
 
 

บทที ่3 
ลกัษณะโดยทัว่ไปของพืน้ทีศึ่กษา 

 
 จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แบ่งเขตการการปกครองออกเป็น 7 อ าเภอ คือ อ าเภอเมือง อ าเภอแม่สะ
เรียง อ าเภอปาย อ าเภอขุนยวม อ าเภอแม่ลานอ้ย อ าเภอสบเมย และอ าเภอปางมะผา้ มี 44 ต าบล (ไม่
รวมต าบลจองค า ซ่ึงอยู่ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน) มี 415 หมู่บา้น มีองค์กรบริหารปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 48 แห่ง  
 

 
 

ภาพ 3-1  แผนท่ี  ต.หว้ยหอ้ม อ.แม่ลานอ้ย จ.แม่ฮ่องสอน 
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3.1 ทีต่ั้งและอาณาเขต   
 จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ตั้งอยูท่างภาคเหนือไปทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศไทย ทิศ
เหนือ และทิศตะวนัตก  ติดต่อกบัประเทศสหภาพพม่า รวม 3 รัฐ คือ รัฐฉานตอนใต ้รัฐคะยา และรัฐ
คอทูเล โดยมีเทือกเขาถนนธงชัยตะวนัตก แม่น ้ าสาละวิน และแม่น ้ าเมย เป็นแนวพรมแดนกั้น
ระหวา่งประเทศ ทิศใต ้ ติดต่อกบั อ.ท่าสองยาง จ.ตาก โดยมีแม่น ้ ายวม และแม่น ้ าเงา เป็นแนวเขต
จงัหวดั  ทิศตะวนัออก  ติดต่อกบั อ.เวียงแหง อ.เชียงดาว อ.แม่แตง อ.แม่แจ่ม อ.ฮอด และอ.อมก๋อย 
จ.เชียงใหม่ โดยมีเทือกเขาถนนธงชยักลาง และเทือกเขาถนนธงชยัตะวนัออกเป็นแนวเขตจงัหวดั 
โดยทุกอ าเภอของจงัหวดัแม่ฮ่องสอน จะมีแนวพรมแดนติดต่อกบัประเทศสหภาพพม่า รวมความ
ยาวประมาณ 483 กิโลเมตร โดยเป็นพรมแดนท่ีเป็นพื้นดินประมาณ 326 กิโลเมตร เป็นแม่น ้ า
ประมาณ 157 กิโลเมตร (แยกเป็นแม่น ้าสาละวนิ 127 กิโลเมตร และแม่น ้าเมย 30 กิโลเมตร) 
 
3.1.1 ลกัษณะภูมิอากาศ   
 จงัหวดัแม่ฮ่องสอนเป็นจงัหวดัท่ีมีภูมิอากาศแบบร้อนช้ืน โดยในฤดูร้อนจะมีอากาศร้อนจดั 
อากาศหนาวจดัในฤดูหนาว และฝนจะตกชุกในฤดูฝน นอกจากน้ีจงัหวดัแม่ฮ่องสอน มีหมอกปก
คลุมตลอดทั้งปี ทั้งน้ี มีสาเหตุเน่ืองจากลกัษณะภูมิประเทศท่ีเป็นหุบเขาสูง มีพื้นท่ีอยูบ่นท่ีสูงเหนือ
ระดบัน ้ าทะเล ท าให้มีอุณหภูมิสูงในตอนกลางวนัเน่ืองจากถูกแสงแดด ส่วนในตอนกลางคืนจะ
ไดรั้บอิทธิพลจากลมภูเขา ท าให้อากาศเยน็ลงอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงเม่ือความร้อนในตอนกลางวนัลอยตวั
ข้ึนปะทะกับความช้ืนของอากาศ จึงท าให้เกิดหมอกปกคลุม โดยทัว่ไปในตอนกลางคืนสภาพ
ภูมิอากาศจะมีความแตกต่างกนัอยา่งชดัเจนทั้ง 3 ฤดูกาล  
 
