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บทคัดยอ 

 การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือจัดช้ันคุณภาพพื้นที่เกษตรกรรมของเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร   

2) เพ่ือวิเคราะหหาพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับเปนพื้นที่คุมครองเกษตรกรรมของเขตหนองจอก ดวยระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร เปนการวิจัยเชิงประยุกตและเชิงสํารวจ ขอมูลท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย ขอมูลทุติยภูมิ เปนขอมูลจาก

หนวยงานตางๆ ท่ีจัดทําไวแลว และขอมูลปฐมภูมิ ไดจากการสํารวจสภาพพ้ืนท่ีโดยวิธีการสังเกตและการเก็บขอมูล

ดวยแบบสอบถามเกษตรกร 100 ราย  ใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรวิเคราะหขอมูลเชิงพ้ืนท่ีรวมกับปจจัยท่ีมีผลตอ

การเกษตรตามคานํ้าหนักและคาคะแนนของแตละปจจัย เพ่ือจัดช้ันคุณภาพพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ขอมูลเชิงปริมาณและ

ขอมูลจากแบบสอบถามนําไปประมวลผลทางสถิติหาคาเฉลี่ยและคารอยละบรรยายลักษณะของขอมูล 

 ผลการวิจัยพบวา ในป พ.ศ.2554  พ้ืนท่ีของเขตหนองจอก 237.835 ตารางกิโลเมตร มีการใชท่ีดิน

ประเภทพ้ืนท่ีเกษตรกรรมมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 60.94 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด โดยรอยละ 86.19 ของพ้ืนท่ีเกษตรกรรม

เปนนาขาว ช้ันคุณภาพพ้ืนท่ีเกษตรกรรม แบงเปน 5 ช้ันไดแก พ้ืนท่ีเกษตรกรรมช้ันท่ี 1 รอยละ 51 พ้ืนท่ี

เกษตรกรรมช้ันท่ี 2 รอยละ 2.77 พ้ืนท่ีเกษตรกรรมช้ันท่ี 3 รอยละ 0.68  พ้ืนท่ีเกษตรกรรมช้ันท่ี 4  รอยละ 12.49 

และพ้ืนท่ีเกษตรกรรมช้ันท่ี 5 รอยละ 33.06 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด โดยพ้ืนท่ีเกษตรกรรมช้ันท่ี 1 มีความเหมาะสมสําหรับ

เปนพ้ืนท่ีคุมครองเกษตรกรรม เน่ืองจากเปนพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพทางการเกษตรสูง และท่ีสําคัญเกษตรกรสวนใหญ 

(รอยละ 96) เห็นดวยกับการกําหนดพ้ืนท่ีคุมครองเกษตรกรรม ซึ่งผูวิจัย ไดเสนอแนวทางในการสงวน รักษา และ

อนุรักษ พ้ืนท่ีเกษตรกรรม ของเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยการออกกฎหมายเพ่ือการคุมครองพ้ืนท่ีเกษตรกรรม

ข้ึนมาโดยเฉพาะ  การใชมาตรการแรงจูงใจดานภาษี การสงเสริม การสนับสนุนและใหความชวยเหลือดานเกษตรกรรม

จากหนวยงานภาครัฐ 
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Abstract  

 The purposes of this research are as follows 1) to classify quality class of agricultural 

areas in Nongchok district, Bangkok. 2) to analyze suitable areas for agriculture being protected in 



Nongchok district, through the use of geographic information system (GIS). The study had applied 

research and survey research. Data used in this research included secondary data from various 

agencies, and primary data from field survey based on observation and questionnaires of 100 

farmers. This research utilized GIS to store and analyze spatial data together with factors that affect 

agriculture along with their weight and score in order to classify quality class of agricultural areas. 

Quantitative data and data derived from questionnaires were processed by statistics, resulting in 

average and percentage that described data attributes.  

