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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

รายงานสภาพการใชที่ดิน และการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน 

จังหวัดพะเยา พ.ศ. 2558 

 จังหวัดพะเยามีการเปลี่ยนแปลงสภาพการใชท่ีดินอยางตอเนื่องตลอดเวลา  จึงทําใหมีความจําเปนตอง 
มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพการใชท่ีดินใหมีความเปนปจจุบัน กรมพัฒนาท่ีดินจึงนําเทคโนโลยีดานระบบ
ภูมิสารสารสนเทศ มาใชเปนเครื่องมือในกระบวนการรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะหขอมูลแผนท่ีและฐานขอมูล 
และการแสดงผล ไดอยางถูกตองรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ในการจัดทําแผนท่ีสภาพการใชท่ีดิน มาตราสวน 
1:25,000 ดวยการแปลขอมูลดาวเทียมสํารวจทรัพยากรไทยโชตดวยสายตาโดยใชโปรแกรมประยุกต
ภ ูม ิสารสนเทศต าง  ๆ  เปนเครื่ องมือ และวิ เคราะหการเปลี่ ยนแปลงการใช ท่ีดินจั งหวัดพะเยา  
ในป พ.ศ. 2555– 2558 ซ่ึงสามารถนําไปใชในการกําหนดยุทธศาสตร การกําหนดเขตเพาะปลูกท่ีเหมาะสม  
การประเมินผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ  ท่ีสําคัญ การจัดการดินและน้ําใหเปนแหลงผลิตเกษตรปลอดภัย รวมถึง
การจัดการดานโลจิสติกส (Logistics) เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืนของจังหวัดพะเยาตอไป ระยะการดําเนินงาน 
9 มิถุนายน ถึง วันท่ี 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558   
 

1. สภาพการใชท่ีดินจังหวัดพะเยา ป พ.ศ. 2558  

 ผลการดําเนินการ พบวา จากเนื้อท่ีจังหวัดพะเยาท้ังหมด 3,959,412 ไร สามารถจําแนกประเภท 
การใชท่ีดินได 5 ประเภทใหญๆ ดังนี้  

 1.1 พ้ืนท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสราง (U)  มีเนื้อท่ี 145,861 ไร หรือรอยละ 3.69 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
พ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีอยูอาศัยชุมชนท้ังพ้ืนท่ีราบ มีเนื้อท่ีรวม 91,206 ไร หรือรอยละ 2.30 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
รองลงมาไดแก ตัวเมืองและยานการคา รวมเนื้อท่ี 23,321 ไร หรือรอยละ  0.59  ของเนื้อท่ีจังหวัด และสถานท่ี
ราชการและสถาบันตาง ๆ มีเนื้อท่ี 22,087 ไร หรือรอยละ 0.56 ของเนื้อท่ีจังหวัด ตามลําดับ  

 1.2 พ้ืนท่ีเกษตรกรรม (A) มีเนื้อท่ี 1,589,168 ไร หรือรอยละ 40.10 ของเนื้อท่ีจังหวัด ประกอบดวย 
  1) พ้ืนท่ีนา (A1) มีเนื้อท่ี 745,685 ไร หรือรอยละ 18.84 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
  2) พืชไร (A2) มีเนื้อท่ี 449,089 ไร หรือรอยละ 11.34 ของเนื้อท่ีจังหวัด ประกอบดวย
พืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ คือ  
   (1) ขาวโพด (A202) มีเนื้อท่ี 399,073 ไร หรือรอยละ 10.08 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
   (2) ขาวไร (A216) มีเนื้อท่ี 27,879 ไร หรือรอยละ 0.70 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
   (3) มันสําปะหลัง (A204) มีเนื้อท่ี 8,551 ไร หรือรอยละ 0.22 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
  3) ไมยืนตน (A3) มีเนื้อท่ี 174,639 ไร หรือรอยละ 4.39 ของเนื้อท่ีจังหวัด ประกอบดวย
พืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ คือ 

   (1) ยางพารา (A302) มีเนื้อท่ีปลูก 135,826 ไร หรือรอยละ 3.43 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
   (2) สัก (A305) มีเนื้อท่ี 31,069 ไร หรือรอยละ 0.78 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
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   (3) ยูคาลิปตัส 2,956 ไร หรือรอยละ 0.07 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
  4) ไมผล (A4) มีเนื้อท่ี 145,220 ไร หรือรอยละ 3.66 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไมผลสวนใหญท่ี
นิยมปลูก ไดแก 
   (1) ลําไย (A413) มีเนื้อท่ี 103,246 ไร หรือรอยละ 2.61 ของเนื้อท่ีจังหวัด   
   (2) ลิ้นจี่ (A406) มีเนื้อท่ี 24,690 ไร หรือรอยละ 0.62 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
   (3)  มะขาม (A412)  มีเนื้อท่ี 5,907 ไร หรือรอยละ 0.15 ของเนื้อท่ีจังหวัด  

 1.3 พ้ืนท่ีปาไม (F) มีเนื้อท่ี 2,090,616 ไร หรือรอยละ 52.80 ของเนื้อท่ีจังหวัด ประกอบดวย    
ปาไมผลัดใบสมบูรณ (F101) มีเนื้อท่ี 885,652 ไร หรือรอยละ 22.37 ของเนื้อท่ีจังหวัด ปาไมผลัดใบรอสภาพ
ฟนฟู (F100) มีเนื้อท่ี 10,944 ไร หรือรอยละ 0.28 ของเนื้อท่ีจังหวัด ปาผลัดใบสมบูรณ (F201) มีเนื้อท่ี
1,137,959 ไร หรือรอยละ 28.74 ของเนื้อท่ีจังหวัด ปาผลัดใบรอสภาพฟนฟู (F200) มีเนื้อท่ี 49,985 ไร หรือ
รอยละ 1.26  ของเนื้อท่ีจังหวัดและปาปลูกสมบูรณ (F501) มีเนื้อท่ี 6,076 ไร หรือรอยละ 0.15 ของเนื้อท่ี
จังหวัด  

 1.4 พ้ืนท่ีน้ํา (W) มีเนื้อท่ี 69,082 ไร หรือรอยละ 1.76 ของเนื้อท่ีจังหวัด ประกอบดวย แหลงน้ํา
ธรรมชาติ รวมเนื้อท่ี 40,561 ไร หรือรอยละ 1.03 ของเนื้อท่ีจังหวัด และแหลงน้ําท่ีสรางข้ึน รวมเนื้อท่ี 28,521 
ไร หรือรอยละ 0.73 ของเนื้อท่ีจังหวัด 

 1.5 พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อท่ี 64,685 ไร หรือรอยละ 1.65 ของเนื้อท่ีจังหวัด 

2. การเปล่ียนแปลงการใชท่ีดินจังหวัดพะเยาระหวางป พ.ศ. 2555 และ ป พ.ศ. 2558 

 2.1 พ้ืนท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสราง พ้ืนท่ีชุมชนเพ่ิมข้ึนจาก 144,124 ไร ในป พ.ศ. 2555 เปน 
145,861 ไร ในป พ.ศ. 2558 เนื้อท่ีเพ่ิมข้ึน 1,737 ไร หรือรอยละ 1.21 ของเนื้อท่ีเดิม  
 2.2 พ้ืนท่ีเกษตรกรรม โดยภาพรวมพ้ืนท่ีเกษตรกรรมของจังหวัดพะเยาลดลงจาก 1,599,740 ไร ในป 
พ.ศ. 2555 เปน 1,589,168 ไร ในป พ.ศ. 2558 มีเนื้อท่ีลดลง  10,572 ไร หรือรอยละ 0.66 ของเนื้อท่ีเดิม 
โดยเม่ือพิจารณาเปนรายพืชท่ีสําคัญ 
  1) พ้ืนท่ีนา มีเนื้อท่ีเพ่ิมข้ึนจาก 721,789 ไร ในป พ.ศ. 2555 เปน 745,685 ไร ในป พ.ศ. 
2558 โดยมีเนื้อท่ีเพ่ิมข้ึน 23,896 ไร หรือรอยละ 3.31 ของเนื้อท่ีเดิม  
  2) ขาวโพด  มีเนื้อท่ีลดลงจาก 436,109 ไร ในป พ.ศ. 2555 เปน 399,073 ไร ในป พ.ศ. 2558 
ลดลง 37,036 ไร หรือรอยละ 8.49 ของเนื้อท่ีเดิม  
  3) ยางพารา มีเนื้อท่ีเพ่ิมข้ึนจาก 123,950 ไร ในป พ.ศ. 2555 เปน 135,826 ไร ในป พ.ศ. 2558
เพ่ิมข้ึน 11,876 ไร หรือรอยละ 9.58 ของเนื้อท่ีเดิม 
  4) สัก มีเนื้อท่ีลดลงจาก 31,313 ไร ในป พ.ศ. 2555 เปน 31,069 ไร ในป พ.ศ. 2558 ลดลง  244 ไร 
หรือลดลงรอยละ 0.78 ของเนื้อท่ีเดิม  
  5) ลิ้นจี่ มีเนื้อท่ีลดลงจาก 25,801 ไร ในป พ.ศ. 2555 เปน 24,690 ไร ในป พ.ศ. 2558 
ลดลง  1,111 ไร หรือรอยละ 4.31 ของเนื้อท่ีเดิม 
  6) ลําไย มีเนื้อท่ีลดลง จาก 103,994 ไร ในป พ.ศ. 2555 เปน 103,246 ไร ในป พ.ศ. 2558 
ลดลง 748 ไร หรือรอยละ 0.72 ของเนื้อท่ีเดิม  
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  7) ไรหมุนเวียน มีเนื้อท่ีเพ่ิมข้ึนจาก 47,379 ไร ในป พ.ศ. 2555 เปน  49,323 ไร ในป พ.ศ. 
2558 เพ่ิมข้ึน 1,944 ไร หรือรอยละ 4.10 ของเนื้อท่ีเดิม  
  8)  พ้ืนท่ีเกษตรกรรมอ่ืน ๆ  มีเนื้อท่ีลดลง จาก 31,476 ไร ในป พ.ศ. 2555 เปน 25,212 ไร 
ในป พ.ศ. 2558 ลดลง 6,264 ไร หรือรอยละ 19.90 ของเนื้อท่ีเดิม 
 2.3 พ้ืนท่ีปาไม โดยภาพรวมพ้ืนท่ีปาไมของจังหวัดพะเยาเพ่ิมข้ึนจาก 2,089,321 ไร ในป พ.ศ. 2555 
เปน 2,090,616 ไร ในป พ.ศ. 2558 หรือมีเนื้อท่ีเพ่ิมข้ึน  1,295 ไร หรือรอยละ 0.06 ของเนื้อท่ีเดิม โดยเม่ือ
พิจารณาในรายละเอียดพบวา 
  1) พ้ืนท่ีปาสมบูรณ ลดลงจาก 2,036,460 ไร ในป พ.ศ. 2555 เปน 2,029,687 ไร  
ในป พ.ศ. 2558 พ้ืนท่ีปาไมสมบูรณลดลง 6,773 ไร หรือลดลงรอยละ 0.33 ของเนื้อท่ีเดิม  
  2) ปารอสภาพฟนฟู เพ่ิมข้ึนจาก 52,861 ไร ในป พ.ศ. 2555 เปน  60,929  ไร ในป  
พ.ศ. 2558 พ้ืนท่ีปารอสภาพฟนฟูเพ่ิมข้ึน 8,068 ไร หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 15.26 ของเนื้อท่ีเดิม 
 2.4  พ้ืนท่ีน้ํา มีเนื้อท่ีเพ่ิมข้ึน จาก 66,020 ไรในป พ.ศ. 2555 เปน  69,082 ไร ในป พ.ศ. 2558   
พ้ืนท่ีน้ําเพ่ิมข้ึน 3,062 ไร หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 4.64 ของเนื้อท่ีเดิม 
 2.5  พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด มีเนื้อท่ีเพ่ิมข้ึน จาก 60,207 ไรในป พ.ศ. 2555 เปน 64,685 ไร ในป  
พ.ศ. 2558 พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ดเพ่ิมข้ึน 4,478 ไร หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 7.48 ของเนื้อท่ีเดิม 

3. ขอเสนอแนะ 

 3.1 การสํารวจสภาพการใชท่ีดินโดยใชเทคโนโลยีการสํารวจระยะไกลจากการใชขอมูลภาพถายดาวเทียม
ทําใหการสํารวจทําไดอยางรวดเร็วและสะดวกยิ่งข้ึน โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีการคมนาคมยังไมสะดวกทําให
สามารถสํารวจไดครอบคลุมพ้ืนท่ีมากยิ่งข้ึนแตการใชขอมูลดาวเทียมยังมีขอจํากัดอยูบางในบางครั้งระยะ 
เวลาการถายภาพท่ีไดจะไมตรงกับฤดูกาลเพาะปลูกเนื่องมาจากขอจํากัดของระบบการถายภาพท่ีไมสามารถ
ถายภาพผานชั้นเมฆได จึงตองใชขอมูลภาพถายดาวเทียมที่ไมตรงกับฤดูเพาะปลูกทําใหการตีความโดยใช
ภาพถายดาวเทียมเพียงอยางเดียวจึงอาจทําใหเกิดความผิดพลาดไดดังนั้นจึงควรตรวจสอบความถูกตองโดย
การใชแผนท่ีการใชท่ีดินในอดีต ภาพถายออรโธสี การสํารวจภาคสนาม และการสอบถามขอมูลในพ้ืนท่ี 
จึงมีความจําเปนเพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตอง และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 3.2 ผลของการศึกษาสภาพการใชท่ีดิน และการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดินจังหวัดพะเยาระหวาง 
ป พ.ศ. 2555 และ ป พ.ศ. 2558 พบประเด็นท่ีเปนขอเสนอแนะเปนแนวทางปฏิบัติในการจัดการพัฒนาการ
ใหถูกตองเหมาะสมกับสมรรถนะของท่ีดินสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือนําไปสูการใชท่ีดินอยางยั่งยืนดังนี้ 
  1) ในปการผลิต 2555-2558 ผลผลิตพืชสําคัญของจังหวัดพะเยาลดลง เชน ขาวโพด 
เนื่องจากเกิดความแหงแลงกระจายท่ัวท้ังจังหวัด ทําใหพ้ืนท่ีปลูกขาวโพดลดลงอยางมาก บางสวนเกษตรกร
เปลี่ยนพ้ืนท่ีไปปลูกมันสําปะหลังแทน สวนพ้ืนท่ีปลูกยางพาราเพ่ิมข้ึนเพียงเล็กนอย เนื่องจากเกษตรกรตอง
ประสบกับราคายางตกต่ําตอเนื่องมาตลอด จึงลดแรงจูงใจในการเพ่ิมพ้ืนท่ีปลูก  
  2) พื้นที่ที่ปาสมบูรณในจังหวัดพะเยาลดลงเล็กนอยในระยะเวลา 3 ปเนื่องจากราคา
ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํามาตลอด จึงลดแรงจูงใจใหเกษตรกรบุกรุกแผวถางปาเพื่อปลูกพืช ในระยะ
ยาวเม่ือราคาผลผลิตพืชกลับมาสูงข้ึน จังหวัดพะเยาอาจจะประสบปญหาการบุกรุกทําลายปา ดังนั้นหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของจึงควรตองเตรียมมาตรการปองกันลวงหนา 



IX 
 

  3) พ้ืนท่ีปลูกยางพาราใหมในจังหวัดพะเยาสวนใหญเปนยางพันธุ RRIM 600 ถึงแมวาจะ
เปนพันธุยางที่ใหผลผลิตน้ํายางในปริมาณที่สูงแตเปนพันธุที่ออนแอตอโรคใบรวงที่เกิดจากเชื้อไฟทอป
โทราและโรคเสนดําดังนั้นการปลูกพืชในเชิงอุตสาหกรรมโดยไมคํานึงถึงความหลากหลายทางชีวภาพอาจจะ
สงผลกระทบตอผลผลิตและรายไดของเกษตรกรไดในกรณีท่ีเกิดโรคระบาด 
 3.3 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
  1) ควรพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร เพ่ือเพ่ิมมูลคาใหกับสินคา โดยเฉพาะ
สินคาท่ีมีศักยภาพในพ้ืนท่ี เชน ขาวหอมมะลิ ยางพารา ลําไย ลิ้นจี่ โดยเนนการพัฒนาแบบครบวงจร        
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมาตรฐานความปลอดภัย ลดตนทุนการผลิตแปรรูป/บรรจุภัณฑ การวิจัยศึกษา     
และการสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรและผูประกอบการ เพ่ือไปเชื่อมโยงกับตลาด 
  2) เสริมสรางความเขมแข็งตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสงเสริมการเกษตร 
ครบวงจร เกษตรผสมผสานแทนเกษตรเชิงเดี่ยว สงเสริมเกษตรปลอดภัยสูเกษตรอินทรีย การแปรรูป การตลาดการ
พัฒนาสถาบันเกษตรกร รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมเกษตรปลอดภัยและขยายพ้ืนท่ีใหมเพ่ือการผลิตสินคา
เกษตรสูตลาด 
  3) สงเสริมปจจัยการผลิต พัฒนาคุณภาพดิน การบริหารจัดการ น้ํา การเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทาน 
ปรับปรุงพันธุพืชพันธุสัตว และการคมนาคม สงเสริมผลิตภัณฑ ชุมชน (OTOP) โดยยกระดับ
มาตรฐานตามผลิตภัณฑชุมชน สงเสริมแหลงเงินทุนหมูบานสงเสริมโครงการอันเนื่องมากจาก
พระราชดําริสงเสริมการทองเท่ียวเพ่ือเพิ่มรายไดใหแกชุมชน 
  4) ดูแลและปองกัน ทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณท่ียังคงอยูในปจจุบันและการจัดการ
สิ ่งแวดล อมที ่ด ี ทั ้งด ิน  น้ําป า ไม  ให คงสภาพที ่ด ีต อ ไป รวมถึงส ง เสร ิมการบร ิหารการจ ัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติโดยการมีสวนรวมของชุมชนเชน การสงเสริมการปลูกปา การปราบปรามการบุกรุก
ทําลายปา การสรางฝาย ปลูกแฝก และการบริหารจัดการแหลงน้ําขนาดเล็ก 
 
 
 



บทท่ี 1 

บทนํา 

1.1 หลักการและเหตุผล 

 “กวานพะเยาแหลงชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจาตนหลวงบวงสรวงพอขุนงําเมือง งามลือเลื่องดอยบุษราคัม” 
จังหวัดพะเยา เปนจังหวัดชายแดนตั้งอยูทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย อยูระหวางละติจูดท่ี  
18 องศา 44 ลิปดา เหนือ ถึง 19 องศา 44 ลิปดา เหนือ และลองจิจูดท่ี 99 องศา 40 ลิปดา ตะวันออก  
ถึง 100 องศา 40 ลิปดา ตะวันออก อยูหางจากกรุงเทพมหานครคิดตามระยะทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 
(ถนนพหลโยธิน) ประมาณ 735 กิโลเมตร มีเนื้อท่ี 6,335.06 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,959,412 ไร จาก
แผนพัฒนาจังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2557 – 2560) กําหนดวิสัยทัศน “แหลงผลิตเกษตรปลอดภัย สังคมเขมแข็ง
พรอมสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” จังหวัดพะเยาจะเปนแหลงการผลิตโดยหลักการเกษตรท่ีเหมาะสม  
มีความปลอดภัย และผลผลิตทางการเกษตรท่ีกอใหเกิดรายไดท่ีสูงข้ึน ภายใตการเชื่อมโยงศักยภาพดาน
การคา การลงทุน การทองเท่ียว ความม่ันคงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม และสังคมท่ี
เขมแข็ง มีความพรอมในการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชน
ท่ีดินอยางตอเนื่องตลอดเวลา   ตามสภาวะการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม 
 จากการท่ี จังหวัดพะเยามีการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดินอยางตอเนื่องตลอดเวลา  จึงทําใหมีความ
จําเปนตองมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดินใหมีความเปนปจจุบัน กรมพัฒนาท่ีดินจึงนําเทคโนโลยี
ดานระบบภูมิสารสารสนเทศ มาใชเปนเครื่องมือในกระบวนการรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะหขอมูลแผนท่ีและ
ฐานขอมูล และการแสดงผล ไดอยางถูกตองรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ในการจัดทําแผนท่ีสภาพการใชท่ีดิน 
และวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดินจังหวัดพะเยา ระหวาง ป พ.ศ. 2555 และ ป พ.ศ. 2558 ซ่ึง
สามารถนําไปใชในการกําหนดยุทธศาสตร การกําหนดเขตเพาะปลูกท่ีเหมาะสม การประเมินผลผลิตของพืช
เศรษฐกิจท่ีสําคัญ การจัดการดินและน้ําใหเปนแหลงผลิตเกษตรปลอดภัย รวมถึงการจัดการดานโลจิสติกส 
(Logistics) เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืนของจังหวัดพะเยาตอไป 

1.2 วัตถุประสงค 

 1.2.1 เพ่ือสํารวจและจัดทําแผนท่ีสภาพการใชท่ีดินมาตราสวน 1:25,000 จังหวัดพะเยา ป พ.ศ. 2558 
 1.2.2 เพ่ือวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดินจังหวัดพะเยาระหวาง ป พ.ศ. 2555 และ ป พ.ศ. 2558 

1.3 ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินงาน 

 โครงการการจัดทําแผนท่ีสภาพการใชท่ีดินโดยใชภาพถายทางอากาศออรโธสีและขอมูลดาวเทียมสํารวจ
ทรัพยากรปพ.ศ. 2558 จังหวัดพะเยาเปนการจําแนกสภาพการใชท่ีดินและติดตามสถานการณ การเปลี่ยนแปลง 
การใชท่ีดินของจังหวัดพะเยาเนื้อท่ี 3,959,412 ไรโดยมีระยะการดําเนินงานตามสัญญาท่ีพด.17/2558 ลงวันท่ี  
8 มิถุนายน พ.ศ. 2558 นับตั้งแตวันท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ถึงวันท่ี 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 รวม 150 วัน
โดยใชสถานท่ีดําเนินงานดังนี้ 

1.3.1 สาขาวิชาพัฒนาสังคมคณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตรและอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมหาวิทยาลัยพะเยา 

1.3.2 พ้ืนท่ีสํารวจจําแนกสภาพการใชท่ีดินและตรวจสอบขอมูลภาคสนามจังหวัดพะเยา 
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1.4 อุปกรณและวิธีการดําเนินงาน 

 1.4.1 อุปกรณและขอมูล 
  1) เครื่องคอมพิวเตอรบุคคลพรอมอุปกรณเครื่องพวงคอมพิวเตอร 
  2) โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตรเพ่ือใชในการรวบรวมจัดเก็บวิเคราะหเปรียบเทียบการ
เปลี่ยนแปลงขอมูลแสดงผลในรูปแบบแผนท่ีและตารางขอมูล 
  3) เครื่องอานพิกัดทางภูมิศาสตรจากดาวเทียม (Global Positioning System : GPS) 
  4) รถยนตเพ่ือใชในการตรวจสอบความถูกตองทางภาคสนาม 
  5) กลองถายรูปเพ่ือใชบันทึกขอมูลภาคสนาม 
  6) แบบสอบถามประกอบการตรวจสอบความถูกตองขอมูลภาคสนาม 
  7) ขอมูลเชิงเลขจากภาพถายทางอากาศออรโธสีจากกรมพัฒนาท่ีดิน 
  8) แผนท่ีเชิงเลขขอบเขตจังหวัดพะเยาจากกรมการปกครอง 
  9) แผนท่ีการใชท่ีดินเชิงเลขจังหวัดพะเยา ป พ.ศ. 2555 จากกรมพัฒนาท่ีดิน 
  10) ขอมูลดาวเทียมสํารวจทรัพยากรไทยโชตหรือขอมูลดาวเทียมสํารวจทรัพยากรอื่นๆ  
ท่ีครอบคลุมจังหวัดพะเยาจากกรมพัฒนาท่ีดิน 
  11) อุปกรณและขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

 1.4.2 วิธีการดําเนินงาน 
  โครงการการจัดทําแผนท่ีสภาพการใชท่ีดินโดยใชภาพถายทางอากาศออรโธสีและขอมูลดาวเทียม
สํารวจทรัพยากรจังหวัดพะเยา ป พ.ศ. 2558 เปนการจําแนกสภาพการใชที่ดินปจจุบันในรูปแบบ
เชิงเลขโดยใชภาพถายทางอากาศออรโธสีเปนขอมูลฐานท่ีมีระบบพิกัดทางภูมิศาสตรเรียบรอยแลวขอมูล
สภาพการใชท่ีดินจังหวัดพะเยา ป พ.ศ. 2555 แผนท่ีขอบเขตจังหวัดและขอมูลอ่ืนๆในรูปแบบเชิงเลข (.shp) 
และขอมูลจากดาวเทียมสํารวจทรัพยากรรูปแบบเชิงเลข Geo-tif ป พ.ศ. 2558 หรือขอมูลที่เปนปจจุบัน
โดยทางกรมพัฒนาท่ีดินจัดใหและดําเนินการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดินพรอมท้ังดําเนินการ
สํารวจตรวจสอบขอมูลภาคสนาม และตรวจสอบความถูกตองของขอมูลท่ีไดจําแนกเพ่ือจัดทําแผนท่ีสภาพการ
ใชท่ีดินปจจุบัน มาตราสวน 1:25,000 และแผนท่ีการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดินโดยมีรายละเอียดข้ันตอนดังนี้  
(ภาพท่ี 1) 

1) รวบรวมและจัดเตรียมขอมูลจังหวัดพะเยา ประกอบดวยขอมูล 
   -  สภาพการใชท่ีดิน ป พ.ศ. 2555 จากกรมพัฒนาท่ีดิน   
   -  แผนท่ีการใชท่ีดินรายพืชเศรษฐกิจ ป พ.ศ. 2557 จากกรมพัฒนาท่ีดิน 
   -  แผนท่ีขอบเขตการปกครองระดับตําบลอําเภอจังหวัด ป พ.ศ. 2555 จากกรมการ
ปกครอง 
   -  ขอมูลภาพถายทางอากาศออรโธสีและขอมูลจากดาวเทียมสํารวจทรัพยากร ดาวเทียม
ไทยโชตและดาวเทียมแลนดแซต 
  2) จัดเตรียมอุปกรณคอมพิวเตอรและชุดโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ในการจําแนก
สภาพการใชท่ีดินเครื่องอานคาตําแหนงพิกัดจากดาวเทียม (GPS) 
 3) จัดเตรียมแบบสอบถามเพ่ือการสํารวจตรวจสอบภาคสนามพรอมท้ังจัดเตรียมอัตรากําลัง
ของเจาหนาท่ีในการดําเนินงานและจัดทํารายงานข้ันตนเม่ือไดรับการอนุมัติโครงการ (ภาคผนวก ก.) 
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  4) ปรับแกไขขอมูลภาพดาวเทียมสํารวจทรัพยากร ใหมีระบบพิกัดตามระบบพิกัดของรูปถาย
ทางอากาศออรโธสีโดยใชวิธี Ortho rectification image ระบบพิกัด WGS 1984 UTM Zone 47 
(กรณีท่ีใชขอมูลภาพดาวเทียมท่ีไมมีคาใชจายจากแหลงอื่นๆนอกเหนือจากที่กรมพัฒนาที่ดินจัดใหที่ยังไมได
มีการปรับแกขอมูล) 
 5) ทําการนําเขาขอมูลเพื่อจําแนกสภาพการใชที่ดินปจจุบันจากภาพสีผสมขอมูลดาวเทียม
สํารวจทรัพยากรตามประเภทการใชประโยชนท่ีดินในแตละประเภทตามท่ีกรมพัฒนาท่ีดินกําหนดไว  
(ภาคผนวก ข.) โดยใชวิธีการแปลดวยสายตาในรูปแบบเชิงเลขและใชขอมูลอ่ืนๆเชน ขอมูลสภาพการใชท่ีดิน
แผนที่การใชที่ดินรายพืชเศรษฐกิจแผนที่ขอบเขตการปกครองและขอมูลอื่นๆที่อยูในรูปแบบเชิงเลขมา
ประกอบในการแปลดวยสายตาตามหลักของการใชเทคโนโลยีการสํารวจระยะไกลซึ่งพิจารณาจากขอมูลท่ี
ปรากฏเชนสี (Color Tone) ตําแหนง (Location) และรูปแบบ (Pattern) ตางๆการแปลภาพเพ่ือจําแนกวัตถุ
ไดดีและถูกตองข้ึนอยูกับองคประกอบตางๆอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางพรอมๆ กัน ตามความยาก
งายหรืออาจใชเปนองคประกอบในการแปลภาพพ้ืนท่ีหนึ่งหรือลักษณะหนึ่ง สวนอีกบริเวณหนึ่งของพ้ืนท่ี
เดียวกันอาจจะใชองคประกอบอีกอยางหนึ่งก็ไดดังนี้ 
   -  ความเขมของสีและประเภทสี (tone/color) ระดับความแตกตางของความเขมของสี
หนึ่งๆข้ึนอยูกับชนิดของวัตถุตลอดจนการเรียงตัวของวัตถุเชนปาไมทึบมีคลอโรฟลลมากปรากฏสีเขมปาโปรง 
มีสีจางน้ําลึกปรากฏสีดําหรือเขม น้ําตื้นหรือขุนมีสีจาง 
   -  ขนาด (Size) ขนาดของวัตถุท่ีปรากฏในภาพ ซ่ึงสัมพันธกับมาตราสวนของภาพท่ี
ปรากฏในรูปของความยาวกวางหรือพื้นที่เชนความแตกตางระหวางแมน้ําและคลองพื้นที่ปาไมธรรมชาติ 
และสวนปา 
   -  รูปราง (Shape) รูปรางของวัตถุท่ีเปนเฉพาะตัวอาจมีรูปรางสมํ่าเสมอหรือรูปรางไม
สมํ่าเสมอ เชน สนามบิน พ้ืนท่ีนาขาว ถนน แมน้ํา คลองชลประทาน และเข่ือนกักเก็บน้ํา 
   - เนื้อภาพ (Texture) หรือความหยาบละเอียดของผิววัตถุเปนผลมาจากความ
สมํ่าเสมอของวัตถุท่ีรวมกันอยู เชน สวนยางพารามีเนื้อภาพละเอียดเนื่องจากมีขนาดความสูงใกลเคียงกันซ่ึง
แตกตางจากพืชไร และสวนผสม 
 -   รูปแบบ (Pattern) ลักษณะการจัดเรียงตัวของวัตถุปรากฏเดนชัดระหวางความ
แตกตางตามธรรมชาติ และสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึน เชน แมน้ําคลองกับคลองชลประทานบอสระน้ํา และเข่ือน 
เปนตน 
 -  ความสูงและเงา (Height and Shadow) เงาของวัตถุมีความสําคัญในการ
พิจารณาความสูงและมุมของดวงอาทิตยเชนเงาบริเวณเขาหรือหนาผาเงาของเมฆ 
   -  พ้ืนท่ี (Site) หรือตําแหนงของวัตถุท่ีพบตามธรรมชาติ เชน พ้ืนท่ีชายเลน  
พบบริเวณชายฝงทะเลน้ําทวมถึง สนามบินอยูใกลแหลงชุมชน 
   -  ความเก่ียวพัน (Association) วัตถุบางอยางมีความเก่ียวพันกับสิ่งแวดลอมอ่ืน ๆ  
เชนบริเวณท่ีมีตนไมเปนกลุม ๆ มักเปนท่ีตั้งของหมูบานไรเลื่อนลอยอยูในพ้ืนท่ีปาไมบนเขา ในการแปลตีความ
ภาพถายบางครั้งการตัดสินใจแยกแยะวัตถุทําไดยากเนื่องจากมีความคลายคลึงกัน ดังนั้นสิ่งแวดลอมท่ีอยู 
รอบ ๆ ภาพหรือวัตถุท่ีเราตองการจะพิจารณานั้นอาจเปนตัวชวยในการแปลความหมายได 
  6) สํารวจขอมูลภาคสนามเพ่ือใชเปนฐานขอมูลในการปรับปรุงแผนท่ีสภาพการใชท่ีดิน 
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  7) ปรับปรุงแผนท่ีสภาพการใช ท่ีดินใหสอดคลองกับขอมูลจากดาวเทียมและขอมูล
ภาคสนามปจจุบัน 
  8) เก็บจุดตรวจสอบความถูกตองของขอมูลสภาพการใชท่ีดินภาคสนามโดยกําหนด
เปาหมายพ้ืนท่ีมีความถูกตองใหครอบคลุมตามท่ีไดจําแนกขอมูลไวจํานวนไมต่ํากวา 250 จุดใหกระจายตัว 
ท่ัวท้ังจังหวัดและประเมินความถูกตองของแผนท่ี (accuracy assessment) โดยมีความถูกตองไมต่ํากวา 
รอยละ 80  ตามขอกําหนดของ Fundamental Geographic Data Set (FGDS) 
  9) วิเคราะหเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดินจังหวัดพะเยา ระหวาง ป พ.ศ. 2555-2558 
  10) จัดทํารายงานและรายละเอียดเนื้อท่ีของแตละประเภทในแตละงวดในรูปแบบเอกสาร
และขอมูลแผนท่ีในรูปแบบเชิงเลข (.shp) และขอมูลอ่ืนๆท่ีเก่ียวของท่ีบันทึกในแบบ DVD หรือ CD จํานวน 5 
ชุด และรายงานฉบับสมบูรณในรูปของเอกสารพิมพสีจํานวน 50 เลม 
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 1.4.3 แผนการดําเนินงาน 

