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รายงานการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดนิ บ้านต๋อมดง 

หมู่ 7 ต าบลบ้านต๋อม  อ าเภอเมือง  จังหวัดพะเยา 

โดย โครงการเสริมสร้างความเขม้แขง็เครือข่ายทอ้งถ่ินและหน่วยงานทอ้งถ่ินเพ่ือการจดัการลุ่มน ้าอิงอยา่งย ัง่ยืน 

และ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร มหาวทิยาลยัพะเยา 

 

 

ที่ต้ัง 

 ที่ตั้งสมัพนัธร์ะดบัต าบล 
บา้นต๋อมดง ตั้งอยูใ่นเขตต าบลบา้นต๋อม มีอาณาเขตติดต่อกบัต าบลขา้งเคียง ดงัน้ี 
ทิศเหนือ  ติดกบั ต  าบลบา้นต ๊า  
ทิศใต ้  ติดกบั ต  าบลสนัป่าม่วง และต าบลเวยีง  
ทิศตะวนัออก  ติดกบั ต  าบลท่าวงัทอง  
ทิศตะวนัตก  ติดกบั ต  าบลสนัป่าม่วง และ ต าบลบา้นต ๊า  
 
ที่ตั้งสมัพนัธร์ะดบัหมู่บา้น 
เม่ือพจิารณาอาณาเขตติดต่อระดบัหมู่บา้น พบวา่มีหมู่บา้นที่ตั้งอยูโ่ดยรอบบา้นต๋อมดง ดงัน้ี 
ทิศเหนือ  ติดกบั บา้นหว้ยทรายค า ต  าบลบา้นต๋อม 
ทิศใต ้  ติดกบั บา้นผาชา้งมูบ ต าบลสนัป่าม่วง  
ทิศตะวนัออก  ติดกบั บา้นต๋อมดง (หมู่ 6) และบา้นต๋อมกลาง ต าบลบา้นต๋อม 
ทิศตะวนัตก  ติดกบั บา้นต๋อมใน ต าบลบา้นต๋อม 

 

สภาพภูมปิระเทศ 

บา้นต๋อมดงตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกของอ าเภอเมืองพะเยา สภาพภูมิประเทศมีลกัษณะเป็นที่ราบเชิง
เขา มีความลาดเทจากภูเขาดอยหลวงทางทิศตะวนัตก ลงสู่พื้นที่นาขา้วและกวา๊นพะเยาทางทิศตะวนัออก 
โดยมีน ้ าแม่ต๋อมเป็นล าน ้ าส าคญัของชุมชน ไหลจากทิศตะวนัตกไปตะวนัออก มีตน้น ้ าจากภูเขาดอยหลวง
ไหลลงสู่อ่างเก็บน ้ าห้วยทบัช้าง จากนั้นล าน ้ าจะแยกออกเป็น 2 สายไหลลงสู่บ้านต๋อมดง ขนาบบริเวณ
หมู่บา้นไวท้ั้ง 2 ด้าน ทั้ งทิศเหนือและทิศใต้ สภาพทางกายภาพส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบที่ถูกใช้เพื่อการ
เกษตรกรรมและมีทรัพยากรน ้ าเพยีงพอตลอดทั้งปี 
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สภาพการใช้ประโยชน์ทีด่ิน 

 สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินบา้นต๋อมดง ท าการวิเคราะห์จากขอ้มูลภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชต 
(Thaichote) ของส านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมิสารสนเทศ (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 สภาพการใชป้ระโยชน์ที่ดินบา้นต๋อมดง (แสดงแนวเขต) 
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ภาพที่ 2 สภาพการใชป้ระโยชน์ที่ดินบา้นต๋อมดง (แสดงพื้นที่) 
 
 



5 
 

ตารางที่ 1 พื้นที่สภาพการใชป้ระโยชน์ที่ดินบา้นต๋อมดง 

สภาพการใช้ประโยชน์ทีด่ิน พื้นที ่(ไร่) ร้อยละ (%) รายละเอียดทีส่ าคญั 

A1 (นาขา้ว) 553 21.81  

A2 (พชืไร่) 237 9.35 ขา้วโพด 

A3 (ไมย้นืตน้) 191 7.53 สกั, ยางพารา, ปาลม์น ้ ามนั 

A4 (ไมผ้ล) 261 10.29 ล าไย, ล้ินจ่ี, มะขาม 

A9 (สถานที่เพาะเล้ียงปลา) 5 0.20  

F2 (ป่าผลดัใบ) 898 35.41  

M1 (ทุ่งหญา้และไมล้ะเมาะ) 200 7.89  

U2 (หมู่บา้น) 142 5.60  

U3 (สถานที่ราชการ) 46 1.81 โรงเรียน, สถานีควบคุมไฟป่าพะเยา 

W2 (แหล่งน ้ าที่สร้างขึ้น) 3 0.12  

รวม 2,536 100  

 
จากภาพที่ 1 ภาพที่ 2 และ ตารางที่ 1 พบว่า บา้นต๋อมดงมีสภาพการใชป้ระโยชน์ที่ดินเป็นป่าไม ้

