


 

ก ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

คํานํา 

 

สถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด (สพส.) สํานักงาน ป.ป.ส. ไดจัดทําหนังสือขอมูลภูมิสารสนเทศหมูบานชนเผา

ลีซูในประเทศไทยข้ึน เพ่ือใชเปนเอกสารอางอิงประกอบการปฏิบัติภารกิจเชิงพ้ืนท่ีดานการแกไขปญหายาเสพติดสําหรับเจาหนาท่ี               

ของสํานักงาน ป.ป.ส. และหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ สําหรับการปฏิบัติงานในระดับพ้ืนท่ี โดย สถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืช 

เสพติดไดดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง และประสานรวบรวมขอมูลจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ อาทิเชน องคการบริหารสวนตําบล 

เทศบาลตําบล องคการปกครองสวนทองถ่ิน ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูงของจังหวัดตาง ๆ คลอบคลุมภาคเหนือ เพ่ือใหขอมูล                   

เชิงตําแหนงมีความถูกตองและสมบูรณมากข้ึน 

หนังสือเลมน้ีประกอบดวยรายละเอียดเก่ียวกับหมูบานชนเผาลีซูรายจังหวัด จํานวน 153 หมูบาน จําแนกเปนชนเผาลีซู

หลักจํานวน 111 หมูบาน และชนเผาลีซูรองจํานวน 42 หมูบาน อาทิ ขอมูลท่ัวไป เชน ท่ีอยู จํานวนครัวเรือน จํานวนประชากร ขอมูล

พิกัดเพ่ือแสดงตําแหนงท่ีตั้ง ความสูง แผนท่ีภาพถายตําแหนงหมูบาน เปนตน โดยสถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด ได

ตรวจสอบความถูกตองจากการกําหนดคาระดับความนาเช่ือถือตามหลักฐานการอางอิง  

สถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติดหวังเปนอยางยิ่งวา หนังสือขอมูลภูมิสารสนเทศหมูบานชนเผาลีซู                        

ในประเทศไทย จะเปนประโยชนตอหนวยงานปฏิบัติภารกิจเชิงพ้ืนท่ีดานการแกไขปญหายาเสพติดและดานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ และ

ขอขอบคุณหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีใหความอนุเคราะห ตลอดจนเจาหนาท่ีสวนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศของสถาบันสํารวจและติดตาม             

การปลูกพืชเสพติดทุกทาน ท่ีมีสวนรวมในการจัดทําหนังสือเลมน้ีสําเร็จดวยดี 

 

สถาบันสํารวจและตดิตามการปลกูพืชเสพติด 

สํานักงาน ป.ป.ส. 

กรกฎาคม 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ข ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

สารบัญ 

 หนา 

คํานํา ก 

สารบัญ ข 

สารบัญรูปภาพ ค 

สารบัญตาราง ง 

สารบัญกราฟ จ 

สารบัญช่ือหมูบาน ฉ 

บทนํา 1 

 แผนท่ีและรายละเอียดขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 7 

 แผนท่ีและรายละเอียดขอมูลหมูบานชนเผาลซีูแยกรายจังหวัด  

  จังหวัดเชียงใหม 21 

  จังหวัดพะเยา 107 

  จังหวัดเชียงราย 113 

  จังหวัดแมฮองสอน 163 

  จังหวัดกําแพงเพชร 193 

  จังหวัดตาก 199 

  จังหวัดสุโขทัย 213 

  จังหวัดเพชรบูรณ 219 

ปญหาและอุปสรรค 225 

บรรณานุกรม  227 

ภาคผนวก ก  229 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ค ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

สารบัญรูปภาพ 

 หนา 

รูปภาพท่ี 1 หมูบานชาวลีซู บานดอยลาน ต.วาวี อ.แมสรวย จ.เชียงราย 3 

รูปภาพท่ี 2 ภาพแสดงตระกูลภาษาลีซอ 4 

รูปภาพท่ี 3 ลักษณะบานเรือนชาวลีซอ 4 

รูปภาพท่ี 4 การใชพ้ืนท่ีภายในบานชาวลีซอ 5 

รูปภาพท่ี 5 การแตงกาย 5 

รูปภาพท่ี 6 พิธีเลี้ยงผีและตรวจดโูชคชะตา และ การเตนราํเฉลิมฉลองวันปใหม 6 

รูปภาพท่ี 7 ประสานศูนยพัฒนาโครงการหลวงแกนอย ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 231 

รูปภาพท่ี 8 ประสานศูนยพัฒนาโครงการหลวงมอนเงาะ อําเภอแมแตง จ.เชียงใหม 231 

รูปภาพท่ี 9 ประสานศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยโปง ต.แมเจดียใหม อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย 232 

รูปภาพท่ี 10 ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยหวยนํ้าขุน ต.ทากอ อ.แมสรวย จ.เชียงราย 232 

รูปภาพท่ี 11 ประสานศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมปูนหลวง ต.แมเจดียใหม อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย 233 

รูปภาพท่ี 12 ประสานศูนยพัฒนาโครงการหลวงตีนตก ต.หวยแกว อ.แมออน จ.เชียงใหม 233 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ง ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

สารบัญตาราง 

 หนา 

ตารางท่ี 1 แสดงขอมูลจาํนวนหมูบานชนเผาลซีู รายจังหวัด 7 

ตารางท่ี 2 แสดงขอมูลจาํนวนหมูบานชนเผาลซีู ในประเทศไทย 10 

ตารางท่ี 3 แสดงขอมูลพิกัดทางภมูิสารสนเทศหมูบานชนเผาลีซู ในประเทศไทย 17 

ตารางท่ี 4 แสดงขอมูลจาํนวนหมูบานชนเผาลซีู รายอําเภอ จังหวัดเชียงใหม 22 

ตารางท่ี 5 แสดงขอมูลหมูบานชนเผาลีซู ในจังหวัดเชียงใหม 25 

ตารางท่ี 6 แสดงขอมูลพิกัดทางภมูิสารสนเทศหมูบานชนเผาลีซู จังหวัดเชียงใหม 28 

ตารางท่ี 7 แสดงขอมูลจาํนวนหมูบานชนเผาลซีู รายอําเภอ จังหวัดพะเยา 108 

ตารางท่ี 8 แสดงขอมูลหมูบานชนเผาลีซู ในจังหวัดพะเยา 108 

ตารางท่ี 9 แสดงขอมูลพิกัดทางภมูิสารสนเทศหมูบานชนเผาลีซู จังหวัดพะเยา 108 

ตารางท่ี 10 แสดงขอมูลจํานวนหมูบานชนเผาลีซู รายอําเภอ จังหวัดเชียงราย 114 

ตารางท่ี 11 แสดงขอมูลหมูบานชนเผาลีซู ในจังหวัดเชียงราย 117 

ตารางท่ี 12 แสดงขอมูลพิกัดทางภูมิสารสนเทศหมูบานชนเผาลีซู จงัหวัดเชียงราย 119 

ตารางท่ี 13 แสดงขอมูลจํานวนหมูบานชนเผาลีซู รายอําเภอ จังหวัดแมฮองสอน 164 

ตารางท่ี 14 แสดงขอมูลหมูบานชนเผาลีซู ในจังหวัดแมฮองสอน 167 

ตารางท่ี 15 แสดงขอมูลพิกัดทางภูมิสารสนเทศหมูบานชนเผาลีซู จงัหวัดแมฮองสอน 168 

ตารางท่ี 16 แสดงขอมูลจํานวนหมูบานชนเผาลีซู รายอําเภอ จังหวัดกําแพงเพชร 194 

ตารางท่ี 17 แสดงขอมูลหมูบานชนเผาลีซู ในจังหวัดกําแพงเพชร 194 

ตารางท่ี 18 แสดงขอมูลพิกัดทางภูมิสารสนเทศหมูบานชนเผาลีซู จงัหวัดกําแพงเพชร 194 

ตารางท่ี 19 แสดงขอมูลจํานวนหมูบานชนเผาลีซู รายอําเภอ จังหวัดตาก 200 

ตารางท่ี 20 แสดงขอมูลหมูบานชนเผาลีซู ในจังหวัดตาก 203 

ตารางท่ี 21 แสดงขอมูลพิกัดทางภูมิสารสนเทศหมูบานชนเผาลีซู จงัหวัดตาก 203 

ตารางท่ี 22 แสดงขอมูลจํานวนหมูบานชนเผาลีซู รายอําเภอ จังหวัดสุโขทัย 214 

ตารางท่ี 23 แสดงขอมูลหมูบานชนเผาลีซู ในจังหวัดสโุขทัย 214 

ตารางท่ี 24 แสดงขอมูลพิกัดทางภูมิสารสนเทศหมูบานชนเผาลีซู จงัหวัดสุโขทัย 214 

ตารางท่ี 25 แสดงขอมูลจํานวนหมูบานชนเผาลีซู รายอําเภอ จังหวัดเพชรบูรณ 220 

ตารางท่ี 26 แสดงขอมูลหมูบานชนเผาลีซู ในจังหวัดเพชรบูรณ 220 

ตารางท่ี 27 แสดงขอมูลพิกัดทางภูมิสารสนเทศหมูบานชนเผาลีซู จงัหวัดเพชรบูรณ 220 

ตารางท่ี 28 ขอมูลท่ีไดจากการประสานในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 231 

ตารางท่ี 29 ขอมูลท่ีไดจากการประสานในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย 232 

ตารางท่ี 30 ขอมูลท่ีไดจากการประสานในพ้ืนท่ีจังหวัดลําปาง 234 

 

 

 

 

 

 



 

จ ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

 

สารบัญกราฟ 

 หนา 

กราฟท่ี 1 แสดงจํานวนหมูบานชนเผาลีซู รายจังหวัด 7 

กราฟท่ี 2 แสดงจํานวนหมูบานชนเผาลีซู รายอําเภอ จังหวัดเชียงใหม 22 

กราฟท่ี 3 แสดงจํานวนหมูบานชนเผาลีซู รายอําเภอ จังหวัดเชียงราย 114 

กราฟท่ี 4 แสดงจํานวนหมูบานชนเผาลีซู รายอําเภอ จังหวัดแมฮองสอน 164 

กราฟท่ี 5 แสดงจํานวนหมูบานชนเผาลีซู รายอําเภอ จังหวัดตาก 200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ฉ ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

สารบัญช่ือหมูบาน 

 รหัสหมูบาน ชื่อหมูบาน หนา 

001 50040108 บานแมกะ ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 30 

002 50040110 บานนาเลาเกา ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 32 

003 50040116 บานผาลาย ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 35 

004 50040211 บานหนองแขม ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 39 

005 50040306 บานหนองขะแตะ ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 41 

006 50040505 บานนํ้ารู ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 46 

007 50040616 บานหวยนํ้าริน ต.ปงโคง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 52 

008 50040617 บานหวยน้ําริน ต.ปงโคง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 53 

009 50040706 บานขุนคอง ต.ทุงขาวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 55 

010 50061105 บานศรีดงเย็น ต.บานชาง อ.แมแตง จ.เชียงใหม 61 

011 50061205 บานหวยนํ้าดัง ต.ก้ืดชาง อ.แมแตง จ.เชียงใหม 62 

012 50070707 บานหนองหอย ต.แมแรม อ.แมริม จ.เชียงใหม 64 

013 50080501 บานปางขุม ต.ยั้งเมิน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม 66 

014 50100507 บานทามะแกง ต.ทาตอน อ.แมอาย จ.เชียงใหม 70 

015 50100510 บานหวยสาน ต.ทาตอน อ.แมอาย จ.เชียงใหม 71 

016 50110311 บานสหกรณแปลงหา ต.ปาตุม อ.พราว จ.เชียงใหม 74 

017 50110514 บานผาแดง ต.สันทราย อ.พราว จ.เชียงใหม 77 

018 50110708 บานปาออ ต.นํ้าแพร อ.พราว จ.เชียงใหม 78 

019 50110908 บานขุนแจ ต.แมแวน อ.พราว จ.เชียงใหม 79 

020 50110911 บานสามลี่ ต.แมแวน อ.พราว จ.เชียงใหม 81 

021 50200103 บานปาไผ ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม 86 

022 50200104 บานเวียงแหง ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม 87 

023 50200105 บานหวยหก ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม 88 

024 50200106 บานสามหมื่น ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม 91 

025 50200109 บานปางควาย ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม 92 

026 50200111 บานเลาวู ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม 93 

027 50200112 บานแมแตะ ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม 94 

028 50200201 บานเปยงหลวง ต.เปยงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม 95 

029 50200202 บานจอง ต.เปยงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม 97 

030 50200206 บานแปกแซม ต.เปยงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม 100 

031 50210307 บานหวยตนตอง ต.แมทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม 105 

032 50251007 บานเสาแดง ต.แจมหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม 106 

033 56070601 บานปาเมี่ยง ต.เจริญราษฎร อ.แมใจ จ.พะเยา 111 

034 57011201 บานหวยสานลีซอ ต.หวยชมภู อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 123 

035 57011202 บานแมมอญ ต.หวยชมภู อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 124 

036 57011209 บานแมสลัก ต.หวยชมภู อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 125 



 

ช ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

สารบัญช่ือหมูบาน (ตอ) 

 รหัสหมูบาน ชื่อหมูบาน    หนา 

037 57020605 บานชัยพฤกษ ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 127 

038 57051408 บานดงเวียง ต.ทานตะวัน อ.พาน จ.เชียงราย 130 

039 57070110 บานหวยโจ ต.แมจัน อ.แมจัน จ.เชียงราย 131 

040 57070113 บานธรรมจาริก ต.แมจัน อ.แมจัน จ.เชียงราย 132 

041 57070817 บานปางสา ต.ปาตึง อ.แมจัน จ.เชียงราย 133 

042 57070820 บานเลาฝู ต.ปาตึง อ.แมจัน จ.เชียงราย 135 

043 57100603 บานดอยชาง ต.วาวี อ.แมสรวย จ.เชียงราย 139 

044 57100604 บานดอยลาน ต.วาวี อ.แมสรวย จ.เชียงราย 141 

045 57100612 บานโปงกลางนํ้า ต.วาวี อ.แมสรวย จ.เชียงราย 142 

046 57100613 บานหวยไคร ต.วาวี อ.แมสรวย จ.เชียงราย 143 

047 57100619 บานจูจี้ ต.วาวี อ.แมสรวย จ.เชียงราย 144 

048 57100626 บานดอยชางลีซู ต.วาวี อ.แมสรวย จ.เชียงราย 147 

049 57110708 บานเมืองนอย ต.แมเจดียใหม อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย 150 

050 57150101 บานเทอดไทย ต.เทอดไทย อ.แมฟาหลวง จ.เชียงราย 151 

051 57150108 บานปางมะหัน ต.เทอดไทย อ.แมฟาหลวง จ.เชียงราย 152 

052 57150202 บานหวยผึ้ง ต.แมสลองใน อ.แมฟาหลวง จ.เชียงราย 153 

053 57150204 บานหัวแมคํา ต.แมสลองใน อ.แมฟาหลวง จ.เชียงราย 154 

054 57150210 บานหวยหมาก-หวยหก ต.แมสลองใน อ.แมฟาหลวง จ.เชียงราย 157 

055 57150214 บานเลาลิ้ว ต.แมสลองใน อ.แมฟาหลวง จ.เชียงราย 158 

056 57150220 บานนาโต ต.แมสลองใน อ.แมฟาหลวง จ.เชียงราย 159 

057 57150223 บานสันมะเค็ด ต.แมสลองใน อ.แมฟาหลวง จ.เชียงราย 160 

058 57150304 บานธาตุ ต.แมสลองนอก อ.แมฟาหลวง จ.เชียงราย 161 

059 58030207 บานหัวแมเมือง ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แมฮองสอน 170 

060 58030307 บานปางแปก ต.แมนาเติง อ.ปาย จ.แมฮองสอน 171 

061 58030309 บานผีรู ต.แมนาเติง อ.ปาย จ.แมฮองสอน 172 

062 58030310 บานไทรงาม ต.แมนาเติง อ.ปาย จ.แมฮองสอน 174 

063 58030507 บานแมอีแลบ ต.ทุงยาว อ.ปาย จ.แมฮองสอน 178 

064 58030703 บานหวยเดื่อ ต.โปงสา อ.ปาย จ.แมฮองสอน 180 

065 58030704 บานแมเหมืองหลวง ต.โปงสา อ.ปาย จ.แมฮองสอน 181 

066 58070101 บานสบปอง ต.สบปอง อ.ปางมะผา จ.แมฮองสอน 183 

067 58070102 บานนํ้าริน ต.สบปอง อ.ปางมะผา จ.แมฮองสอน 184 

068 58070104 บานหนองผาจ้ํา ต.สบปอง อ.ปางมะผา จ.แมฮองสอน 186 

069 58070106 บานก๊ึดสามสิบ ต.สบปอง อ.ปางมะผา จ.แมฮองสอน 187 

070 58070107 บานหนองตอง ต.สบปอง อ.ปางมะผา จ.แมฮองสอน 189 

071 58070108 บานแมหมูลีซอ ต.สบปอง อ.ปางมะผา จ.แมฮองสอน 190 

072 62030316 บานตลาดมง ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร 197 



 

ซ ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

สารบัญช่ือหมูบาน (ตอ) 

 รหัสหมูบาน ชื่อหมูบาน หนา 

073 63011110 บานลีซอ ต.แมทอ อ.เมืองตาก จ.ตาก 204 

074 63020608 บานหวยทู ต.ทุงกระเชาะ อ.บานตาก จ.ตาก 205 

075 63050104 บานแมเหวย ต.ทาสองยาง อ.ทาสองยาง จ.ตาก 206 

076 63060305 บานบางสางคํา ต.พะวอ อ.แมสอด จ.ตาก 207 

077 63070213 บานทรัพยอนันต ต.ชองแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 209 

078 63070313 บานรมเกลาเจริญสุข ต.คีรีราษฎร อ.พบพระ จ.ตาก 210 

079 63090110 บานใหมชัยมงคล ต.เชียงทอง อ.วังเจา จ.ตาก 211 

080 64050401 บานสุเมน ต.แมสิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 217 

081 67110310 บานเพชรดํา ต.เขาคอ อ.เขาคอ จ.เพชรบูรณ 223 

082 5004010903 หยอมบานปางแดงใหม ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 31 

083 5004011001 หยอมบานฟาสวย ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 33 

084 5004011002 หยอมบานนาเลาใหม ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 34 

085 5004011601 หยอมบานหวยอีโก 1 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 36 

086 5004020301 หยอมบานรินหลวง ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 37 

087 5004020601 หยอมบานทุงนาดํา ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 38 

088 5004021101 หยอมบานปาบงงามลีซอ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 40 

089 5004030901 หยอมบานแมจาใต ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 42 

090 5004040801 หยอมบานหวยนํ้าฮาก ต.แมนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 43 

091 5004040802 หยอมบานแมคะนิน ต.แมนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 44 

092 5004050303 หยอมบานหวยดินดํา ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 45 

093 5004050501 หยอมบานปาเก๊ียะใหม ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 47 

094 5004050601 หยอมบานแมสลา ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 48 

095 5004060401 หยอมบานหวยตะเคียน ต.ปงโคง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 49 

096 5004060402 หยอมบานหวยตนโชค ต.ปงโคง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 50 

097 5004060903 หยอมบานใหมลีซอ ต.ปงโคง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 51 

098 5004070402 หยอมบานแมจาเหนือ ต.ทุงขาวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 54 

099 5004070601 หยอมบานปางกาง ต.ทุงขาวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 56 

100 5006050802 หยอมบานปาไมนอก ต.แมหอพระ อ.แมแตง จ.เชียงใหม 57 

101 5006090904 หยอมบานใหม ต.ปาแป อ.แมแตง จ.เชียงใหม 58 

102 5006091102 หยอมบานลีซอทาผา ต.ปาแป อ.แมแตง จ.เชียงใหม 59 

103 5006091302 หยอมบานบวกลีซู ต.ปาแป อ.แมแตง จ.เชียงใหม 60 

104 5006130902 หยอมบานหวยข้ีควาย ต.อินทขิล อ.แมแตง จ.เชียงใหม 63 

105 5008030903 หยอมบานผายอง ต.แมสาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม 65 

106 5010041301 หยอมบานทรายขาว ต.แมนาวาง อ.แมอาย จ.เชียงใหม 67 

107 5010041302 หยอมบานหวยจันสี ต.แมนาวาง อ.แมอาย จ.เชียงใหม 68 

108 5010041303 หยอมบานก่ิวตอ ต.แมนาวาง อ.แมอาย จ.เชียงใหม 69 



 

ฌ ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

สารบัญช่ือหมูบาน (ตอ) 

 รหัสหมูบาน ชื่อหมูบาน หนา 

109 5010051003 หยอมบานบาหลา ต.ทาตอน อ.แมอาย จ.เชียงใหม 72 

110 5010051004 หยอมบานหัวนํ้า ต.ทาตอน อ.แมอาย จ.เชียงใหม 73 

111 5011031101 หยอมบานหวยโกน ต.ปาตุม อ.พราว จ.เชียงใหม 75 

112 5011040302 หยอมบานปาหญาไทร ต.ปาไหน อ.พราว จ.เชียงใหม 76 

113 5011090801 หยอมบานขุนแจลาง ต.แมแวน อ.พราว จ.เชียงใหม 80 

114 5011091101 หยอมบานแมแวนนอย ต.แมแวน อ.พราว จ.เชียงใหม 82 

115 5011091102 หยอมบานสามลี่ลาง ต.แมแวน อ.พราว จ.เชียงใหม 83 

116 5011100101 หยอมบานหวยเก๋ียงซาง ต.แมปง อ.พราว จ.เชียงใหม 84 

117 5020010201 หยอมบานเหลาหลวง ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม 85 

118 5020010501 หยอมบานนํ้าบอใหม ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม 89 

119 5020010503 หยอมบานปางวัว ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม 90 

120 5020020106 หยอมบานลีซอ ต.เปยงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม 96 

121 5020020201 ชุมชนบานปากลวย ต.เปยงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม 98 

122 5020020503 ชุมชนบานหวยลึก ต.เปยงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม 99 

123 5020020601 ชุมชนบานหินแตว ต.เปยงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม 101 

124 5020020602 ชุมชนบานนาออน ต.เปยงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม 102 

125 5021020702 หยอมบานหวยมวง ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม 103 

126 5021021801 หยอมบานสลีกํ้า ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม 104 

127 5701051101 หยอมบานทากอซอ ต.แมขาวตม อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 121 

128 5701052101 หยอมบานลีซอเวียงกลาง ต.แมขาวตม อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 122 

129 5701200704 หยอมบานลีซอ ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 126 

130 5705080702 หยอมบานผาตุม ต.ปาหุง อ.พาน จ.เชียงราย 128 

131 5705111201 หยอมบานลีซอปางกอก ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย 129 

132 5707081905 หยอมบานเฮโก ต.ปาตึง อ.แมจัน จ.เชียงราย 134 

133 5707082003 หยอมบานโปงปาแขม ต.ปาตึง อ.แมจัน จ.เชียงราย 136 

134 5710040901 หยอมบานปาซอ ต.ศรีถอย อ.แมสรวย จ.เชียงราย 137 

135 5710041102 หยอมบานดอยสันติ ต.ศรีถอย อ.แมสรวย จ.เชียงราย 138 

136 5710060302 หยอมบานผาแดงลีซอ ต.วาวี อ.แมสรวย จ.เชียงราย 140 

137 5710062004 หยอมบานเลายาง ต.วาวี อ.แมสรวย จ.เชียงราย 145 

138 5710062202 หยอมบานปางเจ็กฮอ ต.วาวี อ.แมสรวย จ.เชียงราย 146 

139 5711020804 หยอมบานสามกุลา ต.เวียง อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย 148 

140 5711030501 หยอมบานปาตึง ต.บานโปง อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย 149 

141 5715020401 หยอมบานหัวแมคําใหม ต.แมสลองใน อ.แมฟาหลวง จ.เชียงราย 155 

142 5715020902 หยอมบานมโนสุจริต ต.แมสลองใน อ.แมฟาหลวง จ.เชียงราย 156 

143 5803020401 หยอมบานหวยชางเฒา ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แมฮองสอน 196 

144 5803030902 หยอมบานลีซอนํ้าปลามุง ต.แมนาเติง อ.ปาย จ.แมฮองสอน 173 



 

ญ ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

สารบัญช่ือหมูบาน (ตอ) 

 รหัสหมูบาน ชื่อหมูบาน หนา 

145 5803040101 หยอมบานดอยชาง ต.แมฮี้ อ.ปาย จ.แมฮองสอน 175 

146 5803040102 หยอมบานหัวแมเย็น ต.แมฮี้ อ.ปาย จ.แมฮองสอน 176 

147 5803040401 หยอมบานลีซอแมยะนอย ต.แมฮี้ อ.ปาย จ.แมฮองสอน 177 

148 5803060301 หยอมบานลีซอหมากพริก ต.เมืองแปง อ.ปาย จ.แมฮองสอน 179 

149 5803070602 หยอมบานแมอีลอใต ต.โปงสา อ.ปาย จ.แมฮองสอน 182 

150 5807010301 หยอมบานนํ้าบอสะเป ต.สบปอง อ.ปางมะผา จ.แมฮองสอน 185 

151 5807010601 หยอมบานนาออน ต.สบปอง อ.ปางมะผา จ.แมฮองสอน 188 

152 5807010801 หยอมบานแมหมูลีซอลาง ต.สบปอง อ.ปางมะผา จ.แมฮองสอน 191 

153 6306030502 หยอมบานปาลีซู ต.พะวอ อ.แมสอด จ.ตาก 208 



 

1 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

บทนํา 

1.1 หลักการและเหตุผล 

หมูบานท่ีเปนชุมชนลีซู หรือ หมูบานท่ีมีชนเผาลีซูอาศัยอยูในประเทศไทย เปนฐานขอมูลท่ีสําคัญเพ่ือใชประกอบการ

วางแผน การวิเคราะหสถานการณดานยาเสพติด อีกท้ังยังเก่ียวของกับการลักลอบปลูกพืชเสพติดในประเทศไทย ทางผูจัดทําเล็งเห็นการ

ใชประโยชนจากขอมูลภูมิสารสนเทศหมูบานชนเผาลีซูน้ี จึงไดรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของท้ังหมด และหวังเปนอยางยิ่งวาคงเปนประโยชน

กับผูท่ีตองการใชขอมูลชุดน้ี 

 

1.2 วัตถุประสงค 

              1.2.1 เพ่ือทราบจํานวนหมูบานชนเผาลีซูท่ีอาศัยอยูในชุมชนและบนพ้ืนท่ีสูงในประเทศไทย 

              1.2.2 เพ่ือจัดทําหนังสือชนเผาลีซูในรูปเลมเอกสารเผยแพรใหกับหนวยงานท้ังภายในและภายนอก 

 

1.3 คํานิยามเชิงปฏิบัติการ 

“หนังสือขอมูลภูมิสารสนเทศหมูบานชนเผาลีซูในประเทศไทย” เปนขอมูลเปนการรวบรวมหมูบานชนเผาลีซูท่ีอาศัย   

ในชุมชนและบนพ้ืนท่ีสูงในประเทศไทย 8 จังหวัด เปนฐานขอมูลหน่ึงในระบบสารสนเทศของสถาบันสํารวจและตดิตามการปลกูพืชเสพตดิ 

เพ่ือใชประกอบในการวางแผน การวิเคราะหสถานการณดานยาเสพติด และการลักลอบปลกูพืชเสพติดในประเทศไทยอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยใชระยะเวลาในการดําเนินการรวบรวมขอมูล ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2562 – เมษายน 2562  

“พ้ืนท่ีสูง” หมายถึงพ้ืนท่ีท่ีเปนท่ีอยูของชาวเขาเผาตาง ๆ หรือเปนท่ีตั้งบานเรือนและท่ีทํากินท่ีมีความลาดชัน โดยเฉลี่ย

มากกวารอยละ 35 หรือมีความสูงกวาระดับนํ้าทะเล 500 เมตร ข้ึนไป 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 ซึ่งรัฐบาล  

ไมไดมีนโยบาย หรือมาตรการ นโยบายดูแลดําเนินการเปนการเฉพาะ  

“กลุมบาน” หมายถึง ชุมชนบนพ้ืนท่ีสูงท่ีตั้งบานเรือนอยูรวมกันเปนกลุมโดยไมไดรับการจัดตั้งเปนหมูบานถูกตองตาม

กฎหมาย แตรวมอยูกับหมูบานหลักท่ีถูกตองตามกําหมาย โดยมีลักษณะการตั้งชุมชนตางกันไปเปนกลุมบาน หยอมบาน หรือปอกบาน 

“ระบบพิกัด” (Coordinate System) หมายถึงระบบท่ีสรางข้ึนสําหรับใชอางอิงในการกําหนดตําแหนง หรือบอกตําแหนง 

บนแกนอางอิง x-y-z โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

- ระบบพิกัดทางทหาร MGRS 

- ระบบพิกัดแบบยูทีเอ็ม (Universal Transverse Mercator - UTM) เปนพิกัดภูมิศาสตรในลักษณะเขตกริด     

(Gird Zone) ระบุตําแหนงของสิ่งบนผิวโลกในลักษณะแกน X และ Y  

- ระบบพิกัดภูมิศาสตร (Geographic Coordinate Systems) เปนระบบพิกัดท่ีกําหนดตําแหนงตาง ๆ บนพ้ืนโลก 

ดวยวิธีการอางอิงบอกตําแหนงดวยคาละติจูด (LATITUDE) และลองจิจูด (LONGITUDE) ท้ังสองคาน้ีมีหนวยวัด

เปนมุมกําหนดคา เปนองศา ( ๐ ) ลิปดา ( ‘ ) และฟลิปดา (")  

“คาตัวเลขระดับความสูง” เปนมาตรฐานการวัดตามระบบเมตริก แสดงผลในหนวยเมตร ใชแสดงระดับความสูงพ้ืนดิน

ของท่ีตั้งใด ๆ โดยอิงกับระดับทะเลปานกลางท่ีมีการบันทึกขอมูลไว 

“คาตัวเลขระดับความนาเชื่อถือ” หมายถึง การกําหนดคาระดับความนาเช่ือถือของขอมูล ช่ือบาน และตําแหนงพิกัดท่ีตั้ง

ของหมูบาน เพ่ือตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของขอมูล รวมถึงการนําไปใชประโยชน โดย สพส. พิจารณาตามหลักฐานการอางอิง ดังน้ี 

- ความนาเช่ือถือของช่ือบาน กําหนดไว 3 ระดับ ดังน้ี 

0 คือ ยังไมไดตรวจสอบ 

1 คือ ตรวจสอบจากแผนท่ี L7018 
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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 และ รูปถาย 

4 คือ ตรวจสอบจากแผนท่ี L7018 ภาพถายจากดาวเทียม เอกสาร รูปถาย และสํารวจดวย GPS       

(Global Positioning System) 

 

1.4 วิธีการดําเนินการ 

สวนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ มีภารกิจดําเนินงานดานการจัดทําขอมูลภูมิสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการปฎิบัติงาน        