  เริ่มดําเนินงานตั้งแตเริ่มทําสัญญาวันท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558 จนสิ้นสุดโครงการในวันที่  
5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 รวมเวลาท้ังสิ้น 150 วันมีรายละเอียดดังนี้ 

ลําดับ 
รายละเอียดการดําเนินงาน 

พ.ศ. 2558 (เดือนท่ีปฏิบัติงาน) 

ท่ี มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. วัน 

1 จัดเตรียมขอมูล อุปกรณ แบบสอบถาม             30 

  ในการสํารวจ อัตรากําลังเจาหนาที่ และ               

   Inception Report                

2 จําแนกสภาพการใชที่ดนิโดยใชภาพถาย             90 

  ทางอากาศออรโธสี ขอมูลจากดาวเทียม               

  ไทยโชต หรือขอมูลจากดาวเทียมอ่ืนๆ ที่มี               

  รายละเอียดใกลเคียงกัน ขอมูลภาคสนาม               

  และขอมูลอ่ืนๆ และปรับปรุงแผนที ่               

  สภาพการใชที่ดนิเชิงเลขตามมาตรฐานที่กรม               

  พัฒนาที่ดินกําหนด ในรูปแบบเชิงเลข (.shp)                

3 สํารวจขอมูลรายละเอียด ตําแหนง และ             70 

  ประเภทการใชที่ดินที่เปนปจจบุนั               

  ในภาคสนามโดยใชเคร่ืองมืออานพิกัดจาก               

  ดาวเทียม GPS และตรวจสอบความถูกตอง               

  ของขอมูลสภาพการใชที่ดินภาคสนาม               

4 ปรับปรุงแผนที่ใหสอดคลองกับขอมูล             90 

  ภาคสนาม และประเมินความถูกตอง               

  ของแผนที่ พรอมทั้งเปรียบเทียบและวิเคราะห               

  การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดนิจากแผนที ่               

  สภาพการใชที่ดนิตามขอกําหนด               

  ของกรมพัฒนาที่ดนิ               

5 จัดทํารายงานความกาวหนา สงมอบงาน งวด1      งวด2   งวด3 150 

  และรายงานฉบับสมบูรณ               

หมายเหตุ การสงมอบงาน 
 งวด 1 สงมอบ Inception Report ภายใน 2 สัปดาห 
 งวด 2 สงมอบ Interim Report สิ้นเดือนท่ี 3 
 งวด 3 สงมอบ Final Report ท่ีผานการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจรับเรียบรอยแลว 
เม่ือครบกําหนด 150 วัน 
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1.5 ผูดําเนินงาน 

 1.5.1 ท่ีปรึกษา 

  1) อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานท่ีปรึกษา 
  2) รองอธิการบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพ ท่ีปรึกษา 
  3) คณบดีคณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร ท่ีปรึกษา 

 1.5.2 ผูรับผิดชอบ 

  1) ผูชวยศาสตราจารยดร.วิชาญ อมรากุล หัวหนาคณะทํางาน 
  2) นายพิพัฒน ธนากิจ คณะทํางาน 
  3) นางสาวไพรินทร ขัตธิพงษ คณะทํางาน 
  4) นายวิภพ แพงวังทอง คณะทํางาน 
  5) นางสาวบุษยามาส กอกนอย คณะทํางาน 
  6) วาท่ีรอยตรีหญิงกัญณภัทร วศะวัน คณะทํางานและเลขานุการ 
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ภาพท่ี 1 ข้ันตอนการดําเนินงานในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

รวบรวมขอมูล 

 

ภาพถายออรโธสี
เชิงเลข 

 

ขอมูลดาวเทียมท่ีปรับแก 
ใหความถูกตองทางเรขาคณิต 

 

ขอมูลดาวเทียม 
ไทยโชต 

 

 

ตรึงพิกัดขอมูลดาวเทียม 

จัดทํารายงาน 

 

แผนท่ีการเปล่ียนแปลงการ 
ใชท่ีดินระหวางป พ.ศ. 2555-2558 
 
 

 

ตรวจสอบความถูกตอง 
ภาคสนาม 

 

แผนท่ีสภาพการ 
ใชท่ีดินป พ.ศ. 2555 

แผนท่ีสภาพการ 
ใชท่ีดินป พ.ศ. 2558 

วิเคราะหสภาพการใชท่ีดินป พ.ศ. 2558 
 

วิเคราะหการเปล่ียนแปลงการใชท่ีดิน 
 



บทท่ี 2 

ขอมูลทั่วไป 

2.1 ท่ีตั้งและอาณาเขต 

  จังหวัดพะเยามีเนื้อท่ีประมาณ 6,335.06 ตารางกิโลเมตรหรือ 3,959,412 ไรเปนจังหวัด
ชายแดนตั้งอยูทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย อยูระหวางเสนรุงท่ี 18 องศา 44 ลิปดาเหนือ ถึง 19 องศา
44 ลิปดาเหนือ และเสนแวงท่ี 99 องศา 40 ลิปดาตะวันออก ถึง 100 องศา 40 ลิปดาตะวันออกมีอาณาเขต
ติดตอกับจังหวัดใกลเคียงดังนี้ (ภาพท่ี 2) 

 ทิศเหนือ  -  ติดตอกับอําเภอพาน อําเภอปาแดด อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 
 ทิศใต   -  ติดตอกับอําเภองาว จังหวัดลําปาง และอําเภอสอง จังหวัดแพร 
 ทิศตะวันออก  -  ติดตอกับแขวงไชยะบุรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
       และอําเภอทาวังผา อําเภอบานหลวง อําเภอสองแคว จังหวัดนาน 
 ทิศตะวันตก  -  ติดตอกับอําเภองาว อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 
  โครงสรางการบริหารราชการของจังหวัดพะเยา 
    แบงเขตการปกครองออกเปน 9 อําเภอ 68 ตําบล 
   เขตการปกครอง แบงออกเปน 9 อําเภอไดแก 
   1. อําเภอเมืองพะเยา มี 15  ตําบล 
   2. อําเภอจุน มี   7    ตําบล 
   3. อําเภอเชียงคํา มี  10   ตําบล 
   4. อําเภอเชียงมวน มี   3    ตําบล 
   5. อําเภอดอกคําใต มี  12   ตําบล 
   6. อําเภอปง มี   7    ตําบล 
   7. อําเภอแมใจ มี  6   ตําบล 
   8. อําเภอภูซาง มี   5  ตําบล 
   9. อําเภอภูกามยาว มี   3   ตําบล 

   หนวยงานบริหารราชการสวนทองถ่ิน จํานวน 72 แหง ประกอบดวย 
   1. องคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน  1 แหง 
   2. เทศบาลเมือง   จํานวน  2 แหง 
   3. เทศบาลตําบล   จํานวน  33 แหง 
   4. องคการบริหารสวนตําบล จํานวน  36 แหง 
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ภาพที่ 2 ขอบเขตการปกครอง จังหวัดพะเยา 
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2.2 สภาพภูมิประเทศ 

  ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปลอมรอบดวยเทือกเขา ท้ังดานตะวันออก ดานตะวันตก ดานใต 
และตอนกลางของจังหวัด เทือกเขาเหลานี้จะทอดตัวเปนแนวยาวจากเหนือลงใต มีท่ีราบเหมาะแกการเพาะปลูก
อยูสองขางเทือกเขาและระหวางลําน้ํา มีเนื้อท่ีภูเขาสูงและสูงมากท่ีสุด ประมาณรอยละ 47 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
มีพ้ืนท่ีเนินเขาผสมท่ีราบ ประมาณรอยละ 35 และมีท่ีราบลุมนอยท่ีสุด ประมาณรอยละ 18 เทานั้น  
  ระดับความสูงของพ้ืนท่ีจังหวัดพะเยา มีความสูงระหวาง 300 - 1,550 เมตร จากระดับทะเล
ปานกลาง โดยมีเทือกเขาสูงอยูทางทิศตะวันตก ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศตะวันออกเฉียงใต บริเวณ
อําเภอเชียงคํา อําเภอปง อําเภอเชียงมวน ทิศตะวันตกของอําเภอเมืองพะเยา และอําเภอแมใจ เทือกเขา
เหลานี้ทอดตัวในแนวเหนือ - ใต ขนานไปกับท่ีสูงตอนกลางท่ีคอย ๆ เทลาดลงสูท่ีราบบริเวณอําเภอจุน    
อําเภอแมใจ อําเภอดอกคําใต และอําเภอเมืองพะเยา โดยมีเสนชั้นระดับความสูงไลระดับ ตั้งแต 300 - 500 
เมตร เหนือระดับทะเลปานกลางสําหรับบริเวณท่ีราบลุมและท่ีลุม ระดับตั้งแต 500 - 1,000 เมตรเหนือระดับ
ทะเลปานกลางสําหรับท่ีลาดเชิงเขา และระดับตั้งแต 1,000 - 1,550 เมตรเหนือระดับทะเลปานกลางสําหรับ        
ท่ีราบสูงและภูเขา 
  ในพ้ืนท่ีของจังหวัดพะเยา มีบริเวณท่ีราบสูงเปนพ้ืนท่ีท่ีสําคัญ ไดแก บริเวณท่ีราบสูงตอนกลาง
ของจังหวัดพะเยา ในเขตอําเภอดอกคําใต อําเภอจุน อําเภอปง ท่ีประกอบไปดวยเทือกเขาหลายเทือกเขา
อันเปนแหลงกําเนิดของตนน้ําลําธารหลายสาย เทือกเขาที่สําคัญ ไดแก ดอยภูลังกา ซึ่งมีระดับความสูง 
1,098 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง และดอยสันปนน้ําในเขตอําเภอปง ซ่ึงเปนแหลงตนน้ําของแมน้ํายม 
  นอกจากนี้ หากแบงภูมิประเทศตามลักษณะของลุมน้ําจะพบไดวา จังหวัดพะเยา มีพื้นที่อยู
ทั้งในเขตลุมน้ําโขง และลุมน้ําเจาพระยา สวนท่ีอยูในลุมน้ําโขง คือ พ้ืนท่ีอําเภอแมใจ อําเภอเมืองพะเยา     
อําเภอดอกคําใต อําเภอจุน อําเภอปง (บางสวน) และอําเภอเชียงคํา สวนท่ีอยูในเขตลุมแมน้ําเจาพระยา     
คือ อําเภอปง (บางสวน) และอําเภอเชียงมวนซ่ึงเปนแหลงตนน้ําของแมน้ํายม 
       เทือกเขาที่สําคัญของจังหวัดพะเยา ไดแก เทือกเขาดอยภูลังกา ดอยสันปนน้ํา ดอยแมสุก 
ดอยขุนแมฝาด ดอยขุนแมต๋ํา และดอยขุนแมตอม แมน้ําสําคัญท่ีไหลผานจังหวัดพะเยามี 3 สาย คือ แมน้ําอิง 
แมน้ําลาว และแมน้ํายม(กรมพัฒนาท่ีดิน, 2549) 

2.3 สภาพภูมิอากาศ 

  จากลักษณะอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพะเยา เฉลี่ยรายเดือน ในคาบ 30 ป พ.ศ. 2528-2557 พบวา 
จังหวัดพะเยา มีปริมาณน้ําฝน 1,168.7 มิลลิเมตรตอป มีจํานวนวันท่ีฝนตก 116 วันตอป เดือนท่ีฝนตกมาก
ท่ีสุด คือ เดือนกันยายน มีปริมาณ 211.8 มิลลิเมตร เดือนที่ฝนตกนอยที่สุด คือ เดือนมกราคม มีปริมาณ 
7.1 มิลลิเมตร อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดท้ังป 25.2 องศาเซลเซียส เดือนเมษายน เปนเดือนที่มีอากาศรอนที่สุด 
35.8องศาเซลเซียส และเดือนมกราคม จะมีอากาศหนาวเย็นท่ีสุด 14.0 องศาเซลเซียส โดยมีความชื้นสัมพัทธ
เฉลี่ยรอยละ 76 (รายละเอียดดังตารางท่ี 1 และภาพท่ี 3) จากลักษณะดังกลาว แบงฤดูกาลได 3 ฤดู ดังนี้ 

  ฤดูรอน อยูในระหวางเดือนมีนาคม-พฤษภาคม อากาศรอนจัดในชวงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 
จากขอมูลอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพะเยา เฉลี่ยรายเดือน 30 ป อุณหภูมิสูงสุด 35.8 องศาเซลเซียส ในเดือนเมษายน 

  ฤดูฝน  อยูในระหวางเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ฝนตกชุกหนาแนนในชวงเดือนสิงหาคม-กันยายน 
ปริมาณน้ําฝนสูงสุด 211.8 มิลลิเมตร ในเดือนกันยายน และจํานวนวันฝนตกสงูสุด 20 วัน ในเดือนสิงหาคม 
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  ฤดูหนาว อยูในระหวางเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม อากาศหนาวจัดในชวงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ 
อุณหภูมิต่ําสุด 14 องศาเซลเซียส ในเดือนมกราคม 

ตารางท่ี 1 ลักษณะอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพะเยาเฉลี่ยรายเดือนในคาบ 30 ป พ.ศ. 2528-2557 

เดือน 
อุณหภูมิ (ºC) ความชื้นสัมพัทธเฉลี่ย ฝน 

สูงสุด ต่ําสุด เฉลี่ย (รอยละ) 
ปริมาณ 
(มม.) 

วันฝนตก 
(วัน) 

มกราคม 29.5 14.0 20.6 75 7.1 1 

กุมภาพันธ 32,2 15.6 22.9 66 8.8 2 

มีนาคม 34.8 19.5 26.4 59 33.5 4 

เมษายน 35.8 22.9 28.6 62 85.1 7 

พฤษภาคม 33.6 23.6 27.8 75 181 16 

มิถุนายน 32.6 24.0 27.6 78 105.3 15 

กรกฎาคม 31.7 23.7 27.0 80 145.4 18 

สิงหาคม 31.4 23.5 26.7 83 211.2 20 

กันยายน 31.4 23.0 26.4 84 211.8 17 

ตุลาคม 30.8 21.6 25.3 84 125.3 11 

พฤศจิกายน 29.5 28.2 22.9 81 41.3 4 

ธันวาคม 27.9 14.3 20.1 79 12.9 1 

รวม/เฉลี่ย 31.8 20.3 25.2 76 1,168.7 116 

 
ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวิทยา (2558) 
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ภาพท่ี 3 แผนภูมิลักษณะอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพะเยาเฉลี่ยรายเดือนในคาบ 30 ป พ.ศ. 2528-2557 

2.4 ทรัพยากรธรรมชาติ 

 2.4.1 ทรัพยากรดิน 

  จากขอมูลแผนท่ีกลุมชุดดินจงัหวัดพะเยา ขนาดมาตราสวน 1:25,000 (กรมพัฒนาท่ีดิน, 2549) 
พบวาทรัพยากรดินจังหวัดพะเยา มีท้ังหมด 18 กลุมชุดดิน มีเนื้อท่ี 3,782,094 ไร หรือรอยละ 95.52 ของเนื้อท่ี
จังหวัด และเปนพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 3 ประเภท ไดแก พ้ืนท่ีดาดหิน พ้ืนท่ีชุมชน และพ้ืนท่ีแหลงน้ํา มีเนื้อท่ี 
177,318 ไร หรือรอยละ 4.48 ของเนื้อท่ีจังหวัด (ตารางท่ี 2 และภาพท่ี 4) มีรายละเอียดดังตอไปนี้  

  1) กลุมชุดดินท่ี 5 

   กลุมชุดดินท่ีเปนดินเหนียวลึกมากสีเทาท่ีเกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ําพบ
ในบริเวณท่ีราบตะกอนน้ําพามีสภาพพ้ืนท่ีเปนพ้ืนท่ีราบลุมหรือราบเรียบมีน้ําแชขังในชวงฤดูฝนการระบายน้ํา
เลวความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลางบางพ้ืนท่ีพบในพ้ืนท่ีลุมต่ํามีน้ําไหลบาทวมขังสูงในฤดูฝน หรือ
พบเม็ดปูนมากภายในความลึก 100 เซนติเมตร จากผิวดินมีเนื้อดินชั้นบนเปนดินรวนปนเหนียวลึกมากสีเทา
แก มีจุดประสีเหลืองหรือสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกรดเล็กนอยมีคาความเปนกรดเปน
ดางประมาณ 6.0-6.5 มีเนื้อดินชั้นลางเปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแปงสีน้ําตาลปนเทาหรือสีเทามี
จุดประสีน้ําตาลสีเหลืองหรือสีแดงปฏิกิริยาเปนกรดเล็กนอยถึงเปนดางปานกลางมีคาความเปนกรดเปนดาง
ประมาณ 6.5-8.0 มักพบกอนสารเคมีสะสมพวกเหล็กและแมงกานีสหรือเม็ดปูนปะปนอยูในดินชั้นลางมีเนื้อท่ี
231,533 ไรหรือรอยละ 5.85 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
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  2) กลุมชุดดินท่ี 6 

   กลุมชุดดินท่ีเปนดินเหนียวลึกมากสีเทาท่ีเกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ําพบ
ในบริเวณพ้ืนท่ีราบตะกอนน้ําพามีสภาพพ้ืนท่ีเปนท่ีลุมราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบมีน้ําแชขังในชวง 
ฤดูฝนการระบายน้ําเลวหรือคอนขางเลวความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ําบางพ้ืนท่ีพบในพ้ืนท่ีลุมต่ํามีน้ํา
ไหลบาทวมขังสูงในฤดูฝนพบในพ้ืนท่ีดอนคอนขางดอนทําใหเสี่ยงตอการขาดแคลนน้ํามีเนื้อดินชั้นบนเปนดิน
รวน ปนเหนียวสีเทาแกหรือสีน้ําตาลมีจุดประสีเหลืองหรือสีน้ําตาลปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดปาน
กลางมีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.0-6.0 มีเนื้อดินชั้นลางเปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแปงสี
น้ําตาลปนเทาหรือสีเทามีจุดประสีน้ําตาลสีเหลืองหรือสีแดงปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัดมีคา
ความเปนกรดเปนดางประมาณ 4.5-5.5 บางพ้ืนท่ีมีศิลาแลงออน หรือกอนสารเคมีสะสมพวกเหล็กแมงกานีส
ปะปนอยูในดินชั้นลาง มีเนื้อท่ี 16,125 ไรหรือรอยละ 0.41 ของเนื้อท่ีจังหวัด 

  3) กลุมชุดดินท่ี 7 

   กลุมชุดดินท่ีเปนดินเหนียวหรือดินเหนียวจัดลึกมากสีเทา ที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดิน
พวกตะกอนลําน้ําพบในบริเวณท่ีราบตะกอนน้ําพามีสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบมีน้ําแชขัง
ในชวงฤดูฝนการระบายน้ําคอนขางเลวความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลางอาจพบเม็ดปูนหรือมีเนื้อดิน
เหนียวลดลงในดินลางบางพ้ืนท่ีพบในพ้ืนท่ีคอนขางดอนทําใหเสี่ยงตอการขาดแคลนน้ําหรือไดรับผลกระทบ
จากความเค็มของดินในพื้นที่ใกลเคียง มีเนื้อดินชั้นบนเปนดินรวนปนเหนียวสีเทาแกมีจุดประ สีเหลือง
หรือสีน้ําตาลปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลางมีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 6.0-7.0   มีเนื้อ
ดินชั้นลางเปนดินเหนียวสีน้ําตาลปนเทาหรือสีเทามีจุดประสีน้ําตาลสีเหลืองหรือสีแดงปฏิกิริยาดินเปนกรด
เล็กนอยถึงเปนดางปานกลางมีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 6.5-8.0 มีเนื้อท่ี 327,392 ไร  หรือรอยละ 
8.27 ของเนื้อท่ีจังหวัด 

  4) กลุมชุดดินท่ี 15 

   กลุมชุดดินท่ีเปนดินทรายแปงลึกมากสีเทา ท่ีเกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา
พบบริเวณท่ีราบลุมตะกอนน้ําพามีสภาพพ้ืนท่ีเปนท่ีราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบมีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน
การระบายน้ําคอนขางเลวหรือเลวปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนดางเล็กนอยมีคาความเปนกรดเปน
ดางประมาณ 6.0-7.5 ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ําถึงปานกลางบางพ้ืนท่ีพบในพ้ืนท่ีลุมต่ํามีน้ําไหลบาทวม
ขังสูงในฤดูฝนพบในพื้นที่คอนขางดอน ทําใหเสี่ยงตอการขาดแคลนน้ํามีเนื้อดินชั้นบนเปนดินรวนปน
ทรายแปงสีน้ําตาลปนเทามีจุดประสีเหลืองหรือสีน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดปานกลางมีคาความ
เปนกรดเปนดางประมาณ 5.5-6.0 มีเนื้อดินชั้นลางเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปงหรือดินรวน    ปนทราย
แปงสีน้ําตาลหรือสีเทาปนชมพูมีจุดประสีเหลืองหรือสีน้ําตาลปนเหลืองมักพบกอนสารเคมีสะสม พวกเหล็ก
และแมงกานีสในดินชั้นลางปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนดางเล็กนอยมีคาความเปนกรด  เปนดาง
ประมาณ 6.0-7.5 มีเนื้อท่ี 202,307 ไรหรือรอยละ 5.11 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
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  5) กลุมชุดดินท่ี 18 

   เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่หรือถูกเคลื่อนยายมาในระยะทาง 
ไมไกลนักของหินเนื้อหยาบ หรือจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ําในบริเวณท่ีราบเรียบ หรือคอนขาง 
ราบเรียบมีน้ําแชขังในชวงฤดูฝนเปนกลุมดินลึกที่มีการระบายน้ําสวนใหญคอนขางเลวเนื้อดินบนเปนพวก
ดินรวนปนทรายหรือดินรวนดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทรายหรือดินรวนเหนียวมีสีน้ําตาลออนถึงสีเทา
พบจุดประพวกสีน้ําตาลสีเหลืองหรือสีแดงปะปนบางแหงอาจพบศิลาแลงออนหรือกอนสารเคมีสะสม  พวก
เหล็กและแมงกานีสในดินชั้นลางดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติคอนขางต่ําดินชั้นบนมักมีปฏิกิริยาเปน
กรดจัดมากถึงกรดปานกลางคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.0-6.0 สวนดินชั้นลางจะเปนกรดนอยกวา  มีคา
ความเปนกรดเปนดางประมาณ 6.0-7.5 มีเนื้อท่ี 31,178 ไรหรือรอยละ 0.79 ของเนื้อท่ีจังหวัด 

 6) กลุมชุดดินท่ี 28 

 เปนกลุมชุดดินท่ีเกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา บริเวณใกลมีสภาพพ้ืนท่ี
คอนขางราบเรียบ การระบายน้ําดีปานกลางถึงดี เปนดินเหนียวจัดลึกมากท่ีมีหนาดินสีดําหนามีรอยแตกระแหง 
กวางและลึกหรือมีรอยถูไถล มีเนื้อดินบนเปนดินเหนียว สีดําหนา มีเนื้อดินลางเปนดินเหนียวสีเทาเขมหรือสี
น้ําตาล ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลางถึงสูง ปฏิกิริยาของดินสวนใหญเปนกลางถึงเปนดางจัด มีคา
ความเปนกรดเปนดางประมาณ 7.0-8.5 อาจจะพบประสีเล็กนอยหรือชั้นปูนมารล หรือเม็ดปูนลึกมากกวา 100 
เซนติเมตร จากผิวดิน กลุมชุดดินท่ี 28 ในจังหวัดพะเยา พบเฉพาะบนท่ีสูง มีความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต มีเนื้อ
ท่ี 8,110 ไร หรือรอยละ 0.20 ของเนื้อท่ีจังหวัด 

  7) กลุมชุดดินท่ี 29 

   เปนกลุมชุดดินท่ีเกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับท่ี หรือถูกเคลื่อนยายมาในระยะทาง
ไมไกลนักของหินเนื้อละเอียดหรือจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ําในบริเวณพ้ืนท่ีดอนท่ีเปนลูกคลื่น
จนถึงเนินเขาเปนกลุมดินลึกมากท่ีมีการระบายน้ําดีเนื้อดินเปนดินเหนียวสีดินเปนสีน้ําตาลสีเหลืองหรือสีแดงดินมี
ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติคอนขางต่ําปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัดมีคาความเปนกรดเปน
ดางประมาณ 4.5-5.5 มีเนื้อท่ี 37,707 ไรหรือรอยละ 0.95 ของเนื้อท่ีจังหวัด 

  8) กลุมชุดดินท่ี 31 

   เปนกลุมชุดดินท่ีเกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับท่ีหรือถูกเคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกล
นักของหินเนื้อละเอียดหรือจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ําในบริเวณพ้ืนท่ีดอนท่ีเปนลูกคลื่นลอนลาด
ถึงลอนชันเปนกลุมดินลึกท่ีมีการระบายน้ําดีถึงดีปานกลางเนื้อดินเปนดินเหนียวสีดินเปนสีน้ําตาล สีเหลือง
หรือสีแดงดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติคอนขางปานกลางปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง 
มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.5-7.0 มีเนื้อท่ี 128,670 ไรหรือรอยละ 3.25 ของเนื้อท่ีจังหวัด 

  9) กลุมชุดดินท่ี 33 

   เปนกลุมชุดดินท่ีเกิดจากตะกอนแมน้ําหรือตะกอนน้ําพารูปพัดพบบนสันดินริมน้ําเกาเนิน
ตะกอนรูปพัดหรือท่ีราบตะกอนน้ําพามีสภาพพ้ืนท่ีคอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาดการระบายน้ําดี
ถึงดีปานกลางเปนดินทรายแปงลึกมากมีเนื้อดินบนเปนดินรวนปนทรายแปงหรือดินรวนสีน้ําตาลหรือ 
สีน้ําตาลปนแดงมีเนื้อดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปงสีน้ําตาลสีเหลืองหรือสีน้ําตาลปนแดงมี
ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลางปฏิกิริยาเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอยมีคาความเปนกรดเปน
ดางประมาณ 5.5-6.5 สวนชั้นดินลางถามีกอนปูนปะปนจะมีปฏิกิริยาเปนกลางถึงเปนดางจัดมีคาความเปน
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กรดเปนดางประมาณ 7.0-8.5 อาจพบจุดประสีหรือแรไมกาหรือกอนปูนปะปนอยูในดินชั้นลางมีเนื้อท่ี2,990 
ไรหรือรอยละ 0.08 ของเนื้อท่ีจังหวัด 

  10) กลุมชุดดินท่ี35 

   เปนกลุมชุดดินท่ีเกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับท่ี หรือถูกเคลื่อนยายมาในระยะทาง
ไมไกลนักของหินเนื้อหยาบหรือจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ําบริเวณพื้นที่ดอนที่มีลักษณะเปน
ลูกคลื่นจนถึงท่ีลาดเชิงเขาเปนกลุมดินลึกท่ีมีการระบายน้ําดีเนื้อดินบนเปนพวกดินรวนปนทรายสวนดินลาง
เปนดินรวนเหนียวปนทราย มีสีน้ําตาลสีเหลืองหรือสีแดงดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ําปฏิกิริยาดิน
เปนกรดจัดถึงเปนกรดจัดมากมีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 4.5-5.5 มีเนื้อท่ี 110,303 ไรหรือรอยละ 
2.79 ของเนื้อท่ีจังหวัด 

 11) กลุมชุดดินท่ี 36 

  เปนกลุมดินท่ีเกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับท่ี หรือถูกเคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกลนัก
ของหินเนื้อหยาบ หรือจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ําบริเวณพ้ืนท่ีดอนท่ีมีลักษณะคอนขางราบเรียบ
จนถึงลูกคลื่นลอนลาด เปนกลุมดินลึกมากท่ีมีการระบายน้ําดี เนื้อดินบนเปนพวกดนิรวนปนทราย สวนดินลาง
เปนดินรวนเหนียวปนดินเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทราย มีสีน้ําตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดม
สมบูรณตามธรรมชาติต่ํ า ถึงปานกลาง ดินชั้นบนสวนใหญจะมีปฏิ กิริยา เปนกรดจัดมากถึงกรด 
ปานกลาง มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.0-6.0 สวนดินลางจะมีปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลาง 
ถึงเปนกลาง มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 6.0-7.0มีเนื้อท่ี 2,777 ไร หรือรอยละ 0.07 ของเนื้อท่ี
จังหวัด 

 12) กลุมชุดดินท่ี 38 

 เปนกลุมดินท่ีเกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับท่ี หรือถูกเคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกล
นักของหินเนื้อหยาบ หรือจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ําบริเวณพ้ืนท่ีดอนท่ีมีลักษณะคอนขาง
ราบเรียบเปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย เปนกลุมดินลึกท่ีมีการระบายน้ําดี เนื้อดินบนเปนพวกดินรวนปนทราย 
สวนดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทรายหรือดินรวนเหนียว มีสีน้ําตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดม
สมบูรณตามธรรมชาติคอนขางต่ําถึงปานกลาง ดินชั้นบนสวนใหญจะมีปฏิกิริยาเปนกรดจัดมากถึงกรด     
ปานกลาง มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.0-6.0 สวนดินลางจะมีปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปน
กลาง  มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 6.0-7.0 มีเนื้อท่ี 39,548 ไร หรือรอยละ 1.00 ของเนื้อท่ีจังหวัด 

  13) กลุมชุดดินท่ี46 

   กลุมชุดดินที่เปนดินเหนียวตื้นถึงชั้นลูกรังที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอน 
ลําน้ําหรือจากการสลายตัวผุพังอยูกับท่ีหรือเคลื่อนยายมาทับถมของวัสดุเนื้อละเอียดและมีเหล็กเคลือบมี
สภาพพ้ืนท่ีเปนลูกคลื่นจนถึงเปนเนินเขามีการระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํา
บางพ้ืนท่ี     มีคันดินกักเก็บน้ําสําหรับทํานามีเนื้อดินชั้นบนเปนดินรวนปนดินเหนียวปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด
มากถึงเปนกรดเล็กนอยมีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.0-6.5 มีเนื้อดินชั้นลางเปนดินรวนเหนียว
หรือดินเหนียวปนลูกรังมากภายในความลึก 50 เซนติเมตร จากผิวดินสีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนแดง
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดเล็กนอยมีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.0-6.5 มีชั้นลูกรังหรือ
เศษหินหนามากกวา 100เซนติเมตร จากผิวดินมีเนื้อท่ี 31,031 ไรหรือรอยละ 0.78 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
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  14) กลุมชุดดินท่ี47 

   เปนกลุมชุดดินท่ีเกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่หรือถูกเคลื่อนยายมาในระยะทาง
ไมไกลนักของวัตถุตนกําเนิดดินท่ีมาจากหินเนื้อละเอียดบริเวณพ้ืนท่ีดอนท่ีมีลักษณะเปนลูกคลื่นลอนลาด
จนถึงเนินเขาเปนดินตื้นมีการระบายน้ําดีเนื้อดินเปนพวกดินเหนียวหรือดินรวนท่ีมีเศษหินปะปนมากมักพบชั้น
หินพ้ืนตื้นกวา 50 เซนติเมตร สีดินเปนสีน้ําตาลสีเหลืองหรือสีแดงดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติ ต่ําถึง
ปานกลางปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลางมีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.5-7.0 มีเนื้อท่ี104,686 
ไรหรือรอยละ 2.64 ของเนื้อท่ีจังหวัด 

  15) กลุมชุดดินท่ี48 

   เปนกลุมชุดดินท่ีเกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับท่ี หรือถูกเคลื่อนยายมาในระยะทาง
ไมไกลนักของวัตถุตนกําเนิดดินท่ีมาจากหินเนื้อคอนขางหยาบบนบริเวณพ้ืนท่ีดอนลักษณะเปนลูกคลื่นลอน
ลาดจนถึงเนินเขาเปนดินตื้นมีการระบายน้ําดีเนื ้อดินบนสวนใหญเปนดินรวนปนทรายสวนดินลางเปน  
ดินปนเศษหินหรือปนกรวดกอนกรวดสวนใหญเปนหินกลมมนหรือเศษหินตางๆถาเปนดินปนเศษหินมักพบ
ชั้นหินพ้ืนตื้นกวา 50 เซนติเมตร สีดินเปนสีน้ําตาลสีเหลืองหรือสีแดงดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํา
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดปานกลางมีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.0-6.0 มีเนื้อท่ี 159,084 
ไรหรือรอยละ 4.02 ของเนื้อท่ีจังหวัด 

