รายงานการวิเคราะห์ การใช้ ประโยชน์ ที่ดนิ บ้ านงามเมือง
หมู่ 11 ตาบลยางฮอม อาเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
โดย โครงการเสริ มสร้างความเข้มแข็งเครื อข่ายท้องถิ่นและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่มน้ าอิงอย่างยัง่ ยืน
และ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

ที่ต้งั
ที่ต้งั สัมพันธ์ระดับตาบล
บ้านงามเมือง ตั้งอยูใ่ นเขตตาบลยางฮอม มีอาณาเขตติดต่อกับตาบลข้างเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดกับ ตาบลบุญเรื อง อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ทิศใต้
ติดกับ ตาบลป่ าตาล อาเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
ทิศตะวันออก ติดกับ ตาบลปอ อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ทิศตะวันตก ติดกับ ตาบลแม่ต๋า อาเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
ที่ต้งั สัมพันธ์ระดับหมู่บา้ น
เมื่อพิจารณาอาณาเขตติดต่อระดับหมู่บา้ น พบว่ามีหมู่บา้ นที่ต้งั อยูโ่ ดยรอบบ้านงามเมือง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดกับ บ้านแดนเมือง หมู่ 6 ตาบลบุญเรื อง อาเภอเชียงของ
ทิศใต้
ติดกับ บ้านน้ าแพร่ หมู่ 4 ตาบลยางฮอม อาเภอขุนตาล
ทิศตะวันออก ติดกับ ดอยยาว ตาบลปอ อาเภอเวียงแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ บ้านแม่ต๋า ต.ตาดควัน อ.พญาเม็งราย
สภาพภูมปิ ระเทศ
บ้านงามเมื อง มี สภาพภูมิ ประเทศเป็ นที่ราบเชิ งเขา มี ความสู งจากระดับน้ าทะเลตั้งแต่ 353-1,381
เมตร ความลาดเทจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก ทางด้านตะวันออกมี เทือกเขาดอยยาววางตัวในแนว
เหนื อ-ใต้ ปกคลุมไปด้วยพื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์ อยูใ่ นเขตป่ าสงวนแห่ งชาติป่าห้วยแดง ป่ าห้วยตาล และป่ า
ห้วยไคร้ ประกอบด้วยยอดเขาสาคัญ ได้แก่ ดอยแดนเมือง ดอยต้นปล้อง และดอยแกง ภูเขาต้นน้ าในบริ เวณ
นี้เป็ นต้นกาเนิ ดของห้วยงามเมืองซึ่ งไหลผ่านชุมชนลงสู่ แม่น้ าอิงทางทิศตะวันตก มีสภาพเป็ นที่ราบลุ่มริ ม
แม่น้ าอิง ลักษณะดินเป็ นดินเหนียวที่เหมาะต่อการทานาและการเกษตรกรรม
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สภาพการใช้ ประโยชน์ ทดี่ ิน
สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน บ้านปากอิงใต้ ทาการวิเคราะห์จากข้อมู ลภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชต
(Thaichote) ของสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ปี พ.ศ. 2558 และ
ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Google Earth ร่ วมด้วยข้อมูลสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดเชียงรายของกรม
พัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ. 2552 นาเข้าข้อมูลและวิเคราะห์ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) จากนั้นทาการ
ตรวจสอบและปรับแก้ความถูกต้องของข้อมูลด้วยการลงสารวจภาคสนามในพื้นที่ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. 2559 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 ผลการวิเคราะห์สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน สามารถแสดงดัง
ภาพที่ 1 ภาพที่ 2 และ ตารางที่ 1 ต่อไปนี้

ภาพที่ 1 สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินบ้านงามเมือง (แสดงแนวเขต)

2

ภาพที่ 2 สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินบ้านงามเมือง (แสดงพื้นที่)
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ตารางที่ 1 พื้นที่สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินบ้านงามเมือง
สภาพการใช้ ประโยชน์ ทดี่ ิน
A1 (นาข้ าว)
A2 (พืชไร่ )
A3 (ไม้ ยืนต้ น)
A4 (ไม้ ผล)
A6 (ไร่ หมุนเวียน)
A9 (สถานที่เพาะเลีย่ งปลา)
F2 (ป่ าผลัดใบ)
M1 (ทุ่งหญ้ าและไม้ ละเมาะ)
M2 (พื้นที่ล่ มุ )
U2 (หมู่บ้าน)
W1 (แหล่ งน้าตามธรรมชาติ)
W2 (แหล่ งน้าที่สร้ างขึน้ )
รวม