3.1.2  สภาพทางสังคม   
ประชากรในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน มี 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ  
 1. คนไทยเช้ือสายไทยใหญ่ หรือคนไต เป็นกลุ่มท่ีอยูบ่นพื้นท่ีราบ และเป็นประชากรส่วน
ใหญ่ของจงัหวดั ชาวไทยใหญ่เรียกตวัเองว่า “ไตโหลง” เรียกสั้น ๆ ว่า “ไต” พม่า เรียกว่า “ฉาน” 
หรือ “ชาน” ชาวไทยใหญ่อพยพมาจากรัฐฉาน ซ่ึงเป็นบา้นเมืองเดิมในประเทศพม่าเขา้มาตั้งถ่ินฐาน
ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน หลายคร้ังหลายคราดว้ยกนั   จากการอพยพเขา้มาของชาวไทยใหญ่ ท าให้วดั
วาอารามหลายแห่งไดรั้บอิทธิพลทางศิลปะจากไทยใหญ่ผสมผสานกบัศิลปะ พม่าท่ีเห็นไดช้ดัเจน
ท่ีสุด คือ สถาปัตยกรรมท่ีปรากฏในวดั ไม่วา่จะเป็นโบสถ์ วิหาร จอง จะมีรูปแบบหลงัคาท่ีท าซ้อน
ข้ึนไปหลาย ๆ ชั้น โดยยกจัว่ข้ึนและมีหลงัคาขนาดเล็กกว่าทิ้งชายครอบลงมาอีกชั้น ชาวไทยใหญ่ 
จะมีภาษาพูดเป็นของตนเองเรียกว่า “ก าไต” เวลาพูดภาษาไต เรียกว่า “อุบไต” คล้ายคลึงกับ
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ภาษาไทยแมเ้ม่ือพดูต่อกนัเป็นประโยคเราอาจฟังไม่รู้เร่ืองแต่ หากแยกเป็นค าเด่ียว ๆ จะเขา้ใจไดง่้าย 
ส่วนภาษาเขียนตวัอกัษรไทยเรียกว่า “ลีกไต” มีใช้กนัมาตั้งแต่สมยัโบราณลกัษณะกลมป้อมคลา้ย
ตวัอกัษรมอญ และพม่า  
 การแต่งกายผูห้ญิงนิยมนุ่งผา้ซ่ินเป็นสีพื้น ไม่มีการต่อชายผา้ซ่ินทอหรือปักลายอยา่ง ซ่ินตีน
จกท่ีคนเมืองนิยมใส่กนั ส่วนเส้ือเป็นแบบท่ีชาวพม่าใส่ คือ สาบเส้ือดา้นหนา้จะป้ายจากดา้นซ้ายมา
ติดกระดุมดา้นขวา มีทั้งแบบแขนสั้นและแขนยาว ตามคอและชายเส้ือนิยมปักฉลุ ส าหรับผูช้ายนิยม
สวมกางเกงแบบเต่ียวโยง้ หรือ เต่ียวสะดอ แบบท่ีชาวลา้นนาใส่กนั เส้ือคอกลมแบบต่อแขนยาว ติด
กระดุมผา้ด้านหนาแบบเส้ือคนจีนมีของประจ ากาย คือ ย่าม และดาบเงิน ไม่ว่าชายหรือหญิงเวลา
ออกนอกบา้น มกัโพกผา้หรือสวม  

2. ชาวไทยภูเขา ส่วนใหญ่จะอาศยัและประกอบอาชีพอยูบ่นพื้นท่ีสูงมีจ านวนใกลเ้คียงกบั
คนเช้ือ สายไทยใหญ่ โดยชาวไทยภูเขาจะอยูใ่นทุกอ าเภอ มีทั้งหมด 576 กลุ่มบา้น  

 

 
 

