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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธฉบับนี้ สําเร็จลงไดดว ยความชวยเหลือและการใหคําแนะนํา ตลอดจน
ความรักความเมตตาจาก รศ.ดร.ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท อาจารยที่ปรึกษา ทั้งนี้ ขอขอบพระคุณ รศ.
ดร.ศักดิ์ชัย คิรินทรภาณุ ประธานกรรมการสอบ ผศ.ดร.ดุษฎี ทายตะคุ และ รศ.ดร.สุวฒ
ั นา ธาดานิติ
ที่ใหความอนุเคราะห ใหคําแนะนําและสละเวลาเปนกรรมการในการสอบวิทยานิพนธฉบับนี้
บุคคลสําคัญผูเปนแรงผลักดันใหผวู ิจัยสามารถทําวิทยาพนธไดตลอดตัง้ แตตนจน
จบ ซึ่งเปนทั้งบาน ธนาคาร สถานที่พักกายและหัวใจ ทีร่ องรับอารมณ เปนที่ปรึกษา เปนทุกสิ่งทุก
สิ่งทุกอยางตราบเทาที่ทําไดเพื่อผูวิจัยโดยไมหวังสิ่งใดตอบแทน ขาพเจาขอขอบพระคุณ คุณพอ
และคุณแมเปนอยางยิ่ง
นอกจากนี้ ขอขอบคุณชุมชน เกษตรกรในเขตหนองจอกทุกทานทีใ่ หความรวมมือ
สัมภาษณและใหความชวยเหลืออยางอบอุนแกขาพเจา โดยเฉพาะอาจารยสมชาย สมานตระกูล ที่
ใหขอมูลเชิงความรูและวิทยาการในดานตางๆ และขอขอบคุณครอบครัวหริ่มเพ็งเปนอยางยิ่ง ทีใ่ ห
ความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกทุกอยางแกขาพเจา ขอขอบคุณความบังเอิญอยางโชคดีที่ทํา
ใหเรากับวาเปนเพื่อนกัน
สําหรับเพื่อนๆรุน 29 ทุกคน ขอบใจที่พวกเราสามารถทําวิทยานิพนธกันจนสําเร็จ
ทั้งการใหกําลังใจ ชวยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดจนกอดคอ เกาะกลุมรับปริญญากันอยางพรอม
เพรียง และใชเวลากับการศึกษาอยางเต็มคราบ กระทั่งวันสุดทาย ขอบคุณพัทธญา เพื่อนที่คอยให
กําลังใจ เปนทีป่ รับทุกข และเปนเพื่อนเทีย่ วของเรามากที่สุด ขอบคุณ ตรีชาติ อังคณา (แพรว)และ
เพื่อนๆที่ใหความชวยเหลือในหลายๆดาน โดยเฉพาะโคงสุดทายนี้ ขอบคุณนิภาพร ที่เปนคน
สนุกสนานและชวยใหเราคลายความเครียดได และขอขอบคุณ ผอ. สมยศ หัวหนาพิชิต อาอวน พี่
นกและพี่นอง สบน. ทุกคน ที่เขาใจและใหความชวยเหลือขาพเจาเปนอยางดี รวมทั้งชวยเปดทางให
ขาพเจาขอลางานออกมาทําวิทยาพนธจนสําเร็จ
สุดทายนี้ ขาพเจาขอขอบคุณตนเองที่มีความอดทน อดกลั้น เขมแข็ง สามารถชนะ
ใจตนเองและฝาฟนอุปสรรคตางๆที่ผานมาอยางสาหัสได กระทั่งถึงวันนี้ และจะนําประสบการณ
ตางๆที่ไดรับทั้งความสุขและความทุกข ยึดถือเปนคติประจําใจในการดํารงชีวิต และชวยเหลือผูอื่น
ตอไป
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
กรุงเทพมหานครในปจจุบันมีการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง มีประชากรอาศัย
อยูอยางหนาแนน ทําใหมีการขยายตัวของพื้นที่อยูอาศัย พาณิชยกรรม รวมทั้งอุตสาหกรรมและการ
บริการตางๆอยางรวดเร็ว โดยมีการขยายตัวออกไปสูชานเมืองเนื่องจากเขตชานเมืองซึ่งยังมีพื้นที่
วางและมีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่พักอาศัยไดและที่ดินราคาต่ํากวาในเขตเมือง การขยายตัว
ของเมืองมายังชานเมืองทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน โดยเฉพาะการใชที่ดินเพื่อการเกษตร
ซึ่งเปนแหลงผลิตอาหารใหกับชุมชนเมืองไดเปลี่ยนแปลงเปนการใชที่ดินแบบผสมซึ่งประกอบดวย
การใชที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม ที่อยูอาศัย พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม รวมทั้งยังมีผลกระทบ
ตอสภาพแวดลอมและพื้นที่เ กษตรกรรม อาทิ เกิดปญหาน้ําเสีย ขยะ เปนตน นอกจากนี้ พื้น ที่
เกษตรกรรมชานเมืองยังเปนพื้นที่ที่ไดรับอิทธิพลจากการขยายตัวของกิจกรรมตางๆของเมืองใน
ระดับสู ง มั ก ปรับตัว ตามความตองการของตลาด เชน การปรับเปลี่ย นเป นสวนผัก ไม ด อกไม
ประดับที่ใหผลตอบแทนตอไรสูงกวาการทําเกษตรกรรมชนบททั่วไป แตก็มีแนวโนมที่จะเกิดการ
แข ง ขั น กั บการใช ที่ ดิ น เพื่ อ อยู อ าศั ย มากเ ช น กั น ดั ง เช น ในกรณี ข องพื้ น ที่ ท างด า น
ตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพมหานคร คือ เขตมีนบุรี เขตหนองจอก เขตคลองสามวา ทางดาน
ตะวันตกเชน เขตตลิ่งชัน เขตทวีวัฒนา เปนตน
เขตหนองจอก อยูในทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพมหานคร มีจํานวนเนื้อที่
ประมาณ 236.261 ตารางกิโลเมตร เปนเขตที่มีพื้นที่ใหญที่สุด คิดเปนสัดสวน 1 ใน 7 ของพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ประกอบดวยชุมชนชานเมืองและชุมชนชนบท ใน พ.ศ. 2549 มีจํานวนประชากร
ในเขต 133,415 คน โดยสวนใหญเปนชาวมุสลิมถึงรอยละ 75 (สํานักงานเขตหนองจอก, 2547:9)
และเปนเขตทีม่ ีการทําเกษตรกรรมชานเมืองอันเปนแหลงอาหารที่สําคัญสําหรับเขต
กรุงเทพมหานคร
ปจจุบันเขตหนองจอกมีพื้นที่เกษตรและพื้นที่โลงวางเปนพื้นที่กวางใหญ บางสวนเจาของ
ที่ดินก็แบงพื้นที่ใหเชาทําการเกษตร เปนที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม เริ่มมีการพัฒนาโครงการ
หมูบานจัดสรรและมีแนวโนมในการลงทุนสูงขึ้น โดยพัฒนากระจายไปตามเสนทางคมนาคมอยาง
ไรระเบียบ ในขณะเดียวกัน ระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่มิไดจัดเตรียมเพื่อรองรับการขยายตัวของ
เมือง นอกจากนี้ เขตหนองจอกยังเปนที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา สงผลใหมีการพัฒนาที่พักอาศัย
ประเภทที่อยูอาศัยรวมเกิดขึ้นเปนจํานวนมากรอบๆสถาบันการศึกษา การพัฒนาที่เกิดขึ้นเหลานี้ทํา
ใหพื้ น ที่เ มือ งมีก ารขยายตัว เพิ่ มขึ้ น และเกิด ป ญ หาการรุก ล้ํ าพื้ น ที่ เ กษตรกรรม เป น ผลใหพื้น ที่
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เกษตรกรรมลดลงและเปนการลดบทบาทความสําคัญของพื้นที่เกษตร และยังอาจสงผลกระทบตอ
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนเกษตรกรรมในพื้นที่กลาวคือ วิถีการดํารงชีวิตดั้งเดิมของ
ประชาชนในพื้นที่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทเปนสังคมเมือง และคนรุนใหมใหความ
สนใจตอการทําเกษตรกรรมนอยลงอันเนื่องมาจาก ผลตอบแทนจากการลงทุนดานเกษตรกรรมใน
พื้นที่คอนขางต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนดานอื่น นอกจากนี้ ราคาและคาเชาที่ดินก็เปนสวน
หนึ่งที่ทําใหเจาของที่ดินมีการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินประเภทเกษตรกรรม และการเสนอราคา
ที่ดินสูงๆของนักลงทุน ทําใหเจาของที่ดินบางรายตัดสินใจขายที่ดินให เกิดการซื้อขายที่ดินเพื่อเก็ง
กําไร โดยไมทําประโยชนในที่ดินและเปนผลใหเกิดพื้นที่ทิ้งราง นอกจากนี้ยังมีสิ่งปลูกสรางหรือ
หมูบานหลายแหงสรางขวางทางน้ํา สงผลใหการระบายน้ําในพื้นที่ลดลง เกิดปญหาน้ําขังในพื้นที่
เกษตรกรรมและการใชที่ดินอาจไมเปนไปตามขอกําหนดของผังเมืองรวมอีกดวย
ผลจากนโยบายการใชทด่ี ินในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 รวมทั้งผังเมืองรวม
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) พ.ศ. 2542 ที่กําหนดให พืน้ ทีเ่ ขตหนองจอกมีการใชที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม(สีเขียวเขม) และประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม(สีเขียวลาย) มีผลทําให
พื้นที่สวนใหญยังคงเปนพืน้ ที่เกษตรกรรมและยังมีสภาพแวดลอมทางธรรมชาติที่ดี มีศักยภาพใน
การพัฒนาเปนที่พักอาศัยที่มสี ภาพแวดลอมดี เปนที่พกั ผอนหยอนใจและการกีฬา อีกทั้งยังเปน
พื้นที่สีเขียวซึ่งทําหนาที่ปองกันการขยายตัวของเมืองกรุงเทพมหานคร และมีบทบาทสําคัญในการ
ชวยชะลอน้ําหลากและน้ําทวม ตามโครงการพระราชดําริซึ่งก็คือโครงการแกมลิง ซึ่งพื้นที่
เกษตรกรรมเขตหนองจอกถูกกําหนดใหเปนพื้นที่รับน้ําหลากจากทุงรังสิตซึ่งอยูทางตอนเหนือของ
กรุงเทพมหานครลงสูอาวไทย ดังนัน้ พื้นที่เกษตรกรรมของเขตหนองจอกจึงมีบทบาทสําคัญใน
หลายๆดาน
การศึกษาเพื่อหาแนวทางในการอนุรักษและพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมของพื้นที่เขตหนอง
จอก เพื่ อดํ า รงไวซึ่งพื้น ที่ เ กษตรกรรมชานเมื อง ซึ่งมีบ ทบาทในการเป น พื้น ที่ รองรับน้ํา หลาก
สําหรับกรุงเทพมหานคร เปนพื้นที่ปองกันการขยายตัวของเมือง (green belt) เปนแหลงผลิตอาหาร
ที่สําคัญและเพื่อใหชุมชนเกษตรกรรมมีรายไดเพียงพอกับคาครองชีพ และสามารถดํารงชีวิตโดย
การทําเกษตรกรรมตอไปได
1.2 คําถามของงานวิจัย
1) พื้นที่เกษตรกรรมเขตหนองจอกมีความสําคัญอยางไร เพราะเหตุใดจึงตองทําการอนุรักษ
2) พื้นที่เกษตรกรรมมีแนวโนมลดลงหรือไม ปจจัยสําคัญที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงพื้นที่
เกษตรกรรมคืออะไร
3) สามารถอนุรักษและพัฒนาพืน้ ที่เกษตรกรรมเขตหนองจอกไดอยางไร
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1.3 วัตถุประสงคของการศึกษา
1) ศึกษาสภาพทัว่ ไปทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม ประชากร และการเปลี่ยนแปลงการใช
ที่ดินของเขตหนองจอก รวมทั้งปญหาของพื้นที่เกษตรกรรม
2) ศึกษาบทบาทของพื้นที่เกษตรกรรม ปจจัยที่มีผลตอการคงอยูและภาวะคุกคามของพื้นที่
เกษตรกรรม รวมทั้งการวิเคราะหสถานการณของพื้นที่ (SWOT Analysis)
3) ศึกษานโยบาย แผนและโครงการในภาครัฐและเอกชนที่มีผลกระทบตอพื้นที่เกษตรกรรม
ในเขตหนองจอก รวมทั้งขอกําหนดที่เกี่ยวกับพื้นที่เกษตรกรรมในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
และพื้นที่โดยรอบ
4) เสนอแนะแนวทางในการอนุรักษและพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมของเขตหนองจอก โดยเนน
มาตรการดานผังเมืองและสิ่งแวดลอม
1.4 ขอบเขตการศึกษา
ขอบเขตพื้นทีศ่ ึกษา
พื้นที่ศึกษาครอบคลุมทั้งเขตหนองจอก ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ทั้งหมด
236.261 ตารางกิโลเมตร
เหตุผลของการเลือกพื้นที่ศกึ ษา
1) เปนพื้นที่ที่ยังคงมีการทําเกษตรกรรมและมีพื้นที่เกษตรกรรมแปลงใหญอยางชัดเจน
2) เปนพื้นที่ที่ถูกกําหนดใหมีการใชที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมและประเภทอนุรักษ
ชนบทและเกษตรกรรม ตามขอกําหนดของผังเมืองรวม และมีสวนหนึ่งของพื้นที่ที่ถูกกําหนดให
เปนพื้นที่ริ้วสีเขียว ตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2525 ซึ่งเปนแรงผลักดันใหสามารถคง
ความเปนพื้นที่เกษตรกรรมได
3) เปนเขตชานเมืองของกรุงเทพมหานครที่เริ่มมีการขยายตัวของเมือง โดยเฉพาะที่อยูอาศัย
เขามาทดแทนพื้นที่เกษตรกรรม ในขณะที่ภาครัฐมีนโยบายในการรักษาพื้นที่เกษตรกรรม
ขอบเขตดานเนื้อหา
ศึกษาสภาพทั่วไปของพื้นที่ทางดานกายภาพ เศรษฐกิจ ประชากร สังคมและวัฒนธรรม
ศึกษาสภาพการใชที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินของเขตหนองจอกและความเชื่อมโยงกับ
พื้นที่ใกลขางเคียงในกรุงเทพมหานคร ศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินประเภทเกษตรกรรม
ศึกษาความสําคัญของพื้นที่เกษตรกรรมที่มีบทบาทตอพื้นที่ การวิเคราะหถึงปจจัยที่มีผลตอการ
สูญเสียและปจจัยที่มีผลตอการคงอยูของพื้นที่เกษตรกรรม ตลอดจนวิเคราะหถึงปญหา ขอจํากัด
ศักยภาพ และแนวโนมของพื้นที่ เพื่อนําไปสูการสรุปและเสนอแนะแนวทางในการอนุรักษและ
พัฒนาพื้นที่เกษตรกรรม
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1.5 วิธีการศึกษา
1) ศึกษางานวิจัย แนวความคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการขยายตัวของเมือง ขอบเขตและ
ความหมายของพื้นที่ชานเมือง แนวความคิดเกี่ยวกับการใชที่ดิน ประกอบดวย การใชที่ดินเพื่อการ
เกษตรกรรม ปจจัยที่มีผลตอการใชที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงการใช
ที่ดิน แนวคิดเกี่ยวกับพื้นที่ริ้วสีเขียว แนวคิดในการอนุรักษและพัฒนา
2) เก็บรวบรวมขอมูล เอกสาร ขอมูลทางสถิติ แผนที่ ภาพถายทางอากาศ สภาพทั่วไปทางดาน
กายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและประชากร ประวัติความเปนมาและการตั้งถิ่นฐาน การใชที่ดินของ
กรุ ง เทพมหานครและเขตหนองจอก การใช ที่ ดิ น จํ า แนกตามประเภทการใช ที่ ดิ น เพื่ อ การ
เกษตรกรรม มาตรการทางผังเมืองที่เกี่ยวกับพื้นที่เกษตรกรรม โครงการ แผน นโยบายของรัฐและ
เอกชนที่มีผลตอพื้นที่ศึกษา
3) ศึกษาสภาพการใชที่ดิน โดยศึกษาจากภาพรวมของทั้งกรุงเทพมหานครเขามาสูพื้นที่ศึกษา
รวมทั้งศึกษาสภาพการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินประเภทเกษตรกรรมที่มีความสอดคลองสัมพันธกับ
การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินของพื้นที่ศึกษาและกรุงเทพมหานคร
4) การออกสํารวจภาคสนาม การสัมภาษณผูนําชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่
5) วิเคราะหขอมูล
- การวิเคราะห แผนที่ เช น การตั้งถิ่ นฐาน การใชที่ดิน การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน
สมรรถนะของดิน ระบบชลประทาน และการใหบริการระบบโครงสรางพื้นฐานที่
จําเปนสําหรับชุมชน
- วิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการสูญเสียพื้นที่เกษตรกรรม
- วิเคราะหปจจัยที่ผลตอการคงอยูของพื้นที่เกษตรกรรม
- ศึกษาโครงการ แผน นโยบายการพัฒนาตางๆของภาครัฐและเอกชน ที่มีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงการใชที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมในพื้นที่ศึกษา
- วิเคราะหศักยภาพ ปญหาและขอจํากัดของพื้นที่ศึกษา แนวโนมการเปลี่ยนแปลงพื้นที่
เกษตรกรรม สภาพแวดลอมภายในและภายนอกที่เกี่ยวของกับพื้นที่เกษตรกรรม
- การศึกษาบทบาทและความสําคัญของพื้นที่เกษตรกรรมที่มีตอพื้นที่ศึกษาสรุปและ
เสนอแนะแนวทางในการอนุรักษและพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมในเขตหนองจอก
1.6 แหลงที่มาของขอมูล
1) ขอมูลปฐมภูมิ โดยการสํารวจภาคสนาม การสัมภาษณเกษตรกร ผูนําชุมชนและผูที่มี
ความรูความสามารถดานการเกษตรกรรมในพื้นที่
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2) ขอมูลทุติยภูมิ โดยการรวบรวมขอมูล เอกสารตางๆเกี่ยวกับสภาพทั่วไป ประวัติความ
เปนมา ของเขตหนองจอก และเอกสารเกี่ยวกับโครงการ แผน และนโยบายของภาครัฐและเอกชนที่
เกี่ยวของ ขอมูลทางสถิติ ขอมูลการใชที่ดิน การใชภาพถายทางอากาศ และแผนที่ จากหนวยงาน
ตางๆ เชน
- หองสมุดคณะสถาปตยกรรมศาสตรและหอสมุดกลาง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
- สํานักงานเขตหนองจอก
- สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
- กรมแผนที่ทหาร
- ฯลฯ
1.7 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ทําใหทราบถึงคุณคาและความสําคัญของพื้นที่เกษตรกรรมในเขตหนองจอกที่ควรคาแก
การอนุรักษ
รวมทั้งปจจัยที่มีผลตอการคงอยูและภาวะคุกคามที่ทําใหพนื้ ทีเ่ กษตรกรรมลดลง
ตลอดจนปญหา ศักยภาพ และสภาพแวดลอมของพื้นที่ที่เหมาะสมตอการทําเกษตรกรรมเพื่อเสนอ
แนวทางในการอนุรักษและพัฒนาพื้นทีเ่ กษตรกรรมใหสามารถดํารงอยูไดตอไป
1.8 นิยามคําศัพท
1)
พื้นที่เกษตรกรรมชานเมืองหนองจอก หมายถึง พื้นที่เขตหนองจอก ซึ่งเปนพื้นที่
เกษตรกรรมและเปนแหลงปลูกขาวที่สําคัญในเขตกรุงเทพมหานคร ชุมชนเกษตรกรรมที่ยังสภาพ
คงเดิมและมีการเปลี่ยนแปลงไมมากนัก เนื่องจากเปนเขตชานเมือง โดยการตั้งถิ่นฐานและการใช
ที่ดินสวนใหญเปนพื้นที่เกษตรกรรมและที่อยูอาศัยในลักษณะเมืองกึ่งชนบท
2) เกษตรกร หมายถึง ผูมีอาชีพหลักหรืออาชีพรองในการทํานา ของเขตหนองจอก

รวบรวมข
แบบปฐมภู
อมูมลิ
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กรอบการศึกษาแนวทางในการอนุรักษและพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมเขตหนองจอก
ทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
แบบทุติยภูมิ

รวบรวมขอมูล
ศึกษาประวัติความเปนมาและการตั้งถิ่นฐาน

แบบปฐมภูมิ
ความสําคัญของพื้นที่
เกษตรกรรม

ศึกษาลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม
ศึกษาและวิเคราะหถึงการใชที่ดินของกรุงเทพมหานครและเขตหนองจอก
ศึกษาและวิเคราะหพื้นที่เกษตรกรรมและการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรม

โครงการ แผน นโยบาย
ของภาครัฐและเอกชน
รวมทั้งมาตรการทางผัง
เมืองที่มีผลตอพื้นที่ศึกษา

ปจจัยที่มีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน

วิเคราะหศักยภาพ ปญหา แนวโนมของพื้นที่

วิเคราะหสภาพแวดลอมของพื้นที่

สรุปผลการวิเคราะหพื้นที่เกษตรกรรม

เสนอแนวทางในการอนุรักษและพัฒนา

ปจจัยที่มีผลตอการสูญเสีย
พื้นที่เกษตรกรรม
ปจจัยที่มีผลตอการคงอยู
ของพื้นที่เกษตรกรรม

บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาเพื่อหาแนวทางในการอนุรักษและพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมชานเมือง โดยครั้งนี้
ผูทําการวิจัยไดเลือกเขตหนองจอกเปนพื้นที่ศึกษา โดยในการศึกษามีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึง
บทบาทและคุณคาของพื้นที่เกษตรกรรม รวมทั้งปจจัยที่มีผลตอการคงอยูและปจจัยที่มีผลตอการ
สูญเสียพื้นที่เกษตรกรรม จึงมีความจําเปนตองศึกษาแนวความคิดตางๆที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลง
พื้นที่เกษตรกรรม รวมทั้งการอนุรักษและพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมใหสอดคลองกับสภาพพื้นที่เขต
หนองจอก ซึ่งจําแนกออกเปนแนวความคิดตางๆไดดังนี้
- แนวคิดเกีย่ วกับการขยายตัวของเมือง
- แนวคิดเกีย่ วกับพื้นที่ชานเมือง
- แนวคิดเกีย่ วกับการใชที่ดิน
- แนวคิดเกีย่ วกับพื้นที่ริ้วสีเขียว
- แนวคิดเกีย่ วกับการอนุรักษและพัฒนา
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการขยายตัวของเมือง
การเจริญเติบโตของเมืองมี 2 ลักษณะคือ ลักษณะการขยายตัวออกไปในแนวตั้ง และการ
ขยายตัวจากจุดศูนยกลางในแนวราบ ซึ่งเปนสาเหตุของการบุกรุกพื้นที่เกษตรกรรมชานเมือง ทั้งนี้
เนื่องจากเขตชานเมืองไดรับการจัดสรางสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐานไวบาง ประกอบ
กับเขตชานเมืองมีสภาพแวดลอมที่ดีและราคาที่ดินไมสูงมากนักจึงเหมาะตอการเขามาตั้งถิ่นฐาน
ทําใหเกิดการขยายตัวของเมืองอยางรวดเร็ว โดยการขยายตัวของเมืองมักเริ่มจากการใชที่ดินเพื่ออยู
อาศัยและคอยๆรุกล้ําเขาสูพื้นที่เกษตรกรรมรอบๆเมือง ซึ่งไมสามารถควบคุมทิศทางการขยายตัว
ของชานเมืองได สงผลใหเกิดการขยายตัวของเมืองออกไปอยางไมเปนระเบียบและไรทิศทางเขาสู
พื้นที่เกษตรกรรม (Suwattana Thadaniti อางถึงใน ชวลิตา ศิริภิรมย , 2548 : 12) ตัวอยางของเมือง
ในประเทศไทยที่มีการขยายตัวอยางไมเปนระเบียบที่เห็นเดนชัดก็คือ กรุงเทพมหานคร
การขยายตัวของเมือง (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. เศรษฐศาสตภูมิภาคและเมือง,
2532 : 503) สามารถศึกษาไดจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากร โดยทั่วไปมีสาเหตุ เกิดจาก 5
ประการ ไดแก 1) การเพิ่มของประชากรตามธรรมชาติ 2) การอพยพยายถิ่นจากเมืองชนบทเขาสู
เมืองใหญมีอัตราสูง 3) การอพยพยายถิ่นของประชากรในพื้นที่ชนบทเขาสูเมืองใหญมีอัตราสูง
4) การอพยพยายถิ่นจากตางประเทศเขาสูเมืองใหญในประเทศ 5) การกระจายขนาดอายุ (age –
distribution) ของประชากรที่อพยพยายเขาสูเมืองใหญมีลักษณะเอนเอียงไปยังกลุมวัยเจริญพันธุ ซึ่ง
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จะมีผลทําใหอัตราการเพิ่มสุทธิ (อัตราการเกิด – อัตราการตาย) ของประชากรเมืองสูงขึ้นดวยใน
อนาคต 6) การยายถิ่นออกยังคง ตั้งถิ่นฐานใกลกับเมืองใหญ หรือเปนเมืองบริวารของเมืองใหญจน
ทําใหเขตเมืองขยายตัวเปนมหานคร โดยทั้งนี้สาเหตุที่ทําใหเมืองเกิดการขยายตัวจะสัมพันธกับ
ขนาดของเมือง เชน เมืองขนาดใหญมีสาเหตุเกิดจากการยายถิ่นฐานออกแตยังคงตั้งถิ่นฐานใกลกับ
เมืองใหญ เมืองขนาดปานกลางหรือขนาดเล็กมีสาเหตุเกิดจากการขยายตัวเกิดจากการอพยพยาย
ถิ่นทั้งเขาและออกของประชากร เปนตน นอกจากนี้การขยายตัวของเมืองสามารถดูไดจากความ
ซับซอนของการใชที่ดิน ซึ่งในความเปนจริงแลวเมืองแตละเมืองมีสภาพที่ตั้งและสภาพแวดลอม
แตกตางกัน แตองคประกอบพื้นฐานอยางกวางๆของเมืองแตละเมืองก็คอนขางจะคลายคลึงกัน
นอกจากนี้ยังมีอีกหลายทฤษฎีที่อธิบายเกี่ยวกับการขยายตัวของเมือง โดยที่เชื่อถือกันมาก
ในปจจุบนั มีอยู 3 ทฤษฎี (ฉัตรชัย พงษประยูร, 2527 : 45 – 50) คือ ทฤษฎีวงแหวนรวม (concentric
theory) ทฤษฎีรูปเสี้ยวหรือรูปลิ่ม (sector theory) และทฤษฎีหลายศูนยกลาง (multiple nuclei
theory)
1) ทฤษฎีวงแหวนรวม
เออรเนสต เบอรเจสส (Ernest W. Burgess) (ในชวงป ค.ศ. 1920 -30) ไดสังเกตความเจริญ
และการขยายตัวของชิคาโก และในลักษณะเดียวกันก็เชื่อมั่นวา หลักการนี้จะสามารถนําไปใชกับ
เมืองอื่นๆไดดวย โดยกลาววา เมืองขยายตัวออกไปจากจุดศูนยกลางเดียว ซึ่งเปนศูนยรวมของตางๆ
ดังนี้
- เขตใจกลางเมือง (Central Business District)
โดยทั่วไปเรียกกันวา CBD หรือ Downtown เปนศูนยกลางของเมืองในดานการคา การ
สังคมและคมนาคม ในกลางจริงๆของเมืองคือ ยานขายปลีกซึ่งเต็มไปดวยรานคา หางสรรพสินคา
รานหรูๆ สํานักงานตางๆ ธนาคาร โรงแรมชั้นหนึ่ง และที่ตั้งของสมาคมที่สําคัญๆของเมือง
ตลอดจนยานโรงหนัง โรงละคร ในกรณีทเี่ มืองมีขนาดเล็ก การใชที่ดนิ ตางๆเหลานี้อาจมีปะปนกัน
ไป สวนในกรณีที่เมืองมีขนาดใหญ กิจกรรมเหลานี้จะปรากฏอยูเปนยาน เชน ยานหางสรรพสินคา
ยานการเงิน การธนาคาร ยานโรงหนัง โรงละครและสถานีขนสง เปนตน
- เขตปรับเปลี่ยน (Zone in transition)
ถัดจากเขต Downtown ออกไปคือเขตยานขายสง (Wholesale district) ซึ่งเปนยานโกดังเก็บ
ของและคลังสินคา บางตอนก็ปะปนอยูกับยานอุตสาหกรรมเบา (Light industries) ซึ่งอยูรอบๆ
CBD โดยยึดเอาความไดเปรียบในเรื่องตลาด หรือบางแหงเปนเขตที่อยูอาศัยที่คอนขางต่ําในแง
คุณภาพและบริการ เปนหองใหเชา เปนแฟลตราคาถูก จึงมักจะเปนที่มั่วสุมของอันธพาลและผูราย
โดยทั่วไปมักจะเปนเขตของผูที่เพิ่งอพยพมาอยูในเมืองใหมๆ
- เขตอาศัยของคนงาน (Zone of independent workingmen’s home)
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เปนเขตที่ 3 ถัดจากใจกลางเมืองออกไป เปนที่อยูอาศัยของกรรมกรโรงงาน ซึ่งเปนแรงงาน
สําคัญของอุตสาหกรรมตางๆ เปนเขตที่อยูอาศัยที่ขยายตัวออกมาจากจากเขตที่ 2 กลุมเหลานี้ยึดเอา
ความสะดวกในการไปทํางานซึ่งสวนมากโรงงานอยูในโซนถัดออกไป และบริเวณนี้ไมไกลจาก
การไปทําธุระในเมือง ซึ่งอยูใ นเขตใจกลางเมือง
- เขตที่อยูอาศัยชั้นดี (Zone of better residences)
อยูถัดจากเขตที่ 3 มักเปนถิ่นที่อยูอาศัยของคนชั้นกลางของอเมริกา และเปนผูท ี่เกิดใน
ประเทศนี้เองไมไดอพยพมาจากไหน บุคคลเหลานี้สวนมากเปนนักธุรกิจ เปนผูท ี่มีอาชีพตางๆกัน
เชน เสมียน พนักงาน เซลลแมนและอื่นๆ สวนมากอาศัยอยูในลักษณะเปนครอบครัวเดียว ตอๆมาก็
มีแฟลต และโรงแรมแบบเปนที่อาศัยขึ้นมาบางตามถนนสําคัญ พรอมกับมีศูนยบริการเล็กๆเกิดขึน้
ดวย
- เขตสัญจรเชาเย็น (Commuters’ zone)
โดยทั่วไปอยูน อกเขตเมืองออกไปตามเสนทางสําคัญๆ โดยรวมกันอยูเปนกลุมเล็กๆ หรือ
เปนยานที่อยูอาศัยขนาดยอม สวนมากเปนถิ่นที่อยูอาศัยราคาแพง บุคคลเหลานี้เดินทางเขามา
ทํางานในเขตใจกลางเมืองโดยอาศัยการขนสงมวลชนบาง ใชรถสวนตัวบาง (ภาพ 2.1-ก) เขตทั้ง 5
ที่เบอรเจสสเสนอครั้งนี้ ไมไดหมายความวาจะคงอยูเชนนี้ตลอด แตจะแปรเปลี่ยนไปตามความ
เจริญของเมือง โดยเฉพาะเวลาเมืองขยายตัวออก โซนชั้นในจะลุกล้ําโซนชั้นนอกและชั้นถัดๆไป
จึงเกิดอาการกระเพื่อมคลายระลอกน้ําเมื่อเราโยนกอนหินลงเหนือผิวน้ํา
2) ทฤษฎีรูปเสีย้ วหรือรูปลิ่ม
ผูเสนอทฤษฎีขึ้นมาคือ โฮเมอร ฮอยท (Hoyt, 1939) อธิบายวา เขตที่อยูอาศัยจะจัดรูปแบบ
ในลักษณะเปนเสี้ยวแบบรูปพัดแผออกไปจากจุดศูนยกลางของเมืองตามถนนสายสําคัญๆตรงกัน
ขามกับทฤษฎีของเบอรเจสส โดยฮอยทจะกลาวถึงเฉพาะเขตที่อยูอาศัยเทานัน้
ฮอยททําการรวบรวมขอมูลการใชที่ดินของเมืองตางๆในสหรัฐฯไมต่ํากวา 142 เมืองเปน
บล็อกๆไป และยังทําการสํารวจเมืองใหญเพิ่มเขามาอีก เชน นิวยอรก ดีทรอยต ฟลาเดลเฟย และชิ
คาโก เปนตน เขาเอาขอมูลตางๆกําหนดใสลงไปในแผนที่รางของแตละเมือง โดยเฉพาะคาเชาเฉลีย่
ซึ่งทําใหเขาสังเกตเห็นรูปแบบซึ่งเขาไดเสนอออกมาเปนทฤษฎีดังกลาว ฮอยทแสดงใหเห็นวา คา
เชาเปนตัวแทนของคุณลักษณะอื่นๆที่เกี่ยวกับที่อยูอาศัยทั้งหมด ดังนั้น จึงชีใ้ หเห็นถึงโครงสราง
ของเขตที่อยูอาศัยของแตละเมือง โดยชี้ใหเห็นวา เขตเชาตางๆกันนี้มิไดคงที่ตายตัวแนนอน แตอาจ
เปลี่ยนหรือยายที่ไดโดยขยายออกไปสูเขตรอบนอก
การขยายเขตออกไปสูบ ริเวณรอบนอกจึง
เกิดขึ้นในหมูผ ูที่ร่ํารวย จึงเกิดยานที่อยูอ าศัยของผูที่มีฐานะดีขึ้นตรงชานเมืองและอาจจะถูกขนาบ
ขางดวยเขตทีม่ ีคุณภาพรองลงมา
ในกรณีที่เมืองขยายตัว การเคลื่อนที่ของเขตที่มีราคาแพงจึงเปนแรงดึงดูดที่สําคัญ เพราะมี
อิทธิพลดึงใหเมืองเจริญไปในทิศทางนั้นดวย ฮอยทกลาววา เขตที่มีราคาแพงเริ่มขึ้นใกลยานการคา
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หรือสํานักงานตางๆเพราะเปนพวกที่มีรายไดสูงทํางาน นอกจากนี้ฮอยทไดระบุปจจัยตางๆซึ่งทําให
เขตที่อยูอาศัยชั้นดีเกิดขึ้นคือ
- เขตที่อยูอาศัยราคาแพงจะเกิดขึ้นและขยายตัวออกไปตามเสนทางคมนาคม หรือไปสูจ ุดที่มี
ศูนยกลางการคาและอาคารอื่นๆอยูกอนแลว
- เขตที่มีบานราคาแพงจะมีแนวโนมขยายไปสูบริเวณที่มีระดับสูง พนจากอุทกภัยและมักอยู
ใกลๆทะเลสาบ อาว ทาเรือ หรือริมน้ําที่ไมมีกิจการอุตสาหกรรม
- เขตที่อยูอาศัยราคาแพง จะขยายตัวออกไปสูบริเวณที่โลงนอกเมืองซึ่งไมใชเปนทางตัน
(dead end) และขยายไมออกในอนาคต
- เขตที่อยูอาศัยราคาแพงมักจะมีแนวโนมอยูใกลบานของผูนําในถิ่นละแวกนั้น
- การเคลื่อนที่ของสํานักงาน ธนาคาร และรานคาจะดึงเอาเขตที่อยูอาศัยราคาแพงออกไปใน
ทิศทางเดียวกัน
- เขตที่อยูอาศัยราคาแพงจะเกิดขึ้นตามเสนทางคมนาคมที่สะดวกที่สุด
- เขตที่อยูอาศัยราคาแพงจะปรากฏอยูในทีห่ นึ่งๆเปนเวลานานทีเดียว
- แฟลตใหเชาราคาแพงดูเหมือนจะสรางอยูใ นเขตยานการคาเกา
- ผูจัดสรรที่ดินอาจมีสวนในการหันเหทิศทางของเขตที่อยูอาศัยราคาแพงได
- เขตที่อยูอาศัยราคาแพงจะไมเจริญแบบกาวกระโดด แตจะขยายตัวไปในทิศทางทีแ่ นนอน
เปนเสี้ยวๆหรือมากกวาหนึ่งเสี้ยวก็ได (ภาพ 2.1-ข)
ทฤษฎีนี้มีการพัฒนาเพื่อแกปญหาดานการเดินทางของทฤษฎีการขยายตัวของเมืองแบบรูป
ดาว (Axial Development Theory) ซึ่งเสนอโดย Babcock โดยกลาววา เมืองมีทิศทางหรือรูปแบบ
การขยายตั ว ออกไปตามถนนสายหลั ก หรื อ เส น ทางสายสํ า คั ญ หรื อ เส น ทางคมนาคมเป น ตั ว
กําหนดการขยายตัวของเมือง โดยกระจายออกไปเปนรูปดาว และดาวจะมีกี่แฉกขึ้นอยูกับจํานวน
ถนนสายสําคัญ
3) ทฤษฎีหลายศูนยกลาง
ผูที่เสนอแนวคิดดังกลาวขึ้นมาคือ โชนซี แฮรริส และเอ็ดเวิรด อัลลมาน ศาสตราจารยทาง
ภูมิศาสตรแหงมหาวิทยาลัยชิคาโก ในขณะนั้น (1945) โดยการรวมเอาขอคิดของเบอรเจสสและ
ของฮอยทเขาดวยกัน แลวผสมผสานออกมาเปนแนวคิดใหมที่เรียกวา แบบมีศูนยกลางหลายแหง
ขึ้นมา เขาเสนอแนะวา บอยทีเดียวที่การใชที่ดินในเมืองหนึ่งๆแสดงออกซึ่งจุดศูนยกลางแยกๆกัน
หลายแหงแทนที่จะเปนแหงเดียวดังที่เบอรเจสสเสนอแนะ คําวานิวเคลียสที่เขาทั้งสองใชหมายถึง
ปจจัยตางๆที่มีอํานาจดึงดูดทําใหเกิดยานที่อยูอาศัย ยานธุรกิจ ยานอุตสาหกรรม และอื่นๆขึ้นมา
ภายในเมืองหนึ่งๆ จุดนิวเคลียสเหลานี้คือตนกําเนิดเดิมของเมืองทีเดียวและยืนยงอยูตลอดเวลา
แมวาเมืองนั้นขยายตัวออก ตัวอยางเชน ของลอนดอน บางเมืองเกิดนิวเคลียสใหมในขณะที่เมือง
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ขยายตัวออก ทําใหเกิดยานพิเศษใหมๆขึ้นมา เชน ชิคาโก เกิดแหลงอุตสาหกรรมใหมขึ้นมา เปนตน
(ภาพ 2.1-ค)
การที่เกิดศูนยกลางตางๆขึ้นมาเปนเขตเฉพาะนั้น ก็เพราะอิทธิพลรวมของปจจัยตางๆดังนี้
- กิจกรรมบางอยางตองการอุปกรณและความสะดวกสบายเปนพิเศษ เชน ยานการคายอย
ต องการบริเ วณทําเลที่ ตั้ งซึ่ง เข าถึง ไดส ะดวกที่ สุด สว นทา เรื อตองการชายฝงที่เ หมาะสม ย า น
อุตสาหกรรมตองการทําเลที่เหมาะสมในเรื่องขนาดของที่ดิน อยูใกลน้ําและเสนทางคมนาคม เปน
ตน
- กิจกรรมบางอยางที่เหมือนกันมักจะตั้งอยูใ กลกัน โดยยึดเอาความไดเปรียบรวมกัน เขต
รานคายอยอยูร วมกันเพราะไดเปรียบจากลูกคารวมกัน ยานการเงินและการธนาคารก็อยูรวมกันใน
เขตเดียวกัน เพราะความสะดวกในการติดตอระหวางกัน
- กิจกรรมที่ตางกันจะเปนศัตรูซึ่งกันและกัน เชน เขตที่อยูอาศัยชั้นดีก็ไมคูควรกับแหลง
อุตสาหกรรม เขตยานการคาซึ่งเต็มไปดวยคนเดินเทา รถยนต และรถรางก็เปนศัตรูกับเขตการใช
ที่ดินในดานรถไฟ เปนตน
- กิจกรรมบางอยางที่ไมสามารถที่จะจัดซื้อหาทําเลที่ดินทีต่ องการได จึงตองเลือกทําเลที่
รองๆลงไป เชน เขตขายสงตองการบริเวณกวาง เพราะตองใชขึ้นของลงของและพัสดุ แตบางครั้ง
หาสถานที่ดังกลาวไมได หรือยานที่อยูอ าศัยแบบหนาแนนไมสามารถหาทําเลที่มีทิวทัศนไดสวยๆ
เปนตน
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับพื้นที่ชานเมือง (Suburb หรือ Rural – Urban Fringe)
สุวัฒนา ธาดานิติ และสุดา ภิรมยแกว (อางถึงใน วรัญญา แตรวิจิตร, 2538 : 17) กลาววา
พนที่เกษตรกรรมที่กระจายตัวโอบลอมบริเวณพื้นที่เมือง และแสดงถึงขอบเขตการสิ้นสุดของเมือง
พรอมกับการเริ่มตนของเขตชนบท พื้นที่เกษตรกรรมชานเมืองจึงจัดวาเปนรอยตอระหวางเมืองและ
ชนบท ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่เกษตรมิไดเปนไปในรูปแบบของชนบทอยางแทจริง แตจะมี
ลักษณะการใชที่ดินแบบเมืองปะปนอยูดวย
Pyror (1972 : 61-62) ไดใหความหมายของชานเมืองวา เปนเขตที่มีการปรับเปลี่ยนในดาน
การใช ที่ดิน ลัก ษณะทางสังคมและประชากร ตั้งอยูร ะหวางพื้น ที่ช านเมืองของเมือ งหลักและ
โดยรอบของพื้นที่ชนบท มีลักษณะของการอยูอาศัย การถือครอง การใชที่ดินเพื่อกิจกรรมนอกภาค
เกษตรกรรม และเกิดการปรับตัวทางสังคมของเมืองและชนบท เชน การกระจายตัวของการบริการ
สาธารณู ป โภคแบบเมื อ ง มี ก ารแบ ง เขตการใช ที่ ดิ น หรื อ ระเบี ย บการวางแผนที่ ไ ม ป ระสาน
สอดคลองกัน
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ภาพที่ 2.1 ทฤษฎีการใชที่ดิน

นอกจากนี้พื้นที่เขตชานเมืองยังมีพื้นที่ใหเลือกมากกวาในเขตเมือง และยังมีความเหมาะสม
ทางสภาวะแวดลอมทางธรรมชาติ ดังนั้น เขตชานเมืองจึงมีความหมายเนนถึงลักษณะทางกายภาพ
ของพื้นที่ ซึ่งมีลักษณะโดยทั่วไปเปนกึ่งเมืองกึ่งชนบท โดยเฉพาะเขตชานเมืองในเอเชียที่มีการ
แขงขันดานการใชที่ดินเพื่อกิจกรรมแบบเมืองและชนบทอยางเขมขน ทําใหเกิดความแตกตาง
ทางดานเศรษฐกิจและสังคมของประชากรในพื้นที่
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการใชทดี่ ิน
2.3.1 การใชที่ดินภายในเมือง
การใชที่ดินภายในเมืองมีความเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา และโดยทั่วไปที่ดินภายในใจ
กลางเมืองจะถูกนํามาใชหมดแทบไมมีที่วาง สวนบริเวณที่อยูหางออกไปจากจุดศูนยกลาง อัตรา
การใชพื้นที่จะคอยๆลดนอยลง ซึ่งการใชที่ดินภายในเมืองโดยทั่วไปเปนไปตามสภาพปกติ ไมวา
เมืองเหลานั้นจะใหญเล็กเพียงใด โดยปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชที่ดินในเมืองอาจแตกตางกันไป
(ฉัตรชัย พงศประยูร, 2527 : 84 – 85) ดังนี้
- การหวังกําไร เจาของที่ดินหรือนายทุนอาจเก็งกําไรราคาที่ดินไวสูงสุด ราคาที่ดินจึงเปน
เครื่องชี้บอกวาที่ดินแปลงใดจะใชไปในลักษณะใด โดยที่ผูเสนอราคาสูงสุดอาจจะไดใชประโยชน
ที่ดินแปลงนัน้
- เหตุผลทางการเมืองตางๆ เชน ภาษีทดี่ ิน ภาษีมรดก
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- ลักษณะทางกายภาพของทีด่ นิ แตละแปลง ในดานทําเลที่ตั้ง ลักษณะทีด่ ินและการระบายน้ํา
- ปจจัยทางดานเวลาเมื่อเจาของไดพัฒนาลงทุนปรับปรุงที่ดินไปแลว
- ลักษณะการเขาถึง ขึ้นอยูกับการคมนาคมและการใชประโยชนที่ดินแตละแปลง
- ขนาดของแปลงที่ดินมีอิทธิพลโดยตรงตอการใชแตละประเภท
- ฐานะของเจาของที่ดิน
- ระดับความหรูหราของสังคมและการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยทัว่ ไป
- การควบคุมการใชที่ดินโดยแบงเขตการชใชดนิ ออกเปนประเภทตางๆตามความเหมาะสม
ของเมือง
- รสนิยม ความชอบ คานิยม และสัญชาตญาณของเจาของที่ดินโดยทัว่ ไป
อาจกลาวสรุปไดวา ปจจัยทางดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ตลอดจนพฤติกรรมของ
เจาของที่ดินเองจะมีผลตอรูปแบบของการใชที่ดินภายในเมือง
2.3.2 การใชที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม
พื้นที่เกษตรกรรมของเมืองมีลักษณะที่พิเศษตางไปจากพื้นที่เกษตรกรรมชนบท เนื่องจากมี
โอกาสไดรับอิทธิพลจากการขยายตัวของกิจกรรมตางๆของเมืองในระดับสูงซึ่งสงผลใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงการใชที่ดินสูงไปดวย Brain Goodall (1978) ไดใหความเห็นวา พื้นที่เกษตรกรรมของ
เมืองโดยเฉพาะบริเวณชานเมืองมีลักษณะเปน Horticultural Specialties หมายความวา สามารถ
ปรับตัวตามความตองการของตลาดไดโดยตรง เชน การปลูกผลไม ดอกไม และผัก มีความสัมพันธ
ระหวางการทํางานในฟารมแบบ part time และการทําฟารมในเมืองซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อมีการปรับปรุง
บริหารฟารม และที่สําคัญ W. Lean and B. Goodall (1966 :152) ไดกลาววา รอบๆเมืองใหญนั้น
มักจะมีการทําเกษตรกรรมบริเวณเขตรอยตอระหวางเมืองกับชนบท ซึ่งอยูใกลกับตลาดภายในเมือง
แตพื้นที่เกษตรกรรมบริเวณนี้มีโอกาสเกิดการแขงขันกับการใชที่ดินเพื่อการอยูอาศัยได ดังนั้น การ
อนุรักษใหมีการทําเกษตรกรรมอยางหนาแนนจะสามารถชวยรักษาพื้นที่เกษตรกรรมชานเมืองไว
เชน การมีตลาดเพื่อการเกษตร การทําฟารมสุกร ฟารมโคนม การเพาะปลูก เปนตน
พื้น ที่เกษตรกรรมชานเมืองมีความสําคัญตอพื้ น ที่ชุมชนเมืองมาก เนื่องจากเปน แหล ง
อาหารที่อุดมสมบูรณของเมืองที่ สุด และสะดวกในการลดคาครองชีพภายในเมือง เนื่องจากมี
ผลผลิตเกษตรใกลผูบริโภค เปนที่พักผอนหยอนใจชานเมือง ซึ่งเปนการตอบสนองความตองการ
ของมนุษยในปจจุบัน นอกจากนี้ยังปองกันการขยายตัวของเมือง เปนการจํากัดพื้นที่ชุมชนเมืองให
อยูในขอบเขตที่จะใหบริการดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการไดเพียงพอ และเปนประโยชน
ทางดานผังเมืองคือ เปนการเก็บพื้นที่สํารองไวสําหรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต
2.3.3 บทบาทสําคัญของการเกษตรกรรม
ขวัญใจ แสงมณี (2529) ไดกลาวถึงบทบาทสําคัญของภาคการเกษตรไวดังนี้
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- เปนแหลงผลิตอาหารและวัตถุดิบของประเทศ และของโลก
- เปนสาขาพื้นฐานสําคัญที่มีการสะสมความรู เทคโนโลยี และประสบการณดั้งเดิมมานาน
ของคนไทย ตลอดจนเปนแหลงทํามาหาเลี้ยงชีพของประชากรสวนใหญของประเทศ
- เป น แหล ง รายได ใ นรู ป เงิ น ตราต า งประเทศที่ สํ า คั ญ มาตั้ ง แต อ ดี ต แต ป จ จุ บั น ได ล ด
ความสําคัญลง
- เป น แหล ง กํ า เนิ ด และถ า ยเทแรงงาน รวมทั้ ง เป น ตลาดรองรั บ ให แ ก ภ าคการผลิ ต อื่ น
โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมและบริการ
- เปนตัวกําหนดฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนที่สําคัญในภูมภิ าคและชนบท
2.3.4 ปจจัยที่มีผลตอการใชที่ดินเพื่อการเกษตร
จากการศึกษาและวิเคราะหของ สากล สถิตวิทยานันท (2532 : 66-67) พบวาปจจัยสําคัญที่
มีอิทธิตอรูปแบบการใชที่ดนิ เพื่อการเกษตรมีดังนี้
1) ปจจัยทางกายภาพ ที่สําคัญไดแก ดิน ดินแตละชนิดมีความเหมาะสมในการใชทดี่ ินไม
คงที่ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการจัดการที่ดินและขอจํากัด เนื่องจากลักษณะดิน ความอุดมสมบูรณของดิน
และสภาพพืน้ ที่ สภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะฝนและการกระจายของฝน ปจจัยทางดานสภาพพื้นที่
ตางๆกันเหมาะสําหรับการใชที่ดินเพื่อการปลูกพืชแตกตางกันไป เชน พืชที่ลุมเหมาะสําหรับการ
ปลูกขาวมากกวาการปลูกมันสําปะหลัง เพราะถาหากปลูกมันสําปะหลังก็จะเนา ไดรบั ความเสียหาย
ไมสามารถใหผลผลิตที่ดีได
2) ปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม การเพิ่มจํานวนประชากรทําใหความตองการใชที่ดิน
เพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้การเพิ่มของประชากรยังทําใหพนื้ ที่เกษตรถูกนําไปใชในการ
ขยายตัวของเมือง อุตสาหกรรม และอื่นๆเพิ่มขึ้นดวย
3) ปจจัยการทําฟารม การทําฟารมเปนลักษณะของการเกษตรน้ําฝน (rain fed agriculture)
และยังมีลักษณะแบบการขยายเนื้อที่เพาะปลูกมากกวาการเกษตรแบบเขมขน (intensive farming)
อีกดวย จากเหตุผลทั้งสองประการนี้ ทําใหการใชที่ดินเพื่อการเพาะปลูกไมแนนอน และผลผลิตที่
ไดไมแนนอนดวย
4) ปจจัยดานตลาดและราคาสินคาเกษตร ในอดีตที่ผานมาการใชที่ดินถูกปลอยใหเปนไป
อยางไมมีแบบแผน ที่ดนิ ถูกใชไปตามความตองการของประชากร ซึ่งมีแรงจูงใจในการใชที่ดินปลูก
พืช โดยมีราคาของผลผลิตและตลาดเปนเครื่องกําหนด นอกจากนี้ ราคาของปจจัยการผลิต ก็เปน
ปจจัยหนึ่งที่สง ผลตอการทําเกษตรกรรมเชน ถาตนทุนการผลิตเพิ่มขึ้น หรือราคาผลผลิตลดลง
จนถึงระดับทีไ่ มคุมทุนที่ผูผลิตจะใชปจจัยการผลิตเทาเดิมในที่ดนิ แปลงเดิม
จะทําใหเกษตรกร
ตัดสินใจลดหรือเลิกการผลิตกิจกรรมเกษตรนั้นๆไปเลย
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2.3.5 ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน
ปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาแบบกระจัดกระจายในพืน้ ทีช่ านเมืองดวยการขยายตัวของพื้นที่
เมือง และการพัฒนาพื้นที่ชนบทโดยรอบใหเปนพื้นที่เมือง พิจารณาเปน 2 ลักษณะของแรงกระทํา
ที่มีผลตอพื้นที่ชานเมือง หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นที่เกษตรกรรมที่เปนพืน้ ที่สีเขียวในอดีต ซึ่งปจจัยทัง้
2 ลักษณะ (Suwattana Thadaniti , 1996 : 111.1 – 111.7) ไดแก
2.3.5.1 ปจจัยแรงบุก (Invasion Force) เปนปจจัยที่ผลักดันการพัฒนาในพื้นที่ชาน
เมืองใหเปนพื้นที่เมือง ดังนี้
1) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) ทั้งทางดานสาธารณูปโภค ไดแก ถนน
เมื่อพื้นที่นั้นๆมีการสรางถนนจะเกิดการพัฒนาในตลอดแนวถนน
และถนนเปนปจจัยชีน้ ําการ
พัฒนาที่เกิดขึน้ อยางรวดเร็ว หากพื้นทีน่ ั้นพรอมไปดวยความสะดวกทางดานไฟฟา น้ําประปา
บริเวณดังกลาวจัดเปนความเจริญของพื้นที่เมือง นอกจากนี้บริการทางดานสาธารณูปการเปนปจจัย
เสริมใหเกิดการพัฒนา
2) นักพัฒนา (Developers) เปนผูลงทุนที่จะกวานซื้อที่ดิน ที่มีโครงการสรางถนนผาน
พื้นที่นั้นๆ อีกทั้งยังเก็บพื้นที่เพื่อเก็งกําไร ลักษณะของนักพัฒนาอยูในธุรกิจภาคเอกชน ไดแก ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย จัดสรรที่ดิน ฯลฯ
3) มาตรการควบคุมพื้นที่ของรัฐบาล มาตรการบางมาตรการมีลกั ษณะไมชัดเจน เปด
โอกาสใหกับนักพัฒนาที่ฉวยโอกาส ใชชองวางทางกฎหมายพัฒนาพื้นที่ ใหที่ตามลักษณะที่
นักพัฒนาตองการโดยปราศจากการควบคุมดูแลจากภาครัฐที่จะตองดําเนินไปอยางถูกตองและ
เหมาะสม
ทั้งนี้แรงบุกมีผลอยางมากเมือ่ จํานวนประชากรและความหนาแนนของประชากรในเขต
พื้นที่เมืองเพิ่มขึ้น จากขอจํากัดของพื้นทีใ่ นเขตเมืองที่มจี ํานวนจํากัดและมีราคาที่ดินสูงมาก ดังนัน้
จึงเกิดความตองการพื้นที่ ในการอยูอาศัยบริเวณชนบทชานเมืองที่มรี าคาต่ํากวาและมีพื้นที่อกี เปน
จํานวนมากพอที่จะพัฒนาได พื้นที่เกษตรกรรมชานเมืองจึงลดจํานวนลงอยางรวดเร็ว
2.3.5.2 ปจจัยแรงตาน (Resistant Force) เปนปจจัยในดานการพัฒนาที่ไมเปน
ระเบียบ เพือ่ ไมใหพนื้ ที่เกษตรกรรมลดลงอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะพื้นที่ทพี่ ฒ
ั นาในลักษณะที่
กระจัดกระจาย สิ้นเปลืองงบประมาณในการจัดหาสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหแกพื้นที่ แรง
ตานจึงเปนปจจัยที่จะควบคุมการพัฒนาใหเปนไปอยางเปนลําดับ ขั้นตอน ทั้งนี้แรงตานตองอาศัย
1) เจาหนาที่จากรัฐบาล เปนเจาหนาที่ที่มีบทบาทเกี่ยวของกับการควบคุมดูแลพื้นที่ตาม
พระราชบัญญัติการผังเมือง และจะตองรักษาระเบียบแบบแผนนโยบายตลอดจนมาตรการอยาง
เครงครัด เพื่อจัดระบบการใชที่ดินใหมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมใหเปนไปตามผังเมืองรวม
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2) นักวางแผน (Planners) เปนผูศึกษาขอมูลดานผังเมืองอยางละเอียด รวมทั้งศึกษา
งานวิจัยโครงการพัฒนาตางๆ เพื่อนํามาประกอบการวางแผนเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดทางดานผัง
เมือง รวมทั้งการเสนอแนะวิธีและมาตรการเพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติ
3) ประชาชนและเกษตรกรผูเปนเจาของพื้นที่ จะเปนผูตอตานการพัฒนาที่กอใหเกิด
ผลเสียตอสวนรวมและทองถิ่น
ปจจัยแรงตานที่นํามาใชตองอาศัยเครื่องมือคือ
กฎหมายพระราชบัญญัติตางๆที่จะ
ควบคุมดูแลใหเปนไปตามผังเมือง และจากการพัฒนาของการกลายเปนเมือง กอใหเกิดการพัฒนา
ในลักษณะทีก่ ระจัดกระจายของพื้นที่เมือง
Suwattana Thadaniti (1983 : 8) ไดใหความเห็นวา ปจจัยที่ทําใหเขตชานเมืองมีการ
เปลี่ยนแปลงจากสภาวะเดิมที่สําคัญมีอยู 5 ประการ ดังนี้
- การปรับปรุงการคมนาคมโดยเฉพาะทางดานกายภาพเชื่อมตอระหวางเขตชั้นในกับชาน
เมือง และจังหวัดรอบๆ
- การเพิ่มของประชากรกรุงเทพมหานคร
- การลงทุนดานที่อยูอาศัย
- การจํากัดการขยายตัวของอุตสาหกรรมภายในเขตเมือง ทําใหมีการขยายตัวออกไปสูชาน
เมือง
- การขยายหรือการยายสถานที่ราชการออกสูบริเวณเขตชานเมือง
กลาวโดยสรุป พื้นที่ชานเมืองก็คือ บริเวณที่อยูรอบนอกของเมืองที่มีปจจัยทีก่ อใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงการใชที่ดินในพื้นที่ชานเมืองดังนี้
- การคมนาคมที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาของภาครัฐ โดยเฉพาะถนนทําใหการเขาถึงพืน้ ที่ชาน
เมืองมีความสะดวกคลองตัว การเดินทางเขาและออกจากพื้นที่จึงเปนไปอยางรวดเร็ว
- การพัฒนาที่อยูอาศัย ซึ่งเกิดจากการพัฒนาทั้งภาครัฐและเอกชน
- การเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากร
- ราคาที่ดินที่เพิม่ สูงขึ้นเนื่องจากยังคงมีพนื้ ที่วาง มีสิ่งกอสรางนอย ทําใหโอกาสพัฒนาเปน
เมืองมีงายกวาที่จะไปแทรกตัวอยูใ นสวนกลางของเมือง จึงดึงดูดใหนักพัฒนาทีด่ ินซื้อเก็บไวเพื่อ
การเก็งกําไร
การพัฒนาที่เกิดขึน้ จึงเปนการพัฒนาในลักษณะที่เนนผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจ
มากกวาผลประโยชนจากใชที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม
- การปรับปรุงและขยายโครงขายของระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพื่อตอบสนอง
ความตองการของประชาชน จึงทําใหมีความสะดวกในการเขาถึงบริการตางๆที่เหมาะสมตอการตั้ง
ถิ่นฐานในรูปแบบตางๆ
- เปนพื้นที่ทยี่ ังไมมีขอกฎหมายหรือขอกําหนดใดสามารถนํามาใชควบคุมไดชัดเจน
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2.3.6 ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน
จากการศึกษาของ Balk (1954 : 25) พบวาปญหาที่เกิดขึ้นในเขตตอเมือง (Fringe Area)
สวนใหญไดแก
1) การพัฒนาที่อยูอาศัยและกิจกรรมทางดานการคามีการกระจายตัวโดยปราศจากการ
ควบคุ ม ทํ าให เกิด ปญหาในการอํ านวยความสะดวก การบริหารการจัดการพื้น ที่มีปญหา หรื อ
กฎหมายที่ควบคุมไมทันสมัย เหมาะที่จะใชกับพื้นที่ชนบทมากกวาพื้นที่เมือง
2) การใชที่ดินมีความหลากหลายและมีความแตกตางกันมาก ในขณะที่การบริการตางๆ
ของรัฐยังไมเพียงพอ การควบคุมจัดการเปนไปดวยความยากลําบาก รวมทั้งมีบางพื้นที่ที่เปนปญหา
หรืออาจกอใหเกิดอันตราย เชน โรงงานฆาสัตว โรงงานที่กอใหเกิดมลพิษ ซึ่งยายมาจากพื้นที่เมือง
เพื่อหลีกเลี่ยงขอกําหนดตางๆ ในการประกอบการในเขตพื้นที่เมือง และใชประโยชนจากชองโหว
ทางกฎหมายของพื้นที่ชนบท
3) พื้ น ที่ เ กษตรลดลงอย า งรวดเร็ ว ทั้ ง จากการบุ ก รุ ก พื้ น ที่ เ พื่ อ แสวงหาพื้ น ที่ สํ า หรั บ
พักผอนหยอนใจ และการแสวงหาผลประโยชนในดานอื่นๆ ซึ่งปจจัยที่สอดแทรกอยูภายในปญหา
เหลานี้คือ จากจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นมากและเมืองที่ขยายตัวอยางรวดเร็ว
4) บริการสาธารณะตางๆมีราคาแพง เนื่องจากการตั้งถิ่นฐานแบบกระจัดกระจายทําให
ตนทุนในการผลิตสูง
5) กลุมคนที่อยูอาศัยในพื้นที่นี้มีความแตกตางกันทางดานสังคมและการดําเนินชีวิต โดย
มีทั้งชุมชนใหมและชุมชนเดิม อาจทําใหเกิดความขัดแยงกันหรือเกิดปญหาในการนํานโยบายการ
พัฒนามาปฏิบัติ เชน ชุมชนเดิมอาจไมยอมรับการพัฒนาใหมๆของรัฐ ในขณะที่ชุมชนใหมตองการ
เปนตน
ตัวอยางการศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินในพื้นที่ชานเมือง
เชน กรุงเทพมหานคร (Suwattana Thadaniti, 1996 : 13-14) สามารถแบงออกเปน 2 ดานคือ
ผลกระทบดานบวกและดานลบ ดังนี้
ผลกระทบทางดานบวก ไดแก มีการเพิม่ ขึ้นของพื้นทีเ่ มือง พื้นที่อยูอาศัย บานเรือน
นอกจากนี้เกษตรกรเจาของที่ดินที่ขายทีด่ นิ จะมีฐานะดีขึ้น เกิดพื้นทีว่ า งทําใหมีการเพิ่มขึ้นของพื้นที่
เปดโลงเพื่อนันทนาการมากขึ้น
ผลกระทบทางดานลบ ไดแก การสูญเสียพื้นที่เกษตรที่มีความอุดมสมบูรณ การจัดสรร
ที่ ดิ น นอกระบบที่ ข าดสาธารณู ป โภค สาธารณู ป การให แ ก พื้ น ที่ จั ด สรรนั้ น และยั ง พบป ญ หา
สิ่งแวดลอมถูกทําลาย เกิดความไมเทาเทียมกันในสังคม และเกิดปญหาพื้นที่ถูกละทิ้งไมไดใช
ประโยชนจํานวนมาก และยังมีปญหาตางๆที่ยังไมไดกลาวถึงอีกจํานวนมากที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา
ลักษณะกระจัดกระจายเชนนี้ และจากผลกระทบทางดานบวกเมื่อเกิดแรงกระทําทั้ง 2 ดานดังกลาว
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ไว ใ นหั ว ข อ ที่ ผ า นมาจะทํ า ให มี ก ารเพิ่ ม ขึ้ น ของพื้ น ที่ เ ป ด โล ง เพื่ อ นั น ทนาการมากขึ้ น แต ห าก
พิจารณาในดานลบ จะพบวามีพื้นที่วางเปลาถูกปลอยทิ้งไวมากขึ้นเชนกัน
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับพื้นที่สีเขียว
เปนแนวคิดในการปองกันการสูญเสียพื้นที่เกษตรกรรม
พื้นทีส่ ีเขียวมีความหมายที่
หลากหลาย โดยในพื้นที่ศกึ ษาจะใชความหมายเฉพาะคือ หมายถึง พืน้ ที่ซึ่งมีการกําหนดเขตการใช
ที่ดินโดยผานทางกฎหมาย เพื่ออนุรักษพื้นทีเ่ กษตรกรรมบนพื้นที่ดินที่มีความเหมาะสมอยางยิ่ง
สําหรับการเพาะปลูกเนื่องมาจากคุณภาพดินและสภาพดินฟาอากาศ ตลอดจนการควบคุมการปลูก
สรางอาคารและการใชประโยชนที่ดินประเภทอืน่ ๆซึ่งมีผลเสียตอการเกษตรหรือตอสิ่งจําเปน
พื้นฐานของเกษตรกรรม (สุวัฒนา ธาดานิติ และ สุดา ภิรมณแกว, 2526 : 223)
ประโยชนของพื้นที่สีเขียว (บริษัท โมดัลคอนซัลแทน จํากัด อางใน ทรงยศินทร ชนป
ทาธิป, 2544 : 27 – 28)
1) ดานคุณภาพสิง่ แวดลอม
- เปนพื้นที่สรางอากาศบริสุทธิ์ เปรียบเสมือนปอดของประชากร โดยตนไมจะดูดซับกาซ
คารบอนไดออกไซดที่เราหายใจออกมา และจากโรงงานอุตสาหกรรมและเครื่องจักรตางๆ แลวคาย
กาซออกซิเจนออกมา ชวยกรองหรือดูดซับฝุนละออง โดยเฉพาะตามถนนตางๆ ชวยลดภาวะของ
เสีย ตนไมชว ยปรับภูมิอากาศใหดียิ่งขึน้ เหมาะสมกับการดํารงชีพ ไมรอ นอบอาว หรือหนาว
จนเกินไป แนวถนนที่มีตนไมใหสีสันตางๆสวยงาม จะใหความรมเย็นแกผูเดินถนน ชวยลดความ
รอนและแสงสะทอนจากพืน้ ถนน
- แถบสีเขียว ทําหนาที่เปนพื้นที่รับน้ําหลากกอนระบายลงสูอาวไทย และกั้นน้ํามิใหทะลัก
เขาสูเขตเมืองอันเปนการปองกันน้ําทวม
2) ดานผังเมือง
- เปนแนวกัน้ มิใหเมืองมีการขยายตัวไปอยางไมมีขอบเขตจํากัด
- เปนพื้นที่สกัดการขยายเมืองออกสูชนบทหรือพื้นที่เกษตรกรรมอันอุดมสมบูรณ
- ปองกันมิใหเกิดชุมชนและอาคารเพิ่มขึ้น อันเปนอุปสรรคตอการระบายน้ํา
- ใชเปนพืน้ ที่เพือ่ การพักผอนหยอนใจไดตลอดฤดูกาล รวมทั้งปองกันการเพิ่มความแออัด
ดวย
สําหรับพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานคร ตามขอบัญญัติกรุงเทพหานคร 2525 ไดประกาศ
กํ า หนดให เ ขตมี น บุ รี ลาดกระบั ง และหนองจอก เป น พื้ น ที่ ริ้ ว สี เ ขี ย วฝ ง ตะวั น ออกของ
กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
1) เปนพื้นที่รองรับน้ําหลากกอนระบายน้ําลงสูอาวไทยใตบริเวณสถานพักฟนตากอากาศ
บางปู โดยคลองตําหรุและคลองบางปลา (จากคลองตาเจีย คลองลําปลาทิว คลองหนองงูเหา ฯลฯ)
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โดยรับน้ําจากคลองหกวา ตําบลลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี และอาศัยถนนรมเกลา (ถนนมีนบุรี –
ลาดกระบังเดิม) เปนทางกั้นน้ํามิใหหลากเขาสูเขตเมือง อันเปนการปองกันน้ําทวมกรุงเทพมหานคร
ฝงตะวันออก
2) เปนพื้นที่สกัดการขยายเมืองออกมาสูชนบทหรือพื้นที่เกษตรกรรมอันอุดมสมบูรณ
เสมือนอูขาวอูน้ําของคนกรุงเทพฯ และพื้นที่ขางเคียง
3) เป น พื้ น ที่เ พาะปลูก ที่ เหมาะสมกับลัก ษณะเกษตรกรรมในพื้น ที่ลุมในฤดูน้ําหลาก
สําหรับฤดูอื่นก็เพาะปลูกพืชอยางอื่นหรือทํานาได
4) เปนพื้นที่สีเขียวเพื่อสรางอากาศบริสุทธิ์ เปรียบเสมือนปอดใหแกประชาชนในและ
นอกบริ เ วณนั้ น เพราะจะมี อ าคารที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ การเกษตรกรรมและการสาธารณู ป โภค
สาธารณูปการเทานั้น
5) เปนพื้นที่ที่ใชเพื่อการพักผอนหยอนใจไดตลอดฤดูกาล รวมทั้งปองกันการเพิ่มความ
หนาแนนแออัดดวย (ชลิตภากร วีรพลิน, 2525 : 4)
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษและพัฒนา
การพัฒนา คือ การเปลี่ยนแปลงชีวบริเวณ (Biosphere) และการใชทรัพยากรมนุษย การเงิน
ทรัพยากรที่มชี ีวิตและไมมชี ีวิต เพื่อสนองความตองการของมนุษยและปรับปรุงคุณภาพชีวิตมนุษย
(เกษม สนิทวงศ, 2528 : 9)
การอนุรักษ คือ การสรางสรรค การรวบรวม การสงวน การรักษาไว การใชประโยชนที่
ยั่งยืน การทดแทน และการสงเสริมสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ (เกษม สนิทวงศ, 2528 : 9)
ดังนั้นการอนุรักษและการพัฒนาเมืองจึงมีจุดมุงหมายเพือ่ ประสานการใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพใหบรรลุถึงการครองชีพที่มีคุณภาพสูงสุด
เทาที่ควรจะเปนของประชาชน ในทางปฏิบัติแลวแนวความคิดทั้งสองมักมีความขัดแยงกัน เนื่อง
การพัฒนามุงเนนใหประชาชน มีความกินดีอยูด ีทางวัตถุ ขณะที่การอนุรักษหรือการสงวนไวซึ่ง
ทรัพยากรไดเนนที่จะใหชีวติ มนุษย มีคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี ความขัดแยงดังกลาวอาจหลีกเลี่ยงได
ถาทั้งสองฝายมีเขาใจถึงเหตุผลของแตละฝาย โดยเฉพาะอยางยิ่งในระหวางการกําหนดแผนเพื่อ
พัฒนาพื้นทีใ่ ดพื้นที่หนึ่ง และมีการเลือกเปดใหหลายทาง ผูพัฒนาจะตองมีความเขาใจพอควรถึง
คุณคาของคุณภาพสิ่งแวดลอม และความสําคัญของการอนุรักษเพื่อการรักษา(เกษม สนิทวงศ,
2528 : 9) และการพัฒนาที่ยั่งยืนจะเปนผลสําเร็จไดตอเมื่อไดรวมเอาการอนุรักษทงั้ หมดไวในการ
พัฒนา
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2.5.1 การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ , 2547) คือ การพัฒนาที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของทางสายกลางและความไมประมาท ซึ่ง
มีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย
ซึ่งจะชวยลดความเสี่ยงจากความผันแปรของ
ธรรมชาติหรือการเปลี่ยนแปลงจากปจจัยตางๆ โดยคํานึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การ
สรางภูมิคุมกันในตัวที่ดี มีการเตรียมพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงตางๆที่จะเกิดขึ้นโดย
คํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตางๆ มีความชวยเหลือซึ่งกันและกัน และเกิดความสามัคคี
ตลอดจนใชความรูรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระทํา
การปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
จะนําไปสูความสามารถในการพึ่งตนเองใน
ระดับตางๆอยางเปนขั้นตอนตั้งแต ความพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัว โดยเฉพาะ
เกษตรกร (เปนเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐาน) ´ ความพอเพียงในระดับชุมชนและระดับองคกร
(เปนเศรษฐกิจพอเพียงแบบกาวหนา) ´ความพอเพียงในระดับประเทศ
2.5.2 แนวคิดในการรักษาพืน้ ที่เกษตรกรรม
2.5.2.1 แนวคิดเกีย่ วกับอุทยานนคร (Garden City)
การรักษาพื้นที่เกษตรกรรมของเมืองของ Ebenezer Howard (สุมาลี วัฒนศิริพร , 2535 :
58-71) ไดสรางความคิดเบื้องตนดวยการรวมเอาคุณสมบัติที่ดีของทั้งเมืองและชนบทเขาดวยกัน
โดยการสรางแผนภูมแิ มเหล็กทั้ง 3 แทงขึ้นมา (ภาพที่ 2.2) อันจะนําไปสูความกลมกลืนและความ
สมดุลของสภาพแวดลอมเมือง
Howard เสนอใหมีการสรางเมืองในฝน (Ideal City) ขึ้นตามทฤษฎีกรีกที่มีแนวความคิด
หลักสองประการคือ การจํากัดขนาดของเมืองและการสงวนพื้นที่เกษตรกรรม โดยที่เมืองในฝนนี้
รูจักกันดีในชือ่ ของ “อุทยานนคร” (Garden City) ซึ่งหมายถึงเมืองที่มีการรวมกลุมชุมชนที่กระชับ
มีขอบเขตเมืองที่ชัดเจน (ภาพที่ 2.3) ประกอบดวยพื้นทีเ่ มืองขนาด 1,000 เอเคอร ตั้งอยูศูนยกลาง มี
ประชากรไมเกิน 32,000 คนอาศัยอยู และแถบสีเขียว (Green Belt) พืน้ ที่เกษตรกรรมมีขนาด 5,000
เอเคอร ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการจํากัดการขยายตัวทางกายภาพของเมืองจากดานในหรือการรุกล้ํา
ของการพัฒนาเมืองที่ปราศจากการควบคุม วิธีการดําเนินการที่ใชคือ มอบหมายใหเทศบาลเมืองถือ
กรรมสิทธิ์ในที่ดินอยางถาวร และเปนผูค วบคุมการใชที่ดินทั้งหมด รวมทั้งสํารองพื้นที่สําหรับ
รองรับการเจริญเติบโตของเมือง เอกชนผูต องการใชประโยชนจึงอยูในฐานะผูเชาซื้อ
อุทยานนครมีลักษณะเปนเมืองใหม (New Town) ที่ไดรับการยอมรับและถูกนําไปใชอยาง
แพรหลาย ตัวอยางเชน Maryland ในสหรัฐอเมริกา ที่สรางขึ้นเปนเมืองใหมในลักษณะเดียวกับ
เมืองตนแบบ แตในระยะตอมา เมืองอื่นๆก็สรางอุทยานนครดวยลักษณะที่แตกตางกันไป ดังนั้นจึง
ไม จํ า เป น ที่ อุ ท ยานนครจะต อ งเป น วงกลมเพราะลั ก ษณะทางภู มิ ศ าสตร การเจริ ญ เติ บ โตของ
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ประชากรและอุตสาหกรรมในภูมิภาค จะเปนตัวแปรสําคัญที่ทําใหอุทยานนครมีรูปรางเหมาะสม
กับสภาพพื้นที่
ในกรณี ข องกรุ ง เทพมหานคร การกํ า หนดพื้ น ที่ สี เ ขี ย วก็ เ ป น มาตรการการรั ก ษาพื้ น ที่
เกษตรกรรมอยางหนึ่ง ที่มีวัตถุประสงคในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเมือง โดยผังเมืองรวม
กรุ ง เทพมหานคร พ.ศ. 2549 ได กํ า หนดให เ ขตรอบนอกจํ า นวน 11 เขตเป น พื้ น ที่ เ พื่ อ การ
เกษตรกรรม กลาวคือ เขตมีนบุรี คลองสามวา ตลิ่งชัน และบางแค ถูกกําหนดใหเปนที่ดินประเภท
อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (แสดงดวยสีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) เขตทวีวัฒนา หนอง
แขม (บางสวน) บางบอน บางขุนเทียน ทุงครุ หนองจอก และลาดกระบัง เปนที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (แสดงดวยเสนสีเขียว) โดยที่ดินทั้ง 2 ประเภทนี้ อนุญาตใหใชประโยชนไดเฉพาะ
เพื่อการเกษตรหรือเกี่ยวของกับการเกษตร สถาบันราชการ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการเปน
สวนใหญ การใชประโยชนเพื่อกิจการอื่นจะถูกควบคุมเปนจํานวนรอยละของที่ดินแตละบริเวณ
ดวยอัตราที่แตกตางกันไปและสําหรับที่ดินประเภทอนุรักษ
จุดประสงคของการกําหนดการใชประโยชนที่ดินยังมีเพิ่มเติมอีกคือ เพื่อปองกันน้ําทวม
และรักษาสภาพแวดลอม อยางไรก็ดี การรักษาพื้นทีเ่ กษตรกรรมใหเปนไปตามกรอบของการ
วางแผน จําเปนตองอาศัยขอกําหนดการสรางอุทยานนครที่ยืดหยุนได สอดคลองกับสถานการณ
ของทองถิ่นและธรรมชาติของทองถิ่นนั้น อีกทั้งตองคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน ซึ่งจะมี
ผลตอการปรับมาตรการกําหนดอุทยานนครในลําดับตอไป

