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บทที่ 1 

บทนำ 
1.1 หลักการและเหตุผล 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 72(1) ไดมีการบัญญัติใหมีการวางแผนการใช

ท่ีดินของประเทศใหเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีและศักยภาพของท่ีดินตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน ตอมาไดมี

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ ลงวันท่ี 6 เมษายน 2561 มีแผนการ

ปฏิรูปดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ซึ่งกำหนดใหมีการจัดทำแผนการใชท่ีดินของชาติท้ังระบบให

สอดคลองและเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นท่ีและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปรับปรุง

แผนการใชท่ีดินตำบลจำนวน 7,225 ตำบลใหแลวเสร็จภายในป 2565 ตลอดจนนำแผนการใชท่ีดินตำบล

ไปสูการปฏิ บัติเพื่อเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และประกาศสำนัก

นายกรัฐมนตรีเรื่องการประกาศแผนปฏิรูปประเทศดังกลาวขางตน สถานีพัฒนาท่ีดินกรุงเทพมหานคร จึงได

จัดทำแผนการใชท่ีดินตำบลโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 

1.2 วัตถุประสงค 

เพื่อใหการใชท่ีดินในแขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร  มีผลตอบแทนสูงสุดตอหนวยเนื้อท่ี

และเปนไปอยางยั่งยืน 

1.3 ระยะเวลาและสถานท่ีดำเนินงาน 

1.3.1 ระยะเวลา 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2562 

1.3.2 สถานท่ีแขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 

1.4 ข้ันตอนการดำเนนิงาน 

1.4.1 ทบทวนเอกสารเพื่อรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ และขอมูลทุติยภูมิท่ีจะนำมาวิเคราะหและใชในการ

กำหนดเขตการใชท่ีดิน ดังนี ้

(1) ดานกายภาพ ไดแก ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรปาไม ภูมิอากาศสภาพการใชท่ีดิน 

ช้ันคุณภาพลุมน้ำ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) ดานเศรษฐกิจสังคม ไดแก การถือครองท่ีดิน การใชท่ีดิน พืชหลักหรือพืชเศรษฐกิจท่ีสำคัญ 

เพื่อใชเปนเกณฑในการตัดสินใจในการกำหนดเขตการใชท่ีดิน ตลาดสินคาเกษตร รายได รายจาย ประชากร 

โครงสรางประชากร การศึกษาฯลฯ 

(3) นโยบาย ยุทธศาสตร แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน แผนพัฒนากลุมจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด 

แผนพัฒนา 3 ป ของเทศบาลตำบลหรือแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบล (ท่ีเกี่ยวของกับพื้นท่ี

ดำเนินการ) 

1.4.2 จัดทำกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน (Participatory Rural Appraisal : PRA) เพื่อรับฟง

ความคิดเห็น ประเด็นปญหา ความตองการ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเกษตรกรในตำบล 
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1.4.3 ประเมินคุณภาพท่ีดิน 

1.4.4 สังเคราะหขอมูลที่ไดจากการจัดทำ PRA รวมกับสภาพการใชท่ีดิน การถือครองท่ีดินรายแปลง

จากแผนท่ีสำมะโนท่ีดิน หรือ แผนท่ีภาษีท่ีดินในปจจุบัน ผลจากการประเมินคุณภาพท่ีดิน และ กิจกรรมของ

กรมพัฒนาท่ีดิน (ตามอำนาจหนาท่ีของกรมฯ)  

1.4.5 สำรวจขอมูลท้ัง กายภาพ เศรษฐกิจและสังคม ในพื้นท่ีตำบลท่ีดำเนินการเพิ่มเติมตามประเด็น

ปญหาและความตองการจาก PRA ใหละเอียดยิ่งข้ึนโดยการสัมภาษณเกษตรกรเปนรายบุคคล 

1.4.6 กำหนด (ราง) แผนการใชท่ีดินตำบล 

1.4.7 รับฟงความเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียตอรางแผนการใชท่ีดิน 

