382 พิกัดกริด UTM 47Q 474909 1821382 
พิกัดภูมิศาสตร 16.473997   98.764925 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 672 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 184 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 294 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 1,195 คน 
ชาย 314 คน หญิง 402 คน 
เด็กชาย 242 คน เด็กหญิง 237 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดตาก ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานเการวมไทย 

ชื่อบาน บานเการวมไทย ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 63070505 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 05 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMU 77610 12534 พิกัดกริด UTM 47Q 477610 1812534 
พิกัดภูมิศาสตร 16.394035   98.790313 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 550 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 226 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 436 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 2,010 คน 
ชาย 583 คน หญิง 698 คน 
เด็กชาย 395 คน เด็กหญิง 334 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดตาก ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานหวยน้ำเย็น 

ชื่อบาน บานหวยน้ำเย็น ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 63070507 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 07 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMU 77879 15809 พิกัดกริด UTM 47Q 477879 1815809 
พิกัดภูมิศาสตร 16.42365   98.792807 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 652 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 204 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 362 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 1,736 คน 
ชาย 512 คน หญิง 585 คน 
เด็กชาย 312 คน เด็กหญิง 327 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดตาก ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานเจริญมิตร 

ชื่อบาน บานเจรญิมิตร ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 63070508 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 08 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMU 76144 16175 พิกัดกริด UTM 47Q 476144 1816175 
พิกัดภูมิศาสตร 16.426938   98.776549 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 638 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 200 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 332 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 1,343 คน 
ชาย 442 คน หญิง 495 คน 
เด็กชาย 216 คน เด็กหญิง 190 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดตาก ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานรวมไทยสามัคคี 

ชื่อบาน บานรวมไทยสามคัค ี ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 63070509 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 09 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMU 77959 19375 พิกัดกริด UTM 47Q 477959 1819375 
พิกัดภูมิศาสตร 16.455887   98.793516 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 767 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 245 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 431 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 1,742 คน 
ชาย 409 คน หญิง 528 คน 
เด็กชาย 387 คน เด็กหญิง 418 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดตาก ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานรวมไทยพัฒนา 1 

ชื่อบาน บานรวมไทยพัฒนา 1 ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 63070510 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 10 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMU 77007 16199 พิกัดกริด UTM 47Q 477007 1816199 
พิกัดภูมิศาสตร 16.427168   98.784633 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 665 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 251 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 443 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 1,994 คน 
ชาย 567 คน หญิง 706 คน 
เด็กชาย 346 คน เด็กหญิง 375 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดตาก ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานเสริมสุข 

ชื่อบาน บานเสรมิสุข ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 63070511 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 11 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QMU 78025 19196 พิกัดกริด UTM 47Q 478025 1819196 
พิกัดภูมิศาสตร 16.454266   98.794139 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 768 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 398 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 624 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 2,375 คน 
ชาย 528 คน หญิง 751 คน 
เด็กชาย 550 คน เด็กหญิง 546 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดตาก ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานแมกลองใหญ 

ชื่อบาน บานแมกลองใหญ ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 63080304 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 04 ตำบลโมโกร อำเภออุมผาง จังหวัดตาก 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QNU 1983 1643 พิกัดกริด UTM 47Q 501983 1801643 
พิกัดภูมิศาสตร 16.295686   99.018562 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 1,040 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 214 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 285 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 1,881 คน 
ชาย 542 คน หญิง 627 คน 
เด็กชาย 370 คน เด็กหญิง 342 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดตาก ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานแมกลองนอย 

ชื่อบาน บานแมกลองนอย ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 63080306 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 06 ตำบลโมโกร อำเภออุมผาง จังหวัดตาก 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QNU 1325 7470 พิกัดกริด UTM 47Q 501325 1807470 
พิกัดภูมิศาสตร 16.348363   99.012406 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 1,015 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 93 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 128 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 627 คน 
ชาย 191 คน หญิง 174 คน 
เด็กชาย 136 คน เด็กหญิง 126 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดตาก ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานผาผ้ึง 

ชื่อบาน บานผาผึ้ง ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 63090106 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 06 ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจา จังหวัดตาก 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QNU 6699 31139 พิกัดกริด UTM 47Q 506699 1831139 
พิกัดภูมิศาสตร 16.562322   99.062791 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 523 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 382 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 510 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 2,054 คน 
ชาย 705 คน หญิง 624 คน 
เด็กชาย 325 คน เด็กหญิง 400 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดตาก ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานศรีคีรีรักษ 

ชื่อบาน บานศรีคีรรีักษ ชื่ออ่ืน  บานปางสังกะส ี

รหัสบาน 63090111 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 11 ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจา จังหวัดตาก 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QNU 13565 29499 พิกัดกริด UTM 47Q 513565 1829499 
พิกัดภูมิศาสตร 16.547467   99.127138 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 429 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 145 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 220 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 961 คน 
ชาย 331 คน หญิง 340 คน 
เด็กชาย 150 คน เด็กหญิง 140 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดตาก ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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หยอมบานวังทอง 

ชื่อบาน หยอมบานวังทอง ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 6309020401 สถานะบาน บานรอง 
ท่ีอยู หมู 04 ตำบลนาโบสถ อำเภอวังเจา จังหวัดตาก 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QNU 16465 44189 พิกัดกริด UTM 47Q 516465 1844189 
พิกัดภูมิศาสตร 16.680244   99.154424 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 160 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 169 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 202 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 1,143 คน 
ชาย 422 คน หญิง 425 คน 
เด็กชาย 148 คน เด็กหญิง 148 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดตาก ขอมูล ป 2559 
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บานวังตำลึง 

ชื่อบาน บานวังตำลึง ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 63090205 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 05 ตำบลนาโบสถ อำเภอวังเจา จังหวัดตาก 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QNU 16735 45795 พิกัดกริด UTM 47Q 516735 1845795 
พิกัดภูมิศาสตร 16.69476   99.156968 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 144 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน ไมมีขอมลู จำนวนครอบครัว ไมมีขอมลู 
จำนวนประชากรท้ังหมด ไมมีขอมลู 
ชาย ไมมีขอมลู หญิง ไมมีขอมลู 
เด็กชาย ไมมีขอมลู เด็กหญิง ไมมีขอมลู 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดตาก ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานทาทองแดง 

ชื่อบาน บานทาทองแดง ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 63090207 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 07 ตำบลนาโบสถ อำเภอวังเจา จังหวัดตาก 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QNU 15729 43072 พิกัดกริด UTM 47Q 515729 1843072 
พิกัดภูมิศาสตร 16.670154   99.147522 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 165 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 28 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 37 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 220 คน 
ชาย 40 คน หญิง 30 คน 
เด็กชาย 85 คน เด็กหญิง 65 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดตาก ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานวังน้ำเย็น 

ชื่อบาน บานวังน้ำเย็น ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 63090208 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 08 ตำบลนาโบสถ อำเภอวังเจา จังหวัดตาก 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QNU 11018 42354 พิกัดกริด UTM 47Q 511018 1842354 
พิกัดภูมิศาสตร 16.663688   99.103328 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 230 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน  พ้ืนเมอืง 

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 381 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 270 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 1,000 คน 
ชาย 260 คน หญิง 270 คน 
เด็กชาย 240 คน เด็กหญิง 230 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดตาก ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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แผนที่และรายละเอียดหมูบานชนเผามง 
 
 

 

 
 

จังหวัดสโุขทัย 
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ตารางท่ี 33 แสดงขอมูลจำนวนประชากรหมูบานชนเผามง รายอำเภอ จังหวัดสุโขทัย 

ลำดับ 
รหัส

อำเภอ 
อำเภอ 

จำนวน ประชากร 
รวม 

บาน 
หลังคา
เรือน 

ครอบครัว ชาย หญิง เด็กชาย เด็กหญิง 

1 6405 ศรีสัชนาลัย 3 141 189 274 272 116 121 783 
รวมทั้งหมด 3 141 189 274 272 116 121 783 