พื้นที่ (ไร่ )
3,074
591
15
124
9
4
3,144
48
1,026
181
64
43
8,323

ร้ อยละ (%)
36.93
7.10
0.18
1.49
0.11
0.05
37.77
0.58
12.33
2.17
0.77
0.52
100

รายละเอียดทีส่ าคัญ
นาข้าว
ข้าวโพด
ยางพารา
ลาไย, กระท้อน

จากภาพที่ 1 ภาพที่ 2 และตารางที่ 1 พบว่า บ้านงามเมืองมีสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็ นป่ าผลัด
ใบมากที่สุด คิดเป็ นพื้นที่ 3,144 ไร่ หรื อร้อยละ 37.77 รองลงมาเป็ น นาข้าว คิดเป็ นพื้นที่ 3,074 ไร่ หรื อร้อย
ละ 36.93 ลาดับต่อมาคือ พื้นที่ลุ่ม คิดเป็ นพื้นที่ 1,026 ไร่ หรื อร้อยละ 12.33 พืชไร่ ได้แก่ ยางพารา คิดเป็ น
พื้นที่ 591 ไร่ หรื อร้อยละ 7.1 ส่ วนการใช้ประโยชน์ที่ดินในรู ปแบบอื่นๆ ซึ่งมีพ้นื ที่ไม่มากนัก ประกอบด้วย
หมู่ บา้ น ไม้ผล แหล่ งน้ าธรรมชาติ ไม้ล ะเมาะ ทุ่งหญ้า แหล่ งน้ าที่สร้างขึ้น ไม้ยืนต้น ไร่ หมุ นเวียน และ
สถานที่เพาะเลี้ยงปลา ตามลาดับ
เมื่ อ พิจารณาจากตาแหน่ งที่ต้ งั ของการใช้ประโยชน์ที่ดิน แต่ล ะประเภท พบว่า พื้นที่ป่าไม้จะอยู่
บริ เวณดอยยาวทางทิศตะวันออกของหมู่บา้ น ส่ วนใหญ่มีลกั ษณะเป็ นป่ าผลัดใบ มี ลาธารและน้ าตกอยูใ่ น
บริ เวณป่ าต้นน้ า
พื้นที่นาข้าว กระจายตัวอยูท่ างทิศตะวันตกของหมู่บา้ นถัดจากแม่น้ าอิงออกไป มีลาห้วยสาขา ชื่อ
ห้วยเหล็ก ไหลผ่านพื้นที่นาข้าวจากทิศตะวันตกไปทิศเหนื อก่อนไหลลงสู่ แม่น้ าอิง และมีพ้นื ที่ลุ่ม (marsh)
อยูร่ ิ มแม่น้ าอิงทางด้านตะวันตก เกิดจากแม่น้ าอิงโค้งตวัดทาให้ลาน้ าเดิมกลายเป็ นหนองบึง ได้แก่ หนอง
พญาวัน หนองยายแดง หนองตับตอง ส่ วนพืชไร่ ได้แก่ ข้าวโพด พบอยูบ่ ริ เวณริ มแม่น้ าอิงทางทิศตะวันตก
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และบริ เวณที่ลาดเชิงเขาทางทิศตะวันออกของหมู่ บา้ น ในขณะที่ไม้ยนื ต้น เช่น ยางพารา และไม้ผล เช่ น
ลาไย กระท้อน มีปรากฏให้เห็นอยูใ่ นบริ เวณที่ต้งั ของหมู่บา้ น
สาหรับพื้น ที่ชุมชนตั้งอยูต่ อนกลางของหมู่ บา้ น เนื่ อ งจากมี เส้นคมนาคมตัดผ่านตอนกลางของ
หมู่บา้ น และมีโบสถ์คริ สตจักรร่ มเกล้าขุนตาลเป็ นศูนย์รวมของชุมชนซึ่งส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาคริ สต์
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