ภาพที่ 2.2 แมเหล็กทั้งสาม

ภาพที่ 2.3 อุทยานนครและแถบพื้นที่

2.5.2.2 แนวทางในการรักษาพื้นที่เกษตรกรรมของเมืองที่ผานมา
1) การสรางแรงตานใหแกพนื้ ที่เกษตรกรรม (ถิ่น หงษทอง, 2544 : 24-26)
ภาสมา สุ ทธิพ งศ เสนอให มีก ารสนับสนุน และแนะนํา ใหเกษตรกรผูเ ป นเจาของที่ ดิน
เปลี่ยนแปลงการเพาะปลูก ใหมีรายไดสูงขึ้น หรือปรับปรุงการเพาะปลูกใหมีประสิทธิภาพสูง
กวาเดิม เพื่อเปนชองทางเพิ่มรายได ในขณะเดียวกันก็เสนอใหใชมาตรการลดภาษีบํารุงทองที่ใหแก
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เจาของที่ดินที่ใหเกษตรกรรายอื่นเชา พรอมกับสนับสนุนใหเกิดการเชาระยะยาว เนื่องจากเจาของ
ที่ดินมีแนวโนมที่จะยกเลิกสัญญาเชาได หากตองการนําที่ดินไปพัฒนาเปนพื้นที่เมือง กอปรกับ
ราคาที่ดินสูงขึ้นอันเนื่องมาจากการกวานซื้อนําไปจัดสรรเปนที่อยูอาศัยหรือการเก็งกําไรก็เปนอีก
สาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดความตองการขายที่ดินมากขึ้น เพราะสามารถใหผลตอบแทนสูงกวาการให
เชาทําการเกษตรมาก และวิธีที่ดีทีสุดในการแกปญหาระยะยาวคือ ประการแรก จะตองมีการใช
ที่ดิน เพื่อ การเกษตรกรรมอย า งหนาแน น ประการที่ส อง กลยุ ทธใ นการพั ฒ นาเมื องจะตอ งไม
สิ้นเปลืองที่ดินที่มีคุณคาของเกษตรกรรม และตองไมทําใหเกิดการเสียโอกาสของเมืองเกาและชาน
เมืองที่มีอยูเดิม ไมสิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ และไมเผาผลาญพลังงานและเวลาในการ
เดินทาง
รังสรรค นันทกาวงศ ก็ไดเสนอแนะแนวทางที่ใกลเคียงกัน คือ เสนอใหมีการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการเพาะปลูกเพื่อใหเกษตรกรไดรบั ผลตอบแทนที่สูงขึ้น กลาวคือ จากการศึกษา
ความสามารถในการตานทานการบุกรุกของพื้นที่เมืองในพื้นที่เกษตรกรรม 5 ประเภทคือ นาขาว
สวนผัก สวนผลไม สวนไมดอกไมประดับ และสวนกลวยไม ไดพบวา นาขาวมีแรงตานทานการ
บุกรุกที่ต่ําที่สุด ตางจากสวนกลวยไมที่มแี รงตานทานสูงที่สุด จึงไดเห็นควรใหเกษตรกรหันมา
เพาะปลูกไมดอกไมประดับอยางอื่นแทน เชน กุหลาบ เบญจมาศ เนื่องจากเปนที่ตองการของตลาด
ทั้งในและตางประเทศ ไมใชหันไปปลูกแตกลวยไมแตเพียงอยางเดียว เพราะจะยิ่งทําใหผลผลิตเกิน
ความตองการของตลาด นอกจากนี้ยังพบวา ความพึงพอใจของเจาของที่ดินผูใหเชาที่ ยินดีจะใหเชา
เพื่อทําการเกษตรตอไป ก็ถือเปนแรงตานทานชนิดหนึ่งซึง่ เรียกวา แรงตานทานเทียม เนื่องจากหาก
เพิ่มแรงจูงใจในการเก็บทีด่ ินไวดว ยการลดอัตราภาษีบํารุงทองที่สําหรับพื้นที่ที่ใหเชาเพื่อการเกษตร
หรือยกเวนภาษีในกรณีที่ใหเชาระยะยาวแลวก็อาจชวยยืดระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินได
แตทางที่ดี หากมีการสนับสนุนการลงทุนประเภทสวนเกษตรจัดสรร ก็จะชวยใหแนวทางอนุรักษ
พื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่เชามีโอกาสเปนไปไดสูงขึ้น
ดังนั้น การสงเสริมใหเกษตรกรในพื้นที่ยึดการทําเกษตรเปนอาชีพหลักเชนปจจุบัน จึงมี
ความสําคัญตอการรักษาแรงตานเปนอยางยิ่ง วรัญญา แตรวิจิตร จึงเสนอแนะเพิ่มเติมใหรัฐบาลเขา
มามีสวนชวยในการสงเสริมการปลูกพืชแบบผสมผสานเพื่อลดความเสี่ยงในกิจกรรมการเกษตร ซึ่ง
จะชวยเพิ่มปริมาณผลผลิตและรายไดแกเกษตรกรดวย รวมทั้งควรเขามาชวยเหลือดานการตลาดใน
เรื่องของการจัดหาแหลงรองรับผลผลิต การประกันราคา ที่สําคัญคือ ควรใหความรูความเขาใจแก
เกษตรกรในเรื่องของการพัฒนาการเกษตรดวยการสรางทัศนคติที่ดีตออาชีพและการรักษาที่ดิน
2) การสกัดกั้นแรงรุกของพื้นที่เมือง
การปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการโดยเฉพาะระบบถนน คือปจจัยสําคัญที่เอื้อตอ
การขยายตัวของเมืองมากที่สุด การสกัดกั้นแรงรุกดวยการจํากัดการพัฒนาระบบถนนหรือปรับปรุง
เท า ที่ จํ า เป น จึ ง เป น การจํ า กั ด การขยายตั ว ของเมื อ งในขั้ น แรก แต ใ นลํ า ดั บ ต อ มา การกํ า หนด
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มาตรฐานของการจัดสรรที่ดินทั้งในรูปของที่ดินจัดสรรและบานจัดสรรก็เปนสิ่งจําเปนเชนกัน
ตัวอยางเชน การกําหนดใหมีอัตราสวนของพื้นที่เปดโลงกับพื้นที่อาคารเพิ่มขึ้น การกําหนดขนาด
แปลงที่ดิน การกําหนดมาตรฐานการบําบัดน้ําเสีย ก็จะชวยลดผลกระทบที่มีตอพื้นที่เกษตรกรรมได
นอกจากนี้ยงั เปนการรักษาคุณภาพของที่อยูอาศัย ที่มีผลใหตนทุนของผูประกอบการสูงขึ้นอันเปน
ชองทางหนึ่งที่จะชวยชะลอการลงทุนในทางออมดวย
รัฐบาลจึงควรมีแนวทางการพัฒนาเมืองที่ชัดเจน โดยเฉพาะเมื่อมีโครงการพัฒนาพื้นที่ขนาด
ใหญ หรือโครงการขยายระบบคมนาคมขนสง ก็ควรทําควบคูไปกับการวางแผนและผังกายภาพใน
ระดับทองถิ่น
3) การกําหนดมาตรการเพื่อบังคับใช
มาตรการที่สามารถนํามาประกอบใชในการรักษาพื้นที่เกษตรกรรม มี ดังนี้
(1) มาตรการดานภาษี รัฐควรปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานหรือฐานภาษีให
สอดคลองกับสภาพการใชประโยชนที่ดิน โดยกําหนดอัตราภาษีในระดับสูงสําหรับการใชที่ดิน
แบบเมืองในบริเวณที่ตองการรักษาไวใหเปนเกษตรกรรม ตัวอยางเชน ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษี
จากการขายที่ดิน ภาษีสิทธิการกอสราง ภาษีการโอนกรรมสิทธิ์ ภาษีบํารุงทองที่ และคาธรรมเนียม
ขออนุญาตปลูกสรางอาคาร ในขณะเดียวก็ควรกําหนดอัตราภาษีในระดับต่ํา หรือลด – ยกเวนภาษี
บางประเภทเพื่ อ ลดต น ทุ น ให แ กเ กษตรกร เช น ยกเว น ภาษี โ รงเรื อนและที่ดิ น ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ
การเกษตร ลดภาษีการนําเขาเทคโนโลยีการเกษตรจากตางประเทศ และลดคาธรรมเนียมการ
สงออกสินคาเกษตร นอกจากนี้ยังควรปรับปรุงอัตราภาษีบํารุงทองที่ และภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
แกเจาของที่ดิน เพื่อเปนแรงจูงใจใหเชาที่ดินเพื่อทําการเกษตรตอไป
(2) มาตรการดานการคลัง รัฐควรจัดหาแหลงเงินทุนสําหรับการเกษตรใหเพียงพอ
แกความตองการ และปรับหลักสูตรการกูยืมใหมีความยืดหยุน เพื่อสนับสนุนใหเกษตรกรสามารถ
ลงทุนเปลี่ยนรูปแบบการเพาะปลูกได โดยอาจกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหสูงสําหรับการลงทุนที่ไม
สอดคลอง หรือมีโอกาสสงผลกระทบตอภาคเกษตรกรรม ในบริเวณที่ตองการรักษาสภาพการใช
ประโยชนไว
(3) มาตรการดานการตลาด รัฐควรมีมาตรการชวยเหลือเกษตรกรดานการตลาด
ทั้งทางตรงและทางออม เพื่อเสริมรายไดและชวยลดตนทุนใหแกเกษตรกร ในขณะเดียวกัน เชน
ควบคุมคุณภาพและราคาจําหนายผลผลิต เผยแพรขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนแกเกษตรกร เปน
ตน
(4) มาตรการดานการบริหาร รัฐและหนวยงานทองถิ่นอื่นๆควรมีบทบาทในการ
จัดสรรโครงสรางพื้นฐานใหสอดคลองกับการใชที่ดินแตละประเภท โดยเฉพาะบริเวณที่ตองการ
รักษาใหเปนพื้นที่เกษตรกรรมนั้น อาจตองสรางขอกําหนดไมใหเมืองสามารถขยายตัวเขามาได
เชน กําหนดระยะปลอดอาคารบริเวณริมถนน กําหนดอัตราสวนของพื้นที่อาคารตอที่ดิน (FAR)
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อัตราสวนของพื้นที่คลุมดิน (BCR) อัตราสวนพื้นที่เวนวาง (OSR) และระยะถอยรนของอาคาร (Set
Back Requirement) เปนตน นอกจากนี้ยังควรจัดสรรงบประมาณ และบุคลากรประจําเพื่อชวยเหลือ
เกษตรกรใหเพียงพอดวย
(5) มาตรการดานผังเมือง รัฐและหนวยงานทองถิ่นควรศึกษาความเหมาะสมของ
พื้นที่แตละบริเวณใหเรียบรอยกอนการวางผัง เพื่อใหสอดคลองกับการใชที่ดินแบบเมืองและการ
จัดการสาธารณูปโภค-สาธารณูปการพรอมกันนั้น ควรกําหนดเปาหมายการใชที่ดินเพื่อการอนุรักษ
พื้นที่เกษตรกรรมใหชัดเจน และปฏิบัติตามขอกําหนดของผังเมืองรวมอยางเครงครัด
(6) มาตรการทางเศรษฐศาสตรในการจัดการที่ดินที่นาสนใจ (กองวิชาการและ
แผนงาน สํานักผังเมือง, 2548) ในประเทศที่พัฒนาแลว มีการใชเครื่องมือเศรษฐศาสตรในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะที่ดินเพื่อการอนุรักษปาไมและทรัพยากรธรรมชาติอยาง
กวางขวาง ดังตัวอยางตอไปนี้
- โครงการ “Green Corridor” เปนโครงการหนึ่งที่รักษาพื้นที่ของเมืองตางๆในประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะทีม่ ีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว เพื่อรักษาพื้นที่สีเขียวเอาไว ซึ่งรวมถึง
พื้นที่ฟารม พืน้ ที่ธรรมชาติ พื้นที่ทิวทัศน หรือพื้นที่วาง (ที่ไมมีการลาดทับพื้นดินดวยวัสดุใด) การ
พัฒนาพื้นที่ทเี่ ปน green corridor ใชแรงจูงใจ ตัวอยางเชน
“Land Acquisition” คือ การไดมาซึ่งที่ดินที่เปนของชุมชนเอง เพื่อประโยชนในการ
อนุรักษบางประเภท เชน การอนุรักษแหลงน้ํา และสถานที่พักผอนหยอนใจ เปนตน การซื้อที่ดนิ
อาจอยูในรูปของการซื้อขาด หรือการเชาระยะยาวโดยมีขอตกลงที่ชัดเจน ทั้งนี้ หนวยงานหรือ
องคกรที่เกี่ยวของจําตองมีแหลงเงินทุนสนับสนุนในการดําเนินการที่แนนอนและมากพอ
- โครงการ “Green Investment Funds” ของประเทศเนเธอรแลนดเปนอีกตัวอยางหนึ่งของ
การใชมาตรการแรงจูงใจทางเศรษฐกิจในการจัดการทีด่ นิ โดยรัฐบาลจัดตั้ง “Green Investment
Funds” ขึ้นมาจากการรับฝากเงินเขากองทุนนี้จากเงินออมของประชาชนทั่วไป ผูฝากจะไดรับ
ผลประโยชนในรูปของเงินปนผลและเงินฝากนี้โดยไมตองเสียภาษี เงินกองทุนนีจ้ ะปลอยใหกับ
การลงทุนการผลิตทางการเกษตรที่ปลอดสารเคมีหรือที่เปนเกษตรอินทรียเทานั้น
โดยคิดอัตรา
ดอกเบี้ยต่ํากวาทองตลาด (ที่ทําใหเกษตรกรรูสึกวาคุมคา) โครงการนี้ชวยอนุรักษทรัพยากรที่ดนิ
และลดปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดจากสารเคมีเกษตรไดมาก
(สํานักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2548)
นอกจากนี้ การที่จะทําใหนโยบายการปองกันพื้นทีเ่ กษตรกรรมเปนที่ยอมรับของสาธารณะ
ชน และลดการสูญเสียที่ดินนั้น จะตองใชวิธีการที่สมดุล (Balance Apporach) (Corwin R. Mocine,
1956) กลาวคือ
(1) จะตองมีการใชสิ่งจูงใจทางดานการเงิน (Financial incentives) เพื่อที่จะทําใหแนใจวา
ที่ดินไมไดถูกอนุรักษไวอยางธรรมดาเทานั้น แตยังสามารถที่จะคงไวซึ่งคุณคาทางเศรษฐกิจ โดย
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การทําเกษตรกรรมตอไปดวย เชน การกําหนดภาษี เปนสิ่งจูงใจหรือสงเสริมใหเจาของที่ดินยังคง
ใชที่ดินทําการเกษตรตอไป
(2) การให อํ า นาจรั ฐ เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ เพื่ อ ให แ น ใ จว า เป น เป า หมายของชุ ม ชน
(Community Goal) ในการปองกันทรัพยากรการเกษตรนั้น ไดถูกนําไปปฏิบัติใหเปนผลสําเร็จ
(3) การกํ า หนดโครงการที่ เ ฉพาะเจาะจงแต ล ะพื้ น ที่ เ กษตรกรรม แต ล ะแห ง จะมี
ลักษณะเฉพาะของตัวเองที่แตกตางกันออกไป เพื่อที่จะลดการเปลี่ยนแปลงที่เปนไปตามยถากรรม
(Haphazard conversion) ของพื้นที่เกษตรกรรม
2.6 เทคนิคการวิเคราะหพื้นที่
2.6.1 Sieve Analysis
เปนเครื่องมือวิเคราะหเพื่อหาพื้นที่ที่มีขอจํากัดหรืออุปสรรคตอการพัฒนา โดยพิจารณา
จากตัวแปรตางๆเพื่อกรองใหเหลือแตพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาโดยวิธีซอนทับแผนที่
(Map Overlay) ขั้นตอนการวิเคราะหซีฟ (โครงการศึกษาตัวแบบมาตรฐานที่ใชในกาวิเคราะหเพือ่
วางผังเมืองรวม รายงานฉบับสุดทาย คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย : 3-97) มี
ดังนี้
1) จัดทํารายชื่อของตัวแปร (Factor) ซึ่งเปนขอจํากัดหรืออุปสรรคตอการพัฒนาพื้นที่
2) สํารวจขอมูลเพื่อหาขอบเขตของพื้นที่ที่มีขอจํากัดหรืออุปสรรคตอการพัฒนาสําหรับแตละ
ตัวแปร
3) นําผลที่ไดจากการสํารวจของตัวแปรแตละตัวมาพล็อตลงบนแผนที่พนื้ ฐาน (Base map)
4) นําแผนที่แสดงขอจํากัดหรือุปสรรคจากทุกตัวแปรมาซอนทับกันเพื่อใหไดภาพรวมของ
พื้นที่ที่มีขอจํากัดหรืออุปสรรคในการพัฒนา โดยพื้นที่ที่ไมมีขอจํากัดหรืออุปสรรคในการ
พัฒนาเลย ถือเปนพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการพัฒนา
ในการศึกษาผูท ําการวิจยั ไดประยุกตการใช sieve analysis โดยการนําปจจัยที่เปน
ประโยชนตอการพัฒนาพืน้ ที่เกษตรกรรมมาวิเคราะหแทนปจจัยที่เปนขอจํากัดหรืออุปสรรคตอการ
พัฒนา
2.6.2 SWOT Analysis
เปนเครื่องมือวิเคราะหศักยภาพขององคกรหรืออาจปรับใชในกรณีพนื้ ที่
ทั้งรวมการ
วิเคราะหโอกาสและอุปสรรคในการพัฒนา SWOT มาจากคําวา จุดแข็ง (Strength) จุดออน
(Weakness) โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคามหรืออุปสรรค (Threat) เปนการวิเคราะหเพื่อความ
ไดเปรียบเชิงการแขงขัน
SWOT Analysis เปนการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกตามหลัก ดังนี้
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จุดแข็ง (Strength : S) เปนสภาพที่ทําใหมีศักยภาพ มีคุณคา และมีความสามารถในการพัฒนาให
กาวหนาได
จุดออน (Weakness : W) เปนสภาพปจจัยทีท่ ําใหหนวยงานนั้นไมสามารถดําเนินการได
เปรียบเสมือนรางกายที่ออนแอ มีโรคตางๆ ทําใหไมสามารถทํางานได เชน สภาวะทางเศรษฐกิจ
การเมือง การปกครอง สภาพสังคม การศึกษา วัฒนธรรม ประชากร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปนตน
โอกาส (Opportunity : O) เปนสภาพที่เอื้อ สงเสริม หรือมีผลในทางชวยใหมีโอกาสพัฒนาหรือ
กาวหนา
ภาวะคุกคาม (Threat : T) เปนสภาพที่กดี ขวาง สกัดกั้น หรือเหนี่ยวรัง้ การพัฒนา (โครงการบูรณา
การแผนผังพัฒนาเขตเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ กลุมรัตนโกสินทร , สํานักผังเมือง, 2548 : 5-12)
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
สุวัฒนา สุกใส (2524) และอําพัน รุง วรรธนวงศ (2526) ไดศึกษาพื้นที่เขตชานเมืองชัน้ นอก
โดยใชเขตลาดกระบังเปนตัวแทนของชานเมืองชั้นนอกฝงตะวันออก และบางขุนเทียนเปนตัวแทน
ของชานเมืองชั้นนอกฝงตะวันตก พบวา พื้นที่ทั้งสองไดมีการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินแบบชนบท
เปนการใชทดี่ นิ แบบเมือง โดยมีสาเหตุมาจากขบวนการเปนเมืองเปนปจจัยสําคัญ ซึ่งไดแก การ
พัฒนาระบบคมนาคมขนสง การเพิ่มประชากรอยางรวดเร็วของกรุงเทพมหานคร บทบาทของนัก
จัดสรรที่ดิน การขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม นโยบายการพัฒนาเมืองของรัฐบาล จาก
การศึกษาไดแสดงใหเห็นถึงขบวนการรุกล้าํ พื้นที่ชนบทอันเปนอูขาวอูน า้ํ ที่มีความสําคัญในการ
เลี้ยงเมือง เนื่องจากขาดการควบคุมการใชที่ดินอยางรัดกุมของกรุงเทพมหานคร การวางแผนการใช
ที่ดินเพื่อแกปญ
 หาจึงมิใชสิ่งที่จะทําไดโดยงาย จําเปนจะตองยอมสูญเสียพื้นที่บางสวนเพื่อกําหนด
ความเปนเมืองโดยแนชัด ขณะเดียวกันการคงพืน้ ที่เกษตรไวกจ็ ะตองประกอบดวยมาตรการทั้ง
ทางดานกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อดําเนินไปสูผลสัมฤทธิ์ที่ตั้งไว โดยหลักการวางผังตอง
คํานึงถึงบทบาทความเปนแหลงกลางของเมือง และบทบาทเกษตรกรรมเลี้ยงเมืองของชนบทที่ตอง
สงเสริมและพึ่งพาอาศัยกัน
ภัทรียา จิตเอือ้ อารีย (2529) ไดศึกษาเขตราษฎรบูรณะพบวา เขตราษฎรบูรณะมีสภาพทาง
กายภาพของพืน้ ที่เหมาะสมกับเกษตรกรรมมาก ในอดีตเขตราษฎรบูรณะมีการเปลีย่ นแปลงการใช
ที่ดินจากพื้นทีเ่ กษตรกรรมเปนพื้นที่เมืองอยางรวดเร็ว ทั้งนี้เนื่องจากการกอสรางถนนสุขสวัสดิ์
หลังจากป 2517 เปนตนมามีการเปลี่ยนแปลงชาลง แตมีแนวโนมจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วในอนาคต ทั้งนี้เนือ่ งจากผลกระทบจากภายนอกโดยเฉพาะดานคมนาคมคือ การสรางทาง
ดวนสายทาเรือ – ดาวคะนอง และโครงการขนสงมวลชนชั้นหนึ่ง ในปจจุบันแมวาเกษตรกรจะ
ประสบปญหาตางๆมากมาย แตยังตองการประกอบอาชีพเกษตรกรรมตอไป เพราะมีรายไดสูง จึง
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ไดมีการเสนอแนะใหมนี โยบายการใชทดี่ นิ ใหตรงตามสมรรถนะของดิน
โดยเนนการอนุรักษ
เกษตรกรรมใหพื้นที่เกษตรอันอุดมสมบูรณอยูคูกับพื้นที่เมืองอยางกลมกลืนดวยมาตรการที่
เหมาะสม
สมพงษ จิรบันดาลสุข (2529) ไดศึกษาและคาดการณผลกระทบจากการกําหนดพื้นที่สี
เขียวในบริเวณดานฝงตะวันออกของกรุงเทพมหานคร พบวา พื้นที่สีเขียวสงผลกระทบทางกายภาพ
ทําใหการขยายตัวของการใชที่ดินบริเวณหนาริ้วสีเขียวหนาแนนขึ้น แตเบาบางลงในบริเวณพื้นที่ริ้ว
สีเขียว และเพิ่มขึ้นบริเวณดานหลังพื้นที่ริ้วสีเขียว แตจะสงผลใหการกําหนดพื้นที่ริ้วสีเขียวไม
ประสบผลสําเร็จ เนื่องจากชุมชนขยายพื้นที่เขาไปในรูปแบบของหมูบานจัดสรร และการใชที่ดิน
เพื่อการอุตสาหกรรมจะกาวขามไปเกิดที่พื้นที่หลังแนวริ้วสีเขียว ดังนั้น ควรขยายพื้นที่ริ้วสีเขียว
ออกไปจนสุดเขตกรุงเทพมหานคร พรอมๆกับการเพิ่มมาตรการตางๆ อาทิ การอาศัยพ.ร.บ.การผัง
เมือง พ.ศ. 2518 การลดภาษีบางอยาง การสนับสนุนเกษตรกร การเสริมมาตรการในการระบายน้ํา
เปนตน
ชัชย ปลอดดี (2530) ไดศกึ ษากรณีการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินในเขตหนองจอก ซึ่งเปน
เขตชานเมืองที่มีการสูญเสียพื้นที่เกษตรกรรมนอยที่สุด
ทั้งนี้มสี าเหตุมาจากแรงบุกหรือความ
ตองการลงทุนอยูในระดับต่ํา และแมวา แรงตานทานหรือความตองการในการอนุรักษพื้นที่ของ
เกษตรกรอาจจะอยูใ นระดับต่ําก็ตาม
แตเนื่องจากอัตราการเพิ่มของประชากรในอนาคตมีอยูใ น
ระดับต่ํามาก ดังนั้นการบุกรุกพื้นที่เกษตรกรรมในเขตหนองจอกจึงเปนไปไดอยางเชื่องชา
รังสรรค นันทกาวงศ (2531) ไดศึกษาถึงแรงตานและแรงบุกพื้นที่เมืองในเขตหนองแขม
พบวา มีพัฒนาการจากชุมชนเกษตรกรรมริมคลองกลายเปนชุมชนพักอาศัยแบบเมืองตามแนวถนน
สายหลัก ในขณะที่พื้นที่เกษตรกรรมถูกบุกรุกโดยที่อยูอาศัยเปนสวนใหญ โดยพื้นที่เกษตรกรรมนา
ขาวจะเปลี่ยนแปลงเปนการใชที่ดินแบบเมืองไดงายที่สุด ซึ่งดําเนินไปโดยไมสอดคลองกับความ
เหมาะสมในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมของพื้นที่ ดังนั้นจึงมีนโยบายและมาตรการตางๆเพื่อจะ
เพิ่มแรงตานทานการบุกรุกของพื้นที่เมืองใหไดในที่สุด
จุฑาทิพย จุรุพันธ (2535) ไดศึกษาเพือ่ ปรับปรุง การใชที่ดินในบริเวณพืน้ ที่สีเขียวฝง
ตะวันตกของกรุงเทพมหานคร ระหวางการกําหนดพืน้ ที่สีเขียวฝงตะวันตกของกรุงเทพมหานคร
แมจะมีเปาหมายเดนชัดเพื่อรักษาพื้นทีเ่ กษตรกรรม โดยออกเปนขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร หาม
กอสรางอาคารเกือบทุกประเภท แตเนื่องจากขอบัญญัติดังกลาวไมไดหามการปลูกสรางอาคารพัก
อาศัย จึงทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพื้นทีใ่ นขนานใหญ โดยเกิดการพัฒนาที่พักอาศัยประเภทบาน
จัดสรรขึ้นกระจัดกระจายอยูท ั่วไปในพื้นทีแ่ ละเขามาแทนพื้นที่เกษตรกรรม
สาเหตุของการ
เปลี่ยนแปลงนีม้ าจากแรงกดดันของขบวนการกลายเปนเมืองที่แผขยายสูชานเมือง ซึ่งทําใหเกิดผล
กระทบตอพื้นที่สีเขียวฝงตะวันตกทีม่ ีที่ตั้งอยูชานเมืองดวย ผลการศึกษาปรากฏวา การใชพื้นที่
เกษตรกรรมมีสภาพแวดลอมทางกายภาพเอื้ออํานวยตอการผลิต แตสภาพแวดลอมทางสังคมพรอม
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ที่จะเปลี่ยนแปลง เนื่องเกษตรกรไมมีความมั่นคงในการถือครอง มีทัศนคติในแงลบตอการทํา
เกษตรกรรม ทําใหเกษตรกรลดจํานวนลง สภาพของพืน้ ที่ซึ่งสวนใหญเปนเกษตรกรรม ที่ดินราคา
ถูก มีบริการสาธารณูปโภคตางๆ เชน ถนน ไฟฟา ฯลฯ ตลอดจนสภาพแวดลอมที่ปราศจากมลภาวะ
ตางๆทําใหทพี่ ักอาศัยมีแนวโนมเติบโตตอไป
ภาสมา สุทธิพงศ (2536) ไดศึกษาสภาพทั่วไปและการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรมใน
พื้นที่สีเขียวฝงตะวันตก
ซึ่งเปนพื้นที่เกษตรกรรมชานเมืองที่ถูกกําหนดใหเปนพื้นที่อนุรักษ
เกษตรกรรมตามนโยบายของภาครัฐบาล จากการศึกษาพบวา พื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่ดังกลาวมี
การลดลงในอัตราที่สูง และมีจํานวนประชากรเพิ่มขึน้ ในอัตราที่สงู กวาอัตราเฉลีย่ การเพิ่มขึ้นของ
ประชากรในเขตพื้นที่เกษตรกรรมชานเมืองฝงตะวันตก พื้นที่เกษตรกรรมสวนใหญเปลี่ยนแปลงไป
เปนหมูบานจัดสรรและพื้นที่วางเปลาไมไดใชประโยชน หรือเก็บไวเพื่อการเก็งกําไร รอโอกาสใน
การลงทุนดานธุรกิจอสังหาริมทรัพยตอไป และเสนอแนะใหใชมาตรการสกัดกั้นการเพิ่มขึ้นของ
พื้นที่เมือง ในขณะเดียวกันก็ตองมีการสงเสริมและแกไขปญหาดานการเกษตรกรรมดวย
วรัญญา แตรวิจิตร (2538) ไดศกึ ษาถึงผลกระทบของการพัฒนาเมืองที่มีตอ พื้นที่
เกษตรกรรมในเขตประเวศพบวา พืน้ ที่เกษตรกรรมของเขตประเวศในเวลาที่ผานมา เปนบริเวณที่
การพัฒนายังเขาไปไมถึง มีพื้นที่เกษตรกรรมเหลืออยูม าก จนมาถึงป พ.ศ. 2536 พบวาพืน้ ที่
เกษตรกรรมลดลง และถูกเปลี่ยนไปเปนพื้นที่เมือง พืน้ ที่เกษตรกรรมถูกทิ้งรางวางเปลารอใหมกี าร
พัฒนาตอไป ซึ่งพื้นที่เกษตรกรรมเหลานีต้ องประสบกับปญหาตางๆ ทั้งจากการทําเกษตรกรรมใน
พื้นที่ และปจจัยจากภายนอก นอกจากนีย้ งั ไดรับผลกระทบจากการพัฒนาเมือง ทั้งการขยายตัวของ
เมือง การขยายระบบโครงขายคมนาคม ตลอดจนโครงการขนาดใหญ ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญของการ
สูญเสียพื้นที่เกษตรกรรมของเขตประเวศ
อุษา โคตรศรีเพชร (2542) ไดศกึ ษาแนวทางการพัฒนาเมืองและพื้นที่เกษตรกรรมใน
บริเวณทุงรังสิต
โดยการวิเคราะหการพัฒนาเมืองซึ่งเปนสาเหตุหรือปจจัยกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงบริเวณในทุงรังสิต โดยเฉพาะตอพื้นที่เกษตรกรรม จากการศึกษาพบวา ทุงรังสิตมีการ
เปลี่ยนแปลงการใชที่ดินเปนกิจกรรมนอกภาคเกษตรมากขึ้น เนื่องจากทุงรังสิตมีศักยภาพที่มีความ
พรอมทั้งตอการพัฒนาเปนเมืองและพื้นที่เกษตรกรรม ทําใหเกิดกลุมการใชที่ดินทีห่ ลากหลาย แต
เนื่องจากการขยายตัวของชุมชนเมืองที่ขาดระเบียบ
ทําใหไมสามารถพัฒนาสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการได ซึ่งไมไดสงผลตอการประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยตรง ดังนัน้ แนวทางในการ
ใชที่ดินในทุงรังสิตก็คือ การกําหนดขอบเขตการใชที่ดนิ โดยกําหนดใหมกี ารพัฒนาพื้นที่เมืองเดิม
และในพื้นที่ทมี่ ีสาธารณูปโภครองรับ
และพื้นที่นอกเหนือจากพื้นทีเ่ มืองก็พัฒนาเปนพื้นที่
เกษตรกรรมทีม่ ีปจจัยสนับสนุนตอการทําเกษตรกรรมตอไป
ถิ่น หงษทอง (2544) ไดศึกษาเพื่อวิเคราะหหาแนวทางการปรับปรุงการกําหนดการใชที่ดิน
ในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) ใหเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และ
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สอดคลองกับแผนพัฒนาเมืองในดานตางๆ โดยทําการศึกษาพื้นทีช่ านเมืองฝงตะวันออก จาก
การศึกษาพบวา พื้นที่ศึกษานั้นมีความเหมาะสมสําหรับการเกษตรกรรม แตวาหลังจากมีการพัฒนา
ถนนทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินจากพื้นทีเ่ กษตรกรรมไปเปนพื้นที่พักอาศัยและพานิชยก
รรมบริเวณริมถนนสายหลักตางๆ มีการรุกล้ําของพื้นที่เมืองเขาไปในพื้นที่เกษตรกรรม อีกทั้งยังมี
โครงการขนาดใหญตั้งอยูในพื้นที่ศึกษาและพื้นที่ขางเคียงซึ่งเปนปจจัยสงเสริมใหเกิดการพัฒนา
ชุมชนเมืองเพิม่ ขึ้น และไดทําการรวบรวมขอเสนอแนะและความคิดเห็นทีไ่ ดรับจากประชาชนใน
พื้นที่ที่ตองการใหมีการเปลีย่ นแปลงขอกําหนดผังเมืองรวมฯในบางบริเวณ ใหสามารถกอสราง
เพิ่มเติมไดมากขึ้นกวาที่เปนอยูในปจจุบัน
เมธินทร อังคทะวานิช (2544) ไดศกึ ษาถึงความเหมาะสมในการกําหนดพื้นที่อนุรักษ
ชนบทและเกษตรกรรมดานทิศตะวันออกในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
จากการศึกษาพบวา
พื้นที่อนุรักษชนบทและเกษตรกรรมฝงตะวันออกของกรุงเทพฯ
ยังคงมีความจําเปนและมี
ความสําคัญที่จะกําหนดใหเปนพื้นที่รองรับน้ํา แตสภาพในปจจุบนั พื้นที่นไี้ ดถูกรุกล้ําจากการใช
ที่ดินในรูปแบบเมืองเขามา และยังพบวา การกําหนดขอบเขตควบคุมการใชที่ดนิ ไมมีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงการใชที่ดินเพื่อการอยูอาศัย และรูปแบบการใชที่ดินประเภทที่อยูอาศัยก็เปนอุปสรรค
ตอการระบายน้ําของพื้นที่ศกึ ษามากที่สุด นอกจากนี้ ประสิทธิภาพของที่ดินในการรับน้ํามีอัตรา
ลดลง และขอกําหนด กฎหมายเดิมที่มีขอบังคับใช ไมสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมาย การที่
กฎหมายอนุญาตใหสรางบานเดี่ยวนับเปนการเปดชองทางใหเกิดอุปสรรคของการกีดขวางทางน้ํา
มากขึ้น สงผลใหเกิดการขัดแยงของลักษณะทางกายภาพของพื้นที่กับบทบาทในการรองรับน้ําและ
ระบายน้ําลงสูท ะเล ดังนั้น ควรมีการจัดทําผังเฉพาะขึ้นสําหรับพื้นที่นนั้ ๆ เพื่อความเหมาะสมของ
การกําหนดการใชที่ดินในอนาคต
ทรงยศินทร ชนปทาธิป (2544) ไดศึกษาถึงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินและผลกระทบ
ตอการพัฒนาเมืองของเขตบางขุนเทียน จากการศึกษาพบวา ขอกําหนดการใชประโยชนที่ดนิ ไม
สามารถควบคุมการใชประโยชนที่ดนิ ในเขตบางขุนเทียนใหเปนพื้นทีช่ นบทและเกษตรกรรมของ
เมืองไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเกิดพื้นที่ปลูกสรางกระจัดกระจายเขาแทนที่พื้นที่เกษตรเดิมเปน
บริเวณกวาง และยังเกิดความขัดแยงระหวางการใชประโยชนที่ดนิ อยางชัดเจน สงผลกระทบตอการ
ทําเกษตรกรรม รวมทั้งสภาพทาง โดยเฉพาะอยางยิ่งดานสิ่งแวดลอมและสภาพสังคมของชุมชน ทั้ง
ยังไมสามารถชี้นําการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานได ทําใหการพัฒนาไรทิศทางและไมสอดคลองตาม
ผังเมือง ซึ่งแนวทางในการปรับปรุงจะพิจารณาที่การควบคุมประเภทการใชประโยชนที่ดนิ ไมให
สงผลเสียตอพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม และไมกอใหเกิดความขัดแยงกันระหวางการใชที่ดินแต
ละประเภท นอกจากนีต้ องสามารถกําหนดขนาดและที่ตงั้ ของกิจกรรมไดอยางเหมาะสมเพื่อใหเกิด
ความประหยัดและงายตอการพัฒนา รวมทั้งลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอพื้นที่เกษตรและชุมชน
ตางๆ และยังควรมีมาตรการสงเสริมรวมกับมาตรการควบคุมควบคูกัน
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2.8 กรอบแนวความคิดในการศึกษา
เขตหนองจอก จัดเปนเขตชานเมืองชั้นนอกฝงตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ซึ่งยังมี
สภาพการใช ที่ ดิ น ส ว นใหญ เ ป น พื้ น ที่ เ กษตรกรรม อุ ด มด ว ยทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละมี
สภาพแวดลอมที่ดี ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ในอดีต ชุมชนดั้งเดิมมีการตั้ง
ถิ่นฐานอยูริมน้ํา มีวิถีชีวิตที่เกี่ยวของกับการเกษตรกรรมและมีการใชที่ดินที่สอดคลองกับสภาพ
ธรรมชาติของพื้นที่ แตทวา ในปจจุบันเริ่มมีการยายเขามาตั้งถิ่นฐานจากชุมชนภายนอกมากขึ้น
เนื่องจากการขยายตัวของเขตเมืองชั้นใน ซึ่งกลายเปนศูนยกลางธุรกิจและพาณิชยกรรม ทั้งนี้จึงเกิด
การขยายตัวของที่พักอาศัยออกมายังเขตรอบนอกมากขึ้น โดยมักจะกระจุกตัวอยูตามถนนสายหลัก
และบริ เ วณที่ มี ค วามพร อ มในด า นสาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การ เริ่ ม มี ก ารรุ ก ล้ํ า พื้ น ที่
เกษตรกรรม สงผลใหพื้นที่เกษตรกรรมเริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงเปนพื้นที่เมืองมากขึ้น
พื้นที่ชานเมืองนั้นจัดเปนพื้นที่ที่มีการเจริญเติบโตโดยปราศจากการควบคุมมากกวาพื้นที่
ชนบทขางเคียง เนื่องจากมีประชากรยายถิ่นเขามาอยูอาศัยมากขึ้น เพราะการขยายตัวจากเขตเมือง
ชั้นในสงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินจากประเภทเกษตรกรรมเปนการใชที่ดินแบบผสม
โดยมีลักษณะเปนกึ่งเมืองกึ่งชนบท แตอยางไรก็ตาม พื้นที่เกษตรกรรมสามารถนําไปใชประโยชน
ในการเปนพื้นที่ริ้วสีเขียว เพื่อควบคุมการขยายตัวของเมืองได
ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การใช ที่ ดิ น เพื่ อ การเกษตรที่ สํ า คั ญ คื อ ป จ จั ย ทางด า นกายภาพ อาทิ
สมรรถนะของดิน ปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม ปจจัยการทําฟารมซึ่งสวนใหญเกษตรกรจะอาศัย
น้ํ า ฝนในการทํ า การเกษตรกรรม ป จ จั ย ด า นตลาดและราคาสิ น ค า โดยเกษตรกรจะทํ า การ
เกษตรกรรมโดยปรับตั วตามความตองการของตลาด ซึ่งปจจัยเหลานี้เ ปนปจ จัยที่สงผลทั้ งการ
เพิ่มขึ้นและลดลงของพื้นที่เกษตรกรรม
ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การสู ญ เสี ย พื้ น ที่ เ กษตรกรรม คื อ การพั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐาน ทั้ ง
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดจนการพัฒนาของระบบคมนาคม ราคาที่ดิน ความไม
ชั ด เจนของกฎหมายหรื อ ข อ กํ า หนดควบคุ ม การใช ที่ ดิ น การเพิ่ ม ขึ้ น ของประชากรใน
กรุ ง เทพมหานคร การขยายตั ว ของอุ ต สาหกรรมออกสู ช านเมื อ ง เนื่ อ งจากข อ จํ า กั ด การขยาย
อุตสาหกรรมในเขตเมือง ตลอดจนโครงการพัฒนาตางๆของภาครัฐและเอกชน
ส ว นป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การคงอยู ข องพื้ น ที่ เ กษตรกรรมคื อ การมี เ จ า หน า ที่ ป ฏิ บั ติ ต าม
ขอกําหนด กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติผังเมืองอยางเครงครัด การมีผูเชี่ยวชาญทางดานผังเมือง
ตลอดจนประชาชนและเกษตรกรมีความตองการในการรักษาพื้นที่เกษตรกรรมเอาไว
การอนุรักษและพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรม จะอาศัยแนวความคิดเกี่ยวกับการอนุรักษและ
แนวความคิ ด เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นา มาผสมผสานกั น โดยการอนุ รั ก ษ จ ะเน น ในด า นการจั ด การ
สรางสรรค การใชประโยชนและการสงวนรักษาไวซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ พื้นที่เกษตรกรรมกรรม
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ใหมากที่สุด และยังยั่งยืนสืบตอไปยังคนรุนหลัง ในขณะเดียวกัน ก็ตองมี การพั ฒนาตางๆเพื่อ
ตอบสนองความต อ งการของชุ ม ชนใหมีคุณ ภาพชี วิตที่ดีด ว ย ซึ่ งการนํา หลั ก ปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงมาใชในการพัฒนาพื้นที่ก็เปนทางหนึ่งที่ชวยสงเสริมใหพื้นที่มีการพัฒนาอยางพอดี ไม
เติบโตเร็วจนเกินไป ทั้งยังสามารถอนุรักษวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนและสภาพแวดลอมในพื้นที่
ตอไปไดอยางยั่งยืน นอกจากนี้ การอนุรักษและพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรม สามารถนําแนวคิดเกี่ยวกับ
เมื อ งในสวน มาใชควบคูไ ด คื อ มี การพั ฒ นาเมื อ งภายใตส ภาพแวดลอมที่ดี แ ละมีพื้น ที่ สีเ ขี ย ว
ลอมรอบเพื่อควบคุมการเจริญเติบโตของเมือง และสามารถรักษาพื้นที่เกษตรกรรมไวไดดวยการ
สรางแรงตานใหแกพื้นที่เกษตรกรรม การสกัดกั้นแรงรุกจากการขยายตัวของเมือง รวมทั้งการใช
มาตรการดานตางๆมาควบคุมดูแล เพื่อใหยังคงไวซึ่งพื้นที่เกษตรกรรรมตอไป
การศึกษาแนวทางในการอนุรักษพื้นที่เกษตรกรรมในเขตหนองจอก เปนการศึกษาเพื่อหา
แนวทางในการอนุรักษและการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมใหเปนไปควบคูกัน ในอันดับแรกเปน
ศึกษาถึงความสําคัญของพื้นที่เกษตรกรรมในเขตหนองจอก โดยการศึกษาถึงสภาพทั่วไปของพื้นที่
ทั้ ง ในด า นกายภาพ เศรษฐกิ จ สั ง คม ร ว มกั บ แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ พื้ น ที่ ช านเมื อ ง บทบาทของภาค
การเกษตร และพื้นที่ริ้วสีเขียว ซึ่งจะทําใหทราบถึงความสําคัญของพื้นที่เกษตรกรรมวามีคาควรแก
การอนุรักษอยางไร แตในขณะเดียวกัน เริ่มมีการขยายตัวของกรุงเทพมหานครจากเขตเมืองชั้นใน
ออกมายังพื้นที่รอบนอกซึ่งเปนเขตชานเมืองมากขึ้น จึงจําเปนตองศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงการใช
ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรมในขั้นตอนตอไป เพื่อวิเคราะหถึงปจจัยที่มีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรมและแนวโนมการตานทานการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งจะ
นํ า ไปใช ใ นการกํ า หนดแนวทางการอนุ รั ก ษ แ ละพั ฒ นาพื้ น ที่ เ กษตรกรรมเตหนองจอกต อ ไป
การศึกษาขั้นตอนนี้มีการนําแนวคิดเกี่ยวกับการขยายตัวของเมือง การกําหนดพื้นที่ริ้วสีเขียว การใช
ที่ ดิ น ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การใช ที่ ดิ น เพื่ อ การเกษตร รวมทั้ ง ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การเปลี่ ย นแปลงและ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินที่ในพื้นที่เกษตรกรรม
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการวิจัย ในขั้นตอนตอไปจะเปนการวิเคราะหพื้นที่ศึกษา
เพื่อใหเขาถึงสภาพของพื้นที่ประกอบดวย การวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่ที่สนับสนุนการพัฒนา
ดานการเกษตรกรรม การวิเคราะหปญหาของพื้นที่ซึ่งเปนอุปสรรคตอการอนุรักษและพัฒนาพื้นที่
เกษตรกรรม การวิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลง วาพื้นที่เกษตรกรรมจะมีการเปลี่ยนแปลง
อยางไร และนําผลที่ไดจากการศึกษารวมกับการศึกษาถึงความสําคัญ ปจจัยตางๆในขั้นตอนขางตน
ศึกษาและวิเคราะหสภาพแวดลอมของพื้นที่ เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดประเด็นการอนุรักษ
และพัฒนาพื้นที่เ กษตรกรรมใหสอดคลองกับสภาพทางธรรมชาติของเขตหนองจอก โดยการ
วิเคราะหขั้นตอนนี้มีการนําวิธีการวิเคราะหแผนที่เชิงซอน และการวิเคราะหแบบ SWOT เปน
เครื่องมือในการวิเคราะห เพื่อนําไปสูการเสนอแนวคิดในการอนุรักษและพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรม
ซึ่งมีการนําแนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษและพัฒนา การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้ง
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มาตรการตางๆ ประกอบการวิเคราะหและเปนแนวทางในการคนหาแนวทางการอนุรักษและพัฒนา
พื้นที่เกษตรกรรมอยางเหมาะสม
แผนภูมิ 2.1 กรอบแนวความคิดในการศึกษา
แนวคิดเกีย่ วกับพื้นที่ชานเมือง
สภาพทั่วไป ของพื้นที่ศึกษา

บทบาทสําคัญของภาคการเกษตร
แนวคิดเกีย่ วกับพื้นที่ริ้วสีเขียว
แนวคิดเกีย่ วกับการขยายตัวของเมือง

การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน
และพื้นทีเ่ กษตรกรรม

แนวคิดเกีย่ วกับการใชที่ดิน
ปจจัยที่มีผลตอการใชที่ดินเพื่อการเกษตร
ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดนิ

ศักยภาพ ปญหา แนวโนม และ
สภาพแวดลอมของพื้นที่
เกษตรกรรม
แนวทางการอนุรักษและพัฒนา
พื้นที่เกษตรกรรม

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน
การวิเคราะหแผนที่เชิงซอน / SWOT Analysis
การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
แนวคิดเกีย่ วกับการอนุรักษและพัฒนา

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ัย
3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการศึกษาเพื่อหาแนวทางในการอนุรักษและพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมในเขตหนองจอก
วามีความเปนไปไดมากนอยเพียงใดในการอนุรักษพื้นที่เกษตรกรรม จะทําการศึกษาโดยเน น
ลักษณะองคประกอบทางกายภาพของพื้นที่ เพื่อใหทราบถึงลักษณะทางกายภาพที่เอื้ออํานวยตอ
การทําการเกษตรกรรม และเพื่อศึกษาถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงใชที่ดินในเขตหนองจอกรวมทั้ง
พื้นที่เกษตรกรรม แตเพื่อความชัดเจนในการนําไปประกอบการวิเคราะหใหมากขึ้น จึงมีการศึกษา
ถึงองคประกอบในดานเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มเติมไปดวย ดังนี้
องคประกอบดานเศรษฐกิจ เชน การประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลตอบแทนจากการทํา
การเกษตรกรรม รายได ผลผลิต ตลาด เปนตน
องค ป ระกอบทางสั ง คม เช น ทั ศ นคติ ข องเกษตรกร ความต อ งการสื บ ทอดการทํ า
เกษตรกรรม ภูมปิ ญญาและวิถีชีวิตของเกษตรกร ความตองการการใหความสนับสนุนและสงเสริม
การทําการเกษตร เปนตน
จากการศึกษาจะทําใหทราบถึงบทบาทความสําคัญของพื้นที่เกษตรกรรมที่มีตอพื้นที่ศึกษา
ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรมและรวบรวมผลของการศึกษาเพื่อเปนพื้นฐานใน
การนํามาวิเคราะหถึงศักยภาพ ปญหาและแนวโนมของพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่ศึกษา ตลอดจน
การวิเคราะหสภาพแวดลอมของพื้นที่ ( SWOT Analysis) เพื่อเปนแนวทางในการอนุรักษและ
พัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมในเขตหนองจอกตอไป
3.2 ขอมูลและการเก็บรวบรวมขอมูล
3.2.1 ขอมูลปฐมภูมิ เปนขอมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของพื้นที่ศึกษาที่ไดจากการสํารวจ
ภาคสนาม (Field Survey) และการสัมภาษณเชิงลึก เปนองคประกอบสําคัญ
3.2.1.1 การสํารวจภาคสนาม (Field Survey)
จะเปนการสํารวจลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ ซึ่งชวยใหเห็นการทําเกษตรกรรมที่เปน
หลักในพื้นที่ไดชัดเจนมากขึ้น และเปนการเปรียบเทียบกับขอมูลการใชประโยชนที่ดินในแผนที่
และภาพถายทางอากาศเพื่อดูความเชื่อมโยงและการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่เกษตรกรรมในปจจุบัน
ซึ่งในการเก็บสํารวจลักษณะทางกายภาพนั้น จะทําการสังเกตในลักษณะกวาง ดังนี้
- การใชประโยชนที่ดิน และประเภทของการทําเกษตรกรรม
- สภาพปญหาของพื้นที่ที่สังเกตได
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- การเขาถึง การสัญจรในพื้นที่
กรอบการวิจัย
สภาพทั่วไปและการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน

ปจจัยที่มีผลตอการคงอยู
พื้นที่เกษตรกรรม

ปจจัยที่มีผลตอการสูญเสีย
พื้นที่เกษตรกรรม

องคประกอบทาง
กายภาพ

องคประกอบ
ทางเศรษฐกิจ

สภาวการณ
ภายนอก

ศักยภาพ
ปญหา
แนวโนม

สภาพแวดลอมของ
พื้นที่แกษตรกรรม

องคประกอบ
ทางสังคม

สภาวการณ
ภายใน

แนวทางในการอนุรักษและพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรม เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

3.2.1.2 การสัมภาษณเชิงลึก (Depth interview)
เปนการสัมภาษณโดยใชคําถามประเภทปลายเปด สอบถามบุคคลสําคัญ (Key informants)
โดยผูใหสัมภาษณเปนบุคคลที่ไดรับการแนะนําจากเจาหนาที่สํานักงานเขตและคนในชุมชน มี
ทั้งหมด 10 คน ซึ่งเปนบุคคลที่มีความเกี่ยวของและมีบทบาทตอการทําเกษตรกรรม และพื้นที่เขต
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หนองจอก สามารถถายทอดขอมูลที่เกี่ยวของกับสภาพการทําเกษตรกรรม รวมทั้งปญหา ความ
ต อ งการของเกษตรกรในพื้ น ที่ ศึ ก ษา โดยบุ ค คลสํ า คั ญ ที่ผู ศึ ก ษาทํ า การสั ม ภาษณ ส ามารถแบ ง
ออกเปน 3 ประเภท ดังนี้
- ผูนําชุมชน
- เจาหนาที่ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําแขวง
- เกษตรกรตัวอยาง
โดยประเด็นที่สัมภาษณเกี่ยวของกับ สภาพการทําเกษตรกรรมตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน การ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรม วิถีการดํารงชีวิตของเกษตรกร สภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกร
ตลาดและราคาผลผลิต กรรมสิทธิ์ที่ดิน ปญหาของการทําเกษตรกรรมและเกษตรกร ความขัดแยง
ระหวางกลุมเกษตรกรกับชุมชนเมืองใหม ผลกระทบของการพัฒนาเมืองตอพื้นที่เกษตรกรรม การ
ขยายตัวของหมูบานจัดสรร การใหความชวยเหลือจากภาครัฐ การพัฒนาดานการเกษตร รวมทั้ง
ความตองการรักษาพื้นที่เกษตรกรรม
นอกจากการสัมภาษณบุคคลสําคัญ ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณบุคคลทั่วไป ซึ่งมีลักษณะ
คํา ถามทั่ ว ไปไม เ จาะจง เพื่ อ ให ท ราบถึง สภาพการดํ า รงชี วิ ต การทํ า เกษตรกรรม สภาพพื้ น ที่
เกษตรกรรม ความรูสึกตองการรักษาพื้นที่เกษตรกรรม เปนตน
3.2.2 ขอมูลทุติยภูมิ
3.2.2.1 ขอมูลเชิงแผนที่ ประกอบดวย
- แผนที่แสดงการใชประโยชนที่ดิน จากระบบเทคโนโลยีทางภูมิศาสตรสารสนเทศ (GIS)
และจากระบบ Map Info ซึ่งแสดงตําแหนงถนน พื้นที่ปลูกสราง พื้นที่เกษตรกรรม เปนการ
วิเคราะหขอมูลเบื้องตนของพื้นที่ และเพื่อความสะดวกในการสํารวจพื้นที่
- แผนที่ภาพถายทางอากาศ เพื่อศึกษาถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินตั้งแตอดีตถึง
ปจจุบัน ประกอบดวยภาพถายทางอากาศในป พ.ศ. 2510, พ.ศ. 2539 และพ.ศ. 2545
- ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
3.2.2.2 ขอมูลทางสถิติ เอกสาร ตํารา หนังสือ วิทยานิพนธ ประกอบดวย
- ขอมูลเกี่ยวกับแนวคิดที่เกี่ยวของกับการศึกษา ไดแก แนวคิดเกี่ยวกับการขยายตัวของเมือง
แนวคิดเกี่ยวกับพื้นที่ชานเมือง แนวคิดเกี่ยวกับการใชที่ดิน แนวคิดเกี่ยวกับพื้นที่ริ้วสีเขียว แนวคิด
เกี่ยวกับการอนุรักษและพัฒนา รวมทั้งวรรณกรรมที่เกี่ยวของในชวงที่เวลาผานมา
- ข อมูลเกี่ ย วกั บประวัติการตั้ งถิ่ น ฐานของพื้น ที่ ข อมู ลสภาพทั่ว ไปทั้งทางดา นกายภาพ
เศรษฐกิจ ประชากร สั ง คมและวั ฒ นธรรมของพื้น ที่ศึ ก ษา ข อมูล เกี่ ย วกับ สมรรถนะของดิน ที่
เหมาะสมตอการทําเกษตรกรรม งานวิจัยที่เกี่ยวกับการเกษตรกรรมและที่เกี่ยวของกับพื้นที่ศึกษา
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- ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ แผน นโยบาย โครงการพั ฒ นาต า งๆที่ เ กี่ ย วข อ ง และมี ผ ลต อ พื้ น ที่
เกษตรกรรมในพื้นที่ศึกษา
- ขอมูลเชิงสถิติ เชน สถิติการใชที่ดินประเภทตางๆ ขนาดพื้นที่เกษตรกรรมแตละประเภท
จํานวนครัวเรือนเกษตรกร กรรมสิทธิ์ที่ดิน ราคาที่ดิน จํานวนที่อยูอาศัย จํานวนประชากร เปนตน
- ขอมูลตางๆเหลานี้ ไดจากการสืบคนจากแหลงขอมูลตางๆ เชน หอสมุดกลาง หองสมุด
คณะสถาป ต ยกรรมศาสตร สถาบั น วิ จั ย สั ง คม จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย , สํ า นั ก ผั ง เมื อ ง
กรุงเทพมหานคร, กรมพัฒนาที่ดิน, สํานักงานเขตหนองจอก, ธนาคารอาคารสงเคราะห, กรมแผนที่
ทหาร เปนตน
3.3 การประมวลผลและการวิเคราะหขอมูล
3.3.1 การประมวลผล
นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาเอกสาร การสํารวจ และการสัมภาษณ มาจัดระเบียบและเรียบ
เรียง แบงประเภทขอมูล โดยนําเสนอในรูปแบบการพรรณนา รวมทั้งการอธิบายถึงลักษณะและ
โครงสรางทางกายภาพของเขตหนองจอก ซึ่งจะใชการนําเสนอในลักษณะของ แผนที่ แผนภูมิ และ
ตาราง
3.3.2 การวิเคราะหขอ มูล
ขอมูลทุติยภูมิ เมื่อรวบรวมขอมูลแลว ทําการแสดงขอมูลในรูปแบบตารางและการบรรยาย
ในเชิงพรรณนา โดยแสดงเหตุผลประกอบ
ขอมูลปฐมภูมิ เมื่อทําการรวบรวมขอมูลเรียบรอยแลว ทําการตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูล จากนั้นจึงทําการวิเคราะหโดยเรียงตามขั้นตอนการศึกษา ดังนี้
การดําเนินการศึกษา
1. ศึ ก ษ า ง า น วิ จั ย
แนวความคิด และทฤษฎี
ที่เกี่ยวของ
2. ส ภ า พ ทั่ ว ไ ป ข อ ง เ ข ต
หนองจอก
- ความเปนมาและการตั้ง
ถิ่นฐานของพื้นที่ศึกษา

การวิเคราะหขอมูล
ขอมูลทุติยภูมิ : เรียบเรียงขอมูลเกี่ยวกับแนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับ
การศึกษา

ขอมูลทุติยภูมิ :
- เรียบเรียงขอมูลเกี่ยวกับประวัติการตั้งถิ่นฐาน และลักษณะการตั้งถิ่นฐานของ
ชุมชนในเขตหนองจอก จากเอกสาร
- เรี ย บเรี ย งข อ มู ล เกี่ ย วกั บ สภาพทั่ ว ไปของพื้ น ที่ โดยใช ก ารพรรณนา การ
วิเคราะห รวมกับการใชแผนที่ประกอบ และมีการนําเสนอขอมูลในรูปแบบ
- ลั ก ษณะทางกายภาพ ตารางและแผนภูมิ และวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติเพิ่มเติม อาทิ รอยละ อัตราการ
เศรษฐกิจ ประชากรและ เปลี่ยนแปลง การคาดการณประชากร เปนตน นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มเติมขอมูล
สังคม
จากเอกสารรายงานวิจัยที่เกี่ยวของกับสภาพการเกษตรกรรมในเขตหนองจอก
และแทรกสถานที่ทองเที่ยวสําคัญที่นาจะมีความสัมพันธกับการพัฒนาพื้นที่
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3. สภาพการใช ที่ ดิ น ของ
พื้นที่ศึกษา
-สภาพความเปนเมืองและ
ก า ร ข ย า ย ตั ว ข อ ง
กรุงเทพมหานคร
-สภาพการใช ที่ ดิ น ใน
พื้นที่ศึกษา
- การเปลี่ยนแปลงการใช
ที่ดิน
-พื้ น ที่ เ กษตรกรรมและ
การเปลี่ ย นแปลงของ
กรุงเทพมหานคร
-พื้ น ที่ เ กษตรกรรมและ
การเปลี่ ย นแปลงของ
พื้นที่ศึกษา
- การถื อ ครองที่ ดิ น ของ
เกษตรกรและสภาพพื้นที่
เกษตรกรรมในปจจุบัน

เกษตรกรรม
ขอมูลปฐมภูมิ : ในการศึกษาสภาพทั่วไปของพื้นที่ศึกษา ไดมีการสํารวจพื้นที่
โดยรอบ เพื่อวิเคราะหรวมกับขอมูลทุติยภูมิที่ไดจากการศึกษา
ขอมูลทุติยภูมิ :
- วิเคราะหการใชที่ดินและการขยายตัวของกรุงเทพมหานครในภาพรวม เพื่อ
เชื่ อ มโยงถึ ง สภาพการเปลี่ ย นแปลงการใช ที่ ดิ น ของเขตหนองจอกรวมทั้ ง
วิ เ คราะห ก ารเปลี่ ย นแปลงการใช ที่ ดิ น เพื่ อ การเกษตรกรรมในพื้ น ที่ เ พื่ อ ดู
ความสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินในการศึกษาขางตน โดยใชขอมูล
จากเอกสารที่รวบรวมไดถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพมหานครและ
พื้นที่ศึกษาตั้งแตอดีตที่ผานมา รวมทั้ง ขอมูลเชิงสถิติ ที่แสดงถึง ขนาดการใช
ที่ดินแตละประเภท ขนาดพื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่เกษตรกรรมจําแนกตาม
ประเภท ในปตางๆ พื้นที่ถือครองเพื่อการเกษตร รวมกับการวิเคราะหภาพถาย
ทางอากาศ จากกรมแผนที่ทหาร และแผนที่แสดงการใชประโยชนที่ดิน จาก
สํานักผังเมือง และแผนที่จากเอกสาร งานวิจัยที่รวบรวมได โดยมีการนําเสนอ
ในรูปของแผนที่ ตาราง และแผนภูมิ เพื่องายตอการวิเคราะห
- ขอ มูล ปฐมภูมิ : เปน การออกสํารวจพื้นที่ เพื่อ ดู สภาพการใชที่ดินปจ จุบั น
บริเวณที่เปนพื้นที่เ กษตรกรรม บริเวณสิ่งปลูก สรา ง บานจัด สรร เพื่อ นํามา
ประกอบการวิเคราะหรวมกับขอมูลจากเอกสาร และสถิติ
- การวิเคราะหสภาพการใชที่ดินของกรุงเทพมหานครในภาพรวม โดยมีการใช
ขอมูลการใชที่ดินเปรียบเทียบ พ.ศ. 2529 และ พ.ศ. 2545 สวนการวิเคราะห
สภาพการใชที่ดินของพื้นที่ศึกษา ใชขอมูลการใชที่ดินเปรียบเทียบ พ.ศ. 2529,
พ.ศ. 2539 และ พ.ศ.2545 โดยใชแผนที่การใชประโยชนที่ดินใน 3 ปดังกลาว
ขางตนรวมกับแผนที่ภาพถายทางอากาศ และอธิบายเชิงพรรณนาถึงสภาพการ
ใชประโยชนที่ดินและการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน
-การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรม ของกรุงเทพมหานครภาพรวม
ไดใชขอมูลทางสถิติของขนาดพื้นที่เกษตรกรรมเปรียบเทียบระหวาง พ.ศ. 2543
– พ.ศ. 2547 สําหรับพื้นที่ศึกษา ไดทําการเปรียบเทียบในชวง พ.ศ.2539, พ.ศ.
2543 และ พ.ศ.2547 เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงที่เดนชัดขึ้น สําหรับพื้นที่ถือครอง
ของเกษตรกร ไดวิเคราะหเปรียบเทียบระหวาง พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2547 ซึ่งการ
วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินและพื้นที่เกษตรกรรมไดนําแนวคิดคิด
เกี่ยวกับการขยายตัวของเมือง และพื้นที่ชานเมืองประกอบ
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4. ป จ จั ย ที่ มี ผ ล ต อ ก า ร
เปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน
จําแนกเปน
- ป จ จั ย ที่ มี ผ ล ต อ ก า ร
สูญเสียพื้นที่เกษตรกรรม
- ปจจัยที่มีผลตอการคงอยู
ของพื้นที่เกษตรกรรม

ขอมูลทุติยภูมิ :
-ปจจัยที่นํามาใชในการวิเคราะห นํามาจากการรวบรวมแนวคิดและวรรณกรรม
เกี่ยวกับการใชที่ดิน พื้นที่สีเขียว โดยทําการวิเคราะหถึงปจจัย ที่มีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงการใชที่ดินของพื้นที่ศึกษา
- นําเสนอการวิเคราะหในรูปแบบการพรรณนา การแสดงผลทางตาราง แผนภูมิ
และแผนที่ โดยวิเคราะหจากปจจัยตางๆซึ่งอางอิงจากแนวคิดบทที่ 2 รวมกับผล
จากศึกษาในชวงตน อาทิ สภาพการใชที่ดิน การเปลี่ยนแปลงประชากร เปนตน
และขอมูลเชิงสถิติ ขอมูลจากเอกสารตางๆ อาทิ โครงการพัฒนา กฎหมาย และ
มาตรการที่มีผลตอ พื้นที่ศึกษา ผลแบบสอบถามของการวิจัยเกี่ย วกับการใช
ประโยชนที่ดินดานเกษตรกรรมของเกษตรกรในพื้นที่ศึกษา ของงานวิจัยที่ทํา
มาแลว
ขอมูลปฐมภูมิ :
- จากการสํ า รวจพื้ น ที่ เพื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งป จ จั ย กั บ การ
เปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน อาทิ การสํารวจบานจัดสรร มหาวิทยาลัย บริเวณตลาด
ถนนสายหลัก สายรองในพื้นที่ เพื่อพิจารณาถึงการพัฒนาที่ดินโดยรอบวา มี
การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินจากประเภทเกษตรกรรมเปนประเภทอื่นมากนอย
เพี ย งใด บริ เ วณที่ มี ข อ จํ า กั ด การพั ฒ นามี ก ารใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ประเภท
เกษตรกรรมหรือไม เปนตน
- จากการสัมภาษณ
เปนการสัมภาษณผูนําชุมชนที่มีความรูและประสบการณทางดานการเกษตร
และเกษตรกรที่ทําการเกษตรประเภทตางๆ (ไดแก การทํานา การเลี้ยงสัตว การ
ปลูกไมดอกไมประดับ สวนการปลูกผัก และผลไมจะเปนรูปแบบการเพาะปลูก
ในครัวเรือน) ในพื้นที่ซึ่งไดรับการแนะนําจากผูนําชุมชน รวมทั้งเจาหนาที่จาก
ศู น ย ถ า ยทอดเทคโนโลยี ก ารเกษตร แขวงโคกแฝด โดยการสั ม ภาษณ ไ ด
สอบถามในเรื่อง ประเภทการทําเกษตรกรรม พื้นที่ที่ใชในการทําการเกษตร
กรรมสิ ท ธิ์ ที่ ดิ น รายได จ ากการผลิ ต แหล ง รั บ ซื้ อ ผลผลิ ต ป ญ หาและความ
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ตองการความชวยเหลือจากภาครัฐ เพื่อนํามาประกอบการวิเคราะหถึงปจจัยที่ทํา
ใหพื้นที่เกษตรกรรมมีการเปลี่ยนแปลง อาทิ การพัฒนาถนน ราคาที่ดิน เหตุผล
ที่ยังสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมตอไป และความตองการรักษาพื้นที่
เกษตรกรรมไว นอกจากนี้ไดสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชภูมิปญญา เทคนิค
ในการทําการเกษตรกรรม เพื่อเพิ่มมูลคาของผลผลิต
5. การวิเคราะหพื้นที่ศึกษา เปนการวิเคราะหเพื่อหาความสําคัญและสภาพปญหาอันเปนอุปสรรคของการ
พัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งการวิเคราะหสรุปจากสภาพทั่วไปของพื้นที่ การ
เปลี่ ย นแปลงการใช ที่ ดิ น และพื้ น ที่ เ กษตรกรรมและป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การ
เปลี่ ย นแปลงการใช ที่ พื้ น ที่ เ กษตรกรรม ร ว มกั บ การสํ า รวจภาคสนาม การ
สัมภาษณ รวมทั้งขอมูลดานทุติยภูมิ เพื่อนําไปสูการกําหนดประเด็นการอนุรักษ
และพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรม โดยจับกับแนวคิดดานการขยายตัวของเมือง การ
ใชที่ดิน และพื้นที่ริ้วสีเขียว
วิเ คราะห ป จ จัย ที่ มี ผ ลส ง เสริ ม การพั ฒ นาพื้ น ที่ เกษตรกรรมจํา แนกออกเป น
-การวิ เ คราะห ศั ก ยภาพ กายภาพ เศรษฐกิ จ ละสั ง คมจากข อ มู ล ด า นทุ ติ ย ภู มิ และนํ า เสนอข อ มู ล ใน
รูปแบบการพรรณนา และแผนที่ โดยการวิเคราะหศักยภาพดานกายภาพไดมี
ของพื้นที่ศึกษา
การเสนอเชิงแผนที่ โดยการวิเคราะหแผนที่เชิงซอน (Sieve analysis) ซึ่งแสดง
ถึงบริเวณที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่เกษตรกรรมในแตละปจจัย และนํา
แผนที่เหลานั้นมาซอนทับกัน (Overlay technique) เพื่อแสดงถึง พื้นที่ที่มี
ศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่เกษตรกรรม และสรุปการวิเคราะหวา พื้นที่
บริเวณใดที่มีความเปนไปไดที่จะยังคงเปนพื้นที่เกษตรกรรมตอไป และพื้นที่
บริเวณใดที่ไมสามารถคงความเปนพื้นที่เกษตรกรรมได โดยการซอนทับแผนที่
ที่แสดงสิ่งปลูกสรางในพื้นที่ศึกษาลงบนแผนที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปน
พื้นที่เกษตรกรรม
ขอมูลทุติยภูมิ :
ขอมูลดานงานคนควา เอกสาร งานวิจัยที่เคยศึกษาเกี่ยวกับเขตหนองจอก หรือมี
ความเกี่ยวของกับเขตหนองจอก และแบบสอบถามของการวิจัยเกี่ยวกับการใช
ประโยชนที่ดินดานเกษตรกรรมของเกษตรกรในพื้นที่ศึกษา ของงานวิจัยที่ทํา
มาแลว
- ปญหาและขอจํากัด
ขอมูลปฐมภูมิ :
- การสํารวจ เปนสํารวจดูสภาพปญหาทางกายภาพของพื้นที่ เชน สภาพความ
เดือดรอนของชาวบาน สภาพไรนาที่ไดรับความเสียหายจากเหตุการณน้ําทวม
เมื่อ พ.ศ. 2549 สภาพลําคลอง คลองชลประทาน ปญหาน้ําเสียจากบานจัดสรร
ที่ มี ผลตอ ลํ าคลองและลําราง อันเปน หัวใจสําคัญของประชาชนและการทํ า
เกษตรกรรม สภาพพื้น ที่ร กร างริ ม ถนน แทนที่ จะใช ใ นการทํ าเกษตรกรรม
สภาพความเปนเมือง การใชที่ดินโดยรอบบริเวณยานที่พักอาศัย และยานพาณิช
ยกรรม เปนตน
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- แนวโนมการใชที่ดินใน
พื้นที่เกษตรกรรม

• แผนและ
นโยบายการ
พัฒนาตางๆ

• แ น ว โ น ม ก า ร
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
ข อ ง พื้ น ที่

- การสัมภาษณ เพื่อใหทราบรายละเอียดมากขึ้นทั้งทางดานกายภาพ เศรษฐกิจ
และสังคมวาสภาพปญหานั้นเกิดขึ้นเพราะอะไร บริเวณใดที่มีปญหามากที่สุด
อาทิ สภาพปญหาน้ําทวม แมน้ําลําคลอง การใหบริการขั้นพื้นฐาน ปญหาน้ําเสีย
ดินเสื่อม ปญหาดานการผลิต ที่ดิน ความตองการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เปนตน
- การวิเคราะหขอมูล โดยการศึกษาสภาพปญหาตางๆที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่จาก
เอกสาร งานวิจัยที่รวบรวมไวทางดานทุติยภูมิ รวมกับการวิเคราะหสภาพปญหา
ที่เกิดขึ้นในปจจุบันจากการสํารวจและการสัมภาษณเพิ่มเติมวา ตรงกับขอมูลที่
ไดจากการรวบรวมทางดานทุติยภูมิหรือไม เพื่อใหเห็นถึงปญหาที่ถูกตองและ
เป น ป จ จุ บั น ที่ สุ ด โดยนํ า เสนอข อ มู ล แบบการพรรณนา ตารางและแสดง
ภาพประกอบ
ขอมูลทุติยภูมิ :
-ขอมูลทางดานเอกสารเกี่ยวกับแผน นโยบาย การพัฒนาตางๆ ที่มีสวนเกี่ยวของ
กั บ พื้ น ที่ ศึ ก ษา และเอกสาร งานวิ จั ย ที่ มี เ กณฑ แ ละป จ จั ย ต า งๆ สํ า หรั บ การ
วิ เ คราะห ศั ก ยภาพของพื้ น ที่ ที่ มี ค วามสามารถในการพั ฒ นาเป น พื้ น ที่
เกษตรกรรมภายในพื้นที่ศึกษา
- การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหแผน นโยบาย และโครงการพัฒนาตางๆทั้งในปจจุบันและอนาคตที่
คาดวาจะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินประเภทเกษตรกรรมของพื้นที่
ศึกษา จากเอกสาร งานพัฒนาตางๆ ดานทุติยภูมิ นําเสนอในรูปแบบการ
พรรณนาและใชแผนที่ประกอบบนแผนที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่
เกษตรกรรม
วิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงการในพื้นที่เกษตรกรรมทั้งดานกายภาพ
เศรษฐกิจและสังคม โดยวิเคราะหจากสภาพการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ศึกษาที่
ผานมา อาทิ การเปลี่ยนแปลงประชากร การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน ปจจัยที่มี
ผลตอการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน เพื่อพิจารณาแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของ
พื้นที่จากอดีตถึงปจจุบัน และคาดการณแนวโนมการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน
ในอนาคต โดยพิจารณารวมกับขอมูลการคาดการณประชากร การลงทุนดานที่
อยูอาศัย นโยบายและการพัฒนาตางๆ แนวโนมการขยายตัวของชุมชนโดย
วิเคราะหจากศักยภาพของพื้นที่ ประกอบกับสภาพการใชที่ดินในพื้นที่ขางเคียง
โดยเสนอขอมูลในรูปแบบการพรรณนาและแผนที่ประกอบการอธิบาย
เปนวิธีการวิเคราะหสภาพแวดลอมของพื้นที่ เพื่อเปนฐานขอมูลที่สําคัญในการ
กําหนดแนวทางการอนุรักษและพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งไดมาจากการสรุป
สภาพทั่วไป ศักยภาพ ปญหาและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงตางๆ รวมทั้งการ
สั ม ภาษณ ซึ่ ง การวิ เ คราะห จํ า แนกออกเป น จุ ด แข็ ง จุ ด อ อ น โอกาส และ
อุปสรรค ของพื้นที่ ในการอนุรักษและพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรม
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เกษตรกรรม

- วิเคราะห SWOT
6. สรุปและเสนอแนะ

สรุปเนื้อหาที่ไดจากศึกษาและวิจัยตั้งแตสภาพทั่วไปการเปลี่ยนแปลงการใช
ที่ดินของพื้นที่ศึกษา ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรม สภาพ
ปญหา ขอ จํากัด รวมทั้งแนวโนมการใชที่ ดินในพื้นที่เกษตรกรรมของพื้นที่
ศึกษา การสรุปบทบาทของพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่ศึกษา เพื่อนําไปสูการ
เสนอแนะแนวทางในการอนุรักษและพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรม

3.4 การเสนอแนวทางในการอนุรักษและพัฒนาพืน้ ที่เกษตรกรรม
จากการศึกษาทําใหทราบถึงบทบาทและความสําคัญของพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่ศึกษา
ซึ่งมีคุณคาควรแกการอนุรักษ แตในความเปนจริงพื้นที่เกษตรกรรมมีแนวโนมลดลงเนื่องจากปจจัย
ตางๆ ประกอบกับปญหาของพื้นที่ทั้งในดานกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม ดังนั้น จึงเสนอแนวทาง
ในการอนุรักษและพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งมีประเด็นการอนุรักษและพัฒนามาจากการศึกษา
และวิเคราะหสภาพและความสําคัญของพื้นที่เกษตรกรรม ปจจัยตางๆที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลง
พื้นที่เกษตรกรรม ศักยภาพ ปญหา และแนวโนมการเปลี่ยนแปลง ซึ่งไดสรุปการวิเคราะหออกเปน
สภาพแวดลอมภายในและภายนอกของพื้นที่เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยการเสนอแนวทางการ
อนุรักษและพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรม จะเสนอออกเปนวิสัยทัศนหรือกรอบการพัฒนา และเสนอ
แนวทางโดยเสนอเปนนโยบายการพัฒนา และเสนอแนะแผนผังการใชประโยชนที่ดินที่เหมาะสม
กับพื้นที่ศึกษา เพื่อใหเกษตรกรเกิดแรงบันดาลใจ มีความตองการประกอบการทําอาชีพเกษตรกรรม
ตอไป เพื่อเปนการอนุรักษไวซึ่งพื้นที่เกษตรกรรมอยางยั่งยืน โดยอางอิงจากแนวคิดเกี่ยวกับการ
อนุรักษและพัฒนา

บทที่ 4
สภาพทั่วไปของเขตหนองจอก
4.1 ความเปนมาและลักษณะการตั้งถิ่นฐานของพื้นที่ศึกษา
เขตหนองจอก แตเดิมเปนปารกรางวางเปลาไมมีผูคนอาศัย ชื่อหมูบานตางๆก็เรียกกันตาม
ลักษณะภูมิประเทศ ในสมัยรัชกาลที่ 3 ไดโปรดเกลาฯใหพระยาศรีพิพัฒนรัตนราชโกษา เปนแม
กองจางชาวจีนขุดลอกคลองขยายการคมนาคมทางน้ําและเพื่อประโยชนทางดานยุทธศาสตร เริ่ม
ตั้งแตปลายคลองพระโขนงหรือคลองตันในปจจุบันไปบรรจบคลองบางขนาก เมื่อขุดเสร็จแลว
เรียกวา คลองเจก เพราะเปนคลองที่ชาวจีนขุดขึ้น ตอมาไดเปลี่ยนชื่อใหมเรียกวา คลองแสนแสบ
เมื่อขุดคลองเสร็จและหมดภาระศึกสงครามระหวางไทยกับเขมรแลว ทางราชการไดอพยพชาวไทย
มุสลิมมาจากบริเวณ 7 หัวเมืองภาคใต มาตั้งรกรากทํามาหากินตามบริเวณแนวคลองแสนแสบ และ
ในระยะเวลาใกลเคียงกันนั้นเอง ก็ไดอพยพชาวลาวที่กวาดตอนเขามาเปนเชลยใหมาทํากินตาม
บริเวณคลองแสนแสบเชนกัน
ตอมาไดมีการจัดตั้งบริษัทคูสยามขึ้น และไดรับสัมปทานใหขุดคลองตางๆเพื่อประโยชน
แกการกสิกรรม มีการขุดคลองตางๆ แลวเปดโอกาสใหประชาชนเขาจับจองที่ดิน จึงมีผูอพยพจากที่
อื่นเขาไปอาศัยตามลําคลองสายตางๆ เพื่อตั้งถิ่นฐานทํามาหากินกระจายอยูทั่วไป ตอมาในสมัย
รัชกาลที่ 5 ไดจัดการปกครองเปนหมูบาน ตําบล ตามระเบียบการปกครองสมัยนั้น เมื่อประชาชน
มากขึ้น ทางราชการไดยกฐานะขึ้นเปนอําเภอ ในสมัยพระยาเพชรปาณีสีหราชรองเมืองเปนสมุ
หนครบาล เมื่อประมาณ พ.ศ. 2440 ไดตั้งที่วาการอําเภอที่ปากบึงหนองจอกฝงใตของคลองแสน
แสบ
ร.ศ. 121 (พ.ศ. 2445) ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) ได
ทรงมีพระบรมราชานุญาตใหยก 4 อําเภอคือ อําเภอคลองสามวา อําเภอคลองแสนแสบ อําเภอเจียร
ดับ และอําเภอหนองจอก ขึ้นเปนเมืองใหม โดยพระราชทานนามวา เมืองมีนบุรี
ในสมัยรัชกาลที่ 7 ในชวงระหวาง พ.ศ. 2473 – 2474 มีเหตุการณสําคัญทางเศรษฐกิจ
เกิดขึ้นทั่วโลก ซึ่งมีผลกระทบกระเทือนตอประเทศไทยดวย เหตุการณครั้งนี้เรียกวา “เศรษฐกิจ
ตกต่ํา” ทําใหเกิดขาวยากหมากแพง และกระทบกระเทือนงบประมาณแผนดินของประเทศขณะนั้น
อยางหนัก พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ไดโปรดเกลาฯใหแกไขเหตุการณโดยยุบเลิกหรือ
รวบรวมกองต า งๆในส ว นกลาง และยุบ มณฑลจั งหวั ด และสถานที่ ห รื อส ว นราชการบางแห ง
จังหวัดมีนบุรีถูกยุบใหมารวมเขากับจังหวัดพระนคร ขึ้นตอมณฑลกรุงเทพฯ เวนแตทองที่อําเภอ
หนองจอกใหยกไปขึ้นกับจังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2474
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ตอมาใน พ.ศ. 2475 ไดมีพระราชบัญญัติใหโอนการปกครองอําเภอหนองจอกจากจังหวัด
ฉะเชิงเทรามาขึ้นกับจังหวัดพระนคร ตั้งแตวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2475 เมื่อมีประกาศของคณะ
ปฏิวัติฉบับที่ 335 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 อําเภอหนองจอกจึงมีฐานะเปนเขต
อนึ่ง ไดมีการยายที่วาการอําเภอ ใน พ.ศ. 2499 เนื่องจาก ร.ต.ต.ยรรยง ธีรรัช นายอําเภอ
สมัยนั้นเห็นวาที่ตั้งของอําเภอไมเหมาะสมกับสภาพทองที่ประกอบกับอาคารที่วาการอําเภอชํารุด
ทรุดโทรมเปนอันมาก จึงไดยายที่วาการอําเภอไปสรางในที่แหงใหม บริเวณหมูที่ 2 แขวงกระทุม
ราย เป น อาคารไม ส องชั้ น ซึ่ ง เป น ที่ ตั้ ง สํ า นั ก งานเขตในป จ จุ บั น ต อ มาใน พ.ศ. 2523 ได รั บ
งบประมาณสรางอาคารใหม เพื่อเปนที่ทําการในบริเวณใกลกับอาคารเดิมเปนอาคารคอนกรีต
จํานวน 3 ชั้น มีทางเดินเชื่อมตอกับอาคารหลังเดิม และไดทําการรื้อถอนอาคารไมหลังเดิม ในตน
พ.ศ. 2523 และไดมีพิธีเปดอาคารหลังใหม เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2533 โดยมี พันเอกวินัย สมพงษ
รองผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนประธาน (สํานักงานเขตหนองจอก, 2547 : 1-2)
ลั ก ษณะการตั้ง ถิ่ น ฐานในระยะแรกของพื้ น ที่ ศึ ก ษา มี ลั ก ษณะคล า ยกั บ การตั้ ง ถิ่ น ฐาน
โดยทั่วไปในที่ราบภาคกลาง คือ มีลักษณะการตั้งถิ่นฐานตามแนวเสนทางคมนาคมทางน้ํา เชน
แมน้ํา ลําคลอง ซึ่งในเขตหนองจอกนั้นมีโครงขายลําคลองตางๆหนาแนน และคนในชุมชนตางก็
ดํ า รงชี วิ ต อยู ริ ม สองฝ ง คลอง โดยอาศั ย น้ํ า จากลํ า คลองมาใช เ พื่ อ การอุ ป โภคบริ โ ภค เพื่ อ การ
เกษตรกรรมและเพื่อการสัญจรไปยังพื้นที่ใกลเคียง คลองสําคัญของเขตหนองจอกซึ่งเปนจุดเริ่มตน
ของการเขามาตั้งถิ่นฐานครั้งแรก ไดแก คลองแสนแสบ นอกจากนี้ยังมีคลองที่สําคัญรองลงมา
ไดแก คลองลําปลาทิว คลองนครเนื่องเขต และคลองหลวงแพง ซึ่งตามสองฟากลําคลองสายหลักที่
สําคัญดังที่กลาวมานี้ เปนที่อยูอาศัยดั้งเดิมของชาวไทยมุสลิมและชาวไทยพุทธที่เขามาตั้งถิ่นฐาน
ตั้งแตอดีต ตอมา เมื่อมีการตัดถนนเขามาในพื้นที่ทําใหเกิดเปลี่ยนแปลงการตั้งถิ่นฐาน กลาวคือ เริ่ม
มีการปลูกสรางอาคารบานเรือนอยูตามสองฟากถนนและเริ่มมีชุมชนใหมการเขามาตั้งถิ่นฐานตาม
แนวถนนมากขึ้น เพราะการเดินทางสะดวกและรวดเร็วกวา แตอยางไรก็ตาม คลองตางๆก็ยังมี
ความสําคัญตอชุมชน โดยเฉพาะชุมชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ถนนสายสําคัญของเขตนี้
ไดแก ถนนสุวินทวงศ ถนนเชื่อมสัมพันธ ถนนเลียบวารี ซึ่งไดตัดผานพื้นที่เกษตรกรรมเดิม สงผล
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินในบางบริเวณ โดยเปลี่ยนจากการใชที่ดินเพื่อการ
เกษตรกรรมไปเปนที่อยูอาศัย และโรงงานอุตสาหกรรม (แผนผังพัฒนาเขตกรุงเทพมหานคร เขต
หนองจอก, 2540 : 82)
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4.2 ลักษณะทางกายภาพ
4.2.1 ที่ตั้งและอาณาเขต
เขตหนองจอกจัดเปนเขตหนึ่งในเขตชั้นนอกหรือที่เรียกวา เขตชานเมือง ตั้งอยูทางดานทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพมหานคร มีพื้นที่รวม 236.261 ตารางกิโลเมตร หรือ 147,663.12
ไร เปนเขตที่มีเนื้อที่มากที่สุด ประมาณ 1 ใน 7 ของพื้นที่กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอกมีอาณา
เขตติดตอดังนี้ (แผนที่ 4.1)
ทิศเหนือ
มีอาณาเขตติดตอกับ อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ทิศใต
มีอาณาเขตติดตอกับ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยแบงเขตที่
คลองลําตาอิน คลองกระทุมลม คลองพะอง และ
คลองกอไผ
ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดตอกับ อําเภอเมืองและอําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา โดยแบงเขตที่คลองสิบสี่ คลองแสน
แสบ คลองนครเนื่องเขต และคลองหลวงแพง
ตามลําดับ
ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดตอกับ เขตมีนบุรีและเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
โดยแบงเขตที่คลองลํานกแขวก คลองลําไทร คลอง
ลําหิน คลองตาเตี้ย คลองลําแบนชะโด และคลอง
เกา ตามลําดับ
เขตหนองจอกมีการแบงการปกครองออกเปน 8 แขวง 93 หมูบาน ดังตอไปนี้
1) แขวงกระทุมราย
ประกอบด ว ย 18 หมู บ า น มี พื้ น ที่ ป ระมาณ 38.132 ตาราง
กิโลเมตร
2) แขวงหนองจอก
ประกอบด ว ย 13 หมู บ า น มี พื้ น ที่ ป ระมาณ 29.992 ตาราง
กิโลเมตร
3) แขวงคลองสิบ
ประกอบด ว ย 14 หมู บ า น มี พื้ น ที่ ป ระมาณ 30.849 ตาราง
กิโลเมตร
4) แขวงคลองสิบสอง
ประกอบด ว ย 11 หมู บ า น มี พื้ น ที่ ป ระมาณ 38.867 ตาราง
กิโลเมตร
5) แขวงโคกแฝด
ประกอบด ว ย 11 หมู บ า น มี พื้ น ที่ ป ระมาณ 22.524 ตาราง
กิโลเมตร
6) แขวงลําผักชี
ประกอบด ว ย 10 หมู บ า น มี พื้ น ที่ ป ระมาณ 33.358 ตาราง
กิโลเมตร
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7) แขวงคูฝงเหนือ
กิโลเมตร
8) แขวงลําตอยติ่ง
กิโลเมตร

ประกอบด ว ย 8 หมู บ า น มี พื้ น ที่ ป ระมาณ 17.750 ตาราง
ประกอบด ว ย 8 หมู บ า น มี พื้ น ที่ ป ระมาณ 24.789 ตาราง

4.2.2 ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ
เขตหนองจอกนั้นตั้งอยูบริเวณที่ลุมแมน้ําเจาพระยาตอนลาง อยูสูงจากระดับน้ําทะเลไม
เกิน 1.5 เมตร หรือตั้งอยูในพื้นที่ซึ่งในทางภูมิศาสตรเรียกวา บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแมน้ํา
ซึ่งเกิดจากตะกอนน้ําพัดพา (Alluvium) โดยเปนสวนหนึ่งของที่ราบลุมภาคกลางตอนลางของ
ประเทศไทย (The Lower General Plain of Thailand) เปนพื้นที่อุดมสมบูรณ เหมาะแกการ
เพาะปลูกขาวและพืชประเภทตางๆ พื้นที่เขตหนองจอกมีลําคลองธรรมชาติหลายสายซึ่งเอื้อตอการ
ทําการเกษตรกรรมเปนอันมาก
ลักษณะภูมิอากาศของเขตหนองจอกนั้น ไมแตกตางไปจากกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีสภาพ
ภู มิ อ ากาศแบบร อ นชื้ น โดยอยู ภ ายใต อิ ท ธิ พ ลของลมมรสุ ม 2 ชนิ ด ได แ ก ลมมรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ซึ่งกอใหเกิดฤดูกาลที่แตกตางกัน 3 ฤดู ไดแก
ฤดูรอน
อยูในชวงเดือนกุมภาพันธ – เดือนเมษายน
ฤดูฝน
อยูในชวงเดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม
ฤดูหนาว
อยูในชวงเดือนพฤศจิกายน – เดือนมกราคม
4.2.3 สมรรถนะของดิน
พื้นที่เขตหนองจอกมีสภาพดินเหนียว แบงออกเปน 3 ประเภทคือ ดินชุดบางกอก ดินชุด
บางน้ําเปรี้ยวและดินชุดฉะเชิงเทรา (แผนผังพัฒนาเขตกรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก, 2540 :89)
ซึ่งดินทั้ง 3 ชุดนี้ จัดเปนดินที่เกิดจากการทับถมของตะกอนปากแมน้ํา (Alluvial Soil) มีลักษณะ
และคุณสมบัติที่แตกตางกันบางสวน (ตารางที่ 4.1) ดินทั้ง 3 ชุด มีความเหมาะสมตอการเพาะปลูก
พืชสวน (Upland Crops) และนาขาว (Paddy Rice) แตก็มีขอจํากัดที่แตกตางกันไดแก
1) ดินชุดบางกอก เมื่อใชเปนพื้นที่เพาะปลูกพืชสวนจะมีความเหมาะสมนอย ตองเลือก
ชนิดของพืชพันธุที่เหมาะสม เนื่องจากมีการระบายน้ําที่ผิวดินชา ดินอุมน้ํามากเพราะระดับน้ําใต
ดิ น สู ง มี ชั้น ดิ น ลึ ก และเมื่อ ใช เ ป น ที่ ทํ า นาข า วจะมีค วามเหมาะสมมากเพราะมี น้ํ า มาก ถา มีน้ํ า
เพียงพอสามารถทํานาไดอยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยทั่วไปใชทํานาดําจะทําใหมีผลผลิตตอไรสูง หรือ
ปลูกพืชไรจําพวก ถั่วตางๆ ขาวโพด แตงโม แตจะมีปญหาการระบายน้ํา ดินชุดบางกอกจะพบอยูใน
บริเวณแขวงคลองสิบ แขวงกระทุมรายและแขวงลําตอยติ่ง สวนพื้นที่ขางเคียงไดแก แขวงมีนบุรี
และแขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี แขวงคลองสองตนนุน แขวงลาดกระบัง แขวงขุมทอง แขวงทับยาว
และแขวงลําปาทิว เขตลาดกระบัง
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2) ดินชุดบางน้ําเปรี้ยวและดินชุดฉะเชิงเทรา เมื่อใชเปนที่เพาะปลูกพืชสวนก็จะมีความ
เหมาะสมนอยดวยเหตุผลเดียวกับดินชุดบางกอก อีกทั้งยังอยูในพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดน้ําทวมฉับพลัน
และน้ําทวมขังเปนเวลานาน ซึ่งไมเหมาะสมตอการปลูกพืชไรและพืชสวนหลายชนิด และเมื่อใช
เปนพื้นที่ทํานาขาว ก็มีความเหมาะสมมากแตนอยกวาดินชุดบางกอก เนื่องดวยเปนดินที่มีกรดปาน
กลางถึงสูง ซึ่งยากแกการแกไขเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรเนื่องจากเปนดินเปรี้ยว ทั่วไปใชปลูก
ขาวแบบนาดํา โดยดินชุดบางน้ําเปรี้ยวจะพบอยูในบริเวณแขวงคลองสิบ แขวงคูฝงเหนือ แขวง
หนองจอกและแขวงลําผักชี ในเขตหนองจอก พื้นที่ขางเคียงไดแก แขวงบางชัน แขวงแสนแสบ
และแขวงทรายกองดินใต เขตมีนบุรี สวนดินชุดฉะเชิงเทราจะพบอยูในบริเวณแขวงคลองสิบสอง
แขวงคูฝงเหนือ แขวงหนองจอก แขวงโคกแฝดและแขวงกระทุมราย เขตหนองจอก พื้นที่ขางเคียง
ไดแก แขวงสามวาตะวันตก แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา แขวงบางชัน แขวงทรายกอง
ดิน แขวงทรายกองดินใต แขวงมีนบุรี แขวงแสนแสบ เขตีนบุรี แขวงคลองสองตนนุน แขวงคลอง
สามประเวศ แขวงลําปลาทิว แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง (แผนที่ 4.2)
ตาราง 4.1 แสดงลักษณะชั้นดินในพื้นที่เขตหนองจอกและพื้นที่ใกลเคียง
ชุดดิน

ความ
ลาดชัน

ความ
หนา
ของดิน
ลึกมาก
(>150
ซม.)

เนื้อดิน

สี

บางกอก

<1%

ดิน
เหนียว
ลวน

เทาเขมหรือ
เทาเขม
ผสมน้ําตาล

บางน้ําเปรี้ยว

<1%

ลึกมาก
(>150
ซม.)

ดิน
เหนียว
ลวน

เทาหรือเทา
เขมผสม
น้ําตาลและ
เหลือง

ฉะเชิงเทรา

<1%

ลึกมาก
(>150
ซม.)

