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รายงานการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดนิ บ้านห้วยหม้อ 

หมู่ 5  ต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมือง  จังหวัดพะเยา 

โดย โครงการเสริมสร้างความเขม้แขง็เครือข่ายทอ้งถ่ินและหน่วยงานทอ้งถ่ินเพ่ือการจดัการลุ่มน ้าอิงอยา่งย ัง่ยืน 

และ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร มหาวทิยาลยัพะเยา 

 

 

ที่ต้ัง 

 ที่ตั้งสมัพนัธร์ะดบัต าบล 
บา้นหว้ยหมอ้ ตั้งอยูใ่นเขตต าบลบา้นตุ่น มีอาณาเขตติดต่อกบัต าบลขา้งเคียง ดงัน้ี 
ทิศเหนือ  ติดกบั ต  าบลบา้นสาง  
ทิศใต ้  ติดกบั ต  าบลแม่นาเรือ 
ทิศตะวนัออก  ติดกบั กวา๊นพะเยา 
ทิศตะวนัตก  ติดกบั เทือกเขาดอยหลวง 
ที่ตั้งสมัพนัธร์ะดบัหมู่บา้น 
เม่ือพจิารณาอาณาเขตติดต่อระดบัหมู่บา้น พบวา่มีหมู่บา้นที่ตั้งอยูโ่ดยรอบบา้นหว้ยหมอ้ ดงัน้ี 
ทิศเหนือ  ติดกบั บา้นเหล่า หมู่ 9 
ทิศใต ้  ติดกบั บา้นหว้ยลึก หมู่ 6 
ทิศตะวนัออก  ติดกบั บา้นบวั หมู่ 4 
ทิศตะวนัตก  ติดกบั เทือกเขาดอยหลวง 

 

สภาพภูมปิระเทศ 

บา้นห้วยหมอ้ ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกของอ าเภอเมืองพะเยา สภาพภูมิประเทศมีลกัษณะเป็นที่เนิน
เชิงเขาและที่ราบ มีความลาดเทจากดอยหลวงทางทิศตะวนัตกลงสู่ทิศตะวนัออก โดยมีตน้น ้ าจากดอยหลวง
ไหลลงสู่อ่างเก็บน ้ าแม่ตุ่นตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกของชุมชน และอ่างเก็บน ้ าหว้ยม่วง (ห้วยแฮ)้ ตั้งอยูท่างทิศ
ตะวนัตกเฉียงใตข้องชุมชน พื้นที่เนินจะมีสภาพดินเป็นดินปนทรายและลูกรัง ส่วนที่ราบมีสภาพดินเป็นดิน
เหนียวเหมาะต่อการท านาและการเพาะปลูก มีห้วยแม่ตุ่นและห้วยม่วงไหลผ่านพื้นที่เกษตรกรรมและที่อยู่
อาศยั ล าน ้ าสาขาทั้ง 2 สายไหลมาบรรจบกนัก่อนไหลผ่านบา้นห้วยหมอ้ สภาพส่วนใหญ่บริเวณที่เนินเชิง
เขาเป็นพื้นที่ป่าไม ้ส่วนที่ราบที่อยูถ่ดัลงมาเป็นพื้นที่เกษตรกรรมโดยมีทรัพยากรน ้ าเพยีงพอตลอดทั้งปี 
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สภาพการใช้ประโยชน์ทีด่ิน 

 สภาพการใชป้ระโยชน์ที่ดินบา้นห้วยหมอ้ ท าการวิเคราะห์จากขอ้มูลภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชต 
(Thaichote) ของส านักงานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) ปี พ.ศ. 2558 และ
ขอ้มูลภาพถ่ายดาวเทียม Google Earth  ร่วมดว้ยขอ้มูลสภาพการใชป้ระโยชน์ที่ดินจงัหวดัพะเยาของกรม
พฒันาที่ดิน ปี พ.ศ. 2554  น าเขา้ขอ้มูลและวิเคราะห์ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) จากนั้นท าการ
ตรวจสอบและปรับแกค้วามถูกตอ้งของขอ้มูลดว้ยการลงส ารวจภาคสนามในพื้นที่ ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2559 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560   
 
 ผลการวเิคราะห์สภาพการใชป้ระโยชน์ที่ดิน สามารถแสดงดงัภาพที่ 1 ภาพที่ 2 และ ตารางที่ 1 
ต่อไปน้ี 
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ภาพที่ 1 สภาพการใชป้ระโยชน์ที่ดินบา้นหว้ยหมอ้ (แสดงแนวเขต) 
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ภาพที่ 2 สภาพการใชป้ระโยชน์ที่ดินบา้นหว้ยหมอ้ (แสดงพื้นที่) 
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ตารางที่ 1 พื้นที่สภาพการใชป้ระโยชน์ที่ดินบา้นหว้ยหมอ้ 