1.4.8 ปรับปรุงแผนการใชท่ีดิน 

1.4.9 นำแผนการใชท่ีดินไปสูการปฏิบัติ เปาหมายท่ีสำคัญ คือ 

(1) การท่ีสภาตำบลหรือสภาเทศบาลนำแผนการใชท่ีดินท่ีมีกิจกรรมของกรมพัฒนาท่ีดินเขาไปบรรจุ

ในแผน 3 ป โดยสภาเทศบาล หรือ สภาตำบล มีมติรับรอง ซึ่งอาจมีการต้ังงบของเทศบาล หรือองคการ

บริหารสวนตำบลดำเนินการ เชน งบซื้อเมล็ดพันธุพืชคลุมดิน ซึ่งปลูกโดยเกษตรกรในพื้นท่ีตำบลนั้น เปนตน 

(2) กิจกรรมของกรมพัฒนาท่ีดินตามอำนาจหนาท่ีท่ีระบุไวในกฎหมาย (มาตรา 16 แหง

พระราชบัญญัติพัฒนาท่ีดิน พ.ศ. 2551) มีการปฏิบัติในเขตการใชท่ีดินท่ีกำหนดในแผนการใชท่ีดินเขตตางๆ 

โดยมีงบประมาณดำเนินการในแตละป 

(3) กิจกรรมของสวนราชการตางๆ ท่ีจะสนับสนุนความตองการของเกษตรกรและองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน เชน การผลิตพันธุขาว การขุดเจาะบอบาดาลเปนตน 

1.5 นิยามศัพท 

1.5.1 ท่ีดิน (Land) 

“ท่ีดิน” หมายความวา พื้นท่ีดินท่ัวไปและใหหมายความรวมถึง ภูเขา หวย หนอง คลอง บึง บาง

ลำน้ำ ทะเลสาบ เกาะ และท่ีชายทะเลดวย (มาตรา 4 ประมวลกฎหมายท่ีดิน) 

“ท่ีดิน” ในทางวิชาการดานทรัพยากรท่ีดิน หมายถึง “ชีวมณฑลบนพื้นผิวโลก ประกอบดวย ช้ัน

บรรยากาศ ช้ันดิน ช้ันหิน ลักษณะความลาดเทของพื้นท่ี ลักษณะทางอุทกศาสตร พืช สัตว และผลท่ีเกิดจาก

การกระทำของมนุษยท้ังในอดีตและปจจุบัน” (FAO, 1993) 

“ท่ีดิน” หมายถึง พื้นท่ีหนึ่งๆ ท่ีอยูบนผิวของของโลก ประกอบดวยลักษณะท่ีสำคัญ คือ 

สภาพแวดลอมท้ังทางกายภาพและชีวภาพซึ่งมีอิทธิผลตอการใชประโยชนท่ีดิน ดังนั้นท่ีดินจึงไมไดหมายถึง

ดินเพียงอยางเดียวแตจะหมายรวมถึงลักษณะภูมิสัณฐาน (landforms) ภูมิอากาศ (climate) อุทกวิยา 

(hydrology) พืชพรรณ (vegetation) และสัตว (fauna) ซึ่งการปรับปรุงท่ีดิน (land improvement) ไดแก 

การทำข้ันบันไดและการระบายน้ำ เปนตน (FAO, 1993) 
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1.5.2 ดิน (Soil) 

“ดิน”หมายความรวมถึง หิน กรวด ทราย แรธาตุ น้ำ และอินทรียวัตถุตางๆ ท่ีเจือปนกับเนื้อดิน

ดวย (มาตรา 4 พระราชบัญญัติพัฒนาท่ีดิน พ.ศ. 2551) 

“ดิน”ในทางวิชาการดานทรัพยากรท่ีดิน หมายถึงเทหวัตถุธรรมชาติ ซึ่งเกิดข้ึนบนพื้นผิวโลกเปน