 This research found that in 2011, Nongchok district area covers 237.835 square 

kilometers. The agricultural areas accounted for 60.94 % of total area, with 86.19 % of agricultural 

areas being paddy. The agricultural areas quality were classified into 5 classes : class 1 accounted 

for 51 %, class 2 accounted for 2.77 %, class 3 accounted for 0.68 %, class 4 accounted for 12.49 % 

and class 5 accounted for 33.06 % of the total area.  The Class 1 is suitable for agriculture 

protected - area because of its potential. Furthermore, most of the farmers (96%) agreed with the 

designation of agriculture protected-area being announced in the area. The researcher 

recommended approaches to preserve and conserve agricultural areas of Nongchok district. Such 

approaches included law enactment of agriculture protection, tax-incentive policy, and support for 

agriculture provided by government agencies. 
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บทนํา 

 ปญหาการสูญเสียพ้ืนท่ีเกษตรกรรมของกรุงเทพมหานคร เปนปญหาท่ีเกิดข้ึนอยางตอเน่ืองมาโดยตลอด

และนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน ซึ่งเปนผลมาจากการเจริญเติบโตและการขยายตัวของเมืองเพื่อรองรับ

จํานวนประชากรท่ีเพ่ิมมากข้ึนทุกป แมวากรุงเทพมหานครจะนํามาตรการดานผังเมือง มาใชในการควบคุมการ

ใชประโยชนท่ีดินในเขตกรุงเทพมหานครแลวก็ตาม แตก็ไมสามารถรักษาพ้ืนท่ีเกษตรกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เน่ืองจากพ้ืนท่ีเกษตรกรรมยังคงลดลงอยางตอเน่ืองในเขตชานเมือง (สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2554 : 119) 

โดยเฉพาะพ้ืนท่ีเกษตรกรรมของเขตหนองจอกมีจํานวนลดลงทุกป  ในป พ.ศ.2543 เขตหนองจอกมีพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 

105,948 ไร    ผลจากการขยายตัวของเมืองและจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมมากข้ึนทําใหประชากรจากเขตเมืองช้ันในและ

ช้ันกลางเขามาตั้งถ่ินฐานท่ีอยูอาศัยในหมูบานจัดสรร รุกล้ําเขามาในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม (จันทนา เอ่ียมโสภา, 2544 : 56) 

เปนผลให ในป พ.ศ.2552 เขตหนองจอกมีพ้ืนท่ีเกษตรกรรมเหลืออยูเพียง 91,620 ไร (สํานักนโยบายและแผนการ

ใชท่ีดิน, 2554) อัตราการลดลงของพ้ืนท่ีเกษตรกรรมเฉลี่ยปละ 1,592 ไร ซึ่งจากการสํารวจสภาพการใชท่ีดินในป 

พ.ศ.2554 พบวาพ้ืนท่ีเกษตรกรรมบางสวนเปลี่ยนแปลงสภาพเปนพ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสรางหรือใชประกอบ

กิจกรรมอ่ืนเพ่ิมมากข้ึน รวมท้ังมีพ้ืนท่ีบางสวนถูกปลอยท้ิงรางไมทําประโยชนตามศักยภาพของท่ีดิน ซึ่งจาก

สถานการณดังกลาวหากไมเรงดําเนินการหาแนวทางและวิธีการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน อาจเกิดการสูญเสียพ้ืนท่ี

เกษตรกรรมของเขตหนองจอกและบริเวณใกลเคียงเพ่ิมมากข้ึน ดังน้ันจึงมีความจําเปนท่ีจะตองศึกษาเพ่ือหา



แนวทางและมาตรการในการคุมครองพ้ืนท่ีเกษตรกรรมของเขตหนองจอกไว โดยการกําหนดเขตพ้ืนท่ีคุมครอง

เกษตรกรรมอันสมบูรณที่มีอยูไมใหสูญเสียไปและสามารถทําเกษตรกรรมตอไปไดตามศักยภาพของพื้นท่ี 

(ฤดีกร ทับทิมทอง, 2536 : 112) ซึ่งการดําเนินการดังกลาวจําเปนตองใชระบบท่ีมีขีดความสามารถในการจัดทํา 

