รายงานการวิเคราะห์ การใช้ ประโยชน์ ที่ดนิ บ้ านห้ วยหม้ อ
หมู่ 5 ตาบลบ้ านตุ่น อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
โดย โครงการเสริ มสร้างความเข้มแข็งเครื อข่ายท้องถิ่นและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่มน้ าอิงอย่างยัง่ ยืน
และ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

ที่ต้งั
ที่ต้งั สัมพันธ์ระดับตาบล
บ้านห้วยหม้อ ตั้งอยูใ่ นเขตตาบลบ้านตุ่น มีอาณาเขตติดต่อกับตาบลข้างเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดกับ ตาบลบ้านสาง
ทิศใต้
ติดกับ ตาบลแม่นาเรื อ
ทิศตะวันออก ติดกับ กว๊านพะเยา
ทิศตะวันตก ติดกับ เทือกเขาดอยหลวง
ที่ต้งั สัมพันธ์ระดับหมู่บา้ น
เมื่อพิจารณาอาณาเขตติดต่อระดับหมู่บา้ น พบว่ามีหมู่บา้ นที่ต้งั อยูโ่ ดยรอบบ้านห้วยหม้อ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดกับ บ้านเหล่า หมู่ 9
ทิศใต้
ติดกับ บ้านห้วยลึก หมู่ 6
ทิศตะวันออก ติดกับ บ้านบัว หมู่ 4
ทิศตะวันตก ติดกับ เทือกเขาดอยหลวง
สภาพภูมปิ ระเทศ
บ้านห้วยหม้อ ตั้งอยูท่ างทิศตะวันตกของอาเภอเมือ งพะเยา สภาพภูมิประเทศมีลกั ษณะเป็ นที่เนิ น
เชิงเขาและที่ราบ มีความลาดเทจากดอยหลวงทางทิศตะวันตกลงสู่ทิศตะวันออก โดยมีตน้ น้ าจากดอยหลวง
ไหลลงสู่ อ่างเก็บน้ าแม่ตุ่นตั้งอยูท่ างทิศตะวันตกของชุมชน และอ่างเก็บน้ าห้วยม่วง (ห้วยแฮ้) ตั้งอยูท่ างทิศ
ตะวันตกเฉี ยงใต้ของชุมชน พื้นที่เนิ นจะมีสภาพดินเป็ นดินปนทรายและลูกรัง ส่วนที่ราบมีสภาพดินเป็ นดิน
เหนี ยวเหมาะต่อการทานาและการเพาะปลูก มีห้วยแม่ตุ่นและห้วยม่วงไหลผ่านพื้นที่เกษตรกรรมและที่อยู่
อาศัย ลาน้ าสาขาทั้ง 2 สายไหลมาบรรจบกันก่อนไหลผ่านบ้านห้วยหม้อ สภาพส่ วนใหญ่บริ เวณที่เนิ นเชิง
เขาเป็ นพื้นที่ป่าไม้ ส่วนที่ราบที่อยูถ่ ดั ลงมาเป็ นพื้นที่เกษตรกรรมโดยมีทรัพยากรน้ าเพียงพอตลอดทั้งปี
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สภาพการใช้ ประโยชน์ ทดี่ ิน
สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน บ้านห้วยหม้อ ทาการวิเคราะห์จากข้อมู ล ภาพถ่ ายดาวเทียมไทยโชต
(Thaichote) ของสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ปี พ.ศ. 2558 และ
ข้อมู ลภาพถ่ายดาวเทียม Google Earth ร่ วมด้วยข้อ มูล สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน จังหวัดพะเยาของกรม
พัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ. 2554 นาเข้าข้อมูลและวิเคราะห์ ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) จากนั้นทาการ
ตรวจสอบและปรับแก้ความถูกต้องของข้อมูลด้วยการลงสารวจภาคสนามในพื้นที่ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. 2559 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
ผลการวิเคราะห์สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน สามารถแสดงดังภาพที่ 1 ภาพที่ 2 และ ตารางที่ 1
ต่อไปนี้
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ภาพที่ 1 สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินบ้านห้วยหม้อ (แสดงแนวเขต)
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ภาพที่ 2 สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินบ้านห้วยหม้อ (แสดงพื้นที่)
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ตารางที่ 1 พื้นที่สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินบ้านห้วยหม้อ
สภาพการใช้ ประโยชน์ ทดี่ ิน
พื้นที่ (ไร่ ) ร้ อยละ (%)
A1 (นาข้าว)
647
4.06
A2 (พืชไร่ )
15
0.09
A3 (ไม้ยนื ต้น)
12
0.07
A4 (ไม้ผล)
8
0.51
A5 (พืชสวน)
2
0.01
F2 (ป่ าผลัดใบ)
14,335
92.07
M1 (ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ)
15
0.094
M4 (อื่นๆ)
321
2.16
U2 (หมู่บา้ น)
64
0.30
W2 (แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น)
99
0.63
M3 (บ่อขุด)
1
0.006
รวม
15,519
100