 

ตารางท่ี 34 แสดงขอมูลหมูบานชนเผามง จังหวัดสุโขทัย 

 
ตารางท่ี 35 แสดงขอมูลพิกัดทางภูมิสารสนเทศหมูบานชนเผามง จังหวัดสุโขทัย 

รหัสบาน ชื่อบาน ความสูง 
ขอมูลพิกัด ระดับความ

นาเชื่อถือพกิัด MGRS UTM ภูมิศาสตร 
64050310 บานสะพานยาว 112 NV6601448129 47Q 566014 1948129 17.618875 99.622249 3 
6405031002 หยอมบานหวยอัน 136 NV6380245817 47Q 563802 1945817 17.598046 99.60133 2 
64051008 บานแมทาแพ 126 NV5829336838 47Q 558293 1936838 17.517039 99.549165 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับ รหัสบาน ชื่อบาน ชื่อบาน 2 หมู ตำบล อำเภอ จังหวัด 

เผา ระดับความ
นาเชื่อถือ
ชื่อบาน 

หลัก รอง 

1 64050310 บานสะพานยาว  10 แมสำ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย มง  2 
2 6405031002 หยอมบานหวยอัน  10 แมสำ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย มง  2 
3 64051008 บานแมทาแพ  8 บานแกง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย มง  2 
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บานสะพานยาว 

ชื่อบาน บานสะพานยาว ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 64050310 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดสุโขทัย ขอมลู ป 2559 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QNV 58293 36838 พิกัดกริด UTM 47Q 558293 1936838 
พิกัดภูมิศาสตร 17.517039   99.549165 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 126 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 19 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 35 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 117 คน 
ชาย 45 คน หญิง 33 คน 
เด็กชาย 20 คน เด็กหญิง 19 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดสุโขทัย ขอมลู ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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หยอมบานหวยอัน 

ชื่อบาน หยอมบานหวยอัน ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 6405031002 สถานะบาน บานรอง 
ท่ีอยู ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดสุโขทัย ขอมลู ป 2559 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QNV 66014 48129 พิกัดกริด UTM 47Q 566014 1948129 
พิกัดภูมิศาสตร 17.618875   99.622249 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 112 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 15 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 23 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 107 คน 
ชาย 36 คน หญิง 32 คน 
เด็กชาย 20 คน เด็กหญิง 19 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดสุโขทัย ขอมลู ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานแมทาแพ 

ชื่อบาน บานแมทาแพ ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 64051008 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดสุโขทัย ขอมลู ป 2559 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QNV 63802 45817 พิกัดกริด UTM 47Q 563802 1945817 
พิกัดภูมิศาสตร 17.598046   99.60133 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 136 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 107 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 131 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 559 คน 
ชาย 193 คน หญิง 207 คน 
เด็กชาย 76 คน เด็กหญิง 83 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดสุโขทัย ขอมลู ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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แผนที่และรายละเอียดหมูบานชนเผามง 
 
 

 

 
 

จังหวัดพิษณุโลก 
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ตารางท่ี 36 แสดงขอมูลจำนวนประชากรหมูบานชนเผามง รายอำเภอ จังหวัดพิษณุโลก 

ลำดับ 
รหัส

อำเภอ 
อำเภอ 

จำนวน ประชากร 
รวม 

บาน 
หลังคา
เรือน 

ครอบครัว ชาย หญิง เด็กชาย เด็กหญิง 

1 6502 นครไทย 5 1,039 1,039 1,769 1,687 901 823 5,180 
2 6503 ชาติตระการ 5 1,060 1,060 1,760 1,461 756 973 4,950 

รวมทั้งหมด 10  2,099  2,099  3,529  3,148  1,657  1,796  10,130  

 

กราฟท่ี 11 แสดงจำนวนหมูบานชนเผามง รายอำเภอ จังหวัดพิษณุโลก 

 
 

ตารางท่ี 37 แสดงขอมูลหมูบานชนเผามง จังหวัดพิษณุโลก 

 
ตารางท่ี 38 แสดงขอมูลพิกัดทางภูมิสารสนเทศหมูบานชนเผามง จังหวัดพิษณุโลก 

รหัสบาน ชื่อบาน 
ความ
สูง 

ขอมูลพิกัด ระดับความ
นาเชื่อถือพกิัด MGRS UTM ภูมิศาสตร 

65020410 บานหินรองกลา 1,344 QU1571278563 47Q 715712 1878563 16.98095 101.02599 3 
65020415 บานหวยน้ำไซ 264 QU0583683285 47Q 705836 1883285 17.024513 100.933708 3 
65020416 บานหวยน้ำไซใต 239 QU0464482726 47Q 704644 1882726 17.019569 100.922463 3 
65020515 บานภูขัด 932 PV0582208925 47Q 705822 1908925 17.256152 100.935975 3 
65021106 บานหวยทรายเหนือ 743 QU1072165984 47Q 710721 1865984 16.86777 100.97795 3 
65030508 บานรมเกลา 921 QV0274446550 47Q 702744 1946550 17.596347 100.91057 3 

5 5

0

1

2

3

4

5

6

นครไทย ชาติตระการ

ลำดับ รหัสบาน ชื่อบาน ชื่อบาน 2 หมู ตำบล อำเภอ จังหวัด 

เผา ระดับความ
นาเชื่อถือ
ชื่อบาน 

หลัก รอง 

1 65020410 บานหินรองกลา บานรองกลา 10 เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก มง  2 
2 65020415 บานหวยน้ำไซ  15 เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก มง  2 
3 65020416 บานหวยน้ำไซใต  16 เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก มง  2 
4 65020515 บานภูขัด บานน้ำแจงพัฒนา 15 นาบัว นครไทย พิษณุโลก มง  2 
5 65021106 บานหวยทรายเหนือ  6 หวยเฮ้ีย นครไทย พิษณุโลก มง  2 
6 65030508 บานรมเกลา  8 บอภาค ชาติตระการ พิษณุโลก มง  2 
7 65030512 บานขุนน้ำคับ  12 บอภาค ชาติตระการ พิษณุโลก มง  2 
8 65030513 บานน้ำจวง บานน้ำจวงใต 13 บอภาค ชาติตระการ พิษณุโลก มง  2 
9 65030515 บานสงบสุข  15 บอภาค ชาติตระการ พิษณุโลก มง  2 
10 65030516 บานน้ำจวงใต  16 บอภาค ชาติตระการ พิษณุโลก มง  2 
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ตารางท่ี 38 แสดงขอมูลพิกัดทางภูมิสารสนเทศหมูบานชนเผามง จังหวัดพิษณุโลก (ตอ) 

รหัสบาน ชื่อบาน 
ความ
สูง 

ขอมูลพิกัด ระดับความ
นาเชื่อถือพกิัด MGRS UTM ภูมิศาสตร 

65030512 บานขุนน้ำคับ 457 PV8103123781 47Q 681031 1923781 17.392499 100.704108 3 
65030513 บานน้ำจวง 747 PV7792628925 47Q 677926 1928925 17.439224 100.675312 3 
65030515 บานสงบสุข 914 QV0293046963 47Q 702930 1946963 17.600061 100.912361 3 
65030516 บานน้ำจวงใต 744 PV7789128585 47Q 677891 1928585 17.436155 100.674955 3 
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บานหินรองกลา 

ชื่อบาน บานหินรองกลา ชื่ออ่ืน  บานรองกลา 

รหัสบาน 65020410 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 10 ตำบลเนินเพ่ิม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณโุลก 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QQU 15712 78563 พิกัดกริด UTM 47Q 715712 1878563 
พิกัดภูมิศาสตร 16.98095   101.02599 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 1,344 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 192 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 192 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 840 คน 
ชาย 263 คน หญิง 268 คน 
เด็กชาย 170 คน เด็กหญิง 139 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดพิษณุโลก ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานหวยน้ำไซ 