ของ สพส. โดยแผนดําเนินงานการสํารวจ จัดเก็บ และรวบรวมขอมูลหมูบานชนเผาลีซู ซึ่งเปนกิจกรรมหน่ึงในแผนการดําเนินงาน โดยมี

ข้ันตอนการดําเนินงาน ดังน้ี 

1.4.1) ข้ันเตรียมการ  

ประชุมเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของเพ่ือสรางความเขาใจเก่ียวกับขอมูล กําหนดขอบเขตของขอมูล และวิธีการเก็บขอมูล 

1.4.2) ข้ันดําเนินการ  

- รวบรวมขอมูลหมูบานชนเผาในระบบฐานขอมูลหมูบาน คัดหมูบานชนเผาลีซูท้ังประเทศในระบบฐานขอมูล

ของ สพส. สืบคนขอมูลหมูบานชนเผา จากการสืบคนขอมูลหนวยงานท่ีเก่ียวของทางอินเตอรเน็ต 

- ประสานขอมูลจากหนวยงาน เชน องคการบริหารสวนทองถ่ินและศูนยราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง 

- ลงพ้ืนท่ีพิสูจนทราบและจัดเก็บขอมูล กรณีในพ้ืนท่ีท่ีตําแหนงหมูบานไมชัดเจน สพส. จะดําเนินการสอบถาม

จากเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนทองถ่ิน ผูนําชุมชนและชาวบาน 

1.4.3) ข้ันหลังดําเนินการ  

- ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ( ช่ือ ตําแหนงท่ีตั้ง )  

- นําขอมูลตําแหนงหมูบานเปนจุดอางอิงในการจัดทําแผนท่ีแสดงกลุมบานใน โปรแกรมทางภูมิสารสนเทศ  

- นําขอมูลแผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมกลุมบานมาจัดฟอรมแสดงรายละเอียด 

- นําขอมูลจุดท่ีตั้งหมูบานลีซูมาจัดทําแผนท่ีระดับประเทศและระดับจังหวัด 

- นําขอมูลท่ีไดจากในฐานขอมูลรูปแบบตาราง  

- แผนท่ีแสดงตําแหนงหมูบาน แผนท่ีภาพถาย จากดาวเทียมระดับหมูบาน  

-  รวบรวมขอมูลมาประกอบเปนเอกสารรูปเลม 

 

1.5 รายการขอมูลท่ีจัดเก็บ 

จากการจัดรูปแบบตารางในการแสดงขอมูลหมูบานชนเผาลีซู 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) 
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1.6 ประวัติความเปนมาของชนเผาลีซู 

ลีซูเปนกลุมชาติพันธุท่ีจัดอยูในกลุมธิเบต-เมียนมา ของชนชาติโลโล ถ่ินกําเนิดดั้งเดิมของชนเผาลีซูอยูบริเวณตนนํ้าโขง      

และแมนํ้าสาละวิน อยูเหนือหุบเขาสาละวินในเขตมณฑลยนูนาน เมื่อสูญเสียดินแดนใหกับจีนและกลายเปนคนไร ชาวเผาลีซูไดเคลื่อนยาย

เขาสูรัฐฉานตอนใต กระจัดกระจายอยูตามภูเขาในเมืองตาง ๆ เชน เมืองเชียงตุง บางสวนอพยพไปอยูเขตเมืองซือเหมา สิบสองปนนา 

ประเทศจีน หลังจากน้ันไดอพยพลงมาทางใตเน่ืองจากเกิดการสูรบกันระหวางชนเผาอ่ืน ชาวเผาลีซูไดถอยรนเรื่อยลงมา จนในท่ีสุดก็แตก

กระจายกันเขาสูประเทศเมียนมา จีน อินเดีย แลวเขาสูประเทศไทย1 ชาวลีซูไดอพยพเขาสูเขตประเทศไทย เมื่อประมาณป พ.ศ. 2464 

กลุมแรกมี 4 ครอบครัว มาตั้งถ่ินฐานเปนชุมชนครั้งแรกอยูท่ีบานหวยสาน อ.เมือง จ.เชียงราย ตอมามีอีก 15 ครอบครัวอพยพตามมาดวย

ในปเดียวกัน อยูไดโดยประมาณ 5-6 ป ก็มีการแยกกลุมไปอยูหมูบานดอยชาง ทํามาหากินอยูแถบ ต.วาวี อ.แมสรวย จ.เชียงราย          

ในปจจุบันชาวลีซูกระจายกันตั้งบานเรือนอยูในพ้ืนท่ี 9 จังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย ไดแก จังหวัดเชียงใหม เชียงราย แมฮองสอน 

ตาก พะเยา ลําปาง สุโขทัย เพชรบูรณ และกําแพงเพชร ปจจุบันมีชาวลีซูท่ีอาศัยอยูในประเทศไทย จํานวนประมาณ 50,000 คน2 

 

รูปท่ี 1 หมูบานชาวลีซู บานดอยลาน ต.วาวี อ.แมสรวย จ.เชียงราย 

 

ชื่อชนเผาพ้ืนเมือง 

ลีซู (Lisu) หมายถึง ชนผูใฝรูแหงชีวิต มีความหมายมาจากรากศัพท 2 คํา คือคําวา“ลี”มาจากคําวา  อ๊ิหลี่ ซึ่งหมายถึง จารีต

ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีปฏิบัติแหงชีวิต สวนคําท่ีสอง คือคําวา “ซู” มีความหมายวา ศึกษา การเรียนรู ท้ังการเรียนรูในเชิงทฤษฎีและ

เชิงปฏิบัติ 

ระบบครอบครัวและเครือญาติ 

ครอบครัวของชาวลีซูเปนลักษณะครอบครัวขยาย การสืบสายตระกูลจะถือการสืบสายโลหิตทางฝายบิดาเปนสําคัญ เมื่อ

บุตรชายคนโตแตงงานตองนําภรรยาเขามาอยูบานบิดามารดาของตน เพราะถือวาบุตรชายเปนผูไดรับมรดกสืบแซสกุล และบุตรชายคนโต

เปนใหญในบรรดาพ่ีนอง ถานองชายแตงงาน บุตรชายคนโตท่ีมีครอบครัวแลวจะแยกเรือนออกไปอยูตางหาก การนับญาติก็จะนับถือกันไป

ตามศักดิ์และอายุเปนสําคัญ ชาวลีซูใชระบบสายสกุลหรือตระกูล ตระกูลท่ีมอียูในไทย ไดแก ตะหมิ (ตามี่หรือแสนมี่) หยาจา (แซยาง) หลี่จา 

(แซลี้) นุหลี่ (แซลี้) ซญอหมิ (แซมี่) โอชือ (แมวปา) จูจา (แซจู) จญาจา (สินจาง) ง่ัวผา (เลายี่ปา) หวาจา (แสนวาง) ซือผา และตอจา       

(สีตอน) 

โครงสรางการปกครองและสังคม 

ในอดีตโครงสรางการปกครองท่ีไมเปนทางการมีบทบาทสําคัญมากในชุมชน เชน (1) มือหมือผะ (ผูนําดานพิธีกรรม) ทําหนาท่ี

ดานพิธีกรรม (2) หน่ีผะ (หมอผี) ทําหนาท่ีเช่ือมโยงระหวางโลกมนุษยกับโลกของวิญญาณ (3) โชโหมวโชตี (ผูอาวุโส) บุคคลท่ีมีอายุและ

เปนท่ีเคารพนับถือของชุมชน ทําหนาท่ีใหคําปรึกษาในกิจกรรมหรือขอพิพาษตาง ๆ ของชุมชน ในปจจุบันมีโครงสรางการปกครองทางการ

เหมือน เชน ชุมชนท้ัว สําหรับโครงสรางการปกครองท่ีไมเปนทางการน้ัน ในปจจุบันไดลดบทบาทนอยลง 

 

 

1 วารสารสังคมสงเคราะหศาสตร ปท่ี 27 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562, หนา 51 
2 https://impect.or.th/?p=14991 : IMPECT Association สมาคมศูนยรวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาว.. 
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การแบงกลุมและการกระจายตัวของประชากร 

การแบงกลุมลีซอแบงกลุมยอยออกเปน 2 กลุม คือ ลีซอลาย และลีซอดํา ชาวลีซูท่ีอยูในประเทศไทยเกือบท้ังหมดเปนลีซูลาย 

หรือบางทีก็เรียกวาลีซอลูกผสม (เขาเรียกวาลีซูผิว-ผิว แปลวาลูกผสม) สวนลีซูดําจะอยูในประเทศจีน เมียนมา อินเดีย ประเทศไทยมีลีซอดํา

อยูจํานวนนอยคือมีเพียงไมก่ีคน ลักษณะท่ีแตกตางกันระหวาง 2 กลุมคือ การแตงกายและภาษาพูดไมเหมือนกัน ภาษาพูดน้ันแตกตางกัน

เปนบางคําแตพอจะฟงกันเขาใจ  
 

ภาษา 

ภาษาลีซออยูในภาษาเดียวกันกับภาษามลายูและอีกอ ซึ่งกลุมน้ีรวมเรียกวา โลโล (Loloish) ภาษากลุมโลโลมีความสัมพันธกับกลุม

ภาษาเมียนมา (Burnish) จึงรวมเปนกลุมใหญข้ึนเรียกวา กลุมเมียนมา-โลโล (Burmese-Lolo) และกลุมภาษาเมียนมา –โลโล มีความสัมพันธกลบั

กลุมภาษาทิเบต (Tibetan) จึงรวมกันเขาเปนตระกูลภาษาใหญทิเบต-เมียนมา (Tibeto-Burman) อีกทีหน่ึง นอกจากน้ี นักภาษาศาสตรสวนหน่ึง   

มีความเห็นวา ตระกูลภาษาใหญทิเบต-เมียนมามีความสัมพันธกับตระกูลภาษาใหญจีน (Sintic) จึงรวมกันเขาเปนตระกูลภาษาใหญมากท่ีเรียกวา 

จีน-ทิเบต (Sino-Tibetan) ดวย  

ภาพตอไปน้ี แสดงความสัมพันธระหวางภาษาลซีอกับภาษาหรือกลุมภาษาอน ภาพน้ีผูเขียนเขียนข้ึนอยางยอเพ่ือใหเขาใจงาย ขอมูล  

ท่ีใชสําหรับเขียนภาพน้ี ไดแก งานของ Benedict 1976 b. Burling 1976 และ Bradley 1979 

 
 

รูปท่ี 2 ภาพแสดงตระกูลภาษาลีซอ 
 

ลักษณะบานเรือน 

ชาวลีซอมักอาศัยอยูบนแถบภูเขาสูงประกอบดวยหลายหลังคาเรือน จํานวนหลังคาเรือนแตละแหงไมเทากัน บางแหงก็มีขนาด

เล็กบางแหงก็มีขนาดใหญ การปลูกบานของลีซอมี 2 แบบ มีชนิดท่ีปลูกอยูกับพ้ืนดินกับแบบยกพ้ืน ข้ึนอยูกับความนิยมและความ

เหมาะสมของแตละคน จุดสูงสุดของหมูบานจะเปนท่ีตั้งของศาลผีประจําหมูบาน ผีปูตา ผีผูเฒา ปลูกบานครอมบนดินเพราะปองกันความ

หนาวไดดี การจัดท่ีในบานทําเปนสัดสวน ก้ันเปนหองนอน เปนท่ีเก็บเครื่องมือการเกษตร และมีช้ันไมใผ สําหรับวางเครื่องครัว 

- บานแบบยกพ้ืน คือ ฝาบานทําดวยซีกไมไผขัดกัน พ้ืนบานทําดวยไมไผนํามาสับแลวปูเรียกวาฟากสับ 

- บานท่ีปลูกอยูกับพ้ืนดิน คือ บานทําดวยไมไผฟากสับเชนกัน เสาบานทําดวยไมไผ หลังคาบานมุงดวยใบคาไมโครง

หลังคาเปนไมไผเรยีงเปนรูปตารางแลววางใบคาทับขางบนจนหนาพอกันฝนปลอยชายคาลงมาเกือบถึงพ้ืนดิน ทุกๆบานก้ันรั้วสานดวยไมไผ

สูงประมาณบ้ันเอวดานขางตัวบานมีรางไมไผตอทอดยาวมาจากบานหลังอ่ืนใชแทนทอประปาเปนรางรับนํ้าจากบนเขา บานของชาวลีซอ  

มีประตูทางเขาทางดานหนาเพียงประตูเดียว เรียกวา “ประตูผีออก” 

   
 

รูปท่ี 3 ลักษณะบานเรือนชาวลีซอ 



 

5 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

 
รูปท่ี 4 การใชพ้ืนท่ีภายในบานชาวลีซอ 

 

การแตงกาย 

เครื่องแตงกายชายลีซูสวมกางเกงขากวางยาวเลยเขาเล็กนอยลักษณะ สีท่ีนิยมคือ สีฟา เขียวออน หรือสีอ่ืน ๆ (ท่ีเปนสีโทน

เย็น) สวนคนสูงอายุนิยมใชสีดําหรือสีมวงเขม เสื้อคลายเสื้อแจ็คเก็ต สีดําทําดวยผาใยกัญชง (ในอดีต) หรือผากํามะหยี่ (ในปจจุบัน) 

ประดับดวยแผนโลหะเงินรูปครึ่งวงกลมเย็บติดกับเสื้อเรียงเปนแถวท้ังขางหนาและขางหลัง (เสื้อกํามะหยี่น้ีจะสวมเฉพาะวันปใหม และวัน

แตงงานของตนเองเทาน้ัน) อีกท้ังนิยมสวมถุงนองเปนผาดํา และติดดวยแถบสีสดใส 

เครื่องแตงกายหญิงลีซูไมวาจะเปนเด็ก หญิงสาว หญิงแตงงานแลว หรือคนชรา จะแตงกายเหมือนกันหมด กางเกงจะเปนสีดํา

ยาวเลยเขาเล็กนอย มีเสื้อคลุมยาว นิยมสีฟา หรือสีโทนเย็นท่ีมีสีสดใส ตัวเสื้อตั้งแตเอวลงมาจะผาท้ังสองขาง แขนยาว ท่ีปกคอติดแถบผา

สีดํา ยาวประมาณ 1 คืบ ชวงตนแขนและหนาอกตกแตงดวยผาหลากสีเย็บติดกันเปนแผน คาดเข็มขัดซึ่งเปนผาดําผืนใหญ กวางขนาด   

ฝามือ หญิงนิยมโพกศีรษะ (จะใชผาโพกศีรษะเฉพาะในงานสําคัญ เชน งานแตงงาน ปใหม ) ใชผาพันแขงดวยผาพ้ืนสีโทนรอน (แดง ชมพู 

มวง) ปลายขอบลางติดแถบผาหลากสีและมีลายปกท่ีสวยงาม เมื่อมีพิธีกรรมหรืองานฉลองก็จะสวมเสื้อก๊ักผากํามะหยี่ ซึ่งประดับดวยแผน

โลหะเงินรูปครึ่งวงกลม และเหรียญรูป 

 

    
 

รูปท่ี 5 การแตงกาย 

 

ความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรมตาง ๆ 

ประชากรสวนใหญของลีซูนับถือศาสนาดั้งเดิม (Animism) มีสวนนอยท่ีนับถือศาสนาคริสต ปจจุบันชุมชนลีซูยังมีกิจกรรม

วัฒนธรรม และพิธีกรรมตามความเช่ือแบบดั้งเดิมปฏิบัติกันอยู เชนเทศกาลปใหม งานบูรณะอาปาโหมฮี หลี่ฮีฉัว (บูรณะหลุมฝงศพ) และ

พิธีทําบุญเรียกขวัญ เปนตน นอกจากตัวอยางพิธีกรรมตาง ๆ ท่ีกลาวมาขางตนแลว ยังมีพิธีกรรมท่ีเก่ียวของกับการจัดการทรัพยากรธรรม

และพิธีกรรมตาง ๆ ก็มีความสําคัญและเก่ียวของกับพืช ผักตาง ๆ เชนกัน 

ชาวลีซอสวนใหญนับถือผี (เหน) ควยคูกับ ศาสนาคริสต หรือศาสนาพุทธ ผีท่ีสําคัญมากคือ ผีปู ตา ยา ยาย ผีท่ีนับถือหรือเกรง

กลัวคือ ผีท่ีอยูตามธรรมชาติ เชน ผีดอย ผีดิน ผีนํ้า ผีไร 

การเรียกขวัญ เปนความเช่ือดวยดานจิต วิญญาณ เพ่ือความสุขสบายกาย ใจ ทําตอเมื่อคนในครอบครัว เจ็บปวย บาดเจ็บ 

การทํานายโชค การเลี้ยงผีลีซอ เซนไหว จะใชกระดูกไกทํานายโชคชะตาของเจาภาพและครอบครัว 
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สถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิ ในสังคมชุมชนลีซูมีสถานท่ีสําคัญ ๆ ไดแก อ๊ีดามอ ซึ่งเปนท่ีท่ีอํานาจศักดิ์สิทธ์ิท่ีใหญท่ีสุดอาศัยอยู ซึ่งมีหนาท่ี

ปกปองคุมครองทรัยพยากรธรรมชาติในอาณาเขตของชุมชน ซึ่งรวมไปถึงพ้ืนท่ีในการทํามาหากินดวย และ อาปาโหมฮี ตองเปนพ้ืนท่ีปา  

ท่ีอยูเหนือชุมชน หรือสูงกวาท่ีพักอาศัยของคนในชุมชน เปนสถานท่ีประกอบพิธีกรรมระดับครอบครัว โดยมีผูอาวุโสท่ีสุดในครอบครัว  

เปนผูประกอบพิธี และระดับชุมชนท่ีมี หมือ หมือผะ หรือโชโหมวโชตี เชนบางคนผูกขวัญไวท่ีอาปาโหมฮี ก็ตองประกอบพิธีกรรมเรียก

ขวัญท่ีอาปาโหมฮี เปนตน 

 

   
 

รูปท่ี 6 พิธีเลี้ยงผีและตรวจดูโชคชะตา และ การเตนรําเฉลิมฉลองวันปใหม 

 

การทํามาหากิน และวิถีการผลิตพ้ืนบาน 

ชาวลีซูมีวิถีชีวิตท่ีอาศัยเกษตรกรรมเปนอาชีพหลัก มีการปลูกขาว ขาวโพด ฝน พืชผัก และการเลี้ยงสัตว นอกจากน้ี             

ก็มีอุตสาหกรรมในครัวเรือนเปนอาชีพรอง เชนการทอผา การเย็บปกลายผา การทําเครื่องประดับดวยโลหะเงิน การตมสุรา มีอยูบาง      

ท่ีมีอาชีพรับจางเปนครั้งคราว 

- ฤดูการปลูกขาว (จญามี) 

ตนเดือนพฤษภาคม เมื่อฝนลงมาแรกเริ่มมีงานหนัก ๆ สองอยางในไรท่ีรอฝนลงมา เมื่อฝนลงมาก็เตรียมการลงมือทําการ

ปลูกขาวและขาวโพด กอนจะถึงเวลาปลูกขาวเริ่มท่ีตองเตรียม คือ เสียมขนาดเล็กและเมล็ดพันธุไวใหพรอม โดยใชวิธีการปลูกแบบหยอด

หลุม ฝายชายจะเปนฝายขุดหลุม โดยใชไมใผลํายาวสวมปลายดวยเสียมขนาดเล็กแทงลงไปในดินแลวงัดข้ึนมาเบา ๆ เปนหลุมเล็ก ๆ สวน

ฝายหญิงจะเดินตามจะมีกระเปายามใสเมล็ดพันธุขาวสะพายบาไปดวย และจะหยอดเมล็ดพันธุลงในหลุมประมาณ 3-5 เม็ด โดยไมปด

หลุมปลอยใหฝนตกลงมาเดินก็กลบของมันเอง จะปลูกกันเปนคู ๆ มีการรองเพลง และมีการกันพูดคุยกันอยางสนุกสนานขาวโพด ปลูกไว

สําหรับเลี้ยงสัตว อาทิ หมู และไก บางแหงปลูกไวสําหรับขายเปนเงินสดหรือพืชเศรษฐกิจ เชน หมูบานลีซอในจังหวัดเพชรบูรณ และ

กําแพงเพชร ซึ่งเปนท่ีพืชทํารายไดอยางดีแกชาวเขาในหมูบาน 

- ฝน ปลูกไวสําหรับขาย ปจจุบันน้ีปริมาณของพ้ืนท่ีท่ีปลูกฝนไดลดลงมาก เน่ืองจากทางราชการไดเขมงวดกวดขันใน

เรื่องน้ี ขณะเดียวกันไดพยายามหาพืชอยางอ่ืนท่ีเหมาะสมมาสงเสริมใหชาวเขาปลูกแทน 

กันยายนคือฤดูปลูกฝน "ยาพ๊ี" 

ตนเดือนสิงหาคมหลังจากเก็บฝกขาวโพดในไรเสร็จแลว พอชวงเดือนกันยายนเปนฤดูของการปลูกฝน ฝนน้ันจะปลูก

หมุนเวียนกันในไรขาวโพด ซึ่งพืชท้ังสองชนิดจะเก้ือกูลกันไดเปนอยางดี เพราะซากของตนขาวโพดจะเปนท่ีกําปงแดดใหกับตนกลาออน

ของฝนในระยะแรก ๆ แลวยังผุพังทับถมลงไปในดินกลายเปนปุยของตนฝนไปในตัว งานในไรฝนเปนงานหนักตองคอยดูแลเอาใจใส    

อยางใกลชิด ตองถอนตนฝนท่ีข้ึนมาเบียดกันหนาแนน ถอนออกเพ่ือใหไดผลผลิตท่ีสมบูรณ ตองหมั่นถอนวัชพืชและพรวนดินอยาง

สม่ําเสมอ ตนฝนจะไดสมบูรณและเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว เวลาออกดอกดอกฝนจะไดงดงาม 

ฤดูกรีดฝน "ยาพ๊ี" 

หลังจากเก่ียวขาวเสร็จในเดือนพฤศจิกายน ตนเดือนธันวาคมเปนฤดูกรีดฝน ระยะน้ีดอกฝนออกมาสวยงามซึ่งจะมีสี

หลาย ๆ สี เชน สีแดง สีขาว สีมวงลวน บานสะพรั่งเต็มไร โดยลงมือกันชวงสาย ๆ ตอนแดดรอน ๆ เพราะยางฝนท่ีกรีดจะไดออกมาเยอะ 
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ๆ และแหงเร็ว เวลากรีดฝนน้ันตองเปนผูท่ีชํานาญ และผูท่ีผานการฝกฝนมาเปนอยางดีเทาน้ัน ยางฝนท่ีกรีดออกมาน้ันจะเปนสีขาวขุนขน

คลายนํ้านม ซึ่งจะคอย ๆ ซึมจับตัวอยูบนกระเปาะฝน ปลอยท้ิงไวคืนหน่ึง ยางจะแหงเหนียวกลายเปนสีนํ้าตาล วันตอมาใชมีดรูปครึ่ง

วงกลมคอย ๆ ขูดยางฝนบนกระเปาะแลวรวบรวมหอกระดาษเก็บไว 

- พืชผัก ปลูกไวในไรขาว ขาวโพด และไรฝน โดยปลูกควบคูกันไปดวย ผักท่ีปลูก เชน ฟก ฟกทอง ถ่ัวชนิดตาง ๆ เผือก 

มัน ผักกาด ฯลฯ เขาปลูกไวสําหรับใชบริโภคในครัวเรือน 

อยางไรก็ดี เศรษฐกิจของลีซอยังข้ึนอยูกับการเกษตร การปลูกขาว ขาวโพดและพืชผักชนิดตาง ๆ 

ซึ่งหนวยงานของรัฐและองคกรเอกชนไดเขาไปสงเสริมแทนการปลูกฝน ไดแกพืชผักเมืองหนาว เชน ผักกาด กะหล่ําปลีสีมวง ถ่ัวแขก     

ถ่ัวลันเตา มันฝรั่ง มะเขือเทศ ทอ สาลี่ และมีบางแหงปลูกขาวบารเลยเพ่ือสงขายใหบริษัท  

 

ขอมูลหมูบานเผาลีซู 8 จังหวัด ในประเทศไทย ป พ.ศ. 2563 

ขอมูลหมูบานชนเผาลีซู 8 จังหวัดในประเทศไทย ในป พ.ศ. 2563 มีขอสรุปท้ังหมด 153 หมูบาน จําแนกเปนชนเผาลีซู

หลักจํานวน 111 หมูบาน และชนเผาลีซูรองจํานวน 42 หมูบาน มีหลังคาเรือนท้ังหมด 8,113 หลังคาเรือน และครอบครัวท้ังหมด 7,684 

ครอบครัว  

 

ตารางท่ี 1 แสดงขอมูลจํานวนหมูบานชนเผาลีซู รายจังหวัด 

ลําดับ 
รหัส

จังหวัด 
จังหวัด 

 จํานวน ประชากร 
รวม 

หมูบาน หลังคาเรือน ครอบครัว ชาย หญิง เด็กชาย เด็กหญิง 

1 50 เชียงใหม 77 4,175 4,475 7,030 7,151 2,963 3,034 20,178 

2 56 พะเยา 1 22 9 28 36 14 16 94 

3 57 เชียงราย 41 1,487 1,615 2,757 2,834 1,123 1,062 7,776 

4 58 แมฮองสอน 23 1,681 806 1,645 1,683 859 894 5,081 

5 62 กําแพงเพชร 1 16 20 31 35 19 16 101 

6 63 ตาก 8 565 596 922 994 297 305 2,518 

7 64 สุโขทัย 1 35 42 53 40 13 8 114 

8 67 เพชรบูรณ 1 132 121 185 186 72 55 498 

รวมทั้งหมด 153 8,113 7,684 12,651 12,959 5,360 5,390 36,360 

 

กราฟท่ี 1 แสดงจํานวนหมูบานชนเผาลีซู รายจังหวัด 
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10 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

ตารางท่ี 2 แสดงขอมูลหมูบานชนเผาลีซู ในประเทศไทย 

รหัสบาน ชื่อบาน ชื่อบาน 2 หมู ตําบล อําเภอ จังหวัด 

เผา ระดับ

ความ

นาเชื่อถือ

ชื่อบาน 

หลัก รอง 

50040108 บานแมกะ   08 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม ลีซู  2 

5004010903 หยอมบานปางแดง

ใหม 

หยอมบานปางแดง

ใหมปะหลอง 

09 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม ปะหลอง ลาหู ลีซู 

ไทยพื้น

ราบ 

2 

50040110 บานนาเลาเกา   10 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม ลีซู  2 

5004011001 หยอมบานฟาสวย หยอมบานหวยแหง 10 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม ลีซู  2 

5004011002 หยอมบานนาเลาใหม   10 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม ลีซู  2 

50040116 บานผาลาย บานหวยอีโก 2 16 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม อาขา ลีซู, 

กะเหร่ียง 

2 

5004011601 หยอมบานหวยอโีก 1   16 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม ลีซู  2 

5004020301 หยอมบานรินหลวง   03 เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม ลีซู  2 

5004020601 หยอมบานทุงนาดํา หยอมบานทุงดินดํา 06 เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม ลีซู  2 

50040211 บานหนองแขม   11 เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม ลีซู  2 

5004021101 หยอมบานปาบงงาม

ลีซอ 

  11 เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม ลีซู  2 

50040306 บานหนองขะแตะ   06 เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม ลีซู อาขา 2 

5004030901 หยอมบานแมจาใต หยอมบานลีซอแม

จาใต 

09 เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม ลีซู  2 

5004040801 หยอมบานหวยน้ําฮาก   08 แมนะ เชียงดาว เชียงใหม ลีซู  2 

5004040802 หยอมบานแมคะนิน   08 แมนะ เชียงดาว เชียงใหม ลีซู  2 

5004050303 หยอมบานหวยดินดํา   03 เมืองคอง เชียงดาว เชียงใหม ลีซู  2 

50040505 บานน้ํารู   05 เมืองคอง เชียงดาว เชียงใหม ลีซู  2 

5004050501 หยอมบานปาเกีย๊ะ

ใหม 

หยอมบานปาเกีย๊ะ 05 เมืองคอง เชียงดาว เชียงใหม ลีซู  2 

5004050601 หยอมบานแมสลา หยอมบานบวก

ควาย 

06 เมืองคอง เชียงดาว เชียงใหม ลีซู  2 

5004060401 หยอมบานหวย

ตะเคียน 

  04 ปงโคง เชียงดาว เชียงใหม ลีซู  2 

5004060402 หยอมบานหวยตนโชค   04 ปงโคง เชียงดาว เชียงใหม ลีซู  2 

5004060903 หยอมบานใหมลีซอ หยอมบานใหมลีซอ

หวยจะคาน 

09 ปงโคง เชียงดาว เชียงใหม ลีซู  2 

50040616 บานหวยน้ําริน   16 ปงโคง เชียงดาว เชียงใหม ลีซู  2 

50040617 บานหวยนํ้าริน   17 ปงโคง เชียงดาว เชียงใหม ลีซู  2 

5004070402 หยอมบานแมจาเหนือ หยอมบานลีซอแม

จาเหนือ 

04 ทุงขาว

พวง 

เชียงดาว เชียงใหม ลีซู  2 

50040706 บานขุนคอง บานปาเหงสาม 06 ทุงขาว

พวง 

เชียงดาว เชียงใหม ลีซู  2 

5004070601 หยอมบานปางกาง หยอมบานปาง

กลาง / หยอมบาน

ลีซอจัดสรร / 

หยอมบานปางกูด 

06 ทุงขาว

พวง 

เชียงดาว เชียงใหม ลีซู  2 



 

11 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

ตารางท่ี 2 แสดงขอมูลหมูบานชนเผาลีซู ในประเทศไทย (ตอ) 

