รายงานการวิเคราะห์ การใช้ ประโยชน์ ที่ดนิ บ้ านปากอิงใต้
หมู่ 16 ตาบลศรีดอนชัย อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
โดย โครงการเสริ มสร้างความเข้มแข็งเครื อข่ายท้องถิ่นและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่มน้ าอิงอย่างยัง่ ยืน
และ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

ที่ต้งั
ที่ต้งั สัมพันธ์ระดับตาบล
บ้านปากอิงใต้ ตั้งอยูใ่ นเขตตาบลศรี ดอนชัย มีอาณาเขตติดต่อกับตาบลข้างเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดกับ ตาบลเวียง อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ทิศใต้
ติดกับ ตาบลห้วยซ้อ อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ทิศตะวันออก ติดกับ แม่น้ าโขง แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ
ตาบลหล่ายงาว อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ทิศตะวันตก ติดกับ ตาบลสถาน อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ที่ต้งั สัมพันธ์ระดับหมู่บา้ น
เมื่อพิจารณาอาณาเขตติดต่อระดับหมู่บา้ น พบว่ามีหมู่บา้ นที่ต้งั อยูโ่ ดยรอบบ้านปากอิงใต้ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดกับ แม่น้ าอิง
ทิศใต้
ติดกับ บ้านปากอิง หมู่ 2
ทิศตะวันออก ติดกับ แม่น้ าโขง
ทิศตะวันตก ติดกับ แม่น้ าอิง และบ้านเต๋ น หมู่ 8
สภาพภูมปิ ระเทศ
บ้านปากอิงใต้ มี สภาพภูมิประเทศเป็ นที่ราบลุ่มริ มฝั่งแม่น้ าโขง โดยมีแม่น้ าอิงไหลมาบรรจบกับ
แม่น้ าโขงบริ เวณนี้ ซึ่งแม่น้ าอิงจะไหลผ่านทางทิศตะวันตกและทิศเหนือของหมู่บา้ น ส่วนแม่น้ าโขงจะไหล
ผ่านทางทิศเหนื อ ตาแหน่ งที่ต้ งั ในทางภูมิศาสตร์เป็ นบริ เวณที่เรี ยกว่า คันดิ นธรรมชาติ (natural levee) เกิ ด
จากการทับถมของตะกอนลาน้ าที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ จึงมีลกั ษณะเป็ นดินร่ วนปนทรายที่เหมาะแก่การ
เกษตรกรรมริ มฝั่งน้ า (พืชไร่ พืชผัก)

1

สภาพการใช้ ประโยชน์ ทดี่ ิน
สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน บ้านปากอิงใต้ ทาการวิเคราะห์จากข้อมู ลภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชต
(Thaichote) ของสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ปี พ.ศ. 2558 และ
ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Google Earth ร่ วมด้วยข้อมูลสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดเชียงรายของกรม
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
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ภาพที่ 1 สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินบ้านปากอิงใต้ (แสดงแนวเขต)
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ภาพที่ 2 สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินบ้านปากอิงใต้ (แสดงพื้นที่)
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ตารางที่ 1 พื้นที่สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินบ้านปากอิงใต้
สภาพการใช้ ประโยชน์ ทดี่ ิน
พื้นที่ (ไร่ )
A2 (พืชไร่ )
438.9
A4 (ไม้ผล)
261
M1 (ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ)
26
M4 (อื่น ๆ)
15.7
U2 (หมู่บา้ น)
77.3
U5 (ย่านอุตสาหกรรม)
16.1
W1 (แหล่งน้ าธรรมชาติ)
37.1
รวม

648.7

ร้ อยละ (%)
67.66
10.29
4
2.42
11.92
2.48
5.72

รายละเอียดทีส่ าคัญ
ยาสูบ
ลาไย ส้มโอ
หาดทราย
โรงบ่มยาสูบ

100

จากภาพที่ 1 ภาพที่ 2 และตารางที่ 1 พบว่า บ้านปากอิงใต้มีสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็ นพืชไร่
มากที่สุ ด โดยเฉพาะการเพาะปลู กใบยาสู บ คิดเป็ นพื้นที่ ประมาณ 438 ไร่ หรื อ ร้อ ยละ 67.66 ของพื้น ที่
ทั้งหมด รองลงมาเป็ นไม้ผล ประกอบด้วยลาไยและส้มโอ คิดเป็ นพื้นที่ 261 ไร่ หรื อร้อยละ 10.29 ลาดับ
ต่อ มาคือ พื้น ที่ ห มู่ บ ้าน คิ ดเป็ น 77.3 ไร่ หรื อ ร้ อ ยละ 11.92 ส่ วนการใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิน ในรู ป แบบอื่ น ๆ
ประกอบด้วย แหล่งน้ าธรรมชาติ ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ และโรงงานอุตสาหกรรม ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาตาแหน่ งที่ต้ งั ของการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภท พบว่า พืชไร่ พบกระจายอยูท่ วั่
ทั้งพื้นที่ มีการเพาะปลูกใบยาสู บเป็ นส่ วนใหญ่ โดยใช้น้ าจากแม่น้ าอิง แม่น้ าโขง และหนองอิง ส่วนไม้ผล
จาพวกลาไยและส้มโอพบอยูท่ างทิศใต้ของหมู่บา้ นบริ เวณริ มหนองอิง และพบกระจายปะปนอยูก่ บั พืชไร่
อีกบางส่วน
สาหรับพื้นที่หมู่บา้ นจะอยูท่ างทิศตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ตรงจุดบรรจบของแม่น้ าอิงและแม่น้ าโขง
และมีลกั ษณะขนานไปกับเส้นทางถนนที่เข้าสู่ ชุมชน นอกจากนี้ ยงั พบโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ได้แก่
โรงงานบ่มใบยาสูบ ตั้งอยูต่ ิดกับพืน้ ที่ชุมชนทางด้านทิศใต้
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