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รายงานการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดนิ บ้านน ้าแพร่ 

หมู่ 4 ต าบลยางฮอม  อ าเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย 

โดย โครงการเสริมสร้างความเขม้แขง็เครือข่ายทอ้งถ่ินและหน่วยงานทอ้งถ่ินเพ่ือการจดัการลุ่มน ้าอิงอยา่งย ัง่ยืน 

และ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร มหาวทิยาลยัพะเยา 
 

ที่ต้ัง 

 ที่ตั้งสมัพนัธร์ะดบัต าบล 
บา้นน ้ าแพร่ ตั้งอยูใ่นเขตต าบลยางฮอม มีอาณาเขตติดต่อกบัต าบลขา้งเคียง ดงัน้ี 
ทิศเหนือ  ติดกบั ต  าบลบุญเรือง อ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย 
ทิศใต ้  ติดกบั ต  าบลป่าตาล อ าเภอขนุตาล จงัหวดัเชียงราย 
ทิศตะวนัออก  ติดกบั ต  าบลปอ อ าเภอเวยีงแก่น จงัหวดัเชียงราย 
ทิศตะวนัตก  ติดกบั ต  าบลแม่ต ๋า อ  าเภอพญาเม็งราย จงัหวดัเชียงราย 
 
ที่ตั้งสมัพนัธร์ะดบัหมู่บา้น 
เม่ือพจิารณาอาณาเขตติดต่อระดบัหมู่บา้น พบวา่มีหมู่บา้นที่ตั้งอยูโ่ดยรอบบา้นน ้ าแพร่ ดงัน้ี 
ทิศเหนือ               ติดกบั   บา้นงามเมือง หมู่ 11 ต าบลยางฮอม และบา้นแดนเมือง หมู่ 6 ต าบลบุญ

เรือง อ าเภอเชียงของ 
ทิศใต ้                   ติดกบั   บา้นน ้ าแพร่เหนือ หมู่ 14 และบา้นน ้ าแพร่ใต ้หมู่ 19 ต าบลยางฮอม  

อ าเภอขนุตาล   
ทิศตะวนัออก        ติดกบั   ดอยยาว ต าบลปอ อ าเภอเวยีงแก่น 
ทิศตะวนัตก          ติดกบั   บา้นแม่ต ๋ากลางและบา้นสนัเวยีง ต  าบลแม่ต ๋า อ  าเภอพญาเม็งราย 

 

สภาพภูมปิระเทศ 

บา้นน ้ าแพร่ มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขา มีความสูงจากระดับน ้ าทะเลตั้ งแต่ 353-1,351 
เมตร ความลาดเทจากทิศตะวนัออกไปทิศตะวนัตก ทางด้านตะวนัออกมีเทือกเขาดอยยาววางตวัในแนว
เหนือ-ใต ้ปกคลุมไปดว้ยพื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์ อยูใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยแดง ป่าห้วยตาล และป่า
ห้วยไคร้ ประกอบดว้ยภูเขาสูงที่มีโครงสร้างเป็นหินอคันี ส่วนพื้นที่เนินมีสภาพเป็นดินตะกอนเศษหินเชิง
เขา กรวด ทรายและลูกรัง เป็นตน้ก าเนิดของห้วยน ้ าแพร่ซ่ึงไหลผา่นชุมชนลงสู่แม่น ้ าอิงทางทิศตะวนัตก มี
สภาพเป็นที่ราบลุ่มริมแม่น ้ าอิง ลกัษณะดินเป็นดินเหนียวที่เหมาะต่อการท านาและการเกษตรกรรม 
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สภาพการใช้ประโยชน์ทีด่ิน 

 สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินบา้นน ้ าแพร่ ท าการวิเคราะห์จากขอ้มูลภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชต 
(Thaichote) ของส านักงานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) ปี พ.ศ. 2558 และ
ขอ้มูลภาพถ่ายดาวเทียม Google Earth  ร่วมดว้ยขอ้มูลสภาพการใชป้ระโยชน์ที่ดินจงัหวดัเชียงรายของกรม
พฒันาที่ดิน ปี พ.ศ. 2552  น าเขา้ขอ้มูลและวิเคราะห์ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) จากนั้นท าการ
ตรวจสอบและปรับแกค้วามถูกตอ้งของขอ้มูลดว้ยการลงส ารวจภาคสนามในพื้นที่ ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2559 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 
 
 ผลการวเิคราะห์สภาพการใชป้ระโยชน์ที่ดิน สามารถแสดงดงัภาพที่ 1 ภาพที่ 2 และ ตารางที่ 1 
ต่อไปน้ี 
 

 
 