รหัสบาน ชื่อบาน ชื่อบาน 2 หมู ตําบล อําเภอ จังหวัด 

เผา ระดับ

ความ

นาเชื่อถือ

ชื่อบาน 

หลัก รอง 

5006050802 หยอมบานปาไมนอก หยอมบานลีซอปา

ไม 

08 แมหอพระ แมแตง เชียงใหม ลีซู  2 

5006090904 หยอมบานใหม   09 ปาแป แมแตง เชียงใหม ลีซู  2 

5006091102 หยอมบานลีซอทาผา   11 ปาแป แมแตง เชียงใหม ลีซู  2 

5006091302 หยอมบานบวกลีซู หยอมบานลีซอ

หยอมบานลุม 

13 ปาแป แมแตง เชียงใหม ลีซู  2 

50061105 บานศรีดงเย็น   05 บานชาง แมแตง เชียงใหม ลีซู  2 

50061205 บานหวยน้ําดัง   05 กื้ดชาง แมแตง เชียงใหม ลีซู  2 

5006130902 หยอมบานหวยขี้ควาย หยอมบานปางชาง 09 อินทขิล แมแตง เชียงใหม ลีซู  2 

50070707 บานหนองหอย บานหนองหอย

เกามง 

07 แมแรม แมริม เชียงใหม มง ลีซู 2 

5008030903 หยอมบานผายอง   09 แมสาบ สะเมิง เชียงใหม ลีซู  2 

50080501 บานปางขุม   01 ยั้งเมิน สะเมิง เชียงใหม กะเหร่ียง ลีซู 2 

5010041301 หยอมบานทรายขาว   13 แมนาวาง แมอาย เชียงใหม ปะหลอง กะเหร่ียง 

ลาหู ลีซู 

พื้นเมือง 

2 

5010041302 หยอมบานหวยจันสี   13 แมนาวาง แมอาย เชียงใหม ลาหู ลีซู 2 

5010041303 หยอมบานกิว่ตอ   13 แมนาวาง แมอาย เชียงใหม ลีซู  2 

50100507 บานทามะแกง   07 ทาตอน แมอาย เชียงใหม ลาหู ลีซู 2 

50100510 บานหวยสาน   10 ทาตอน แมอาย เชียงใหม ลีซู  2 

5010051003 หยอมบานบาหลา หยอมบานปะหลา 10 ทาตอน แมอาย เชียงใหม ลีซู อาขา 2 

5010051004 หยอมบานหัวน้าํ   10 ทาตอน แมอาย เชียงใหม ลีซู  2 

50110311 บานสหกรณแปลงหา   11 ปาตุม พราว เชียงใหม ลีซู  2 

5011031101 หยอมบานหวยโกน   11 ปาตุม พราว เชียงใหม ลีซู  2 

5011040302 หยอมบานปาหญาไทร   03 ปาไหน พราว เชียงใหม กะเหร่ียง ลาหู ลีซู 

อาขา 

2 

50110514 บานผาแดง   14 สันทราย พราว เชียงใหม ลีซู  2 

50110708 บานปาออ   08 น้ําแพร พราว เชียงใหม ลีซู  2 

50110908 บานขุนแจ บานขุนแจบน 08 แมแวน พราว เชียงใหม ลีซู กลุมชาติ

จีนฮอ 

2 

5011090801 หยอมบานขุนแจลาง   08 แมแวน พราว เชียงใหม ลีซู ลาหู 2 

50110911 บานสามล่ี บานสามล่ีบน 11 แมแวน พราว เชียงใหม ลีซู  2 

5011091101 หยอมบานแมแวนนอย   11 แมแวน พราว เชียงใหม ลีซู  2 

5011091102 หยอมบานสามล่ีลาง   11 แมแวน พราว เชียงใหม ลีซู  2 

5011100101 หยอมบานหวยเกีย๋ง

ซาง 

  01 แมปง พราว เชียงใหม ลีซู  2 

5020010201 หยอมบานเหลาหลวง   02 เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม ลีซู  2 

50200103 บานปาไผ   03 เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม พื้นเมือง ลีซู ไท

ใหญ 

2 

50200104 บานเวียงแหง   04 เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม พื้นเมือง ลีซู ไท

ใหญ 

2 



 

12 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

ตารางท่ี 2 แสดงขอมูลหมูบานชนเผาลีซู ในประเทศไทย (ตอ) 

 

 

 

รหัสบาน ชื่อบาน ชื่อบาน 2 หมู ตําบล อําเภอ จังหวัด 

เผา ระดับ

ความ

นาเชื่อถือ

ชื่อบาน 

หลัก รอง 

50200105 บานหวยหก   05 เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม พื้นเมือง ลีซู 2 

5020010501 หยอมบานน้ําบอใหม   05 เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม ลีซู  2 

5020010503 หยอมบานปางววั   05 เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม ลีซู  2 

50200106 บานสามหมื่น   06 เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม ลีซู กลุมชาติ

จีนฮอ ไท

ใหญ 

2 

50200109 บานปางควาย   09 เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม ไทใหญ พื้นเมือง 

ลีซู 

2 

50200111 บานเลาว ู   11 เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม ลีซู  2 

50200112 บานแมแตะ   12 เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม ลีซู  2 

50200201 บานเปยงหลวง   01 เปยงหลวง เวียงแหง เชียงใหม กลุมชาติ

จีนฮอ 

ลีซู ไท

ใหญ 

2 

5020020106 หยอมบานลีซอ หยอมบานลีซอ

เปยงหลวง 

01 เปยงหลวง เวียงแหง เชียงใหม ลีซู  2 

50200202 บานจอง   02 เปยงหลวง เวียงแหง เชียงใหม ลีซู  2 

5020020201 ชุมชนบานปากลวย   02 เปยงหลวง เวียงแหง เชียงใหม ลีซู  1 

5020020503 ชุมชนบานหวยลึก   05 เปยงหลวง เวียงแหง เชียงใหม ลีซู  2 

50200206 บานแปกแซม   06 เปยงหลวง เวียงแหง เชียงใหม ลีซู  2 

5020020601 ชุมชนบานหินแตว   06 เปยงหลวง เวียงแหง เชียงใหม ลีซู  2 

5020020602 ชุมชนบานนาออน   06 เปยงหลวง เวียงแหง เชียงใหม ลีซู  2 

5021020702 หยอมบานหวยมวง   07 ศรีดงเย็น ไชย

ปราการ 

เชียงใหม ลาหู ลีซู 

พื้นเมือง 

2 

5021021801 หยอมบานสลีก้ํา หยอมบานสะหรี

ก้ํา/หยอมบานศรี

ก้ํา 

18 ศรีดงเย็น ไชย

ปราการ 

เชียงใหม ลีซู  2 

50210307 บานหวยตนตอง บานหวยตนตองเกา 07 แมทะลบ ไชย

ปราการ 

เชียงใหม ลีซู  2 

50251007 บานเสาแดง   07 แจมหลวง กัลยาณิ

วัฒนา 

เชียงใหม ลีซู  2 

56070601 บานปาเมี่ยง   01 เจริญ

ราษฎร 

แมใจ พะเยา ลีซู  2 

5701051101 หยอมบานทากอซอ   11 แมขาวตม เมือง

เชียงราย 

เชียงราย อาขา ลัวะ ลาหู 

ลีซู ไทล้ือ 

2 

5701052101 หยอมบานลีซอเวียง

กลาง 

  21 แมขาวตม เมือง

เชียงราย 

เชียงราย ลีซู  2 

57011201 บานหวยสานลีซอ บานหวยสาน 01 หวยชมภ ู เมือง

เชียงราย 

เชียงราย ลีซู อาขา 2 



 

13 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

ตารางท่ี 2 แสดงขอมูลหมูบานชนเผาลีซู ในประเทศไทย (ตอ) 

 

รหัสบาน ชื่อบาน ชื่อบาน 2 หมู ตําบล อําเภอ จังหวัด 

เผา ระดับ

ความ

นาเชื่อถือ

ชื่อบาน 

หลัก รอง 

57011202 บานแมมอญ   02 หวยชมภ ู เมือง

เชียงราย 

เชียงราย อาขา ลีซู 2 

57011209 บานแมสลัก   09 หวยชมภ ู เมือง

เชียงราย 

เชียงราย ลาหู เมี่ยน ลีซู 

พื้นเมือง 

อาขา 

2 

5701200704 หยอมบานลีซอ หยอมบานน้ําบอไก 07 ดอยฮาง เมือง

เชียงราย 

เชียงราย ลีซู พื้นเมือง 2 

57020605 บานชัยพฤกษ   05 ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย ลีซู  2 

5705080702 หยอมบานผาตุม   07 ปาหุง พาน เชียงราย ลีซู ลาหู 2 

5705111201 หยอมบานลีซอปาง

กอก 

  12 สันกลาง พาน เชียงราย ลีซู ลาหู 

พื้นเมือง 

อาขา 

2 

57051408 บานดงเวียง   08 ทานตะวัน พาน เชียงราย ลาหู ลีซู 2 

57070110 บานหวยโจ บานจอปาคา 10 แมจัน แมจัน เชียงราย ลาหู ไทล้ือ 

เมี่ยน ลีซู 

อาขา 

2 

57070113 บานธรรมจาริก   13 แมจัน แมจัน เชียงราย เมี่ยน กลุมชาติ

จีนฮอ ลา

หู ลีซู อา

ขา 

2 

57070817 บานปางสา   17 ปาตึง แมจัน เชียงราย ลีซู ลาหู 2 

5707081905 หยอมบานเฮโก   19 ปาตึง แมจัน เชียงราย ลีซู  2 

57070820 บานเลาฝู   20 ปาตึง แมจัน เชียงราย เมี่ยน ลาหู ลีซู 2 

5707082003 หยอมบานโปงปาแขม   20 ปาตึง แมจัน เชียงราย เมี่ยน ลาหู ลีซู 

พื้นเมือง 

อาขา 

2 

5710040901 หยอมบานปาซอ   09 ศรีถอย แมสรวย เชียงราย ลาหู ลีซู อาขา 2 

5710041102 หยอมบานดอยสันติ   11 ศรีถอย แมสรวย เชียงราย ลาหู ลีซู 

พื้นเมือง 

อาขา 

2 

57100603 บานดอยชาง   03 วาว ี แมสรวย เชียงราย อาขา ลีซู 2 

5710060302 หยอมบานผาแดงลีซอ   03 วาว ี แมสรวย เชียงราย ลีซู  2 

57100604 บานดอยลาน   04 วาว ี แมสรวย เชียงราย ลีซู กลุมชาติ

จีนฮอ อา

ขา 

2 

57100612 บานโปงกลางน้ํา   12 วาว ี แมสรวย เชียงราย กะเหร่ียง เมี่ยน 

กลุมชาติ

จีนฮอ ลา

หู ลีซู อา

ขา 

2 



 

14 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

ตารางท่ี 2 แสดงขอมูลหมูบานชนเผาลีซู ในประเทศไทย (ตอ) 

รหัสบาน ชื่อบาน ชื่อบาน 2 หมู ตําบล อําเภอ จังหวัด 

เผา ระดับ

ความ

นาเชื่อถือ

ชื่อบาน 

หลัก รอง 

57100613 บานหวยไคร   13 วาว ี แมสรวย เชียงราย ลีซู ลาหู อา

ขา 

2 

57100619 บานจูจี ้   19 วาว ี แมสรวย เชียงราย ลาหู ลีซู 2 

5710062004 หยอมบานเลายาง หยอมบานปางอูชิง 20 วาว ี แมสรวย เชียงราย อาขา เมี่ยน 

กลุมชาติ

จีนฮอ ลา

หู ลีซู ไท

ใหญ 

2 

5710062202 หยอมบานปางเจ็กฮอ หยอมบานแมนาง

ซอง 

22 วาว ี แมสรวย เชียงราย ลาหู ลีซู 2 

57100626 บานดอยชางลีซู   26 วาว ี แมสรวย เชียงราย ลีซู  2 

5711020804 หยอมบานสามกุลา   08 เวียง เวียงปา

เปา 

เชียงราย ลีซู  2 

5711030501 หยอมบานปาตึง   05 บานโปง เวียงปา

เปา 

เชียงราย ลีซู ลาหู 2 

57110708 บานเมืองนอย   08 แมเจดีย

ใหม 

เวียงปา

เปา 

เชียงราย พื้นเมือง กะเหร่ียง 

มง ลีซู 

2 

57150101 บานเทอดไทย   01 เทอดไทย แมฟา

หลวง 

เชียงราย ไทใหญ ลัวะ กลุม

ชาติจีน

ฮอ ลาหู 

ลีซู อาขา 

2 

57150108 บานปางมะหัน   08 เทอดไทย แมฟา

หลวง 

เชียงราย อาขา ลาหู ลีซู 2 

57150202 บานหวยผ้ึง   02 แมสลอง

ใน 

แมฟา

หลวง 

เชียงราย กลุมชาติ

จีนฮอ 

ลาหู ลีซู 

อาขา 

2 

57150204 บานหัวแมคํา   04 แมสลอง

ใน 

แมฟา

หลวง 

เชียงราย ลีซู อาขา 2 

5715020401 หยอมบานหัวแมคํา

ใหม 

หยอมบานลีซอใหม 04 แมสลอง

ใน 

แมฟา

หลวง 

เชียงราย ลีซู  2 

5715020902 หยอมบานมโนสุจริต   09 แมสลอง

ใน 

แมฟา

หลวง 

เชียงราย ลาหู กลุมชาติ

จีนฮอ 

ลีซู อาขา 

2 

57150210 บานหวยหมาก-หวย

หก 

  10 แมสลอง

ใน 

แมฟา

หลวง 

เชียงราย ลีซู อาขา 2 

57150214 บานเลาล้ิว   14 แมสลอง

ใน 

แมฟา

หลวง 

เชียงราย ลาหู ลีซู ไท

ใหญ อา

ขา 

2 

57150220 บานนาโต   20 แมสลอง

ใน 

แมฟา

หลวง 

เชียงราย ไทใหญ กลุมชาติ

จีนฮอ ลา

หู ลีซู อา

ขา 

2 



 

15 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

ตารางท่ี 2 แสดงขอมูลหมูบานชนเผาลีซู ในประเทศไทย (ตอ) 

 

รหัสบาน ชื่อบาน ชื่อบาน 2 หมู ตําบล อําเภอ จังหวัด 

เผา ระดับ

ความ

นาเชื่อถือ

ชื่อบาน 

หลัก รอง 

57150223 บานสันมะเค็ด   23 แมสลอง

ใน 

แมฟา

หลวง 

เชียงราย ลีซู ลาหู อา

ขา 

2 

57150304 บานธาตุ   04 แมสลอง

นอก 

แมฟา

หลวง 

เชียงราย กลุมชาติ

จีนฮอ 

ลาหู ลีซู 

อาขา 

2 

5803020401 หยอมบานหวยชาง

เฒา 

  04 เวียงเหนือ ปาย แมฮองสอน ลีซู  2 

58030207 บานหัวแมเมือง   07 เวียงเหนือ ปาย แมฮองสอน ลีซู  2 

58030307 บานปางแปก   07 แมนาเติง ปาย แมฮองสอน ลีซู  2 

58030309 บานผีรู บานดอยผีลู 09 แมนาเติง ปาย แมฮองสอน ลีซู  2 

5803030902 หยอมบานลีซอน้ําปลา

มุง 

หยอมบานน้ําปลา

มุง 

09 แมนาเติง ปาย แมฮองสอน ลีซู  2 

58030310 บานไทรงาม   10 แมนาเติง ปาย แมฮองสอน ลีซู  2 

5803040101 หยอมบานดอยชาง   01 แมฮ้ี ปาย แมฮองสอน ลีซู  2 

5803040102 หยอมบานหัวแมเย็น   01 แมฮ้ี ปาย แมฮองสอน ลีซู  2 

5803040401 หยอมบานลีซอแมยะ

นอย 

หยอมบานแมยะ

นอย 

04 แมฮ้ี ปาย แมฮองสอน ลีซู  2 

58030507 บานแมอีแลบ   07 ทุงยาว ปาย แมฮองสอน ลีซู  2 

5803060301 หยอมบานลีซอหมาก

พริก 

หยอมบานหมาก

พริก 

03 เมืองแปง ปาย แมฮองสอน ลีซู  2 

58030703 บานหวยเด่ือ บานหวยเด่ือใต 03 โปงสา ปาย แมฮองสอน กะเหร่ียง ลาหู ลีซู 2 

58030704 บานแมเหมืองหลวง บานลีซอแมเหมือง

หลวง 

04 โปงสา ปาย แมฮองสอน กะเหร่ียง ลีซู ไท

ใหญ 

2 

5803070602 หยอมบานแมอีลอใต หยอมบานแมอีลอ

ลีซอ 

06 โปงสา ปาย แมฮองสอน ลีซู  2 

58070101 บานสบปอง   01 สบปอง ปางมะ

ผา 

แมฮองสอน ลีซู  2 

58070102 บานน้ําริน   02 สบปอง ปางมะ

ผา 

แมฮองสอน ลีซู  2 

5807010301 หยอมบานน้ําบอสะเป หยอมบานน้ําบอ

สะเป 

03 สบปอง ปางมะ

ผา 

แมฮองสอน ลีซู  2 

58070104 บานหนองผาจ้าํ   04 สบปอง ปางมะ

ผา 

แมฮองสอน ลีซู  2 

58070106 บานกึ๊ดสามสิบ   06 สบปอง ปางมะ

ผา 

แมฮองสอน ลีซู  2 

5807010601 หยอมบานนาออน   06 สบปอง ปางมะ

ผา 

แมฮองสอน ลีซู  2 

58070107 บานหนองตอง   07 สบปอง ปางมะ

ผา 

แมฮองสอน ลีซู  2 

58070108 บานแมหมูลีซอ บานแมหมูลีซอบน 08 สบปอง ปางมะ

ผา 

แมฮองสอน ลีซู  2 



 

16 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

ตารางท่ี 2 แสดงขอมูลหมูบานชนเผาลีซู ในประเทศไทย (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสบาน ชื่อบาน ชื่อบาน 2 หมู ตําบล อําเภอ จังหวัด 

เผา ระดับ

ความ

นาเชื่อถือ

ชื่อบาน 

หลัก รอง 

5807010801 หยอมบานแมหมูลีซอ

ลาง 

  08 สบปอง ปางมะ

ผา 

แมฮองสอน ลีซู  2 

62030316 บานตลาดมง บานคลองลาน

พัฒนา 

16 คลองลาน

พัฒนา 

คลอง

ลาน 

กําแพงเพชร มง เมี่ยน ลีซู 2 

63011110 บานลีซอ บานแมทอ 10 แมทอ เมืองตาก ตาก ลีซู  2 

63020608 บานหวยทู บานลีซอ 08 ทุง

กระเชาะ 

บานตาก ตาก ลีซู  2 

63050104 บานแมเหวย   04 ทาสอง

ยาง 

ทาสอง

ยาง 

ตาก กะเหร่ียง ไทล้ือ ลีซู 

พื้นเมือง 

2 

63060305 บานบางสางคํา   05 พะวอ แมสอด ตาก ลีซู กะเหร่ียง 2 

6306030502 หยอมบานปาลีซู   05 พะวอ แมสอด ตาก ลีซู  2 

63070213 บานทรัพยอนันต   13 ชองแคบ พบพระ ตาก ลีซู มง 

พื้นเมือง 

2 

63070313 บานรมเกลาเจริญสุข   13 คีรีราษฎร พบพระ ตาก อาขา ลีซู 2 

63090110 บานใหมชัยมงคล   10 เชียงทอง วังเจา ตาก ลีซู  2 

64050401 บานสุเมน   01 แมสิน ศรีสัชนา

ลัย 

สุโขทัย ลีซู  2 

67110310 บานเพชรดํา   10 เขาคอ เขาคอ เพชรบูรณ ลีซู เมี่ยน ลา

หู 

พื้นเมือง 

2 



 

17 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

ตารางท่ี 3 แสดงขอมูลพิกัดทางภูมิสารสนเทศหมูบานชนเผามง ในประเทศไทย 

รหัสบาน ชื่อบาน 
ความ

สูง 

ขอมูลพิกัด ระดับความ

นาเชื่อถือ

พิกัด 

MGRS UTM ภูมิศาสตร 

50040108 บานแมกะ 387 MB9629340301 47Q 496293 2140301 19.356739 98.964703 3 

5004010903 หยอมบานปางแดงใหม 453 NB0192539527 47Q 501925 2139527 19.349747 99.018328 4 

50040110 บานนาเลาเกา 956 MB8411347754 47Q 484113 2147754 19.424034 98.848667 3 

5004011001 หยอมบานฟาสวย 946 MB8217645504 47Q 482176 2145504 19.403684 98.830237 4 

5004011002 หยอมบานนาเลาใหม 1,158 MB8373746939 47Q 483737 2146939 19.416600 98.845000 3 

50040116 บานผาลาย 548 NB00632640712 47Q 506326 2140712 19.360447 99.060235 4 

5004011601 หยอมบานหวยอโีก 1 550 NB06524405620 47Q 506524 2140562 19.359091 99.062120 4 

5004020301 หยอมบานรินหลวง 717 MB9584676289 47Q 495846 2176289 19.681968 98.960368 4 

5004020601 หยอมบานทุงนาดํา 546 MB9880768035 47Q 498807 2168035 19.607380 98.988623 4 

50040211 บานหนองแขม 781 NB0564071078 47Q 505640 2171078 19.634872 99.053794 3 

5004021101 หยอมบานปาบงงามลีซอ 675 MB0247270313 47Q 502472 2170313 19.627966 99.023577 3 

50040306 บานหนองขะแตะ 1,277 MB8635850164 47Q 486358 2150164 19.445831 98.870035 3 

5004030901 หยอมบานแมจาใต 926 MB8548158864 47Q 485481 2158864 19.524448 98.861613 4 

5004040801 หยอมบานหวยน้ําฮาก 453 NB0017832278 47Q 500178 2132278 19.284236 99.001694 3 

5004040802 หยอมบานแมคะนิน 446 MB9930531922 47Q 499305 2131922 19.281018 98.993385 3 

5004050303 หยอมบานหวยดินดํา 766 MB6725743363 47Q 467257 2143363 19.384148 98.688181 3 

50040505 บานน้ํารู 1,303 MB5963848298 47Q 459638 2148298 19.428606 98.615519 3 

5004050501 หยอมบานปาเกีย๊ะใหม 1,153 MB6318848932 47Q 463188 2148932 19.434405 98.649324 3 

5004050601 หยอมบานแมสลา 800 MB6362941103 47Q 463629 2141103 19.363661 98.653674 4 

5004060401 หยอมบานหวยตะเคียน 497 NB1065851210 47Q 510658 2151210 19.455302 99.101543 4 

5004060402 หยอมบานหวยตนโชค 515 NB1234452103 47Q 512344 2152103 19.463362 99.117612 4 

5004060903 หยอมบานใหมลีซอ 622 NB0662866255 47Q 506628 2166255 19.591284 99.063201 3 

50040616 บานหวยน้ําริน 429 NB0316546214 47Q 503165 2146214 19.410178 99.030146 3 

50040617 บานหวยนํ้าริน 435 NB0320646551 47Q 503206 2146551 19.413223 99.030537 2 

5004070402 หยอมบานแมจาเหนือ 938 MB8572458966 47Q 485724 2158966 19.525371 98.863928 4 

50040706 บานขุนคอง 1,274 MB7815657782 47Q 478156 2157782 19.514603 98.791808 4 

5004070601 หยอมบานปางกาง 1,245 MB7749157911 47Q 477491 2157911 19.515761 98.785468 4 

5006050802 หยอมบานปาไมนอก 510 NB0803111223 47Q 508031 2111223 19.093935 99.076347 4 

5006090904 หยอมบานใหม 880 MB7113021764 47Q 471130 2121764 19.189010 98.725390 2 

5006091102 หยอมบานลีซอทาผา 722 MB7535015189 47Q 475350 2115189 19.129644 98.765613 3 

5006091302 หยอมบานบวกลีซู 1,229 MB6207217272 47Q 462072 2117272 19.148266 98.639320 4 

50061105 บานศรีดงเย็น 460 MB8452716015 47Q 484527 2116015 19.137200 98.852867 3 

50061205 บานหวยน้ําดัง 1,140 MB6056835952 47Q 460568 2135952 19.317053 98.624634 3 

5006130902 หยอมบานหวยขี้ควาย 422 MB9601526419 47Q 496015 2126419 19.231282 98.962085 4 

50070707 บานหนองหอย 1,246 MA8156593203 47Q 481498 2093218 18.931144 98.824281 3 

5008030903 หยอมบานผายอง 1,299 MB6216102617 47Q 462161 2102617 19.015823 98.640452 3 

50080501 บานปางขุม 1,218 MB6348605573 47Q 463486 2105573 19.042562 98.652986 3 

5010041301 หยอมบานทรายขาว 496 NC3988909150 47Q 539889 2209150 19.978522 99.381275 3 

5010041302 หยอมบานหวยจันสี 549 NC4082207191 47Q 540822 2207191 19.960800 99.390149 3 

5010041303 หยอมบานกิว่ตอ 500 NC3962608454 47Q 539626 2208454 19.972238 99.378746 3 

50100507 บานทามะแกง 448 NC4672518757 47Q 546725 2218757 20.065183 99.446860 3 

50100510 บานหวยสาน 553 NC5014121510 47Q 550141 2221510 20.089974 99.479604 3 
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5010051003 หยอมบานบาหลา 532 NC5432422196 47Q 554324 2222196 20.096060 99.519634 4 

5010051004 หยอมบานหัวน้าํ 514 NC5437421971 47Q 554374 2221971 20.094025 99.520106 4 

50110311 บานสหกรณแปลงหา 480 NB2521742488 47Q 525217 2142488 19.376349 99.240136 3 

5011031101 หยอมบานหวยโกน 884 NB3170144802 47Q 531701 2144802 19.397168 99.301919 3 

5011040302 หยอมบานปาหญาไทร 692 NB2848650718 47Q 528486 2150718 19.450681 99.271389 3 

50110514 บานผาแดง 859 NB1574556051 47Q 515745 2156051 19.499017 99.150049 3 

50110708 บานปาออ 479 NB1559837478 47Q 515598 2137478 19.331170 99.148496 3 

50110908 บานขุนแจ 1,388 NB3367137650 47Q 533671 2137650 19.332502 99.320555 3 

5011090801 หยอมบานขุนแจลาง 1,267 NB3358936835 47Q 533589 2136835 19.325138 99.319760 3 

50110911 บานสามล่ี 1,389 NB3155438769 47Q 531554 2138769 19.342649 99.300419 3 

5011091101 หยอมบานแมแวนนอย 876 NB3295035254 47Q 532949 2135254 19.310864 99.313650 3 

5011091102 หยอมบานสามล่ีลาง 1,023 NB3208238305 47Q 532082 2138305 19.338448 99.305439 3 

5011100101 หยอมบานหวยเกีย๋งซาง 481 NB1623629691 47Q 516236 2129691 19.260791 99.154504 3 

5020010201 หยอมบานเหลาหลวง 766 MB6203764751 47Q 462037 2164751 19.577340 98.638041 4 

50200103 บานปาไผ 736 MB6178862815 47Q 461788 2162815 19.559839 98.635707 3 

50200104 บานเวียงแหง 736 MB6228562160 47Q 462285 2162160 19.553930 98.640458 3 

50200105 บานหวยหก 712 MB6269761121 47Q 462697 2161121 19.544548 98.644406 3 

5020010501 หยอมบานน้ําบอใหม 1,032 MB5813257282 47Q 458132 2157282 19.509764 98.600975 3 

5020010503 หยอมบานปางววั 947 MB6195256962 47Q 461952 2156962 19.506949 98.637388 3 

50200106 บานสามหมื่น 1,388 MB5752649671 47Q 457526 2149671 19.440971 98.595371 4 

50200109 บานปางควาย 736 MB6400462292 47Q 464004 2162292 19.555154 98.656842 3 

50200111 บานเลาว ู 1,527 MB7386956706 47Q 473869 2156706 19.504827 98.750964 3 

50200112 บานแมแตะ 791 MB6747962108 47Q 467479 2162108 19.553551 98.689973 3 

50200201 บานเปยงหลวง 855 MB6093576525 47Q 460935 2176525 19.683718 98.627289 3 

5020020106 หยอมบานลีซอ 890 MB6096577410 47Q 460965 2177410 19.691717 98.627557 4 

50200202 บานจอง 772 MB6215272191 47Q 462152 2172191 19.644576 98.638988 3 

5020020201 ชุมชนบานปากลวย 771 MB6212673075 47Q 462126 2173075 19.652565 98.638723 2 

5020020503 ชุมชนบานหวยลึก 1,056 MB7120272979 47Q 471202 2172979 19.651850 98.725297 3 

50200206 บานแปกแซม 1,412 MB6684782680 47Q 466847 2182680 19.739448 98.683584 3 

5020020601 ชุมชนบานหินแตว 1,186 MB6509681105 47Q 465096 2181105 19.725185 98.666902 3 

5020020602 ชุมชนบานนาออน 1,049 MB6503779332 47Q 465037 2179332 19.709161 98.666372 3 

5021020702 หยอมบานหวยมวง 629 NB1853071972 47Q 518530 2171972 19.642881 99.176752 3 

5021021801 หยอมบานสลีก้ํา 821 NB2069161381 47Q 520691 2161381 19.547139 99.197242 4 

50210307 บานหวยตนตอง 706 NB2711277735 47Q 527112 2177735 19.694854 99.258688 3 

50251007 บานเสาแดง 1,220 MA1921698484 47Q 419216 2098484 18.977230 98.232580 4 

56070601 บานปาเมี่ยง 1,014 NB7302344849 47Q 573023 2144849 19.396514 99.695456 3 

5701051101 หยอมบานทากอซอ 420 NC9865422862 47Q 598654 2222862 20.100320 99.943674 4 

5701052101 หยอมบานลีซอเวียงกลาง 423 NC9740323153 47Q 597403 2223153 20.103013 99.931725 4 

57011201 บานหวยสานลีซอ 1,099 NC6265792516 47Q 562657 2192516 19.827611 99.598328 3 

57011202 บานแมมอญ 1,167 NB6367496156 47Q 563674 2196156 19.860471 99.608165 3 

57011209 บานแมสลัก 450 NC4980915701 47Q 549809 2215701 20.037491 99.476270 3 
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5701200704 หยอมบานลีซอ 550 NC7115204611 47Q 571152 2204611 19.936614 99.679911 2 

57020605 บานชัยพฤกษ 414 PB0531186442 47Q 605311 2186442 19.770900 100.005261 2 

5705080702 หยอมบานผาตุม 725 NB6984049245 47Q 569840 2149245 19.436358 99.665310 3 

5705111201 หยอมบานลีซอปางกอก 491 NB6867671125 47Q 568676 2171125 19.634113 99.655014 2 

57051408 บานดงเวียง 416 NB8664351694 47Q 586643 2151694 19.457825 99.825474 3 

57070110 บานหวยโจ 428 NC9343626248 47Q 593436 2226248 20.131173 99.893940 3 

57070113 บานธรรมจาริก 423 NC9515126947 47Q 595151 2226947 20.137405 99.910383 3 

57070817 บานปางสา 521 NC7343023461 47Q 573430 2223461 20.106857 99.702434 3 

5707081905 หยอมบานเฮโก 919 NC6227125927 47Q 562271 2225927 20.129533 99.595775 3 

57070820 บานเลาฝู 534 NC7180423824 47Q 571804 2223824 20.110198 99.686895 3 

5707082003 หยอมบานโปงปาแขม 603 NC6958423267 47Q 569584 2223267 20.105247 99.665637 3 

5710040901 หยอมบานปาซอ 813 NB3192075822 47Q 531920 2175822 19.677497 99.304535 3 

5710041102 หยอมบานดอยสันติ 529 NB4485664875 47Q 544856 2164875 19.578319 99.427687 1 

57100603 บานดอยชาง 1,132 NB5849991458 47Q 558499 2191458 19.818180 99.558597 3 

5710060302 หยอมบานผาแดงลีซอ 1,103 NB5818596162 47Q 558185 2196162 19.860696 99.555740 3 

57100604 บานดอยลาน 1,210 NB5855685508 47Q 558556 2185508 19.764411 99.558947 3 

57100612 บานโปงกลางน้ํา 657 NB4893898179 47Q 548938 2198179 19.879176 99.467475 3 

57100613 บานหวยไคร 628 NB5245791643 47Q 552457 2191643 19.819316 99.501608 3 

57100619 บานจูจี ้ 687 NC5348400494 47Q 553484 2200494 19.899976 99.510966 3 

5710062004 หยอมบานเลายาง 881 NC5028206971 47Q 550282 2206971 19.958591 99.480553 4 