  16) กลุมชุดดินท่ี 55 

   เปนกลุมชุดดินท่ีเกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่หรือถูกเคลื่อนยายมาในระยะทาง
ไมไกลนักของวัตถุตนกําเนิดดินท่ีมาจากหินตะกอนเนื้อละเอียดท่ีมีปูนปน ในบริเวณพ้ืนท่ีดอนท่ีคอนขาง
ราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเปนกลุมดินลึกปานกลางมีการระบายน้ําดีถึงดีปานกลางเนื้อดินเปนดินเหนียว
ในดินชั้นลางที่ระดับความลึกประมาณ 50-100 เซนติเมตร พบชั้นหินผุซึ่งสวนใหญเปนหินตะกอนเนื้อ
ละเอียดบางแหงมีกอนปูนปะปนอยูดวยสีดินเปนสีน้ําตาลสีเหลืองหรือสีแดงดินมีความอุดมสมบูรณตาม
ธรรมชาติปานกลางปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนดางเล็กนอย มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 
6.0-8.0 มีเนื้อท่ี 110,624 ไรหรือรอยละ 2.79 ของเนื้อท่ีจังหวัด 

  17) กลุมชุดดินท่ี 56 

   เปนกลุมชุดดินท่ีเกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่หรือถูกเคลื่อนยายมาในระยะทาง
ไมไกลนักของวัตถุตนกําเนิดดินท่ีมาจากหินตะกอนเนื้อหยาบบนบริเวณพ้ืนท่ีดอนมีลักษณะเปนลูกคลื่นลอน
ลาดจนถึงเนินเขาเปนดินลึกปานกลางมีการระบายน้ําดีเนื้อดินชวง 50 เซนติเมตร ตอนบนเปนดินรวน     
หรือดินรวนปนทรายสวนดินลางเปนดินปนเศษหินมักพบชั้นพบหินพื้นลึกกวา 100 เซนติเมตร สีดิน
เปนสีน้ําตาลสีเหลือง หรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่าปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรด
ปานกลางมีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.0-6.0 มีเนื้อท่ี 45,705 ไรหรือรอยละ 1.15 ของเนื้อท่ีจังหวัด 

  18) กลุมชุดดินท่ี62 

   กลุมชุดดินนี้ประกอบดวยพ้ืนท่ีภูเขาและเทือกเขาซ่ึงมีความลาดชันมากกวา 35 
เปอรเซ็นต ดินท่ีพบบริเวณดังกลาวมีท้ังดินลึกและดินตื้นลักษณะของเนื้อดินและความอุดมสมบูรณตาม
ธรรมชาติแตกตางกันไปแลวแตชนิดของหินตนกําเนิดในบริเวณนั้นมักมีเศษหินกอนหินหรือพ้ืนโผลกระจัด
กระจายท่ัวไปสวนใหญยังปกคลุมดวยปาไมประเภทตางๆเชนปาเบญจพรรณปาเต็งรังหรือปาดิบชื้นหลาย
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แหงมีการทําไรเลื่อนลอย โดยปราศจากมาตรการในการอนุรักษดินและน้ําซ่ึงเปนผลทําใหเกิดการชะลาง
พังทลายของหนาดินจนบางแหงเหลือแตหินโผลมีเนื้อท่ี 2,192,324 ไรหรือรอยละ 55.37 ของเนื้อท่ีจังหวัด 

  19) พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด ประกอบไปดวย พ้ืนท่ีดาดหินมีเนื้อท่ี 1 ไรพ้ืนท่ีชุมชน (U) มีเนื้อท่ี 
133,557 ไรหรือรอยละ 3.37 ของเนื้อท่ีจังหวัดและพ้ืนท่ีแหลงน้ํา (W) มีเนื้อท่ี 43,760 ไรหรือรอยละ 1.11  
ของเนื้อท่ีจังหวัด 
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 ตารางท่ี 2 เนื้อท่ีของกลุมชุดดินและพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด จังหวัดพะเยา 

ลําดับ กลุมชุดดิน/พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 
เนื้อท่ี 

ไร รอยละ 

1 กลุมชุดดินท่ี 5 231,533 5.85 

2 กลุมชุดดินท่ี 6 16,125 0.41 

3 กลุมชุดดินท่ี 7 327,392 8.27 

4 กลุมชุดดินท่ี 15 202,307 5.11 

5 กลุมชุดดินท่ี 18 31,178 0.79 

6 กลุมชุดดินท่ี 28 8,110 0.20 

7 กลุมชุดดินท่ี 29 37,707 0.95 

8 กลุมชุดดินท่ี 31 128,670 3.25 

9 กลุมชุดดินท่ี 33 2,990 0.08 

10 กลุมชุดดินท่ี 35 110,303 2.79 

11 กลุมชุดดินท่ี 36 2,777 0.07 

12 กลุมชุดดินท่ี 38 39,548 1.00 

13 กลุมชุดดินท่ี 46 31,031 0.78 

14 กลุมชุดดินท่ี 47 104,686 2.64 

15 กลุมชุดดินท่ี 48 159,084 4.02 

16 กลุมชุดดินท่ี 55 110,624 2.79 

17 กลุมชุดดินท่ี 56 45,705 1.15 

18 กลุมชุดดินท่ี 62 2,192,324 55.37 

19 พ้ืนท่ีดาดหิน 1           - 

20 พ้ืนท่ีชุมชน (U) 133,557 3.37 

21 พ้ืนท่ีแหลงน้ํา (W) 43,760 1.11 

 รวม 3,959,412 100.00 

 หมายเหตุ : จากการวิเคราะหโดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
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ภาพที่ 4 กลุมชุดดินจังหวัดพะเยา 
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 2.4.2 ทรัพยากรน้ํา 

  1) แหลงน้ําธรรมชาติ 

   แหลงน้ําตามธรรมชาติของจังหวัด มีท้ังแมน้ําสายหลักและลําน้ําสาขาท่ีไหลกระจัด
กระจายตามพ้ืนท่ีจังหวัดพะเยา แหลงน้ําท่ีสําคัญ (สํานักงานจังหวัดพะเยา, 2558) ดังแสดงในภาพท่ี 5 ไดแก 
   (1)  กวานพะเยา เปนแหลงน้ําธรรมชาติท่ีสําคัญท่ีสุดนอกจากนี้ยังเปนแหลงประมง 
น้ําจืดท่ีสําคัญของภาคเหนือตอนบนอีกดวย และเปนสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญของจังหวัดพะเยา กวานพะเยา 
มีเนื้อท่ีประมาณ 20.53 ตารางกิโลเมตร หรือ 12,831 ไร เกิดจากแมน้ําสายตางๆ ทางเทือกเขาดานตะวันตก
ของจังหวัด ไดแก ดอยขุนแมตํ๋า ดอยกองหินดอยขุนสุก ดอยขุนแมฝาด และดอยหลวง และลําน้ําตางๆ ใน
เขตอําเภอแมใจ ลําน้ําตางๆ ท่ีไหลลงสูกวานพะเยา แบงออกไดเปน 10 ลุมน้ําขนาดเล็ก ไดแก ลุ มน้ํา 
หวยแมปม ลุมน้ําหวยแมเหยี่ยน ลุมน้ําหวยแมตุม ลุมน้ําหวยแมต๊ํา ลุมน้ําหวยแมตอม    ลุมน้ําหวยแมตุน 
ลุมน้ําหวยแมนาเรือ ลุมน้ําหวยแมต๋ํา  ลุมน้ําหวยแมใส  ลุมน้ําแมอิง 
   (2)  หนองเล็งทราย เปนแหลงน้ําธรรมชาติของลําน้ําอิง ตั้งอยูในเขตอําเภอแมใจ 
จังหวัดพะเยา สามารถเก็บกักน้ําไดประมาณ 4 ลานลูกบาศกเมตร เปนแหลงประมงน้ําจืดท่ีสําคัญรองลงมา
จากกวานพะเยา และใชประโยชนในการเพาะปลูก หนองเล็งทราย อยูในเขตอําเภอแมใจ มีเนื้อท่ีประมาณ 
4,000 ไร 
   (3)  แมน้ํายม  ตนน้ําเกิดบนดอยภูลังกาของเทือกเขาผีปนน้ํา เขตอําเภอปง ไหล
ผานอําเภอเชียงมวนไปรวมกับแมน้ํานาน ที่บานเกยชัย อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค แมน้ํายม   
มีความยาวประมาณ 550 กิโลเมตร ชวงท่ีผานจังหวัดพะเยามีระยะประมาณ 120 กิโลเมตรแมน้ํายมอยูใน
เขตลุ มน้ํา เจ าพระยา ในช วงที ่อยู ใน เขตจ ังหวัดพะเยามีลําน้ําสาขาที ่สําค ัญและมีประโยชนต อ 
การใชที่ดิน และการพัฒนาแหลงน้ํา คือ น้ําควร น้ํางิม  น้ําลาว  ลําน้ําป  หวยหลวง  หวยผาวัว  และ 
หวยแมกําลัง ลําน้ําสาขาเหลานี้ สวนใหญอยูในเขตอําเภอเชียงมวน และอําเภอปง 
   (4)  แมน้ําอิง เกิดจากการรวมตัวของลําน้ําสายตางๆ จากดอยหลวง ซ่ึงเปนเทือกเขา
ทางทิศตะวันตกของอําเภอแมใจ ไหลลงสูกวานพะเยาผานอําเภอดอกคําใต อําเภอจุน วกข้ึนเหนือผานอําเภอ
เทิง จังหวัดเชียงราย และไหลลงสูแมน้ําโขงท่ีอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายมีความยาวประมาณ 240 
กิโลเมตร อยูในเขตจังหวัดพะเยาประมาณ 154 กิโลเมตร แมน้ําอิงจัดอยูในเขตลุมน้ําโขง โดยมีลําน้ําสาขาท่ี
สําคัญและมีประโยชนตอการใชท่ีดิน และการพัฒนาแหลงน้ําในเขตจังหวัดพะเยา เชน ลําน้ําจุนลําน้ําแมต๋ํา 
ลําน้ําแมลาว และลําน้ําแวน เปนตน 
   (5)  แมน้ําลาว ตนน้ําอยูบริเวณดอยยอดในเขตอําเภอเชียงคํา แลวไหลผานอําเภอ
เชียงคํา ประมาณ 40 กิโลเมตร จากนั้นไหลไปรวมกับแมน้ําแวน จนเขาเขตอําเภอเทิง จังหวัดเชียงรายแลวจึง
ไปรวมกับแมน้ําอิงท่ีอําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 
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  2) แหลงน้ําชลประทาน  

   จากรายงานสํานักงานโครงการชลประทานพะเยา มีโครงการชลประทาน  อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จํานวน 7 โครงการ รายละเอียดดังภาพท่ี 5 (สํานักงานโครงการชลประทานพะเยา, 2558) 
   (1)  อางเก็บน้ําแมสุก ตั้งอยูท่ีบานแมสุก หมูท่ี 2 ตําบลแมสุก อําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา  
มีความจุท่ีระดับเก็บกัก 0.596 ลานลูกบาศกเมตร สามารถจัดหาแหลงน้ําใหกับพ้ืนท่ีชลประทาน 1,600 ไร 
   (2)  อางเก็บน้ําหวยโซ ตั้งอยูท่ีบานโซ หมูท่ี 2 ตําบลแมนาเรือ อําเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา มีความจุท่ีระดับเก็บกัก 0.596 ลานลูกบาศกเมตร สามารถจัดหาแหลงน้ําใหกับพ้ืนท่ี
ชลประทาน 1,600 ไร 
   (3)  อางเก็บน้ําหวยเหยี่ยนตั้งอยูท่ีบานใหมทากลอง หมูท่ี 1 ตําบลบานใหม อําเภอ
เมืองพะเยา จังหวัดพะเยามีความจุท่ีระดับเก็บกัก 0.596 ลานลูกบาศกเมตร สามารถจัดหาแหลงน้ําใหกับ
พ้ืนท่ีชลประทาน 1,600 ไร 
   (4)  อางเก็บน้ําหวยตุน ตั้งอยูท่ีบานหวยหมอ หมูท่ี 5 ตําบลตุน อําเภอเมืองพะเยา 
จังหวัดพะเยา มีความจุท่ีระดับเก็บกัก 0.585 ลานลูกบาศกเมตร สามารถจัดหาแหลงน้ําใหกับพ้ืนท่ี
ชลประทาน 2,000 ไร 
   (5)  อางเก็บน้ําหวยไฟ ตั้งอยูที่บานทุงกระเทียม หมูที่ 11 ตําบลภูซาง อําเภอภูซาง 
จังหวัดพะเยา มีความจุท่ีระดับเก็บกัก 0.700 ลานลูกบาศกเมตร สามารถจัดหาแหลงน้ําใหกับพ้ืนท่ีชลประทาน 
3,000 ไร 
   (6)  อางเก็บน้ําแมปม เปนโครงการชลประทานขนาดกลาง ตั้งอยูในเขตอุทยานแหงชาติ
แมปม (มีความจุประมาณ 43 ลานลูกบาศกเมตร) ลําน้ําแมปม ตั้งอยูท่ีตําบลแมใจ อําเภอแมใจ วัตถุประสงค
เพ่ือการชลประทาน เพ่ือการเกษตร และการประมง เริ่มกอสรางเม่ือ ป พ.ศ. 2525 ดําเนินการแลวเสร็จ  
ป พ.ศ. 2526 มีพ้ืนท่ีชลประทาน 45,650 ไร อยูในอําเภอแมใจ และอําเภอเมืองพะเยา  
   (7)  อางเก็บน้ําหวยยัด ตั้ งอยู ท่ีตําบลแมลาว อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 
วัตถุประสงคเพ่ือการเกษตร อุปโภค บริโภค และบรรเทาอุทกภัย กอสรางเม่ือ ป พ.ศ. 2548 สามารถจัดหา
แหลงน้ําใหกับพ้ืนท่ีชลประทานในชวงฤดูฝน 2,100 ไร และในชวงฤดูแลง 400 ไร สามารถชวยเหลือ
เกษตรกรได 117 ครัวเรือน 
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ภาพที่ 5 แหลงน้ํา และพื้นที่ชลประทานจังหวัดพะเยา 
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 2.4.3 ทรัพยากรปาไม 
  ในป พ.ศ. 2551 พ้ืนท่ีจังหวัดพะเยาสวนท่ีมีสภาพเปนพ้ืนท่ีปา คิดเปนสัดสวนรอยละ 53.36 ของ
เนื้อท่ีจังหวัด โดยมีเนื้อท่ี 3,259.32 ตารางกิโลเมตร ถือเปนจังหวัดท่ีมีสัดสวนของเนื้อท่ีปาตอเนื้อท่ีจังหวัดใน
ลําดับท่ี 3 ของกลุมลุมน้ําหลักในพ้ืนท่ีสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 2 โดยมีพ้ืนท่ีปาไมตามกฎหมายประเภท
ตางๆดังนี้ 

1) ปาสงวนแหงชาติ 
   จังหวัดพะเยามีปาสงวนแหงชาติท้ังหมด 15 แหง รวมเนื้อท่ี 2,545,537 ไร   หรือรอยละ
64.29 ของเนื้อท่ีจังหวัด (สํานักงานจังหวัดพะเยา, 2558) 
  2) อุทยานแหงชาติดอยภูนาง 
 ครอบคลุมพ้ืนท่ีอําเภอดอกคําใต อําเภอปง และอําเภอเชียงมวนจังหวัดพะเยา มีเนื้อท่ี
538,128 ไร สภาพปาสวนใหญเปนปาเบญจพรรณและปาเต็งรัง มีสัตวปาหลากหลายชนิดรวมท้ังสัตวปาหายาก 
เชน แมวลายหินออน แมวดาว โดยเฉพาะนกยูงจะสามารถพบเห็นโดยท่ัวไป นอกจากนี้ยังมีแหลงทองเท่ียว
ทางธรรมชาติ เชน น้ําตกธารสวรรค น้ําตกนาบัว และถํ้าใหญผาตั้ง 
  3) อุทยานแหงชาติปาแมปม 
 กรมปาไมพิจารณาจัดตั้งเปนอุทยานแหงชาติเม่ือป พ.ศ. 2537 จากปาสงวนแหงชาติแมปม
ปาสงวนแหงชาติแมพุ ปาสงวนแหงชาติหวยตนยาง และปาสงวนแหงชาติหวยแมแกว ตั้งอยูท่ีอําเภอแมใจ 
จังหวัดพะเยา และมีพ้ืนท่ีอยูในเขตอําเภอพาน และอําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย มีเนื้อท่ีรวม 222,500 ไร ซ่ึงมี
พ้ืนท่ีครอบคลุมในเขตอําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา 85,069 ไร สภาพปาเปนปาเบญจพรรณ และปาเต็งรัง 
  4) อุทยานแหงชาติภูซาง 
   ตั้งอยูในเขตอําเภอภูซาง และอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา และอําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
มีเนื้อท่ี 178,000 ไร มีพ้ืนท่ีติดตอกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สภาพปาเปนปาดิบแลงปาดิบเขา  
ปาเต็งรัง และปาเบญจพรรณ มีความหลากหลายของสัตวปามากกวา 40 ชนิด ปจจุบันเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ
ของภาคเหนือตอนบน เชน น้ําตกภูซาง ดอยผาคํา เปนตน (กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช, 2555) 
 5) เขตรักษาพันธุสัตวปาดอยผาชาง  
 จากพระราชกฤษฎีกา เม่ือ ป พ.ศ. 2523 กรมปาไม ประกาศจัดตั้งปาสงวนแหงชาติดอย
ชาง เปนเขตรักษาพันธุสัตวปาดอยผาชาง ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลผาชางนอย อําเภอปง จังหวัดพะเยา เนื้อท่ี 
360,468 ไร สภาพพื้นที่เปนเทือกเขาสูง ปกคลุมดวยปาดิบเขา ปาเบญจพรรณ และปาเต็งรัง จาก
ระดับทะเลปานกลางประมาณ 400-1,600 เมตร เปนแหลงตนน้ํา ลําธารหลายสายรวมเปนแมน้ํายม 
(สํานักอนุรักษสัตวปา, ม.ป.ป.) 
 6) เขตรักษาพันธุสัตวปาเวียงลอ  
 จากพระราชกฤษฎีกา เม่ือป พ.ศ. 2540 กรมปาไม ประกาศจัดตั้งปาสงวนแหงชาติแมจุน 
ปาแมน้ํายม ปาหวยไคร และปาสงวนแหงชาติน้ําแวน เปนเขตรักษาพันธุสัตวปาเวียงลอ เนื้อท่ี 231,875 ไร 
ครอบคลุมพ้ืนท่ีอําเภอจุน อําเภอดอกคําใต และอําเภอเชียงคํา สภาพปาโดยท่ัวไปเปนปาเบญจพรรณ และปาเต็งรัง  
มีความหลากหลายของสัตวปาทองถ่ินจํานวนมาก เชน นกยูง เลียงผา เปนตน (สํานักอนุรักษสัตวปา, ม.ป.ป.) 
 7) วนอุทยานดอยภูลังกา 
  จากพระราชกฤษฎีกา เม่ือ ป พ.ศ. 2545 กรมปาไม ประกาศจัดตั้งปาสงวนแหงชาติปาน้ํา
เปอย ปาน้ําหยวน และปาน้ําลาว และปาสงวนแหงชาติปาแมยม เปนวนอุทยานดอยภูลังกาซ่ึงครอบคลุมพ้ืนท่ี
อําเภอเชียงคําและอําเภอปงจังหวัดพะเยามีเนื้อที่รวม 7,800 ไร สภาพทั่วไปเปนปาบนเทือกเขาสูง
จากระดับทะเลปานกลาง ประมาณ 900-1,720 เมตร สวนใหญเปนปาดิบเขา มีความหลากหลายท้ังพันธุพืช
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และสัตวปา มีแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติท่ีสําคัญคือ ดอยภูลังกา และดอยภูนม เปนตน (กรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช, 2552) 

2.5 สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
 2.5.1 ประชากร 
 จากรายงานสํานักงานจังหวัดพะเยาในป พ.ศ. 2558 พบวามีจํานวนประชากร รวมท้ังสิ้น 479,230 
คน แยกเปนชาย 233,882คน และหญิง จํานวน 245,348คน และมีจํานวนบาน 178,377 หลังคาเรือนอําเภอท่ีมี
จํานวนประชากรมากท่ีสุด ไดแก อําเภอเมืองพะเยามีจํานวนประชากร125,351 คน และมีความหนาแนนของ
ประชากรมากท่ีสุด 149 คนตอตารางกิโลเมตร ขณะท่ีอําเภอเชียงมวนมีจํานวนประชากรนอยท่ีสุด 18,995 คน 
และมีความหนาแนนของประชากรนอยท่ีสุด 26 คนตอตารางกิโลเมตร โดยมีความหนาแนนของประชากร
เฉลี่ยท้ังจังหวัด75คนตอตารางกิโลเมตรรายละเอียดดังตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 จํานวนประชากรรายอําเภอจังหวัดพะเยา ป พ.ศ. 2557 

 เนื้อท่ี ประชากร ความหนาแนน 
อําเภอ (ตร.กม.) 

ชาย หญิง รวม 
ของประชากร 

  (คน/ตร.กม.) 
เมืองพะเยา 842.08      59,515  65,836     125,351      149 
จุน 571.23      24,011  25,745       49,756        87 
เชียงคํา 707.35      37,498  37,793       75,291      106 
เชียงมวน 722.86        9,511  9,484       18,995        26 
ดอกคําใต 823.29      34,174  35,981       70,155        85 
ปง 1,783.46      26,254  26,105       52,359        29 
แมใจ 300.76     16,834  17,421       34,255      114 
ภูซาง 370.20     15,769  15,865       31,634        85 
ภูกามยาว 213.83      10,316  11,118       21,434      100 

รวม 6,335.06    233,882  245,348  479,230       75 
ท่ีมา : สํานักงานจังหวัดพะเยา (2558) 

 2.5.2 โครงสรางทางเศรษฐกิจและขนาดเศรษฐกิจของจังหวัด 

  ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดพะเยา ป พ.ศ. 2554 เทากับ 27,184 ลานบาท มีผลิตภัณฑมวลรวม
จังหวัดเฉลี่ยตอหัว 50,814 บาท จัดอยูในลําดับท่ี 14 ของจังหวัดในภาคเหนือ และลําดับท่ี 59 ของประเทศ 
ประกอบดวย สาขาการผลิตภาคเกษตรมีมูลคารวม 9,577 ลานบาท หรือรอยละ 35.23 ภาคนอกเกษตร
มูลคา 17,607 ลานบาท หรือรอยละ 64.77 ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมท้ังหมด จําแนกตามสาขาการผลิตท่ี
สําคัญ ดังนี้ 

1) ภาคเกษตร มีมูลคารวม 9,577 ลานบาท โดยสาขาเกษตรกรรมมีมูลคาสูงสุด 9,444 
ลานบาท หรือรอยละ 35.23 ของผลิตภัณฑมวลรวมท้ังจังหวัด ประกอบดวยการผลิตพืชท่ีสําคัญของจังหวัด 
คือ ขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว มันสําปะหลัง ยางพารา หอมแดง กระเทียม และไมผลท่ีสําคัญ ไดแก ลิ้นจี่ และ
ลําไย 
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2) ภาคนอกเกษตร มีมูลคารวม 17,607 ลานบาท  หรือรอยละ 64.77  ของผลิตภัณฑมวลรวม 
ท้ังจังหวัด สาขาการผลิตที่สําคัญ คือ การบริหารราชการและการปองกันประเทศรวมประกันสังคมภาค
บังคับ การคาสง คาปลีก ซอมแซมยานยนต การศึกษา การบริการอสังหาริมทรัพย เชา และการบริการอ่ืน ๆ  
และสาขาอุตสาหกรรม ตามลําดับ (สํานักงานจังหวัดพะเยา, 2558) 
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บทท่ี 3 

สภาพการใชที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน 

3.1 สภาพการใชท่ีดินจังหวัดพะเยา ป พ.ศ. 2558 

 จากการดําเนินงานสํารวจและจําแนกการใชท่ีดิน ในพ้ืนท่ีจังหวัดพะเยา ระหวางเดือนสิงหาคมถึงเดือน
กันยายน พ.ศ. 2558 ซ่ึงไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลวทุกอําเภอ โดยจัดทําฐานขอมูล และแผนท่ีสภาพการ
ใชท่ีดิน พบวา จากเนื้อท่ีจังหวัดพะเยาท้ังหมด 3,959,412 ไร สามารถจําแนกประเภทการใชท่ีดินได 5 ประเภท
ใหญๆ (ตารางท่ี 4) (ภาพท่ี 6 และ ภาพท่ี 7) รายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้ 
  1) พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง (U) มีเนื้อท่ี 145,861 ไร หรือรอยละ 3.69 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
ประกอบดวย  
   (1)    ตัวเมืองและยานการคา (U1) เปนแหลงชุมชนหนาแนน และแหลงการคาของ         
ตัวอําเภอตาง ๆ มีเนื้อท่ี 23,321 ไร หรือรอยละ  0.59  ของเนื้อท่ีจังหวัด ประกอบดวย ตัวอําเภอเมืองพะเยา     
ตัวอําเภอเชียงคํา ตัวอําเภอดอกคําใต ตัวอําเภอปง ตัวอําเภอแมใจ ตัวอําเภอเชียงมวน  
   (2)   หมูบาน (U2) มีเนื้อที่รวม 92,004 ไร หรือรอยละ 2.32 ของเนื้อที่จังหวัด 
ประกอบดวย หมูบาน ที่อยูอาศัยชุมชนทั้งพื้นที่ราบ มีเนื้อที่ 91,206 ไร หรือรอยละ 2.30 ของเนื้อท่ี      
จังหวัด และหมูบานชาวไทยภูเขา มีเนื้อที่ 720 ไร หรือรอยละ 0.02 ของเนื้อที่จังหวัด ซึ่งถือเปนสัดสวน       
มากที่สุดของพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสรางของจังหวัดพะเยา ซึ่งเปนที่อยูอาศัยโดยทั่วไปนอกจากตัวเมือง   
มักกระจายกันอยูบริเวณที่ลุมที่ใชเปนแหลงเพาะปลูก และในบางหมูบานกระจายตัวอยูในหุบเขาหรือ         
บนยอดเขา  ทําใหชุมชนในจังหวัดพะเยามีลักษณะรวมตัวกันเปนกระจุก  นอกจากนั้นพบ หมูบานจัดสรรราง         
มีเนื้อท่ี 78 ไร ท่ี ตําบลดอนศรีชุม อําเภอดอกคําใต 
   (3)    สถานท่ีราชการและสถาบันตาง ๆ (U3) มีเนื้อท่ี 22,087 ไร หรือรอยละ 0.56   
ของเนื้อท่ีจังหวัด ประกอบดวย ศูนยราชการ หนวยงานของรัฐ และสถาบันการศึกษาตาง ๆ 
   (4)   สถานีคมนาคม (U4) มีเนื้อท่ี 1,370 ไร หรือรอยละ 0.04  ของเนื้อท่ีจังหวัด โดยมี
เสนทางคมนาคมท่ีสําคัญ คือ ถนน ไดแก ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1  
      (5)  พ้ืนที่อุตสาหกรรม (U5) มีเนื้อท่ี 4,849 ไร หรือรอยละ 0.13 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
ประกอบดวย โรงงานอุตสาหกรรม 4,042 ไร หรือรอยละ 0.10 ของเนื้อท่ีจังหวัด ซ่ึงโรงงานอุตสาหกรรม        
ในจังหวัดพะเยาเปนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กเปนสวนใหญ เชน โรงสีขาว อุตสาหกรรมกอสราง 
อุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่ม เปนตน นอกจากนั้นประกอบดวย ลานตากและแหลงรับซ้ือทางการเกษตร 645 
ไร หรือรอยละ 0.02 ของเนื้อท่ีจังหวัด  และโรงงานอุตสาหกรรมราง 162 ไร 
   (6) สิ่งปลูกสรางอ่ืนๆ (U6) มีเนื้อท่ี 2,219 ไร หรือรอยละ 0.05 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
ประกอบดวย สถานท่ีราง 6 ไร ไดแก สถานีบริการน้ํามันราง  สถานท่ีพักผอนหยอนใจ 428 ไร หรือรอยละ 0.01  
ของเนื้อท่ีจังหวัด ไดแก สนามกีฬา สถานท่ีทองเท่ียว สุสานและปาชา 1,650 ไร หรือรอยละ 0.04 ของเนื้อท่ี
จังหวัด และสถานีบริการน้ํามัน 135 ไร 
   (7)    สนามกอลฟ (U701) มีเนื้อท่ี 11 ไร อยูบริเวณ ตําบลจําปาหวาย อําเภอเมืองพะเยา 
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     ภาพท่ี 6 แผนภูมิสัดสวนของสภาพการใชท่ีดินประเภทตาง ๆ จังหวัดพะเยา ป พ.ศ. 2558 
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ภาพที่ 7  สภาพการใชที่ดิน จังหวัดพะเยา ป พ.ศ. 2558 
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 ตารางท่ี 4 สภาพการใชท่ีดิน  จังหวัดพะเยา  ป พ.ศ. 2558 
 

สัญลักษณ ประเภทการใชท่ีดิน  เนื้อท่ี  

     ไร     รอยละ  

         U พ้ืนท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสราง       145,861            3.69  
U101 ตัวเมืองและยานการคา          23,321       0.59  

U200 หมูบาน/ท่ีดินจัดสรรราง               78         -    

U201 หมูบานบนพ้ืนราบ          91,206       2.30  

U202 หมูบานชาวไทยภูเขา                720       0.02  

U301 สถานท่ีราชการและสถาบันตางๆ          22,087       0.56  

U405 ถนน           1,370       0.04  

U500 พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมราง             162       0.01  

U502 โรงงานอุตสาหกรรม           4,042       0.10  

U503 ลานตากและแหลงรับซ้ือ             645       0.02  

U600 สถานท่ีราง                6         -    

U601 สถานท่ีพักผอนหยอนใจ             428       0.01  

U603 สุสาน ปาชา           1,650       0.04  

U605 สถานีบริการน้ํามัน             135         -    

U701 สนามกอลฟ               11         -    

A พ้ืนท่ีเกษตรกรรม     1,589,168     40.10  

A1 พ้ืนท่ีนา       745,685     18.84  
A100 นาราง           1,525       0.04  

A101 นาขาว        743,779     18.79  

A101+A209 นาขาว+ถ่ัวเหลือง               10         -    

A101+A220 นาขาว+แตงโม               39         -    

A101+A512 นาขาว+แคนตาลูป             332       0.01  

A2 พืชไร       449,089     11.34  
A200 ไรราง           9,786      0.25  

A201 พืชไรผสม               83         -    

A202 ขาวโพด        398,645     10.07  

A202+A207 ขาวโพด+ฝาย              428      0.01  
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ตารางท่ี 4 ตอ 
 

สัญลักษณ ประเภทการใชท่ีดิน      เนื้อท่ี  

      ไร    รอยละ  
A203 ออย           1,520       0.04  

A204 มันสําปะหลัง           8,551       0.22  

A205 สับปะรด              968       0.02  

A206 ยาสูบ               126         -    

A207 ฝาย                350       0.01  

A208 ถ่ัวเขียว 368      0.01  

A209 ถ่ัวเหลือง                 131         -    

A216 ขาวไร          27,879       0.70  

A220 แตงโม                28         -    

A222 ขิง              217       0.01  

A229 พริก                 6         -    

A235 กระเจี๊ยบแดง                 3         -    

A3 ไมยืนตน       174,639      4.39  
A301 ไมยืนตนผสม               83         -    

A302 ยางพารา        135,826       3.43  

A303 ปาลมน้ํามัน           1,199       0.03  

A304 ยูคาลิปตัส           2,956       0.07  

A305 สัก         31,069       0.78  

A306 สะเดา               23         -    

A308 กระถิน               68         -    

A309 ประดู                 68         -    

A312 กาแฟ             851       0.02  

A314 หมอน             211       0.01  

A315 ไผปลูกเพ่ือการคา             709       0.02  

A318 จามจุรี           1,371       0.03  

A319 ตีนเปด               32         -    

A321 ยมหอม มะฮอกกานี               14         -    

A322 กฤษณา               70         -    

A323 ตะกู               89         -    
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ตารางท่ี 4 ตอ 
 

สัญลักษณ ประเภทการใชท่ีดิน   เนื้อท่ี  

     ไร   รอยละ  

A4 ไมผล      145,220      3.66  
A400 ไมผลราง/เสื่อมโทรม               42         -    

A401 ไมผลผสม             4,831       0.12  

A402 สม               253       0.01  

A404 เงาะ               174       0.01  

A405 มะพราว                  55         -    

A406 ลิ้นจี่           24,690       0.62  

A407 มะมวง             4,990       0.13  

A409 พุทรา                 42         -    

A410 นอยหนา                 27         -    

A411 กลวย               421       0.01  

A412 มะขาม             5,907       0.15  

A413 ลําไย           103,246       2.61  

A414 ฝรั่ง                 34         -    

A415 มะละกอ                50         -    

A416 ขนุน                  4         -    

A417 กระทอน                 91         -    

A418 ชมพู                 13         -    

A422 มะนาว                 79         -    

A425 มะกอกน้ํา มะกอกฝรั่ง                4         -    

A426 แกวมังกร               170         -    

A427 สมโอ               87         -    

A430 มะไฟ ละไม               10         -    

A5 พืชสวน        10,985      0.27  
A500 พืชสวนราง/เสื่อมโทรม               23         -    

