
 
 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

รายงานสภาพการใช้ท่ีดนิ และการเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดิน 

จังหวัดพะเยา พ.ศ. 2558 

 จังหวัดพะเยามีการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดินอย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา  จึงทําให้มีความจําเป็นต้อง 
มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดินให้มีความเป็นปัจจุบัน กรมพัฒนาที่ดินจึงนําเทคโนโลยีด้านระบบ
ภูมิสารสารสนเทศ มาใช้เป็นเครื่องมือในกระบวนการรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมูลแผนที่และฐานข้อมูล 
และการแสดงผล ได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ในการจัดทําแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน มาตราส่วน 
1:25,000 ด้วยการแปลข้อมูลดาวเทียมสํารวจทรัพยากรไทยโชตด้วยสายตาโดยใช้โปรแกรมประยุกต์
ภ ูม ิสารสนเทศต่าง  ๆ  เ ป็นเค ร่ืองมือ  และวิ เคราะห์การเปลี่ ยนแปลงการใช้ที่ ดินจั งหวัดพะเยา  
ในปี พ.ศ. 2555– 2558 ซึ่งสามารถนําไปใช้ในการกําหนดยุทธศาสตร์ การกําหนดเขตเพาะปลูกที่เหมาะสม  
การประเมินผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ  ที่สําคัญ การจัดการดินและนํ้าให้เป็นแหล่งผลิตเกษตรปลอดภัย รวมถึง
การจัดการด้านโลจิสติกส์ (Logistics) เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืนของจังหวัดพะเยาต่อไป ระยะการดําเนินงาน 
9 มิถุนายน ถึง วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558   
 