ภาพ 3-2  แผนท่ี ต.หว้ยหอ้ม อ.แม่ลานอ้ย จ.แม่ฮ่องสอน 
ท่ีมา: องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยหอ้ม อ.แม่ลานอ้ย จ.แม่ฮ่องสอน 
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 สภาพทัว่ไปของต าบลห้วยห้อม  
1. ทีต่ั้ง/อาณาเขต 
 -  ทิศเหนือ  ติดต่อ ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่  
 -   ทิศใต ้ ติดต่อ  ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน  และ ต.ท่าผาปุ้ม  อ.แม่ลาน้อย  จ.
แม่ฮ่องสอน 
 -   ทิศตะวนัออก  ติดต่อ  ต.บา้นทบั  อ.แม่แจ่ม  จ.เชียงใหม่ 
 -   ทิศตะวนัตก  ติดต่อ  ต.แม่ลานอ้ย  อ.แม่ลานอ้ย จ.แม่ฮ่องสอน 
2.   สภาพภูมิอากาศ 
 ลกัษณะภูมิประเทศทั้งหมดของต าบลห้วยห้อม เป็นเทือกเขาสูงชนั เป็นแหล่งตน้น ้ า ล าธาร
ของล าน ้าแม่ลา และล าน ้ าแม่แจ่ม ประกอบดว้ย ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบช้ืน ป่าดิบเขา  และป่าไมโ้อ๊ค 
(ไมก่้อ) เขตหนาว และลกัษณะภูมิอากาศ อากาศเย็นตลอดทั้งปี ช่วงฤดูฝนยาวนาน ประมาณ 5   
เดือน คือเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกนัยายน อุณหภูมิเฉล่ียตลอดทั้งปีประมาณ  22  องศาเซลเซียส  มี  
3  ฤดู  คือ 
 1.  ฤดูฝน       เร่ิมเดือนพฤษภาคม  -  เดือนกนัยายน 
 2.  ฤดูหนาว   เร่ิมเดือนตุลาคม  -   เดือนกุมภาพนัธ์ 
 3.  ฤดูร้อน     เร่ิมเดือนมีนาคม  -  เดือนเมษายน 
 ดว้ยสภาพภูมิอากาศอุณภูมิเฉล่ีย ท่ีมีความหนาวเย็นตลอดทั้งปี จึงเหมาะท่ีจะพฒันาด้าน
การเกษตรใหส้อดคลอ้งกบัสภาพพื้นท่ี และสร้างรายไดใ้ห้กบัชุมชนใน ต.ห้วยห้อม  โดยประชากร
ส่วนมากร้อยละ 98 เป็นชาวเขาประกอบดว้ย ชาวเขาเผา่กระเหร่ียง และละวา้  ซ่ึงมีความถนดัในงาน
ดา้นศิลปะ  ด้านการทอผา้  การท าเคร่ืองเงินต่างๆ   มีการส่งเสริมและฟ้ืนฟู  เพื่อรักษาภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน  ทางดา้นงานศิลปะต่างๆ  และส่งเสริมใหป้ระชาชนในต าบลประกอบอาชีพหลกั และอาชีพ
เสริม อาทิ การปลูกตน้ไม ้, ผลไม ้และพืชเมืองหนาว  มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีสวยงามตามธรรมชาติ  
เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสัมพนัธ์กบัระบบนิเวศวิทยา และนิเวศน์ชุมชน อนัไดแ้ก่ น ้ าตกและเกาะแก่ง
ต่างๆ ตามล าห้วย ตามไหล่เขา เหมาะท่ีจะเป็นเขตอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เป็นท่ีศึกษาธรรมชาติ โดยใช้
วฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีเหมาะสมผสมผสานกบัส่ิงแวดลอ้ม  
 
3. การปกครอง และจ านวนบ้านพกัอาศัย  
ต าบลหว้ยหอ้มนั้นประกอบดว้ยหมู่บา้นทั้งหมด 9 หมู่บา้น และมีกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีหลากหลายในท่ีน้ี
บา้นดง บา้นดงใหม่ บา้นละอูบ บา้นตุน บา้นสาม บา้นละอาง มีประชากรชาวลวัะอาศยัอยูโ่ดยรอบ
ซ่ึงบา้นละอูบจะมีจ านวนชาวลวัะอาศยัอยู่มากท่ีสุด รองลงมา คือบา้นดงทั้งสองหมู่บา้นห่างกนั
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เพียง 2 กิโลเมตรมีระบบสาธารณูปโภค และระบบสาธารณสุขชุมชนไวค้อยบริการชุมชน และ
หมู่บา้นใกลเ้คียง 
 
 ตาราง 3-1 จ านวนหมู่บา้น บา้นพกั ประชากร ต.หว้ยหอ้ม 

 

หมู่ที ่ ช่ือหมู่บ้าน หลงัคาเรือน ชาย หญิง ประชากร 
1 บา้นหว้ยหอ้ม 89  187 156 340 
2 บา้นหว้ยหา้ 

บา้นหว้ยหา้ใหม่ (บา้นบริวาร) 
146 

 
302 273 575 

3 บา้นสาม 
บา้นผกัไผ ่(บา้นบริวาร) 
บา้นละอางใต ้(บา้นบริวาร) 

