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รายงานการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดนิ บ้านปางมดแดง 

หมู่ 9  ต.อ่างทอง  อ.เชียงค า  จ.พะเยา 

โดย โครงการเสริมสร้างความเขม้แขง็เครือข่ายทอ้งถ่ินและหน่วยงานทอ้งถ่ินเพ่ือการจดัการลุ่มน ้าอิงอยา่งย ัง่ยืน 

และ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร มหาวทิยาลยัพะเยา 

 

ที่ต้ัง 

 ที่ตั้งสมัพนัธร์ะดบัต าบล 
บา้นปางมดแดง ตั้งอยูใ่นเขตต าบลอ่างทอง มีอาณาเขตติดต่อกบัต าบลขา้งเคียง ดงัน้ี 
ทิศเหนือ  ติดกบั ต  าบลเวยีง และต าบลหนองแรด อ าเภอเทิง จงัหวดัเชียงราย 
ทิศใต ้  ติดกบั ต  าบลทุ่งรวงทอง อ าเภอจุน จงัหวดัพะเยา และต าบลน ้าแวน อ าเภอเชียงค า 

จงัหวดัพะเยา 
ทิศตะวนัออก  ติดกบั ต  าบลเชียงบาน อ าเภอเชียงค า จงัหวดัพะเยา  
ทิศตะวนัตก  ติดกบั ต  าบลหงส์หิน อ าเภอจุน จงัหวดัพะเยา ต  าบลศรีดอนไชย อ าเภอเทิง จงัหวดั

เชียงราย  
 

ที่ตั้งสมัพนัธร์ะดบัหมู่บา้น 
เม่ือพจิารณาอาณาเขตติดต่อระดบัหมู่บา้น พบวา่มีหมู่บา้นที่ตั้งอยูโ่ดยรอบบา้นปางมดแดง ดงัน้ี 
ทิศเหนือ            ติดกบั    บา้นดอยอิสาน หมู่ 2 และบา้นสนัปูเลย หมู่ 8 ต าบลอ่างทอง 
ทิศใต ้                ติดกบั    บา้นนาเจริญ หมู่ 13 ต าบลอ่างทอง 
ทิศตะวนัออก    ติดกบั     บา้นปางมดแดง หมู่ 10 ต าบลอ่างทอง 
ทิศตะวนัตก      ติดกบั     บา้นสกัทอง หมู่ 10 ต  าบลหงส์หิน 

 

สภาพภูมปิระเทศ 

บา้นปางมดแดง มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มริมน ้ าอิง มีความสูงจากระดบัน ้าทะเลตั้งแต่ 367-
373 เมตร ลกัษณะภูมิประเทศมีความลาดเทจากภเูขาทางทิศเหนือและทิศตะวนัออกของต าบลอ่างทองลงสู่
แม่น ้ าอิงซ่ึงไหลผา่นทางทิศตะวนัตกของชุมชน ท าใหมี้พื้นที่ราบริมแม่น ้ าอิงทีมี่ความเหมาะสมต่อการท านา 
แม่น ้ าอิงช่วงน้ีมีการไหลคดโคง้ จึงพบพื้นที่ลุ่มและป่าละเมาะบริเวณริมน ้ า และพบหนองบึงขนาดเล็ก
กระจายอยูท่ ัว่ไปในพื้นที่ 
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สภาพการใช้ประโยชน์ทีด่ิน 

 สภาพการใชป้ระโยชน์ที่ดินบา้นปางมดแดง ท าการวิเคราะห์จากขอ้มูลภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชต 
(Thaichote) ของส านักงานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) ปี พ.ศ. 2558 และ
ขอ้มูลภาพถ่ายดาวเทียม Google Earth  ร่วมด้วยขอ้มูลสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินจงัหวดัเชียงรายและ
จงัหวดัพะเยาของกรมพฒันาที่ดิน ปี พ.ศ. 2554  น าเขา้ขอ้มูลและวิเคราะห์ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(GIS) จากนั้นท าการตรวจสอบและปรับแกค้วามถูกตอ้งของขอ้มูลด้วยการลงส 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 สภาพการใชป้ระโยชน์ที่ดินบา้นปางมดแดง (แสดงแนวเขต) 
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ภาพที่ 2 สภาพการใชป้ระโยชน์ที่ดินบา้นปางมดแดง (แสดงพื้นที่) 
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ตารางที่ 1 พื้นที่สภาพการใชป้ระโยชน์ที่ดินบา้นปางมดแดง 