ชื่อบาน บานหวยน้ำไซ ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 65020415 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 15 ตำบลเนินเพ่ิม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณโุลก 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QQU 5836 83285 พิกัดกริด UTM 47Q 705836 1883285 
พิกัดภูมิศาสตร 17.024513   100.933708 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 264 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 200 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 200 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 973 คน 
ชาย 340 คน หญิง 355 คน 
เด็กชาย 150 คน เด็กหญิง 128 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดพิษณุโลก ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานหวยน้ำไซใต 

ชื่อบาน บานหวยน้ำไซใต ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 65020416 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 16 ตำบลเนินเพ่ิม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณโุลก 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QQU 4644 82726 พิกัดกริด UTM 47Q 704644 1882726 
พิกัดภูมิศาสตร 17.019569   100.922463 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 239 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 170 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 170 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 956 คน 
ชาย 313 คน หญิง 321 คน 
เด็กชาย 172 คน เด็กหญิง 150 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดพิษณุโลก ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานภูขัด 

ชื่อบาน บานภูขัด ชื่ออ่ืน  บานน้ำแจงพัฒนา 

รหัสบาน 65020515 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 15 ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QPV 5822 8925 พิกัดกริด UTM 47Q 705822 1908925 
พิกัดภูมิศาสตร 17.256152   100.935975 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 932 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 303 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 303 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 1,190 คน 
ชาย 428 คน หญิง 347 คน 
เด็กชาย 184 คน เด็กหญิง 231 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดพิษณุโลก ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานหวยทรายเหนือ 

ชื่อบาน บานหวยทรายเหนือ ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 65021106 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 06 ตำบลหวยเฮี้ย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณโุลก 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QQU 10721 65984 พิกัดกริด UTM 47Q 710721 1865984 
พิกัดภูมิศาสตร 16.86777   100.97795 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 743 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 174 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 174 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 1,221 คน 
ชาย 425 คน หญิง 396 คน 
เด็กชาย 225 คน เด็กหญิง 175 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดพิษณุโลก ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานรมเกลา 

ชื่อบาน บานรมเกลา ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 65030508 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 08 ตำบลบอภาค อำเภอชาตติระการ จังหวัดพิษณโุลก 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QQV 2744 46550 พิกัดกริด UTM 47Q 702744 1946550 
พิกัดภูมิศาสตร 17.596347   100.91057 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 921 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 197 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 197 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 937 คน 
ชาย 326 คน หญิง 283 คน 
เด็กชาย 140 คน เด็กหญิง 188 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดพิษณุโลก ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานขุนน้ำคับ 

ชื่อบาน บานขุนน้ำคับ ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 65030512 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 12 ตำบลบอภาค อำเภอชาตติระการ จังหวัดพิษณโุลก 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QPV 81031 23781 พิกัดกริด UTM 47Q 681031 1923781 
พิกัดภูมิศาสตร 17.392499   100.704108 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 457 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 260 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 260 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 1,080 คน 
ชาย 388 คน หญิง 315 คน 
เด็กชาย 167 คน เด็กหญิง 210 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดพิษณุโลก ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานน้ำจวง 

ชื่อบาน บานน้ำจวง ชื่ออ่ืน  บานน้ำจวงเหนือ 

รหัสบาน 65030513 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 13 ตำบลบอภาค อำเภอชาตติระการ จังหวัดพิษณโุลก 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QPV 78177 29461 พิกัดกริด UTM 47Q 678177 1929461 
พิกัดภูมิศาสตร 17.444047   100.677719 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 747 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 283 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 283 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 1,122 คน 
ชาย 388 คน หญิง 340 คน 
เด็กชาย 167 คน เด็กหญิง 227 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดพิษณุโลก ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานสงบสุข 

ชื่อบาน บานสงบสุข ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 65030515 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 15 ตำบลบอภาค อำเภอชาตติระการ จังหวัดพิษณโุลก 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QQV 2930 46963 พิกัดกริด UTM 47Q 702930 1946963 
พิกัดภูมิศาสตร 17.600061   100.912361 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 914 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 129 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 129 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 782 คน 
ชาย 304 คน หญิง 209 คน 
เด็กชาย 130 คน เด็กหญิง 139 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดพิษณุโลก ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานน้ำจวงใต 

ชื่อบาน บานน้ำจวงใต ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 65030516 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 16 ตำบลบอภาค อำเภอชาตติระการ จังหวัดพิษณโุลก 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QPV 77891 28585 พิกัดกริด UTM 47Q 677891 1928585 
พิกัดภูมิศาสตร 17.436155   100.674955 ความสูง จากระดบัน้ำทะเล 744 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน 161 ครัวเรือน จำนวนครอบครัว 161 ครอบครัว 
จำนวนประชากรท้ังหมด 1,029 คน 
ชาย 354 คน หญิง 314 คน 
เด็กชาย 152 คน เด็กหญิง 209 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดพิษณุโลก ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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แผนที่และรายละเอียดหมูบานชนเผามง 
 
 

 

 
 

จังหวัดเพชรบูรณ 
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ตารางท่ี 39 แสดงขอมูลจํานวนประชากรหมูบานชนเผามง รายอําเภอ จังหวัดเพชรบูรณ 

ลําดับ 
รหัส

อําเภอ 
อําเภอ 

จํานวน ประชากร 
รวม 

บาน 
หลังคา
เรือน 

ครอบครัว ชาย หญิง เด็กชาย เด็กหญิง 

1 6704 หลมเกา 3 - 704 1,229 1,220 846 765 4,060 
2 6711 เขาคอ 20 461 2,928 5,755 5,812 2,670 2,575 16,812 

รวมทั้งหมด 23 461 3,632 6,984 7,032 3,516 3,340 20,872 

 
กราฟท่ี 12 แสดงจํานวนหมูบานชนเผามง รายอําเภอ จังหวัดเพชรบูรณ 

 
 
ตารางท่ี 40 แสดงขอมูลหมูบานชนเผามง จังหวัดเพชรบูรณ 
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หลมเกา เขาคอ

ลําดับ รหัสบาน ชื่อบาน ชื่อบาน 2 หมู ตําบล อําเภอ จังหวัด 
เผา ระดับความ

นาเชื่อถือชื่อบาน หลัก รอง 
1 67040408 บานดอยน้าํเพียงดิน  8 บานเนิน หลมเกา เพชรบูรณ มง  2 
2 67040714 บานทับเบิก  14 วังบาล หลมเกา เพชรบูรณ มง  2 
3 67040716 บานทับเบิกใหม  16 วังบาล หลมเกา เพชรบูรณ มง  2 
4 67110301 บานกนกงาม  1 เขาคอ เขาคอ เพชรบูรณ มง  2 
5 67110303 บานสิมารักษ  3 เขาคอ เขาคอ เพชรบูรณ มง  2 
6 67110304 บานกองเนียม  4 เขาคอ เขาคอ เพชรบูรณ มง  2 
7 67110309 บานเลาลือ  9 เขาคอ เขาคอ เพชรบูรณ มง  2 
8 67110314 บานเลาเนง  14 เขาคอ เขาคอ เพชรบูรณ มง  2 
9 67110404 บานเพชรชวย  4 ริมสีมวง เขาคอ เพชรบูรณ มง  2 
10 67110503 บานเสลียงแหง 1  3 สะเดาะพง เขาคอ เพชรบูรณ มง  2 
11 67110608 บานสระแกว  8 หนองแมนา เขาคอ เพชรบูรณ มง  2 
12 67110701 บานหวยน้ําขาว  1 เข็กนอย เขาคอ เพชรบูรณ มง  2 
13 67110702 บานเข็กนอย  2 เข็กนอย เขาคอ เพชรบูรณ มง  2 
14 67110703 บานปากลวย  3 เข็กนอย เขาคอ เพชรบูรณ มง  2 
15 67110704 บานเข็กนอย  4 เข็กนอย เขาคอ เพชรบูรณ มง  2 
16 67110705 บานเลาลือเกา บานศักด์ิเจริญ 5 เข็กนอย เขาคอ เพชรบูรณ มง  2 
17 67110706 บานปากทาง  6 เข็กนอย เขาคอ เพชรบูรณ มง  2 
18 67110707 บานศักด์ิเจริญ  7 เข็กนอย เขาคอ เพชรบูรณ มง  2 
19 67110708 บานชัยชนะ  8 เข็กนอย เขาคอ เพชรบูรณ มง  2 
20 67110709 บานประกอบสุข  9 เข็กนอย เขาคอ เพชรบูรณ มง  2 
21 67110710 บานเจริญพัฒนา  10 เข็กนอย เขาคอ เพชรบูรณ มง  2 
22 67110711 บานคีรีรัตน  11 เข็กนอย เขาคอ เพชรบูรณ มง  2 
23 67110712 บานสันติสุข  12 เข็กนอย เขาคอ เพชรบูรณ มง  2 
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ตารางท่ี 41 แสดงขอมูลพิกัดทางภูมิสารสนเทศหมูบานชนเผามง จังหวัดเพชรบูรณ 

