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รายงานการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดนิ บ้านงามเมือง 

หมู่ 11 ต าบลยางฮอม  อ าเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย 

โดย โครงการเสริมสร้างความเขม้แขง็เครือข่ายทอ้งถ่ินและหน่วยงานทอ้งถ่ินเพ่ือการจดัการลุ่มน ้าอิงอยา่งย ัง่ยืน 

และ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร มหาวทิยาลยัพะเยา 

 

 

ที่ต้ัง 

 ที่ตั้งสมัพนัธร์ะดบัต าบล 
บา้นงามเมือง 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 พบวา่มีหมู่บา้นที่ตั้งอยูโ่ดยรอบบา้นงามเมือง ดงัน้ี 
ทิศเหนือ  ติดกบั บา้นแดนเมือง หมู่ 6 ต าบลบุญเรือง อ าเภอเชียงของ 
ทิศใต ้  ติดกบั บา้นน ้ าแพร่ หมู่ 4 ต าบลยางฮอม อ าเภอขนุตาล 
ทิศตะวนัออก  ติดกบั ดอยยาว ต าบลปอ อ าเภอเวยีงแก่น 
ทิศตะวนัตก  ติดกบั บา้นแม่ต ๋า ต.ตาดควนั อ.พญาเม็งราย 

 

สภาพภูมปิระเทศ 

บา้นงามเมือง มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขา มีความสูงจากระดับน ้ าทะเลตั้งแต่ 353-1,381 
เมตร ความลาดเทจากทิศตะวนัออกไปทิศตะวนัตก ทางด้านตะวนัออกมีเทือกเขาดอยยาววางตวัในแนว
เหนือ-ใต ้ปกคลุมไปดว้ยพื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์ อยูใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยแดง ป่าห้วยตาล และป่า
หว้ยไคร้ ประกอบดว้ยยอดเขาส าคญั ไดแ้ก่ ดอยแดนเมือง ดอยตน้ปลอ้ง และดอยแกง ภูเขาตน้น ้ าในบริเวณ
น้ีเป็นตน้ก าเนิดของห้วยงามเมืองซ่ึงไหลผ่านชุมชนลงสู่แม่น ้ าอิงทางทิศตะวนัตก มีสภาพเป็นที่ราบลุ่มริม
แม่น ้ าอิง ลกัษณะดินเป็นดินเหนียวที่เหมาะต่อการท านาและการเกษตรกรรม 
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สภาพการใช้ประโยชน์ทีด่ิน 

 สภาพการใชป้ระโยชน์ที่ดินบา้นปากอิงใต ้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 ผลการวิเคราะห์สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน สามารถแสดงดัง
ภาพที่ 1 ภาพที่ 2 และ ตารางที่ 1 ต่อไปน้ี 
 

 
 

ภาพที่ 1 สภาพการใชป้ระโยชน์ที่ดินบา้นงามเมือง (แสดงแนวเขต) 
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ภาพที่ 2 สภาพการใชป้ระโยชน์ที่ดินบา้นงามเมือง (แสดงพื้นที่) 
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ตารางที่ 1 พื้นที่สภาพการใชป้ระโยชน์ที่ดินบา้นงามเมือง 

 
จากภาพที่ 1 ภาพที่ 2 และตารางที่ 1 พบวา่ บา้นงามเมืองมีสภาพการใชป้ระโยชน์ที่ดินเป็นป่าผลดั

ใบมากที่สุด คิดเป็นพื้นที่ 3,144 ไร่ หรือร้อยละ 37.77 รองลงมาเป็น นาขา้ว คิดเป็นพื้นที่ 3,074 ไร่ หรือร้อย
ละ 36.93 ล าดบัต่อมาคือ พื้นที่ลุ่ม คิดเป็นพื้นที่ 1,026 ไร่ หรือร้อยละ 12.33  พืชไร่ ไดแ้ก่ ยางพารา คิดเป็น
พื้นที่ 591 ไร่ หรือร้อยละ 7.1 ส่วนการใชป้ระโยชน์ที่ดินในรูปแบบอ่ืนๆ ซ่ึงมีพื้นที่ไม่มากนกั ประกอบดว้ย 
หมู่บา้น ไม้ผล แหล่งน ้ าธรรมชาติ ไม้ละเมาะ ทุ่งหญ้า แหล่งน ้ าที่สร้างขึ้น ไม้ยืนตน้ ไร่หมุนเวียน และ
สถานที่เพาะเล้ียงปลา ตามล าดบั 

เม่ือพิจารณาจากต าแหน่งที่ตั้งของการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภท พบว่า พื้นที่ป่าไม้จะอยู่
บริเวณดอยยาวทางทิศตะวนัออกของหมู่บา้น ส่วนใหญ่มีลกัษณะเป็นป่าผลดัใบ มีล าธารและน ้ าตกอยูใ่น
บริเวณป่าตน้น ้ า 

พื้นที่นาขา้ว กระจายตวัอยูท่างทิศตะวนัตกของหมู่บา้นถดัจากแม่น ้ าอิงออกไป มีล าห้วยสาขา ช่ือ
หว้ยเหล็ก ไหลผ่านพื้นที่นาขา้วจากทิศตะวนัตกไปทิศเหนือก่อนไหลลงสู่แม่น ้ าอิง และมีพื้นที่ลุ่ม (marsh) 
อยูริ่มแม่น ้ าอิงทางดา้นตะวนัตก เกิดจากแม่น ้ าอิงโคง้ตวดัท าให้ล าน ้ าเดิมกลายเป็นหนองบึง ไดแ้ก่ หนอง
พญาวนั หนองยายแดง หนองตบัตอง  ส่วนพืชไร่ ไดแ้ก่ ขา้วโพด พบอยูบ่ริเวณริมแม่น ้ าอิงทางทิศตะวนัตก

สภาพการใช้ประโยชน์ทีด่ิน พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ (%) รายละเอียดทีส่ าคญั 
A1 (นาข้าว) 3,074 36.93 นาขา้ว 

A2 (พืชไร่) 591 7.10 ขา้วโพด 

A3 (ไม้ยืนต้น) 15 0.18 ยางพารา 

A4 (ไม้ผล) 124 1.49 ล าไย, กระทอ้น 

A6 (ไร่หมุนเวียน) 9 0.11  

A9 (สถานที่เพาะเลีย่งปลา) 4 0.05  

F2 (ป่าผลัดใบ) 3,144 37.77  

M1 (ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ)  48 0.58  

M2 (พื้นที่ลุ่ม)  1,026 12.33  

U2 (หมู่บ้าน) 181 2.17  

W1 (แหล่งน ้าตามธรรมชาติ) 64 0.77  

W2 (แหล่งน ้าที่สร้างขึน้) 43 0.52  

รวม 8,323 100  
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และบริเวณที่ลาดเชิงเขาทางทิศตะวนัออกของหมู่บา้น ในขณะที่ไม้ยนืตน้ เช่น ยางพารา และไม้ผล เช่น 
ล าไย กระทอ้น มีปรากฏใหเ้ห็นอยูใ่นบริเวณที่ตั้งของหมู่บา้น 

ส าหรับพื้นที่ชุมชนตั้งอยูต่อนกลางของหมู่บา้น เน่ืองจากมีเส้นคมนาคมตดัผ่านตอนกลางของ
หมู่บา้น และมีโบสถค์ริสตจกัรร่มเกลา้ขนุตาลเป็นศูนยร์วมของชุมชนซ่ึงส่วนใหญ่นบัถือศาสนาคริสต ์