โครงสราง
ก. ดินชั้นบน
ข. ดินชั้นลาง
ก. เนื้อดินออน
เปนกอนใหญ
ข. เนื้อดินออน
แตกเปนกอนขนาดใหญ
ก. เปนกอน
ขนาดปานกลาง
ข. เปนลิ่มขนาด
ปานกลางผสมดินกอน
หยาบ
ก. เปนกอน
หยาบออนๆ
ข. เปนลิ่ม
แตกแยกจนถึงเปน
กอนขนาดปานกลาง

การ
ระบาย
น้ํา
เลว

เลว

ความ
การ
สามารถ
ระบาย
น้ําไหลผาน น้ําลงดิน
ชา
ชา

ชา

ชา

ดิน
เทาเขมหรือ
เลว
ชา
ชา
เหนียว ดําผสมเทา
หรือดิน น้ําตาลและ
รวนบน แดง
ชั้นดิน
เหนียว
ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ แผนผังพัฒนาเขตกรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก ซึ่งเรียบเรียงจาก Detailed Reconnaissance Soil Map
of The Southern Central Plain 1:100,000
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4.2.4 แหลงน้ําและวิกฤตน้ําบาดาล
จากสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ซึ่งมีแหลงน้ําผิวดินและใตดินสูง และในพื้นที่เขตหนอง
จอกเดิมนั้น ประชาชนมีการใชน้ําจากน้ําฝนและคลองเพื่อการอุปโภคบริโภคเนื่องจากมีการตั้งถิ่น
ฐานอยูริมคลอง แตทวาปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตั้งถิ่นฐานมาอาศัยอยูบริเวณใกลถนน
มากขึ้น โอกาสในการใชน้ําจากคลองนอยลง และมีการสูบน้ําบาดาลขึ้นมาใชเปนจํานวนมาก ซึ่ง
สงผลใหเกิดการทรุดตัวของพื้นดิน
เมื่อพิจารณาแหลงน้ําใตดินในภาพรวมของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบวา การใช
น้ําสวนใหญสูบจากชั้นใตดิน สถิติจากการสํารวจเมื่อ พ.ศ. 2525 พบวากรุงเทพมหานครและจังหวัด
ใกล เ คีย งมีก ารสู บน้ํา บาดาลมาใช ถึง ประมาณ 1.4 ล า นลูก บาศก เ มตร ทํ าให เ กิ ด ผลกระทบต อ
สภาพแวดลอม เชน การรุกล้ําของน้ําเค็ม การลดลงของปริมาณน้ําใตดิน การเปลี่ยนของคุณภาพน้ํา
ใตดิน และผลกระทบที่สําคัญคือ แผนดินทรุดตัว
เมื่อมีมาตรการควบคุมการสูบน้ําบาดาลใน พ.ศ. 2526 เปนตนมา ระดับน้ําบาดาลของ
กรุงเทพมหานครในบริ เ วณตางๆไดเ พิ่มสูงขึ้น โดยผลการศึก ษาสํ ารวจครั้งหลั งสุด ของสํานัก
นโยบายและแผนสิ่งแวดลอม กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เมื่อ พ.ศ. 2544
รายงานวา สถานการณโดยรวมของแผนดินทรุดในเขตกรุงเทพมหานครดีขึ้น กลาวคือ อัตราการ
ทรุดตัวอยูประมาณปละ 1 เซนติเมตร ยกเวนเขตดอนเมืองที่มีอัตราการทรุดตัวอยูระหวาง 3 – 5
เซนติ เ มตรต อป และเขตหนองจอกมี อัต ราการทรุ ด ตัว อยูร ะหว าง 2 – 3 เซนติเ มตรต อป ส ว น
ปริ ม ณฑลรอบกรุ ง เทพมหานคร ได แ ก จั ง หวั ด นนทบุ รี จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ และจั ง หวั ด
สมุทรสาคร มีอัตราการทรุดตัวอยูระหวาง 2 – 5 เซนติเมตรตอป โดยสถิติการใชน้ําบาดาลของ
กรุงเทพมหานครในป พ.ศ. 2544 มีจํานวน 567,935 ลูกบาศกเมตรตอวัน (ขอมูลพื้นฐานเพื่อการผัง
เมือง สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2547 :6)
สําหรับในชวงพ.ศ. 2547 (เดือนธันวาคม 2546 – พฤษภาคม 2547) พบวา เขตหนองจอกมี
การทรุดตัวของแผนดินคอนขางสูงเนื่องจาก มีการขุดเจาะน้ําบาดาลมาใชมาก โดยเฉพาะบริเวณวัด
ราษฎรบํารุง (โครงการวางผังพัฒนาเมืองใหมหนองจอก สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2549 : 43) ซึ่งกรมทรัพยากรธรณีไดกําหนดใหพื้นที่ประมาณครึ่งหนึ่งของเขตหนองจอก ไดแก แขวงคลอง
สิบ แขวงคูฝงเหนือ แขวงโคกแฝด แขวงลําผักชีและแขวงลําตอยติ่ง เปนเขตวิกฤตน้ําบาดาลและ
แผนดินทรุด อันดับที่ 2 โดยไมอนุญาตใหเจาะน้ําบาดาลตั้งแต 1 ก.ค. 41 (แผนที่ 4.3)
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4.2.5 ระบบชลประทาน
บริเวณพื้นที่ศึกษาไดรับการหลอเลี้ยงดวยทางน้ํามากมาย ทั้งที่เปนทางน้ําธรรมชาติและ
คลองที่ขุดขึ้นเพื่อใชในชลประทานที่มีระบบชลประทานเชื่อมโยงระหวางพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ตอนบน ปทุ ม ธานี ฉะเชิ งเทราและสมุ ท รปราการ ซึ่ง มีโ ครงข ายคู ค ลองครอบคลุ มพื้ น ที่ อย า ง
หนาแนน โดยมีระบบจายน้ําและควบคุมน้ําเชื่อมโยงกับเขื่อนชัยนาทและเขื่อนพระราม 6 ผันน้ํา
จากแม น้ํ า เจ า พระยาและแม น้ํ า ป า สั ก ลงผ า นทุ ง รั ง สิ ต แล ว จึ ง กระจายมาหล อ เลี้ ย งพื้ น ที่ ด า น
ตะวั นออกของกรุงเทพมหานคร กอนจะผานลงไปใช ในพื้นที่อําเภอบางพลี – บางบอ จังหวัด
สมุทรปราการ แลวไหลลงสูอาวไทย (ถิ่น หงษทอง, 2544 :78) (แผนที่ 4.4)
4.2.6 ระบบการระบายน้ําและการปองกันน้าํ ทวม
จากการที่เกิดน้ําทวมขังในพื้นที่ฝงตะวันออกของแมน้ําเจาพระยาในเขตกรุงเทพมหานคร
และจังหวัดสมุทรปราการ เนื่องจากฝนที่ตกหนักในเขตพื้นที่เพาะปลูกรอบนอกทั้งทางดานทิศ
เหนือและทิศตะวันออก ทําใหเกิดปริมาณน้ําจํานวนมากไหลบาเขามาในพื้นที่ตัวเมืองชั้นใน และ
เมื่อรวมตัวกับปริมาณน้ําที่ไหลเออลนตลิ่งจากปากแมน้ําเจาพระยา เปนเหตุใหเกิดภาวะน้ําทวมขัง
เปนเวลานาน สรางความเสียหายแกเศรษฐกิจ สังคมและประชากรเปนอยางมาก จากสภาพปญหา
ดังกลาว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีความหวงใยเปนอยางยิ่ง ไดทรงศึกษาคนควาหาแนว
ทางแกไขและไดใหผูรับผิดชอบที่เกี่ยวของเขาเฝาเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2523 และวันที่ 16
ธันวาคม พ.ศ. 2523 เพื่อรวมพิจารณากําหนดแนวทางแกไขปญหาใหสมบูรณยิ่งขึ้น และไดผลสรุป
เปนแนวทางดําเนินการ (เมธินทร อังคทะวานิช, 2544 : 51-52) ดังนี้
1) เรงระบายน้ําออกสูทะเล โดยผานคลองทางฝงตะวันออกของชุมชน คลองที่สําคัญและมี
ขนาดคอนขางใหญ ไดแก คลองสําโรง คลองบางปง และคลองชลประทาน หรือ คลองชายทะเลที่
เชื่ อ มต อ คลองแพรกษา คลองปากน้ํ า คลองเก า คลองบางนางเกร็ ง คลองเลี ย บคั น กั้ น น้ํ า ใน
พระราชดําริ ซึ่งรัฐบาลไดดําเนินการกอสรางคันกั้นน้ํายาวประมาณ 77 กิโลเมตร เพื่อปองกันน้ํา
จากทิศเหนือและทิศตะวันออกไหลเขามาสูพื้นที่ชุมชนดานในพรอมทั้งดําเนินการจัดการใหพื้นที่
หลังคันกั้นน้ําเปนทางระบาย โดยทําการขุดลอกคู คลอง ทั้งเกาและใหม ติดตั้งสถานีสูบน้ําและ
ประตูระบายน้ํา เพื่อใหสามารถระบายน้ําตามวัตถุประสงคในการผันและระบายน้ําจากทางทิศ
เหนือและทิศตะวันออกไมใหไหลเขาสูเขตชุมชน แตใหไหลผานแนวระบายนี้ไปออกสูอาวไทย
ทางทิศใตแทน
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2) สรางระบบปองกันน้ําทวมในเขตชุมชน เนื่องจากวาในเขตชุมชนมีการใชประโยชนที่ดิน
เพื่ อ ประกอบกิ จ กรรมต า งๆอย า งหนาแน น เป น แหล ง เศรษฐกิ จ อย า งมหาศาล จึ ง ต อ งมี ก าร
ดําเนินการสรางระบบปองกันน้ําทวม และจากขอจํากัดในเรื่องงบประมาณและเวลา ทําใหไม
สามารถทํ า ได เ ต็ ม ที่ ระบบป อ งกั น น้ํ า ท ว มในกรุ ง เทพมหานครและจั ง หวั ด สมุ ท รปราการฝ ง
ตะวันออก จึงไดมีการแบงออกเปนพื้นที่ตามแผนการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมออกเปน 5
พื้ น ที่ ใ หญ ๆ ด ว ยกั น ได แ ก พื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานครชั้ น ใน พื้ น ที่ แ ผนหลั ก กรุ ง เทพมหานครฝ ง
ตะวันออก พื้นที่ชะลอน้ํากรุงเทพมหานครฝงตะวันออก พื้นที่แผนหลักสมุทรปราการฝงตะวันออก
จากนั้น ดําเนินการสรางคันกั้นน้ําปดลอมพื้นที่ พื้นที่ชุมชนหรือพื้นที่บรรเทาสมุทรปราการฝง
ตะวันออก และภายในพื้นที่ดังกลาวไดทําการขุดคู คลอง ทั้งเกาและใหม ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา ประตู
ระบายน้ํา และทอระบายน้ําสวนที่เกินความตองการออกนอกพื้นที่
3) สรางสถานที่กักเก็บน้ําตามจุดตางๆในพื้นที่ เพื่อทําหนาที่ชะลอน้ําและ ขยายทางน้ําหรือ
เปดทางน้ําในจุดที่ผานทางหลวง หรือทางรถไฟ เชน การขยายสะพานรถไฟ และสะพานทางหลวง
เพื่อขยายทางน้ํา
กองผังเมือง สํานักงานปลัดกรุงเทพมหานคร ไดมอบหมายจากรัฐมนตรีวาการกระทรวง –
มหาดไทยรวมกับสํานักผังเมือง พิจารณากําหนดแนวพื้นที่สีเขียวและจัดทําแผนที่เพื่อดําเนินตาม
โครงการพระราชดําริ เพื่อบรรเทาแกไขปญหาน้ําทวมในพื้นที่ดานตะวันออกของกรุงเทพมหานคร
ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะทํางานดําเนินการเกี่ยวกับพื้นที่สีเขียว โดยยึดถือขอบเขต
พื้นที่แนวของกรมชลประทานและแนวของสํานักผังเมือง กระทรวงมหาดไทย โดยมีประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารชนิดใด
หรือประเภทใด ในทองที่เขตมีนบุรี แขวงคลองสิบ แขวงคูฝงเหนือ เขตหนองจอก และแขวงคลอง
สามประเวศ แขวงลํ า ปลาทิ ว แขวงลาดกระบั ง เขตลาดกระบั ง กรุ ง เทพมหานคร ลงวั น ที่ 10
กรกฎาคม พ.ศ. 2524 ตอมาไดรับการแกไขปรับปรุงและออกขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร ลงวันที่
22 กรกฎาคม พ.ศ. 2525 ซึ่งออกมาบังคับใชแทนประกาศกระทรวงมหาดไทย (เมธินทร อังคทะวา
นิช, 2544 : 51-52)
สรุป ระบบปองกันน้ําทวมที่สําคัญของกรุงเทพมหานคร ทั้งทางดานฝงตะวันตกและฝง
ตะวันออกมี 3 ระบบ ไดแก
1) การปองกันน้ําทวมในพื้นที่เขตชั้นใน โดยใชคันกั้นน้ําและประตูระบายน้ําตามคลองสําคัญ
ตางๆ
2) การปองกันน้ําทวมโดยใชคลองธรรมชาติกักเก็บน้ําและระบายน้ํา
3) การปองกันน้ําทวมตามพระราชดําริโดยใชพื้นที่รับน้ํา (โครงการแกมลิง)
ระบบการปองกันน้ําทวมในพื้นที่ดานตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพมหานครจึงถูกแบง
ออกเปน 2 สวน ไดแก พื้นที่ภายในคันกั้นน้ําและพื้นที่นอกคันกั้นน้ํา ปจจุบันไดกําหนดใหพื้นที่
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นอกคันกันน้ําเปนพื้นที่รับน้ําหลากจากตอนเหนือของกรุงเทพมหานครลงสูพื้นที่ตอนลาง จากการ
แบงพื้นที่ดังกลาว ทําใหพื้นที่ทั้ง 2 สวนมีลักษณะที่แตกตางกัน คือ ภายในคันกั้นน้ําซึ่งไดแกพื้นที่
ฝงตะวันตกของเขตมีนบุรีตอ เนื่องไปทางเขตบางเขน มีลักษณะเปนชุมชนเมือง สวนพื้นที่นอกคัน
กันน้ําซึ่งอยูระหวางเขตมีนบุรีตอเนื่องกับเขตหนองจอก มีลักษณะเปนชนบทและพื้นที่เกษตรกรรม
เปนสวนใหญ(แผนผังพัฒนาเขตกรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก, 2540 :48) (แผนที่ 4.5)
ใน พ.ศ. 2538 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบันทรงริเริ่มโครงการแกมลิง โดย
ใชคลองชายทะเลและคลองที่เชื่อมตอกันเปนแกมลิงเพื่อรับน้ําจากพื้นที่ตอนบน และใชสถานีสูบ
น้ําตางๆทําการสูบน้ําออกรวม 9 สถานีตามแนวคลองชายทะเล ในชวงน้ําทะเลลงก็จะเปดประตู
ระบายน้ําเพื่อระบายน้ําที่กักเก็บไวระบายลงสูทะเล อาทิ ประตูระบายชลหารพิจิตร ที่ตําบลคลอง
ดานอําเภอบางบอ และแนวคิดที่สําคัญอีกแนวคิดหนึ่งคือ การจัดหาพื้นที่รับน้ําในลักษณะของแกม
ลิง เพื่อเสริมสรางระบบระบายน้ําทั้งภาครัฐและเอกชน (แผนผังพัฒนาเขตกรุงเทพมหานคร เขต
หนองจอก, 2540 :48) โดยพื้นที่แกมลิงจะอยูภายในพื้นที่โครงการชลประทาน (โครงการวางผัง
พัฒนาเมืองใหมหนองจอก สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2549 :3-68) สรุปไดดังนี้
บริเวณพื้นที่ตอนบน คือ พื้นที่ที่อยูทางเหนือแนวคลองระพีพัฒนแยกตกกับคลองหกวา
สายบน อยูในบริเวณดานใตของโครงการชลประทานนครหลวง และโครงการชลประทานปาสักใต
คิดเปนพื้นที่ประมาณ 190 ตารางกิโลเมตร จุน้ําที่ความลึก 0.90 เมตร ไดประมาณ 54 ลานลูกบาศก
เมตร
บริเวณพื้นที่ตอนลาง มีพื้นที่ที่สามารถกําหนดเปนแกมลิงได 3 แหง คือ
1) บริเวณพื้นที่ในเขตโครงการชลประทานรังสิต ทิศเหนือติดแนวคันคลองรังสิต ทิศใตติด
กับแนว ปตร. ทดน้ํากลางคลอง 6 ตั้งแตคลอง 7 ถึงคลอง 12 ทิศตะวันตกติดคันคลอง 7 และทิศ
ตะวันออกติดคันคลอง 13 มีพื้นที่ 110.6 ตางกิโลเมตร
2) บริเวณพื้นที่ระหวางแนวคลอง 14 ถึงแนวคันกั้นน้ําฝงขวาขงแมน้ํานครนายกกับแนวคลอง
หกวาสายลาง ถึงแนว ปตร. ตามบึงตางๆในพื้นที่อําเภอบางน้ําเปรี้ยว ซึ่งเปนพื้นที่ลุมต่ํา มีหนองบึง
กระจายอยูเปนจํานวนมาก เปนพื้นที่รวมประมาณ 286.6 ตารางกิโลเมตร
3) บริเวณแนวคลองชายทะเล ทางทิศใตสุดของพื้นที่โครงการ มีพื้นที่ประมาณ 1.2 ตาราง
กิโลเมตร (แผนที่ 4.6)
ในดานระบบการระบายน้ําภายในพื้นที่เขตหนองจอก ประกอบไปดวยคลองจํานวนหลาย
สาย และคลองเหลานี้จะติดตอกับคลองในพื้นที่ชั้นในและพื้นที่ดานตะวันออกของคลองกั้นน้ําตาม
พระราช ดําริ น้ําสวนใหญของพื้นที่จะระบายลงคลองแสนแสบและคลองพระโขนง ซึ่งลักษณะการ
ระบายน้ําในพื้นที่เขตหนองจอก มี 2 ระบบ คือ การใชคลองระบายน้ําและการใชระบบทอระบาย
น้ําฝนในพื้นที่รับน้ํายอยภายในเขตเมือง ซึ่งน้ําจากทอระบายน้ําจะลงสูสูคลองโดยตรง โดยคลอง
ระบายน้ํา สายสําคัญๆ ไดแก คลองหลวงแพง คลองนครเนื่องเขต คลองลําผักชีและคลองแสนแสบ
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โดยคลองเหลานี้จะตอเนื่องกันและมีคลองแตกแขนงตอ เชน คลองหนึ่ง คลองสอง คลองเกา –
คลองสิบสาม คลองลําเจียรดับ คลองลําจระเขตาย คลองลําหินเปนตน นอกจากนี้ยังมีประตูระบาย
น้ําตั้งอยูที่ปลายคลองสิบสองและปลายคลองสิบสาม (แผนผังพัฒนาเขตกรุงเทพมหานคร เขต
หนองจอก, 2540 : 129-133) (แผนที่4.7)
จากลักษณะภูมิประเทศของเขตหนองจอกที่เปนที่ราบลุมและมีคลอง หนอง บึง กระจายอยู
ทั่วไปในพื้นที่ ซึ่งเหมาะแกการทําเกษตรกรรม และยังชวยสามารถบรรเทาและลดปญหาการระบาย
ได เ ป น จํ า นวนมาก
แต เ มื่ อ ฝนตกติ ด ต อ กั น เป น ระยะเวลานาน หากพื้ น ที่ เ ขตชั้ น ในของ
กรุงเทพมหานครระบายน้ําออกมา ประชาชนในพื้นที่ที่อาศัยอยูบริเวณริมคลองจะไดรับความ
เดือดรอนจากน้ําทวมขัง แตอยางไรก็ตามเขตหนองจอก ก็ไดพยายามแกไขปญหา โดยการขุดลอกคู
คลองเพื่อกําจัดผักตบชวา เพื่อใหการระบายน้ําเปนไปดวยความรวดเร็ว
4.2.7 โครงขายคมนาคม
การคมนาคมในเขตหนองจอกในอดีตจะใชการสัญจรทางน้ําเปนหลัก เนื่องจากมีคลอง
ตางๆหลายสายผานในพื้นที่ สวนการคมนาคมทางบกเริ่มมีการพัฒนาขึ้นเมื่อประมาณ 20 กวาปที่
ผานมาซึ่งเริ่ มพั ฒนาไปพรอมๆกับการพัฒนาถนน แตอย างไรก็ตามการคมนาคมทางน้ําก็ยังมี
บทบาทสําคัญในการสัญจรระยะสั้นภายในพื้นที่ โดยโครงขายคมนาคมภายในเขตหนองจอกมีดังนี้
1) การคมนาคมทางบก
เขตหนองจอก มีพื้นที่ถนนใน พ.ศ. 2545 เทากับ 4,398ไร หรือ 7.04 ตารางกิโลเมตรคิดเปน
สัดสวนพื้นที่ถนนตอพื้นที่เขต (147,663 ไร หรือ 236.261 ตารางกิโลเมตร) เทากับ 2.98 เปอรเซ็นต
ประกอบดวยโครงขายถนนสายหลัก สายรองและถนนซอยดังนี้
ถนนสายหลัก ในเขตหนองจอกประกอบดวยถนนสายหลักสําคัญๆไดแก ถนนสุวินทวงศ
เปนถนนสายสําคัญที่สุด เชื่อมระหวางเขตมีนบุรีกับจังหวัดฉะเชิงเทรา ถนนเชื่อมสัมพันธเชื่อม
ระหวางตัวเมืองหนองจอกกับถนนสุวินทวงศ ถนนฉลองกรุงเชื่อมระหวางถนนสุวินทวงศกับเขต
ลาดกระบัง ถนนเลียบวารีและถนนมิตรไมตรีเชื่อมตัวเมืองหนองจอกกับเขตมีนบุรีและคลองสาม
วา และถนนเลียบคลองสิบสาม ถนนประชาสําราญเปนถนนที่เชื่อมตัวเมืองหนองจอกกับเขต
ปทุมธานีเขาดวยกัน
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- ถนนสายรอง ที่สําคัญ ไดแก ถนนอยูวิทยา เชื่อมระหวางตัวเมืองหนองจอกกับถนนสุวินท
วงศ ถนนรว มพั ฒ นา เชื่ อ มระหว า งถนนสุ วิน ทวงศ กับ เขตลาดกระบั ง ถนนคู -คลองสิบ เชื่อ ม
ระหวางถนนมิตรไมตรีกับเขตจังหวัดปทุมธานี ถนนผดุงพันธ เชื่อมระหวางตัวเมืองหนองจอกกับ
ถนนสังฆสันติสุข
- ถนนซอย ที่สําคัญไดแก ถนนคลองเกา ถนนคลองสิบ – คลองสิบสี่ และถนนทับยาว (แผน
ที่ 4.10)
ในเขตหนองจอกมีเสนทางรถโดยสารประจําทางของ ขสมก. ผานเพียงสายเดียวคือ สาย
131 มีนบุรี – หนองจอก ซึ่งเปนรถรวมบริการวิ่งระหวางตลาดสุขาภิบาลมีนบุรี ถนนสีหบุรานุกิจ
ถนนรามอินทรา ถนนสุวินทวงศ แยกฉลองกรุง ถนนเชื่อมสัมพันธ ตลาดหนองจอก และนอกจาก
รถของ ขสมก. แล ว ยั ง มี ร ถโดยสารประจํ า ทางวิ่ ง ข า มเขตกรุ ง เทพมหานคร เพื่ อ ไปสู จั ง หวั ด
ฉะเชิ งเทรา โดยใชเ ส น ทางถนนสุวินทวงศแ ละมีการขนสงนอกระบบซึ่งประกอบไปด ว ย รถ
โดยสารสองแถว 6 ลอรับสงผูโดยสารจากตลาดลําผักชีไปสูหัวตะเข โดยใชเสนทางถนนฉลองกรุง
และบริเวณแนวทางดานเหนือ เชน แขวงคลองสิบ และแขวงคูฝงเหนือ จะมีรถจักรยานยนตรับจาง
บริการรับสงผูคนตามชุมชนตางๆ โดยมีจํานวนทั้งสิ้น 59 วิน (ขอมูล ณ วันที่ 7 มกราคม 2547)
นอกจากนี้ยังมีระบบรถตูวิ่งใหบริการเขามาถึงพื้นที่ (โครงการบูรณาการแผนผังพัฒนาเขตเพื่อ
นําไปสูการปฏิบัติ กลุมสุวินทวงศ สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2547 : 2-15)
เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธระหวางพื้นที่ศึกษากับพื้นที่โดยรอบ พบวา ในพื้นที่ศึกษามี
ทั้งถนนสายหลักและสายรองเชื่อมตอกันกับพื้นที่เขตชานเมืองตะวันออก ซึ่งก็จะมีถนนเชื่อมตอกับ
พื้ น ที่ ข า งเคี ย งอี ก ต อ หนึ่ ง เช น ถนนสุ วิ น ทวงศ จ ากเขตมี น บุ รี ไ ปเขตหนองจอกและจั ง หวั ด
ฉะเชิงเทรา ถนนเลียบวารี และ ถนนประชารวมใจ เชื่อมพื้นที่เขตมีนบุรีกับเขตหนองจอก ถนนอยู
วิทยาเชื่อมเขตหนองจอกกับเขตลาดกระบัง นอกจากนี้พื้นที่ชานเมืองตะวันออกซึ่งรวมเขตหนอง
จอกก็จะมีการเชื่อมตอกับพื้นขางเคียงอีกตอหนึ่ง เชน ถนนสายไหม ถนนรามอินทรา ถนนหทัย
ราษฏร เชื่อมเขตบางเขนกับเขตมีนบุรีถนนพหลโยธินและถนนแจงวัฒนะ เชื่อมตอเขตบางเขนกับ
เขตจตุจักร อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี และเขตดอนเมืองตามลําดับ ถนนมิตรไมตรีเชื่อมเขต
หนองจอกกับ อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี นอกจากนี้ยังมีความเชื่อมโยงกับพื้นที่เขตชั้นใน
โดยเมื่อเริ่มจากอนุสาวรียชัยสมรภูมิ พระโขนง ลาดพราว จะพบวามีความตอเนื่องตามแนวถนนที่
ตอออกมาเชน ถนนพหลโยธิน ถนนสุขุมวิทถนนลาดพราว ถนนรามอินทรา ถนนรามคําแหงจนถึง
พื้นที่ชานเมืองฝงตะวันออก (แผนที่ 4.9)
2) การคมนาคมทางน้ํา
การคมนาคมทางน้ํ า ในเขตหนองจอกนับว ามี ความสํ าคัญ มากตั้ง แต ใ นอดีต เนื่ อ งจาก
ประชาชนมีการตั้งถิ่นฐานอยูริมสองฝงคลอง โดยเฉพาะริมฝงคลองแสนแสบ และเนื่องจากลักษณะ
ทางภูมิประเทศที่เปนที่ราบลุมเหมาะแกการทําเกษตรกรรม ประชาชนจึงใชประโยชนจากลําคลอง
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ทั้งในดานการเกษตร การคมนาคมขนสง รวมทั้งการอุปโภคและบริโภค ในปจจุบันยังคงมีการใช
เพื่อการสัญจรเปนบางจุดและชวงสั้นๆเทานั้น เชน ตามคลองแสนแสบบริเวณตลาดหนองจอก แตก็
ไมคอยคึกคักมากนัก คลองลําผักชี (คลองลําปลาทิว) แตบางครั้งการสัญจรทางน้ําก็ยังเปนสิ่งจําเปน
ยิ่งสําหรับคนที่อาศัยริมน้ําที่ใชลําคลองเปนเสนทางเดินทางไปสูบริเวณริมคลองอื่นๆที่ไมมีทางเขา
ถึงรถยนต การคมนาคมทางน้ําสวนใหญเปนการสัญจรไปมาภายในเขต โดยมีคลองสายหลัก 10
คลอง แบงตามหนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบไดดังนี้
- สํานักระบายน้ํา ดูแลรับผิดชอบคลองแสนแสบ
- สํานักงานเขตคลองสามวา ดูแลรับผิดชอบคลองเกา
- สํานักงานเขตหนองจอก ดูแลรับผิดชอบคลองลําปลาทิว และคลองนครเนื่องเขตต
- กรมชลประทาน ดูแลรับผิดชอบคลองสิบ – คลองสิบสี่ และคลองหลวงแพง
นอกจากนี้แลว ยังมีคลองซอยตางๆเชื่อมระหวางคลองสายหลักซึ่งสามารถใชติดตอกันได
ทุกหมูบานรวมทั้งสิ้น 104 คลอง อาทิ คลองลําหิน คลองลําเจดีย คลองลําเจียรดับ คลองลําไทร
คลองลําตอยติ่ง เปนตน (แผนที่ 4.8)
4.2.8 ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1) การใหบริการไฟฟา
การใหบริการไฟฟาในพื้นที่กรุงเทพมหานครอยูภายใตการดําเนินการของการไฟฟานคร
หลวง สําหรับเขตหนองจอกอยูในความรับผิดชอบของสถานีไฟฟายอยสุวินทวงศ โดยตั้งอยูบริเวณ
ถนนประชาสําราญละถนนผดุงพันธุ (โครงการบูรณาการแผนผังพัฒนาเขตเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ
กลุมสุวินทวงศ สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร,2547:2-24)
2) การใหบริการประปา
เขตหนองจอก อยูภายใตการใหบริการของการประปาสาขามีนบุรี ซึ่งเปดบริการแลว 8.13
ตารางกิโลเมตรหรือ 5,080 ไร ประมาณรอยละ 3 ของพื้นที่เขต ปจจุบันพื้นที่บริการน้ําประปาเกาะ
ตัวอยูเฉพาะบริเวณถนนสายหลัก สายรองและบริเวณที่มีการกระจุกตัวของชุมชน เชน บริเวณริม
ถนนสุวินทวงศ ถนนมิตรไมตรี ถนเลียบวารี ถนนเชื่อมสัมพันธ ถนนฉลองกรุงที่ตอเนื่องไปยังเขต
ลาดกระบัง ถนนประชาสําราญ ถนนผดุงพันธ ถนนสังฆสันติสุข และบริเวณศูนยกลางเมืองคือ
บริเวณสํานักงานเขต หอนาฬิกา และตลาดหนองจอก (โครงการวางผังพัฒนาเมืองใหมหนองจอก
สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2549 : 3-116) (แผนที่ 4.10)
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3) การใหบริการโทรศัพท
บริ ษั ท ทศท คอร ป อเรชั่ น จํ า กั ด (มหาชน) เป น หน ว ยงานหลั ก ในการให บ ริ ก ารแก
ประชาชนครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ สําหรับเขต
หนองจอกนั้นไดมีการขยายจํานวนหมายเลขโทรศัพทเพิ่มขึ้นทั้งโทรศัพทธรรมดาและโทรศัพท
สาธารณะ ซึ่งคาดวาใน พ.ศ. 2550 จะมีเลขหมายโทรศัพทเพียงพอตอความตองการของประชาชน
(โครงการบู ร ณาการแผนผั ง พั ฒ นาเขตเพื่ อ นํ า ไปสู ก ารปฏิ บั ติ กลุ ม สุ วิ น ทวงศ สํ า นั ก ผั ง เมื อ ง
กรุงเทพมหานคร, 2547 : 2-24)
4) การจัดการคุณภาพน้ํา
มีการปองกันและแกไขปญหาคุณภาพน้ํากอนปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ ตรวจสอบ
ระบบบําบัดน้ําเสียในสถานประกอบการ โดยมีสถานประกอบการที่ใชน้ําในกระบวนการผลิต
จํานวน 11 แห ง และมีห นวยงานที่มีระบบบําบัดน้ําเสีย 2 แหง คือโรงพยาบาลหนองจอกและ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (สํานักงานเขตหนองจอก, 2548 : 3)
5) การใหบริการดานการศึกษา
เขตหนองจอกมีโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ทั้งในและนอกระบบ หลายระดับ ตั้งแต
ระดั บ ชั้ น อนุ บ าลถึ ง ระดั บอุ ด มศึ ก ษาทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน ครอบคลุม ทั่ ว พื้ น ที่ เ ขต แต จํ า นวน
หองเรียนและจํานวนครูไมเพียงพอกับนักเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ
สถานศึกษา ในเขตหนองจอก ใน พ.ศ. 2548 มีจํานวนนักเรียน นักศึกษาทั้งหมด 44,637
คน และมี ส ถานศึ ก ษารวม 47 แห ง สถานศึ ก ษาในเขตหนองจอก ได แ ก สถานศึ ก ษาที่ สั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร 37 แหง สังกัดทบวง 1 แหง คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร สังกัดกรม
สามัญศึกษา 2 แหง สังกัดโรงเรียนราษฎร 4 แหง สังกัดกรมอาชีวศึกษา 1 แหง และสังกัดอื่นๆ 2
แหง (สํานักงานเขตหนองจอก,2548:10) (แผนที่ 4.11)
6) การใหบริการดานสาธารณสุข
เขตหนองจอก มีศูนยบริการสาธารณสุขสาขา 12 แหง โดยครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 8 แขวง มี
โรงพยาบาลรัฐ 1 แหง คือ โรงพยาบาลชุมชนหนองจอก ตั้งอยูที่แขวงกระทุมราย บนถนนเลียบวารี
นอกจากนี้ยังมีคลินิกอีก 6 แหง (สํานักงานเขตหนองจอก, 2547 : 10, 22)
7) ศาสนาและศาสนสถาน
ประชาชนส ว นใหญ นั บ ถื อ ศาสนาอิ ส ลามมากที่ สุ ด คิ ด เป น ร อ ยละ 75 ของทั้ ง หมด
รองลงมาคือ ศาสนาพุทธ รอยละ 20 และศาสนาคริสต รอยละ 5 และเนื่องจากประชาชนในพื้นที่
เขตหนองจอก มีหลายเชื้อสาย จึงมีประเพณี วัฒนธรรมที่หลากหลาย มีศาสนสถานที่สําคัญหลาย
แหง ไดแก ศูนยบริหารกิจการศาสนาอิสลามแหงประเทศไทย สํานักจุฬาราชมนตรีและสํานักงาน
คณะกรรมการกลางอิสลาม
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แหงประเทศไทย โดยมีจํานวนศาสนสถานทั้งหมด 62 แหง ดังนี้ วัด จํานวน 16 วัด มัสยิด จํานวน
44 มัสยิด โบสถคริสต จํานวน 1 แหง และศาลเจา จํ า นวน 1 แห ง (สํ า นั ก งานเขตหนองจอก,
2548 : 4) (แผนที่ 4.11)
8) หนวยราชการและอื่นๆ ไดแก สถานีตํารวจนครบาลจํานวน 5 แหง ที่ทําการ
ไปรษณีย รหัสไปรษณีย 10530 จํานวน 1 แหง สถานีไฟฟายอย จํานวน 1 แหง หมวดการทางกรม
ทางหลวง จํานวน 1 แหง โรงกรองน้ําประปา จํานวน 1 แหง ตลาดสด (สํานักงานตลาด กทม.)
จํานวน 1 แหง สถานธนานุบาล กทม. จํานวน 1 แหง สํานักงานขนสงเขตพื้นที่ 4 จํานวน 1 แหง ที่
ทําการชลประทาน จํานวน 1 แหง สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองจอก จํานวน 1 แหง
หองสมุดประชาชน จํานวน 1 แหง สวนสาธารณะ จํานวน 1 แหง ลานกีฬา 73 แหง (สํานักงานเขต
หนองจอก, 2548 : 10-11) (แผนที่ 4.11)
4.3 ลักษณะทางเศรษฐกิจ
โครงสร า งทางเศรษฐกิ จ ในภาพรวมของกรุ ง เทพมหานครอาจพิ จ ารณาได จ ากมู ล ค า
ผลิตภัณฑมวลรวม ซึ่งใน พ.ศ. 2548 พบวา มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมทั้งหมดมีคาเทากับ 2,025,499
ลานบาท โดยสาขาการผลิตที่มีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมสูงที่สุดคือ สาขาสาขาการคาปลีกและ
การคาสง มีมูลคา 469,801 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 23.19 รองลงมาคือ สาขาอุตสาหกรรม
และสาขาการคมนาคม ขนสง ซึ่งมีมูลคา 412,929 ลานบาท และ 321,330 ลานบาท หรือคิดเปน
สัดสวนรอยละ 20.39 และ 15.86 ตามลําดับ และการผลิตในภาคเกษตรกรรมนั้นมีมูลคาผลผลิตต่ํา
ที่สุด 2,723 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.13 ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมกรุงเทพมหานคร (แผนภูมิ
4-1) สําหรับพื้นที่ศึกษา การประกอบอาชีพสวนใหญอยูในทางกลับกันคือ ประชาชนชาวหนองจอก
สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ประมาณรอยละ 80) ซึ่งไดแก การทํานา ทําสวน ผลไมและ
เลี้ยงสัตว ทั้งนี้เนื่องมาจากสภาพทางภูมิประเทศที่เอื้อตอการทําการเกษตรกรรม สามารถใหผลผลิต
เปนรายไดหลักของพื้นที่ และเมื่อดูจากการใชประโยชนที่ดินพบวามีการใชประโยชนที่ดินประเภท
เกษตรกรรมมากที่สุด สวนอาชีพที่มีอันดับรองลงมาไดแก การรับราชการ รับจาง คาขายและอื่นๆ
คิดเปนรอยละ 10, 6 และ 4 ตามลําดับ
ลักษณะทางเศรษฐกิจของเขตหนองจอก แบงออกเปนสภาพทางเศรษฐกิจทั่วไปและสภาพ
เศรษฐกิจในภาคเกษตรกรรม ดังนี้
4.3.1 สภาพเศรษฐกิจทั่วไป
ในการศึ ก ษาถึ ง สภาพทางเศรษฐกิ จ โดยรวมของพื้ น ที่ ศึ ก ษานี้ ตั ว แปรที่ จ ะนํ า มาใช
ประกอบการพิจารณาคือ จํานวนสถานประกอบการประเภทตางๆ คือ ใน พ.ศ. 2547 มีจํานวนสถาน
ประกอบการทั้งหมด 472 แหง เมื่อเทียบกับจํานวนสถานประกอบการทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร
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ซึ่งมี 177,635 แหง คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.27 ของจํานวนสถานประกอบการในกรุงเทพมหานคร
และแรงงานในเขตหนองจอกใน พ.ศ. 2547 มีจํานวนทั้งสิ้น 14,290 คน คิดเปนสัดสวนจํานวน
คนงานตอสถานประกอบการ 1 แหง เทากับ 30.28 คน ตอสถานประกอบการ 1 แหง (ตาราง 4.2)
ตาราง 4.2 แสดงจํานวนสถานประกอบการ พ.ศ. 2541 – 2545 และ พ.ศ. 2547
เขต
จํานวนสถานประกอบการ (แหง)
2541
2542 2543 2544
2545
2547
หนองจอก
481
464
446
401
384
472
กรุงเทพมหานคร 153,317 165,366 158,864 159,818 160,762 177,635
ที่มา : สํานักผังเมือง

แผนภูมิที่ 4.1 แสดงสัดสวนรอยละของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม จําแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. 2548
ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย
4%
การบริการทางสังคมอื่นๆ
4%
บริหารราชการ
แผนดินและปองกัน
ประเทศ
สื่อกลางทางการเงิน
8%

การกอสราง การศึกษา ไฟฟา ประปาและแกส สุขภาพและสังคม
2%
3%
2%
2%
ลูกจางในครัวเรือน
0%
การเกษตรกรรม
0%

การโรงแรมและภัตตาคาร การคมนาคม ขนสง
16%
11%

การคาปลีกและคาสง
22%
อุตสาหกรรม
20%

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ และจากการวิเคราะห

สําหรับโรงงานอุตสาหกรรม ในชวง พ.ศ. 2545 เขตหนองจอกมีจํานวนโรงงาน 132 แหง
คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.65 ของจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมในกรุงเทพมหานคร เพิ่มจาก พ.ศ.
2541 ขึ้นมา 12 แหง (เดิมมี 120 แหง) โดยในชวงป พ.ศ. 2541 – 2545 มีอัตราการเพิ่มขึ้นของ
โรงงานอุตสาหกรรมในเขตหนองจอกเทากับ 0.1 หรือรอยละ 10 (ตาราง 4.6) ในขณะที่ใน พ.ศ.
2547 เขตหนองจอกมีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมลดลงเหลือ 130 แหง คิดเปนรอยละ 0.66 ของ
จํานวนโรงงานทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร (ตาราง 4.3) โรงงานสวนใหญ เปนโรงงานขนาดเล็ก
ซึ่งมีจํานวนนอยกวา 20 คน แสดงใหเห็นวาโรงงานในเขตหนองจอกมีนอยมาก เมื่อเทียบกับ
กรุงเทพมหานครและพื้นที่ชานเมืองฝงตะวันออก
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1 – 9 และแผนพัฒนากรุงเทพ มหา
นครที่ตองการแกไขปญหาความแออัดของพื้นที่ศูนยกลางเมืองและพยายามกระจายความเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจทั้งทางดานอุตสาหกรรม การคาบริการ การลงทุนในพื้นที่ตางๆสงผลใหพื้นที่
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ศึ ก ษาและพื้ น ที่ใ กล เ คี ย งเป น แหล ง ที่ ตั้ ง ของโรงงานอุต สาหกรรมและกิ จ กรรมที่เ กี่ ย วข อ งกั บ
อุตสาหกรรมจํานวนมาก ไดแก สถานีบรรจุและแยกสินคาลอง Inland Container Depot หรือ, นิคม
อุตสาหกรรมบางชันในเขตมีนบุรีนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ดวยเหตุนี้ แมวาในเขตหนองจอก
จะไมมีการทําอุตสาหกรรมเปนหลัก แตจะมีแรงดึงดูดแหลงงานในภาคอุตสาหกรรมจากพื้นที่รอบ
ขาง ซึ่งทําใหแรงงานในภาคเกษตรกรรมมีการเปลี่ยนแปลงเปนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น
(โครงการวางผังพัฒนาเมืองใหมหนองจอก สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2549 :3-161)
ตาราง 4.3 แสดงจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2541 – 2545
เขต
จํานวนโรงงาน
รอยละของกทม.
2541 2542 2543 2544 2545 2541 2542 2543 2544 2545
หนองจอก
120 125 126 126 132 0.64 0.62 0.70 0.63 0.65
กรุงเทพมหานคร 18,728 20,102 18,099 20,066 20,393 100 100 100 100 100
ที่มา : โครงการบูรณาการแผนผังพัฒนาเขตเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ กลุมสุวินทวงศ สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร

ตาราง 4.4 แสดงจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ฝงตะวันออกของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547
เขต
โรงงาน (แหง)
รอยละ
พื้นที่(ตร.ม.)
หนองจอก
130
0.66
1,649,468
มีนบุรี
265
1.35
1,391,696
คลองสามวา
116
0.59
109,293
ลาดกระบัง
376
1.92
2,881,640
กรุงเทพมหานคร
19,630
100
54,203,960
ที่มา : กองวิชาการและแผนงาน สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร

สรุปจํานวนสถานประกอบการประเภทตางๆ ในแตละกิจกรรมทางเศรษฐกิจของเขตหนอง
จอก จากการรวบรวมขอมูลของสํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร และจากสํานักงานเขตหนองจอก
ในพ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2548 สรุปไดดังนี้ ตลาดสด 1 แหง หาบเร-แผงลอย 35 ราย รานสะดวกซื้อ 18
ราน รานคาปลีก 83 แหง รานคาสง 150 แหง ธนาคาร 7 แหง โรงรับจํานํา 1 แหง สถานีบริการ
น้ํามัน 46 แหง สถานบันเทิง 2 แหง และจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่จดทะเบียน 130 โรงงาน
(สํานักงานเขตหนองจอก, 2548 : 5)
4.3.2 สภาพเศรษฐกิจในภาคเกษตรกรรม
1) สถานการณขาวไทยและตางประเทศในปจจุบัน
ปจจุบันปญหาสตอกขาวทั่วโลกลดลง และความตองการนําเขาขาวของตางประเทศสูงขึ้น
ทําใหราคาขาวในตลาดโลกสูงขึ้น สงผลตอเนื่องถึงประเทศไทยในดานบวก ซึ่งเปนผูสงออกขาว
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อันดับ 1 ของโลก และในเดือนเมษายน 2551 คาดวา ประเทศผูนําเขาหลายประเทศกังวลกับ
มาตรการหามสงออกของประเทศผูสงออกดังกลาวและยังมีความตองการนําเขาขาวเพื่อชดเชยหรือ
สํารองขาวในสต็อก ในขณะที่อินเดียประกาศไมอนุญาตสงออกขาวขาวที่มิใชขาวบาสมาติของผู
สงออกทั้งหมด และเวียดนามมีภาระตองสงมอบขาวใหลกู คาตามสัญญาเกาและไมอนุญาตผูสงออก
ลงนามสัญญาซื้อขายใหมในชวงไตรมาสที่ 2 ของป 2551 จะสงผลใหขาวของไทยชนะการประมูล
นําเขาขาวในเดือนเมษายน ศกนี้ และประเทศผูนําเขาสวนใหญจะยังคงสั่งซื้อขาวจากไทยอยาง
ตอเนื่อง โดยเฉพาะตลาดประจําแถบภูมิภาคแอฟริกา มาเลเซีย ฮองกง อิหราน อิรัก และฟลิปปนส
ซึ่งสามารถรองรับผลผลิตขาวนาปรังที่ออกสูตลาดสูงสุด ซึ่งคาดวาการคาขาวของโลกในป 2551 จะ
สูงสุดเปนประวัติการณ โดยประเทศไทยจะยังคงสงออกขาวมากที่สุดกวา 9.0 ลานตัน รองลงมา
ไดแก ประเทศเวียดนาม 5.0 ลานตัน สหรัฐฯ 3.5 ลานตัน อินเดีย 3.4 ลานตัน และปากีสถาน 3.2
ลานตัน สวนประเทศไทยซึ่งยังมีความกังวลในเรื่องวิกฤตขาวขาดแคลนเหมือนพืชชนิดอื่นเพราะ
พื้นที่เกษตรกรรมลดลง คาดวาไมนาจะเกิดขึ้น เพราะแมขณะนี้รัฐบาลไดระบายขาวคางสตอคไป
แลว 2.6 ลานตัน ก็ยังคงเหลือสตอคอีก 1.9 ลานตัน และขาวในฤดูกาลใหมก็จะออกอีก จึงนาจะ
เพียงพอ (สมาคมโรงสีขาวไทย, 2551) จากความตองการขาวที่สูงขึ้นสงผลใหเกษตรกรเริ่มมี
แรงจูงใจที่จะหันกลับมาใหความสําคัญกับการเกษตรกรรมโดยเฉพาะการผลิตขาวอีกครั้ง
2) การทําเกษตรกรรมของเกษตรกรในเขตหนองจอก
การประกอบอาชีพเกษตรกรรมของคนในพื้นที่เขตหนองจอกมีความหลากหลายคือ มีการ
ทํา นา การเลี้ย งสัตว การทํ าบ อปลา การทําสวน ปลูก ผัก ไม ด อกไมประดับ โดยมีสัด สว นการ
ประกอบอาชีพที่ทํามากที่สุดคือการทํานาปลูกขาว ซึ่งพืชเศรษฐกิจหลักก็คือขาว เนื่องจากเขต
หนองจอกมีสภาพภูมิประเทศเปนที่ลุม ประกอบกับมีสมรรถนะของดินที่เหมาะแกการทํานาและมี
ระบบชลประทานเขาถึงพื้นที่ การปลูกขาวสามารถทําไดมากกวา 1 ครั้งตอป หากมีการเลือก
ประเภทการทํานาปรังและการสรรหาพันธุขาวที่เหมาะสม ทนทานกับสภาพแวดลอม รวมทั้งการ
ควบคุมปริมาณน้ําอยางเหมาะสม จากสถานการณทางดานเศรษฐกิจในขณะนี้อยูในชวงที่ขาวมี
ราคาสูงขึ้น เนื่องจากภาวะโลกขาดแคลนอาหาร จึงเกิดความตองการนําเขาไทยในปริมาณมากขึ้น
ประกอบกับราคาน้ํามันที่ปรับสูงขึ้นเรื่อยๆ สงผลใหปจจัยการผลิตมีราสูงขึ้น และผลักราคาขาวเพิ่ม
สูงขึ้นอีก ซึ่งการที่ขาวมีราคาสูงขึ้น สามารถผลักดันใหเกษตรกรมีแรงบันดาลใจในการทํานามาก
ขึ้น และการที่มีนโยบายเพิ่มพื้นที่ทําการกสิกรรมของกระทรวงพาณิชย สงผลใหพื้นที่เกษตรกรรม
ของหนองจอกมีความสําคัญมากขึ้น และเปนพื้นฐานเศรษฐกิจในดานการผลิตภาคเกษตรกรรมแหง
หนึ่ง แมวารายไดจากการทํานาของเกษตรกรมีกําไรเพิ่มขึ้นไมมากนัก เนื่องจากราคาของปจจัยการ
ผลิต แตเกษตรกรยังคงมีรายไดไมขาดทุน ปจจุบันยังสามารถดํารงชีวิตแบบชนบทและอยูไดดวย
ความพอเพียง (สัมภาษณ, 2551)
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นอกจากอาชีพหลักคือ การทํานาแลว เกษตรกรยังมีการประกอบอาชีพรองเพื่อเพิ่มรายได
ใหกับครอบครัว ซึ่งอาชีพรองที่ทํากันมากที่สุดคือ อาชีพรับจางทั้งในภาคเกษตร (การรับจางขับรถ
เกี่ยวขาว รับจางฉีดยาฆาแมลง) และนอกภาคเกษตร (รับจาง) รองลงมาเปนการปลูกไมผล ไดแก
มะมวง มะพราว กลวย กระทอน เปนตน นอกจากนี้ ยังมีการเลี้ยงสัตว ไดแก เปด ไก การปลูกผัก
ได แ ก พลู และการค า ขาย ตามลํ า ดั บ (รายงานผลการวิ จั ย ฉบั บ สมบู ร ณ การคงไว ซึ่ ง ชุ ม ชน
เกษตรกรรมเขตชานเมือง กรณีศึกษาเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร, 2544 : 63)
ในการทํานานั้น เกษตรกรจะใชเทคโนโลยีสมัยใหมและปลูกพืชเชิงเดี่ยวเปนหลัก ใช
แรงงานเครื่องจักรในการเตรียมดินและเก็บเกี่ยวทั้งหมด พันธุขาวก็ใชพันธุอายุสั้น ไมไวแสง ปลูก
ไดตลอดทั้งป ดวยวิธีการหวานน้ําตม มีการใชปุยเคมีและสารเคมีเพื่อควบคุมศัตรูพืชและวัชพืชเปน
หลัก ผลผลิตขาวอยูในเกณฑสูงประมาณ 90 – 100 ถังตอไร อยางไรก็ตาม ในชวง พ.ศ. 2548 -2549
ที่ผานมา เกษตรกรประสบกับปญหาพันธุขาวที่นํามาปลูก มีอัตราการรวงหลนขณะเก็บเกี่ยวสูงมาก
ในปจจุบันจึงมีการนําเทคโนโลยีชีวภาพเขามาใชและลดปริมาณการใชสารเคมีใหนอยลง เพื่อลด
อันตรายจากสารเคมีและเปนการปรับปรุงสภาพแวดลอมใหดีขึ้น โดยมีแกนนําชุมชนเปนผูผลักดัน
และถายทอดความรูใหแกเกษตรกร (โครงการวางผังพัฒนาเมืองใหมหนองจอก สํานักผังเมือง
กรุงเทพมหานคร, 2549 : 3-160)
ในดานการจําหนายผลผลิตขาว พบวา เกษตรกรจะขายผลผลิตใหกับพอคาที่มารับซื้อมาก
ที่สุด รองลงมาคือ ขายผลผลิตใหกับโรงสี และนําไปขายเองที่ตลาดกลางคลอง 16 โดยเกษตรกร
นิยมขายขาวแบบตัดสด (รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ การคงไวซึ่งชุมชนเกษตรกรรมเขตชาน
เมือง กรณีศึกษาเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร, 2544 : 87) นอกจากนี้ ผลผลิตประเภทอื่น เชน ผัก
ผลไม ปลา เปนตน ซึ่งนอกจากพอคาที่มารับซื้อแลว ยังมีแหลงรับซื้อผลผลิตอื่นๆอีก ไดแก ตลาด
ไท ตลาดบอบัว ตลาดหัวตะเข ตลาดยิ่งเจริญ ทาปลาแปดริ้ว ทาปลาเจริญกรุง ปากคลองตลาด โดย
ปกติแลวผลผลิตเหลานี้เกษตรกรจะเก็บไวบริโภคเอง และจําหนายละแวกบาน
รายไดจากการผลิต รายไดหลักของเกษตรกรไดมาจากการขายขาวเปลือก ในขณะที่พืชผัก
สวนครัว ไก เปด และปลาเกษตรกรจําผลิตเพื่อบริโภคเองและขายในละแวกบานเพื่อใชเปนเบี้ยถัง
แตก เก็บไวสําหรับครัวเรือน โดยราคาขาวเปลือกซึ่งเปนรายไดหลัก จากการสัมภาษณในชวงเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2550 – มกราคม พ.ศ. 2551 ราคาขาวเปลือกมีคา 6,500 บาทตอเกวียน จากราคา
ประกันขาวเปลือก 7,100 บาทตอเกวียน และเมื่อหักคาใชจายซึ่งเปนตนทุนการผลิตโดยเฉลี่ยของ
เขตหนองจอกเทากับ 2,800 บาทตอไร นับวาเกษตรกรมีรายไดและกําไรเพียงพอตอการดํารงชีพ
และเลี้ยงดูครอบครัว ตลอดจนมีตนทุนสําหรับเปนการผลิตในครั้งตอไป หากเกษตรกรมีการดําเนิน
ชีวิตแบบพอเพียง (ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร แขวงโคกแฝด, 2550 และสัมภาษณ 6 ม.ค.
51) และนอกจากนี้ ราคาข า วเปลื อ กมี มู ล ค า เพิ่ ม สู ง ขึ้ น เนื่ อ งจากมี ค วามต อ งการข า วจากตลาด
ตางประเทศสูงขึ้น โดยเดือนกุมภาพันธ 2551 มีราคา 10,000 บาทตอเกวียน และเพิ่มขึ้นเปน 11,000
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บาทตอเกวียน ในเดือนมีนาคม 2551 และ 12,000 บาทตอเกวียน ในเดือนเมษายน 2551 แตราคา
ปจจัยการผลิต (สมชาย สมานตระกูล, สัมภาษณ : 2551)
อยางไรก็ตาม สถานะทางเศรษฐกิจของเกษตรกรยังอยูในระดับที่ยังพออยูไดดวยกําไรจาก
การจําหนายขาวเปลือก แมวาราคาปจจัยการผลิตจะมีราคาสูงขึ้น แตยังไมมีผลกระทบตอเกษตรกร
มากนัก จากการศึกษาขอมูลทางเศรษฐกิจของเกษตรกรในเขตหนองจอก พ.ศ. 2544 พบวา
เกษตรกรมีฐานทางเศรษฐกิจทางดานการเกษตรที่แข็งแรงเพียงพอในระดับที่สามารถทําการเกษตร
ตอไปได โดยพิจารณาจากรายไดและรายจายของครัวเรือนเกษตรกร คือ รายไดเฉลี่ยของเกษตรกร
เฉพาะในภาคการเกษตรมีคาเทากับ 239,366.70 บาทตอป และมีรายจายซึ่งรวมทั้งรายจายใน
ครัวเรือนและรายจายในภาคเกษตรกรรมโดยเฉลี่ยเทากับ 170,93.22 บาทตอป ซึ่งรายจายมีคานอย
กวารายรับที่ได (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร , 2544 : 64 – 68) จากการสัมภาษณพบวา เกษตรกรมี
วามเปนอยูแบบพอมีพอกิน ไมใชจายฟุมเฟอย มีแหลงอาหารไวบริโภค เชน การปลูกผักสวนครัว
เลี้ยงสัตว เลี้ยงปลา เปนตน ซึ่งชวยลดคาใชจายในครัวเรือนได
แรงงานในภาคเกษตรกรรม เนื่องจากไมสามารถระบุจํานวนแรงงานในภาคเกษตรกรรมได
อยางชัดเจน จึงขออธิบายเปนจํานวนครัวเรือนเกษตรกร กลาวคือ ใน พ.ศ. 2547 เขตหนองจอกมี
พื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมด 74,402.7 ไร มีจํานวนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทั้งหมด
2,503 ครัวเรือน โดยมีจํานวนสมาชิกทั้งหมด 14,067 คน โดยมีอัตราสวนของพื้นที่เกษตรกรรมตอ
ครัวเรือน เทากับ 29.73 ไรตอครัวเรือน หรือประมาณ 5.29 ไรตอคน
สภาพพื้ น ที่ เ กษตรกรรมและกิ จกรรมด า นการเกษตร นอกจากการทํ านาข า วแลว ยัง มี
กิจกรรมอื่นในดานการเกษตรที่นาสนใจอีกมาก จากการสํารวจ การสัมภาษณและการศึกษาจาก
เอกสาร สามารถสรุปสภาพพื้นที่โดยทั่วไปที่สําคัญและกิจกรรมดานการเกษตรออกเปนตารางเพื่อ
ความเขาใจได ดังตารางที่ 4.8
อยางไรก็ตาม การประกอบอาชีพเกษตรกรรมก็ยังคงมีความสําคัญตอเขตหนองจอก แมวา
พื้นที่ในฝงตะวันออกของกรุงเทพมหานครจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเปนเมืองสูง แตสัดสวนของ
พื้นที่เกษตรกรรมในเขตหนองจอกยังคงมีมากกวาการใชที่ดินประเภทอื่นๆ จึงสงผลใหประชาชน
สวนใหญยังมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยูนั่นเอง
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ตาราง 4.5 สรุปสภาพพื้นที่โดยทัว่ ไปที่สําคัญและกิจกรรมดานการเกษตรของเขตหนอง
แขวง
หนองจอก

คลองสิบสอง

คูฝงเหนือ

คลองสิบ

โคกแฝด

ลําตอยติ่ง

กระทุมราย

ลําผักชี

สภาพพื้นที่
- ดินดี
- แหลงน้าํ อุดมสมบูรณ
- ทําการเกษตรไดทั้งป
- ดินดี ดินเหนียว
- แหลงน้าํ อุดมสมบูรณ
- ทําการเกษตรไดทั้งป
- ดินดี
- แหลงน้าํ ชลประทาน
- ทําการเกษตรไดทั้งป
- ดินดี
- แหลงน้าํ ชลประทาน
- ทําการเกษตรไดทั้งป
- ดินดี
- แหลงน้าํ อุดมสมบูรณ
- ทําการเกษตรไดทั้งป
- ดินดี ดินเหนียว
- แหลงน้าํ ชลประทาน
- ทําการเกษตรไดทั้งป
- ดินดี ดินเหนียว
- แหลงน้าํ ชลประทาน
- ทําการเกษตรไดทั้งป
- ดินดี ดินเหนียว
- แหลงน้าํ ชลประทาน
- ทําการเกษตรไดทั้งป

สภาพการเกษตร
-ทํานาเปนหลัก
-เลี้ยงปลาบาง
-ปลูกพืชผักสวนครัว
-ทํานาเปนหลัก
-เลี้ยงปลาบาง
-ปลูกพืชผักสวนครัว
-ทําสวนผลไมบาง
-ทํานาเปนหลัก
-เลี้ยงปลาบาง
-ไมดอกไมประดับ
-ทํานาเปนหลัก
-เลี้ยงปลาบาง
-เลี้ยงโค
-ทํานาเปนหลัก
-เลี้ยงปลา
-ปลูกพืชผักสวนครัว
-ทําสวนผลไมบาง
-ทํานาเปนหลัก
-เลี้ยงปลา
-ทําสวนผลไมบาง
-ทํานาเปนหลัก
-เลี้ยงปลาบาง
-ทําสวนผลไมบาง
-ทํานาเปนหลัก
-เลี้ยงปลา
-ทําสวนผลไมบาง
-เลี้ยงสัตวบาง

การเชาที่ดิน
คาเชา
-เชาโดยไมมีการทําสัญญาแบบปตอป
-คาเชา 500-10,000 บาท/ป

ปริมาณผลผลิตขาว
(ถัง/ครั้ง)
617,180-771,475

-เชาปตอป
-คาเชา 400 บาท/ไร/ป หรือ ขาว 6-10 ถัง
ไร/ป

1,215,280-1,519,100

-เชาปตอป
-คาเชา 500 บาท/ไร/ป หรือ ขาว 8-10
ถัง/ไร/ป

363,040-453,800

-เชาปตอป
-คาเชา ขาว 6-12 ถัง/ไรป

922,240-1,152,800

-เชาปตอป
-คาเชา 500 บาท/ไร/ป หรือ ขาว 8 ถัง/
ไร/ป

29,160-370,200

-เชาปตอป
-คาเชา ขาว 7-8 ถัง/ไร/ป

641,000-801,250

-เชาปตอป
-คาเชา ขาว 8-10 ถัง/ไร/ป

913,680-1,142,100

-เชาปตอป
-คาเชา ขาว 8-10 ถัง/ไร/ป

203,360-254,200

สภาพความเปนเมือง
-เริ่มมีการขยายตัวของเมือง
-ศูนยกลางอยูที่ตลาดหนองจอก
-ผูนําชุมชนตองการรักษาพื้นที่เกษตรกรรม
การขยายตัวของเมืองไมมากนัก สวนใหญเปน
พื้นที่เกษตรกรมเกือบทัง้ หมด-ผูนําชุมชนตองการ
รักษาพื้นที่เกษตรกรรม
-การขยายตัวของบานจัดสรรริมถนนมิตรไมตรี
-ผูนําชุมชนไมสนับสนุนกรรักษาพื้นที่
เกษตรกรรม
การขยายตัวของเมืองไมมากนัก สวนใหญเปน
พื้นที่เกษตรกรมเกือบทัง้ หมดและผูนําชุมชน
ตองการรักษาพืน้ ที่เกษตรกรรม
-การขยายตัวของบานจัดสรรริมถนนเลียบวารี
สถาบันอุดมศึกษา
-ผูนําชุมชนตองการรักษาพื้นที่เกษตรกรรม
การขยายตัวของเมืองไมมากนัก สวนใหญเปน
พื้นที่เกษตรกรมเกือบทัง้ หมดและผูนําชุมชน
ตองการรักษาพืน้ ที่เกษตรกรรม
-การขยายตัวของบานจัดสรรมากขึ้น
-เกษตรกรจะทํานาตอไปหากมีรายไดเพียงพอและ
มีที่ทํากิน
-พื้นที่วา งและที่อยูอ าศัยมากบริเวณที่ติดกับเขต
ลาดกระบัง
-การพัฒนาที่อยูอาศัยริมถนน

กิจกรรมทางการเกษตร
ที่นาสนใจ
-ศูนยทองเที่ยวเกษตรอินทรีย
-ศูนยถายทอดประมง
-ปลูกหญาเลี้ยงสัตว
-เกษตรอินทรีย, ปุยชีวภาพ
-ศูนยเรียนรูเกษตรทฤษฎีใหม, เกษตร
ผสมผสาน
-การทองเที่ยวขี่จักรยาน 3 จังหวัด
-

-ศูนยทองเที่ยวเกษตรอินทรีย
กลวยไม)

(สวน

-ศูนยเรียนรูและถายทอดเกษตรทฤษฎี
ใหม
-การทองเที่ยวเกษตรอินทรียและ
วัฒนธรรม ,ขยายพันธุน กสวยงาม
-การทําประมงแบบหนาแนน
-ปลาสลิด ปลาเบญจพรรณ
-

-
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แขวงคลองสิบ

แขวงคลองสิบสอง

แขวงคูฝงเหนือ

แขวงหนองจอก

แขวงโคกแฝด

แขวงกระทุมราย

แขวงลําผักชี

แขวงลําตอยติ่ง

ภาพที่ 4.1 สภาพพื้นที่เกษตรกรรมและเกษตรกรในเขตหนองจอก
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4.4 ลักษณะทางประชากร
ในพ.ศ. 2549 เขตหนองจอกมีประชากรทั้งหมด 133,415 คน มีความหนาแนน 565 คนตอ
ตารางกิ โ ลเมตร คิ ด เปน สัด ส ว นรอยละ 2.34 และมีจํา นวนประชากรมากเป น อั น ดั บที่ 17 ของ
กรุงเทพมหานคร (5,695,956 คน) แตมีความหนาแนนประชากรนอยที่สุดของกรุงเทพมหานคร
(กรุงเทพมหานครมีความหนาแนนประชากร 3,631 คนตอตารางกิโลเมตร) ดังตารางที่ 4.10 เมื่อ
พิจารณาในเขตพื้นที่ชานเมืองฝงตะวันออกซึ่งประกอบดวยเขตมีนบุรี เขตลาดกระบัง เขตคลอง
สามวาและเขตหนองจอก พบวาเขตลาดกระบังมีจํานวนประชากรมากที่สุดคือ 142,460 คน คิดเปน
รอยละ 26.50 ของประชากรในพื้นที่เขตชานเมืองตะวันออก รองลงมาคือ เขตคลองสามวา เขต
หนองจอกและเขตมีนบุรี ตามลําดับ และเขตที่มีประชากรหนาแนนมากที่สุดคือ เขตมีนบุรี มีความ
หนาแนนประชากรเทากับ 1,930 คนตอตารางกิโลเมตร ดังตารางที่ 4.6 ซึ่งการที่เขตหนองจอกมี
ความหนาแนนของประชากรนอยที่สุด เพราะพื้นที่กวางมากและมีลักษณะเปนพื้นที่เกษตรกรรม
ขนาดแปลงใหญ ประชากรจะอยูคอนขางหนาแนนบริเวณจุดศูนยกลางเมือง คือ บริเวณที่ทําการเขต
และตลาด และยังเกาะกลุมบริเวณถนนเชื่อมสัมพันธ โดยเฉพาะบริเวณที่ใกลกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร แตประชากรยังมีความหนาแนนไมมากนัก เพราะพื้นที่ศึกษายังหางจากตัว
เมืองกรุงเทพมหานครมาก เมื่อเทียบกับพื้นที่เขตอื่นในฝงชานเมืองตะวันออก
1) ขนาดและความหนาแนนของประชากร
เขตหนองจอกมีการแบงพื้นที่การปกครองออกเปน 8 แขวง ซึ่งพื้นที่ที่มีจํานวนประชากร
และความหนาแนนมากที่สุดคือแขวงโคกแฝด คิดเปนสัดสวนขนาดประชากร 21.54 ของพื้นที่เขต
หนองจอก และมีความหนาแนนรอยละ 1,276 คนตอตารางกิโลเมตร รองลงมาคือแขวงกระทุมราย
และแขวงลําผักชี คิดเปนสัดสวนรอยละ 20.96 และ 17.74 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาการกระจายตัว
ของประชากรพบวา ประชากรสวนใหญยังคงอาศัยอยูริมคลองแสนแสบซึ่งมีการตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต
สมัยโบราณของชาวหนองจอกในแขวงโคกแฝดและแขวงกระทุมราย นอกจากนี้ยังถูกขนาบดวย
ถนนสายหลักและสายรองคือ ถนนเลียบวารี ถนนมิตรไมตรี ถนนผดุงพันธและถนนสังฆสันติสุข
นอกจากนี้ยังมีถนนเชื่อมสัมพันธและถนนอยูวิทยาที่สามารถเชื่อมตอไปยังเขตลาดกระบังและตัด
กับถนนสุวินทวงศซึ่งสามารถเดินทางไปยังจังหวัดฉะเชิงเทราได ชุมชนที่เกิดขึ้นใหมก็มักจะปลูก
สร า งอาคารบ า นเรื อ นบริ เ วณริ ม สองฟากถนนในพื้ น ที่ แ ขวงดั ง กล า ว นอกจากนี้ บริ เ วณที่ มี
ประชากรอาศัยเปนจํานวนมากอีกแหงหนึ่ง คือ บริเวณชุมชนลําผักชี ซึ่งอยูบริเวณคลองลําผักชีตัด
กับสุวินทวงศเชนกัน
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ตาราง 4.6 จํานวนและความหนาแนนของประชากร ในเขตชานเมืองฝงตะวันออกและเขตหนอง
จอกจําแนกเปนรายเขตและแขวง พ.ศ. 2549
เขต
กรุงเทพมหานคร
ชานเมืองตะวันออก
เขตลาดกระบัง
เขตคลองสามวา
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
แขวงกระทุมราย
แขวงหนองจอก
แขวงคลองสิบ
แขวงคลองสิบสอง
แขวงโคกแฝด
แขวงคูฝงเหนือ
แขวงลําผักชี
แขวงลําตอยติ่ง

พื้นที่
(ตร.กม.)
1568.70
534.45
123.86
110.69
63.65
236.26
38.132
29.992
30.849
38.867
22.524
17.75
33.358
24.789

ประชากร
(คน)
5695956
537,662
142,460
138,962
122,825
133,415
27,966
15,052
7,919
9,817
28,737
12,801
23,669
7,454

ความหนาแนน
(คน/ตร.กม.)
3631
1,006
1,150
1,255
1,930
565
733
502
257
253
1,276
721
710
301

รอยละ
100.00
26.50
25.85
22.84
24.81
20.96
11.28
5.94
7.36
21.54
9.59
17.74
5.59

ที่มา : กรมการปกครอง และจากการวิเคราะห

2) การเปลี่ยนแปลงขนาดประชากร
จากการศึกษาอัตราการเปลี่ยนแปลงประชากรเขตหนองจอกในชวงพ.ศ. 2539-2544 และ
ชวงพ.ศ. 2544-2549 พบวา เขตหนองจอกมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยตอปรอยละ 5.90 และ 7.40
ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงที่สูงกวาอัตราการเปลี่ยนแปลงของเขตอื่นๆในเขตชานเมืองตะวันออก การ
ที่ประชากรในเขตหนองจอกมีอัตราการเปลี่ยนแปลงในระดับนี้ แตเดิมเขตหนองจอกเปนเขตที่มี
การเปลี่ยนแปลงในอัตราที่ต่ํามากเนื่องจากเขตหนองจอกเปนเขตชานเมือง และมีระยะทางหางจาก
ใจกลางเมื อ งกว า เขตชานเมื อ งอื่ น ๆ แต ท ว า ในช ว ง 5 ป ที่ ผ า นมา เขตหนองจอกกลั บ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงประชากรเพิ่มสูงมาก ทั้งนี้เนื่องจากมีโครงการพัฒนาขนาดใหญของกรุงเทพมหานคร
เชน โครงการสนามบินสุวรรณภูมิ การพัฒนาระบบการคมนาคม มีการตัดถนนเชื่อมกับพื้นที่ได
คอนขางทั่วถึง รวมถึงการสงเสริมใหมีการขยายตัวของเมืองโดยเฉพาะการเติบโตของที่อยูอาศัย มา
สูพื้นที่ชานเมืองมากขึ้น และจากแรงกดดันจากการเพิ่มขึ้นของประชากรจากพื้นที่เขตเมืองชั้นใน
และเขตตอเมืองมาสูชานเมือง จึงเกิดการพัฒนาที่อยูอาศัยตอบสนองความตองการของประชาชน
จากตาราง 4.7 พบวา อัตราการเปลี่ยนแปลงประชากรของกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตชั้นในนั้น
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ลดลง แสดงใหเห็นถึงความหนาแนนของที่อยูอาศัยและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในเขตเมืองชั้นใน ทํา
ใหเกิดการขยายตัวของเมืองมาสูพื้นที่ชานเมืองมากขึ้นโดยเฉพาะการเติบโตของที่อยูอาศัย ซึ่งใน
เขตหนองจอกเป น พื้นที่ ที่ มี สภาพแวดลอมที่ดี ประกอบกั บพื้น ที่ยัง เป นแปลงใหญง า ยตอการ
จัดสรรและพัฒนา สามารถพัฒนาใหเปนเมืองอุทยานนครได คือ เหมาะแกการพัฒนาเปนที่อยูอาศัย
ภายใตสภาพแวดลอมที่ดี
ตาราง 4.7 การเปลี่ยนแปลงประชากรในชวง พ.ศ. 2539-2544 และ พ.ศ. 2544-2549
เขต

อัตราการเปลี่ยนแปลง
(รอยละ)

ประชากร (คน)

อัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย
ตอป

2539

2544

2549

2539-2544

2544-2549

2539-2544

2544-2549

หนองจอก

75,198

97,381

133,415

29.50

37.00

5.90

7.40

มีนบุรี

148,600

105,877

122,825

-

16.01

-

3.20

ลาดกระบัง

95,634

121,739

142,460

27.30

17.02

5.46

3.40

คลองสามวา

-

102,601

138,962

-

35.44

-

7.09

319,432

427,598

537,662

33.86

25.74

6.77

5.15

กรุงเทพมหานคร
5,584,963 5,726,203
ที่มา : กรมการปกครอง และจากการวิเคราะห

5,695,956

2.53

-0.53

0.51

-0.11

ชานเมืองตะวันออก

หากพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลงประชากรเปนรายแขวง พบวา แขวงลําผักชี เปนแขวงที่
มีอัตราการเปลี่ยนแปลงประชากรตอปสูงสุดคือ 18.91 โดยในชวง พ.ศ. 2539 – 2544 มีอัตราการ
เปลี่ยนแปลงประชากรตอปเทากับ 16.17 และในชวง พ.ศ. 2544 – 2549 มีอัตราการเปลี่ยนแปลง
ประชากรตอปเทากับ 11.97 ซึ่งในชวง 5 ปหลังแขวงลําผักชีเริ่มมีอัตราการเปลี่ยนแปลงตอปเพิ่มขึ้น
แบบลดนอยถอยลง แตก็ยังมีอัตราสูงสุดในเขตหนองจอก
3) การเปลี่ยนแปลงความหนาแนนของประชากร
อัตราการเปลี่ยนแปลงความหนาแนนประชากรในชวงปตางๆ จะมีลักษณะเชนเดียวกันกับ
การเปลี่ยนแปลงประชากร
เขตหนองจอกในชว ง 5 ปที่ผานมานี้ เมื่ อพิจารณาถึงการเปลี่ย นแปลงความหนาแนน
ประชากรเปนรายเขตในพื้นที่เขตชานเมืองตะวันออกและกรุงเทพมหานคร พบวา เขตหนองจอกมี
การเปลี่ ย นมากที่ สุ ด คื อ เพิ่ ม จาก 412 คน เป น 565 คนต อ ตารางกิ โ ลเมตรคิ ด เป น อั ต ราการ
เปลี่ยนแปลงความหนาแนนประชากรเทากับ 7 คนตอตารางกิโลเมตรตอป รองลงมาคือ เขตคลอง
สามวา คิดเปนอัตราการเปลี่ยนแปลงความหนาแนนประชากรเทากับ 7 คนตอตารางกิโลเมตรตอป
การที่เขตหนองจอกมีอัตราการเปลี่ยนแปลงความหนาแนนประชากรในระดับสูงนี้ ก็มีเหตุผล
เชนเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงจํานวนประชากรนั่นเอง

78

ตาราง 4.8 การเปลี่ยนแปลงประชากร
ในชวง พ.ศ. 2539-2544 และ พ.ศ. 2544-2549จําแนกรายแขวง
จํานวนประชากร
(คน)
2544
2549

แขวง
2539

แขวงกระทุมราย
แขวงหนองจอก

แขวงคลองสิบ
แขวงคลองสิบสอง

แขวงโคกแฝด
แขวงคูฝงเหนือ
แขวงลําผักชี
แขวงลําตอยติ่ง
เขตหนองจอก

17,443
10,440
6,486
5,952
14,674
6,378
8,187
5,638
75,198

20,833
12,632
7,174
8,206
18,493
8,710
14,805
6,528
97,381

อัตราการเปลี่ยนแปลง
(รอยละ)
2539-2544 2544-2549

27,966
15,052
7,919
9,817
28,737
12,801
23,669
7,454
133,415

19.43
21.00
10.61
37.87
26.03
36.56
80.84
15.79
29.50

34.24
19.16
10.38
19.63
55.39
46.97
59.87
14.19
37.00

อัตราการเปลี่ยนแปลงตอป
2539-2544 2544-2549

3.89
4.20
2.12
7.57
5.21
7.31
16.17
3.16
5.90

6.85
3.83
2.08
3.93
11.08
9.39
11.97
2.84
7.40

ที่มา : กรมการปกครอง และจากการวิเคราะห

ตาราง 4.9 การเปลี่ยนแปลงความหนาแนนของประชากรในชวง พ.ศ. 2544-2549
เขต

หนองจอก
มีนบุรี
ลาดกระบัง
คลองสามวา
ชานเมือง
ตะวันออก
กรุงเทพมหานคร

พื้นที่
(ตร.กม.)

ความหนาแนน
(คน/ตร.กม.)

การเปลี่ยนแปลง
(คน)

อัตราการเปลี่ยนแปลเฉลี่ย
ตอป

236.261
63.645
123.859
110.686

2544
412
1,664
983
927

2549
565
1,930
1,150
1,255

2544-2549
153
266
167
329

2544-2549
7
3
3
7

534.451
1568.7

800
3,650

1,006
3,631

206
-19

5
-0.1

ที่มา : กรมการปกครอง และจากการวิเคราะห
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ตาราง 4.10 การเปลี่ยนแปลงความหนาแนนของประชากรเขตหนองจอก
ในชวง พ.ศ. 2539-2549จําแนกรายแขวง
แขวง
แขวงกระทุมราย
แขวงหนองจอก
แขวงคลองสิบ
แขวงคลองสิบสอง
แขวงโคกแฝด
แขวงคูฝงเหนือ
แขวงลําผักชี
แขวงลําตอยติ่ง
เขตหนองจอก

ความหนาแนน
(คน/ตร.กม.)
2539
2549
457
733
348
502
210
257
153
253
651
1276
359
721
245
710
227
301
318
565

การเปลี่ยนแปลง อัตราการเปลี่ยนแปลง
(คน)
ตอป
2539-2549
2539-2549
276
6
154
4
46
2
99
6
624
10
362
10
464
19
73
3
246
8

ที่มา : กรมการปกครอง และจากการวิเคราะห

เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงความหนาแนนเปนรายแขวงชวง 10 ป จะพบวา แขวงลําผักชี
มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยสูงสุดคือ 19 คนตอตารางกิโลเมตรตอป รองลงมาคือแขวงโคกแฝด
และแขวงคูฝงเหนือ โดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย 10 คนตอตารางกิโลเมตรตอป สวนแขวงที่มี
การเปลี่ยนแปลงความหนาแนนนอยที่สุดคือ แขวงคลองสิบคือ 2 คนตอตารางกิโลเมตรตอป
4) การคาดการณประชากร
การคาดการณจํานวนประชากรจะพิจารณาจากแนวโนมการเปลี่ยนแปลงประชากรในอดีต
จนถึงปจจุบันและนําไปคาดการณตออีก 20 ป คือ พ.ศ. 2569 ดังนี้
จากการคาดการณประชากรโดยใชแบบจําลองแบบ Exponential Model พบวา เขตหนอง
จอกใน พ.ศ. 2569 พบวา แขวงลําผักชีมีอัตราการเติบโตของประชากรมากที่สุด คือมีอัตราการ
เติบโตประชากรเฉลี่ย 30.36 ตอป รองลงมาคือ แขวงโคกแฝด และแขวงคูฝงเหนือ ตามลําดับ สวน
แขวงที่มีจํานวนประชากรและมีอัตราการเจริญเติบโตนอยที่สุดคือ แขวงคลองสิบ ซึ่งมีอัตราการ
เจริญเติบโตเฉลี่ยตอปเทากับ 2.37 การที่แขวงลําผักชีมีจํานวนประชากรสูงสุดนั้น เนื่องจาก มีพื้นที่
เชื่อมตอกับเขตลาดกระบัง ใกลกับนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ซึ่งจากผังเมืองรวม พ.ศ. 2549 ก็
ไดมีการกําหนดการใชที่ดินในเขตลาดกระบังซึ่งติดกับบริเวณแขวงลําผักชี โดยเฉพาะพื้นที่รอบๆ
บริเวณถนนฉลองกรุงใหเปนพื้นที่อยูอาศัย ซึ่งมีโอกาสขยายมายังบริเวณแขวงลําผักชีได
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ตารางที่ 4.11 การคาดประมาณประชากรในเขตหนองจอก จําแนกรายแขวง
คาดการณประชากร
2554
2559
2564
กระทุมราย
33,631
42,577
53,903
หนองจอก
17,599
20,734
24,427
คลองสิบ
8,727
9,617
10,598
คลองสิบสอง
13,434
17,387
22,503
โคกแฝด
41,440
60,584
88,574
คูฝงเหนือ
18,061
25,769
36,767
ลําผักชี
38,949
63,325
102,956
ลําตอยติ่ง
8,804
10,224
11,874
เขตหนองจอก
180,643
250,216
351,601
ที่มา : กรมการปกครอง และจากการวิเคราะห
แขวง

2569
68,241
28,778
11,679
29,124
129,494
52,459
167,391
13,790
500,956

อัตราการเปลี่ยนแปลง
20 ป
144.02
91.19
47.47
196.67
350.62
309.80
607.22
85.00
275.49

อัตราการเปลี่ยนแปลง
ตอป
7.20
4.56
2.37
9.83
17.53
15.49
30.36
4.25
13.77

4.5 ลักษณะสังคมและวัฒนธรรม
เขตหนองจอกถือวาเปนพื้นที่ที่มีประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามมาตั้งถิ่นฐานอยูเปน
จํานวนมาก ประชากรในเขตตางๆเหลานี้ไดตั้งถิ่นฐานมาตั้งแตชวงรัชกาลที่ 3 โดยสวนใหญ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะการปลูกขาว และสิ่งที่เชื่อมโยงความสัมพันธเขาดวยกันคือ
กลไกทางศาสนา ซึ่งจะมีผลทําใหรูปแบบการดํารงชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี มีลักษณะคลายคลึงกัน
นอกจากนี้ลักษณะทางสังคมของประชากรในเขตหนองจอกยังมีลักษณะที่ผสมสานกัน
หลายเชื้อชาติ ประกอบดวย ชาวไทยมุสลิม ชาวไทยเชื้อสายจีน ชาวไทยเชื้อสายลาว ชาวไทยเชื้อ
สายมอญและชาวไทยพุทธ ซึ่งมีประวัติการตั้งถิ่นฐานคราวๆ ดังนี้ (รายงานขั้นกลาง โครงการวาง
ผังพัฒนาเมืองใหมหนองจอกสํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร : 2549 หนา 3-177 – 3-182)
- ชาวไทยเชื้อสายจีน เริ่มเขามาตั้งถิ่นฐานในรัชสมัยของรัชกาลที่ 3 ซึ่งในขณะนั้น โปรด
เกลาฯใหพระยาพิพัฒนรัตนราชโกษาเปนแมกอง จางชาวจีนขุดคลองตั้งแตหัวหมากจนถึงบาง
ขนาก โดยใชเวลาขุด 2 ป ระหวาง พ.ศ. 2380 – 2382 โดยคลองที่ขุดเสร็จมีชื่อเรียกในสมัยนั้นวา
คลองเจก ผลจากการเดินทางอพยพเขามาขายแรงงานของชาวจีนในขณะนั้น ทําใหเกิดการตั้งถิ่น
ฐานบานเรือนขึ้น จนมาถึงปจจุบันนี้
- ชาวไทยมุสลิม และชาวไทยเชื้อสายลาว หลังจากขุดคลองแสนแสบเสร็จเรียบรอยแลว ได
มีการอพยพชาวมุสลิมจากทางหัวเมืองภาคใตทั้ง 7 หัวเมือง และชาวลาวใหเขามาตั้งถิ่นฐานบริเวณ
คลองแสนแสบ ซึ่งการเคลื่อนยายผูคนจากหัวเมืองทางใตและมลายูนั้นมาจากเหตุผลทางการเมือง
ชาวมุสลิมที่อพยพเขามาในเขตหนองจอกนี้มีความรูในดานการเพาะปลูกดี จึงมีอาชีพทํานาปลูก
ขาว เพราะเปนอาชีพดั้งเดิมที่เคยทํามาตั้งแตสมัยอยูที่เมืองปตตานี ชาวไทยมุสลิมปจจุบันยังคงมี
อาชีพหลักคือ การเกษตรกรรม มีการตั้งถิ่นฐานแบบรวมกลุมเปนชุมชนกระจายอยูภายในพื้นที่
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เกษตรกรรม โดยแยกทําเลที่อยูอาศัยตางหากจากชุมชนชาวไทยอื่นๆ และภายในชุมชนจะมีมัสยิด
ซึ่งเปนศูนยรวมทีสําคัญของการตั้งถิ่นฐานและบทบาททางสังคม
- ชาวไทยเชื้อสายมอญ เรียกกันวา ชาวมอญคลองสิบสี่ เริ่มเขามาตั้งถิ่นฐานในชวงปลาย
รัชกาลที่ 4 จากคําบอกเลาโดยไมมีหลักฐานบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร สวนใหญมีถิ่นฐานมา
จากจังหวัดสมุทรสาคร ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพทํานา
โดยในปจจุบันไดนําเทคโนโลยีเขามาใชในการประกอบอาชีพ แตยังคงไวดวยวิถีชีวิตเกษตรกรรม
ดั้งเดิมไวบาง วิถีชีวิตของชาวไทยมอญที่นี่ดาํ รงอยูในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียง ชวยเหลือตนเอง
และพึ่งพาอาศัยกันภายในชุมชน
ในเขตหนองจอกมีพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมมาเปนระยะเวลา
อันยาวนาน ผูคนมีความเชื่อที่ผสมผสานกันระหวางความเชื่อดั้งเดิมกับความเชื่อในศาสนาที่เขามา
ภายหลัง เชน พุทธ อิสลาม และมีการพบปะแลกเปลี่ยนความรู ความเชื่อ วัฒนธรรมทั้งภายในพื้นที่
และนอกพื้นที่ สงผลใหวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมของพื้นที่ศึกษามีความคลายคลึงกัน และมี
ลักษณะเฉพาะอันเปนเอกลักษณของตนเอง ไมวาจะเปน การแตงกาย การกินอยู ประเพณีตางๆ เชน
ประเพณีเกี่ยวกับการเกิด ประเพณีสารทเดือนสิบ ประเพณีลากพระ ประเพณีเขาสุหนัด (มาโซยาวี)
เปนตน ชุมชนชาวไทยมุสลิมที่มีความสําคัญและเปนเอกลักษณมีหลายชุมชน เชน ชุมชนมัสยิดฮา
ซานุดดิน หรือสุเหราศาลาแดง, ชุมชนมัสยิดฮุสนา หรือสุเหราเจียรดับ, ชุมชนมัสยิดซอลีฮุนมุสลิ
มีน หรือสุเหราคลองลําตนกลวย, ชุมชนมัสยิดนูรุสลาม หรือมัสยิดคูนอย, ชุมชนคอยรุตตั๊กวา เปน
ตน
1) วัฒนธรรมและประเพณีของชาวไทยมุสลิม
- การแตงกาย การแตงกายของชาวมุสลิมในพื้นที่ยังคงรักษารูปแบบตามหลักศาสนาไว คือ
การถือวาการเปดเผยอวัยวะบางสวนของรางกายเปนการไมเหมาะสม
- การกินอยู ชาวมุสลิมจะไมรับประทานและไมแตะตองเนื้อสุกร ไมรับประทานสัตวบาง
ชนิดที่ไมไดเชือดตามหลักศาสนา หามรับรับประทานสัตวที่มีเขี้ยวเล็บ สัตวเลื้อยคลาน สัตวครึ่งบก
ครึ่งน้ํา และหามดื่มของมึนเมาทุกชนิด อาหารที่นิยมจะเปนอาหารที่ปรุงดวยเรื่องเทศเปนสําคัญ
เชน ขาวหมกไก ขาวหมกแพะ ไกกอและ แกงกุรุหมา เปนตน ในโอกาสที่มีการทําบุญในวันสําคัญ
เชน สุหนัต วันละศีลอด การทําบุญเนื่องในพิธีฮัจญประจําปหรือกิจกรรมทางสังคมจะนิยมนําเนื้อ
แพะมาประกอบอาหาร
- ประเพณีการเกิด ประกอบไปดวยพิธีการสําคัญคือ การคลอดและบริบาลทารกที่เรียกวา
“อะซาน” และพิธีการขึ้นเปล
- ประเพณีการเขาสุหนัต หรือ “มาโซะยาวี” หมายถึงการขลิบหนังหุมปลายอวัยวะในอดีตทํา
เมื่อเด็กชายมีอายุได 20 ป แตปจจุบันนิยมทําเมื่อเด็กมีอายุ 6 – 15 ป
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- ประเพณีการแตงงาน ตามหลักศาสนา มุสลิมจะตองแตงงานกับมุสลิมดวยกัน ถามีความ
จําเปนตองแตงงานกับคนตางศาสนา ตองมีขอตกลงใหคูแตงงานมายอมรับศาสนาอิสลามเสียกอน
และจะตองไมแตงงานกับเครือญาติที่ใกลชิด 7 ตําแหนง ผูที่มีความสัมพันธทางการดื่มน้ํานมคือ แม
นม และพี่หรือนองที่รวมดื่มน้ํานมจากแมนมคนเดียวกัน
- ประเพณีงานศพ เปนไปตามศาสนบัญญัติอิสลาม คือ จะตองฝงศพผูตายไมเกิน 24 ชั่วโมง
ตองรีบบอกเพื่อนบานดวยการตีกลองที่สุเหราหรือมัสยิด กรณีเด็กเสียชีวิต ใหตีกลอง 7 ครั้ง หาก
เปนผูใหญ ตีกลอง 4 ครั้ง
ชาวไทยมุสลิมมีขอจํากัดในการปฏิบัติตามหลักศาสนา วัฒนธรรมประเพณีตางๆจึงเปนไป
ตามหลักการและไมมีกิจกรรมทางดานวัฒนธรรมอื่นๆ อาทิ วัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับเทศกาลตางๆ
การเกษตรกรรม ที่นอกเหนือไปจากวัฒนธรรมและประเพณีที่กลาวมาขางตน แตยังคงใหเห็นถึง
สภาพการทําเกษตรกรรม ที่ทํากันมาแตดั้งเดิมเปนจํานวนมากในพื้นที่ศึกษา และอาชีพของชาวไทย
มุสลิมก็มีขอจํากัดซึ่งเปนไปตามขอหามทางศาสนา ไดแก อาชีพที่มีรายไดจากดอกเบี้ย อาชีพที่
เกี่ยวของกับวามผิดทางเพศ การคาขายที่ตองหาม เชน สุกร สุนัข อาชีพเกี่ยวกับการพนัน อาชีพที่
เกี่ยวกับความผิดในหลักศรัทธา เชน เครื่องราง ของขลัง อาชีพที่เกี่ยวของกับสิ่งมึนเมาและยาเสพ
ติดทั้งหลาย และอาชีพขอทาน (รายงานขั้นกลาง โครงการวางผังพัฒนาเมืองใหมหนองจอกสํานัก
ผังเมือง กรุงเทพมหานคร : 2549 หนา 3-178)
2) วัฒนธรรมและประเพณีของชาวไทยพุทธ
นอกจากชาวไทยมุสลิมซึ่งมีเอกลักษณที่โดดเดนกวาชาวไทยเชื้อสายอื่นๆแลว กลุมชาว
ไทยเชื้อสายจีน ชาวไทยเชื้อสายลาว และชาวไทดั้งเดิม ลวนมีวัฒนธรรมที่กลมกลืนกัน และยังมี
วัฒนธรรมที่หลงเหลืออยูเปนเอกลักษณ ประกอบดวย
- ประเพณีสงกรานต เปนเทศกาลวันสิ้นปเกาขึ้นปใหมของคนไทย สืบเนื่องมาแตโบราณ
เปนระยะเวลาเขาฤดูรอนที่เสร็จจากการเก็บเกี่ยวขาว มีการละเลน สนุกสนานราเริงรวมกันในแตละ
หมูบาน ตําบลหรือเมืองหนึ่ง
- เทศกาลกินเจ ในชวงตนเดือนเกา จะเห็นชาวจีนใสชุดขาวเดินไปสูศาลเจาและสํานักทาง
ศาสนาของจีนเปนหมูใหญ พิธีกินเจจะมีอยูเกาวันเกาคืน เพื่อบูชาพระเกาองคกับดาวพระเคราะห
เกาดวง
- ประเพณีสูขวัญขาว เพื่อเรียกขวัญพระแมโพสพที่ตกหลนตามทองนาขึ้นสูยุงฉาง การบูชา
พระแมโพสพเพื่อปองกันศัตรูพืชและสัตวทําลาย เพื่อใหไดผลผลิตมากในปตอไป เชื่อวา ถาไดทํา
ขวัญขาว และถาพระแมโพสพไดรับเครื่องสังเวยแลว จะไดผลผลิตที่อุดมสมบูรณ ตลอดจนถวาย
แกพระสงฆเมื่อนาขาวสุกดีแลว เมื่อนวดขาวเสร็จ ก็จะกําหนดวันพฤหัสบดีหรือวันศุกรนําขาวขึ้น
ยุง ชาวบานจะมารวมทําขวัญขาว รองเพลงทําขวัญพระแมโพสพ
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3) วัฒนธรรมและประเพณีของชาวไทยมอญ
ในอดีตชาวมอญคลองสิบสี่นับถือผีและพุทธศาสนาควบคูกันไป ปจจุบันการนับถือผีเริ่ม
นอยลง ชาวมอญมีความเครงครัดในพระพุทธสาสนา ตํานานเกี่ยวของกับประเพณีตางๆ จึงมักจะมี
เรื่อ งราวอั น เนื่ อ งมาจากศาสนาทั้ง สิ้น วัฒ นธรรมประเพณ ีม อญเป น ชาติ ที่ มี ป ระวัติศ าสตรอั น
ยาวนาน มีวัฒนธรรมเปนของตนเองและเปนแบบอยางแกประเทศใกลเคียง ถึงแมจะอพยพมาตั้งถิ่น
ฐานในประเทศไทยเปนเวลาชานานแลวก็ตาม ชาวมอญก็ยังมีการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีมอญ
อยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน ไดแก
- ประเพณีสงกรานต ชาวมอญถือวาวันสงกรานตคือวันขึ้นปใหม ซึ่งตรงกับวันที่ 13 เมษายน
ของทุกป โดยมีกิจกรรมหลายอยางเชน สงขาวสงกรานต (เปงซังกราน), แหหงงส ธงตะขาบ, แห
นกแหปลา, สรงน้ําพระแบบรามัญ, การเลนสะบามอญ, การกวนกาละแม
- การกินอยู อาหารที่ชาวมอญนิยมรับประทานและทําในเทศกาล ประเพณีสําคัญ ไดแก ขาว
แช, แกงมะตาด, แกงกระเจี๊ยบ, แกงบอน, แกงขี้เหล็ก เปนตน
- การแตงกาย ผานุงผูชายชาวมอญเรียกวา เกลิ่ด สวนผานุงผูหญิงชาวมอญเรียกวา นิ่น โดย
ผูหญิงมอญนิยมไวผมยาว เกลาผมมวย และมีเครื่องประดับ 2 ชั้น บังคับไมใหหลุด
- การเลนสะบา เปนการละเลนของคนไทย เชื้อสายมอญ จะเลนในเทศกาลสงกรานต สะบา
ของชุมชนคลองสิบสี่เรียกวา “สะบาบอน” (ฮะหนิถิ่น)
4) แหลงทองเที่ยว ในเขตหนองจอกมีแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ อาทิ
- วัดราษฎร บํารุ ง เป นสถานที่สําคั ญที่ มารจัด ประเพณีสงกรานตชาวมอญ เรี ย กวา “เปง
สงกรานต” หรือ “ปจอะหรือดะห” ชวงเวลาประเพณีสงกรานตชาวมอญ จะเปนเทศกาลที่สําคัญ ใช
เวลาหลายวัน เริ่มตั้งแต 13 เมษายน ไปจนถึงตนเดือนพฤษภาคมของทุกป นอกจากนี้ยังมีชุมชน
มอญวัดใหมเจริญราษฎร ซึ่งเปนชุมชนชาวมอญที่ยังสามารถรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีเกาแก
เอาไวได
- ลองเรือชมธรรมชาติ จากลักษณะภูมิประเทศที่มีคูคลองเปนจํานวนมากและลวนมีทิวทัศน
สวยงามรมเย็น ทางสํานักงานเขตหนองจอกจึงไดจัดกิจกรรมการลองเรือขึ้น เพื่อประชาสัมพันธถึง
ความเป นมา วิถีชีวิต ภูมิปญญา ของคนในทองถิ่น และสงเสริมแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรัก ษใ ห
เกิดขึ้นในพื้นที่
- พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก เปนสถานที่รวบรวมขอมูล ประวัติ
ความเปนมา วิถีชีวิต ภูมิปญญาของผูคนในทองถิ่นของเขตหนองจอก พรอมกับจัดแสดงขาวของ
เครื่องใชในอดีตใหไดชม เชน เปลเด็กที่ทําดวยไมไผ พลั่วสําหรับตักขาวเปลือกที่ทําจากไมเนื้อเบา
สุม ของ ไซ ยอ ซึ่งเปนอุปกรณใชในการจับปลา และดวยความที่ชุมชนในเขตหนองจอกนี้มีคลอง
อยูมากมาย เพื่อใชเปนแหลงน้ําในการเกษตรกรรม และเพื่อการคมนาคมในอดีต ทางพิพิธภัณฑจึง
ไดนําเรือไม (ขนาดจําลอง) ในอดีตที่เคยใชในการคมนาคมทางน้ําที่หาดูไดยากมาจัดแสดงไวดวย
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- ตลาดคูฝงเหนือ(คูซาย) ซึ่งเปนตลาดเกาอายุมากกวารอยป ตั้งอยูริมคลองแสนแสบ ตรง
ชวงโคงของคลองคอบานคู (คดคู) เรียกตลาดนี้วาตลาดสะพานเดน (โครงการวางผังพัฒนาเมือง
ใหมหนองจอก สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2549 : 3-146)
นอกจากบรรยากาศเงียบสงบของทุงนาในเขตหนองจอกแลว ความหลากหลายทางศาสนา
ของเขตหนองจอก ทําใหมีสถานที่สําคัญที่เปนศาสนสถาน อาทิ วัดหนองจอก โบสถนักบุญเทเร
ซา มัสยิดดารุลมุตตะกีน สํานักจุฬาราชมนตรีและสํานักคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศ
ไทย นอกจากนี้แลวยังมีสถานที่อื่นๆ ที่นาสนใจ เชน โรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหมที่ชุมชนแผนดิน
ทองคอยรุตตั๊กวา ซึ่งถือเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญอีกแหงหนึ่ง การขี่จักรยานชมธรรมชาติและวิถี
ชีวิต ของชุมชนในเขตหนองจอก สวนหนองจอก ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
แขวงหนองจอก ซึ่งเปนจุดสาธิตการเรียนรูดานประมง โรงเรียนสุเหราลําอีรั๊ว เกษตรอินทรียสวน
กลวยไม ฟารมนมแพะ เปนตน
4.6 สรุปบทบาทและความสําคัญของพื้นที่เกษตรกรรม
จากการศึ ก ษาถึ ง สภาพทั่ ว ไปของพื้ น ที่ ร ว มกั บ การสํ า รวจและสั ม ภาษณ ข องผู ศึ ก ษา
สามารถสรุปบทบาทและความสําคัญของพื้นที่เกษตรกรรมในเขตหนองจอกในภาพรวม โดย
วิเคราะหรวมกับแนวคิดดานความสําคัญของภาคเกษตรกรรมไดดังนี้
เขตหนองจอกเปนเขตที่มีพื้นที่เกษตรกรรมมากที่สุดใน 50 เขตของกรุงเทพมหานคร และ
สภาพการทําเกษตรกรรมเกือบทั้งหมดมิไดอยูในรูปแบบการผลิตเพื่อแขงขันกับสภาพการขยายตัว
ของเมือง กลาวคือ มิไดมีการทําเกษตรกรรมที่ปรับตัวตามความตองการของตลาดเหมือนพื้นที่
เกษตรกรรมฝงตะวันตกของกรุงเทพมหานครที่มีการเพาะปลูกไมดอกไมประดับ กลวยไมอยาง
หนาแนน โดยสภาพการทําเกษตรกรรมของเขตหนองจอกที่โดดเดนและเปนเอกลักษณคือ การทํา
นา สังเกตไดจากสภาพพื้นที่สวนใหญเปนนาขาว เกษตรกรดํารงชีวิตแบบเรียบงาย เปนชนบท
แตกตางจากพื้นที่ชานเมืองโดยทั่วไปที่มีการปรับตัวใหเขากับสังคมเมือง การที่ยังคงสภาพวิถีชีวิต
แบบพื้นบานและชนบทนี้ จึงเปนสถานที่ดึงดูดใหนาศึกษาและเปนแหลงเรียนรูถึงวัฒนธรรมดั้งเดิม
ที่เรียบงายของชุมชนในพื้นที่ โดยเฉพาะดานการเกษตรกรรม
ในดานกายภาพ เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเปนที่ราบลุมต่ํา และอยูในเขตอิทธิพลของน้ํา
หลากจากแมน้ําเจาพระยาและพื้นที่ตอนบน ประกอบกับการมี เครื อขายลําคลองกระจายอยาง
หนาแนน และมีที่ดินซึ่งเปนพื้นที่เกษตรกรรมแปลงใหญ เขตหนองจอกจึงมีคุณสมบัติที่เหมาะสม
ตอการเปน พื้น ที่รับน้ําและระบายน้ําลงสูอาวไทย เปนการชะลอน้ําและปองกั นป ญหาน้ําทว ม
กรุงเทพมหานครฝงตะวันออก โดยเฉพาะเขตชั้นในซึ่งเต็มไปดวยสิ่งปลูกสราง ขัดขวางการระบาย
น้ํา เขตหนองจอกจึงถูกกําหนดบทบาทใหเปนพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม ตามขอกําหนดการใช
ประโยชนที่ดินของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ซึ่งบงบอกถึงความสําคัญของพื้นที่เกษตรกรรม
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ในพื้ น ที่ ศึ ก ษาอย า งยิ่ ง และยั ง เป น แนวพื้ น ที่ สี เ ขี ย วป อ งกั น การขยายตั ว ของเมื อ งของ
กรุงเทพมหานคร ออกสูพื้นที่เกษตรกรรรมรอบนอก
หากปราศจากชวงฤดูน้ําหลากแลว เขตหนองจอกสามารถทําการเกษตรกรรมไดตลอดทั้งป
โดยพืชเศรษฐกิจหลักของเขตคือ ขาว โดยเปนทั้งอาชีพหลักและรายไดหลักของเกษตรกร จาก
สภาวะเศรษฐกิจปจ จุบันที่กําลังประสบกั บปญหาขาวยากหมากแพง รวมทั้งสภาวะขาดแคลน
อาหารของโลก ทําใหขาวเปนที่ตองการของตลาดทั้งภายในประเทศและตางประเทศ สงผลใหราคา
ขาวมีราคาสูงขึ้นมาก เขตหนองจอกซึ่งเปนพื้นที่เกษตรกรรม เปนแหลงผลิตอาหารโดยเฉพาะขาว
จึงนับวามีความสําคัญ รวมทั้งเปนแหลงรายไดหลัก อันเปนพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่สําคัญแหงหนึ่ง
ของประเทศ และเปนตัวที่กําหนดฐานะทางเศรษฐกิจของเกษตรกรในพื้นที่ศึกษา จึงสมควรที่จะมี
การอนุรักษพื้นที่เกษตรกรรมเอาไวเพื่อเปนแหลงผลิตอาหารที่สําคัญ โดยเฉพาะขาว และอยูใกลกับ
กรุงเทพมหานครและสนามบินสุวรรณภูมิ สะดวกในการขนสง รวมทั้งเปนการชวยสงเสริมและ
สรางแรงจูงใจใหเกษตรกรทําการเกษตรกรรมอันเปนอาชีพดั้งเดิมที่ควรอนุรักษ และถายทอดไปยัง
ชนรุนหลังตอไป นับเปนการอนุรักษทั้งพื้นที่เกษตรกรรม และวัฒนธรรมทางดานการเกษตรให
ดํารงสืบตอไป
นอกจากนี้ สภาพความเปนพื้นที่เกษตรกรรมในเขตหนองจอก สงผลใหเขตหนองจอก
ยังคงมีอากาศที่บริสุทธิ์ เปรียบเสมือนปอดของประชาชน สามารถพัฒนาเปนแหลงนันทนาการ
และพักผอนหยอนใจทางธรรมชาติได ซึ่งในเขตหนองจอกยังคงมีชุมชนดั้งเดิม มีวิถีชีวิตริมน้ําที่มี
การพึ่งพาธรรมชาติ มีการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม เหมาะแกการ เปน
แหลงเรี ยนรู เปน แหลงทองเที่ ยวเชิงนันทนาการทางธรรมชาติของกรุงเทพมหานคร สามารถ
เดินทางเขาถึงไดสะดวก โดยไมจําเปนตองเดินทางไปตางจังหวัด
4.7 สรุป
การศึกษาในบทนี้ ทําใหทราบถึงสภาพทั่วไปของเขตหนองจอก วามีลักษณะทางกายภาพ
เศรษฐกิจ และสังคมที่คอนขางเปนพื้นที่ชนบท มีการทําเกษตรกรรมเปนหลัก มีสภาพภูมิประเทศที่
เอื้อตอการทําเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทํานา เกษตรกรมีสถานภาพทางเศรษฐกิจที่คอนขาง
เขมแข็งในการทําการเกษตรกรรม มีรายไดจากการทํานาเปนหลักและเพียงพอตอการดํารงชีพ มีการ
ดําเนินชีวิตที่เรียบงาย แบบพอเพียง แมวาจะมีการขยายตัวของชุมชนเมืองเขามา สงผลใหรูปแบบ
การดําเนินชีวิตและกระแสวัฒนธรรมดั้งเดิมเริ่มแปรเปลี่ยนไป แตสภาพโดยรวมของพื้นที่ยังคงเปน
เกษตรกรรม ซึ่งเปนเอกลักษณของเขตหนองจอกที่มีความแตกตางจากเขตอื่นๆในกรุงเทพมหานคร
ทั้งในดานกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม อาชีพหลักซึ่งเปนพื้นฐานทางเศรษฐกิจของเขตหนองจอก
คือ การทํานา ซึ่งมีบทบาทและความสําคัญตอชุมชนในเขตหนองจอก รวมทั้งกรุงเทพมหานครซึ่ง
เปนฐานการผลิตและเศรษฐกิจหลัก นอกจากนี้ยังมีบทบาทเปนพื้นที่ชะลอน้ําหลากและชวยบรรเทา
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ภาวะน้ําทวมใหแกกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการ ดังนั้น จึงควรใหความสําคัญแกพื้นที่
เกษตรกรรมและอนุรักษพื้นที่เกษตรกรรมเอาไว แตอยางไรก็ตามพื้นที่เกษตรกรรมยังคงมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และมีผลจากการขยายตัวของเมือง จึงจําเปนตองมีการศึกษาถึงสภาพการ
เปลี่ยนแปลงการใชที่ดินตลอดจนการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อใหเห็นถึงปจจัยที่มีผลตอ
การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อนําไปสูการหา
แนวทางในการอนุรักษและพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมตอไป

บทที่ 5
สภาพการใชที่ดินของเขตหนองจอก
เมื่อทราบความถึงคุณคาและความสําคัญของพื้นที่เกษตรแลว กลับพบวา พื้นที่เกษตรกรรม
มีทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่ลดลง จึงทําการศึกษาเพื่อใหทราบถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน
และการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรมวา มีความเกี่ยวของกับการขยายตัวของเมืองมากนอยเพียงไร
โดยเบื้องตนไดศึกษาการขยายตัวของกรุงเทพมหานครในภาพรวม ซึ่งคาดวามีผลตอการขยายตัว
ของพื้นที่เมืองในเขตหนองจอก ตลอดจนความสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรม การ
ทําเกษตรกรรมประเภทใดยังคงอยูได รวมทั้งการวิเคราะหถึงปจ จัย ที่มีผลตอการสูญเสีย พื้น ที่
เกษตรกรรม เพื่อทราบถึงปจจัยที่รุกรานพื้นที่เกษตรกรรม และวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการคงอยู
ของพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งแสดงถึงปจจัยตัวสําคัญที่ชวยชะลอการสูญเสียพื้นที่เกษตรกรรมในเขต
หนองจอกได
5.1 สภาพความเปนเมืองและการขยายตัวของกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานครเมื่อครั้งที่ไดรับการสถาปนาใหเปนเมืองหลวงแหงใหมของประเทศในรัช
สมัยของพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก โดยประชาชนอาศัยอยูในเขตกําแพงเมืองและ ริมแมน้ําลําคลอง
ใกลเคียงกับกําแพงเมือง นอกนั้นเปนที่ลุมและปารกราง ตอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูหัว ประชากรในเขตกําแพงเมืองเพิ่มมากขึ้น จึงโปรดใหขยายเมืองออกไปอีกชั้นหนึ่ง
ดวยการขุดคลองผดุงกรุงเกษมเปนคูเมืองชั้นนอก เปลี่ยนระบบการสัญจรทางน้ํามาเปนทางบก โดย
การสรางถนนเจริญกรุง บํารุงเมือง เฟองนคร ถนนสีลม ชุมชนไดขยายมาทางทิศใตของเมือง มี
หลักฐานวาใน พ.ศ. 2443 นั้นพื้นที่เมืองมีประมาณ 8,330 ไร (13.32 ตารางกิโลเมตร) และในรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดทรงขยายเมืองออกไปทางทิศเหนือ ดวยการสราง
พระราชวังดุสิต สวนและวังตางๆ พระราชทานแกสมเด็จพระเจาลูกยาเธอหลายพระองค นอกจากนี้
ยังมีการสรางถนน สะพาน สิ่งกอสรางตางๆ ขุดคลองเพื่อเปนเสนทางคมนาคมการขนสงผลผลิต
และการเพาะปลูก ตลอดจนการกอสรางเสนทางรถไฟ และระบบสาธารณูปโภคตางๆ (ขอมูล
พื้นฐานเพื่อการผังเมือง สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2547 : 7)
หลังจากที่กรุงเทพมหานครเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเปนอยางมากในสมัยรัชกาลที่
4-5 เปนตนมา เมืองไดมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว ซึ่งสวนหนึ่งมาจากการอพยพยายถิ่นของ
ประชากร และจากการศึกษาของสํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร โดยตรวจสอบจากภาพถายทาง
อากาศในปตางๆ พบวา ใน พ.ศ. 2510 กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่เมืองประมาณ 143.42 ตาราง
กิโลเมตร โดยเมืองไดขยายตัวออกไปทางดานทิศใตถึงสมุทรปราการ ทางดานเหนือไปถึงจังหวัด
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นนทบุรี ดานตะวันตกอยูบริเวณเขตธนบุรีและพื้นที่ติดตอ และทางดานตะวันออกเฉียงใตขยายตัว
ไปตามแนวถนนสุขุมวิทและจากการศึกษาภาพถายทางอากาศในปตอมาเปนชวงๆ ไดแก พ.ศ.
2529 และ พ.ศ. 2538 และ พ.ศ. 2543 ไดพบวาพื้นที่ความเปนเมืองไดขยายตัวออกไปรวดเร็วมาก
เปนจํานวน 347.39 , 585.54 และ 672.339 ตารางกิโลเมตรตามลําดับ และใน พ.ศ. 2543 พื้นที่พัฒนา
เมืองไดเพิ่มขึ้นเปน 672.33 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณรอยละ 42.88 ของพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ทิศทางการขยายตัวทางฝงตะวันออกของแมน้ําเจาพระยายังคงมากกวาฝงตะวันตก โดยมีพื้นที่
492.37 และ 179.96 ตารางกิโลเมตร ตามลําดับ (ขอมูลพื้นฐานเพื่อการผังเมือง สํานักผังเมือง
กรุงเทพมหานคร, 2547 : 7) (แผนที่ 5.1)
ตาราง 5.1 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่พัฒนาเมือง (Built – up Area) ในกรุงเทพมหานคร
พื้นที่พัฒนาเมือง (ตร.กม.)
กลุมเขต

การเปลี่ยนแปลง

2529

2538

2543

2529 - 2538

2538 - 2543

เขตเมืองชั้นในตะวันออก

120.41

153.04

154.42

32.63

1.38

เขตเมืองชั้นในตะวันตก

24.65

33.36

34.97

8.71

1.61

เขตตอเมืองตะวันออก

98.24

198.98

240.03

100.74

41.05

เขตตอเมืองตะวันตก

47.91

92.65

112.95

44.74

20.3

เขตชานเมืองตะวันออก

40.72

80.61

97.92

39.89

17.31

เขตชานเมืองตะวันตก

15.46

26.9

32.04

11.44

5.14

รวมฝงตะวันออก

259.36

432.63

492.37

173.27

59.74

รวมฝงตะวันตก

88.02

152.9

179.96

64.88

27.06

กรุงเทพมหานคร

347.09

585.54

672.33

238.45

86.79

ที่มา : สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร

การพั ฒ นาพื้ น ที่ เ มื อ งได ข ยายตั ว ออกไปตามแนวถนนสายหลั ก ทางด า นเหนื อ และ
ตะวันออก หลังจากโครงการตางๆ ที่ดําเนินแลวเสร็จ ไดแก ถนนประดิษฐมนูธรรม ถนนวงแหวน
รอบนอกดานตะวันออก ประกอบกับโครงขายถนนสายหลักที่มีอยูเดิม และการเชื่อมตอถนนทาง
ลัดของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ จํานวนพื้นที่พัฒนาเมืองที่ขยายตัวระหวาง พ.ศ. 2538 – 2543 ได
เพิ่มขึ้นมากที่สุดในบริเวณเขตตอเมืองตะวันออกถึง 41.05 ตารางกิโลเมตร โดยเฉพาะในเขต
บางเขน เขตสายไหม และชานเมืองตะวันออกในเขตมีนบุรี และเขตคลองสามวา โดยเปนการ
ขยายตัวของการพัฒนาดานที่อยูอาศัยซึ่งไดรุกล้ําพื้นที่เกษตรกรรมชานเมือง
จากการศึกษาเปรียบเทียบการขยายตัวของพื้นที่พัฒนาเมืองระหวาง พ.ศ. 2538 – 2543
บริ เ วณที่ มี ก ารขยายตั ว ของพื้ น ที่ พั ฒ นาเมื อ งสู ง ส ว นใหญ เ ป น พื้ น ที่ ต อ เมื อ งซึ่ ง ยั ง คงเป น พื้ น ที่
เกษตรกรรมและพื้นที่วาง ซึ่งสามารถรองรับการขยายตัวจากพื้นที่เมืองชั้นในที่มีการพัฒนามาตาม
แนวถนนสายหลัก เขตที่มีพื้นที่พัฒนาเมืองเพิ่มมากที่สุดไดแก เขตสายไหม ซึ่งเดิมอยูพื้นที่เขต
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บางเขน โดยพื้นที่เมืองของทั้งสองเขตรวมกันเพิ่มขึ้น 16.48 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเปนรอยละ
60.47 รองลงมาไดแก เขตมีนบุรี เขตดอนเมือง และเขตหลักสี่ ตามลําดับ (โครงการวางและจัดทํา
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 2) สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2546 : 2-4)
จากผลสํารวจการใชประโยชนที่ดินใน พ.ศ. 2545 พบวา กรุงเทพมหานครมีพื้นที่ทั้งหมด 1,568.7
ตารางกิโลเมตร (แผนที่ 5.2) ซึ่งจากการศึกษาภาพถายทางอากาศของกรุงเทพมหานคร ในพ.ศ.
2545 พบวา กรุงเทพมหานครมีพื้นที่ความเปนเมืองประมาณเกือบครึ่งหนึ่งของพื้นที่ทั้งหมด
กลาวคือ ประมาณ 700 ตารางกิโลเมตร และเมื่อไดสํารวจการใชประโยชนที่ดิน (Existing Land
use) ปรากฏวากรุงเทพมหานครมีการใชประโยชนที่ดิน 3 ประเภทในจํานวนพื้นที่ที่ใกลเคียงกัน คือ
การใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัย จํานวน 366.385 ตารางกิโลเมตร (รอยละ 23.36) การใชที่ดิน
เพื่อการเกษตรกรรม 369.837 ตารางกิโลเมตร (รอยละ 23.58) และเปนการใชประเภทที่วาง 378.974
ตารางกิโลเมตร (หรือรอยละ 24) นอกนั้นจะเปนการใชประโยชนที่ดินประเภทตางๆ เชน เพื่อการ
พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม สถานที่ราชการ ฯลฯ ดังแสดงในแผนภูมิ 5.1 โดยรูปแบบการใช
ประโยชนที่ดินบริเวณตางๆของกรุงเทพมหานคร สามารถอธิบายออกเปนพื้นที่เขตเมืองชั้นใน เขต
ตอเมือง และเขตชานเมือง (ตาราง 5.2 ) ไดดังนี้
1) การใชที่ดินประเภทที่อยูอาศัย มีพื้นที่ 366.385 ตารางกิโลเมตร คิดเปนพื้นที่รอยละ 23.36
ของกรุงเทพมหานคร มีการกระจายตัวอยูในกลุมเขตตอเมืองตะวันออกและตะวันตก โดยเฉพาะ
เขตบางเขน เขตประเวศ เขตสวนหลวง เขตสายไหม เขตบางแค และเขตทวีวัฒนา นอกจากนี้พื้นที่
อยูอาศัยยังมีการกระจายตัวอยูในเขตชานเมืองตะวันออกคือ เขตหนองจอก ลาดกระบังและคลอง
สามวา โดยเฉพาะเขตหนองมีการใชที่ดินประเภทนี้สูงที่สุด
2) การใชที่ดินประเภทพาณิชยกรรม มีพื้นที่ 61.308 ตารางกิโลเมตร คิดเปนพื้นที่รอยละ 3.91
ของกรุงเทพมหานคร มีการกระจายตัวอยูในกลุมเขตชั้นใน โดยเฉพาะ เขตจตุจักร เขตหวยขวาง
เขตยานนาวา เขตวัฒนาและเขตปทุมวัน มีการกระจายตัวตัวบางในเขตตอเมืองตะวันออกซึ่งจะ
ตอเนื่องกับพื้นที่เศรษฐกิจในเขตชั้นใน โดยกระจายตัวมากในเขตบางกะป เขตสวนหลวง เขตบาง
นาและเขตประเวศ
3) การใชที่ดินประเภทอุตสาหกรรม มีพื้นที่ 27.714 ตารางกิโลเมตร คิดเปนพื้นที่รอยละ 1.77
ของกรุงเทพมหานคร มีการกระจายตัวอยูในกลุมเขตชานเมืองตะวันออก โดยกระจายอยูในเขต
ลาดกระบังและเขตมีนบุรี รองลงมาพื้นที่อุตสาหกรรมจะมีการกระจายตัวอยูเขตตอเมืองและเขต
ชานเมืองตะวันตก โดยกระจายตัวอยูในเขต บางขุนเทียน เขตบางบอน เขตหนองแขม เขตราษฎร
บูรณะและเขตบางแค
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4) การใชที่ดินประเภทคลังสินคา มีพื้นที่ 12.315 ตารางกิโลเมตร คิดเปนพื้นที่รอยละ 0.79
ของกรุงเทพมหานคร เขตชั้นในมีการกระจายตัวของคลังสินคามากที่สุด ตามดวยเขตตอเมืองและ
เขตชานเมืองตะวันออก แตอยางไรก็ตามการใชที่ดินประเภทนี้มีการกระจายตัวทั่วไปในทุกกลุม
เขตทั้งเขตชั้นใน เขตตอเมืองและเขตชานเมือง โดยเฉพาะเขตลาดกระบังมีการใชที่ดินประเภทนี้
มากที่สุด เนื่องจากมีนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง รองลงมาคือเขตยานนาวา เขตพระโขนง เขต
ราษฎรบูรณะ เขตบางบอน และเขตคลองเตย
5) การใชที่ดินประเภทสถาบันราชการ มีพื้นที่ 45.607 ตารางกิโลเมตร คิดเปนพื้นที่รอยละ
2.91 ของกรุงเทพมหานคร มีการกระจายตัวอยูในกลุมเขตชั้นในและเขตตอเมืองตะวันออก โดยเขต
ชั้นในจะมีการกระจายตัวของสถาบันราชการในเขตดุสิตและเขตจตุจักรมากที่สุด รองลงมาคือเขต
คลองเตย เขตพญาไท เขตราชเทวี เขตดินแดงและเขตหวยขวาง สวนเขตตอเมืองตะวันออกจะ
กระจายตัวอยูในเขตดอนเมือง ซึ่งมีการใชที่ดินประเภทนี้มากที่สุดในกรุงเทพมหานคร รองลงมา
คือ เขตบางเขนและเขตเขตหลักสี่ตามลําดับ
6) การใชที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา มีพื้นที่ 19.403 ตารางกิโลเมตร คิดเปนพื้นที่รอยละ
1.24 ของกรุงเทพมหานคร มีการกระจายตัวอยูในกลุมเขตชั้นในมากที่สุด ซึ่งเปนพื้นที่ที่มี
สถาบันการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา โดยจะกระจายตัวอยูในเขตจตุจักร เขต
คลองเตย เขตปทุมวัน เขตดุสิต เขตวัฒนาและเขตสาทร
7) การใชที่ดินประเภทสถาบันศาสนา มีพื้นที่ 11.564 ตารางกิโลเมตร คิดเปนพื้นที่รอยละ
0.74 ของกรุงเทพมหานคร มีการกระจายตัวอยูในกลุมเขตชั้นใน โดยเฉพาะเขตคลองเตย เขตพระ
นคร เขตบางกอกนอย และเขตธนบุรี
8) การใชที่ดินประเภทนันทนาการ มีพื้นที่ 25.424 ตารางกิโลเมตร คิดเปนพื้นที่รอยละ 1.62
ของกรุงเทพมหานคร มีการกระจายตัวอยูในกลุมเขตตอเมืองตะวันออก โดยกระจายมากในเขต
ประเวศ เขตคันนายาว เขตบางเขน เขตบางกะปและเขตสะพานสูง นอกจากนี้ยังมีพื้นที่สําหรับ
นันทนาการที่สําคัญกระจายอยูในเขตจตุจักรและเขตปทุมวันซึ่งเปนเขตชั้นใน สวนเขตหนองจอก
มีการใชที่ดินปะเภทนี้มากเปนอันดับที่ 4 ของกรุงเทพมหานคร
9) การใชที่ดินประเภทเกษตรกรรม มีพื้นที่ 369.837 ตารางกิโลเมตร คิดเปนพื้นที่รอยละ
23.58 ของกรุงเทพมหานคร มีการกระจายตัวอยูในกลุมเขตชานเมืองตะวันออก โดยเขตหนองจอก
มีก ารใช ที่ ดิ นประเภทนี้ม ากที่ สุด รองลงมาคือเขตคลองสามวา เขตลาดกระบั งและเขตมีน บุรี
นอกจากนี้เขตชานเมืองตะวันตกก็มีการใชที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมมากเชนกัน
10) การใชที่ดนิ ประเภทที่วาง มีพื้นที่ 379.085 ตารางกิโลเมตร คิดเปนพื้นที่รอยละ 24.16 ของ
กรุงเทพมหานคร มีการกระจายตัวอยูในกลุมเขตชานเมืองโดยเฉพาะฝงตะวันออกมีพื้นที่วางเปน
จํ า นวนมาก กระจายปะปนกั บ การใช ที่ ดิ น เพื่ อ การเกษตรกรรม นอกจากนี้ ใ นเขตต อ เมื อ งฝ ง
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ตะวันตก ก็มีการกระจายตัวของพื้นที่วางเปนจํานวนมากเชนกัน โดยเฉพาะ เขตทวีวัฒนา เขตหนอง
แขมและเขตทุงครุ
11) การใชที่ดินประเภทถนน มีพื้นที่ 128.871 ตารางกิโลเมตร คิดเปนพื้นที่รอยละ 8.21 ของ
กรุงเทพมหานคร มีการกระจายตัวอยูในกลุมเขตตอเมืองตะวันออก โดยเฉพาะเขตประเวศ เขตดอน
เมือง เขตบางเขนและเขตสะพานสูง รองลงมาคือกลุมเขตชั้นในและเขตชานเมืองตะวันออก แตจาก
การเรียงลําดับขนาดการใชที่ดินพบวา เขตลาดกระบังมีการใชที่ดินประเภทนี้มากที่สุด รองลงมาคือ
เขตหนองจอก เขตคลองสามวา สวนเขตชั้นในพบวาเขตจตุจักรมีขนาดพื้นที่สําหรับถนนมากที่สุด
12) การใชที่ดินประเภทแหลงน้ํา มีพื้นที่ 121.224 ตารางกิโลเมตร คิดเปนพื้นที่รอยละ 7.73
ของกรุ ง เทพมหานคร มี ก ารกระจายตั ว อยู ใ นกลุ ม เขตชานเมื อ งตะวั น ออกทั้ ง หมดทั้ ง 4 เขต
รองลงมาเปนกลุมเขตตอเมืองตะวันออก ไดแก เขตประเวศ เขตบางเขนและเขตลาดพราว และกลุม
พื้นที่เขตชานเมืองตะวันตกคือ เขตบางขุนเทียน ตามลําดับ (แผนที่ 5.2 )
แผนภูมิ 5.1 การใชประโยชนที่ดินของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2545
2% 2%1%1%
1%
4% 3%

ที่วาง

8%

23%

เกษตรกรรม
ที่อยูอาศัย
ถนน

8%

แหลงน้ํา
พาณิชยกรรม
สถาบันราชการ
อุตสาหกรรม
นันทนาการ

23%

24%

สถาบันการศึกษา
คลังสินคา
สถาบันศาสนา

การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน
จากการวิเคราะหขอมูลสถิติการใชประโยชนที่ดินใน พ.ศ. 2529 และใน พ.ศ. 2545 พบวา
กรุงเทพมหานครมีการใชที่ดินประเภทนันทนาการและพาณิชยกรรมเพิ่มขึ้นมากที่สุด โดยเพิ่มจาก
3.998 และ17.835 ตารางกิโลเมตร เปน 25.424 และ61.308 ตารางกิโลเมตร คิดเปนสัดสวนเพิ่มขึ้น
รอยละ 33.5 และรอยละ 15.23 ตอป รองลงมาคือการใชที่ดินประเภทถนน แหลงน้ํา และที่อยูอาศัย
(เพิ่มขึ้นดวยอัตรารอยละ 14.70, 7.69 และ 6.40 ตอป) ในขณะที่การใชที่ดินประเภทที่วางและ
เกษตรกรรมกลับลดลง (ลดลงดวยอัตรารอยละ 2.45 และ 1.99 ตอป) สวนการใชที่ดินประเภท
อุตสาหกรรม มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเล็กนอยเนื่องจากมีนโยบายการควบคุมการประกอบการ
อุตสาหกรรมขนาดใหญในกรุงเทพมหานคร และสงเสริมใหมีการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่รอบ
นอกกรุงเทพมหานคร (ตาราง 5.3)
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ตาราง 5.2 การใชประโยชนที่ดินกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2545 (ตารางกิโลเมตร)
ที่อยูอาศัย

พาณิชยกรรม

อุตสาหกรรม

คลังสินคา

สถาบัน
ราชการ

366.385

61.308

27.714

12.315

45.607

19.403

11.564

25.424

369.837

379.085

128.871

121.224

1568.737

เขตชั้นใน

85.56

26.091

3.558

3.449

21.656

9.852

5.971

6.007

0.509

19.312

30.33

12.273

224.568

เขตตอเมืองตะวันตก

78.709

8.696

5.821

2.223

0.811

2.126

1.58

3.578

25.48

88.826

19.051

13.7

250.601

เขตตอเมืองตะวันออก

132.602

19.709

5.131

3.257

21.505

3.906

2.444

13.452

30.979

99.026

45.091

26.583

403.685

เขตชานเมืองตะวันตก

16.007

2.972

5.529

1.028

0.611

0.836

0.379

0.379

61.829

43.229

5.855

16.778

155.432

เขตชานเมืองตะวันออก

53.507

3.84

7.675

2.358

1.024

2.683

1.19

2.008

251.04

128.692

28.544

51.89

534.451

หนองจอก

15.365

0.469

0.794

0.183

0.229

0.465

0.335

1.628

152.675

34.843

7.426

21.849

236.261

มีนบุรี

9.611

1.694

0.92

0.296

0.204

0.388

0.143

0.083

15.888

23.683

3.814

6.921

63.645

คลองสามวา

13.216

0.462

0.211

0.118

0.018

0.271

0.411

0.128

54.981

22.848

5.982

12.04

110.686

ลาดกระบัง

15.315

1.215

5.75

1.761

0.573

1.559

0.301

0.169

27.496

47.318

11.322

11.08

123.859

ชื่อเขตการปกครอง
กรุงเทพมหานคร

ที่มา : สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร

สถาบัน
การศึกษา

สถาบัน
ศาสนา

นันทนาการ

เกษตรกรรม

ที่วาง

ถนน

แหลงน้ํา

รวม
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สรุป กรุงเทพมหานครมีการพัฒนาและขยายตัวของพื้นที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรมอยาง
ตอเนื่อง เนื่องจากความแออัดภายในเมือง โดยมีความสัมพันธกับการพัฒนาโครงขายถนน ซึ่งมีการ
พัฒนาในบริเวณพื้นที่ตอเมืองและพื้นที่ชานเมือง สงผลใหเกิดการกระจายตัวของการพัฒนาที่อยู
อาศัยเขาไปทดแทนพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่วางที่มีอยูเดิม ตามหลักทฤษฎีการขยายตัวของเมือง
ที่วา ในเขตเมืองเริ่มกลายเปนศูนยกลางทางธุรกิจและพาณิชยกรรมสงผลใหที่พักอาศัยเริ่มขยายตัว
ออกจากใจกลางเมือง โดยการขยายตัวนั้นจะขยายในแนวราบเกาะตัวไปตามเสนทางถนนสาย
สําคัญ และเปนสาเหตุของการบุกรุกพื้นที่เกษตรกรรมในเขตชานเมือง สําหรับการใชที่ดินของ
สถาบันราชการและกิจกรรมบริการดานสาธารณูปโภคตางๆ สวนใหญยังมีการเปลี่ยนแปลงจาก
ขนาดเดิมไมมากนัก ยกเวนการใชที่ดินเพื่อกิจกรรมนันทนาการที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นมาก
ตาราง 5.3 การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2529-2545
ป 2545

ป 2529

ตร.กม. รอยละ ตร.กม.
ประเภทการใชทดี่ ิน
นันทนาการ
25.424
1.62
3.998
พาณิชยกรรม
61.308
3.91
17.835
ถนน
128.871
8.21
38.448
แหลงน้ํา
121.224
7.73
54.356
ที่อยูอาศัย
366.385 23.36 180.990
คลังสินคา
12.315
0.79
6.411
สถาบันศาสนา
11.564
0.74
7.083
สถาบันการศึกษา
19.403
1.24
13.101
อุตสาหกรรม
27.714
1.77
22.015
สถาบันราชการ
45.607
2.91
42.411
เกษตรกรรม
369.837 23.58 543.129
ที่วาง
379.085 24.16 623.865
รวม
1568.737
100
1568.737
ที่มา : สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร และการวิเคราะห

รอยละ
0.25
1.14
2.45
3.46
11.54
0.41
0.45
0.84
1.40
2.70
34.62
39.77
100

การเปลี่ยนแปลง

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง

อัตราการ
เปลี่ยนแปลงตอป

21.43
43.47
90.42
66.87
185.39
5.90
4.48
6.30
5.70
3.20
-173.29
-244.78

536.00
243.75
235.18
123.02
102.43
92.08
63.26
48.10
25.89
7.53
-31.91
-39.24

33.50
15.23
14.70
7.69
6.40
5.76
3.95
3.01
1.62
0.47
-1.99
-2.45

จากขอมูลจํานวนหนวยที่อยูอาศัยที่สรางเสร็จและจดทะเบียนเพิ่มในชวงเวลาประมาณ 10
ปที่ผานมานี้ (ตาราง 5.4)โดยทําการศึกษาในชวง พ.ศ. 2539, พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2549 พบวา ใน
พ.ศ. 2539 เขตที่มีจํานวนหนวยที่อยูอาศัยที่สรางเสร็จและจดทะเบียนเพิ่มมากที่สุดคือ เขตบางกะป
รองลงมาคือ เขตมีนบุรี เขตบึงกุม เขตดอนเมือง และเขตสวนหลวง ตามลําดับ ซึ่งสวนใหญจะมีการ
กระจายตัวของที่อยูอาศัยในบริเวณพื้นที่เขตตอเมืองฝงตะวันออกของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2544
พบวาเขตหนองจอกมีจํานวนหนวยที่อยูอาศัยที่สรางเสร็จและจดทะเบียนเพิ่มสูงที่สุด รองลงมา
ไดแก เขตดอนเมือง เขตพญาไท เขตคลองสามวา และเขตสายไหม ตามลําดับ เปนที่สังเกตไดวา
การกระจายตัวของที่อยูอาศัยเริ่มมีการขยายตัวออกมายังพื้นที่เขตตอเมืองและเขตชานเมืองมากขึ้น
ในขณะที่เขตชั้นในกลับลดจํานวนลงเปนอยางมาก โดยเปลี่ยนเปนพื้นที่พาณิชยกรรมเปนสวนใหญ
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ซึ่งเปนไปตามทฤษฎีการขยายตัวของเมือง แตจากสถิติจํานวนหนวยที่อยูอาศัยที่สรางเสร็จและจด
ทะเบียนเพิ่มในชวงปนี้มีจํานวนนอยเมื่อ เปรียบเทียบกับ พ.ศ. 2539 เนื่องมาจากการเกิดภาวะวิกฤต
เศรษฐกิจใน พ.ศ. 2540 ซึ่งสงผลใหเกิดการชะลอตัวของการลงทุนดานที่อยูอาศัย และใน พ.ศ.
2549 พบวา เขตหวยขวางมีจํานวนหนวยที่อยูอาศัยที่สรางเสร็จและจดทะเบียนเพิ่มสูงที่สุดของ
กรุงเทพมหานคร รองลงมาไดแก เขตบางกะป เขตประเวศ เขตบางขุนเทียน เขตลาดกระบัง และ
เขตสายไหม ซึ่งการกระจายตัวของที่อยูอาศัยในชวงหลังนี้จะขยายตัวออกมายังเขตชานเมืองมาก
ขึ้น โดยเขตหนองจอกและเขตคลองสามวา จากสถิติเริ่มมีการขอจดทะเบียนเพิ่มมากขึ้นมากเมื่อ
เทียบกับในอดีต ทั้งนี้เพราะทั้งสองเขตถูกใหอยูในกลุมเขตสุวินทวงศ ตามเกณฑการบริหารจัดการ
เมืองที่มีการกําหนดใหเปนเมืองอุทยาน เปนที่อยูอาศัยภายใตสภาพแวดลอมดี จึงเริ่มมีการขยายตัว
และลงทุนดานที่อยูอาศัยมากขึ้น แตก็มีผลกระทบตอการลดลงของพื้นที่เกษตรกรรมชานเมือง
เชนกัน จากสถิติพบวาเขตหนองจอกมีจํานวนหนวยที่อยูอาศัยที่สรางเสร็จและจดทะเบียนเพิ่มมาก
โดยจะอยูในรูปแบบบานเดี่ยว ประเภทบานจัดสรรมากที่สุด
5.2 สภาพการใชที่ดินในพื้นที่ศึกษา
ในปจจุบันพื้นที่ดานฝงตะวันออกของกรุงเทพมหานคร มีการขยายตัวของการใชที่ดิน
ออกมาจากพื้นที่ชั้นในมากขึ้น เนื่องจากมีเสนทางคมนาคมสายหลักเชื่อมโยงกับพื้นที่เขตเมือง
ชั้นในเปนถนนในแนวตะวันตก – ตะวันออก ไดแก ถนนสุวินทวงศ ซึ่งชวยสงเสริมการขยายตัว
ของเมืองออกจากเขตเมืองชั้นในไปสูพื้นที่กรุงเทพมหานครฝงตะวันออกและพื้นที่ใกลเคียง คือ
จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดฉะเชิงเทรา
ในเขตหนองจอก การตั้งถิ่นฐานของชุมชนเดิมในพื้นที่ศึกษา มีการกระจายตัวตามแนว
สองฟากฝงลําคลอง โดยเฉพาะคลองแสนแสบซึ่งมีการขุดขึ้นตั้งแตในสมัยรัชกาลที่ 3 เพื่อใช
ประโยชนในดานเกษตรกรรม การอุปโภคบริโภค และอํานวยความสะดวกในการสัญจร ภายหลัง
การพัฒนาโครงขายถนน ทําใหรูปแบบการตั้งถิ่นฐานเปลี่ยนแปลงไป โดยการพัฒนาที่อยูอาศัยใหม
สวนใหญรวมทั้งรานคาตางๆพัฒนาไปตามแนวยาวของถนน สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพื้นที่
เกษตรกรรม ในการศึกษาสภาพการใชที่ดินในพื้นที่ศึกษา จะทําการศึกษาถึงพัฒนาการใชที่ดินจาก
อดีตถึงปจจุบัน และวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินโดยเปรียบเทียบเปน 2 ชวงป คือ ชวง
พ.ศ. 2529 – 2539 และชวง พ.ศ. 2539 – 2545 โดยวิเคราะหจากขนาดการใชที่ดินแตละประเภท
รวมกับภาพถายทางอากาศจากกรมแผนที่ทหาร และแผนที่การใชประโยชนที่ดินจากสํานักผังเมือง
กรุงเทพมหานครและจากการสํารวจ
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ตาราง 5.4 จํานวนหนวยที่อยูอาศัยที่สรางเสร็จและจดทะเบียนเพิ่มในเขตกรุงเทพมหานคร
จํานวนหนวยที่อยูอาศัย
เขต
2539
2544
2549
เขต
พญาไท
992
913
879
ลาดพราว
ราชเทวี
2292
61
47
บึงกุม
ดุสิต
158
573
351
บางกอกนอย
บางซื่อ
993
329
300
บางพลัด
หวยขวาง
3669
130
2597 ภาษีเจริญ
ดินแดง
1230
115
545
ราษฎรบูรณะ
ปทุมวัน
3421
73
117
มีนบุรี
ปอมปราบฯ
32
32
21
หนองจอก
บางรัก
242
197
327
ลาดกระบัง
พระนคร
155
140
8
บางขุนเทียน
สัมพันธวงศ
41
109
13
จอมทอง
ธนบุรี
799
90
95
ตลิ่งชัน
คลองสาน
206
37
260
หนองแขม
บางกอกใหญ
543
133
51
หลักสี่
พระโขนง
2574
254
1027 สายไหม
คลองเตย
1428
626
590
วังทองหลาง
ประเวศ
2238
466
1949 คันนายาว
สวนหลวง
5015
267
1270 สะพานสูง
บางเขน
4274
353
1478 คลองสามวา
ดอนเมือง
5238
934
952
วัฒนา
จตุจักร
4620
283
701
บางแค
ยานนาวา
1120
183
1391 บางนา
สาธร
336
154
367
ทวีวัฒนา
บางคอแหลม
104
90
68
ทุงครุ
บางกะป
9912
677
2544 บางบอน
กทม.
95080
17699
39441 กทม.
ที่มา : ฝายวิชาการ ธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส.)

จํานวนหนวยที่อยูอาศัย
2539
2544
2549
2390
331
1301
6024
301
702
2638
126
736
3101
141
127
3571
355
796
1670
140
131
6820
288
1234
2219
1889
1544
1639
400
1683
3530
572
1686
3185
248
554
3055
515
529
3606
275
1358
278
937
777
1658
431
273
294
426
331
421
847
1563
101
427
367
645
139
407
342
642
727
859
265
854
95080 17699
39441

5.2.1 การใชที่ดินในชวง 50 ปที่ผานมา
ในอดีตพื้นที่ศึกษามีสภาพเปนปารกราง ไมมีการใชประโยชนอยางแนชัด จวบจนกระทั่ง
ถึงรัชสมัยของรัชกาลที่ 3 (พ.ศ. 2367 – พ.ศ. 2394) ทรงโปรดเกลาฯ ใหมีการขุดสรางคลองเจกขึ้น
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(ปจจุบันคือ คลองแสนแสบ) เพื่อประโยชนทางยุทธศาสตรในการสงคราม หลังจากเสร็จสิ้นศึก
สงครามแลว ทรงโปรดเกลาฯ ใหมีการกวาดตอนชาวลาวเขามาเปนเชลยเพิ่มเขามาและอยูอาศัย
บริเวณนี้ ดังนั้นการตั้งถิ่นฐานบริเวณริมสองฝงคลองแสนแสบจึงไดเริ่มตนขึ้น และใชประโยชน
จากลําคลองเพื่อการดํารงชีวิต ประกอบกับการขุดคูคลองเพิ่มเพื่อพัฒนาในดานกสิกรรมในสมัย
รัชกาลที่ 5 จึ งเปนประโยชนตอประชาชนในการใชประโยชนจากลํ าคลองทั้งในดานการ
เกษตรกรรม การดํารงชีวิต และการเดินทางสัญจรไปยังพื้นที่ตางๆ รวมทั้งมีการตั้งถิ่นฐานของ
ชุมชนหลายเชื้อชาติ คือ ชาวลาว ชาวจีนและชาวมุสลิม ซึ่งมีจํานวนมากที่สดุ ในเขตหนองจอก
ในชวง พ.ศ. 2500 เปนตนมาจนถึงชวง พ.ศ. 2517 พื้นที่ประมาณรอยละ 90 ของเขตหนอง
จอกทั้งหมดมีการใชที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (ชัชย ปลอดดี , 2530 : 76) สวนที่เหลือเปนชุมชนที่
อยูอาศัย ศาสนสถาน โรงเรียน และสถานที่ราชการ ซึ่งตั้งอยูริมสองฝงคลอง เชน คลองแสนแสบ
คลองลําปลาทิว คลองนครเนื่องเขต คลองหลวงแพง เปนตน และบานเรือนกระจายเบาบางออกไป
ตามคลองซอยตางๆ โดยบริเวณที่อยูอาศัยนั้นมีความสัมพันธกับที่ตั้งของศาสนสถานตางๆ และมี
การใชป ระโยชน จ ากลํ า คลองเพื่อ การดํารงชีวิ ต การอุป โภคบริ โภค การเกษตรกรรมและการ
คมนาคมทางน้ํา สวนการใชที่ ดินประเภทพานิชยกรรมสมัย นั้น อยู ในรูปร า นคา และมีการใช
ประโยชนที่ดิน รวมกั นกั บพื้นที่อยูอาศัย โดยจํา หนา ยสิ นคาที่จํา เปน ในชีวิตประจําวัน บริเ วณ
ศูนยกลางชุมชนในอดีตจะอยูบริเวณปากบึงหนองจอก อันเปนที่ตั้งของวัดหนองจอก ซึ่งเปนที่ตั้ง
ของสถานที่ราชการ และมีการตั้งบานเรือนหนาแนนมากที่สุดในบริเวณนี้ ในดานการอุตสาหกรรม
ในพื้นที่ศึกษามีเพียงโรงสีขาวเทานั้น ตั้งกระจายเฉพาะริมสองฝงคลองแสนแสบ เนื่องจากความ
จําเปนในการขนสงผลผลิตและนําวัตถุดิบการเกษตรเขาสูโรงงาน ในอดีต กลาวไดวา เขตหนอง
จอกมีสภาพเปนสังคมชนบทและมีการใชที่ดินแบบชนบท (แผนที่ 5.3)
หลังจากนั้นประมาณ 10 ป คือในชวง พ.ศ. 2527 การใชที่ดินสวนใหญก็ยังคงเปนพื้นที่
เกษตรกรรม มีพื้นที่ประมาณ 189 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณรอยละ 80 ของพื้นที่ (ชัชย ปลอดดี
, 2530 : 77-86) กลาวคือ รูปแบบการใชที่ดินไมแตกตางจากเดิมมากนัก เพียงแตมีการทําสวนและ
เลี้ยงสัตวเพื่อการจําหนายมากขึ้น แทนการทํานาแตเพียงอยางเดียว การขยายตัวของชุมชนมีไมมาก
นัก บริเวณที่อยูอาศัยและกิจกรรมตางๆ เชนรานคา (จําหนายสินคาที่จําเปนในชีวิตประจําวัน) ยังคง
มีการกระจายตัวขนานริมคลองสําคัญ เพื่อความจําเปนในการทําการเกษตร การอุปโภคบริโภค และ
การคมนาคมเชนเดิม อุตสาหกรรมประเภทโรงสีขาวยังคงตั้งอยูริมคลองแสนแสบ แตในชวงหลังมี
การปรับปรุงถนนขึ้น ไดแก ถนนสุวินทวงศ ถนนเลียบวารี ถนนมิตรไมตรี ถนนฉลองกรุง ถนน
เชื่อมสัมพันธ ถนนคูคลองสิบ ถนนประชาสําราญ ถนนเลียบคลองสิบสอง ถนนคลองสิบ – คลอง
สิบสี่ และถนนรวมพัฒนา เมื่อประมาณ พ.ศ. 2510 – พ.ศ. 2515 (กอนหนานั้นมีถนนอยูแลวแตยัง
อยูในสภาพเปนกรวดทราย ดินลูกรัง จากการสัมภาษณคาดวาเริ่มในชวง พ.ศ. 2500) โรงงาน
อุตสาหกรรมจึงเริ่มเกิดขึ้นและตั้งอยูบริเวณถนนสุวินทวงศ ถนนฉลองกรุง และถนนเชื่อมสัมพันธ

99

สวนพื้นที่พักอาศัยมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นบริเวณถนนเลียบวารีซึ่งตัดขนานกับคลองแสนแสบเทานั้น
และมีการกระจุกตัวของรานคามากขึ้นบริเวณชุมชนลําผักชี (บริเวณที่ถนนสุวินทวงศตัดกับคลอง
ลําผักชี)
5.2.2 การใชที่ดินใน พ.ศ. 2529
จากการศึกษาขอมูลการใชประโยชนที่ดินของสํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร พบวา การ
ใชประโยชนที่ดินของเขตหนองจอกในชวงปนี้มีการใชประโยชนที่ดินนอกภาคการเกษตรมากขึ้น
คือ มีการเพิ่มขึ้นของพื้นที่พักอาศัย พานิชยกรรม อุตสาหกรรม พื้นที่นันทนาการและถนนตางๆ
โดยพื้ น ที่ เ กษตรกรรมและพื้ น ที่ ว า งมี สั ด ส ว นลดลง แต อ ย า งไรก็ ต าม การใช ที่ ดิ น ประเภท
เกษตรกรรมก็ยังคงมีสัดสวนมากที่สุดคือ 183.566 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 77.7 ของพื้นที่
ทั้งหมด
การใชที่ดินประเภทที่พักอาศัยมีการกระจายตัวตามแนวลําคลองและขนานไปกับแนวถนน
โดยเฉพาะคลองแสนแสบและถนนเลียบวารี เริ่มมีที่พักอาศัยประเภทหมูบานสรรเขามาในพื้นที่
ศึกษาโดยะกระจายอยูตามแนวถนนสายหลักเชน ถนนสุวินทวงศ ถนนฉลองกรุง ถนนผดุงพันธุ
และถนนคลองสิบสอง แตยังมีการกระจายตัวอยางเบาบาง โดยบริเวณที่เปนศูนยกลางของชุมชน
และการพานิชยกรรมอยูที่ตลาดหนองจอกและบริเวณขางเคียง เชน ถนนสังฆสันติสุข ถนนเลียบ
วารี และถนนประชาสําราญ นอกจากนี้ยังมีตลาดลําผักชีอีกที่หนึ่ง ซึ่งตั้งอยูที่ถนนสุวินทวงศติด
สะพานขามคลองลําผักชี
การใชที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมยังคงเกิดขึ้นตามแนวถนนสายหลักโดยกระจายตัวอยูตาม
แนวถนนสุวินทวงศ ถนนเชื่อมสัมพันธ ถนนฉลองกรุง เปนหลัก และกระจายเบาบางบริเวณถนน
เลียบวารี ถนนประชาสําราญ ถนนสังฆสันติสุข (แตจะมีเพียงสายละ1-2 โรงงาน) สวนการใชที่ดิน
ประเภทอื่ น ๆ เช น บริ เ วณสถานที่ ร าชการ สถาบั น การศึ ก ษาสาธารณู ป โภคต า งๆยั ง มี ก าร
เปลี่ยนแปลงไมมากนัก เนื่องจากเขตหนองจอกยังมีลักษณะแบบชนบทอยูนั่นเอง และสถานที่
พักผอนหยอนใจมีเพียงแหงเดียวคือ สวนสาธารณะหนองจอก แตเขตหนองจอกก็ยังอุดมสมบูรณ
ไปดวยพื้นที่เกษตรกรรม มีสภาพแวดลอมเปนธรรมชาติ สามารถทดแทนพื้นที่สําหรับนันทนาการ
ไดเปนอยางดี (แผนที่ 5.4)
5.2.3 การใชที่ดินใน พ.ศ. 2539
จากการศึกษาขอมูลการใชที่ดินรวมกับการแปลภาพถายทางอากาศของเขตหนองจอกใน
พ.ศ. 2539 พบวา เขตหนองจอกยังมีรูปแบบการใชที่ดินสวนใหญเปนพื้นที่เกษตรกรรมประมาณ
166 ตารางกิโลเมตร (ประมาณรอยละ 70 ของพื้นที่ท้งั หมด) แมวาจะมีพื้นที่เกษตรกรรมลดลง แต
ยังมีสัด สว นการใช ที่ดิ นประเภทนี้ สูงที่สุด โดยทั่ว ไปมีลัก ษณะเป น ที่นา มีสวนผลไมเ ล็ก นอย
(เพาะปลูกในครัวเรือน) และบอเลี้ยงปลา สวนการใชประโยชนที่ดินประเภทที่พักอาศัยมีสัดสวน

100

รองลงมาคือ รอยละ 4.62 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยในภาพรวมแลวเขตหนองจอกมีรูปแบบการใช
ที่ดินไมแตกตางไปจากชวง พ.ศ. 2529 มากนัก กลาวคือ ชุมชนดั้งเดิมมีการกระจายตัวอยูใน
แนวขนานกับลําคลอง รวมกับศาสนสถาน แตมีการพัฒนาหมูบานจัดสรรมากขึ้นบริเวณริมถนนสุวิ
นทวงศ และในแนวถนนสายหลักซึ่งมีการกอตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ทําใหเกิดการ
พัฒนาอาคารที่พักอาศัย รวมทั้งพาณิชยกรรมและการบริการที่เกี่ยวของกับการศึกษา ซึ่งมีแนวโนม
ของการขยายตัวอยางรวดเร็วระหวางมหาวิทยาลัยและกิจกรรมการบริการ รวมทั้งมีบริษัทในเครือ
ซีพี เขามาลงทุนในพื้นที่ และมีการลงทุนสรางสนามกอลฟปญญาปารคและสนามกอลฟเพรสิเดนท
เกิดขึ้น (โครงการพัฒนาพื้นที่อนุรักษชนบทและเกษตรกรรมฝงตะวันออกของกรุงเทพมหานคร,
2545 : 53) ทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่ศึกษามีขนาดพื้นที่เปนแปลงใหญ ประกอบกับที่ดินราคาถูก จึงเปน
แรงดึงดูดใหเกิดการลงทุน
การใชที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมก็ยังคงกระจายตัวอยูตามถนนสายหลักเชนเดิม โดยเฉพาะ
ถนนสุวินทวงศ ถนนเชื่อมสัมพันธ ถนนฉลองกรุง เริ่มมีการขยายตัวมากขึ้นบริเวณถนนสุวินทวงศ
ที่ตัดกับถนนรวมพัฒนา แตอยางไรก็ตาม การพัฒนาของพื้นที่เมืองและการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทอื่นๆก็มีการเปลี่ยนแปลงไมมากนัก เพราะโครงขายคมนาคมภายในพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลง
นอยมาก และมีการพัฒนาไมมากนัก โดยการพัฒนาพื้นที่เมืองโดยเฉพาะพื้นที่พักอาศัยสวนใหญ
จะเกิดขึ้นในเขตมีนบุรีและเขตลาดกระบังมากกวา เนื่องจากอยูใกลศูนยกลางเมือง การคมนาคมที่
สะดวกกวา และใกลแหลงงานมากกวา ประกอบกับใน พ.ศ. 2540 ไดเกิดภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ
สงผลใหโครงการกอสรางหมูบานจัดสรรชะลอตัวลง เชน โครงการหมูบานเมืองเอก เปนตน แตก็
ทําใหเกิดพื้นที่วางที่ยังไมไดจัดสรรและปลอยเปนที่รกราง (แผนที่ 5.5 – 5.6)
5.2.4 การใชที่ดินใน พ.ศ. 2545
พื้นที่ดานตะวันออกของกรุงเทพมหานครมีการขยายตัวของพื้นที่เมืองออกไปจากพื้นที่
ตอนกลาง เนื่องจากการมีเสนทางคมนาคมสายหลักเชื่อมโยงกับพื้นที่เมืองชั้นในและชั้นกลาง ใน
แนวทิ ศ ตะวั น ตก – ตะวั น ออก ซึ่ ง ก็ คื อ ถนนสุ วิ น ทวงศ และยั ง เชื่ อ มพื้ น ที่ เ มื อ งชั้ น ในของ
กรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดใกลเคียง ไดแก จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดปทุมธานี
สภาพการใชที่ดินในเขตหนองจอก พ.ศ. 2545 พบวา การใชที่ดินประเภทหลักของเขต
หนองจอกยังคงเปนพื้นที่เกษตรกรรม และที่วาง โดยมีพื้นที่ 152.675 และ 34.843 ตารางกิโลเมตร
คิดเปนสัดสวนรอยละ 64.62 และ 14.75 ของพื้นที่เขตหนองทั้งหมด 236.261 ตารางกิโลเมตร
สําหรับพื้นที่เกษตรกรรมในเขตหนองจอกประกอบดวยพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม และพื้นที่
อนุ รั ก ษ ช นบทและเกษตรกรรม ทั้ ง นี้ ส ว นหนึ่ ง เป น ผลมาจากข อ กํ า หนดในผั ง เมื อ งรวม
กรุงเทพมหานครและขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2525 โดยพื้นที่เกษตรกรรมกระจายอยูทั่วไป
ในเขตหนองจอก แตสวนใหญมักอยูบริเวณทางดานเหนือถนนมิตรไมตรีหรือเหนือคลองแสนแสบ
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ไปทางจังหวัดปทุมธานี โดยมีการทําเกษตรกรรมหนาแนนบริเวณแขวงคลองสิบและคลองสิบสอง
และประเภทของเกษตรกรรมที่เกษตรกรทําอยูในพื้นที่ไดแก การทํานาขาว การปลูกผัก การทําสวน
ผลไม การปลูกไม ดอกไมประดับ การเลี้ย งสัตวแ ละการทําประมง แมว าการใชที่ ดินประเภท
เกษตรกรรมจะมีจํานวนมากที่สุดแตเขตหนองจอกในปจจุบันก็ยังคงมีการใชที่ดินแบบผสม คือ มี
การใชที่ดินประเภทที่อยูอาศัย พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และที่วาง ปะปนอยูในพื้นที่เกษตรกรรม
ซึ่งพื้นที่วางสวนใหญกระจายทั่วทั้งเขตและเพื่อเปนการเตรียมสําหรับการจัดสรรที่ดินตอไป
การใชที่ดินประเภทที่อยูอาศัยมีขนาดพื้นที่รองลงมาจากพื้นที่เกษตรกรรมและที่วาง โดยมี
พื้นที่ 15.365 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 6.5 ของพื้นที่เขตหนองจอกทั้งหมด ซึ่งมีการกระจาย
ตัวอยูตามแนวสองฝงคลองอันเปนการตั้งถิ่นฐานเดิมของชุมชน โดยมีความหนาแนนมากบริเวณริม
คลองแสนแสบ และกระจายอยูทั่วไปตามคลองสําคัญและตามคลองซอยตางๆ ตั้งแตคลองเกาจนถึง
คลองสิบสี่ และหลังจากมีการพัฒนาโครงขายถนนในพื้นที่จึงเกิดการขยายตัวของชุมชนมายัง
บริเวณแนวสองฝงถนน โดยเฉพาะ ถนนมิตรไมตรี ถนนเลียบวารี ถนนเชื่อมสัมพันธ ถนนผดุง
พันธ ถนนสุวินทวงศ สวนใหญจะอยูในรูปของบานจัดสรร แตก็ยังมีการกระจายตัวจากชุมชนเดิม
อยูมาก คือบริเวณถนนเลียบคลองแสนแสบ (ถนนเลียบวารีและถนนมิตรไมตรี) ถนนประชาสําราญ
และถนนคลองสิบสาม จากแผนที่การใชประโยชนที่ดิน เห็นไดวาพื้นที่อยูอาศัยจะกระจายอยูมาก
ในแขวงลําผักชี ซึ่งภายในแขวงก็มีพื้นที่วางกระจัดกระจายเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะบริเวณถนน
สุวินทวงศ และบริเวณที่เชื่อมตอกับเขตลาดกระบัง การขยายตัวของบานจัดสรรในพื้นที่เมื่อเทียบ
กับเขตมีนบุรีและเขตคลองสามวาแลว นับวามีการกระจายตัวนอยกวาเนื่องจากปจจัยการเขาถึง
พื้นที่ เพราะการพัฒนาถนนในพื้นที่ยงั มีนอย
การใชที่ดินประเภทพาณิชยกรรมมีพื้นที่ประมาณ 0.469 ตารางกิโลเมตร หรือรอยละ 0.2
ของพื้นที่เขตหนองจอก จะกระจายตัวตามแนวถนนสายหลัก สายรอง ตรอก ซอยในชุมชน ทั้งที่
เปนที่อยูอาศัยใหมและชุมชนเดิม โดยศูนยกลางจะอยูที่ตลาดหนองจอก รูปแบบการใหบริการก็
ยังคงเปนการคาขายสินคาที่จําเปนชีวิตประจําวัน มีหาง Top Supermarket ตั้งอยูบริเวณตลาดหนอง
จอก โดยสินคาสวนใหญจะเปนอาหาร และเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเปนในชีวิตประจําวันเชนกัน
การใชที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคามีพื้นที่รวมกัน 0.469 ตารางกิโลเมตร คิด
เปนรอยละ 0.41 ของพื้นที่เขตหนองจอก โดยการประกอบการอุตสาหกรรมจะกระจายตัวมาก
บริเวณถนนสุวินทวงศ ถนนเชื่อมสัมพันธ และถนนฉลองกรุงเปนหลัก มีเบาบางบริเวณถนนเลียบ
วารีและถนนสังฆสันติสุข ซึ่งในเขตหนองจอกนั้น เปนที่ตั้งของเขตประกอบการอุตสาหกรรมบึง
โคล (การประกอบการอุตสาหกรรมสวนใหญจะเปนอุตสาหกรรมหนัก และมีรูปแบบของการ
ประกอบการอุตสาหกรรมที่หลากหลาย) อันเปนแหลงงานสําคัญอีกแหงหนึ่งของชุมชนชาวหนอง
จอกและประชาชนจากพื้นที่ขางเคียง โดยคลังสินคากระจายทั่วไปในพื้นที่รอบๆบริเวณโรงงาน
อุตสาหกรรม
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การใชที่ดินประเภทถนน มีพื้นที่ทั้งหมด 7.426 ตารางกิโลเมตร หรือรอยละ 3.14 ของพื้นที่
ทั้งหมด สวนใหญจเปนถนนสายหลัก สวนถนนสายรองและถนนซอยในพื้นที่ยังมีไมมากนัก พื้นที่
ที่เพิ่มขึ้น สวนใหญมาจากการพัฒนาซอมแซมและขยายถนนภายในพื้นที่ศึกษา
การใชที่ดินประเภทอื่นๆ ไดแก สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา สถาบันราชการ และ
นันทนาการ ในเขตหนองจอกมีสถาบันศาสนาและสถานศึกษาเปนจํานวนมาก สืบเนื่องจากในอดีต
นั้น โรงเรียนมักตั้งอยูในที่ดินของสถาบันศาสนา โดยเฉพาะมัสยิด เนื่องจากประชาชนในพื้นที่สวน
ใหญจะนับถือศาสนาอิสลามมากที่สุด สวนสถาบันราชการที่สําคัญ ไดแก ศูนยอบรมขาราชการ
กรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตหนองจอก สถานีไฟฟายอยหนองจอก สํานักงานที่ดิน ศูนยบริการ
สาธารณสุข มีโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร) รองรับการขยายตัวของชุมชนในพื้นที่ เปนตน สําหรับการใชที่ดินประเภทนันทนาการ
ในเขตหนองจอกมีเพียงสวนสาธารณะเพียงแหงเดียวคือ สวนสาธารณะหนองจอก ซึ่งดูจากสัดสวน
ของพื้นที่นันทนาการตอพื้นที่เขตแลวมีนอยมาก แตสภาพทั่วไปของเขตหนองจอกยังคงเปนพื้นที่
เกษตรกรรม มีความเปนธรรมชาติ ซึ่งสามารถใชในการพักหยอนใจไดอีกทางหนึ่ง
(แผนที่ 5.7 – 5.8)
5.3 การเปลี่ยนแปลงการใชทดี่ ิน
จากการศึกษาการใชที่ดินในเขตหนองจอกในชวงปตางๆ พบวามีการเปลี่ยนแปลงการใช
ที่ดินประเภทเกษตรกรรมลดลงอยางเห็นไดชัด ในขณะที่พื้นที่อยูอาศัย พานิชยกรรม อุตสาหกรรม
และคลัง สิน ค า กลั บเพิ่ มขึ้ น เมื่ อพิจ ารณาพื้ น ที่อ อกเป น พื้ น ที่เ มื อ งและพื้ น ที่ เ กษตรกรรมพบว า
ในชวงพ.ศ. 2529 – 2539 เขตหนองจอกมีพื้นที่เกษตรกรรมลดลงจาก 224.182 ตารางกิโลเมตร เปน
212.229 ตารางกิโลเมตร และลดลงอีกเหลือ 187.518 ตารางกิโลเมตร ใน พ.ศ. 2545 คิดเปนอัตรา
การลดลงรอยละ 5.33 และ 11.64 ตามลําดับ ในขณะที่พ้ืนที่เมือง (ประกอบดวยพื้นที่พักอาศัย
พาณิชยกรรม อุตสาหกรรมและคลังสิน คา สถาบันราชการ สถาบันศึกษา สถาบันศาสนาและ
นันทนาการ) กลับมีเพิ่มขึ้นโดยเพิ่มขึ้นจาก 10.182 ตารางกิโลเมตรใน พ.ศ. 2529 เปน 22.139
ตารางกิโลเมตร ใน พ.ศ. 2539 และเพิ่มขึ้นอีกเปน 26.894 ตารางกิโลเมตร ใน พ.ศ. 2545 โดยคิด
เปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 117.42 และ 21.48 ตามลําดับ โดยการลดลงของพื้นที่เกษตรกรรมนี้ได
ถูกทดแทนดวยพื้นที่อยูอาศัย พื้นที่อุตสาหกรรมและถนน เปนสวนใหญ โดยพื้นที่อยูอาศัยมีการใช
ที่ดินเพิ่มขึ้น 4.24 ตารางกิโลเมตร ใน พ.ศ. 2539 และ 4.45 ตารางกิโลเมตร ใน พ.ศ. 2545 ในขณะที่
พื้นที่พาณิชยกรรมไดมีจํานวนเพิ่มขึ้นในชวงปหลังคือ เพิ่มขึ้นมาอีก 0.34 ตารางกิโลเมตร
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การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินในเขตหนองจอกนั้น มีแนวโนมของการขยายตัวของการใชที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยมากขึ้น เนื่องจากมีการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรทั้งภายในและภายนอกเขต
หนองจอก จึงสงผลใหความตองการที่อยูอาศัยเพิ่มขึ้น โดยการขยายตัวแทนที่การใชที่ดินเพื่อการ
เกษตรกรรมและที่วาง จากขอมูลสถิติจํานวนหน วยที่อยูอาศัยที่สรางเสร็จและจดทะเบียนเพิ่ม
พบวา ในชวง 10 ป ที่ผานมา (พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2549) เขตหนองจอกมีจํานวนหนวยที่อยูอาศัยที่
สรางเสร็จและจดทะเบียนเพิ่มรวมทั้งหมด 23,012 หนวย ซึ่งเปนอันดับ 2 ของกรุงเทพมหานคร
(อันดับ 1 คือ เขตบางกะป อันดับ 3 คือ เขตมีนบุรี) คิดเปนรอยละ 5.56 ของหนวยที่อยูอาศัยทั้งหมด
ของกรุงเทพมหานคร (413,570 หนวย) ซึ่งลักษณะของที่อยูอาศัยจะเปนแบบบานเดี่ยวประเภท
จัดสรร แมวาในชวง พ.ศ. 2539 – 2543 จํานวนหนวยที่อยูอาศัยจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ําลง เนื่องจาก
การเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจใน พ.ศ. 2540 แตเขตหนองจอกยังคงมีการขยายตัวของพื้นที่อยูอาศัย
เพิ่มขึ้น เพราะสภาพทางภูมิศาสตรและสภาพแวดลอม รวมทั้งราคาที่ดินยังอยูในระดับที่ไมสูงนัก
(ตาราง 5.5) ซึ่งจากการศึกษาและแปลภาพถายดาวเทียมของสํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อให
ทราบถึงสภาพการใชที่ดินของกรุงเทพมหานครใน พ.ศ. 2547 พบวา ในพื้นที่ศึกษามีการใช
ประโยชน ที่ ดิ น ประเภทที่ อ ยู อ าศั ย เพิ่ ม ขึ้ น จริ ง โดยมี ก ารกระจายตั ว เข า ไปในบริ เ วณพื้ น ที่
เกษตรกรรมเดิมและพื้นที่วางเปนจํานวนมาก
โดยเฉพาะอยางยิ่งในบริเวณถนนเลียบวารีตอเนื่องไปถึงถนนสังฆสันติสุข สวนใหญจะ
เปนที่อยูอาศัยประเภทบานจัดสรร เกาะตั้งฉากจากถนนเขาไปในพื้นที่เกษตรกรรม นอกจากนี้ยัง
กระจายตัวอยูริมถนนสุวินทวงศ บริเวณจุดตัดระหวางถนนเชื่อมสัมพันธกับถนนสุวินทวงศ ซึ่งดู
ในภาพรวมแลวการกระจายตัวของที่อยูอาศัยจะอยูบริเวณแขวงโคกแฝด แขวงกระทุมราย และ
แขวงลําผักชีมากที่สุด และจากการสํารวจในชวงตน พ.ศ. 2549 พบวา ที่อยูอาศัยประเภทบาน
จัดสรรเริ่มมีการขยายตัวตามถนนอยูวิทยาเพิ่มขึ้นอีกดวย (แผนที่ 5.9)
การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินจากพื้นที่เกษตรกรรมมาเปนพื้นที่เมือง โดยเฉพาะการใชที่ดิน
ประเภทที่ อ ยู อ าศั ย นี้ เป น ผลมาจากการเพิ่ ม ขึ้ น ของจํ า นวนประชากรทั้ ง จากภายในพื้ น ที่ แ ละ
ประชากรที่มีการขยายตัวเขามาจากพื้นที่เขตเมืองชั้นใน ซึ่งสงผลใหเกิดความตองการที่อยูอาศัยมาก
ขึ้น จึงมีการพัฒนาที่อยูอาศัยขึ้นมาเพื่อรองรับการขยายตัวของประชากร และเกาะตัวพัฒนาตาม
แนวถนนซึ่งเชื่อมโยงพื้นที่ศึกษาเขากับพื้นที่อื่นๆ จึงเพิ่มสะดวกในการเดินทางมากขึ้น สังเกตได
จากขอมู ลการใชประโยชนที่ ดิ นประเภทถนนที่มีขนาดพื้ น ที่เ พิ่มขึ้นจากชวงแรกเทากับ 2.173
ตารางกิโลเมตร ใน พ.ศ. 2539 และเพิ่มเปน 7.426 ตารางกิโลเมตร ใน พ.ศ. 2545 และนอกจากการ
พัฒนาโครงขายถนนและที่อยูอาศัยแลว ยังมีผลทําใหเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งทําใหมีพื้นที่
พาณิชย กรรมและอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นในพื้นที่ศึกษาตามมาอีกดวย
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การใชที่ดินประเภทอื่นๆ อาทิ สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษาและสถาบันราชการ สวน
ใหญมีการเปลี่ยนแปลงไมมากนัก และจากการที่พื้นที่ศึกษามีความสัมพันธกับโครงการปองกันน้ํา
ทวมของกรุงเทพมหานคร จึงสงผลใหมีการขุดลอกคลอง แหลงน้ําและทางระบายน้ําเพิ่มมากขึ้น
ดังนั้นจึงสงผลใหการใชที่ดินประเภทแหลงน้ํามีพื้นที่เพิ่มขึ้น (ตาราง 5.6)
ตาราง 5.5 หนวยที่อยูอาศัยทีส่ รางเสร็จและจดทะเบียนเพิม่ ในเขตหนองจอก
ในชวง พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2549
จํานวนหนวยที่อยูอาศัย
2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 รวม
2100 1820 922 660 1467 1583 2064 2865 3229 2142 1363 20215
0
0
0
0
0
0
0
1
0
26 11 38

รูปแบบที่อยูอาศัย
บานเดี่ยว
บานแฝด
บานแถวและอาคาร
พาณิชย
แฟลตและอาคารชุด
รวมทั้งหมด

59 647 32 6
60 114 700 300
2219 2581 1654 966

0
0
35 27 196 51 0
1053
0
306 0
1
225 0
0
1706
1467 1889 2099 2894 3650 2219 1374 23012

ที่มา : ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห

ตาราง 5.6 การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินในเขตหนองจอก พ.ศ. 2529 – พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2529
การใชประโยชน
ที่ดิน

พื้นที่
(ตร.กม.)

ที่อยูอาศัย

พ.ศ. 2539

รอยละ

พื้นที่
(ตร.กม.)

6.677

2.83

พาณิชยกรรม
อุ ต สาหกรรมและ
คลังสินคา

0.125

พ.ศ. 2545

การเปลี่ยนแปลงป 2529 2539

การเปลี่ยนแปลงป 2539 2545

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง

พื้นที่
(ตร.กม.)

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง

รอยละ

พื้นที่
(ตร.กม.)

รอยละ

พื้นที่
(ตร.กม.)

10.912

4.62

15.365

6.50

4.235

63.43

4.453

40.810

0.05

0.125

0.05

0.469

0.20

0.000

0.00

0.344

275.176

0.294

0.12

0.586

0.25

0.977

0.41

0.292

99.36

0.391

66.774

สถาบันราชการ

0.310

0.13

2.591

1.10

0.229

0.10

2.281

735.84

-2.362

-91.162

สถาบันการศึกษา

0.334

0.14

0.723

0.31

0.465

0.20

0.389

116.45

-0.258

-35.680

สถาบันศาสนา

0.273

0.12

0.273

0.12

0.335

0.14

0.000

0.00

0.062

22.707

นันทนาการ
0.000
เกษตรกรรมและที่
วาง
224.182

0.00

4.756

2.01

1.628

0.69

4.756

-

-3.128

-65.767

94.89

212.229

89.83

187.518

79.37

-11.953

-5.33

-24.711

-11.644

ถนน

2.170

0.92

2.173

0.92

7.426

3.14

0.003

0.15

5.253

241.708

แหลงน้ํา

1.897

0.80

1.897

0.80

21.849

9.25

0.000

0.02

19.952

1051.567

100.00

236.261

100.00

รวม

236.261 100.00 236.261
ที่มา : สํานักผังเมือง และการวิเคราะห
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5.4 พื้นที่เกษตรกรรมของกรุงเทพมหานครและพื้นที่ศึกษา
5.4.1 พื้นที่เกษตรกรรมและการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรมของกรุงเทพมหานคร
สภาพภูมิประเทศของกรุงเทพมหานคร มีสมรรถนะของดินเหมาะสมอยางยิ่งสําหรับการ
ทํา เกษตรกรรม แต ทว า กรุ ง เทพมหานครก็ไ ด สู ญเสี ย พื้ น ที่ เ กษตรกรรมไปเป น จํ า นวนมากใน
ระยะเวลาอันรวดเร็ว ทั้งนี้มีสาเหตุมาจากความเจริญทางเศรษฐกิจและการเพิ่มขึ้นของประชากร
อยางรวดเร็ว ทั้งในเขตชั้นใน เขตชั้นกลาง และเขตชั้นนอก ซึ่งเปนผลใหเกิดการขยายตัวของพื้นที่
เมืองไปยังพื้นที่เกษตรกรรมอยางตอเนื่อง
จากขอมูลสํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรีที่ไดจัดทําสํามะโนการเกษตรเพื่อ
เก็บรวบรวมขอมูลสถิติเกี่ยวกับโครงสรางทางการเกษตรที่สําคัญของประเทศไทยทั้งหมด 5 ครั้ง
โดยในการจัด ทําสํามะโนครั้ งแรกเมื่อ พ.ศ. 2493 กรุงเทพมหานครมีพื้น ที่ถือครองการเกษตร
ทั้งหมด 702,783 ไร (ฝงตะวันออก 497,707 ไร และฝงตะวันตก 205,076 ไร) จากพื้นที่ทั้งหมด
ประมาณ 980,462.5 ไร คิดเปนสัดสวนรอยละ 71.68 ของกรุงเทพมหานคร ในการทําสํามะโน
เกษตรครั้งที่ 2 พ.ศ. 2506 กรุงเทพมหานครมีพื้นที่ถือครองการเกษตรมีจํานวน 718,708 ไร เพิ่มขึ้น
จาก พ.ศ. 2493 จํานวน 15,925 ไร โดยสาเหตุของการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ถือครองการเกษตรในชวง
13 ป ที่ผานมานี้ เนื่องจากการขยายตัวของเมืองทําใหเกิดความตองการพื้นที่เกษตรเพื่อผลิตอาหาร
เพิ่มขึ้น แตทวาในการสํารวจสํามะโนเกษตรครั้งที่ 3 เมื่อ พ.ศ. 2521 พบวา กรุงเทพมหานครมีพื้นที่
ถือครองการเกษตรลดลงเหลือ 386,603 ไร ลดลงจาก พ.ศ. 2506 เปนจํานวน 332,165 ไร คิดเปน
อัตราการลดลงรอยละ 46.2 ของพื้นที่เกษตรกรรม โดยเฉลี่ยพื้นที่เกษตรกรรมลดลงประมาณรอยละ
3 ตอป ซึ่งเทากับปละประมาณ 22,140 ไร ซึ่งการลดลงของพื้นที่เกษตรกรรมคิดเปนปฏิภาคกับ
พื้นที่เมืองที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา
จากการทํ า สํ า มะโนเกษตรใน พ.ศ. 2536 พบว า พื้ น ที่ ถื อ ครองการเกษตรของจั ง หวั ด
กรุงเทพมหานครมีประมาณ 168,231 ไร เมื่อเปรียบเทียบกับ พ.ศ. 2521 พบวา พื้นที่เกษตรกรรม
ลดลงไป 218,372 ไร คิดเปนอัตราการลดลงรอยละ 56.48 หรือโดยเฉลี่ยแลว กรุงเทพมหานครมี
การสู ญ เสี ย พื้ น ที่ ถื อ ครองการเกษตรประมาณ 14,558 ไร ต อ ป หรื อ ร อ ยละ 3.8 ของพื้ น ที่
เกษตรกรรมตอป (กองวิชาการและแผนงาน สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2548) และผลการ
สํารวจสํามะโนลาสุดใน พ.ศ. 2546 พบวา กรุงเทพมหานครมีพื้นที่ถือครองเกษตรเหลืออยู 105,634
ไร (คิดเปนสัดสวนรอยละ 10.8 ของพื้นที่กรุงเทพมหานคร) โดยมีพื้นที่ลดลงจาก พ.ศ. 2536 ถึง
62,597 ไร คิดเปนอัตราการลดลงรอยละ 37.21 หรือเฉลี่ยแลวพบวา ในชวงเวลา 10 ปที่ผานมา
กรุงเทพมหานครมีพื้นที่ถือครองการเกษตรลดลง 6,259.7 ไรตอป หรือมีอัตราการลดลงรอยละ 3.72
ของพื้นที่ถือครองเกษตรกรรมตอป สําหรับการถือครองพื้นที่เกษตรกรรม ใน พ.ศ. 2546 มีขนาด
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พื้ น ที่ถื อ ครองเกษตรกรรมเฉลี่ ย 15.9 ไร ต อ ครั ว เรื อน โดยเขตหนองจอกเปน เขตที่ มี พื้ น ที่ ทํ า
การเกษตรมากที่สุด 46,550 ไร หรือรอยละ 44.1 ของพื้นที่ถือครองการเกษตรในกรุงเทพมหานคร
ใน พ.ศ. 2543 กรุงเทพมหานครมีการใชประโยชนที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมประมาณ
214,593 ไร คิ ด เป น สั ด ส ว นร อ ยละ 25.74 ของกรุ ง เทพมหานคร โดยฝ ง ตะวั น ออกมี พื้ น ที่
165,882.07 ไร คิดเปนสัดสวนรอยละ 19.89 ของพื้นที่กรุงเทพมหานครและฝงตะวันตกมีพื้นที่
48,711.2 ไร คิดเปนรอยละ 5.84 ของพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสวนใหญจะกระจายอยูในพื้นที่เขต
ชั้นนอก โดยเขตที่มีพื้นที่เกษตรกรรมมากที่สุดคือ เขตหนองจอก คิดเปนสัดสวนรอยละ 34.61 ของ
พื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรมในชวง พ.ศ. 2536 – 2543 ปรากฏวา มี
พื้นที่เกษตรกรรมเพิ่มขึ้นจากเดิม 46,362.27 ไร หรือมีอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 27.56 ของพื้นที่
เกษตรกรรมทั้งหมด มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 3.94 ตอป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของ
พื้นที่เกษตรกรรมสวนใหญจะอยูที่ฝงตะวันตกของกรุงเทพมหานคร
ใน พ.ศ. 2547 กรุงเทพมหานครมีการใชประโยชนที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม 200,170.5 ไร
คิ ด เป น สัด ส ว นร อยละ 24.01 ของกรุง เทพมหานคร โดยเขตหนองจอกยัง คงเปน เขตที่มี พื้น ที่
เกษตรกรรมมากที่ สุดคิ ดเปน สั ดส วนรอยละ 35.88 ของพื้น ที่เ กษตรกรรมทั้งหมด ขนาดพื้น ที่
เกษตรกรรมใน พ.ศ. 2547 มีขนาดลดลงจาก พ.ศ. 2543 เทากับ 14,422.77 ไร คิดเปนอัตราการลดลง
รอยละ 6.72 ของพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมด ซึ่งการสูญเสียพื้นที่เกษตรกรรมในชวงนี้พบวา พื้นที่
เกษตรกรรมฝงตะวันออกมีมากกวาฝงตะวันตก และการเปลี่ยนแปลงสวนใหญจะอยูในเขตชั้น
กลางของกรุงเทพมหานคร (กองวิชาการและแผนงาน สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร) (ตาราง 5.7)
เมื่อพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรมเฉลี่ยตอปใน พ.ศ. 2543 และ 2547
พบวาพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมดมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยรอยละ 1.68 ตอป โดยพื้นที่เขตชั้น
กลางมี อั ต ราการเปลี่ ย นแปลงเพิ่ ม ขึ้ น เฉลี่ ย ร อ ยละ 1.02 ต อ ป และเขตชั้ น นอกมี อั ต ราการ
เปลี่ยนแปลงลดลงรอยละ 2.22 ตอป การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินเพื่อการ
เกษตรกรรมในระดับเขต ระหวาง พ.ศ. 2543 และ พ.ศ. 2547 พบวา เขตที่มีพื้นที่เกษตรกรรม
เพิ่มขึ้นมี 7 เขต โดยเขตบางแคมีพื้นที่เกษตรกรรมเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือเพิ่มขึ้นดวยอัตราสวนรอยละ
139.83 หรือเฉลี่ยมีอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 34.96 ตอป รองลงมาคือ เขตหลักสี่และเขตราษฎร
บูรณะ โดยคิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 120.08 และ 72.13 ของพื้นที่เกษตรกรรม แตทวา สวน
ใหญแลวเขตที่มีพื้นที่เกษตรกรรมเพิ่มขึ้นกลับเพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ํามากเมื่อเปรียบกับอัตราการลดลง
ของพื้นที่เกษตรกรรม โดยเขตที่ลดลงมากที่สุดคือ เขตบางกะป คือ ลดลง 369.10 ไร คิดเปนอัตรา
การลดลงรอยละ 70.29 หรือเฉลี่ยมีอัตราการลดลงรอยละ 17.57 ตอป รองลงมาคือ เขตลาดพราว
และเขตสวนหลวง คิดเปนอัตราการลดลงรอยละ 37.82 และ 30.56 ตามลําดับ ในขณะที่เขตจตุจักร
ไมเหลือพื้นที่เกษตรกรรมเลย (ตาราง 5.8) (แผนภูมิ 5.3 – 5.4)
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จากการพิจารณาพื้นที่เกษตรกรรมโดยรวมใน พ.ศ. 2547 เขตที่มีพื้นที่ทําการเกษตรขนาด
ใหญที่มีขนาดมากกวา 10,000 ไร สวนใหญจะอยูฝงตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ไดแก เขต
หนองจอกซึ่งมีพื้นที่เกษตรกรรมมากที่สุดคือ 71,815 ไร รองลงมาคือ เขตคลองสามวา 29,860 ไร
สวนพื้นที่ฝงตะวันตก เขตที่มีพ้ืนที่เกษตรกรรมขนาดใหญไดแก เขตบางขุนเทียน ซึ่งมีขนาดพื้นที่
20,746 ไร เขตที่เหลือสวนใหญจะมีขนาดพื้นที่เกษตรกรรมที่อยูระหวางประมาณ 2,000 – 5,000 ไร
มากที่สุด
แผนภูมิ 5.2 พื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2536, 2543 และ2547
พื้ นที่ เกษตรกรรม (ไร)
300,000.00
200,000.00
100,000.00
-

พืน้ ที่เกษตรกรรม (ไร)

ป 2536

ป 2543

ป 2547

282,404.00

214,593.00

200,170.50

80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
-

จตุจักร
วังทองหลาง
บางกะป
หลักสี่
ลาดพร าว
สวนหลวง
บึงกุม
ดอนเมือง
ราษฎร บูร ณะ
ภาษีเจริ ญ
คันนายาว
สะพานสูง
ทุงครุ
บางเขน
จอมทอง
บางบอน
ประเวศ
หนองแขม
ตลิ่งชั น
สายไหม
บางแค
ทวีวัฒนา
มีนบุรี
บางขุนเทียน
คลองสามวา
ลาดกระบัง
หนองจอก

พื้นที่เกษตรกรรม (ไร)

แผนภูมิ 5.3 เปรียบเทียบพืน้ ที่เกษตรกรรมของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2543 กับ พ.ศ. 2547

เขต
2543

2548

แผนภูมิ 5.4 อัตราการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรมของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2543 กับ พ.ศ. 2547
อัตราการเปลี่ยนแปลง (รอยละ)

150.00
100.00

0.00

-50.00

-100.00
-150.00

จตุจักร
บางกะป
ลาดพร าว
สวนหลวง
คลองสามวา
ภาษีเจริ ญ
บางบอน
ประเวศ
ทุงครุ
คันนายาว
ตลิ่ งชัน
บางขุนเทียน
บางเขน
สะพานสูง
มีนบุรี
หนองแขม
หนองจอก
ลาดกระบัง
ทวีวัฒนา
วังทองหลาง
จอมทอง
ดอนเมือง
สายไหม
ราษฎร บูร ณะ
หลั ก สี่
บางแค

50.00

เขต
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ตาราง 5.7 พื้นที่เกษตรกรรมกรุงเทพมหานครรายเขต พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2547
2543
เขต
เขตชั้นใน
จตุจักร
เขตตอเมืองตะวันออก
ลาดพราว
บางเขน
หลักสี่
วังทองหลาง
สะพานสูง
บึงกุม
บางกะป
สายไหม
คันนายาว
ดอนเมือง
สวนหลวง
ประเวศ

พื้นที่เขต
(ไร)

2547

พื้นที่ทําการเกษตร
(ไร)

รอยละพื้นที่เกษตร
ตอพื้นที่เขต

20,567.50
20,567.50

11.35
11.35

0.06
0.06

0.01
0.01

227,785.40
13,473.13
23,303.13
15,662.00
12,415.63
17,577.50
15,194.38
18,280.00
22,940.00
16,237.50
23,001.88
16,894.00
32,806.25

13,876.46
394.00
1,864.60
80.88
90.25
1,609.41
525.10
3,364.00
1,501.50
523.82
403.25
3,519.65

6.09
2.92
8.00
0.52
0.73
9.16
2.87
14.66
9.25
2.28
2.39
10.73

6.47
0.18
0.87
0.04
0.04
0.75
0.24
1.57
0.70
0.24
0.19
1.64

13,467.50
245.00
1,753.00
178.00
92.50
1,518.00
520.00
156.00
4,087.00
1,230.00
565.00
280.00
2,843.00

62.31
1.82
7.52
1.14
0.75
8.64
3.42
0.85
17.82
7.58
2.46
1.66
8.67

6.73
0.12
0.88
0.09
0.05
0.76
0.26
0.08
2.04
0.61
0.28
0.14
1.42

22,216.37
424.67
4,656.25
5,624.30
2,010.70
2,217.45
2,158.16
1,165.84
3,959.00
151,994.26
74,261.00
7,670.14
39,037.37
31,025.75
26,494.83
3,551.88
22,942.95

14.41
4.31
25.27
17.92
11.99
7.98
13.15
10.46
17.68
45.50
50.29
19.28
56.43
40.08
27.30
16.42
30.42

10.35
0.20
2.17
2.62
0.94
1.03
1.01
0.54
1.84
70.83
34.61
3.57
18.19
14.46
12.35
1.66
10.69

24,091.00
731.00
3,839.00
5,571.00
1,640.00
5,318.00
2,287.00
911.00
3,794.00
139,036.00
71,815.00
7,347.00
29,860.00
30,014.00
23,576.00
2,830.00
20,746.00

113.96
7.41
20.84
17.75
9.78
19.14
13.93
8.17
16.95
41.62
48.63
18.47
43.16
38.77
24.29
13.08
27.50

12.04
0.37
1.92
2.78
0.82
2.66
1.14
0.46
1.90
69.46
35.88
3.67
14.92
14.99
11.78
1.41
10.36

214,593.27

25.74

100.00

200,170.50

24.01

100.00

เขตตอเมืองตะวันตก
154,186.89
ราษฎรบูรณะ
9,863.75
ตลิง่ ชัน
18,424.38
ทวีวัฒนา
31,386.88
ทุงครุ
16,775.00
บางแค
27,785.00
จอมทอง
16,415.63
ภาษีเจริญ
11,146.25
หนองแขม
22,390.00
เขตชานเมืองตะวันออก
334,031.89
หนองจอก
147,663.13
มีนบุรี
39,778.13
คลองสามวา
69,178.75
ลาดกระบัง
77,411.88
เขตชานเมืองตะวันตก
97,066.88
บางบอน
21,637.50
บางขุนเทียน
75,429.38
รวม
833,638.56
หมายเหตุ
พื้นที่ทําการเกษตรเขตจตุจักรเปนขอมูลป 2540
เขตบึงกุมยังไมไดรับขอมูลพื้นที่เกษตรกรรม

รอยละพื้นที่เกษตร พื้นที่ทําการเกษตร
ตอพื้นที่เกษตรกทม.
(ไร)
-

รอยละพื้นที่เกษตร
ตอพื้นที่เขต
-

รอยละพื้นที่เกษตร
ตอพื้นที่เกษตรกทม.
0
0
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ตาราง 5.8 การเปลี่ยนแปลงและอัตราการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรม กรุงเทพมหานคร
รายเขต พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2547
เขต
เขตชั้นใน

พื้นเกษตรกรรม (ไร)
2543
2547
11.35

การเปลี่ยนแปลง
2543 - 2547
-

-11.35

อัตราการเปลี่ยนแปลง การเพิ่มขึ้น
เฉลี่ยตอป 2543 - 2547 หรือลดลง
-100.00
-25.00 ลดลง

จตุจักร
เขตตอเมืองตะวันออก
ลาดพราว
บางเขน
หลักสี่
วังทองหลาง
สะพานสูง
บึงกุม
บางกะป
สายไหม
คันนายาว
ดอนเมือง
สวนหลวง
ประเวศ
เขตตอเมืองตะวันตก
ราษฎรบูรณะ
ตลิ่งชัน
ทวีวัฒนา
ทุงครุ
บางแค
จอมทอง
ภาษีเจริญ
หนองแขม

11.35
13,876.46
394.00
1,864.60
80.88
90.25
1,609.41
525.10
3,364.00
1,501.50
523.82
403.25
3,519.65
22,216.37
424.67
4,656.25
5,624.30
2,010.70
2,217.45
2,158.16
1,165.84
3,959.00

13,467.50
245.00
1,753.00
178.00
92.50
1,518.00
520.00
156.00
4,087.00
1,230.00
565.00
280.00
2,843.00
24,091.00
731.00
3,839.00
5,571.00
1,640.00
5,318.00
2,287.00
911.00
3,794.00

เขตชานเมืองตะวันออก
หนองจอก
มีนบุรี
คลองสามวา
ลาดกระบัง
เขตชานเมืองตะวันตก
บางบอน
บางขุนเทียน