วัตถุท่ีค้ำจุนการเจริญเติบโต และการทรงตัวของตนไม ประกอบดวยแรธาตุ และอินทรียวัตถุตางๆ มีลักษณะ

ช้ันแตกตางกัน แตละช้ันท่ีอยูตอเนื่องกันจะมีแนวสัมพันธซึ่งกันและกันตามขบวนการกำเนิดดิน ท่ีเปนผลสืบ

เนื่องมาจากการะกระทำรวมกันของภูมิอากาศ พืชพรรณ วัตถุตนกำเนิดดิน ระยะเวลา และความตางระดับ

ของพื้นท่ีในบริเวณนั้น (FAO 1974: 39-40) 

“ดิน” อินทรียวัตถุและอนินทรียวัตถุที่ไมจับตัวแข็งเปนหินซึ่งปกคลุมพื้นผิวโลก ซึ่งเปนผลมา

จากปจจัยดานการกำเนิดและสภาพแวดลอม ไดแก ภูมิอากาศ ส่ิงมีชีวิต (พืชและสัตว) สภาพภูมิประเทศ 

วัตถุตนกำเนิด และระยะเวลา ความเหมาะสมตอการผลิตพืชของดินแตกตางกันเนื่องมาจากลักษณะและ

สมบัติทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ และสัณฐาน (คณะกรรมการจัดทำปทานุกรมปฐพีวิทยา, 2551) 

1.5.3 การใชท่ีดิน 

“การใชท่ีดิน”หมายถึง การจัดการท่ีดินตามท่ีมนุษยตองการ ซึ่งรวมท้ังการใชท่ีดินในชนบท เขต

ชานเมือง และเขตอุตสาหกรรม เปนตน (FAO, 1993) 

“การใชท่ีดิน”หมายถึง ผลของความพยายามของมนุษย ในการดำเนินการเปล่ียนแปลงลักษณะ

ทางกายภาพพื้นท่ีของทรัพยากรท่ีมีอยู เพื่อสนองความตองการของตนเอง (Vink, 1975) 

  1.5.4 การวางแผนการใชท่ีดิน 

“การวางนโยบายและแผนการใชท่ีดิน” หมายความวา การวางนโยบายและแผนการใชท่ีดินให

เหมาะสมกับสภาพของดิน และสอดคลองกับประเภทของท่ีดินท่ีไดจำแนกไว 

ธนาคารเพื่อการพัฒนาแหงเอเชีย (ADB) ไดใหความหมายของการวางแผนการใชท่ีดินวาเปน

กระบวนการของการเปล่ียนแปลง ท่ีเกี่ยวของกับการแสวงหาใชประโยชนจากทรัพยากร เปนการกำหนด

ทิศทางของการลงทุน แนวทางของการพัฒนาเทคโนโลยี และเปนการเปล่ียนแปลงของหนวยงานตางๆ ให

ดำเนินการอยูในภาพรวมเดียวกัน และเปนการเพิ่มศักยภาพท้ังในปจจุบันและในอนาคตเพื่อตอบสนองความ

ตองการของมนุษย (NRC, 1975 และ ADB, 2012) 

1.5.5 “เศรษฐกิจท่ีดิน” หมายความวา ภาวะความสัมพันธระหวางประชากรกับท่ีดินทางดานเศรษฐกิจ 

1.5.6 “เกษตรกรรม” หมายความวา การทำนา ทำไร ทำสวน เล้ียงสัตว เล้ียงสัตวน้ำ และกิจกรรมอื่น

ตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

1.5.7 “การชะลางพังทลายของดิน” หมายความวา ปรากฏการณซึ่งท่ีดินถูกชะลางกัดเซาะพังทลาย

ดวยพลังงานท่ีเกิดจากน้ำ ลม หรือโดยเหตุอื่นใดใหเกิดการเส่ือมโทรม สูญเสียเนื้อดิน หรือความอุดมสมบูรณ

