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รายงานการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดนิ บ้านปากองิใต้ 

หมู่ 16 ต าบลศรีดอนชัย อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

โดย โครงการเสริมสร้างความเขม้แขง็เครือข่ายทอ้งถ่ินและหน่วยงานทอ้งถ่ินเพ่ือการจดัการลุ่มน ้าอิงอยา่งย ัง่ยืน 

และ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร มหาวทิยาลยัพะเยา 
 
 

ที่ต้ัง 

 ที่ตั้งสมัพนัธร์ะดบัต าบล 
บา้นปากอิงใต ้ตั้งอยูใ่นเขตต าบลศรีดอนชยั มีอาณาเขตติดต่อกบัต าบลขา้งเคียง ดงัน้ี 
ทิศเหนือ  ติดกบั ต  าบลเวยีง อ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย 
ทิศใต ้  ติดกบั ต  าบลหว้ยซอ้ อ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย 
ทิศตะวนัออก  ติดกบั แม่น ้ าโขง แขวงบ่อแกว้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ

ต าบลหล่ายงาว อ าเภอเวยีงแก่น จงัหวดัเชียงราย 
ทิศตะวนัตก  ติดกบั ต  าบลสถาน อ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย 
 
ที่ตั้งสมัพนัธร์ะดบัหมู่บา้น 
เม่ือพจิารณาอาณาเขตติดต่อระดบัหมู่บา้น พบวา่มีหมู่บา้นที่ตั้งอยูโ่ดยรอบบา้นปากอิงใต ้ดงัน้ี 
ทิศเหนือ  ติดกบั แม่น ้ าอิง 
ทิศใต ้  ติดกบั บา้นปากอิง หมู่ 2  
ทิศตะวนัออก  ติดกบั แม่น ้ าโขง 
ทิศตะวนัตก  ติดกบั แม่น ้ าอิง และบา้นเต๋น หมู่ 8 

 

สภาพภูมปิระเทศ 

 บา้นปากอิงใต ้มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มริมฝ่ังแม่น ้ าโขง โดยมีแม่น ้ าอิงไหลมาบรรจบกับ
แม่น ้ าโขงบริเวณน้ี ซ่ึงแม่น ้ าอิงจะไหลผา่นทางทิศตะวนัตกและทิศเหนือของหมู่บา้น ส่วนแม่น ้ าโขงจะไหล
ผ่านทางทิศเหนือ ต าแหน่งที่ตั้งในทางภูมิศาสตร์เป็นบริเวณที่เรียกว่า คนัดินธรรมชาติ (natural levee) เกิด
จากการทบัถมของตะกอนล าน ้ าที่มีขนาดค่อนขา้งใหญ่ จึงมีลกัษณะเป็นดินร่วนปนทรายที่เหมาะแก่การ
เกษตรกรรมริมฝ่ังน ้ า (พชืไร่ พชืผกั) 
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สภาพการใช้ประโยชน์ทีด่ิน 

 สภาพการใชป้ระโยชน์ที่ดินบา้นปากอิงใต ้ท าการวิเคราะห์จากขอ้มูลภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชต 
(Thaichote) ของส านักงานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) ปี พ.ศ. 2558 และ
ขอ้มูลภาพถ่ายดาวเทียม Google Earth  ร่วมดว้ยขอ้มูลสภาพการใชป้ระโยชน์ที่ดินจงัหวดัเชียงรายของกรม
พฒันาที่ดิน ปี พ.ศ. 2552  น าเขา้ขอ้มูลและวิเคราะห์ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) จากนั้นท าการ
ตรวจสอบและปรับแกค้วามถูกตอ้งของขอ้มูลดว้ยการลงส ารวจภาคสนามในพื้นที่ ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2559 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560   
 ผลการวเิคราะห์สภาพการใชป้ระโยชน์ที่ดิน สามารถแสดงดงัภาพที่ 1 ภาพที่ 2 และ ตารางที่ 1 
ต่อไปน้ี 
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ภาพที่ 1 สภาพการใชป้ระโยชน์ที่ดินบา้นปากอิงใต ้(แสดงแนวเขต) 
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ภาพที่ 2 สภาพการใชป้ระโยชน์ที่ดินบา้นปากอิงใต ้(แสดงพื้นที่) 
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ตารางที่ 1 พื้นที่สภาพการใชป้ระโยชน์ที่ดินบา้นปากอิงใต ้

สภาพการใช้ประโยชน์ทีด่ิน พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ (%) รายละเอียดทีส่ าคญั 

A2 (พชืไร่) 438.9 67.66 ยาสูบ 

A4 (ไมผ้ล) 261 10.29 ล าไย สม้โอ 

M1 (ทุ่งหญา้และไมล้ะเมาะ) 26 4  

M4 (อ่ืน ๆ) 15.7 2.42 หาดทราย 

U2 (หมู่บา้น) 77.3 11.92  

U5 (ยา่นอุตสาหกรรม) 16.1 2.48 โรงบ่มยาสูบ 

W1 (แหล่งน ้ าธรรมชาติ) 37.1 5.72  

รวม 648.7 100  

 
 จากภาพที่ 1 ภาพที่ 2 และตารางที่ 1 พบว่า บา้นปากอิงใตมี้สภาพการใชป้ระโยชน์ที่ดินเป็นพืชไร่
มากที่สุด โดยเฉพาะการเพาะปลูกใบยาสูบ คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 438 ไร่ หรือร้อยละ 67.66 ของพื้นที่
ทั้งหมด รองลงมาเป็นไมผ้ล ประกอบด้วยล าไยและส้มโอ คิดเป็นพื้นที่ 261 ไร่ หรือร้อยละ 10.29 ล าดับ
ต่อมาคือพื้นที่หมู่บ้าน คิดเป็น 77.3 ไร่ หรือร้อยละ 11.92 ส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินในรูปแบบอ่ืนๆ 
ประกอบดว้ย แหล่งน ้ าธรรมชาติ ทุ่งหญา้และไมล้ะเมาะ และโรงงานอุตสาหกรรม ตามล าดบั 
 เม่ือพิจารณาต าแหน่งที่ตั้งของการใชป้ระโยชน์ที่ดินแต่ละประเภท พบว่า พืชไร่พบกระจายอยูท่ ัว่
ทั้งพื้นที่ มีการเพาะปลูกใบยาสูบเป็นส่วนใหญ่ โดยใชน้ ้ าจากแม่น ้ าอิง แม่น ้ าโขง และหนองอิง  ส่วนไมผ้ล
จ าพวกล าไยและส้มโอพบอยูท่างทิศใตข้องหมู่บา้นบริเวณริมหนองอิง และพบกระจายปะปนอยูก่บัพืชไร่
อีกบางส่วน  
 ส าหรับพื้นที่หมู่บา้นจะอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ ตรงจุดบรรจบของแม่น ้ าอิงและแม่น ้ าโขง 
และมีลกัษณะขนานไปกบัเส้นทางถนนที่เขา้สู่ชุมชน นอกจากน้ียงัพบโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ไดแ้ก่ 
โรงงานบ่มใบยาสูบ ตั้งอยูติ่ดกบัพื้นที่ชุมชนทางดา้นทิศใต ้
  
 
 
 

 
 
 