5710062202 หยอมบานปางเจ็กฮอ 874 NC4510705044 47Q 545107 2205044 19.941305 99.431049 3 

57100626 บานดอยชางลีซู 1,137 NB5840791587 47Q 558407 2191587 19.819353 99.557722 3 

5711020804 หยอมบานสามกุลา 1,093 NB3499738374 47Q 534997 2138374 19.339023 99.333193 4 

5711030501 หยอมบานปาตึง 777 NB4288235072 47Q 542882 2135072 19.309030 99.408187 3 

57110708 บานเมืองนอย 864 NB4931508088 47Q 549315 2108088 19.065022 99.468729 3 

57150101 บานเทอดไทย 521 NC6892138826 47Q 568921 2238826 20.245861 99.659887 3 

57150108 บานปางมะหัน 743 NC5693747913 47Q 556937 2247913 20.328372 99.545443 4 

57150202 บานหวยผ้ึง 518 NC7036937217 47Q 570369 2237217 20.231269 99.673688 3 

57150204 บานหัวแมคํา 1,210 NC4908552449 47Q 549085 2252449 20.369576 99.470349 3 

5715020401 หยอมบานหัวแมคําใหม 889 NC5140051503 47Q 551400 2251503 20.360961 99.492498 4 

5715020902 หยอมบานมโนสุจริต 815 NC6126740408 47Q 561267 2240408 20.260416 99.586660 3 

57150210 บานหวยหมาก-หวยหก 1,042 NC6441135432 47Q 564411 2235432 20.215350 99.616587 3 

57150214 บานเลาล้ิว 663 NC6184942020 47Q 561849 2242020 20.274972 99.592295 3 

57150220 บานนาโต 666 NC5892143989 47Q 558921 2243989 20.292848 99.564314 3 

57150223 บานสันมะเค็ด 755 NC5390348949 47Q 553903 2248949 20.337814 99.516405 2 

57150304 บานธาตุ 914 NC7004928226 47Q 570049 2228226 20.150040 99.670277 3 

5803020401 หยอมบานหวยชางเฒา 640 MB4491651908 47Q 444916 2151908 19.460879 98.475180 3 

58030207 บานหัวแมเมือง 1,568 MB5682045503 47Q 456820 2145503 19.403289 98.588740 3 

58030307 บานปางแปก 896 MB3183749058 47Q 431837 2149058 19.434724 98.350681 3 

58030309 บานผีรู 934 MB3886557682 47Q 438865 2157682 19.512885 98.417344 3 

5803030902 หยอมบานลีซอน้ําปลามุง 1,175 MB4117962397 47Q 441179 2162397 19.555566 98.439254 3 
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58030310 บานไทรงาม 659 MB3545753335 47Q 435457 2153335 19.473499 98.385014 3 

5803040101 หยอมบานดอยชาง 1,523 MB5628641076 47Q 456286 2141076 19.363270 98.583755 4 

5803040102 หยอมบานหัวแมเย็น 1,345 MB5465242061 47Q 454652 2142061 19.372136 98.568174 3 

5803040401 หยอมบานลีซอแมยะนอย 1,392 MB5194624491 47Q 451946 2124491 19.213290 98.542840 4 

58030507 บานแมอีแลบ 1,094 MB2730637550 47Q 427306 2137550 19.330574 98.307961 3 

5803060301 หยอมบานลีซอหมากพริก 1,200 MB1359030473 47Q 413590 2130473 19.266070 98.177710 4 

58030703 บานหวยเด่ือ 880 MB5173715942 47Q 451737 2115942 19.136027 98.541073 4 

58030704 บานแมเหมืองหลวง 1,295 MB5413321629 47Q 454133 2121629 19.187480 98.563720 3 

5803070602 หยอมบานแมอีลอใต 933 MB4058208121 47Q 440582 2108121 19.065052 98.435245 3 

58070101 บานสบปอง 604 MB2179658019 47Q 421796 2158019 19.515328 98.254660 3 

58070102 บานน้ําริน 869 MB2595652092 47Q 425956 2152092 19.461928 98.294537 3 

5807010301 หยอมบานน้ําบอสะเป 962 MB1519956999 47Q 415199 2156999 19.505841 98.191836 3 

58070104 บานหนองผาจ้าํ 927 MB1963455747 47Q 419634 2155747 19.494712 98.234152 3 

58070106 บานกึ๊ดสามสิบ 1,089 MB1332649603 47Q 413326 2149603 19.438929 98.174326 3 

5807010601 หยอมบานนาออน 1,030 MB1696849561 47Q 416968 2149561 19.438703 98.209020 4 

58070107 บานหนองตอง 669 MB2090257805 47Q 420902 2157805 19.513359 98.246149 3 

58070108 บานแมหมูลีซอ 804 MB2324556248 47Q 423245 2156248 19.499382 98.268541 4 

5807010801 หยอมบานแมหมูลีซอลาง 735 MB2234955329 47Q 422349 2155329 19.491051 98.260041 3 

62030316 บานตลาดมง 138 NT3504583839 47Q 534670 1781794 16.116001 99.324232 4 

63011110 บานลีซอ 872 MU9326753598 47Q 493267 1853598 16.765353 98.936825 4 

63020608 บานหวยทู 803 MU8960281080 47Q 489602 1881080 17.013767 98.902313 4 

63050104 บานแมเหวย 269 LV8082356942 47Q 380823 1956942 17.696310 97.876199 3 

63060305 บานบางสางคํา 698 MU7862670631 47Q 478626 1870631 16.919231 98.799284 4 

6306030502 หยอมบานปาลีซู 722 MU8008369388 47Q 480083 1869388 16.908008 98.812977 4 

63070213 บานทรัพยอนันต 599 MU7262917742 47Q 472629 1817742 16.441066 98.743607 2 

63070313 บานรมเกลาเจริญสุข 842 MU8243221896 47Q 482432 1821896 16.478710 98.835403 3 

63090110 บานใหมชัยมงคล 118 NU2466040451 47Q 524660 1840451 16.646388 99.231245 2 

64050401 บานสุเมน 97 NV6815660346 47Q 568156 1960346 17.729239 99.642835 2 

67110310 บานเพชรดํา 930 QU1439844835 47Q 714398 1844835 16.676385 101.010444 2 
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22 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

ตารางท่ี 4 แสดงขอมูลจํานวนประชากรหมูบานชนเผาลีซู รายอําเภอ จังหวัดเชียงใหม 

ลําดับ 
รหัส

อําเภอ 
อําเภอ 

 จํานวน ประชากร 
รวม 

หมูบาน หลังคาเรือน ครอบครัว ชาย หญิง เด็กชาย เด็กหญิง 

1 5004 เชียงดาว 27 1,357 1,459 2,170 2,249 1,101 1,192 6,712 

2 5006 แมแตง 7 530 552 939 998 197 216 2,350 

3 5007 แมริม 1 30 30 41 75 112 112 340 

4 5008 สะเมิง 2 114 116 173 170 55 52 450 

5 5010 แมอาย 7 218 247 371 427 185 120 1,103 

6 5011 พราว 11 745 765 1,323 1,289 483 460 3,555 

7 5020 เวียงแหง 18 922 996 1,559 1,503 618 659 4,339 

8 5021 ไชยปราการ 3 202 202 316 316 179 191 1,002 

9 5025 กัลยาณิวัฒนา 1 57 108 138 124 33 32 327 

รวมทั้งหมด 77 4,175 4,475 7,030 7,151 2,963 3,034 20,178 

 

กราฟท่ี 2 แสดงจํานวนหมูบานชนเผาลีซู รายอําเภอ จังหวัดเชียงใหม 
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25 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

ตารางท่ี 5 แสดงขอมูลหมูบานชนเผาลีซู ในจังหวัดเชียงใหม 

รหัสบาน ชื่อบาน ชื่อบาน 2 หมู ตําบล อําเภอ จังหวัด 

เผา ระดับ

ความ

นาเชื่อถือ

ชื่อบาน 

หลัก รอง 

50040108 บานแมกะ  08 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม ลีซู  2 

5004010903 หยอมบานปางแดง

ใหม 

หยอมบานปางแดง

ใหมปะหลอง 

09 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม ปะหลอง ลาหู ลีซู 

ไทยพื้น

ราบ 

2 

50040110 บานนาเลาเกา  10 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม ลีซู  2 

5004011001 หยอมบานฟาสวย หยอมบานหวยแหง 10 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม ลีซู  2 

5004011002 หยอมบานนาเลาใหม  10 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม ลีซู  2 

50040116 บานผาลาย บานหวยอีโก 2 16 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม อาขา ลีซู, 

กะเหร่ียง 

2 

5004011601 หยอมบานหวยอโีก 1  16 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม ลีซู  2 

5004020301 หยอมบานรินหลวง  03 เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม ลีซู  2 

5004020601 หยอมบานทุงนาดํา หยอมบานทุงดินดํา 06 เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม ลีซู  2 

50040211 บานหนองแขม  11 เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม ลีซู  2 

5004021101 หยอมบานปาบงงาม

ลีซอ 

 11 เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม ลีซู  2 

50040306 บานหนองขะแตะ  06 เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม ลีซู อาขา 2 

5004030901 หยอมบานแมจาใต หยอมบานลีซอแม

จาใต 

09 เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม ลีซู  2 

5004040801 หยอมบานหวยน้ําฮาก  08 แมนะ เชียงดาว เชียงใหม ลีซู  2 

5004040802 หยอมบานแมคะนิน  08 แมนะ เชียงดาว เชียงใหม ลีซู  2 

5004050303 หยอมบานหวยดินดํา  03 เมืองคอง เชียงดาว เชียงใหม ลีซู  2 

50040505 บานน้ํารู  05 เมืองคอง เชียงดาว เชียงใหม ลีซู  2 

5004050501 หยอมบานปาเกีย๊ะ

ใหม 

หยอมบานปาเกีย๊ะ 05 เมืองคอง เชียงดาว เชียงใหม ลีซู  2 

5004050601 หยอมบานแมสลา หยอมบานบวก

ควาย 

06 เมืองคอง เชียงดาว เชียงใหม ลีซู  2 

5004060401 หยอมบานหวย

ตะเคียน 

 04 ปงโคง เชียงดาว เชียงใหม ลีซู  2 

5004060402 หยอมบานหวยตนโชค  04 ปงโคง เชียงดาว เชียงใหม ลีซู  2 

5004060903 หยอมบานใหมลีซอ หยอมบานใหมลีซอ

หวยจะคาน 

09 ปงโคง เชียงดาว เชียงใหม ลีซู  2 

50040616 บานหวยน้ําริน  16 ปงโคง เชียงดาว เชียงใหม ลีซู  2 

50040617 บานหวยนํ้าริน  17 ปงโคง เชียงดาว เชียงใหม ลีซู  2 

5004070402 หยอมบานแมจาเหนือ หยอมบานลีซอแม

จาเหนือ 

04 ทุงขาว

พวง 

เชียงดาว เชียงใหม ลีซู  2 

50040706 บานขุนคอง บานปาเหงสาม 06 ทุงขาว

พวง 

เชียงดาว เชียงใหม ลีซู  2 

5004070601 หยอมบานปางกาง หยอมบานปาง

กลาง / หยอมบาน

ลีซอจัดสรร / 

หยอมบานปางกูด 

06 ทุงขาว

พวง 

เชียงดาว เชียงใหม ลีซู  2 



 

26 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

ตารางท่ี 5 แสดงขอมูลหมูบานชนเผาลีซู ในจังหวัดเชียงใหม (ตอ) 

รหัสบาน ชื่อบาน ชื่อบาน 2 หมู ตําบล อําเภอ จังหวัด 

เผา ระดับ

ความ

นาเชื่อถือ

ชื่อบาน 

หลัก รอง 

5006050802 หยอมบานปาไมนอก หยอมบานลีซอปา

ไม 

08 แมหอพระ แมแตง เชียงใหม ลีซู  2 

5006090904 หยอมบานใหม  09 ปาแป แมแตง เชียงใหม ลีซู  2 

5006091102 หยอมบานลีซอทาผา  11 ปาแป แมแตง เชียงใหม ลีซู  2 

5006091302 หยอมบานบวกลีซู หยอมบานลีซอ

หยอมบานลุม 

13 ปาแป แมแตง เชียงใหม ลีซู  2 

50061105 บานศรีดงเย็น  05 บานชาง แมแตง เชียงใหม ลีซู  2 

50061205 บานหวยน้ําดัง  05 กื้ดชาง แมแตง เชียงใหม ลีซู  2 

5006130902 หยอมบานหวยขี้ควาย หยอมบานปางชาง 09 อินทขิล แมแตง เชียงใหม ลีซู  2 

50070707 บานหนองหอย บานหนองหอย

เกามง 

07 แมแรม แมริม เชียงใหม มง ลีซู 2 

5008030903 หยอมบานผายอง  09 แมสาบ สะเมิง เชียงใหม ลีซู  2 

50080501 บานปางขุม  01 ยั้งเมิน สะเมิง เชียงใหม กะเหร่ียง ลีซู 2 

5010041301 หยอมบานทรายขาว  13 แมนาวาง แมอาย เชียงใหม ปะหลอง กะเหร่ียง 

ลาหู ลีซู 

พื้นเมือง 

2 

5010041302 หยอมบานหวยจันสี  13 แมนาวาง แมอาย เชียงใหม ลาหู ลีซู 2 

5010041303 หยอมบานกิว่ตอ  13 แมนาวาง แมอาย เชียงใหม ลีซู  2 

50100507 บานทามะแกง  07 ทาตอน แมอาย เชียงใหม ลาหู ลีซู 2 

50100510 บานหวยสาน  10 ทาตอน แมอาย เชียงใหม ลีซู  2 

5010051003 หยอมบานบาหลา หยอมบานปะหลา 10 ทาตอน แมอาย เชียงใหม ลีซู อาขา 2 

5010051004 หยอมบานหัวน้าํ  10 ทาตอน แมอาย เชียงใหม ลีซู  2 

50110311 บานสหกรณแปลงหา  11 ปาตุม พราว เชียงใหม ลีซู  2 

5011031101 หยอมบานหวยโกน  11 ปาตุม พราว เชียงใหม ลีซู  2 

5011040302 หยอมบานปาหญาไทร  03 ปาไหน พราว เชียงใหม กะเหร่ียง ลาหู ลีซู 

อาขา 

2 

50110514 บานผาแดง  14 สันทราย พราว เชียงใหม ลีซู  2 

50110708 บานปาออ  08 น้ําแพร พราว เชียงใหม ลีซู  2 

50110908 บานขุนแจ บานขุนแจบน 08 แมแวน พราว เชียงใหม ลีซู กลุมชาติ

จีนฮอ 

2 

5011090801 หยอมบานขุนแจลาง  08 แมแวน พราว เชียงใหม ลีซู ลาหู 2 

50110911 บานสามล่ี บานสามล่ีบน 11 แมแวน พราว เชียงใหม ลีซู  2 

5011091101 หยอมบานแมแวนนอย  11 แมแวน พราว เชียงใหม ลีซู  2 

5011091102 หยอมบานสามล่ีลาง  11 แมแวน พราว เชียงใหม ลีซู  2 

5011100101 หยอมบานหวยเกีย๋ง

ซาง 

 01 แมปง พราว เชียงใหม ลีซู  2 

5020010201 หยอมบานเหลาหลวง  02 เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม ลีซู  2 

50200103 บานปาไผ  03 เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม พื้นเมือง ลีซู ไท

ใหญ 

2 

50200104 บานเวียงแหง  04 เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม พื้นเมือง ลีซู ไท

ใหญ 

2 



 

27 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

ตารางท่ี 5 แสดงขอมูลหมูบานชนเผาลีซู ในจังหวัดเชียงใหม (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสบาน ชื่อบาน ชื่อบาน 2 หมู ตําบล อําเภอ จังหวัด 

เผา ระดับ

ความ

นาเชื่อถือ

ชื่อบาน 

หลัก รอง 

50200105 บานหวยหก  05 เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม พื้นเมือง ลีซู 2 

5020010501 หยอมบานน้ําบอใหม  05 เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม ลีซู  2 

5020010503 หยอมบานปางววั  05 เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม ลีซู  2 

50200106 บานสามหมื่น  06 เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม ลีซู กลุมชาติ

จีนฮอ ไท

ใหญ 

2 

50200109 บานปางควาย  09 เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม ไทใหญ พื้นเมือง 

ลีซู 

2 

50200111 บานเลาว ู  11 เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม ลีซู  2 

50200112 บานแมแตะ  12 เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม ลีซู  2 

50200201 บานเปยงหลวง  01 เปยงหลวง เวียงแหง เชียงใหม กลุมชาติ

จีนฮอ 

ลีซู ไท

ใหญ 

2 

5020020106 หยอมบานลีซอ หยอมบานลีซอ

เปยงหลวง 

01 เปยงหลวง เวียงแหง เชียงใหม ลีซู  2 

50200202 บานจอง  02 เปยงหลวง เวียงแหง เชียงใหม ลีซู  2 

5020020201 ชุมชนบานปากลวย  02 เปยงหลวง เวียงแหง เชียงใหม ลีซู  1 

5020020503 ชุมชนบานหวยลึก  05 เปยงหลวง เวียงแหง เชียงใหม ลีซู  2 

50200206 บานแปกแซม  06 เปยงหลวง เวียงแหง เชียงใหม ลีซู  2 

5020020601 ชุมชนบานหินแตว  06 เปยงหลวง เวียงแหง เชียงใหม ลีซู  2 

5020020602 ชุมชนบานนาออน  06 เปยงหลวง เวียงแหง เชียงใหม ลีซู  2 

5021020702 หยอมบานหวยมวง  07 ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม ลาหู ลีซู 

พื้นเมือง 

2 

5021021801 หยอมบานสลีก้ํา หยอมบานสะหรี

ก้ํา/หยอมบานศรี

ก้ํา 

18 ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม ลีซู  2 

50210307 บานหวยตนตอง บานหวยตนตองเกา 07 แมทะลบ ไชยปราการ เชียงใหม ลีซู  2 

50251007 บานเสาแดง  07 แจมหลวง กัลยาณิ

วัฒนา 

เชียงใหม ลีซู  2 



 

28 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

ตารางท่ี 6 แสดงขอมูลพิกัดทางภูมิสารสนเทศหมูบานชนเผาลีซู จังหวัดเชียงใหม 

รหัสบาน ชื่อบาน 
ความ

สูง 

ขอมูลพิกัด ระดับความ

นาเชื่อถือพิกัด MGRS UTM ภูมิศาสตร 

50040108 บานแมกะ 387 MB9629340301 47Q 496293 2140301 19.356739  98.964703 3 

5004010903 หยอมบานปางแดงใหม 453 NB0192539527 47Q 501925 2139527 19.349747  99.018328 4 

50040110 บานนาเลาเกา 956 MB8411347754 47Q 484113 2147754 19.424034  98.848667 3 

5004011001 หยอมบานฟาสวย 946 MB8217645504 47Q 482176 2145504 19.403684  98.830237 4 

5004011002 หยอมบานนาเลาใหม 1,158 MB8373746939 47Q 483737 2146939 19.416600  98.845000 3 

50040116 บานผาลาย 548 NB00632640712 47Q 506326 2140712 19.360447  99.060235 4 

5004011601 หยอมบานหวยอโีก 1 550 NB06524405620 47Q 506524 2140562 19.359091  99.062120 4 

5004020301 หยอมบานรินหลวง 717 MB9584676289 47Q 495846 2176289 19.681968  98.960368 4 

5004020601 หยอมบานทุงนาดํา 546 MB9880768035 47Q 498807 2168035 19.607380  98.988623 4 

50040211 บานหนองแขม 781 NB0564071078 47Q 505640 2171078 19.634872  99.053794 3 

5004021101 หยอมบานปาบงงามลีซอ 675 MB0247270313 47Q 502472 2170313 19.627966  99.023577 3 

50040306 บานหนองขะแตะ 1,277 MB8635850164 47Q 486358 2150164 19.445831  98.870035 3 

5004030901 หยอมบานแมจาใต 926 MB8548158864 47Q 485481 2158864 19.524448  98.861613 4 

5004040801 หยอมบานหวยน้ําฮาก 453 NB0017832278 47Q 500178 2132278 19.284236  99.001694 3 

5004040802 หยอมบานแมคะนิน 446 MB9930531922 47Q 499305 2131922 19.281018  98.993385 3 

5004050303 หยอมบานหวยดินดํา 766 MB6725743363 47Q 467257 2143363 19.384148  98.688181 3 

50040505 บานน้ํารู 1,303 MB5963848298 47Q 459638 2148298 19.428606  98.615519 3 

5004050501 หยอมบานปาเกีย๊ะใหม 1,153 MB6318848932 47Q 463188 2148932 19.434405  98.649324 3 

5004050601 หยอมบานแมสลา 800 MB6362941103 47Q 463629 2141103 19.363661  98.653674 4 

5004060401 หยอมบานหวยตะเคียน 497 NB1065851210 47Q 510658 2151210 19.455302  99.101543 4 

5004060402 หยอมบานหวยตนโชค 515 NB1234452103 47Q 512344 2152103 19.463362  99.117612 4 

5004060903 หยอมบานใหมลีซอ 622 NB0662866255 47Q 506628 2166255 19.591284  99.063201 3 

50040616 บานหวยน้ําริน 429 NB0316546214 47Q 503165 2146214 19.410178  99.030146 3 

50040617 บานหวยนํ้าริน 435 NB0320646551 47Q 503206 2146551 19.413223  99.030537 2 

5004070402 หยอมบานแมจาเหนือ 938 MB8572458966 47Q 485724 2158966 19.525371  98.863928 4 

50040706 บานขุนคอง 1,274 MB7815657782 47Q 478156 2157782 19.514603  98.791808 4 

5004070601 หยอมบานปางกาง 1,245 MB7749157911 47Q 477491 2157911 19.515761  98.785468 4 

5006050802 หยอมบานปาไมนอก 510 NB0803111223 47Q 508031 2111223 19.093935  99.076347 4 

5006090904 หยอมบานใหม 880 MB7113021764 47Q 471130 2121764 19.189010  98.725390 2 

5006091102 หยอมบานลีซอทาผา 722 MB7535015189 47Q 475350 2115189 19.129644  98.765613 3 

5006091302 หยอมบานบวกลีซู 1,229 MB6207217272 47Q 462072 2117272 19.148266  98.639320 4 

50061105 บานศรีดงเย็น 460 MB8452716015 47Q 484527 2116015 19.137200  98.852867 3 

50061205 บานหวยน้ําดัง 1,140 MB6056835952 47Q 460568 2135952 19.317053  98.624634 3 

5006130902 หยอมบานหวยขี้ควาย 422 MB9601526419 47Q 496015 2126419 19.231282  98.962085 4 

50070707 บานหนองหอย 1,246 MA8156593203 47Q 481498 2093218 18.931144  98.824281 3 

5008030903 หยอมบานผายอง 1,299 MB6216102617 47Q 462161 2102617 19.015823  98.640452 3 

50080501 บานปางขุม 1,218 MB6348605573 47Q 463486 2105573 19.042562  98.652986 3 

5010041301 หยอมบานทรายขาว 496 NC3988909150 47Q 539889 2209150 19.978522  99.381275 3 

5010041302 หยอมบานหวยจันสี 549 NC4082207191 47Q 540822 2207191 19.960800  99.390149 3 

5010041303 หยอมบานกิว่ตอ 500 NC3962608454 47Q 539626 2208454 19.972238  99.378746 3 

50100507 บานทามะแกง 448 NC4672518757 47Q 546725 2218757 20.065183  99.446860 3 

50100510 บานหวยสาน 553 NC5014121510 47Q 550141 2221510 20.089974  99.479604 3 



 

29 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

ตารางท่ี 6 แสดงขอมูลพิกัดทางภูมิสารสนเทศหมูบานชนเผาลีซู จังหวัดเชียงใหม (ตอ) 

รหัสบาน ชื่อบาน 
ความ

สูง 

ขอมูลพิกัด ระดับความ

นาเชื่อถือพิกัด MGRS UTM ภูมิศาสตร 

5010051003 หยอมบานบาหลา 532 NC5432422196 47Q 554324 2222196 20.096060  99.519634 4 

5010051004 หยอมบานหัวน้าํ 514 NC5437421971 47Q 554374 2221971 20.094025  99.520106 4 

50110311 บานสหกรณแปลงหา 480 NB2521742488 47Q 525217 2142488 19.376349  99.240136 3 

5011031101 หยอมบานหวยโกน 884 NB3170144802 47Q 531701 2144802 19.397168  99.301919 3 

5011040302 หยอมบานปาหญาไทร 692 NB2848650718 47Q 528486 2150718 19.450681  99.271389 3 

50110514 บานผาแดง 859 NB1574556051 47Q 515745 2156051 19.499017  99.150049 3 

50110708 บานปาออ 479 NB1559837478 47Q 515598 2137478 19.331170  99.148496 3 

50110908 บานขุนแจ 1,388 NB3367137650 47Q 533671 2137650 19.332502  99.320555 3 

5011090801 หยอมบานขุนแจลาง 1,267 NB3358936835 47Q 533589 2136835 19.325138  99.319760 3 

50110911 บานสามล่ี 1,389 NB3155438769 47Q 531554 2138769 19.342649  99.300419 3 

5011091101 หยอมบานแมแวนนอย 876 NB3295035254 47Q 532949 2135254 19.310864  99.313650 3 

5011091102 หยอมบานสามล่ีลาง 1,023 NB3208238305 47Q 532082 2138305 19.338448  99.305439 3 

5011100101 หยอมบานหวยเกีย๋งซาง 481 NB1623629691 47Q 516236 2129691 19.260791  99.154504 3 

5020010201 หยอมบานเหลาหลวง 766 MB6203764751 47Q 462037 2164751 19.577340  98.638041 4 

50200103 บานปาไผ 736 MB6178862815 47Q 461788 2162815 19.559839  98.635707 3 

50200104 บานเวียงแหง 736 MB6228562160 47Q 462285 2162160 19.553930  98.640458 3 

50200105 บานหวยหก 712 MB6269761121 47Q 462697 2161121 19.544548  98.644406 3 

5020010501 หยอมบานน้ําบอใหม 1,032 MB5813257282 47Q 458132 2157282 19.509764  98.600975 3 

5020010503 หยอมบานปางววั 947 MB6195256962 47Q 461952 2156962 19.506949  98.637388 3 

50200106 บานสามหมื่น 1,388 MB5752649671 47Q 457526 2149671 19.440971  98.595371 4 

50200109 บานปางควาย 736 MB6400462292 47Q 464004 2162292 19.555154  98.656842 3 

50200111 บานเลาว ู 1,527 MB7386956706 47Q 473869 2156706 19.504827  98.750964 3 

50200112 บานแมแตะ 791 MB6747962108 47Q 467479 2162108 19.553551  98.689973 3 

50200201 บานเปยงหลวง 855 MB6093576525 47Q 460935 2176525 19.683718  98.627289 3 

5020020106 หยอมบานลีซอ 890 MB6096577410 47Q 460965 2177410 19.691717  98.627557 4 

50200202 บานจอง 772 MB6215272191 47Q 462152 2172191 19.644576  98.638988 3 

5020020201 ชุมชนบานปากลวย 771 MB6212673075 47Q 462126 2173075 19.652565  98.638723 2 

5020020503 ชุมชนบานหวยลึก 1,056 MB7120272979 47Q 471202 2172979 19.651850  98.725297 3 

50200206 บานแปกแซม 1,412 MB6684782680 47Q 466847 2182680 19.739448  98.683584 3 

5020020601 ชุมชนบานหินแตว 1,186 MB6509681105 47Q 465096 2181105 19.725185  98.666902 3 

5020020602 ชุมชนบานนาออน 1,049 MB6503779332 47Q 465037 2179332 19.709161  98.666372 3 

5021020702 หยอมบานหวยมวง 629 NB1853071972 47Q 518530 2171972 19.642881  99.176752 3 

5021021801 หยอมบานสลีก้ํา 821 NB2069161381 47Q 520691 2161381 19.547139  99.197242 4 

50210307 บานหวยตนตอง 706 NB2711277735 47Q 527112 2177735 19.694854  99.258688 3 

50251007 บานเสาแดง 1,220 MA1921698484 47Q 419216 2098484 18.977230  98.232580 4 

 

 

 



 

30 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

บานแมกะ 

ชื่อบาน บานแมกะ ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 50040108 สถานะบาน บานหลัก 

ท่ีอยู หมู 08  ตําบลเชียงดาว  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q  MB  96293  40301 พิกัด UTM 47Q  496293  2140301 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.356739  98.964703 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 387 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน  
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 15 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 17 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 72 คน 

ชาย 22 คน หญิง 25 คน 

เด็กชาย 11 คน เด็กหญิง 14 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

31 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

หยอมบานปางแดงใหม 

ชื่อบาน หยอมบานปางแดงใหม ชื่ออ่ืน หยอมบานปางแดงใหมปะหลอง 

รหัสบาน 5004010903 สถานะบาน บานรอง 

ท่ีอยู หมู 09  ตําบลเชียงดาว  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q  NB  01925  39527 พิกัด UTM 47Q  501925  2139527 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.349747  99.018328 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 453 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ปะหลอง ชนเผาอ่ืน ลาหู ลซีู ไทยพ้ืนราบ 
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 2 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 2 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 17 คน 

ชาย 8 คน หญิง 4 คน 

เด็กชาย 3 คน เด็กหญิง 2 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

32 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

บานนาเลาเกา 

ชื่อบาน บานนาเลาเกา ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 50040110 สถานะบาน บานหลัก 

ท่ีอยู หมู 10  ตําบลเชียงดาว  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q  MB  84113  47754 พิกัด UTM 47Q  484113  2147754 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.424034  98.848667 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 956 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน  
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 21 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 23 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 129 คน 

ชาย 33 คน หญิง 35 คน 

เด็กชาย 26 คน เด็กหญิง 35 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

33 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

หยอมบานฟาสวย 

ชื่อบาน หยอมบานฟาสวย ชื่ออ่ืน หยอมบานหวยแหง 

รหัสบาน 5004011001 สถานะบาน บานรอง 

ท่ีอยู หมู 10  ตําบลเชียงดาว  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q  MB  82176  45504 พิกัด UTM 47Q  482176  2145504 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.403684  98.830237 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 946 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน  
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 29 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 30 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 126 คน 

ชาย 34 คน หญิง 35 คน 

เด็กชาย 26 คน เด็กหญิง 31 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

34 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

หยอมบานนาเลาใหม 

ชื่อบาน หยอมบานนาเลาใหม ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 5004011002 สถานะบาน บานรอง 

ท่ีอยู หมู 10  ตําบลเชียงดาว  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q  MB  83737  46939 พิกัด UTM 47Q  483737  2146939 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.416600  98.845000 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 1,158 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน  
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 25 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 25 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 132 คน 