ของดิน 
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1.5.8 “การอนุรักษดินและน้ำ” หมายความวา การกระทำใดๆ ท่ีมุงใหเกิดการระวังปองกันรักษาดิน

และท่ีดิน ไมใหเกิดความเส่ือมโทรม สูญเสีย รวมถึงการรักษา ปรับปรุง ความอุดมสมบูรณของดินและการ

รักษาน้ำในดินหรือบนผิวดินใหคงอยูเพื่อรักษาดุลธรรมชาติใหเหมาะสมในการใชประโยชนท่ีดินในการ

เกษตรกรรม 

1.6 คำสำคัญ 

แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
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บทที่ 2  
ข้อมูลทั่วไป 

 
2.1 ที่ต้ังและอาณาเขต  

แขวงโคกแฝดต้ังอยู่ในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานครโดยอยู่บริเวณตอนกลางของอำเภอ มีเนื้อท่ี
ประมาณ 13,545 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ (รูปท่ี 2-1) 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ แขวงคู้ฝ่ังเหนือ และแขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ แขวงแสนแสบ เขตมีบุรี กรุงเทพมหานคร 
ทิศใต้  ติดต่อกับ แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 

 
2.2 การแบ่งส่วนการปกครอง 

กรมการปกครอง แบ่งเขตการปกครองแขวงโคกแฝดออกเป็น 11 หมู่บ้าน ดังนี้ 
 หมู่ท่ี 1   หมู่ท่ี 6 
 หมู่ท่ี 2   หมู่ท่ี 7 
 หมู่ท่ี 3   หมู่ท่ี 8 
 หมู่ท่ี 4   หมู่ท่ี 9 
 หมู่ท่ี 5   หมู่ท่ี 10 
    หมู่ท่ี 11 

ท่ีมา : สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร (2561) 
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รูปที่ 2-1 ขอบเขตการปกครองแขวงโคกแฝด  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
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2.3 ประวัติและเอกลักษณ์ความเป็นมาของหมู่บ้าน/การต้ังถ่ินฐาน 

 เขตหนองจอก แต่เดิมเป็นป่ารกร้างว่างเปล่าไม่มีผู้คนอาศัย ช่ือหมู่บ้านต่าง ๆ ก็เรียกกันตามลักษณะ

ภูมิประเทศ  ในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ัว (รัชกาลที่ 4 ) ได้โปรดเกล้าฯ ให้พระยา

ศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษาเป็นแม่กองจ้างชาวจีนขุดลอกคลองขยายการคมนาคมทางน้ำและเพื่อประโยชน์

ทางด้าน ยุทธศาสตร์เริ่มต้ังแต่ปลายคลองพระโขนงหรือคลองตัน ในปัจจุบัน  ไปบรรจบ คลองบางขนาก เมื่อ

ขุดเสร็จแล้ว เรียกว่า “คลองเจ๊ก” เพราะเป็นคลอง ที่ชาวจีนขุดขึ้น ต่อมาได้ เปลี่ยนชื่อใหม่เรียกว่า คลอง

แสนแสบ เมื่อขุดคลองเสร็จและหมดภาระศึกสงครามระหว่างไทยกับ เขมรแล้ว ทางราชการได้อพยพชาว

ไทยมุสลิม  มาจากบริเวณ 7 หัวเมืองภาคใต้  มาต้ังรกรากทำมาหากิน ตามบริเวณแนวคลองแสนแสบ และ

ในระยะเวลาใกล้เคียงกันนั้นเอง  ก็ได้อพยพชาวลาวที่กวาดต้อนเป็นเชลยให้มาทำกิน ตามบริเวณคลองแสน

แสบเช่นกัน 

วิสัยทัศน์ “เขตหนองจอก เป็นเมืองเกษตรกรรม น่าอยู่อย่างยั่งยืน” 

2.4 สภาพภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมิประเทศของแขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร มีสภาพพื้นที่ราบเรียบ มี