สภาพการใช้ประโยชน์ทีด่ิน พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ (%) รายละเอียดทีส่ าคญั 
A1 (นาขา้ว) 647 4.06  

A2 (พชืไร่) 15 0.09 ขา้วโพด 

A3 (ไมย้นืตน้) 12 0.07 สกั, ยางพารา 

A4 (ไมผ้ล) 8 0.51 ล าไย 

A5 (พชืสวน) 2 0.01  

F2 (ป่าผลดัใบ) 14,335 92.07  

M1 (ทุ่งหญา้และไมล้ะเมาะ) 15 0.094  

M4 (อ่ืนๆ) 321 2.16 พื้นที่หินโผล่ (ยอดดอยหลวง) 

U2 (หมู่บา้น) 64 0.30  

W2 (แหล่งน ้ าที่สร้างขึ้น) 99 0.63  

M3 (บ่อขดุ) 1 0.006  

รวม 15,519 100  

 

จากภาพที่ 1 ภาพที่ 2 และ ตารางที่ 1 พบว่า บา้นห้วยหมอ้มีสภาพการใชป้ระโยชน์ที่ดินเป็นป่าไม ้
มากที่สุด คิดเป็นพื้นที่ 14,335ไร่ หรือร้อยละ 92.07 เป็นพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์อยู่ในเขตพื้นที่อุทยาน
แห่งชาติดอยหลวง และเขตป่าสงวนป่าแม่ต ๊าและป่าแม่นาเรือ รองลงมาเป็น นาขา้ว คิดเป็นพื้นที่ 647 ไร่ 
หรือร้อยละ 4.06 ล าดับต่อมาคือ พื้นที่อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ยอดหินโผล่(ยอดดอยหลวง) คิดเป็นพื้นที่ 321 ไร่ หรือ
ร้อยละ 2.16 และแหล่งน ้ าที่สร้างขึ้น คิดเป็นพื้นที่ 99 ไร่ หรือร้อยละ 0.63 ตามล าดบั ส่วนการใชป้ระโยชน์
ที่ดินในรูปแบบอ่ืนๆ ซ่ึงมีพื้นที่ไม่มากนักและมีขนาดพื้นที่มากน้อยลดหลัน่กนัไป ประกอบดว้ย หมู่บา้น 
พชืไร่ ไดแ้ก่ ขา้วโพด ทุ่งหญา้ ไมย้นืตน้ ไดแ้ก่ สกั ยางพารา ไมผ้ล ไดแ้ก่ ล าไย และไมส้วน ตามล าดบั 

เม่ือพิจารณาจากต าแหน่งที่ตั้งของการใชป้ระโยชน์ที่ดินแต่ละประเภท พบวา่ พื้นที่ป่าไม ้กระจาย
ตวัปกคลุมเกือบทั้งหมดของพื้นที่หมู่บา้น มีลกัษณะเป็นป่าผลดัใบเป็นส่วนใหญ่  

พื้นที่นาขา้ว กระจายตวัอยูท่างทิศเหนือของหมู่บา้น ตลอดสองฝ่ังของล าหว้ยแม่ตุ่นและห้วยม่วงที่
ไหลลงมาจากดอยหลวง เป็นพื้นที่ราบลุ่มที่มีชั้นดินลึก อุดมสมบูรณ์ และมีล าน ้ าไหลตลอดทั้งปีจากการที่มี
อ่างเก็บน ้ าแม่ตุ่นและอ่างเก็บน ้ าหว้ยม่วง (หว้ยแฮ)้ อยูบ่ริเวณตน้น ้ าทางทิศตะวนัตกของชุมชน ท าหนา้ที่เก็บ
กกัน ้ าและควบคุมปริมาณน ้ าใหอ้ยูใ่นระดบัที่เหมาะสมต่อการท านา 
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พื้นที่พืชไร่ซ่ึงประกอบไปดว้ย ขา้วโพดเป็นส่วนใหญ่ ส่วนไมย้นืตน้ ประกอบไปดว้ย สัก ยางพารา 
เป็นตน้ และไมผ้ล ไดแ้ก่ ล าไย จะกระจายตวัอยูท่างทิศเหนือของหมู่บา้นเช่นเดียวกนั 

ส าหรับพื้นที่ชุมชนจะกระจุกตวัอยูท่างทิศตะวนัออก ตั้งอยูติ่ดกบั 2 หมู่บา้น คือ บา้นสนัป่าสกั และ
บา้นบวั 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