A501 พืชสวนผสม                 39         -    

A502 พืชผัก           10,816       0.27  

A503 ไมดอก ไมประดับ               59         -    
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ตารางท่ี 4 ตอ 
 

สัญลักษณ ประเภทการใชท่ีดิน    เนื้อท่ี  

         ไร    รอยละ  
A507 เสาวรส                10         -    

A512 แคนตาลูป               38         -    

A6 ไรหมุนเวียน        49,323      1.25  
A600 ไรหมุนเวียนราง           17,668       0.45  

A602 ขาวโพด(ไรหมุนเวียน)         28,371       0.72  

A616 ขาวไร(ไรหมุนเวียน)           3,284       0.08  

A7 ทุงหญาเล้ียงสัตวและโรงเรือนเล้ียงสัตว          1,418      0.03  
A700 โรงเรือนราง               15         -    

A701 ทุงหญาเลี้ยงสัตว               664       0.02  

A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และมา             481       0.01  

A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตวปก                97         -    

A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร              161         -    

A8 พืชน้ํา                5         -    
A802 กก                 5         -    

A9 สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตวน้ํา        11,841      0.29  
A900 สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําราง              102         -    

A902 สถานท่ีเพาะเลี้ยงปลา          11,680       0.29  

A903 สถานท่ีเพาะเลี้ยงกุง                59         -    

A0  เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม             963      0.03  
A001  เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม              963       0.03  

F พ้ืนท่ีปาไม     2,090,616    52.80  
F100 ปาไมผลัดใบรอสภาพฟนฟู           10,944       0.28  

F101 ปาไมผลัดใบสมบูรณ          885,652     22.37  

F200 ปาผลัดใบรอสภาพฟนฟู           49,985       1.26  

F201 ปาผลัดใบสมบูรณ       1,137,959     28.74  

F501 ปาปลูกสมบูรณ             6,076       0.15  
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ตารางท่ี 4 ตอ 
 

สัญลักษณ ประเภทการใชท่ีดิน  เนื้อท่ี  

     ไร     รอยละ  

W พ้ืนท่ีน้ํา        69,082       1.76  

W101 แมน้ํา ลําหวย ลําคลอง         20,944        0.53  

W102 หนอง บึง ทะเลสาบ         19,617        0.50  

W201 อางเก็บน้ํา          20,498        0.52  

W202 บอน้ําในไรนา             7,375        0.19  

W203 คลองชลประทาน              648        0.02  

M พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด        64,685       1.65  

M101 ทุงหญาธรรมชาติ             4,817        0.12  

M102 ทุงหญาสลับไมพุม/ไมละเมาะ         42,292        1.07  

M201 พ้ืนท่ีลุม         11,839        0.30  

M300 เหมืองเกา บอขุดเกา             690        0.02  

M301 เหมืองแร             2,028        0.05  

M302 บอลูกรัง                619        0.02  

M304 บอดิน              218        0.01  

M403 ท่ีหินโผล             1,429        0.04  

M405 พ้ืนท่ีถม                631        0.02  

M701 ท่ีท้ิงขยะ                   122          -    

  รวม    3,959,412    100.00  

     ท่ีมา : มหาวิทยาลัยพะเยา, 2 กันยายน 2558 
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  2)  พ้ืนท่ีเกษตรกรรม (A) มีเนื้อท่ี 1,589,168 ไร หรือรอยละ 40.10 ของเนื้อท่ีจังหวัด ประกอบดวย 
   (1) พ้ืนท่ีนา (A1) มีเนื้อท่ี 745,685 ไร หรือรอยละ 18.84 ของเนื้อท่ีจังหวัด พบไดทุก
อําเภอแตพ้ืนท่ีเพาะปลูกท่ีสําคัญอยูในเขต อําเภอดอกคําใต  อําเภอจุน อําเภอเชียงคํา อําเภอเมืองพะเยา 
อําเภอแมใจ และ อําเภอปง (ภาพท่ี 8) ลักษณะการปลูกขาวจะมีท้ังแบบนาดํา และนาหวาน เปนขาวเจา
ประมาณรอยละ 60 ของพ้ืนท่ีปลูกท้ังหมด ผลผลิตเฉลี่ย 560 กิโลกรัมตอไร ท่ีเหลือเปนขาวเหนียว ผลผลิตเฉลี่ย 
605 กิโลกรัมตอไร พันธุขาวท่ีนิยมปลูก ไดแก ขาวเหนียวพันธุ กข6  ขาวเจาพันธุ กข15 กวก. 1 กวก. 2 และ
ขาวดอกมะลิ105 (สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดพะเยา, 2558) และพบวาในบางพ้ืนท่ีหลังเก็บเก่ียวขาว
มีการเพาะปลูกพืชตาม ไดแก พืชผักตางๆ เชน หอมหัวใหญ หอมแดง กระเทียม ผักกาดเขียวปลี      
บางพ้ืนท่ี ปลูกถั่วเหลือง ยาสูบ และขาวโพด แตเนื่องจากป พ.ศ. 2558 พะเยาตองประสบกับความแหงแลง
ทําใหพ้ืนท่ีปลูกพืชหลังการทํานานอยลง 
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ภาพท่ี 8  ขอมูลดาวเทียมไทยโชต pansharpened บันทึกขอมูลเม่ือ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2554  
                แสดง พ้ืน ท่ีนา  (บน )  และ พ้ืน ท่ีนาข าว  อํา เภอดอกคําใต  บันทึกภาพเ ม่ือ   
  17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (ลาง ) 
  

A101 
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  (2) พืชไร  (A2) มีเนื้อท่ี 449,089 ไร  หรือรอยละ 11.34 ของเนื้อท่ีจังหวัด ประกอบดวย             
พืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของจังหวัด คือ 
   - ขาวโพด (A202) มีเนื้อท่ี 399,073 ไร หรือรอยละ 10.08 ของเนื้อท่ีจังหวัด พื้นท่ี
ปลูกมาก คือ อําเภอปง อําเภอดอกคําใต อําเภอเชียงมวน และอําเภอเชียงคํา ตามลําดับ (ภาพท่ี 9) ขาวโพด
ถือเปนพืชเศรษฐกิจ ที่สําคัญอีกพืชหนึ่งของจังหวัด ในบางพ้ืนท่ีพบวาเกษตรกรจะทําการเพาะปลูก ปละ 2 
ครั้ง ไดแก ขาวโพดเลี้ยงสัตวฤดูฝน (พฤษภาคม–ตุลาคม) และขาวโพดเลี้ยงสัตวฤดูแลง (กันยายน–มีนาคม) 
พันธุท่ีเกษตรกรนิยมใชเปนพันธุท่ีเอกชนแนะนํา เชน พันธุซีพี 888 ซีพี 301 แปซิฟค 999 ซุปเปอร และพันธุ
แปซิฟค 399 ผลผลิตเฉลี่ยของขาวโพดเลี้ยงสัตวในฤดูฝนคือ 909 กิโลกรัมตอไร  และขาวโพดเลี้ยงสัตวฤดูแลง
คือ  979 กิโลกรัมตอไร (สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดพะเยา, 2558) บางพ้ืนท่ีมีการปลูกพืชตามเปนพืช
อายุสั้นในชวงฤดูแลง   แตในป พ.ศ. 2558 ประสบปญหาภัยแลงอยางหนักจึงไมสามารถปลูกพืชตามได 
   - ขาวไร (A216) มีเนื้อท่ี 27,879 ไร หรือรอยละ 0.70 ของเนื้อท่ีจังหวัด ผลผลิตท่ีได
ใชเพ่ือบริโภคในชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง โดยจะเริ่มปลูกในชวงเดียวกับขาวโพดเลี้ยงสัตว คือ ประมาณเดือนพฤษภาคม 
และเก็บเก่ียวในเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม พบไดในพ้ืนท่ีสูงเกือบทุกอําเภอ แตบริเวณท่ีปลูกมากไดแก 
อําเภอปง อําเภอเชียงคํา อําเภอเมืองพะเยา อําเภอภูกามยาว  
     - มันสําปะหลัง (A204) มีเนื้อท่ี 8,551 ไร หรือรอยละ 0.22 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
บริเวณท่ีปลูก คือ อําเภอปง อําเภอเชียงคํา อําเภอเมืองพะเยา และอําเภอดอกคําใต ตามลําดับ (ภาพท่ี 10)        
พันธุท่ีนิยมปลูกมาก คือ พันธุระยอง 60 ผลผลิตเฉลี่ย 4,015 กิโลกรัมตอไร พ้ืนท่ีปลูกสวนใหญจะเปนแปลง
ขนาดเล็กของเกษตรกรรายยอย ซ่ึงจะจําหนายผลผลิตใหกับแหลงรับซ้ือท่ีเปนลานตากมันในพ้ืนท่ี เพ่ือทําเปน
มันเสนขายใหกับโรงงานแปงมันสําปะหลังนอกพ้ืนท่ีตอไป 
   นอกจากนั้นพ้ืนท่ีปลูกพืชไรอ่ืนๆ ท่ีสําคัญ ไดแก ไรราง (A200) 9,786 ไร ออย (A203) 
1,520 ไร  สับปะรด (A205) 986 ไร  ถ่ัวเขียว (A208) 368 ไร  ฝาย (A207)  350 ไร  ขิง (A222) 217 ไร  ถ่ัว
เหลือง (A209)  131 ไร  ยาสูบ (A206) 126 ไร  พืชไรผสม (A201) 83 ไร  แตงโม (A220)  28 ไร 
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ภาพท่ี 9  ขอมูลดาวเทียมไทยโชต pansharpened บันทึกขอมูลเม่ือ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2554 แสดง 
               พ้ืนท่ีขาวโพด (บน) และพ้ืนท่ีขาวโพด อําเภอปง บันทึกภาพเม่ือ 20  สิงหาคม พ.ศ. 2558 (ลาง) 

A202 
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ภาพท่ี 10   ขอมูลดาวเทียมไทยโชต pansharpened บันทึกขอมูลเม่ือ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2554  
               แสดงพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง (บน) และพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง อําเภอปง บันทึกภาพ                  
               เม่ือ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 (ลาง) 
 
 
  

A204 
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   (3) ไมยืนตน (A3) มีเนื้อท่ี 174,639 ไร หรือรอยละ 4.39 ของเนื้อท่ีจังหวัด ประกอบดวย
พืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของจังหวัด คือ 
    - ยางพารา (A302) มีเนื้อท่ีปลูก 135,826 ไร หรือรอยละ 3.43 ของเนื้อท่ี
จังหวัด โดยมีพ้ืนท่ีใหผลผลิตแลวประมาณ รอยละ 21 ของพ้ืนท่ีปลูกท้ังจังหวัด บริเวณท่ีปลูกท่ีสําคัญ 
ไดแก อําเภอเชียงคํา อําเภอภูซาง อําเภอปง และอําเภอจุน ตามลําดับ (ภาพท่ี 11) พันธุท่ีนิยมปลูก            
คือ พันธุ RRIM 600 ในแหลงผลิตเกาเกษตรกรจะจําหนายผลผลิตเปนยางแผน สวนแหลง                
ผลิตใหมจะจําหนายเปนน้ํายางสด และยางกอนถวย (cup lump) ผลผลิต ยาง 161 กิโลกรัมตอไร                
(สํานักงานเกษตร  และสหกรณจังหวัดพะเยา, 2558) 
    - สัก (A305) มีเนื้อท่ี 31,069 ไร หรือรอยละ 0.78 ของเนื้อท่ีจังหวัด โดยมี
พ้ืนท่ีปลูกกระจายท่ัวไปเปนแปลงขนาดเล็ก สักถือเปนไมเศรษฐกิจท่ีสําคัญชนิดหนึ่ง แตตองใชระยะยาวนาน 
ในการนําไมมาใชประโยชน แหลงปลูกมาก ไดแก อําเภอเมืองพะเยา อําเภอปง และอําเภอเชียงคํา ตามลําดับ 
(ภาพท่ี 12) 
    - ยูคาลิปตัส (A304) มีเนื้อท่ี 2,956 ไร หรือรอยละ 0.07 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
พ้ืนท่ีปลูกสวนใหญเปนแปลงขนาดเล็กของเกษตรกรรายยอย โดยปลูกเพื่อเปนการคาในอุตสาหกรรม
เยื่อกระดาษ เนื่องจากมีอายุสั้น 3-5 ป เติบโตเร็วสามารถปลูกไดเกือบทุกสภาพพ้ืนท่ี แหลงปลูกมาก ไดแก 
อําเภอเชียงมวน อําเภอเมืองพะเยา และอําเภอจุน ตามลําดับ 

    นอกจากนี้ยังมีไมยืนตนอ่ืนๆ ไดแก ไมยืนตนผสม (A301)  83 ไร ของเนื้อท่ีจังหวัด 
จามจุรี (A318) มีเนื้อท่ี 1,371 ไร หรือรอยละ 0.03 ของเนื้อท่ีจังหวัด กาแฟ (A312) 851 ไร หรือรอยละ 0.02 
ของเนื้อท่ีจังหวัด ปาลมน้ํามัน (A303) มีเนื้อท่ี 1,199 ไร หรือรอยละ 0.03 ของเนื้อท่ีจังหวัด กระถิน (A308) 
68 ไร  หมอน (A314) 211 ไร หรอืรอยละ 0.01 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไผปลูกเพ่ือการคา (A315) 709 ไร หรือ
รอยละ 0.02 ของเนื้อท่ีจังหวัด และ ไมยืนตนอ่ืนๆ เชน สะเดา  ประดู  ตีนเปด ยมหอม กฤษณา ตะกู 
รวมเนื้อท่ี 296 ไร  
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ภาพท่ี 11    ขอมูลดาวเทียมไทยโชต pansharpened บันทึกขอมูลเม่ือ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2553  
               แสดงพ้ืนท่ีปลูกยางพารา (บน) และพ้ืนท่ีปลูกยางพารา อําเภอจุน  
              บันทึกภาพเม่ือ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (ลาง) 
 
 

A302 
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ภาพท่ี 12  ขอมูลดาวเทียมไทยโชต pansharpened บันทึกขอมูลเม่ือ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2553 แสดง 
             พ้ืนท่ีปลูกสัก (บน) และพ้ืนท่ีปลูกสัก อําเภอปง บันทึกภาพเม่ือ 20 สงิหาคม พ.ศ. 2558 (ลาง)

A305 
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  (4) ไมผล (A4) มีเนื้อท่ี 145,220 ไร หรือรอยละ 3.66 ของเนื้อท่ีจังหวัด ลักษณะโดยท่ัวไป      
เปนสวนขนาดใหญและเปนไมผลผสม (A401) โดยไมผลสวนใหญท่ีนิยมปลูก 
    - ลําไย (A413) มีเนื้อท่ี 103,246 ไร หรือรอยละ 2.61 ของเนื้อท่ีจังหวัด    
พบกระจายตัวอยูในทุกอําเภอ โดยแหลงผลิตท่ีสําคัญคือ อําเภอเชียงคํา อําเภอเมืองพะเยา อําเภอดอกคําใต 
อําเภอจุน และ อําเภอภูซาง (ภาพท่ี 13) พันธุท่ีปลูกสวนใหญเปนพันธุอีดอ และจะใหผลผลิตมากในเดือน
กรกฎาคม - สิงหาคม ผลผลิตเฉลี่ย 285 กิโลกรัมตอไร (สํานักงานเกษตรจังหวัดพะเยา, 2558) นิยม
รับประทานสด และผลิตเปนลําไยอบแหง 
    -  ลิ้นจี่ (A406) มีเนื้อท่ี 24,690 ไร หรือรอยละ 0.62 ของเนื้อท่ีจังหวัด แหลงปลูก   
ที่สําคัญ อําเภอแมใจ อําเภอปง และอําเภอเชียงคํา ตามลําดับ (ภาพท่ี 14) พันธุที่นิยมปลูกมาก ไดแก 
พันธุฮงฮวย พันธุกิมเจ็ง และพันธุจักรพรรดิ ใหผลผลิตประมาณเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน โดยมีผลผลิต
เฉลี่ย 702  กิโลกรัมตอไร (สํานักงานเกษตรจังหวัดพะเยา, 2558) 
 - มะขาม (A412) มีเนื้อท่ี 5,907 ไร หรือรอยละ 0.15 ของเนื้อท่ีจังหวัด พบ
มากในอําเภอเมืองพะเยา อําเภอเชียงมวน อําเภอปง ตามลาํดับ  
    สําหรับไมผลอ่ืนๆ ท่ีพบ ไดแก มะมวง (A407)  มีเนื้อท่ี 4,990 ไร หรือรอยละ 0.13  
ของเนื้อท่ีจังหวัด ไมผลผสม (A401) มีเนื้อท่ี 4,831 ไร หรือรอยละ 0.12 ของเนื้อท่ีจังหวัด  และไมผลราง/เสื่อมโทรม 
(A400) สม (A402) เงาะ (A404) มะพราว (A405) พุทรา (A409) นอยหนา (A410)  กลวย (A411) ฝรั่ง 
(A414) มะละกอ (A415) ขนุน (A416) กระทอน (A417) ชมพู (A418)  มะนาว (A422) มะกอกน้ํา (A425) 
แกวมังกร (A426) สมโอ (A427) มะไฟ ละไม (A430)  มีเนื้อท่ีรวม 1,556 ไร หรือรอยละ 0.04 ของเนื้อท่ี
จังหวัด  
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 ภาพท่ี 13  ขอมูลดาวเทียมไทยโชต pansharpened บันทึกขอมูลเม่ือ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2553  
               แสดงพ้ืนท่ีปลูกลําไย (บน) และพ้ืนท่ีปลูกลําไย อําเภอเชียงคํา บันทึกภาพเม่ือ 
         20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 (ลาง) 
 

A413 
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ภาพท่ี 14  ขอมูลดาวเทียมไทยโชต pansharpened บันทึกขอมูลเม่ือ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 

     แสดงพื้นที่ปลูกลิ้นจี่  (บน )  และพื้นที่ปลูกลิ้นจี่  อําเภอแม ใจ  บันทึกภาพเ ม่ือ 
  17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (ลาง) 

 
  

A406 
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   (5) พืชสวน (A5) มีเนื้อท่ี 10,985 ไร หรือรอยละ 0.27  ของเนื้อท่ีจังหวัด พบมากใน
อําเภอเชียงคํา อําเภอแมใจ อําเภอเมืองพะเยาประกอบดวยพ้ืนท่ีปลูก พืชผัก เชน กระเทียม หอมแดง ผลผลิต
ประมาณ 794 1,412 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ (สํานักงานเกษตรจังหวัดพะเยา, 2558)  นอกจากนั้นมี  
ผักกาดเขียวปลี ไมดอก ไมประดับ เชน กุหลาบ 

   (6) ไรหมุนเวียน (A6) มีเนื้อที่ 49,323 ไร หรือรอยละ 1.25 ของเนื้อท่ีจังหวัด      
เปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรมหลักของชุมชนบนพ้ืนท่ีสูงท่ีมีการทําเกษตรกรรม โดยมีการหมุนเวียนเปลี่ยนพ้ืนท่ีปลูกพืช 
และท้ิงพ้ืนท่ีไวเพ่ือใหดินมีการพักตัวตั้งแต 3 - 7 ป จากนั้นจึงกลับมาทําการเกษตรกรรมใหมอีกครั้งประกอบดวย 
    - ขาวโพด (ไรหมุนเวียน) (A602) มีเนื้อท่ี 28,371 ไร หรือรอยละ 0.72     
ของเนื้อท่ีจังหวัด เปนการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว แหลงปลูกท่ีสําคัญ คือ อําเภอปง อําเภอเชียงคํา และอําเภอเชียงมวน 
    - ไรราง (ไรหมุนเวียน) (A600) มีเนื้อท่ี 17,668 ไร หรือรอยละ 0.45 ของเนื้อ
ท่ีจังหวัด เปนพ้ืนท่ีท่ีเคยมีการเพาะปลูกพืชไรมากอน แตปจจุบันไมมีการเพาะปลูก และพักพ้ืนท่ีไวโดยไมมีการ
เพาะปลูกประมาณ 3 - 7 ป มีลักษณะเปนพ้ืนท่ีท่ีมีหญาคา และไมละเมาะปกคลุม แหลงปลูกท่ีสําคัญ คือ      
อําเภอปง อําเภอเชียงคํา และอําเภอเชียงมวน 
    - ขาวไร (ไรหมุนเวียน) (A616) มีเนื้อท่ี 3,284 ไร หรือรอยละ 0.08 ของเนื้อท่ี
จังหวัด แหลงปลูกท่ีสําคัญ คือ อําเภอปง อําเภอเชียงคํา และอําเภอเชียงมวน เปนการปลูกเพ่ือการบริโภค    
ของประชากรชุมชนบนพ้ืนท่ีสูงเปนสวนใหญ โดยจะเริ่มปลูกประมาณเดือนพฤษภาคม และเก็บเกี่ยว     
ในเดอืนพฤศจิกายน - ธันวาคม  

   (7) ทุงหญาเลี้ยงสัตวและโรงเรือนเลี้ยงสัตว (A7) มีเนื้อท่ี 1,418 ไร หรือรอยละ 0.03 
ของเนื้อท่ีจังหวัด ประกอบดวย ทุงหญาเลี้ยงสัตว (A701) มีเนื้อท่ี 664 ไร หรือรอยละ 0.02 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และมา (A702) มีเนื้อท่ี 481 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อท่ีจังหวัด โรงเรือนเลี้ยง
สัตวปก(A703) ) มีเนื้อที่  97 ไร โรงเรือนเลี้ยงสุกร (A704)  มีเนื้อที่ 161 ไร และโรงเรือนราง (A700)        
มีเนื้อท่ี 15 ไร 

   (8)     พืชน้ํา (A8) ไดแก กก มีเนื้อท่ี 5 ไร พบบริเวณอําเภอเชียงคํา 

   (9) สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (A9) มีเนื้อท่ี 11,841 ไร หรือรอยละ 0.29  ของเนื้อ
ท่ีจังหวัด พบมากท่ีอําเภอเมืองพะเยา อําเภอดอกคําใต อําเภอเชียงคํา และอําเภอภูกามยาาว โดยเปนสถานท่ี
เพาะเลี้ยงปลา (A902) มากท่ีสุด 11,680 ไร หรือรอยละ 0.29 ของเนื้อท่ีท้ังจังหวัด  สถานท่ีเพาะเลี้ยงกุง (A903) 
มีเนื้อท่ี 59 ไร สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําราง (A900) มีเนื้อท่ี 102 ไร 

   (10) เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม (A0) มีเนื้อท่ี 963 ไร หรือรอยละ 0.03   
ของเนื้อท่ีจังหวดั เปนการทําเกษตรผสมผสานหรือไรนาสวนผสม พบในอําเภอดอกคําใต อําเภอจุน และอําเภอ
เมืองพะเยา 

      3)  พ้ืนท่ีปาไม (F) มีเนื้อท่ี 2,090,616 ไร หรือรอยละ 52.80 ของเนื้อท่ีจังหวัด ประกอบดวย  

       (1) ปาไมผลัดใบรอสภาพฟนฟู (F100) มีเนื้อท่ี 10,944 ไร หรือรอยละ 0.28 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
พบบริเวณอําเภอปง และอําเภอเชียงคํา  

   (2) ปาไมผลัดใบสมบูรณ (F101) มีเนื้อท่ี 885,652 ไร หรือรอยละ 22.37 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
พบบริเวณอําเภอภูซาง อําเภอเชียงคํา อําเภอปง และอําเภอเชียงมวน 
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      (3) ปาผลัดใบรอสภาพฟนฟู (F200) มีเนื้อที่ 49,985 ไร หรือรอยละ 1.26 ของเนื้อท่ี
จังหวัด พ้ืนท่ีปา พบได ทุกอําเภอ ยกเวน อําเภอภูซางท่ีพบเพียงเล็กนอย 

      (4) ปาผลัดใบสมบูรณ (F201) มีเนื้อท่ี 1,137,959 ไร หรือรอยละ 28.74 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
พบได ทุกอําเภอ 
      (5) ปาปลูกสมบูรณ (F501) มีเนื้อท่ี 6,076 ไร หรือรอยละ 0.15 ของเนื้อท่ีจังหวัด พบมาก
ท่ีอําเภอปง อําเภอเมืองพะเยา 
     4) พ้ืนท่ีน้ํา (W) มีเนื้อท่ี 69,082 ไร หรือรอยละ 1.76 ของเนื้อท่ีจังหวัด ประกอบดวย    
แหลงน้ําธรรมชาติ รวมเนื้อท่ี 40,561 ไร หรือรอยละ 1.03 ของเนื้อท่ีจังหวัด และแหลงน้ําท่ีสรางข้ึน เชน    
อางเก็บน้ํา บอน้ําในไรนา คลองชลประทาน รวมเนื้อท่ี 28,521 ไร หรือรอยละ 0.73 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
   (1) แหลงน้ําธรรมชาติ ไดแก  
    - แมน้ํา ลําคลอง (W101) มีเนื้อท่ี 20,944 ไร หรือรอยละ 0.53 ของ        
เนื้อท่ีจังหวัด โดยมีแมน้ําหลักท่ีสําคัญ คือ แมน้ํายม ตนน้ําเกิดบนดอยภูลังกาของเทือกเขาผีปนน้ํา เขตอําเภอปง 
แมน้ําอิง เกิดจากการรวมตัวของลําน้ําสายตางๆจากดอยหลวง ซ่ึงเปนเทือกเขาทางทิศตะวันตกของ 
อําเภอแมใจ ไหลลงสูกวานพะเยา แมน้ําลาว ตนน้ําอยูบริเวณดอยยอดในเขตอําเภอเชียงคํา  
    - หนอง บึง ทะเลสาบ (W102) มีเนื้อท่ี 19,617 ไร หรือรอยละ 0.50 ของเนื้อ
ท่ีจังหวัด บึงน้ําธรรมชาติท่ีสําคัญ ไดแก กวานพะเยา เปนแหลงน้ําธรรมชาติท่ีสําคัญท่ีสุดและเปนแหลงประมง
น้ําจืดท่ีสําคัญของภาคเหนือตอนบนอีกดวย และเปนสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญของจังหวัดพะเยา กวานพะเยา  
มีเนื้อท่ีประมาณ 12,831 ไร เกิดจากแมน้ําสายตางๆ ทางเทือกเขาดานตะวันตกของจังหวัด หนองเล็งทราย   
เปนแหลงน้ําธรรมชาติของลําน้ําอิง ตั้งอยูในเขตอําเภอแมใจ มีเนื้อท่ีประมาณ 4,000 ไร 
   (2) แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน ไดแก   
    - อางเก็บน้ํา (W201) ซ่ึง มีเนื้อท่ีมากท่ีสุด 20,498 ไร หรือรอยละ 0.52 ของ
เนื้อท่ีจังหวัด กระจายตัวอยูท่ัวจังหวัด ท่ีสําคัญ คือ อางเก็บน้ําแมสุก อําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา อางเก็บน้ํา
หวยโซ อําเภอเมืองพะเยา อางเก็บน้ําหวยเห อําเภอเมืองพะเยา อางเก็บน้ําหวยตุน อําเภอเมืองพะเยา      
อางเก็บน้ําหวยไฟ อําเภอภูซาง อางเก็บน้ําแมปม อําเภอแมใจ อางเก็บน้ําหวยยัด อําเภอเชียงคํา  
    - บอน้ําในไรนา (W202) มีเนื้อท่ี 7,375 ไร หรือรอยละ 0.19 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
และคลองชลประทาน (W203) มีเนื้อท่ี 648 ไร หรือรอยละ 0.02 ของเนื้อท่ีจังหวัด 

  5)   พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อท่ี 64,685 ไร หรือรอยละ 1.65 ของเนื้อท่ีจังหวัด ประกอบดวย     
ทุงหญาสลับไมพุม/ไมละเมาะ (M102) 42,292 ไร หรือรอยละ 1.07 ของเนื้อท่ีจังหวัด รองลงมาคือ           
พ้ืนท่ีลุม (M201) 11,839 ไร หรือรอยละ 0.30 ของเนื้อท่ีจังหวัด ทุงหญาธรรมชาติ (M101) 4,817 ไร หรือ 
รอยละ 0.12 ของเนื้อท่ีจังหวัด  เหมืองแร (M301) 2,028 ไร  หรือรอยละ  0.05 ของเนื้อท่ีจังหวัด ท่ีหินโผล 
(M403) 1,429 ไร หรือรอยละ  0.04 ของเนื้อท่ีจังหวัด เหมืองเกา บอขุดเกา (M300) 690 ไร หรือรอยละ 
0.02  ของเนื้อท่ีจังหวัด พ้ืนท่ีถม (M405)  631 ไร หรือรอยละ  0.02 ของเนื้อที่จังหวัด บอลูกรัง (M302) 
619 ไร หรือรอยละ 0.02 ของเนื้อที่จังหวัด บอดิน (M304)  218 ไร หรือรอยละ  0.01 ของเนื้อท่ี
จังหวัด และท่ีท้ิงขยะ 122 ไร ซ่ึงพบกระจายอยูท่ัวไปท้ังจังหวัด รายละเอียด ดังแสดงในตารางท่ี 4 

3.2 การเปล่ียนแปลงการใชท่ีดินจังหวัดพะเยา ระหวาง ป พ.ศ. 2555 และ ป พ.ศ. 2558 

  ปญหาการเพ่ิมข้ึนของประชากร ทําใหมีความตองการใชท่ีดินในกิจกรรมตาง ๆ เพ่ิมข้ึน เชน การ
ขยายเขตเมือง เขตอุตสาหกรรม พ้ืนท่ีเกษตรกรรม ทําใหเกิดปญหาขึ้นมากมายจากการใชประโยชนท่ีดินที่
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ไมเหมาะสม เชน การนําพ้ืนท่ีเหมาะสมทางการเกษตรมาใชในการขยายเมือง หรือการนําพ้ืนท่ีท่ีไมเหมาะสมตอ
การเกษตรมาใชในการเกษตร ทําใหเกิดปญหาความเสื่อมโทรมของดินซ่ึงสงผลกระทบท้ังทางตรง และทางออม
ตอเกษตรกร ชุมชน และประเทศชาติ ซ่ึงจากการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดินของจังหวัดพะเยาโดยใช
ขอมูลสภาพการใชท่ีดินป พ.ศ. 2555 เปนฐานเพ่ือเปรียบเทียบ โดยการซอนทับทางคณิตศาสตร (Intersection) 
ดวยขอมูลสภาพการใชท่ีดินป พ.ศ. 2558 (ตารางท่ี 5 และ 6) พบวามีการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดิน ดังนี้ 

ตารางท่ี 5 เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดินจังหวัดพะเยาระหวาง ป พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2558 
 

ประเภทการใชท่ีดิน     เนื้อท่ีใน ป พ.ศ. 2555     เนื้อท่ีใน ป พ.ศ. 2558   การเปล่ียนแปลง 

     ไร   รอยละ      ไร   รอยละ    ไร รอยละ* 

พ้ืนท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสราง 144,124   3.64   145,861     3.69   +1,737   +1.21  

พ้ืนท่ีเกษตรกรรม  1,599,740   40.37   1,589,168    40.10   -10,572   -0.66  

พ้ืนท่ีนา   721,789    18.23      745,685     18.84   +23,896   +3.31  

พืชไรอ่ืนๆ  13,110    0.33     13,586   0.34   +476   +3.63  

ขาวโพด     436,109     11.01     399,073  10.08   -37,036   -8.49  

มันสําปะหลัง    5,724    0.14       8,551     0.22   +2,827   +49.39  

ขาวไร    35,531    0.90         27,879   0.70   -7,652   -21.54  

ไมยืนตนอ่ืนๆ   7,934   0.19         7,744    0.18   -190   -2.39  

ยางพารา    123,950  3.13        135,826       3.43   +11,876   +9.58  

สัก    31,313   0.79       31,069   0.78   -244   -0.78  

ไมผลอ่ืนๆ    15,630    0.40      17,284   0.43   +1,654   +10.58  

ลิ้นจี่     25,801    0.65         24,690     0.62   -1,111   -4.31  

ลําไย       103,994    2.63        103,246     2.61   -748   -0.72  

ไรหมุนเวียน   47,379    1.19       49,323     1.25   +1,944   +4.10  

พ้ืนท่ีเกษตรกรรมอ่ืนๆ    31,476     0.78     25,212      0.62   -6,264   -19.90  

พ้ืนท่ีปาไม    2,089,321   52.77   2,090,616    52.80   +1,295   +0.06  

ปาสมบูรณ   2,036,460  51.43    2,029,687  51.26   -6,773   -0.33  

ปารอสภาพฟนฟู     52,861  1.34      60,929   1.54   +8,068   +15.26  

พ้ืนท่ีน้ํา      66,020   1.68        69,082    1.76   +3,062   +4.64  

พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด      60,207      1.54    64,685   1.65   +4,478   +7.48  

