รายงานการวิเคราะห์ การใช้ ประโยชน์ ที่ดนิ บ้ านวังศิลา
หมู่ 8 ตาบลสั นมะค่า อาเภอป่ าแดด จังหวัดเชียงราย
โดย โครงการเสริ มสร้างความเข้มแข็งเครื อข่ายท้องถิ่นและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่มน้ าอิงอย่างยัง่ ยืน
และ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
ที่ต้งั
ที่ต้งั สัมพันธ์ระดับตาบล
บ้านวังศิลา ตั้งอยูใ่ นเขตตาบลสันมะค่า มีอาณาเขตติดต่อกับตาบลข้างเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดกับ ตาบลป่ าแดด อาเภอป่ าแดด จังหวัดเชียงราย
ทิศใต้
ติดกับ ตาบลห้วยลาน อาเภอดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา และตาบลห้วยแก้ว อาเภอภู
กามยาว จังหวัดพะเยา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตาบลลอ และตาบลหงส์หิน อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
ทิศตะวันตก ติดกับ ตาบลศรี โพธิ์เงิน อาเภอป่ าแดด จังหวัดเชียงราย
ที่ต้งั สัมพันธ์ระดับหมู่บา้ น
เมื่อพิจารณาอาณาเขตติดต่อระดับหมู่บา้ น พบว่ามีหมู่บา้ นที่ต้งั อยูโ่ ดยรอบบ้านวังศิลา ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดกับ บ้านวังน้อย หมู่ 5 ตาบลสันมะค่า
ทิศใต้
ติดกับ แม่น้ าอิง และบ้านวังขอนแดง หมู่ 11 ตาบลห้วยลาน
ทิศตะวันออก ติดกับ บ้านศรี เมืองชุม หมู่ 6 ตาบลลอ
ทิศตะวันตก ติดกับ บ้านวังผา หมู่ 2 ตาบลสันมะค่า
สภาพภูมปิ ระเทศ
บ้านวังศิลาตั้งอยูท่ างทิศใต้ของอาเภอป่ าแดด จังหวัดเชียงราย สภาพภูมิประเทศมีลกั ษณะเป็ นที่ราบ
ริ มแม่น้ าอิง มีภูเขาอยูท่ างด้านตะวันออกของพื้นที่ มีความลาดเทจากทิศตะวันออกลงสู่ พ้นื ที่นาข้าวและที่ต้ งั
ชุมชนทางทิศตะวันตก โดยมีแม่น้ าอิงอยูท่ างทิศใต้ของหมู่บา้ น แม่น้ าอิงช่วงที่ไหลผ่านบ้านวังศิลารองรับน้ า
จากแม่ น้ าพุงซึ่ งไหลมารวมกัน ก่ อ นหน้านี้ แล้วที่ บ ริ เวณบ้านวังผาและบ้านสัน บัว คา ปริ ม าณน้ าที่ ม าก
ประกอบกับพื้นที่ลาดเทน้อยจึงทาให้ลาน้ ามีการโค้งตวัดและมีร่องรอยการเปลี่ยนทิศทางมาแล้วหลายครั้ง
ในอดีต ทางน้ าเดิมจึงปรากฏเป็ นบึงขนาดเล็กอยูท่ วั่ ไป สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่จึงถูกใช้เพื่อการเกษตรกรรม
ส่วนบนภูเขาถูกรักษาไว้เป็ นพื้นที่ป่าไม้
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สภาพการใช้ ประโยชน์ ทดี่ ิน
สภาพการใช้ประโยชน์ ที่ดิ น บ้านวังศิล า ทาการวิเคราะห์ จากข้อ มู ล ภาพถ่ ายดาวเที ยมไทยโชต
(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 สามารถแสดงดังภาพที่ 1 ภาพที่ 2 และ ตารางที่ 1
ต่อไปนี้
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ภาพที่ 1 สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินบ้านวังศิลา (แสดงแนวเขต)
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ภาพที่ 2 สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินบ้านวังศิลา (แสดงพื้นที่)
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ตารางที่ 1 พื้นที่สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินบ้านวังศิลา
สภาพการใช้ ประโยชน์ ทดี่ ิน