มากที่สุด คิดเป็นพื้นที่ 898 ไร่ หรือร้อยละ 35.41 รองลงมาเป็น นาขา้ว คิดเป็นพื้นที่ 553 ไร่ หรือร้อยละ 
21.81 ล าดบัต่อมาคือไมผ้ล ไดแ้ก่ ล าไย ล้ินจ่ี มะขาม เป็นตน้ คิดเป็นพื้นที่ 261 ไร่ หรือร้อยละ 10.29 และพืช
ไร่ ไดแ้ก่ ขา้วโพด คิดเป็นพื้นที่ 237 ไร่ หรือร้อยละ 9.35 ตามล าดบั ส่วนการใชป้ระโยชน์ที่ดินในรูปแบบ
อ่ืนๆ ซ่ึงมีพื้นที่ไม่มากนักและมีขนาดพื้นที่มากนอ้ยลดหลัน่กนัไป ประกอบดว้ย ทุ่งหญา้และไมล้ะเมาะ ไม้
ยนืตน้ ไดแ้ก่ สกั ยางพารา ปาลม์น ้ ามนั พื้นที่หมู่บา้น สถานที่ราชการ และสถานที่เพาะเล้ียงปลา ตามล าดบั 

เม่ือพิจารณาจากต าแหน่งที่ตั้งของการใชป้ระโยชน์ที่ดินแต่ละประเภท พบวา่ พื้นที่ป่าไม ้กระจาย
ตวัปกคลุมอยูท่างทิศตะวนัตกของหมู่บา้นในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต ๊าและป่าแม่นาเรือ มีลกัษณะ
ส่วนใหญ่เป็นป่าผลดัใบ ซ่ึงชุมชนร่วมกบักรมป่าไมท้  าการอนุรักษไ์วเ้ป็นป่าชุมชนพื้นที่ 717 ไร่ ตั้งอยูท่าง
ทิศตะวนัตกของชุมชน ในบริเวณน้ียงัเป็นที่ตั้งของสถานีควบคุมไฟป่าจงัหวดัพะเยา ซ่ึงเป็นหน่วยงานระดบั
ปฏิบตัิการในพื้นที่ ขึ้นตรงกบัส่วนควบคุมและปฏิบติัการไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพ์ชื  

พื้นที่นาขา้ว กระจายตวัอยูท่างทิศตะวนัออกและทิศใตข้องหมู่บา้น ตลอดทั้ง 2 สายของน ้ าแม่ต๋อม
ที่ไหลขนาบหมู่บา้นทั้งทางทิศเหนือและทิศใต ้โดยปรากฏในพื้นที่ราบลุ่ม ชั้นดินลึก อุดมสมบูรณ์ และมีล า
น ้ าไหลตลอดทั้งปี 

พื้นที่ไมผ้ล ซ่ึงประกอบไปด้วย ล าไย ล้ินจ่ี และมะขามเป็นส่วนใหญ่ จะกระจายตวัอยูต่อนกลาง
ค่อนไปทางตะวนัออกของหมู่บา้น ส่วนพืชไร่ ซ่ึงประกอบดว้ยขา้วโพดเป็นส่วนใหญ่ จะพบอยูต่อนกลาง
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ค่อนไปทางใตข้องหมู่บา้น ส าหรับไมย้นืตน้ ซ่ึงประกอบไปดว้ย สัก ยางพารา และปาล์มน ้ ามนั จะปรากฏ
อยูใ่นบริเวณเดียวกนักบัไมผ้ลและพชืไร่ แต่จะอยูค่่อนไปทางทิศเหนือมากกวา่ 

ส าหรับพื้นที่ชุมชนจะอยูท่างทิศตะวนัออก ตั้งอยูติ่ดกบับา้นต๋อมดงอีก 2 หมู่บา้น คือ หมู่ที่ 5 และ 6 
และบา้นต๋อมกลาง  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