ชาย 27 คน หญิง 30 คน 

เด็กชาย 34 คน เด็กหญิง 41 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

35 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

บานผาลาย 

ชื่อบาน บานผาลาย ชื่ออ่ืน บานหวยอีโก 2 

รหัสบาน 50040116 สถานะบาน บานหลัก 

ท่ีอยู หมู 16  ตําบลเชียงดาว  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q  NB  00632  640712 พิกัด UTM 47Q  506326  2140712 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.360447  99.060235 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 548 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก อาขา ชนเผาอ่ืน ลีซู, กะเหรีย่ง 
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน ไมระบุครัวเรือนลซี ู จํานวนครอบครัว  

จํานวนประชากรท้ังหมด  

ชาย  หญิง  

เด็กชาย  เด็กหญิง  

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

36 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

หยอมบานหวยอีโก 1 

ชื่อบาน หยอมบานหวยอีโก 1 ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 5004011601 สถานะบาน บานรอง 

ท่ีอยู หมู 16  ตําบลเชียงดาว  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q  NB  06524  405620 พิกัด UTM 47Q  506524  2140562 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.359091  99.062120 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 550 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน  
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 42 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 58 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 293 คน 

ชาย 83 คน หญิง 79 คน 

เด็กชาย 60 คน เด็กหญิง 71 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

37 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

หยอมบานรินหลวง 

ชื่อบาน หยอมบานรินหลวง ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 5004020301 สถานะบาน บานรอง 

ท่ีอยู หมู 03  ตําบลเมืองนะ  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q  MB  95846  76289 พิกัด UTM 47Q  495846  2176289 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.681968  98.960368 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 717 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน  
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 179 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 180 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 825 คน 

ชาย 253 คน หญิง 270 คน 

เด็กชาย 153 คน เด็กหญิง 149 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

38 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

หยอมบานทุงนาดํา 

ชื่อบาน หยอมบานทุงนาดํา ชื่ออ่ืน หยอมบานทุงดินดํา 

รหัสบาน 5004020601 สถานะบาน บานรอง 

ท่ีอยู หมู 06  ตําบลเมืองนะ  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q  MB  98807  68035 พิกัด UTM 47Q  498807  2168035 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.607380  98.988623 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 546 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน  
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 59 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 61 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 306 คน 

ชาย 102 คน หญิง 92 คน 

เด็กชาย 47 คน เด็กหญิง 65 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

39 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

บานหนองแขม 

ชื่อบาน บานหนองแขม ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 50040211 สถานะบาน บานหลัก 

ท่ีอยู หมู 11  ตําบลเมืองนะ  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q  NB  05640  71078 พิกัด UTM 47Q  505640  2171078 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.634872  99.053794 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 781 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน  
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 72 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 92 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 361 คน 

ชาย 115 คน หญิง 116 คน 

เด็กชาย 69 คน เด็กหญิง 61 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

40 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

หยอมบานปาบงงามลีซอ 

ชื่อบาน หยอมบานปาบงงามลซีอ ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 5004021101 สถานะบาน บานรอง 

ท่ีอยู หมู 11  ตําบลเมืองนะ  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q  MB  02472  70313 พิกัด UTM 47Q  502472  2170313 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.627966  99.023577 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 675 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน  
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 99 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 120 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 452 คน 

ชาย 121 คน หญิง 130 คน 

เด็กชาย 111 คน เด็กหญิง 90 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

41 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

บานหนองขะแตะ 

ชื่อบาน บานหนองขะแตะ ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 50040306 สถานะบาน บานหลัก 

ท่ีอยู หมู 06  ตําบลเมืองงาย  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q  MB  86358  50164 พิกัด UTM 47Q  486358  2150164 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.445831  98.870035 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 1,277 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน อาขา 
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 10 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 10 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 68 คน 

ชาย 28 คน หญิง 14 คน 

เด็กชาย 12 คน เด็กหญิง 14 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

42 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

หยอมบานแมจาใต 

ชื่อบาน หยอมบานแมจาใต ชื่ออ่ืน หยอมบานลซีอแมจาใต 

รหัสบาน 5004030901 สถานะบาน บานรอง 

ท่ีอยู หมู 09  ตําบลเมืองงาย  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q  MB  85481  58864 พิกัด UTM 47Q  485481  2158864 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.524448  98.861613 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 926 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน  
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 40 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 45 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 180 คน 

ชาย 61 คน หญิง 58 คน 

เด็กชาย 28 คน เด็กหญิง 33 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

43 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

หยอมบานหวยน้ําฮาก 

ชื่อบาน หยอมบานหวยนํ้าฮาก ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 5004040801 สถานะบาน บานรอง 

ท่ีอยู หมู 08  ตําบลแมนะ  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q  NB  00178  32278 พิกัด UTM 47Q  500178  2132278 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.284236  99.001694 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 453 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน  
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 37 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 38 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 187 คน 

ชาย 62 คน หญิง 63 คน 

เด็กชาย 30 คน เด็กหญิง 32 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

44 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

หยอมบานแมคะนิน 

ชื่อบาน หยอมบานแมคะนิน ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 5004040802 สถานะบาน บานรอง 

ท่ีอยู หมู 08  ตําบลแมนะ  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q  MB  99305  31922 พิกัด UTM 47Q  499305  2131922 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.281018  98.993385 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 446 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน  
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 22 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 28 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 118 คน 

ชาย 38 คน หญิง 41 คน 

เด็กชาย 12 คน เด็กหญิง 27 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

45 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

หยอมบานหวยดินดํา 

ชื่อบาน หยอมบานหวยดินดํา ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 5004050303 สถานะบาน บานรอง 

ท่ีอยู หมู 03  ตําบลเมืองคอง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q  MB  67257  43363 พิกัด UTM 47Q  467257  2143363 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.384148  98.688181 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 766 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน  
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 33 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 33 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 133 คน 

ชาย 45 คน หญิง 48 คน 

เด็กชาย 19 คน เด็กหญิง 21 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

46 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

บานน้ํารู 

ชื่อบาน บานนํ้าร ู ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 50040505 สถานะบาน บานหลัก 

ท่ีอยู หมู 05  ตําบลเมืองคอง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q  MB  59638  48298 พิกัด UTM 47Q  459638  2148298 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.428606  98.615519 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 1,303 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน  
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 30 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 30 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 122 คน 

ชาย 45 คน หญิง 49 คน 

เด็กชาย 16 คน เด็กหญิง 12 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

47 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

หยอมบานปาเกี๊ยะใหม 

ชื่อบาน หยอมบานปาเก๊ียะใหม ชื่ออ่ืน หยอมบานปาเก๊ียะ 

รหัสบาน 5004050501 สถานะบาน บานรอง 

ท่ีอยู หมู 05  ตําบลเมืองคอง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q  MB  63188  48932 พิกัด UTM 47Q  463188  2148932 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.434405  98.649324 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 1,153 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน  
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 36 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 36 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 155 คน 

ชาย 64 คน หญิง 58 คน 

เด็กชาย 14 คน เด็กหญิง 19 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

48 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

หยอมบานแมสลา 

ชื่อบาน หยอมบานแมสลา ชื่ออ่ืน หยอมบานบวกควาย 

รหัสบาน 5004050601 สถานะบาน บานรอง 

ท่ีอยู หมู 06  ตําบลเมืองคอง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q  MB  63629  41103 พิกัด UTM 47Q  463629  2141103 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.363661  98.653674 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 800 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน  
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 46 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 46 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 161 คน 

ชาย 54 คน หญิง 75 คน 

เด็กชาย 18 คน เด็กหญิง 14 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

49 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

หยอมบานหวยตะเคียน 

ชื่อบาน หยอมบานหวยตะเคยีน ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 5004060401 สถานะบาน บานรอง 

ท่ีอยู หมู 04  ตําบลปงโคง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q  NB  10658  51210 พิกัด UTM 47Q  510658  2151210 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.455302  99.101543 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 497 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน  
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 29 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 30 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 143 คน 

ชาย 40 คน หญิง 41 คน 

เด็กชาย 30 คน เด็กหญิง 32 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

50 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

หยอมบานหวยตนโชค 

ชื่อบาน หยอมบานหวยตนโชค ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 5004060402 สถานะบาน บานรอง 

ท่ีอยู หมู 04  ตําบลปงโคง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q  NB  12344  52103 พิกัด UTM 47Q  512344  2152103 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.463362  99.117612 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 515 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน  
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 70 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 72 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 441 คน 

ชาย 193 คน หญิง 161 คน 

เด็กชาย 51 คน เด็กหญิง 36 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

51 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

หยอมบานใหมลซีอ 

ชื่อบาน หยอมบานใหมลีซอ ชื่ออ่ืน หยอมบานใหมลีซอหวยจะคาน 

รหัสบาน 5004060903 สถานะบาน บานรอง 

ท่ีอยู หมู 09  ตําบลปงโคง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q  NB  06628  66255 พิกัด UTM 47Q  506628  2166255 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.591284  99.063201 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 622 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน  
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 53 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 54 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 238 คน 

ชาย 73 คน หญิง 81 คน 

เด็กชาย 35 คน เด็กหญิง 49 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

52 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

บานหวยน้ําริน 

ชื่อบาน บานหวยนํ้าริน ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 50040616 สถานะบาน บานหลัก 

ท่ีอยู หมู 16  ตําบลปงโคง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q  NB  03165  46214 พิกัด UTM 47Q  503165  2146214 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.410178  99.030146 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 429 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน  
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 118 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 118 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 574 คน 

ชาย 200 คน หญิง 304 คน 

เด็กชาย 50 คน เด็กหญิง 20 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

53 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

บานหวยนํ้าริน 

ชื่อบาน บานหวยน้ําริน ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 50040617 สถานะบาน บานหลัก 

ท่ีอยู หมู 17  ตําบลปงโคง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q  NB  03206  46551 พิกัด UTM 47Q  503206  2146551 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.413223  99.030537 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 435 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน  
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 68 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 68 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 304 คน 

ชาย 133 คน หญิง 101 คน 

เด็กชาย 20 คน เด็กหญิง 50 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

54 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

หยอมบานแมจาเหนือ 

ชื่อบาน หยอมบานแมจาเหนือ ชื่ออ่ืน หยอมบานลซีอแมจาเหนือ 

รหัสบาน 5004070402 สถานะบาน บานรอง 

ท่ีอยู หมู 04  ตําบลทุงขาวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q  MB  85724  58966 พิกัด UTM 47Q  485724  2158966 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.525371  98.863928 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 938 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน  
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 67 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 72 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 288 คน 

ชาย 97 คน หญิง 86 คน 

เด็กชาย 52 คน เด็กหญิง 53 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

55 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

บานขุนคอง 

ชื่อบาน บานขุนคอง ชื่ออ่ืน บานปาเหงสาม 

รหัสบาน 50040706 สถานะบาน บานหลัก 

ท่ีอยู หมู 06  ตําบลทุงขาวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q  MB  78156  57782 พิกัด UTM 47Q  478156  2157782 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.514603  98.791808 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 1,274 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน  
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 140  ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 154 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 804 คน 

ชาย 212 คน หญิง 228 คน 

เด็กชาย 160 คน เด็กหญิง 204 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

56 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

หยอมบานปางกาง 

ชื่อบาน หยอมบานปางกาง ชื่ออ่ืน หยอมบานปางกลาง / หยอมบานลีซอ

จัดสรร / หยอมบานปางกูด 

รหัสบาน 5004070601 สถานะบาน บานรอง 

ท่ีอยู หมู 06  ตําบลทุงขาวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q  MB  77491  57911 พิกัด UTM 47Q  477491  2157911 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.515761  98.785468 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 1,245 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน  
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 15 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 17 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 83 คน 

ชาย 27 คน หญิง 25 คน 

เด็กชาย 14 คน เด็กหญิง 17 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

57 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

หยอมบานปาไมนอก 

ชื่อบาน หยอมบานปาไมนอก ชื่ออ่ืน หยอมบานลซีอปาไม 

รหัสบาน 5006050802 สถานะบาน บานรอง 

ท่ีอยู หมู 08  ตําบลแมหอพระ  อําเภอแมแตง  จังหวัดเชียงใหม 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q  NB  08031  11223 พิกัด UTM 47Q  508031  2111223 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.093935  99.076347 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 510 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน  
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 112 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 112 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 343 คน 

ชาย 124 คน หญิง 126 คน 

เด็กชาย 56 คน เด็กหญิง 37 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

58 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

หยอมบานใหม 

ชื่อบาน หยอมบานใหม ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 5006090904 สถานะบาน บานรอง 

ท่ีอยู หมู 09  ตําบลปาแป  อําเภอแมแตง  จังหวัดเชียงใหม 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q  MB  71130  21764 พิกัด UTM 47Q  471130  2121764 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.189010  98.725390 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 880 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน  
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 11 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 13 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 54 คน 

ชาย 23 คน หญิง 22 คน 

เด็กชาย 6 คน เด็กหญิง 3 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

59 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

หยอมบานลีซอทาผา 

ชื่อบาน หยอมบานลซีอทาผา ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 5006091102 สถานะบาน บานรอง 

ท่ีอยู หมู 11  ตําบลปาแป  อําเภอแมแตง  จังหวัดเชียงใหม 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q  MB  75350  15189 พิกัด UTM 47Q  475350  2115189 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.129644  98.765613 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 722 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน  
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 12 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 26 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 63 คน 

ชาย 22 คน หญิง 21 คน 

เด็กชาย 11 คน เด็กหญิง 9 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

60 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

หยอมบานบวกลีซ ู

ชื่อบาน หยอมบานบวกลีซ ู ชื่ออ่ืน หยอมบานลซีอหยอมบานลุม 

รหัสบาน 5006091302 สถานะบาน บานรอง 

ท่ีอยู หมู 13  ตําบลปาแป  อําเภอแมแตง  จังหวัดเชียงใหม 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q  MB  62072  17272 พิกัด UTM 47Q  462072  2117272 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.148266  98.639320 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 1,229 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน  
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 60 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 66 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 399 คน 

ชาย 171 คน หญิง 160 คน 

เด็กชาย 32 คน เด็กหญิง 36 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

61 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

บานศรีดงเย็น 

ชื่อบาน บานศรีดงเย็น ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 50061105 สถานะบาน บานหลัก 

ท่ีอยู หมู 05  ตําบลบานชาง  อําเภอแมแตง  จังหวัดเชียงใหม 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q  MB  84527  16015 พิกัด UTM 47Q  484527  2116015 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.137200  98.852867 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 460 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน  
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 184 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 184 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 770 คน 

ชาย 300 คน หญิง 390 คน 

เด็กชาย 30 คน เด็กหญิง 50 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

62 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

บานหวยน้ําดัง 

ชื่อบาน บานหวยนํ้าดัง ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 50061205 สถานะบาน บานหลัก 

ท่ีอยู หมู 05  ตําบลก้ืดชาง  อําเภอแมแตง  จังหวัดเชียงใหม 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q  MB  60568  35952 พิกัด UTM 47Q  460568  2135952 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.317053  98.624634 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 1,140 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน  
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 138 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 138 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 674 คน 

ชาย 286 คน หญิง 261 คน 

เด็กชาย 55 คน เด็กหญิง 72 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

63 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

หยอมบานหวยข้ีควาย 

ชื่อบาน หยอมบานหวยข้ีควาย ชื่ออ่ืน หยอมบานปางชาง 

รหัสบาน 5006130902 สถานะบาน บานรอง 

ท่ีอยู หมู 09  ตําบลอินทขิล  อําเภอแมแตง  จังหวัดเชียงใหม 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q  MB  96015  26419 พิกัด UTM 47Q  496015  2126419 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.231282  98.962085 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 422 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน  
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 13 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 13 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 47 คน 

ชาย 13 คน หญิง 18 คน 

เด็กชาย 7 คน เด็กหญิง 9 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

64 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

บานหนองหอย 

ชื่อบาน บานหนองหอย ชื่ออ่ืน บานหนองหอยเกามง 

รหัสบาน 50070707 สถานะบาน บานหลัก 

ท่ีอยู หมู 07  ตําบลแมแรม  อําเภอแมริม  จังหวัดเชียงใหม 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q  MA  81565  93203 พิกัด UTM 47Q  481498  2093218 

พิกัด ภูมิศาสตร 18.931144  98.824281 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 1,246 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน ลีซ ู
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 30 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 30 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 340 คน 

ชาย 41 คน หญิง 75 คน 

เด็กชาย 112 คน เด็กหญิง 112 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

65 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

หยอมบานผายอง 

ชื่อบาน หยอมบานผายอง ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 5008030903 สถานะบาน บานรอง 

ท่ีอยู หมู 09  ตําบลแมสาบ  อําเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q  MB  62161  02617 พิกัด UTM 47Q  462161  2102617 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.015823  98.640452 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 1,299 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน  
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 33 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 34 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 147 คน 

ชาย 59 คน หญิง 51 คน 

เด็กชาย 17 คน เด็กหญิง 20 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

66 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

บานปางขุม 

ชื่อบาน บานปางขุม ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 50080501 สถานะบาน บานหลัก 

ท่ีอยู หมู 01  ตําบลยั้งเมิน  อําเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q  MB  63486  05573 พิกัด UTM 47Q  463486  2105573 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.042562  98.652986 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 1,218 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก กะเหรี่ยง ชนเผาอ่ืน ลีซ ู
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 81 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 82 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 303 คน 

ชาย 114 คน หญิง 119 คน 

เด็กชาย 38 คน เด็กหญิง 32 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

67 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

หยอมบานทรายขาว 

ชื่อบาน หยอมบานทรายขาว ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 5010041301 สถานะบาน บานรอง 

ท่ีอยู หมู 13  ตําบลแมนาวาง  อําเภอแมอาย  จังหวัดเชียงใหม 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q  NC  39889  09150 พิกัด UTM 47Q  539889  2209150 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.978522  99.381275 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 496 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ปะหลอง ชนเผาอ่ืน กะเหรีย่ง ลาหู ลซีู พ้ืนเมือง 
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 2 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 3 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 13 คน 

ชาย 7 คน หญิง 5 คน 

เด็กชาย 0 คน เด็กหญิง 1 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

68 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

หยอมบานหวยจันส ี

ชื่อบาน หยอมบานหวยจันส ี ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 5010041302 สถานะบาน บานรอง 

ท่ีอยู หมู 13  ตําบลแมนาวาง  อําเภอแมอาย  จังหวัดเชียงใหม 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q  NC  40822  07191 พิกัด UTM 47Q  540822  2207191 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.960800  99.390149 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 549 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลาหู ชนเผาอ่ืน ลีซ ู
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 18 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 18 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 80 คน 

ชาย 23 คน หญิง 27 คน 

เด็กชาย 17 คน เด็กหญิง 13 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

69 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

หยอมบานกิ่วตอ 

ชื่อบาน หยอมบานก่ิวตอ ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 5010041303 สถานะบาน บานรอง 

ท่ีอยู หมู 13  ตําบลแมนาวาง  อําเภอแมอาย  จังหวัดเชียงใหม 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q  NC  39626  08454 พิกัด UTM 47Q  539626  2208454 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.972238  99.378746 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 500 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน  
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 21 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 21 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 120 คน 

ชาย 43 คน หญิง 47 คน 

เด็กชาย 9 คน เด็กหญิง 21 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

70 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

บานทามะแกง 

ชื่อบาน บานทามะแกง ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 50100507 สถานะบาน บานหลัก 

ท่ีอยู หมู 07  ตําบลทาตอน  อําเภอแมอาย  จังหวัดเชียงใหม 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q  NC  46725  18757 พิกัด UTM 47Q  546725  2218757 

พิกัด ภูมิศาสตร 20.065183  99.446860 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 448 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลาหู ชนเผาอ่ืน ลีซ ู
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 4 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 4 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 13 คน 

ชาย 5 คน หญิง 4 คน 

เด็กชาย 2 คน เด็กหญิง 2 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

71 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

บานหวยสาน 

ชื่อบาน บานหวยสาน ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 50100510 สถานะบาน บานหลัก 

ท่ีอยู หมู 10  ตําบลทาตอน  อําเภอแมอาย  จังหวัดเชียงใหม 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q  NC  50141  21510 พิกัด UTM 47Q  550141  2221510 

พิกัด ภูมิศาสตร 20.089974  99.479604 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 553 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน  
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 120 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 148 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 590 คน 

ชาย 197 คน หญิง 241 คน 

เด็กชาย 103 คน เด็กหญิง 49 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

72 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

หยอมบานบาหลา 

ชื่อบาน หยอมบานบาหลา ชื่ออ่ืน หยอมบานปะหลา 

รหัสบาน 5010051003 สถานะบาน บานรอง 

ท่ีอยู หมู 10  ตําบลทาตอน  อําเภอแมอาย  จังหวัดเชียงใหม 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q  NC  54324  22196 พิกัด UTM 47Q  554324  2222196 

พิกัด ภูมิศาสตร 20.096060  99.519634 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 532 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน อาขา 
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 25 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 25 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 147 คน 

ชาย 51 คน หญิง 61 คน 

เด็กชาย 25 คน เด็กหญิง 10 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

73 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

หยอมบานหัวน้ํา 

ชื่อบาน หยอมบานหัวนํ้า ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 5010051004 สถานะบาน บานรอง 

ท่ีอยู หมู 10  ตําบลทาตอน  อําเภอแมอาย  จังหวัดเชียงใหม 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q  NC  54374  21971 พิกัด UTM 47Q  554374  2221971 

พิกัด ภูมิศาสตร 20.094025  99.520106 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 514 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน  
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 28 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 28 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 140 คน 

ชาย 45 คน หญิง 42 คน 

เด็กชาย 29 คน เด็กหญิง 24 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

74 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

บานสหกรณแปลงหา 

ชื่อบาน บานสหกรณแปลงหา ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 50110311 สถานะบาน บานหลัก 

ท่ีอยู หมู 11  ตําบลปาตุม  อําเภอพราว  จังหวัดเชียงใหม 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q  NB  25217  42488 พิกัด UTM 47Q  525217  2142488 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.376349  99.240136 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 480 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน  
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 238 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 238 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 1,268 คน 

ชาย 418 คน หญิง 426 คน 

เด็กชาย 206 คน เด็กหญิง 218 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

75 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

หยอมบานหวยโกน 

ชื่อบาน หยอมบานหวยโกน ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 5011031101 สถานะบาน บานรอง 

ท่ีอยู หมู 11  ตําบลปาตุม  อําเภอพราว  จังหวัดเชียงใหม 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q  NB  31701  44802 พิกัด UTM 47Q  531701  2144802 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.397168  99.301919 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 884 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน  
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 8 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 8 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 30 คน 

ชาย 13 คน หญิง 9 คน 

เด็กชาย 5 คน เด็กหญิง 3 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

76 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

หยอมบานปาหญาไทร 

ชื่อบาน หยอมบานปาหญาไทร ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 5011040302 สถานะบาน บานรอง 

ท่ีอยู หมู 03  ตําบลปาไหน  อําเภอพราว  จังหวัดเชียงใหม 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q  NB  28486  50718 พิกัด UTM 47Q  528486  2150718 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.450681  99.271389 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 692 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก กะเหรี่ยง ชนเผาอ่ืน ลาหู ลซีู อาขา 
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 2 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 2 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 8 คน 

ชาย 2 คน หญิง 3 คน 

เด็กชาย 2 คน เด็กหญิง 1 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

77 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

บานผาแดง 

ชื่อบาน บานผาแดง ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 50110514 สถานะบาน บานหลัก 

ท่ีอยู หมู 14  ตําบลสันทราย  อําเภอพราว  จังหวัดเชียงใหม 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q  NB  15745  56051 พิกัด UTM 47Q  515745  2156051 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.499017  99.150049 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 859 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน  
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 38 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 38 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 180 คน 

ชาย 50 คน หญิง 50 คน 

เด็กชาย 40 คน เด็กหญิง 40 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

78 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

บานปาออ 

ชื่อบาน บานปาออ ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 50110708 สถานะบาน บานหลัก 

ท่ีอยู หมู 08  ตําบลนํ้าแพร  อําเภอพราว  จังหวัดเชียงใหม 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q  NB  15598  37478 พิกัด UTM 47Q  515598  2137478 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.331170  99.148496 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 479 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน  
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 120 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 120 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 229 คน 

ชาย 90 คน หญิง 82 คน 

เด็กชาย 32 คน เด็กหญิง 25 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

79 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

บานขุนแจ 

ชื่อบาน บานขุนแจ ชื่ออ่ืน บานขุนแจบน 

รหัสบาน 50110908 สถานะบาน บานหลัก 

ท่ีอยู หมู 08  ตําบลแมแวน  อําเภอพราว  จังหวัดเชียงใหม 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q  NB  33671  37650 พิกัด UTM 47Q  533671  2137650 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.332502  99.320555 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 1,388 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน กลุมชาติจีนฮอ 
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 120 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 125 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 750 คน 

ชาย 310 คน หญิง 337 คน 

เด็กชาย 58 คน เด็กหญิง 45 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

80 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

หยอมบานขุนแจลาง 

ชื่อบาน หยอมบานขุนแจลาง ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 5011090801 สถานะบาน บานรอง 

ท่ีอยู หมู 08  ตําบลแมแวน  อําเภอพราว  จังหวัดเชียงใหม 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q  NB  33589  36835 พิกัด UTM 47Q  533589  2136835 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.325138  99.319760 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 1,267 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน ลาหู 
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน หยอมบานไมระบุในหนังสือ จํานวนครอบครัว  

จํานวนประชากรท้ังหมด  

ชาย  หญิง  

เด็กชาย  เด็กหญิง  

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

81 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

บานสามลี่ 

ชื่อบาน บานสามลี ่ ชื่ออ่ืน บานสามลี่บน 

รหัสบาน 50110911 สถานะบาน บานหลัก 

ท่ีอยู หมู 11  ตําบลแมแวน  อําเภอพราว  จังหวัดเชียงใหม 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q  NB  31554  38769 พิกัด UTM 47Q  531554  2138769 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.342649  99.300419 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 1,389 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน  
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 44 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 44 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 250 คน 

ชาย 110 คน หญิง 95 คน 

เด็กชาย 25 คน เด็กหญิง 20 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

82 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

หยอมบานแมแวนนอย 

ชื่อบาน หยอมบานแมแวนนอย ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 5011091101 สถานะบาน บานรอง 

ท่ีอยู หมู 11  ตําบลแมแวน  อําเภอพราว  จังหวัดเชียงใหม 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q  NB  32950  35254 พิกัด UTM 47Q  532949  2135254 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.310864  99.313650 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 876 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน  
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 85 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 90 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 400 คน 

ชาย 167 คน หญิง 130 คน 

เด็กชาย 53 คน เด็กหญิง 50 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

83 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

หยอมบานสามลี่ลาง 

ชื่อบาน หยอมบานสามลีล่าง ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 5011091102 สถานะบาน บานรอง 

ท่ีอยู หมู 11  ตําบลแมแวน  อําเภอพราว  จังหวัดเชียงใหม 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q  NB  32082  38305 พิกัด UTM 47Q  532082  2138305 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.338448  99.305439 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 1,023 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน  
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 20 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 20 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 90 คน 

ชาย 33 คน หญิง 32 คน 

เด็กชาย 12 คน เด็กหญิง 13 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

84 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

หยอมบานหวยเกี๋ยงซาง 

ชื่อบาน หยอมบานหวยเก๋ียงซาง ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 5011100101 สถานะบาน บานรอง 

ท่ีอยู หมู 01  ตําบลแมปง  อําเภอพราว  จังหวัดเชียงใหม 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q  NB  16236  29691 พิกัด UTM 47Q  516236  2129691 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.260791  99.154504 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 481 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน  
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 70 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 80 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 350 คน 

ชาย 130 คน หญิง 125 คน 

เด็กชาย 50 คน เด็กหญิง 45 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

85 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

หยอมบานเหลาหลวง 

ชื่อบาน หยอมบานเหลาหลวง ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 5020010201 สถานะบาน บานรอง 

ท่ีอยู หมู 02  ตําบลเมืองแหง  อําเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q  MB  62037  64751 พิกัด UTM 47Q  462037  2164751 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.577340  98.638041 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 766 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน  
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 22 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 22 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 117 คน 

ชาย 40 คน หญิง 45 คน 

เด็กชาย 15 คน เด็กหญิง 17 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

86 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

บานปาไผ 

ชื่อบาน บานปาไผ ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 50200103 สถานะบาน บานหลัก 

ท่ีอยู หมู 03  ตําบลเมืองแหง  อําเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q  MB  61788  62815 พิกัด UTM 47Q  461788  2162815 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.559839  98.635707 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 736 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก พ้ืนเมือง ชนเผาอ่ืน ลีซู ไทใหญ 
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 10 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 13 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 63 คน 

ชาย 18 คน หญิง 14 คน 

เด็กชาย 12 คน เด็กหญิง 19 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

87 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

บานเวียงแหง 

ชื่อบาน บานเวียงแหง ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 50200104 สถานะบาน บานหลัก 

ท่ีอยู หมู 04  ตําบลเมืองแหง  อําเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q  MB  62285  62160 พิกัด UTM 47Q  462285  2162160 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.553930  98.640458 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 736 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก พ้ืนเมือง ชนเผาอ่ืน ลีซู ไทใหญ 
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน หยอมบานไมระบุในหนังสือ จํานวนครอบครัว  

จํานวนประชากรท้ังหมด  

ชาย  หญิง  

เด็กชาย  เด็กหญิง  

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

88 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

บานหวยหก 

ชื่อบาน บานหวยหก ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 50200105 สถานะบาน บานหลัก 

ท่ีอยู หมู 05  ตําบลเมืองแหง  อําเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q  MB  62697  61121 พิกัด UTM 47Q  462697  2161121 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.544548  98.644406 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 712 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก พ้ืนเมือง ชนเผาอ่ืน ลีซ ู
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 32 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 32 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 78 คน 

ชาย 25 คน หญิง 35 คน 

เด็กชาย 11 คน เด็กหญิง 7 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

89 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

หยอมบานน้ําบอใหม 

ชื่อบาน หยอมบานนํ้าบอใหม ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 5020010501 สถานะบาน บานรอง 

ท่ีอยู หมู 05  ตําบลเมืองแหง  อําเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q  MB  58132  57282 พิกัด UTM 47Q  458132  2157282 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.509764  98.600975 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 1,032 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน  
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 32 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 32 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 223 คน 

ชาย 80 คน หญิง 100 คน 

เด็กชาย 20 คน เด็กหญิง 23 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

90 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

หยอมบานปางวัว 

ชื่อบาน หยอมบานปางวัว ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 5020010503 สถานะบาน บานรอง 

ท่ีอยู หมู 05  ตําบลเมืองแหง  อําเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q  MB  61952  56962 พิกัด UTM 47Q  461952  2156962 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.506949  98.637388 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 947 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน  
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 23 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 23 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 105 คน 

ชาย 34 คน หญิง 45 คน 

เด็กชาย 15 คน เด็กหญิง 11 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

91 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

บานสามหมื่น 

ชื่อบาน บานสามหมื่น ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 50200106 สถานะบาน บานหลัก 

ท่ีอยู หมู 06  ตําบลเมืองแหง  อําเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q  MB  57526  49671 พิกัด UTM 47Q  457526  2149671 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.440971  98.595371 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 1,388 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน กลุมชาติจีนฮอ ไทใหญ 
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 240 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 240 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 789 คน 

