รายงานการวิเคราะห์ การใช้ ประโยชน์ ที่ดนิ บ้ านต๋ อมดง
หมู่ 7 ตาบลบ้ านต๋ อม อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
โดย โครงการเสริ มสร้างความเข้มแข็งเครื อข่ายท้องถิ่นและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่มน้ าอิงอย่างยัง่ ยืน
และ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

ที่ต้งั
ที่ต้งั สัมพันธ์ระดับตาบล
บ้านต๋ อมดง ตั้งอยูใ่ นเขตตาบลบ้านต๋ อม มีอาณาเขตติดต่อกับตาบลข้างเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดกับ ตาบลบ้านต๊า
ทิศใต้
ติดกับ ตาบลสันป่ าม่วง และตาบลเวียง
ทิศตะวันออก ติดกับ ตาบลท่าวังทอง
ทิศตะวันตก ติดกับ ตาบลสันป่ าม่วง และ ตาบลบ้านต๊า
ที่ต้งั สัมพันธ์ระดับหมู่บา้ น
เมื่อพิจารณาอาณาเขตติดต่อระดับหมู่บา้ น พบว่ามีหมู่บา้ นที่ต้งั อยูโ่ ดยรอบบ้านต๋ อมดง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดกับ บ้านห้วยทรายคา ตาบลบ้านต๋ อม
ทิศใต้
ติดกับ บ้านผาช้างมูบ ตาบลสันป่ าม่วง
ทิศตะวันออก ติดกับ บ้านต๋ อมดง (หมู่ 6) และบ้านต๋ อมกลาง ตาบลบ้านต๋ อม
ทิศตะวันตก ติดกับ บ้านต๋ อมใน ตาบลบ้านต๋ อม
สภาพภูมปิ ระเทศ
บ้านต๋ อมดงตั้งอยูท่ างทิศตะวันตกของอาเภอเมืองพะเยา สภาพภูมิประเทศมีลกั ษณะเป็ นที่ราบเชิง
เขา มีความลาดเทจากภูเขาดอยหลวงทางทิศตะวันตก ลงสู่ พ้นื ที่นาข้าวและกว๊านพะเยาทางทิศตะวันออก
โดยมีน้ าแม่ต๋อมเป็ นลาน้ าสาคัญของชุมชน ไหลจากทิศตะวันตกไปตะวันออก มีตน้ น้ าจากภูเขาดอยหลวง
ไหลลงสู่ อ่ างเก็บน้ าห้วยทับช้าง จากนั้น ล าน้ าจะแยกออกเป็ น 2 สายไหลลงสู่ บ ้านต๋ อ มดง ขนาบบริ เวณ
หมู่ บา้ นไว้ท้ งั 2 ด้าน ทั้งทิศ เหนื อและทิศ ใต้ สภาพทางกายภาพส่ วนใหญ่ เป็ นพื้น ที่ราบที่ ถูก ใช้เพื่อ การ
เกษตรกรรมและมีทรัพยากรน้ าเพียงพอตลอดทั้งปี

1

สภาพการใช้ ประโยชน์ ทดี่ ิน
สภาพการใช้ป ระโยชน์ที่ ดิน บ้านต๋ อ มดง ท าการวิเคราะห์จากข้อ 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 นาเข้าข้อมู ลและวิเคราะห์ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) จากนั้นทาการ
ตรวจสอบและปรับแก้ความถูกต้องของข้อมูลด้วยการลงสารวจภาคสนามในพื้นที่ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. 2559 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
ผลการวิเคราะห์สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน สามารถแสดงดังภาพที่ 1 ภาพที่ 2 และ ตารางที่ 1
ต่อไปนี้

2

ภาพที่ 1 สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินบ้านต๋ อมดง (แสดงแนวเขต)

3

ภาพที่ 2 สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินบ้านต๋ อมดง (แสดงพื้นที่)

4

ตารางที่ 1 พื้นที่สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินบ้านต๋ อมดง
สภาพการใช้ ประโยชน์ ทดี่ ิน
พื้นที่ (ไร่ ) ร้ อยละ (%)
21.81
A1 (นาข้าว)
553
9.35
A2 (พืชไร่ )
237
7.53
A3 (ไม้ยนื ต้น)
191
10.29
A4 (ไม้ผล)
261
0.20
A9 (สถานที่เพาะเลี้ยงปลา)
5
35.41
F2 (ป่ าผลัดใบ)
898
7.89
M1 (ทุง่ หญ้าและไม้ละเมาะ)
200
5.60
U2 (หมู่บา้ น)
142
1.81
U3 (สถานที่ราชการ)
46
0.12
W2 (แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น)
3
รวม