1. สภาพการใช้ทีดิ่นจังหวัดพะเยา ปี พ.ศ. 2558  
 ผลการดําเนินการ พบว่า จากเน้ือที่จังหวัดพะเยาทั้งหมด 3,959,412 ไร ่ สามารถจําแนกประเภท 
การใช้ที่ดินได้ 5 ประเภทใหญ่ๆ  ดังน้ี  
 1.1 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U)  มีเน้ือที่ 145,861 ไร่ หรือร้อยละ 3.69 ของเน้ือที่จังหวัด 
พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยชุมชนท้ังพ้ืนที่ราบ มีเน้ือที่รวม 91,206 ไร่ หรือร้อยละ 2.30 ของเน้ือที่จังหวัด 
รองลงมาได้แก่ ตัวเมืองและย่านการค้า รวมเน้ือที่ 23,321 ไร่ หรือร้อยละ  0.59  ของเน้ือที่จังหวัด และสถานที่
ราชการและสถาบันต่าง ๆ     มีเน้ือที่ 22,087 ไร่ หรือร้อยละ 0.56 ของเน้ือที่จังหวัด ตามลําดับ  
 1.2 พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเน้ือที่ 1,589,168ไร่ หรือร้อยละ 40.10 ของเน้ือที่จังหวัด ประกอบด้วย 
  1) พ้ืนที่นา (A1) มีเน้ือที่ 745,685 ไร่ หรือร้อยละ 18.84 ของเน้ือที่จังหวัด  
  2) พืชไร่ (A2) มีเน้ือที่ 449,089 ไร่ หรือร้อยละ 11.34 ของเน้ือที่จังหวัด ประกอบด้วย
พืชเศรษฐกิจทีส่ําคัญ คือ  
   (1) ข้าวโพด (A202) มีเน้ือที่ 399,073 ไร่ หรือร้อยละ 10.08 ของเน้ือที่จังหวัด 
   (2) ข้าวไร่ (A216) มีเน้ือที่ 27,879 ไร่ หรือร้อยละ 0.70 ของเน้ือที่จังหวัด  
   (3) มันสําปะหลัง (A204) มีเน้ือที่ 8,551 ไร่ หรือร้อยละ 0.22 ของเน้ือที่จังหวัด 
  3) ไม้ยืนต้น (A3) มีเน้ือที่ 174,639 ไร่ หรือร้อยละ 4.39 ของเน้ือที่จังหวัด ประกอบด้วย
พืชเศรษฐกิจที่สําคัญ คือ 
   (1) ยางพารา (A302) มเีน้ือที่ปลกู 135,826 ไร่ หรือร้อยละ 3.43 ของเน้ือที่จงัหวัด  
   (2) สัก (A305) มีเน้ือที่ 31,069 ไร่ หรือร้อยละ 0.78 ของเน้ือที่จังหวัด  
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   (3) ยูคาลิปตัส 2,956 ไร่ หรอืร้อยละ 0.07 ของเน้ือที่จังหวัด 
   4) ไม้ผล (A4) มีเน้ือที่ 145,220 ไร่ หรือร้อยละ 3.66 ของเน้ือที่จังหวัด ไม้ผลส่วน
ใหญท่ี่นิยมปลกู ได้แก่ 
   (1) ลําไย (A413) มีเน้ือที่ 103,246 ไร่ หรือร้อยละ 2.61 ของเน้ือที่จังหวัด   
   (2) ลิ้นจี ่(A406) มเีน้ือที ่24,690 ไร่ หรือร้อยละ 0.62 ของเน้ือที่จังหวัด  
   (3)  มะขาม (A412)  มีเน้ือที ่5,907 ไร่ หรือร้อยละ 0.15 ของเน้ือที่จังหวัด  
 1.3 พื้นทีป่่าไม้ (F) มีเน้ือที่ 2,090,616 ไร่ หรือร้อยละ 52.80 ของเนื้อที่จังหวัด ประกอบด้วย    
ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์ (F101) มีเน้ือที่ 885,652 ไร่ หรือรอ้ยละ 22.37 ของเน้ือที่จังหวัด ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพ
ฟ้ืนฟู (F100) มีเน้ือที่ 10,944 ไร่ หรือร้อยละ 0.28 ของเน้ือที่จังหวัด ป่าผลัดใบสมบูรณ ์ (F201) มีเน้ือที่
1,137,959 ไร่ หรือร้อยละ 28.74 ของเน้ือที่จังหวัด ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู (F200) มีเน้ือที่ 49,985 ไร่ หรือ
ร้อยละ 1.26  ของเน้ือที่จังหวัดและป่าปลูกสมบูรณ ์(F5) มีเน้ือที่ 6,076 ไร่ หรือร้อยละ 0.15 ของเน้ือที่จังหวัด  
 1.4 พื้นทีน่้ํา (W) มีเน้ือที่ 69,082 ไร่ หรือร้อยละ 1.76 ของเน้ือที่จังหวัด ประกอบด้วย แหล่งนํ้า
ธรรมชาติ รวมเน้ือที่ 40,561 ไร่ หรือรอ้ยละ 1.03 ของเน้ือที่จังหวัด และแหล่งนํ้าทีส่รา้งขึ้น รวมเน้ือที่ 28,521 
ไร่ หรือร้อยละ 0.73 ของเน้ือที่จังหวัด 
 1.5 พื้นทีเ่บ็ดเตล็ด (M) มีเน้ือที่ 64,685 ไร่ หรือร้อยละ 1.65 ของเน้ือที่จังหวัด 
2. การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจังหวัดพะเยาระหว่างปี พ.ศ. 2555 และ ปี พ.ศ. 2558 
 2.1 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พ้ืนที่ชุมชนเพ่ิมขึ้นจาก 144,124 ไร่ ในปี พ.ศ. 2555 เป็น 
145,861 ไร่ ในปี พ.ศ. 2558 เน้ือที่เพ่ิมขึ้น 1,737 ไร่ หรือร้อยละ 1.21 ของเน้ือที่เดิม  
 2.2 พื้นที่เกษตรกรรม โดยภาพรวมพ้ืนที่เกษตรกรรมของจังหวัดพะเยาลดลงจาก 1,599,740 ไร่ ในปี 
พ.ศ. 2555 เป็น 1,589,168 ไร่ ในปี พ.ศ. 2558 มีเน้ือที่ลดลง  10,572 ไร่ หรือร้อยละ 0.66 ของเน้ือที่เดิม 
โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายพืชที่สําคัญ 
  1) พ้ืนที่นา มีเน้ือที่เพ่ิมขึน้จาก 721,789 ไร่ ในปี พ.ศ. 2555 เป็น 745,685 ไร่ ในปี พ.ศ. 
2558 โดยมีเน้ือที่เพ่ิมขึ้น 23,896 ไร่ หรือรอ้ยละ 3.31 ของเน้ือที่เดิม  
  2) ข้าวโพด  มีเน้ือที่ลดลงจาก 436,109 ไร่ ในปี พ.ศ. 2555 เป็น 399,073 ไร่ ในปี พ.ศ. 2558 
ลดลง 37,036 ไร่ หรือร้อยละ 8.49 ของเน้ือที่เดิม  
  3) ยางพารา มีเน้ือที่เพ่ิมขึ้นจาก 123,950 ไร่ ในปี พ.ศ. 2555 เป็น 135,826 ไร่ ในปี พ.ศ. 2558
เพ่ิมขึ้น 11,876 ไร่ หรือร้อยละ 9.58 ของเน้ือที่เดิม 
  4) สัก มีเน้ือที่ลดลงจาก 31,313 ไร่ ในปี พ.ศ. 2555 เป็น 31,069 ไร่ ในปี พ.ศ. 2558 ลดลง  244 ไร่ 
หรือลดลงร้อยละ 0.78 ของเน้ือที่เดิม  
  5) ลิ้นจี่ มีเน้ือทีล่ดลงจาก 25,801 ไร่ ในปี พ.ศ. 2555 เป็น 24,690 ไร่ ในปี พ.ศ. 2558 
ลดลง  1,111 ไร่ หรือร้อยละ 4.31 ของเน้ือที่เดิม 
  6) ลําไย มีเน้ือทีล่ดลง จาก 103,994 ไร่ ในปี พ.ศ. 2555 เป็น 103,246 ไร่ ในปี พ.ศ. 2558 
ลดลง 748 ไร่ หรือร้อยละ 0.72 ของเน้ือที่เดิม  
  7) ไร่หมนุเวียน มเีน้ือที่เพ่ิมขึ้นจาก 47,379 ไร่ ในปี พ.ศ. 2555 เป็น  49,323 ไร่ ในปี พ.ศ. 
2558 เพ่ิมขึ้น 1,944 ไร่ หรือร้อยละ 4.10 ของเน้ือที่เดิม  
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  8)  พ้ืนที่เกษตรกรรมอ่ืน ๆ  มีเน้ือที่ลดลง จาก 31,476 ไร่ ในปี พ.ศ. 2555 เป็น 25,212 ไร่ 
ในปี พ.ศ. 2558 ลดลง 6,264 ไร่ หรือร้อยละ 19.90 ของเน้ือที่เดิม 
 2.3 พื้นที่ป่าไม้ โดยภาพรวมพ้ืนที่ป่าไม้ของจังหวัดพะเยาเพ่ิมขึ้นจาก 2,089,321 ไร่ ในปี พ.ศ. 2555 
เป็น 2,090,616 ไร่ ในปี พ.ศ. 2558 หรือมีเน้ือที่เพ่ิมขึ้น  1,295 ไร่ หรือร้อยละ 0.06 ของเน้ือที่เดิม โดยเมื่อ
พิจารณาในรายละเอียดพบว่า 
  1) พ้ืนที่ป่าสมบูรณ์ ลดลงจาก 2,036,460 ไร่ ในปี พ.ศ. 2555 เป็น 2,029,687 ไร่  
ในปี พ.ศ. 2558 พ้ืนที่ป่าไม้สมบูรณ์ลดลง 6,773 ไร่ หรือลดลงร้อยละ 0.33 ของเน้ือที่เดิม  
  2) ป่ารอสภาพฟื้นฟู เพ่ิมขึ้นจาก 52,861 ไร่ ในปี พ.ศ. 2555 เป็น  60,929  ไร่ ในปี  
พ.ศ. 2558 พ้ืนที่ป่ารอสภาพฟ้ืนฟูเพ่ิมขึ้น 8,068 ไร่ หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 15.26 ของเน้ือที่เดิม 
 2.4  พื้นที่น้ํา มีเน้ือที่เพ่ิมขึ้น จาก 66,020 ไร่ในปี พ.ศ. 2555 เป็น  69,082 ไร่ ในปี พ.ศ. 2558   
พ้ืนที่นํ้าเพ่ิมขึ้น 3,062 ไร่ หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.64 ของเน้ือที่เดิม 
 2.5  พื้นที่เบ็ดเตล็ด มีเน้ือที่เพ่ิมขึ้น จาก 60,207 ไร่ในปี พ.ศ. 2555 เป็น 64,685 ไร่ ในปี  
พ.ศ. 2558 พ้ืนที่เบ็ดเตล็ดเพ่ิมขึ้น 4,478 ไร่ หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.48 ของเน้ือที่เดิม 
 
 
 