รวมท้ังหมด    3,959,412  100.00   3,959,412  100.00      

หมายเหตุ : * รอยละของเนื้อท่ีเดิม 
     + เนื้อท่ีเพ่ิมข้ึน 

-  เนื้อท่ีลดลง 
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 3.2.1 พ้ืนท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสราง มีเนื้อท่ีเพ่ิมข้ึนจาก 144,124 ไร ในป พ.ศ. 2555 เปน 145,861 ไร ในป 
พ.ศ. 2558  เนื้อท่ีเพ่ิมข้ึน  1,737 ไร หรือรอยละ 1.21 ของเนื้อท่ีเดิม โดยมีพ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสรางคงเดิม จากป 
พ.ศ. 2555 จํานวน 141,945 ไร และเพ่ิมข้ึนการเปลี่ยนแปลงมาจากพ้ืนท่ีปลูกไมยืนตนอ่ืน ๆ ในป พ.ศ. 2555  
มากท่ีสุด จํานวน 1,041 ไร พบในอําเภอจุน อําเภอปง อําเภอเชียงคํา รองลงมาเพ่ิมข้ึนมาจากพ้ืนท่ี ปลูกลําไย 
จํานวน 737 ไร พบในอําเภอเชียงมวน  อําเภอเมืองพะเยา อําเภอดอกคําใต  และเพ่ิมข้ึนมาจาก   พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด  
เชน ทุงหญาธรรมชาติ ทุงหญาสลับไมละเมาะจํานวน 435 ไร ตามลําดับ พบในอําเภอเมืองพะเยา อําเภอแมใจ   
(ภาพท่ี 15) 
  ในขณะเดียวกันพบวา พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง ในป พ.ศ. 2555 ลดลง โดยเปลี่ยนแปลงไป
เปนการใชท่ีดินประเภทอ่ืน ๆ ในป พ.ศ. 2558 เชนเดียวกัน โดยเปลี่ยนเปนพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด เชน ทุงหญาธรรมชาติ     
ทุงหญาสลับไมละเมาะ ในป พ.ศ. 2558 มากท่ีสุดจํานวน 670  ไร พบมากในอําเภอเมืองพะเยา อําเภอดอกคําใต  
อําเภอแมใจ รองลงมา ไดแก เปลี่ยนเปนพ้ืนท่ีปลูกลําไยจํานวน 348 ไร พบมากในอําเภอเมืองพะเยา อําเภอ
ดอกคําใต  อําเภอเชียงมวน และเปลี่ยนเปน พ้ืนท่ีน้ํ าจํานวน 336 ไร  พบมากใน  อําเภอเมืองพะเยา                   
อําเภอภูกามยาว   
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ภาพท่ี 15  ภาพออรโธสีกระทรวงเกษตรและสหกรณ บันทึกเม่ือ พ.ศ. 2545 (บน) และขอมูลดาวเทียม                
    ไทยโชตระบบ pansharpened บันทึกขอมูลเม่ือ 21  ธันวาคม พ.ศ. 2554 (ลาง)  
         แสดงพ้ืนท่ีนาท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเปนพ้ืนท่ีโรงงานอุตสาหกรรม       
   
 
 
 
 
 

A101 
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 3.2.2 พ้ืนท่ีเกษตรกรรม โดยภาพรวมพ้ืนท่ีเกษตรกรรมของจังหวัดพะเยาลดลงจาก 1,599,740 ไร ในป 
พ.ศ. 2555 เปน 1,589,168 ไร ในป พ.ศ. 2558 มีเนื้อท่ีลดลง 10,572 ไร หรือรอยละ 0.66 ของเนื้อท่ีเดิม  
โดยเม่ือพิจารณาเปนรายพืชท่ีสําคัญมีรายละเอียดดังนี้ (ตารางท่ี 5) 
  1) พ้ืนท่ีนา มีเนื้อท่ีเพ่ิมข้ึนจาก 721,789 ไร ในป พ.ศ. 2555 เปน 745,685 ไร  
ในป พ.ศ. 2558 เพ่ิมข้ึน 23,896 ไร หรือรอยละ 3.31 ของเนื้อท่ีเดิม โดยมีพ้ืนท่ีนาขาวคงเดิมจากป พ.ศ. 2555 
จํานวน 711,979  ไร และเพ่ิมข้ึนการเปลี่ยนแปลงมาจากพ้ืนท่ีปลูกขาวโพดในป พ.ศ. 2555 มากท่ีสุด จํานวน 
23,713 ไร พบในอําเภอเมืองพะเยา อําเภอเชียงมวน อําเภอดอกคําใต รองลงมาเพ่ิมข้ึนมาจากพ้ืนท่ีเกษตรกรรม
อ่ืน ๆ เชน พืชสวน ทุงหญาและโรงเรือนเลี้ยงสัตว พืชน้ํา และสถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา จํานวน 7,862 ไร พบใน
อําเภอแมใจ อําเภอเชียงคํา  และพ้ืนท่ีปลูกยางพารา 798 ไร ตามลําดับ พบในอําเภอเมืองพะเยา อําเภอดอกคําใต 
อําเภอเชียงคํา  
 ในขณะเดียวกันพบวา พ้ืนท่ีนาในป พ.ศ. 2555 ลดลง โดยเปลี่ยนแปลงไปเปนการใชท่ีดิน
ประเภทอ่ืน ๆ ในป พ.ศ. 2558 เชนเดียวกัน โดยเปลี่ยนเปนพ้ืนท่ีปลูกขาวโพดในป พ.ศ. 2558 มากท่ีสุด 
2,561 ไร พบมากในอําเภอเมืองพะเยา อําเภอดอกคําใต อําเภอเชียงมวน  รองลงมาเปลี่ยนไปเปนพ้ืนท่ีปลูก
ยางพารา  2,197 ไร พบมากในอําเภอภูซาง อําเภอเมืองพะเยา อําเภอแมใจ และเปลี่ยนไปเปนพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 
เชน ทุงหญาธรรมชาติ ทุงหญาสลับไมละเมาะ 1,345 ไร พบในอําเภอเมืองพะเยา อําเภอภูกามยาว        
อําเภอดอกคําใต  (ภาพท่ี 16) 
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ตารางท่ี 6 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดินจังหวัดพะเยา ระหวาง ป พ.ศ. 2555 และ ป พ.ศ. 2558 
 

ป พ.ศ. 2555  

 ป พ.ศ. 2558  

 เนื้อท่ีรวม 
 ป พ.ศ. 2555  

 พ
ื้นที่

ชุม
ชน

แล
ะสิ่

งป
ลูก

สร
าง

  

 พ
ื้นที่

นา
  

 พ
ืชไ
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ื่นๆ
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าว

โพ
ด 
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 สั
ก 
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ื่นๆ
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 ลํ
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ย 
 

 ไ
รห

มุน
เวี

ยน
  

 พ
ื้นที่

เก
ษต

รก
รร

มอ
ื่นๆ

  

 ป
าส

มบ
รูณ

  

 ป
าร

อส
ภา

พ
ฟ

นฟ
ู  

 พ
ื้นที่

น้ํา
  

 พ
ื้นที่

เบ
็ดเ

ตล็
ด 

 

พืนทีชุมชนและสิงปลูกสราง 141,945 138 - 122 - - 12 6 40 241 10 348 85 171 - - 336 670 144,124 

พืนทีนา 228 711,979 79 2,561 - 13 144 2,197 151 112 7 446 10 1,257 - 7 1,253 1,345 721,789 

พืชไรอืนๆ 24 27 9,562 1,232 98 18 - 733 146 115 13 163 - 7 52 313 38 569 13,110 

ขาวโพด 393 23,713 2,226 376,576 2,402 108 646 10,712 1,665 571 65 3,586 1,918 657 288 7,018 214 3,351 436,109 

มันสําปะหลัง - - 29 42 5,276 - 42 107 37 30 - 42 - - - 28 4 87 5,724 

ขาวไร 31 46 107 4,732 381 27,153 41 1,657 158 34 12 174 523 7 27 22 14 412 35,531 

ไมยืนตนอืนๆ 1,041 16 191 196 3 - 6,041 265 17 7 - 54 - - - - - 103 7,934 

ยางพารา 49 798 60 4,380 260 34 135 117,052 182 60 40 438 29 28 - 6 40 359 123,950 

สัก 307 90 82 990 33 1 39 397 27,877 251 2 231 - 71 129 94 15 704 31,313 

ไมผลอืนๆ 15 1 61 245 - - 37 111 57 14,715 - 246 - 2 - - 19 121 15,630 

ลินจี - 133 - 508 - 104 4 419 72 108 24,206 45 18 8 - - 168 8 25,801 

ลําไย 737 415 279 2,050 9 110 265 981 230 785 155 97,162 - 216 27 19 76 478 103,994 

ไรหมุนเวียน - - - 182 - - - 121 - 6 10 17 46,534 - 28 433 - 48 47,379 

พืนทีเกษตรกรรมอืนๆ 15 7,862 42 723 9 58 49 116 42 89 - 67 - 22,233 3 - 13 155 31,476 

ปาสมบูรณ 325 73 785 1,425 - 277 - 433 86 - 162 45 187 2 2,027,038 4,036 106 1,480 2,036,460 

ปารอสภาพฟนฟู 6 21 43 1,879 - - - 171 61 11 8 4 19 - 1,779 48,501 10 348 52,861 

พืนทีนํา 310 21 - 21 - - - - - - - 3 - 147 - 45 65,256 217 66,020 

พืนทีเบ็ดเตล็ด 435 352 40 1,209 80 3 289 348 248 149 - 175 - 406 316 407 1,520 54,230 60,207 

เน้ือท่ีรวม ป พ.ศ. 2558 145,861 745,685 13,586 399,073 8,551 27,879 7,744 135,826 31,069 17,284 24,690 103,246 49,323 25,212 2,029,687 60,929 69,082 64,685 3,959,412 

ท่ีมา : จากการวิเคราะหโดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา 
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ภาพท่ี 16  ภาพออรโธสีกระทรวงเกษตรและสหกรณ บันทึกเม่ือ พ.ศ. 2545 (บน) และขอมูลดาวเทียมไทย  
       โชตระบบ pansharpened บันทึกขอมูลเม่ือ 18 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 (ลาง)แสดงพ้ืนท่ีนาราง      
              ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเปนพ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
 
 
 
 

A100 

A902 
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   2)  พืชไร อ่ืน ๆ ไดแก พืชไรผสม ออย  ขิง สับปะรด ยาสูบ ถ่ัวเขียว  ฝาย  กะหล่ําปลี และ
พริก มีเนื้อท่ีเพ่ิมข้ึนจาก 13,110  ไร ในป พ.ศ. 2555  เปน 13,586   ไร ในป พ.ศ. 2558 เพ่ิมข้ึน 476  ไร หรือ
รอยละ 3.63 ของเนื้อท่ีเดิม โดยมีพ้ืนท่ีพืชไรอ่ืน ๆ คงเดิมจากป พ.ศ. 2555 จํานวน 9,562 ไร และเพ่ิมข้ึนการ
เปลี่ยนแปลงมาจากพ้ืนท่ีปลูกขาวโพดในป พ.ศ. 2555 มากท่ีสุด จํานวน 2,226   ไร พบในอําเภอเชียงมวน 
อําเภอเมืองพะเยา อําเภอแมใจ รองลงมาเพ่ิมข้ึนเปลี่ยนมาจากพ้ืนท่ีปาสมบูรณ จํานวน 785 ไร พบในอําเภอ
เชียงมวน อําเภอปง และเพ่ิมข้ึนเปลี่ยนมาจากพ้ืนท่ีปลูกลําไย จํานวน 279 ไร พบในอําเภอเชียงมวน  
   ในขณะเดียวกันพบวา พ้ืนท่ีพืชไร อ่ืน ๆ ในป พ.ศ. 2555 ลดลง โดยเปลี่ยนแปลงไปเปน
การใชท่ีดินประเภทอ่ืน ๆ ในป พ.ศ. 2558 เชนเดียวกัน โดยเปลี่ยนเปนพ้ืนท่ีปลูกขาวโพดในป พ.ศ. 2558 มาก
ท่ีสุด จํานวน 1,232  ไร พบมากในอําเภอเชียงมวน อําเภอเมืองพะเยา อําเภอภูกามยาว  รองลงมา ไดแก 
เปลี่ยนเปนพ้ืนท่ีปลูกยางพารา จํานวน 733 ไร พบมากในอําเภอแมใจ อําเภอเมืองพะเยา และเปลี่ยนเปน  
พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด เชน ทุงหญาธรรมชาติ ทุงหญาสลับไมละเมาะ จํานวน 569  ไร พบในอําเภอเมืองพะเยา        
อําเภอแมใจ  

   3)  ขาวโพด  มีเนื้อท่ีลดลงจาก 436,109 ไร ในป พ.ศ. 2555  เปน 399,073 ไร ในป  พ.ศ. 2558 
โดยมีเนื้อท่ีลดลง 37,036 ไร หรือรอยละ 8.49 ของเนื้อท่ีเดิม ซ่ึงมีพ้ืนท่ีปลูกขาวโพดคงเดิมจากป พ.ศ. 2555 จํานวน 
376,576 ไร และเปลี่ยนไปเปนพ้ืนท่ีนา ในป พ.ศ. 2558  มากท่ีสุด มีเนื้อท่ี 23,713 ไร  พบมากในอําเภอเชียงมวน 
อําเภอภูกามยาว อําเภอดอกคําใต  รองลงมา  ไดแก เปลี่ยนไปเปนพ้ืนท่ีปลูกยางพารา จํานวน 10,712 ไร พบใน
อําเภอดอกคําใต อําเภอเมืองพะเยา อําเภอเชียงคํา และเปลี่ยนไปเปนพ้ืนท่ีปารอสภาพฟนฟู จํานวน 7,018 ไร พบใน
อําเภอเชยีงมวน อําเภอเชียงคํา อําเภอปง  (ภาพท่ี 17)   
   ในขณะเดียวกันพ้ืนท่ีปลูกขาวโพดในป พ.ศ. 2558 เพ่ิมข้ึนมาจากการเปลี่ยนแปลงการใช
ท่ีดินประเภทอ่ืนๆ ในป พ.ศ. 2555 โดยเปลี่ยนแปลงมาจากพ้ืนท่ีปลูกขาวไรจํานวน 4,732 ไร  พบมากใน
อําเภอเมืองพะเยา อําเภอเชียงคํา อําเภอเชียงมวน รองลงมาไดแก เปลี่ยนแปลงมาจากพ้ืนท่ีปลูกยางพารา 
4,380  ไร  พบมากในอําเภอเมืองพะเยา อําเภอภูซาง อําเภอเชียงมวน และเปลี่ยนแปลงมาจากพ้ืนท่ีปลูกลําไย 
2,050  ไร  พบมากในอําเภอเชียงมวน อําเภอดอกคําใต อําเภอภูกามยาว (ภาพท่ี 18) 

 4) มันสําปะหลัง มีเนื้อท่ีเพ่ิมข้ึนจาก 5,724 ไร ในป พ.ศ. 2555  เปน 8,551 ไร ในป       
พ.ศ. 2558 เพ่ิมข้ึน 2,827 ไร หรือรอยละ 49.39 ของเนื้อท่ีเดิม โดยมีพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังคงเดิมจาก 
ป พ.ศ. 2555 จํานวน 5,276 ไร และเพ่ิมข้ึนการเปลี่ยนแปลงมาจากพ้ืนท่ีปลูกขาวโพดในป พ.ศ. 2555       
มากท่ีสุด จํานวน 2,402 ไร พบในอําเภอปง อําเภอเชียงมวน อําเภอเชียงคํา รองลงมาเพ่ิมข้ึนเปลี่ยนแปลงมาจาก
พ้ืนท่ีปลูกขาวไร  จํานวน 381 ไร พบในอําเภอเมืองพะเยา และเปลี่ยนแปลงมาจากพ้ืนท่ีปลูกยางพารา จํานวน 
260 ไร  พบมากในอําเภอเชียงคํา  
 ในขณะเดียวกันพบวา พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังในป พ.ศ. 2555 ลดลง โดยเปลี่ยนแปลงไป
เปนการใช ท่ีดินประเภทอ่ืนๆ ในป พ.ศ. 2558 เชนเดียวกัน โดยเปลี่ยนเปนพ้ืนท่ีปลูกยางพาราใน 
ป พ.ศ. 2558 มากท่ีสุด จํานวน  107 ไร พบมากในอําเภอภูซาง อําเภอดอกคําใต รองลงมา ไดแก เปลี่ยนไป
เปนพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด เชน ทุงหญาธรรมชาติ ทุงหญาสลับไมละเมาะ จํานวน 87 ไร พบในอําเภอภูกามยาว  
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ภาพท่ี 17  ภาพออรโธสีกระทรวงเกษตรและสหกรณ บันทึกเม่ือ พ.ศ. 2545 (บน) และขอมูลดาวเทียม       
                ไทยโชตระบบ pansharpened บันทึกขอมูลเม่ือ 22 มกราคม พ.ศ. 2554 (ลาง) แสดง         
               พ้ืนท่ีปลูกขาวโพดเปลี่ยนแปลงเปนพ้ืนท่ีปลูกลําไย 

 
 

A202 

A413 
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ภาพที่ 18  แผนที่การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินประเภทพื้นที่ปลูกขาวโพด ระหวางป พ.ศ. 2555 และ ป พ.ศ. 2558 
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 5)  พ้ืนท่ีปลูกขาวไร  มีเนื้อท่ีลดลงจาก 35,531 ไร ในป พ.ศ. 2555  เปน 27,879 ไร ในป      
พ.ศ. 2558 โดยมีเนื้อท่ีลดลง 7,652 ไร หรือรอยละ 21.54 ของเนื้อท่ีเดิม ซ่ึงมีพ้ืนท่ีปลูกขาวไรคงเดิมจาก 
ป พ.ศ. 2555 จํานวน 27,153 ไร และเปลี่ยนไปเปนพ้ืนท่ีปลูกขาวโพดในป พ.ศ. 2558  มากท่ีสุด มีเนื้อท่ี           
จํานวน 4,732 ไร พบมากในอําเภอเชียงมวน อําเภอเชียงคํา อําเภอเมืองพะเยา  รองลงมา  ไดแก เปลี่ยนไปเปนพ้ืนท่ี
ปลูกยางพาราจํานวน 1,657 ไร พบในอําเภอเมืองพะเยา อําเภอเมืองพะเยา อําเภอปง  และเปลี่ยนไปเปนพ้ืนท่ีไร
หมุนเวียน จํานวน 523 ไร พบในอําเภอปง  
   ในขณะเดียวกันพ้ืนท่ีปลูกขาวไรในป พ.ศ. 2558 เพ่ิมข้ึนมาจากการเปลี่ยนแปลงการใช
ท่ีดินประเภทอ่ืนๆ ในป พ.ศ. 2555 โดยเปลี่ยนแปลงมาจากพ้ืนท่ีปาสมบูรณมากท่ีสุด จํานวน 277 ไร พบมาก
ในอําเภอเมืองพะเยา รองลงมาไดแก เปลี่ยนแปลงมาจากพ้ืนท่ีปลูกลําไย จํานวน 110 ไร พบมากในอําเภอเชียง
คํา และเปลี่ยนแปลงมาจากพ้ืนท่ีปลูกขาวโพด จํานวน 108 ไร พบมากในอําเภอเมืองพะเยา  

 6)  ไมยืนตนอื่นๆ เชน กาแฟ ยูคาลิปตัส ปาลมน้ํามัน มีเนื้อท่ีลดลงจาก 7,934 ไร        
ในป พ.ศ. 2555  เปน 7,744 ไร  ในป พ.ศ. 2558 โดยมีเนื้อท่ีลดลง 190 ไร หรือรอยละ 2.39 ของเนื้อท่ีเดิม ซ่ึงมีพ้ืนท่ี
ปลูกไมยืนตนอ่ืนๆ คงเดิมจากป พ.ศ. 2555 จํานวน 6,041 ไร และเปลี่ยนไปเปนพ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง ในป 
พ.ศ. 2558  มากท่ีสุด มีเนื้อท่ีจํานวน  1,041 ไร   พบมากในอําเภอจุน อําเภอปง อําเภอเชียงคํา  รองลงมา  ไดแก  
เปลี่ยนไปเปนพ้ืนท่ีปลูกยางพาราจํานวน 265 ไร พบในอําเภอเมืองพะเยา อําเภอแมใจ  และเปลี่ยนไปเปนพ้ืนท่ีปลูก
ขาวโพด จํานวน  196 ไร  พบในอําเภอเชียงมวน อําเภอแมใจ    
   ในขณะเดียวกันพ้ืนท่ีไมยืนตนอื่นๆ ในป พ.ศ. 2558 เพ่ิมข้ึนมาจากการเปลี่ยนแปลงการ
ใชท่ีดินประเภทอ่ืน ๆ ในป พ.ศ. 2555 โดยเปลี่ยนแปลงมาจากพ้ืนท่ีปลูกขาวโพด จํานวน 646 ไร  พบมากใน
อําเภอเมืองพะเยา อําเภอเชียงมวน อําเภอดอกคําใต รองลงมาไดแก เปลี่ยนแปลงมาจากพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด เชน         
ทุงหญาธรรมชาติ ทุงหญาสลับไมละเมาะ จํานวน  289 ไร  พบมากในอําเภอภูกามยาว อําเภอเมืองพะเยา 
อําเภอจุน และเปลี่ยนแปลงมาจากพ้ืนท่ีปลูกลําไย จํานวน 265 ไร พบมากในอําเภอเมืองพะเยา อําเภอแมใจ   

  7)  ยางพารา มีเนื้อท่ีเพ่ิมข้ึนจาก 123,950 ไร  ในป พ.ศ. 2555  เปน 135,826 ไร 
ในป พ.ศ. 2558 เพ่ิมข้ึน 11,876 ไร หรือรอยละ 9.58 ของเนื้อท่ีเดิม โดยมีพ้ืนท่ีปลูกยางพาราคงเดิมจาก 
ป พ.ศ. 2555 จํานวน 117,052 ไร และเพ่ิมข้ึนการเปลี่ยนแปลงมาจากพ้ืนท่ีปลูกขาวโพดในป พ.ศ. 2555 มาก
ท่ีสุด จํานวน 10,712 ไร (ภาพท่ี 19)  พบในอําเภอเชียงคํา อําเภอดอกคําใต อําเภอเมืองพะเยา รองลงมา
เปลี่ยนแปลงมาจากพ้ืนท่ีนา 2,197 ไร (ภาพท่ี 20)  พบในอําเภอภูซาง อําเภอเมืองพะเยา อําเภอภูกามยาว  
และเปลี่ยนแปลงมาจากพ้ืนท่ีปลูกขาวไร 1,657 ไร  พบมากในอําเภอเมืองพะเยา อําเภอปง      
   ในขณะเดียวกันพบวา พ้ืนท่ีปลูกยางพาราในป พ.ศ. 2555 ลดลง โดยเปลี่ยนแปลงไปเปน
การใชท่ีดินประเภทอ่ืนๆ ในป พ.ศ. 2558 เชนเดียวกัน โดยเปลี่ยนไปเปนพ้ืนท่ีปลูกขาวโพดในป พ.ศ. 2558 
มากท่ีสุด จํานวน 4,380 ไร  พบมากในอําเภอเมืองพะเยา อําเภอภูซาง อําเภอภูกามยาว รองลงมา ไดแก 
เปลี่ยนไปเปนพ้ืนท่ีนา 798 ไร พบในอําเภอเมืองพะเยา และเปลี่ยนไปเปนพ้ืนท่ีปลูกลําไย 438 ไร พบมากใน
อําเภอดอกคําใต อําเภอภูกามยาว อําเภอเชียงมวน (ภาพท่ี 21) 

 8)  สัก มีเนื้อท่ีลดลงจาก 31,313 ไร ในป พ.ศ. 2555  เปน 31,069 ไร ในป พ.ศ. 2558 โดยมี
เนื้อท่ีลดลง 244 ไร หรือรอยละ 0.78 ของเนื้อท่ีเดิม ซ่ึงมีพ้ืนท่ีปลูกสักคงเดิมจากป พ.ศ. 2555 จํานวน 27,877 ไร และ
เปลี่ยนเปนพ้ืนท่ีปลูกขาวโพดในป พ.ศ. 2558  มากท่ีสุด มีเนื้อท่ี จํานวน 990 ไร พบมากในอําเภอเชียงมวน อําเภอ
เมืองพะเยา อําเภอภูกามยาว  รองลงมา  ไดแก เปลี่ยนไปเปน พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด เชน ทุงหญาธรรมชาติ ทุงหญาสลับไม
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ละเมาะ จํานวน  704 ไร พบในอําเภอเมืองพะเยา อําเภอภูกามยาว  และเปลี่ยนไปเปนพ้ืนท่ีปลูกยางพารา จํานวน 
397 ไร พบในอําเภอเมืองพะเยา อําเภอแมใจ อําเภอเชียงมวน  
   ในขณะเดียวกันพ้ืนท่ีปลูกสักในป พ.ศ. 2558 เพ่ิมข้ึนมาจากการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดิน
ประเภทอ่ืนๆ ในป พ.ศ. 2555 โดยเปลี่ยนแปลงมาจากพ้ืนท่ีขาวโพด มากท่ีสุด จํานวน 1,665  ไร พบมากใน
อําเภอเชียงมวน อําเภอภูกามยาว อําเภอดอกคําใต รองลงมาไดแก เปลี่ยนแปลงมาจากพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ดเชน ทุง
หญาธรรมชาติ ทุงหญาสลับไมละเมาะ จํานวน 248  ไร พบมากในอําเภออําเภอภูกามยาว อําเภอดอกคําใต 
อําเภอปง และเปลี่ยนแปลงมาจากพ้ืนท่ีปลูกลําไย จํานวน 230 ไร พบมากในอําเภอเชียงมวน อําเภอดอกคําใต 
อําเภอเมืองพะเยา 
  



58 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 19    ภาพออรโธสีกระทรวงเกษตรและสหกรณ บันทึกเม่ือ พ.ศ. 2545 (บน) และขอมูลดาวเทียม              
              ไทยโชตระบบ pansharpened บันทึกขอมูลเม่ือ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2554 (ลาง) แสดง                       
              พื้นที่ปลูกขาวโพดเปลี่ยนแปลงเปนพื้นที่ปลูกยางพารา 
 

A302 

A202 
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ภาพท่ี  20  ภาพออรโธสีกระทรวงเกษตรและสหกรณ บันทึกเม่ือ พ.ศ. 2545 (บน) และขอมูลดาวเทียม  

ไทยโชตระบบ pansharpened บันทึกขอมูลเม่ือ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2554 (ลาง) แสดง      
พ้ืนท่ีนาขาวเปลี่ยนแปลงเปนพ้ืนท่ีปลูกยางพารา 

 
 
 

A101 

A302 
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ภาพที่ 21  แผนที่การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินประเภทพื้นที่ปลูกยางพารา ระหวางป พ.ศ. 2555 และ ป พ.ศ. 2558 
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   9)  ไมผลอ่ืน ๆ เชน มะมวง มะขาม แกวมังกร กลวย สม เงาะ สมโอ เปนตน  
มีเนื้อท่ีเพ่ิมข้ึนจาก 15,630 ไร ในป พ.ศ. 2555 เปน 17,284 ไร ในป พ.ศ. 2558  เพ่ิมข้ึน 1,654 ไร หรือ  รอย
ละ 10.58  ของเนื้อท่ีเดิม โดยมีพ้ืนท่ีปลูกไมผลอ่ืนๆ คงเดิมจากป พ.ศ. 2555 จํานวน 14,715 ไร และเพ่ิมข้ึน
การเปลี่ยนแปลงมาจากพ้ืนท่ีปลูกพ้ืนท่ีลําไย ในป พ.ศ. 2555 มากท่ีสุด จํานวน 785 ไร   พบในอําเภอดอก
คําใต อําเภอภูกามยาว  อําเภอเชียงมวน รองลงมาเปลี่ยนแปลงมาจากพื้นที่ปลูกขาวโพด 571 ไร  พบใน
อําเภอเชียงคํา อําเภอแมใจ อําเภอเมืองพะเยา และเปลี่ยนแปลงมาจากพ้ืนท่ีปลูกสัก 251 ไร พบมากในอําเภอ
ดอกคําใต  
   ในขณะเดียวกันพบวา พ้ืนท่ีปลูกไมผลอ่ืน ๆ ในป พ.ศ. 2555 ลดลง โดยเปลี่ยนแปลงไป
เปนการใชท่ีดินประเภทอ่ืน ๆ ในป พ.ศ. 2558 เชนเดียวกัน โดยเปลี่ยนไปเปนพ้ืนท่ีปลูกลําไย ในป พ.ศ. 2558 
มากท่ีสุด จํานวน 246 ไร พบมากในอําเภอดอกคําใต อําเภอเชียงมวน อําเภอภูกามยาว รองลงมา ไดแก 
เปลี่ยนไปเปนพ้ืนท่ีปลูกขาวโพด 245 ไร พบในอําเภอแมใจ อําเภอเมืองพะเยา และเปลี่ยนไปเปนพ้ืนท่ีปลูก
ยางพารา 111 ไร พบมากในอําเภอเมืองพะเยา (ภาพท่ี 22) 

 10)  ลิ้นจี่ มีเนื้อท่ีลดลงจาก 25,801 ไร ในป พ.ศ. 2555   เปน 24,690 ไร ในป พ.ศ. 2558 
ลดลง 1,111 ไร หรือรอยละ 4.31 ของเนื้อท่ีเดิม ซ่ึงมีพ้ืนท่ีปลูกลิ้นจี่คงเดิมจากป พ.ศ. 2555 จํานวน 24,206 ไร 
และเปลี่ยนไปเปนพ้ืนท่ีปลูกขาวโพดในป พ.ศ. 2558  มากท่ีสุด มีเนื้อท่ีจํานวน 508 ไร พบมากใน    อําเภอแมใจ 
รองลงมา  ไดแก เปลี่ยนไปเปนพ้ืนท่ีปลูกยางพาราจํานวน 419 ไร พบในอําเภอแมใจ อําเภอเมืองพะเยา และ
เปลี่ยนไปเปนพ้ืนท่ีนาจํานวน 133 ไร พบในอําเภอแมใจ   (ภาพท่ี 23)   
   ในขณะเดียวกันพ้ืนท่ีปลูกลิ้นจี่ในป พ.ศ. 2558 เพ่ิมข้ึนมาจากการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดิน
ประเภทอ่ืนๆ ในป พ.ศ. 2555 โดยเปลี่ยนแปลงมาจากพ้ืนท่ีปาสมบูรณ มากท่ีสุด จํานวน 162 ไร พบมากใน
อําเภอแมใจ รองลงมาไดแก เปลี่ยนแปลงมาจากพ้ืนท่ีปลูกลําไย จํานวน 155 ไร พบมากในอําเภอแมใจ อําเภอ
จุน และเปลี่ยนแปลงมาจากพ้ืนท่ีปลูกขาวโพด จํานวน 65 ไร พบมากในอําเภอแมใจ   

 11)  ลําไย มีเนื้อท่ีลดลงจาก 103,994 ไร ในป พ.ศ. 2555 เปน 103,246 ไร  ในป  
พ.ศ. 2558 ลดลง 748 ไร หรือรอยละ 0.72 ของเนื้อท่ีเดิม ซ่ึงมีพ้ืนท่ีปลูกลําไยคงเดิมจาก 
ป พ.ศ. 2555 จํานวน 97,162 ไร และเปลี่ยนเปนพ้ืนท่ีปลูกขาวโพดในป พ.ศ. 2558  มากท่ีสุด มีเนื้อท่ีจํานวน  
2,050 ไร (ภาพท่ี 24) พบมากในอําเภอเชียงมวน อําเภอดอกคําใต อําเภอเมืองพะเยา  รองลงมา  ไดแก เปลี่ยนไปเปน
พ้ืนท่ีปลูกยางพาราจํานวน 981 ไร  พบในอําเภอเมืองพะเยา อําเภอดอกคําใต อําเภอภูกามยาว และเปลี่ยนไปเปน
พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง  737 ไร  พบในอําเภอเชียงคํา อําเภอเมืองพะเยา อําเภออดอกคําใต  
   ในขณะเดียวกันพ้ืนท่ีปลูกลําไยในป พ.ศ. 2558 เพ่ิมข้ึนมาจากการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดิน
ประเภทอ่ืนๆ ในป พ.ศ. 2555 โดยเปลี่ยนแปลงมาจากพ้ืนท่ีปลูกขาวโพด มากท่ีสุด จํานวน 3,586 ไร  พบมาก
ในอําเภอ   เชียงมวน อําเภอดอกคําใต อําเภอภูกามยาว  รองลงมาไดแก เปลี่ยนแปลงมาจากพ้ืนท่ีนา จํานวน 
446 ไร  พบมากในอําเภอดอกคําใต อําเภอเมืองพะเยา อําเภอภูกามยาว (ภาพท่ี 25) และเปลี่ยนแปลงมาจาก
พ้ืนท่ีปลูกยางพารา จํานวน 438 ไร  พบมากในอําเภอเชียงมวน อําเภอดอกคําใต อําเภอเมืองพะเยา 
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ภาพที่ 22  แผนที่การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินประเภทพื้นที่ปลูกไมผลอื่นๆ ระหวางป พ.ศ. 2555 และ ป พ.ศ. 2558 
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ภาพท่ี 23    ภาพออรโธสีกระทรวงเกษตรและสหกรณ บันทึกเม่ือ พ.ศ. 2545 (บน) และขอมูลดาวเทียม   