การจัดเก็บและการวิเคราะหขอมูลเชิงพ้ืนท่ีพรอมกันไดมากกวา 1 ช้ันขอมูลรวมกับปจจัยท่ีมีผลตอการเกษตรกรรมซึ่ง

สามารถกําหนดคาถวงนํ้าหนักและคาคะแนนของแตละปจจัยท่ีแตกตางกันไดเพ่ือหาคาคะแนนรวมท่ีทําใหเกิดพ้ืนท่ี

สําหรับนําไปจัดช้ันคุณภาพพ้ืนท่ีเกษตรกรรมและการวิเคราะหหาพ้ืนท่ีคุมครองเกษตรกรรม โดยผูวิจัยเห็นวา ระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตรเปนระบบท่ีมีขีดความสามารถและมีประสิทธิภาพ จึงไดนํามาประยุกตเพ่ือวิเคราะหหาพ้ืนท่ี 

ท่ีเหมาะสมสําหรับกําหนดเปนพ้ืนท่ีคุมครองเกษตรกรรม ของเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ในการวิจัยในครั้งน้ี 

 

วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือจัดช้ันคุณภาพพ้ืนท่ีเกษตรกรรมของเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 

 2. เพ่ือวิเคราะหหาพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับเปนพ้ืนท่ีคุมครองเกษตรกรรมของเขตหนองจอก 

กรุงเทพมหานคร ดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

 

วิธีการวิจัย 

การประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพ่ือวิเคราะหหาพ้ืนท่ีคุมครองเกษตรกรรม เขตหนองจอก 

กรุงเทพมหานคร เปนการวิจัยเชิงประยุกต (Applied Research) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อศึกษาสภาพ

การใชท่ีดิน ของเขตหนองจอก ในป พ.ศ.2554 การจัดช้ันความเหมาะสมของดินสําหรับพืช การจัดช้ันคุณภาพพ้ืนท่ี

เกษตรกรรม และเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ขอมูลสภาพพ้ืนท่ี การจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม และ

การเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามสภาวะ เศรษฐกิจ สังคม สภาพปญหาและความตองการของเกษตรกรเกี่ยวกับ

การใชท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมและการกําหนดพ้ืนท่ีคุมครองเกษตรกรรม เพ่ือนําไปวิเคราะหหาพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม

สําหรับกําหนดเปนพ้ืนท่ีคุมครองเกษตรกรรม และแนวทางในการคุมครองพ้ืนท่ีเกษตรกรรมของเขตหนองจอก 

กรุงเทพมหานคร โดยผูวิจัยกําหนดวิธีดําเนินการวิจัยไวดังน้ี 

 1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับสภาพพ้ืนท่ี สภาพเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม 

ของเขตหนองจอก ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร การใชประโยชนท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม การจัดช้ันความเหมาะสมของ

ดินสําหรับปลูกพืช  การจดัช้ันคุณภาพพ้ืนท่ีเกษตรกรรมและการคุมครองพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 

 2. เก็บรวบรวมขอมูล  

 2.1 ขอมูลปฐมภูมิ เปนขอมลูท่ีผูวิจัยไดจากการสํารวจสภาพพ้ืนท่ี การจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรมโดย

การสังเกตและการสอบถามขอมูลจากประชาชนในพ้ืนท่ี และการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามเกษตรกร กลุมตัวอยาง 

จํานวน 100 ราย จากจํานวนประชากรศึกษาซึ่งเปนเกษตรกร 4,057 ครัวเรือน 

 2.2 ขอมูลทุติยภูมิ เปนขอมูลของหนวยงานตาง ๆ ท่ีไดเก็บรวบรวมหรือจัดทําไวแลวในรูปแบบของ

เอกสาร แฟมขอมูลเชิงเลข แผนท่ีและขอมูลแผนท่ีรวมท้ังสารสนเทศอ่ืนๆ ประกอบดวย ภาพถายออรโธสีเชิงเลข 

มาตราสวน 1: 4,000 ชั้นขอมูลสภาพการใชที่ดิน มาตราสวน 1:25,000 จังหวัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554  