151,994.26
74,261.00
7,670.14
39,037.37
31,025.75
26,494.83
3,551.88
22,942.95

139,036.00
71,815.00
7,347.00
29,860.00
30,014.00
23,576.00
2,830.00
20,746.00

-12,958.26
-2,446.00
-323.14
-9,177.37
-1,011.75
-2,918.83
-721.88
-2,196.95

-8.53
-3.29
-4.21
-23.51
-3.26
-11.02
-20.32
-9.58

รวม

214,593.27

200,170.50

-14,422.77

-6.72

ที่มา : สํานักผังเมือง และการวิเคราะห

-11.35
-408.96
-149.00
-111.60
97.12
2.25
-91.41
520.00 -369.10
723.00
-271.50
41.18
-123.25
-676.65
1,874.63
306.33
-817.25
-53.30
-370.70
3,100.55
128.84
-254.84
-165.00

อัตราการเปลี่ยนแปลง
2543 - 2547

-100.00
-2.95
-37.82
-5.99
120.08
2.49
-5.68
-70.29
21.49
-18.08
7.86
-30.56
-19.22
8.44
72.13
-17.55
-0.95
-18.44
139.83
5.97
-21.86
-4.17

-25.00 ลดลง
-0.74 ลดลง
-9.45 ลดลง
-1.50 ลดลง
30.02 เพิ่มขึ้น
0.62 เพิ่มขึ้น
-1.42 ลดลง
เพิ่มขึ้น
-17.57 ลดลง
5.37 เพิ่มขึ้น
-4.52 ลดลง
1.97 เพิ่มขึ้น
-7.64 ลดลง
-4.81 ลดลง
2.11 เพิ่มขึ้น
18.03 เพิ่มขึ้น
-4.39 ลดลง
-0.24 ลดลง
-4.61 ลดลง
34.96 เพิ่มขึ้น
1.49 เพิ่มขึ้น
-5.46 ลดลง
-1.04 ลดลง
-2.13 ลดลง
-0.82 ลดลง
-1.05 ลดลง
-5.88 ลดลง
-0.82 ลดลง
-2.75 ลดลง
-5.08 ลดลง
-2.39 ลดลง
-1.68 ลดลง
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ประเภทเกษตรกรรมของกรุงเทพมหานคร
ประเภทของกิจกรรมทางดานการเกษตรสวนใหญของกรุงเทพมหานครที่เกษตรกรทํากัน
มากที่สุดใน พ.ศ. 2547 คือ การทํานาขาว รองลงมาคือ การประมง และการทําสวนผลไม คิดเปน
รอยละ 60, 15.66 และ 11.94 ของประเภทการเกษตรกรรมทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร (ตารางราง
5.10) ซึ่งใน พ.ศ. 2543 ประเภทของกิจกรรมทางดานการเกษตรที่เกษตรกรทํากันมากที่สุด ยังคง
เปน การทํา นาข าว การประมง และการทํ าสวนผลไม คิด เปน รอยละ 63.02, 14.93 และ 12.42
ตามลําดับ (กองวิชาการและแผนงาน สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร) (ตาราง 5.9)
แผนภูมิ 5.5 เปรียบเทียบประเภทการเกษตรกรรม กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2543 และ 2547
140000.00
120000.00

พื้นที่ (ไร)

100000.00

2543
2548

80000.00
60000.00
40000.00

การประมง

ไรหญา

สวนไมดอกไมประดับ

สวนผัก

สวนผลไม

0.00

นาขาว

20000.00

ประเภทเกษตรกรรม

เปรียบเทียบการใชประโยชนที่ดินเพื่อการเกษตรประเภทการปลูกขาว พบวา ใน พ.ศ. 2547
เขตหนองจอกมีสัดสวนของพื้นที่ทําการเกษตรประเภทปลูกขาวตอพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมดของ
เขตมากที่สุด คิดเปนรอยละ 90.04 ของพื้นที่เกษตรกรรมเขต รองลงมาคือ เขตสายไหม เขตบางเขน
และเขตคลองสามวา คิดเปนรอยละ 84.46, 82.66 และ 82.28 ของพื้นที่เกษตรกรรมเขตตามลําดับ
ซึ่งจากใน พ.ศ. 2543 พบวา เขตที่มีพื้นที่ทําการเกษตรประเภทปลูกขาวมากที่สุดคือ เขตหนองจอก
รองลงมาคือ เขตคลองสามวา และเขตบางเขน คิดเปนรอยละ 86.76, 80.57 และ 78.27 ของพื้นที่
เกษตรกรรมของเขตตามลําดับ โดยเขตที่มีการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินประเภทการทํานาขาว
เพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ เขตสายไหม คิดเปนอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นรอยละ 29.09 ของพื้นที่
เกษตรกรรมเขตและเขตที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินประเภทการทํานาขาวลดลงมากที่สุด
คือ เขตประเวศ คิดเปนสัดสวนการลดลงรอยละ 72.53 ของพื้นที่เกษตรกรรมเขต
เปรียบเทียบการใชประโยชนที่ดินเพื่อการเกษตรประเภทการทําสวนผัก พบวา ใน พ.ศ.
2547 เขตทวีวัฒนา มีพื้นที่ทําการเกษตรประเภทสวนผักมากที่สุด คิดเปนรอยละ 46.92 ของพื้นที่
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เกษตรกรรมเขต รองลงมาคือ เขตสวนหลวง เขตตลิ่งชัน และเขตดอนเมือง คิดเปนรอยละ 28.57,
24.95 และ 23.01 ของพื้นที่เกษตรกรรมเขตตามลําดับ ซึ่งจากใน พ.ศ. 2543 พบวา เขตที่มีพื้นที่ทํา
การเกษตรประเภทสวนผักมากที่สุดคือ เขตสวนหลวง รองลงมาคือ เขตทวีวัฒนา และ ตลิ่งชัน คิด
เป น ร อ ยละ 64.69, 48.55 และ 40.57 ของพื้ น ที่ เ กษตรกรรมเขตตามลํ า ดั บ โดยเขตที่ มี ก าร
เปลี่ ย นแปลงการใช ที่ ดิ น ประเภทการสวนผั ก เพิ่ มขึ้ น มากที่สุ ด คือ เขตทุง ครุ คิ ด เป น อั ต ราการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นรอยละ 195.24 และเขตที่มีการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินประเภทการทําสวนผัก
ลดลงมากที่สุดคือ เขตบางกะป คิดเปนอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงรอยละ 88.89 และเขตมีนบุรีเปน
เขตที่ไมมพี ื้นที่เกษตรกรรมประเภทการทําสวนผักเลย
เปรียบเทียบการใชประโยชนที่ดินเพื่อการเกษตรประเภทการทําสวนผลไม พบวา ใน พ.ศ.
2547 เขตลาดพราวแมวาจะมีพื้นที่เกษตรกรรมนอยแตกลับมีพื้นที่ทําการเกษตรประเภทสวนผลไม
มากที่สุด คิด เป นร อยละ 91.43 ของพื้น ที่เกษตรกรรมเขต รองลงมาคื อ เขตราษฎรบู ร ณะ เขต
จอมทอง และเขตบางกะป คิ ด เปน ร อยละ 89.19, 86.97และ 72.72 ของพื้น ที่เ กษตรกรรมเขต
ตามลําดับ ซึ่งจากใน พ.ศ. 2543 พบวา เขตที่มีพื้นที่ทําการเกษตรประเภทสวนผลไมมากที่สุดคือ
เขตมีนบุรี รองลงมาคือ เขตจตุจักร และ ประเวศ คิดเปนรอยละ 87.80, 86.24 และ 85.90 ของพื้นที่
เกษตรกรรมเขตตามลําดับ โดยเขตที่มีการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิ นประเภทการทําสวนผลไม
เพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ เขตบางขุนเทียนคิดเปนอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นรอยละ 1,383.08 และเขต
ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินประเภทการทําสวนผลไมลดลงมากที่สุดคือ เขตบางกะป คิดเปน
อัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงรอยละ 57.89 ของพื้นที่เกษตรกรรมเขต
เปรียบเทียบการใชประโยชนที่ดินเพื่อการเกษตรประเภทไมดอกไมประดับ พบวา ใน พ.ศ.
2547 เขตบางแค มีพื้นที่ทําการเกษตรประเภทไมดอกไมประดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 76.42 ของ
พื้นที่เกษตรกรรมเขต รองลงมาคือ เขตหนองแขม เขตบางบอน และเขตทวีวัฒนา คิดเปนรอยละ
67.94, 48.22 และ 37.74 ของพื้นที่เกษตรกรรมเขตตามลําดับ ซึ่งจากใน พ.ศ. 2543 พบวา เขตที่มี
พื้นที่ทําการเกษตรประเภทไมดอกไมประดับมากที่สุดคือ เขต หนองแขม รองลงมาคือ เขต บางแค
และ เขตบางบอน คิดเปนรอยละ 69.28, 57.8 และ 46.35 ของพื้นที่เกษตรกรรมเขตตามลําดับ โดย
เขตที่มีการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินประเภทไมดอกไมประดับเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ เขตบางแค คิด
เปนอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นรอยละ 515.2 และเขตที่มีการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินประเภท
การทําไมดอกไมประดับ
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ตาราง 5.9 พื้นที่เกษตรกรรม พ.ศ. 2543 จําแนกตามประเภทของการทําเกษตรกรรม
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ที่มา : กองวิชาการและแผนงาน สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
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ตาราง 5.10 พื้นที่เกษตรกรรม พ.ศ. 2547 จําแนกตามประเภทของการทําเกษตรกรรม

ที่มา : กองวิชา
120

ที่มา : กองวิชาการและแผนงาน สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
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ตาราง 5.11 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรม พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2547 จําแนกตามประเภทของการทําเกษตรกรรม
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ที่มา : กองวิชาการและแผนงาน สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
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ประดับลดลงมากที่สุดคือ เขต บางกะป คิดเปนอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงรอยละ 90 ของพื้นที่
เกษตรกรรมเขต
เปรียบเทียบการใชประโยชนที่ดินเพื่อการเกษตรประเภทไรหญา พบวา ใน พ.ศ. 2547 เขต
มีนบุรี มีพื้นที่ทําการเกษตรประเภทไรหญามากที่สุด คิดเปนรอยละ 18.48 ของพื้นที่เกษตรกรรม
เขต รองลงมาคือ เขตคลองสามวา เขตภาษีเจริญ และเขตคันนายาว คิดเปนรอยละ 4.44, 3.95 และ
2.195 ของพื้นที่เกษตรกรรมเขตตามลําดับ ซึ่งจากใน พ.ศ. 2543 พบวา เขตที่มีพื้นที่ทําการเกษตร
ประเภทไรหญามากที่สุดคือ เขตมีนบุรี รองลงมาคือ เขตคลองสามวา และ เขตคันนายาว คิดเปน
รอยละ 30.595, 3.69 และ 1.80 ของพื้นที่เกษตรกรรมเขตตามลําดับ การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน
ประเภทไรหญานี้ไมมีเขตใดเลยที่มีพื้นที่เพิ่มขึ้นในชวง พ.ศ. 2543 – 2547 แตกลับมีพื้นที่ลดลง โดย
เขตที่มีการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินประเภทการทําไรหญาลดลงมากที่สุดคือ เขตมีนบุรีคิดเปนอัตรา
การเปลี่ยนแปลงลดลงรอยละ 46.43 ของพื้นที่เกษตรกรรมเขต
เปรียบเทียบการใชประโยชนที่ดินเพื่อการเกษตรประเภทประมง พบวา ใน พ.ศ. 2547 เขต
บางขุ น เที ย น มี พื้ น ที่ ทํ า การเกษตรประเภทประมงมากที่ สุ ด คิ ด เป น ร อ ยละ 91.4 ของพื้ น ที่
เกษตรกรรมเขต รองลงมาคือ เขตประเวศ เขตวังทองหลาง และเขตสวนหลวง คิดเปนรอยละ
75.30, 71.66 และ 57.14 ของพื้นที่เกษตรกรรมเขตตามลําดับ ซึ่งจากใน พ.ศ. 2543 พบวา เขตที่มี
พื้นที่ทําการเกษตรประเภทประมงมากที่สุดยังคงเปนเขตบางขุนเทียน รองลงมาคือ เขตประเวศ
และ เขตบางกะป คิดเปนรอยละ 97.86, 72.23 และ 72.03 ของพื้นที่เกษตรกรรมเขตตามลําดับ โดย
เขตที่มีการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินประเภทประมงเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ เขตดอนเมือง คิดเปนอัตรา
การเปลี่ยนแปลงการเพิ่มขึ้นรอยละ 313.49 และเขตที่มีการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินประเภทการทํา
ประมงประดับลดลงมากที่สุดคือ เขตสะพานสูง คิดเปนอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงรอยละ 92.43
ของพื้นที่เกษตรกรรมเขต
ในดานการทําปศุสัตวนั้น พบวาใน พ.ศ. 2547 สัตวสวนใหญที่นิยมเลี้ยงกันมากคือ ไก เปด
หาน ไกงวง นกกระทา แกะ แพะ สุกร โคเนื้อ โคนม และกระบือ ซึ่งเขตหนองจอกเปนเขตที่มีการ
ทําปศุสัตวมากที่สุด โดยเฉพาะ ไกและเปดมีจํานวน 936,068 ตัว และมีการเลี้ยง โคเนื้อ โคนม
กระบื อ แกะ แพะ และสุกร รวม 3,131 ตัว รองลงมาคือเขต หนองแขม มีการเลี้ยงไกและเป ด
167,021 ตัว สวนเขตลาดกระบังมีการเลี้ยงหาน ไกงวง และนกกระทามากที่สุด 44,322 ตัว และเขต
ลาดพราวมีการทําปศุสัตวนอยที่สุด
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5.4.2 พื้นที่เกษตรกรรมและการเปลี่ยนแปลงของเขตหนองจอก
5.4.2.1 พื้นที่เกษตรกรรมในเขตหนองจอก พ.ศ. 2539
ใน พ.ศ. 2539 เขตหนองจอกมีพื้นที่เกษตรกรรมประมาณ 73,706.20 ไร คิดเปนรอยละ
49.92 ของพื้นที่เขตหนองจอกทั้งหมด โดยแขวงคลองสิบสองเปนแขวงที่มีพื้นที่ทําการเกษตรมาก
ที่สุด โดยมีพื้นที่ 16,546.50 ไร คิดเปนรอยละ 22.45 ของพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมด รองลงมาคือ
แขวงคลองสิบ โดยมีพื้นที่ 12,855.75 ไร แขวงกระทุมราย มีพื้นที่ 10,597.75 ไร และแขวงหนอง
จอก มีพื้นที่ 9,433.45 ไร คิดเปนรอยละ 17.44, 14.38 และ 12.80 ของพื้นที่เกษตรกรรมในเขต
หนองจอก ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาจากสัดสวนของพื้นที่เกษตรกรรมตอพื้นที่แขวงแลว พบวา แขวงคลองสิบ
สอง มีสัดสวนของพื้นที่เกษตรกรรมตอพื้นที่แขวงมากที่สุด คิดเปนสัดสวนรอยละ 68.12 ตอพื้นที่
แขวงคลองสิบสอง รองลงมาคือ แขวงคลองสิบ คิดเปนสัดสวนรอยละ 66.68 ของพื้นที่แขวงคลอง
สิบ และแขวงคูฝงเหนือ ซึ่งมีพื้นที่ 6,676.75 ไร คิดเปนสัดสวนรอยละ 60.18 ของพื้นที่แขวงคูฝง
เหนือ และแขวงที่มีสัดสวนของพื้นที่เกษตรตอพื้นที่แขวงนอยที่สุดคือ แขวงลําผักชี โดยมีพื้นที่
3,775 ไร คิดเปนสัดสวนรอยละ 18.11 ของพื้นที่แขวงลําผักชี เขตหนองจอก (แผนที่ 5.10) (ตาราง
5.12)
แผนภูมิ 5.6 สัดสวนของประเภทพื้นที่เกษตรกรรม พ.ศ. 2539
ไมดอกไมประดับ

เลี้ยงสัตว

, 12.00 , 0%

, 291.00 , 0%
ประมง
, 3,824.20 , 5%

นาขาว
ทํา สวนผลไม

ปลูกผัก
ปลูกผัก

, 182.00 , 0%

ไมดอกไมประดับ
ทําสวนผลไม
, 6,736.75 , 9%

นาขาว

เลี้ยงสัตว

, 62,660.25 , 86%
ประมง

ประเภทของการทําเกษตรกรรมที่ใชพื้นที่มากที่สุดในเขตหนองจอกคือ ประเภทนาขาว
62,660.25 ไร คิดเปนรอยละ 85.01 ของพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมด รองลงมาคือ พื้นที่เกษตรกรรม
ประเภททําสวนผลไม 6,736.75 ไร และพื้นที่เกษตรกรรมประเภทประมง 3,824.2 ไร คิดเปนรอยละ
9.14 และ 5.19 ของพื้นที่เกษตรกรรมตามลําดับ และพื้นที่เกษตรกรรมประเภทไมดอกไมประดับมี
พื้นที่เกษตรนอยที่สุดคือ มี 12 ไร คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.02 ของพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมด (ตาราง
5.13)
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ตาราง 5.12 พื้นที่เกษตรกรรมในเขตหนองจอก พ.ศ. 2539 พ.ศ. 2543 และ พ.ศ. 2547
แขวง
คลองสิบ
คลองสิบสอง
กระทุมราย
หนองจอก
คูฝงเหนือ
โคกแฝด
ลําตอยติ่ง
ลําผักชี
รวม

พืน้ ที่เกษตรกรรม (ไร)

พืน้ ที่แขวง
19,280.63
24,291.88
23,832.50
18,745.00
11,093.75
14,077.50
15,493.13
20,848.75
147,663.13

2539
รอยละตอพืน้ ที่แขวง รอยละตอพืน้ ที่เกษตร
12,855.75
66.68
17.44
16,546.50
68.12
22.45
10,597.75
44.47
14.38
9,433.45
50.33
12.80
6,676.75
60.18
9.06
4,729.75
33.60
6.42
9,091.25
58.68
12.33
3,775.00
18.11
5.12
73,706.20
49.92
100.00

2543
รอยละตอพืน้ ที่แขวง รอยละตอพืน้ ที่เกษตร
12,841.75
66.60
17.51
16,715.20
68.81
22.80
11,041.50
46.33
15.06
9,423.25
50.27
12.85
5,081.00
45.80
6.93
4,625.50
32.86
6.31
9,389.00
60.60
12.81
4,202.40
20.16
5.73
73,319.60
49.65
100.00

2547
รอยละตอพืน้ ที่แขวง รอยละตอพืน้ ที่เกษตร
12,840.75
66.60
17.26
16,713.20
68.80
22.46
12,103.50
50.79
16.27
9,409.50
50.20
12.65
5,132.00
46.26
6.90
4,614.25
32.78
6.20
9,387.00
60.59
12.62
4,202.50
20.16
5.65
74,402.70
50.39
100.00

ที่มา : สวนงานสงเสริมอาชีพและพัฒนาชุมชน สํานักงานเขตหนองจอก
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ตาราง 5.13 พื้นที่เกษตรกรรมในเขตหนองจอก พ.ศ. 2539 จําแนกตามประเภทการเกษตรกรรม
พื้นที่เกษตรกรรม
รวม
(ไร)

แขวง
คลองสิบ
คลองสิบสอง
กระทุมราย
หนองจอก
คูฝงเหนือ
โคกแฝด
ลําตอยติ่ง
ลําผักชี
รวม

รอยละ

12,855.75
16,546.50
10,597.75
9,433.45
6,676.75
4,729.75
9,091.25
3,775.00
73,706.20

รอยละประเภทเกษตรกรรมตอ
พื้นที่เกษตรทั้งหมด

ประเภทพื้นที่เกษตรกรรม
นาขาว
(ไร)

17.44
22.45
14.38
12.80
9.06
6.42
12.33
5.12
100.00

100.00

รอยละของพื้นที่ปลูก
ขาว

11,714.50
14,630.00
9,805.00
7,696.00
5,055.75
3,992.00
7,584.00
2,183.00
62,660.25

18.70
23.35
15.65
12.28
8.07
6.37
12.10
3.48
100.00

รอยละของพื้นที่
เกษตรแขวง

ทําสวนผลไม
(ไร)

91.12
88.42
92.52
81.58
75.72
84.40
83.42
57.83
85.01

85.01

รอยละของพื้นที่สวน
ผลไม

803.00
1,292.00
378.50
1,048.00
1,292.00
370.00
544.25
1,009.00
6,736.75

11.92
19.18
5.62
15.56
19.18
5.49
8.08
14.98
100.00

รอยละของพื้นที่
เกษตรแขวง

ปลูกผัก
(ไร)

6.25
7.81
3.57
11.11
19.35
7.82
5.99
26.73
9.14

9.14

รอยละของพื้นที่ปลูกผัก

96.00
20.00
35.50
8.50
20.00
2.00
182.00

52.75
10.99
19.51
4.67
10.99
1.10
100.00

รอยละของพื้นที่
เกษตรแขวง
0.75
0.12
0.33
0.09
0.30
0.04
0.25

0.25

ประเภทพืน้ ที่เกษตรกรรม
แขวง

ไมดอกไมประดับ
(ไร)

รอยละของพืน้ ที่ปลูก
ไมดอกไมประดับ

รอยละของพืน้ ที่
เกษตรแขวง

เลี้ยงสัตว
(ไร)

รอยละของพืน้ ที่เลี้ยว
สัตว

รอยละของพืน้ ที่
เกษตรแขวง

ประมง
(ไร)

รอยละของพืน้ ที่ประมง

รอยละของพืน้ ที่
เกษตรแขวง

คลองสิบ
คลองสิบสอง
กระทุมราย
หนองจอก
คูฝงเหนือ

5.00
2.00
2.00

41.67
16.67
16.67

0.04
0.01
0.03

37.00
80.00
33.00
27.25
37.00

12.71
27.49
11.34
9.36
12.71

0.29
0.48
0.31
0.29
0.55

200.25
522.50
345.75
653.70
270.00

5.24
13.66
9.04
17.09
7.06

1.56
3.16
3.26
6.93
4.04

โคกแฝด
ลําตอยติ่ง
ลําผักชี
รวม

3.00
12.00

25.00
100.00

0.06
0.02

10.75
19.00
47.00
291.00

3.69
6.53
16.15
100.00

0.23
0.21
1.25
0.39

352.00
944.00
536.00
3,824.20

9.20
24.68
14.02
100.00

7.44
10.38
14.20
5.19

รอยละประเภทเกษตรกรรมตอ
พืน้ ที่เกษตรทั้งหมด

0.02

5.19
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0.39
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พื้นที่เกษตรกรรมประเภทตางๆ เมื่อพิจารณาจากรายแขวง พบวา แขวงที่มีพื้นที่ปลูกขาว
มากที่สุดคือ แขวงคลองสิบสอง จํานวน 14,630 ไร คิดเปนรอยละ 23.35 ของพื้นที่ปลูกขาวทั้งหมด
รองลงมาคือ แขวงคลองสิบ มีจํานวน 11,714.5 ไร และแขวงกระทุมราย 9.805 ไร คิดเปนรอยละ
18.70 และ 15.65 ของพื้นที่ปลูกขาวตามลําดับ ในขณะที่แขวงที่มีพื้นที่เกษตรกรรมประเภทปลูก
ขาวนอยที่สุดคือ แขวงลําผักชี มีจํานวน 2,183 ไร คิดเปนรอยละ 3.48 ของพื้นที่ปลูกขาว และเมื่อ
เปรียบเทียบสัดสวนของพื้นที่เกษตรกรรมประเภทปลูกขาวตอพื้นที่เกษตรกรรมประเภทอื่นๆ
ทั้งหมดในแขวงเดียวกัน พบวา แขวงกระทุมราย มีสัดสวนของพื้นที่ปลูกขาวมากที่สุดคือ มีพื้นที่
9,805 ไร คิดเปนสัดสวนรอยละ 92.52 ของพื้นที่เกษตรกรรมแขวงกระทุมราย และแขวงลําผักชี
ยังคงมีสัดสวนของพื้นที่ปลูกขาวเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่เกษตรกรรมแขวงนอยที่สุดคือ มีสัดสวน
รอยละ 57.83 ของพื้นที่เกษตรแขวงลําผักชี
พื้นที่เกษตรกรรมประเภททําสวนผลไม มีพื้นที่ขนาดรองลงมาจากพื้นที่ปลูกขาว โดยแขวง
ที่มีพื้นที่ทําสวนผลไม มากที่สุดคือ แขวงคลองสิบสอง และแขวงคูฝงเหนือ คือ มีพื้นที่ 1,292 ไร
คิดเปนรอยละ 19.18 ของพื้นที่ทําสวนผลไมทั้งหมด รองลงมาคือ แขวงหนองจอก มีจํานวน 1,048
ไร และแขวงลําผักชี 1,009 ไร คิดเปนรอยละ 15.56 และ 14.98 ของพื้นที่ทําสวนผลไม ตามลําดับ
ในขณะที่แขวงที่มีพื้นที่เกษตรกรรมประเภททําสวนผลไม นอยที่สุดคือ แขวงโคกแฝด มีจํานวน
370 ไร คิ ด เป น ร อ ยละ 5.49 ของพื้ น ที่ ทํ า สวนผลไม และเมื่ อ เปรี ย บเที ย บสั ด ส ว นของพื้ น ที่
เกษตรกรรมประเภททําสวนผลไมตอพื้นที่เกษตรกรรมประเภทอื่นๆทั้งหมดในแขวงเดียวกัน พบวา
แขวงลําผักชี มีสัดสวนของพื้นที่ทําสวนผลไมมากที่สุด คิดเปนสัดสวนรอยละ 26.73 ของพื้นที่
เกษตรกรรมแขวงลําผักชี และแขวงกระทุมราย มีสัดสวนของพื้นที่ทําสวนผลไมเมื่อเปรียบเทียบกับ
พื้นที่เกษตรกรรมแขวงนอยที่สุด 378.5 ไร โดยมีสัดสวนรอยละ 3.57 ของพื้นที่เกษตรแขวงกระทุม
ราย
พื้น ที่เกษตรกรรมประเภทปลูกผั ก มีพื้ นที่นอยที่สุดรองลงมาจากพื้น ที่ปลูกไม ดอกไม
ประดับ โดยแขวงที่มีพื้นที่ปลูกผักมากที่สุดคือ แขวงคลองสิบ คือ มีพื้นที่ 96 ไร คิดเปนรอยละ
52.75 ของพื้นที่ปลูกผักทั้งหมด รองลงมาคือ แขวงกระทุมราย มีจํานวน 35.5 ไร แขวงคลองสิบ
สอง และแขวงคูฝงเหนือ 20 ไร คิดเปนรอยละ 19.51 และ 10.99 ของพื้นที่ปลูกผัก ตามลําดับ
ในขณะที่แขวงที่มีพื้นที่เกษตรกรรมประเภทปลูกผักนอยที่สุดคือ แขวงโคกแฝด มีจํานวน 2 ไร คิด
เปนรอยละ 1.1 ของพื้นที่ปลูกผัก และเมื่อเปรียบเทียบสัดสวนของพื้นที่เกษตรกรรมประเภทปลูก
ผักตอพื้นที่เกษตรกรรมประเภทอื่นๆทั้งหมดในแขวงเดียวกัน พบวา แขวงคลองสิบ มีสัดสวนของ
พื้นที่ปลูกผักมากที่สุด คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.75 ของพื้นที่เกษตรกรรมแขวงคลองสิบ และแขวง
โคกแฝด มีสัดสวนของพื้นที่ปลูกผักเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่เกษตรกรรมแขวงนอยที่สุด โดยมี
สัดสวนรอยละ 0.04 ของพื้นที่เกษตรแขวงโคกแฝด โดยที่แขวงลําตอยติ่งและแขวงลําผักชีไมมี
พื้นที่ปลูกผักเลย
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พื้นที่เกษตรกรรมประเภทการปลูกไมดอกไมประดับ ซึ่งมีพื้นที่เกษตรกรรมนอยที่สุด
พบวาแขวงที่มีพื้นที่ปลูกไมดอกไมประดับมากที่สุดคือ แขวงคลองสิบ คือ มีพื้นที่ 5 ไร คิดเปนรอย
ละ 41.67 ของพื้นที่ปลูกไมดอกไมประดับทั้งหมด รองลงมาคือ แขวงโคกแฝด จํานวน 3 ไร แขวง
คลองสิบสองและแขวงคูฝงเหนือ 2 ไร คิดเปนรอยละ 25 และ 16.67 ของพื้นที่ปลูกไมดอกไม
ประดับตามลําดับ ในขณะที่แขวงกระทุมราย แขวงหนอกจอก แขวงลําตอยติ่ง และแขวงลําผักชี ไม
มีพื้นที่ในการปลูกไมดอกไมประดับเลย และเมื่อเปรียบเทียบสัดสวนของพื้นที่เกษตรกรรมประเภท
ปลูกไมดอกไมประดับตอพื้นที่เกษตรกรรมประเภทอื่นๆทั้งหมดในแขวงเดียวกัน พบวา แขวงโคก
แฝด มีสัดสวนของพื้นที่ปลูกไมดอกไมประดับมากที่สุด คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.06 ของพื้นที่
เกษตรกรรมแขวงโคกแฝด และแขวงคลองสิบสอง มีสัดสวนของพื้นที่ปลูกไมดอกไมประดับเมื่อ
เปรียบเทียบกับพื้นที่เกษตรกรรมแขวงนอยที่สุด โดยมีสัดสวนรอยละ 0.01 ของพื้นที่เกษตรแขวง
คลองสิบสอง เมื่อไมรวมถึงแขวงที่ไมมีพื้นที่เกษตรกรรมประเภทนี้
พื้นที่เกษตรกรรมประเภทเลี้ยงสัตว มีขนาดพื้นที่มากเปนอันดับสี่รองลงมาจากพื้นที่การ
ประมง โดยแขวงที่มีพื้นที่เลี้ยงสัตวมากที่สุดคือ แขวงคลองสิบสอง คือ มีพื้นที่ 80 ไร คิดเปนรอย
ละ 27.49 ของพื้นที่เลี้ยงสัตวทั้งหมด รองลงมาคือ แขวงลําผักชี มีจํานวน 47 ไร แขวงคลองสิบและ
แขวงคูฝงเหนือ 37 ไร คิดเปนรอยละ 16.15 และ 12.71 ของพื้นที่เลี้ยงสัตว ตามลําดับ ในขณะที่
แขวงที่มีพื้นที่เกษตรกรรมประเภทเลี้ยงสัตวนอยที่สุดคือ แขวงโคกแฝด มีจํานวน 10.75 ไร คิดเปน
รอยละ 3.69 ของพื้นที่เลี้ยงสัตว และเมื่อเปรียบเทียบสัดสวนของพื้นที่เกษตรกรรมประเภทเลี้ยง
สัตวตอพื้นที่เกษตรกรรมประเภทอื่นๆทั้งหมดในแขวงเดียวกัน พบวา แขวงลําผักชี มีสัดสวนของ
พื้นที่เลี้ยงสัตวมากที่สุด คิดเปนสัดสวนรอยละ 1.25 ของพื้นที่เกษตรกรรมแขวงลําผักชี และแขวง
ลําตอยติ่ง มีสัดสวนของพื้นที่เลี้ยงสัตวเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่เกษตรกรรมแขวงนอยที่สุด จํานวน
19 ไร มีสัดสวนรอยละ 0.04 ของพื้นที่เกษตรแขวงลําตอยติ่ง
พื้นที่เกษตรกรรมประเภทการทําประมง มีขนาดพื้นที่มากเปนอันดับสามรองลงมาจาก
พื้นที่ทําสวนผลไม โดยแขวงที่มีพื้นที่ทําการประมงมากที่สุดคือ แขวงลําตอยติ่ง คือ มีพื้นที่ 944 ไร
คิดเปนรอยละ 24.68 ของพื้นที่ทําการประมงทั้งหมด รองลงมาคือ แขวงหนองจอก มีจํานวน 653.7
ไร และแขวงลําผักชี 536 ไร คิดเปนรอยละ 17.09 และ 14.02 ของพื้นที่ทําการประมง ตามลําดับ
ในขณะที่แขวงที่มีพื้นที่เกษตรกรรมประเภททําการประมงนอยที่สุดคือ แขวงคลองสิบ มีจํานวน
200.25 ไร คิดเปนรอยละ 5.24 ของพื้นที่ทําการประมง และเมื่อเปรียบเทียบสัดสวนของพื้นที่
เกษตรกรรมประเภททําการประมงตอพื้นที่เกษตรกรรมประเภทอื่นๆทั้งหมดในแขวงเดียวกัน
พบวา แขวงลําผักชี มีสัดสวนของพื้นที่ทําการประมงมากที่สุด คิดเปนสัดสวนรอยละ 14.20 ของ
พื้ น ที่ เ กษตรกรรมแขวงลํ า ผั ก ชี และแขวงคลองสิ บ มี สั ด ส ว นของพื้ น ที่ ทํ า การประมงเมื่ อ
เปรียบเทียบกับพื้นที่เกษตรกรรมแขวงนอยที่สุด มีสัดสวนรอยละ 1.56 ของพื้นที่เกษตรแขวงคลอง
สิบ (แผนที่ 5.11)

128

5.4.2.2 พื้นที่เกษตรกรรมในเขตหนองจอก พ.ศ. 2543
ใน พ.ศ. 2543 เขตหนองจอกมีพื้นที่เกษตรกรรมประมาณ 73,319.6 ไร คิดเปนรอยละ
49.65 ของพื้นที่เขตหนองจอกทั้งหมด ซึ่งลดลงจาก พ.ศ. 2539 ประมาณ 386.60 ไร โดยแขวงคลอง
สิบสองนั้นยังเปนแขวงที่มีพื้นที่ทําการเกษตรมากที่สุดเชนเดิม โดยมีพื้นที่ 16,715.20 ไร คิดเปน
รอยละ 22.80 ของพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมด รองลงมาคือ แขวงคลองสิบ โดยมีพื้นที่ 12,841.75 ไร
แขวงกระทุมราย มีพื้นที่ 11,041.5 ไร และแขวงหนองจอก มีพื้นที่ 9423.25 ไร คิดเปนรอยละ
17.51, 15.06 และ 12.85 ของพื้นที่เกษตรกรรมในเขตหนองจอก ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาจากสัดสวนของพื้นที่เกษตรกรรมตอพื้นที่แขวงแลว พบวา แขวงคลองสิบ
สอง มีสัดสวนของพื้นที่เกษตรกรรมตอพื้นที่แขวงมากที่สุด คิดเปนสัดสวนรอยละ 68.81 ตอพื้นที่
แขวงคลองสิบสอง รองลงมาคือ แขวงคลองสิบและแขวงลําตอยติ่ง คิดเปนสัดสวนรอยละ 66.60
ของพื้นที่แขวง และแขวงหนองจอก ซึ่งมีพื้นที่ 9,423.25 ไร คิดเปนสัดสวนรอยละ 50.27 ของพื้นที่
แขวงหนองจอก และแขวงที่มีสัดสวนของพื้นที่เกษตรตอพื้นที่แขวงนอยที่สุดคือ แขวงลําผักชี โดย
มีพื้นที่ 4,202.4 ไร คิดเปนสัดสวนรอยละ 20.16 ของพื้นที่แขวงลําผักชี (แผนที่ 5.10)
แผนภูมิ 5.7 สัดสวนของประเภทพื้นที่เกษตรกรรมในเขตหนองจอก พ.ศ. 2543
เลี้ยงสัตว
ไมดอกไมประดับ
, 31.00 , 0%

ประมง

, 86.50 , 0%

นาขา ว

, 3,259.00 , 4%
ทําสวนผลไม

ปลูกผัก
ปลูกผัก

, 180.50 , 0%

ไมดอกไมประดับ

ทําสวนผลไม
, 6,165.35 , 8%

เลี้ยงสัตว
นาขาว
, 63,597.25 , 88%

ประมง

ประเภทของการทําเกษตรกรรมที่ใชพื้นที่มากที่สุดในชวง พ.ศ. 2543 คือ ประเภทนาขาว
63,597.25 ไร คิดเปนรอยละ 86.74 ของพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมด รองลงมาคือ พื้นที่เกษตรกรรม
ประเภททําสวนผลไม 6,165.35 ไร และพื้นที่เกษตรกรรมประเภทประมง 3,259 ไร คิดเปนรอยละ
8.41 และ 4.44 ของพื้นที่เกษตรกรรมตามลําดับ ในขณะที่พื้นที่เกษตรกรรมประเภทไมดอกไม
ประดับแมวาจะมีขนาดพื้นที่เพิ่มมากขึ้นจาก พ.ศ. 2539 แตก็ยังคงมีพื้นที่เกษตรนอยที่สุดคือ มี 31
ไร คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.04 ของพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมด (ตาราง 5.14)
เมื่อพิจารณาพื้นที่เกษตรกรรมโดยการจําแนกเปนพื้นที่เกษตรกรรมประเภทตางๆ พบวา
แขวงที่มีพื้นที่ปลูกขาวมากที่สุดคือ แขวงคลองสิบสอง จํานวน 15,191ไร คิดเปนรอยละ 23.89 ของ
พื้นที่ปลูก ขาวทั้งหมด รองลงมาคือ แขวงคลองสิบ มีจํานวน 11,528 ไร และแขวงกระทุมราย
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10,358 ไร คิดเปนรอยละ 18.13 และ 16.29 ของพื้นที่ปลูกขาวตามลําดับ ในขณะที่แขวงที่มีพื้นที่
เกษตรกรรมประเภทปลูกขาวนอยที่สุดคือ แขวงลําผักชี มีจํานวน 2,542 ไร คิดเปนรอยละ 4 ของ
พื้ น ที่ ป ลู ก ข า ว และเมื่ อ เปรี ย บเที ย บสั ด ส ว นของพื้ น ที่ เ กษตรกรรมประเภทปลู ก ข า วต อ พื้ น ที่
เกษตรกรรมประเภทอื่นๆทั้งหมดในแขวงเดียวกัน พบวา แขวงกระทุมราย มีสัดสวนของพื้นที่ปลูก
ขาวมากที่สุดคือ มีพื้นที่ 10,358 ไร คิดเปนสัดสวนรอยละ 93.81 ของพื้นที่เกษตรกรรมแขวงกระทุม
ราย และแขวงลําผักชี ยังคงมีสัดสวนของพื้นที่ปลูกขาวเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่เกษตรกรรมแขวง
นอยที่สุดคือ มีสัดสวนรอยละ 60.49 ของพื้นที่เกษตรแขวงลําผักชี
พื้นที่เกษตรกรรมประเภททําสวนผลไม ซึ่งมีขนาดพื้นที่รองลงมาจากพื้นที่ปลูกขาว โดย
แขวงที่มีพื้นที่ทําสวนผลไม มากที่สุดยังคงเปนแขวงคลองสิบสอง คือ มีพื้นที่ 1,266.2 ไร คิดเปน
รอยละ 20.54 ของพื้นที่ทําสวนผลไมทั้งหมด รองลงมาคือ แขวงลําผักชี มีจํานวน 1,142.4 ไร และ
แขวงหนองจอก 1,063.5 ไร คิดเปนรอยละ 18.53 และ 17.25 ของพื้นที่ทําสวนผลไม ตามลําดับ
ในขณะที่แขวงที่มีพื้นที่เกษตรกรรมประเภททําสวนผลไม นอยที่สุดคือ แขวงคูฝงเหนือ มีจํานวน
339 ไร คิ ด เป น ร อ ยละ 5.5 ของพื้ น ที่ ทํ า สวนผลไม และเมื่ อ เปรี ย บเที ย บสั ด ส ว นของพื้ น ที่
เกษตรกรรมประเภททําสวนผลไมตอพื้นที่เกษตรกรรมประเภทอื่นๆทั้งหมดในแขวงเดียวกัน พบวา
แขวงลําผักชี มีสัดสวนของพื้นที่ทําสวนผลไมมากที่สุด คิดเปนสัดสวนรอยละ 27.18 ของพื้นที่
เกษตรกรรมแขวงลําผักชี และแขวงกระทุมราย มีสัดสวนของพื้นที่ทําสวนผลไมเมื่อเปรียบเทียบกับ
พื้นที่เกษตรกรรมแขวงนอยที่สุด 457.75 ไร โดยมีสัดสวนรอยละ 4.15 ของพื้นที่เกษตรแขวง
กระทุมราย
พื้นที่เกษตรกรรมประเภทปลูกผัก มีขนาดพื้นที่รองลงมาจากพื้นที่ทําการประมง โดยแขวง
ที่มีพื้นที่ปลูกผักมากที่สุดคือ แขวงคลองสิบ คือ มีพื้นที่ 52 ไร คิดเปนรอยละ 28.81 ของพื้นที่ปลูก
ผักทั้งหมด รองลงมาคือ แขวงลําผักชี มีจํานวน 42 ไร แขวงกระทุมราย 31.5 ไร และแขวงโคกแฝด
31 ไร คิดเปนรอยละ 23.27, 17.45 และ 17.17 ของพื้นที่ปลูกผัก ตามลําดับ ในขณะที่แขวงที่มีพื้นที่
เกษตรกรรมประเภทปลูกผักนอยที่สุดคือ แขวงคูฝงเหนือ มีจํานวน 1 ไร คิดเปนรอยละ 0.55 ของ
พื้ น ที่ ป ลู ก ผั ก และเมื่ อ เปรี ย บเที ย บสั ด ส ว นของพื้ น ที่ เ กษตรกรรมประเภทปลู ก ผั ก ต อ พื้ น ที่
เกษตรกรรมประเภทอื่นๆทั้งหมดในแขวงเดียวกัน พบวา แขวงลําผักชี มีสัดสวนของพื้นที่ปลูกผัก
มากที่ สุด คิด เป น สั ด สว นร อยละ 1 ของพื้น ที่ เกษตรกรรมแขวงลําผั ก ชี และแขวงคูฝง เหนือ มี
สัดสวนของพื้นที่ปลูกผักเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่เกษตรกรรมแขวงนอยที่สุด โดยมีสัดสวนรอยละ
0.02 ของพื้นที่เกษตรแขวงโคกแฝด ในขณะที่แขวงลําตอยติ่งไมมีการใชที่ดินประเภทนี้เลย
พื้นที่เกษตรกรรมประเภทการปลูกไมดอกไมประดับ มีการใชพื้นที่เกษตรกรรมนอยที่สุด
พบวาแขวงที่มีพื้นที่ปลูกไมดอกไมประดับมากที่สุดคือ แขวงหนองจอก คือ มีพื้นที่ 15 ไร คิดเปน
รอยละ 48.39 ของพื้นที่ปลูกไมดอกไมประดับทั้งหมด รองลงมาคือ แขวงโคกแฝด จํานวน 6 ไร
แขวงคูฝงเหนือ 5 ไร และแขวงคลองสิบสอง 3 ไร คิดเปนรอยละ 19.35, 16.13 และ 9.68 ของพื้นที่
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ปลูกไมดอกไมประดับตามลําดับ และแขวงที่มีพื้นที่เกษตรกรรมประเภทปลูกไมดอกไมประดับ
นอยที่สุดคือ แขวงลําผักชี มีจํานวน 2 ไร คิดเปนรอยละ 6.45 และเมื่อเปรียบเทียบสัดสวนของพื้นที่
เกษตรกรรมประเภทปลูกไมดอกไมประดับตอพื้นที่เกษตรกรรมประเภทอื่นๆทั้งหมดในแขวง
เดียวกัน พบวา แขวงหนองจอก มีสัดสวนของพื้นที่ปลูกไมดอกไมประดับมากที่สุด คิดเปนสัดสวน
รอยละ 0.16 ของพื้นที่เกษตรกรรมแขวงหนองจอก และแขวงคลองสิบสอง มีสัดสวนของพื้นที่ปลูก
ไมดอกไมประดับเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่เกษตรกรรมแขวงนอยที่สุด โดยมีสัดสวนรอยละ 0.02
ของพื้นที่เกษตรแขวงคลองสิบสอง เมื่อไมรวมถึงแขวงกระทุมราย แขวงลําตอยติ่ง และแขวงคลอง
สิบซึ่งไมมีพื้นที่เกษตรกรรมประเภทนี้
พื้นที่ เกษตรกรรมประเภทเลี้ยงสัตว มีขนาดพื้นที่ นอยที่สุดรองลงมาจากพื้ นที่ ปลู กไม
ดอกไมประดับ โดยแขวงที่มีพื้นที่เลี้ยงสัตวมากที่สุดคือ แขวงคูฝงเหนือ คือ มีพื้นที่ 38 ไร คิดเปน
รอยละ 43.93 ของพื้นที่เลี้ยงสัตวทั้งหมด รองลงมาคือ แขวงหนองจอก มีจํานวน 17.25 ไร แขวง
โคกแฝด 10.25 ไร และแขวงคลองสิบสอง 10 ไร คิดเปนรอยละ 19.94, 11.85 และ 11.56ของพื้นที่
เลี้ยงสัตว ตามลําดับ ในขณะที่แขวงที่มีพื้นที่เกษตรกรรมประเภทเลี้ยงสัตวนอยที่สุดคือ แขวงคลอง
สิ บ และแขวงกระทุ ม ราย มี ป ระมาณ 1 ไร คิ ด เป น ร อ ยละ 1.16 ของพื้ น ที่ เ ลี้ ย งสั ต ว และเมื่ อ
เปรียบเทียบสัดสวนของพื้นที่เกษตรกรรมประเภทเลี้ยงสัตวตอพื้นที่เกษตรกรรมประเภทอื่นๆ
ทั้งหมดในแขวงเดียวกัน พบวา แขวงคูฝงเหนือ มีสัดสวนของพื้นที่เลี้ยงสัตวมากที่สุด คิดเปน
สัดสวนรอยละ 0.75 ของพื้นที่เกษตรกรรมแขวงคูฝงเหนือ ในขณะที่แขวงคลองสิบและแขวง
กระทุมรายมีสัดสวนของพื้นที่เลี้ยงสัตวเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่เกษตรกรรมแขวงนอยที่สุด คิดเปน
สัดสวนรอยละ 0.01 ของพื้นที่เกษตรแขวง
พื้นที่เกษตรกรรมประเภทการทําประมง มีขนาดพืน้ ที่มากเปนอันดับสามรองลงมาจาก
พื้นที่ทําสวนผลไม โดยแขวงที่มีพื้นที่ทําการประมงมากที่สุดคือ แขวงลําตอยติ่ง คือ มีพื้นที่ 754.5
ไร คิดเปนรอยละ 23.15 ของพื้นที่ทําการประมงทั้งหมด รองลงมาคือ แขวงหนองจอก มีจํานวน
598.75 ไร และแขวงลําผักชี 467 ไร คิดเปนรอยละ 18.37และ 14.33 ของพื้นที่ทําการประมง
ตามลําดับ ในขณะทีแ่ ขวงทีม่ ีพื้นที่เกษตรกรรมประเภททําการประมงนอยที่สุดคือ แขวงคูฝงเหนือ
มีจํานวน 160 ไร คิดเปนรอยละ 4.91 ของพื้นที่ทําการประมง และเมื่อเปรียบเทียบสัดสวนของพื้นที่
เกษตรกรรมประเภททําการประมงตอพื้นที่เกษตรกรรมประเภทอื่นๆทั้งหมดในแขวงเดียวกัน
พบวา แขวงลําผักชี มีสัดสวนของพื้นที่ทาํ การประมงมากที่สุด คิดเปนสัดสวนรอยละ 11.11 ของ
พื้นที่เกษตรกรรมแขวงลําผักชี และแขวงคลองสิบสอง มีสัดสวนของพื้นทีท่ ําการประมงเมื่อ
เปรียบเทียบกับพื้นที่เกษตรกรรมแขวงนอยที่สุด มีสัดสวนรอยละ 1.41 ของพื้นที่เกษตรแขวงคลอง
สิบสอง(แผนที่5.12)
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ตาราง 5.14 พื้นที่เกษตรกรรมในเขตหนองจอก พ.ศ. 2543 จําแนกตามประเภทการเกษตรกรรม
ประเภทพื้นที่เกษตรกรรม

พื้นที่เกษตรกรรม
รวม
(ไร)

รอยละ

คลองสิบ
คลองสิบสอง

12841.75
16715.2

17.51
22.80

11528
15191

18.13
23.89

89.77
90.88

864
1266.2

14.01
20.54

6.73
7.58

52
9

28.81
4.99

0.40
0.05

กระทุมราย
หนองจอก
คูฝงเหนือ
โคกแฝด
ลําตอยติ่ง
ลําผักชี

11041.5
9423.25
5081
4625.5
9389
4202.4

15.06
12.85
6.93
6.31
12.81
5.73

10358
7714.75
4538
3713
8012.5
2542

16.29
12.13
7.14
5.84
12.60
4.00

93.81
81.87
89.31
80.27
85.34
60.49

457.75
1063.5
339
412.5
620
1142.4

7.42
17.25
5.50
6.69
10.06
18.53

4.15
11.29
6.67
8.92
6.60
27.18

31.5
14
1
31
0
42

17.45
7.76
0.55
17.17
0.00
23.27

0.29
0.15
0.02
0.67
0.00
1.00

รวม

73319.6

100.00

63597.25

100.00

86.74

6165.35

100.00

8.41

180.5

100.00

0.25

แขวง

รอยละประเภทเกษตรกรรมตอ
พื้นที่เกษตรทั้งหมด

นาขาว
(ไร)

100

รอยละของพื้นที่ปลูก
ขาว

รอยละของพื้นที่
เกษตรแขวง

ทําสวนผลไม
(ไร)

86.74

รอยละของพื้นที่สวน
ผลไม

รอยละของพื้นที่
เกษตรแขวง

ปลูกผัก
(ไร)

8.41

รอยละของพื้นที่ปลูกผัก

รอยละของพื้นที่
เกษตรแขวง

0.25

ประเภทพื้นที่เกษตรกรรม
แขวง

ไมดอกไมประดับ
(ไร)

รอยละของพื้นที่ปลูก
ไมดอกไมประดับ

คลองสิบ
คลองสิบสอง
กระทุมราย
หนองจอก
คูฝงเหนือ
โคกแฝด
ลําตอยติ่ง
ลําผักชี
รวม

0
3
0
15
5
6
0
2
31

รอยละประเภทเกษตรกรรมตอ
พื้นที่เกษตรทั้งหมด

0.04

0.00
9.68
0.00
48.39
16.13
19.35
0.00
6.45
100.00

รอยละของพื้นที่
เกษตรแขวง

เลี้ยงสัตว
(ไร)

0.00
0.02
0.00
0.16
0.10
0.13
0.00
0.05
0.04

1
10
1
17.25
38
10.25
2
7
86.5
0.12

1.16
11.56
1.16
19.94
43.93
11.85
2.31
8.09
100.00

รอยละของพื้นที่
เกษตรแขวง
0.01
0.06
0.01
0.18
0.75
0.22
0.02
0.17
0.12

ประมง
(ไร)

รอยละของพื้นที่ประมง
396.75
236
193.25
598.75
160
452.75
754.5
467
3259

12.17
7.24
5.93
18.37
4.91
13.89
23.15
14.33
100.00

รอยละของพื้นที่
เกษตรแขวง
3.09
1.41
1.75
6.35
3.15
9.79
8.04
11.11
4.44

4.44
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ที่มา : สวนงานสงเสริมอาชีพและพัฒนาชุมชน สํานักงานเขตหนองจอก2543 และ พ.ศ. 2547

รอยละของพื้นที่เลี้ยว
สัตว
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5.4.2.3 พื้นที่เกษตรกรรมในเขตหนองจอก พ.ศ. 2547
ในชวง พ.ศ. 2547 เขตหนองจอกมีพื้นที่เกษตรกรรมเพิ่มมากขึ้นทั้งจาก พ.ศ. 2539 และ
พ.ศ. 2543 คือ มีพื้นที่ประมาณ 74,402.70 ไร หรือคิดเปนรอยละ 50.39 ของพื้นที่เขตหนองจอก
ทั้งหมด โดยแขวงคลองสิบสองก็ยังคงเปนแขวงที่มีพื้นที่ทําการเกษตรมากที่สุดเชนเดิม โดยมีพื้นที่
16,713.2 ไร คิดเปนรอยละ 22.46 ของพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมด รองลงมาคือ แขวงคลองสิบ โดยมี
พื้นที่ 12,840.75 ไร แขวงกระทุมราย มีพื้นที่ 12,103.5 ไร และแขวงหนองจอก มีพื้นที่ 9,409.5 ไร
คิดเปนรอยละ 17.26, 16.27 และ 12.65 ของพื้นที่เกษตรกรรมในเขตหนองจอก ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาจากสัดสวนของพื้นที่เกษตรกรรมตอพื้นที่แขวงแลว พบวา แขวงคลองสิบ
สอง มีสัดสวนของพื้นที่เกษตรกรรมตอพื้นที่แขวงมากที่สุด คิดเปนสัดสวนรอยละ 68.80 ตอพื้นที่
แขวงคลองสิบสอง รองลงมาคือ แขวงคลองสิบ คิดเปนสัดสวนรอยละ 66.60 ของพื้นที่แขวงคลอง
สิบ และแขวงลําตอยติ่ง ซึ่งมีพื้นที่ 9,387 ไร คิดเปนสัดสวนรอยละ 60.59 ของพื้นที่แขวงลําตอยติ่ง
และแขวงแขวงลําผักชียังคงเปนแขวงที่มีสัดสวนของพื้นที่เกษตรตอพื้นที่แขวงนอยที่สุดคือ โดยมี
พื้นที่ 4,202.5 ไร คิดเปนสัดสวนรอยละ 20.16 ของพื้นที่แขวงลําผักชี (แผนที่ 5.10)
แผนภูมิ 5.8 สัดสวนของประเภทพื้นที่เกษตรกรรมในเขตหนองจอก พ.ศ. 2547
เลีย้ งสัตว
ไมดอกไมประดับ
, 17.50 , 0%

นาขาว

, 82.00 , 0%
ประมง
, 3,310.00 , 4%

ทําสวนผลไม

ปลูกผัก
ปลูกผัก

, 178.50 , 0%

ไมดอกไมประดับ
ทําสวนผลไม
, 6,165.45 , 8%

เลีย้ งสัตว
นาขาว
, 64,649.25 , 88%

ประมง

ประเภทของการทําเกษตรกรรมที่ใชพื้นที่มากที่สุดในชวง พ.ศ. 2547 คือ ประเภทนาขาว
64,649.25 ไร คิดเปนรอยละ 86.89 ของพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมด รองลงมาคือ พื้นที่เกษตรกรรม
ประเภททําสวนผลไม 6,165.45 ไร และพื้นที่เกษตรกรรมประเภทประมง 3,310 ไร คิดเปนรอยละ
8.29 และ 4.45 ของพื้นที่เกษตรกรรมตามลําดับ ในขณะที่พื้นที่เกษตรกรรมประเภทไมดอกไม
ประดับนั้น ยังคงมี พื้ น ที่ เกษตรน อ ยที่ สุด คือ มี 17.5 ไร คิด เปน สัด ส ว นรอยละ 0.02 ของพื้น ที่
เกษตรกรรมทั้งหมด (ตาราง 5.15)
เมื่อพิจารณาพื้นที่เกษตรกรรมโดยการจําแนกเปนพื้นที่เกษตรกรรมประเภทตางๆ พบวา
แขวงที่มีพื้นที่ปลูกขาวมากที่สุดคือ แขวงคลองสิบสอง จํานวน 15,191ไร คิดเปนรอยละ 23.50 ของ
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พื้นที่ปลูก ขาวทั้งหมด รองลงมาคือ แขวงคลองสิบ มี จํานวน 11,528 ไร และแขวงกระทุมราย
11,421 ไร คิดเปนรอยละ 17.83 และ 17.67 ของพื้นที่ปลูกขาวตามลําดับ ในขณะที่แขวงที่มีพื้นที่
เกษตรกรรมประเภทปลูกขาวนอยที่สุดคือ แขวงลําผักชี มีจํานวน 2,542 ไร คิดเปนรอยละ 3.93 ของ
พื้ น ที่ ป ลู ก ข า ว และเมื่ อ เปรี ย บเที ย บสั ด ส ว นของพื้ น ที่ เ กษตรกรรมประเภทปลู ก ข า วต อ พื้ น ที่
เกษตรกรรมประเภทอื่นๆทั้งหมดในแขวงเดียวกัน พบวา แขวงกระทุมราย มีสัดสวนของพื้นที่ปลูก
ขาวมากที่สุด คิดเปนสัดสวนรอยละ 94.36 ของพื้นที่เกษตรกรรมแขวงกระทุมราย และแขวงลําผักชี
ยังคงมีสัดสวนของพื้นที่ปลูกขาวเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่เกษตรกรรมแขวงนอยที่สุดคือ มีสัดสวน
รอยละ 60.49 ของพื้นที่เกษตรแขวงลําผักชี
พื้นที่เกษตรกรรมประเภททําสวนผลไม ซึ่งมีขนาดพื้นที่รองลงมาจากพื้นที่ปลูกขาว โดย
แขวงที่มีพื้นที่ทําสวนผลไม มากที่สุดยังคงเปนแขวงคลองสิบสอง คือ มีพื้นที่ 1,266.2 ไร คิดเปน
รอยละ 20.54 ของพื้นที่ทําสวนผลไมทั้งหมด รองลงมาคือ แขวงลําผักชี มีจํานวน 1,142.5 ไร และ
แขวงหนองจอก 1,063.5 ไร คิดเปนรอยละ 18.53 และ 17.25 ของพื้นที่ทําสวนผลไม ตามลําดับ
ในขณะที่แขวงที่มีพื้นที่เกษตรกรรมประเภททําสวนผลไม นอยที่สุดคือ แขวงคูฝงเหนือ มีจํานวน
339 ไร คิ ด เป น ร อ ยละ 5.5 ของพื้ น ที่ ทํ า สวนผลไม และเมื่ อ เปรี ย บเที ย บสั ด ส ว นของพื้ น ที่
เกษตรกรรมประเภททําสวนผลไมตอพื้นที่เกษตรกรรมประเภทอื่นๆทั้งหมดในแขวงเดียวกัน พบวา
แขวงลําผักชี มีสัดสวนของพื้นที่ทําสวนผลไมมากที่สุด คิดเปนสัดสวนรอยละ 27.19 ของพื้นที่
เกษตรกรรมแขวงลําผักชี และแขวงกระทุมราย มีสัดสวนของพื้นที่ทําสวนผลไมเมื่อเปรียบเทียบกับ
พื้นที่เกษตรกรรมแขวงนอยที่สุด 457.75 ไร โดยมีสัดสวนรอยละ 3.78 ของพื้นที่เกษตรแขวง
กระทุมราย
พื้นที่เกษตรกรรมประเภทปลูกผัก มีขนาดพื้นที่รองลงมาจากพื้นที่ทําการประมง โดยแขวง
ที่มีพื้นที่ปลูกผักมากที่สุดคือ แขวงคลองสิบ คือ มีพื้นที่ 52 ไร คิดเปนรอยละ 29.13 ของพื้นที่ปลูก
ผักทั้งหมด รองลงมาคือ แขวงลําผักชี มีจํานวน 42 ไร แขวงกระทุมราย 31.5 ไร และแขวงโคกแฝด
31 ไร คิดเปนรอยละ 23.53, 17.65 และ 17.37 ของพื้นที่ปลูกผัก ตามลําดับ ในขณะที่แขวงที่มีพื้นที่
เกษตรกรรมประเภทปลูกผักนอยที่สุดคือ แขวงคูฝงเหนือ มีจํานวน 1 ไร คิดเปนรอยละ 0.56 ของ
พื้นที่ปลูกผัก สวนแขวงลําตอยติ่งนั้นไมมีการใชที่ดินประเภทนี้เลย และเมื่อเปรียบเทียบสัดสวน
ของพื้นที่เกษตรกรรมประเภทปลูกผักตอพื้นที่เกษตรกรรมประเภทอื่นๆทั้งหมดในแขวงเดียวกัน
พบว า แขวงลํ า ผั ก ชี มี สั ด ส ว นของพื้ น ที่ ป ลู ก ผั ก มากที่ สุ ด คิ ด เป น สั ด ส ว นร อ ยละ 1 ของพื้ น ที่
เกษตรกรรมแขวงลําผักชี และแขวงคูฝงเหนือ มีสัดสวนของพื้นที่ปลูกผักเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่
เกษตรกรรมแขวงนอยที่สุด โดยมีสดั สวนรอยละ 0.02 ของพื้นที่เกษตรแขวงคูฝงเหนือ
พื้นที่เกษตรกรรมประเภทการปลูกไมดอกไมประดับ มีการใชพื้นที่เกษตรกรรมนอยที่สุด
พบวาแขวงที่มีพื้นที่ปลูกไมดอกไมประดับมากที่สุดคือ แขวงโคกแฝด คือ มีพื้นที่ 6 ไร คิดเปนรอย
ละ 34.29 ของพื้นที่ปลูกไมดอกไมประดับทั้งหมด รองลงมาคือ แขวงคูฝงเหนือ จํานวน 5 ไร แขวง
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คลองสิบสอง 3 ไร และแขวงลําผักชี 2 ไร คิดเปนรอยละ 28.57, 17.14 และ 11.43 ของพื้นที่ปลูกไม
ดอกไมประดับตามลําดับ และแขวงที่มีพื้นที่เกษตรกรรมประเภทปลูกไมดอกไมประดับนอยที่สุด
คือ แขวงหนองจอก มีจํานวน 1.5 ไร คิดเปนรอยละ 8.57 และเมื่อเปรียบเทียบสัดสวนของพื้นที่
เกษตรกรรมประเภทปลูกไมดอกไมประดับตอพื้นที่เกษตรกรรมประเภทอื่นๆทั้งหมดในแขวง
เดียวกัน พบวา แขวงโคกแฝดมีสัดสวนของพื้นที่ปลูกไมดอกไมประดับมากที่สุด คิดเปนสัดสวน
รอยละ 0.13 ของพื้นที่เกษตรกรรมแขวงโคกแฝด และแขวงหนองจอกมีสัดสวนของพื้นที่ปลูกไม
ดอกไมประดับเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่เกษตรกรรมแขวงนอยที่สุด โดยมีสัดสวนรอยละ 0.02 ของ
พื้นที่เกษตรแขวงหนองจอก เมื่อไมรวมถึงแขวงกระทุมราย แขวงลําตอยติ่ง และแขวงคลองสิบซึ่ง
ไมมีพื้นที่เกษตรกรรมประเภทนี้
พื้นที่เกษตรกรรมประเภทเลี้ยงสัตว มีขนาดพื้นที่นอยที่สุดรองลงมาจากพื้ นที่ปลูกไม
ดอกไมประดับ โดยแขวงที่มีพื้นที่เลี้ยงสัตวมากที่สุดคือ แขวงคูฝงเหนือ คือ มีพื้นที่ 38 ไร คิดเปน
รอยละ 46.34 ของพื้นที่เลี้ยงสัตวทั้งหมด รองลงมาคือ แขวงหนองจอก มีจํานวน 17 ไร แขวงคลอง
สิบสอง และแขวงโคกแฝด 10 ไร คิดเปนรอยละ 20.73 และ 12.20 ของพื้นที่เลี้ยงสัตว ตามลําดับ
สวนแขวงที่มีพื้นที่เกษตรกรรมประเภทเลี้ยงสัตวนอยที่สุดคือ แขวงลําผักชี มีประมาณ 7 ไร คิดเปน
รอยละ 8.54 ของพื้นที่เลี้ยงสัตว และเมื่อเปรียบเทียบสัดสวนของพื้นที่เกษตรกรรมประเภทเลี้ยง
สัตวตอพื้นที่เกษตรกรรมประเภทอื่นๆทั้งหมดในแขวงเดียวกัน พบวา แขวงคูฝงเหนือ มีสัดสวน
ของพื้นที่เลี้ยงสัตวมากที่สุด คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.74 ของพื้นที่เกษตรกรรมแขวงคูฝงเหนือ
ในขณะที่แขวงคลองสิบสองมีสัดสวนของพื้นที่เลี้ยงสัตวเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่เกษตรกรรมแขวง
นอยที่สุด คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.06 ของพื้นที่เกษตรแขวง โดยที่แขวงคลองสิบ แขวงกระทุมราย
และแขวงลําตอยติ่ง ไมมีพื้นที่เกษตรกรรมประเภทนี้แลว
พื้นที่เกษตรกรรมประเภทการทําประมง มีขนาดพื้นที่มากเปนอันดับสามรองลงมาจาก
พื้นที่ทําสวนผลไม โดยแขวงที่มีพื้นที่ทําการประมงมากที่สุดคือ แขวงลําตอยติ่ง คือ มีพื้นที่ 754.5
ไร คิดเปนรอยละ 22.79 ของพื้นที่ทําการประมงทั้งหมด รองลงมาคือ แขวงหนองจอก มีจํานวน
598.75 ไร และแขวงลําผักชี 467 ไร คิดเปนรอยละ 18.09 และ 14.11 ของพื้นที่ทําการประมง
ตามลําดับ ในขณะที่แขวงที่มีพื้นที่เกษตรกรรมประเภททําการประมงนอยที่สุดคือ แขวงกระทุมราย
มีจํานวน 193.25 ไร คิดเปนรอยละ 5.84 ของพื้นที่ทําการประมง และเมื่อเปรียบเทียบสัดสวนของ
พื้นที่เกษตรกรรมประเภททําการประมงตอพื้นที่เกษตรกรรมประเภทอื่นๆทั้งหมดในแขวงเดียวกัน
พบวา แขวงลําผักชี มีสัดสวนของพื้นที่ทําการประมงมากที่สุด คิดเปนสัดสวนรอยละ 11.11 ของ
พื้นที่เกษตรกรรมแขวงลําผักชี และแขวงคลองสิบสอง มีสัดสวนของพื้นที่ทําการประมง
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ตาราง 5.15 พื้นที่เกษตรกรรมในเขตหนองจอก พ.ศ. 2547 จําแนกตามประเภทการเกษตรกรรม
พื้นที่เกษตรกรรม
แขวง
คลองสิบ
คลองสิบสอง
กระทุมราย
หนองจอก
คูฝงเหนือ
โคกแฝด
ลําตอยติ่ง
ลําผักชี
รวม
รอยละประเภทเกษตรกรรมตอ
พื้นที่เกษตรทั้งหมด

ประเภทพื้นที่เกษตรกรรม

รวม
(ไร)

รอยละ

นาขาว
(ไร)

12840.75
16713.2
12103.5
9409.5
5132
4614.25
9387
4202.5
74402.7

17.26
22.46
16.27
12.65
6.90
6.20
12.62
5.65
100.00

รอยละของพื้นที่ปลูก
ขาว

11528
15191
11421
7714.75
4538
3702
8012.5
2542
64649.25

100

รอยละของพื้นที่
เกษตรแขวง

17.83
23.50
17.67
11.93
7.02
5.73
12.39
3.93
100.00

ทําสวนผลไม
(ไร)

89.78
90.89
94.36
81.99
88.43
80.23
85.36
60.49
86.89

86.89

รอยละของพื้นที่สวน
ผลไม

864
1266.2
457.75
1063.5
339
412.5
620
1142.5
6165.45

รอยละของพื้นที่
เกษตรแขวง

14.01
20.54
7.42
17.25
5.50
6.69
10.06
18.53
100.00

ปลูกผัก
(ไร)

6.73
7.58
3.78
11.30
6.61
8.94
6.60
27.19
8.29

8.29

รอยละของพื้นที่ปลูกผัก
52
7
31.5
14
1
31
0
42
178.5

29.13
3.92
17.65
7.84
0.56
17.37
0.00
23.53
100.00

รอยละของพื้นที่
เกษตรแขวง
0.40
0.04
0.26
0.15
0.02
0.67
0.00
1.00
0.24

0.24

ประเภทพืน้ ที่เกษตรกรรม
แขวง

ไมดอกไมประดับ
(ไร)

รอยละของพืน้ ที่ปลูก
ไมดอกไมประดับ

รอยละของพืน้ ที่
เกษตรแขวง

เลี้ยงสัตว
(ไร)

รอยละของพืน้ ที่เลี้ยว
สัตว

รอยละของพืน้ ที่
เกษตรแขวง

ประมง
(ไร)

รอยละของพืน้ ที่ประมง

รอยละของพืน้ ที่
เกษตรแขวง

คลองสิบ
คลองสิบสอง

0
3

0.00
17.14

0.00
0.02

0
10

0.00
12.20

0.00
0.06

396.75
236

11.99
7.13

3.09
1.41

กระทุมราย
หนองจอก
คูฝงเหนือ

0
1.5
5

0.00
8.57
28.57

0.00
0.02
0.10

0
17
38

0.00
20.73
46.34

0.00
0.18
0.74

193.25
598.75
211

5.84
18.09
6.37

1.60
6.36
4.11

โคกแฝด
ลําตอยติ่ง
ลําผักชี
รวม

6
0
2
17.5

34.29
0.00
11.43
100.00

0.13
0.00
0.05
0.02

10
0
7
82

12.20
0.00
8.54
100.00

0.22
0.00
0.17
0.11

452.75
754.5
467
3310

13.68
22.79
14.11
100.00

9.81
8.04
11.11
4.45

รอยละประเภทเกษตรกรรมตอ
พืน้ ที่เกษตรทั้งหมด

0.02

4.45
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ตาราง 5.15 พื้นที่เกษตรกรรมในเขตหนองจอก พ.ศ. 2547 จําแนกตามประเภทการเกษตรกรรม

0.11

136

137

138

139
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เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่เกษตรกรรมแขวงนอยที่สุด มีสัดสวนรอยละ 1.41 ของพื้นที่เกษตรแขวง
คลองสิบสอง ซึ่งไมแตกตางจาก พ.ศ. 2543 มากนัก (แผนที่ 5.13)
5.4.2.4 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรมในเขตหนองจอก ใน พ.ศ. 2539 – 2543
ในชวง พ.ศ. 2543 เขตหนองจอกมีพื้นที่เกษตรกรรม 73,319.6 ไร ลดลงจาก พ.ศ. 2539 ซึ่ง
มีพื้นที่เกษตรกรรม 73,706.2 ไร ลงมา 386.6 ไร โดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงรอยละ 0.52 หรือ
มีอัตราการลดลงรอยละ 0.13 ตอป เมื่อพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่เกษตรกรรมจาก
สัดสวนของพื้นที่เกษตรกรรมในแตละแขวงตอพื้นที่เกษตรกรรมที่เปลี่ยนแปลงทั้งหมดนั้นพบวา
แขวงกระทุมราย แขวงลําผักชี แขวงลําตอยติ่ง และแขวงคลองสิบสอง มีพื้นที่เกษตรกรรมเพิ่มขึ้น
โดยแขวงระทุมรายเป นแขวงที่ มีพื้น ที่เกษตรกรรมเพิ่มขึ้นมากที่สุด 443.75 ไร คิดเปน รอยละ
114.78 ของพื้ น ที่ เ กษตรกรรมทั้ ง หมดที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป หรื อ เฉลี่ ย เพิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 28.7 ต อ ป
รองลงมาคือ แขวงลําผักชี ซึ่งเพิ่มขึ้น 427.4 ไร แขวงลําตอยติ่ง 297.75 ไร และแขวงคลองสิบสอง
168.7 ไร คิดเปนรอยละ 110.55, 77.02 และ 43.64 ของพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมดที่เปลี่ยนแปลงไป
ตามลําดับ สวนแขวงคลองสิบ แขวงหนองจอก แขวงโคกแฝด และแขวงคูฝงเหนือนั้น มีพื้นที่
เกษตรกรรมลดลง โดยแขวงคูฝงเหนือเปนแขวงที่มีพื้นที่เกษตรกรรมลดลงมากที่สุด 1,595.75 ไร
คิดเปนรอยละ 412.77 ของพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมดที่เปลี่ยนแปลง หรือ ลดลงรอยละ 103.19 ตอป
(ตาราง 5.16)
เมื่อพิจารณาถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่เกษตรกรรมรายแขวงพบวา แขวงลําผักชี มี
อัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ มีอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 11.32 หรือ เฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอย
ละ 2.83 ตอป และแขวงคูฝงเหนือมีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงมากที่สุด โดยมีอัตราการลดลงรอย
ละ 23.90 หรือ เฉลี่ยลดลงรอยละ 5.98 ตอป
เมื่อพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรมจําแนกตามประเภทเกษตรกรรม โดยการ
เปรียบเทียบสัดสวนพื้นที่เกษตรกรรมแตละประเภทตอพื้นที่เกษตรกรรมที่เปลี่ยนแปลงทั้งหมด
พบวา พื้ น ที่เกษตรกรรมประเภทปลู ก ขา วเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ เพิ่มขึ้น 937 ไร คิด เป นร อยละ
242.37 ของพื้นที่เกษตรกรรมที่เปลี่ยนแปลงทั้งหมด หรือ เฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 60.59 ตอป รองลงมา
คือ พื้นที่ปลูกไมดอกไมประดับ ซึ่งเพิ่มขึ้นมา 19 ไร คิดเปนรอยละ 4.91 ของของพื้นที่เกษตรกรรม
ที่เปลี่ยนแปลงทั้งหมด นอกจากนั้นพื้นที่เกษตรกรรมประเภทอื่นๆกลับลดลงทั้งหมด โดยประเภท
ของพื้นที่เกษตรกรรมที่ลดลงมากที่สุดคือ พื้นที่เกษตรกรรมประเภททําสวนผลไม คือ ลดลง 571.4
ไร คิดเปนสัดสวนการเปลี่ยนแปลงลดลงรอยละ 147.8 ของพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมดที่เปลี่ยนแปลง
หรือเฉลี่ยลดลงรอยละ 36.95 ตอป
กรณีพิจารณาถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่เกษตรกรรมประเภทตางๆ พบวา พื้นที่
เกษตรกรรมประเภทการปลูกไมดอกไมประดับมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ มีอัตรา
การเพิ่มขึ้นรอยละ 158.33 หรือมีอัตราการเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 158.33 ตอป สวนพื้นที่เกษตรกรรมประเภท
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ปลูกขาวมีอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 1.5 ในขณะที่พื้นที่เกษตรกรรมประเภทอื่นๆกลับมีพื้นที่ลดลง
โดยพื้นที่เกษตรกรรมประเภทเลี้ยงสัตวมีอัตราการลดลงมากที่สุด คือ มีอัตราการลดลงรอยละ
70.27 หรือ ลดลงเฉลี่ยรอยละ 17.57 ตอป รองลงมาคือ พื้นที่เกษตรกรรมประเภทการทําประมง
การทําสวนผลไม และการปลูกผัก คิดเปนอัตราการลดลงรอยละ 14.78, 8.48 และ 0.82 ตามลําดับ
อั ต ราการเปลี่ ย นแปลงของพื้ น ที่ เ กษตรกรรมจํ า แนกตามประเภทเกษตรกรรม เมื่ อ
เปรียบเทียบเปนรายแขวงพบวา
- พื้นที่เกษตรกรรมประเภทปลูกขาวมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นรอยละ 1.50
โดยรวมแลว เขตหนองจอกในชวง พ.ศ. 2539 – 2543 มีพื้นที่ปลูกขาวเพิ่มขึ้นเกือบทุกแขวง ซึ่ง
แขวงลําผักชีมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นมากที่สุด 359 ไร คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 16.45
ของพื้นที่เกษตรกรรมประเภทนาขาว หรือเฉลี่ยรอยละ 4.11 ตอป รองลงมาไดแก แขวงลําตอยติ่ง
แขวงกระทุมราย แขวงคลองสิบสอง และแขวงหนองจอกตามลําดับ โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ
5.65, 5.64 3.83 และ 0.24 ตามลําดับ สวนแขวงที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรมประเภท
ปลูกขาวลดลงมากที่สุดคือ แขวงคูฝงเหนือ ซึ่งมีอัตราการลดลงรอยละ 10.24 ของพื้นที่เกษตรกรรม
ประเภทนาขาว หรือเฉลี่ยรอยละ 2.56 ตอป รองลงมาคือ แขวงโคกแฝด และแขวงคลองสิบ คิดเปน
อัตราการลดลงรอยละ 6.99 และ 1.59 ตามลําดับ
- พื้นที่เกษตรกรรมประเภททําสวนผลไม มีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงรอยละ 8.48
เขตหนองจอกในชวง พ.ศ. 2539 – 2543 มีพื้นที่ทําสวนผลไมลดลงมากในแขวงคูฝง เหนือและคลอง
สิบสอง โดยแขวงคูฝงเหนือมีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงมากที่สุด 953 ไร คิดเปนอัตราการลดลง
รอยละ 73.76 ของพื้นที่เกษตรกรรมประเภททําสวนผลไม หรือเฉลี่ยลดลงรอยละ 18.44 ตอป สวน
แขวงคลองสิบสองมีอัตราการลดลงรอยละ 2 หรือเฉลี่ยลดลงรอยละ 0.5 ตอป นอกจากนั้น แขวง
อื่นๆกลับมีพื้นที่เกษตรกรรมประเภททําสวนผลไมเพิ่มขึ้น ซึ่งแขวงกระทุมรายเปนแขวงที่มีอัตรา
การเปลี่ ย นแปลงพื้ น ที่ เ กษตรกรรมประเภททํ า สวนผลไม เ พิ่ ม ขึ้ น มากที่ สุ ด คื อ มี อั ต ราการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มรอยละ 20.94 ของพื้นที่เกษตรกรรมประเภททําสวนผลไม หรือเฉลี่ยรอยละ 5.23
ตอป รองลงมาคือ แขวงลําตอยติ่ง แขวงลําผักชี และแขวงโคกแฝด คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ
13.92, 13.22 และ 11.49 ตามลําดับ
- พื้นที่เกษตรกรรมประเภทปลูกผัก มีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงรอยละ 0.82 เขต
หนองจอกในชว ง พ.ศ. 2539 – 2543 มีพื้นที่เกษตรกรรมประเภทปลู ก ผัก ลดลงเกือบทุกแขวง
โดยเฉพาะแขวงคูฝงเหนือมีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงมากที่สุด คือ มีอัตราการลดลงรอยละ 95
ของพื้นที่เกษตรกรรมประเภทปลูกผัก หรือเฉลี่ยลดลงรอยละ 13.75 ตอป รองลงมาไดแก แขวง
คลองสิบสอง แขวงคลองสิบ และแขวงกระทุมราย มีอัตราการลดลงรอยละ 55, 45.83 และ 11.27
ตามลําดับ ในขณะที่แขวงลําผักชีนั้น กลับมีพื้นที่เกษตรกรรมประเภทปลูกผักเพิ่มขึ้นจากเดิมซึ่งไม
มีพื้ น ที่ ป ลู ก ผั ก เลยถึ ง 42 ไร รองลงมาคื อ แขวงโคกแฝด และแขวงหนองจอก ซึ่ ง มีอั ต ราการ
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เปลี่ ย นแปลงพื้ น ที่ เ กษตรกรรมประเภทปลู ก ผั ก เพิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 1,450 และ 64.71 ของพื้ น ที่
เกษตรกรรมประเภทปลูกผัก ตามลําดับ นอกจากนี้ ยังมีแขวงที่ไมมีพื้นที่เกษตรกรรมประเภทปลูก
ผักเลย ไดแก แขวงลําตอยติ่ง
- พื้นที่เกษตรกรรมประเภทปลูกไมดอกไมประดับ มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น
รอยละ 158.33 เขตหนองจอกในชวง พ.ศ. 2539 – 2543 มีพื้นที่เกษตรกรรมประเภทปลูกไมดอกไม
ประดับเพิ่มขึ้นหลายแขวง โดยเฉพาะแขวงหนองจอกและแขวงลําผักชี มีพื้นที่ปลูกไมดอกไม
ประดับเพิ่มขึ้นจากเดิมไมเคยมีพื้นที่เกษตรกรรมประเภทปลูกไมดอกไมประดับอยูเลย หากไม
พิจารณารวมกับแขวงหนองจอกและแขวงลําผักชี พบวา แขวงคูฝงเหนือมีอัตราการเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ มีอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 150 ของพื้นที่เกษตรกรรมประเภทปลูกไมดอกไม
ประดับ หรือเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 37.5 ตอป รองลงมาไดแก แขวงโคกแฝด แลวงแขวงคลองสิบสอง
มีอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 100 และ 50 ตามลําดับ ในขณะที่แขวงคลองสิบนั้น เปนแขวงเดียวที่มี
พื้นที่เกษตรกรรมประเภทปลูกไมดอกไมประดับลดลง โดยมีอัตราการลดลงรอยละ 100 หรือไม
เหลือพื้นที่เกษตรกรรมประเภทนี้เลย นอกจากนี้ ยังมีแขวงที่ไมมีพื้นที่เกษตรกรรมประเภทปลูกไม
ดอกไมประดับเลย ไดแก แขวงลําตอยติ่ง และแขวงกระทุมราย
- พื้นที่เกษตรกรรมประเภทเลี้ยงสัตว มีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงรอยละ 70.27
ในชวง พ.ศ. 2539 – 2543 เขตหนองจอกมีพื้นที่เกษตรกรรมประเภทเลี้ยงสัตวลดลงเกือบทุกแขวง
ยกเวน แขวงคูฝงเหนือเพียงแขวงเดียวที่มีพื้นที่เกษตรกรรมประเภทเลี้ยงสัตวเพิ่มขึ้น คิดเปนอัตรา
การเพิ่มขึ้นรอยละ 2.7 หรือเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 0.68 ตอป ในขณะที่แขวงคลองสิบมีอัตราการ
เปลี่ยนแปลงลดลงมากที่สุด คือ มีอัตราการลดลงรอยละ 97.30 ของพื้นที่เกษตรกรรมประเภทเลี้ยง
สัตวหรือเฉลี่ยลดลงรอยละ 24.32 ตอป รองลงมาไดแก แขวงกระทุมราย แขวงลําตอยติ่ง และแขวง
คลองสิบสอง ซึ่งมีอัตราการลดลงรอยละ 96.97, 89.47 และ 87.50 ตามลําดับ
- พื้นที่เกษตรกรรมประเภทการทําประมง มีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงรอยละ
14.78 โดยมีพื้นที่เกษตรกรรมประเภทการทําประมงลดลงเกือบทุกแขวง โดยเฉพาะแขวงคลองสิบ
สองมี อั ต ราการเปลี่ ย นแปลงลดลงมากที่ สุ ด คื อ มี อั ต ราการลดลงร อ ยละ 54.83 ของพื้ น ที่
เกษตรกรรมประเภทการทําประมง หรือเฉลี่ยลดลงรอยละ 13.71 ตอป รองลงมาไดแก แขวงกระทุม
ราย แขวงคู ฝ ง เหนื อ และแขวงลํ า ต อ ยติ่ ง มี อั ต ราการลดลงร อ ยละ 44.11, 40.74 และ 20.07
ตามลําดับ มีเพียงแขวงคลองสิบและแขวงโคกแฝดเทานั้นที่มีพื้นที่เกษตรกรรมประเภทการทํา
ประมงเพิ่มขึ้น โดยแขวงคลองสิบมีอัตราการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรมประเภทการทําประมง
เพิ่มขึ้นมากที่สุดรอยละ 98.13 ของพื้นที่เกษตรกรรมประเภทการทําประมง หรือเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ
24.53 ตอป และแขวงโคกแฝดมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นรอยละ 28.62 หรือเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอย
ละ 7.16 ตอป
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สรุป ในชวง พ.ศ. 2539 – 2543 เขตหนองจอกมีพื้นที่เกษตรกรรมลดลงดวยอัตราการ
เปลี่ยนแปลงรอยละ 0.52 หรือ เฉลี่ยลดลงรอยละ 0.13 ตอป โดยแขวงลําผักชีเปนแขวงที่มีการ
เปลี่ยนแปลงและอัตราการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรมเพิ่มขึ้นมากที่สุด ในขณะที่แขวงคูฝงเหนือ
เปนแขวงที่มีการเปลี่ยนแปลงและอัตราการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรมลดลงมากที่สุดมากที่สุด
สวนประเภทของพื้นที่เกษตรกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ ประเภทนาขาว โดย
เพิ่มขึ้นรอยละ 242.37 หรือ เฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 60.59 ตอป ในแขวงคลองสิบสองและแขวงกระทุม
ราย และพื้นที่เกษตรกรรมประเภทปลูกไมดอกไมประดับนับวามีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นมาก
ที่สุดคือ มีอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 158.33 หรือเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 39.58 ตอป ในแขวงคูฝงเหนือ
ในขณะที่พื้นที่เกษตรกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงลดลงมากที่สุดคือ ประเภททําสวนผลไม โดยลดลง
รอยละ 147.80 หรือ เฉลี่ยลดลงรอยละ 36.95 ตอป ในแขวงคูฝงเหนือ และพื้ น ที่เกษตรกรรม
ประเภทเลี้ยงสัตวก็นั้น มีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงมากที่สุดคือ มีอัตราการลดลงรอยละ 70.27
หรือเฉลี่ยลดลงรอยละ 17.57 ตอป (แผนภูมิ 5.9)
5.4.2.5 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรมในเขตหนองจอก ใน พ.ศ. 2543 – 2547
ในชวง พ.ศ. 2547 เขตหนองจอกมีพื้นที่เกษตรกรรม 74,402.7 ไร เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2543
ซึ่งมีพื้นที่เกษตรกรรม 73,319.6 ไร ขึ้น มา 1,083.1 ไร โดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นรอยละ
1.48 หรื อ มี อั ต ราการเพิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 0.37 ต อ ป เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง การเปลี่ ย นแปลงของพื้ น ที่
เกษตรกรรมจากสัดสวนของพื้นที่เกษตรกรรมในแตละแขวงตอพื้นที่เกษตรกรรมที่เปลี่ยนแปลง
ทั้งหมดนั้นพบวา แขวงที่มีพื้นที่เกษตรกรรมเพิ่มขึ้นมีเพียง 3 แขวง ไดแก แขวงกระทุมราย แขวงลํา
ผักชี และแขวงคูฝงเหนือ โดยแขวงระทุมรายยังคงเปนแขวงที่มีพื้นที่เกษตรกรรมเพิ่มขึ้นมากที่สุด
1,062 ไร คิดเปนรอยละ 98.05 ของพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมดที่เปลี่ยนแปลงไป หรือ เฉลี่ยเพิ่มขึ้น
รอยละ 24.51 ตอป รองลงมาคือ แขวงคูฝงเหนือซึ่งลดลงมากในชวงปพ.ศ. 2539 – 2543 แตกลับมี
พื้นที่เกษตรกรรมเพิ่มขึ้น 51 ไร และแขวงลําผักชีเพิ่มขึ้นประมาณ 0.1 ไร คิดเปนรอยละ 4.71 และ
0.01 ของพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมดที่เปลี่ยนแปลงไปตามลําดับ นอกจากนั้น แขวงอื่นๆจะมีพื้นที่
เกษตรกรรมลดลง โดยแขวงหนองจอกเปนแขวงที่มีพื้นที่เกษตรกรรมลดลงมากที่สุด 13.75 ไร คิด
เป น ร อ ยละ 1.27 ของพื้ น ที่ เ กษตรกรรมทั้ ง หมดที่ เ ปลี่ ย นแปลง หรื อ ลดลงร อ ยละ 0.32 ต อ ป
รองลงมาคือ แขวงโคกแฝด ซึ่งมีพื้นที่เกษตรกรรมลดลง 11.25 ไร คิดเปนสัดสวนที่ลดลงรอยละ
1.04 หรือ ลดลงรอยละ 0.26 ตอป แตนับวา พื้นที่เกษตรกรรมในชวงนี้มีการเปลี่ยนแปลงลดลงไม
มากนัก ในดานอัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่เกษตรกรรมรายแขวงพบวา แขวงกระทุมรายมีอัตรา
การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ มีอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 9.62 หรือ เฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 2.4
ตอป และแขวงโคกแฝดมีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงมากที่สุด โดยมีอัตราการลดลงรอยละ 0.24
หรือ เฉลี่ยลดลงรอยละ 0.06 ตอป
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ตาราง 5.16 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรม ในชวง พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2543
พื้นที่เกษตรกรรม
แขวง
คลองสิบ
คลองสิบสอง
กระทุมราย
หนองจอก
คูฝง เหนือ
โคกแฝด
ลําตอยติ่ง
ลําผักชี
รวม

รวม
(ไร)

รอยละ

-14
168.7
443.75
-10.2
-1595.75
-104.25
297.75
427.4
-386.6

3.62
-43.64
-114.78
2.64
412.77
26.97
-77.02
-110.55
100.00

รอยละประเภทเกษตรกรรมตอ
พื้นที่เกษตรทั้งหมด

ประเภทพื้นที่เกษตรกรรม
อัตราการ
เปลีย่ นแปลง

นาขาว
(ไร)

-0.11
1.02
4.19
-0.11
-23.90
-2.20
3.28
11.32
-0.52

รอยละของพื้นที่ปลูก
ขาว
-186.5
561
553
18.75
-517.75
-279
428.5
359
937

100 -

อัตราการ
เปลีย่ นแปลง

-19.90
59.87
59.02
2.00
-55.26
-29.78
45.73
38.31
100.00

ทําสวนผลไม
(ไร)

-1.59
3.83
5.64
0.24
-10.24
-6.99
5.65
16.45
1.50

รอยละของพื้นที่สวน
ผลไม

61
-25.8
79.25
15.5
-953
42.5
75.75
133.4
-571.4

-242.37

อัตราการ
เปลีย่ นแปลง

-10.68
4.52
-13.87
-2.71
166.78
-7.44
-13.26
-23.35
100.00

ปลูกผัก
(ไร)

7.60
-2.00
20.94
1.48
-73.76
11.49
13.92
13.22
-8.48

รอยละของพื้นที่ปลูกผัก
-44
-11
-4
5.5
-19
29
0
42
-1.5

147.80

2933.33
733.33
266.67
-366.67
1266.67
-1933.33
0.00 -2800.00 100.00

อัตราการ
เปลีย่ นแปลง
-45.83
-55.00
-11.27
64.71
-95.00
1450.00

-0.82

0.39

ประเภทพื้นที่เกษตรกรรม
แขวง
คลองสิบ
คลองสิบสอง
กระทุมราย
หนองจอก
คูฝงเหนือ
โคกแฝด
ลําตอยติ่ง
ลําผักชี
รวม
รอยละประเภทเกษตรกรรมตอ
พื้นที่เกษตรทั้งหมด

ไมดอกไมประดับ
(ไร)

รอยละของพื้นที่ปลูก
ไมดอกไมประดับ
-5
1
0
15
3
3
0
2
19

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง

-26.32
5.26
0.00 78.95 15.79
15.79
0.00 10.53 100.00

-4.91

150.00
100.00

158.33

รอยละของพื้นที่เลี้ยว
สัตว
-36
-70
-32
-10
1
-0.5
-17
-40
-204.5

52.90

17.60
34.23
15.65
4.89
-0.49
0.24
8.31
19.56
100.00

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง
-97.30
-87.50
-96.97
-36.70
2.70
-4.65
-89.47
-85.11
-70.27