ไทยโชตระบบ pansharpened บันทึกขอมูลเม่ือ 18 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 (ลาง) แสดง 
      พ้ืนท่ีปลูกลิ้นจี่เปลี่ยนแปลงเปนพ้ืนท่ีปลูกขาว 
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ภาพท่ี 24    ภาพออรโธสีกระทรวงเกษตรและสหกรณ บันทึกเม่ือ พ.ศ. 2545 (บน) และขอมูลดาวเทียม        
                ไทยโชตระบบ pansharpened บันทึกขอมูลเม่ือ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2554 (ลาง) แสดง 
               พ้ืนท่ีปลูกลาํไยเปลี่ยนแปลงเปนพ้ืนท่ีปลูกขาวโพด 

 
 
 

A413 
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ภาพที่ 25  แผนที่การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินประเภทพื้นที่ปลูกลําไย ระหวางป พ.ศ. 2555 และ ป พ.ศ. 2558 
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  12)   ไรหมุนเวียน มีเนื้อท่ีเพ่ิมข้ึนจาก 47,379 ไร ในป พ.ศ. 2555 เปน 49,323 ไร ในป    
พ.ศ. 2558 เพ่ิมข้ึน 1,944 ไร หรือรอยละ 4.10 ของเนื้อท่ีเดิม โดยมีพ้ืนท่ีไรหมุนเวียน คงเดิมจากป พ.ศ. 2555 
จํานวน 46,534 ไร และเพ่ิมข้ึนการเปลี่ยนแปลงมาจากพื้นที่ปลูกขาวโพด ในป พ.ศ. 2555 มากท่ีสุด จํานวน 
1,918 ไร   พบในอําเภอปง อําเภอภูกามยาว  รองลงมาเปลี่ยนแปลงมาจากพื้นที่ปลูกขาวไร จํานวน  523 ไร  
พบในอําเภอปง และเปลี่ยนแปลงมาจากพ้ืนท่ีปาสมบูรณ จํานวน 187 ไร พบมากในอําเภอเชียงมวน  
   ในขณะเดียวกันพบวา พ้ืนท่ีไรหมุนเวียนในป พ.ศ. 2555 ลดลง โดยเปลี่ยนแปลงไปเปน
การใชท่ีดินประเภทอ่ืน ๆ ในป พ.ศ. 2558 เชนเดียวกัน โดยเปลี่ยนไปเปนพ้ืนท่ีปารอสภาพฟนฟู ในป พ.ศ. 
2558 มากท่ีสุด จํานวน 433 ไร  พบมากในอําเภอปง  อําเภอเชียงคํา รองลงมา ไดแก เปลี่ยนไปเปนพ้ืนท่ีปลูก
ขาวโพดจํานวน 182 ไร พบในอําเภอแมใจ และเปลี่ยนไปเปนพ้ืนท่ีปลูกยางพาราจํานวน 121 ไร พบมากใน
อําเภอเชียงมวน อําเภอแมใจ (ภาพท่ี 26)    
 13)   พ้ืนท่ีเกษตรอ่ืน ๆ เชน พืชสวน ทุงหญาและโรงเรือนเลี้ยงสัตว พืชน้ํา และสถานท่ี
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เปนตน มีเนื้อท่ีลดลงจาก 31,476 ไร ในป พ.ศ. 2555 เปน 25,212 ไร ในป พ.ศ. 2558 
ลดลง 6,264 ไร หรือรอยละ 19.90 ของเนื้อท่ีเดิม ซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกษตรอ่ืนๆ คงเดิมจากป พ.ศ. 2555 จํานวน 
22,233 ไร และเปลี่ยนไปเปนพ้ืนท่ีนา ในป พ.ศ. 2558  มากท่ีสุด มีเนื้อท่ี จํานวน 7,862 ไร  พบมากในอําเภอ   
เมืองพะเยา  อําเภอดอกคําใต  รองลงมา  ไดแก เปลี่ยนไปเปนพ้ืนท่ีปลูกขาวโพด จํานวน 723 ไร พบใน  
อําเภอมืองพะเยา  และเปลี่ยนไปเปนพ้ืนท่ีปลูกยางพารา จํานวน 116 ไร พบในอําเภอเชียงคํา   
   ในขณะเดียวกันพ้ืนท่ีเกษตรอ่ืนๆ เชน พืชสวน ทุงหญาและโรงเรือนเลี้ยงสัตว พืชน้ํา และ
สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ในป พ.ศ. 2558 เพ่ิมข้ึนมาจากการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดินประเภทอ่ืนๆ ในป พ.ศ. 
2555 โดยเปลี่ยนแปลงมาจากพ้ืนท่ีนา มากท่ีสุด จํานวน 1,257 ไร พบมากในอําเภอดอกคําใต อําเภอจุน        
อําเภอภูกามยาว รองลงมาไดแก เปลี่ยนแปลงมาจากพ้ืนท่ีปลูกขาวโพด จํานวน  657 ไร พบมากในอําเภอ
เชียงคํา อําเภอเชียงมวน และเปลี่ยนแปลงมาจากพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด เชน ทุงหญาธรรมชาต ิทุงหญาสลับไมละเมาะ 
จํานวน 406 ไร พบมากในอําเภอดอกคําใต  
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ภาพที่ 26  แผนที่การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินประเภทพืชไรหมุนเวียน  ระหวางป พ.ศ. 2555 และ ป พ.ศ. 2558 
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 3.2.3 พ้ืนท่ีปาไม โดยภาพรวมพ้ืนท่ีปาไมของจังหวัดพะเยา เพ่ิมข้ึนจาก 2,089,321 ไร ในป พ.ศ 2555
เปน 2,090,616 ไร ในป พ.ศ. 2558 โดยมีเนื้อท่ีเพ่ิมข้ึน 1,295 ไร หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.06 ของเนื้อท่ีเดิม  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  1)  พ้ืนท่ีปาสมบูรณ มีเนื้อท่ีลดลงจาก 2,036,460 ไร ในป พ.ศ. 2555 เปน 2,029,687 ไร          
ในป พ.ศ. 2558 พื้นที่ปาไมสมบูรณลดลง 6,773 ไร หรือรอยละ 0.33 ของเนื้อที่เดิม ซ่ึงมีพ้ืนท่ีปาสมบูรณ 
คงเดิมจากป พ.ศ. 2555 จํานวน 2,027,038 ไร และเปลี่ยนไปเปนพ้ืนท่ีปารอสภาพฟนฟู ในป พ.ศ. 2558  มากท่ีสุด 
มีเนื้อท่ี จํานวน 4,036 ไร   พบมากในอําเภอเมืองพะเยา อําเภอเชียงคํา อําเภอจุน   รองลงมา  ไดแก เปลี่ยนไปเปน
พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด เชน ทุงหญาธรรมชาติ ทุงหญาสลับไมละเมาะ จํานวน  1,480 ไร พบในอําเภอเมืองพะเยา อําเภอ
เชียงมวน อําเภอภูกามยาว   และเปลี่ยนไปเปนพ้ืนท่ีปลูกขาวโพด 1,425 ไร พบในอําเภอเมืองพะเยา อําเภอปง 
อําเภอภูกามยาว   
  ในขณะเดียวกันพ้ืนท่ีปาสมบูรณ ในป พ.ศ. 2558 เพ่ิมข้ึนมาจากการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดิน
ประเภท  อ่ืน ๆ ในป พ.ศ. 2555 โดยเปลี่ยนแปลงมาจากพ้ืนท่ีปารอสภาพฟนฟู มากท่ีสุด จํานวน 1,779 ไร 
พบมากในอําเภอภูกามยาว อําเภอเชียงคํา อําเภอแมใจ รองลงมาไดแก เปลี่ยนแปลงมาจากพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด เชน         
ทุงหญาธรรมชาติ ทุงหญาสลับไมละเมาะ จํานวน 316 ไร พบมากในอําเภออําเภอภูซาง อําเภอเมืองพะเยา 
และเปลี่ยนแปลงมาจากพ้ืนท่ีปลูกขาวโพด จํานวน 288 ไร พบมากในอําเภอเมืองพะเยา  
 2)  ปารอสภาพฟนฟู มีเนื้อท่ีเพ่ิมข้ึนจาก 52,861 ไร ในป พ.ศ. 2555 เปน  60,929  ไร  
ในป พ.ศ. 2558 พ้ืนท่ีปารอสภาพฟนฟูเพ่ิมข้ึน 8,068 ไร หรือรอยละ 15.26 ของเนื้อท่ีเดิม โดยมีพ้ืนท่ีปา 
รอสภาพฟนฟู คงเดิมจากป พ.ศ. 2555 จํานวน 48,501 ไร  และเพ่ิมข้ึนการเปลี่ยนแปลงมาจากพื้นที่ปลูก
ขาวโพด ในป พ.ศ. 2555 มากท่ีสุด จํานวน 7,018 ไร พบในอําเภอเชียงมวน อําเภอเชียงคํา อําเภอภูกามยาว 
รองลงมาเปลี่ยนแปลงมาจากพื้นที่ปาสมบูรณ จํานวน 4,036 ไร พบในอําเภอเมืองพะเยา อําเภอเชียงคํา 
อําเภอจุน และเปลี่ยนแปลงมาจากพ้ืนท่ีไรหมุนเวียนจํานวน 433 ไร พบมากในอําเภอเชียงคํา 
 ในขณะเดียวกันพบวา พ้ืนท่ีปารอสภาพฟนฟู ในป พ.ศ. 2555 ลดลง โดยเปลี่ยนแปลงไปเปนการ
ใชท่ีดินประเภทอ่ืน ๆ ในป พ.ศ. 2558 เชนเดียวกัน โดยเปลี่ยนไปเปนพ้ืนท่ีปลูกขาวโพด ในป พ.ศ. 2558  
มากท่ีสุด จํานวน 1,879 ไร  พบมากในอําเภอเมืองพะเยา อําเภอเชียงคํา อําเภอภูซาง รองลงมา ไดแก 
เปลี่ยนไปเปนพ้ืนท่ีปาสมบูรณจํานวน 1,779 ไร พบในอําเภอภูกามยาว อําเภอเชียงคํา อําเภอแมใจ และ
เปลี่ยนไปเปนพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด เชน ทุงหญาธรรมชาติ ทุงหญาสลับไมละเมาะ จํานวน 348 ไร พบมากในอําเภอ
เชียงคํา  อําเภอเชียงมวน อําเภอภูซาง (ภาพท่ี 27) 
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F200 

A302 

  ภาพท่ี 27  ภาพออรโธสีกระทรวงเกษตรและสหกรณ บันทึกเม่ือ พ.ศ. 2545 (บน) และขอมูลดาวเทียม 
                 ไทยโชตระบบ pansharpened บันทึกขอมูลเม่ือ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2554 (ลาง) แสดง 
               พ้ืนท่ีปารอการฟนฟูเปลี่ยนแปลงเปนพ้ืนท่ีปลูกยางพารา 
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            3.2.4 พื้นที่นํ้า มีเนื้อที่เพิ่มขึ้นจาก 66,020 ไร ในป พ.ศ. 2555 เปน  69,082 ไร ในป  
พ.ศ. 2558   พ้ืนท่ีนํ้าเพ่ิมข้ึน 3,062 ไร หรือรอยละ 4.64 ของเนื้อท่ีเดิม โดยมีพ้ืนท่ีน้ําคงเดิมจากป พ.ศ. 2555 
จํานวน 65,256 ไร และเพ่ิมข้ึนการเปลี่ยนแปลงมาจากพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด เชน ทุงหญาธรรมชาติ ทุงหญาสลับไม
ละเมาะ ในป พ.ศ. 2555 มากท่ีสุด จํานวน 1,520 ไร พบในอําเภอเมืองพะเยา อําเภอดอกคําใต อําเภอภูกาม
ยาว  รองลงมาเปลี่ยนแปลงมาจากพ้ืนท่ีนา จํานวน 1,253 ไร พบในอําเภอภูกามยาว อําเภอดอกคําใต           
อําเภอเมืองพะเยา และเปลี่ยนแปลงมาจากพ้ืนท่ีปลูกลิ้นจี่  จํานวน 168 ไร  พบมากในอําเภอแมใจ          
อําเภอเมืองพะเยา (ภาพท่ี 28)   
     ในขณะเดียวกันพบวา พ้ืนท่ีน้ํา ในป พ.ศ. 2555 ลดลง โดยเปลี่ยนแปลงไปเปนการใชท่ีดินประเภท
อ่ืน ๆ ในป พ.ศ. 2558 เชนเดียวกัน โดยเปลี่ยนไปเปนพ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง ในป พ.ศ. 2558 มากท่ีสุด  
จํานวน 310 ไร พบมากในอําเภอเมืองพะเยา รองลงมา ไดแก เปลี่ยนไปเปนพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด เชน ทุงหญา
ธรรมชาติ ทุงหญาสลับไมละเมาะ จํานวน 217 ไร พบในอําเภอเชียงมวน อําเภอเมืองพะเยา และพ้ืนท่ี
เกษตรกรรมอ่ืนๆ เชน พืชสวน ทุงหญาและโรงเรือนเลี้ยงสัตว พืชน้ํา และสถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา จํานวน 
147 ไร พบมากในอําเภอดอกคําใต อําเภอภูกามยาว     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 28    ภาพออรโธสีกระทรวงเกษตรและสหกรณ บันทึกเม่ือ พ.ศ. 2545 (ซาย) และขอมูลดาวเทียม 
                 ไทยโชตระบบ pansharpened บันทึกขอมูลเม่ือ 23  มกราคม พ.ศ. 2554 (ขวา) แสดง 
               พ้ืนท่ีปลูกลิ้นจี่เปลี่ยนแปลงเปนพ้ืนท่ีอางเก็บน้ํา  
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A205 
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 3.2.5 พื้นที่เบ็ดเตล็ด เชน ทุงหญาธรรมชาติ ทุงหญาสลับไมละเมาะ  มีเนื้อท่ีเพ่ิมข้ึนจาก 
60,207 ไร ในป พ.ศ. 2555 เปน  64,685 ไร ในป พ.ศ. 2558   เพ่ิมข้ึน 4,478 ไร หรือรอยละ 7.48  
ของเนื้อท่ีเดิม โดยมีพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด เชน ทุงหญาธรรมชาติ ทุงหญาสลับไมละเมาะ คงเดิมจากป พ.ศ. 2555 
จํานวน 54,230 ไร และเพ่ิมข้ึนการเปลี่ยนแปลงมาจากพ้ืนท่ีปลูกขาวโพด  ในป พ.ศ. 2555 มากท่ีสุด จํานวน 
3,351 ไร       พบในอําเภอเมืองพะเยา อําเภอเชียงมวน อําเภอภูกามยาว รองลงมาเปลี่ยนแปลงมาจากพ้ืนท่ี
ปาสมบูรณ 1,480 ไร  พบในอําเภอเมืองพะเยา อําเภอเชียงมวน อําเภอภูกามยาว  และเปลี่ยนแปลงมาจาก
พ้ืนท่ีนา 1,345 ไร พบมากในอําเภอเมืองพะเยา อําเภอภูกามยาว อําเภอดอกคําใต 
  ในขณะเดียวกันพบวา  โดยเปลี่ยนไปเปนพ้ืนท่ีน้ํา ในป พ.ศ. 2558 มากท่ีสุด จํานวน 1,520  ไร 
พบมากในอําเภอเมืองพะเยา อําเภอแมใจ รองลงมา ไดแก เปลี่ยนไปเปนพ้ืนท่ีปลูกขาวโพด จํานวน 1,209 ไร 
พบในอําเภอเมืองพะเยา อําเภอดอกคําใต อําเภอภูกามยาว และเปลี่ยนแปลงไปเปนพ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูก
สราง จํานวน 435 ไร ไดแก อําเภอเมืองพะเยา อําเภอแมใจ และอําเภอดอกคําใต และเปลี่ยนไปเปนพ้ืนท่ี   
พืชไรอ่ืน ๆ เชน  พืชไรผสม ออย ขิง สับปะรด ยาสูบ ถ่ัวเขียว ฝาย กะหล่ําปลี และพริก จํานวน 40 ไร  
พบมากในอําเภอเชียงมวน (ภาพท่ี 29) 
 
 
 

 

ภาพท่ี 29    ภาพออรโธสีกระทรวงเกษตรและสหกรณ บันทึกเม่ือ พ.ศ. 2545 (ซาย) และขอมูลดาวเทียม 
                 ไทยโชตระบบ panchromatic บันทึกขอมูลเม่ือ 18 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 (ขวา) แสดง 
               พ้ืนท่ีทุงหญาสลับไมพุม/ไมละเมาะ เปลี่ยนแปลงเปนพ้ืนท่ีปลูกสับปะรด 
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  3.2.6   การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวิเคราะหการใชท่ีดินท่ีคลาดเคล่ือนในป พ.ศ. 2555 
เนื่องจากการวิเคราะหการใชท่ีดิน ป พ.ศ. 2558  ใชขอมูลภาพท่ีมีความละเอียดสูงจากแหลงอ่ืนชวยในการ
วิเคราะห จึงทําใหการวิเคราะหป พ.ศ. 2558  สามารถขยายภาพไดละเอียดมากยิ่งข้ึน จึงทําใหการวิเคราะห
บางพ้ืนท่ีไดถูกตองมากยิ่งข้ึนตามไปดวย เชน พ้ืนท่ีปลูกขาวโพดแตมีรูปแปลงปลูกเปนเหลี่ยมผืนผาเหมือน
แปลงนาแตมีขนาดใหญกวา จึงทําใหการวิเคราะหท่ีผานมาคลาดเคลื่อนได (ภาพท่ี 30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี  30   ภาพออรโธสีกระทรวงเกษตรและสหกรณ บันทึกเม่ือ พ.ศ. 2545 (บน) แสดงพ้ืนท่ีท่ีวิเคราะห                  

เปนพ้ืนท่ีนา และขอมูลภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง บันทึกขอมูล พ.ศ. 2556 (ลาง) แสดง
พ้ืนท่ีปลูกขาวโพด  

A101 

A202 
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3.3   ปจจัยท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลงการใชท่ีดิน 

 ปจจัยท่ีมีผลตอสภาพการใชท่ีดิน และการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดินในจังหวัดพะเยาระหวาง       
ป พ.ศ. 2555 และ ป พ.ศ. 2558 พบวาสามารถจําแนกกลุมปจจัยท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดิน       
ไดเปน 2 กลุมดวยกัน ไดแก 
 

3.3.1 ปจจยัทางกายภาพ  
         1)  ทรัพยากรดิน ลักษณะดิน ถือเปนปจจัยสาคัญปจจัยหนึ่งท่ีทาใหเกษตรกรตัดสินใจปลูกพืช 

หรือ เปลี่ยนประเภทการใชท่ีดินไปเปนประเภทการใชท่ีดินอ่ืน ๆ ได จากขอมูลแผนท่ีกลุมชุดดินเชิงเลข  
มาตราสวน 1:25,000 จังหวัดพะเยา พบวาสามารถแบงกลุมชุดดินออกเปน 2 กลุม ไดแก  

       (1)  ดินบนพ้ืนท่ีราบต่ํา ไดแก กลุมชุดดินท่ี 5 6 7 15 และกลุม 18 จะมีลักษณะเปนดิน  
ในท่ีราบลุม มักมีนาขังในชวงฤดูฝน และการระบายนาไมดี ซ่ึงเปนขอจากัดของดินกลุมนี้จึงมีการใชประโยชน
ท่ีดินสวนใหญเปนนาขาวและไมมีการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดินมากนัก  

        (2)  ดินบนพ้ืนท่ีดอน ไดแก กลุมชุดดินท่ี 28 29 31 33 35 36 38 46 48 55 56 และ
กลุมชุดดินท่ี 62 พบวาประเภทการใชท่ีดินในดินกลุมนี้มีหลากหลาย และมีการเปลี่ยนแปลงประเภทการใช
ท่ีดินในป พ.ศ. 2558 คอนขางมาก กลุมชุดดินท่ี 62 ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีภูเขาและเทือกเขาซ่ึงมีความลาดชันมากกวา 
รอยละ 35 การใชประโยชนท่ีเหมาะสม คือ สงวนหรือรักษาไวเปนปาธรรมชาติ เพ่ือเปนพ้ืนท่ีตนน้ํา ลําธาร
โดยเฉพาะ  ไมสมควรนามาใชในการเกษตรอยางเด็ดขาด เพราะจะเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอมไดงายและ
รุนแรง แตจากการซอนทับชั้นขอมูลกับแผนท่ีสภาพการใชท่ีดิน จังหวัดพะเยา ป พ.ศ. 2558 พบวามีการบุกรุก
เขาไปถางประโยชนอยูมาก 

 2)  ทรัพยากรน้ํา  จังหวัดพะเยามีกวานพะเยาเปนแหลงน้ําท่ีอุดมสมบูรณสามารถกักเก็บน้ําได 
33.84 ลานลูกบาศกเมตร รวมถึงแหลงตนน้ําตางๆ เชน หนองเล็งทราย แมน้ําอิง แมน้ํายม และโครงการ
ชลประทานท่ีสําคัญอยู 7 โครงการ ครอบคลุมท้ังจังหวัด ไดแก อางเก็บน้ําแมสุก อางเก็บน้ําหวยโซ อางเก็บน้ํา
หวยเหยี่ยน และอางเก็บน้ําหวยตุน ในอําเภอเมือง อางเก็บน้ําหวยไฟ ในอําเภอภูซาง อางเก็บน้ําแมปม  
ในอําเภอแมใจ และอางเก็บน้ําหวยยัด ในอําเภอเชียงคํา ซ่ึงพ้ืนท่ีชลประทานเหลานี้เปนแหลงผลิตขาวท่ีสําคัญ
ของจังหวัด ซ่ึงนอกจากบริเวณนี้จะเหมาะสําหรับการทํานาแลว การชลประทานยังทําใหสามารถผลิตขาวไดดี 
รวมท้ังยังสามารถทําการเพาะปลูกพืชหลังการทํานา เชน ถ่ัวเหลือง ยาสูบ หรือพืชผักไดอีกดวย 

 3)  ตําแหนงท่ีตั้ง จังหวัดพะเยาอยูบริเวณสวนกลางของกลุมภาคเหนือตอนบน ๒ (เชียงราย 

แพร นาน พะเยา) ท่ีสามารถเชื่อมตอท้ังดานเสนทางและบูรณาการ ยุทธศาสตรการพัฒนาของกลุมจังหวัด 

ภาคเหนือตอนบน ๑ สามารถรองรับการ เปลี่ยนแปลงตามกรอบความรวมมือ GMS BIMSTEC ACMECS และ

สนับสนุนกิจกรรมท่ี เอ้ือประโยชนในการคา การลงทุน และการทองเท่ียวในภาพรวมของจังหวัด 
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3.3.2 ปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม   

     1) จํานวนประชากร ในเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554 จังหวัดพะเยามีจํานวนประชากรท้ังสิ้น
486,472 คน มีจํานวนบาน 173,527 หลังคาเรือน และ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 มีประชากร 484,454 คน  
มีจํานวนบาน 181,374 หลังคาเรือน (กรมการปกครอง, 2558) จํานวนบานเพ่ิมข้ึนจํานวน 7,847 หลังคาเรือน 
หรือเพ่ิมข้ึน รอยละ 4.52 ของ  หลังคาเรือนเดิม และจังหวัดพะเยาเปนจังหวัดท่ีมีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาซ่ึงอยู
ในชวงกําลังพัฒนาพ้ืนท่ี และการรับผูเขาเรียนเพ่ิมข้ึนจาก 6,079 คน ในป พ.ศ. 2555 เปน 17,906 คน ในป  
พ.ศ. 2557 โดยมีจํานวนเพ่ิมข้ึน 11,827 คน หรือเพ่ิมข้ึน 1.95 เทาของจํานวนเดิม  ดังนั้นทําใหมีการขยายตัวของ
พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสรางเพ่ิมข้ึนจาก 144,124 ไร ในป พ.ศ. 2555 เปน 145,861 ไร ในป พ.ศ. 2558 โดยมีเนื้อ
ท่ีเพ่ิมข้ึน 1,738 ไร หรือเพ่ิมข้ึน รอยละ 1.21 ของเนื้อท่ีเดิม นอกจากนี้ยังพบวาพ้ืนท่ีเกษตรกรรมลดลงจาก 
1,599,740 ไร ในป พ.ศ. 2555 เปน 1,589,168 ไร ในป พ.ศ. 2558 โดยมีเนื้อท่ีลดลง 10,572 ไร หรือลดลง 
รอยละ 0.66 ของเนื้อท่ีเดิม และพบวาเปลี่ยนแปลงไปเปนพ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสรางถึง 2,840 ไร เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ี
อยูอาศัยใหเพียงพอกับประชากรท่ีเพ่ิมจํานวนมากข้ึน   

 2) นโยบายการสงเสริมของรัฐ   
  (1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ไดกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตรท้ัง 3 ดาน ไดแก ดานสังคมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร ดาน
เศรษฐกิจเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินคาเกษตรและความม่ันคงดานอาหาร และดาน
สิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรการเกษตรอยาง มีประสิทธิภาพ สมดุลและยั่งยืน เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
อีกท้ังโครงสรางของการสงออกสินคาเกษตรและผลิตภัณฑของไทยเปลี่ยนไปจาก ขาวท่ีเคยเปนสินคาสงออก
อันดับไดลดลง และยางพาราสามารถสรางรายไดแกประเทศมากข้ึน ซ่ึงประเทศไทยเปนผูผลิตและผูสงออกยาง
แผนรมควันและน้ํายางขนรายใหญอันดับ 1 และยางแทงเปนอันดับ 2 ของโลก 
  จังหวัดพะเยาจึงมีโครงการขยายพ้ืนท่ีปลูกยางพารา โดยไดเรงจัดสรรจํานวนเกษตรกรและ
พ้ืนท่ีในกิจกรรมสงเสริมการปลูกยางพาราใน ป พ.ศ. 2554 โดยหวังวายางพาราจะทดแทนพืชท่ีมีปญหาดาน
การตลาด จึงมีการวางแผนและพัฒนาจังหวัดโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิต  เพ่ือยกระดับมาตรฐาน
ยางพารา โดยการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง จังหวัดพะเยา (สกย.)  
ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดิน โดยมีการปลูกยางพาราเพ่ิมข้ึน 
  (2)  โครงการปลูกยางพาราในพ้ืนท่ีปลูกยางใหม ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 6 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2553 เห็นชอบและอนุมัติในหลักการโครงการปลูกยางพาราในพ้ืนท่ีเหมาะสมแหงใหม ซ่ึงเสนอโดย
คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ  โดยมี พ้ืนท่ี เปาหมาย 800 ,000 ไร  กําหนดใหปลูกในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 500,000 ไร ภาคเหนือ 150,000 ไร ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต อีก 150,000 
ไร มีกําหนดระยะเวลา 3 ป ตั้งแตป พ.ศ. 2553 - 2555 ตอมามีมติใหปรับระยะเวลาเหลือ 2 ป คือ ป พ.ศ. 
2554 - 2555 โดยกําหนดพ้ืนท่ีปลูกปละ 400,000 ไร (สถาบันวิจัยยาง, 2553) เกษตรกรจังหวัดพะเยาจึงมี
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีปลูกขาวโพดเปนพ้ืนท่ีปลูกยางพารา โดยมีเนื้อท่ีปลูกยางพาราเพ่ิมข้ึนจาก 123,950 ไร 
ในป พ.ศ. 2555 เปน 135,826 ไร ในป พ.ศ. 2558 โดยมีเนื้อท่ีเพ่ิมข้ึน 11,876 ไร หรือเพ่ิมข้ึน รอยละ 9.58 
ของเนื้อท่ีเดิม 
                  (3) โครงการรับจํานําผลผลิตทางการเกษตร ไดรับความเห็นชอบจากมติคณะรัฐมนตรี  
เม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ใหดําเนินโครงการประกันพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด ไดแก ขาวเปลือกนาป 
มันสําปะหลัง และขาวโพดเลี้ยงสัตว โดยเริ่มตั้งแต ปการผลิต 2552/53 และปการผลิต 2553/54 โดยมี 
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วัตถุประสงคเพ่ือปองกันความเสี่ยงของเกษตรกร ใหไดรับราคาผลผลิตสูงข้ึน และมีรายไดแนนอนลดปญหาการ 
ขาดทุนการขายผลผลิต หลักการ คือ เปนการชดเชยสวนตางของราคาประกันกับราคาตลาด แทนแหลงเงินกู 
เพ่ือรับจํานํา ทําใหเกิดเสถียรภาพของราคาผลลิต สามารถแขงขันในตลาดโลกได และคณะรัฐมนตรีเห็นชอบใน
หลักการโครงการรับจํานําขาวเปลือกนาป ปการผลิต 2554/55 เม่ือวันท่ี 13 กันยายน เริ่มดําเนินการตั้งแต  
ปการผลิต 2554/55 ถึง 2556/57 วัตถุประสงคเพ่ือยกระดับความเปนอยู เกษตรกรและคุณคาขาวไทย โดยไม
มีการจํากัดปริมาณ ยึดหลักการรัฐเปนผูควบคุมปริมาณขาวในประเทศ ซ่ึงจะสามารถควบคุมราคาได ทําให
เกษตรกรไดรัผลตอบแทนท่ีพึงพอใจตามโครงการรับจํานําขาว (กรมการคาภายใน, 2552) โดยเปาหมายการรับ
จํานํา ไมจํากัดปริมาณขาวเปลือกท่ีรับจํานําท้ังโครงการฯ และ ไมจํากัดจํานวนปริมาณขาวเปลือกท่ีเกษตรกร
แตละรายจะจํานํา ซ่ึงจูงใจใหเกษตรกรมีการเพาะปลูกขาวเพ่ิมข้ึน โดยจะพบวาพ้ืนท่ีนาขาวเพ่ิมข้ึนจาก 
721,789 ไร ในป พ.ศ. 2555 เปน 745,685 ไร ในป พ.ศ. 2558 โดยมีเนื้อท่ีเพ่ิมข้ึน 23,896 ไร หรือเพ่ิมข้ึน 
รอยละ 3.31 ของเนื้อท่ีเดิม      
 3)  ราคาผลผลิตและตลาดโลก  
    ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกรอีกประการหนึ่ง คือ ราคา
ผลผลิต ในขณะเดียวกันมีสินคาทางการเกษตรหลายชนิดเปนสินคาสงออกสูตลาดโลก เชน มันสําปะหลัง 
ยางพารา เปนตน ซ่ึงมีผลใหราคาสินคาดังกลาวข้ึนกับปริมาณความตองการของตลาดโลก (สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2558) ดังนั้นเกษตรกรจึงมีการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีมาปลูกมันสําปะหลัง เนื่องจากสามารถทนแลงไดดี 
และราคาในปท่ีผานมา ป พ.ศ. 2557 เกษตรกรขายไดในราคาดี 2.13 บาทตอกิโลกรัม ทําใหพ้ืนท่ีปลูกมัน
สําปะหลังมีเนื้อท่ีเพ่ิมข้ึนจาก 5,724 ไร ในป พ.ศ. 2555 เปน 8,551 ไร ในป พ.ศ. 2558 โดยมีเนื้อท่ีเพ่ิมข้ึน 
2,827 ไร หรือเพ่ิมข้ึน รอยละ 49.39 ของเนื้อท่ีเดิม  
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บทท่ี 4 

สรุปและขอเสนอแนะ 

4.1 สรุปการวิเคราะหสภาพการใชท่ีดิน ป พ.ศ. 2558 และการเปล่ียนแปลงการใชท่ีดินระหวาง 
ป พ.ศ. 2555 และ ป พ.ศ. 2558 