ชาย 258 คน หญิง 214 คน 

เด็กชาย 160 คน เด็กหญิง 157 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

92 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

บานปางควาย 

ชื่อบาน บานปางควาย ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 50200109 สถานะบาน บานหลัก 

ท่ีอยู หมู 09  ตําบลเมืองแหง  อําเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q  MB  64004  62292 พิกัด UTM 47Q  464004  2162292 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.555154  98.656842 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 736 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ไทใหญ ชนเผาอ่ืน พ้ืนเมอืง ลซี ู
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน หยอมบานไมระบุในหนังสือ จํานวนครอบครัว  

จํานวนประชากรท้ังหมด  

ชาย  หญิง  

เด็กชาย  เด็กหญิง  

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

93 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

บานเลาวู 

ชื่อบาน บานเลาวู ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 50200111 สถานะบาน บานหลัก 

ท่ีอยู หมู 11  ตําบลเมืองแหง  อําเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q  MB  73869  56706 พิกัด UTM 47Q  473869  2156706 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.504827  98.750964 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 1,527 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน  
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 120 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 175 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 525 คน 

ชาย 160 คน หญิง 105 คน 

เด็กชาย 100 คน เด็กหญิง 160 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

94 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

บานแมแตะ 

ชื่อบาน บานแมแตะ ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 50200112 สถานะบาน บานหลัก 

ท่ีอยู หมู 12  ตําบลเมืองแหง  อําเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q  MB  67479  62108 พิกัด UTM 47Q  467479  2162108 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.553551  98.689973 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 791 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน  
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 106 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 122 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 665 คน 

ชาย 252 คน หญิง 248 คน 

เด็กชาย 86 คน เด็กหญิง 79 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

95 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

บานเปยงหลวง 

ชื่อบาน บานเปยงหลวง ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 50200201 สถานะบาน บานหลัก 

ท่ีอยู หมู 01  ตําบลเปยงหลวง  อําเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q  MB  60935  76525 พิกัด UTM 47Q  460935  2176525 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.683718  98.627289 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 855 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก กลุมชาติจีนฮอ ชนเผาอ่ืน ลีซู ไทใหญ 
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน หยอมบานไมระบุในหนังสือ จํานวนครอบครัว  

จํานวนประชากรท้ังหมด  

ชาย  หญิง  

เด็กชาย  เด็กหญิง  

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

96 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

หยอมบานลีซอ 

ชื่อบาน หยอมบานลซีอ ชื่ออ่ืน หยอมบานลซีอเปยงหลวง 

รหัสบาน 5020020106 สถานะบาน บานรอง 

ท่ีอยู หมู 01  ตําบลเปยงหลวง  อําเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q  MB  60965  77410 พิกัด UTM 47Q  460965  2177410 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.691717  98.627557 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 890 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน  
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 79 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 79 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 370 คน 

ชาย 114 คน หญิง 132 คน 

เด็กชาย 61 คน เด็กหญิง 63 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

97 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

บานจอง 

ชื่อบาน บานจอง ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 50200202 สถานะบาน บานหลัก 

ท่ีอยู หมู 02  ตําบลเปยงหลวง  อําเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q  MB  62152  72191 พิกัด UTM 47Q  462152  2172191 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.644576  98.638988 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 772 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน  
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน หยอมบานไมระบุในหนังสือ จํานวนครอบครัว  

จํานวนประชากรท้ังหมด  

ชาย  หญิง  

เด็กชาย  เด็กหญิง  

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

98 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

ชุมชนบานปากลวย 

ชื่อบาน ชุมชนบานปากลวย ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 5020020201 สถานะบาน บานรอง 

ท่ีอยู หมู 02  ตําบลเปยงหลวง  อําเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q  MB  62126  73075 พิกัด UTM 47Q  462126  2173075 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.652565  98.638723 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 771 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน  
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 80 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 80 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 350 คน 

ชาย 148 คน หญิง 154 คน 

เด็กชาย 23 คน เด็กหญิง 25 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

99 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

ชุมชนบานหวยลึก 

ชื่อบาน ชุมชนบานหวยลึก ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 5020020503 สถานะบาน บานรอง 

ท่ีอยู หมู 05  ตําบลเปยงหลวง  อําเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q  MB  71202  72979 พิกัด UTM 47Q  471202  2172979 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.651850  98.725297 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 1,056 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน  
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 41 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 41 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 298 คน 

ชาย 125 คน หญิง 133 คน 

เด็กชาย 22 คน เด็กหญิง 18 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

100 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

บานแปกแซม 

ชื่อบาน บานแปกแซม ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 50200206 สถานะบาน บานหลัก 

ท่ีอยู หมู 06  ตําบลเปยงหลวง  อําเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q  MB  66847  82680 พิกัด UTM 47Q  466847  2182680 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.739448  98.683584 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 1,412 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน  
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 88 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 88 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 499 คน 

ชาย 187 คน หญิง 192 คน 

เด็กชาย 67 คน เด็กหญิง 53 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

101 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

ชุมชนบานหินแตว 

ชื่อบาน ชุมชนบานหินแตว ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 5020020601 สถานะบาน บานรอง 

ท่ีอยู หมู 06  ตําบลเปยงหลวง  อําเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q  MB  65096  81105 พิกัด UTM 47Q  465096  2181105 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.725185  98.666902 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 1,186 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน  
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 32 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 32 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 172 คน 

ชาย 83 คน หญิง 55 คน 

เด็กชาย 16 คน เด็กหญิง 18 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

102 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

ชุมชนบานนาออน 

ชื่อบาน ชุมชนบานนาออน ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 5020020602 สถานะบาน บานรอง 

ท่ีอยู หมู 06  ตําบลเปยงหลวง  อําเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q  MB  65037  79332 พิกัด UTM 47Q  465037  2179332 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.709161  98.666372 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 1,049 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน  
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 17 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 17 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 85 คน 

ชาย 35 คน หญิง 31 คน 

เด็กชาย 10 คน เด็กหญิง 9 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

103 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

หยอมบานหวยมวง 

ชื่อบาน หยอมบานหวยมวง ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 5021020702 สถานะบาน บานรอง 

ท่ีอยู หมู 07  ตําบลศรดีงเย็น  อําเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q  NB  18530  71972 พิกัด UTM 47Q  518530  2171972 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.642881  99.176752 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 629 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลาหู ชนเผาอ่ืน ลีซู พ้ืนเมอืง 
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 12 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 12 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 71 คน 

ชาย 24 คน หญิง 26 คน 

เด็กชาย 10 คน เด็กหญิง 11 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

104 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

หยอมบานสลีก้ํา 

ชื่อบาน หยอมบานสลีกํ้า ชื่ออ่ืน หยอมบานสะหรีกํ้า/หยอมบานศรกํ้ีา 

รหัสบาน 5021021801 สถานะบาน บานรอง 

ท่ีอยู หมู 18  ตําบลศรดีงเย็น  อําเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q  NB  20691  61381 พิกัด UTM 47Q  520691  2161381 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.547139  99.197242 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 821 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน  
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 20 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 20 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 106 คน 

ชาย 42 คน หญิง 45 คน 

เด็กชาย 9 คน เด็กหญิง 10 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

105 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

บานหวยตนตอง 

ชื่อบาน บานหวยตนตอง ชื่ออ่ืน บานหวยตนตองเกา 

รหัสบาน 50210307 สถานะบาน บานหลัก 

ท่ีอยู หมู 07  ตําบลแมทะลบ  อําเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q  NB  27112  77735 พิกัด UTM 47Q  527112  2177735 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.694854  99.258688 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 706 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน  
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 170 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 170 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 825 คน 

ชาย 250 คน หญิง 245 คน 

เด็กชาย 160 คน เด็กหญิง 170 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

106 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

บานเสาแดง 

ชื่อบาน บานเสาแดง ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 50251007 สถานะบาน บานหลัก 

ท่ีอยู หมู 07  ตําบลแจมหลวง  อําเภอกัลยาณิวัฒนา  จังหวัดเชียงใหม 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q  MA  19216  98484 พิกัด UTM 47Q  419216  2098484 

พิกัด ภูมิศาสตร 18.977230  98.232580 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 1,220 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน  
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 57 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 108 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 327 คน 

ชาย 138 คน หญิง 124 คน 

เด็กชาย 33 คน เด็กหญิง 32 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 
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108 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

ตารางท่ี 7 แสดงขอมูลจํานวนประชากรหมูบานชนเผาลีซู รายอําเภอ จังหวัดพะเยา 

ลําดับ รหัสอําเภอ อําเภอ 
จํานวน ประชากร 

รวม 
หมูบาน หลังคาเรือน ครอบครัว ชาย หญิง เด็กชาย เด็กหญิง 

1 5607 แมใจ 1 22 9 28 36 14 16 94 

รวมทั้งหมด 1 22 9 28 36 14 16 94 

 

ตารางท่ี 8 แสดงขอมูลหมูบานชนเผาลีซูในจังหวัดพะเยา 

 

ตารางท่ี 9 แสดงขอมูลพิกัดทางภูมิสารสนเทศหมูบานชนเผาลีซู จังหวัดพะเยา 

รหัสบาน ชื่อบาน ความสูง 
ขอมูลพิกัด ระดับความ

นาเชื่อถือพิกัด MGRS UTM ภูมิศาสตร 

56070601 บานปาเมี่ยง 1,014 NB7302344849 47Q 573023 2144849 19.396514 99.695456 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสบาน ชื่อบาน ชื่อบาน 2 หมู ตําบล อําเภอ จังหวัด 

เผา 
ระดับความ

นาเชื่อถือชื่อบาน หลัก รอง 

56070601 บานปาเมี่ยง   01 เจริญราษฎร แมใจ พะเยา ลีซู  2 
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บานปาเมี่ยง 

ชื่อบาน บานปาเมี่ยง ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 56070601 สถานะบาน บานหลัก 

ท่ีอยู หมู 01  ตําบลเจรญิราษฎร  อําเภอแมใจ  จังหวัดพะเยา 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q NB 73023 44849 พิกัด UTM 47Q 573023 2144849 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.396514 2144849 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 1,014 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน  
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 22 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 9 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 94 คน 

ชาย 28 คน หญิง 36 คน 

เด็กชาย 14 คน เด็กหญิง 16 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 
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114 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

ตารางท่ี 10 แสดงขอมูลจํานวนประชากรหมูบานชนเผาลีซู รายอําเภอ จังหวัดเชียงราย 

ลําดับ 
รหัส

อําเภอ 
อําเภอ 

จํานวน ประชากร 
รวม 

หมูบาน หลังคาเรือน ครอบครัว ชาย หญิง เด็กชาย เด็กหญิง 

1 5701 เมืองเชียงราย 6 192 196 456 529 96 97 1,178 

2 5702 เวียงชัย 1 19 21 31 27 21 24 103 

3 5705 พาน 3 71 76 108 110 37 37 292 

4 5707 แมจัน 6 136 141 257 296 120 130 803 

5 5710 แมสรวย 11 306 352 434 438 151 131 1,154 

6 5711 เวียงปาเปา 3 92 101 228 218 103 90 639 

7 5715 แมฟาหลวง 11 671 728 1,243 1,216 595 553 3,607 

รวมทั้งหมด 41 1,487 1,615 2,757 2,834 1,123 1,062 7,776 

กราฟท่ี 3 แสดงจํานวนหมูบานชนเผาลีซู รายอําเภอ จังหวัดเชียงราย 

6 

1 

3 

6 

11 

3 

11 

 -

 2

 4

 6

 8

 10

 12

เมืองเชียงราย เวียงชัย พาน แมจัน แมสรวย เวียงปาเปา แมฟาหลวง
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117 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

ตารางท่ี 11 แสดงขอมูลหมูบานชนเผาลีซู ในจังหวัดเชียงราย 

รหัสบาน ชื่อบาน ชื่อบาน 2 หมู ตําบล อําเภอ จังหวัด 

เผา ระดับ

ความ

นาเชื่อถือ

ชื่อบาน 

หลัก รอง 

5701051101 หยอมบานทากอซอ   11 แมขาวตม เมือง

เชียงราย 

เชียงราย อาขา ลัวะ ลาหู 

ลีซู ไทล้ือ 

2 

5701052101 หยอมบานลีซอเวียง

กลาง 

  21 แมขาวตม เมือง

เชียงราย 

เชียงราย ลีซู  2 

57011201 บานหวยสานลีซอ บานหวยสาน 01 หวยชมภ ู เมือง

เชียงราย 

เชียงราย ลีซู อาขา 2 

57011202 บานแมมอญ   02 หวยชมภ ู เมือง

เชียงราย 

เชียงราย อาขา ลีซู 2 

57011209 บานแมสลัก   09 หวยชมภ ู เมือง

เชียงราย 

เชียงราย ลาหู เมี่ยน ลีซู 

พื้นเมือง 

อาขา 

2 

5701200704 หยอมบานลีซอ หยอมบานน้ําบอไก 07 ดอยฮาง เมือง

เชียงราย 

เชียงราย ลีซู พื้นเมือง 2 

57020605 บานชัยพฤกษ   05 ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย ลีซู  2 

5705080702 หยอมบานผาตุม   07 ปาหุง พาน เชียงราย ลีซู ลาหู 2 

5705111201 หยอมบานลีซอปาง

กอก 

  12 สันกลาง พาน เชียงราย ลีซู ลาหู 

พื้นเมือง 

อาขา 

2 

57051408 บานดงเวียง   08 ทานตะวัน พาน เชียงราย ลาหู ลีซู 2 

57070110 บานหวยโจ บานจอปาคา 10 แมจัน แมจัน เชียงราย ลาหู ไทล้ือ 

เมี่ยน ลีซู 

อาขา 

2 

57070113 บานธรรมจาริก   13 แมจัน แมจัน เชียงราย เมี่ยน กลุมชาติ

จีนฮอ ลา

หู ลีซู อา

ขา 

2 

57070817 บานปางสา   17 ปาตึง แมจัน เชียงราย ลีซู ลาหู 2 

5707081905 หยอมบานเฮโก   19 ปาตึง แมจัน เชียงราย ลีซู  2 

57070820 บานเลาฝู   20 ปาตึง แมจัน เชียงราย เมี่ยน ลาหู ลีซู 2 

5707082003 หยอมบานโปงปาแขม   20 ปาตึง แมจัน เชียงราย เมี่ยน ลาหู ลีซู 

พื้นเมือง 

อาขา 

2 

5710040901 หยอมบานปาซอ   09 ศรีถอย แมสรวย เชียงราย ลาหู ลีซู อาขา 2 

5710041102 หยอมบานดอยสันติ   11 ศรีถอย แมสรวย เชียงราย ลาหู ลีซู 

พื้นเมือง 

อาขา 

2 

57100603 บานดอยชาง   03 วาว ี แมสรวย เชียงราย อาขา ลีซู 2 

5710060302 หยอมบานผาแดงลีซอ   03 วาว ี แมสรวย เชียงราย ลีซู  2 

57100604 บานดอยลาน   04 วาว ี แมสรวย เชียงราย ลีซู กลุมชาติ

จีนฮอ อา

ขา 

2 



 

118 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

ตารางท่ี 11 แสดงขอมูลหมูบานชนเผาลีซู ในจังหวัดเชียงราย (ตอ) 

 

รหัสบาน ชื่อบาน ชื่อบาน 2 หมู ตําบล อําเภอ จังหวัด 

เผา ระดับ

ความ

นาเชื่อถือ

ชื่อบาน 

หลัก รอง 

57100612 บานโปงกลางน้ํา   12 วาว ี แมสรวย เชียงราย กะเหร่ียง เมี่ยน 

กลุมชาติ

จีนฮอ ลา

หู ลีซู อา

ขา 

2 

57100613 บานหวยไคร   13 วาว ี แมสรวย เชียงราย ลีซู ลาหู อา

ขา 

2 

57100619 บานจูจี ้   19 วาว ี แมสรวย เชียงราย ลาหู ลีซู 2 

5710062004 หยอมบานเลายาง หยอมบานปางอูชิง 20 วาว ี แมสรวย เชียงราย อาขา เมี่ยน 

กลุมชาติ

จีนฮอ ลา

หู ลีซู ไท

ใหญ 

2 

5710062202 หยอมบานปางเจ็กฮอ หยอมบานแมนาง

ซอง 

22 วาว ี แมสรวย เชียงราย ลาหู ลีซู 2 

57100626 บานดอยชางลีซู   26 วาว ี แมสรวย เชียงราย ลีซู  2 

5711020804 หยอมบานสามกุลา   08 เวียง เวียงปาเปา เชียงราย ลีซู  2 

5711030501 หยอมบานปาตึง   05 บานโปง เวียงปาเปา เชียงราย ลีซู ลาหู 2 

57110708 บานเมืองนอย   08 แมเจดีย

ใหม 

เวียงปาเปา เชียงราย พื้นเมือง กะเหร่ียง 

มง ลีซู 

2 

57150101 บานเทอดไทย   01 เทอดไทย แมฟาหลวง เชียงราย ไทใหญ ลัวะ กลุม

ชาติจีน

ฮอ ลาหู 

ลีซู อาขา 

2 

57150108 บานปางมะหัน   08 เทอดไทย แมฟาหลวง เชียงราย อาขา ลาหู ลีซู 2 

57150202 บานหวยผ้ึง   02 แมสลอง

ใน 

แมฟาหลวง เชียงราย กลุมชาติ

จีนฮอ 

ลาหู ลีซู 

อาขา 

2 

57150204 บานหัวแมคํา   04 แมสลอง

ใน 

แมฟาหลวง เชียงราย ลีซู อาขา 2 

5715020401 หยอมบานหัวแมคํา

ใหม 

หยอมบานลีซอใหม 04 แมสลอง

ใน 

แมฟาหลวง เชียงราย ลีซู  2 

5715020902 หยอมบานมโนสุจริต   09 แมสลอง

ใน 

แมฟาหลวง เชียงราย ลาหู กลุมชาติ

จีนฮอ 

ลีซู อาขา 

2 

57150210 บานหวยหมาก-หวย

หก 

  10 แมสลอง

ใน 

แมฟาหลวง เชียงราย ลีซู อาขา 2 

57150214 บานเลาล้ิว   14 แมสลอง

ใน 

แมฟาหลวง เชียงราย ลาหู ลีซู ไท

ใหญ อา

ขา 

2 



 

119 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

ตารางท่ี 11 แสดงขอมูลหมูบานชนเผาลีซู ในจังหวัดเชียงราย (ตอ) 

 

ตารางท่ี 12 แสดงขอมูลพิกัดทางภูมิสารสนเทศหมูบานชนเผาลีซู จังหวัดเชียงราย 

รหัสบาน ชื่อบาน 
ความ

สูง 

ขอมูลพิกัด ระดับความ

นาเชื่อถือพิกัด MGRS UTM ภูมิศาสตร 

5701051101 หยอมบานทากอซอ 420 NC9865422862 47Q 598654 2222862 20.100320 99.943674 4 

5701052101 หยอมบานลีซอเวียงกลาง 423 NC9740323153 47Q 597403 2223153 20.103013 99.931725 4 

57011201 บานหวยสานลีซอ 1,099 NC6265792516 47Q 562657 2192516 19.827611 99.598328 3 

57011202 บานแมมอญ 1,167 NB6367496156 47Q 563674 2196156 19.860471 99.608165 3 

57011209 บานแมสลัก 450 NC4980915701 47Q 549809 2215701 20.037491 99.476270 3 

5701200704 หยอมบานลีซอ 550 NC7115204611 47Q 571152 2204611 19.936614 99.679911 2 

57020605 บานชัยพฤกษ 414 PB0531186442 47Q 605311 2186442 19.770900 100.005261 2 

5705080702 หยอมบานผาตุม 725 NB6984049245 47Q 569840 2149245 19.436358 99.665310 3 

5705111201 หยอมบานลีซอปางกอก 491 NB6867671125 47Q 568676 2171125 19.634113 99.655014 2 

57051408 บานดงเวียง 416 NB8664351694 47Q 586643 2151694 19.457825 99.825474 3 

57070110 บานหวยโจ 428 NC9343626248 47Q 593436 2226248 20.131173 99.893940 3 

57070113 บานธรรมจาริก 423 NC9515126947 47Q 595151 2226947 20.137405 99.910383 3 

57070817 บานปางสา 521 NC7343023461 47Q 573430 2223461 20.106857 99.702434 3 

5707081905 หยอมบานเฮโก 919 NC6227125927 47Q 562271 2225927 20.129533 99.595775 3 

57070820 บานเลาฝู 534 NC7180423824 47Q 571804 2223824 20.110198 99.686895 3 

5707082003 หยอมบานโปงปาแขม 603 NC6958423267 47Q 569584 2223267 20.105247 99.665637 3 

5710040901 หยอมบานปาซอ 813 NB3192075822 47Q 531920 2175822 19.677497 99.304535 3 

5710041102 หยอมบานดอยสันติ 529 NB4485664875 47Q 544856 2164875 19.578319 99.427687 1 

57100603 บานดอยชาง 1,132 NB5849991458 47Q 558499 2191458 19.818180 99.558597 3 

5710060302 หยอมบานผาแดงลีซอ 1,103 NB5818596162 47Q 558185 2196162 19.860696 99.555740 3 

57100604 บานดอยลาน 1,210 NB5855685508 47Q 558556 2185508 19.764411 99.558947 3 

57100612 บานโปงกลางน้ํา 657 NB4893898179 47Q 548938 2198179 19.879176 99.467475 3 

57100613 บานหวยไคร 628 NB5245791643 47Q 552457 2191643 19.819316 99.501608 3 

57100619 บานจูจี ้ 687 NC5348400494 47Q 553484 2200494 19.899976 99.510966 3 

5710062004 หยอมบานเลายาง 881 NC5028206971 47Q 550282 2206971 19.958591 99.480553 4 

5710062202 หยอมบานปางเจ็กฮอ 874 NC4510705044 47Q 545107 2205044 19.941305 99.431049 3 

 

รหัสบาน ชื่อบาน ชื่อบาน 2 หมู ตําบล อําเภอ จังหวัด 

เผา ระดับ

ความ

นาเชื่อถือ

ชื่อบาน 

หลัก รอง 

57150220 บานนาโต   20 แมสลอง

ใน 

แมฟาหลวง เชียงราย ไทใหญ กลุมชาติ

จีนฮอ ลา

หู ลีซู อา

ขา 

2 

57150223 บานสันมะเค็ด   23 แมสลอง

ใน 

แมฟาหลวง เชียงราย ลีซู ลาหู อา

ขา 

2 

57150304 บานธาตุ   04 แมสลอง

นอก 

แมฟาหลวง เชียงราย กลุมชาติ

จีนฮอ 

ลาหู ลีซู 

อาขา 

2 



 

120 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

ตารางท่ี 12 แสดงขอมูลพิกัดทางภูมิสารสนเทศหมูบานชนเผาลีซู จังหวัดเชียงราย (ตอ) 

รหัสบาน ชื่อบาน 
ความ

สูง 

ขอมูลพิกัด ระดับความ

นาเชื่อถือพิกัด MGRS UTM ภูมิศาสตร 

57100626 บานดอยชางลีซู 1,137 NB5840791587 47Q 558407 2191587 19.819353 99.557722 3 

5711020804 หยอมบานสามกุลา 1,093 NB3499738374 47Q 534997 2138374 19.339023 99.333193 4 

5711030501 หยอมบานปาตึง 777 NB4288235072 47Q 542882 2135072 19.309030 99.408187 3 

57110708 บานเมืองนอย 864 NB4931508088 47Q 549315 2108088 19.065022 99.468729 3 

57150101 บานเทอดไทย 521 NC6892138826 47Q 568921 2238826 20.245861 99.659887 3 

57150108 บานปางมะหัน 743 NC5693747913 47Q 556937 2247913 20.328372 99.545443 4 

57150202 บานหวยผ้ึง 518 NC7036937217 47Q 570369 2237217 20.231269 99.673688 3 

57150204 บานหัวแมคํา 1,210 NC4908552449 47Q 549085 2252449 20.369576 99.470349 3 

5715020401 หยอมบานหัวแมคําใหม 889 NC5140051503 47Q 551400 2251503 20.360961 99.492498 4 

5715020902 หยอมบานมโนสุจริต 815 NC6126740408 47Q 561267 2240408 20.260416 99.586660 3 

57150210 บานหวยหมาก-หวยหก 1,042 NC6441135432 47Q 564411 2235432 20.215350 99.616587 3 

57150214 บานเลาล้ิว 663 NC6184942020 47Q 561849 2242020 20.274972 99.592295 3 

57150220 บานนาโต 666 NC5892143989 47Q 558921 2243989 20.292848 99.564314 3 

57150223 บานสันมะเค็ด 755 NC5390348949 47Q 553903 2248949 20.337814 99.516405 2 

57150304 บานธาตุ 914 NC7004928226 47Q 570049 2228226 20.150040 99.670277 3 

 



 

121 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

หยอมบานทากอซอ 

ชื่อบาน หยอมบานทากอซอ ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 5701051101 สถานะบาน บานรอง 

ท่ีอยู หมู 11  ตําบลแมขาวตม  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q NC 98654 22862 พิกัด UTM 47Q 598654 2222862 

พิกัด ภูมิศาสตร 20.100320  99.943674 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 420 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก อาขา ชนเผาอ่ืน ลัวะ ลาหู ลซีู ไทลือ้ 
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 36 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 36 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 310 คน 

ชาย 123 คน หญิง 149 คน 

เด็กชาย 18 คน เด็กหญิง 20 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

122 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

หยอมบานลีซอเวียงกลาง 

ชื่อบาน หยอมบานลซีอเวียงกลาง ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 5701052101 สถานะบาน บานรอง 

ท่ีอยู หมู 21  ตําบลแมขาวตม  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q NC 97403 23153 พิกัด UTM 47Q 597403 2223153 

พิกัด ภูมิศาสตร 20.103013  99.931725 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 423 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน  
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 80 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 80 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 512 คน 

ชาย 188 คน หญิง 239 คน 

เด็กชาย 41 คน เด็กหญิง 44 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

123 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

บานหวยสานลีซอ 

ชื่อบาน บานหวยสานลีซอ ชื่ออ่ืน บานหวยสาน 

รหัสบาน 57011201 สถานะบาน บานหลัก 

ท่ีอยู หมู 01  ตําบลหวยชมภู  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q NC 62657 92516 พิกัด UTM 47Q 562657 2192516 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.827611  99.598328 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 1,099 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน อาขา 
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน หยอมบานไมระบุในหนังสือ จํานวนครอบครัว  

จํานวนประชากรท้ังหมด  

ชาย  หญิง  

เด็กชาย  เด็กหญิง  

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

124 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

บานแมมอญ 

ชื่อบาน บานแมมอญ ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 57011202 สถานะบาน บานหลัก 

ท่ีอยู หมู 02  ตําบลหวยชมภู  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q NB 63674 96156 พิกัด UTM 47Q 563674 2196156 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.860471  99.608165 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 1,167 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก อาขา ชนเผาอ่ืน ลีซ ู
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 71 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 71 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 321 คน 

ชาย 133 คน หญิง 123 คน 

เด็กชาย 33 คน เด็กหญิง 32 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

125 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

บานแมสลัก 

ชื่อบาน บานแมสลัก ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 57011209 สถานะบาน บานหลัก 

ท่ีอยู หมู 09  ตําบลหวยชมภู  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q NC 49809 15701 พิกัด UTM 47Q 549809 2215701 

พิกัด ภูมิศาสตร 20.037491  99.476270 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 450 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลาหู ชนเผาอ่ืน เมีย่น ลีซู พ้ืนเมือง อาขา 
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 5 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 9 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 35 คน 

ชาย 12 คน หญิง 18 คน 

เด็กชาย 4 คน เด็กหญิง 1 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

126 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

หยอมบานลีซอ 

ชื่อบาน หยอมบานลซีอ ชื่ออ่ืน หยอมบานนํ้าบอไก 

รหัสบาน 5701200704 สถานะบาน บานรอง 

ท่ีอยู หมู 07  ตําบลดอยฮาง  อําเภอเมอืงเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q NC 71152 04611 พิกัด UTM 47Q 571152 2204611 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.936614  99.679911 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 550 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน พ้ืนเมอืง 
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน หยอมบานไมระบุในหนังสือ จํานวนครอบครัว  

จํานวนประชากรท้ังหมด  

ชาย  หญิง  

เด็กชาย  เด็กหญิง  

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

127 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

บานชัยพฤกษ 

ชื่อบาน บานชัยพฤกษ ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 57020605 สถานะบาน บานหลัก 

ท่ีอยู หมู 05  ตําบลดอนศิลา  อําเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q PB 05311 86442 พิกัด UTM 47Q 605311 2186442 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.770900  100.005261 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 414 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน  
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 19 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 21 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 103 คน 

ชาย 31 คน หญิง 27 คน 

เด็กชาย 21 คน เด็กหญิง 24 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

128 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

หยอมบานผาตุม 

ชื่อบาน หยอมบานผาตุม ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 5705080702 สถานะบาน บานรอง 

ท่ีอยู หมู 07  ตําบลปาหุง  อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q NB 69840 49245 พิกัด UTM 47Q 569840 2149245 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.436358  99.665310 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 725 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน ลาหู 
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 31 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 36 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 151 คน 

ชาย 57 คน หญิง 53 คน 

เด็กชาย 19 คน เด็กหญิง 22 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

129 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

หยอมบานลีซอปางกอก 

ชื่อบาน หยอมบานลซีอปางกอก ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 5705111201 สถานะบาน บานรอง 

ท่ีอยู หมู 12  ตําบลสันกลาง  อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q NB 68676 71125 พิกัด UTM 47Q 568676 2171125 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.634113  99.655014 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 491 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน ลาหู พ้ืนเมือง อาขา 
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 30 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 30 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 108 คน 

ชาย 41 คน หญิง 41 คน 

เด็กชาย 14 คน เด็กหญิง 12 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

130 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

บานดงเวียง 

ชื่อบาน บานดงเวียง ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 57051408 สถานะบาน บานหลัก 

ท่ีอยู หมู 08  ตําบลทานตะวัน  อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q NB 86643 51694 พิกัด UTM 47Q 586643 2151694 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.457825  99.825474 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 416 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลาหู ชนเผาอ่ืน ลีซ ู
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 10 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 10 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 33 คน 

ชาย 10 คน หญิง 16 คน 

เด็กชาย 4 คน เด็กหญิง 3 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

131 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

บานหวยโจ 

ชื่อบาน บานหวยโจ ชื่ออ่ืน บานจอปาคา 

รหัสบาน 57070110 สถานะบาน บานหลัก 

ท่ีอยู หมู 10  ตําบลแมจัน  อําเภอแมจนั  จังหวัดเชียงราย 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q NC 93436 26248 พิกัด UTM 47Q 593436 2226248 

พิกัด ภูมิศาสตร 20.131173  99.893940 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 428 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลาหู ชนเผาอ่ืน ไทลื้อ เมีย่น ลีซ ูอาขา 
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 6 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 8 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 52 คน 

ชาย 21 คน หญิง 19 คน 

เด็กชาย 6 คน เด็กหญิง 6 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

132 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

บานธรรมจาริก 

ชื่อบาน บานธรรมจาริก ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 57070113 สถานะบาน บานหลัก 