91 186 180 366 

4 บา้นตูน 56 129 132 261 
5 บา้นดง 206 465 462 927 
6 บา้นละอูบ 234 551 566 1,117 
7 บา้นละอางเหนือ 

บา้นแม่และ (บา้นบริวาร) 
79 188 189 377 

8 บา้นดงใหม่ 36 91 102 193 
9 บา้นดูลาเปอร 61 142 120 262 

รวม 998 2,238 2,180 4,418 
  
 ท่ีมา: องคก์ารบริหารส่วนต าบล หว้ยหอ้ม, 2554 
  หมายเหตุ    มีความหนาแน่นเฉล่ีย      36.8  คน / ตารางกิโลเมตร 

 
4. สภาพทางเศรษฐกจิ   

       การประกอบอาชีพประชากรในเขต ต าบลหว้ยหอ้มทั้งหมด ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
มีพื้นท่ีการเกษตร 20,133  ไร่พื้นท่ีถือครองเพื่อการเกษตร เฉล่ีย  25.84 ไร่ต่อครัวเรือนไดแ้ก่การ
ปลูกขา้วนาขั้นบนัได (ขา้วไร่)  กะหล ่าปลี  เสาวรส  กาแฟ และพืชเมืองหนาวอ่ืน ๆ บา้ง
เล็กนอ้ยเป็นอาชีพหลกั  มีการเล้ียงสัตว ์เช่น ววั ควาย หมู ไก่ แกะ เป็นตน้ และมีการประกอบ
อุตสาหกรรมครัวเรือน ไดแ้ก่ ทอผา้ ตีเคร่ืองเงินเป็นอาชีพเสริม  
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5. โครงสร้างพืน้ฐาน/การบริการพืน้ฐาน 
 การคมนาคม 
     -  ถนนสายหลกั 1 สาย คือถนนสายเชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
108)  เป็นถนนทางผา่นไปจงัหวดัแม่ฮ่องสอน  แลว้แยกเขา้สู่ถนนสายรอง คือถนนอ าเภอแม่ลานอ้ย-
อ าเภอฮอด  บา้นกองลอย(ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 1266)  ซ่ึงเป็นถนนผา่นต าบลหว้ยหอ้ม  
 -   การคมนาคมระหว่างต าบล และอ าเภอแม่ลาน้อย ใช้ทางหลวงชนบท หมายเลข 1266 
สภาพเส้นทางคมนาคมเป็น ทางลูกรัง ช่วงฤดูฝน การสัญจรไปมาล าบาก ประสบกบัปัญหาน ้ าเซาะ
ทางขาด และดินสไลด ์ทบัผวิการจารจร บางช่วงไม่สามารถใชส้ัญจรได ้
 -   การคมนาคมระหวา่งหมู่บา้น ส่วนใหญ่เป็นทางดิน ช่วงฤดูฝนไม่สามารถใชร้ถสัญจรไป
มาได ้ตอ้งอาศยัการเดินเทา้ 
 -   การเดินทางของราษฎรโดยใช้เส้นทางปกติ  ท่ีนิยมใช้จากหมู่บ้านถึงท่ีว่าการอ าเภอ 
พาหนะท่ีนิยมใช้คือ รถจกัรยานยนต์ และการเดินทางถึงศาลากลางจงัหวดั พาหนะท่ีใช้คือ รถ
โดยสารรับจา้งประจ าทาง 
ระบบประปาและแหล่งน า้เพือ่การอุปโภคและบริโภค 
 ต าบลห้วยห้อมทุกหมู่บา้นไดใ้ชป้ระโยชน์จากระบบประปาภูเขา และแหล่งน ้ าธรรมชาติมี
ครัวเรือนท่ีมีแหล่งน ้าประปาภูเขาใช ้คิดเป็นอตัราร้อยละ 98  ของจ านวนครัวเรือนทั้งหมด แต่มีบาง
หมู่บา้นท่ีประสบปัญหาขาดแคลนน ้ าในช่วงฤดูแลง้ เช่นบา้นห้วยห้า บา้นห้วยห้าใหม่ บา้นผกัไผ ่
บา้นตูน บา้นละอูบ บา้นละอางเหนือเป็นตน้ 
 