 

จากภาพที่ 1 ภาพที่ 2 และตารางที่ 1 พบว่าบา้นปางมดแดงมีสภาพการใชป้ระโยชน์ที่ดินเป็นนาขา้ว
มากที่สุด คิดเป็นพื้นที่ 2,015 ไร่ หรือร้อยละ 69.43 รองลงมาเป็นทุ่งหญา้และไมล้ะเมาะ คิดเป็นพื้นที่ 543 ไร่ 
หรือร้อยละ 18.71  พื้นที่ลุ่ม คิดเป็นพื้นที่ 123 ไร่ หรือร้อยละ 4.24  สถานที่เพาะเล้ียงปลา คิดเป็นพื้นที่ 92 
ไร่ หรือร้อยละ 3.17  หมู่บา้น คิดเป็นพื้นที่ 87 ไร่ หรือร้อยละ 3  พืชไร่ เช่น ขา้วโพด คิดเป็นพื้นที่ 32 ไร่ 
หรือร้อยละ 1.1 ส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินในรูปแบบอ่ืนๆ ซ่ึงมีพื้นที่ไม่มากนักและมีขนาดพื้นที่น้อย
ลดหลัน่กนัไป ประกอบดว้ย ไมย้นืตน้ เช่น สกั และแหล่งน ้ าทีม่นุษยส์ร้างขึ้น ตามล าดบั 

เม่ือพิจารณาจากต าแหน่งที่ตั้งของการใชป้ระโยชน์ที่ดินแต่ละประเภท พบว่า พื้นที่นาขา้วกระจาย
อยูท่ ัว่ไปทั้งหมู่บา้นขนานไปกบัแม่น ้ าอิงทางทิศตะวนัตก โดยพบพื้นที่ลุ่มริมล าน ้ าอยูท่างตอนใตข้องพื้นที่ 
และทุ่งหญา้-ป่าละเมาะอยูท่างตอนเหนือ โดยมีพืชไร่แทรกตวักระจายปะปนอยูก่บัทุ่งหญา้-ป่าละเมาะอยู่
เป็นแห่งๆ ส่วนหนองบึงตามธรรมชาติถูกพฒันาเป็นสถานที่เพาะเล้ียงปลา ได้แก่ หนองสลับ ในขณะที่
แม่น ้ าอิงเป็นแหล่งน ้ าธรรมชาติที่ส าคญัของชุมชนที่ถูกใชป้ระโยชน์ทั้งเพือ่การเกษตรกรรมและการจบัปลา 

ส าหรับพื้นที่ชุมชนตั้งอยูท่ิศใตข้องหมู่บา้น อยูติ่ดกบัชุมชนอ่ืนๆ ของต าบลอ่างทอง มีลกัษณะของ
ชุมชนที่มีประชากรอาศยัอยูห่นาแน่นพอสมควร  

สภาพการใช้ประโยชน์ทีด่ิน พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ (%) รายละเอียดทีส่ าคญั 
A1 (นาข้าว) 2,015 69.43 นาขา้ว 

A2 (พืชไร่) 32 1.10 ขา้วโพด 

A3 (ไม้ยืนต้น) 5 0.17 สกั 

A9 (สถานที่เพาะเลีย้งปลา) 92 3.17  

M1 (ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ)  543 18.71  

M2 (พื้นที่ลุ่ม)  123 4.24  

U2 (หมู่บ้าน) 87 3.00  

W2 (แหล่งน ้าที่สร้างขึน้) 5 0.17  

รวม 2,902 100  