รายละเอียดทีส่ าคัญ
ข้าวโพด
สัก, ยางพารา
ลาไย

พื้นที่หินโผล่ (ยอดดอยหลวง)

จากภาพที่ 1 ภาพที่ 2 และ ตารางที่ 1 พบว่า บ้านห้วยหม้อมีสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็ นป่ าไม้
มากที่ สุ ด คิ ดเป็ นพื้น ที่ 14,335ไร่ หรื อ ร้อ ยละ 92.07 เป็ นพื้น ที่ ป่าที่ อุ ดมสมบู รณ์ อ ยู่ในเขตพื้นที่ อุ ท ยาน
แห่ งชาติดอยหลวง และเขตป่ าสงวนป่ าแม่ ต๊าและป่ าแม่นาเรื อ รองลงมาเป็ น นาข้าว คิดเป็ นพื้นที่ 647 ไร่
หรื อร้อยละ 4.06 ลาดับต่อมาคือ พื้นที่อื่นๆ ได้แก่ ยอดหิ นโผล่(ยอดดอยหลวง) คิดเป็ นพื้นที่ 321 ไร่ หรื อ
ร้อยละ 2.16 และแหล่งน้ าที่สร้างขึ้น คิดเป็ นพื้นที่ 99 ไร่ หรื อร้อยละ 0.63 ตามลาดับ ส่วนการใช้ประโยชน์
ที่ดินในรู ปแบบอื่นๆ ซึ่ งมีพ้นื ที่ไม่มากนักและมีขนาดพื้นที่มากน้อยลดหลัน่ กันไป ประกอบด้วย หมู่บา้ น
พืชไร่ ได้แก่ ข้าวโพด ทุ่งหญ้า ไม้ยนื ต้น ได้แก่ สัก ยางพารา ไม้ผล ได้แก่ ลาไย และไม้สวน ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาจากตาแหน่ งที่ต้ งั ของการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภท พบว่า พื้นที่ป่าไม้ กระจาย
ตัวปกคลุมเกือบทั้งหมดของพื้นที่หมู่บา้ น มีลกั ษณะเป็ นป่ าผลัดใบเป็ นส่วนใหญ่
พืน้ ที่นาข้าว กระจายตัวอยูท่ างทิศเหนื อของหมู่บา้ น ตลอดสองฝั่งของลาห้วยแม่ตุ่นและห้วยม่วงที่
ไหลลงมาจากดอยหลวง เป็ นพื้นที่ราบลุ่มที่มีช้ นั ดินลึก อุดมสมบูรณ์ และมีลาน้ าไหลตลอดทั้งปี จากการที่มี
อ่างเก็บน้ าแม่ตุ่นและอ่างเก็บน้ าห้วยม่วง (ห้วยแฮ้) อยูบ่ ริ เวณต้นน้ าทางทิศตะวันตกของชุมชน ทาหน้าที่เก็บ
กักน้ าและควบคุมปริ มาณน้ าให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมต่อการทานา
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พืน้ ที่พืชไร่ ซ่ ึ งประกอบไปด้วย ข้าวโพดเป็ นส่วนใหญ่ ส่วนไม้ยนื ต้น ประกอบไปด้วย สัก ยางพารา
เป็ นต้น และไม้ผล ได้แก่ ลาไย จะกระจายตัวอยูท่ างทิศเหนือของหมู่บา้ นเช่นเดียวกัน
สาหรับพื้นที่ชุมชนจะกระจุกตัวอยูท่ างทิศตะวันออก ตั้งอยูต่ ิดกับ 2 หมู่บา้ น คือ บ้านสันป่ าสัก และ
บ้านบัว
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