ช้ันขอมูลชุดดินมาตราสวน 1:50,000 ช้ันขอมูลเขตชลประทาน มาตราสวน 1:50,000 ช้ันขอมูลเขตการปกครอง

จังหวัดกรุงเทพมหานคร แผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวงใชบังคับ    



ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2549 ขอมูลดานการเกษตร ขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคม แผนท่ีธรณีวิทยา

กรุงเทพมหานคร มาตราสวน 1:250,000 

3. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

  3.1 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผลขอมูลและอุปกรณตอพวง 

  3.2 แบบสอบถาม สภาวะ เศรษฐกิจ สังคม สภาพปญหาและความตองการของเกษตรกร เก่ียวกับ

การใชท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม และการกําหนดพ้ืนท่ีคุมครองเกษตรกรรม ของเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 

  3.3 โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร (Arc GIS version 9.2) 

 4. การเตรยีมขอมลูและการจดัทําขอมูล 

     4.1 กําหนดระบบพิกัดและพ้ืนหลกัฐานของแผนท่ีและขอมูลแผนท่ีของพ้ืนท่ีศึกษาทุกช้ันขอมูลใหเปน

ระบบพิกัดฉากยูทีเอ็ม (UTM) พ้ืนหลักฐานสากล (WGS 84)  

  4.2 จัดทําช้ันขอมูลกริดภาพ (Raster Layer) และช้ันขอมูลเชิงเสน (Vector Layer)ใหมีขนาดและ

รูปรางของพ้ืนท่ีตามเขตการปกครอง ของเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 

  4.3 การปรบัปรุงช้ันขอมูลเชิงพ้ืนท่ีแตละช้ันขอมูลใหรายละเอียดและขอบเขตพ้ืนท่ีรูปปด (Polygon) 

สามารถซอนทับกันไดท่ีระดับมาตราสวน 1: 4,000  

  4.4 สรุปขอมูลท่ีไดจากการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม 

  4.5 กําหนดปจจัยท่ีใชในจําแนกช้ันคุณภาพพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 

  4.6 กําหนดคาถวงนํ้าหนัก (Weighting) และคาคะแนนของปจจัย (Score) 

  4.7 การกําหนดระดับคะแนนเพ่ือจําแนกช้ันคุณภาพพ้ืนท่ีเกษตรกรรมเปน 5 ช้ัน 

 5. วิเคราะหขอมูล โดยใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) วิเคราะหขอมูลเชิงพ้ืนท่ี และใชสถิติพรรณนา 

(Descriptive Statistics) หาคาเฉลี่ยและรอยละของขอมูลเชิงปริมาณ ในเรื่องตางๆ ดังน้ี 

  5.1 วิเคราะหสภาพการใชท่ีดินของเขตหนองจอกป พ.ศ.2554 

  5.2 วิเคราะหสภาพการใชท่ีดินประเภทพ้ืนท่ีเกษตรกรรมของเขตหนองจอก ป พ.ศ.2554 

  5.3 จัดช้ันความเหมาะสมของดินสําหรับพืช ตามสภาพท่ีเปนอยูในปจจุบันของเขตหนองจอก 

     5.4 จัดช้ันคุณภาพพ้ืนท่ีเกษตรกรรมของเขตหนองจอก 

  5.5 วิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม โดยใชสถิติพรรณนาวิเคราะหหา คาเฉลี่ย

และคารอยละเพ่ือบรรยายลักษณะของขอมูล 

  5.6 วิเคราะหหาพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับกําหนดเปนพ้ืนท่ีคุมครองเกษตรกรรม ของเขตหนองจอก 

 

ผลการวิจัย 

 1. เขตหนองจอกมีเน้ือท่ีท้ังหมด 148,647 ไร ในป พ.ศ.2554 มีการใชท่ีดินประเภทพ้ืนท่ีเกษตรกรรม

มากท่ีสุด 90,583 ไร รองลงมาไดแก พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง 45,064 ไร พ้ืนท่ีเบ็ดเตลด็ 9,068 ไร และพ้ืนท่ีนํ้า 