ภาพที่ 1 สภาพการใชป้ระโยชน์ที่ดินบา้นน ้ าแพร่ (แสดงแนวเขต) 
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ภาพที่ 2 สภาพการใชป้ระโยชน์ที่ดินบา้นน ้ าแพร่ (แสดงพื้นที่) 
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ตารางที่ 1 พื้นที่สภาพการใชป้ระโยชน์ที่ดินบา้นน ้ าแพร่ 

สภาพการใช้ประโยชน์ทีด่ิน พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ (%) รายละเอียดทีส่ าคญั 

A1 (นาขา้ว) 3,721 63.85  

A2 (พชืไร่) 430 7.38 ขา้วโพด 

A3 (ไมย้นืตน้) 106 1.82 จามจุรี, ตะกู, ยางพารา 

A4 (ไมผ้ล) 19 0.33 ล าไย, สม้โอ, กลว้ย 

A9 (สถานที่เพาะเล้ียงปลา) 5.3 0.09  

A7 (ทุ่งหญา้/โรงเรือนเล้ียงสตัว)์ 5.5 0.09  

U2 (หมู่บา้น) 119 2.04  

W1 (แหล่งน ้ าธรรมชาติ) 149 2.56  

W2 (แหล่งน ้ าที่สร้างขึ้น) 71 1.22  

M2 (พื้นที่ลุ่ม) 1,170 20.08  

M4 (อ่ืนๆ) 1.5 0.03 สุสาน 

รวม 5827.3 100  

 
จากภาพที่ 1 ภาพที่ 2 และ ตารางที่ 1 พบว่า บา้นน ้ าแพร่มีสภาพการใชป้ระโยชน์ที่ดินเป็นนาขา้ว

มากที่สุด คิดเป็นพื้นที่ 3721 ไร่ หรือร้อยละ 63.85  รองลงมาเป็นพื้นที่ลุ่ม คิดเป็นพื้นที่ 1170 ไร่ หรือร้อยละ 
20.08  ล าดับต่อมาคือพืชไร่ ได้แก่ ขา้วโพด เป็นตน้ คิดเป็นพื้นที่ 430 ไร่ หรือร้อยละ 7.38 และแหล่งน ้ า
ธรรมชาติ คิดเป็นพื้นที่ 149 ไร่ หรือร้อยละ 2.56 ตามล าดบั ส่วนการใชป้ระโยชน์ที่ดินในรูปแบบอ่ืนๆ ซ่ึงมี
พื้นที่ไม่มากนัก ประกอบดว้ย พื้นที่หมู่บา้น ไมย้ืนตน้ แหล่งน ้ าที่สร้างขึ้น และไม้ผล ไดแ้ก่ ล าไย ส้มโอ 
กลว้ย เป็นตน้ ทุ่งหญา้ โรงเรือนเล้ียงสตัว ์สถานที่เพาะเล้ียงปลา และลกัษณะการใชป้ระโยชน์ที่ดินอ่ืนๆ เช่น 
สุสาน ตามล าดบั 

เม่ือพิจารณาจากต าแหน่งที่ตั้งของการใชป้ระโยชน์ที่ดินแต่ละประเภท พบว่า พื้นที่นาขา้วกระจาย
ตวัอยู่ทางทิศตะวนัตกของหมู่บา้น บริเวณที่ราบลุ่มที่อยู่ถัดจากแม่น ้ าอิงออกไป โดยมีพื้นที่ ลุ่ม (marsh) 
ปรากฏอยูริ่มแม่น ้ าอิงทางดา้นตะวนัตก เกิดจากแม่น ้ าอิงโคง้ตวดัท าให้ล าน ้ าเดิมกลายเป็นหนองบึง ไดแ้ก่ 
หนองโคง้ หนองป่าผา หนองเหียะ และหนองหญา้ไซ ส่วนพชืไร่พบอยูริ่มแม่น ้ าอิงทางทิศตะวนัตกเช่นกนั
แต่จะอยู่ติดกับแม่น ้ ามากกว่าพื้นที่ลุ่มและพื้นที่นาขา้วซ่ึงจะอยู่ถัดออกไป พืชไร่ที่ปลูก ได้แก่ ขา้วโพด 
ในขณะที่ไมย้นืตน้ เช่น จามจุรี ตะกู ยางพารา และไมผ้ล เช่น ล าไย ส้มโอ กลว้ย มีปรากฏให้เห็นอยูท่างทิศ
ตะวนัตกของหมู่บา้นดว้ยเช่นกนั 
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ส าหรับพื้นที่ชุมชนตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกของหมู่บา้น โดยมีแม่น ้ าอิงไหลผ่านทางทิศตะวนัตก
ของหมู่บา้น  