รหัสบาน ชื่อบาน ความสูง 
ขอมูลพิกัด ระดับความ

นาเชื่อถือพกิัด MGRS UTM ภูมิศาสตร 
67040408 บานดอยน้าํเพียงดิน 1,126 QU2488267588 47Q 724882 1867588 16.880932 101.110965 3 
67040714 บานทับเบิก 1,283 QU2576272636 47Q 725762 1872636 16.926448 101.119731 3 
67040716 บานทับเบิกใหม 1,307 QU2550372377 47Q 725503 1872377 16.924133 101.117275 3 
67110301 บานกนกงาม 938 QU1336840652 47Q 713368 1840652 16.638689 101.000395 2 
67110303 บานสิมารักษ 940 QU1261638536 47Q 712616 1838536 16.619637 100.993145 2 
67110304 บานกองเนียม 756 QU1103533408 47Q 711035 1833408 16.573448 100.977854 2 
67110309 บานเลาลือ 923 QU1457943772 47Q 714579 1843772 16.666761 101.01203 2 
67110314 บานเลาเนง 933 QU1447243999 47Q 714472 1843999 16.668822 101.011049 3 
67110404 บานเพชรชวย 801 QU1498932212 47Q 714989 1832212 16.562286 101.014782 2 
67110503 บานเสลียงแหง 1 736 QU0874835457 47Q 708748 1835457 16.592158 100.956616 2 
67110608 บานสระแกว 749 QU0422135932 47Q 704221 1835932 16.596848 100.914245 2 
67110701 บานหวยน้ําขาว 747 QU1417764777 47Q 714177 1864777 16.856561 101.010255 4 
67110702 บานเข็กนอย 680 QU1035460289 47Q 710354 1860289 16.816363 100.973968 4 
67110703 บานปากลวย 671 QU0998759676 47Q 709987 1859676 16.810858 100.970468 4 
67110704 บานเข็กนอย 669 QU0981559958 47Q 709815 1859958 16.813421 100.968881 4 
67110705 บานเลาลือเกา 674 QU1073860481 47Q 710738 1860481 16.818063 100.977588 4 
67110706 บานปากทาง 685 QU0962159309 47Q 709621 1859309 16.807575 100.967001 4 
67110707 บานศักด์ิเจริญ 672 QU1009360014 47Q 710093 1860014 16.813902 100.971494 4 
67110708 บานชัยชนะ 673 QU1002560409 47Q 710025 1860409 16.817477 100.970893 4 
67110709 บานประกอบสุข 679 QU0984759489 47Q 709847 1859489 16.809181 100.969138 4 
67110710 บานเจริญพัฒนา 669 QU1031560808 47Q 710287 1860731 16.820362 100.973381 4 
67110711 บานคีรีรัตน 687 QU1009159326 47Q 710091 1859326 16.807687 100.971411 4 
67110712 บานสันติสุข 682 QU1108859861 47Q 711088 1859861 16.81243 100.980813 4 
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บานดอยน้ําเพียงดิน 

ชื่อบาน บานดอยนํ้าเพียงดิน ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 67040408 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 08 ตําบลบานเนิน อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QQU 24882 67588 พิกัดกริด UTM 47Q 724882 1867588 
พิกัดภูมิศาสตร 16.880932   101.110965 ความสูง จากระดบันํ้าทะเล 1,126 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จํานวนครัวเรือน ไมมีขอมลู จํานวนครอบครัว 179 ครอบครัว 
จํานวนประชากรท้ังหมด 1,138 คน 
ชาย 327 คน หญิง 340 คน 
เด็กชาย 250 คน เด็กหญิง 221 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเพชรบูรณ ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานทับเบิก 

ชื่อบาน บานทับเบิก ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 67040714 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 14 ตําบลวังบาล อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QQU 25762 72636 พิกัดกริด UTM 47Q 725762 1872636 
พิกัดภูมิศาสตร 16.926448   101.119731 ความสูง จากระดบันํ้าทะเล 1,283 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จํานวนครัวเรือน ไมมีขอมลู จํานวนครอบครัว 280 ครอบครัว 
จํานวนประชากรท้ังหมด 1,572 คน 
ชาย 486 คน หญิง 483 คน 
เด็กชาย 314 คน เด็กหญิง 289 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเพชรบูรณ ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานทับเบิกใหม 

ชื่อบาน บานทับเบิกใหม ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 67040716 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 16 ตําบลวังบาล อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QQU 25503 72377 พิกัดกริด UTM 47Q 725503 1872377 
พิกัดภูมิศาสตร 16.924133   101.117275 ความสูง จากระดบันํ้าทะเล 1,307 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จํานวนครัวเรือน ไมมีขอมลู จํานวนครอบครัว 245 ครอบครัว 
จํานวนประชากรท้ังหมด 1,350 คน 
ชาย 416 คน หญิง 397 คน 
เด็กชาย 282 คน เด็กหญิง 255 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเพชรบูรณ ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานกนกงาม 

ชื่อบาน บานกนกงาม ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 67110301 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 01 ตําบลเขาคอ อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QQU 13368 40652 พิกัดกริด UTM 47Q 713368 1840652 
พิกัดภูมิศาสตร 16.638689   101.000395 ความสูง จากระดบันํ้าทะเล 938 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จํานวนครัวเรือน 174 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 164 ครอบครัว 
จํานวนประชากรท้ังหมด 1,063 คน 
ชาย 361 คน หญิง 354 คน 
เด็กชาย 161 คน เด็กหญิง 187 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเพชรบูรณ ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานสิมารักษ 

ชื่อบาน บานสิมารักษ ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 67110303 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 03 ตําบลเขาคอ อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QQU 12616 38536 พิกัดกริด UTM 47Q 712616 1838536 
พิกัดภูมิศาสตร 16.619637   100.993145 ความสูง จากระดบันํ้าทะเล 940 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จํานวนครัวเรือน 10 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 6 ครอบครัว 
จํานวนประชากรท้ังหมด 48 คน 
ชาย 17 คน หญิง 10 คน 
เด็กชาย 12 คน เด็กหญิง 9 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเพชรบูรณ ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานกองเนียม 

ชื่อบาน บานกองเนียม ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 67110304 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 04 ตําบลเขาคอ อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QQU 11035 33408 พิกัดกริด UTM 47Q 711035 1833408 
พิกัดภูมิศาสตร 16.573448   100.977854 ความสูง จากระดบันํ้าทะเล 756 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จํานวนครัวเรือน 11 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 6 ครอบครัว 
จํานวนประชากรท้ังหมด 33 คน 
ชาย 8 คน หญิง 12 คน 
เด็กชาย 8 คน เด็กหญิง 5 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเพชรบูรณ ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานเลาลือ 

