รายงานการวิเคราะห์ การใช้ ประโยชน์ ที่ดนิ บ้ านเวียงใต้
หมู่ 15 ตาบลเวียง อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
โดย โครงการเสริ มสร้างความเข้มแข็งเครื อข่ายท้องถิ่นและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่มน้ าอิงอย่างยัง่ ยืน
และ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
ที่ต้งั
ที่ต้งั สัมพันธ์ระดับตาบล
บ้านเวียงใต้ ตั้งอยูใ่ นเขตเทศบาลตาบลเวียง อาเภอเทิง มีอาณาเขตติดต่อกับตาบลข้างเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดกับ ตาบลสันทรายงาม อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
ทิศใต้
ติดกับ ตาบลอ่างทอง อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตาบลหงาว อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
ทิศตะวันตก ติดกับ ตาบลงิ้ว อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
ที่ต้งั สัมพันธ์ระดับหมู่บา้ น
เมื่อพิจารณาอาณาเขตติดต่อระดับหมู่บา้ น พบว่ามีหมู่บา้ นที่ต้งั อยูโ่ ดยรอบบ้านเวียงใต้ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดกับ หมู่ 1 บ้านเวียงเทิง
ทิศใต้
ติดกับ หมู่ 9 ร่ องขามป้อม
ทิศตะวันออก ติดกับ หมู่ 10 บ้านใหม่
ทิศตะวันตก ติดกับ หมู่ 7 บ้านทุ่งขันไชย
สภาพภูมปิ ระเทศ
บ้านเวียงใต้ ตั้งอยูท่ างตอนกลางของอาเภอเทิง สภาพภูมิประเทศมีลกั ษณะเป็ นที่ราบริ มแม่น้ าอิ ง
พื้นที่ส่วนใหญ่ เป็ นตัวเมื อ งและย่านการค้า ส่ วนทางตอนใต้ของหมู่ บา้ นอยูต่ ิดกับแม่ น้ าลาวซึ่ งไหลเป็ น
ขอบเขตของหมู่บา้ นตั้งแต่ทิศตะวันออกจนถึงทิศตะวันตกก่อนไปบรรจบกับแม่น้ าอิง
สภาพการใช้ ประโยชน์ ทดี่ ิน
สภาพการใช้ป ระโยชน์ ที่ดิ น บ้านเวียงใต้ ทาการวิเคราะห์ จากข้อ มู ล ภาพถ่ ายดาวเที ยมไทยโชต
(Thaichote) ของสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ปี พ.ศ. 2558 และ
ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Google Earth ร่ วมด้วยข้อมูลสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดเชียงรายของกรม
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พัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ. 2552 นาเข้าข้อมูลและวิเคราะห์ ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) จากนั้นทาการ
ตรวจสอบและปรับแก้ความถูกต้องของข้อมูลด้วยการลงสารวจภาคสนามในพื้นที่ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. 2559 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
ผลการวิเคราะห์สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน สามารถแสดงดังภาพที่ 1 ภาพที่ 2 และ ตารางที่ 1
ต่อไปนี้

ภาพที่ 1 สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินบ้านเวียงใต้ (แสดงแนวเขต)
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ภาพที่ 2 สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินบ้านเวียงใต้ (แสดงพื้นที่)
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ตารางที่ 1 พื้นที่สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินบ้านเวียงใต้
สภาพการใช้ ประโยชน์ ทดี่ ิน
F2 ป่ าผลัดใบ

พื้นที่ (ไร่ )
9.7

ร้ อยละ (%)
3.58

U2 หมู่บ้าน

33.8

12.47

A2 พืชไร่
U1 ตัวเมืองและย่ านการค้า

38
181.6

14.02
67.01

W1 แหล่ งน้าธรรมชาติ

7.9

2.92

รวม

271

100.00

รายละเอียดทีส่ าคัญ

ข้าวโพด

จากภาพที่ 1 ภาพที่ 2 และ ตารางที่ 1 พบว่า บ้านเวียงใต้มีสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็ นตัวเมือง
และย่านการค้ามากที่สุด คิดเป็ นพื้นที่ 181.6 ไร่ หรื อร้อยละ 67.01 รองลงมาเป็ นพืชไร่ ได้แก่ ข้าวโพด คิด
เป็ นพื้นที่ 38ไร่ หรื อร้อยละ 14.02 ลาดับต่อมาคือหมู่บา้ น (เบาบางกว่าตัวเมืองและย่านการค้า) คิดเป็ นพื้นที่
33.8 ไร่ หรื อร้อยละ 12.47 ส่ วนการใช้ประโยชน์ที่ดินในรู ปแบบอื่นๆ ซึ่งมีพ้นื ที่ไม่มากนักและมีขนาดพื้นที่
มากน้อยลดหลัน่ กันไป ประกอบด้วย ป่ าผลัดใบ แหล่งน้ าธรรมชาติ ตามลาดับ
เมื่ อ พิจารณาจากตาแหน่ งที่ต้ งั ของการใช้ประโยชน์ที่ ดิน แต่ล ะประเภท พบว่า ตัวเมื อ งและย่าน
การค้ากระจายตัวอยูท่ วั่ ไปในพื้นที่ ขนานยาวไปตามทางหลวงหมายเลข 1020 จากทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ไป
ทิศตะวันตกเฉียงเหนื อ และพื้นที่พชื ไร่ ซ่ ึ งส่วนใหญ่เป็ นข้าวโพดปรากฏอยูท่ างทิศใต้ติดกับแม่น้ าลาว โดยมี
ป่ าผลัดใบแทรกตัวอยูใ่ นบริ เวณนี้เล็กน้อย
สาหรับพื้นที่หมู่บา้ นที่เบาบางกว่าตัวเมืองและย่านการค้าชุมชน จะกระจายตัวอยูท่ างทิศตะวันออก
นอกจากนี้ บา้ นเวียงใต้ยงั เป็ นที่ต้ งั ของสถานที่ราชการและสถาบันการศึกษา ได้แก่ ที่ว่าการอาเภอเทิง และ
วิทยาลัยการอาชีพเทิง
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