2,536

รายละเอียดทีส่ าคัญ
ข้าวโพด
สัก, ยางพารา, ปาล์มน้ ามัน
ลาไย, ลิ้นจี่, มะขาม

โรงเรี ยน, สถานีควบคุมไฟป่ าพะเยา

100

จากภาพที่ 1 ภาพที่ 2 และ ตารางที่ 1 พบว่า บ้านต๋ อ มดงมี สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็ นป่ าไม้
มากที่สุด คิดเป็ นพื้นที่ 898 ไร่ หรื อ ร้อยละ 35.41 รองลงมาเป็ น นาข้าว คิดเป็ นพื้นที่ 553 ไร่ หรื อ ร้อ ยละ
21.81 ลาดับต่อมาคือไม้ผล ได้แก่ ลาไย ลิ้นจี่ มะขาม เป็ นต้น คิดเป็ นพื้นที่ 261 ไร่ หรื อร้อยละ 10.29 และพืช
ไร่ ได้แก่ ข้าวโพด คิดเป็ นพื้นที่ 237 ไร่ หรื อร้อยละ 9.35 ตามลาดับ ส่ วนการใช้ประโยชน์ที่ดินในรู ปแบบ
อื่นๆ ซึ่งมีพ้นื ที่ไม่มากนักและมีขนาดพื้นที่มากน้อยลดหลัน่ กันไป ประกอบด้วย ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ ไม้
ยืนต้น ได้แก่ สัก ยางพารา ปาล์มน้ ามัน พื้นที่หมู่บา้ น สถานที่ราชการ และสถานที่เพาะเลี้ยงปลา ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาจากตาแหน่ งที่ต้ งั ของการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภท พบว่า พื้นที่ป่าไม้ กระจาย
ตัวปกคลุมอยูท่ างทิศตะวันตกของหมู่บา้ นในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต๊าและป่ าแม่นาเรื อ มีลกั ษณะ
ส่วนใหญ่เป็ นป่ าผลัดใบ ซึ่ งชุมชนร่ วมกับกรมป่ าไม้ทาการอนุ รักษ์ไว้เป็ นป่ าชุมชนพื้นที่ 717 ไร่ ตั้งอยูท่ าง
ทิศตะวันตกของชุมชน ในบริ เวณนี้ ยงั เป็ นที่ต้งั ของสถานีควบคุมไฟป่ าจังหวัดพะเยา ซึ่งเป็ นหน่ วยงานระดับ
ปฏิบตั ิการในพื้นที่ ขึ้นตรงกับส่วนควบคุมและปฏิบตั ิการไฟป่ า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ ชื
พื้นที่นาข้าว กระจายตัวอยูท่ างทิศตะวันออกและทิศใต้ของหมู่บา้ น ตลอดทั้ง 2 สายของน้ าแม่ต๋อม
ที่ไหลขนาบหมู่บา้ นทั้งทางทิศเหนื อและทิศใต้ โดยปรากฏในพื้นที่ราบลุ่ม ชั้นดินลึก อุดมสมบูรณ์ และมีลา
น้ าไหลตลอดทั้งปี
พื้นที่ไม้ผล ซึ่ งประกอบไปด้วย ลาไย ลิ้ นจี่ และมะขามเป็ นส่ วนใหญ่ จะกระจายตัวอยูต่ อนกลาง
ค่อนไปทางตะวันออกของหมู่บา้ น ส่ วนพืชไร่ ซึ่งประกอบด้วยข้าวโพดเป็ นส่ วนใหญ่ จะพบอยูต่ อนกลาง
5

ค่อนไปทางใต้ของหมู่บา้ น สาหรับไม้ยนื ต้น ซึ่ งประกอบไปด้วย สัก ยางพารา และปาล์มน้ ามัน จะปรากฏ
อยูใ่ นบริ เวณเดียวกันกับไม้ผลและพืชไร่ แต่จะอยูค่ ่อนไปทางทิศเหนือมากกว่า
สาหรับพื้นที่ชุมชนจะอยูท่ างทิศตะวันออก ตั้งอยูต่ ิดกับบ้านต๋ อมดงอีก 2 หมู่บา้ น คือ หมู่ที่ 5 และ 6
และบ้านต๋ อมกลาง
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