6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ 
 ต าบลห้วยห้อมมีพื้นท่ีทั้งส้ิน  75,000 ไร่ หรือ 120 ตารางกิโลเมตร อยู่ในพื้นท่ีป่าสงวน
แห่งชาติ ป่าแม่ยวมฝ่ังซ้ายแปลง 1  แต่สภาพป่าส่วนใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์น้อยถึงปานกลาง 
เน่ืองจากมีจ านวนประชากรท่ีเพิ่มมากข้ึน ท าให้ความตอ้งการในดา้นการใชท่ี้ดินสูงข้ึนตามไปดว้ย 
จึงเป็นสาเหตุท าให้เกิดการบุกรุกท าลายป่าซ่ึงเป็นทรัพยากรธรรมชาติ อาทิเช่น การท าไร่เล่ือนลอย  
ไฟป่า  ฯลฯ  จ  านวนพื้นท่ีป่าจึงมีแนวโนม้ลดลงอยา่งต่อเน่ือง 
ทรัพยากรธรรมชาติด้านแหล่งน า้ 
 ต าบลห้วยห้อม อยูใ่นพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยวมฝ่ังซ้ายแปลง 1  เป็นแหล่งตน้น ้ าล า
ธารจึงไดรั้บพระราชทานธงจากสมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินีนาถใหเ้ป็นโครงการบา้นเล็กในป่า
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ใหญ่ (บา้นดูลาเปอร) โดยร่วมกนัรักษาป่าไมโ้ดยชุมชนท าให้สภาพแวดลอ้มดา้นแหล่งน ้ ามีความ
สมบูรณ์ และร่มร่ืน เหมาะส าหรับเป็นท่ีพกัผอ่นของผูซ่ึ้งรัก และหลงใหลในธรรมชาติ      
 สภาพภูมิประเทศ เป็นพื้นท่ีสูง และแหล่งตน้น ้าล าธาร ประกอบดว้ย ป่าเบญจพรรณ, ป่าดิบ
ช้ืน,  ป่าดิบเขา และป่าไมก่้อ เขตหนาว จึงเหมาะท่ีจะพฒันาให้สอดคลอ้งกบัสภาพพื้นท่ี นิเวศวิทยา 
และนิเวศน์ชุมชน  ฉะนั้นนิเวศน์ชุมชนควรจะใช้ วฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีเหมาะสมกบัส่ิงแวดล้อม 
วฒันากรรมอนัดีงามของเผา่ เป็นแนวทางในการพฒันาต าบลแหล่งสวยงามตามธรรมชาติจะมีหลาย
แห่ง คือ น ้ าตก และแก่งเกาะต่าง ๆ ตามล าห้วย ล าธารหลายสาย เหมาะท่ีจะเป็นเขตอนุรักษ์ และ
ฟ้ืนฟู เป็นท่ีศึกษาธรรมชาติ และส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ีสภาพอากาศหนาวเยน็ตลอดปี 
จึงเหมาะท่ีจะส่งเสริมให้มีการปลูกไมผ้ลเมืองหนาว และไมด้อกไมป้ระดบัท่ีเจริญเติบโตไดใ้นเขต
อากาศหนาวเยน็  ต าบลหว้ยหอ้มเป็นแหล่งผลิตกาแฟอราบิกา้ ท่ีมีคุณภาพ ไดรั้บการยอมรับจากผูใ้น
แวดวงของกาแฟ  ปัจจุบนัส่งขายใหแ้ก่บริษทัสตาร์บคั และศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงแม่ลานอ้ย 
 ในพื้นท่ีมีศิลปะการท าเคร่ืองเงิน ตามแบบดั้งเดิมชาวลวัะ และการทอผา้ลายต่างๆตามแบบ
ศิลปะดั้งเดิม จึงควรส่งเสริมและฟ้ืนฟู เพื่อรักษาภูมิปัญญา ดา้นศิลปะตลอดจนภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ใน
การักษาป่าไม้ตามความเช่ือดั้งเดิมของชาวกระเหร่ียง เพื่อท าการศึกษา และประยุกต์ ใช้ในการ
พฒันาต าบล  ภูมิปัญญาท้องถ่ินในต าบลท่ีส าคญั การทอผา้ของชาวเขาเผ่ากระเหร่ียงท่ีมีความ
ประณีต ลวดลายสวยงาม โดยเฉพาะผา้ทอขนแกะบ้านห้วยห้อม ท่ีเป็นสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึง
ผลิตภณัฑ์ ระดับห้าดาว การจดัสานไม้ไผ่ท าเป็นเคร่ืองใช้ในครัวเรือน และการตีเหล็กท าเป็น
เคร่ืองมือการเกษตร และเคร่ืองใชใ้นครัวเรือนเหมาะท่ีจะสืบสานต่อไป 
 