ท่ีอยู หมู 13  ตําบลแมจัน  อําเภอแมจนั  จังหวัดเชียงราย 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q NC 95151 26947 พิกัด UTM 47Q 595151 2226947 

พิกัด ภูมิศาสตร 20.137405  99.910383 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 423 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก เมี่ยน ชนเผาอ่ืน กลุมชาติจีนฮอ ลาหู ลีซู อาขา 
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 8 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 11 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 65 คน 

ชาย 23 คน หญิง 27 คน 

เด็กชาย 8 คน เด็กหญิง 7 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

133 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

บานปางสา 

ชื่อบาน บานปางสา ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 57070817 สถานะบาน บานหลัก 

ท่ีอยู หมู 17  ตําบลปาตึง  อําเภอแมจนั  จังหวัดเชียงราย 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q NC 73430 23461 พิกัด UTM 47Q 573430 2223461 

พิกัด ภูมิศาสตร 20.106857  99.702434 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 521 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน ลาหู 
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 65 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 65 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 361 คน 

ชาย 119 คน หญิง 144 คน 

เด็กชาย 46 คน เด็กหญิง 52 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

134 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

หยอมบานเฮโก 

ชื่อบาน หยอมบานเฮโก ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 5707081905 สถานะบาน บานรอง 

ท่ีอยู หมู 19  ตําบลปาตึง  อําเภอแมจนั  จังหวัดเชียงราย 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q NC 62271 25927 พิกัด UTM 47Q 562271 2225927 

พิกัด ภูมิศาสตร 20.129533  99.595775 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 919 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน  
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 40 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 40 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 222 คน 

ชาย 65 คน หญิง 63 คน 

เด็กชาย 43 คน เด็กหญิง 51 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

135 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

บานเลาฝู 

ชื่อบาน บานเลาฝู ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 57070820 สถานะบาน บานหลัก 

ท่ีอยู หมู 20  ตําบลปาตึง  อําเภอแมจนั  จังหวัดเชียงราย 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q NC 71804 23824 พิกัด UTM 47Q 571804 2223824 

พิกัด ภูมิศาสตร 20.110198  99.686895 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 534 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก เมี่ยน ชนเผาอ่ืน ลาหู ลซี ู
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 13 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 13 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 77 คน 

ชาย 23 คน หญิง 34 คน 

เด็กชาย 12 คน เด็กหญิง 8 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

136 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

หยอมบานโปงปาแขม 

ชื่อบาน หยอมบานโปงปาแขม ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 5707082003 สถานะบาน บานรอง 

ท่ีอยู หมู 20  ตําบลปาตึง  อําเภอแมจนั  จังหวัดเชียงราย 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q NC 69584 23267 พิกัด UTM 47Q 569584 2223267 

พิกัด ภูมิศาสตร 20.105247  99.665637 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 603 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก เมี่ยน ชนเผาอ่ืน ลาหู ลซีู พ้ืนเมือง อาขา 
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 4 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 4 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 26 คน 

ชาย 6 คน หญิง 9 คน 

เด็กชาย 5 คน เด็กหญิง 6 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

137 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

หยอมบานปาซอ 

ชื่อบาน หยอมบานปาซอ ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 5710040901 สถานะบาน บานรอง 

ท่ีอยู หมู 09  ตําบลศรีถอย  อําเภอแมสรวย  จังหวัดเชียงราย 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q NB 31920 75822 พิกัด UTM 47Q 531920 2175822 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.677497  99.304535 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 813 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลาหู ชนเผาอ่ืน ลีซู อาขา 
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 9 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 9 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 48 คน 

ชาย 19 คน หญิง 12 คน 

เด็กชาย 7 คน เด็กหญิง 10 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

138 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

หยอมบานดอยสันต ิ

ชื่อบาน หยอมบานดอยสันต ิ ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 5710041102 สถานะบาน บานรอง 

ท่ีอยู หมู 11  ตําบลศรีถอย  อําเภอแมสรวย  จังหวัดเชียงราย 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q NB 44856 64875 พิกัด UTM 47Q 544856 2164875 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.578319  99.427687 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 529 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลาหู ชนเผาอ่ืน ลีซู พ้ืนเมอืง อาขา 
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 1 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 2 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 7 คน 

ชาย 4 คน หญิง 2 คน 

เด็กชาย คน เด็กหญิง 1 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

139 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

บานดอยชาง 

ชื่อบาน บานดอยชาง ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 57100603 สถานะบาน บานหลัก 

ท่ีอยู หมู 03  ตําบลวาวี  อําเภอแมสรวย  จังหวัดเชียงราย 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q NB 58499 91458 พิกัด UTM 47Q 558499 2191458 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.818180  99.558597 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 1,132 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก อาขา ชนเผาอ่ืน ลีซ ู
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 85 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 97 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 386 คน 

ชาย 154 คน หญิง 168 คน 

เด็กชาย 35 คน เด็กหญิง 29 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

140 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

หยอมบานผาแดงลีซอ 

ชื่อบาน หยอมบานผาแดงลีซอ ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 5710060302 สถานะบาน บานรอง 

ท่ีอยู หมู 03  ตําบลวาวี  อําเภอแมสรวย  จังหวัดเชียงราย 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q NB 58185 96162 พิกัด UTM 47Q 558185 2196162 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.860696  99.555740 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 1,103 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน  
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน หยอมบานไมระบุในหนังสือ จํานวนครอบครัว  

จํานวนประชากรท้ังหมด  

ชาย  หญิง  

เด็กชาย  เด็กหญิง  

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

141 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

บานดอยลาน 

ชื่อบาน บานดอยลาน ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 57100604 สถานะบาน บานหลัก 

ท่ีอยู หมู 04  ตําบลวาวี  อําเภอแมสรวย  จังหวัดเชียงราย 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q NB 58556 85508 พิกัด UTM 47Q 558556 2185508 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.764411  99.558947 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 1,210 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน กลุมชาติจีนฮอ อาขา 
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 107 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 137 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 234 คน 

ชาย 97 คน หญิง 83 คน 

เด็กชาย 26 คน เด็กหญิง 28 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

142 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

บานโปงกลางน้ํา 

ชื่อบาน บานโปงกลางนํ้า ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 57100612 สถานะบาน บานหลัก 

ท่ีอยู หมู 12  ตําบลวาวี  อําเภอแมสรวย  จังหวัดเชียงราย 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q NB 48938 98179 พิกัด UTM 47Q 548938 2198179 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.879176  99.467475 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 657 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก กะเหรี่ยง ชนเผาอ่ืน เมีย่น กลุมชาติจนีฮอ ลาหู ลีซ ูอาขา 
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 2 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 2 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 11 คน 

ชาย 3 คน หญิง 3 คน 

เด็กชาย 3 คน เด็กหญิง 2 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

143 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

บานหวยไคร 

ชื่อบาน บานหวยไคร ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 57100613 สถานะบาน บานหลัก 

ท่ีอยู หมู 13  ตําบลวาวี  อําเภอแมสรวย  จังหวัดเชียงราย 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q NB 52457 91643 พิกัด UTM 47Q 552457 2191643 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.819316  99.501608 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 628 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน ลาหู อาขา 
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 90 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 92 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 399 คน 

ชาย 137 คน หญิง 147 คน 

เด็กชาย 64 คน เด็กหญิง 51 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

144 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

บานจูจ้ี 

ชื่อบาน บานจูจี ้ ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 57100619 สถานะบาน บานหลัก 

ท่ีอยู หมู 19  ตําบลวาวี  อําเภอแมสรวย  จังหวัดเชียงราย 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q NC 53484 00494 พิกัด UTM 47Q 553484 2200494 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.899976  99.510966 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 687 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลาหู ชนเผาอ่ืน ลีซ ู
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 7 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 8 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 50 คน 

ชาย 15 คน หญิง 17 คน 

เด็กชาย 12 คน เด็กหญิง 6 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

145 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

หยอมบานเลายาง 

ชื่อบาน หยอมบานเลายาง ชื่ออ่ืน หยอมบานปางอูชิง 

รหัสบาน 5710062004 สถานะบาน บานรอง 

ท่ีอยู หมู 20  ตําบลวาวี  อําเภอแมสรวย  จังหวัดเชียงราย 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q NC 50282 06971 พิกัด UTM 47Q 550282 2206971 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.958591  99.480553 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 881 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก อาขา ชนเผาอ่ืน เมีย่น กลุมชาติจนีฮอ ลาหู ลีซ ูไทใหญ 
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 1 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 1 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 6 คน 

ชาย 2 คน หญิง 2 คน 

เด็กชาย 1 คน เด็กหญิง 1 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

146 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

หยอมบานปางเจ็กฮอ 

ชื่อบาน หยอมบานปางเจ็กฮอ ชื่ออ่ืน หยอมบานแมนางซอง 

รหัสบาน 5710062202 สถานะบาน บานรอง 

ท่ีอยู หมู 22  ตําบลวาวี  อําเภอแมสรวย  จังหวัดเชียงราย 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q NC 45107 05044 พิกัด UTM 47Q 545107 2205044 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.941305  99.431049 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 874 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลาหู ชนเผาอ่ืน ลีซ ู
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 4 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 4 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 13 คน 

ชาย 3 คน หญิง 4 คน 

เด็กชาย 3 คน เด็กหญิง 3 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

147 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

บานดอยชางลีซู 

ชื่อบาน บานดอยชางลีซ ู ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 57100626 สถานะบาน บานหลัก 

ท่ีอยู หมู 26  ตําบลวาวี  อําเภอแมสรวย  จังหวัดเชียงราย 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q NB 58407 91587 พิกัด UTM 47Q 558407 2191587 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.819353  99.557722 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 1,137 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน  
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน หยอมบานไมระบุในหนังสือ จํานวนครอบครัว  

จํานวนประชากรท้ังหมด  

ชาย  หญิง  

เด็กชาย  เด็กหญิง  

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

148 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

หยอมบานสามกุลา 

ชื่อบาน หยอมบานสามกุลา ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 5711020804 สถานะบาน บานรอง 

ท่ีอยู หมู 08  ตําบลเวียง  อําเภอเวียงปาเปา  จังหวัดเชียงราย 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q NB 34997 38374 พิกัด UTM 47Q 534997 2138374 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.339023  99.333193 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 1,093 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน  
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 47 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 51 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 260 คน 

ชาย 104 คน หญิง 84 คน 

เด็กชาย 38 คน เด็กหญิง 34 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

149 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

หยอมบานปาตึง 

ชื่อบาน หยอมบานปาตึง ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 5711030501 สถานะบาน บานรอง 

ท่ีอยู หมู 05  ตําบลบานโปง  อําเภอเวียงปาเปา  จังหวัดเชียงราย 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q NB 42882 35072 พิกัด UTM 47Q 542882 2135072 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.309030  99.408187 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 777 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน ลาหู 
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 45 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 50 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 379 คน 

ชาย 124 คน หญิง 134 คน 

เด็กชาย 65 คน เด็กหญิง 56 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

150 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

บานเมืองนอย 

ชื่อบาน บานเมืองนอย ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 57110708 สถานะบาน บานหลัก 

ท่ีอยู หมู 08  ตําบลแมเจดียใหม  อําเภอเวียงปาเปา  จังหวัดเชียงราย 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q NB 49315 08088 พิกัด UTM 47Q 549315 2108088 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.065022  99.468729 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 864 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก พ้ืนเมือง ชนเผาอ่ืน กะเหรีย่ง มง ลีซ ู
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน ไมทราบ จํานวนครอบครัว  

จํานวนประชากรท้ังหมด  

ชาย  หญิง  

เด็กชาย  เด็กหญิง  

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

151 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

บานเทอดไทย 

ชื่อบาน บานเทอดไทย ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 57150101 สถานะบาน บานหลัก 

ท่ีอยู หมู 01  ตําบลเทอดไทย  อําเภอแมฟาหลวง  จังหวัดเชียงราย 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q NC 68921 38826 พิกัด UTM 47Q 568921 2238826 

พิกัด ภูมิศาสตร 20.245861  99.659887 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 521 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ไทใหญ ชนเผาอ่ืน ลัวะ กลุมชาติจีนฮอ ลาหู ลีซู อาขา 
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 82 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 106 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 576 คน 

ชาย 184 คน หญิง 192 คน 

เด็กชาย 116 คน เด็กหญิง 84 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

152 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

บานปางมะหัน 

ชื่อบาน บานปางมะหัน ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 57150108 สถานะบาน บานหลัก 

ท่ีอยู หมู 08  ตําบลเทอดไทย  อําเภอแมฟาหลวง  จังหวัดเชียงราย 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q NC 56937 47913 พิกัด UTM 47Q 556937 2247913 

พิกัด ภูมิศาสตร 20.328372  99.545443 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 743 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก อาขา ชนเผาอ่ืน ลาหู ลซี ู
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 43 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 48 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 236 คน 

ชาย 64 คน หญิง 45 คน 

เด็กชาย 64 คน เด็กหญิง 63 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

153 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

บานหวยผ้ึง 

ชื่อบาน บานหวยผึ้ง ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 57150202 สถานะบาน บานหลัก 

ท่ีอยู หมู 02  ตําบลแมสลองใน  อําเภอแมฟาหลวง  จังหวัดเชียงราย 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q NC 70369 37217 พิกัด UTM 47Q 570369 2237217 

พิกัด ภูมิศาสตร 20.231269  99.673688 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 518 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก กลุมชาติจีนฮอ ชนเผาอ่ืน ลาหู ลซีู อาขา 
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 20 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 20 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 37 คน 

ชาย 21 คน หญิง 16 คน 

เด็กชาย 0 คน เด็กหญิง 0 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

154 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

บานหัวแมคํา 

ชื่อบาน บานหัวแมคํา ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 57150204 สถานะบาน บานหลัก 

ท่ีอยู หมู 04  ตําบลแมสลองใน  อําเภอแมฟาหลวง  จังหวัดเชียงราย 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q NC 49085 52449 พิกัด UTM 47Q 549085 2252449 

พิกัด ภูมิศาสตร 20.369576  99.470349 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 1,210 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน อาขา 
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 165 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 169 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 805 คน 

ชาย 283 คน หญิง 275 คน 

เด็กชาย 128 คน เด็กหญิง 119 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

155 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

หยอมบานหัวแมคําใหม 

ชื่อบาน หยอมบานหัวแมคาํใหม ชื่ออ่ืน หยอมบานลซีอใหม 

รหัสบาน 5715020401 สถานะบาน บานรอง 

ท่ีอยู หมู 04  ตําบลแมสลองใน  อําเภอแมฟาหลวง  จังหวัดเชียงราย 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q NC 51400 51503 พิกัด UTM 47Q 551400 2251503 

พิกัด ภูมิศาสตร 20.360961  99.492498 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 889 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน  
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 165 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 169 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 805 คน 

ชาย 283 คน หญิง 275 คน 

เด็กชาย 128 คน เด็กหญิง 119 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

156 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

หยอมบานมโนสุจริต 

ชื่อบาน หยอมบานมโนสุจริต ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 5715020902 สถานะบาน บานรอง 

ท่ีอยู หมู 09  ตําบลแมสลองใน  อําเภอแมฟาหลวง  จังหวัดเชียงราย 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q NC 61267 40408 พิกัด UTM 47Q 561267 2240408 

พิกัด ภูมิศาสตร 20.260416  99.586660 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 815 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลาหู ชนเผาอ่ืน กลุมชาติจีนฮอ ลีซู อาขา 
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 1 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 1 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 5 คน 

ชาย 2 คน หญิง 1 คน 

เด็กชาย 1 คน เด็กหญิง 1 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

157 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

บานหวยหมาก-หวยหก 

ชื่อบาน บานหวยหมาก-หวยหก ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 57150210 สถานะบาน บานหลัก 

ท่ีอยู หมู 10  ตําบลแมสลองใน  อําเภอแมฟาหลวง  จังหวัดเชียงราย 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q NC 64411 35432 พิกัด UTM 47Q 564411 2235432 

พิกัด ภูมิศาสตร 20.215350  99.616587 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 1,042 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน อาขา 
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 48 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 48 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 271 คน 

ชาย 76 คน หญิง 69 คน 

เด็กชาย 60 คน เด็กหญิง 66 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

158 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

บานเลาลิ้ว 

ชื่อบาน บานเลาลิ้ว ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 57150214 สถานะบาน บานหลัก 

ท่ีอยู หมู 14  ตําบลแมสลองใน  อําเภอแมฟาหลวง  จังหวัดเชียงราย 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q NC 61849 42020 พิกัด UTM 47Q 561849 2242020 

พิกัด ภูมิศาสตร 20.274972  99.592295 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 663 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลาหู ชนเผาอ่ืน ลีซู ไทใหญ อาขา 
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 45 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 45 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 195 คน 

ชาย 70 คน หญิง 70 คน 

เด็กชาย 30 คน เด็กหญิง 25 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

159 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

บานนาโต 

ชื่อบาน บานนาโต ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 57150220 สถานะบาน บานหลัก 

ท่ีอยู หมู 20  ตําบลแมสลองใน  อําเภอแมฟาหลวง  จังหวัดเชียงราย 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q NC 58921 43989 พิกัด UTM 47Q 558921 2243989 

พิกัด ภูมิศาสตร 20.292848  99.564314 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 666 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ไทใหญ ชนเผาอ่ืน กลุมชาติจีนฮอ ลาหู ลีซู อาขา 
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 3 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 3 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 18 คน 

ชาย 5 คน หญิง 6 คน 

เด็กชาย 4 คน เด็กหญิง 3 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

160 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

บานสันมะเค็ด 

ชื่อบาน บานสันมะเค็ด ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 57150223 สถานะบาน บานหลัก 

ท่ีอยู หมู 23  ตําบลแมสลองใน  อําเภอแมฟาหลวง  จังหวัดเชียงราย 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q NC 53903 48949 พิกัด UTM 47Q 553903 2248949 

พิกัด ภูมิศาสตร 20.337814  99.516405 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 755 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน ลาหู อาขา 
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 76 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 90 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 525 คน 

ชาย 215 คน หญิง 220 คน 

เด็กชาย 40 คน เด็กหญิง 50 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

161 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

บานธาต ุ

ชื่อบาน บานธาต ุ ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 57150304 สถานะบาน บานหลัก 

ท่ีอยู หมู 04  ตําบลแมสลองนอก  อําเภอแมฟาหลวง  จังหวัดเชียงราย 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q NC 70049 28226 พิกัด UTM 47Q 570049 2228226 

พิกัด ภูมิศาสตร 20.150040  99.670277 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 914 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก กลุมชาติจีนฮอ ชนเผาอ่ืน ลาหู ลซีู อาขา 
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 23 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 29 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 134 คน 

ชาย 40 คน หญิง 47 คน 

เด็กชาย 24 คน เด็กหญิง 23 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

162 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 
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164 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

ตารางท่ี 13 แสดงขอมูลจํานวนประชากรหมูบานชนเผาลีซู รายอําเภอ จังหวัดแมฮองสอน 

ลําดับ รหัสอําเภอ อําเภอ 
จํานวน ประชากร 

รวม 
หมูบาน หลังคาเรือน ครอบครัว ชาย หญิง เด็กชาย เด็กหญิง 

1 5803 ปาย 14 615 615 924 938 467 453 2,782 

2 5807 ปางมะผา 9 1,066 191 721 745 392 441 2,299 

รวมทั้งหมด 23 1,681 806 1,645 1,683 859 894 5,081 

 

กราฟท่ี 4 แสดงจํานวนหมูบานชนเผาลีซู รายอําเภอ จังหวัดแมฮองสอน 
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166 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 



 

167 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

ตารางท่ี 14 แสดงขอมูลหมูบานชนเผาลีซู ในจังหวัดแมฮองสอน 

 

 

 

 

 

รหัสบาน ชื่อบาน ชื่อบาน 2 หมู ตําบล อําเภอ จังหวัด 

เผา ระดับ

ความ

นาเชื่อถือ

ชื่อบาน 

หลัก รอง 

5803020401 หยอมบานหวยชาง

เฒา 

  04 เวียงเหนือ ปาย แมฮองสอน ลีซู  2 

58030207 บานหัวแมเมือง   07 เวียงเหนือ ปาย แมฮองสอน ลีซู  2 

58030307 บานปางแปก   07 แมนาเติง ปาย แมฮองสอน ลีซู  2 

58030309 บานผีรู บานดอยผีลู 09 แมนาเติง ปาย แมฮองสอน ลีซู  2 

5803030902 หยอมบานลีซอน้ําปลา

มุง 

หยอมบานน้ําปลา

มุง 

09 แมนาเติง ปาย แมฮองสอน ลีซู  2 

58030310 บานไทรงาม   10 แมนาเติง ปาย แมฮองสอน ลีซู  2 

5803040101 หยอมบานดอยชาง   01 แมฮ้ี ปาย แมฮองสอน ลีซู  2 

5803040102 หยอมบานหัวแมเย็น   01 แมฮ้ี ปาย แมฮองสอน ลีซู  2 

5803040401 หยอมบานลีซอแมยะ

นอย 

หยอมบานแมยะ

นอย 

04 แมฮ้ี ปาย แมฮองสอน ลีซู  2 

58030507 บานแมอีแลบ   07 ทุงยาว ปาย แมฮองสอน ลีซู  2 

5803060301 หยอมบานลีซอหมาก

พริก 

หยอมบานหมาก

พริก 

03 เมืองแปง ปาย แมฮองสอน ลีซู  2 

58030703 บานหวยเด่ือ บานหวยเด่ือใต 03 โปงสา ปาย แมฮองสอน กะเหร่ียง ลาหู 

ลีซู 

2 

58030704 บานแมเหมืองหลวง บานลีซอแมเหมือง

หลวง 

04 โปงสา ปาย แมฮองสอน กะเหร่ียง ลีซู ไท

ใหญ 

2 

5803070602 หยอมบานแมอีลอใต หยอมบานแมอีลอ

ลีซอ 

06 โปงสา ปาย แมฮองสอน ลีซู  2 

58070101 บานสบปอง   01 สบปอง ปางมะผา แมฮองสอน ลีซู  2 

58070102 บานน้ําริน   02 สบปอง ปางมะผา แมฮองสอน ลีซู  2 

5807010301 หยอมบานน้ําบอสะเป หยอมบานน้ําบอ

สะเป 

03 สบปอง ปางมะผา แมฮองสอน ลีซู  2 

58070104 บานหนองผาจ้าํ   04 สบปอง ปางมะผา แมฮองสอน ลีซู  2 

58070106 บานกึ๊ดสามสิบ   06 สบปอง ปางมะผา แมฮองสอน ลีซู  2 

5807010601 หยอมบานนาออน   06 สบปอง ปางมะผา แมฮองสอน ลีซู  2 

58070107 บานหนองตอง   07 สบปอง ปางมะผา แมฮองสอน ลีซู  2 

58070108 บานแมหมูลีซอ บานแมหมูลีซอบน 08 สบปอง ปางมะผา แมฮองสอน ลีซู  2 

5807010801 หยอมบานแมหมูลีซอ

ลาง 

  08 สบปอง ปางมะผา แมฮองสอน ลีซู  2 



 

168 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

ตารางท่ี 15 แสดงขอมูลพิกัดทางภูมิสารสนเทศหมูบานชนเผาลีซู จังหวัดแมฮองสอน 

รหัสบาน ชื่อบาน 
ความ

สูง 

ขอมูลพิกัด ระดับความ

นาเชื่อถือพิกัด MGRS UTM ภูมิศาสตร 

5803020401 หยอมบานหวยชางเฒา 640 MB4491651908 47Q 444916 2151908 19.460879 98.475180 3 

58030207 บานหัวแมเมือง 1,568 MB5682045503 47Q 456820 2145503 19.403289 98.588740 3 

58030307 บานปางแปก 896 MB3183749058 47Q 431837 2149058 19.434724 98.350681 3 

58030309 บานผีรู 934 MB3886557682 47Q 438865 2157682 19.512885 98.417344 3 

5803030902 หยอมบานลีซอน้ําปลามุง 1,175 MB4117962397 47Q 441179 2162397 19.555566 98.439254 3 

58030310 บานไทรงาม 659 MB3545753335 47Q 435457 2153335 19.473499 98.385014 3 

5803040101 หยอมบานดอยชาง 1,523 MB5628641076 47Q 456286 2141076 19.363270 98.583755 4 

5803040102 หยอมบานหัวแมเย็น 1,345 MB5465242061 47Q 454652 2142061 19.372136 98.568174 3 

5803040401 หยอมบานลีซอแมยะนอย 1,392 MB5194624491 47Q 451946 2124491 19.213290 98.542840 4 

58030507 บานแมอีแลบ 1,094 MB2730637550 47Q 427306 2137550 19.330574 98.307961 3 

5803060301 หยอมบานลีซอหมากพริก 1,200 MB1359030473 47Q 413590 2130473 19.266070 98.177710 4 

58030703 บานหวยเด่ือ 880 MB5173715942 47Q 451737 2115942 19.136027 98.541073 4 

58030704 บานแมเหมืองหลวง 1,295 MB5413321629 47Q 454133 2121629 19.187480 98.563720 3 

5803070602 หยอมบานแมอีลอใต 933 MB4058208121 47Q 440582 2108121 19.065052 98.435245 3 

58070101 บานสบปอง 604 MB2179658019 47Q 421796 2158019 19.515328 98.254660 3 

58070102 บานน้ําริน 869 MB2595652092 47Q 425956 2152092 19.461928 98.294537 3 

5807010301 หยอมบานน้ําบอสะเป 962 MB1519956999 47Q 415199 2156999 19.505841 98.191836 3 

58070104 บานหนองผาจ้าํ 927 MB1963455747 47Q 419634 2155747 19.494712 98.234152 3 

58070106 บานกึ๊ดสามสิบ 1,089 MB1332649603 47Q 413326 2149603 19.438929 98.174326 3 

5807010601 หยอมบานนาออน 1,030 MB1696849561 47Q 416968 2149561 19.438703 98.209020 4 

58070107 บานหนองตอง 669 MB2090257805 47Q 420902 2157805 19.513359 98.246149 3 

58070108 บานแมหมูลีซอ 804 MB2324556248 47Q 423245 2156248 19.499382 98.268541 4 

5807010801 หยอมบานแมหมูลีซอลาง 735 MB2234955329 47Q 422349 2155329 19.491051 98.260041 3 

 



 

169 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

หยอมบานหวยชางเฒา 

ชื่อบาน หยอมบานหวยชางเฒา ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 5803020401 สถานะบาน บานรอง 

ท่ีอยู หมู 04  ตําบลเวียงเหนือ  อําเภอปาย  จังหวัดแมฮองสอน 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q MB 44916 51908 พิกัด UTM 47Q 444916 2151908 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.460879 98.475180 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 640 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน  
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 46 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 46 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 210 คน 

ชาย 72 คน หญิง 89 คน 

เด็กชาย 24 คน เด็กหญิง 25 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

170 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

บานหัวแมเมือง 

ชื่อบาน บานหัวแมเมือง ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 58030207 สถานะบาน บานหลัก 

ท่ีอยู หมู 07  ตําบลเวียงเหนือ  อําเภอปาย  จังหวัดแมฮองสอน 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q MB 56820 45503 พิกัด UTM 47Q 456820 2145503 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.403289 98.588740 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 1,568 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน  
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 50 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 50 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 203 คน 

ชาย 65 คน หญิง 68 คน 

เด็กชาย 35 คน เด็กหญิง 35 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

171 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

บานปางแปก 

ชื่อบาน บานปางแปก ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 58030307 สถานะบาน บานหลัก 

ท่ีอยู หมู 07  ตําบลแมนาเติง  อําเภอปาย  จังหวัดแมฮองสอน 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q MB 31837 49058 พิกัด UTM 47Q 431837 2149058 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.434724 98.350681 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 896 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน  
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 170 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 170 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 739 คน 

ชาย 200 คน หญิง 227 คน 

เด็กชาย 154 คน เด็กหญิง 158 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

172 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

บานผีรู 

ชื่อบาน บานผีร ู ชื่ออ่ืน บานดอยผลี ู

รหัสบาน 58030309 สถานะบาน บานหลัก 

ท่ีอยู หมู 09  ตําบลแมนาเติง  อําเภอปาย  จังหวัดแมฮองสอน 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q MB 38865 57682 พิกัด UTM 47Q 438865 2157682 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.512885 98.417344 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 934 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน  
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 52 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 52 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 260 คน 

ชาย 102 คน หญิง 98 คน 

เด็กชาย 30 คน เด็กหญิง 30 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

173 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

หยอมบานลีซอน้ําปลามุง 

ชื่อบาน หยอมบานลซีอนํ้าปลามุง ชื่ออ่ืน หยอมบานนํ้าปลามุง 

รหัสบาน 5803030902 สถานะบาน บานรอง 

ท่ีอยู หมู 09  ตําบลแมนาเติง  อําเภอปาย  จังหวัดแมฮองสอน 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q MB 41179 62397 พิกัด UTM 47Q 441179 2162397 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.555566 98.439254 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 1,175 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน  
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 61 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 61 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 172 คน 

ชาย 60 คน หญิง 57 คน 

เด็กชาย 29 คน เด็กหญิง 26 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

174 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

บานไทรงาม 

ชื่อบาน บานไทรงาม ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 58030310 สถานะบาน บานหลัก 

ท่ีอยู หมู 10  ตําบลแมนาเติง  อําเภอปาย  จังหวัดแมฮองสอน 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q MB 35457 53335 พิกัด UTM 47Q 435457 2153335 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.473499 98.385014 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 659 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน  
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 65 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 65 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 382 คน 

ชาย 113 คน หญิง 121 คน 

เด็กชาย 73 คน เด็กหญิง 75 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

175 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

หยอมบานดอยชาง 

ชื่อบาน หยอมบานดอยชาง ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 5803040101 สถานะบาน บานรอง 

ท่ีอยู หมู 01  ตําบลแมฮี้  อําเภอปาย  จังหวัดแมฮองสอน 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q MB 56286 41076 พิกัด UTM 47Q 456286 2141076 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.363270 98.583755 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 1,523 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน  
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 29 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 29 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 82 คน 

ชาย 30 คน หญิง 35 คน 

เด็กชาย 12 คน เด็กหญิง 5 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

176 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

หยอมบานหัวแมเย็น 

ชื่อบาน หยอมบานหัวแมเย็น ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 5803040102 สถานะบาน บานรอง 

ท่ีอยู หมู 01  ตําบลแมฮี้  อําเภอปาย  จังหวัดแมฮองสอน 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q MB 54652 42061 พิกัด UTM 47Q 454652 2142061 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.372136 98.568174 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 1,345 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน  
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 10 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 10 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 102 คน 

ชาย 38 คน หญิง 31 คน 

เด็กชาย 17 คน เด็กหญิง 16 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

177 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

หยอมบานลีซอแมยะนอย 

ชื่อบาน หยอมบานลซีอแมยะนอย ชื่ออ่ืน หยอมบานแมยะนอย 

รหัสบาน 5803040401 สถานะบาน บานรอง 

ท่ีอยู หมู 04  ตําบลแมฮี้  อําเภอปาย  จังหวัดแมฮองสอน 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q MB 51946 24491 พิกัด UTM 47Q 451946 2124491 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.213290 98.542840 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 1,392 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน  
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 34 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 34 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 106 คน 