3,932 ไร 

 2.  พ้ืนท่ีเกษตรกรรม ของเขตหนองจอก ในป พ.ศ.2554 เปนพ้ืนท่ีนาขาวมากท่ีสุด 78,075 ไร รองลงมา 

ไดแก สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 9,129 ไร ไมผล 2,679 ไร โรงเรือนเลี้ยงสัตวปก/สถานท่ีเพาะเลี้ยงสตัวนํ้า 525 ไร 

ไมยืนตน 81 ไร พืชสวน 69 ไร และพืชนํ้า 25 ไร  



 3. ช้ันความเหมาะสมของดินสําหรับพืชท่ีเกษตรกรปลูกตามสภาพท่ีเปนอยูในปจจุบัน ของเขตหนองจอก 

แบงออกเปน 5 ช้ัน คือ ช้ันท่ีมีความเหมาะสมดีมาก (S1) 75,813 ไร ช้ันท่ีมีความเหมาะสมดี (S2) 2,287 ไร ช้ันท่ีมี

ความเหมาะสมปานกลาง (S3) 2,829 ไร ช้ันท่ีไมคอยเหมาะสม (S4) 8,915 ไร และช้ันท่ีไมเหมาะสม (S5) 58,803 ไร  

 4. ช้ันคุณภาพพ้ืนท่ีเกษตรกรรมของเขตหนองจอก แบงออกเปน 5 ช้ัน คือ พ้ืนท่ีเกษตรกรรมช้ันท่ี 1 

จํานวน 75,813 ไร พ้ืนท่ีเกษตรกรรมช้ันท่ี 2 จํานวน 4,121 ไร พ้ืนท่ีเกษตรกรรมช้ันท่ี 3 จํานวน 994 ไร พ้ืนท่ี

เกษตรกรรมช้ันท่ี 4 จํานวน 18,569 ไร และ พ้ืนท่ีเกษตรกรรมช้ันท่ี 5 จํานวน 49,149 ไร  

 5. ผลจากการเก็บขอมลูดวยแบบสอบถามเกษตรกร เก่ียวกับ สภาวะ เศรษฐกิจ สังคม สภาพปญหาและ

ความตองการของเกษตรกรเก่ียวกับการใชท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมและความคิดเห็นของเกษตรกรในการกําหนดพ้ืนท่ี

คุมครองเกษตรกรรม ของเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร จากกลุมตัวอยาง 100 ราย สรุปไดดังน้ี 

  5.1 เกษตรกร รอยละ 75 มีบานเรือนท่ีพักอาศัยอยูในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม รอยละ 25  เกษตรกร ไมมี

บานเรือนท่ีพักอาศัยอยูในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม  สภาพการถือครองท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม เกษตรกรรอยละ 77 เชาท่ีดิน

ผูอ่ืนทําเกษตรกรรม รอยละ 10 เปนเจาของท่ีดินซึ่งใชทําเกษตรกรรมในปจจุบัน และรอยละ 13 เปนเจาของท่ีดิน

และเชาท่ีดินผูอ่ืนทําเกษตรกรรม  สภาพปญหาของพ้ืนท่ีเกษตรกรรม  มีปญหาดินเปรี้ยวรอยละ 22 มีปญหาขาด

แคลนนํ้าเพ่ือการเกษตรในฤดูแลง รอยละ 7  มีปญหาดินขาดความอุดมสมบูรณรอยละ 5 และมีปญหานํ้าทวมผลผลิต

เสียหาย รอยละ 2 โดยรอยละ 64 ของพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท้ังหมด ไมมีปญหาการใชท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม  ผลผลิตขาวโดย

เฉลี่ย 844 กิโลกรัม/ไร (84 ถัง/ไร) เกษตรกรขายขาวเปลือกไดในราคาเฉลี่ย 8,520 บาท/ตัน มีรายไดเฉลี่ยปละ 

14,381 บาท/ไร ตนทุนเฉลี่ยปละ 7,104 บาท/ไร เกษตรกรไดผลตอบแทนเฉลี่ยปละ 7,277 บาท/ไร  ผลจากการ