ความสูงจากระดับทะเลปานกลางประมาณ 2-8 เมตร รายละเอียดในรูปท่ี 2-2 

รูปที่ 2-2 สภาพภูมิประเทศแขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
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2.5 สภาพภูมิอากาศ 
 จากขอ้มูลสถิติภูมิอากาศ ของสถานีตรวจวัดอากาศ กรุงเทพมหานคร (ตารางท่ี 2-1 และ รูปท่ี 2-3) 
พบว่าแขวงโคกแฝด ไดรับอิทธิพลของมรสุมท่ีพัดประจำ ฤดูกาล 2 ชนิด คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัด
พามวลอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีนเข้าปก คลุมประเทศไทย ในช่วงฤดูหนาว (ตั ้งแต่ประมาณ
กลางเดือนตุลาคมถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ์) ทำให้ มีอากาศหนาวเย็นและแห้งท่ัวไป และมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ซึ่งพัดพามวลอากาศชื้นจากทะเล และ มหาสมุทรเข้าปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูฝน (ประมาณ
กลางเดือนพฤษภาคมถึงประมาณกลางเดือน ตุลาคม) ทำใหม้ีฝนตกชุกท่ัวไป 
 อุณหภูมิ เฉล่ียตลอดปี 28.9 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ียตลอดปี 33.6 องศาเซลเซียส โดย
พบอุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายน คือ 35.7 องศาเซลเซียส และพบอุณหภูมิต่ำสุดในเฉลี่ยตลอดปี 25.3 
องศาเซลเซียส โดยพบอุณหภูมิต่ำสุดในเดือนมกราคม คือ 23.2 องศาเซลเซียส 

ปริมาณน้ำฝน ปริมาณน้ำฝนรวมตลอดปี 1,705.2 มิลลิเมตร โดยในเดือนกันยายน มีปริมาณ น้ำฝน
มากท่ีสุด 334.6 มิลลิเมตร และเดือนธันวาคมมีปริมาณน้ำฝนน้อยท่ีสุด คือ 12.0 มิลลิเมตร 

ความชื้นสัมพัทธ์ มีความชื้นสัมพัทธ์ตลอดปี 73.1 เปอร์เซ็นต์ สูงสุดในเดือนกันยายน เท่ากับ 79 
เปอร์เซ็นต์ และต่ำสุดในเดือนธันวาคม เท่ากับ 66 เปอร์เซ็นต์ 

การวิเคราะหช่์วงฤดูเพาะปลูก ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการปลูกพืช โดย
ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณน้ำฝนรายเดือนเฉลี่ย และค่าศักยภาพการคายระเหยน้ำของพืชรายเดือน เฉล่ีย 
(Evapotranspiration : ETo) ซึ่งคำนวณโดยใช้โปรแกรม Cropwat for Windows Version 8 โดยพิจารณา
จากระยะเวลาช่วงที่เส้นน้ำฝนอยู่เหนือเสน 0.5 EToเป็นหลัก เพื่อหาช่วงระยะเวลาที่ เหมาะสมในการปลูก
พืช ของแขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปไดดังนี้ 

1) ชวงระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการเพาะปลูก จะอยู่ในช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงปลายเดือนตุลาคม 
เนื่องจากดินยังคงมีความช้ืนหลงเหลืออยู่พอเพียงสำหรับปลูกพืชไร พืชผักอายุหลังจากหมดฤดู ฝนประมาณ
หนึ่งเดือน และอาจใช้แหล่งน้ำในไรนาช่วยเสริมการเพาะปลูกไดบ้าง แต่ท้ังนี้ควรวางแผน จัดระบบการปลูก
พืชให้เหมาะสมในแต่ละพื้นท่ี 