ชาย 35 คน หญิง 41 คน 

เด็กชาย 10 คน เด็กหญิง 20 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

178 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

บานแมอีแลบ 

ชื่อบาน บานแมอีแลบ ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 58030507 สถานะบาน บานหลัก 

ท่ีอยู หมู 07  ตําบลทุงยาว  อําเภอปาย  จังหวัดแมฮองสอน 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q MB 27306 37550 พิกัด UTM 47Q 427306 2137550 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.330574 98.307961 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 1,094 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน  
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 88 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 88 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 290 คน 

ชาย 122 คน หญิง 93 คน 

เด็กชาย 45 คน เด็กหญิง 30 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

179 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

หยอมบานลีซอหมากพริก 

ชื่อบาน หยอมบานลซีอหมากพริก ชื่ออ่ืน หยอมบานหมากพริก 

รหัสบาน 5803060301 สถานะบาน บานรอง 

ท่ีอยู หมู 03  ตําบลเมืองแปง  อําเภอปาย  จังหวัดแมฮองสอน 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q MB 13590 30473 พิกัด UTM 47Q 413590 2130473 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.266070 98.177710 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 1,200 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน  
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 10 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 10 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 75 คน 

ชาย 35 คน หญิง 20 คน 

เด็กชาย 10 คน เด็กหญิง 10 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

180 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

บานหวยเดื่อ 

ชื่อบาน บานหวยเดื่อ ชื่ออ่ืน บานหวยเดื่อใต 

รหัสบาน 58030703 สถานะบาน บานหลัก 

ท่ีอยู หมู 03  ตําบลโปงสา  อําเภอปาย  จังหวัดแมฮองสอน 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q MB 51737 15942 พิกัด UTM 47Q 451737 2115942 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.136027 98.541073 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 880 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก กะเหรี่ยง ชนเผาอ่ืน ลาหู ลซี ู
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน ไมทราบ จํานวนครอบครัว ไมทราบ 

จํานวนประชากรท้ังหมด 9 คน 

ชาย 5 คน หญิง 3 คน 

เด็กชาย 1 คน เด็กหญิง 0 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

181 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

บานแมเหมืองหลวง 

ชื่อบาน บานแมเหมืองหลวง ชื่ออ่ืน บานลีซอแมเหมืองหลวง 

รหัสบาน 58030704 สถานะบาน บานหลัก 

ท่ีอยู หมู 04  ตําบลโปงสา  อําเภอปาย  จังหวัดแมฮองสอน 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q MB 54133 21629 พิกัด UTM 47Q 454133 2121629 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.187480 98.563720 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 1,295 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก กะเหรี่ยง ชนเผาอ่ืน ลีซู ไทใหญ 
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน ไมทราบ จํานวนครอบครัว ไมทราบ 

จํานวนประชากรท้ังหมด 152 คน 

ชาย 47 คน หญิง 55 คน 

เด็กชาย 27 คน เด็กหญิง 23 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

182 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

หยอมบานแมอีลอใต 

ชื่อบาน หยอมบานแมอีลอใต ชื่ออ่ืน หยอมบานแมอีลอลีซอ 

รหัสบาน 5803070602 สถานะบาน บานรอง 

ท่ีอยู หมู 06  ตําบลโปงสา  อําเภอปาย  จังหวัดแมฮองสอน 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q MB 40582 08121 พิกัด UTM 47Q 440582 2108121 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.065052 98.435245 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 933 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน  
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน หยอมบานไมระบุในหนังสือ จํานวนครอบครัว  

จํานวนประชากรท้ังหมด  

ชาย  หญิง  

เด็กชาย  เด็กหญิง  

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

183 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

บานสบปอง 

ชื่อบาน บานสบปอง ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 58070101 สถานะบาน บานหลัก 

ท่ีอยู หมู 01  ตําบลสบปอง  อําเภอปางมะผา  จังหวัดแมฮองสอน 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q MB 21796 58019 พิกัด UTM 47Q 421796 2158019 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.515328 98.254660 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 604 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน  
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 165 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 32 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 456 คน 

ชาย 158 คน หญิง 179 คน 

เด็กชาย 69 คน เด็กหญิง 50 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

184 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

บานน้ําริน 

ชื่อบาน บานนํ้าริน ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 58070102 สถานะบาน บานหลัก 

ท่ีอยู หมู 02  ตําบลสบปอง  อําเภอปางมะผา  จังหวัดแมฮองสอน 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q MB 25956 52092 พิกัด UTM 47Q 425956 2152092 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.461928 98.294537 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 869 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน  
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 69 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 15 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 235 คน 

ชาย 73 คน หญิง 74 คน 

เด็กชาย 37 คน เด็กหญิง 51 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

185 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

หยอมบานน้ําบอสะเป 

ชื่อบาน หยอมบานนํ้าบอสะเป ชื่ออ่ืน หยอมบานนํ้าบอสะเป 

รหัสบาน 5807010301 สถานะบาน บานรอง 

ท่ีอยู หมู 03  ตําบลสบปอง  อําเภอปางมะผา  จังหวัดแมฮองสอน 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q MB 15199 56999 พิกัด UTM 47Q 415199 2156999 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.505841 98.191836 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 962 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน  
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 95 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 44 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 270 คน 

ชาย 85 คน หญิง 82 คน 

เด็กชาย 50 คน เด็กหญิง 53 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

186 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

บานหนองผาจํ้า 

ชื่อบาน บานหนองผาจ้ํา ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 58070104 สถานะบาน บานหลัก 

ท่ีอยู หมู 04  ตําบลสบปอง  อําเภอปางมะผา  จังหวัดแมฮองสอน 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q MB 19634 55747 พิกัด UTM 47Q 419634 2155747 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.494712 98.234152 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 927 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน  
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 480 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 25 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 464 คน 

ชาย 138 คน หญิง 128 คน 

เด็กชาย 81 คน เด็กหญิง 117 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

187 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

บานกึ๊ดสามสิบ 

ชื่อบาน บานก๊ึดสามสิบ ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 58070106 สถานะบาน บานหลัก 

ท่ีอยู หมู 06  ตําบลสบปอง  อําเภอปางมะผา  จังหวัดแมฮองสอน 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q MB 13326 49603 พิกัด UTM 47Q 413326 2149603 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.438929 98.174326 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 1,089 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน  
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 92 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 24 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 220 คน 

ชาย 65 คน หญิง 73 คน 

เด็กชาย 40 คน เด็กหญิง 42 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

188 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

หยอมบานนาออน 

ชื่อบาน หยอมบานนาออน ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 5807010601 สถานะบาน บานรอง 

ท่ีอยู หมู 06  ตําบลสบปอง  อําเภอปางมะผา  จังหวัดแมฮองสอน 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q MB 16968 49561 พิกัด UTM 47Q 416968 2149561 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.438703 98.209020 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 1,030 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน  
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน หยอมบานไมระบุในหนังสือ จํานวนครอบครัว  

จํานวนประชากรท้ังหมด  

ชาย  หญิง  

เด็กชาย  เด็กหญิง  

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

189 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

บานหนองตอง 

ชื่อบาน บานหนองตอง ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 58070107 สถานะบาน บานหลัก 

ท่ีอยู หมู 07  ตําบลสบปอง  อําเภอปางมะผา  จังหวัดแมฮองสอน 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q MB 20902 57805 พิกัด UTM 47Q 420902 2157805 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.513359 98.246149 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 669 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน  
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 105 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 36 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 400 คน 

ชาย 125 คน หญิง 125 คน 

เด็กชาย 70 คน เด็กหญิง 80 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

+

 



 

190 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

บานแมหมูลีซอ 

ชื่อบาน บานแมหมลูีซอ ชื่ออ่ืน บานแมหมลูีซอบน 

รหัสบาน 58070108 สถานะบาน บานหลัก 

ท่ีอยู หมู 08  ตําบลสบปอง  อําเภอปางมะผา  จังหวัดแมฮองสอน 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q MB 23245 56248 พิกัด UTM 47Q 423245 2156248 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.499382 98.268541 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 804 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน  
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 60 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 15 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 254 คน 

ชาย 77 คน หญิง 84 คน 

เด็กชาย 45 คน เด็กหญิง 48 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

191 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

หยอมบานแมหมูลีซอลาง 

ชื่อบาน หยอมบานแมหมูลีซอลาง ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 5807010801 สถานะบาน บานรอง 

ท่ีอยู หมู 08  ตําบลสบปอง  อําเภอปางมะผา  จังหวัดแมฮองสอน 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q MB 22349 55329 พิกัด UTM 47Q 422349 2155329 

พิกัด ภูมิศาสตร 19.491051 98.260041 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 735 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน  
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน หยอมบานไมระบุในหนังสือ จํานวนครอบครัว  

จํานวนประชากรท้ังหมด  

ชาย  หญิง  

เด็กชาย  เด็กหญิง  

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 
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194 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

ตารางท่ี 16 แสดงขอมูลจํานวนประชากรหมูบานชนเผาลีซู รายอําเภอ จังหวัดกําแพงเพชร 

ลําดับ รหัสอําเภอ อําเภอ 
จํานวน ประชากร 

รวม 
หมูบาน หลังคาเรือน ครอบครัว ชาย หญิง เด็กชาย เด็กหญิง 

1 6203 คลองคลาน 1 16 20 31 35 19 16 101 

รวมทั้งหมด 1 16 20 31 35 19 16 101 

 

ตารางท่ี 17 แสดงขอมูลหมูบานชนเผาลีซู ในจังหวัดกําแพงเพชร 

 

ตารางท่ี 18 แสดงขอมูลพิกัดทางภูมิสารสนเทศหมูบานชนเผาลีซู จังหวัดกําแพงเพชร 

รหัสบาน ชื่อบาน 
ความ

สูง 

ขอมูลพิกัด ระดับความ

นาเชื่อถือพิกัด MGRS UTM ภูมิศาสตร 

62030316 บานตลาดมง 138 NT3504583839 47Q 534670 1781794 16.116001 99.324232 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสบาน ชื่อบาน ชื่อบาน 2 หมู ตําบล อําเภอ จังหวัด 

เผา ระดับ

ความ

นาเชื่อถือ

ชื่อบาน 

หลัก รอง 

62030316 บานตลาดมง บานคลองลาน

พัฒนา 

16 คลองลาน

พัฒนา 

คลองลาน กําแพงเพ

ชร 

มง เมี่ยน ลีซู 2 
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197 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

บานตลาดมง 

ชื่อบาน บานตลาดมง ชื่ออ่ืน บานคลองลานพัฒนา 

รหัสบาน 62030316 สถานะบาน บานหลัก 

ท่ีอยู หมู 16 ตําบลคลองลานพัฒนา อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q NT 35045 83839 พิกัด UTM 47Q 534670 1781794 

พิกัด ภูมิศาสตร 16.116001  99.324232 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 138 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก มง ชนเผาอ่ืน เมีย่น ลีซ ู
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 16 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 20 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 101 คน 

ชาย 31 คน หญิง 35 คน 

เด็กชาย 19 คน เด็กหญิง 16 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 
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200 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

ตารางท่ี 19 แสดงขอมูลจํานวนประชากรหมูบานชนเผาลีซู รายอําเภอ จังหวัดตาก 

ลําดับ 
รหัส

อําเภอ 
อําเภอ 

 จํานวน ประชากร 
รวม 

หมูบาน หลังคาเรือน ครอบครัว ชาย หญิง เด็กชาย เด็กหญิง 

1 6301 เมืองตาก 1 155 160 184 176 76 101 537 

2 6302 บานตาก 1 50 50 70 79 34 27 210 

3 6305 ทาสองยาง 1 1 1 0 1 0 0 1 

4 6306 แมสอด 2 15 15 23 29 10 4 66 

5 6307 พบพระ 2 270 273 559  619 141 131 1,450 

6 6309 วังเจา 1 74 97 8 90 36 42 254 

รวมทั้งหมด 8 565 596 922 994 297 305 2,518 

 

กราฟท่ี 5 แสดงจํานวนหมูบานชนเผาลีซู รายอําเภอ จังหวัดตาก 
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เมืองตาก บานตาก ทาสองยาง แมสอด พบพระ วังเจา
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203 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

ตารางท่ี 20 แสดงขอมูลหมูบานชนเผาลีซู ในจังหวัดตาก 

 

ตารางท่ี 21 แสดงขอมูลพิกัดทางภูมิสารสนเทศหมูบานชนเผาลีซู จังหวัดตาก 

รหัสบาน ชื่อบาน 
ความ

สูง 

ขอมูลพิกัด ระดับความ

นาเชื่อถือพิกัด MGRS UTM ภูมิศาสตร 

63011110 บานลีซอ 872 MU9326753598 47Q 493267 1853598 16.765353 98.936825 4 

63020608 บานหวยทู 803 MU8960281080 47Q 489602 1881080 17.013767 98.902313 4 

63050104 บานแมเหวย 269 LV8082356942 47Q 380823 1956942 17.696310 97.876199 3 

63060305 บานบางสางคํา 698 MU7862670631 47Q 478626 1870631 16.919231 98.799284 4 

6306030502 หยอมบานปาลีซู 722 MU8008369388 47Q 480083 1869388 16.908008 98.812977 4 

63070213 บานทรัพยอนันต 599 MU7262917742 47Q 472629 1817742 16.441066 98.743607 2 

63070313 บานรมเกลาเจริญสุข 842 MU8243221896 47Q 482432 1821896 16.478710 98.835403 3 

63090110 บานใหมชัยมงคล 118 NU2466040451 47Q 524660 1840451 16.646388 99.231245 2 

 

รหัสบาน ชื่อบาน ชื่อบาน 2 หมู ตําบล อําเภอ จังหวัด 

เผา ระดับ

ความ

นาเชื่อถือ

ชื่อบาน 

หลัก รอง 

63011110 บานลีซอ บานแมทอ 10 แมทอ เมืองตาก ตาก ลีซู  2 

63020608 บานหวยทู บานลีซอ 08 ทุงกระเชาะ บานตาก ตาก ลีซู  2 

63050104 บานแมเหวย   04 ทาสองยาง ทาสองยาง ตาก กะเหร่ียง ไทล้ือ ลีซู 

พื้นเมือง 

2 

63060305 บานบางสางคํา   05 พะวอ แมสอด ตาก ลีซู กะเหร่ียง 2 

6306030502 หยอมบานปาลีซู   05 พะวอ แมสอด ตาก ลีซู  2 

63070213 บานทรัพยอนันต   13 ชองแคบ พบพระ ตาก ลีซู มง 

พื้นเมือง 

2 

63070313 บานรมเกลาเจริญสุข   13 คีรีราษฎร พบพระ ตาก อาขา ลีซู 2 

63090110 บานใหมชัยมงคล   10 เชียงทอง วังเจา ตาก ลีซู  2 



 

204 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

บานลีซอ 

ชื่อบาน บานลีซอ ชื่ออ่ืน บานแมทอ 

รหัสบาน 63011110 สถานะบาน บานหลัก 

ท่ีอยู หมู 10 ตําบลแมทอ อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q MU 93267 53598 พิกัด UTM 47Q 493267 1853598 

พิกัด ภูมิศาสตร 16.765353 98.936825 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 872 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน  
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 155 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 160 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 537 คน 

ชาย 184 คน หญิง 176 คน 

เด็กชาย 76 คน เด็กหญิง 101 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

205 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

บานหวยทู 

ชื่อบาน บานหวยทู ชื่ออ่ืน บานลีซอ 

รหัสบาน 63020608 สถานะบาน บานหลัก 

ท่ีอยู หมู 08 ตําบลทุงกระเชาะ อําเภอบานตาก จังหวัดตาก 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q MU 89602 81080 พิกัด UTM 47Q 489602 1881080 

พิกัด ภูมิศาสตร 17.013767 98.902313 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 803 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน  
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 50 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 50 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 210 คน 

ชาย 70 คน หญิง 79 คน 

เด็กชาย 34 คน เด็กหญิง 27 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

206 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

บานแมเหวย 

ชื่อบาน บานแมเหวย ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 63050104 สถานะบาน บานหลัก 

ท่ีอยู หมู 04 ตําบลทาสองยาง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q LV 80823 56942 พิกัด UTM 47Q 380823 1956942 

พิกัด ภูมิศาสตร 17.696310 97.876199 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 269 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก กะเหรี่ยง ชนเผาอ่ืน ไทลื้อ ลีซู พ้ืนเมือง 
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 1 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 1 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 1 คน 

ชาย 0 คน หญิง 1 คน 

เด็กชาย 0 คน เด็กหญิง 0 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

207 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

บานบางสางคํา 

ชื่อบาน บานบางสางคํา ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 63060305 สถานะบาน บานหลัก 

ท่ีอยู หมู 05 ตําบลพะวอ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q MU 78626 70631 พิกัด UTM 47Q 478626 1870631 

พิกัด ภูมิศาสตร 16.919231 98.799284 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 698 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน กะเหรีย่ง 
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 15 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 15 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 66 คน 

ชาย 23 คน หญิง 29 คน 

เด็กชาย 10 คน เด็กหญิง 4 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 
 



 

208 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

หยอมบานปาลีซ ู

ชื่อบาน หยอมบานปาลีซ ู ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 6306030502 สถานะบาน บานรอง 

ท่ีอยู หมู 05 ตําบลพะวอ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q MU 80083 69388 พิกัด UTM 47Q 480083 1869388 

พิกัด ภูมิศาสตร 16.908008 98.812977 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 722 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน  
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน หยอมบานไมระบุในหนังสือ จํานวนครอบครัว  

จํานวนประชากรท้ังหมด  

ชาย  หญิง  

เด็กชาย  เด็กหญิง  

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

209 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

บานทรัพยอนันต 

ชื่อบาน บานทรัพยอนันต ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 63070213 สถานะบาน บานหลัก 

ท่ีอยู หมู 13 ตําบลชองแคบ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q MU 72629 17742 พิกัด UTM 47Q 472629 1817742 

พิกัด ภูมิศาสตร 16.441066 98.743607 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 599 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน มง พ้ืนเมือง 
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 148 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 151 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 709 คน 

ชาย 250 คน หญิง 258 คน 

เด็กชาย 100 คน เด็กหญิง 101 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

210 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

บานรมเกลาเจริญสุข 

ชื่อบาน บานรมเกลาเจริญสุข ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 63070313 สถานะบาน บานหลัก 

ท่ีอยู หมู 13 ตําบลคีรรีาษฎร อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q MU 82432 21896 พิกัด UTM 47Q 482432 1821896 

พิกัด ภูมิศาสตร 16.478710 98.835403 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 842 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก อาขา ชนเผาอ่ืน ลีซ ู
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 122 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 122 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 741 คน 

ชาย 309 คน หญิง 361 คน 

เด็กชาย 41 คน เด็กหญิง 30 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 



 

211 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

บานใหมชัยมงคล 

ชื่อบาน บานใหมชัยมงคล ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 63090110 สถานะบาน บานหลัก 

ท่ีอยู หมู 10 ตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจา จังหวัดตาก 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q NU 24660 40451 พิกัด UTM 47Q 524660 1840451 

พิกัด ภูมิศาสตร 16.646388 99.231245 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 118 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน  
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 74 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 97 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 254 คน 

ชาย 86 คน หญิง 90 คน 

เด็กชาย 36 คน เด็กหญิง 42 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 
 



 

212 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 
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214 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

ตารางท่ี 22 แสดงขอมูลจํานวนประชากรหมูบานชนเผาลีซู รายอําเภอ จังหวัดสุโขทัย 

ลําดับ 
รหัส

อําเภอ 
อําเภอ 

จํานวน ประชากร 
รวม 

หมูบาน หลังคาเรือน ครอบครัว ชาย หญิง เด็กชาย เด็กหญิง 

1 6405 ศรีสัชนาลัย 1 35 42 53 40 13 8 114 

รวมทั้งหมด 1 35 42 53 40 13 8 114 

 

ตารางท่ี 23 แสดงขอมูลหมูบานชนเผาลีซู ในจังหวัดสุโขทัย 

 

ตารางท่ี 24 แสดงขอมูลพิกัดทางภูมิสารสนเทศหมูบานชนเผาลีซู จังหวัดสุโขทัย 

รหัสบาน ชื่อบาน 
ความ

สูง 

ขอมูลพิกัด ระดับความ

นาเชื่อถือพิกัด MGRS UTM ภูมิศาสตร 

64050401 บานสุเมน 97 NV6815660346 47Q 568156 1960346 17.729239 99.642835 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสบาน ชื่อบาน ชื่อบาน 2 หมู ตําบล อําเภอ จังหวัด 

เผา ระดับ

ความ

นาเชื่อถือ

ชื่อบาน 

หลัก รอง 

64050401 บานสุเมน   01 แมสิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย ลีซู  2 
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216 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 



 

217 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

บานสุเมน 

ชื่อบาน บานสุเมน ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 64050401 สถานะบาน บานหลัก 

ท่ีอยู หมู 01 ตําบลแมสิน อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q NV 68156 60346 พิกัด UTM 47Q 568156 1960346 

พิกัด ภูมิศาสตร 17.729239  99.642835 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 97 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน  
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 42 ครอบครัว จํานวนครอบครัว 35 ครัวเรือน 

จํานวนประชากรท้ังหมด 114 คน 

ชาย 53 คน หญิง 40 คน 

เด็กชาย 13 คน เด็กหญิง 8 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 

 
 



 

218 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 
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220 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

ตารางท่ี 23 แสดงขอมูลจํานวนประชากรหมูบานชนเผาลีซู รายอําเภอ จังหวัดเพชรบูรณ 

ลําดับ 
รหัส

อําเภอ 
อําเภอ 

จํานวน ประชากร 
รวม 

หมูบาน หลังคาเรือน ครอบครัว ชาย หญิง เด็กชาย เด็กหญิง 

1 6711 เขาคอ 1 132 121 185 186 72 55 498 

รวมทั้งหมด 1 132 121 185 186 72 55 498 

 

ตารางท่ี 24 แสดงขอมูลหมูบานชนเผาลีซูในจังหวัดเพชรบูรณ 

 

ตารางท่ี 25 แสดงขอมูลพิกัดทางภูมิสารสนเทศหมูบานชนเผาลีซู จังหวัดเพชรบูรณ 

รหัสบาน ชื่อบาน ความสูง 
ขอมูลพิกัด ระดับความ

นาเชื่อถือพิกัด MGRS UTM ภูมิศาสตร 

67110310 บานเพชรดํา 930 QU1439844835 47Q 714398 1844835 16.676385 101.010444 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสบาน ชื่อบาน ชื่อบาน 2 หมู ตําบล อําเภอ จังหวัด 

เผา ระดับ

ความ

นาเชื่อถือ

ชื่อบาน 

หลัก รอง 

67110310 บานเพชรดํา   10 เขาคอ เขาคอ เพชรบูรณ ลีซู เมี่ยน ลา

หู 

พื้นเมือง 

2 
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บานเพชรดํา 

ชื่อบาน บานเพชรดํา ชื่ออ่ืน  

รหัสบาน 67110310 สถานะบาน บานหลัก 

ท่ีอยู หมู 10 ตําบลเขาคอ อําเภอเขาคอ จังหวัดเพรชรบูรณ 
 

ขอมลูพิกดั 

พิกัด MGRS 47Q QU 14398 44835 พิกัด UTM 47Q 714398 1844835 

พิกัด ภูมิศาสตร 16.676385 101.010444 ความสูง จากระดบัทะเลปานกลาง 930 เมตร 
 

ขอมูลชนเผา 

ชนเผาหลัก ลีซ ู ชนเผาอ่ืน เมีย่น ลาหู พ้ืนเมือง 
 

ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน 132 ครัวเรือน จํานวนครอบครัว 121 ครอบครัว 

จํานวนประชากรท้ังหมด 498 คน 

ชาย 185 คน หญิง 186 คน 

เด็กชาย 72 คน เด็กหญิง 55 คน 

ท่ีมา: ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ป 2559 
 

แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จาก Google Earth ถายเมื่อ ป พ.ศ.2561 
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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 
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1. ประสานขอขอมูลหมูบานพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม วันท่ี 25 - 26 มิถุนายน 2563 

 ไดดําเนินการประสานศูนยพัฒนาโครงการหลวงแกนอย อําเภอเชียงดาว และศูนยพัฒนาโครงการหลวงมอนเงาะ อําเภอแม

แตง จังหวัดเชียงใหม เพ่ือตรวจสอบรายช่ือและพิกัดหมูบาน/ชุมชนบนพ้ืนท่ีสูงและพิสูจนทราบหมูบานท่ีมีตําแหนงไมชัดเจน เพ่ือนํามา

ปรับปรุงฐานขอมูลและใชประโยชนประกอบการจัดทําวิจัยวิเคราะหขอมูลสถานการณการแพรระบาดยาเสพติดเชิงพ้ืนท่ี โดยมี

รายละเอียดดังน้ี 

  
รูปภาพท่ี 7 ประสานศูนยพัฒนาโครงการหลวงแกนอย ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 

  
รูปภาพท่ี 8 ประสานศูนยพัฒนาโครงการหลวงมอนเงาะ อําเภอแมแตง จ.เชียงใหม 

 

ตารางท่ี 28 ขอมูลท่ีไดจากการประสานในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 

ลําดับท่ี ชื่อหนวยงาน เอกสาร/ไฟลขอมูลท่ีไดรับ รูปภาพ 

1 ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแกนอย  

ม.2 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 50170 

โทรศัพท 053-318310 ,0828891619 

พิกัด 47QMB7844774430  

นายวิเชียร วนาหริพูลพันธ  

มือถือ 084-4847129 ผูใหขอมูล 

 6 รูป 

2 ศูนยพัฒนาโครงการหลวงมอนเงาะ  

หมูท่ี 4 ต.เมืองกาย อ.แมแตง จ.เชียงใหม 50150 

โทรศัพท 095-6753848 พิกัด 47QMB7978520399 

นายวิโรจน ชูดํา หน.ศูนยฯ  มือถือ 081-7839278 

 8 รูป 



 

 

232 ขอมูลหมูบานชนเผาลซีูในประเทศไทย 

2. ประสานขอขอมูลหมูบานพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย ระหวางวันท่ี 23 – 24 กรกฎาคม 2563 

 ไดดําเนินการประสานศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยโปง ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมปูนหลวง อําเภอเวียงปาเปา ศูนย

พัฒนาโครงการหลวงหวยนํ้าขุน อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย เพ่ือตรวจสอบรายช่ือและพิกัดหมูบาน/ชุมชนบนพ้ืนท่ีสูงและพิสูจน

ทราบหมูบานท่ีมีตําแหนงไมชัดเจน เพ่ือนํามาปรับปรุงฐานขอมูลและใชประโยชนประกอบการจัดทําวิจัยวิเคราะหขอมูลสถานการณการ

แพรระบาดยาเสพติดเชิงพ้ืนท่ี โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 

  
รูปภาพท่ี 9 ประสานศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยโปง ต.แมเจดียใหม อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย 

 

  
รูปภาพท่ี 10 ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยหวยนํ้าขุน ต.ทากอ อ.แมสรวย จ.เชียงราย 

 

ตารางท่ี 29 ขอมูลท่ีไดจากการประสานในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย 

 ลําดับท่ี ชื่อหนวยงาน เอกสาร/ไฟลขอมูลท่ีไดรับ รูปภาพ 

1 ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยโปง  

หมูท่ี 13 ต.แมเจดียใหม อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย 57260 

โทรศัพท 0-5360-9568  พิกัด 47QNB4628015099 

กัลยา คํากอน  มือถือ 065-243-4540  

 5 รูป 

2 ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมปูนหลวง 

ต.เวียง อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย 57170 

โทรศัพท 0-5326-3816  พิกัด 47QNB3389137472 

เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของไปปลูกปาหมดไม

สามารถประสานขอขอมูลได 

- 
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ตารางท่ี 29 ขอมูลท่ีไดจากการประสานในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย (ตอ) 

 ลําดับท่ี ชื่อหนวยงาน เอกสาร/ไฟลขอมูลท่ีไดรับ รูปภาพ 

3 ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยหวยนํ้าขุน  

หมู 16 ต.ทากอ อ.แมสรวย จ.เชียงราย 57180 

โทรศัพท 0-5391-8457 

พิกัด 47QNB3468156429   

นายนอย กันดี  มือถือ 097-9314606 

 4 รูป 

 

3. ประสานขอขอมูลหมูบานพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม และจังหวัดลําปาง ระหวางวันท่ี 13 – 14 สิงหาคม 2563 

 ไดดําเนินการประสานศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมปูนหลวง อําเภอเวียงปาเปา ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยนํ้าริน อําเภอ

แมสรวย จังหวัดเชียงราย และศูนยพัฒนาโครงการตีนตก อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม เพ่ือตรวจสอบรายช่ือและพิกัดหมูบาน/ชุมชน

บนพ้ืนท่ีสูงและพิสูจนทราบหมูบานท่ีมีตําแหนงไมชัดเจน เพ่ือนํามาปรับปรุงฐานขอมูลและใชประโยชนประกอบการจัดทําวิจัยวิเคราะห

ขอมูลสถานการณการแพรระบาดยาเสพติดเชิงพ้ืนท่ี โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

  
รูปภาพท่ี 11 ประสานศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมปูนหลวง ต.แมเจดียใหม อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย 

  

  
รูปภาพท่ี 12 ประสานศูนยพัฒนาโครงการหลวงตีนตก ต.หวยแกว อ.แมออน จ.เชียงใหม 
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ตารางท่ี 30 ขอมูลท่ีไดจากการประสานในพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม และจังหวัดลําปาง 

ลําดับท่ี ชื่อหนวยงาน เอกสาร/ไฟลขอมูลท่ีไดรับ รูปภาพ 

1 ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมปูนหลวง 

ต.เวียง อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย 57170 

โทรศัพท 0-5326-3816  พิกัด 47QNB3389137472 

นายจเด็จ สัมฤทธ์ิคีรี มือถือ 098-7649318 

ตรวจเช็คขอมูลหมูบาน ช่ือ ตําแหนงพิกัด 

ชนเผา  

จํานวน 11 มบ. 

6 รูป 

2 ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยหวยนํ้าริน 

หมู 8 ต.แมเจดียใหม อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย  โทรศัพท - พิกัด 

47QNB4882907942 

ไมพบเจาหนาท่ี 

 

3 รูป 

3 ศูนยพัฒนาโครงการหลวงตีนตก 

หมู 8 ต.หวยแกว อ.แมออน จ.เชียงใหม 50130  

โทรศัพท 053-318316  พิกัด  47QNA3398886130 

นายไทยรัฐ สิทธิพานิช หน.ศูนยโครงการหลวงตีนตก 

มือถือ 089-9534925 

ตรวจเช็คขอมูลหมูบาน ช่ือ ตําแหนงพิกัด 

ชนเผา  

จํานวน 28 มบ. 

4 รูป 

 

สามารถดาวโหลดไฟล โดยการพิมพ URL หรือสแกน QR-Ccode ตามขางลางนี้ 

 

 
 

https://qrgo.page.link/Eif6d 

2564-หนังสือขอมูลภูมิสารสนเทศหมูบานชนเผาลีซูในประเทศไทย 153 หมูบาน 

https://qrgo.page.link/Eif6d





