รายงานการวิเคราะห์ การใช้ ประโยชน์ ที่ดนิ บ้ านปางมดแดง
หมู่ 9 ต.อ่ างทอง อ.เชียงคา จ.พะเยา
โดย โครงการเสริ มสร้างความเข้มแข็งเครื อข่ายท้องถิ่นและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่มน้ าอิงอย่างยัง่ ยืน
และ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
ที่ต้งั
ที่ต้งั สัมพันธ์ระดับตาบล
บ้านปางมดแดง ตั้งอยูใ่ นเขตตาบลอ่างทอง มีอาณาเขตติดต่อกับตาบลข้างเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดกับ ตาบลเวียง และตาบลหนองแรด อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
ทิศใต้
ติดกับ ตาบลทุ่งรวงทอง อาเภอจุน จังหวัดพะเยา และตาบลน้ าแวน อาเภอเชียงคา
จังหวัดพะเยา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตาบลเชียงบาน อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
ทิศตะวันตก ติดกับ ตาบลหงส์หิน อาเภอจุน จังหวัดพะเยา ตาบลศรี ดอนไชย อาเภอเทิง จังหวัด
เชียงราย
ที่ต้งั สัมพันธ์ระดับหมู่บา้ น
เมื่อพิจารณาอาณาเขตติดต่อระดับหมู่บา้ น พบว่ามีหมู่บา้ นที่ต้งั อยูโ่ ดยรอบบ้านปางมดแดง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดกับ บ้านดอยอิสาน หมู่ 2 และบ้านสันปูเลย หมู่ 8 ตาบลอ่างทอง
ทิศใต้
ติดกับ บ้านนาเจริ ญ หมู่ 13 ตาบลอ่างทอง
ทิศตะวันออก ติดกับ บ้านปางมดแดง หมู่ 10 ตาบลอ่างทอง
ทิศตะวันตก ติดกับ บ้านสักทอง หมู่ 10 ตาบลหงส์หิน
สภาพภูมปิ ระเทศ
บ้านปางมดแดง มีสภาพภูมิประเทศเป็ นที่ราบลุ่มริ มน้ าอิง มีความสูงจากระดับน้ าทะเลตั้งแต่ 367373 เมตร ลักษณะภูมิประเทศมีความลาดเทจากภูเขาทางทิศเหนือและทิศตะวันออกของตาบลอ่างทองลงสู่
แม่น้ าอิงซึ่งไหลผ่านทางทิศตะวันตกของชุมชน ทาให้มีพ้นื ที่ราบริ มแม่น้ าอิงทีม่ ีความเหมาะสมต่อการทานา
แม่น้ าอิงช่วงนี้มีการไหลคดโค้ง จึงพบพืน้ ที่ลุ่มและป่ าละเมาะบริ เวณริ มน้ า และพบหนองบึงขนาดเล็ก
กระจายอยูท่ วั่ ไปในพื้นที่
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สภาพการใช้ ประโยชน์ ทดี่ ิน
สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินบ้านปางมดแดง ทาการวิเคราะห์จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชต
(Thaichote) ของสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ปี พ.ศ. 2558 และ
ข้อ มู ลภาพถ่ ายดาวเที ยม Google Earth ร่ วมด้วยข้อ มู ล สภาพการใช้ประโยชน์ ที่ ดิน จังหวัดเชี ยงรายและ
จังหวัดพะเยาของกรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ. 2554 นาเข้าข้อมูลและวิเคราะห์ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
(GIS) จากนั้นทาการตรวจสอบและปรับแก้ความถูกต้อ งของข้อมู ล ด้วยการลงสารวจภาคสนามในพื้น ที่
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
ผลการวิเคราะห์สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน สามารถแสดงดังภาพที่ 1 ภาพที่ 2 และ ตารางที่ 1
ต่อไปนี้
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ภาพที่ 1 สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินบ้านปางมดแดง (แสดงแนวเขต)
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ภาพที่ 2 สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินบ้านปางมดแดง (แสดงพื้นที่)
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ตารางที่ 1 พื้นที่สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินบ้านปางมดแดง
สภาพการใช้ ประโยชน์ ทดี่ ิน
A1 (นาข้ าว)
A2 (พืชไร่ )
A3 (ไม้ ยืนต้ น)
A9 (สถานที่เพาะเลีย้ งปลา)
M1 (ทุ่งหญ้ าและไม้ ละเมาะ)
M2 (พื้นที่ล่ มุ )
U2 (หมู่บ้าน)
W2 (แหล่ งน้าที่สร้ างขึน้ )
รวม

พื้นที่ (ไร่ )
2,015
32
5
92
543
123
87
5
2,902

ร้ อยละ (%)
69.43
1.10
0.17
3.17
18.71
4.24
3.00
0.17

รายละเอียดทีส่ าคัญ
นาข้าว
ข้าวโพด
สัก

100

จากภาพที่ 1 ภาพที่ 2 และตารางที่ 1 พบว่าบ้านปางมดแดงมีสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็ นนาข้าว
มากที่สุด คิดเป็ นพื้นที่ 2,015 ไร่ หรื อร้อยละ 69.43 รองลงมาเป็ นทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ คิดเป็ นพื้นที่ 543 ไร่
หรื อร้อยละ 18.71 พื้นที่ลุ่ม คิดเป็ นพื้นที่ 123 ไร่ หรื อร้อยละ 4.24 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา คิดเป็ นพื้นที่ 92
ไร่ หรื อ ร้อ ยละ 3.17 หมู่ บา้ น คิดเป็ นพื้นที่ 87 ไร่ หรื อ ร้อ ยละ 3 พืชไร่ เช่ น ข้าวโพด คิดเป็ นพื้นที่ 32 ไร่
หรื อ ร้อ ยละ 1.1 ส่ วนการใช้ประโยชน์ ที่ดิ นในรู ป แบบอื่ น ๆ ซึ่ งมี พ้ืนที่ ไ ม่ มากนักและมี ขนาดพื้นที่ น้อ ย
ลดหลัน่ กันไป ประกอบด้วย ไม้ยนื ต้น เช่น สัก และแหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาจากตาแหน่ งที่ต้ งั ของการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภท พบว่า พื้นที่นาข้าวกระจาย
อยูท่ วั่ ไปทั้งหมู่บา้ นขนานไปกับแม่น้ าอิงทางทิศตะวันตก โดยพบพื้นที่ลุ่มริ มลาน้ าอยูท่ างตอนใต้ของพื้นที่
และทุ่งหญ้า-ป่ าละเมาะอยูท่ างตอนเหนื อ โดยมีพืชไร่ แทรกตัวกระจายปะปนอยูก่ บั ทุ่งหญ้า-ป่ าละเมาะอยู่
เป็ นแห่ งๆ ส่ วนหนองบึงตามธรรมชาติถู กพัฒนาเป็ นสถานที่เพาะเลี้ ยงปลา ได้แก่ หนองสลับ ในขณะที่
แม่น้ าอิงเป็ นแหล่งน้ าธรรมชาติที่สาคัญของชุมชนที่ถูกใช้ประโยชน์ท้งั เพือ่ การเกษตรกรรมและการจับปลา
สาหรับพื้นที่ชุมชนตั้งอยูท่ ิศใต้ของหมู่บา้ น อยูต่ ิดกับชุมชนอื่นๆ ของตาบลอ่างทอง มีลกั ษณะของ
ชุมชนที่มีประชากรอาศัยอยูห่ นาแน่นพอสมควร
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