ชื่อบาน บานเลาลือ ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 67110309 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 09 ตําบลเขาคอ อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QQU 14579 43772 พิกัดกริด UTM 47Q 714692 1843685 
พิกัดภูมิศาสตร 16.665965   101.013081 ความสูง จากระดบันํ้าทะเล 923 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จํานวนครัวเรือน 131 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 104 ครอบครัว 
จํานวนประชากรท้ังหมด 878 คน 
ชาย 346 คน หญิง 369 คน 
เด็กชาย 74 คน เด็กหญิง 89 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเพชรบูรณ ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  



ขอมูลภูมิสารสนเทศหมูบานชนเผามงในประเทศไทย : สถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด | 379 

 

 

บานเลาเนง 

ชื่อบาน บานเลาเนง ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 67110314 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 14 ตําบลเขาคอ อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QQU 14472 43999 พิกัดกริด UTM 47Q 714472 1843999 
พิกัดภูมิศาสตร 16.668822   101.011049 ความสูง จากระดบันํ้าทะเล 933 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จํานวนครัวเรือน 104 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 93 ครอบครัว 
จํานวนประชากรท้ังหมด 611 คน 
ชาย 228 คน หญิง 206 คน 
เด็กชาย 106 คน เด็กหญิง 71 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเพชรบูรณ ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานเพชรชวย 

ชื่อบาน บานเพชรชวย ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 67110404 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 04 ตําบลรมิสีมวง อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QQU 14989 32212 พิกัดกริด UTM 47Q 714989 1832212 
พิกัดภูมิศาสตร 16.562286   101.014782 ความสูง จากระดบันํ้าทะเล 801 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จํานวนครัวเรือน 12 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 8 ครอบครัว 
จํานวนประชากรท้ังหมด 48 คน 
ชาย 19 คน หญิง 17 คน 
เด็กชาย 6 คน เด็กหญิง 6 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเพชรบูรณ ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  



ขอมูลภูมิสารสนเทศหมูบานชนเผามงในประเทศไทย : สถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด | 381 

 

 

บานเสลียงแหง 1 

ชื่อบาน บานเสลียงแหง 1 ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 67110503 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 03 ตําบลสะเดาะพง อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QQU 8748 35457 พิกัดกริด UTM 47Q 708748 1835457 
พิกัดภูมิศาสตร 16.592158   100.956616 ความสูง จากระดบันํ้าทะเล 736 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จํานวนครัวเรือน 8 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 6 ครอบครัว 
จํานวนประชากรท้ังหมด 47 คน 
ชาย 16 คน หญิง 18 คน 
เด็กชาย 8 คน เด็กหญิง 5 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเพชรบูรณ ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานสระแกว 

ชื่อบาน บานสระแกว ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 67110608 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 08 ตําบลหนองแมนา อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QQU 4221 35932 พิกัดกริด UTM 47Q 704221 1835932 
พิกัดภูมิศาสตร 16.596848   100.914245 ความสูง จากระดบันํ้าทะเล 749 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จํานวนครัวเรือน 11 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 7 ครอบครัว 
จํานวนประชากรท้ังหมด 35 คน 
ชาย 10 คน หญิง 16 คน 
เด็กชาย 7 คน เด็กหญิง 2 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเพชรบูรณ ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  



ขอมูลภูมิสารสนเทศหมูบานชนเผามงในประเทศไทย : สถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด | 383 

 

 

บานหวยน้ําขาว 

ชื่อบาน บานหวยนํ้าขาว ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 67110701 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 01 ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QQU 14177 64777 พิกัดกริด UTM 47Q 714177 1864777 
พิกัดภูมิศาสตร 16.856561   101.010255 ความสูง จากระดบันํ้าทะเล 747 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จํานวนครัวเรือน ไมมีขอมลู จํานวนครอบครัว 185 ครอบครัว 
จํานวนประชากรท้ังหมด 1,006 คน 
ชาย 323 คน หญิง 356 คน 
เด็กชาย 167 คน เด็กหญิง 160 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเพชรบูรณ ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานเข็กนอย 

ชื่อบาน บานเข็กนอย ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 67110702 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 02 ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QQU 10354 60289 พิกัดกริด UTM 47Q 710354 1860289 
พิกัดภูมิศาสตร 16.816363   100.973968 ความสูง จากระดบันํ้าทะเล 680 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จํานวนครัวเรือน ไมมีขอมลู จํานวนครอบครัว 189 ครอบครัว 
จํานวนประชากรท้ังหมด 1,078 คน 
ชาย 371 คน หญิง 410 คน 
เด็กชาย 148 คน เด็กหญิง 149 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเพชรบูรณ ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานปากลวย 

ชื่อบาน บานปากลวย ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 67110703 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 03 ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QQU 9987 59676 พิกัดกริด UTM 47Q 709987 1859676 
พิกัดภูมิศาสตร 16.810858   100.970468 ความสูง จากระดบันํ้าทะเล 671 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จํานวนครัวเรือน ไมมีขอมลู จํานวนครอบครัว 172 ครอบครัว 
จํานวนประชากรท้ังหมด 892 คน 
ชาย 313 คน หญิง 305 คน 
เด็กชาย 121 คน เด็กหญิง 153 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเพชรบูรณ ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานเข็กนอย 

ชื่อบาน บานเข็กนอย ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 67110704 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 04 ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QQU 9815 59958 พิกัดกริด UTM 47Q 709815 1859958 
พิกัดภูมิศาสตร 16.813421   100.968881 ความสูง จากระดบันํ้าทะเล 669 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จํานวนครัวเรือน ไมมีขอมลู จํานวนครอบครัว 218 ครอบครัว 
จํานวนประชากรท้ังหมด 1,110 คน 
ชาย 382 คน หญิง 409 คน 
เด็กชาย 158 คน เด็กหญิง 161 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเพชรบูรณ ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานเลาลือเกา 

ชื่อบาน บานเลาลือเกา ชื่ออ่ืน  บานศักดิ์เจริญ 

รหัสบาน 67110705 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 05 ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QQU 10738 60481 พิกัดกริด UTM 47Q 710738 1860481 
พิกัดภูมิศาสตร 16.818063   100.977588 ความสูง จากระดบันํ้าทะเล 674 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จํานวนครัวเรือน ไมมีขอมลู จํานวนครอบครัว 232 ครอบครัว 
จํานวนประชากรท้ังหมด 1,355 คน 
ชาย 471 คน หญิง 451 คน 
เด็กชาย 228 คน เด็กหญิง 205 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเพชรบูรณ ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานปากทาง 

ชื่อบาน บานปากทาง ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 67110706 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 06 ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QQU 9621 59309 พิกัดกริด UTM 47Q 709621 1859309 
พิกัดภูมิศาสตร 16.807575   100.967001 ความสูง จากระดบันํ้าทะเล 685 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จํานวนครัวเรือน ไมมีขอมลู จํานวนครอบครัว 241 ครอบครัว 
จํานวนประชากรท้ังหมด 1,392 คน 
ชาย 464 คน หญิง 493 คน 
เด็กชาย 213 คน เด็กหญิง 222 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเพชรบูรณ ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานศักดิ์เจริญ 

ชื่อบาน บานศักดิ์เจริญ ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 67110707 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 07 ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QQU 10093 60014 พิกัดกริด UTM 47Q 710093 1860014 
พิกัดภูมิศาสตร 16.813902   100.971494 ความสูง จากระดบันํ้าทะเล 672 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จํานวนครัวเรือน ไมมีขอมลู จํานวนครอบครัว 68 ครอบครัว 
จํานวนประชากรท้ังหมด 472 คน 
ชาย 169 คน หญิง 174 คน 
เด็กชาย 61 คน เด็กหญิง 68 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเพชรบูรณ ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานชัยชนะ 

ชื่อบาน บานชัยชนะ ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 67110708 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 08 ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QQU 10025 60409 พิกัดกริด UTM 47Q 710025 1860409 
พิกัดภูมิศาสตร 16.817477   100.970893 ความสูง จากระดบันํ้าทะเล 673 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จํานวนครัวเรือน ไมมีขอมลู จํานวนครอบครัว 187 ครอบครัว 
จํานวนประชากรท้ังหมด 1,104 คน 
ชาย 379 คน หญิง 361 คน 
เด็กชาย 204 คน เด็กหญิง 160 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเพชรบูรณ ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานประกอบสุข 