ประมง
(ไร)

รอยละของพื้นที่ประมง
196.5
-286.5
-152.5
-54.95
-110
100.75
-189.5
-69
-565.2

-34.77
50.69
26.98
9.72
19.46
-17.83
33.53
12.21
100.00

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง
98.13
-54.83
-44.11
-8.41
-40.74
28.62
-20.07
-12.87
-14.78

146.20
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-100.00
50.00

เลี้ยงสัตว
(ไร)
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เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง การเปลี่ ย นแปลงพื้ น ที่ เ กษตรกรรมจํ า แนกตามประเภทเกษตรกรรม โดยการ
เปรียบเทียบสัดสวนพื้นที่เกษตรกรรมแตละประเภทตอพื้นที่เกษตรกรรมที่เปลี่ยนแปลงทั้งหมด
พบวา พื้นที่เกษตรกรรมประเภทปลูกขาวเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ เพิ่มขึ้น 1,050 ไร คิดเปนรอยละ
97.13 ของพื้นที่เกษตรที่เปลี่ยนแปลงทั้งหมด หรือ เฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 24.28 ตอป รองลงมาคือ
พื้ น ที่ ทํ า การประมง ซึ่ ง เพิ่ ม ขึ้ น 51 ไร คิ ด เป น ร อ ยละ 4.71 ของพื้ น ที่ เ กษตรกรรมทั้ ง หมดที่
เปลี่ ย นแปลง และพื้ น ที่ ทํ า สวนผลไม ซึ่ ง เพิ่ ม ขึ้ น มา 0.1 ไร คิ ด เป น ร อ ยละ 0.01 ของพื้ น ที่
เกษตรกรรมทั้งหมดที่เปลี่ยนแปลง นอกจากนั้นพื้นที่เกษตรกรรมประเภทปลูกผัก ปลูกไมดอกไม
ประดับ และพื้นที่เลี้ยงสัตว กลับมีพื้นที่ลดลง โดยประเภทของพื้นที่เกษตรกรรมที่ลดลงมากที่สุด
คื อ พื้ น ที่ เ กษตรกรรมประเภทปลู ก ไม ด อกไม ป ระดั บ คื อ ลดลง 13.5 ไร คิ ด เป น สั ด ส ว นการ
เปลี่ยนแปลงลดลงรอยละ 1.25 ของพื้นที่เกษตรกรรมที่เปลี่ยนแปลงทั้งหมด หรือเฉลี่ยลดลงรอยละ
0.31 ตอป ตรงกันขามกับในชวงป พ.ศ. 2539 – 2543 อยางสิ้นเชิง
กรณีพิจารณาถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่เกษตรกรรมประเภทตางๆ พบวา พื้นที่
เกษตรกรรมประเภทการปลูกขาวมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ มีอัตราการเพิ่มขึ้น
รอยละ 1.65 หรือมีอัตราการเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 0.41 ตอป รองลงมาคือ พื้นที่เกษตรกรรมประเภททําการ
ประมงมีอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 1.56 และพื้นที่เกษตรกรรมประเภททําสวนผลไมมีอัตราการ
เพิ่มขึ้นรอยละ 0.002 ซึ่งเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอย ในขณะที่พื้นที่เกษตรกรรมประเภทปลูกไมดอกไม
ประดับมีอัตราการการเปลี่ยนแปลงลดลงมากที่สุด คือ มีอัตราการลดลงรอยละ 43.55 หรือ ลดลง
เฉลี่ยรอยละ 5.20 ตอป รองลงมาคือ พื้นที่เกษตรกรรมประเภทเลี้ยงสัตวและการปลูกผัก คิดเปน
อัตราการลดลงรอยละ 1.30 และ 0.28 ตามลําดับ
อั ต ราการเปลี่ ย นแปลงของพื้ น ที่ เ กษตรกรรมจํ า แนกตามประเภทเกษตรกรรม เมื่ อ
เปรียบเทียบเปนรายแขวงพบวา
- พื้นที่เกษตรกรรมประเภทปลูกขาวมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นรอยละ 1.65
โดยรวมแลว เขตหนองจอกในชวง พ.ศ. 2543 – 2547 มีพื้นที่ปลูกขาวเพิ่มขึ้นถึง 1,052 ไร โดยสวน
ใหญจะเพิ่ มขึ้นในแขวงกระทุ มรายซึ่งมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่ มขึ้น รอยละ 10.26 ของพื้ น ที่
เกษตรกรรมประเภทนาขาว หรือเฉลี่ยรอยละ 2.57 ตอป ในขณะที่แขวงโคกแฝดเปนแขวงเดียวที่มี
พื้นที่เกษตรกรรมประเภทนาขาวลดลง โดยอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงรอยละ 0.30 ของพื้นที่
เกษตรกรรมประเภทนาขาว หรือเฉลี่ยรอยละ 0.07 ตอป สวนแขวงอื่นๆนั้นยังไมมีการเปลี่ยนแปลง
พื้นที่เกษตรกรรมประเภทนี้มากนัก
- พื้นที่เกษตรกรรมประเภททําสวนผลไม มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นรอยละ
0.0016 เขตหนองจอกในชวง พ.ศ. 2543 – 2547 โดยแขวงลําผักชีเปนเพียงแขวงเดียวที่มีพ้ืนที่ทํา
สวนผลไมเพิ่มขึ้นประมาณ 0.1 ไร คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 0.009 ของพื้นที่เกษตรกรรม
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ประเภททํ า สวนผลไม หรื อ เฉลี่ ย เพิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 0.002 ต อ ป ในขณะที่ แ ขวงอื่ น ๆไม มี ก าร
เปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรมประเภททําสวนผลไมมากนัก
- พื้นที่เกษตรกรรมประเภทปลูกผัก มีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงรอยละ 1.11 เขต
หนองจอกในชวง พ.ศ. 2543 – 2547 พื้นที่เกษตรกรรมประเภทปลูกผักไมคอยมีการเปลี่ยนแปลง
มากนัก กลาวคือ มีเพียงแขวงคลองสิบสองที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยมีอัตราการลดลงรอยละ 22.22
ของพื้นที่เกษตรกรรมประเภทปลูกผัก หรือเฉลี่ยลดลงรอยละ 5.56 ตอป
- พื้นที่เกษตรกรรมประเภทปลูกไมดอกไมประดับ มีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลง
รอยละ 43.55 เขตหนองจอกในชวง พ.ศ. 2543 – 2547 พื้นที่เกษตรกรรมประเภทปลูกไมดอกไม
ประดับเกือบทุกแขวงยังคงมีพื้นที่เทาเดิม ยกเวนแขวงหนองจอกที่มีพื้นที่เกษตรกรรมประเภทนี้
ลดลง มีอัตราการลดลงรอยละ 90 ของพื้นที่เกษตรกรรมประเภทปลูกไมดอกไมประดับ หรือเฉลี่ย
ลดลงรอยละ 22.5 ตอป
- พื้น ที่เกษตรกรรมประเภทเลี้ย งสัตว มี อัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงรอยละ 5.20
ในชวง พ.ศ. 2543 – 2547 เขตหนองจอกมีพื้นที่เกษตรกรรมประเภทเลี้ยงสัตวลดลงหลายแขวง
ยกเวน แขวงคลองสิบสอง แขวงคูฝงเหนือ และแขวงลําผักชีซึ่งยังคงมีพื้นที่เกษตรกรรมประเภท
เลี้ยงสัตวเทาเดิม แขวงที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรมประเภทเลี้ยงสัตวลดลงมากที่สุด
คือ แขวงคลองสิบ แขวงกระทุมรายและแขวงลําตอยติ่ง ซึ่งเปนแขวงที่ไมเหลือพื้นที่เกษตรกรรม
ประเภทเลี้ยงสัตวเลย โดยมีอัตราการลดลงรอยละ 100 ของพื้นที่เกษตรกรรมประเภทเลี้ยงสัตวหรือ
เฉลี่ยลดลงรอยละ 25 ตอป รองลงมาไดแก แขวงโคกแฝด และแขวงหนองจอก ซึ่งมีอัตราการลดลง
รอยละ 2.44 และ 1.45 ตามลําดับ
- พื้นที่เกษตรกรรมประเภทการทําประมง มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นรอยละ
1.56 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรมประเภทการทําประมงมีลักษณะคลายคลึงกับประเภทอื่นๆ
กลาวคือ ไมค อยมีการเปลี่ ยนแปลงพื้น ที่มากนัก มีเ พียงแขวงคูฝงเหนือเทานั้น ที่มี พื้นที่ทําการ
ประมงเพิ่มขึ้นประมาณ 51 ไร และมีอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 31.88 ของพื้นที่เกษตรกรรมประเภท
การทําประมง หรือเฉลี่ยลดลงรอยละ 7.97 ตอป (ตาราง 5.17)
สรุป ในชวง พ.ศ. 2543 – 2547 เขตหนองจอกมีพื้นที่เกษตรกรรมเพิ่มขึ้นดวยอัตราการ
เปลี่ยนแปลงรอยละ 1.48 หรือ เฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 0.37 ตอป ในภาพรวมแลวมีการเปลี่ยนแปลง
พื้นที่เกษตรกรรมไมมากนัก สวนใหญยังคงมีพื้นที่ใกลเคียงกับขนาดเดิม โดยแขวงกระทุมรายเปน
แขวงที่มีการเปลี่ยนแปลงและอัตราการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรมเพิ่มขึ้นมากที่สุด ในขณะที่
แขวงหนองจอกและแขวงโคกแฝดเปนแขวงที่มีการเปลี่ยนแปลงและอัตราการเปลี่ยนแปลงพื้นที่
เกษตรกรรมลดลงมากที่สุดมากที่สุด และแขวงที่มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรมจากเดิมลดลง
มากในชวง พ.ศ. 2539 – 2543 แลวมีการเพิ่มขึ้นในชวง พ.ศ. 2543 – 2547 คือ แขวงคูฝงเหนือ สวน
ประเภทของพื้นที่เกษตรกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงและอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นมากที่สุดยังคง
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เป นประเภทนาขาว โดยเพิ่ มมากที่ สุดในแขวงกระทุ มราย ในขณะที่พื้น ที่เกษตรกรรมที่มี ก าร
เปลี่ยนแปลงและอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงมากที่สุดคือ ประเภทปลูกไมดอกไมประดับ โดย
ในชวง พ.ศ. 2539 – 2543 นั้นมีพื้นที่เพิ่มขึ้นแตกลับลดลงในชวง พ.ศ. 2543-2547 เชนเดียวกับพื้นที่
ทําการประมงซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นในชวงปหลัง จากการที่ลดลงมากในชวง พ.ศ. 2539 –
2543 (แผนภูมิ 5.10)
5.4.2.6 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรมในเขตหนองจอก ใน พ.ศ. 2539 – 2547
ในชวง พ.ศ. 2547 เขตหนองจอกมีพื้นที่เกษตรกรรม 74,402.7 ไร เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2539
ซึ่งมีพื้นที่เกษตรกรรม 73,706.2 ไร ลงมา 696.5 ไร โดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นรอยละ 0.94
หรือ มีอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 0.24 ตอป เมื่อพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่เกษตรกรรม
จากสัดสวนของพื้นที่เกษตรกรรมในแตละแขวงตอพื้นที่เกษตรกรรมที่เปลี่ยนแปลงทั้งหมดนั้น
พบวา แขวงที่มีพื้นที่เกษตรกรรมเพิ่มขึ้น ไดแก แขวงกระทุมราย แขวงลําผักชี แขวงลําตอยติ่ง และ
แขวงคลองสิ บ สอง โดยแขวงระทุ ม รายยั ง คงเป น แขวงที่ มีพื้น ที่ เ กษตรกรรมเพิ่ มขึ้ น มากที่ สุ ด
1,505.75 ไร คิดเปนรอยละ 216.19 ของพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมดที่เปลี่ยนแปลงไป หรือ เฉลี่ย
เพิ่มขึ้นรอยละ 54.05 ตอป รองลงมาคือ แขวงลําผักชีเพิ่มขึ้นประมาณ 427.5 ไร คิดเปนรอยละ
61.38 และแขวงลําตอยติ่งเพิ่มขึ้น 295.75 ไร คิดเปนรอยละ 42.46 ของพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมดที่
เปลี่ยนแปลงไปตามลําดับ
สวนแขวงมีพื้นที่เกษตรกรรมลดลง ไดแก แขวงคลองสิบ แขวงหนองจอก แขวงโคกแฝด
และแขวงคูฝงเหนือ โดยแขวงคูฝงเหนือเปนแขวงที่มีพื้นที่เกษตรกรรมลดลงมากที่สุด 1,544.75 ไร
คิดเปนสัดสวนลดลงรอยละ 221.79 ของพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมดที่เปลี่ยนแปลง หรือเฉลี่ยลดลง
รอยละ 55.45 ตอป รองลงมาคือ แขวงโคกแฝด ซึ่งมีพื้นที่เกษตรกรรมลดลง 115.5 ไร คิดเปน
สัดสวนที่ลดลงรอยละ 16.58 และแขวงหนองจอกซึ่งลดลง 23.95 ไร คิดเปนสัดสวนที่ลดลงรอยละ
3.44 โดยแขวงคูฝงเหนือนั้น แมวาในชวง พ.ศ. 2543 – 2547 จะมีพื้นที่เกษตรกรรมเพิ่มขึ้นแตก็
เพิ่มขึ้นนอยมาก ในขณะที่แขวงกระทุมรายกลับมีพื้นที่เกษตรกรรมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
เมื่อพิจารณาถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่เกษตรกรรมรายแขวงพบวา แขวงกระทุม
รายมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ มีอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 14.21 หรือ เฉลี่ยเพิ่มขึ้น
รอยละ 3.55 ตอป และแขวงคูฝงเหนือมีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงมากที่สุด โดยมีอัตราการลดลง
รอยละ 23.14 หรือ เฉลี่ยลดลงรอยละ 5.78 ตอปเมื่อพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรม
จําแนกตามประเภทเกษตรกรรม โดยการเปรียบเทียบสัดสวนพื้นที่เกษตรกรรมแตละประเภทตอ
พื้นที่เกษตรกรรมที่เปลี่ยนแปลงทั้งหมด พบวา พื้นที่เกษตรกรรมประเภทปลูกขาวเพิ่มขึ้นมากที่สุด
คือ เพิ่มขึ้น 1,989 ไร คิดเปนรอยละ 285.57 ของพื้นที่เกษตรที่เปลี่ยนแปลงทั้งหมด หรือ เฉลี่ย
เพิ่มขึ้นรอยละ 71.39 ตอป อีกประเภทหนึ่ง คือ การปลูกไมดอกไมประดับ ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 5.5
ไร คิ ด เป น ร อ ยละ0.79 ของพื้ น ที่ เ กษตรกรรมทั้ ง หมดที่ เ ปลี่ ย นแปลง นอกจากนั้ น

148

ตาราง 5.17 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรม ในชวง พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2547
พื้นที่เกษตรกรรม

ประเภทพื้นที่เกษตรกรรม

รวม
(ไร)

รอยละ

คลองสิบ
คลองสิบสอง
กระทุมราย

-1
-2
1062

-0.09
-0.18
98.05

-0.01
-0.01
9.62

0
0
1063

0.00
0.00
101.05

0.00
0.00
10.26

0
0
0

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0
-2
0

0.00
100.00
0.00

0.00
-22.22
0.00

หนองจอก
คูฝง เหนือ
โคกแฝด

-13.75
51
-11.25

-1.27
4.71
-1.04

-0.15
1.00
-0.24

0
0
-11

0.00
0.00
-1.05

0.00
0.00
-0.30

0
0
0

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0
0
0

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

ลําตอยติ่ง
ลําผักชี
รวม

-2
0.1
1083.1

-0.18
0.01
100.00

-0.02
0.00
1.48

0
0
1052

0.00
0.00
100.00

0.00
0.00
1.65

0
0.1
0.1

0.00
100.00
100.00

0.00
0.01
0.00

0
0
-2

0.00 0.00
100.00

0.00
-1.11

แขวง

รอยละประเภทเกษตรกรรมตอ
พื้นที่เกษตรทั้งหมด

อัตราการ
เปลีย่ นแปลง

นาขาว
(ไร)

100

รอยละของพื้นที่ปลูก
ขาว

อัตราการ
เปลีย่ นแปลง

ทําสวนผลไม
(ไร)

97.13

รอยละของพื้นที่สวน
ผลไม

อัตราการ
เปลีย่ นแปลง

ปลูกผัก
(ไร)

0.01

รอยละของพื้นที่ปลูกผัก

อัตราการ
เปลีย่ นแปลง

-0.18

ประเภทพื้นที่เกษตรกรรม
แขวง

ไมดอกไมประดับ
(ไร)

คลองสิบ
คลองสิบสอง
กระทุมราย
หนองจอก
คูฝง เหนือ
โคกแฝด
ลําตอยติ่ง
ลําผักชี
รวม

0
0
0
-13.5
0
0
0
0
-13.5

รอยละประเภทเกษตรกรรมตอ
พื้นที่เกษตรทั้งหมด

-1.25

รอยละของพื้นที่ปลูก
ไมดอกไมประดับ
0.00 0.00
0.00 100.00
0.00
0.00
0.00 0.00
100.00

อัตราการ
เปลีย่ นแปลง

เลีย้ งสัตว
(ไร)
0.00

-90.00
0.00
0.00
0.00
-43.55

-1
0
-1
-0.25
0
-0.25
-2
0
-4.5
-0.42

22.22
0.00
22.22
5.56
0.00
5.56
44.44
0.00
100.00

อัตราการ
เปลีย่ นแปลง
-100.00
0.00
-100.00
-1.45
0.00
-2.44
-100.00
0.00
-5.20

ประมง
(ไร)

รอยละของพื้นที่ประมง
0
0
0
0
51
0
0
0
51

0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
100.00

อัตราการ
เปลีย่ นแปลง
0.00
0.00
0.00
0.00
31.88
0.00
0.00
0.00
1.56

4.71
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ที่มา : สวนงานสงเสริมอาชีพและพัฒนาชุมชน สํานักงานเขตหนองจอก

รอยละของพื้นที่เลีย้ ว
สัตว
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พื้นที่เกษตรกรรมประเภทอื่นๆกลับมีพื้นที่ลดลง โดยเฉพาะพื้นที่เกษตรกรรมประเภททําสวนผลไม
จะลดลงมากที่สุดคือ ลดลง 571.3 ไร คิดเปนสัดสวนการเปลี่ยนแปลงลดลงรอยละ 82.02 ของพื้นที่
เกษตรกรรมที่ เปลี่ ย นแปลงทั้ งหมด หรื อ เฉลี่ย ลดลงร อ ยละ 20.51 ต อ ป รองลงมาได แ ก พื้ น ที่
เกษตรกรรมประเภทการทําประมง การเลี้ยงสัตว และการปลูกผัก คิดเปนสัดสวนการเปลี่ยนแปลง
ลดลงรอยละ 73.83, 30.01 และ 0.5 ตามลําดับ
กรณีพิจารณาถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่เกษตรกรรมประเภทตางๆ พบวา พื้นที่
เกษตรกรรมประเภทการปลูกไมดอกไมประดับมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ มีอัตรา
การเพิ่มขึ้นรอยละ 45.83 หรือมีอัตราการเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 11.46 ตอป รองลงมาคือ พื้นที่เกษตรกรรม
ประเภทปลูกขาวมีอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 3.17 ในขณะที่พื้นที่เกษตรกรรมประเภทเลี้ยงสัตวมี
อัตราการการเปลี่ยนแปลงลดลงมากที่สุด คือ มีอัตราการลดลงรอยละ 71.82 หรือ ลดลงเฉลี่ยรอยละ
17.96 ตอป รองลงมาคือ พื้นที่เกษตรกรรมประเภทการทําประมง การทําสวนผลไมและการปลูกผัก
คิดเปนอัตราการลดลงรอยละ 13.45, 8.48 และ 1.92 ตามลําดับ
อั ต ราการเปลี่ ย นแปลงของพื้ น ที่ เ กษตรกรรมจํ า แนกตามประเภทเกษตรกรรม เมื่ อ
เปรียบเทียบเปนรายแขวงพบวา
พื้นที่เกษตรกรรมประเภทปลูกขาวมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นรอยละ 3.17 โดยรวมแลว เขต
หนองจอกในชวง พ.ศ. 2539 – 2547 มีพื้นที่ปลูกขาวเพิ่มขึ้นถึง 1,989 ไร โดยสวนใหญจะเพิ่มขึ้น
เกือบทุกแขวง ยกเวน แขวงคูฝงเหนือ แขวงโคกแฝด และแขวงคลองสิบซึ่งมีอัตราการเปลี่ยนแปลง
ลดลงรอยละ 10.24, 7.26 และ 1.59 ของพื้นที่เกษตรกรรมประเภทนาขาวตามลําดับ หรือเฉลี่ยลดลง
ดวยอัตรารอยละ 2.56, 1.82 และ 0.40 ตอป ในขณะที่กระทุมรายเปนแขวงที่มีพื้นที่เกษตรกรรม
ประเภทนาข า วเพิ่ ม ขึ้ น มากที่ สุ ด โดยอั ต ราการเปลี่ ย นแปลงเพิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 16.48 ของพื้ น ที่
เกษตรกรรมประเภทนาขาว หรือเฉลี่ยรอยละ 4.12 ตอป รองลงมาคือ แขวงลําผักชี และแขวงลํา
ตอยติ่งโดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นรอยละ 16.45 และ 5.65 ตามลําดับ
- พื้นที่เกษตรกรรมประเภททําสวนผลไม เขตหนองจอกในชวง พ.ศ. 2539 – 2547
มีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงรอยละ 8.48 โดยแขวงคูฝงเหนือเปนเพียงแขวงที่มีพื้นที่ทําสวนผลไม
ลดลงมากที่สุด คิดเปนอัตราการลดลงรอยละ 73.76 ของพื้นที่เกษตรกรรมประเภททําสวนผลไม
หรือเฉลี่ยลดลงรอยละ 18.44 ตอป และอีกแขวงหนึ่งคือ แขวงคลองสิบสองซึ่งมีพื้นที่เกษตรกรรม
ประเภททําสวนผลไมลดลง ดวยอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงรอยละ 2 หรือเฉลี่ยลดลงดวยอัตรา 0.5
ตอป สวนแขวงอื่นๆนั้น มีพื้นที่เกษตรกรรมประเภทนี้เพิ่มขึ้น โดยแขวงกระทุมรายมีอัตราการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นมากที่สุด คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 20.94 หรือเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 5.23
ตอป รองลงมาคือ แขวงลําตอยติ่ง และแขวงลําผักชี คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 13.92 และ
13.23 ตามลําดับ
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- พื้นที่เกษตรกรรมประเภทปลูกผัก มีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงรอยละ 1.92 เขต
หนองจอกในชวง พ.ศ. 25439 – 2547 พื้นที่เกษตรกรรมประเภทปลูกผักสวนใหญมีพื้นที่ลดลง
กลาวคือ มีเพียงแขวงโคกแฝด แขวงหนองจอก และแขวงลําผักชีที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น
โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 1,450 และ 64.71 ของพื้นที่เกษตรกรรมประเภทปลูกผัก หรือเฉลี่ยมี
อัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 362.50 และ 16.18 ตอป โดยแขวงลําผักชีมีพื้นที่ปลูกผักเพิ่มขึ้นจากเดิม
ในชวงป พ.ศ. 2539 ยังไมมีพื้นที่ประเภทปลูกผักเลย สวนแขวงที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงพื้นที่
เกษตรกรรมประเภทปลูกผักลดลงมากที่สุดคือ แขวงคูฝงเหนือ รองลงมาไดแก แขวงคลองสิบสอง
แขวงคลองสิบ และแขวงกระทุ มราย คิ ดเปนอัตราการลดลงรอยละ 95, 65, 45.83 และ 11.27
ตามลําดับ
- พื้นที่เกษตรกรรมประเภทปลูกไมดอกไมประดับ เขตหนองจอกในชวง พ.ศ. 2539
– 2547 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นรอยละ 45.83 ซึ่งมีพื้นที่เกษตรกรรมประเภทปลูกไมดอกไม
ประดับเพิ่มขึ้นเกือบทุกแขวง ยกเวนแขวงคลองสิบที่มีพื้นที่เกษตรกรรมประเภทนี้ลดลง โดยมี
อัตราการลดลงรอยละ 100 ของพื้นที่เกษตรกรรมประเภทปลูกไมดอกไมประดับ หรือเฉลี่ยลดลง
ร อ ยละ 25 ต อ ป กล า วคื อ ไม เ หลื อ พื้ น ที่ เ กษตรกรรมประเภทนี้ อ ยู เ ลย ส ว นแขวงที่ มี พื้ น ที่
เกษตรกรรมประเภทปลูกไมดอกไมประดับเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ แขวงคูฝงเหนือ คิดเปนอัตราการ
เพิ่มขึ้นรอยละ 150 หรือเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 37.5 ตอป โดยแขวงที่มีพื้นที่เกษตรกรรมประเภทปลูก
ไมดอกไมประดับเพิ่มขึ้นจากเดิมซึ่งไมเคยมีคือ แขวงหนองจอก และแขวงลําผักชี
- พื้นที่เกษตรกรรมประเภทเลี้ยงสัตว มีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงรอยละ 71.82
ในชวง พ.ศ. 2539 – 2547 เขตหนองจอกมีพื้นที่เกษตรกรรมประเภทเลี้ยงสัตวลดลงเกือบทุกแขวง
ยกเวน แขวงคูฝงเหนือซึ่งยังคงมีพื้นที่เกษตรกรรมประเภทเลี้ยงสัตวเพิ่มขึ้นดวยอัตราการเพิ่มขึ้น
รอยละ 2.7 ของพื้นที่เกษตรกรรมประเภทเลี้ยงสัตว หรือเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 0.68 ตอป สวนแขวงที่
มีอัตราการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรมประเภทเลี้ยงสัตวลดลงมากที่สุด คือ แขวงคลองสิบ แขวง
กระทุมรายและแขวงลําตอยติ่ง ซึ่งเปนแขวงที่ไมเหลือพื้นที่เกษตรกรรมประเภทเลี้ยงสัตวเลย โดยมี
อัตราการลดลงรอยละ 100 ของพื้นที่เกษตรกรรมประเภทเลี้ยงสัตวหรือเฉลี่ยลดลงรอยละ 25 ตอป
รองลงมาไดแก แขวงคลองสิบสอง แขวงลําผักชี และแขวงหนองจอก ซึ่งมีอัตราการลดลงรอยละ
87.5, 85.11 และ 37.61 ตามลําดับ
- พื้นที่เกษตรกรรมประเภทการทําประมง มีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงรอยละ
13.45 ในชวง พ.ศ. 2539 – 2547 เขตหนองจอกมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรมประเภทการทํา
ประมงลดลงมากเกือบทุกแขวง ยกเวนแขวงคลองสิบและแขวงโคกแฝดที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลง
พื้นที่เกษตรกรรมประเภทนี้เพิ่มขึ้น โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 98.13 และ 28.62 ของพื้นที่
เกษตรกรรมประเภทการทําประมง หรือเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 24.53 และ 7.16 ตอป ในขณะที่แขวง
คลองสิบสองมีอัตราการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรมประเภทนี้ลดลงมากที่สุด คือ ลดลงอัตรา
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รอยละ 54.83 ของพื้นที่เกษตรกรรมประเภทการทําประมง หรือเฉลี่ยลดลงรอยละ 13.71 ตอป
รองลงมาไดแก แขวงกระทุมราย แขวงคูฝงเหนือ และแขวงลําตอยติ่ง คิดเปนอัตราการลดลงรอยละ
44.11, 21.85 และ 20.07 ตามลําดับ (ตาราง 5.18)
สรุป ในชวง พ.ศ. 2539 – 2547 เขตหนองจอกมีพื้นที่เกษตรกรรมเพิ่มขึ้นดวยอัตราการ
เปลี่ยนแปลงรอยละ 0.94 หรือ เฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 0.24 ตอป ซึ่งพื้นที่เกษตรกรรมที่เพิ่มขึ้นสวน
ใหญ จ ะเพิ่ ม ขึ้ น มากในช ว ง พ.ศ. 2543 – 2547 โดยแขวงกระทุ ม รายก็ ยั ง คงเป น แขวงที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงและอัตราการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรมเพิ่มขึ้นมากที่สุด ในขณะที่แขวงคูฝงเหนือ
เปนแขวงที่มีการเปลี่ยนแปลงและอัตราการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรมลดลงมากที่สุด สวน
ประเภทของพื้นที่เกษตรกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดยังคงเปนประเภทนาขาว
ซึ่งเพิ่มขึ้นในแขวงกระทุมราย ในขณะที่พื้นที่เกษตรกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงลดลงมากที่สุดคือ
ประเภททําสวนผลไม โดยลดลงในแขวงคูฝงเหนือ โดยเฉพาะในชวง พ.ศ. 2539 – 2543 มีพื้นที่
ลดลงมากและเพิ่มขึ้นนอยมากในชวง พ.ศ. 2543 – 2547 เชนเดียวกับพื้นที่ทําการประมงซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นในชวงปหลัง จากการที่ลดลงมากในชวง พ.ศ. 2539 – 2543 (แผนภูมิ 5.11)
สํ า หรั บ ประเภทของพื้ น ที่ เ กษตรกรรมที่ มี อั ต ราการเปลี่ ย นแปลงเพิ่ ม ขึ้ น มากที่ สุ ด คื อ
ประเภทปลูกไมดอกไมประดับ ซึ่งเพิ่มขึ้นในแขวงคูฝงเหนือ โดยเพิ่มขึ้นมากในชวง พ.ศ. 2539 –
2543 และพื้นที่เกษตรกรรมประเภทเลี้ยงสัตวกลับมีอัตราการเปลี่ยนลดลงมากที่สุด คือ มีพื้นที่เลี้ยง
สัตวลดลงเรื่อยๆ โดยเฉพาะในชวง พ.ศ. 2539 – 2543 โดยลดลงมากในแขวงคลองสิบสอง
5.4.3 การถือครองที่ดินของเกษตรกรและสภาพพื้นที่เกษตรกรรมในปจจุบัน
จากการศึกษาขอมูลกรรมสิทธิ์และการถือครองที่ดินจากสวนงานสงเสริมอาชีพและพัฒนา
ชุมชน ของเขตหนองจอก ใน พ.ศ. 2543 และ พ.ศ. 2547 พบวา เกษตรกรในเขตหนองจอกมี
กรรมสิทธิ์ แ ละการถื อครองที่ ดิ น แบง ได 3 ประเภท คือ การถื อครองที่ ดินของเกษตรกรโดยมี
กรรมสิทธิ์เปนเจาของที่ดินทั้งหมด โดยการเชาที่ดินจากผูอื่น และ การเปนเจาของที่ดินบางสวน ซึ่ง
ในการศึกษาจะพิจารณาเปน กรรมสิทธิ์ที่เปนเจาของที่ดินและการเชาที่ดินจากผูอื่น (ตาราง 5.20
และตาราง 5.21)
ในพ.ศ. 2543 และ พ.ศ. 2547 พบวา เขตหนองจอกมีสัดสวนระหวางพื้นที่เกษตรกรรมที่
เปนที่ดินเชาตอพื้นที่เกษตรกรรมที่เกษตรกรเปนเจาของกรรมสิทธิ์เชนเดียวกันคือ ที่ดินสวนใหญ
เปนพื้นที่เชาเกือบทั้งหมด ซึ่งใน พ.ศ. 2547 เขตหนองจอกมีพื้นที่เกษตรกรรมที่เปนที่เชาคิดเปน
รอยละ 70.57 และพื้นที่เกษตรกรรมที่เกษตรกรเปนเจาของคิดเปนรอยละ 29.43 ของพื้นที่
เกษตรกรรมทั้งหมด โดยแขวงที่มีสัดสวนระหวางพื้นที่เกษตรกรรมที่เปนที่เชาตอพื้นที่เกษตรกรรม

152

แขวงคลองสิบ

แขวงคลองสิบสอง
100.00

100.00
50.00

50.00

0.00

0.00

-50.00

-50.00

-100.00

-100.00
นาขาว

ทําสวนผลไม

ปลูก ผัก ไมดอกไมประดับ เลี้ยงสัต ว

นาขาว

ประมง

ทําสวนผลไม

ปลูก ผัก

แขวงคูฝงเหนือ

ไมดอกไมประดับ เลี้ยงสัตว

ประมง

แขวงหนองจอก

150.00

100.00
100.00

50.00
50.00

0.00
0.00

-50.00
-50.00

-100.00
นาขาว

-100.00
นาขาว

ทําสวนผลไม

ปลูก ผัก

ไมดอกไมประดับ

เลี้ยงสัตว

ทําสวนผลไม

ปลูก ผัก

ไมดอกไมประดับ

เลี้ยงสัตว

ประมง

ประมง

แขวงโคกแฝด

แขวงกระทุมราย

1490.00
100.00
50.00

990.00

0.00
490.00

-50.00
-100.00

นาขาว

ทําสวนผลไม

ปลูก ผัก

ไมดอกไมประดับ

เลี้ยงสัตว

ประมง

-10.00
นาขาว

ทําสวนผลไม

ปลูก ผัก

ไมดอกไมประดับ

เลี้ยงสัตว

ประมง

แขวงลําตอยติ่ง

แขวงลําผักชี
100.00
100.00

50.00

50.00

0.00

0.00

-50.00

-50.00

-100.00

-100.00
นาขาว

ทําสวนผลไม

ปลูก ผัก

ไมดอกไมประดับ

เลี้ยงสัตว

ประมง

นาขาว

ทําสวนผลไม

ปลูก ผัก

ไมดอกไมประดับ

เลี้ยงสัตว

ประมง

แผนภูมิ 5.9 อัตราการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรม ในชวง พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2543
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แขวงคลองสิบ

แขวงคลองสิบสอง

100.00

100.00

50.00

50.00

0.00

0.00

-50.00

-50.00

-100.00
นาขาว

ทําสวนผลไม

ปลูก ผัก

ไมดอกไมประดับ เลี้ยงสัตว

ประมง

-100.00
นาขาว

แขวงคูฝงเหนือ

ทําสวนผลไม

ปลูก ผัก

ไมดอกไมประดับ

เลี้ยงสัตว

ประมง

เลี้ยงสัตว

ประมง

ไมดอกไมประดับ เลี้ยงสัตว

ประมง

แขวงหนองจอก

100.00

100.00
50.00

50.00
0.00

0.00

-50.00

-50.00

-100.00
นาขาว

ทําสวนผลไม

ปลูก ผัก

ไมดอกไมประดับ เลี้ยงสัตว

ประมง

แขวงโคกแฝด

100.00

-100.00
นาขาว

ทําสวนผลไม

ปลูก ผัก

ไมดอกไมประดับ

แขวงกระทุมราย

100.00
50.00

50.00

0.00

0.00

-50.00
-50.00

-100.00
นาขาว

-100.00
นาขาว

ทําสวนผลไม

ปลูก ผัก

ไมดอกไมประดับ

เลี้ยงสัตว

แขวงลําผักชี

100.00

ทําสวนผลไม

ปลูก ผัก

ประมง

แขวงลําตอยติ่ง

100.00

50.00

50.00

0.00

0.00

-50.00

-50.00

-100.00

-100.00
นาขาว

ทําสวนผลไม

ปลูก ผัก

ไมดอกไมประดับ

เลี้ยงสัตว

ประมง

นาขาว

ทําสวนผลไม

ปลูก ผัก

ไมด อกไมประดับ

เลี้ยงสัตว

ประมง

แผนภูมิ 5.10 อัตราการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรม ในชวง พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2547
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แขวงคลองสิบ

100.00

แขวงคลองสิบสอง

100.00

50.00

50.00

0.00

0.00

-50.00

-50.00

-100.00

-100.00
นาขาว

ทําสวนผลไม

ปลูก ผัก

ไมดอกไมประดับ

เลี้ยงสัตว

แขวงคูฝงเหนือ

150.00

นาขาว

ประมง

ปลูก ผัก

ไมดอกไมประดับ

เลี้ยงสัตว

ประมง

เลี้ยงสัตว

ประมง

เลี้ยงสัตว

ประมง

แขวงหนองจอก

100.00

100.00

ทําสวนผลไม

50.00

50.00
0.00

0.00
-50.00

-50.00
-100.00

-100.00
นาขาว

ทําสวนผลไม

ปลูก ผัก

ไมดอกไมประดับ

เลี้ยงสัตว

แขวงโคกแฝด

1480.00

นาขาว

ประมง

ปลูก ผัก

ไมดอกไมประดับ

แขวงกระทุมราย

100.00

1180.00

ทําสวนผลไม

50.00

880.00
0.00

580.00
-50.00

280.00
-100.00

-20.00
นาขาว

ทําสวนผลไม

ปลูก ผัก

ไมดอกไมประดับ

เลี้ยงสัตว

แขวงลําผักชี

100.00

นาขาว

ประมง

ทําสวนผลไม

ปลูก ผัก

ไมดอกไมประดับ

แขวงลําตอยติ่ง

100.00

50.00

50.00

0.00

0.00

-50.00

-50.00

-100.00
นาขาว

-100.00
นาขาว

ทําสวนผลไม

ปลูก ผัก

ไมดอกไมประดับ

เลี้ยงสัตว

ทําสวนผลไม

ปลูก ผัก

ไมดอกไมประดับ

เลี้ยงสัตว

ประมง

ประมง

แผนภูมิ 5.11 อัตราการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรม ในชวง พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2547
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ตาราง 5.18 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรม ในชวง พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2547
พื้นที่เกษตรกรรม

ประเภทพื้นที่เกษตรกรรม

รวม
(ไร)

รอยละ

คลองสิบ
คลองสิบสอง

-15
166.7

-2.15
23.93

-0.12
1.01

-186.5
561

-9.38
28.21

-1.59
3.83

61
-25.8

-10.68
4.52

7.60
-2.00

-44
-13

1257.14
371.43

-45.83
-65.00

กระทุมราย
หนองจอก
คูฝง เหนือ
โคกแฝด
ลําตอยติ่ง
ลําผักชี
รวม

1505.75
-23.95
-1544.75
-115.5
295.75
427.5
696.5

216.19
-3.44
-221.79
-16.58
42.46
61.38
100.00

14.21
-0.25
-23.14
-2.44
3.25
11.32
0.94

1616
18.75
-517.75
-290
428.5
359
1989

81.25
0.94
-26.03
-14.58
21.54
18.05
100.00

16.48
0.24
-10.24
-7.26
5.65
16.45
3.17

79.25
15.5
-953
42.5
75.75
133.5
-571.3

-13.87
-2.71
166.81
-7.44
-13.26
-23.37
100.00

20.94
1.48
-73.76
11.49
13.92
13.23
-8.48

-4
5.5
-19
29
0
42
-3.5

114.29
-157.14
542.86
-828.57
0.00 -1200.00 100.00

-11.27
64.71
-95.00
1450.00

แขวง

รอยละประเภทเกษตรกรรมตอ
พื้นที่เกษตรทั้งหมด

อัตราการ
เปลีย่ นแปลง

นาขาว
(ไร)

100

รอยละของพื้นที่ปลูก
ขาว

อัตราการ
เปลีย่ นแปลง

ทําสวนผลไม
(ไร)

285.57

รอยละของพื้นที่สวน
ผลไม

อัตราการ
เปลีย่ นแปลง

-82.02

ปลูกผัก
(ไร)

รอยละของพื้นที่ปลูกผัก

อัตราการ
เปลีย่ นแปลง

-1.92

-0.50

ประเภทพื้นที่เกษตรกรรม
แขวง

ไมดอกไมประดับ
(ไร)

รอยละของพื้นที่ปลูก
ไมดอกไมประดับ

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง

เลี้ยงสัตว
(ไร)

รอยละของพื้นที่เลี้ยว
สัตว

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง

ประมง
(ไร)

รอยละของพื้นที่ประมง

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง

คลองสิบ
คลองสิบสอง
กระทุมราย
หนองจอก

-5
1
0
1.5

-90.91
18.18
0.00 27.27 -

-100.00
50.00

-37
-70
-33
-10.25

17.70
33.49
15.79
4.90

-100.00
-87.50
-100.00
-37.61

196.5
-286.5
-152.5
-54.95

-38.21
55.72
29.66
10.69

98.13
-54.83
-44.11
-8.41

คูฝงเหนือ
โคกแฝด
ลําตอยติ่ง
ลําผักชี
รวม

3
3
0
2
5.5

54.55
54.55
0.00 36.36 100.00

150.00
100.00

1
-0.75
-19
-40
-209

-0.48
0.36
9.09
19.14
100.00

2.70
-6.98
-100.00
-85.11
-71.82

-59
100.75
-189.5
-69
-514.2

11.47
-19.59
36.85
13.42
100.00

-21.85
28.62
-20.07
-12.87
-13.45

รอยละประเภทเกษตรกรรมตอ
พื้นที่เกษตรทั้งหมด

0.79

45.83

-30.01

-73.83

ที่มา : สวนงานสงเสริมอาชีพและพัฒนาชุมชน สํานักงานเขตหนองจอก
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ที่เกษตรกรเปนเจาของมากที่สุดคือ แขวงกระทุมราย คิดเปนสัดสวนที่เชารอยละ 85.64 และที่ดิน
ของเกษตรกรรอยละ 14.36 สวนแขวงที่มีสัดสวนระหวางพื้นที่เกษตรกรรมที่เกษตรกร เปนเจาของ
ตอพื้นที่เกษตรกรรมที่เปนที่เชามากที่สุดคือ แขวงลําผักชี ซึ่งคิดเปนสัดสวนของที่ดินที่เกษตรกร
เปนเจาของรอยละ 58.95 และที่ดินเชารอยละ 41.05 (แผนที่ 5.14)
สรุปวาพื้นที่เกษตรเกษตรกรรมสวนใหญในเขตหนองจอกนั้นเปนพื้นที่เชา ซึ่งมีลักษณะ
การเชาเปนแบบปตอป โดยสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงจากที่ดินที่เปนกรรมสิทธิ์ของเกษตรกร
กลายมาเปนพื้นที่เชานั้น มีสาเหตุหลักมาจากภาระหนี้สินของเกษตรกรเอง จึงจําเปนตองขายที่ดิน
ประกอบกับราคาที่ดินมีมูลคาสูงขึ้น และชวงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดินมากที่สุดคือ
ในสมัยรัฐบาลของพลเอกชาติชาย ชุณหวัณ สวนเจาของที่ดินใหมหรือผูที่ใหเกษตรกรเชาที่ดินเพื่อ
ทําการเกษตรกรรมนั้นสวนมากก็เปนชาวบานดวยกันเอง รองลงมาคือ คนนอกพื้นที่ บริษัทตางๆ
(อาทิ บริษัทกระทิงแดง) และนายทุนจากในเมือง (สรุปจากการสํารวจขอมูลการใชประโยชนที่ดิน
ดานเกษตรกรรม ของเกษตรกรในพื้นที่ชานเมืองตะวันออก โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาคุณทหารลาดกกระบัง พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2549)
ตาราง 5.19 การถือครองพื้นที่เกษตรกรรมในเขตหนองจอก พ.ศ. 2543 และ พ.ศ. 2547
พื้นที่ถือครองป พ.ศ. 2543
แขวง

พื้นที่ถือครองป พ.ศ. 2547

รวม

ที่เชา

รอยละ

ที่ตนเอง

รอยละ

รวม

ที่เชา

รอยละ

ที่ตนเอง

รอยละ

คลองสิบ

12,841.75

9,104.89

70.90

3,736.86

29.10

12,840.75

8,965.30

69.82

3,875.45

30.18

คลองสิบสอง

16,715.20

12,577.77

75.25

4,137.43

24.75

16,713.20

12,597.44

75.37

4,115.76

24.63

กระทุมราย

11,041.50

9,466.86

85.74

1,574.64

14.26

12,103.50

10,365.20

85.64

1,738.30

14.36

หนองจอก

9,423.25

6,650.30

70.57

2,772.95

29.43

9,409.50

6,566.75

69.79

2,842.75

30.21

คูฝงเหนือ

5,081.00

3,105.29

61.12

1,975.71

38.88

5,132.00

3,342.51

65.13

1,789.49

34.87

โคกแฝด

4,625.50

3,357.07

72.58

1,268.43

27.42

4,614.25

3,348.91

72.58

1,265.34

27.42

ลําตอยติ่ง

9,389.00

5,758.34

61.33

3,630.66

38.67

9,387.00

5,598.83

59.64

3,788.17

40.36

ลําผักชี

4,202.40

1,648.06

39.22

2,554.34

60.78

4,202.50

1,725.11

41.05

2,477.39

58.95

รวม
73,319.60 51,668.58 70.64 21,651.02
ที่มา : สวนงานสงเสริมอาชีพและพัฒนาชุมชน ของเขตหนองจอก

29.36

74,402.70

52,510.04

70.57

21,892.66

29.43
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ตาราง 5.20 การถือครองพื้นที่เกษตรกรรมตอครัวเรือนในเขตหนองจอก พ.ศ. 2543 และ พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2543
แขวง

พื้นที่เกษตร

พ.ศ. 2547

จํานวนครัวเรือน

(ไร)

เนื้อที่ถือครองเฉลี่ย

พื้นที่เกษตร

(ไร/ครัวเรือน)

(ไร)

จํานวนครัวเรือน

เนื้อที่ถือครองเฉลี่ย
(ไร/ครัวเรือน)

คลองสิบ

12,841.75

431

29.80

12,840.75

431

29.79

คลองสิบสอง

16,715.20

442

37.82

16,713.20

442

37.81

กระทุมราย

11,041.50

448

24.65

12,103.50

448

27.02

หนองจอก

9,423.25

381

24.73

9,409.50

381

24.70

คูฝงเหนือ

5,081.00

191

26.60

5,132.00

191

26.87

โคกแฝด

4,625.50

214

21.61

4,614.25

214

21.56

ลําตอยติ่ง

9,389.00

153

61.37

9,387.00

153

61.35

4,202.40
73,319.60

243
2,503

17.29
29.29

4,202.50
74,402.70

243
2,503

17.29
29.73

ลําผักชี
รวม

ที่มา : สวนงานสงเสริมอาชีพและพัฒนาชุมชน ของเขตหนองจอก

5.5 ปจจัยที่มีผลตอการเปลีย่ นแปลงการใชที่ดิน
ในปจจุบัน กรุงเทพมหานครมีการขยายตัวของจํานวนประชากรและพื้นที่เมืองเพิ่มขึ้นทั้ง
ในแนวตั้งและแนวราบ โดยเฉพาะการพัฒนาเมืองไปตามเสนทางคมนาคมเขาสูพื้นที่ชานเมือง ซึ่ง
สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินจากประเภทเกษตรกรรมเปนประเภทอื่นๆมาก
ขึ้น โดยสวนมากเปนพื้นที่พักอาศัย ในการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน ผู
ศึ ก ษาจะจํ า แนกออกเป น ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การสู ญ เสี ย พื้ น ที่ เ กษตรกรรม ซึ่ ง ก็ คื อ ป จ จั ย ที่ เ ป น
แรงผลักดันใหเกิดการพัฒนาเปนพื้นที่เมือง และปจจัยที่มีผลตอการคงอยูของพื้นที่เกษตรกรรม คือ
ปจจัยที่ชวยตานทานการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่เกษตรกรรมไปเปนพื้นที่เมือง ดังนี้
5.5.1 ปจจัยที่มีผลตอการสูญเสียพื้นที่เกษตรกรรม
จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการใชที่ดิน ถึงปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน
พบวา ปจจัยที่ผลักดันหรือเปนแรงบุกใหเกิดการพัฒนาเมืองในเขตหนองจอก ไดแก
1) การเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากร
จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงจํานวนประชากรในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ศึกษา พบวา
ในพื้นที่ศึกษามีจํานวนประชากรเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งนอกจากเปนการเพิ่มขึ้นตามธรรมชาติแลว คาดวา
ยังเกิดจากจํานวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้นจากเขตเมืองชั้นใน เขตตอเมืองและพื้นที่ขางเคียง ที่ยายเขา
มายังพื้นที่ศึกษา อันสืบเนื่องมาจากการขยายตัวของที่อยูอาศัยและความแออัดในเขตเมืองชั้นใน ซึ่ง
มักกลายเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจและพาณิชยกรรม โดยพิจารณาจากการเพิ่มขึ้นของจํานวน
ประชากรในชวงปหลัง (พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2549) พบวา จํานวนประชากรจะเพิ่มขึ้นมากในบริเวณ
พื้นที่ชานเมืองฝงตะวันออก โดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลงประชากรเฉลี่ย 5.15 ตอป และเกิดขึ้นมาก
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ที่สุดในเขตหนองจอก (อัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย 7.4 ตอป) ซึ่งยังมีประชากรอาศัยอยูเบาบางและ
มีพื้นที่กวาง งายตอการพัฒนาที่อยูอาศัย ทั้งยังเปนพื้นที่เกษตรกรรม มีสภาพแวดลอมเปนธรรมชาติ
จึงเกิดการขยายตัวของพื้นที่อยูอาศัยออกมายังพื้นที่เขตตอเมืองและเชื่อมตอไปยังพื้นที่ชานเมือง
แทน โดยเฉพาะฝงตะวันออก ซึ่งยังมีพื้นที่วาง สามารถรองรับการพัฒนาเปนที่อยูอาศัยและการ
ใหบริการตางๆไดอีกมาก สรุปแลว จํานวนประชากรที่มากขึ้น ทําใหเกิดความตองการที่อยูอาศัย
สูงขึ้น และการพัฒนาที่อยูอาศัยจะเกิดขึ้นทดแทนพื้นที่เกษตรกรรมและที่วางเดิม สงผลใหเกิดการ
สูญเสียพื้นที่เกษตรกรรม
2) โครงขายคมนาคม
ในอดีต แมน้ํา ลําคลองนั้น ถือเปนเสนทางคมนาคมสายหลักของชุมชน รวมทั้งมีการใช
ประโยชนเพื่อการอุปโภคบริโภค การทํากิจกรรมตางๆทางดานพาณิชยกรรม ดังนั้น การตั้งถิ่นฐาน
จึงมีการกระจายตัวอยูตามแนวสองฝงแมน้ําและลําคลองเปนหลัก ประชาชนมีวิถีการดํารงชีวิตที่
เรียบงาย มีลักษณะเปนชนบทและประกอบอาชีพเกษตรกรรม
หลังจากมีการตัดและพัฒนาถนนเขามายังพื้นที่ ไดสงผลใหประชาชนในชุมชนมีความ
สะดวกสบายมากขึ้น ถนนมีบทบาทสําคัญในการเดินทางสัญจรของชุมชน เนื่องจากสะดวกและ
รวดเร็วกวาการสัญจรทางน้ํา และการที่มีโครงขายถนนเชื่อมโยงพื้นที่เขากับเขตตอเมืองตอเนื่องไป
ถึงเขตเมืองชั้นใน จึงงายตอการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของรัฐ เชน การใหบริการประปา ไฟฟา
โทรศัพท เปนตน ซึ่งสงผลใหเกิดการขยายตัวจากในเมืองออกมาในแนวราบมากขึ้น โดยเฉพาะการ
พัฒนาที่เกาะกลุมริมถนน เนื่องจากไดรับการอํานวยความสะดวก ประหยัดคาใชจายและเวลาใน
การเดินทางเขาเมือง กรขยายตัวในแนวราบนี้ สงผลตอการลดลงของพื้นที่เกษตรกรรม โดยการรุก
ล้ําของพื้นที่อยูอาศัยเปนสวนใหญ ดังนั้น การพัฒนาโครงขายคมนาคม โดยเฉพาะถนน จึงเปน
ปจจัยสําคัญตอการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน
พบวา ถนนมีความสัมพันธแบบแปรผันตรงกับการขยายตัวของเมือง กลาวคือ การพัฒนาถนนที่
เพิ่มขึ้น พื้นที่เมืองก็มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยเขาทดแทนพื้นที่เกษตรกรรมและที่วางเดิม โดยการ
ขยายตัวของเมืองจะอยูในรูปของการพัฒนาที่อยูอาศัยมากที่สุด อยางไรก็ตาม การพัฒนาถนนใน
พื้นที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงมากนัก สวนใหญจะเปนการพัฒนาและขยายในแนวถนนเดิม ดังนั้น การ
เปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งมักจะเกิดขึ้นตามแนว
สองฟากถนน จึ ง ขึ้ น อยู กั บ ระยะเวลาและการขยายการพั ฒ นาที่ อ ยู อ าศั ย ที่ เ ข า มารุ ก ล้ํ า พื้ น ที่
เกษตรกรรม หรือกล าวได ว า ถนนเปนตัว ชั กจูงใหเ กิดความตองการพั ฒนาที่อยูอาศัย และเขา
ทดแทนพื้นที่เกษตรกรรมเดิม ซึ่งถนนสายแรกที่เกิดขึ้น (ประมาณชวง พ.ศ. 2510 – พ.ศ. 2515) คือ
มีถนนสุวินทวงศซึ่งเปนถนนสายหลักในพื้นที่ ปจจุบันมีการพัฒนาสิ่งปลูกสรางโดยเฉพาะพื้นที่อยู
อาศัยและถางพื้นที่เกษตรกรรมรอการพัฒนาเพิ่มขึ้นมาก นอกจาก ถนนสุวินทวงศแลว ยังมีถนน
สายสําคัญอีกหลายสาย มีการพัฒนาจากพื้นที่เกษตรกรรมเปนพื้นที่ประเภทอื่น อาทิ การพัฒนาที่อยู
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อาศัย ยานพาณิชยกรรม นอกจากนี้ ยังมีถนนผดุงพันธ ถนนมิตรไมตรี ถนนเลียบวารี ถนนเชื่อม
สัมพันธ ถนนอยูวิทยา ถนนฉลองกรุง (แผนที่ 5.15)
3) การพัฒนาที่อยูอาศัย
การพัฒนาที่อยูอาศัยในกรุงเทพมหานครมีการขยายตัวอยางตอเนื่องจากเขตเมืองชั้นใน สู
เขตตอเมืองและเขตชานเมืองเพิ่มขึ้น จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและพาณิชยกรรมในเขต
เมืองชั้นในที่เกิดขึ้นทดแทนพื้นที่พักอาศัย สงผลใหเริ่มมีการขยายตัวของที่อยูอาศัยออกมายังพื้นที่
รอบนอก พรอมกับการยายออกของประชากรเพื่อหนีความแออัด ซึ่งการพัฒนาที่อยูอาศัยจะเติบโต
มากในชวง พ.ศ. 2536 – พ.ศ. 2539 จากนั้นจะชะลอตัวลงในชวง พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2543 เนื่องจาก
วิกฤตทางเศรษฐกิจตกต่ํา แตก็กลับมาเติบโตอีกครั้งในชวงหลัง พ.ศ. 2543 จนถึงปจจุบัน โดยการ
กระจายตัวของที่อยูอาศัยในพื้นที่เขตชานเมืองฝงตะวันออกสวนมากจะอยูในรูปการพัฒนาเปนบาน
จัดสรร ประเภทบานเดี่ยว (แผนภูมิ 5.9) การพัฒนาที่อยูอาศัยโดยเฉพาะหมูบานจัดสรร นอกจากจะ
รุกล้ําพื้นที่เกษตรกรรมเดิมแลวยังกอใหเกิดการพัฒนาดานการบริการที่ตอเนื่องอาทิ รานคา ตลาด
นัด ซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรมเดิมในละแวกนั้น โดยเปลี่ยนเปนที่วางเพื่อรอการ
พัฒนา ซึ่งยังสงผลเสียตอพื้นที่เกษตรกรรม โดยการปลอยน้ําเสียออกจากหมูบานโดยไมผานระบบ
บําบัด ซึ่งเมื่อเกษตรกรผันน้ําเสียเขาแปลงนา จะเกิดความเสียหายแกพืชผลเปนอยางมาก โดย
โครงการพัฒนาที่อยูอาศัยในพื้นที่ศึกษามีทั้งการลงทุนจากภาครัฐและเอกชนดังนี้
- โครงการพัฒนาที่อยูอาศัยจากภาครัฐ
ปจจุบัน เขตหนองจอกมีโครงการบานเอื้ออาทรของการเคหะแหงชาติอยูทั้งสิ้น 7
โครงการ โดยโครงการที่ดําเนินการเสร็จแลว ไดแก โครงการบานเอื้ออาทรแกวประดับ สวน
โครงการที่ กํ า ลั ง อยู ร ะหว า งการดํ า เนิ น การก อ สร า ง ได แ ก โครงการบ า นเอื้ อ อาทรมิ ต รไมตรี
โครงการบานเอื้ออาทรผดุงพันธ โครงการบานเอื้ออาทรสันติสุข โครงการบานเอื้ออาทรประชา
สําราญ โครงการบานเอื้ออาทรอยูวิทยา 1 โครงการบานเอื้ออาทรอยูวิทยา 2 โครงการเหลานี้มีผล
ตอพื้นที่ศึกษามาก เนื่องจากแตละโครงการจะประกอบไปดวยหนวยที่อยูอาศัยหลายหนวย และมี
ประชากรเขามาอาศัยอยูเปนจํานวนมาก ซึ่งนอกจากจะมีผลตอการพัฒนาพื้นที่โดยรอบ ทั้งการ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรมเปนที่วาง การพัฒนายานการคา การบริการ และยังอาจสรางผลเสีย
ตอสภาพแวดลอมในพื้นที่เกษตรกรรมดวย อาทิ ปญหาน้ําเสีย ขยะ เปนตน
- โครงการพัฒนาที่อยูอาศัยจากภาคเอกชน
เมื่อพิจารณาจากหนวยบานจัดสรร ที่ขายแลวสะสมตั้งแตอดีตจนถึงชวงเดือน มีนาคม พ.ศ.
2549 รวมทั้งหนวยบานจัดสรรที่เปดขายใหม พบวา หนวยบานจัดสรรที่มีการพัฒนาในพื้นที่มาก
ที่สุดคือ บานเดี่ยว รองลงมาคือ ทาวเฮาส ซึ่งพัฒนากระจายตามเสนทางถนนสายสําคัญ โดยมีการ
กระจายตัวมากที่สุดบริเวณถนนเลียบวารี ถนนสุวินทวงศ ถนนมิตรไมตรี และถนนผดุงพันธ สวน
อาคารพาณิชยนั้น สวนใหญจะกระจุกตัวอยูบริเวณชุมชนตลาดหนองจอกและสํานักงานเขต และ
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บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับหนวยบานจัดสรรกับเขต
ตางๆในเขตชานเมืองตะวันออกพบวา เขตหนองจอกเริ่มมีหนวยบานจัดสรรใกลเคียงกับเขตมีนบุรี
และคลองสามวา แตอยางไรก็ตาม เขตมีนบุรียังเปนเขตที่มีความพรอมในดานโครงสรางพื้นฐาน
มากกวาเขตหนองจอก ดังนั้นจึงมีแนวโนมการพัฒนาที่อยูอาศัยสูงกวา ในขณะที่เขตลาดกระบังมี
หน ว ยบ า นจั ด สรรน อ ยที่ สุ ด ทั้ ง นี้ อ าจเนื่ อ งจากเขตลาดกระบั ง เป น เขตที่ มี ที่ อ ยู อ าศั ย ค อ นข า ง
หนาแนนอยูแลว ประกอบกับการเปนที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง อันเปนแหลงงาน
สําคัญ จึงมีการพัฒนาที่เนนในดานเศรษฐกิจและพาณิชยกรรมมากกวา โดยมีพื้นที่อยูอาศัยอยูใน
พื้นที่ใกลเคียงเพื่อใหสะดวกในการเดินทางมายังแหลงงาน
ตาราง 5.21 จํานวนหนวยบานจัดสรร กรุงเทพมหานคร ที่เปดขายแลวสะสมจนถึง พ.ศ. 2549
อาคาร
พาณิชย
45
26
0
189
260
1,291

เขต

บานเดี่ยว
บานแฝด
ทาวเฮาส
มีนบุรี
1,957
0
671
หนองจอก
1,223
12
1,047
ลาดกระบัง
59
0
0
คลองสามวา
1,869
463
2,407
รวม
5,108
475
4,125
กรุงเทพมหานคร
12,317
1,072
6,628
ที่มา : ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห
หมายเหตุ 1. นับเฉพาะโครงการที่มีหนวยเหลือขายตั้งแต 6 หนวยขึ้นไป
2. 1 หนวยบานจัดสรร หมายถึง 1 โครงการ

ที่ดินเปลา
จัดสรร
0
30
0
44
74
90

รวม
2,673
2,338
59
4,972
10,042
21,398

ตาราง 5.22 จํานวนหนวยบานจัดสรร กรุงเทพมหานคร ที่เปดขายใหมในชวงไตรมาศ 1 ป พ.ศ. 2549
เขต

บานเดี่ยว

บานแฝด

ทาวเฮาส

อาคาร
พาณิชย

มีนบุรี
782
0
1,979
0
หนองจอก
304
92
346
0
ลาดกระบัง
0
0
0
0
คลองสามวา
461
412
624
0
รวม
1,547
504
2,949
0
กรุงเทพมหานคร
2,372
534
3,917
819
ที่มา : ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห
หมายเหตุ 1. นับเฉพาะโครงการที่มีหนวยเหลือขายตั้งแต 6 หนวยขึ้นไป
2. 1 หนวยบานจัดสรร หมายถึง 1 โครงการ

ที่ดินเปลา
จัดสรร

รวม

0
0
0
0
0
0

2,761
742
0
1,497
5,000
7,642
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แผนภูมิ 5.12 จํานวนที่อยูอาศัยที่จดทะเบียนเพิ่ม ตั้งแต พ.ศ. 2536 – พ.ศ. 2549
บางบอน
ทุงครุ
ทวีวัฒนา
บางนา
บางแค
วัฒนา
คลองสามวา
สะพานสูง
คัน นายาว
วังทองหลาง
สายใหม
หลักสี่
หนองแขม
ตลิ่งชัน
จอมทอง
บางขุน เทียน
ลาดกระบัง
หนองจอก
มีน บุรี
ราษฎรบูรณะ
ภาษีเจริญ
บางพลัด
บางกอกน อย
บึงกุม
ลาดพราว
บางกะป
บางคอ
สาทร
ยานนาวา
จตุจักร
ดอนเมือง
บางเขน
สวนหลวง
ประเวศ
คลองเตย
พระโขนง
บางกอก
คลองสาน
ธนบุรี
สัมพัน ธวงศ
พระนคร
บางรัก
ปอมปราบฯ
ปทุมวัน
ดิน แดง
หวยขวาง
บางซื่อ
ดุสิต
ราชเทวี
พญาไท

2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549

-

2,500

5,000

7,500

10,000

12,500

17,500

20,000

22,500

25,000

27,500

30,000

32,500

35,000

37,500

40,000

42,500

45,000

47,500

50,000

52,500

55,000
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4) การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
การพั ฒ นาสาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การเป น ป จ จั ย สํา คั ญต อ การพั ฒ นาพื้ น ที่ เป น
ตัวชี้วัดถึงความเจริญของพื้นที่นั้นๆ ระบบสาธารณูปโภค ไดแก ไฟฟา ประปา โทรศัพท ซึ่งการ
ใหบริการไฟฟาและโทรศัพทคอนขางครอบคลุมทุกพื้นที่ ยกเวนการใหบริการประปายังไมทั่วถึง
เนื่องจากปจจัยดานการลงทุนที่สูง โดยการวางทอประปาจะมีการวางตามแนวถนนสายหลักและ
บริเวณที่มีชุมชนหนาแนน
การใหบริการน้ําประปาในพื้นที่ศึกษาในปจจุบัน สามารถใหบริการไดในบริเวณเลียบถนน
สายสําคัญ ไดแก ถนนสุวินทวงศ ถนนเชื่อมสัมพันธ ถนนเลียบวารี ถนนมิตรไมตรี ถนนประชา
สําราญ ถนนฉลองกรุง บางสวนของถนนผดุงพันธและถนนสังฆสันติสุข บริเวณโดยรอบชุมชน
หนองจอก บริเวณหมูบานจัดสรรบางแหง เมื่อวิเคราะหจากแผนที่การใชประโยชนที่ดิน จะสังเกต
ไดวา การกระจายตัวของพื้นที่อยูอาศัย พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม
น อ ก จ า ก จ ะ มี ก า ร
กระจายตัวตามแนวถนนแลว ยังมีความสัมพันธกับพื้นที่ใหบริการน้ําประปาอีกดวย ซึ่งบริเวณที่มี
ความพรอมเหลานี้จะมีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงเปนพื้นที่เมือง ซึ่งมีผลตอการลดลงของพื้นที่
เกษตรกรรม
ในดานการใหบริการสาธารณูปการอื่นๆในพื้นที่คอนขางครอบคลุม โดยกระจายอยูทั่วไป
ในพื้นที่ศึกษาและเปนปจจัยเสริมในการพัฒนาที่ดินประเภทตางๆ ซึ่งไดแก โรงเรียน โรงพยาบาล
สาธารณสุข สวนสาธารณะ เปนตน
5) ราคาที่ดิน
ราคาที่ดินมีความสัมพันธกับความพรอมในดานการใหบริการโครงสรางพื้นฐาน กลาวคือ
ที่ดินบริเวณที่มีความพรอมของการใหบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ รวมทั้งบริเวณที่มีถนน
ตัดผาน มีความเหมาะสมในการพัฒนา จะมีราคาที่ดินสูงกวาบริเวณอื่นๆ ซึ่งเปนแรงผลักดันให
พื้นที่เกษตรกรรมลดลง และจากขอมูลบัญชีกําหนดราคาที่ดินตามราคาประเมินที่ดินของกรมที่ดิน
ในป พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2546 เขตหนองจอกมีราคาที่ดินสูงที่สุดคือ 17,000 บาท อยูที่บริเวณจุดตัด
ของถนนสุวินทวงศ กับถนนเชื่อมสัมพันธ และถนนอยูวิทยา และราคาที่ดินต่ําสุดคือ 500 บาท
ไดแก บริเวณที่ไมมีถนนตัดผาน ความแตกตางของราคาที่ดินจะบงบอกถึงความแตกตางในดาน
ความเพียบพรอมของโครงสรางพื้นฐานตางๆ แตอยางไรก็ตาม ยังมีการลงทุนพัฒนาหมูบาน
จัดสรรในพื้นที่ที่ยังขาดแคลนการใหบริการโครงสรางพื้นฐาน เนื่องจากราคาที่ดินต่ํา ดังนั้นพื้นที่
เกษตรกรรมก็มีโอกาสลดลงอีกเชนกัน การกระจายตัวของราคาที่ดิน สามารถแบงออกเปนชวง โดย
คิดจากราคาสูงสุดไดดังนี้
(1) ชวงที่ 1 มีราคาที่ดินระหวาง 500 บาท – 3,000 บาท ไดแก บริเวณที่ไมมีถนนตัดผาน
บริเวณถนนคลองสิบ – คลองสิบสี่ ตั้งแตถนนประชาสําราญถึงคลองสิบสาม บริเวณซอยประชา
สําราญ 2 โครงการจัดสรรบานสยามภูมิ และโครงการเลคพาราไดซ
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(2) ชวงที่ 2 มีราคาที่ดินระหวาง 3,001 บาท – 6,000 บาท ไดแก บริเวณถนนประชาสําราญ
ตั้งแตถนนคลองสิบ – คลองสิบสี่ถึงสุดเขต ถนนคลองเกา ถนนคูคลองสิบ ถนนคลองสิบ – คลอง
สิ บ สี่ ตั้ ง แต แ ยกถนนคู ค ลองสิ บ ถึ ง แยกถนนประชาสํ า ราญ ถนนแสนเกษม ถนนทางหลวง
กรุงเทพมหานคร สาย 3312 ถนนอยูวิทยา ถนนรวมพัฒนา ถนนวิบูลยสาธุกิจ ซอยประชาสําราญ 1
ซอยประชาสําราญ 3 บริเวณหมูบานเพรสซิเดนท หมูบานเธียรทอง 2,3 หมูบานเมืองเอก สวน
เกษตรมณีย สวนเกษตรพรปรีชา สวนเกษตรเหมชาติ โครงการสวนชานเมือง โครงการสําเภาทอง
โครงการฉลองกรุงการเดนท
(3) ชวงที่ 3 มีราคาที่ดินระหวาง 6,001 บาท – 9,000 บาท ไดแก บริเวณถนนมิตรไมตรี ถนน
ประชาสําราญ ตั้งแตถนนมิตรไมตรีถึงแยกถนนคลองสิบ – คลองสิบสี่ ถนนผดุงพันธ ถนนสังฆ
สันติสุข ถนนประชาอุทิศ ถนนสังฆประชา ซอยพึ่งพระธรรม ซอยโรงเรียนศิริวังพิทยา ซอยวัด
ราษฎรบํารุง ซอยไมตรีจิต ซอยรมเย็น หมูบานพนาสนธิ์การเดนทโฮม หมูบานสินอนันต หมูบาน
เปรียบทอง 1,2 หมูบานคุณาลัย หมูบานสินทวี (ถนนเลียบวารี) หมูบานพิบูลยทรัพย 1 หมูบานพูล
ทรัพย หมูบานวัฒนา หมูบานคอฟฟวิลเลจ หมูบานราชาวดี หมูบานชัยพฤกษ
(4) ชวงที่ 4 มีราคาที่ดินระหวาง 9,001 บาท – 12,000 บาท ไดแก บริเวณถนนฉลองกรุง ซอย
ทั่วไป หมูบานเลิศอุบล หมูบานเหมชาติ หมูบานทรัพยไพศาล หมูบานซื่อตรง หมูบานปญญาปารค
สุวินทวงศ หมูบานฟลอราวิลลพารค ซิตี้ โครงการบึงโคล (สุวินทวงศ)
(5) ชวงที่ 5 มีราคาที่ดินระหวาง 12,001 บาท ขึ้นไป ไดแก บริเวณถนนสุวินทวงศ ถนนเชื่อม
สัมพันธ ถนนเลียบวารี บริเวณหมูบานนันทวี (ถนนเชื่อมสัมพันธ) บริเวณโครงการชัยธนาวิลลา
(สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร อางใน ถิ่น หงษทอง, 2544 : 113-115)
6) มาตรการและโครงการพัฒนาของภาครัฐ
มาตรการควบคุมของรัฐไมชัดเจน และผูประกอบการสามารถหลีกเลี่ยงได สําหรับพื้นที่
ประเภทชนบทและเกษตรกรรมที่ถูกกําหนดในพื้นที่เกือบทั้งหมดของพื้นที่ศึกษา ซึ่งมีมาตรการใน
การควบคุมการกอสรางอาคาร โรงงานอุตสาหกรรมและหองแถวที่เรียงติดกัน แตนักลงทุนก็ได
เลี่ย งกฎหมายโดยการสร า งที่ พัก อาศั ย ในลัก ษณะบ า นเดี่ย ว โดยมีร ะยะหา งระหว า งบ า นเพีย ง
เล็กนอย ซึ่งมีลักษณะคลายบานแถวหรืออาคารแถว แสดงใหเห็นถึงชองวางของกฎหมายและความ
ไมมีประสิทธิภาพของมาตรการในการควบคุมการกอสรางอาคารในพื้นที่ประเภทนี้เลย (แผนผัง
พัฒนาเขตกรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก, 2540 : 165) ซึ่งตามขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินใน
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร มีการกําหนดใหสามารถปลูกสรางที่อยูอาศัยประเภทบานเดี่ยวไดใน
พื้นที่อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม และพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม แตมาตรการควบคุม อาทิ
อัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดิน (FAR) อัตราสวนของพื้นที่วางตอพื้นที่อาคารรวม (OSR)
กลับไมมีผลบังคับใชกับบานเดี่ยว ซึ่งที่อยูอาศัยในเขตหนองจอกสวนใหญมีลักษณะเปนบานเดี่ยว
เปนสวนมาก
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การที่พื้นที่ เกษตรกรรมลดลงไปมาก อนึ่ง เป นปจจัยเนื่องจากนโยบายการพัฒนาของ
ภาครัฐซึ่งมอบความเจริญมาสูพื้นที่ชานเมือง โดยโครงการพัฒนาตางๆของภาครัฐที่คาดวาจะสงผล
กระทบตอการลดลงของพื้นที่เกษตรกรรม ไดแก
1) โครงการทาอากาศยานสุวรรณภูมิ สนามบินสุวรรณภูมิ เปนสนามบินนานาชาติที่มีพื้นที่
ขนาดใหญ แ ละมี ขี ด ความสามารถสู ง เป น ป จ จั ย กระตุ น ความเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ
อุตสาหกรรม ที่อยูอาศัย และการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรอยางรวดเร็ว ซึ่งเปนการสงเสริมให
เกิด การพั ฒนาพื้ น ที่ สนามบิน สุ ว รรณภูมิ มี ความสําคั ญและมีผ ลตอ การเปลี่ ย นแปลงของเมือ ง
โดยเฉพาะการใชประโยชนที่ดินและสภาพแวดลอมของพื้นที่โดยรอบ เปนแหลงการจางงานขนาด
ใหญและมีแนวโนมที่แรงงานจะยายเขาอยูอาศัยใกลพื้นที่เพื่อความสะดวกและประหยัดในการ
เดินทาง เขตหนองจอกนาจะไดรับผลกระทบในอนาคตขางหนา แตเนื่องจากพื้นที่ยังอยูหางไกล
จากสนามบินสุวรณภูมิมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ เขตลาดกระบัง เขตประเวศ เขตมีนบุรี และจังหวัด
สมุทรปราการ ดังนั้นผลกระทบจึงไมมากขนาดสงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรมอยาง
รุนแรง
2) โครงการทางดวน ในเขตหนองจอกและพื้นที่ชานเมืองตะวันออกของกรุงเทพมหานคร มี
โครงการทางพิเศษ คือ ทางดวนสายรามอินทรา – อาจณรงค และสวนตอขยายรามอินทรา – วงแห
วนรอบนอก และการสรางถนนเอกมัย – รามอินทรา ซึ่งเปนถนนคูขนานทางดวนสายรามอินทรา –
อาจณรงค บริเวณนี้ถือเปนประตูสาํ คัญในการเดินทางเขาออกกรุงเทพมหานคร เชื่อมพื้นที่ศึกษากับ
เมืองชั้นในได โดยใชเสนทางวงแหวนรอบนอกเชื่อมโยงกับทางดวนสายรามอินทรา – อาจณรงค
เพื่อเขาสูพื้นที่ชั้นใน ดังนั้นจึงเกิดการพัฒนาที่อยูอาศัยบริเวณชานเมืองมากขึ้น เพราะการเดิน
ทางเขาไปทํางานในเมืองสะดวก แตสงผลใหมีการพัฒนาที่ดินประเภทที่อยูอาศัยเขาทดแทนพื้นที่
เกษตรกรรมเดิม
3) โครงการพัฒนาภายในพื้นที่ศึกษา จากแผนพัฒนา 4 ป (พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2551) ของ
สํานักงานเขตหนองจอก มีวัตถุประสงคการพัฒนาอยางหนึ่งคือ เพื่อใหมีการเดินทางที่สะดวก
รวดเร็ว ประหยัดและปลอดภัย เนื่องจากสภาพถนนสายหลัก สายรอง ยังไมพัฒนาและปรับปรุง
เทาที่ควร และระบบขนสงมวลชนในพื้นที่ยังยังมีนอย ไมเพียงพอตอความตองการของประชาชน
ทางสํานักงานเขตจึงจัดใหมีโครงการ ซอมแซมถนน ตรอก ซอย และสรางทางเชื่อม ตรอก ซอย
ตางๆ รวมทั้งการปรับปรุงเสนทางลัด เพื่อลดความแออัด โดยทั้งหมดเพื่อความสะดวกสบายแก
ประชาชนในพื้นที่ แตก็จะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน โดยเฉพาะรอบๆบริเวณถนน
ตรอกและซอยที่ไดรับการพัฒนา
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7) ปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในเขตหนองจอก
(1) การเปนหนี้สินของเกษตรกร
ในอดีตเกษตรกรมีพื้นที่เกษตรกรรมเปนของตนเอง แตทวา ปจจุบันพื้นที่เกษตรกรรมได
กลับกลายเปนที่เชาเกือบทั้งหมด ซึ่งมีความไมแนนอนวาจะถูกยกเลิกการใหเชาที่ดินเมื่อใด โดย
สาเหตุสําคัญที่ทําใหเกษตรกรสูญเสียที่ดินของตนเองนั้นเนื่องจากการเปนหนี้สินของเกษตรกร ซึ่ง
การทํานาในอดีตยังไมมีการจัดการน้ําหรือระบบชลประทานที่เพียงพอ เกษตรกรทําไดเพียงแตนาป
ประกอบกับราคาปจจัยการผลิตมีราคาที่สูง ทั้งคาปุย คายา คาน้ํามัน เกษตรกรมีรายไดไมเพียง
พอที่จะหาซื้อ จึงตองกูหนี้ยืมสินเพื่อหาทุนมาซื้อปจจัยการผลิตสําหรับการทํานา และเมื่อทํานา
เสร็จแลว รายไดที่ไดรับก็ไมเพียงพอที่จะลงทุนในครั้งตอไป จึงกูเงินเพิ่มอีก เปนหนี้ที่มีลักษณะ
เปนดินพอกหางหมู เมื่อไมสามารถใชหนี้ได เกษตรกรจึงจําตองโอนที่ดินที่เคยจํานองไว หรือไมก็
ขายที่ดินของตนเพื่อใชหนี้สินที่มีอยู แตเกษตรกรยังมีความตองการทํานาตอจึงทําการเชาที่นาเพื่อ
ประกอบอาชีพตอไป ซึ่งขอตกลงในการเชาที่กับเจาของที่ดินนั้นจะเปนแบบปากเปลาและสัญญา
แบบปตอป คาเชาจะมีทั้งการชําระเปนเงินสดและการชําระดวยขาวเปลือกที่ผลิตได โดยสวนใหญ
แลวเกษตรกรจะเปนหนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ (ธกส.) กันมาก สวนเจาของที่ดินที่
ครอบครองที่ดินในฐานะผูใหเชามากที่สุด ไดแก กลุมชาวบานดวยกันเอง คนนอกพื้นที่ บริษัท
กระทิงแดง บริษัทเต็กเฮ็งหยู บริษัททีซีมายซิน และนายทุนจากในเมือง
(2) ความตองการขายที่ดินของเจาของที่ดินและเกษตรกรผูเปนเจาของที่ดิน
นอกจากการขายที่ดินเพื่อใชหนี้สินที่มีอยูของเกษตรกรแลว ทั้งเกษตรกรที่มีที่ดินเปนของ
ตนเองและเจาของที่ดินเดิมที่ใหเชานั้น มีความตองการขายที่ดินเองโดยเฉพาะในชวงที่ราคาที่ดินสูง
ในสมัยรัฐบาลนายกชาติชาย ซึ่งตอนนั้น ที่ดินมีราคาดีมากผูคนจึงเรงซื้อขายที่ดิน แตหลังจาก
เศรษฐกิจซบเซา การพัฒนาที่ดินตางๆหยุดชะงักลง พื้นที่เกษตรกรรมที่ถูกขายไปจึงถูกปลอยทิ้งราง
วางเปลาเพื่อรอขายตอไป และอีกปญหาหนึ่งคือ ปจจุบันเริ่มมีการขยายตัวของเมือง มีการพัฒนา
สาธารณูปโภค และการพัฒนาที่อยูอาศัยโดยเฉพาะบานจัดสรร เจาของที่ดินมีโอกาสขอยกเลิกการ
เชาเพื่อขายที่ดินกับนายทุนมากขึ้น ซึ่งขึ้นอยูกับเวลา และในการยกเลิกสัญญาเชาในระหวางที่อยูใน
ระยะการเชานั้น เจาของที่ดินตองแจงใหเกษตรกรทราบลวงหนาและชี้แจงเหตุผลของการยกเลิก
สัญญาและมีการเจรจากัน เชน เจาของที่ดินบอกวาจะขายที่ดินใหนายทุนดวยราคาเทานี้ ผูเชาจะซื้อ
ที่ดินในราคานี้หรือไม ถาไมก็จําเปนตองขอใหเลิกสัญญา โดยจะมีคาบอกเลิก ซึ่งเจาของที่ดินสวน
ใหญมักไมตองการมีปญหาในสวนนี้ ดังนั้นเมื่อหมดระยะเวลาการเชา จึงไมทําสัญญาตอ เกษตรกร
จึงขาดแคลนที่ดินในการทําเกษตรกรรม และปญหานี้จะเกิดมากขึ้นในบริเวณที่มีความเจริญเขา
มาถึง จากการสํารวจกิจกรรมทางการเกษตรและการใชประโยชนที่ดินดานการเกษตร ของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งทําการเก็บขอมูลใน
รอบป 2548 ถึงเดือน มกราคม 2549 ถึงสาเหตุของการสูญเสียที่ดนิ พบวา สาเหตุสําคัญมาจากการ
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เปนหนี้สิน ตองขายที่ดินเพื่อชําระหนี้ รองลงมาเปนความตองการเงิน และการเพิ่มขึ้นของราคา
ที่ดิน ดังตาราง 5.23
ตาราง 5.23 สาเหตุของการสูญเสียที่ดินทําการเกษตรกรรมของเกษตรกร
สาเหตุ
จํานวน (ราย) รอยละ
นานมาแลว
1
1.4
ตองการเงิน
11
15.1
ไมตอบ ไมทราบ
16
21.9
ไมไดขาย
1
1.4
ไมไดใชประโยชน
1
1.4
ไมเปลี่ยนแปลง
1
1.4
เชามาแตเดิม
1
1.4
ราคา
9
12.3
เปนหนี้สิน
30
41.1
หมูบานรุกเขามา
1
1.4
ที่ดินไมมีทางออกถนน 1
1.4
รวม
73
100
ที่มา : โครงการวางผังพัฒนาเมืองใหมหนองจอก สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร

(3) คนรุนหลังไมสนใจสืบทอดการทําเกษตรกรรม
นอกจากนี้ การลดลงของพื้นที่เกษตรกรรม มีสาเหตุเกิดจากปญหาและความตองการของ
เกษตรกรเอง ทั้งในเรื่องอายุของเกษตรกร จาการสัมภาษณทําใหทราบวา เกษตรกรที่ประกอบ
อาชี พเกษตรกรรมนั้น มีอายุ พอสมควรแลว คาดวาอาจเปนรุน สุด ทายที่ทํ าเกษตรกรรม และมี
แรงงานภาคเกษตรกรรมในแตละครัวเรือนนอย สวนใหญในรุนลูกหลานไมสนใจสืบทอดการทํา
เกษตรกรรมตอจากรุนพอแม มีการเปลี่ยนไปทําอาชีพอื่น เชน เปนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ยาย
เขาไปทํางานในเมือง สวนเกษตรกรบางรายก็ไมตองการใหลูกหลานของตนเองสืบทอดการทํา
เกษตรเชนกัน เพราะคิดวา การทําเกษตรกรรม มีรายไดไมแนนอน การทํางานมีเงินเดือนที่มั่นคง
กวาการทํานา ซึ่งรายไดขึ้นอยูกับราคาขาว และเมื่อใดที่ชาวนาทํานาแลวเกิดขาดทุน เมื่อนั้นจะเลิก
ทํานา บางรายตองการใหมีโรงงานเพิ่มขึ้น เพราะจะไดมีแหลงงานที่เปนทางเลือกอื่น
การลดลงของพื้นที่เกษตรกรรมของเกษตรกรมีสาเหตุอีกปจจัยหนึ่งคือ การตกทอดมรดก
สืบเนื่องจาก บรรพบุรุษของเกษตรกรเอง แตเดิมมีพื้นที่เกษตรกรรมเปนที่ดินแปลงขนาดใหญ และ
สมัยกอนนิยมมีลูกหลายคน ดังนั้นเมื่อมีการแบงมรดก จึงมีการแบงที่ดินยอยออกมาใหลูกหลาน
เอาไวทํากิน แตเมื่อมีการขยายครอบครัวอีก ก็มีการแบงยอยที่ดินอีกจนเหลือพื้นที่ทําเกษตรกรรม
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น อ ยลงเรื่ อ ยๆ บางรายเหลื อ แค พื้ น ที่ เ อาไว ส ร า งบ า น บางรายก็ ข ายที่ ดิ น ต อ ให น ายทุ น พื้ น ที่
เกษตรกรรมจึงลดนอยลงไป
5.5.2 ปจจัยที่มีผลตอการคงอยูของพื้นที่เกษตรกรรม
จากการศึกษาแนวคิดเรื่องปจจัยที่เปนแรงตานทานการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรมและ
ปจจัยที่มีผลตอการใชที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม สามารถสรุปปจจัยที่มีผลตอการคงอยูของพื้นที่
เกษตรกรรมในเขตหนองจอกไดดังนี้
1) ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่
ในพื้นที่ศึกษามีสภาพทางธรรมชาติเปนที่ลุมต่ํา แองกะทะ มีสมรรถนะของดินเหมาะสม
สําหรับการทําเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทํานาขาว นอกจากนี้ในพื้นที่ยังมีแหลงน้ําอุดมสมบูรณ
ทั้ ง จากแหล ง น้ํ า ธรรมชาติ และแหล ง น้ํ า จากชลประทาน เกษตรกรได รั บ น้ํ า สํ า หรั บ การทํ า
เกษตรกรรมอยางพอเพียง และเนื่องจากขอจํากัดของพื้นที่ที่มีสภาพเปนที่ลุมต่ําจึงเกิดปญหาน้ําทวม
ขังและการระบายน้ํา การประสบกับปญหาการทรุดตัวของดิน โดยเฉพาะบริเวณตอนกลางและดาน
ตะวันตกของพื้นที่ทั้งหมด ไมเหมาะสมตอการพัฒนาการใชที่ดินประเภทอื่น นอกจากทําเปนแหลง
เก็บน้ําและพื้นที่เกษตรกรรม แตก็ขัดแยงกับสภาพการพัฒนาที่อยูอาศัยซึ่งมีการกระจายตัวเปน
จํานวนมากในบริเวณดังกลาวในปจจุบัน
2) ตลาดและราคาสินคา
ในดานเศรษฐกิจ เกษตรกรทําการเกษตรกรรมแลวยังไดกําไร และไดผลตอบแทนพอที่จะ
เลี้ยงตนเองได ขาวพันธุใหมใหผลผลิตดี โดยเฉพาะพันธุซีดีโอ (ขาว 75 วัน) ในปจจุบัน ดวย
วิวัฒนาการและการพัฒนาเทคโนโลยีทางดานการเกษตรมากขึ้น เกษตรกรสามารถทํานาตอปได
มากขึ้น ไดโดยเฉลี่ยแลว 5 ครั้ง ตอ 2 ป สามารถทํานาไดมากสุด 4 ครั้งตอป หากใชขาวพันธุใหม
และการทํานาอยางเขมขน คือ การทํานาตลอดเวลา ไมพักแปลงไวหลังเก็บเกี่ยวขาว และดว ย
เทคนิคในการดูแลในระหวางการเพาะปลูก อาทิ การจัดสรรน้ํา การใหปุย การปองกันและกําจัด
โรคและแมลง สงผลใหผลผลิตดี ขาวมีคุณภาพ ซึ่งในชวงนี้ เกษตรกรสามารถผลิตขาวไดโดยเฉลี่ย
ประมาณ 100 ถังตอไร และจากการสัมภาษณทราบวา ราคาขาวขณะนี้ราคาเกวียนละ 6,500 บาท
หรือนอยที่สุดก็ไมนอยกวา 6,000 บาทตอไร ขึ้นอยูกับความชื้นและราคาประกันขาว (7,100 บาท)
ในขณะที่มีตนทุนการผลิตโดยเฉลี่ย 2,800 บาทตอไร เกษตรกรจึงไดกําไรจากการขายขาว และ
สามารถทําการเกษตรตอไดอยางสบาย นอกจากนี้ การทําการเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทํานา ไม
จําเปนตองใชแรงงานอยางหนักเชนอดีตที่ผานมา เนื่องจากมีเครื่องทุนแรง คือ รถเกี่ยวขาว ซึ่ง
ประหยัดคาแรงมากกวาการจางแรงงานคนเกี่ยวขาวอีกดวย คือ คาจางรถเกี่ยวขาว 350 บาทตอไร
แตแรงงานคนจะจางคนละ 600 บาทตอไร และรถเกี่ยวขาวจะนําขาวที่เกี่ยวไดไปยังโรงสีไดเลย ไม
ตองเสียเวลามัดและบรรจุขาวกอนจะนําเขาโรงสี อีกทั้งการทํานา เปนประเภทนาหวานน้ําตม
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เกษตรกรไมตองเหน็ดเหนื่อยแบบการปกดํา และใสปุยแค 2 ครั้งเทานั้น ที่เหลือจะเปนการดูแล
รั ก ษาต น ข า วให เ จริ ญ เติ บ โตจนถึ ง ระยะเก็ บ เกี่ ย ว ส ว นในด า นตลาดและแหล ง รั บ ซื้ อ ผลผลิ ต
เกษตรกรไมกังวลกับเรื่องนี้เพราะ มีแหลงรับซื้อผลผลิตตลอดเวลา ที่หนองจอกมีทั้งโรงสีและลาน
ตากขาว ในพื้นที่ขางเคียงก็มีแหลงรับซื้ออยูที่อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา และที่อําเภอ
ลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
3) ประชากรและเกษตรกรในพื้นที่
(1) ทัศนคติและความตองการรักษาพื้นที่เกษตรกรรมของเกษตรกรในพื้นที่ศึกษา
การที่พื้นที่เกษตรกรรมในเขตหนองจอกจะยังคงอยูไดนั้น นอกจากลักษณะทางกายภาพ
ของพื้นที่ที่เอื้ออํานวยตอการทําเกษตรกรรมแลว สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และความตองการทํา
การเกษตรกรรมของเกษตรกรในพื้นที่ก็เปนปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่ง ที่จะสามารถรักษาพื้นที่
เกษตรกรรมเอาไว จากการสัมภาษณเกษตรกร และเจาหนาที่ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรใน
เขตหนองจอก สามารถวิเคราะหไดดังนี้
การที่เกษตรกรยังคงมีการทําเกษตรกรรมกันอยู เนื่องจากพื้นที่สวนใหญยังคงเปนพื้นที่
เกษตรกรรม คงกลิ่นไอของความเปนชนบท ชาวบานดํารงวิถีชีวิตแบบเรียบงาย และมีอาชีพหลัก
คือการทํานา สภาพแหลงน้ําดี สามารถทํานาไดตลอดป เนื่องจากมีน้ําจากระบบชลประทาน ดินดี
ไมมีปญหา สามารถทํานาตอไปได โรงงานภายในพื้นที่มีไมมากนัก ซึ่งสวนใหญตั้งอยูริมถนน
สวนพื้นที่ที่ลึกเขาไปจากถนนยังมีการทํานากันอยูมาก พื้นที่ยังหางไกลความเจริญ ยังไมมีการ
พัฒนามากระทบใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในพื้นที่มากนัก และการใหบริการสาธารณูปโภคยังไม
เหมาะสมตอการพัฒนาหมูบานจัดสรร ถึงแมวาที่ดินที่ทําการเกษตรกรรมสวนใหญจะเปนที่เชา แต
เจาของที่ดินยังคงใหเชาที่ดินทําการเกษตรตอไป เจาของที่ดินบางรายเพียงซื้อที่ดินเก็บไวเทานั้น
ในชวงที่เกษตรกรประสบภาวะหนี้สิน และมีความประสงคใหเกษตรกรทําการเชาที่ดินเพื่อจะได
สามารถทํานาตอไปได
(2) เกษตรกรรูจักปรับเปลี่ยนวิถีการทําเกษตรกรรม
การที่เกษตรกรยังคงทําการเกษตรกรรมอยูไดนั้น เพราะเกษตรกรมีการปรับตัวใหเขากับ
สภาพการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน และรูจักปรับเปลี่ยนวิธีการทําเกษตรกรรม คือ นอกจากการทํานา
แลว การทําการเกษตรกรรมประเภทอื่นๆ ที่เนนการผลิตที่เพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ เชน การขายพันธุ
ตนไม เกษตรกรไมเพียงแตขายตนไมเทานั้น ยังมีการเพาะเพื่อขายทอนพันธุ อาทิ การขายทอนพันธุ
หญาอะลาฟน การขายทอนพันธุมะพราวน้ําหอมข หรือการขายตนไมชนิดเดียวกันแตเนนขายสาย
พันธุที่มีราคาแพงกวา อาทิ กลวยไม ซึ่งเปนพันธุที่มีราคาแพงกวากลวยไมที่กําขายไหวพระ หรือ
การขายหงส เปดสวยงาม แทนที่จะเปดเลี้ยง หรือไกทั่วไป ตน
นอกจากนี้ในดานสังคมและวัฒนธรรม เกษตรกรมีการปรับตัวและดําเนินชีวิตภายใตความ
พอเพียง และวิถีชีวิตของชาวมุสลิมไมนิยมขายที่นาของตนเอง ชุมชนเกษตรกรรมมีใจรักการทํา
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เกษตรกรรม และมีการเรียนรูดวยตนเอง มีการรวมกลุมกันพัฒนากิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเกษตร
เพื่อเพิ่มรายไดใหกับเกษตรกร และเปนการสรางแรงจูงใจใหเกษตรกรมีความรัก และหวงแหน
พื้นที่เกษตรกรรม ทั้งที่เปนของตนเองและที่เชา และมีความตองการทําการเกษตรตอไป เชน การ
พัฒนาการทองเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งริเริ่มบุกเบิกที่แขวงโคกแฝดในขณะนี้
(3) การเกษตรกรรมเปนอาชีพที่ทํากันมาแตดั้งเดิม
ปจจัยอีกดานหนึ่ง ซึ่งเปนสาเหตุที่เกษตรกรประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ ทําการเกษตร
สืบเนื่องมาจากบรรพบุรุษ รวมทั้งการมีความรูและประสบการณแตการทําการเกษตรเทานั้น จึงไม
สามารถเปลี่ยนเปนอาชีพอื่นได ตัวอยาง เกษตรกรที่ยายเขามาตั้งถิ่นฐานเพื่อทําเกษตรกรรมที่หนอง
จอก ซึ่งถิ่นฐานเดิมก็มีการทํานา แตเมื่อไดรับความกดดันจากการพัฒนาเมือง ไมสามารถทํานาใน
ที่ดินเดิมไดอีก ก็เกรงวาลูกหลานจะไมมีที่ดินทํานา รวมทั้งตนเองก็ยังตองการทํานาตอ จึงไดเขามา
ซื้อและเชาที่ดินในเขตหนองจอก ซึ่งยังมีพื้นที่เกษตรกรรมอีกมาก เกษตรกรบางราย หลังจากขาย
ที่ดินเพื่อใชหนี้สิน หรือขายใหกับนายทุนในชวงที่ราคาที่ดินสูงแลว ลองไปประกอบอาชีพอื่นแต
ไมสําเร็จ และไมรูจะทําอะไร จึงยอนกลับมาทําการเกษตรที่ตนเองมีประสบการณมากที่สุด
จากรายงานผลการสํารวจผูนําชุมชน เรื่องการใชประโยชนที่ดินดานเกษตรกรรม ของ
โครงการวางผั งพั ฒ นาเมือ งใหมห นองจอก สํ านัก ผั ง เมือง กรุงเทพมหานคร ในระหว า งเดื อน
มกราคม 2549 ถึงเหตุผลที่สมควรรักษาพื้นที่ทําการเกษตรของผูนําชุมชน โดยสวนใหญมีความเห็น
วา เปนอาชีพดั้งเดิมที่ทํากันมาตั้งแตบรรพบุรุษ จึงอยากเก็บรักษาพื้นที่เอาไวใหลูกหลาน มีความ
ตองการรักษาพื้นที่สีเขียว ความเปนธรรมชาติและวิถีชีวิต การทําการเกษตรยังยึดเปนอาชีพได
(ตาราง 5.24)
ตาราง 5.24 เหตุผลที่สมควรรักษาพื้นทีก่ ารเกษตร
เหตุผล
จํานวน (ราย)
กําหนดใหอยูเปนสัดสวนและใชที่ดินใหถูกประเภท 2
ธรรมชาติ อาชีพ และวิถีชีวิต
7
ผลตอบแทนดี ยึดเปนอาชีพไดและมีงานทํา
5
พื้นที่วางเปลา ไมไดใชประโยชน
1
พื้นที่เหมาะสม
5
มรดกและที่ดินเหลือนอย
3
อาชีพดั้งเดิม
27
แจกพื้นที่ใหคนในหมูบาน
1
ไมตอบ
1
ไมรูจะไปทําอะไร
2
รวม
57
ที่มา : โครงการวางผังพัฒนาเมืองใหมหนองจอก สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร

รอยละ
3.5
12.3
8.8
1.8
8.8
5.3
47.4
1.8
1.8
3.5
100
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4) กฎหมาย นโยบาย และมาตรการจากภาครัฐ
(1) ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
มีการประกาศใชบังคับในกรุงเทพมหานครครั้งแรกในป พ.ศ. 2535 โดยออกเปน
กฎกระทรวงฉบับที่ 116 และไดมีการปรับปรุงตามกฎหมายพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
โดยกําหนดใหมีการปรับปรุงทุก 5 ป และประกาศบังคับใช ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ฉบับ
ปรับปรุงครั้งที่ 1) เปนกฎกระทรวงฉบับที่ 414 พ.ศ. 2542 และไดมีการขยายเวลาการบังคับใช
ออกมาอีก 2 ป จนถึงการประกาศบังคับใชผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 ในปจจุบัน โดย
ไดรับความเห็นชอบและลงนามโดยคณะรัฐมนตรี (โครงการวางผังพัฒนาเมืองใหมหนองจอก
สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2549 : 3-43)
ผั ง เมื อ งรวมกรุ ง เทพมหานคร นับ เป น การกํา หนดกรอบนโยบายชี้นํ า การพั ฒ นาพื้น ที่
กรุงเทพมหานคร โดยมีนโยบายสําคัญคือ การกระจายความเจริญออกจากศูนยกลางเมืองเดิมของ
กรุงเทพมหานครออกไปสูพื้นที่ชานเมืองที่ยังมีที่วางรองรับการพัฒนาไดอีก โดยเฉพาะพื้นที่ชาน
เมืองฝงตะวันออก ที่มีความใกลชิดกับพื้นที่ตั้งสนามบินสุวรณภูมิ ดังนั้นผังเมืองเมืองรวมกรุงเทพ
หานครฉบับปจจุบัน จึงไดกําหนดใหมีการสงเสริมการกระจายของกิจกรรมสูยานศูนยชุมชนชาน
เมื อ งที่ สํ า คั ญ คื อ ศู น ย ชุ ม ชนสะพานใหม (เขตบางเขน) ศู น ย ชุ ม ชนมี น บุ รี ศู น ย ชุ ม ชนใหม
ลาดกระบัง ศูนยชุมชนหนองจอก และศูนยชุมชนบางนา – ศรีนครินทร (เขตบางนา เขตประเวศ)
โดยในพื้นที่ยานชุมชนชานเมืองเหลานี้ ผังเมืองรวมฯ ไดกําหนดใหเปนพื้นที่พาณิชยกรรม (สีแดง)
และที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง (สีสม) เพื่อเปดโอกาสใหมีการพัฒนาการใชที่ดินในบริเวณ
เหลานี้ไดมากกวาพื้นที่ขางเคียง ซึ่งกําหนดเปนพื้นที่อยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง)
ผังเมืองรวมฯ ไดกําหนดใหมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นไดในพื้นที่ที่ไมมีปญหาเรื่องสภาพของ
พื้นที่ โดยกําหนดใหมีการสรางสมดุลของแหลงงาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และที่อยูอาศัย
ลดการเดินทางระหวางที่อยูอาศัยกับแหลงงาน โดยการปรับปรุงขอกําหนดผังเมืองรวมฯ สงเสริม
ให มี การสร างอาคารสํ านั ก งาน อาคารพาณิชย โรงงานอุ ตสาหกรรมขนาดยอมที่ไ มก อ ให เ กิ ด
มลภาวะ ที่อยูอาศัยแบบหนาแนนปานกลาง สถานที่ราชการ สถาบันการศึกษา สถานพยาบาล
สวนสาธารณะและสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานตางๆ ใหมีการพัฒนาครบสมบูรณอยูในพื้นที่ที่
สงเสริมใหเปนยานชุมชน เปนการพัฒนาแบบชุมชนเมืองกะทัดรัด (Compact community) และไม
สงเสริมการกระจายการใชที่ดินที่เกาะไปตามถนนอยางไรการควบคุม นอกจากนี้ยังกําหนดให
สามารถใชประโยชนที่ดินเพิ่มขึ้นในพื้นที่บริเวณที่มีโครงขายคมนาคมขนสง เพื่อลดการเดินทาง
ดวยรถยนตสวนตัว ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งของปญหาการจราจรติดขัด และเพื่อสรางคุณภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชนในเมือง และเนื่องจากพื้นที่ชานเมืองฝงตะวันออกมีปญหาสภาพทางธรรมชาติของ
พื้นที่ที่เปนที่ลุมต่ํา ประสบน้ําทวมขัง รวมทั้งปญหาเรื่องสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในพื้นที่
ชานเมือง ผังเมืองรวมฯจึงกําหนดนโยบายที่จะจํากัดการพัฒนาในพื้นที่บางบริเวณไวกอน และ
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กําหนดใหพื้นที่ชานเมืองฝงตะวันออกซึ่งประกอบดวย เขตลาดกระบัง เขตมีนบุรี เขตคลองสามวา
และเขตหนองจอก เปนการใชที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม และประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม เนื่องจากเปนพื้นที่ลุม เหมาะสมตอการเพาะปลูก และจะชวยบรรเทาปญหาน้ําทวมซึ่ง
สรางความเสียหายใหกับกรุงเทพมหานครไดอีกทางหนึ่ง
ผังเมืองรวมฯ พ.ศ. 2549 ไดมีขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินเพิ่มขึ้นจากผังเมืองรวมฉบับ
ปรับปรุงครั้งที่ 1 ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 414 (พ.ศ. 2542) ในบริเวณดังตอไปนี้ บริเวณศูนยชุมชน
หนองจอก จากเดิมเปนผังสีเหลืองเปลี่ยนเปนสีสม เพื่อพัฒนาเปนศูนยชุมชนชานเมืองตามนโยบาย
เมืองหลายศูนยกลาง บริเวณตลาดหนองจอก จากเดิมเปนผังสีนํ้าตาลเปลี่ยนเปนสีแดง เพื่อพัฒนา
เป น ศู น ย ชุ ม ชนใหม ช านเมื อ งตามนโยบายเมื อ งหลายศู น ย ก ลางและบริ เ วณเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมบึงโคล จากเดิมเปนผังสีเขียวเขมเปลี่ยนเปนสีมวง เพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่จะยาย
ออกจากเขตเมืองชั้นใน ตามนโยบายการจัดระบบอุตสาหกรรมที่ไมมีมลพิษ การเปลี่ยนแปลงผัง
กําหนดการใชประโยชนที่ดินไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรมมากนัก เนื่องจากการ
ขยายพื้นที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง (สีสม) ยังอยูในบริเวณพื้นที่อยูอาศัยหนาแนนนอยเดิม (สี
เหลือง) (โครงการบูรณาการแผนผังพัฒนาเขตเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ กลุมสุวินทวงศ สํานักผังเมือง
กรุงเทพมหานคร, 2548 : 3-12) ดังนั้นการพัฒนาจึงยังอยูในกรอบขอกําหนดตามผังเมืองรวม แต
เปนสัญญาณบอกวา เมืองเริ่มมีการขยายตัวและหนาแนนมากขึ้น ซึ่งผังเมืองรวมฯ ฉบับถัดไป
อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขอกําหนดการใชที่ดิน โดยการขยายพื้นที่อยูอาศัยหนาแนนนอยและ
หนาแนนปานกลางออกมายังพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียวเขม) มากขึ้น รวมทั้งอาจมีการ
กําหนดพื้นที่อยูอาศัยหนาแนนมาก (สีน้ําตาล) เพิ่มจากพื้นที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง (สีสม)
บริเวณรอบตลาดหนองจอก แตบริเวณพื้นที่อุตสาหกรรม (สีมวง) ที่เพิ่มขึ้นในผังเมืองรวม พ.ศ.
2549 อาจมีผลตอการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินประเภทเกษตรกรรมโดยรอบ เนื่องจากการพัฒนา
พื้นที่ซึ่งเปนกิจกรรมตอเนื่องโดยรอบบริเวณนี้ เชน การพัฒนารานคา รานอาหาร ตลาดนัด แตจาก
การสํารวจ ยังไมมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมอะไรเลย สรุป ผังเมืองรวมฯ พ.ศ. 2549 ยังคงมีการ
กําหนดพื้นที่อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม และพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมในบริเวณเดิม ซึ่ง
แสดงวาภายในพื้นที่เขตหนองจอก ยังคงสภาพความเปนชนบทและเกษตรกรรมไวได แมวาจะมี
จํานวนประชากรและพื้นที่อยูอาศัยเพิ่มขึ้น แตมิไดมีการพัฒนาที่สงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลง
พื้นที่เกษตรกรรมมากนัก (แผนที่ 5.16)
(2) ขอบัญญัตกิ รุงเทพมหานครเรื่องการสงวนพื้นที่รับน้ําหรือชะลอน้ํา
ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง “กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการ
ใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภทในทองที่เขตมีนบุรี แขวงคลองสิบ แขวงคูฝงเหนือ เขตหนอง
จอก และแขวงคลองสามประเวศ แขวงลํ า ปลาทิ ว แขวงลาดกระบั ง เขตลาดกระบั ง
กรุงเทพมหานคร” ฉบับ พ.ศ. 2525 และฉบับเพิ่มเติม พ.ศ. 2544
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ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ การหามกอสรางอาคารทุกประเภท
ยกเวน อาคารหรือสถานที่ทําการของทางราชการ อาคารที่อยูอาศัยประเภทบานเดี่ยว ยุงขาว ถนน
เขื่อน สะพาน อุโมงคทางหรือทอระบายน้ํา และอื่นๆ ฯลฯ ทําใหเปนขอจํากัดการพัฒนาพื้นที่
สําหรับโครงการบางชนิดหรือบางประเภท การพัฒนาพื้นที่ในบริเวณนี้ จําเปนตองคํานึงถึงเรื่อง
การระบายน้ํ า และการหาพื้ น ที่ แ ก มลิ ง ทดแทนพื้ น ที่ ที่ ไ ด รั บ การพั ฒ นาการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น
ประเภทอื่น
(3) ประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่องเขตปลอดภัยการบินรอบสนามบิน
ประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่อง “การกําหนดบริเวณใกลเคียงสนามบินสุวรรณภูมิ ใน
ทองที่เขตมีนบุรี เขตหนองจอก เขตบึงกุม เขตลาดกระบัง เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร และอําเภอ
บางพลี อําเภอเมืองสมุทรปราการ อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ เปนเขตปลอดภัยในการ
เดินอากาศ พ.ศ. 2535” ประกาศฯ ฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ การประกาศกําหนดเขตปลอดภัยในการ
เดิ น อากาศ ซึ่ ง ครอบคลุ ม พื้ น ที่ โ ดยรอบสนามบิ น สุ ว รรณภู มิ และครอบคลุ ม พื้ น ที่ ข อง
กรุงเทพมหานครในเขตมีนบุรี เขตหนองจอก เขตบึงกุม เขตลาดกระบัง เขตประเวศ ซึ่งมีผลตอการ
ตัดสินใจในการอนุญาตการพัฒนาโครงการ ซึ่งตองไดรับการอนุญาตจากหนวยงานที่เกี่ยวของกับ
สนามบินดวย ดังนั้นจากประกาศฯนี้ จึงมีผลตอการตานทานการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรมใน
พื้นที่ศึกษาไดทางหนึ่ง (แผนที่ 5.17)
(4) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
มีสาระสําคัญคือ ใชควบคุมลักษณะทางกายภาพของอาคาร เพื่อเปนประโยชน
แหงความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพ
สิ่ ง แวดล อ ม การผั ง เมื อ ง สถาป ต ยกรรม และการอํ า นวยความสะดวกแก ก ารจราจร โดยรวม
กฎหมายฉบับนี้เปนเครื่องมือทางผังเมืองที่มีสวนในการควบคุมการพัฒนาในพื้นที่ชนบทและ
เกษตรกรรม (ปริญญา จิตรการนทีกิจ อางในโครงการวางผังพัฒนาเมืองใหมหนองจอก สํานักผัง
เมือง กรุงเทพมหานคร, 2549 : 3-44)
(5) กฎหมายควบคุมการจัดสรรที่ดิน
การควบคุมการจัดสรรที่ดินเปนมาตรการในการควบคุมการพัฒนาเพื่อรองรับการ
ขยายตั ว ของเมื อ ง โดยการเปลี่ ย นแปลงการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ในบริ เ วณชานเมื อ ง จากพื้ น ที่
เกษตรกรรมมาเป น พื้ น ที่ เ พื่ อ พั ก อาศั ย การพาณิ ช ยกรรม และอุ ต สาหกรรม ขนาดของพื้ น ที่ ที่
เหมาะสมตอการใชประโยชนที่ดินในแตละประเภทที่แตกตางกัน กอใหเกิดความจําเปนในการแบง
แปลงที่ดินและกระจายกรรมสิทธิ์ในที่ดินสูประชาชนเปนจํานวนมาก การควบคุมการจัดสรรที่ดิน
ซึ่ง นอกจากจะเป น การกํ า หนดวิ ธี ก ารในการจั ด สรรที่ ดิ น แล ว ยั ง เป น การวางข อ กํ า หนดที่ จ ะ
กอใหเกิดมาตรฐานในการพัฒนาทั้งที่เกี่ยวของโดยตรงกับแปลงที่ดิน เชน ขนาดและสัดสวนของ
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ที่ดิน และมีผลตอสภาพชุมชนโดยรวม ดวยเกณฑมาตรฐานทางดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ซึ่งผูจัดสรรที่ดินจะตองจัดสรางและบํารุงรักษา หรือโอนเปนสาธารณประโยชนตามแตกฎหมายจะ
กําหนด (นพนันท ตาปนานนท อางใน โครงการวางผังพัฒนาเมืองใหมหนองจอก สํานักผังเมือง
กรุงเทพมหานคร, 2549 : 3-44)
(6) กฎหมายสิ่งแวดลอม
เป นการกําหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกํา เนิด และการกําหนดเขตควบคุม
มลพิษ รวมทั้งการจัดการคุณภาพน้ํา คุณภาพอากาศ และเสียง และการจัดการสารอันตรายและกาก
ของเสี ย เปน กฎหมายที่ ครอบคลุม ประเด็น ในการควบคุม มลพิษ ทํา ใหช ว ยลดผลกระทบจาก
สิ่งแวดลอมที่เปนมลพิษ และเปนผลเสียตอการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรม (โครงการวางผังพัฒนา
เมืองใหมหนองจอก สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2549 : 3-44)
(7) นโยบายการพัฒนาในพื้นที่ศึกษา
แม ว า ทางสํ า นั ก งานเขตจะมี ก ารวางแผนพั ฒ นาต า งๆเพื่ อ อํ า นวยความสะดวกให แ ก
ประชาชนในพื้นที่ แตในแผนการพัฒนานั้นก็มีผลตอการคงไวซึ่งความเปนเอกลักษณ เกษตรกรรม
และชนบทในพื้นที่ศึกษาเชนกัน อาทิ การสงเสริมดานการปลูกจิตสํานึกในศิลปะ วัฒนธรรม และ
เอกลักษณความเปนไทยพุทธและมุสลิม การเสริมสรางปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจโดยเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขัน รวมทั้งเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนตามแนวพระราชดําริ “เศรษฐกิจ
พอเพียง” การพัฒนาการใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามผังเมือง และมีสภาพภูมิทัศนที่เปนระเบียบ
เรียบรอย สวยงาม การสรางสภาพแวดลอมที่ดี ปราศจากมลพิษ เปนตน นอกจากนี้ยังมียุทธศาสตร
การพัฒนาพื้นที่สีเขียว โดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวอยางทั่วถึงในทุกพื้นที่โดยเปลี่ยนที่วางเปลาเปน
พื้นที่สีเขียว การจัดกิจกรรมรณรงค สงเสริม ตลอดจนกําหนดมาตรการจูงใจใหประชาชนรวมเพิ่มพื้นที่สีเขียว
โดยปลูกตนไมในบานเรือน ซึ่งเปนปจจัยหนึ่งที่ชวยผลักดันใหประชาชนในพื้นที่เกิดความรัก หวง
แหน มีความตองการในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม และการอนุรักษพื้นที่สีเขียว รวมไปถึงพื้นที่
เกษตรกรรมอีกดวย
5.5.3 ความสามารถในการตานทานพื้นที่เกษตรกรรม
จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินในเขตหนองจอก พบวา พื้นที่อยูอาศัยและถนนมี
การขยายตัวมากขึ้นและสงผลใหมีการลดลงของพื้นที่เกษตรกรรมและที่วาง ในชวง พ.ศ. 2529 –
พ.ศ. 2545 และจากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรมในชวง พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2547
พบวาพื้นที่เกษตรกรรมมีขนาดเพิ่มขึ้น ซึ่งจุดเปลี่ยนที่พื้นที่เกษตรกรรมกลับมาเพิ่มขึ้นนั้น คาดวา
อยูในชวง พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2547 การที่มีพื้นที่เมือง โดยเฉพาะพื้นที่อยูอาศัยที่เพิ่มขึ้นนั้น เปนการ
เพิ่มขึ้นทดแทนพื้นที่เกษตรกรรมและที่วางเดิม โดยเฉพาะบริเวณโดยรอบถนนสายสําคัญ ไดแก
ถนนสุวินทวงศ ถนนเลียบวารี และถนนมิตรไมตรี สวนพื้นที่เกษตรกรรมที่เพิ่มขึ้นนั้น คาดวาเปน
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การเพิ่มขึ้นทดแทน ในพื้นที่วางเดิมเชนกัน และหากเมื่อใดที่พื้นที่วางไดรับการพัฒนาจนหมด คาด
วา จะเกิดการผลักกันทันทีระหวางการขยายตัวของที่อยูอาศัยและการคงอยูของพื้นที่เกษตรกรรม
ซึ่งจากการวิเคราะหปจจัยที่เปนแรงบุกและแรงตานในพื้นที่เกษตรกรรมเขตหนองจอก พบวา แรง
บุกหรือปจจัยหลักที่สําคัญที่มีผลตอการสูญเสียพื้นที่เกษตรกรรมคือ การพัฒนาถนน รองลงมาคือ
การพัฒนาที่อยูอาศัย ซึ่งการขยายตัวของเมืองโดยเฉพาะในรูปแบบของการพัฒนาที่อยูอาศัย มักมี
การขยายตัวออกในแนวราบ และเกาะกลุมการพัฒนาตามถนนสายสําคัญ เพื่อความสะดวกและ
ประหยัดคาใชจายในการเดินทาง ปจจัยทั้งสองนี้มีความสัมพันธกันอยางมาก หากไมมีการพัฒนา
ถนน การพัฒนาที่อยูอาศัยก็จะเกิดขึ้นนอย เพราะเขตหนองจอกตั้งอยูหางจากเขตเมืองชั้นในอันเปน
แหลงงาน แตแมวาการพัฒนาถนนในเขตหนองจอกมีการเปลี่ยนแปลงไมมากนัก สวนใหญเปนการ
ปรับปรุงและขยายในแนวถนนเดิม แตการขยายตัวของที่อยูอาศัยยังคงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จากการ
ขยายตัวของเมืองและพื้นที่ศึกษา และยังมีพนที่เกษตรกรรมและวางโดยรอบถนนที่รอการพัฒนา
เหลืออยูเปนบริเวณกวาง ขณะที่แรงตานทานการสูญเสียพื้นที่เกษตรกรรมกลับมีจํานวนนอยกวา
แรงบุก ซึ่งหากพื้นที่วางถูกใชจนหมด จะมีแนวโนมการสูญเสียพื้นที่เกษตรกรรมมากขึ้น ซึ่งการที่
พื้ น ที่ เ กษตรกรรมยั ง คงอยู ไ ด นั้ น มี ป จ จั ย หลั ก ที่ สํ า คั ญ คื อ รายได จ ากการทํ า เกษตรกรรมของ
เกษตรกรยังคงไดผลดี โดยเฉพาะกําไรจากการทํานาขาว และแมวา ประชาชนและเกษตรกรในเขต
หนองจอกจะมีความมุงหวังในการรักษาพื้นที่เกษตรกรรมตอไป แตเนื่องจากความไมมั่นคงของ
กรรมสิทธิ์ที่ดิน ซึ่งพื้นที่เกษตรกรรมสวนใหญประมาณรอยละ 70 เปนที่เชา จึงไมสามารถกําหนด
ไดวา เจาของที่ดินจะตัดสินใจบอกเลิกการใหเชาและขายที่ดินแกนายทุนหรือนักลงทุนเมื่อใด แต
อยางไรก็ตามพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่ศึกษามีการเปลี่ยนแปลงไมมากนัก เนื่องจากการขยายตัว
ของเมือง ในรูปของการพัฒนาที่อยูอาศัย สวนใหญยังกระจายแตโดยรอบถนน และการมีมาตรการ
โดยเฉพาะผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ที่ควบคุมการใชที่ดินประเภทเกษตรกรมในเขตหนองจอก
จึงยังมีโอกาสที่จะวางแนวทางในการอนุรักษและพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมไดบางไมมากก็นอย
5.6 สรุป
จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินของกรุงเทพมหานคร พบวา มีการขยายตัวของ
พื้นที่เมืองเพิ่มขึ้น กลาวคือ ใน พ.ศ. 2529 มีพื้นที่เมือง 347.09 ตารางกิโลเมตร เพิ่มขึ้นเปน 585.54
ตารางกิโลเมตร ใน พ.ศ. 2538 และ 698.591 ตารางกิโลเมตร ใน พ.ศ. 2545 โดยขยายตัวออกมายัง
เขตตอเมืองและเขตชานเมืองฝงตะวันออก การเปลี่ยนแปลงสวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของพื้นที่
พาณิชยกรรม พื้นที่อยูอาศัย และถนน ซึ่งมีผลตอการลดลงของพื้นที่เกษตรกรรมและที่วาง ทั้งนี้
เปนผลจากความแออัดจากภายในเมือง และมีการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินจากที่อยูอาศัยเปนพื้นที่
พาณิชยกรรมมากขึ้น (ในชวง พ.ศ. 2529 – พ.ศ. 2545 พื้นที่พาณิชยกรรมมีอัตราการเพิ่มขึ้นถึงรอย
ละ 15.23 โดยเฉพาะในเขตเมืองชั้นในซึ่งมีพื้นที่พาณิชยกรรมรอยละ 42.56 ในขณะที่พื้นที่อยูอาศัย
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มีพื้นที่เพียงรอยละ 23.35 เทานั้น) สงผลใหเกิดการขยายตัวของพื้นที่พักอาศัยและประชากรออกมา
ยังพื้นที่รอบนอกมากขึ้น และทดแทนพื้นที่เกษตรกรรมเดิม โดยปจจัยที่มีผลตอการสูญเสียพื้นที่
เกษตรกรรมมากที่สุดคือ การคมนาคม และปจจัยรองคือ การพัฒนาที่อยูอาศัย
อย า งไรก็ ต าม พื้ น ที่ เ กษตรกรรมในเขตหนองจอกยั ง คงมี ก ารเปลี่ย นแปลงไม ม ากนั ก
เนื่องจากสภาพพื้นที่สวนใหญยังคงเปนพื้นที่เกษตรกรรม และเกษตรกรจํานวนมากยังคงทํานา ซึ่ง
ปจจัยหลักที่ทําใหพื้นที่เกษตรกรรมยังคงอยู คือ ปจจัยดานตลาดและราคาสินคา และการที่พื้นที่
เกษตรกรรมยั ง คงอยู ไ ด นั้ น แสดงให เ ห็ น ว า พื้ น ที่ เ กษตรกรรมยั ง คงมี ค วามสํ า คั ญ เนื่ อ งจาก
ประชาชนและเกษตรกรยังคงมีความมุงหวังทําการกสิกรรมและรักษาพื้นที่เกษตรกรรมเอาไว ซึ่ง
ป จ จุ บั น ราคาผลผลิ ต ทางการเกษตร โดยเฉพาะข า วเปลื อ กมี ร าคาข า วเปลื อ กเพิ่ ม ขึ้ น สู ง มาก
เนื่องจากความตองการนําขาวของตางประเทศ นอกจากนี้ ในดานกายภาพของพื้นที่เกษตรกรรมมี
ความสําคัญในการเปนพื้นที่รับน้ําหลาก ปองกันน้ําทวมกรุงเทพมหานคร จึงไดมีมาตรการและขอ
กําหนดการใชประโยชนที่ดินเปนพื้นที่เกษตรกรรม ดังนั้น พื้นที่เกษตรกรรมจึงมีความสําคัญทั้งตอ
ชุมชนเกษตรกรและกรุงเทพมหานคร ควรคาแกการอนุรักษไว แตอยางไรก็ตาม แรงตานทานการ
สูญเสียพื้นที่เกษตรกรรมในเขตหนองจอกไมเพียงพอตอการตานการขยายตัวของเมืองไดมากนัก
เนื่องจากพื้นที่สวนใหญเปนที่เชา พื้นที่เกษตรกรรมจึงมีโอกาสเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา
การศึ ก ษาสภาพทั่ ว ไปของพื้ น ที่ ศึ ก ษาในบทที่ ผ า นมา รวมทั้ ง การเปลี่ ย นแปลงพื้ น ที่
เกษตรกรรวม ทําใหทราบถึงเอกลักษณ ความสําคัญของพื้นที่เกษตรกรรมในเขตหนองจอกซึ่งควร
คาแกการอนุรักษ แตกลับมีแนวโนมที่จะเกิดการสูญเสียพื้นที่เกษตรกรรมดวยปจจัยตางๆ และ
เกษตรกรไมอาจตานทานการเปลี่ยนแปลงนี้ไดมากนัก ดังนั้นจึงจําเปนตองศึกษาวิเคราะหพื้นที่
เพื่อใหทราบถึง ศักยภาพ ปญหาและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อสามารถวาง
แนวทางในการอนุรักษพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรม อันเปนวิธีการปองกันการสูญเสียพื้นที่เกษตรกรรม
ที่มีบทบาทสําคัญผืนนี้ไว โดยจะทําการศึกษาใบบทตอไป

บทที่ 6
การวิเคราะหพื้นที่ศึกษา
ในการวางแนวทางการอนุรักษและพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรม ในบทนี้จะทําการวิเคราะห
พื้นที่ศึกษาเพื่อชี้ใหเห็นถึงศักยภาพของพื้นที่ที่เอื้อตอการทําการเกษตรกรรม รวมทั้งปญหาของ
พื้นที่อันเปนอุปสรรคตอการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรม ตลอดจนการวิเคราะหแนวโนมการ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรม วาจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด และสามารถนําประเด็น
ตางๆเหลานี้ ประกอบกับการศึกษาในบทที่ผานมาถึงความสําคัญของพื้นที่เกษตรกรรม และปจจัยที่
มีผลตอการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรม เขาสูการวิเคราะหสภาพแวดลอมของพื้นที่ เพื่อสามารถ
นํ า ไปกํ า หนดแนวทางในการอนุ รั ก ษ แ ละพั ฒ นาพื้ น ที่ เ กษตรกรรม และเพื่ อ ความชั ด เจนของ
การศึกษา จึงจําแนกการวิเคราะหออกเปนดานกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ดังนี้
6.1 การวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่เกษตรกรรม
ในบทนี้ไดทําการวิเคราะหศักยภาพทางกายภาพของพื้นที่ที่เหมาะสมและเอื้อตอการพัฒนา
ทางดานเกษตรกรรม รวมทั้งศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งชวยสนับสนุนศักยภาพของพื้นที่
และสนับสนุนใหเกษตรกรมีความมุงหวังในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมตอไป ดังนี้
6.1.1 ศักยภาพทางกายภาพ
เปนการวิเคราะหพื้นที่เพื่อหาความเหมาะสมจากการไดเปรียบทางกายภาพของพื้นที่ที่
เหมาะสมในการพัฒนาเปนพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเปนพื้นที่เกษตรกรรม จะ
พิจารณาจากลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับการทําเกษตรกรรมและปจจัยที่เปน
ข อ จํ า กั ด ซึ่ ง อยู ภ ายใต ส มมติ ฐ านว า พื้ น ที่ ศึ ก ษาทั้ ง หมดมี ศั ก ยภาพในการพั ฒ นาเป น พื้ น ที่
เกษตรกรรม เชน เปนพื้นที่อนุรักษ หรือถูกควบคุมการพัฒนาดวยกฎหมายและมาตรการตางโดยใน
การวิเคราะหไดใชเทคนิคการซอนทับแผนที่ของปจจัยตางๆที่มีผลตอการการพัฒนาการใชที่ดิน
ประเภทเกษตรกรรมและยังตองกันพื้นที่ชุมชนเมืองเดิมออกเปนปจจัยกันออก เนื่องจากมีการ
พัฒนาเปนพื้นที่ชุมชนแลว ยากตอการนํากลับมาพัฒนาเปนพื้นที่เกษตรกรรม โดยปจจัยสําคัญที่
นํามาวิเคราะหคือ สมรรถนะดิน พื้นที่ในเขตชลประทาน พื้นที่ในเขตวิกฤตน้ําบาดาลและการทรุด
ตัวของดิน ปจจัยการปองกันน้ําทวม และบริเวณที่เปนพื้นที่อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม ซึ่ง
ปจจัยเหลานี้จะมีการใหคาคะแนนในการวิเคราะหตางกัน โดยอางอิงจากเกณฑที่ใชในการวิเคราะห
ศักยภาพของโครงการจัดทําฐานขอมูลและวิเคราะหเพื่อการวางผังอนุภาคกลุมจังหวัดมุกดาหาร
นครพนม สกลนคร และกาฬสินธุ และโครงการจัดทําแผนภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดย
กรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งแตละปจจัย ผูศึกษาไดกําหนดคาน้ําหนักที่ตางกัน ตามความสําคัญ
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บทที่ 7
สรุปผลการศึกษา และเสนอแนะแนวทางการอนุรักษและพัฒนา
จากการศึกษาและวิเคราะหสภาพโดยทั่วไป การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน ในบทที่ผานมา
ทําใหทราบถึง ความสําคัญของพื้นเกษตรกรรมในพื้นที่ศึกษา ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงพื้นที่
เกษตรกรรม ตลอดจนการวิ เ คราะห พื้ น ที่ ศึ ก ษาในด า นศั ก ยภาพ ป ญ หา และแนวโน ม การ
เปลี่ยนแปลงในพื้นที่เกษตรกรรม เขตหนองจอก ซึ่งนําไปสูการวิเคราะหถึงสภาพแวดลอมของ
พื้นที่ โดยใชวิธี SWOT Analysis เพื่อใหเปนแนวทางในการกําหนดประเด็นในการอนุรักษและ
พัฒนาพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งผลจากการศึกษาสามารถสรุปไดดังนี้
7.1 สรุปผลการศึกษา
เขตหนองจอกมี ส ภาพทั่ ว ไปทางกายภาพ เศรษฐกิ จ และสั ง คม ที่ เ อื้ อ ต อ การทํ า การ
เกษตรกรรม ประกอบดวยดินและน้ําที่มีคุณภาพ อุดมสมบูรณ เกษตรกรมีการดําเนินชีวิตแบบเรียบ
งาย คอนขางไปทางชนบทและประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก โดยเฉพาะการทํานา ซึ่งเปน
พื้นฐานทางเศรษฐกิจหลักของเกษตรกร และประเทศ ซึ่งกําลังมีการสงเสริมและพัฒนาในดานการ
กสิกรรม เพื่อตอบสนองตอความตองการบริโภคของประชากรทั้งในและตางประเทศ รวมทั้ง
ภายในพื้นที่ยังมีความเปนธรรมชาติ และมีการพัฒนากิจกรรมตางๆทางดานการเกษตรที่นาสนใจ
มาก อาทิ การทองเที่ยวเกษตรอินทรีย การมีศูนยเรียนรูเกษตรทฤษฎีใหม นอกจากนี้ การมีเครือขาย
ลําคลองที่หนาแนนของเขตหนองจอกไมเพียงแตเปนสภาพที่เหมาะสมตอการพัฒนาเกษตรกรรม
เทานั้น ยังมีความเหมาะสมและมีศักยภาพในการระบายน้ําอีกดวย ซึ่งปจจุบันเขตหนองจอกเปนเขต
หนึ่งที่ถูกกําหนดใหเปนพื้นที่รองรับน้ําหลากจากพื้นที่ดานเหนือ ลงสูทะเลอาวไทย จากสภาพทาง
กายภาพ เศรษฐกิ จ และสภาพสั ง คมในเขตหนองจอก สามารถสรุ ป ความสํ า คั ญ ของพื้ น ที่
เกษตรกรรมในเขตหนองจอกซึ่งจะนํามาเปนพื้นฐานในการกําหนดแนวทางการอนุรักษและพัฒนา
พื้นที่เกษตรกรรม โดยอาศัยแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของภาคเกษตรกรรม ซึ่งความสําคัญของพื้นที่
เกษตรกรรมในเขตหนองจอกที่มีความโดดเดน จําแนกเปนดานกายภาพและเศรษฐกิจ ไดดังนี้
ในดานกายภาพ คือ การเปนพื้นที่รับน้ําหลากจากพื้นที่ดานเหนือ และจากแมน้ําเจาพระยา
ในฤดู น้ํ า หลาก (กั น ยายน-พฤศจิ ก ายน) โดยมี ป ระโยชน ใ นการป อ งกั น ป ญ หาน้ํ า ท ว มพื้ น ที่
กรุงเทพมหานครฝงตะวันออก ซึ่งแมวาจะสรางความเสียหายแกพื้นที่เกษตรกรรม แตมีคุณอนันต
ตอประชากรกรุงเทพและปริมณฑล
ในดานเศรษฐกิจ คือ เปนแหลงผลิตขาวที่สําคัญของกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเปนเขตที่มี
การผลิตขาวมากที่สุด จากศักยภาพของพื้นที่ที่สามารถทําการเกษตรกรรมไดตลอดทั้งป รายไดจาก
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การทํานา นับเปนฐานเศรษฐกิจหลักของเกษตรกรทั้งในพื้นที่ศึกษา และในภาพรวม จากสภาวะ
เศรษฐกิ จ ป จ จุ บั น ซึ่ ง มี ป ญ หาข า วยากหมากแพง ประกอบกั บ มี ก ารนํ า เข า ข า วไทยของตลาด
ตางประเทศมาก หากมีการพัฒนาใหสามารถผลิตขาวติดตอกันตลอดทั้งป รวมทั้งเพิ่มพื้นที่กสิกร
รม จะทําใหเกษตรกรมีรายไดอยางตอเนื่อง และประเทศมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภาค
เกษตรกรรมอยางเขมแข็ง จากความสําคัญทั้ง 2 ดานนี้ จึงเปนโอกาสในการอนุรักษและพัฒนาพื้นที่
เกษตรกรรมในพื้นที่ศึกษาไดตอไป
แมวาพื้นที่เกษตรกรรมจะมีความสําคัญซึ่งควรคาแกการอนุรักษ แตพื้นที่เกษตรกรรมลับมี
แนวโนมลดลง เนื่องจากการขยายตัวของเมืองจากพื้นที่เขตชั้นใน จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี
การขยายตัวของเมือง พบวา การขยายตัวของเมืองชั้นในเกิดจากการพัฒนาพื้นที่เปนศูนยกลางทาง
เศรษฐกิจและพาณิชยกรรม ซึ่งสงผลใหเกิดการพัฒนาที่อยูอาศัยออกมาในแนวราบยังพื้นที่ชาน
เมือง โดยการพัฒนาจะเปนแบบเกาะกลุมตามถนนสายสําคัญที่สามารถเชื่อมเขากับเขตเมืองได
สะดวกและประหยั ด ในการเดิ น ทาง การพั ฒ นานี้ ไ ด ส ง ผลกระทบต อ การลดลงของพื้ น ที่
เกษตรกรรม จากการศึ ก ษาแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การใช ที่ ดิ น และป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การใช ที่ ดิ น เพื่ อ
การเกษตรพบวา ปจจัยที่มีผลตอการสูญเสียพื้นที่เกษตรกรรม เขตหนองจอก คือ 1) การเพิ่มขึ้นของ
ประชากร 2) การพัฒนาโครงขายคมนาคม 3) การพัฒนาที่อยูอาศัย 4) การพัฒนาสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 5) ราคาที่ดิน 6) ขอกําหนด กฎหมายไมชัดเจน และ 7) ปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม
ของเกษตรกร ปจจัยที่มีผลตอการคงอยูของพื้นที่เกษตรกรรมคือ 1) ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่
2) ตลาดและราคาสินคา 3) ประชากรและเกษตรกร เขตหนองจอก และ 4) กฎหมาย นโยบาย และ
มาตรการของภาครัฐ ซึ่งปจจัยหลักที่มีผลตอการคงอยูของพื้นที่เกษตรกรรม คือ ตลาดและราคา
ผลผลิต เกษตรกรจะทําการเกษตรกรตอไปก็ตอเมื่อเกษตรยังคงมีรายไดจากการทําเกษตรกรรม
นั่น เอง แต ป จ จั ย ดัง กล า วไม ส ามารถต า นทานแรงบุ ก ของการพั ฒ นาเมื อ งซึ่ ง มี ผ ลตอ การพื้ น ที่
เกษตรกรรมไดแก การพัฒนาถนนและการพัฒนาที่อยูอาศัย เนื่องจากขอจํากัดดานกรรมสิทธิ์ที่ดินที่
สวนใหญเปนที่เชา แมวาจะมีเกษตรกรที่ตองการรักษาพื้นที่เกษตรกรรมไว
เมื่ อ ทราบถึ ง ความสํ า คั ญ ของพื้ น ที่ เ กษตรกรรมที่ มี ต อ ชุ ม ชนและเมื อ ง เพื่ อ ให บ รรลุ
วัตถุประสงคของการอนุรักษและพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรม จึงไดทําการวิเคราะหพื้นที่ศึกษาทั้งดาน
ศักยภาพ ปญหา และแนวโนมของพื้นที่เกษตรกรรม ดังบทที่ผานมา และเมื่อนําผลการวิเคราะหมา
ประมวลหาสภาพแวดล อมของพื้ น ที่ เพื่ อ ใหเ ห็นสถานการณ ของพื้น ที่ ซึ่ง เป น แนวทางในการ
กําหนดแนวทางการอนุรักษและพัฒนา ซึ่งพื้นที่เกษตรกรรมในเขตหนองจอกมีศักยภาพที่เอื้อตอ
การพัฒนาดานการเกษตรกรรม แมวาจะมีปญหาอันเปนอุปสรรคขัดขวางการอนุรักษและการ
พั ฒ นาพื้ น ที่ เ กษตร แต ส ามารถนํ า ป ญ หามาเป น แนวทางชี้ นํ า ในการแก ไ ข ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
สอดคลองกับการอนุรักษและพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมอันมีความสําคัญในดานการเปนพื้นที่รับน้ํา
และเปนแหลงผลิตอาหารหลักที่สําคัญของเขตหนองจอกตอไป
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7.2 แนวคิดการอนุรักษและพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมเขตหนองจอก
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีจากบทที่ 2 ไดอาศัยแนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษและพัฒนา
ให ผ สมผสานกั น อย า งเหมาะสม และในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ห มายถึ ง การอนุ รั ก ษ แ ละพั ฒ นาพื้ น ที่
เกษตรกรรม ซึ่งเปนการจัดการพัฒนาทางดานเกษตรกรรม เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการ
อนุรักษพื้นที่เกษตรกรรม รวมทั้งอาศัยแนวคิดการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดคลอง
กับสภาพวิถีชีวิตของเกษตรกร และชุมชนเดิมในเขตหนองจอก รวมทั้งการนํามาตรการตางๆมาใช
ควบคูกับแนวทางการพัฒนาเพื่อการอนุรักษพื้นที่เกษตรกรรมอยางมีประสิทธิภาพ
7.2.1 สภาพของพื้นที่ศึกษา
เขตหนองจอก มีการใชที่ดินสวนใหญเปนพื้นที่เกษตรกรรม เนื่องจากมีสภาพภูมปิ ระเทศ
เป น พื้ น ที่ ลุ ม พื้ น ที่ บ างส ว นเป น พื้ น ที่ รั บ น้ํ า มี โ ครงข า ยคลองเป น จํ า นวนมาก และอยู ใ นเขต
ชลประทาน มีสมรรถนะของดินที่เหมาะสมและเอื้อตอการเกษตรกรรม ประกอบกับขอจํากัดของ
พื้นที่บางบริเวณ ซึ่งอาจเกิดน้ําทวมขังและการมีสภาพปญหาแผนดินทรุด ไมเหมาะสมตอการ
พัฒ นาเป น เมื อ งเท า ใดนั ก การพั ฒ นาพื้ น ที่ อาทิ การพั ฒ นาที่ อยู อ าศั ย การพัฒ นาถนนในแนว
ตะวันตก – ตะวันออก อาจสงผลใหความสามารถในการระบายน้ําในพื้นที่ลดลง และอาจสงผลให
เกิดน้ําทวมขังในกรุงเทพมหานครและบริเวณอื่นๆรุนแรงมากขึ้น จากการสรุปความสําคัญของ
พื้นที่เกษตรกรรมในเขตหนองจอก สมควรที่จะดํารงรักษาพื้นที่เกษตรกรรมบริเวณนี้ตอไป แมวา
จะมี ก ารขยายตั ว ของเมื อ ง และการขยายตั ว ของการพั ฒ นาที่ อ ยู อ าศั ย แต เ ขตหนองจอกยั ง ไม
จํ า เป น ต อ งพั ฒ นาเป น ชุ ม ชนเมื อ ง เนื่ อ งจาก พื้ น ที่ อื่ น ๆในเขตต อ เมื อ ง และเขตชานเมื อ งฝ ง
ตะวัน ออกเขตอื่น ๆคือ เขตมีนบุรี เขตคลองสามวา และเขตลาดกระบัง ยั งมีพื้นที่วาง และการ
ใหบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพียงพอ สามารถรองรับการพัฒนาและการเจริญเติบโตของ
ประชากรได
7.2.2 การกําหนดวิสัยทัศนและกรอบการพัฒนา
จากการวิเคราะหพื้นที่ศึกษาในบทที่ผานมารวมทั้งบทบาทของพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่
ศึกษาเพื่อกําหนดแนวทางการอนุรักษและพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรม โดยมุงหวังใหเกษตรกรมีแรง
บันดาลใจและมีความตองการในการทําเกษตรกรรมตอไป ซึ่งแนวทางการพัฒนาตองเปนผลดีตอ
ชุมชนเกษตรกรรมและผูที่เกี่ยวของ อาทิ เจาของที่ดิน ชุมชนที่อาศัยอยูในเขตหนองจอก ดังนั้น เพื่อ
บรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว จึงขอเสนอแนวทางในการอนุรักษและพัฒนาในเชิงยุทธศาสตรและ
นโยบาย ภายใตกรอบวิสัยทัศนคือ
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“หนองจอก เมืองเกษตรกรรมทางเลือกใหม มีความทันสมัย เกษตรกรมั่นใจในการทําการกสิกรรม”
หนองจอกเปนเขตเกษตรกรรมที่มีการผสมผสานระหวางการทําเกษตรกรรมโดยใชวิถีชีวิต
และภูมิปญญาแบบดั้งเดิมรวมกับวิวัฒนาการทางดานเทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัย มีการพัฒนา
ประสิ ทธิภ าพดานการผลิ ต เพื่อพัฒนาคุณภาพของผลผลิ ต รวมทั้ง เพิ่มมู ลคาและปริมาณของ
ผลผลิ ต ทางการเกษตร โดยการพั ฒ นามุ ง เน น ในด า นกสิ ก รรม เสริ ม ด ว ยการทํ า เกษตรแบบ
ผสมผสาน เกษตรกรมี ก ารรวมกลุ ม กั น อย า งเข ม แข็ ง และร ว มมื อ กั น พั ฒ นากิ จ กรรมทางด า น
การเกษตรที่หลากหลาย เพิ่มรายไดแกครัวเรือนไดหลายทาง มีอํานาจตอรองราคาผลผลิตกับพอคา
คนกลางโดยเฉพาะขาวเปลือก เกษตรกรมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น สามารถปรับตัวใหเขากับสังคม
เมือง สภาวะทางเศรษฐกิจ และกระแสโลกาภิวัตนที่เปลี่ยนแปลงได
7.2.3 เปาหมายการอนุรักษและพัฒนา
1) การพัฒนาการใชประโยชนที่ดินเพื่อพัฒนาเปนพื้นที่รองรับน้ําหลาก และเปนแหลง
เกษตรกรรมโดยเฉพาะดานการกสิกรรม
2) การพั ฒ นาด า นการกสิ ก รรม เพื่ อ ให เ ป น ฐานเศรษฐกิ จ และเพิ่ ม ความมั่ น คงให แ ก
เกษตรกรในเขตหนองจอก สอดคลองกับสภาพทางเศรษฐกิจ
3) เสริมสรางความรูความเขาใจและสนับสนุนใหเกษตรกรสามารถทําการเกษตรกรรม
แบบผสมสานรวมกับการทํานา เพื่อเพิ่มรายไดและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรภายใตหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
7.2.4 แนวทางการอนุรักษและพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมเขตหนองจอก
ในการอนุรักษและพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมไดนั้น จําเปนตองคํานึงถึงเกษตรกรวา มีความ
ตองการประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากนอยเพียงใด หากเกษตรกรไมมีแรงจูงใจหรือความมุงหวังที่
จะทําตอไป การคงไวซึ่งพื้นที่เกษตรกรรมก็ไรความหมาย แตการที่เกษตรกรจะสามารถทําการ
เกษตรกรรมตอไปไดนั้น ก็ขึ้นอยูกับการคงอยูและความอุดมสมบูรณของพื้นที่เกษตรกรรม รวมทั้ง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ดังนั้น แนวทางในการอนุรักษและพัฒนาจําเปนตองพิจารณากําหนดทั้ง
ในดานกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ตามกรอบการอนุรักษและพัฒนา ซึ่งสรุปไดดังนี้
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แผนภูมิ 7.1 แนวทางการอนุรักษและพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรม เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
หนองจอก เมืองเกษตรกรรมทางเลือกใหม ภายใตความพอเพียง

กายภาพ

เศรษฐกิจ

สังคม

- พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการเทาที่จําเปน
- ประเมินวิเคราะหผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมและพื้นที่เกษตรกรรม
จากกิจกรรมตางๆ ทั้งที่อยูในระยะ
ดําเนินการและกําลังจะดําเนินการ
- ตรวจสอบและรักษาคุณภาพ
ทรัพยากรดินและน้ํา อันเปนปจจัย
สําคัญตอการทําเกษตรกรรม
- กําหนดการใชประโยชนที่ดินให
เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่
และสอดคลองกับผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร
- นํามาตรการดานผังเมืองและ
สิ่งแวดลอม ควบคุมพื้นที่
เกษตรกรรมและแหลง
ทรัพยากรธรรมชาติ

- สงเสริมการจัดตั้งกองทุนหรือ
สหกรณเพื่อจัดหาทุนใหแก
เกษตรกรในพื้นที่
- สงเสริมการจัดตั้งโรงสีชุมชน
เพื่อใหเกษตรกรบริโภคขาวของ
ตนเอง
- จํากัดการสงออกขาวของพอคา
คนกลาง ปองกันการขาดแคลนขาว
ในประเทศและการเก็งราคาขาว
- สงเสริมใหมีกิจกรรมแสดงพืชผล
ทางการเกษตร การใชภูมิปญญาใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ การแปรรูป
สินคาเกษตร เพื่อเพิ่มรายไดแก
เกษตรกร
- นํามาตรการดานภาษี การตลาด
และเศรษฐศาสตร เพิ่มแรงจูงใจ
ใหกับเกษตรกร

- สงเสริมการปลูกจิตสํานึกของ
ประชาชนใหคํานึงถึงสิ่งแวดลอม
ความสําคัญของพื้นที่เกษตรกรรม
รวมทั้งพื้นฐานการดํารงชีวิตแบบ
พอเพียง
- สนับสนุน ชวยเหลือ และพัฒนา
ความรูแกเกษตรกรในดาน
เทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัย
- สงเสริมการทําเกษตรกรรมแบบ
ยั่งยืน ไมใชสารเคมี และสนับสนุน
การทองเที่ยวเชิงเกษตรและ
วัฒนธรรม
- ภาครัฐจัดนโยบายเชิงรุก เขาพบ
เกษตรกรโดยตรง

แนวทางการอนุรักษและพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรม

ดานกายภาพ
1) พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเทาที่จําเปน
เปนการจํากัดการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการตางๆในพื้นที่เกษตรกรรม อาทิ ควร
จํากัดการพัฒนาถนน โดยสามารถขยายหรือปรับปรุงถนนสายเดิมไดเทาที่จําเปน ไมสนับสนุนหรือ
สงเสริมการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการในบริเวณพื้นที่เกษตรกรรม นอกจากจะเปนการ
พัฒนาเพื่อสงเสริมในดานเกษตรกรรม อาทิ การพัฒนาโครงขายลําคลอง การพัฒนาถนนสายยอย
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ในพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อความสะดวกในการเขาถึงพื้นที่เกษตรกรรม การเก็บเกี่ยวและการขนสง
ผลผลิต
2) ประเมินวิเคราะหผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและพื้นทีเ่ กษตรกรรมจากกิจกรรมตางๆ ทั้งที่
อยูในระยะดําเนินการและกําลังจะดําเนินการ
การอนุรักษและพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมในเขตหนองจอก ควรมีการสงเสริมการพัฒนาให
ควบคูไปกับการรักษาและการพัฒนาสิ่งแวดลอม (แผนผังพัฒนาเขตกรุงเทพมหานคร เขตหนอง
จอก, 2540 : 174) อาทิ การรักษาคุณภาพน้ํา คุณภาพดิน เพื่อประโยชนทางดานการเกษตร และตอ
ชุมชนที่มีวิถีชีวิตอยูริมน้ํา และควรมีการพัฒนาควบคูไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร
ใหสามารถพักอาศัยภายใตสภาพแวดลอมที่ดี ทามกลางพื้นที่เกษตรกรรม และเพื่อใหชุมชนเมือง
และชุมชนเกษตรกรรมอยูรวมกันไดอยางสมดุล
3) ตรวจสอบและรั ก ษาคุ ณ ภาพทรั พ ยากรดิ น และน้ํ า อั น เป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ต อ การทํ า
เกษตรกรรม
ควรมี ก ารจั ด การควบคุ ม คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มอย า งเข ม งวดและเหมาะสม อาทิ การ
กําหนดใหมีการจัดการน้ําเสีย หรือการทําระบบบําบัดน้ําเสีย ที่เกิดจากโรงงาน หมูบาน รวมทั้งน้ํา
เสียที่เกิดจากพื้นที่เกษตรกรรม มิใหเกิดการรบกวนซึ่งกันและกัน ซึ่งเปนการรักษาสภาพแวดลอม
ใหกับเขตหนองจอกอีกดวย
4) กําหนดการใชประโยชนที่ดินใหเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และสอดคลองกับผังเมือง
รวม กรุงเทพมหานคร
พื้นที่เกษตรกรรมในเขตหนองจอกแบงออกเปน 2 ประเภท ตามขอกําหนดการใช
ประโยชนที่ดินของสํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร คือ พื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และ
พื้น ที่ อ นุ รั ก ษ ช นบทและเกษตรกรรม (สี เ ขี ย วลาย) ซึ่ ง มี ห น า ที่ ห ลั ก ในการชะลอน้ํ า หลากจาก
ทางดานเหนือลงสูทะเลอาวไทย นับเปนพื้นที่ที่มีบทบาทสําคัญตอกรุงเทพฯเปนอันมาก ดังนั้นจึง
ควรมีการสงเสริมและกําหนดใหเปนพื้นที่รับน้ําตอไป ควรกําหนดใหเปนพื้นที่อยูอาศัยหนาแนน
นอย โดยมีมาตรการและขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินที่ชัดเจนและมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น เพื่อ
ปองกันการหลีกเลี่ยงกฎหมายเพื่อการพัฒนาเปนพื้นที่ประเภทอื่นในอนาคต แมวาในปจจุบันพื้นที่
บริ เ วณนี้ ยั ง มี ก ารเปลี่ ย นแปลงไม ม ากนั ก จึ ง ยั ง คงเป น พื้ น ที่ เ กษตรกรรมที่ เ ป น ชนบท ดั ง นั้ น
ขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน ประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (เขียวลาย) จึงยังไมเห็น
ผลเทาที่ควร เพราะพื้นที่เปนพื้นที่เกษตรกรรมละชนบทอยูแลว แตหากในอนาคตมีการขยายตัวของ
เมือง คาดวา พื้นที่เขียวลายนี้จะมีบทบาทสําคัญในการปองกันการขยายตัวของเมือง แตอาจเกิดการ
พัฒนาแบบกาวกระโดดคือ การพัฒนาที่ขามพื้นที่เขียวลายมาพัฒนาเมืองในบริเวณพื้นที่สีเขียวซึ่ง
เปนพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม เนื่องจากมีการอนุญาตใหสามารถพัฒนาที่อยูอาศัยได กรณีที่เปน
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บานเดี่ยว สงผลใหมีการพัฒนาภายในพื้นที่เกษตรกรรม ไมสอดคลองกับความตองการรักษาพื้นที่
เกษตรกรรมของพื้นที่
สําหรับพื้นที่ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ควรมีการสงเสริมการอนุรักษและพัฒนา
พื้นที่เกษตรกรรมเชนเดียวกันกับบริเวณที่เปนพื้นที่รับน้ําหลาก เพียงแตละความเขมขนของขอ
กําหนดการใชที่ ดินบางประการ เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ และการ
ขยายตั ว ของชุ ม ชนในเขตหนองจอก อย า งไรก็ ต าม ควรมี ก ารรั ก ษาพื้ น ที่ เ กษตรกรรมเพื่ อ ให
สอดคลองกับโครงการปองกันน้ําทวมตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดย
การอนุ ญ าตให พั ฒ นาพื้ น ที่ ไ ด ใ นบริ เ วณที่ มี ก ารให บ ริ ก ารสาธารณู ป โภค สาธารณู ป การที่
เพียบพรอม บริเวณใดที่มีการพัฒนาไปแลว จําเปนตองใหเปนไปตามนั้น พรอมกับการพัฒนาการ
ใหบริการตางๆอยางทั่วถึงและเพียงพอตอความตองการของชุมชน พื้นที่นอกเหนือจากนี้ ควร
สงเสริมและพัฒนาใหเปนพื้นที่เกษตรกรรมตอไป โดยจํากัดการพัฒนาตางๆเพื่อลดการขยายตัว
ของชุมชนไปยังพื้นที่เกษตรกรรม
เพื่อเปนการอนุรักษพื้นที่รองรับน้ําหลาก และเพื่อการอนุรักษพื้นที่เกษตรกรรมอันเปน
แหลงผลิตอาหารหลัก ซึ่งก็คือ ขาว มิใหสูญหาย ดังนั้นจึงขอเสนอแผนผังพัฒนาการใชประโยชน
ที่ดินฉบับเสนอแนะ ซึ่งอาจเปนประโยชนตอการปรับปรุงแผนผังการใชประโยชนที่ดินในผังเมือง
รวม ฉบับตอไป โดยใหสอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ ดังนี้
- พื้นที่อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม
กําหนดเพิ่มขยายขอบเขตจากบริเวณแนวเดิม ไปทางฝงตะวันออกของพื้นที่แขวงคลองสิบ
แนวเดียวกับถนนคลองสิบ – คลองสิบสี่ ถึงแนวคลองสิบสอง (ถนนประชาสําราญ) เพื่อปองกัน
การขยายตัวแบบกาวกระโดด รวมทั้งเปนการขยายพื้นที่รับน้ําใหมากขึ้น ชดเชยกับการพัฒนาสิ่ง
ปลูกสรางและแนวถนนในแนวตะวันตก – ตะวันออก ซึ่งมีผลตอการลดประสิทธิภาพการระบายน้ํา
ทั้งยังเปนการชวยอนุรักษพื้นที่เกษตรไดมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการเพิ่มพื้นที่เขียวลายในบริเวณแขวงลํา
ตอยติ่ง เนื่องจากเปนพื้นที่ประสบปญหาน้ําทวมและสภาพพื้นที่เปนพื้นที่เกษตรกรรมเกือบทั้งหมด
ซึ่งไมควรสงเสริมใหมีการพัฒนาสิ่งปลูกสรางในแขวงนี้ รวมทั้งมีสัดสวนของพื้นที่ที่เกษตรกรเปน
เจาของกรรมสิทธิ์มากเปนอันดับสองรองจากแขวงลําผักชี
- พื้นที่เกษตรกรรมแบบพิเศษ
เปนพื้นที่เกษตรกรรมที่ถูกกําหนดใหมีการสนับสนุนการทําเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่ และสมรรถนะของดินและธรรมชาติของเขตหนองจอก โดยเปนการสนันสนุนในดาน
กสิกรรม ซึ่งตรงกับสมรรถนะดินมากที่สุด และแขวงกระทุมรายมีสมรรถนะของดินที่เหมาะสม
อยางยิ่งตอการทํานา จึงสงเสริมใหแขวงนี้ใหเปนเขตเกษตรกรรมแบบพิเศษ ประเภท กสิกรรม - นา
ขาว
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นอกจากนี้ ควรมีการพัฒนาพื้นที่เพื่อเปนแหลงเรียนรูดานการเกษตรและวัฒนธรรม ซึ่งเปน
การกํ า หนดพื้ น ที่ เ พื่ อ พั ฒ นาเป น แหล ง ท อ งเที่ ย วและแหล ง เรี ย นรู ด า นการเกษตร (การพั ฒ นา
เทคโนโลยี การเพาะปลูก การทําเกษตรอินทรีย ฯลฯ) วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของชุมชนดั้งเดิมอันมี
คุณคาควรแกการอนุรักษ โดยสนับสนุนใหมีการจัดตั้งโครงการนํารองในพื้นที่แขวงโคกแฝด ซึ่งมี
การรวมกลุมของผูนําชุมชนและเกษตรกรในการพัฒนาดานการทองเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม
อยูแลว ทั้งนี้เพื่อเปนการพัฒนาภูมิปญญาและสรางรายไดเสริมใหแกเกษตรกร รวมทั้งเปนการ
ปลูกฝงใหเกษตรกรรวมทั้งลูกหลานมีความมุงหวังในการทําเกษตรกรรมตอไป
5) นํ า มาตรการด า นผั ง เมื อ งและสิ่ ง แวดล อ ม ควบคุ ม พื้ น ที่ เ กษตรกรรมและแหล ง
ทรัพยากรธรรมชาติ ดังนี้
- มาตรการดานผังเมือง ควรมีขอกําหนดผังเมืองรวมที่ชัดเจน และควรมีการบังคับให
ปฏิบัติตามอยางเครงครัด ซึ่งควรมีการศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่แตละประเภทกอนทําการวาง
ผัง เขตหนองจอกควรมีการกําหนดการใชที่ดินใหเหมาะสมกับสมรรถนะของดิน และควรเพิ่ม
ขอกําหนดตางๆเพิ่มเติมในขอกําหนดการใชที่ดินของผังเมืองรวม ในพื้นที่เกษตรกรรมในเขต
หนองจอกบริเวณที่ตองการอนุรักษ อาทิ การกําหนดการใชที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรมที่อยูตอเนื่อง
จากพื้นที่อนุรักษชนบทและเกษตรกรรมใหมีลักษณะการใชที่ดินที่มีลักษณะใกลเคียงกับพื้นที่
อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม โดยการหามกอสรางอาคารบางชนิด หรือกําหนดประเภทอาคารใน
รายละเอียดมากขึ้น การกําหนดระยะถอยรนของอาคารอยางชัดเจน เพราะ ปจจุบันระยะหางของ
อาคารแทบจะไมมีเลยในโครงการที่พักอาศัยบางแหง จึงควรกําหนดใหการปลูกสรางอาคารทุก
ประเภทมีระยะหางจากจากแนวเขตไมนอยกวา 2 เมตร การกําหนดอัตราสวนของพื้นที่อาคารรวม
ตอที่ดิน (FAR) การกําหนดอัตราสวนของพื้นที่วางตอพื้นที่อาคารรวม เปนตน
- มาตรการดานสิ่งแวดลอม สําหรับพื้นที่เกษตรกรรม ดินและน้ํานับวามีความสําคัญตอ
การเกษตรกรรมมาก ควรมีการตรวจสอบคุณภาพดินเปนประจําใหเหมาะสมใหเหมาะสมตอการทํา
เกษตรกรรม ควรกําหนดใหเขตที่มีความอุดมสมบูรณและอยูในเขตชลประทาน (ซึ่งอยูภายในพื้นที่
เขตหนองจอกทั้งหมด) เปนพื้นที่คุมครองเพื่อการเกษตร โดยใชมาตรการทางการเงินและการคลัง
เพื่อมิใหพื้นที่เกษตรเปลี่ยนสภาพ ตามนโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. 2540 – 2559 สําหรับเรื่องน้ํา จากปญหาน้ําเสียที่เกิดจากพื้นที่เกษตรกรรมและจาก
ชุมชน ควรมีการกวดขันเรื่องการควบคุมการระบายน้ําทิ้งตามขอบัญญัติของกรุงเทพมหานคร ควร
มีการตรวจคุณภาพน้ําตามแหลงน้ําธรรมชาติและน้ําทิ้งจากแหลงกําเนิดใหมีมาตรฐานคุณภาพน้ําที่
เหมาะสมตอกิจกรรมประเภทตางๆตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติ สงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 อยางนอยปละ 2 ครั้ง ควรเขมงวดในเรื่องการจัดการระบบบําบัดน้ํา
เสียจากบานเรือน หมูบานและโครงการตางๆ โดยเพิ่ มข อกําหนดพิเศษในเรื่องของขนาดและ
จํานวนหนวยของที่พักอาศัย นอกจากนี้ อาจใชมาตรการทางการเงินเขามาเสริม อาทิ การลดภาษี
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ถนนใน
แนว
ตะวันตก
ตะวันออก

ที่ดินประเภทพาณิชยก

ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและ

ที่ดินประเภทที่อยูอาศัย

ที่ดินประเภทชนบทและ

ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนน
ปานกลาง

ที่ดินประเภทเกษตรกรรมแบบ
โครงการนํารองพัฒนาพื้นที่เปน
แหลงเรียนรดานการเกษตรและ
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อากรสําหรับการนําเขาเครื่องจักร อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชตางๆ เพื่อการบําบัดน้ําเสีย การคิด
คาปรับสําหรับกิจกรรมที่มีการปลอยมลพิษโดยขึ้นอยูกับปริมาณมลพิษที่ปลอยออกมา หรือการลด
ภาษีสําหรับกิจกรรมหรือโครงการที่มีการบําบัดน้ําเสียหรือลดปริมาณการปลอยมลพิษออกจาก
อาคารนอยลงได การคิดภาษีสังคมรังเกียจ หรือจากกิจกรรมที่ปลอยมลพิษเปนพิเศษสําหรับพื้นที่สี
เขียวและพื้นที่ริ้วสีเขียว
ดานเศรษฐกิจ
1) สงเสริมการจัดตั้งกองทุนหรือสหกรณเพือ่ จัดหาทุนใหแกเกษตรกรในพื้นที่
แหลงเงินทุนจัดวามีความสําคัญสําหรับเกษตรกรในการลงทุนในภาคการเกษตร ซึ่งเขต
หนองจอกมีเอกลักษณที่โดดเดนคือ เกษตรกรรวมทั้งประชากรสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม ซึ่ง
มีขอหามที่ยึดหลักปฏิบัติอยางเครงครัดเกี่ยวกับ หามมีอาชีพที่เกี่ยวของกับดอกเบี้ย ทั้งในฐานะผูให
กู และผูกูเงิน ซึ่งชาวมุสลิมสามารถหาทุนไดในลักษณะการยืมเงินโดยไมคิดดอกเบี้ย ซึ่งดอกเบี้ยจะ
อยูในรูปของสวนแบงผลกําไรจากการขายผลผลิต ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือ การจัดกองทุนหรือการ
จัดตั้งกลุมเกษตรกรขึ้น โดยอาจอยูในรูปแบบสหกรณ โดยเกษตรที่เปนมุสลิมสามารถกูเงินใน
ลักษณะการยืมเงิน และจายดอกเบี้ยคืนในลักษณะแบงสวนผลกําไรที่ไดสวนหนึ่งคืน สําหรับ
เกษตรกรที่ไมไดนับถือศาสนาอิสลามสามารถกูยืมเงินในลักษณะปกติได โดยลักษณะของทุนหรือ
เงินกูยืมจัดเปนการไดรับผลประโยชนรวมกัน และเนนใหความสําคัญแกเกษตรกร โดยเปดโอกาส
ใหสามารถตั้งตัวไดกอน จากนั้นคอยชําระดอกเบี้ยคืน
2) สงเสริมการจัดตั้งโรงสีชุมชน เพื่อใหเกษตรกรบริโภคขาวของตนเอง
เนื่องจากโรงสีเอกชนสวนใหญตัดสินใจสงออกขาว เกษตรกรจึงตองซื้อขาวรับประทานเอง
โรงสีชุมชนจะเปนการสนับสนุน ใหเกษตรกรสามารถแบงขาวของตนสวนหนึ่งเพื่อบริโภค กอน
นําสงไปยังพอคาคนกลาง
3) จํากัดการสงออกขาวของพอคาคนกลาง ปองกันการขาดแคลนขาวในประเทศและการเก็ง
ราคาขาว ซึ่งอาจกําหนดเปนสัดสวนกอนการสงออก เชน หากตองการสงออกขาว พอคาคนกลาง
ตองจําหนายขาวในประเทศไมนอยกวารอยละ 30 ของผลผลิตที่จะสงออก เปนตน
4) สงเสริมใหมีกิจกรรมแสดงพืชผลทางการเกษตร การใชภูมิปญญาในการพัฒนาผลิตภัณฑ
การแปรรูปสินคาเกษตร เพื่อเพิ่มรายไดแกเกษตรกร เนนการผลิตที่หลากหลาย หรือแปรรูปผลผลิต
เดิมใหมีมูลคาสูงขึ้น อาทิ การทําผลไมอบแหง การปลูกผักแบบไรดิน เปนตน รวมทั้งสงเสริมใหมี
กิจกรรมแสดงพืชผลทางการเกษตร เพื่อใหเกษตรกรแสดงความสามารถทางดานการผลิตอยาง
เต็มที่ เชน การัดหนองจอกแฟร เปนตน
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5) นํามาตรการดานภาษี การตลาด และเศรษฐศาสตร เพิ่มแรงจูงใจใหกับเกษตรกร อาทิ
- มาตรการดานภาษี สําหรับบริเวณพื้นที่เกษตรกรรมที่ตองการอนุรักษไว ควรมีการ
กําหนดภาษีในระดับสูงสําหรับการใชที่ดินแบบเมือง เชน อาคารพาณิชยกรรม ที่อยูอาศัย โรงงาน
เปนตน และควรลดหยอนภาษีตามประเภทของพื้นที่เกษตรกรรม อาทิ พื้นที่วาง รกราง ไมมีการใช
ประโยชน ควรมี ก ารเก็ บ ภาษี ที่ แ พงกว า พื้ น ที่ ทํ า การเกษตรกรรม โดยอาจจะแยกเป น พื้ น ที่
เกษตรกรรมที่เกษตรกรเปนเจาของเอง หรือ พื้นที่เชา พื้นที่ที่มีการทําเกษตรกรรมอยางหนาแนน มี
การใชพื้นที่อยางคุมคา ซึ่งควรกําหนดภาษีที่ดินในอัตราต่ํา การลดหยอนหรือยกเวนภาษีกรณีมีการ
ทําสัญญาเชาระยะยาว ซึ่งนาจะเปนที่พอใจสําหรับเกษตรกร และเจาของที่ดินที่ใหเชา
- มาตรการดานการตลาด การที่รัฐบาลมีมาตรการในการควบคุมราคาขาวเปลือก รวมทั้ง
ราคาปจจัยการผลิต อาจไมใหผลเทาที่ควร เพราะราคาเหลานี้มีการเคลื่อนไหวไปตามสภาวะทาง
เศรษฐกิ จ ของประเทศ ดั ง นั้ น รั ฐ ควรกํ า หนดมาตรการควบคุ ม สั ด ส ว นระหว า งราคาประกั น
ขาวเปลือก ราคาผลผลิต และราคาปจจัยการผลิตใหชัดเจน ตัวอยางเชน ราคาปจจัยการผลิตมีเทานี้
ราคาผลผลิตหรือราคาขาวเปลือกควรมีราคาไมนอยกวาราคาปจจัยการผลิต โดยอาจคิดเปนรอยละ
ของราคาปจจัยการผลิต เปนตน รวมทั้งการจัดชวยหาแหลงรับซื้อผลผลิตใหกับเกษตรกร การ
พัฒนาตลาดการทองเที่ยวเชิงนิเวศน การทองเที่ยวเชิงเกษตรกรรม โดยการสงเสริมและใหขอมูล
ดานทรัพยากรทางธรรมชาติที่เหมาะสมตอการทองเที่ยว
- มาตรการทางดานเศรษฐศาสตร เปนมาตรการที่นําเอาแนวคิดมาจากประเทศที่พัฒนา
แลว มาจัดการกับทรัพยากรธรรมชาติ สําหรับพื้นที่ศึกษา พื้นที่เกษตรกรรมสวนใหญเปนที่เชา จึง
ควรนําวิธี Land Acquisition มาใช คือ การไดมาซึ่งที่ดินที่เปนของชุมชนเอง เพื่อประโยชนในการ
อนุรักษบางประเภท เชน การพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมในเชิงอนุรักษในรูปแบบของการทองเที่ยว
โดยการซื้อที่ดินเอาไวเลย หรือการเชาระยะยาวโดยมีขอตกลงที่ชัดเจน ทั้งนี้ หนวยงานหรือองคกร
ที่เกี่ยวของจําตองมีแหลงเงินทุนสนับสนุนในการดําเนินการที่แนนอนและมากพอ หรือการตั้ง
กองทุนเงินฝากสําหรับเกษตรกรที่ทําการเกษตรกรรมเฉพาะประเภท กลาวคือ เงินกองทุนนี้จะ
ปลอยเงินทุนใหเฉพาะการลงทุนการผลิตทางการเกษตรที่ปลอดสารพิษหรือที่เปนเกษตรอินทรีย
เทานั้น โดยคิดอัตราดอกเบี้ยต่ํากวาทองตลาด และไดรับดอกเบี้ยในรูปแบบเงินปนผล โดยไมตอง
เสียภาษี และเพื่อใหสอดคลองกับสภาพทางวัฒนธรรมของพื้นที่ศึกษา สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ของกองทุนกูยืมได โดยไมคิดดอกเบี้ย แตอาจคิดจากสัดสวนของผลกําไรจากการขายผลผลิตเพียง
เล็ก นอย เพื่ อ ใหเ กษตรกรพึง พอใจ และสนใจทําการเกษตรกรรมปลอดสารพิษ ตอไป ซึ่ง เป น
โครงการที่เหมาะสมตอสภาพเศรษฐกิจและกระแสนิยมในปจจุบันของประเทศไทยในขณะนี้มาก
และเปนการชวยปรับปรุงฟนฟูสมรรถภาพของดินและสภาพแวดลอมใหดีขึ้นอีกดวย
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ดานสังคม
1) สงเสริมการปลูกจิตสํานึกของประชาชนใหคํานึงถึงสิ่งแวดลอม ความสําคัญของพื้นที่
เกษตรกรรม รวมทั้งพื้นฐานการดํารงชีวิตแบบพอเพียง
ควรมีการปลูกฝงจิตสํานึกทั้งเกษตรกรและประชาชนทั่วไปใหตระหนักถึงความสําคัญของ
สิ่งแวดลอมและพื้น ที่สีเ ขียว รวมทั้ งพื้นที่เ กษตรกรรม อาทิ การจัด นิทรรศการดานการเกษตร
ประวัติน้ําทวมของเขตหนองจอกที่แสดงถึงความสามารถในการรองรับน้ําของพื้นที่เกษตรกรรม
และการปองกัน น้ําท วมกรุ งเทพมหานคร รวมทั้งการปลูก ฝงการดํารงชี วิ ตแบบพอดีใ หกับทั้ง
เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ซึ่งเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ อาชีพ และวิถีชีวิตภายในพื้นที่ศึกษา
รวมทั้งกระแสความพอเพียงในปจจุบัน
2) สนับสนุน ชวยเหลือ และพัฒนาความรูแกเกษตรกรในดานเทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัย
รวมทั้งสงเสริมการทําเกษตรกรรมแบบยั่งยืน ไมใชสารเคมี และสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงเกษตร
และวัฒนธรรม
ภาครั ฐ ควรเข า มาให ค วามช ว ยเหลื อ และสนั บ สนุ น แก เ กษตรกร ซึ่ ง เขตหนองจอกมี
สมรรถนะของดินที่เหมาะสมตอการทํานามากที่สุด และเกษตรกรเองก็มีความมุงหวังที่จะประกอบ
อาชีพทํานามากกวาการทําเกษตรกรรมประเภทอื่น ภาครัฐจึงควรใสใจและใหความสนับสนุนโดย
เนน ดานกสิ กรรมควบคูไปกับการทําเกษตรกรรมประเภทอื่น โดยไมขัด ตอความต องการของ
เกษตรกร อาทิ
- รัฐควรใหการสนับสนุนและพัฒนาดานเทคโนโลยีการเกษตร โดยการพัฒนาบุคลากร
เจาหนาที่ ใหมีความเชี่ยวชาญ และเขามาถายอดความรูใหแกเกษตรกร ซึ่งในการถายทอดความรู
ควรมีการสาธิต และเขาสูการปฏิบัติภาคสนามจริง โดยการเขารวมมือกับเกษตรกรในภาคสนาม มี
การพาศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพของเกษตรกรใหมีศักยภาพมากขึ้น รวมทั้งการสนับสนุนทั้ง
ในดานปจจัยการผลิตและการสมทบทุนอุดหนุนการทําเกษตรกรรม นอกจากนี้ ควรใหความ
ชวยเหลือแกเกษตรกรที่ประสบปญหาเรือกสวนไรนาไดรับความเสียหายจากเหตุการณน้ําทวม ทั้ง
ในดานปจจัยการผลิตและทุนสนับสนุน เพื่อใหเกษตรกรสามารถตั้งตัวได
- ควรมีการสนับสนุนการทําเกษตรกรรมแบบไมใชสารเคมี และสงเสริมใหเกษตรกรทํา
การเกษตรแบบพอยังชีพได อาทิ การทําเกษตรผสมผสาน การทําเกษตรอินทรีย การทําเกษตร
ทฤษฎีใหม ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว การสนับสนุนและเชิญชวนให
เกษตรกรเขารวมโครงการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม เปนตน รวมทั้งสนับสนุน และสงเสริม
การพัฒนาการทองเที่ยว โดยดึงเอกลักษณของพื้นที่ทั้งในดานวัฒนธรรม ภูมิปญญาที่เกี่ยวของกับ
การเกษตรมาพัฒนาใหเกิดประโยชน เพื่อเปนการเพิ่มรายไดใหกับชุมชนเกษตรกรรม และกระตุน
ใหเกษตรกรมีความตื่นตัว เกิดความหวงแหนและตองการประกอบการทําเกษตรกรรมตอไป
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3) ภาครัฐจัดนโยบายเชิงรุก เขาพบเกษตรกรโดยตรง
ปจจุบันภาครัฐมองปญหาและวางแผนพัฒนาเพียงดานเดียว ดังนั้นจึงควรสรางเครือขาย
การเรียนรูดานการเกษตร และวิถีชีวิตของเกษตรกร โดยการเขาพบประชาชนโดยตรง และเขาไป
สัมผัสกับวิถีชีวิต การทําเกษตรกรรมของเกษตรกรโดยตรง เพื่อการวางแผนการพัฒนาที่เขาลึกมาก
ขึ้น
อยางไรก็ตาม การพัฒนาควรอยูบนพื้นฐานของความพอเพียง โดยพิจารณาถึง การทํา
การเกษตรอยางพอประมาณ ระมัดระวัง และไมทําตามอารมณ ปลอยใหเกิดความตองการเพิ่ม
ปริมาณและราคาผลผลิต ลงทุนทําการเกษตรกรรมโดยไมคํานึงถึงสภาพแวดลอมและเศรษฐกิจ ซึ่ง
เกษตรกรอาจมีภาระหนี้สินได โดยในการทําเกษตรกรรม ไมวาประเภทใดก็ตาม เกษตรกรจะตองมี
ความรูเฉพาะในดานนั้นอยางเชี่ยวชาญ และรูจักปรับและประยุกตใชใหเหมาะสมกับสถานการณ
ตางๆ อาทิ การเปลี่ยนแปลงวิธีการทําเกษตรกรรมเพื่อเพิ่มมูลคาใหกับผลผลิต ดังนั้นการพัฒนาการ
เกษตรกรรม จําเปนตองเริ่มจากการพัฒนาภายในตัวคน โดยใหเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได
กอน เปนสิ่งสําคัญ ซึ่งการพัฒนาอาจเริ่มจากการพัฒนาที่ภูมิปญญา จากนั้นจึงเสริมดวยเทคโนโลยี
เพื่อเพิ่มมูลค าใหกั บผลผลิ ต และนอกจากการพั ฒนาภูมิปญญาแลว การพัฒนาจะต องคํานึงถึ ง
วัฒนธรรมภายในแตละทองถิ่นนั้นๆดวย เนื่องจากวัฒนธรรมเปนตัวชะลอมิใหเกิดการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงพื้นที่อยางรวดเร็ว เนื่องดวยการพัฒนาโดยอิงพื้นฐานทางวัฒนธรรมของคนหนองจอก
ซึ่ง ประกอบด ว ยวัฒ นธรรมมุ สลิ ม มากที่สุ ด จะทําให ท ราบถึ ง ความต อ งการในการพั ฒ นาของ
เกษตรกรในพื้นที่ไดมากกวารัฐคิดให
การอนุรักษและพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมจะสามารถเกิดขึ้นได หากมีมาตรการที่เหมาะสม
และไมสวนทางกับทัศนคติของเกษตรกรและนักพัฒนา ซึ่งควรมีการใชควบคูกับแนวทางการ
พัฒนาอยางยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คาดวาจะสามารถจูงใจเกษตรกรใหมีความ
มุง หวังในการทําการเกษตรกรรมตอไป รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ ใ หมี ความรัก และหวงแหน
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เกิดความตองการอนุรักษและพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมใหดํารงอยูตอไป
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ภาคผนวก ก
แบบสัมภาษณ เพื่อประกอบการวิเคราะหวิทยานิพนธ
เรื่อง แนวทางในการอนุรักษและพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรม เขตหนองจอก
ชุมชนเกษตรกรรม
1. การใหบริการโครงสรางพื้นฐาน ขอมูลสวนตัว
สมาชิกในครัวเรือน _____ คน แรงงานภาคการเกษตร _______ คน
อายุ ______ ป อาชีพหลัก
_______________________ อาชีพรอง _________________________
ประเภทเกษตรกรรม _______________________________ ระยะเวลาที่ทํา ______________________
พื้นที่ทั้งหมด __________ ไร เปน ที่ของตนเอง __________ ไร, ที่เชา __________ ไร
ราคาที่ดิน ________ บาท ราคาเชาที่ดิน ________ บาท หรือจายเปนผลผลิต __________________
)
เคยขายที่ดินหรือไม(เทาไหร) ______________ (กรณีเชา ใครเปนเจาของที่ดิน
2. การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน
ในอดีตสภาพเปนอยางไร (เกษตร นา คลอง ฯลฯ) :
ในปจจุบัน :
ถนนเขามาเมื่อไหร :
คลองที่ใชสัญจร คือ
คลองที่ใชเพื่อการเกษตรคือ
คลองที่ใชดํารงชีพ คือ
3. การกระจายตัวของประเภทการทําการเกษตร เชน นาขาว ไรหญา สวนผัก ผลไม ฯลฯ อยูบริเวณใดบาง
4. ปจจัยที่เอื้อตอการทําเกษตรกรรม (มีศักยภาพ หรือ ปญหาอะไรบาง)
ทําไมถึงประกอบอาชีพเกษตรกรรมตอได (ทําไมถึงยังทํานา/ทําสวน/เลี้ยงสัตว)
สภาพดิน (ดินดี ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ดินเสื่อม) :
แหลงน้ํา (พอเพียง มีคุณภาพดี น้ําเสีย มลภาวะ) :
ผลผลิต (ปริมาณ) :
ราคาผลผลิต :
ตนทุนการผลิต (เทาไหร คุมทุนหรือไม)
อื่นๆ
5. สภาพการผลิต
พันธุพืช (พันธขาว ฯลฯ)
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การเพาะปลูก / การผลิต (จํานวนครั้งที่ทํานาตอป การใสปุย เทคนิคการเพาะปลูก การจัดการศัตรูพืช)
ชวงเวลาที่เก็บเกี่ยว :
วิธีการเก็บเกี่ยว (ใชแรงงาน มือ อุปกรณ อะไรบาง)
การจัดการผลผลิต (ขายทั้งหมด ขายบางสวน เก็บทําพันธ เก็บไวบริโภคเอง จายเปนคาเชา)
ตลาด/ การจําหนายผลผลิต (แหลงรับซื้อผลผลิต สงขายที่ไหนบาง โรงสี พอคามารับซื้อถึงบาน ฯลฯ) :
อื่นๆ
6.

ปญหาของพื้นที่เกษตรกรรม ปญหาของเกษตรกร (เชน ปญหาน้ําทวม ทวมบริเวณใดเสียหายมาก เกิด
ปญหานานเทาไหร ปจจัยการผลิตราคาแพง รายไดไมคุมทุน แมลงศัตรูพืช โรคพืช น้ําเสียเขาแปลงนา
เจาของที่ดินเพิ่ม พอคากดราคาขาว ราคาคาเชา หรือ ยกเลิกการเชา ปญหาหนี้สิน ฯลฯ)

7.

ความตองการความชวยเหลือจากภาครัฐ ผลจากความชวยเหลือยังประสบปญหาอะไรบาง

8.

ความปรารถนาในการทําการเกษตรกรรม
จะทําตอหรือไม /ทําตออีก 2- 3ป/ มีความคิดจะเลิกทํา ตองการใหลูกหลานสืบทอดตอหรือไม เพราะ

อะไร
เจาของที่ดินจะยกเลิกการใหเชาที่ดินหรือไม มีใครบางที่ตองการขายที่ดินเพื่อการเกษตรแกนักลงทุน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการอนุรักษพื้นที่เกษตรกรรม (เห็นดวย ไมเห็นดวย เพราะ)
9.

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรม ในมุมมองของเกษตรกร (เชน การเปลี่ยนแปลง
ประเภทการทําเกษตร การทําเกษตรผสมผสาน ความตองการพัฒนาตลาดกลางเพื่อการเกษตร เปนตน) มีการ
รวมกลุมพัฒนาหรือไม มีการพัฒนาการเกษตรอะไรบาง มีการเพิ่มมูลคาผลผลิตหรืไม โดยวิธีใด มีผลิตภัณฑ
ทองถิ่นหรือสถานที่ทองเที่ยวดานการเกษตรหรือไม
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กลุมเจาหนาที่ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
1. หนาที่ของศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประชากรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพิ่มขึ้นหรือลดลง

2. การพัฒนาทางดานการเกษตร การใหความชวยเหลือเกษตรกรที่ประสบปญหา การเขาไปมีสวนรวมกับ
กิจกรรมที่เกี่ยวกับการเกษตรของชุมชนอยางไรบาง และผลเปนอยางไร

3. การเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรม
เปลี่ยนแปลงมากที่สุด)

(ในอดีตถึงปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมากนอยอยางไร

บริเวณใด

4. ปญหาของพื้นที่เกษตรกรรม การหาดานการเกษตรที่พบ (จากการสํารวจของเจาหนาที่) และแนวทาง
แกไข

5. ความคิดเห็นเกี่ยวกับผังเมืองรวมในพื้นที่เขตหนองจอก

6. ความสําคัญของพื้นที่เกษตรกรรม แนวทางการรักษาพื้นที่เกษตรกรรม

7. ราคาที่ดิน (บริเวณราคาที่ดินสูงขึ้นมาก และจะแพงยิ่งขึ้น) (บางรายก็ปลอยใหเชาตอไป บางรายยกเลิก
การเชาแลวหันไปลงทุนเพื่อใชประโยชนที่ดินเปนประเภทอื่น หรือ ขายเก็งกําไรตอไป จริงหรือ?)

