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รายงานการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดนิ บ้านวงัศิลา 

หมู่ 8 ต าบลสันมะค่า  อ าเภอป่าแดด  จังหวัดเชียงราย 

โดย โครงการเสริมสร้างความเขม้แขง็เครือข่ายทอ้งถ่ินและหน่วยงานทอ้งถ่ินเพ่ือการจดัการลุ่มน ้าอิงอยา่งย ัง่ยืน 

และ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร มหาวทิยาลยัพะเยา 
 

ที่ต้ัง 

 ที่ตั้งสมัพนัธร์ะดบัต าบล 
บา้นวงัศิลา ตั้งอยูใ่นเขตต าบลสนัมะค่า มีอาณาเขตติดต่อกบัต าบลขา้งเคียง ดงัน้ี 
ทิศเหนือ  ติดกบั ต  าบลป่าแดด อ าเภอป่าแดด จงัหวดัเชียงราย 
ทิศใต ้  ติดกบั ต  าบลหว้ยลาน อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา และต าบลหว้ยแกว้ อ าเภอภู

กามยาว จงัหวดัพะเยา 
ทิศตะวนัออก  ติดกบั ต  าบลลอ และต าบลหงส์หิน อ าเภอจุน จงัหวดัพะเยา 
ทิศตะวนัตก  ติดกบั ต  าบลศรีโพธ์ิเงิน อ าเภอป่าแดด จงัหวดัเชียงราย 
 
ที่ตั้งสมัพนัธร์ะดบัหมู่บา้น 
เม่ือพจิารณาอาณาเขตติดต่อระดบัหมู่บา้น พบวา่มีหมู่บา้นที่ตั้งอยูโ่ดยรอบบา้นวงัศิลา ดงัน้ี 
ทิศเหนือ  ติดกบั บา้นวงันอ้ย หมู่ 5 ต าบลสนัมะค่า 
ทิศใต ้  ติดกบั แม่น ้ าอิง และบา้นวงัขอนแดง หมู่ 11 ต  าบลหว้ยลาน  
ทิศตะวนัออก  ติดกบั บา้นศรีเมืองชุม หมู่ 6 ต  าบลลอ 
ทิศตะวนัตก  ติดกบั บา้นวงัผา หมู่ 2 ต าบลสนัมะค่า 

 

สภาพภูมปิระเทศ 

บา้นวงัศิลาตั้งอยูท่างทิศใตข้องอ าเภอป่าแดด จงัหวดัเชียงราย สภาพภูมิประเทศมีลกัษณะเป็นที่ราบ
ริมแม่น ้ าอิง มีภูเขาอยูท่างดา้นตะวนัออกของพื้นที่ มีความลาดเทจากทิศตะวนัออกลงสู่พื้นที่นาขา้วและที่ตั้ง
ชุมชนทางทิศตะวนัตก โดยมีแม่น ้ าอิงอยูท่างทิศใตข้องหมู่บา้น แม่น ้ าอิงช่วงที่ไหลผา่นบา้นวงัศิลารองรับน ้ า
จากแม่น ้ าพุงซ่ึงไหลมารวมกันก่อนหน้าน้ีแล้วที่บริเวณบ้านวงัผาและบ้านสันบัวค  า ปริมาณน ้ าที่มาก
ประกอบกบัพื้นที่ลาดเทนอ้ยจึงท าให้ล าน ้ ามีการโคง้ตวดัและมีร่องรอยการเปล่ียนทิศทางมาแลว้หลายคร้ัง
ในอดีต ทางน ้ าเดิมจึงปรากฏเป็นบึงขนาดเล็กอยูท่ ัว่ไป สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่จึงถูกใชเ้พื่อการเกษตรกรรม 
ส่วนบนภูเขาถูกรักษาไวเ้ป็นพื้นที่ป่าไม ้ 
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สภาพการใช้ประโยชน์ทีด่ิน 

 สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินบ้านวงัศิลา ท าการวิเคราะห์จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชต 
(Thaichote) ของส านักงานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) ปี พ.ศ. 2558 และ
ขอ้มูลภาพถ่ายดาวเทียม Google Earth  ร่วมดว้ยขอ้มูลสภาพการใชป้ระโยชน์ที่ดินจงัหวดัเชียงรายของกรม
พฒันาที่ดิน ปี พ.ศ. 2552  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 สภาพการใชป้ระโยชน์ที่ดินบา้นวงัศิลา (แสดงแนวเขต) 
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ภาพที่ 2 สภาพการใชป้ระโยชน์ที่ดินบา้นวงัศิลา (แสดงพื้นที่) 
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ตารางที่ 1 พื้นที่สภาพการใชป้ระโยชน์ที่ดินบา้นวงัศิลา 