ชื่อบาน บานประกอบสุข ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 67110709 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 09 ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QQU 9847 59489 พิกัดกริด UTM 47Q 709847 1859489 
พิกัดภูมิศาสตร 16.809181   100.969138 ความสูง จากระดบันํ้าทะเล 679 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จํานวนครัวเรือน ไมมีขอมลู จํานวนครอบครัว 144 ครอบครัว 
จํานวนประชากรท้ังหมด 791 คน 
ชาย 265 คน หญิง 254 คน 
เด็กชาย 147 คน เด็กหญิง 125 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเพชรบูรณ ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานเจริญพัฒนา 

ชื่อบาน บานเจรญิพัฒนา ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 67110710 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 10 ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QQU 10315 60808 พิกัดกริด UTM 47Q 710287 1860731 
พิกัดภูมิศาสตร 16.820362   100.973381 ความสูง จากระดบันํ้าทะเล 669 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จํานวนครัวเรือน ไมมีขอมลู จํานวนครอบครัว 286 ครอบครัว 
จํานวนประชากรท้ังหมด 1,553 คน 
ชาย 531 คน หญิง 517 คน 
เด็กชาย 252 คน เด็กหญิง 253 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเพชรบูรณ ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานคีรีรัตน 

ชื่อบาน บานคีรีรตัน ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 67110711 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 11 ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QQU 10091 59326 พิกัดกริด UTM 47Q 710091 1859326 
พิกัดภูมิศาสตร 16.807687   100.971411 ความสูง จากระดบันํ้าทะเล 687 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จํานวนครัวเรือน ไมมีขอมลู จํานวนครอบครัว 242 ครอบครัว 
จํานวนประชากรท้ังหมด 1,256 คน 
ชาย 424 คน หญิง 427 คน 
เด็กชาย 218 คน เด็กหญิง 187 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเพชรบูรณ ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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บานสันติสุข 

ชื่อบาน บานสันตสิุข ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 67110712 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมู 12 ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ 

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47QQU 11088 59861 พิกัดกริด UTM 47Q 711088 1859861 
พิกัดภูมิศาสตร 16.81243   100.980813 ความสูง จากระดบันํ้าทะเล 682 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน   

 

ขอมูลประชากร 
จํานวนครัวเรือน ไมมีขอมลู จํานวนครอบครัว 370 ครอบครัว 
จํานวนประชากรท้ังหมด 2,040 คน 
ชาย 658 คน หญิง 653 คน 
เด็กชาย 371 คน เด็กหญิง 358 คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเพชรบูรณ ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  

 



ขอมูลภูมิสารสนเทศหมูบานชนเผามงในประเทศไทย : สถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด | 395 

 

 
 
 
 
 

แผนที่และรายละเอียดหมูบานชนเผามง 
 
 

 

 
 

จังหวัดกาญจนบรีุ 
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แผนที่แสดงจํานวนหมูบานชนเผามงในจังหวัดกาญจนบุรี 
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แผนที่แสดงหมูบานชนเผามงในจังหวัดกาญจนบุรี 
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ตารางท่ี 42 แสดงขอมูลจํานวนประชากรหมูบานชนเผามง รายอําเภอ จังหวัดกาญจนบุรี 

ลําดับ รหัสอําเภอ อําเภอ 
จํานวน ประชากร 

รวม 
บาน หลังคาเรือน ครอบครัว ชาย หญิง เด็กชาย เด็กหญิง 

1 7107 ทองผาภูม ิ 1 15 19 54 49 20 26 149 
รวมทั้งหมด 1 15 19 54 49 20 26 149 

 
ตารางท่ี 43 แสดงขอมูลหมูบานชนเผามง จังหวัดกาญจนบุรี 

 
ตารางท่ี 44 แสดงขอมูลพิกัดทางภูมิสารสนเทศหมูบานชนเผามง จังหวัดกาญจนบุรี 

รหัสบาน ชื่อบาน ความสูง 
ขอมูลพิกัด ระดับความ

นาเชื่อถือพกิัด MGRS UTM ภูมิศาสตร 
71070506 บานทุงนางครวญ 666 MS7483047307 47P 474830 1647307 1647307 98.765985 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับ รหัสบาน ชื่อบาน ชื่อบาน 2 หมู ตําบล อําเภอ จังหวัด 
เผา ระดับความ

นาเชื่อถือชื่อบาน หลัก รอง 
1 71070506 บานทุงนางครวญ  6 ชะแล ทองผาภูม ิ กาญจนบุรี พื้นเมือง กะเหร่ียง 

มง เมี่ยน 
มอญ พมา 

2 



ขอมูลภูมิสารสนเทศหมูบานชนเผามงในประเทศไทย : สถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด | 399 

 

บานทุงนางครวญ 

ชื่อบาน บานทุงนางครวญ ชื่ออ่ืน   

รหัสบาน 71070506 สถานะบาน บานหลัก 
ท่ีอยู หมูท่ี 6 ตําบลชะแล อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุร ี

 

ขอมลูพิกดั 
พิกัดทางทหาร MGRS 47PMS 74830 47307 พิกัดกริด UTM 47P 474830 1647307 
พิกัดภูมิศาสตร 14.900255   98.765985 ความสูง จากระดบันํ้าทะเล 666 เมตร 

 

ขอมูลชนเผา 
ชนเผาหลัก พ้ืนเมือง ชนเผาอ่ืน  กะเหรี่ยง มง เมีย่น มอญ พมา 

 

ขอมูลประชากร 
จํานวนครัวเรือน 15  ครัวเรอืน จํานวนครอบครัว 19  ครอบครัว 
จํานวนประชากรท้ังหมด 149  คน   
ชาย 54 คน หญิง 49 คน 
เด็กชาย 20  คน เด็กหญิง 26  คน 
ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดกาญจนบุรี ขอมูล ป 2559 

 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง: จากโปรแกรม GOOGLE EARTH ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2556  
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ปญหาและอุปสรรค 

1. ขอมูลท่ีไดมาจากการสนับสนุนทางหนวยงานท่ีรับผดิชอบ ไมชัดเจนในตําแหนงท่ีตั้ง จึงตองใชเวลาในการดําเนินการ
ตรวจสอบจากระบบภูมิสารสนเทศ 

2. ขอมูลท่ีไดมาจากการประสานขอสนับสนุนจากหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับฐานขอมูลในระบบ
ฐานขอมูลหมูบานของ สพส. ยังมีความขัดแยงในเรื่องตาง ๆ อยู จึงตองทําการวิเคราะห และตรวจสอบใหมีความถูกตองมากท่ีสุด 

3. การตรวจสอบพิกัดหมูบาน ไดมีหมูบานท่ีจุดตําแหนงพิกัดไมชัดเจน และไมสามารถเขาตรวจสอบจากพ้ืนท่ีจริงได 
เน่ืองจากสภาพภูมิประเทศ และอุปกรณการสํารวจไมเอ้ืออํานวยแกการเดินทางไปสํารวจ 

4. ระยะเวลาในการจัดทําหนังสือขอมูลภูมิสารสนเทศหมูบานชนเผามงในประเทศไทย มีจํากัดเน่ืองจากขอมูลหมูบาน
เปนขอมูลท่ีไดมาคอนขางท่ีละเอียด จึงตองมีการตรวจสอบหลายครั้ง ท้ังการปรับแกเชิงตําแหนง รูปภาพแผนท่ี เน้ือหา จึงทําใหการจัดทํา
ไมทันตามกําหนดเวลา 
 
การนําไปใชประโยชน และชองทางการใหบริการขอมูล 

แนวทางการใชประโยชน เพ่ือเปนฐานขอมูลท่ีสําคัญเพ่ือใชประกอบในการวางแผน การวิเคราะหสถานการณดานยาเสพตดิ 
การลักลอบปลูกพืชเสพติดในประเทศไทย 
 การใหบริการ สามารถขอรับการสนับสนุนขอมูลไดจาก  

1. สถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สํานักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม ในรูปแบบหนังสือ และ
ไฟลขอมูล ติดตอไดท่ี สถานบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด บริเวณศาลากลาง จ.เชียงใหม ถ.โชตนา ต.ชางเผือก อ.เมือง จ.
เชียงใหม 50300 เบอรติดตอสํานักงาน 053 112 468 

2. หนวยงานภายในขอใชขอมูลไดจาก ระบบออนไลน “ระบบบริหารจัดการขอมูลหมูบาน” แหลงท่ีอยู  
https://ncsvill.oncb.go.th/ 
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บรรณานุกรม 

 
 กองกิจการนิคมสรางตนเองและพัฒนาชาวเขา กลุมกิจการชาวเขา. 2559. ทําเนียบชุมชนบนพ้ืนท่ีสูงครอบคลุมพ้ืนท่ี 20 
จังหวัด ของประเทศไทย ประจําป พ.ศ. 2559. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ. 
 ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูงจังหวัดเชียงใหม. 2562. ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูงจังหวัดเชียงใหม. กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ. 
 ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูงจังหวัดเชียงราย. 2562. ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูงจังหวัดเชียงราย. กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ. 
 
 ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูงจังหวัดพะเยา. 2562. ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูงจังหวัดพะเยา. กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ. 
 ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูงจังหวัดนาน. 2562. ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูงจังหวัดนาน. กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ. 
 ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูงจังหวัดแมฮองสอน. 2562. ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูงจังหวัดแมฮองสอน. กรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ. 
 ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูงจังหวัดตาก. 2562. ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูงจังหวัดตาก. กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ. 
 ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูงจังหวัดลําปาง. 2562. ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูงจังหวัดลําปาง. กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ. 
 ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูงจังหวัดเพชรบูรณ. 2562. ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูงจังหวัดเพชรบูรณ. กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ. 
 องคการบริหารสวนตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ. 2562. องคการบริหารสวนตําบลเข็กนอย. 
กระทรวงมหาดไทย 
 องคการบริหารสวนตําบลปากลาง อําเภอปว จังหวัดนาน. 2562. องคการบริหารสวนตําบลปากลาง. กระทรวงมหาดไทย 
 องคการบริหารสวนตําบลสะเนียน อําเภอเมือง จั งหวัดนาน. 2562. องคการบริหารสวนตําบลสะเนียน. 
กระทรวงมหาดไทย 
 Hmong in Thailand.  Hmong Khek Noi.  [ร ะ บ บ อ อ น ไ ล น ].  เ ข า ถึ ง ไ ด จ า ก  : 
http://hmongthaiculture.blogspot.com. (2562) 
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1. ประสานขอขอมูลหมูบานพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม วันท่ี 11 ตุลาคม 2561 

 ไดดําเนินการประสานพิพิธภัณฑเรียนรูราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จ.เชียงใหม และศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จ.เชียงใหม เพ่ือ
ตรวจสอบรายช่ือและพิกัดหมูบาน/ชุมชนบนพ้ืนท่ีสูงเพ่ือนํามาปรับปรุงฐานขอมูลและใชประโยชนประกอบการจัดทําวิจัยวิเคราะหขอมูล
สถานการณการแพรระบาดยาเสพติดเชิงพ้ืนท่ี 

  
รูปภาพท่ี 17 ประสานพิพิธภณัฑเรียนรูราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จ.เชียงใหม 

  
รูปภาพท่ี 18 ประสานศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จ.เชียงใหม 

 

ตารางท่ี 45 ขอมูลท่ีไดจากการประสานในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม จํานวน 2 หนวยงาน 

ลําดับท่ี ชื่อหนวยงาน เอกสาร/ไฟลขอมูลท่ีไดรับ รูปภาพ 

1 พิพิธภัณฑเรียนรูราษฎรบนพ้ืนท่ีสงู จ.เชียงใหม 

สวนหลวงลานนา ร.9 ถนนโชตนา ต.ชางเผือก อ.เมือง 

จ.เชียงใหม 50300 

โทรศัพท 053 210 872 

พิกัด 47Q MA9766772694 

1. หนังสือทําเนียบชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง 1 เลม 

2. ขอมูลท่ีอยูหนวยงานศูนยพัฒนาราษฎรบน

พ้ืนท่ีสูง 16 ศูนย 1 ชุด 

19 รูป 

2 ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูงจังหวัดเชียงใหม 

130 ม.12 ถ.วงแหวนรอบกลาง 

ต.ปาแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม 

ช่ือผูใหขอมูล นางนิภารตัน ประพฤติ 

โทรศัพท 053 279 264 ตอ 101 

พิกัด 47Q MA9728781127 

1. ทําเนียบชุมชมบนพ้ืนท่ีสูง 16 ศูนย ครอบคุลม 

20 จังหวัด 1 ไฟล 

17 รูป 
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2. ประสานขอขอมูลหมูบานพ้ืนท่ีจังหวัดแมฮองสอน และจังหวัดตาก ระหวางวันท่ี 20 – 21 พฤศจิกายน 2561 

 ไดดําเนินการประสานศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จ.แมฮองสอน และจ.ตาก เพ่ือตรวจสอบรายช่ือและพิกัดหมูบาน/
ชุมชนบนพ้ืนท่ีสูงเพ่ือนํามาปรับปรุงฐานขอมูลและใชประโยชนประกอบการจัดทําวิจัยวิเคราะหขอมูลสถานการณการแพรระบาด                  
ยาเสพติดเชิงพ้ืนท่ี 
 

  
รูปภาพท่ี 19 ประสานศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จ.แมฮองสอน 

 

  
รูปภาพท่ี 20 ประสานศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จ.ตาก 

 
ตารางท่ี 46 ขอมูลท่ีไดจากการประสานในพ้ืนท่ีจังหวัดแมฮองสอน และจังหวัดตาก จํานวน 2 หนวยงาน 

 ลําดับท่ี ชื่อหนวยงาน เอกสาร/ไฟลขอมูลท่ีไดรับ รูปภาพ 

1 ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จ.แมฮองสอน 

20/16 ม.4 ต.แมเหาะ อ.แมสะเรยีง  

จ.แมฮองสอน 58110 

โทรศัพท 053 687983-4 

พิกัด 47QMA0113407437 

1. ไฟลขอมูลหมูบานชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัด

แมฮองสอน รูปแบบแผนซีดจีํานวน 1 แผน 

2. เอกสารสรุปรายช่ือหมูบาน ประชากรบนพ้ืนท่ีสูง 

ขนาด A4 จํานวน 4 แผน 

9 รูป 

2 ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จ.ตาก 

184 ม.7 ต.แมทอ อ.เมือง จ.ตาก 63000 

โทรศัพท 055-508831 

พิกัด 47QMU9406752715 

1. ไฟลขอมูลหมูบานชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดตาก 

จํานวน 1 ไฟล 

2. เอกสารรายช่ือหมูบาน ประชากรบนพ้ืนท่ีสูง ขนาด 

A4 จํานวน 22 แผน 

8 รูป 
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3. ประสานขอขอมูลหมูบานพ้ืนท่ีจังหวัดลําปาง จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย ระหวางวันท่ี 24 – 25 ตุลาคม 2561 

 ไดดําเนินการประสานศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดลําปาง จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย เพ่ือตรวจสอบ
รายช่ือและพิกัดหมูบาน/ชุมชนบนพ้ืนท่ีสูงเพ่ือนํามาปรับปรุงฐานขอมูลและใชประโยชนประกอบการจัดทําวิจัยวิเคราะหขอมูลสถานการณ
การแพรระบาดยาเสพติดเชิงพ้ืนท่ี 
 

  
รูปภาพท่ี 21 ประสานศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จ.ลําปาง 

  