พื้นที่ (ไร่ )

ร้ อยละ (%)

รายละเอียดทีส่ าคัญ

A1 (นาข้ าว)

810

22.56

นาข้าว

A2 (พืชไร่ )
A3 (ไม้ ยืนต้ น)

405
2.5

11.28
0.07

A4 (ไม้ ผล)

238

6.63

ข้าวโพด
หม่อน
(ไม้พมุ่ ขนาดกลาง)
ลาไย

M2 (พื้นที่ล่ มุ )

268

7.47

F2 (ป่ าผลัดใบ)
M1 (ทุ่งหญ้ าและไม้ ละเมาะ)

1,476
139

41.11
3.87

U2 (หมู่บ้าน)

152

4.23

U3 (สถานที่ราชกาล)

9.5

0.26

W2 (แหล่ งน้าที่สร้ างขึน้ )
W1 (แหล่ งน้าธรรมชาติ)

18
72

0.50
2.01

3,590

100.00

รวม

จากภาพที่ 1 ภาพที่ 2 และ ตารางที่ 1 พบว่า บ้านวังศิลามีสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็ นป่ าไม้มาก
ที่สุด คิดเป็ นพื้นที่ 1,476 ไร่ หรื อร้อยละ 41.11 รองลงมาเป็ น นาข้าว คิดเป็ นพื้นที่ 810 ไร่ หรื อร้อยละ 22.56
ลาดับต่อมาคือพืชไร่ ได้แก่ ข้าวโพด คิดเป็ นพื้นที่ 405 ไร่ หรื อร้อยละ 11.28 และพื้นที่ลุ่ม คิดเป็ นพื้นที่ 268
ไร่ หรื อร้อยละ 7.47 ตามลาดับ ส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินในรู ปแบบอื่นๆ ซึ่ งมีพ้นื ที่ไม่มากนักและมีขนาด
พื้นที่มากน้อยลดหลัน่ กันไป ประกอบด้วย ไม้ผล ได้แก่ ลาไย ที่อยูอ่ าศัย ทุ่งหญ้า แหล่งน้ าธรรมชาติ แหล่ง
น้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น สถานที่ราชการ และไม้ยนื ต้น ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาจากตาแหน่งที่ต้งั ของการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภท พบว่า พื้นที่ป่าไม้กระจายตัว
ปกคลุมอยูท่ างทิศตะวันออกของหมู่บา้ นจนถึงแนวเขตติดต่อกับอาเภอจุน จังหวัดพะเยา ลักษณะส่วนใหญ่
เป็ นป่ าผลัดใบ
พื้นที่นาข้าว กระจายตัวอยูท่ างทิศตะวันตกและทิศใต้ของหมู่บา้ น พื้นที่ไม้ผลซึ่งประกอบด้วยลาไย
จะอยูต่ อนกลางของหมู่ บา้ น ส่ วนพืชไร่ จะกระจายอยูท่ างทิศใต้ของหมู่ บ ้านติดกับที่ลุ่ม และทุ่งหญ้า-ป่ า
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ละเมาะริ มแม่น้ าอิง และมีบางส่ วนอยูท่ างทิศเหนื อของหมู่บา้ นติดกับพื้นที่ป่าไม้ นอกจากนี้ ยงั พบการปลูก
หม่อนซึ่งเป็ นไม้พมุ่ ขนาดกลางกระจายตัวอยูท่ วั่ ไปและเป็ นที่นิยมเพิม่ มากขึ้นในพื้นที่
สาหรับ พื้นที่ชุม ชนจะตั้งอยู่ตอนกลางค่อ นไปทางทิศตะวันตก ติดกับบ้านวังผา หมู่ ที่ 2 ทางทิ ศ
ตะวันตก
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