สอบถามความตองการของเกษตรกร พบวารอยละ 90 มีความตองการใหหนวยงานภาครัฐเขาไปสงเสริมและ

สนับสนุนการทําเกษตรกรรม ในดานการจัดตั้งตลาดกลางและศูนยกลางรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร รอยละ 95.56  

ดานปจจัยดานการผลิตรอยละ 85.56  ดานการจัดหาท่ีดินใหเชาทํากิน รอยละ 73.33 ดานการลงทุนโครงสราง

พ้ืนฐานในพ้ืนท่ีรอยละ 14.44  ดานการลงทุนทางเทคโนโลยีดานการรักษาและการบํารุงดินใหมีความอุดมสมบูรณ

เกษตรกร รอยละ 13.33 และดานการลงทุนทางเทคโนโลยีสําหรับการจัดเขตกรรมและการอนุรักษดินและนํ้า    

รอยละ 6.67   

 5.2 ผลการสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการคุมครองพ้ืนท่ีเกษตรกรรมพบวา  เกษตรกรรอยละ 96 

เห็นดวยกับการกําหนดใหพ้ืนท่ีท่ีมคีวามเหมาะสมตอการเกษตรกรรมเปนพ้ืนท่ีคุมครองเกษตรกรรม  โดยมเีพียง 

รอยละ 4 เทาน้ันท่ีไมเห็นดวยกับการดําเนินการดังกลาว 

 6.  พ้ืนท่ีเกษตรกรรมช้ันท่ี 1 ของเขตหนองจอก 75,813 ไร ซึ่งเปนแหลงปลูกขาวท่ีสําคัญของกรุงเทพฯ 

และเปนพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพทางการเกษตรสูง มีความเหมาะสมสําหรับกําหนดเปนพ้ืนท่ีคุมครองเกษตรกรรมของ   

เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 



 
 

ภาพประกอบท่ี 1   ภาพแผนท่ีช้ันคุณภาพพ้ืนท่ีเกษตรกรรม เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 



 
 

ภาพประกอบท่ี 2   ภาพแผนท่ีพ้ืนท่ีคุมครองเกษตรกรรม เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 

 



การอภิปรายผล 
  

 1. เขตหนองจอก มีสภาพพ้ืนท่ีเปนท่ีราบถึงราบลุม ทรัพยากรดินและนํ้ามีความอุดมสมบูรณเหมาะแก

การเกษตรกรรม ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยตั้งบานเรือนท่ีพักอาศัยในพ้ืนท่ีทํากินอยางถาวร 

สภาพการใชท่ีดินของเขตหนองจอก ในป พ.ศ.2554 มีการใชท่ีดินประเภทพ้ืนท่ีเกษตรกรรมมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 60.94 

ของพ้ืนท่ีท้ังหมด โดยรอยละ 86.19 ของพ้ืนท่ีเกษตรกรรมเปนนาขาว ซึ่งใหผลสอดคลองกับรายงานแผนการใชท่ีดิน

กรุงเทพมหานคร ของกองวางแผนการใชที่ดิน (2535 : 56-72) พบวาพื้นที่เกษตรกรรมสวนใหญอยูบริเวณ

เขตปริมณฑลรอบนอก ซึ่งดินมีความเหมาะสมตอการเพาะปลูกและอยูในเขตชลประทาน ประชากรสวนใหญ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมาตั้งแตบรรพบุรุษ โดยเฉพาะเขตหนองจอกมีพ้ืนท่ีเกษตรกรรมมากท่ีสุด พ้ืนท่ีเกษตรกรรม

สวนใหญเปนนาขาว และไดกําหนดแผนการใชท่ีดินของเขตหนองจอก เปนเขตทํานา/เลี้ยงปลานํ้าจืด เน่ืองจาก

ท่ีดินมีศักยภาพในการทํานาสูง ซึ่งจากขอมูลพ้ืนฐานการเกษตร ของสํานักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร (2554) 