  
รูปภาพท่ี 22 ประสานศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จ.พะเยา 

 

  
รูปภาพท่ี 23 ประสานศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จ.เชียงราย 
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ตารางท่ี 47 ขอมูลท่ีไดจากการประสานในพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีจังหวัดลําปาง จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย จํานวน 3 หนวยงาน 
ลําดับท่ี ชื่อหนวยงาน เอกสาร/ไฟลขอมูลท่ีไดรับ รูปภาพ 

1 ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จ.ลาํปาง 

เลขท่ี 50 ม.6 ต.นิคมพัฒนา อ.เมอืง จ.ลําปาง 52000  

โทรศัพท 053 687983-4 

พิกัด 47QNA5685237511 

1. ไฟลขอมูลหมูบานชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง 

จังหวัดลําปาง จํานวน 1 ไฟล 

2. เอกสารสรุปรายช่ือหมูบาน ประชากรบน

พ้ืนท่ีสูง ขนาด A4 จํานวน 3 แผน 

9 รูป 

2 ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จ.พะเยา ศาลากลางจังหวัด (หลัง

เกา) ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.พะเยา 56000  

โทรศัพท 054 449531  

พิกัด 47QNB9245122279 

1. ไฟลขอมูลหมูบานชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง 

จังหวัดพะเยา จํานวน 1 ไฟล 

2. เอกสารรายช่ือหมูบาน ประชากรบนพ้ืนท่ี

สูง ขนาด A4 จํานวน 4 แผน 

3 รูป 

3 ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จ.เชียงราย 

ต.ศรีกํ้า อ.แมจัน จ.เชียงราย 57110 

โทรศัพท 053 602579 

พิกัด 47QNC8042131434 

1. ไฟลขอมูลหมูบานชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง 

จังหวัดเชียงราย จํานวน 1 ไฟล 

 

7 รูป 
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4. ประสานขอขอมูลหมูบานพ้ืนท่ีจังหวัดนาน และจังหวัดเพชรบูรณ ระหวางวันท่ี 20 – 22 กุมภาพันธ 2562 

 ไดดําเนินการประสานศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูงจังหวัดนาน เพ่ือตรวจสอบรายช่ือและพิกัดหมูบาน/ชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง
เพ่ือนํามาปรับปรุงฐานขอมูลและใชประโยชนประกอบการจัดทําวิจัยวิเคราะหขอมูลสถานการณการแพรระบาดยาเสพติดเชิงพ้ืนท่ี 

  
รูปภาพท่ี 24 ประสานศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จ.นาน 

  

  
รูปภาพท่ี 25 ประสานองคการบรหิารสวนตําบลปากลาง 

  

  
รูปภาพท่ี 26 ประสานองคการบรหิารสวนตําบลสะเนียน 

 

  
รปูภาพท่ี 27 ประสานศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จ.เพชรบูรณ 
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รูปภาพท่ี 28 ประสานองคการบรหิารสวนตําบลเข็กนอย อ.เขาคอ จ.เพชรบูรณ 

 
ตารางท่ี 48 ขอมูลท่ีไดจากการประสานในพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบูรณ และจังหวัดนาน จํานวน 2 หนวยงาน 

ลําดับท่ี ชื่อหนวยงาน เอกสาร/ไฟลขอมูลท่ีไดรับ รูปภาพ 

1 ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จ.เพชรบูรณ 

ตําบล สะเดียง อําเภอเมืองเพชรบูรณ 

จังหวัดเพชรบูรณ 67000 

ช่ือผูใหขอมูล นางนิภารตัน ประพฤต ิ

โทรศัพท 054-682037 

พิกัด 47Q PA8309086063 

1.ไฟลขอมูลหมูบานชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง จ.เพชรบูรณ 

จํานวน 1 ไฟล 

2.เอกสารสรุปจํานวนประชากร ชนเผา ชุมชนบน

พ้ืนท่ีสูง จ.เพชรบูรณ จาํนวน 1 ชุด (  แผน) 

รูปถายปาย สนง.

ศูนยฯและการ

ประสาน  

จํานวน 13 รปู 

2 องคการบริหารสวนตําบลปากลาง  

140 หมู 1 ต.ปากลาง อ.ปว จ.นาน 55120 

ช่ือผูใหขอมูล นายสภุาพ ปญญา   

โทรศัพท 054-718427 

พิกัด 47Q QB0297617611 

1. เอกสารรายช่ือหมูบาน ประชากร  ขนาด A4 

จํานวน 1 แผน 

2. เอกสารประกาศราชกิจจานุเบกษากําหนดเขต

ตําบลปากลาง ขนาด A4 จํานวน 2 แผน 

3. แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมแสดงเขตปกครอง 

ต.ปากลาง ขนาด A4  

จํานวน 2 แผน 

4. แผนท่ีทหาร 1 ตอ 50,000 แสดงขอบเขต

หมูบาน ขนาด A4  

จํานวน 1 แผน 

รูปถายปาย สนง.

อบต. และการ

ประสาน  

จํานวน 3 รูป 
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สรุปผลการสํารวจและพิสจูนทราบหมูบานท่ีเกี่ยวของพืชเสพติด 

ในพ้ืนท่ี อ.พบพระ อ.แมสอด อ.วังเจา จ.ตาก และ อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร 

ระหวางวันท่ี 25  - 26  ธันวาคม ๒๕๖๑ 

************************************************************************ 

ตามท่ี ลปส. ไดอนุมัติให นายธวัช เททิพย ตําแหนงเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน พรอมดวย นางสาวเยาวลักษณ บูรณกิจเจริญ 
ตําแหนงพนักงานวิเคราะหนโยบายและแผนและนายวุฒิชัย สมบูรณ ตําแหนงพนักงานขับรถยนต เขาสํารวจและพิสูจนทราบหมูบานท่ี
เก่ียวของพืชเสพติดในพ้ืนท่ี อ.พบพระ อ.แมสอด อ.วังเจา จ.ตาก และ อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร ระหวางวันท่ี 25  - 26  ธันวาคม 2561 

1. วัตถุประสงคของการดาํเนินงาน 
   1.1 เขาสํารวจและพิสูจนทราบหมูบานท่ีเก่ียวของพืชเสพติดในพ้ืนท่ี อ.พบพระ อ.แมสอด อ.วังเจา จ.ตาก จํานวน 4 หมูบาน  
   1.2 เขาสํารวจและพิสูจนทราบหมูบานท่ีเก่ียวของพืชเสพติดในพ้ืนท่ี อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร จํานวน 1 หมูบาน 
2. ผลการสํารวจและพิสูจนทราบ  ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บานวังทอง 

บานวัว

 

บานข้ัวตั๋ว 

บานตลาดมง บานเสรมิสุข 
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พิสูจนทราบขอมูลพิกัดและชื่อหมูบาน (เผามง) จ.นาน จํานวน 3 หมูบาน 
 โดยไดวางแผนในการสํารวจและพิสูจนทราบตามลําดับ ดังน้ี 1) บานสวนทราย หมู 6 ต.ปากลาง อ.ปว จ.นาน                 
2) บานปากลาง หมู 7 ต.ปากลาง อ.ปว จ.นาน และ 3) บานนํ้าโคงใหม (หยอมบานนํ้าโคง) หมู 4 ต.สะเนียน อ.เมือง จ.นาน มีรายละเอียด
ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บานนํ้าโคงใหม 

บานสวนทราย 

บานปากลาง 

บานปากลาง 

บานปากลาง 

บานสวนทราย บานน้ําโคงใหม 
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พิสูจนทราบขอมูลพิกัดและชื่อหมูบาน (เผามง) จ.เพชรบูรณ จํานวน 12 หมูบาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตําบลเขาคอ 

หมู 1 บานกนกงาม 

ตําบลเข็กนอย 
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พิสูจนทราบขอมูลพิกัดและชื่อหมูบาน (เผามง) จ.เชียงใหม จํานวน 8 หมูบาน 
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