รายงานการวิเคราะห์ การใช้ ประโยชน์ ที่ดนิ บ้ านร่ องไฮ
หมู่ 1 ตาบลแม่ ใส อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
โดย โครงการเสริ มสร้างความเข้มแข็งเครื อข่ายท้องถิ่นและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่มน้ าอิงอย่างยัง่ ยืน
และ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

ที่ต้งั
ที่ต้งั สัมพันธ์ระดับตาบล
บ้านร่ องไฮ ตั้งอยูใ่ นเขตตาบลแม่ใส มีอาณาเขตติดต่อกับตาบลข้างเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดกับ กว๊านพะเยา
ทิศใต้
ติดกับ ตาบลแม่นาเรื อ และตาบลแม่กา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตาบลแม่ต๋า และตาบลแม่กา
ทิศตะวันตก ติดกับ ตาบลแม่นาเรื อ และตาบลบ้านตุ่น
ที่ต้งั สัมพันธ์ระดับหมู่บา้ น
เมื่อพิจารณาอาณาเขตติดต่อระดับหมู่บา้ น พบว่ามีหมู่บา้ นที่ต้งั อยูโ่ ดยรอบบ้านต๋ อมดง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดกับ กว๊านพะเยา
ทิศใต้
ติดกับ หมู่ 11 บ้านร่ องไฮ
ทิศตะวันออก ติดกับ บ้านแม่ต๋าภูมินทร์ ตาบลแม่ต๋า (เขตเทศบาลเมืองพะเยา)
ทิศตะวันตก ติดกับ หมู่ 9 บ้านแม่ใสเหนือ ตาบลแม่ใส และลาน้ าแม่ใส
สภาพภูมปิ ระเทศ
บ้านร่ องไฮ ตั้งอยูท่ างทิศใต้ของอาเภอเมืองพะเยา สภาพภูมิประเทศมีลกั ษณะเป็ นที่ราบลุ่มริ มกว๊าน
พะเยา มีความลาดเทเล็กน้อยจากพื้นที่นาข้าวทางทิศใต้ลงสู่ พ้นื ที่ลุ่มและกว๊านพะเยาทางทิศเหนือ โดยมีลา
น้ าร่ อ งไฮซึ่ งไหลจากทิ ศใต้ไ ปทางทิ ศเหนื อ ลงสู่ ก ว๊านพะเยาเป็ นแหล่ งน้ าส าคัญ ของชุ ม ชน สภาพทาง
กายภาพส่วนใหญ่เป็ นพื้นที่ราบที่ถูกใช้เพือ่ การเกษตรกรรม(นาข้าว) เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และที่ลุ่มกระจายตัว
อยูท่ วั่ ไปบริ เวณพืน้ ที่ติดกว๊านพะเยาทางทิศเหนือ
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สภาพการใช้ ประโยชน์ ทดี่ ิน
สภาพการใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิน บ้านร่ อ งไฮ ท าการวิเคราะห์ จากข้อ มู ล ภาพถ่ ายดาวเที ยมไทยโชต
(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 สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินบ้านร่ องไฮ (แสดงแนวเขต)
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ภาพที่ 2 สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินบ้านร่ องไฮ (แสดงพื้นที่)
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ตารางที่ 1 พื้นที่สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินบ้านร่ องไฮ
สภาพการใช้ ประโยชน์ ทดี่ ิน

พื้นที่ (ไร่ )

ร้ อยละ (%)

หมู่บา้ น

102.8

11.93

นาข้าว
พื้นที่ลุ่ม

130.9
372.3

15.19
44

ทุ่งหญ้า

5.9

0.72

สถานที่เพาะเลี้ยงปลา

180.2

20.92

แม่น้ า ลาคลอง

23.2

2.84

ไม้ผลผสม

38

4.4

รวม

รายละเอียดทีส่ าคัญ

861.2

จากภาพที่ 1 ภาพที่ 2 และ ตารางที่ 1 พบว่า บ้านร่ องไฮมีสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็ นพื้นที่ลุ่ม
มากที่สุด คิดเป็ นพื้นที่ 372.3 ไร่ หรื อร้อยละ 44 รองลงมาเป็ น สถานที่เพาะเลี้ยงปลา คิดเป็ นพื้นที่ 180.2 ไร่
หรื อร้อยละ 20.92 ลาดับต่อมาคือนาข้าว คิดเป็ นพื้นที่ 130.9 ไร่ หรื อร้อยละ 15.19 และที่ต้ งั ของหมู่บา้ น คิด
เป็ นพื้นที่ 102.8 ไร่ หรื อ ร้อ ยละ 11.93 ตามล าดับ ส่ วนการใช้ประโยชน์ที่ดินในรู ปแบบอื่นๆ ซึ่ งมีพ้นื ที่ไม่
มากนักและมี ขนาดพื้นที่มากน้อยลดหลั่นกันไป ประกอบด้วย ไม้ผลผสม แม่ น้ า ล าคลอง และทุ่งหญ้า
ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาจากตาแหน่งที่ต้งั ของการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภท พบว่า พื้นที่ลุ่มจะกระจายอยู่
ทางทิศเหนื อของหมู่บา้ นติดกับกว๊านพะเยา ส่ วนสถานที่เพาะเลี้ยงปลาจะกระจายอยูท่ างทิศตะวันตกและ
ตะวันออกของหมู่บา้ นและจะมีพ้นื ที่ติดกับนาข้าวทางทิศใต้ โดยมีลาน้ าร่ องไฮไหลผ่านกลางหมู่บา้ นแบ่ง
พื้นที่ออกเป็ นด้านตะวันออกและด้านตะวันตก สาหรับพื้นที่ชุมชนจะอยูข่ นานไปกับร่ องไฮ ทั้งสองด้านของ
ลาน้ า
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