8. บริเวณใดที่ยังคงสามารถทําการเกษตรตอไปไดบาง บทบาทในการเปนพื้นที่รับน้ําหลาก สมรรถนะของ
ดินที่เหมาะตอการทําการเกษตร

9. ขอเสนอแนะอื่นๆ การพัฒนาที่ตองการ การใหความสนับสนุนจากภาครัฐ
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ภาคผนวก ข
มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติไดออกประกาศ ฉบับที่ 8 (2537) วันที่ 20 มกราคม 2537 กําหนด
มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินซึ่งหมายถึง “แมน้ําลําคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ อางเก็บน้ํา และแหลงน้ํา
สาธารณะอื่นๆ ที่อยูภายในแผนดิน ซึ่งหมายความรวมถึง แหลงน้ําสาธารณะที่อยูภายในผืนแผนดินบนเกาะดวย
แตไมรวมถึงน้ําบาดาล และในกรณีที่แหลงน้ํานั้นอยูติดกับทะเลใหหมายความถึงแหลงน้ําที่อยูภายในปากแมน้ํา
หรือปากทะเลสาบ” ตามขอ 1 ของประกาศ โดยมีการแบงแหลงน้ําผิวดินออกเปน 5 ประเภท (ดร. อํานาจ วงศ
บัณฑิต, 2545) ดังนี้
แหลงน้ําประเภทที่ 1 ไดแก แหลงน้ําที่คุณภาพน้ํามีสภาพตามธรรมชาติโดยปราศจากน้ําทิ้งจากกิจกรรมทุก
ประเภท และสามารถใชประโยชนเพื่อ การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติกอน การ
ขยายพันธุตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตระดับพื้นฐาน การอนุรักษระบบนิเวศนของแหลงน้ํา
แหลงน้ําประเภทที่ 2 ไดแก แหลงน้ําที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทปละสามารถเปนประโยชนเพื่อ การ
อุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติกอน และผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไป
กอน การอนุรักษสัตวน้ํา การประมง การวายน้ําและกีฬาทางน้ํา
แหลงน้ําประเภทที่ 3 ไดแก แหลงน้ําที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถใชประโยชนเพื่อ การ
อุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติกอน และผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไป
กอน การเกษตร
แหลงน้ําประเภทที่ 4 ไดแก แหลงน้ําทิ้งที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถใชเปนประโยชนเพื่อ
การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติกอน และผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําเปน
พิเศษกอน การอุตสาหกรรม
แหลงน้ําประเภทที่ 5 ไดแก แหลงน้ําที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเปนประโยชนเพื่อการ
คมนาคม โดยตองมีมาตรฐานต่ํากวาคุณภาพในแหลงน้ําประเภทที่ 4
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ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ

ประเภท 5

มีคุณภาพต่ํากวาแหลงน้ําประเภทที่ 4

ปราศจากน้ําทิ้งจากกิจกรรมทุกประเภท

คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติไดกําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําแตละประเภทไวดังนี้
คามาตรฐาน
ประเภทของแหลงน้ําผิวดิน
ประเภท
ประเภท 2
ประเภท 3
ประเภท 4
1
อุณหภูมิ (T)
ไมสูงเกินกวาอุณหภูมิธรรมชาติเกินกวา 3 องศาเซลเซียส
ความเปนกรดและ
5.0 – 9.0
ดาง (pH)
ออกซิเจนละลาย
ไมนอยกวา 6.0
ไมนอยกวา 4.0
ไมนอยกวา 2.0
(DO)
มิลลิกรัมตอลิตร
มิลลิกรัมตอลิตร
มิลลิกรัมตอลิตร
บีโอดี (BOD)
ไมเกินกวา 1.5
ไมเกินกวา 2.0
ไมเกินกวา 4.0
มิลลิกรัมตอลิตร
มิลลิกรัมตอลิตร
มิลลิกรัมตอลิตร
แบคทีเรียกลุมโคลิ
ไมเกิน 5,000
ไมเกิน 20,000
ฟอรมทั้งหมด
MPN/100 มล.
MPN/100 มล.
(T-Coliform)
ไมเกิน 0.5
ไมเกิน 0.5
ไมเกิน 0.5
แอมโมเนีย
มิลลิกรัมตอลิตร
มิลลิกรัมตอลิตร
มิลลิกรัมตอลิตร
(NH3)
ไนเตรท (NO3)
ไมเกิน 5.0
ไมเกิน 5.0
ไมเกิน 5.0
มิลลิกรัมตอลิตร
มิลลิกรัมตอลิตร
มิลลิกรัมตอลิตร
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สถานการณการผลิตและการคาขาวโลกเดือนมีนาคม 2551
กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ไดปรับประมาณการผลผลิตขาวโลกเพิ่มขึ้นจากปริมาณ 420.6 ลานตัน ใน
เดื อ นกุมภาพันธ 2551 เปน 422.9 ลานตัน ในเดือ นมีนาคม 2551 เนื่องจากอินเดีย มีผลผลิตขาวเพิ่ มขึ้ นจาก
ประมาณการไว 2 ลานตัน นอกจากนี้ไดปรับการบริโภคขาวลดลงจากปริมาณ 423.7 ลานตัน ในเดือนกุมภาพันธ
2551 เปน 422.5 ลานตัน ในเดือนมีนาคม 2551 เนื่องจากจีนบริโภคขาวลดลงประมาณ 2.1 ลานตัน แมวาอินเดีย
บริโภคขาวเพิ่มขึ้นจากประมาณการไว 1.1 ลานตัน สงผลใหผลผลิตขาวโลกสูงกวาการบริโภคประมาณ 0.4 ลาน
ตัน
ในป 2551 การคาขาวโลกยังคงอยูในระดับสูงประมาณ 29.4 ลานตัน ทําใหตลาดยังคงเปนของผูขาย
หรือประเทศผูสงออก ทั้งนี้กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดวา ไทยจะสงออกประมาณ 9.0 ลานตัน และเวียดนาม
ส ง ออก 5.0 ล า นตั น อิ น เดี ย 3.5 ล า นตั น สหรั ฐ ฯ 3.5 ล า นตั น และปากี ส ถาน 2.9 ล า นตั น อย า งไรก็ ต าม
สถานการณการผลิตขาวของประเทศผูสงออกคอนขางตึงตัวและการเพิ่มขึ้นราคาขาวภายในประเทศ รัฐบาลของ
ประเทศผูสงออกจึงตองดําเนินมาตรการชะลอการสงออกขาวเพื่อบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน อาจ
สงผลใหประเทศผูสงออกสวนใหญสงออกขาวลดลงในป 2551 ในขณะที่ประเทศผูนําเขาหลักยังคงนําเขาขาว
ปริมาณมาก ไดแก ฟลิปปนสจะนําเขามากที่สุดประมาณ 1.9 ลานตัน อินโดนีเซียและไนจีเรียประเทศละ 1.6 ลานตัน
อิรัก 1.1 ลานตัน EU-27 1.1 ลานตัน ซาอุดิอาระเบียและบังกลาเทศประเทศละ 1.0 ลานตัน และอิหราน 0.9 ลานตัน
สถานการณขาวไทยเดือนมีนาคม 2551
1. การผลิตขาวป 2550/51
ในเดือนมีนาคม 2551 กระทรวงเกษตรและสหกรณยังคงประมาณการผลผลิตขาวนาปรังป 2551 จะ
มีประมาณ 6.793 ลานตัน และในเดือนมีนาคม 2551 การเก็บเกี่ยวผลผลิตขาวนาปรังรุนแรกและจําหนายออกสู
ตลาดมีประมาณ 1.333 ลานตัน และมีปริมาณมากที่สุดในเดือนเมษายน 2551 ประมาณ 1.709 ลานตัน อยางไรก็
ตามตลาดตางประเทศยั งคงมีคําสั่งซื้อขาวจากไทยอยางตอเนื่อ งเดือนละกวา 1.0 ลานตัน สงผลใหราคาขาว
โดยทั่วไปสูงสูดเปนประวัติการณ โดยขาวเปลือกนาปรังความชื้น 15% มีราคาเฉลี่ยตันละ 10,354 บาท ทั้งนี้ เมื่อ
สิ้นสุดโครงการรับจํานําขาวเปลือกนาป ปการผลิต 2550/51 (พ.ย. 2550 – มี.ค. 2551) ปริมาณการรับจํานํารวม
ทั้งสิ้น 238,020 ตัน ต่ํากวาปกอนที่มีประมาณ 1,809,316 ตัน หรือลดลงรอยละ 86.8
2. การสงออก/ราคาขาว
2.1 ป 2551 กระทรวงพาณิชยกําหนดเปาหมายการสงออกขาวปริมาณ 8.75 ลานตัน มูลคา 3,325 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ
2.2 ในชวงไตรมาสแรกของป 2551 (มกราคม - มีนาคม) การสงออกขาวเบื้องตนมีประมาณ 3.255
ลานตัน มูลคาประมาณ 1,415.0 ลานเหรียญสหรัฐฯ (46,546.0 ลานบาท) ราคาสงออกเฉลี่ยตันละ 435 เหรียญ
สหรัฐฯ เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของป 2550 ปริมาณ มูลคา และราคาสงออกเฉลี่ยไดเพิ่มขึ้นรอยละ 66.2
95.3และ 17.6 ตามลําดับ และขาวที่สงออกดังกลาวเปนขาวหอมมะลิไทย 0.768 ลานตัน มูลคา 439 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ (14,598 ลานบาท) หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 24 และ 31 ของปริมาณและมูลคาการสงออกขาวทั้งหมด
ทั้งนี้ ปริมาณและมูลคาการสงออกขาวดังกลาวคิดเปนรอยละ 37 และ 43 ของเปาหมายการสงออกดังกลาว
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2.3 ในเดือนเมษายน 2551 คาดวา ประเทศผูนําเขาหลายประเทศกังวลกับมาตรการหามสงออกของ
ประเทศผูสงออกดังกลาวและยังมีความตองการนําเขาขาวเพื่อชดเชยหรือสํารองขาวในสต็อก ในขณะที่อินเดีย
ประกาศไมอนุญาตสงออกขาวขาวที่มิใชขาวบาสมาติของผูสงออกทั้งหมด และเวียดนามมีภาระตองสงมอบขาว
ใหลูกคาตามสัญญาเกาและไมอนุญาตผูสงออกลงนามสัญญาซื้อขายใหมในชวงไตรมาสที่ 2 ของป 2551 จะสงผล
ใหขาวของไทยชนะการประมูลนําเขาขาวของฟลิปปนสในเดือนเมษายน ศกนี้ และประเทศผูนําเขาสวนใหญจะ
ยังคงสั่งซื้อขาวจากไทยอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะตลาดประจําแถบภูมิภาคแอฟริกา มาเลเซีย ฮองกง อิหราน อิรัก
และฟลิปปนส ซึ่งสามารถรองรับผลผลิตขาวนาปรังที่ออกสูตลาดสูงสุดในเมษายน ศกนี้ ซึ่งคาดวา การสงออกขาว
จะมีประมาณ 0.900 ลานตัน
ผลผลิต การใช การคา และสต็อกขาวโลก
ประเทศ
โลก
ป 2548/49
ป 2549/50 *
ป 2550/51 *

ผลผลิต

การบริโภค

การนําเขา

การสงออก

417.6
418.2
422.9
1.1

415.6
420.0
422.5
0.6

29.4
30.5
29.4
-3.6

29.4
30.5
29.4
-3.6

หนวย : ลานตัน
สต็อกปลายป
76.5
74.8
75.2
0.5

Δ ป 2551/2550 (%)
ประเทศผูสงออกป 2550/51
สาธารณรัฐประชาชนจีน
129.5
127.0
0.6
1.3
35.7
อินเดีย
94.0
89.9
3.5
11.1
เวียดนาม
23.3
18.7
5.0
1.4
ไทย
18.6
9.6
**
9.0
2.5
สหรัฐอเมริกา
6.3
4.0
0.7
3.5
0.7
ปากีสถาน
5.4
2.4
2.9
0.5
ประเทศ
ผลผลิต
การบริโภค
การนําเขา
การสงออก
สต็อกปลายป
ประเทศผูนําเขาป 2550
ฟลิปปนส
10.4
12.1
1.9
5.4
อินโดนีเซีย
34.0
36.2
1.6
2.3
ไนจีเรีย
3.0
4.7
1.6
0.6
อิรัก
0.2
1.3
1.1
0.1
อิหราน
2.2
3.2
0.9
0.7
ที่มา : กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ณ เดือนมีนาคม 2551 * ประมาณการเบื้องตน ** การนําเขาขาวจากการเปดตลาดนําเขาขาวตาม
ความตกลงองคการการคาโลก (WTO)
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รายละเอียดการใหสัมภาษณของเกษตรกรและผูนําชุมชนในเขตหนองจอก
การศึกษาลักษณะของเกษตรกรและสภาพการทําเกษตรกรรม เขตหนองในปจจุบัน เพื่อใหเห็นสภาพ
วิถีการดํารงชีวิต สภาพพื้นที่และการทําเกษตรกรรมในเขตหนองจอกใหชัดเจนขึ้น โดยอาศัยขอมูลจากการ
สัมภาษณเกษตรกรและผูนําชุมชนในพื้นที่ตางๆภายในเขตหนองจอก โดยสรุปไดดังนี้
1. บริเวณแขวงกระทุมราย
สภาพพื้นที่บริเวณนี้เดิม เปนพื้นที่โลง ประกอบดวยนาขาวทั้งหมด ชาวบานสวนใหญประกอบอาชีพทํา
นาเกือบ 100% เปนชาวไทยมุสลิมกวาครึ่ง และนอกนั้นเปนชาวไทยพุทธเสียสวนใหญ เปนเชนนี้เรื่อยมา
จนกระทั่งเริ่มมีหมูบานมาสรางในชวงประมาณ 5 ปที่ผานมา ถนนหนทางจึงเริ่มพัฒนาจากถนนดินลูกรังเปนถนน
ยางและคอนกรีตแตก็เดินทางสะดวกขึ้น ในสภาพปจจุบันก็ยังมีการทํานาเชนเดิม โดยนาขาวยังกระจายอยูทั่ว
แขวง ยกเวนบริเวณ หมู 1 ถึงหมู 3 ที่เปนยานตลาดและชุมชน จากการสัมภาษณไดความวา บริเวณหมู 8 ถึงหมู 18
ซึ่งมีพื้นที่ไปทางตะวันออกจนถึงฉะเชิงเทรา ยังมีการทํานากันอยางหนาแนน สวนหมู 5 ก็เริ่มมีหมูบานสรางขึ้น
ใหมแลว พื้นที่ทํานาของเกษตรกรสวนใหญเปนพื้นที่เชา ซึ่งชาวบานสวนใหญจะขายที่ดินของตนเองในอดีตและ
เชาที่ตนเองทําการเกษตรตอไป โดยที่ดินบริเวณนี้สวนใหญเปนของบริษัททีซีมายซิน และเต็กเฮ็งหยู ซึ่งเริ่มซื้อ
ที่ดินตั้งแตในชวง พ.ศ. 2513 และยังใหเกษตรกรเชาที่ดินทํานาตอไป และนอกจากการทํานาแลวเกษตรกรยังมี
บอปลาสําหรับเลี้ยงปลาดุกและปลานิล มีการปลูกผักผลไมภายในบริเวณบาน โดยยกรองขึ้นเปนสวนเอง สวนผัก
จะเปนแบบการปลูกพืชผักสวนครัว
ผูใหสัมภาษณอยูที่ หมู 6 แขวงกระทุมราย ชื่อ คุณดํารงค สุไรหมัด (ขอเรียกวาผูใหญดํารงค) เปนคน
ดั้งเดิมของที่นี่ อายุ 59 ป มีสมาชิกครอบครัว 6 คน แตทําการเกษตรเพียงคนเดียวโดยทํามานานแลว มีอาชีพหลัก
คือ การทํานา และอาชีพรองคือ ทําสวน แตก็ไมถึงกับเปนอาชีพรอง การทําเกษตรมีลักษณะเปนไรนาสวนผสม
คือมีการทํานา และปลูกผลไมในพื้นที่เดียวกัน ผลไมที่ปลูกไดแก กลวยหอม และมะละกอ ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด 15
ไร เปนที่ตนเอง 4 ไร และที่เชา 11 ไร ซึ่งเชาจากลุงของตน และจายคาเชาเปนผลผลิตขาว 8 ถังตอไรตอป ผูใหญมี
ความรักและหวงแหนพื้นที่เกษตรมาก ก็คงเปนเพราะไมใชที่เชาของคนอื่น เปนที่ของตนเองและญาติ ไมมีปญหา
การขอที่ดินคืนหรือยกเลิกสัญญาเชา จนกวาจะเลิกทําเอง ผูใหญเลาวาคนทํานาตอนนี้เปนยุคสุดทายของกรุงเทพฯ
เพราะสวนใหญคอนขางอายุมาก ลูกหลานก็ออกไปทํางานกันหมด แตที่ยังมีการทํานากันอยูเพราะมีการทํา
ตอเนื่องกันมานาน และยังสามารถดํารงชีวิตอยูได
ลักษณะการทํานา จะเปนการทํานาปรัง ประเภทนาหวานน้ําตม ซึ่งตอนนี้สามารถทําไดถึง 4 ครัง้ ตอป
พันธุขาวที่ใชเชน พันธุที่เรียกวา ขาว 75 วัน (ปลูกได 4 ครั้งตอป ตนทุน 140 บาทตอถัง) มีชวงเวลาเก็บเกี่ยว 75
วัน ขาวหอมปทุม และอื่นๆ ซึ่งทั่วไปมีระยะเก็บเกี่ยว 120 วัน นับวามีการทํานาอยางหนาแนนตลอดทั้งป โดย
อาศัยพื้นที่วาดวย ดินดี น้ําดี และการดูแลดี การใหปุยจะใหเหมือนๆกันทั่วไปคือ ใสปุย 2 ครั้ง ครั้งแรกชวงขาว
อายุ 20 วัน และอายุ 45 วัน (ปุยสูตร 16-20-0 และ UREA 46-0-0) วิธีการเก็บเกี่ยว สมัยนี้ใชรถเกี่ยวขาวที่เรียกวา
“รถอุม” คือเกี่ยวขาวพรอมเก็บขาวไวในถัง จากนั้นนําไปโรงสีไดเลย ไมตองมานั่งมัดขาว และสิ้นเปลืองแรงงาน
โดยคาจางคิดเปน 350 บาทตอไร (ถาจางคนเกี่ยวขาวคิดคนละ 600 บาท) หลังจากเกี่ยวขาวแลวสวนมากเกษตรกร
จะขายขาวสด (ขาวเปลือกที่เกี่ยวเสร็จใหมๆ) ทั้งหมด มีบางที่เก็บไวทําพันธุ บางสวนจะเก็บไวจายคาเชาที่ ชวงนี้
ราคาขาวอยูที่เกวียนละ 6,500 บาท ซึ่งราคาขาวสูงขึ้นเพราะขาวมีน้ําหนักและความชื้นดี (ประมาณ 16 -20%) จาก
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ราคาประกันขาว 7,100 บาท (เมื่อเดือน ตุลาคมปที่แลวขาวราคาตกอยูที่ 4,800 บาทตอเกวียน) ซึ่งขาวที่ไดนั้นได
ผลผลิตประมาณไรละเกวียน (100 ถัง) สวนกลวยหอมก็ไดทั้งป โดยขายหวีละ 20 – 30 บาท แลวแตขนาด ถือเปน
รายไดเสริม และเมื่อเทียบตนทุนการผลิต ผูใหญบอกวาทั้งหนองจอกขณะนี้ มีตนทุนการผลิตขาวโดยเฉลี่ย 2,800
บาทตอไร ซึ่งนับวาไดกําไรและคุมทุน และเมื่อถามถึงแหลงรับซื้อขาวสวนใหญจะสงขายที่โรงสีทั้งหมด ซึ่งก็มี
ในพื้นที่เชน โรงสีพิมาน และไกลออกไปถึงบางน้ําเปรี้ยว จากนั้นโรงสีก็จะขายสงไปยังที่ตางๆ สวนมากจะสง
ตางประเทศ และโรงงานอาหารสัตว (ปลายขาว) ประมาณ 10% ของเกษตรกรทั้งหมดที่สีขาวไวกินเอง นอกจากนี้
มีเกร็ดความรูเกี่ยวกับขาววา ควรเกี่ยวขาวในระยะพลับพลึง คือ ระยะที่ขาวสุกเต็มที่ ไมออนหรือแกเกินไป ขาว
จะเปนสีทองซึ่งคนที่ชํานาญถึงจะดูออกวาตองทองในระดับไหน ถาแกจัดจะกรอบและหักงาย ถาออนไป เนื้อขาว
จะไมแข็ง สีแลวแตกเปนแปง
ปญหาในการทํานาคือ ปญหาดินเปรี้ยว แตไมเปนปญหามากนัก ไมถึงกับทํานาไมได ที่เปนเชนนี้
เพราะจําเปนตองใชปุยเคมีและยาฆาหญา สวนยาฆาแมลงเลิกใชมา 5 ปแลว ตอนนี้กําลังอยากจะเปลี่ยนวิธีการ
เพาะปลูกโดยเริ่มใชปุยอินทรีย สวนแหลงน้ําที่ใชก็จากลําคลองที่สงมาจากคลองชลประทาน (คลองสิบสาม)
ไดแก คลองลําปลาทิว คลองแสนแสบ และคลองนครเนื่องเขต ตอนนี้น้ํายังสะอาดและเพียงพอ ใชไดดี บริเวณนี้
ไมคอยประสบปญหาน้ําทวมมากนัก ที่มีก็บริเวณหมู 14 ถึงหมู 17 ติดถนนสุวินทวงศซึ่งขวางทางระบายน้ํา
เกษตรกรไดรับความเดือดรอนประมาณรอยกวาราย นอกจากนี้ยังมีปญหาเรื่องราคาปุยและยาแพง (ปุยยูเรียกระ
สอบละ 700 บาท ปุย 16-20-0 กระสอบละ 580 บาท, 1 กระสอบ = 50 กก.) ปญหาสําคัญคือ ขาวดีด ซึ่งเปนขาวที่
จะรวงกอนระยะเก็บเกี่ยว เมื่อรวงแลวจะเติบโตขึ้นสูงกวาขาวปกติมีลักษณะเหมือนวัชพืช เรียกกันวา วัชพืชขาว
ชาวนาจึงตองแกปญหาโดยใชขาว 75 วัน มาปลูกแทน
ผูใหญดํารงคนั้น เห็นดวยกับการอนุรักษพื้นที่เกษตรกรรมเอาไว เพราะพื้นที่ลึกๆยังมีการทํานาอยู และ
มีคนจากพื้นที่อื่นเขามาเชาที่ทํานาเพิ่มขึ้นดวย
สวนใหญจะเปนคนบางน้ําเปรี้ยวซึ่งตองการขยายพื้นที่ทํา
การเกษตร
2. บริเวณแขวงคลองสิบสอง
พื้นที่นี้มีการกระจายพื้นที่เกษตรกรรมทั่วทุกหมูบาน โดยเปนพื้นที่นาเกือบทั้งหมด ไมแตกตางจาก
สภาพในอดีตเลย มีเพียงหมู 2 และหมู 4 ที่มีหมูบ านเทียนทองและหมูบานรัตนธานีขึ้น (สวนใหญอยูบริเวณถนน
ประชาสําราญ) และสภาพความเปนเจาของที่ดินที่เปลี่ยนไป คือ สมัยกอนชาวบานจะเปนเจาของที่นา แตหลังจาก
ทํานาแลวสูตนทุนในการซื้อปุย ยา เมล็ดพันธุ พอพันธุ แมพันธุโค ฯลฯ ไมไหว จําเปนตองจํานองที่นาเอาไว แตก็
ไมสามารถใชหนี้สินไดหมด เพราะตองกูเงินในการทําการเกษตรตลอดเวลา รายไดก็ไมพอเพียง จึงตองยอมโอน
และขายที่ดิน แตก็ยังเชาที่ดินทํากินตอไป โดยสวนใหญจะเปนหนี้ ธกส. กันมาก และเจาของที่ดินในปจจุบันที่รับ
ซื้อที่ดินจากเกษตรกรที่กําลังมีปญหาหนี้สินในสมัยนั้นคือ ทานผูหญิงอุศนา ปราโมช ซึ่งแนวโนมในการขายที่ดิน
ตอหรือยกเลิกการใหเชานั้นแทบไมมีเลย
เนื่องจากเจาของที่ดินมีความตองการใหเกษตรทํานากันตอไป
เกษตรกรจึงสามารถทําการเกษตรตอไปได
ผูใหสัมภาษณอยูที่ หมู 9 แขวงคลองสิบสอง ชื่อ คุณปรีชา เหมกรณ (ใครๆเรียก กํานันปรีชา) กํานันเปน
ประธานคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นการเกษตรกรุงเทพมาหานคร ฝงพระนคร และพื้นที่เกษตรกรรมของกํานัน
ไดรับรับรางวัลและตั้งเปนศูนยเรียนรูเกษตรทฤษฎีใหม ตามแนวพระราชดําริอีกดวย กํานันเปนคนดั้งเดิมของที่นี่
ครอบครัวมีสมาชิก 6 คน อายุ 68 ป โดยตนทําการเกษตรคนเดียว และจางคนงานไว 2 คน มีอาชีหลักคือ ทํานา
อาชีพเสริมที่สําคัญคือ การขยายพันธุไมขาย โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 70 ไร เปนที่ตนเอง 20 ไร ที่เชา 50 ไร คาเชาที่ดิน
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คิดเปนเงิน 400 บาทตอไร หรือ ขาว 7 ถังตอไรตอป ลักษณะการทําเกษตรกรมของกํานัน เปนไปตามเกษตร
ทฤษฎีใหม คือ มีการทํานา (ทํานาปรัง) มีบอน้ํา มีสวนผลไม (มะพราวน้ําหอม มะมวง แกวมังกร มะยงชิด) การ
เลี้ยงปลา (ปลานิล ปลาดุก) เลี้ยงสัตว (เปดเอาไข) ปลูกผักสวนครัว
ในการทํานา สวนมากชาวบานจะใชขาวพันธุขาวปทุม เบอร 17 หนัก ประทุมซีดีโอ (ขาว 75 วัน) การ
ทํานาปรังโดยเฉลี่ย 5 ครั้งตอ 2 ป การดูแล ใหปุย 2 ครั้ง โดยครั้งแรก ใสปุยยูเรีย ครึ่งกิโลกรัมตอไร ในนาขาวเมื่อ
อายุ 20 วัน และใสปุยสูตร 16-20-0 เมื่อขาวอายุ 45 วัน กํานันใชวิธีการเทปุยชีวภาพในแปลงนากอนการหวานเพื่อ
เพิ่มคุณภาพและปริมาณผลผลิตขาว โดยระยะเก็บเกี่ยวประมาณ 120 วัน ซึ่งใชวิธีการจางรถเกี่ยวขาวเหมือนที่
อื่นๆ โดยขาวเปลือกที่ไดจะขายใหโรงสีทั้งหมด (นอยมากๆที่จะเก็บทําพันธุ) นอกจากโรงสีแลว สามารถขายขาว
ที่ลานตากขาวได โดยราคารับซื้อจะเทากับโรงสี คือ ชวงนี้ขาวมีราคาที่ 6,500 ตอเกวียน ปที่แลว 5,500 บาทตอ
เกวียน ซึ่งชาวบานนิยมขายขาวที่โรงสีหรือลานตากขาวทั้งภายในเขตหนองจอก และที่ลําลูกกา แลวแตความ
สะดวก
รายไดของกํานันนอกจากการทํานาแลว ยังไดจากการขายพันธุตนไม และผลผลิตภายในสวนของตน
รายไดจากในสวนจะเปนเบี้ยหัวแตกเอาไวใชจายภายในบาน สวนพันธุตนไมที่ขายไดแก มะพราวน้ําหอม กา
ระเวก แกวมังกร สะเดา ซึ่งจะใหลูกสาวนําไปขายที่ตลาดนัดมีนบุรี นอกจากนี้ ยังสงไปขายที่ปราจีนบุรีพรอมๆ
กับขณะที่ลูกสาวไปซื้อพันธุไมอื่นๆที่นั่น เพื่อกลับมาขายที่ตลาดนัดตออีกครั้งหนึ่ง ในดานรายจายมีนอยมาก
เพราะ มีผลผลิตที่ผลิตไดเองไมตองซื้อจากขางนอก และลูกๆก็ทํางานกันหมดแลว ไมตองเสียคาจายเพิ่มเติม
เมื่อสอบถามเกี่ยวกับปญหาดานเกษตรกรรม พบวา ปญหาตอนนี้คือ ขาวผี (สรุปไดวาคือ ขาวดีด
นั่นเอง) ซึ่งติดมาจากขาวที่ผสมใหมคือ ขาวหอมปทุม เปนขาวที่มีการผสมระหวางขาวปากับขาวบาน แตพันธุ
ของขาวปากลับไมนิ่งจึงสงผลใหเกิดปญหาดังกลาว วิธีแกคือการใชยาฆา โดยการปาดใหโดนเฉพาะขาวผี (มี
ลักษณะที่สูงโดดเกินขาวธรรมดา) หรือไมก็จางคนไปตัด สวนปญหาเรื่องดินเรื่องน้ํานั้น ไมมีปญหา น้ํามีพอเพียง
ตลอดป โดยแหลงน้ําสําคัญคือ คลองชลประทาน (คลองสิบสาม) สวนดินสามารถทํานาตอไปไดเรื่อยๆ เพราะทํา
นามาหลายสิบปแลว ยังไมมีปญหาดินเสื่อมเลย หรืออาจเพราะกํานันใชปุยชีวภาพรวมดวย ในดานปญหาราคา
ปจจัยการผลิตมีราคาแพง ก็มีอยู แตยังสูไหวอยู เพราะราคาขาวดี มีผลผลิตสูง ปญหาเรื่องหนูนานั้น หายไป
ประมาณ 7-8 ป แลว สวนศัตรูพืช แมลง โรคพืชก็มีบาง แตดวยเทคโนโลยีและวิวัฒนาการของเรา กํานันจึงฝาฟน
มาได โดยเสริมวามีเทคนิคในชวงหวานขาว คือ หลังหวานขาวขาวประมาณ 7 วัน จะผันน้ําออกจากนาใหแหง
โรคก็จะไมเกิด เพราะถามีน้ํา อาจเกิดโรครากเนาได แมลงก็ไมมารบกวนเพราะไมน้ํากิน แตพอดินเริ่มแตกก็คอย
ผันน้ําเขานาใหม การดูแลอยางเอาใจใส ก็จะไดผลตอบแทนที่สูง และสําหรับปญหาน้ําทวม บริเวณนี้ไมคอยทวม
ชาวบานไมประสบปญหา เพราะที่สูงกวาดานใต
กํานันมีความตองการทําการเกษตรกรรมตอไปเรื่อยๆ แตไมคอยอยากใหลูกหลานสืบทอดกิจการเพราะ
เกษตรกรไมเคยรวย อยากใหมีโรงงานมากกวาเพราะจะไดมีแหลงงาน และคนทํางาน ยังไงก็ตองมีเงินเดือนที่
ดีกวาทํานา แมวาไมเห็นดวยกับการอนุรักษพื้นที่เกษตรกรม แตกฎหมายกําหนดใหเปนพื้นที่เกษตรกรรมก็ชวย
ไมได เพราะอยางนอยคิดวาถาหากมีโรงงานอุตสาหกรรมมากเกินไปก็จะเกิดปญหาน้ําเสีย นอกจากนี้กํานันให
ความเห็นวา การที่ยังมีการทํานากันอยูในพื้นที่เพราะ ยังไดกําไรจากการขายขาว มีขาวพันธุใหมของนาปรังที่ให
ผลผลิตดี ปลูกไดไวขึ้น และจํานวนครั้งในการทํานาตอปสูง ดังนั้น ควรมีการใหราคาขาวสูงๆเขาไว การทํานาก็
ไมหมดไป เพราะถาทําอยางจริงจังตองไดกําไรแนนอน สวนโอกาสในการเปลี่ยนแปลงในอนาคตคิดวาคงไมมาก
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นัก หมูบานคงเพิ่มประมาณ 10 เปอรเซ็นต เพราะเกษตรกรยังอยู แมวาจะหมดชวงเกษตรกรวัยปจจุบัน กํานันคาด
วาคงมีคนเกษียณรุนใหมเขามาทําการเกษตรกรรมแทนอีก
3. บริเวณแขวงหนองจอก
พื้นที่บริเวณนี้เดิมทีมีการทํานากระจายอยูทั่วไป และในสภาพปจจุบันมีการขยายตัวของที่อยูอาศัยมาก
ขึ้น แตพื้นที่ที่อยูดานในจนถึงฝงติดเขตฉะเชิงเทรายังมีการทําเกษตรกรรมอยู ในอดีตที่ดินเปนของเกษตรกร แต
หลังจากเศรษฐกิจบูมจึงเริ่มขายพื้นที่ (ตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ ฉบับที่ 1) รวมทั้งการพัฒนา
สาธารณูปโภค ประกอบกับความตองการที่อยูอาศัยและคนเก็งกําไรเขามาในพื้นที่ และยุคราคาที่ดินสูงในสมัย
นายกชาติชาย สงผลใหเกษตรกรพากันขายที่ดินทํากินมากขึ้น และเมื่อเกษตรกรไมมีที่ดินและไมสามารถ
ประกอบอาชีพอื่นได จึงหันกลับมาทํานาอีกและตองเชาที่ดินซึ่งตนเองเคยเปนเจาของเพื่อทํานาตอ โดยปจจุบัน
พื้นที่บริเวณหมู 2 ถึง หมู 5 ยังเปนที่ดินของตนเองอยูอีกมาก สวนที่เหลือจะเปนที่เชาเสียสวนใหญ
ผูใหสัมภาษณอยูที่หมู 5 แขวงหนองจอก ชื่อ คุณประเสริฐ สุขถาวร อายุ 65 ป มีสมาชิกในครัวเรือน 5
คน มีแรงงานภาคการเกษตร 2 คน คือ ตัวลุงประเสริฐและลูกจางอีก 1 คน ลุงประเสริฐเดิมเปนคนยานพัฒนาการ
โดยมีอาชีพทํานาที่นั่น แตตอมามีโครงการตัดถนนพระราม 9 ผานที่ลุง จึงมีการพัฒนาพื้นที่แถบนั้นเปนอยางมาก
ที่ของลุงถูกเวนคืน 5 ไร โดยกรมทางหลวง (ใหราคาวาละ 500 บาท) และกรมทางพิเศษอีก 8 ไร (ใหราคาวาละ
80,000 บาท) ประกอบกับการขยายการซื้อที่ดินของหมูบานเสรี พื้นที่เกษตรจึงเริ่มหมดลง ลุงประเสริฐจึงไดมา
ซื้อที่ปจจุบันที่นี่ 30 ไร และเริ่มยายถิ่นเขามาใน พ.ศ. 2540 และพัฒนาพื้นที่ที่เหลืออยูที่พัฒนาการเปนอพารท
เมนทและคารแครแทน
การทําการเกษตรของลุงประเสริฐตั้งแตพื้นถิ่นเดิม
ไดทําเปนเกษตรอินทรียและ
เปลี่ยนเปนเกษตรเคมี (พ.ศ. 2504) เมื่อมาอยูที่นี่ก็พบวาการทําเกษตรแบบเคมีไมไดผล จึงหันกลับมาทําเกษตร
อินทรียอีกครั้ง (พ.ศ. 2543)
ลุงประเสริฐเดิมทํานาเปนอาชีพหลัก แตปจจุบันเปลี่ยนเปนการขายพันธุหญาอะลาฟน (หญาเลี้ยงสัตว)
ใชพื้นที่ 3 ไร ซึง่ เริ่มทําเมื่อปที่แลว และกอนหนานี้ใน พ.ศ. 2548 ลุงไดลองขยายพันธุหญาเนเปย แตโปรตีนนอย
กวาหญาอะลาฟน นอกจากขยายพันธุหญาแลว ลุงประเสริฐยังมีบอปลาอีก 20 ไร (ปลาที่เลี้ยงสวนใหญเปนปลา
ทับทิม) และทําสวนผสม ในแขวงหนองจอกมีการปลูกหญาอีกชนิดหนึ่ง คือ หญาแพงโกลา ปลูกมากที่หมู 1
ประมาณ 200 ไร
การปลูกหญาอะลาฟน เริ่มจากการซื้อพันธุหญามาขอละ 5 บาท และนํามาขยายพันธุตอโดยถาขายพันธุ
ตอจะขายในราคาขอละ 1 บาท ขายสดกิโลกรัมละ 2 บาท การปลูกใชพื้นที่ 1 ไรตอหญา 1,600 ตน เพราะหญามี
ขนาดพุมประมาณ 1 ตารางเมตร ตนพันธุ 1 ขอ จะขยายกอออกไดเปน 10 ตน และแตละตนจะแตกออกเปน 7 – 8
ขอ ตอนนี้ลุงสามารถขยายพันธุไดเปนแสนตนแลว การเพาะปลูกและการดูแลก็คลายกับการปลูกออย แตตองให
ความสําคัญกับการระบบการใหน้ํา นับวาไดกําไรดีทีเดียว การเพาะปลูกลุงใชปุยอินทรียทั้งหมด ไมมีการใชยา
และสารเคมี โดยใชวัสดุที่มีอยูมาทําปุย นอกจากนี้ยังมีการทําปุยชีวภาพ มีการใชจุลินทรียรวมดวย เขาเรื่องการ
เก็บเกี่ยวหญา ซึ่งมีระยะการเก็บเกี่ยวตางกัน ถาขายสดจะตัดหญาครั้งแรกไดเมื่ออายุ 70 วัน จากนั้นตัดไดทุก 50
วัน สวนขายทอนพันธุตองรอใหหญาแกประมาณ 4 เดือน จึงขายได ผูที่รับซื้อ สวนใหญจะมาซื้อถึงที่ บางก็มาซื้อ
เพื่อนําไปเลี้ยงสัตว บางก็มาซื้อทําพันธุตอไป รายไดสวนใหญของลุงประเสริฐจึงไดมาจากการขายหญาและปลา
(ปลาทับทิมขายกิโลกรัมละ 35 บาท)
ปญหาในระหวางการเพาะปลูก โดยในภาพรวมของเกษตรกรซึ่งสวนใหญจะทํานา ลุงเลาวาปญหาใหญ
ขณะนี้คือ ปญหาดานสายพันธุขาว โดยขาวพันธุที่มีปญหาคือ ขาวหอมปทุม 1 ซึ่งเปนขาวผสมระหวางขาวปา (โต
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เร็ว แข็งแรง) และขาวพันธุเตี้ย ไมไวแสง แตผลจากการทดลองสายพันธุไมครบจํานวนรุนเพื่อใหพันธุนิ่ง ก็มีการ
นําออกมาใชแลว ผลปรากฏวาสายพันธุของขาวปาแสดงลักษณะออกมา สงผลใหขาวบางตนสุกเร็วกอนเวลา และ
รวงงาย เนื้อขาวไมดี ไมนากิน เมื่อตกถึงพื้นสามารถเติบโตไดอยางรวดเร็วและผสมกับขาวที่มีอยูเดิมจึงเปนเปน
ปญหาใหญ ปญหาแตดั้งเดิมของพื้นที่คือ ปญหาหอยเชอรี่ระบาดหนัก แตจากความรวมมือของเกษตรกรที่
รวมกลุมกันแกไขปญหา จึงพลิกปญหาโดยนําหอยเชอรี่มาทําเปนปุยหมัก หอยเชอรี่จึงลดนอยลงไปมาก หลังจาก
ปญหานี้ ก็ตามมาดวยปญหาน้ําเสียจากพื้นที่เกษตรกรรมลงสูลําคลอง เนื่องจากการทํานาจะมีการใสปุยและ
สารเคมีลงแปลงนา ประกอบกับเกษตรกรบางรายใชสารเคมีแรงๆเพื่อฆาหอยเชอรี่รวมดวย ดังนั้นเวลาผันน้ําออก
จากนา สารพิษเหลานี้จะลงสูลําคลอง สิ่งมีชีวิตในน้ําจะตาย และเกิดปญหาน้ําขุน แตเมื่อใชวิธีการจับหอยมาทํา
ปุย และการรณรงคไมใชสารเคมี น้ําจึงใสขึ้น แตก็ตองประสบกับปญหาตอมาคือน้ําเสียที่ออกมาจากบานจัดสรร
โดยไมผานการบําบัด ลงสูลําคลอง และชาวนาก็สูบน้ํานั้นเขาแปลงนา กอใหเกิดความเสียหายอีกระลอกหนึ่ง
แมวาจะมีปญหามากมาย แตลุงประเสริฐก็ยังคงมีความตองการทําการเกษตรตอไป และถาเปนไปได
อยากใหลูกหลานสืบทอดและเห็นดวยกับการอนุรักษพื้นที่เกษตรกรรมมาก โดยใหความเห็นวา โอกาสที่เจาของ
ที่ดินจะยกเลิกการเชามีมาก และขายที่ตอใหหมูบาน ดังนั้นเกษตรกรควรเตรียมพรอมและปรับตัวกับเหตุการณที่
จะเกิดขึ้น เนนการพึ่งตนเองใหมาก และปรับเปลี่ยนวิถีการทําการเกษตร จากการใชพื้นที่จํานวนมากในการทํานา
หันมาเลี้ยงสัตวที่ใหมูลคาสูง เชนการเลี้ยงแพะเพื่อเอานมแพะ (นมแพะกิโลกรัมละ 50 – 70 บาท เทียบกับนมวัว
ซึ่งมีราคากิโลกรัมละ 25 – 30 บาท) และนําเอามูลแพะมาทําปุยตอ และนําไปใชปลูกหญาเลี้ยงสัตว เปนการทํา
เกษตรแบบหมุนเวียนและใชประโยชนสูงสุด เพื่อใหสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได แทนการทํานา และ
การที่มีหมูบานเขามาในพื้นที่ เราสามารถอยูรวมกันไดแตตองรวมมือกันรักษาสภาพแวดลอมโดยมีการจัดการ
ระบบน้ําเสีย หรือมีบอกักเก็บน้ํา กอนปลอยน้ําเสียลงสูลําคลองโดยตรง สวนเรื่องการรุกล้ําพื้นที่เกษตรกรรม
พื้นที่ที่ถูกขายก็จําเปนตองขายไป แตทําอยางไรใหคนที่ยังมีที่ดินอยูไมคิดขายที่ ซึ่งตองเปนหนาที่ของนักพัฒนา
ตอไป
4. บริเวณแขวงลําตอยติ่ง
บริเวณแขวงลําตอยติ่งยังมีการทําเกษตรกรรมกันอยูทั่วไป เห็นไดชัดที่สุดคือการทํานา สภาพปจจุบันที่
เห็นไมแตกตางจากอดีตมากนัก เพียงแตมีถนนเขามาในพื้นที่ ประมาณชวง พ.ศ. 2515 และเกษตรกรมีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการทําเกษตรคือ เปลี่ยนจากแรงงานคนและสัตวเปนเครื่องจักร การลงแขกเกี่ยวขาวเปลี่ยนเปนการ
จางแรงงานเกี่ยวขาว ยุคนี้ เงินเปนปจจัยสําคัญ นอกจากผืนนาแลวยังมีบอมากเนื่องจาก เมื่อกอนน้ําทวมจึงตองทํา
คันนาใหสูงขึ้นและขุดบอ เพื่อกักเก็บน้ําและปองกันน้ําทวม มีการเลี้ยงปลาในนาขาว นาผืนนี้เดิมเปนที่ของเจาขุน
มูลนาย (พระยาเทพ) แตเริ่มขายที่ประมาณ 50 ปที่ผานมา และสภาพที่ดินปจจุบันเปนที่เชาเกือบทั้งสิ้น ชาวบานมี
วิถีชีวิตชายคลอง และเชาที่นาดานในทํานา มีการจายคาเชาเปนขาว 8 ถังตอไรตอป เจาของที่ปจจุบันเปนของ
นายทุน และเศรษฐีจากในเมือง สวนใหญเปนที่ดินของบริษัทกระทิงแดง
ผูใหสัมภาษณครั้งนี้คือ คุณเชาวลิต พรมดี (ขอเรียกวา คุณเชา) คุณเชาอายุ 45 ป ครอบครัวมี 6 คน มี
แรงงานภาคการเกษตร 2 คน อาชีพหลักคือ รับจางบริษัทในเครือไทยสมุทร ดูแลพื้นที่เกษตรกรรมในฝง
ฉะเชิงเทราและฝงลําตอยติ่ง (หลายรอยไรเลยทีเดียว) อาชีพรองคือ เลี้ยงปลา และทําสวนเล็กนอย มีพื้นที่ทํา
การเกษตร 5 ไร โดยเปนที่ของตนเองทั้งหมด สมัยกอนทางครอบครัวของคุณเชา ทํานาอยูที่หวยขวางกันตั้งแต
บรรพบุรุษ แตพอเริ่มมีการตัดถนนรัชดาภิเษก พื้นที่เริ่มเปนเมืองมากขึ้น คุณพอของคุณเชา เกรงวาจะไมมีที่ดิน
เหลือไวใหลูกหลานไดทํานาตอ จึงไดขยับขยายมาหาซื้อที่ที่ลําตอยติ่งประมาณ 100 ไร ที่ลาดกระบังประมาณ
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100 ไร และก็บริจาคพื้นที่ใหวัดและโรงเรียน ปจจุบันที่นาสวนใหญจะใหญาติๆและชาวบานเชาทํานา ซึ่งในอดีต
จะทําแตนาป แตปจจุบันมีการจัดสรรน้ําดีขึ้น จึงทําเปนนาปรัง (ปเดียวกับที่ถนนเขา) มีการพัฒนาเทคโนโลยีใน
การผลิตและการปองกันโรคและแมลงมากขึ้น ปญหาหนูนาจึงหายไปนานมากแลว แหลงน้ําที่ใชไดมาจาก คลอง
หลวงแพง คลองลําปลาทิว คลองสิบเจ็ด คลองพระองคเจาไชยานุชิต ซึ่งมีแหลงน้ําพอเพียง บริสุทธิ์ และมีดินที่
อุดมสมบูรณ ขาวที่ได จะนําขายทั้งหมด ไมนิยมสีกินเอง เนื่องจาก ขาวใหมจะเหนียวและนิ่มจัด หุงแลวจะแฉะ
ประกอบกับที่บานไมมีลานตากขาว และยุงฉาง ดังนั้นคนที่นําขาวมาสะเปนพวกที่มีลานตากนั่นเอง
คุณเชามีอาชีพรองคือ เลี้ยงปลาและทําสวนเล็กนอย (พืช ผักสวนครัว) ปลาที่เลี้ยงไดแก ปลาสลิด ปลา
เบญจพรรณ ซึ่งก็คือ ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาสวาย ปลานวลจันทร ปลาจาระเม็ด เฉาฮื้อ ซงฮื้อ การเลี้ยงปลา คุณ
เชาเลือกที่จะเลี้ยงปลาแบบหนาแนน เพราะคุมทุนกวา แตตองมีระบบการจัดการฟารมที่ดี และปลาที่เลี้ยงก็เลี้ยง
งาย คือ ปลาสลิด เลี้ยงดวยหญาเนา มีอายุขาย 1 ป ปลาดุก เลี้ยงดวยรํา ขี้ไก ไสไก ไกบด และอาหารเม็ด มีอายุขาย
4 – 5 เดือน ปลาหรูๆ ใหกินหญาสด ปลานิล อายุขายประมาณ 6 – 8 เดือน เมื่อถึงเวลาจับปลา มีอยู 2 วิธี คือ
สําหรับปลาดุก จะใชการซาว คือใชอวนตาใหญ เพื่อจับเฉพาะปลาที่ไดขนาด ลากเปนแนวขวางกับบอ สวนปลา
อื่นๆ ใชอวนลากขึ้นกอน แลววิดน้ําแหงเพื่อจับปลา (กรณีลางบอ) ปลาที่ไดก็เก็บไวบริโภคสวนหนึ่ง ที่เหลือจะ
นําไปขาย บางครั้งมีคนมารับซื้อ แตสวนใหญนําไปขายเอง เชน นําไปขายที่ตลาดนัด แหลงรับซื้อใหญไดแก ทา
ปลาที่ตลาดไท ทาปลาแปดริ้ว ตลาดบอบัว ตลาดหัวตะเข และทาปลาเจริญกรุง (ใหญสุด) สวนปลาสลิด จะแปร
รูปทําปลาแดดเดียว ไมตองเอาออกไปขายเลย เพราะชาวบานที่รูก็จะมาซื้อกันหมดกอนจะนําไปขาย
ปญหาของการทําเกษตรกรรมในพื้นที่ลําตอยติ่งนี้ เปนปญหาทั่วไปคือ โรคระบาดของขาว เชน เพลี้ยสี
น้ําตาล เชื้อรา แตสามารถแกไดดวยการเลือกเวลาการเพาะปลูกที่เหมาะสม ปญหาเรื่องน้ําเสีย ก็เกือบจะเปน
ปญหา คือ มีชวงหนึ่งที่กุงราคาดี ขาวบานจึงแหกันเลี้ยงกุง แทบจะพลิกนาขาวใหเปนบอกุงเลยทีเดียว แถมการ
เลี้ยงกุงจะมีปญหาน้ําเปนตะกอนมาก มีสารเจือปน สงผลใหน้ําเสียได แตโชคยังดีที่รัฐบาลในยุคนายกชวน
ประกาศหามเลี้ยงกุงในบริเวณตางๆ ทําใหปญหาเรื่องน้ําหายไปและชาวบานก็ยังทํานาเหมือนเดิม อีกปญหาหนึ่ง
คือ ชาวนาไมเคยลดคาใชจายในการผลิต พวกเขาจะทําทุกวิธีเพื่อที่จะไดขาวตามเกณฑ จึงมีการใชทั้งปุยเคมีและ
ยาเยอะ เลยเปนผลเสียตอดิน คิดวานาจะมีการสงเสริมใหใชสารชีวภาพใหมากกวานี้ แตปญหาสําคัญของที่นี่คือ
ปญหาน้ําทวม ลาสุดเมื่อ พ.ศ. 2549 ลําตอยติ่งไดรับความเสียหายมาก ซึ่งน้ําทวมนานรวม 2 เดือน แตก็ไดรับความ
ชวยเหลือจากรัฐและไดรับเงินอุดหนุนประมาณ 400 กวาบาทตอไร ซึ่งสาเหตุของน้ําทวม คุณเชาเลาวา ไมมีใคร
อยากใหน้ําทวมบานและแปลงนาของตนเอง จึงทําคันกันน้ําใหสูงลอมไว น้ําจึงระบายออกและลนออกมาจาก
แหลงน้ําธรรมชาติ ซึ่งจริงๆแลวมีเปนจํานวนมาก แตการระบายน้ําติดอยูที่การมีถนนขวาง ดานลางลงไปก็มีทาง
รถไฟขวาง แมวาจะมีเครื่องสูบน้ําที่คลองดานมากเทาไหร แตก็ไรผล ซ้ําแหลงน้ําบริเวณคลองดานก็เหือดแหงเสีย
เปลา จากการที่คุณเชาไปดูงานมา ไดทราบวา ยังมีวิธีการแกไขคือ การหาทางระบายน้ําออกชองทางอื่น โดยใช
ประตูผันน้ําออกมาทางคลองฝงฉะเชิงเทราซึ่งมีประตูน้ําอีกมาก เพื่อระบายน้ําออกไปทางบางปะกง
คุณเชาใหความคิดเห็นวา การที่ลําตอยติ่งยังมีการทําเกษตรกรรมอยูดังเชนปจจุบันเปนเพราะบรรพบุรุษ
ทํากัน และบริเวณนี้ยังเปนพื้นที่เกษตร คงกลิ่นไอของความเปนชนบท เพราะไมมีโรงงานหรือมีก็เปน
อุตสาหกรรมที่ตอเนื่องจากการเกษตร สาธารณูปโภคยังไมเหมาะสมตอการพัฒนาหมูบาน แตสาเหตุที่ที่นาจะ
หมดไปคือ การตกทอดมรดก จากที่ดินผืนใหญไดมีการแบงแปลงใหแกลูกหลานเปนมรดก และแบงแปลงยอยลง
ไปอีกเมื่อถึงรุนตอๆไป จนพื้นที่เกษตรมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆตามจํานวนเจาของที่ขยายตัวขึ้น นอกจากนี้ยังเกิดจาก
การปลอยที่รกรางของนายทุนเจาของที่ดิน และเมื่อใดที่ชาวนาทํานาแลวขาดทุน เมื่อนั้นจะเลิกทํานา คุณเชานั้นมี
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ความปรารถนาทําการเกษตรตอไป ไมหวังใหลูกหลานสืบทอด แตอยากจะทําพืชเศรษฐกิจที่มีผลกําไรมากกวานี้
ยิ่งชวงนี้ตลาดพลังงานทดแทนกําลังมาแรง นาจะปลูกปาลมน้ํามัน การที่การทําเกษตรกรรมจะอยูไดควรมี
เทคโนโลยี และมีการชวยเหลือจากภาครัฐอยางมีประสิทธิภาพ และเมื่อถามถึงแนวโนมที่เจาของที่จะยกเลิกการ
ใหเชา คุณเชาตอบวาขึ้นกับผังเมือง ถาผังเมืองยังกําหนดใหเปนพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ก็ยังคงเปนเกษตรกรรม
แตหมูบานจัดสรรมักจะเขามาแบบเลี่ยงกฎหมาย โดยเริ่มเปนการขายแตเพียงแปลงที่ดิน แตก็รับเหมางานกอสราง
บานเองจนเสร็จ คุณเชาเห็นดวยกับการอนุรักษ แตหมูบานหรือเมืองจะเกิดขึ้นก็ได แตตองสรางความสมดุลให
เกิด ไมใหเกิดความแตกตางทางชนชั้นของแตละอาชีพ เมืองและเกษตรกรรมจึงจะอยูรวมกันได
5. บริเวณแขวงคลองสิบ
แขวงคลองสิบมีสภาพการใชที่ดินเปนนาขาวทั้งหมด ภายในทุงนามีเพียงถนนคูคลองสิบ และถนน
คลองสิบ - คลองสิบสี่ ที่ตัดผานกลางแปลงนาเทานั้น สวนกิจกรรมทางดานการเกษตรอื่นๆจะอยูรอบบริเวณ
โรงเรือน ไมวาจะเปนการปลูกผักสวนครัว สวนผลไม ซึ่งสวนใหญจะปลูกมะมวง กลวย ขนุน และมีการเลี้ยงโคเ
และแพะบาง โคที่เลี้ยงสวนใหญ ชาวบานจะเลี้ยงเผื่อขาย ไมไดทําถึงกับยึดเปนอาชีพ และคนที่ทําสวนใหญก็เปน
คนที่คอนขางมีอายุพอสมควร ที่ดินเดิมเปนของเกษตรกรเกือบทั้งหมด แตมีการขายที่กันมากเพื่อใชหนี้สินที่มีอยู
เจาของที่สวนใหญเปนคนในกรุงเทพฯ หมูบานที่เห็นประปรายนั้นมีมาแตเดิม สวนหมูบานจัดสรรมีตั้งขึ้นมา
เพียง 2 แหง โดยอยูที่หมู 6 จํานวน 1 แหง และหมู 4 แตมีแคปายโครงการเทานั้น สภาพโดยทั่วไปยังคงความเปน
ชนบทและเกษตรกรรมกระจายทั่วพื้นที่
ผูใหสัมภาษณ ชื่อ คุณณรงค ลาวังค (ผูใหญณรงค) อายุ 56 ป มีสมาชิกครอบครัวทั้งหมด 4 คน และมี
เพียงผูใหญคนเดียวที่เปนแรงงานภาคการเกษตร มีอาชีพหลักคือ ทํานา อยางเดียว ซึ่งนาที่ทําอยูเปนนาปรัง ผูใหญ
มีพื้นที่ทํานาทั้งหมดรอยกวาไร และเปนที่ของผูใหญทั้งหมด ผูใหญเคยขายที่นามากอนเพื่อใชหนี้ การทํานาของ
ผูใหญเปนประเภทนาปรัง ในปหนึ่งๆจะปลูกขาวไดประมาณ 2-3 ครั้ง พันธุขาวที่นํามาปลูกโดยทั่วไปจะเปน
พันธุไมไวแสง พันธุ กข 1 พันธุ กข 60 พันธุปทุม พันธุชัยนาท และพันธุใหม 75 วัน ซึ่งเมล็ดพันธุที่ใช ผูใหญจะ
ซื้อจากชาวบาน โดยดูจากลักษณะเมล็ดพันธุ อันไหนดี มาจากรวงที่แข็งแรง ทนโรค ไมแคระแกร็น ก็เลือกอันนั้น
ในชวงที่หวานขาวระยะแรกๆ ผูใหญจะใสปุย 2 ครั้ง ครั้งแรกใชปุยสูตร 18-4-6 เมื่อขาวอายุได 20 วัน ครั้งที่สอง
ใสปุยสูตร 16-20-0 เมื่อขาวอายุได 40 วัน แหลงน้ําที่ใชผันเขานาสวนใหญมาจากคลองเกา คลองสิบ คลอง
ชลประทาน (คลองสิบสาม) ที่ตอเนื่องมาจากปทุมธานี และเพราะมีน้ําใชตลอดป ผูใหญจึงทํานาไดตลอดเวลา
ขาวที่ปลูกมีระยะเก็บเกี่ยวหลายแบบ ทั้ง 100 วัน 115 วัน 120 วัน ผูใหญใชวิธีจางรถเกี่ยวขาวเลย โดยมีคาจาง
เกี่ยว 350 บาทตอไร ไมรวมคาน้ํามัน และจางแรงงานคนละ 150 บาทตอไรตอคน ขาวที่เกี่ยวเสร็จใหมๆ จะนําสง
เขาโรงสีทันทีเพื่อขาย ราคาขาวไมคอยดีเทาไหร ไดประมาณ 6,000 บาท ตอเกวียน และขาวที่ไดทั้งหมดประมาณ
80 – 100 ถังตอไร ขาวบางสวนชาวนาจะแบงเอาไวจายเปนคาเชาที่นา ทั่วๆไปอยูที่ 8 – 10 ถังตอไรตอป ไมคอย
เก็บไวทําพันธุ ถาถามถึงความคุมทุน ก็ตอบไดวาคุมทุน แตวาไมคอยไดคาแรง
ปญหาในในระหวางการทํานา ผูใหญบอกวา ตอนนี้ดินเริ่มเปนกรดแลว นาจะเปนเพราะใชปุยเคมีและ
ยามากเกินไป คิดวาควรจะปรับเปลี่ยนวิธีการใชยาพวกนี้ไดแลว แตตองไดรับความชวยเหลือจากรัฐ ในการเขามา
ใหความรู แนะนําวิธีการใชที่ถูกตองแกเกษตรกร ชาวนามักจะเปนหนี้ ธกส. เพราะ ราคาคาปุย คาน้ํามัน คายามี
ราคาแพง ในขณะที่ชาวนามีรายไดทางเดียว ตองกูเงินมาเปนตนทุนในการเพาะปลูก และยิ่งพบกับปญหาหนอน
เจาะขาว ขาวเปนโรคใบแหง เชื้อรา ยิ่งตองใชยาในการปองกันและรักษามากขึ้น แลวยังจะปญหาขาวดีดอีก แตก็
พอจะแกไขดวยการปลูกขาวพันธุ 75 วัน ได (ขาวดีดสวนใหญไดมาจากพันธุขาวหอมปทุม) ผูใหญอยากใหรัฐ
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ชวยเหลือเรื่องราคาขาว ประมาณวาอยากจะใหสมดุลกับคาน้ํามัน คาปุยที่ตองลงทุนไป การพัฒนาสายพันธุขาว
เพราะเทาที่ผานมายังไมไดอะไรที่เปนรูปธรรมเลย
ผูใหญมีความตองการที่จะทํานาตอไปเรื่อยๆ แตลูกหลานก็ทํางานอื่นหมด ไมคอยสนใจทํานาแลว คาด
วาอนาคต คนรุนใหมคงไมทํากันแลว แตที่ยังทําการเกษตรกันมาถึงทุกวันนี้เพราะ พื้นที่เกษตรยังไมมีอะไรมา
กระทบใหเปลี่ยนแปลงมากนัก และเจาของที่ยังไมยกเลิกการใหเชา ประกอบกับ สภาพพื้นที่ยังคงความเปน
ชนบท ชาวบานมีการดําเนินชีวิตแบบคนชนบท และยังหางไกลความเจริญอยูมาก คิดวาหมูบานคงยังไมเขามา แต
ถาถูกยกเลิกการเชา ก็ยังพยายามจะหาพื้นที่ทํานาเทาที่มีอยู ที่สําคัญตอนนี้ควรจะคิดวา ทําอยางไรใหมีการทํานา
อยางมีประสิทธิภาพ การทําเกษตรอินทรียก็เริ่มทํากันบาง แตยังไมแท เพราะยังมีการใชปุยเคมีอยูนั่นเอง
ผูใหสัมภาษณอีกคนหนึ่งคือ คุณมานพ ครอบครัวมีสมาชิก 4 คน และชวยกันทําการเกษตรทุกคน อาชีพ
หลักคือ การทําสวนกลวยไม และลูกของลุงมานพก็ตองการสานตอกิจการดวย เนื่องจากกลวยไมมีราคาดี และการ
ปลูกกลวยไมตอนนี้สามารถตั้งตัวไดแลว ไมตองลําบากเหมือนตอนทําแรกๆ ซึ่งใชเวลาประมาณ 2 ป การทํา
กลวยไมตองดูผลในระยะยาว ถึงจะทรงตัวได ลุงมานพไมใชคนที่นี่ พื้นที่ทําสวนกลวยไม มีประมาณ 10 ไร และ
เปนพื้นที่เชาจากญาติของตนเอง เดิมทีที่ตรงนี้เปนที่นา คาเชาทีแรกจึงคิดตามอัตราการเชาที่ทํานา 500 – 600 บาท
ตอไร แตชวงนี้รูสึกจะขึ้นเปน 2,000 บาทตอไร เพราะเหมือนจะเห็นวาไดรายไดดี ลุงมานพทํากลวยไมมาได 17 –
18 ปแลว และเริ่มทําสวนกลวยไมที่หนองจอกมาประมาณ 6 ป และมีอีกที่หนึ่งอยูที่พุทธมณฑล ลุงมานพเลี้ยง
กลวยไมแบบลองผิดลองถูก คิดเองทําเองจนสําเร็จ โดยวิธีการใสปุย จะใหปุยเกร็ดละลายน้ําอาทิตยละครั้ง การ
ขยายพันธุโดยแยกหนอ (ขยายพันธุเอง) พันธุที่ลุงมานพเพาะจะเปนพันธุนี (สีเหลือง) ซึ่งเปนพันธุดีไปเลย ไมใช
กลวยไมที่กําขายไหวพระ เพราะคิดวาจะปลูกกลวยไมทั้งที ตองเปนพันธุที่สรางรายไดดีๆดวย เมื่อตัดกลวยไม
แลวจะสงไปที่พุทธมณฑล เพื่อรวบรวมและบรรจุสงออกไปตลาดยุโรป และสงไปขายที่ปากคลองตลาด ซึ่งจะกํา
ขายเอง ชอละ 8 – 10 บาท (ราคาขึ้นอยูกับฤดูกาล) นอกจากทํากลวยไมแลวลุงมานพมีงานอดิเรกคือ การเพาะไม
ดอกไมประดับ ก็ขายบางถามีคนสนใจ สวนใหญเปนกลวยไมปา ตนไมนําโชค เสริมบารมี วานตางๆ และมีบอน
ไซดวย ลุงมานพมีการทําปุยหมักชีวภาพเอง โดยเมื่อไดน้ําหมักที่ไดที่แลว จะนําไปเปดฝาตั้งตามจุดตางๆใน
บริเวณแปลงกลวยไม ลุงบอกวาเพิ่มโอโซนใหกับตนไม ซึ่งผลเปนที่นาพอใจเพราะ กลวยไมโตดี ลําตนขึ้นสูง สี
สดใสมาก แข็งแรงไมคอยเปนโรค ปญหาที่พบสวนใหญเปนเรื่องเพลี้ย แตก็แกปญหาได ปญหาน้ําทวมมีบาง แต
รัฐก็เขามาชวยทํากระสอบทราย บริเวณแถบนี้ไมคอยทวม สวนกลวยไมของลุงมานพ จัดเปนสถานที่ทองเที่ยว
เกษตรอินทรีย สวนกลวยไม และเปดใหคนเขามาศึกษาดูงานได
6. บริเวณแขวงโคกแฝด
แขวงโคกแฝด ในอดีตประมาณ 20 ปที่แลวจะเห็นที่นี่เปนทุงนาทั้งหมด ปจจุบันมีการพัฒนาบาน
จัดสรรขึ้นมากบริเวณถนนเลียบวารี และถนนเชื่อมสัมพันธ ซึ่งดูจากภายนอกแลวเริ่ม มีการขยายตัวของพื้นที่อยู
อาศัยมาก แตภายในพื้นที่ ถัดจากถนนเขาไป ยังมีการทําเกษตรกรรมอยู และมีชุมชนเกษตรที่เขมแข็งรวมตัวกัน
โดยพัฒนาดานการเกษตรและจัดเปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรกรรมอีกดวย อาทิ การพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยว
เกษตรอินทรีย มีโรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม แมวาพื้นที่เกษตรสวนมากจะเปนที่เชาเกือบทั้งหมด แตเกษตรกรยังมี
ความตองการประกอบอาชีพเกษตรกรรมตอไป ประเภทการทําเกษตรกรรม มากที่สุดคือที่นา รองลงมาคือการทํา
สวน บอปลา เลี้ยงสัตว และปลูกไมดอกไมประดับเล็กนอย
ผูใหสัมภาษณคนแรกชื่อ นายสมชาย สมานตระกูล (ขอเรียก อาจารยสมชาย) อยูหมูที่ 5 ถนนลําไทร
อาจารยไดรับมอบโลประกาศเกียรติคุณวาเปนเกษตรกรดีเดนดานเศรษฐกิจพอเพียง ใน พ.ศ. 2549 ที่บานอาจารย
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มีการทําเกษตรผสมผสาน อาจารยเลาวา แตเดิมที่ดินจะเปนของเกษตรกร แตปจจุบันขายกันมากใหกับนายทุน
โดยเฉพาะการแบงขายที่ดินติดถนน แตเมื่อดูจากภาพรวมในสายตาของคนโคกแฝด ก็ไมคอยเปลี่ยนแปลงมากนัก
ในชวงสิบกวาปที่ผานมานี้ อาคารขาวโพดก็นอย มีแตหมูบาน เปนเพราะอยูในผังเมืองรวม ชาวบานดําเนินชีวิต
อยางเรียบงาย โดยทั่วไปมีสภาพความเปนชนบทและวิถีชีวิตเกษตร ทํานาและเลี้ยงสัตว การพัฒนาถนนก็เพิ่มขึ้น
ไมมาก แตการใชน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติไมสะดวก การสัญจรทางน้ําก็ไมสะดวก
สภาพการทําเกษตรกรรมทีนี่ อันดับหนึ่งคือ การทํานาปรัง ชาวบานทํากันทั้งป ขาวที่เกี่ยวไดเกือบ
ทั้งหมดจะสงเขาโรงสีใกลๆตามสะดวก โรงสีในหนองจอกมีประมาณ 7 ที่ บางรายจะติดตอกับโรงสีที่บางน้ํา
เปรี้ยว แหลงน้ําที่ใชมาจากคลองชลประทาน (คลองสิบสาม) ที่มาจากแมน้ําปาสักผานมาทางรังสิต การเลี้ยงปลา
สวนใหญก็จะเลี้ยงกันในครัวเรือน เลี้ยงเอาไวทานกันเอง ใหเพียงพอตอครอบครัว แตถาจะขายก็จะมีตลาดไท
เปนแหลงรับซื้อ ปลาที่เลี้ยงสวนใหญ ไดแก ปลาดุก ปลานิล ปลาสวาย ปลาทับทิม ปลาแรด สวนผัก ผลไม ก็จะ
ปลูกกันตามบาน เปนพวกพืชผักสวนครัว สําหรับการเลี้ยงสัตว จะเลี้ยงแพะกันเปนสวนใหญ ซึ่งเลี้ยงเปนสัตว
เลี้ยงเสียมากกวา และเพื่อใชในงานบุญตางๆ นมแพะที่ไดจะทําเปนนมพาสเจอไรซ นอกจากไวดื่มเองแลว ก็จะสง
ตามรานสะดวกซื้อในละแวกหนองจอก ที่โคกแฝดไมมีการเลี้ยงแพะเนื้อเพื่อขาย แตจะเลี้ยงเพื่อเปนการ
สนับสนุนวัฒนธรรม บางครั้งจะมีนักศึกษามาซื้อนมแพะ นําไปเลี้ยงวัว เพราะทําใหโตเร็ว
อาจารยบอกวา เกษตรกรสวนใหญจะอายุมากกันแลว วัยรุนก็ไมคอยสนใจเกษตรกรรม สวนปญหาที่
เกิดในพื้นที่ สิ่งแรกคือแหลงน้ํามีสารปนเปอน ทั้งจากหมูบานและสารเคมีจากการเกษตร ที่เปนเชนนี้ก็เกิดจากตัว
เราเองที่มองแตการเพิ่มผลผลิต ใชแตสารเคมีในการเพาะปลูกเพื่อใหไดผลผลิตในปริมาณมาก ไมคํานึงถึง
สิ่งแวดลอมโดยเฉพาะแหลงน้ํา แถมหมูบานก็ปลอยน้ําเสียลงในแหลงน้ําเพิ่มขึ้นอีก ปญหาการระบายน้ําไม
สะดวกเพราะมีการถมที่ทําถนน ซึ่งกั้นน้ําไว ปญหาอีกอยางคือ เจาของที่บางรายไมใหเชาที่ตอ เพราะเกรงวาถาให
เชากันแลว วันดีคืนดีอยากจะขายที่ดินตอและขอเลิกการเชา ตองจายเงินชดเชยใหผูเชา จึงไมยอมทําสัญญาตอ
เกษตรกรก็ไมมีที่ดินทํากิน เปนเหตุใหการทําเกษตรกรรมลดลง และยังขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ คงเพราะ
มองเห็นวากรุงเทพฯ เปนเมือง จึงใหความสนใจกับการพัฒนาที่ตางจังหวัดมากกวา หรือไมก็ใหความสนับสนุน
อยางเดียว แตยังไมคอยลงมือปฏิบัติ
การทําเกษตรกรรมจะอยูได ถาเรามีการปรับตัวที่เหมาะสม และมีการใชภูมิปญญาในการเพิ่มมูลคา
ใหกับผลผลิต เชน ปลูกกลวย ก็อยาขายแตกลวยสุก ใหลองทําเปนกลวยตาก กลวยฉาบ อะไรทํานองนี้ ก็จะได
ราคาดีขึ้น อีกอยางตองดําเนินชีวิตภายใตความพอเพียง ซึ่งถาจะมีการพัฒนาจริงๆ อาจารยแนะนําวา ควรพัฒนา
จากคนเปนอันดับแรก ทําอยางไรใหคนสามารถพึ่งพาตัวเองไดกอน ไมตองถึงขั้นแผนพัฒนาที่ยิ่งใหญ สําหรับ
ที่นี่ ควรใหวัฒนธรรมเปนพื้นฐานของการพัฒนา ใหความสําคัญกับชุมชน โดยชุมชนเปนผูคิดคน และรัฐคอย
ชวยเหลือสนับสนุนและมีสวนรวมกับชุมชน
ผูใหสัมภาษณคนที่สองคือ คุณถาวร มีอาชีพหลักดวยการเลี้ยงนกสวยงาม เลี้ยงปลา และโคเนื้อ แรงงาน
ก็ภายในบาน มีพื้นที่ทั้งหมดเปนของตนเอง 10 ไร ประกอบดวยน้ํา 7 ไร เปนสวนใหญ เพราะเอาไวเพาะพันธุ
หงสขาย และเลี้ยงปลา สรุปสัตวที่เลี้ยงทั้งหมดไดแก นกสวยงาม ตระกูลนกแกวปากขอ หงสขาว หงสดํา เปด
สวยงาม ปลาก็พวกปลาเศรษฐกิจ ปลาทับทิม ปลาดุก ปลาสวาย โคที่เลี้ยงเปนโคเนื้อ เพิ่งจะเริ่มเพาะพันธุ โดย
เพาะสายพันธุ อเมริกันบรามัน และพันธุฮินดรูบราซิล ในอดีตที่ดินแถวนี้เปนที่ดินแปลงใหญ มีเจาของตระกูล
เดียวคือ ตระกูลบีดิลและ
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รายไดหลักสวนใหญไดจากการขายหงส เปด (เพาะพันธุเอง) และปลา มีรายไดจากลูกๆที่ออกไปทํางาน
ขางนอก คุณถาวรมีรายไดหลายแสนตอป (บอกวาพอมีพอกิน) โดยเฉพาะหงสขายคูละ 20,000 บาท ลูกคาก็จะ
เปนเจาของสนามกอลฟ (ซื้อไปเลี้ยงที่สนามกอลฟ) ลูกคากลุมไฮโซ มีตระกูลที่ซื้อเอาไปเลี้ยงที่บาน เพื่อเสริม
บารมีก็มี คุณถาวรเลาวา การเลี้ยงสัตวปก ถาจะใหอยูไดตองเลี้ยงระเภทที่ใหราคาดี คิดวาการเลี้ยงแบบสายพันธุ
ดีกวาการเลี้ยงเพื่อขายชั่งกิโล อยางเชน หงสกับหานกินอาหารพอๆกัน แตหงสขายไดราคาดีกวา เทียบราคาหงส
ไดตัวละหมื่นหานตัวละรอย และตัวเขาเองก็ชอบอยูแลว หงสนี่ อายุ 2 ปจึงออกไข ครั้งหนึ่งไดประมาณ 5 ฟอง
ใชเวลาฟก 35 วัน พออายุ 3 เดือนจึงขายได ปญหาทั่วไปของการเลี้ยงสัตวที่นี่ก็มักจะเปนโรคของนก ปญหาการ
ขยายพันธุ เพราะ นกบางสายพันธุขยายพันธุยาก สวนตลาดรับซื้อนั้นไมมีปญหา เพราะปลาก็มีคนมารับซื้อถึงที่
คุณถาวรไมเรงรีบคาขายมากนัก ถือคติเศรษฐกิจพอเพียง จะรอใหคนติดตอเขามา แตก็ติดตอเขามาโดยตลอด และ
ลูกชายก็ชวยทําโฆษณาทางอินเตอรเน็ต และไมมีปญหาน้ําทวม ฟารมคุณถาวรเรียกวา ลําไทรฟารม มีเจาหนาที่
โรงเรียน และเกษตรกรมาขอคําแนะนําเรื่องการเพาะพันธุนกบอยๆ และคุณถาวรยังคงอยากจะทําการเกษตร
ตอไป เพราะชอบนกสวยงาม และรายไดดี ไมเปนหนี้เปนสิน
ผูสัมภาษณคนที่สาม คือ คุณชัยณรงค มานยาซิ เคยไดรับรางวัลเกษตรกรดานการทํานา เมื่อ พ.ศ. 2549
แนนอนคือมีอาชีพหลัก ทํานา สวนอาชีพรอง จะรับจางทั่วไป มีที่ดิน 30 ไร ที่ดินบางสวนเปนที่เชา (เชาจากญาติ)
พี่ชัยณรงคเลาวาแขวงโคกแฝดเปนพื้นที่ของนายทุนเกือบทั้งหมด มากกวา 60% แตในพื้นที่บริเวณลําไทรแหงนี้
ยังเปนเจาของที่อยู แตมีการแบงที่ใหลูกหลาน เกษตรกรไมคอยขายที่ แตลูกหลานเยอะ การแบงแปลงที่ดินเลย
แบงยอยมากขึ้น ที่ดินทําการเกษตรของแตละครอบครัวจึงลดลง ตองเชาที่จากญาติๆทํานาแทน
พี่ชัยณรงคมีการทําเกษตรในครัวเรือน เชน เลี้ยงปลา ปลูกผัก ในดานการทํานา จะทํานาปรัง พันธุขาวที่
ปลูกไดแก พันธุปทุมธานี 1 พันธุสุพรรณบุรี 1 พันธุพิษณุโลก 2 ผลผลิตไดประมาณ 100 ถังตอไร ราคาประมาณ
6,000 บาทตอเกวียน รายไดที่ไดรับถือวาพอเพียง ถาไมนําไปใชจายฟุมเฟอย ขาวที่เกี่ยวเสร็จจะนําเขาโรงสี และมี
การสีขาวกลองไวรับประทานเองบาง สวนปญหาดานการเกษตรก็มีบาง เชนปญหาโรคและแมลง แตมีนอย มี
ปญหาน้ําทวมบาง แตสามารถแกปญหาไดจากการบริหารจัดการ โดยนําขาวตนสูงมาปลูก และมีการปลูกขาวทน
หนาว (ปทุม 1) ขาวทนเชื้อรา ปญหาหนักของเกษตรกรที่นี่คือ ที่นาที่เปนที่เชา อาจจะไมไดทําเมื่อไหรก็ได
ชาวนามีหนี้สิน สวนใหญเปนหนี้ ธกส. กันเยอะ เพราะ ราคาปุย ราคาน้ํามันสูง ในขณะที่ราคาขาวยังต่ําอยู รัฐ
นาจะปรับราคาเหลานี้ใหสมดุล
แขวงโคกแฝด เปนแขวงที่นาสนใจมาก ทามกลางภาวะความเปนเมืองที่เกิดจากการขยายตัวของที่อยู
อาศัยสูง แตภายในพื้นที่ก็ยังมีกลุมชุมชนเกษตรกรรมที่รวมตัวกันอยางเขมแข็ง โดยเฉพาะหมู 4 หมู 5 และหมู 9
ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําแขวงโคกแฝดไดมีการจัดทําพื้นที่กรณีศึกษาและแหลงทองเที่ยวเชิง
เกษตรพอเพียง และไดจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนทองเที่ยวเกษตรอินทรียและวัฒนธรรม โดยไดรับความรวมมือ
จากชุมชนตางๆ จัดทําเปนเสนทางทองเที่ยวขึ้น ไดแก ชุมชนแผนดินทองคอยรุตตั๊กวา เปนจุดใหความรู และ
ถายทอดแนวคิด การปรับใชเศรษฐกิจพอเพียง วิถีชีวิต รวมทั้งเทคโนโลยีทางการเกษตร การทําเกษตรผสมผสาน
การผลิตปุยและน้ําหมักชีวภาพ การเลี้ยงสัตว การผสมเทียมวัว การใชเครื่องมือการเกษตรที่ผลิตดวยภูมิปญญา
การสีขาวแบบโบราณ และมีโรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม ตามแนวพระราชดําริ ชุมชนแผนดินทองนูรุลเอี๊ยะหซาน
(ลําตาจีน) เปนชุมชนที่มีการดํารงชีวิตเกษตรพอเพียง มีการทํานาเปนอาชีพหลัก ชาวชุมชนมีการดําเนินชีวิตแบบ
เรียบงาย พรอมกับมีวัฒนธรรมการอยูอาศัยตามวิถีชีวิตมุสลิม การผลิตขนมพื้นบาน เชน ขนมงะนงดาดา ขนม
กวนอาซูรอ ขนมกวนพื้นบาน เปนตน ชุมชนเนี๊ยะหมาตุลมัคบูลีน (แบนใหญ) มีการแสดงพื้นบาน เชน ลิเกเรียบ
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นาเซปประยุกต การแสดงนาซีร พรอมดวยมีผลิตภัณฑกลุมแมบาน ทําดอกกลวยไมประดิษฐจากดินหอม และ
ชุมชนแผนดินทองอัลญามีอะห (ลําอีรั้ว) มีพื้นที่ศึกษาอยูที่โรงเรียนลําอีรั้ว ซึ่งมีพิพิธภัณฑพื้นบานชาวนาแบบ
ไทย อีสาน มอญและมุสลิม การละเลน การศึกษาวิถีชีวิตของชาวไทยมุสลิม ซึ่งตลอดเสนทางทองเที่ยวประมาณ
5 กิโลเมตร นักทองเที่ยวจะไดชมทัศนียภาพวิถีชีวิตของชาวชนบทไทย และเห็นสภาพการทํานาปรังในระยะ
ตางๆที่คละเคลากัน นอกจากนี้ยังมีบานพักแบบโฮมสเตยเพื่อใหนักทองเที่ยวพักคางได ซึ่งจะไดซึมซับถึงสภาพ
ความเปนธรรมชาติและวิถีชีวิตแบบเรียบงายไดมากขึ้น
7. บริเวณแขวงคูฝงเหนือ
พื้นที่เกษตรกรรมในแขวงคูฝงเหนือสวนใหญยังคงทํานากันมากในพื้นที่ที่อยูหางจากถนนมิตรไมตรีขึ้น
ไปทางทิศเหนือจรดกับแขวงคลองสิบ ชุมชนสวนใหญจะตั้งถิ่นฐานบริเวณริมสองฟากถนนมิตรไมตรี โดยมี
ลักษณะเปนบานจัดสรรบางแตนอยกวาบริเวณถนนเลียบวารี ลึกเขาไปดานในยังคงเปนสังคมชนบทและชาวบาน
ยังคงทําการเกษตรกรรม กิจกรรมทางดานการเกษตรอื่นๆใบนบริเวณแขวงคูฝงเหนือจะมีการเลี้ยงสัตวบาง (โค
เนื้อ และแพะ) การทําสวนจะเปนแบบเกษตรสวนผสมอยูภายในครัวเรือน ที่ดินสวนใหญเปนที่เชา และเกษตรกร
มักเปนคนนอกพื้นที่เขามาเชาที่ทํานา
ผูใหสัมภาษณรายนี้คือ นาริม (พิจักษณ หิญชีระนันทน, สัมภาษณ : 2548) อายุ 40 ป เปนคนไทยมุสลิม
และเปนคนตางถิ่นเขามาเชาที่นาไดประมาณ 10 ป บานเดิมอยูแถบคลองเจาซึ่งหางจากพื้นที่นาขึ้นไปทาง
ตะวันออกประมาณ 30 กิโลเมตร สาเหตุที่เขามาเชาที่นาในเขตหนองจอกเพราะที่ดินเดิมเปนของบิดามารดามีการ
แบงแปลงออกเปนแปลงยอยใหพี่นอง พื้นที่จึงเหลือนอยไมเพียงพอในการทํานา
ที่นาบริเวณนี้มีชาวบานทั่วไปเชาทํานารายละ 20 – 30 ไร มีที่ทํานา 10 ไรแตไมพอกิน จึงตองรับจางเปน
แรงงานดานการเกษตรเพิ่มในระยะ 10 กิโลเมตร ไกลถึงคลองสิบ นาริมจายคาเชาเปนขาวปละ 6 – 8 ถังตอไร นา
ริมมีแรงงานเปนเพื่อนชาวมุสลิม อายุ 30 ป หากชาวนามีที่ทํานา 30 ไร จึงจะเพียงพอสําหรับครอบครัว ในการการ
เพาะปลูก นาริมทํานาปรังประเภทนาหวานน้ําตมปละ 2 ครั้ง อาศัยแหลงเมล็ดพันธุจากนาอื่น โดยขอซื้อขาวที่มี
ลักษณะดีในราคาเดียวกับราคาขาย การใสปุยตามปกติ ไมคอยมีศัตรูพืช การทํานาอาศัยทอระบายน้ําริมถนนเปน
รางทดน้ําเขานาจากคลองตางๆ ปญหาของเกษตรกรคือน้ํา ทั้งน้ําทวมและน้ําแลง ไมมีกิจกรรมสงเสริมการเกษตร
ปญหาหนี้สินมีบางโดยหมุนเวียนไมพอกพูน เกษตรกรไมรูสึกรักหวงแหนที่ดินเพราะเปนที่เชา บานของนาริมอยู
หาง 30 กิโลเมตร ตองขี่มอเตอรไซดมาดูแลทุก 2 – 3 วัน แตก็สรางที่พักฝงตรงขามถนนริมคลองแสนแสบเพื่อ
ความสะดวก และยังไมมีหนทางประกอบอาชีพอื่น หากถูกเรียกที่ดินคืนอาจตองเสาะหาพื้นที่อื่นเพื่อทํานาตอไป
สภาพการทํานาของชาวนา อาจหยุดการทํานาเมื่อขาวราคาตก โดยเฉพาะชาวนาที่เปนวัยหนุมสาว แต
เมื่อขาวราคาดีสามารถกลับมาทํานาไดอีกหากไมมีงานอื่นทํา โดยเฉพาะผูที่เริ่มมีอายุเกินวัยทํางาน
8. บริเวณแขวงลําผักชี
พื้นที่เกษตรกรรมในแขวงลําผักชีสวนใหญเปนประเภทนาขาว ซึ่งพบอยูสองขางถนนฉลองกรุงชวงตน
จากถนนสุวินทวงศลงไปดานใต และบริเวณที่อยูหางจากถนนระหวางถนนฉลองกรุงและถนนรวมพัฒนา สวน
ใหญจะเปนที่วางและมีสิ่งปลูกสรางเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะดานตะวันตกของแขวงซึ่งติดกับเขตมีนบุรี และทางดานใต
ติดกับเขตลาดกระบัง
ผูใหสัมภาษณรายนี้คือ ครูเสาวณีย อายุ 50 ป (พิจักษณ หิญชีระนันทน, สัมภาษณ : 2548) มีอาชีพหลัก
คือ ครู ที่โรงเรียนหนองจอก เปนคนดั้งเดิมที่นี่ มีญาติพี่นองปลูกบานเรียงรายอยูในบริเวณใกลเคียง มีการทํานามา
ตั้งแตสมัยรุนบิดามารดา พื้นที่บริเวณนี้สวนใหญเปนที่เจาของดูแลเอง ประมาณรายละ 8 – 10 ไร และมักมีอาชีพ
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หลักเปนอาชีพอื่น นาที่มีอยูในปจจุบันใหทิดลักษณ อายุ 40 ป ซึ่งเปนคนตางถิ่นเชาทํานา เพราะนาที่บานเดิมมีไม
พอ เพราะถูกแบงแปลงมรดกใหญาติพี่นอง ทิดลักษณประกอบอาชีพทํานาสลับกับการทํางานตามโรงงาน ทิด
ลักษณเชานากับอีกรายหนึ่งรวมเปน 50 ไร ประมาณ 10 ปแลว คาเชาจายเปนขาว 8 – 10 ถังตอไรตอป ทํานาปละ
2 ครั้ง มีการคัดเมล็ดพันธุเดิมมาเพาะปลูกบาง นํามาจากทางบานบาง แหลงปุยซื้อจากสมุทรปราการ แหลงน้ําใน
การเกษตรเริ่มมีสภาพน้ําเสียจากคลองแสนแสบบาง เวลาเก็บเกี่ยวจะจางรถเกี่ยวขาวภายในหนองจอกหรือหัว
ตะเข หรือตลาดหนองผักชี แลวแตราคา
สภาพที่ดินเปนแปลงยาว มีคลองสาขาแยกจากคลองแสนแสบพาดผานหัวที่ทางดานตะวันออก มีการยก
รองสวน สวนถนนฉลองกรุงพาดผานดานหัวนา ในบริเวณบานมีสวนมะมวงและมะพราวรวม 7 ไร ปลูก
ระยะหาง 4 – 5 เมตร มีมะมวงราว 50 – 60 ตน ผลผลิตสงขายแมคา ซึ่งนําไปขายตอที่ตลาดบางกะป ราคา
ประมาณกิโลกรัมละ 5 – 6 บาท ศัตรูพืชสําคัญ คือ แมลงวันทอง ตองเผารมควัน ไมใชยาฆาแมลง สวนมะพราวมี
ราคาลูกละบาท การที่มีถนนตัดผานเขามา ทําใหเกิดที่รกราง การสงเสริมการเกษตรยังไมทั่วถึง แตเมื่อเกิดเหตุน้ํา
ทวมก็มีการแจกจายพันธุมะมวงใน พ.ศ. 2538 สภาพที่มีน้ําทวมนับวาดีกวาขาดน้ํา หากน้ําทวมเปนระยะเวลาไม
เกินอาทิตยก็ไมเสียหาย กอน พ.ศ. 2538 มีน้ําทวมทุกๆ 4 – 5 ป หลังจากนั้นก็ไมมีน้ําทวมอีกเลย (กระทั่ง พ.ศ.
2549) น้ําที่ใชเคยใชน้ําคลอง ตอมาใชน้ําบาดาล สวนน้ําประปายังใหบริการไมทั่วถึง
ยังไมคิดขายที่ดิน เพราะจะเก็บที่ดินไวใหลูกหลาน จาการศึกษาพื้นที่ทําใหทราบสภาพการหยุดและการ
กลับมาทํานาของชาวนาชานเมือง
และระยะทางจากบานถึงที่นาในเขตชานเมืองรอบนอกที่มีระยะทางไกล
รวมทั้งความพยายามทดลองทําสวนซึ่งไมสามารถทําอยางเขมขนเพื่อเลี้ยงชีพหรือคาขายในชานเมืองฝง
ตะวันออก และยังเห็นความสามารถของพื้นที่เกษตรกรรมระเภทนาขาวในการรองรับภาวะน้ําทวมไดเปนเวลา
หลายวันโดยพืชผลไมเสียหาย เกษตรกรจึงเห็นวาน้ําทวมดีกวาขาดน้ํา
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ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ
นางสาววันวิสาข เรืองสนาม เกิดวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2525 กรุงเทพมหานคร
สําเร็จการศึกษาดวยวุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร) จากคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีการเกษตร ภาควิชาการผลิตสัตว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปการศึกษา
2546 และวุฒิ ศิลปศาสตรบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) จากคณะมนุษศาสตร สาขาวิชา สื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปการศึกษา 2547
ผูวิจัยเขาศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาการผังเมือง ภาควิชาการวางแผนภาคและ
เมือง คณะสถาปตยกรรมศาสตร ในปการศึกษา 2547 ซึ่งระหวางการศึกษาในระดับปริญญาโท ได
เขารวม Workshop โครงการวางแผนกลยุทธเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนในจังหวัดกระบี่
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยรวมกับมหาวิทยาลัยแหงมลรัฐแคลิฟอรเนีย วิทยาเขตเบอรกลีย
ปจจุบันทํางานในตําแหนง นักประชาสัมพันธ 3 ณ การประปานครหลวง สาขา
สมุทรปราการ (ระยะเวลาทํางาน ตั้งแต กันยายน 2549 – ปจจุบัน)