3.2  บ้านดง 
3.2.1 อาณาเขต และทีต่ั้ง 
 ทศิเหนือ ติดต่อกบั  บา้นหา้ ม.2 ต.หว้ยหอ้ม อ.แม่ลานอ้ย จ.แม่ฮ่องสอน 
 ทศิใต้  ติดต่อกบั  บา้นหว้ยหา้ใหม่ ม.2 ต.หว้ยหอ้ม อ.แม่ลานอ้ย จ.แม่ฮ่องสอน 
 ทศิตะวนัออก ติดต่อกบั  บา้นดงใหม่ ม.8 ต.หว้ยหอ้ม อ.แม่ลานอ้ย จ.แม่ฮ่องสอน 
 ทศิตะวนัตก ติดต่อกบั  บา้นละอูบ ม.6 ต.หว้ยหอ้ม อ.แม่ลานอ้ย จ.แม่ฮ่องสอน 
 หมู่บา้น  บา้นดง  หมู่ท่ี 5 ต าบลห้วยห้อม  อ าเภอแม่ลาน้อย  จงัหวดัแม่ฮ่องสอน พิกดั
หมู่บา้น  X0403020  Y 2028129  ความสูงจากระดบัน ้ าทะเล 995 เมตร ประชากรครัวเรือน  จ านวน  
206 ครัวเรือน  มีประชากร927 คน ชาย452 คน หญิง 465 คน  นบัถือศาสนาพุทธ 84 ครัวเรือน  นบั
ถือศาสนาศริสต ์84 ครัวเรือน (ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงแม่ลานอ้ย  สสช.บา้นดง, 2552) 
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3.2.2 ความเป็นมาของบ้านดง 
 บา้นดง  ภาษาลวัะเรียกว่า  “ยว่งน่อง”  หมายถึง หมู่บา้นท่ีอาศยัอยู่ในป่าทึบหรือป่าดงดิบ  
แต่เดิมหมู่บา้นดงเป็นท่อยู่อาศยัของชาวเขาเผา่กะเหร่ียง  ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2430  ไดมี้ชาวเขา
เผา่ลวัะอพยพจากหมู่บา้นอ่ืนเขา้มาอาศยัปะปนอยูด่ว้ย  เม่ือชาวเขาทั้งสองเผา่ไดอ้าศยัอยูร่วมกนัใน
หมู่บา้น  จึงมีจ านวนประชากรเพิ่มมากข้ึน  ไดมี้การเลือกตั้งผูน้  าหมู่บา้นข้ึนมาเพื่อปกครองคนใน
หมู่บา้น ผลการเลือกตั้งออกมา คือ ชาวเผา่ลวัะไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นผูน้ าหมู่บา้น  หมู่บา้นดงได้
ก่อตั้งประมาณ 300 ปี มาแล้วก่อนท่ีจะเป็นหมู่บา้นน้ีชาวบา้นก็ได้อพยพจากท่ีอ่ืนซ่ึงมีด้วยกนั 4 
หมู่บา้น 4 ตระกลูดงัน้ี 
 1.หมู่บา้นสันเขาใหญ่ มาจากตระกลู  กวนจุยะ 
 2.หมู่บา้นยว่งลูปลกั มาจากตระกลู  กวนลวด 
 3.หมู่บา้นโกลงปัด มาจากตระกลู  โกลงปัด 
 4.หมู่บา้นสะมงั  มาจากตระกลู  สะมงั 