 
จากภาพที่ 1 ภาพที่ 2 และ ตารางที่ 1 พบวา่ บา้นวงัศิลามีสภาพการใชป้ระโยชน์ที่ดินเป็นป่าไมม้าก

ที่สุด คิดเป็นพื้นที่ 1,476 ไร่ หรือร้อยละ 41.11 รองลงมาเป็น นาขา้ว คิดเป็นพื้นที่ 810 ไร่ หรือร้อยละ 22.56 
ล าดบัต่อมาคือพืชไร่ ไดแ้ก่ ขา้วโพด คิดเป็นพื้นที่ 405 ไร่ หรือร้อยละ 11.28 และพื้นที่ลุ่ม คิดเป็นพื้นที่ 268 
ไร่ หรือร้อยละ 7.47 ตามล าดบั ส่วนการใชป้ระโยชน์ที่ดินในรูปแบบอ่ืนๆ ซ่ึงมีพื้นที่ไม่มากนักและมีขนาด
พื้นที่มากนอ้ยลดหลัน่กนัไป ประกอบดว้ย ไมผ้ล ไดแ้ก่ ล าไย ที่อยูอ่าศยั ทุ่งหญา้ แหล่งน ้ าธรรมชาติ แหล่ง
น ้ าที่มนุษยส์ร้างขึ้น สถานที่ราชการ และไมย้นืตน้ ตามล าดบั 

เม่ือพจิารณาจากต าแหน่งที่ตั้งของการใชป้ระโยชน์ที่ดินแต่ละประเภท พบวา่ พื้นที่ป่าไมก้ระจายตวั
ปกคลุมอยูท่างทิศตะวนัออกของหมู่บา้นจนถึงแนวเขตติดต่อกบัอ าเภอจุน จงัหวดัพะเยา ลกัษณะส่วนใหญ่
เป็นป่าผลดัใบ  

พื้นที่นาขา้ว กระจายตวัอยูท่างทิศตะวนัตกและทิศใตข้องหมู่บา้น พื้นที่ไมผ้ลซ่ึงประกอบดว้ยล าไย 
จะอยูต่อนกลางของหมู่บา้น ส่วนพืชไร่จะกระจายอยูท่างทิศใตข้องหมู่บ้านติดกับที่ลุ่มและทุ่งหญ้า-ป่า

สภาพการใช้ประโยชน์ทีด่ิน พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ (%) รายละเอียดทีส่ าคญั 

A1 (นาข้าว) 810 22.56 นาขา้ว 

A2 (พืชไร่) 405 11.28 ขา้วโพด 

A3 (ไม้ยืนต้น) 2.5 0.07 หม่อน 
(ไมพุ้ม่ขนาดกลาง) 

A4 (ไม้ผล) 238 6.63 ล าไย 

M2 (พื้นที่ลุ่ม) 268 7.47  

F2 (ป่าผลัดใบ) 1,476 41.11  

M1 (ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ) 139 3.87  

U2 (หมู่บ้าน) 152 4.23  

U3 (สถานที่ราชกาล) 9.5 0.26  

W2 (แหล่งน ้าที่สร้างขึน้) 18 0.50  

W1 (แหล่งน ้าธรรมชาติ) 72 2.01  

รวม 3,590 100.00  
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ละเมาะริมแม่น ้ าอิง และมีบางส่วนอยูท่างทิศเหนือของหมู่บา้นติดกบัพื้นที่ป่าไม ้นอกจากน้ียงัพบการปลูก
หม่อนซ่ึงเป็นไมพุ้ม่ขนาดกลางกระจายตวัอยูท่ ัว่ไปและเป็นที่นิยมเพิม่มากขึ้นในพื้นที่ 

ส าหรับพื้นที่ชุมชนจะตั้งอยู่ตอนกลางค่อนไปทางทิศตะวนัตก ติดกับบา้นวงัผา หมู่ที่ 2 ทางทิศ
ตะวนัตก  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