เขตหนองจอกเปนแหลงปลูกขาวที่สําคัญและมากที่สุดของกรุงเทพมหานคร โดยในป พ.ศ.2553 ผลผลิตขาว

เฉลี่ย 90 ถัง/ไร ผลการวิจัยพบวาในป พ.ศ.2554 ผลผลิตขาวเฉลี่ย 84 ถัง/ไร จะเห็นไดวาผลผลิตเฉลี่ยลดลง 

6 ถัง/ไร ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากในป พ.ศ.2554 เกษตรกรไดรับผลกระทบจากวิกฤตการณนํ้าทวมและปญหาขาวหลุดรวง

กอนการเก็บเก่ียว อยางไรก็ตามเกษตรกรยังไดรับผลตอบแทนเฉลี่ยปละ 7,277 บาท/ไร และผลจากการสอบถาม

ความตองการและความคิดเห็นของเกษตรกรรอยละ 96 เห็นดวยกับการกําหนดใหพ้ืนท่ีดังกลาวเปนพ้ืนท่ีคุมครอง

เกษตรกรรม ซึ่งไดผลสอดคลองกับผลการวิจัยของ รังสรรค แสนสุขและรุงรัตนา เขียวดารา (2552 : 5) สํารวจความ

คิดเห็นของผูมีสวนไดเสียทั้ง 7 กลุม เกี่ยวกับการคุมครองพื้นที่เกษตรกรรม พบวารอยละ 82 เห็นดวยกับการ

คุมครองพ้ืนท่ีเกษตรกรรม  

 2. สภาพการใชท่ีดิน ของเขตหนองจอก ในป พ.ศ.2554  มีพ้ืนท่ีท้ิงราง ไมทําประโยชนตามศักยภาพ

ของท่ีดิน ไดแก พ้ืนท่ีนาราง สวนไมผลผสมราง ซึ่งแตเดิมเคยเปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรมมากอน แตกลับถูกปลอยท้ิงราง

โดยไมทําประโยชน ซึ่งจากผลการวิจัยพบวาเกิดจากปญหานํ้าทวมขังพ้ืนท่ีเปนระยะเวลานาน ปญหาความอุดมสมบูรณ

ของดินลดลง เปนท่ีดินของนายทุนและ/หรือนักเก็งกําไรท่ีดิน จะเห็นไดวาเกษตรกรรอยละ 77 เชาท่ีดินทําเกษตรกรรม  

ซึ่งสอดคลองกับการผลการวิจัยของ สถิตพงษ สุดชูเกียรต ิและคณะ ( 2550) พบวาการลดลงของพ้ืนท่ีเกษตรกรรม

เกิดจาก ปญหาการครอบครองท่ีดินแบบกระจุกตัว ปญหาความเสื่อมโทรมของดิน ไดผลผลิตไมคุมกับการลงทุนในพ้ืนท่ี

เดิม ทําใหท่ีดินซึ่งมีศักยภาพทางการเกษตรโดยเฉพาะท่ีดินในเขตชลประทานถูกปลอยท้ิงรางไวโดยไมทําประโยชน 

ซึ่งนับวันจะมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน 

 3. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรสามารถนํามาใชจัดทําและจัดเก็บขอมูลเชิงพ้ืนท่ีสําหรับนําไปวิเคราะห

รวมกับปจจัยท่ีมีผลตอการเกษตรตามคานํ้าหนักและคาคะแนนของแตละปจจัยโดยใชเทคนิคการซอนทับช้ันขอมูล

เชิงพ้ืนท่ีเพ่ือวิเคราะหหาคาคะแนนรวมท่ีทําใหเกิดพ้ืนท่ี โดยสามารถจัดช้ันคุณภาพพ้ืนท่ีเกษตรกรรมไดอยางถูกตอง

สอดคลองกับ ศักยภาพของพ้ืนท่ีและสภาพการใชท่ีดินในป พ.ศ.2554  โดยพ้ืนท่ีเกษตรกรรมช้ันท่ี 1 ซึ่งเปนพ้ืนท่ีนา