 4.1.1 สภาพการใชท่ีดินจังหวัดพะเยา ป พ.ศ. 2558  

  จังหวัดพะเยามีเนื้อท่ีรวมท้ังสิ้น 3,959,412 ไรจากการดําเนินการสํารวจในป พ.ศ. 2558 พบวา
สภาพการใชท่ีดินจําแนกตามประเภทการใชท่ีดินไดดังรายละเอียดดังนี้ 
  1) พ้ืนท่ีเกษตรกรรมเปนประเภทการใชท่ีดินท่ีมีเนื้อท่ีมากท่ีสุดคือ 1,589,168 ไรหรือรอยละ
40.10 ของเนื้อท่ีจังหวัดโดยมีพ้ืนท่ีทางการเกษตรท่ีสําคัญ ไดแก พ้ืนท่ีนา 745,685 ไร ขาวโพด 399,073 ไร
ยางพารา 135,826 ไร ลําไย 103,246 ไร และไรหมุนเวียน 49,323 ไร 
  2) พ้ืนท่ีปาไมมีเนื้อท่ี 2,090,616 ไร หรือรอยละ 52.80 ของเนื้อท่ีจังหวัด โดยพ้ืนท่ีปาผลัดใบ
สมบูรณมากท่ีสุด 1,137,959 ไร รองลงมา ไดแก ปาไมผลัดใบสมบูรณ 885,652 ไร และปาผลัดใบรอสภาพ
ฟนฟู 49,985 ไร และปาไมผลัดใบรอสภาพฟนฟู 10,944 ไร ตามลําดับ 
  3) พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด มีเนื้อท่ี 64,685 ไร หรือรอยละ 1.65ของเนื้อที่จังหวัด สวนใหญเปน     
ทุงหญาสลับไมพุม/ไมละเมาะ 42,292 ไร พ้ืนท่ีลุม 11,839 ไร และทุงหญาธรรมชาติ 4,817 ไร ตามลําดับ 
  4) พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง มีเนื้อท่ี 145,861 ไร หรือรอยละ 3.69 ของเนื้อท่ีจังหวัดพ้ืนท่ี
สวนใหญเปนหมูบานบนพ้ืนราบ 91,206 ไร รองลงมา ไดแก ตัวเมืองและยานการคา 23,321 ไร และสถานท่ี
ราชการและสถาบันตาง ๆ 22,087 ไร ตามลําดับ 
  5) พ้ืนท่ีน้ํามีเนื้อท่ีรวม 69,082 ไร หรือรอยละ 1.76 ของเนื้อท่ีจังหวัด สวนใหญเปนพ้ืนท่ี
แมน้ําลําหวยลําคลอง 20,944 ไร พ้ืนท่ีอางเก็บน้ํา 20,498 ไร พ้ืนท่ีหนองบึงทะเลสาบ 19,617 ไร และบอน้ํา
ในไรนา 7,375 ไร ตามลําดับ 

 4.1.2 การเปล่ียนแปลงการใชท่ีดินจังหวัดพะเยาระหวางป พ.ศ. 2555 และ ป พ.ศ. 2558 

  จากตารางเปรียบเทียบสภาพการใชท่ีดินระหวางปพ.ศ. 2555 และ ป พ.ศ. 2558 พบวาสภาพ
การใชท่ีดินมีการเปลี่ยนแปลงท้ังในลักษณะเนื้อท่ีท่ีเพ่ิมข้ึน และลดลงท่ีสําคัญ คือ 
  1) พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสรางมีเนื้อท่ีเพ่ิมข้ึน 1,737 ไร โดยเกิดจากการขยายพ้ืนท่ีของพ้ืนท่ี
ชุมชนและสิ่งปลูกสรางกระจายอยูในทุกอําเภอ พบมากในอําเภอเมืองพะเยา อําเภอดอกคําใต และอําเภอเชียงคํา 
  2) พ้ืนท่ีเกษตรกรรมจํานวนเนื้อท่ีลดลง 10,572 ไร สวนใหญจะเปนการเปลี่ยนแปลงชนิดพืช
ในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม เม่ือพิจารณาเปนรายพืชท่ีสําคัญ พบวาพ้ืนท่ีปลูกขาวโพดมีการเปลี่ยนแปลงมากท่ีสุด คือ 
ลดลง 37,036 ไร โดยเปลี่ยนแปลงไปเปน พ้ืนท่ีนามากท่ีสุด 23,713 ไร ขณะเดียวกัน พ้ืนท่ีปลูกขาวไร 4,732 
ไรเปลี่ยนมาปลูกขาวโพด ปจจัยหนึ่งท่ีทําใหพ้ืนท่ีปลูกขาวโพดลดลง เนื่องจากภาวะแหงแลงท่ีผิดปกติ สวน
พ้ืนท่ีปลูกยางพารา เพ่ิมข้ึน 11,876 ไร  
  3) พ้ืนท่ีปาไมโดยภาพรวมพ้ืนท่ีปาไมของจังหวัดพะเยาเพ่ิมข้ึนเล็กนอย 1,295 ไร แตเม่ือ
พิจารณาในรายละเอียด พบวาปาสมบูรณมีเนื้อท่ีลดลง โดยเปลี่ยนไปเปนปารอสภาพฟนฟูมากท่ีสุด 4,036 ไร 
รองลงมาเปลี่ยนแปลงไปเปนพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 1,480 ไร และขาวโพด 1,425 ไร เปนตน สําหรับปารอสภาพฟนฟู
มีเนื้อท่ีเพ่ิมข้ึน 8,068 ไร โดยเปลี่ยนแปลงมาจากพ้ืนท่ีปลูกขาวโพด 7,018 ไร พ้ืนท่ีปาสมบูรณ 4,036 ไร และ
พ้ืนท่ีไรหมุนเวียน 433 ไร เปนตน 
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  4) พ้ืนท่ีน้ํามีเนื้อท่ีเพ่ิมข้ึน 3,062 ไร เปลี่ยนแปลงมาจากพ้ืนท่ีนามากท่ีสุด 1,253 ไร 
  5) พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ดโดยภาพรวมมีเนื้อท่ีเพ่ิมข้ึน 4,478 ไร โดยพบวาเปลี่ยนแปลงมาจากพ้ืนท่ี
ปลูกขาวโพดมากท่ีสุด 3,351 ไร 

4.2 ขอเสนอแนะ 

 4.2.1 การสํารวจสภาพการใชท่ีดินโดยใชเทคโนโลยีการสํารวจระยะไกลจากการใชขอมูลภาพถายดาวเทียม
ทําใหการสํารวจทําไดอยางรวดเร็วและสะดวกยิ่งข้ึน โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีการคมนาคมยังไมสะดวกทําให
สามารถสํารวจไดครอบคลุมพ้ืนท่ีมากยิ่งข้ึนแตการใชขอมูลดาวเทียมยังมีขอจํากัดอยูบางในบางครั้งระยะ เวลา
การถายภาพท่ีไดจะไมตรงกับฤดูกาลเพาะปลูกเนื่องมาจากขอจํากัดของระบบการถายภาพท่ีไมสามารถถายภาพ
ผานชั้นเมฆได จึงตองใชขอมูลภาพถายดาวเทียมที่ไมตรงกับฤดูเพาะปลูกทําใหการตีความโดยใชภาพถาย
ดาวเทียมเพียงอยางเดียวจึงอาจทําใหเกิดความผิดพลาดไดดังนั้นจึงควรตรวจสอบความถูกตองโดยการใชแผนท่ี
การ ใช ท่ีดิ น ในอดี ต  ภาพถ ายออร โ ธสี  การสํ า รวจภาคสนาม  และการสอบถามขอ มูล ใน พ้ืน ท่ี 
จึงมีความจําเปนเพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตอง และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 4.2.2 ผลของการศึกษาสภาพการใชท่ีดิน และการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดินจังหวัดพะเยาระหวาง 
ป พ.ศ. 2555 และ ป พ.ศ. 2558 พบประเด็นท่ีเปนขอเสนอแนะเปนแนวทางปฏิบัติในการจัดการพัฒนาการให
ถูกตองเหมาะสมกับสมรรถนะของท่ีดินสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือนําไปสูการใชท่ีดินอยางยั่งยืนดังนี้ 
  1) ในปการผลิต 2555-2558 ผลผลิตพืชสําคัญของจังหวัดพะเยาลดลง เชน ขาวโพด 
เนื่องจากเกิดความแหงแลงกระจายท่ัวท้ังจังหวัด ทําใหพ้ืนท่ีปลูกขาวโพดลดลงอยางมาก บางสวนเกษตรกร
เปลี่ยนพ้ืนท่ีไปปลูกมันสําปะหลังแทน สวนพ้ืนท่ีปลูกยางพาราเพ่ิมข้ึนเพียงเล็กนอย เนื่องจากเกษตรกรตอง
ประสบกับราคายางตกต่ําตอเนื่องมาตลอด จึงลดแรงจูงใจในการเพ่ิมพ้ืนท่ีปลูก  
  2) พื้นที่ที่ปาสมบูรณในจังหวัดพะเยาลดลงเล็กนอยในระยะเวลา 3 ปเนื่องจากราคา
ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํามาตลอด จึงลดแรงจูงใจใหเกษตรกรบุกรุกแผวถางปาเพื่อปลูกพืช ในระยะ
ยาวเม่ือราคาผลผลิตพืชกลับมาสูงข้ึน จังหวัดพะเยาอาจจะประสบปญหาการบุกรุกทําลายปา ดังนั้นหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของจึงควรตองเตรียมมาตรการปองกันลวงหนา 
  3) พ้ืนท่ีปลูกยางพาราใหมในจังหวัดพะเยาสวนใหญเปนยางพันธุ RRIM 600 ถึงแมวาจะเปน
พันธุยางที่ใหผลผลิตน้ํายางในปริมาณที่สูงแตเปนพันธุที่ออนแอตอโรคใบรวงที่เกิดจากเชื้อไฟทอปโทรา
และโรคเสนดําดังนั้นการปลูกพืชในเชิงอุตสาหกรรมโดยไมคํานึงถึงความหลากหลายทางชีวภาพอาจจะสงผล
กระทบตอผลผลิตและรายไดของเกษตรกรไดในกรณีท่ีเกิดโรคระบาด 
 4.2.3 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
  1) ควรพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร เพ่ือเพ่ิมมูลคาใหกับสินคา โดยเฉพาะ
สินคาท่ีมีศักยภาพในพ้ืนท่ี เชน ขาวหอมมะลิ ยางพารา ลําไย ลิ้นจี่ โดยเนนการพัฒนาแบบครบวงจร        
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมาตรฐานความปลอดภัย ลดตนทุนการผลิตแปรรูป/บรรจุภัณฑ การวิจัยศึกษา     
และการสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรและผูประกอบการ เพ่ือไปเชื่อมโยงกับตลาด 
  2) เสริมสรางความเขมแข็งตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสงเสริมการเกษตร 
ครบวงจร เกษตรผสมผสานแทนเกษตรเชิงเดี่ยว สงเสริมเกษตรปลอดภัยสูเกษตรอินทรีย การแปรรูป การตลาดการ
พัฒนาสถาบันเกษตรกร รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมเกษตรปลอดภัยและขยายพ้ืนท่ีใหมเพ่ือการผลิตสินคาเกษตร
สูตลาด 
  3) สงเสริมปจจัยการผลิต พัฒนาคุณภาพดิน การบริหารจัดการ น้ํา การเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทาน 
ปรับปรุงพันธุพืชพันธุสัตว และการคมนาคม สงเสริมผลิตภัณฑ ชุมชน (OTOP) โดยยกระดับ
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มาตรฐานตามผลิตภัณฑชุมชน สงเสริมแหลงเงินทุนหมูบานสงเสริมโครงการอันเนื่องมากจาก
พระราชดําริสงเสริมการทองเท่ียวเพ่ือเพิ่มรายไดใหแกชุมชน 
  4) ดูแลและปองกัน ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณที่ยังคงอยูในปจจุบันและการจัดการ
สิ ่ง แวดล อมที ่ด ี ทั ้งด ิน  น้ํ าป า ไม  ให ค งสภาพที ่ด ีต อ ไป รวมถึงส ง เ สร ิมการบร ิหารการจ ัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติโดยการมีสวนรวมของชุมชนเชน การสงเสริมการปลูกปา การปราบปรามการบุกรุก
ทําลายปา การสรางฝาย ปลูกแฝก และการบริหารจัดการแหลงน้ําขนาดเล็ก 

4.3 ประโยชน 

 4.3.1 ไดทราบถึงสถานการณการใชท่ีดินของจังหวัดพะเยาในปพ.ศ. 2558 รวมท้ังปจจัยท่ีทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงการใชท่ีดินระหวางป พ.ศ. 2555 และพ.ศ. 2558 
 4.3.2 สามารถนําขอมูลแผนท่ีสภาพการใชที่ดินเชิงเลขนําไปวิเคราะหเพ่ือวางแผนการใชท่ีดินเพ่ือให
สามารถใชประโยชนจากท่ีดินไดเต็มศักยภาพของท่ีดินและเปนการใชประโยชนจากทรัพยากรท่ีดินอยางยั่งยืน 
 4.3.3 หนวยงานตางๆรวมท้ังสถาบันการศึกษาสามารถนําขอมูลแผนท่ีสภาพการใชท่ีดินเชิงเลขไปเปน
ฐานขอมูลในการประกอบการวิจัยและคนควา 
 4.3.4 สามารถนําขอมูลแผนท่ีสภาพการใชที่ดินเชิงเลขไปใชในการคาดการณผลผลิตพืชเศรษฐกิจ
ลวงหนาเพื่อจัดทําแผนการผลิตและแผนการตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตรเพื่อปองกันปญหา
ผลผลิตทางการเกษตรลนตลาดและราคาผลผลิตตกต่ําได 
 4.3.5 หนวยงานภาครัฐสามารถนําขอมูลท่ีไดไปประกอบการกําหนดนโยบายและแผนเพ่ือการพัฒนา
ประเทศได 
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บทท่ี 5 

การตรวจสอบความถูกตองของขอมูลการใชประโยชนที่ดินกับขอมูลภาคสนาม 

5.1 วิธีการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  

 ความคลาดเคลื่อนท่ีพบในขอมูลหรือผลิตภัณฑท่ีไดรับจากการรับรูจากระยะไกลมีหลายสาเหตุ เริ่ม
ตั้งแตการรับสัญญาณของดาวเทียม (Data acquisition) กระบวนการจัดการภาพ (Image processing) การ
สกัดขอมูล (Information extraction) การแปลงขอมูล (Data conversion) ไปจนถึงกระบวนการจําแนกดวย
คอมพิวเตอร หรือการแปลขอมูลดวยสายตา (Jensen, 2005) 
 การตรวจสอบความถูกตองของชั้นขอมูลการใชประโยชนท่ีดิน โดยเฉพาะอยางยิ่งความแมนยําของการ
จําแนก (Classification accuracy) หรือแปลตีความดวยสายตา นับไดวาเปนข้ันตอนหนึ่งท่ีสําคัญในการ
ประเมินคุณภาพขอมูลท่ีไดรับมาจากภาพดาวเทียมซ่ึงโดยสวนใหญแลวคาความแมนยําโดยรวม (Overall 
accuracy) ยอมรับกันท่ีระดับรอยละ 80 ข้ึนไป 
 การดําเนินงานตรวจสอบความถูกตองของขอมูลการใชประโยชนท่ีดินสําหรับโครงการนี้ มีข้ันตอนพอ
สรุปไดดังนี้  รายละเอียดแตละข้ันตอนมีดังตอไปนี้ 

5.1.1 การกําหนดจํานวนจุดตรวจสอบ (Sample size) 

    การกําหนดจํานวนจุดตรวจสอบสําหรับโครงการนี้ Fitzpatrick-Lin (Ongsomwang, 2007) 
อธิบายไววา ขนาดของจํานวนตัวอยางหรือจํานวนจุดท่ีจะถูกใชเพ่ือการตรวจสอบความแมนยําของขอมูลแผนท่ี
การใชท่ีดิน สามารถคํานวณไดจากสูตรท่ีอาศัยทฤษฎีความนาจะเปนแบบไบโนเมียล (Binomial probability 
theory) ตอไปนี้ 

, 

โดยท่ี   𝑝 เทากับ รอยละของความแมนยําท่ีคาดหวัง 

 𝑞 เทากับ 100 −  𝑝 

 𝐸 เทากับ ความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได 

 𝑍  เทากับ 2 ซ่ึงไดมาจากความเบี่ยงเบนมาตรฐานท่ี 1.96 ณ ระดับความเชื่อม่ันท่ีรอยละ 95 
 ดังนั้น หากกําหนดความแมนยําท่ีคาดหวังไวท่ี 80% และความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับไดท่ีรอยละ 5  
จะพบวาจุดตรวจสอบควรมีจํานวนเทากับ 256 จุด ซ่ึงการคํานวณแทนคาดังตอไปนี้ 
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ความแมนยําหรือความถูกตองของขอมูลแผนท่ีการใชท่ีดินไมสามารถท่ีจะตรวจสอบไดจากทุกโพลีกอนหรือทุก
จุดวาถูกตองหรือไม ดังนั้นในการประเมินจึงตองมีการเลือกสุมจุดตรวจสอบภาคสนามมาใชอางอิง และคํานวณ
คาความแมนยําออกมา ซ่ึงตัวชี้วัดความแมนยําในข้ันตอนนี้คือ ตารางความคลาดเคลื่อน (Error matrix)  
ซ่ึงเปนเครื่องมือท่ีชวยใหแสดงการเปรียบเทียบระหวางขอมูลภาคสนามและขอมูลแผนท่ีการใชท่ีดินได 

 ตารางความคลาดเคลื่อนเปนตารางท่ีแสดงจํานวนจุดท่ีไดรับการจําแนกจากภาคสนาม 

(Reference point) กับจํานวนโพลีกอนหรือพ้ืนท่ีท่ีไดรับการจําแนกจากสํานักงาน (Classified point) ดังรูป 

เมทริกซท่ีสรางข้ึนสามารถใชคํานวณความแมนยําของการจําแนกประเภทขอมูลได 3 คา 

ตัวอยาง ตารางความคลาดเคลื่อน และการคํานวณคาท่ีเก่ียวของ 

 

 

   1) ความถูกตองโดยรวม (Overall accuracy) คือ อัตราสวนระหวางจํานวนจุดท่ีจําแนกได
ถูกตอง (ปรากฏตามแนวทแยงของตารางหลัก) และจํานวนจุดท้ังหมดท่ีนํามาตรวจสอบ แลวคํานวณออกมา
เปนรอยละ ดวยสูตรตอไปนี้ ผลรวมของจุดตรวจสอบท่ีเปนจริง / จํานวนจุดตรวจสอบท้ังหมด X 100 
   2) ความผิดพลาดของจุดท่ีจําแนกแลวขาดหายไป (Omission Error หรือ Producer’s 
Accuracy) คืออัตราสวนระหวางจํานวนจุดท่ีจําแนกแลวขาดหายไปและจํานวนจุดท้ังหมดของชั้นท่ีทดสอบ  
   3) ความผิดพลาดของจุดท่ีจําแนกแลวเกินมา (Commission Error หรือ User’s Accuracy) 
มักจะเกิดข้ึนเม่ือมีขอมูลอ่ืนปลอมปนอยู คือ อัตราสวนระหวางจํานวนจุดท่ีจําแนกแลวเกินมาและจํานวนจุด
ท้ังหมดของชั้นท่ีทดสอบ 
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5.2 ผลการดําเนินงานตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 

 5.2.1 การสุมจุดตรวจสอบ (Sampling design) 

  การแบงจุดตรวจสอบของโครงการนี้อาศัยสัดสวนเนื้อท่ีของแตละชั้น (Proportion) และหลักการ
สุมแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified random sampling) รวมกันเปนเกณฑ ซ่ึงหลักการดังกลาวจะถูกใชสําหรับคิด
คํานวณจํานวนจุดประจําในแตละระดับชั้นการใชท่ีดินดวย 
  จํานวนจุดตรวจสอบของโครงการนี้กําหนดไวท้ังสิ้น 335 จุด (จํานวนไมนอยกวา 256 จุดซ่ึง
คํานวณไดในขอ 5.1.1) และจุดท้ังหมดมีการกระจายตัวเพ่ือตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในแตละชั้น 
(Stratum) และการใชท่ีดินแตละระดับท้ัง 3 ระดับเชน ชั้นการใชท่ีดินระดับท่ี 1 (Level 1) มีสัดสวนเนื้อท่ี
ระหวางประเภทดังนี้พ้ืนท่ีชุมชน (U) เทากับรอยละ 3.89 พ้ืนท่ีเกษตรกรรม (A) เทากับรอยละ 40.00 พ้ืนท่ีปา
ไม (F)เทากับรอยละ 52.89 พ้ืนท่ีน้ํา (W) เทากับรอยละ1.51 และพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด (M) เทากับรอยละ 1.69 
นํามาพิจารณากําหนดสัดสวนจํานวนจุดตรวจสอบไดดังนี้ พ้ืนท่ีชุมชนไดรับ 35 จุด พ้ืนท่ีเกษตรกรรมไดรับ  
241 จุด พ้ืนท่ีปาไมไดรับ 27 จุด พ้ืนท่ีน้ําไดรับ 12 จุด และพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ดไดรับ 27 จุด 
  หากพิจารณาสัดสวนของจํานวนจุดในแตละประเภทตามการใชท่ีดินระดับท่ี 1 จะเห็นไดวา
จํานวนจุดตรวจสอบสําหรับพ้ืนท่ีเมือง พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีน้ํา และพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ดมีจํานวนนอยกวาพ้ืนท่ี
เกษตรกรรม เนื่องจากการแปลตีความจากภาพดาวเทียมคอนขางเห็นไดอยางชัดเจน และมีโอกาสนอยมากท่ี
จะเกิดความผิดพลาด นอกจากนี้จํานวนจุดตรวจสอบสําหรับพ้ืนท่ีเกษตรกรรมมีจํานวนมาก ท้ังนี้เนื่องจากพ้ืนท่ี
มีความหลากหลาย และเปาหมายหลักของกรมพัฒนาท่ีดินเนนในพ้ืนท่ีเกษตรกรรมเปนหลักดวย 
  นอกจากนี้หากพิจารณาการกระจายตัวของจุดตรวจสอบในแตละประเภทท่ีมีอยูของการใชท่ีดิน
ระดับท่ี 2 และ 3 สามารถพิจารณารายละเอียดไดดังตารางตอไปนี้ 

ตารางท่ี 7 จํานวนจุดตรวจสอบในแตละชั้นการใชท่ีดิน จังหวัดพะเยา 

สัญลักษณ ประเภทการใชท่ีดิน 
เนื้อท่ี
รอยละ 

จํานวนจุดตรวจสอบ 

 Level 3   Level 2   Level 1  

รวมท้ังหมด 100 335 335 335 

U พ้ืนท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสราง 3.69 -  -  28 

U1 ตัวเมืองและยานการคา -  -  2 -  

U101 ตัวเมืองและยานการคา 0.59 2 -  -  

U2 หมูบาน -  -  6 -  

U200 หมูบานจัดสรรราง 0 2 -  -  

U201 หมูบาน 2.3 2 -  -  

U202 หมูบานชาวไทยภูเขา 0.02 2 -  -  
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ตารางท่ี 7 (ตอ) 

สัญลักษณ ประเภทการใชท่ีดิน 
เนื้อท่ี
รอยละ 

จํานวนจุดตรวจสอบ 

 Level 3   Level 2   Level 1  

U3 สถานท่ีราชการและสถาบันตางๆ  -  -  4 -  

U301 สถานท่ีราชการและสถาบันตาง ๆ 0.56 4 -  -  

U4 สถานีคมนาคม  -  -  1 -  

U405 ถนน 0.04 1 -  -  

U5 พ้ืนท่ีอุตสาหกรรม  -  -  7 -  

U500 พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมราง 0.01 2 -  -  

U502 โรงงานอุตสาหกรรม 0.1 3 -  -  

U503 ลานตากและแหลงรับซ้ือทางการเกษตร 0.02 2 -  -  

U6 ส่ิงปลูกสรางอ่ืนๆ  -  -  8 -  

U600 สถานท่ีราง  - 2 -  -  

U601 สถานท่ีพักผอนหยอนใจ 0.01 2 -  -  

U603 สุสาน ปาชา 0.04 2 -  -  

U605 สถานีบริการน้ํามัน 0 2 -  -  

A พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 40.1 -  -  241 

A1 พ้ืนท่ีนา 18.84 -  35 -  

A100 นาราง 0.04 2 -  -  

A101 นาขาว 18.79 26 -  -  

A101+A202 นาขาว+ขาวโพด 0 1 -  -  

A101+A209 นาขาว+ถ่ัวเหลือง 0 1 -  -  

A101+A220 นาขาว+แตงโม 0 1 -  -  

A101+A502 นาขาว+พืชผัก 0 2 -  -  

A101+A512 นาขาว+แคนตาลูป 0 2 -  -  

A2 พืชไร 11.34 -  52 -  

A200 ไรราง 0.25 4 -  -  

A201 พืชไรผสม 0 2 -  -  

A202 ขาวโพด 10.07 12 -  -  
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ตารางท่ี 7 (ตอ) 

สัญลักษณ ประเภทการใชท่ีดิน 
เนื้อท่ี
รอยละ 

จํานวนจุดตรวจสอบ 

 Level 3   Level 2   Level 1  

A202+A207 ขาวโพด+ฝาย 0.01 2 -  -  

A202+A502 ขาวโพด+พืชผัก 0 2 -  -  

A203 ออย 0.04 2 -  -  

A204 มันสําปะหลัง 0.26 5 -  -  

A205 สับปะรด 0.02 2 -  -  

A206 ยาสูบ 0 2 -  -  

A207 ฝาย 0.01 2 -  -  

A208 ถ่ัวเขียว 0.01 2 -  -  

A209 ถ่ัวเหลือง 0 2 -  -  

A216 ขาวไร 0.7 10 -  -  

A220 แตงโม 0 1 -  -  

A222 ขิง 0.02 2 -  -  

A3 ไมยืนตน 4.39 -  59 -  

A300 ไมยืนตนราง/เสื่อมโทรม 0 2 -  -  

A301 ไมยืนตนผสม 0 2 -  -  

A302 ยางพารา 3.43 20 -  -  

A303 ปาลมน้ํามัน 0.03 4 -  -  

A304 ยูคาลิปตัส 0.07 5 -  -  

A305 สัก 0.78 8 -  -  

A305+A202 สัก+ขาวโพด 0 1 -  -  

A308 กระถิน 0 2 -  -  

A309 ประดู 0 1 -  -  

A312 กาแฟ 0.02 2  - -  

A314 หมอน 0.01 2 -  -  

A315 ไผปลูกเพ่ือการคา 0.02 2 -  -  

A318 จามจุรี 0.03 3 -  -  
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ตารางท่ี 7 (ตอ) 

สัญลักษณ ประเภทการใชท่ีดิน 
เนื้อท่ี
รอยละ 

จํานวนจุดตรวจสอบ 

 Level 3   Level 2   Level 1  

A319 ตีนเปด 0 1 -  -  

A322 กฤษณา 0 2 - - 

A323 ตะกู 0 2 - - 

A4 ไมผล 3.66 - 56 - 

A400 ไมผลราง/เสื่อมโทรม 0 2 - - 

A401 ไมผลผสม 0.12 2 - - 

A402 สม 0.01 2 - - 

A404 เงาะ 0.01 2 - - 

A405 มะพราว 0 1 - - 

A406 ลิ้นจี่ 0.62 9 - - 

A407 มะมวง 0.13 3 - - 

A409 พุทรา 0 2 - - 

A410 นอยหนา 0 1 - - 

A411 กลวย 0.01 2 - - 

A412 มะขาม 0.15 4 - - 

A413 ลําไย 2.61 15 - - 

A414 ฝรั่ง 0 1 - - 

A415 มะละกอ 0 1 - - 

A417 กระทอน 0 2 - - 

A422 มะนาว 0 2 - - 

A426 แกวมังกร 0 2 - - 

A427 สมโอ 0 2 - - 

A430 มะไฟ ละไม 0 1 - - 

A5 พืชสวน 0.27 - 9 - 

A500 พืชสวนราง/เสื่อมโทรม 0 1 - - 

A502 พืชผัก 0 5 - - 

A503 ไมดอก ไมประดับ 0.27 2 - - 
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ตารางท่ี 7 (ตอ) 

สัญลักษณ ประเภทการใชท่ีดิน 
เนื้อท่ี
รอยละ 

จํานวนจุดตรวจสอบ 

 Level 3   Level 2   Level 1  

A512 แคนตาลูป 0 1 - - 

A6 ไรหมุนเวียน 1.25 - 12 - 

A600 ไรหมุนเวียนราง 0.45 2 - - 

A602 ขาวโพด(ไรหมุนเวียน) 0.72 8 - - 

A616 ขาวไร(ไรหมุนเวียน) 0.08 2 - - 

A7 ทุงหญาเล้ียงสัตวและโรงเรือนเล้ียงสัตว 0.04 - 10 - 

A701 ทุงหญาเลี้ยงสัตว 0.02 2 - - 

A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และมา 0.01 4 - - 

A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตวปก 0 2 - - 

A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร 0.01 2 - - 

A9 สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตวนํ้า 0.29 - 6 - 

A900 สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําราง 0 2 - - 

A902 สถานท่ีเพาะเลี้ยงปลา 0.29 2 - - 

A903 สถานท่ีเพาะเลี้ยงกุง 0 2 - - 

A0 เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม 0.02 - 2 - 

A001 เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม 0.02 2 - - 

F พ้ืนท่ีปาไม 52.8 - - 27 

F1 ปาไมผลัดใบ  -  - 11 - 

F100 ปาไมผลัดใบรอสภาพฟนฟู 0.28 2 - - 

F101 ปาไมผลัดใบสมบูรณ 22.37 9 - - 

F2 ปาผลัดใบ  - - 14 - 

F200 ป าผลัดใบรอสภาพฟนฟู 1.26 2 - - 

F201 ปาผลัดใบสมบูรณ 28.74 12 - - 

F5 ปาปลูก  - - 2 - 

F501 ปาปลูกสมบูรณ 0.15 2 - - 

W พ้ืนท่ีนํ้า 1.76 - - 12 

W1 แหลงน้ําธรรมชาต ิ - - 4 - 
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ตารางท่ี 7 (ตอ) 

สัญลักษณ ประเภทการใชท่ีดิน 
เนื้อท่ี
รอยละ 

จํานวนจุดตรวจสอบ 

 Level 3   Level 2   Level 1  

W101 แมน้ํา ลําหวย ลําคลอง 0.53 2 - - 

W102 หนอง บึง ทะเลสาบ 0.5 2 - - 

W2 แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน  - - 8 - 

W201 อางเก็บน้ํา 0.52 4 - - 

W202 บอน้ําในไรนา 0.19 2 - - 

W203 คลองชลประทาน 0.02 2 - - 

M พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 1.65 - - 27 

M1 ทุงหญาและไมละเมาะ  - - 7 - 

M101 ทุงหญาธรรมชาติ 0.12 2 - - 

M102 ทุงหญาสลับไมพุม/ไมละเมาะ 1.07 3 - - 

M103 ไผปา ไผหนาม 0 2 - - 

M2 พ้ืนท่ีลุม  - - 6 - 

M201 พ้ืนท่ีลุม 0.3 2 - - 

M2+A101 พ้ืนท่ีลุม+นาขาว 0.01 2 - - 

M2+A202 พ้ืนท่ีลุม+ขาวโพด 0.06 2 - - 

M3 เหมืองแร บอขุด  - - 8 - 

M300 เหมืองเกา บอขุดเกา 0.02 2 - - 

M302 บอลูกรัง 0.02 3 - - 

M304 บอดิน 0.01 3 - - 

M4 พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ  - - 4 - 

M403 ท่ีหินโผล 0.04 2 - - 

M405 พ้ืนท่ีถม 0.02 2 - - 

M7 ท่ีท้ิงขยะ - - 2 - 

M701 ท่ีท้ิงขยะ 0 2 - - 
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 5.2.2 สรุปผลการวิเคราะห 

   ผลการดําเนินงานตรวจสอบภาคสนามท้ังหมด 335 จุดตรวจสอบ กับขอมูลสภาพการใชท่ีดินท่ี
จัดทําข้ึนในโครงการนี้ในรูปแบบตารางความคลาดเคลื่อนไดดังตารางท่ี 8 พบวามีคาความถูกตองโดยรวม
เทากับรอยละ 98.51 ซ่ึงสรุปไดวาโครงการการจัดทําแผนท่ีสภาพการใชท่ีดินโดยใชภาพถายทางอากาศ     
ออรโธสี และขอมูลดาวเทียมสํารวจทรัพยากร จังหวัดพะเยา ป พ.ศ.2558 นี้ มีความนาเชื่อถือของขอมูลตาม
มาตรฐาน FGDS สูงมากในระดับความเชื่อม่ันมากกวารอยละ 95 
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ตารางที่ 8 ความคลาดเคลื่อนของขอมูลแผนที่การใชที่ดิน จังหวัดพะเยา ป พ.ศ.2558 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 



 
 
ตารางภาคผนวกท่ี 1 การจําแนกการใชประโยชนท่ีดิน (Land Use Classification) 

ระดับ/Level 1 ระดับ/Level 2 ระดับ/Level 3 

U U1 ตัวเมืองและยานการคา U101  ตัวเมืองและยานการคา City, Town, 
Commercial 

พ้ืนท่ีชุมชนและ   City, Town, Commercial        

ส่ิงปลูกสราง           

Urban and  U2 หมูบาน U200 หมูบาน/ท่ีดินจัดสรรราง Abandoned village 

built-up land   Village U201       หมูบานบนพ้ืนราบ Village 

      U202 หมูบานชาวไทยภูเขา Hill tribe village 

      U203 หมูบานชาวเล Moken village 

  U3 สถานท่ีราชการ U300 สถานท่ีราชการ Abandoned 
institutional land 

    และสถาบันตาง ๆ   และสถาบันตาง ๆ ราง   

    Institutional land  U301 สถานท่ีราชการ Institutional land 

        และสถาบันตาง ๆ   

  U4 สถานีคมนาคม U400 สถานีคมนาคมราง Abandoned 
communication and 
utility 

    Communication and utility U401 สนามบิน Airport 

      U402  สถานีรถไฟ Railway station 

      U403 สถานีขนสง Bus station 

      U404  ทาเรือ Harbor 

      U405 ถนน Road 

      *U406 ทางรถไฟ Railway  

  U5 พ้ืนท่ีอุตสาหกรรม U500 พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมราง Abandoned 
industrial land 

    Industrial land U501 นิคมอุตสาหกรรม Industrial estate 

     U502 โรงงานอุตสาหกรรม Factory 

      U503 ลานตากและแหลงรับซ้ือทาง Agricultural product 
trading center 

        การเกษตร   

  U6 ส่ิงปลูกสรางอื่นๆ U600 สถานท่ีราง Abandoned area 

    Other built-up land U601 สถานท่ีพักผอนหยอนใจ Recreation area 

      U602 รีสอรท โรงแรม เกสตเฮาส Resort, Hotel, 
Guesthouse 

      U603 สุสาน ปาชา Cemetery 

      U604 ศูนยอพยพ Refugee camp 

 
 
 

 
U7 
 

 
สนามกอลฟ 
 
Golf course 

U605 
U700 
 
U701 

สถานีบริการนํ้ามัน 
สนามกอลฟราง 
 
สนามกอลฟ 

Gasoline Station 
Abandoned golf 
course 
Golf course 



93 
 
ตารางภาคผนวกท่ี 1 (ตอ) 

ระดับ/Level 1 ระดับ/Level 2 ระดับ/Level 3 

A      A1 พ้ืนท่ีนา A100 นาราง Abandoned paddy 
field 

พ้ืนท่ีเกษตรกรรม   Paddy field A101  นาขาว Active paddy field 

Agricultural land A2 พืชไร A200  ไรราง Abandoned field crop 

    Field crop A201    พืชไรผสม Mixed field crop 

      A202     ขาวโพด Corn 

      A203     ออย Sugarcane 

      A204     มันสําปะหลัง Cassava 

      A205     สับปะรด Pineapple 

      A206     ยาสูบ Tobacco 

      A207    ฝาย Cotton 

      A208     ถั่วเขียว Mungbean 

      A209    ถั่วเหลือง Soybean 

      A210     ถั่วลิสง Peanut 

      A211     ปอแกว ปอกระเจา Kenaf, Jute 

      A212     ถั่วดํา ถั่วแดง Black bean, Red bean 

      A213     ขาวฟาง Sorghum 

      A214     ละหุง Castor bean 

      A215     งา Sesame 

      A216     ขาวไร Upland rice 

      A217     มันฝรั่ง Potato 

      A218     มันแกว Jam potato 

      A219     มันเทศ Sweet potato 

      A220     แตงโม Watermelon 

      A221     ลูกเดือย Millet 

      A222     ขิง Ginger   

      A223     กะหลํ่าปลี Cabbage 

      A224     มะเขือเทศ Tomato 

      A225    วานหางจระเข Aloe vera 

      A227    ปอสา Paper mulberry 

      A228    ทานตะวัน Sunflower 

   A229     พริก Chili 

   A230 
A231 
A232  
 

ขาวสาลี 
ขาวบารเลย 
ขาวไรย 

Wheat 
Barley 
Rye 
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ตารางภาคผนวกท่ี 1 (ตอ)          

ระดับ/Level 1 ระดับ/Level 2 ระดับ/Level 3 

      A233    ฝน Opium 

      A234    กัญชา กัญชง Marihuana, Hemp 

      A235     กระเจี๊ยบแดง Roselle 

      A236     เผือก Taro 

  A3 ไมยืนตน A300 ไมยืนตนราง/เส่ือมโทรม Abandoned perennial 

    Perennial crop A301 ไมยืนตนผสม Mixed perennial 

      A302      ยางพารา Para rubber 

      A303      ปาลมนํ้ามัน Oil palm 

      A304      ยูคาลิปตัส Eucalyptus 

      A305      สัก Teak 

      A306      สะเดา Magosa 

      A307      สนประดิพัทธ Casuarina 

      A308      กระถิน Acacia 

      A309      ประดู Padauk 

      A310      ซอ Gmelina sp. 