ทั้ง 4 หมู่บา้นไดร้วมกนัเป็นหมู่บา้นไดต้ั้งช่ือวา่หมู่บา้นดง ท่ีกล่าวมาทั้งหมดน้ีเม่ือก่อนแต่
ละตระกลูไดมี้การปกครองกนัเองแต่ละตระกลูไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกนัเลยต่อมาระยะหลงัทางราชการเขา้
มาแต่งตั้งผูใ้หญ่บา้นเพื่อท่ีจะไดป้กครองหมู่บา้นดงน้ีผูใ้หญ่บา้นคนแรกคือ นายแกสมไดเ้ขา้มาจาก
ตระกูลกวนลวด  เม่ือตระกูลกวนลวดไดป้กครองแลว้ชาวบา้นก็ไม่ไดอ้ยู่อย่างสงบชาวบา้นพบแต่
ความเดือดร้อนต่อมาชาวบา้นก็เห็นวา่ไม่ดีก็ประชุมพิจารณาวา่จะตอ้งเปล่ียนผูใ้หญ่บา้นใหม่เพราะ
ผูใ้หญ่บา้นตระกูลน้ีเป็นตระกูลท่ีปกครองชาวบา้นไม่ไดต่้อมาชาวบา้นก็ไดเ้ลือกผูใ้หญ่บา้นอีกคร้ัง
ได้เลือกตระกูลกวนจุยะมาปกครองหมู่บา้นชาวบา้นก็เห็นว่าดี และเหมาะสมหมู่บา้นพฒันาข้ึน
ผลิตผลทางการเกษตรก็ไดผ้ลดีคนก็อยูสุ่ขสบายหลงัจากนั้นมาตระกูลกวนจุยะไดป้กครองหมู่บา้น
ตลอดมาจากวนันั้นมาจนถึงปัจจุบนัโดยมีนายนุน แก่นเจิงเป็นผูใ้หญ่บา้นคนท่ี 2 ท่ีราชการแต่งตั้ง
ข้ึนมา นายบุญทา แก่นเจิง เป็นผูใ้หญ่บ้านคนท่ี 3 (เกษียณอายุ 60 ปี)นายบุญสม แก่นเจิง เป็น
ผูใ้หญ่บา้นคนท่ี 4 ตั้งแต่ปี 2520 และปัจจุบนั คือ นายสมนึก แก่นเจิง ซ่ึงเป็นบุตรชายคนเล็กมารับ
หนา้ท่ีผูน้ าแทนท่ีบิดาท่ีสูงอายแุลว้ 

 
3.2.3 จ านวนประชากรแยกตามเพศ และอายุ 

บา้นดงประกอบดว้ยประชากรชาย หญิงในสัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกนัแต่จะมีกลุ่มอายุตั้งแต่วยั
เด็กจนถึงวยักลางคนมากท่ีสุดโดยส่วนมากเป็นประชากรท่ีมีแนวคิดสมยัใหม่ไม่ยึดติดกบัแบบแผน
ประเพณี ส่วนผูสู้งอายุในชุมชนนั้นมีปริมาณน้อยลงด้วยวยัท่ีชราภาพ และพบว่าบางคนยงัใช้
ภาษาไทยไม่ไดเ้ท่าท่ีควร 
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ตาราง 3-2  จ านวนประชากรแยกเพศและอาย ุ
 

ช่วงอายุ / ปี เพศ รวม 

ชาย หญิง 
0-4 20 30 79 
5-9 36 26 62 
10-14 51 48 99 
15-19 47 46 93 
20-24 47 48 95 
25-29 38 23 61 
30-34 47 39 86 
35-39 41 40 81 
40-44 34 32 66 
45-49 18 19 37 
50-54 11 11 22 
55-59 16 18 34 
60-64 13 14 27 
65-69 13 15 28 
70-74 7 11 18 
75-79 6 5 11 
80-84 9 6 15 
85 ข้ึนไป 3 4 7 
รวมทั้งหมด 
 

922 

 

ท่ีมา: การส ารวจมโนครัว ของศูนยส่์งเสริมการท่องเท่ียว ต.หว้ยหอ้ม พ.ศ. 2552 
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3.2.4 ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศของบ้านดง และแผนผงั 

 
ภาพ 3-3  ภาพถ่ายทางอากาศ พ.ศ. 2552  บา้นดง  

ท่ีมา : http://www.google earth.com  เม่ือเดือนเมษายน พ.ศ. 2555 

    

 
ภาพ 3-4  แผนผงัขอบเขตของบา้นดง พ.ศ. 2554 

ท่ีมา: การส ารวจ เดือนเมษายน – พฤษภาคม พ.ศ. 2555 

http://www.google/