ขาว 75,813 ไร ท่ีดินมีศักยภาพทางการเกษตรสูงเหมาะสําหรับปลูกขาว โดยสอดคลองกับผลการสํารวจสภาพพ้ืนท่ี

และผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม พบวาพ้ืนท่ีดังกลาวเปนพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพทางการเกษตรสูงใหผลผลิต

และผลตอบแทนอยูในเกณฑด ีมีความเหมาะสมสําหรับกําหนดใหเปนพ้ืนท่ีคุมครองเกษตรกรรมของเขตหนองจอก 

กรุงเทพมหานคร 

 



ขอเสนอแนะ 

 1. พ้ืนท่ีเกษตรกรรมช้ันท่ี 1 เขตหนองจอก เปนพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพทางการเกษตรสูงเน่ืองจากมีลักษณะ

ทางกายภาพท่ีเหมาะสมไดแก สภาพพ้ืนท่ี ภูมิอากาศ ทรัพยากรดินและนํ้าอุดมสมบูรณเหมาะแกการเกษตรกรรม 

ดังน้ันหนวยงานท่ีเก่ียวของควรหามาตรการและแนวทางในการสงวน รักษา อนุรักษ พ้ืนท่ีเกษตรกรรม ของเขต

หนองจอกไว โดยการออกกฎหมายเพ่ือคุมครองพ้ืนท่ีเกษตรกรรมข้ึนมาโดยเฉพาะควบคูกับการใชมาตราการดาน 

ผังเมืองเพ่ือใหเกิดประสิทธิผลและเปนรูปธรรมมากยิ่งข้ึน  

 2.  พ้ืนท่ีเกษตรกรรม ของเขตหนองจอก ควรกําหนดแนวทางและมาตรการในการสงเสริมและพัฒนา

พ้ืนท่ี ซึ่งหนวยงานภาครัฐควรใหการสงเสริม สนับสนุนและใหความชวยเหลือดานเกษตรกรรมแกเกษตรกรให

สามารถใชท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมใหเกิดประโยชนสูงสุดและยั่งยืน  สําหรับพ้ืนท่ีกันออกจากพ้ืนท่ีเกษตรกรรมควรมี

มาตรการในการตรวสอบเพ่ือการควบคุม และปองกันการขยายตัวรุกล้ําเขาไปในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม รวมท้ังการ

ปองกันและรักษาสภาพแวดลอมไมใหกอมลพิษและผลกระทบกับพ้ืนท่ีเกษตรกรรมและพ้ืนท่ีโดยรวม 

 3. พ้ืนท่ีท้ิงราง ไมทําประโยชนตามศักยภาพดานการเกษตรกรรม ควรใชมาตราการภาษีกับเจาของท่ีดิน

โดยการเก็บภาษีกาวหนาทุกปรวมกับการใชมาตรการสรางแรงจูงใจ การลดคาภาษีท่ีดินและภาษีรายไดใหแกเจาของ

ท่ีดินท่ีใหเชาท่ีดินเพ่ือทําเกษตรกรรมแกเกษตรกรท่ีมีความตองการโดยหนวยงานภาครัฐควรเขาไปดําเนินการในเรื่อง

ดังกลาว ซึ่งอาจใชวิธีการจัดตั้งธนาคารท่ีดินหรือกองทุนท่ีดินเพ่ือการน้ีโดยเฉพาะ 

 4. หนวยงานท่ีเก่ียวของควรดําเนินการสํารวจและจัดทําแผนท่ีพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีรัฐไดลงทุนระบบ

โครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือการเกษตรไวแลวและเปนพ้ืนท่ีท่ีมีศักภาพทางการเกษตรสูงเพ่ือกําหนดเปนพ้ืนท่ีคุมครอง

เกษตรกรรม ซึ่งควรมีการสํารวจและติดตามสถานการณการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดินโดยเฉพาะพ้ืนท่ีเกษตรกรรม

ของเขตหนองจอกเปนประจําทุกปเพ่ือหาแนวทางปองกันการสูญเสียพ้ืนท่ีเกษตรกรรมไดอยางทันทวงที 
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