      A311      ไมชายเลน Mangrove 

      A312     กาแฟ Coffee 

      A313      ชา Tea 

      A314     หมอน Mulberry 

      A315     ไผปลูกเพ่ือการคา Bamboo 

      A316     นุน Kapok 

      A317      หมาก Betel palm 

      A318      จามจุรี Rain tree 

      A319      ตีนเปด White cheesewood 

      A320       เปลา Croton sp. 

      A321       ยมหอม มะฮอกกานี Indian mahogany, 
Broad leaf  mahogany 

      A322        กฤษณา Eagle wood 

      A323 ตะก ู Bur-flower tree 

  A4 ไมผล A400 ไมผลราง/เส่ือมโทรม Abandoned orchard 

    Orchard A401      ไมผลผสม Mixed orchard 

      A402      สม Orange 

      A403      ทุเรียน Durian 

      A404     เงาะ Rambutan 

      A405      มะพราว Coconut 
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ตารางภาคผนวกท่ี 1 (ตอ) 

ระดับ/Level 1 ระดับ/Level 2 ระดับ/Level 3 

      A406      ล้ินจี่ Litchi 

      A407      มะมวง Mango 

      A408    มะมวงหิมพานต Cashew 

      A409    พุทรา Jujube 

      A410     นอยหนา Custard apple 

      A411     กลวย Banana 

      A412     มะขาม Tamarind 

      A413    ลําไย Longan 

      A414    ฝรั่ง Guava 

      A415     มะละกอ Papaya 

      A416     ขนุน Jack fruit 

      A417      กระทอน Santol 

      A418      ชมพู Rose apple 

      A419     มังคุด Mangosteen 

      A420     ลางสาด ลองกอง Langsat 

      A421      ระกํา สละ Rakum, Sala 

      A422      มะนาว Lime 

      A423     ไมผลเมืองหนาว Sub-tropical fruit 

      A424      มะขามเทศ Manila tamarind 

      A425     มะกอกนํ้า มะกอกฝรั่ง Elaeocarpaceae 

      A426     แกวมังกร Dragon fruit 

      A427 สมโอ Pomelo 

      A428 ละมุด Sapodilla 

      A429 มะปราง มะยงชิด Plummango 

      A430 มะไฟ ละไม Burmese grape 

      A431 ทับทิม Pomegranate 

  A5 พืชสวน A500 พืชสวนราง/เส่ือมโทรม Abandoned horticulture 

    Horticulture A501     พืชสวนผสม Mixed horticulture 

      A502     พืชผัก Truck crop 

      A503      ไมดอก ไมประดับ Floricultural/Ornamental 
plant 

      A504      องุน Grapevine 

      A505      พริกไทย Pepper 

      A506    สตรอเบอรี่ Strawberry 

      A507     เสาวรส Passion fruit 

      A508     แรสเบอรี่ Raspberry 
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ตารางภาคผนวกท่ี 1 (ตอ) 

ระดับ/Level 1 ระดับ/Level 2 ระดับ/Level 3 

      A509      พืชสมุนไพร Herbs 

      A510      นาหญา Grass plantation 

      A511      หวาย Rattan  

      A512 แคนตาลูป Cantaloupe 

      A513 กระเจี๊ยบเขียว Okra 

      A514 หนอไมฝรั่ง Asparagus 

      A515 เห็ด Mushroom 

  A6 ไรหมุนเวียน A600     ไรหมุนเวียนราง Bush fallow 

    Shifting cultivation A601    พืชไรผสม(ไรหมุนเวียน) Mixed field crop(Shifting 
cultivation) 

      A602     ขาวโพด(ไรหมุนเวียน) Corn(Shifting cultivation) 

      A603     ออย(ไรหมุนเวียน) Sugarcane(Shifting 
cultivation) 

      A604     มันสําปะหลัง(ไรหมุนเวียน) Cassava(Shifting 
cultivation) 

      A605     สับปะรด(ไรหมุนเวียน) Pineapple(Shifting 
cultivation) 

      A606     ยาสูบ(ไรหมุนเวียน) Tobacco(Shifting 
cultivation) 

      A607    ฝาย(ไรหมุนเวียน) Cotton(Shifting 
cultivation) 

      A608     ถั่วเขียว(ไรหมุนเวียน) Mungbean(Shifting 
cultivation) 

      A609    ถั่วเหลือง(ไรหมุนเวียน) Soybean(Shifting 
cultivation) 

      A610     ถั่วลิสง(ไรหมุนเวียน) Peanut(Shifting 
cultivation) 

      A611     ปอแกวปอกระเจา(ไร
หมุนเวียน) 

Kenaf, Jute(Shifting 
cultivation) 

      A612     ถั่วดําถั่วแดง(ไรหมุนเวียน) Black bean, Red 
bean(Shifting cultivation) 

      A613     ขาวฟาง(ไรหมุนเวียน) Sorghum(Shifting 
cultivation) 

      A614     ละหุง(ไรหมุนเวียน) Castor bean(Shifting 
cultivation) 

      A615     งา(ไรหมุนเวียน) Sesame(Shifting 
cultivation) 

      A616     ขาวไร(ไรหมุนเวียน) Upland rice(Shifting 
cultivation) 

      A617     มันฝรั่ง(ไรหมุนเวียน) Potato(Shifting cultivation) 

      A618     มันแกว(ไรหมุนเวียน) Jam potato(Shifting 
cultivation) 

      A619     มันเทศ(ไรหมุนเวียน) Sweet potato(Shifting 
cultivation) 
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ตารางภาคผนวกท่ี 1 (ตอ) 

ระดับ/Level 1 ระดับ/Level 2 ระดับ/Level 3 

      A620     แตงโม(ไรหมุนเวียน) Watermelon(Shifting 
cultivation) 

      A621     ลูกเดือย(ไรหมุนเวียน) Millet(Shifting cultivation) 

      A622     ขิง(ไรหมุนเวียน) Ginger(Shifting cultivation) 

      A623     กะหลํ่าปลี(ไรหมุนเวียน) Cabbage(Shifting 
cultivation) 

      A624     มะเขือเทศ(ไรหมุนเวียน) Tomato(Shifting 
cultivation) 

      A625    วานหางจระเข(ไรหมุนเวียน) Aloe vera(Shifting 
cultivation) 

      

      A626    ปานศรนารายณ(ไร
หมุนเวียน) 

Agave(Shifting cultivation) 

      A627    ปอสา(ไรหมุนเวียน) Paper mulberry(Shifting 
cultivation) 

      A628    ทานตะวัน(ไรหมุนเวียน) Sunflower(Shifting 
cultivation) 

      A629     พริก(ไรหมุนเวียน) Chili(Shifting cultivation) 

      A630     ขาวสาลี(ไรหมุนเวียน) Wheat(Shifting cultivation) 

      A631   ขาวบารเลย(ไรหมุนเวียน) Barley(Shifting cultivation) 

      A632     ขาวไรย(ไรหมุนเวียน) Rye(Shifting cultivation) 

      A633    ฝน(ไรหมุนเวียน) Opium(Shifting cultivation) 

      A634    กัญชากัญชง(ไรหมุนเวียน) Marihuana, Hemp(Shifting 
cultivation) 

      A635     กระเจี๊ยบแดง(ไรหมุนเวียน) Roselle(Shifting 
cultivation) 

      A636     เผือก(ไรหมุนเวียน) Taro(Shifting cultivation) 

  A7 ทุงหญาเล้ียงสัตวและ A700 โรงเรือนราง Abandoned farm house 

    โรงเรือนเล้ียงสัตว A701    ทุงหญาเล้ียงสัตว Pasture 

    Pasture and farm house A702     โรงเรือนเล้ียงโค กระบือและ
มา 

Cattle farm house 

      A703     โรงเรือนเล้ียงสัตวปก Poultry  farm house 

      A704     โรงเรือนเล้ียงสุกร Swine farm house 

  A8 พืชน้ํา A801      พืชนํ้าผสม Mixed aquatic plant 

    Aquatic plant A802       กก Reed 

      A803      บัว Lotus 

      A804      กระจับ Water caltrop 

      A805     แหว Water chestnut  

      A806     ผักบุง Water spinach 

      A807      ผักกะเฉด Water mimosa 
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ตารางภาคผนวกท่ี 1 (ตอ) 

ระดับ/Level 1 ระดับ/Level 2 ระดับ/Level 3 

  A9 สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตวน้ํา A900      สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตวนํ้าราง Abandoned aquacultural 
land 

    Aquacultural land A901      สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตวนํ้า
ผสม 

Mixed aquacultural land 

      A902      สถานท่ีเพาะเล้ียงปลา Fish farm 

      A903      สถานท่ีเพาะเล้ียงกุง Shrimp farm 

      A904     สถานท่ีเพาะเล้ียงปูหอย Crab/Shellfish farm 

      A905      ฟารมจระเข Crocodile farm 

  A0 เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวน
ผสม 

A001 เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวน
ผสม 

Integrated farm/Diversified 
farm 

    Integrated 
farm/Diversified farm 

      

F      F1 ปาไมผลัดใบ F100    ปาไมผลัดใบรอสภาพฟนฟู Disturbed evergreen forest 

พ้ืนท่ีปาไม   Evergreen forest F101    ปาไมผลัดใบสมบูรณ Dense evergreen forest 

Forest land F2 ปาผลัดใบ F200     ปาผลัดใบรอสภาพฟนฟู Disturbed deciduous forest 

    Deciduous forest F201 ปาผลัดใบสมบูรณ Dense deciduous forest 

  F3 ปาชายเลน F300    ปาชายเลนรอสภาพฟนฟู Disturbed mangrove  forest 

    Mangrove forest F301     ปาชายเลนสมบูรณ Dense mangrove  forest 

  F4 ปาพร ุ F400     ปาพรุรอสภาพฟนฟู Disturbed swamp forest 

    Swamp forest F401    ปาพรุสมบูรณ Dense swamp forest 

  F5 ปาปลูก F500     ปาปลูกรอสภาพฟนฟู Disturbed forest plantation 

    Forest plantation F501    ปาปลูกสมบูรณ Dense forest plantation 

  F6 วนเกษตร F600     วนเกษตรรอสภาพฟนฟู Disturbed agro-forestry 

    Agro-forestry F601    วนเกษตรสมบูรณ Dense agro-forestry 

    (พ้ืนที่ปลูกปารวมกับการเกษตร)       

  F7 ปาชายหาด F700     ปาชายหาดรอสภาพฟนฟู Disturbed beach forest 

    Beach forest F701    ปาชายหาดสมบูรณ Dense beach forest 

W W1 แหลงน้ําธรรมชาติ W101      แมนํ้า ลําหวย ลําคลอง River, Canal 

พ้ืนท่ีน้ํา   Natural water body W102     หนอง บึง ทะเลสาบ Lake, Lagoon 

Water body     W103 ทะเล Ocean 

  W2 แหลงน้ําท่ีสรางขึ้น W201     อางเก็บนํ้า Reservoir 

    Artificial water body W202      บอนํ้าในไรนา Farm pond 

      W203      คลองชลประทาน Irrigation canal 

M     M1 ทุงหญาและไมละเมาะ M101      ทุงหญาธรรมชาติ Grass 

พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด   Rangeland M102      ทุงหญาสลับไมพุม/ไมละเมาะ Shrubland 

Miscellaneous land     M103      ไผปา ไผหนาม Giant thorny bamboo 

  M2 พ้ืนท่ีลุม M201 พ้ืนท่ีลุม Marsh and Swamp 

    Marsh and Swamp       
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ตารางภาคผนวกท่ี 1 (ตอ) 

ระดับ/Level 1 ระดับ/Level 2 ระดับ/Level 3 

  M3 เหมืองแรบอขุด M300      เหมืองเกาบอขุดเกา Abandoned mine, Pit 

    Mine, Pit M301     เหมืองแร Mine 

      M302     บอลูกรัง Laterite pit 

      M303           บอทราย Sand pit 

      M304      บอดิน Soil pit 

      M305      พ้ืนท่ีขุดเจาะนํ้ามัน Oil field 

  M4 พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ดอื่นๆ M401 พ้ืนท่ีกองวัสดุ Material dump 

    Other miscellaneous 
land 

M402 พ้ืนท่ีดินถลม Landslide 

      M403      ท่ีหินโผล Rock out crop 

      M404  -  - 

      M405     พ้ืนท่ีถม Landfill 

  M5 นาเกลือ M500 นาเกลือราง Abandoned salt flat 

    Salt flat M501 นาเกลือ Salt flat 

  M6 หาดทราย M601 หาดทราย Beach 

    Beach          

  M7 ท่ีท้ิงขยะ M701 ท่ีท้ิงขยะ Garbage dump   

    Garbage dump         

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน (2557) 
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หมายเหตุ : 
     1) การเขียนสัญลักษณผสม ใชเครื่องหมายดังน้ี :- 

       X/Y  พ้ืนท่ีการใชประโยชนท่ีดิน 2 ชนิด ในอัตราสวนประมาณ 50% ตอ 50% 
     X+Y พ้ืนท่ีการใชประโยชนท่ีดิน 2 ชนิดตอเน่ืองกัน โดยมีพืช x เปนพ้ืนท่ีหลักหรือเปนพืชท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 

มากกวาพืช Y คํานวณเน้ือท่ีเฉพาะ X 
   2) พ้ืนท่ีท่ีเคยทําเกษตรกรรมแตปลอยท้ิงรางมานาน เน่ืองจากดินไมเหมาะสมหรือพ้ืนท่ีท่ีดินมีความอุดมสมบูรณตํ่าโดย 

ธรรมชาติ ใชสัญลักษณ M101 สําหรับพ้ืนท่ีท่ีมีหญาเปนสวนใหญ  M102 สําหรับพ้ืนท่ีท่ีเปนไมพุมหรือสลับหญาธรรมชาติ 

บางสวน  M201  สําหรับพ้ืนท่ีท่ีมีพืชนํ้าหรือวัชพืชนํ้าขึ้นและ M403 สําหรับพ้ืนท่ีหินโผล 
 3) ขนาดของหนวยแผนท่ีการใชท่ีดินท่ีเล็กท่ีสุดสําหรับลงบนแผนท่ีคือ 0.25 ตารางเซนติเมตรทุกมาตราสวน (0.5x0.5 ซม. หรือพ้ืนท่ี 40 ไร 

บนแผนท่ีมาตราสวน 1 : 50,000 หรือพ้ืนท่ี 10 ไร บนแผนท่ีมาตราสวน 1 : 25,000) 
 4) แผนท่ีโครงการชลประทานไดมาจาก กรมชลประทาน และหนวยงานอื่นท่ีรับผิดชอบสําหรับพ้ืนท่ีท่ีมีการชลประทาน 

ใส I ไวตรงหนาสัญลักษณ เฉพาะงานระดับโครงการพิเศษเทาน้ัน 
  5) * ใชในการจําแนกแผนท่ีการใชท่ีดินมาตราสวนใหญ ต้ังแต 1:4,000 ขึ้นไปเทาน้ัน 

 

    

 
  

    

กลุมวิเคราะหสภาพการใชท่ีดิน 

กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน 

กรมพัฒนาท่ีดิน 

14 ตุลาคม 2557 
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ตารางภาคผนวกท่ี 2 เปรียบเทียบประเภทการใชท่ีดินจังหวัดพะเยา ระหวาง ป พ.ศ.  2555  และ  ป พ.ศ.  2558 

สัญลักษณ ประเภทการใชท่ีดิน 

 เนื้อท่ี พ.ศ. 2555   เนื้อท่ี พ.ศ. 2558   การเปล่ียนแปลง  

 ไร   รอยละ*   ไร   รอยละ*   ไร   รอยละ**  

U พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสราง 144,124 3.64 145,861 3.69 +1,737 +1.21 

U101 ตัวเมืองและยานการคา 24,147 0.61 23,321 0.59 -826 -3.42 

U200 หมูบาน/ที่ดินจัดสรรราง 78 - 78 - - - 

U201 หมูบานบนพ้ืนราบ 91,941 2.32 91,206 2.30 -735 -0.80 

U202 หมูบานชาวไทยภูเขา 720 0.02 720 0.02 - - 

U301 สถานที่ราชการและสถาบันตาง ๆ 18,980 0.48 22,087 0.56 +3,107 +16.37 

U405 ถนน 1,370 0.03 1,370 0.04 - - 

U500 พ้ืนที่อุตสาหกรรมราง 162 0.01 162 0.01 - - 

U502 โรงงานอุตสาหกรรม 3,810 0.10 4,042 0.10 +232 +6.09 

U503 ลานตากและแหลงรับซื้อ 690 0.02 645 0.02 -45 -6.52 

U600 สถานที่ราง 37 - 6 - -31 -83.78 

U601 สถานที่พักผอนหยอนใจ 482 0.01 428 0.01 -54 -11.20 

U603 สุสาน ปาชา 1,569 0.04 1,650 0.04 +81 +5.16 

U605 สถานีบริการน้ํามัน 125 - 135 - +10 +8.00 

U701 สนามกอลฟ 13 - 11 - -2 -15.38 

A พื้นท่ีเกษตรกรรม 1,599,740 40.37 1,589,168 40.10 -10,572 -0.66 

A1 พื้นท่ีนา 721,789 18.23 745,685 18.84 +23,896 +3.31 

A100 นาราง 1,630 0.04 1,525 0.04 -105 -6.44 

A101 นาขาว 718,289 18.14 743,779 18.79 +25,490 +3.55 

A101+A202 นาขาว+ขาวโพด 210 0.01 - - -210 -100.00 

A101+A209 นาขาว+ถ่ัวเหลือง 232 0.01 10 - -222 -95.69 

A101+A210 นาขาว+ถ่ัวลิสง 2 - - - -2 -100.00 

A101+A220 นาขาว+แตงโม 39 - 39 - - - 

A101+A222 นาขาว+ขิง 195 - - - -195 -100.00 

A101+A502 นาขาว+พืชผัก 35 - - - -35 -100.00 

A101+A512 นาขาว+แคนตาลูป 308 0.01 332 0.01 +24 +7.79 

M201+A101 พ้ืนที่ลุม+นาขาว 849 0.02 - - -849 -100.00 
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ตารางภาคผนวกท่ี 2 (ตอ) 

สัญลักษณ ประเภทการใชท่ีดิน 

 เนื้อท่ี พ.ศ. 2555   เนื้อท่ี พ.ศ. 2558   การเปล่ียนแปลง  

 ไร   รอยละ*   ไร   รอยละ*   ไร   รอยละ**  

A2 พืชไร 490,474 12.38 449,089 11.34 -41,385 -8.44 

A200 ไรราง 9,095 0.23 9,786 0.25 +691 +7.60 

A201 พืชไรผสม 57 - 83 - +26 +45.61 

A202 ขาวโพด 429,651 10.85 398,645 10.07 -31,006 -7.22 

A202+A207 ขาวโพด+ฝาย 428 0.01 428 0.01 - - 

A202+A502 ขาวโพด+พืชผัก 27 - - - -27 -100.00 

M201+A202 พ้ืนที่ลุม+ขาวโพด 6,003 0.15 - - -6,003 -100.00 

A203 ออย 1,141 0.03 1,520 0.04 +379 +33.22 

A204 มันสําปะหลัง 5,724 0.14 8,551 0.22 +2,827 +49.39 

A205 สับปะรด 1,144 0.03 968 0.02 -176 -15.38 

A206 ยาสูบ 503 0.01 126 - -377 -74.95 

A207 ฝาย 350 0.01 350 0.01 - - 

A208 ถ่ัวเขียว 368 0.01 368 0.01 - - 

A209 ถ่ัวเหลือง 185 - 131 - -54 -29.19 

A216 ขาวไร 35,531 0.90 27,879 0.70 -7,652 -21.54 

A220 แตงโม 30 - 28 - -2 -6.67 

A222 ขิง 217 0.01 217 0.01 - - 

A229 พริก 17 - 6 - -11 -64.71 

A235 กระเจ๊ียบแดง 3 - 3 - - - 

A3 ไมยืนตน 163,197 4.11 174,639 4.39 +11,442 +7.01 

A300 ไมยืนตนราง/เสื่อมโทรม 12 - - - -12 -100.00 

A301 ไมยืนตนผสม 1,029 0.03 83 - -946 -91.93 

A302 ยางพารา 123,950 3.13 135,826 3.43 +11,876 +9.58 

A303 ปาลมน้ํามัน 618 0.02 1,199 0.03 +581 +94.01 

A304 ยูคาลิปตัส 3,178 0.08 2,956 0.07 -222 -6.99 

A305 สัก 31,313 0.79 31,069 0.78 -244 -0.78 

A306 สะเดา 23 - 23 - - - 
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ตารางภาคผนวกท่ี 2 (ตอ) 

สัญลักษณ ประเภทการใชท่ีดิน 

 เนื้อท่ี พ.ศ. 2555   เนื้อท่ี พ.ศ. 2558   การเปล่ียนแปลง  

 ไร   รอยละ*   ไร   รอยละ*   ไร   รอยละ**  

A308 กระถิน 69 - 68 - -1 -1.45 

A309 ประดู 68 - 68 - - - 

A312 กาแฟ 851 0.02 851 0.02 - - 

A314 หมอน 99 - 211 0.01 +112 113.13 

A315 ไผปลูกเพ่ือการคา 509 0.01 709 0.02 +200 +39.29 

A318 จามจุรี 1,188 0.03 1,371 0.03 +183 +15.40 

A319 ตีนเปด 32 - 32 - - - 

A321 ยมหอม มะฮอกกานี 20 - 14 - -6 -30.00 

A322 กฤษณา 149 - 70 - -79 -53.02 

A323 ตะกู 89 - 89 - - - 

A4 ไมผล 145,425 3.68 145,220 3.66 -205 -0.14 

A400 ไมผลราง/เสื่อมโทรม 602 0.02 42 - -560 -93.02 

A401 ไมผลผสม 2,612 0.07 4,831 0.12 +2,219 +84.95 

A402 สม 353 0.01 253 0.01 -100 -28.33 

A403 ทุเรียน 27 - - - -27 -100.00 

A404 เงาะ 173 - 174 0.01 +1 +0.58 

A405 มะพราว 66 - 55 - -11 -16.67 

A406 ลิ้นจ่ี 25,801 0.65 24,690 0.62 -1,111 -4.31 

A407 มะมวง 4,958 0.13 4,990 0.13 +32 +0.65 

A409 พุทรา 4 - 42 - +38 +950 

A410 นอยหนา 27 - 27 - - - 

A411 กลวย 444 0.01 421 0.01 -23 -5.18 

A412 มะขาม 5,850 0.15 5,907 0.15 +57 +0.97 

A413 ลําไย 103,994 2.63 103,246 2.61 -748 -0.72 

A414 ฝรั่ง 26 - 34 - +8 +30.77 

A415 มะละกอ 54 - 50 - -4 -7.41 

A416 ขนุน 4 - 4 - - - 
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ตารางภาคผนวกท่ี 2 (ตอ) 

สัญลักษณ ประเภทการใชท่ีดิน 

 เนื้อท่ี พ.ศ. 2555   เนื้อท่ี พ.ศ. 2558   การเปล่ียนแปลง  

 ไร   รอยละ*   ไร   รอยละ*   ไร   รอยละ**  

A417 กระทอน 89 - 91 - +2 +2.25 

A418 ชมพู 13 - 13 - - - 

A422 มะนาว 70 - 79 - +9 +12.86 

A425 มะกอกน้ํา มะกอกฝรั่ง 4 - 4 - - - 

A426 แกวมังกร 159 0.01 170 - +11 +6.92 

A427 สมโอ 85 - 87 - +2 +2.35 

A430 มะไฟ ละไม 10 - 10 - - - 

A5 พืชสวน 10,902 0.27 10,985 0.27 +83 +0.76 

A500 พืชสวนราง/เสื่อมโทรม 38 - 23 - -15 -39.47 

A501 พืชสวนผสม - - 39 - +39 +100.00 

A502 พืชผัก 10,787 0.27 10,816 0.27 +29 +0.27 

A503 ไมดอก ไมประดับ 41 - 59 - +18 +43.90 

A507 เสาวรส 10 - 10 - - - 

A512 แคนตาลปู 20 - 38 - +18 +90.00 

A514 หนอไมฝรั่ง 6 - - - -6 -100.00 

A6 ไรหมุนเวียน 47,379 1.19 49,323 1.25 +1,944 +4.10 

A600 ไรหมุนเวียนราง 17,934 0.45 17,668 0.45 -266 -1.48 

A602 ขาวโพด(ไรหมุนเวียน) 26,161 0.66 28,371 0.72 +2,210 +8.45 

A616 ขาวไร(ไรหมุนเวียน) 3,284 0.08 3,284 0.08 - - 

A7 ทุงหญาเล้ียงสัตวและโรงเรือนเล้ียงสัตว 1,337 0.03 1,418 0.04 +81 +6.06 

A700 โรงเรือนราง 15 - 15 - - - 

A701 ทุงหญาเลี้ยงสัตว 593 0.02 664 0.02 +71 +11.97 

A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และมา 500 0.01 481 0.01 -19 -3.80 

A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตวปก 106 - 97 - -9 -8.49 

A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร 123 - 161 0.01 +38 +30.89 

A8 พืชน้ํา 5 - 5 - - - 

A802 กก 5 - 5 - - - 
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ตารางภาคผนวกท่ี 2 (ตอ) 

สัญลักษณ ประเภทการใชท่ีดิน 

 เนื้อท่ี พ.ศ. 2555   เนื้อท่ี พ.ศ. 2558   การเปล่ียนแปลง  

 ไร   รอยละ*   ไร   รอยละ*   ไร   รอยละ**  

A9 สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 10,491 0.26 11,841 0.29 +1,350 +12.87 

A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ําราง 102 - 102 - - - 

A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 10,330 0.26 11,680 0.29 +1,350 +13.07 

A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุง 59 - 59 - - - 

A0 เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม 8,741 0.22 963 0.02 -7,778 -88.98 

A001 เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม 8,741 0.22 963 0.02 -7,778 -88.98 

F พื้นท่ีปาไม 2,089,321 52.77 2,090,616 52.80 +1,295 +0.06 

F100 ปาไมผลัดใบรอสภาพฟนฟู 2,222 0.06 10,944 0.28 +8,722 +392.53 

F101 ปาไมผลัดใบสมบูรณ 886,490 22.39 885,652 22.37 -838 -0.10 

F200 ปาผลัดใบรอสภาพฟนฟู 50,639 1.28 49,985 1.26 -654 -1.29 

F201 ปาผลัดใบสมบูรณ 1,143,909 28.89 1,137,959 28.74 -5,950 -0.52 

F501 ปาปลูกสมบูรณ 6,061 0.15 6,076 0.15 +15 +0.25 

W พื้นท่ีน้ํา 66,020 1.68 69,082 1.76 +3,062 +4.64 

W101 แมน้ํา ลําหวย ลําคลอง 20,239 0.51 20,944 0.53 +705 +3.48 

W102 หนอง บึง ทะเลสาบ 19,557 0.50 19,617 0.50 +60 +0.31 

W201 อางเก็บน้ํา 19,699 0.50 20,498 0.52 +799 +4.06 

W202 บอน้ําในไรนา 5,894 0.15 7,375 0.19 +1,481 +25.13 

W203 คลองชลประทาน 631 0.02 648 0.02 +17 +2.69 

M พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด 60,207 1.54 64,685 1.65 +4,478 +7.44 

M101 ทุงหญาธรรมชาติ 4,587 0.12 4,817 0.12 +230 +5.01 

M102 ทุงหญาสลับไมพุม/ไมละเมาะ 37,578 0.95 42,292 1.07 +4,714 +12.54 

M103 ไผปา ไผหนาม 112 - - - -112 -100.00 

M201 พ้ืนที่ลุม 12,144 0.31 11,839 0.30 -305 -2.51 

M300 เหมืองเกา บอขุดเกา 724 0.02 690 0.02 -34 -4.70 

M301 เหมืองแร 2,040 0.05 2,028 0.05 -12 -0.59 

M302 บอลูกรัง 565 0.02 619 0.02 +54 +9.56 

M304 บอดิน 232 0.01 218 0.01 -14 -6.03 
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ตารางภาคผนวกท่ี 2 (ตอ) 

สัญลักษณ ประเภทการใชท่ีดิน 

 เนื้อท่ี พ.ศ. 2555   เนื้อท่ี พ.ศ. 2558   การเปล่ียนแปลง  

 ไร   รอยละ*   ไร   รอยละ*   ไร   รอยละ**  

M403 ที่หินโผล 1,411 0.04 1,429 0.04 +18 +1.28 

M405 พ้ืนที่ถม 692 0.02 631 0.02 -61 -8.82 

M701 ที่ทิ้งขยะ 122 - 122 - - - 

 
รวม 3,959,412 100.00 3,959,412 100.00 

  

หมายเหตุ :* รอยละของเนื้อท่ีจังหวัด 
      หมายเหตุ : ** รอยละของเนื้อท่ีเดิม 

หมายเหตุ : +เนื้อท่ีเพ่ิมข้ึน 
หมายเหตุ : - เนื้อท่ีลดลง 
ท่ีมา :จากการวิเคราะหดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตรคณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา 
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	ภาพที่ 30  ภาพออร์โธสีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บันทึกเมื่อ พ.ศ.2545 (บน) แสดงพื้นที่ที่วิเคราะห์เป็นพื้นที่นา และข้อมูลภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง บันทึกข้อมูล พ.ศ.2556 (ล่าง) แสดงพื้นที่ปลูกข้าวโพด
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