2) ชวงเวลาที่ไมเหมาะสมต่อการเพาะปลูก แบ่งเป็นช่วงขาดน้ำ มีปริมาณน้ำฝนและการกระจาย
นอ้ยหรือไมเพียงพอตอ่การเจริญเติบโตของพืชจะอยู่ในช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงปลายเดือนมีนาคมของ ทุก
ปี ในช่วงเวลาดังกล่าวถ้าไดรับน้ำชลประทานช่วยก็สามารถปลูกพืชฤดูแล้งไดช่วงน้ำมากเกินพออยู่ ในช่วง
กลางเดือนเมษายนถึงปลายเดือนกันยายน เป็นช่วงท่ีมีปริมาณน้ำฝนมากบริเวณท่ีลุ่มหรือบริเวณ ริมฝ่ังแมน่้ำ
อาจเกิดน้ำท่วมซึ่งส่งผลเสียหายกับผลผลิตได (รูปท่ี 2-4) 
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ตารางที่ 2-1 สถิติภูมิอากาศ ณ สถานีตรวจอากาศ กรุงเทพมหานคร (ปี 2532-2561) 

เดือน 
อุณหภูมิ 

 (°ซ) 
เฉลี่ย 

อุณหภูมิ
สูงสุด 
(°ซ) 

อุณหภูมิ
ต่ำสุด 
(°ซ) 

ความชื้น
สัมพัทธ์ 

(เปอร์เซ็นต์) 

ปริมาณ
น้ำฝน
(มม.) 

ปริมาณ
แสง 

(ชม./วัน) 

ความเร็ว
ลม 

(กม./วัน) 

ปริมาณ
ฝนใช้การ

(มม.) 

การระเหย
และการ
คายน้ำ
อ้างอิง
(มม.) 

ม.ค. 27.4 32.6 23.2 68.0 24.7 7.1 89.1 23.7 117.5 

ก.พ. 28.5 33.5 24.7 71.0 21.7 7.8 123.7 20.9 126.3 

มี.ค. 29.6 34.5 26.2 73.0 54.9 7.7 148.5 50.1 155.6 

เม.ย. 30.7 35.7 27.2 72.0 90.5 7.7 138.6 77.4 160.2 

พ.ค. 30.2 34.9 26.7 75.0 224.6 6.3 113.8 143.9 145.7 

มิ.ย. 29.6 34 26.3 75.0 191.3 5.3 118.8 132.7 129.6 

ก.ค. 29.2 33.3 26 75.0 187.9 4.6 113.8 131.4 125.9 

ส.ค. 28.9 33.2 25.8 76.0 225.8 4.3 113.8 144.2 123.1 

ก.ย. 28.5 33.1 25.3 79.0 334.6 4.4 89.1 158.5 112.2 

ต.ค. 28.4 32.9 25.1 78.0 294.9 5.2 74.2 154.5 113.2 

พ.ย. 28.3 33 24.5 69.0 42.3 6.5 84.1 39.4 114.0 

ธ.ค. 27.2 32.2 23 66.0 12.0 7.1 84.1 11.8 113.8 

รวม -   - 1,705.2 74.0 1,291.5 1,088.5 1,536.9 

เฉลี่ย 28.9 33.6 25.3 73.1 - - - - - 
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รูปที่ 2-3 เส้นช้ันน้ำฝน แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
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รูปที่ 2-4 สมดุลของน้ำเพื่อการเกษตร จังหวัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2532-2561 
 
2.6 สภาพการใช้ที่ดินในปัจจุบัน 

สภาพการใช้ท่ีดินแขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ซึ่งสำรวจโดยกลุ่มวิเคราะห์สภาพการ
ใช้ท่ีดิน กองนโยบายและแผนการใช้ท่ีดิน (2559) ประกอบด้วย ประเภทการใช้ท่ีดินต่างๆ สรุปได้ดังนี้(ตาราง
ท่ี 2-2 และรูปท่ี 2-5 

พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง มีเนื้อที่ 6,191 ไร่ หรือร้อยละ 45.70 ของพื้นท่ีแขวง 
(1) พื้นท่ีเกษตรกรรม มีเนื้อที่ 5,846ไร่ หรือร้อยละ 43.17 ของพื้นท่ีแขวงประกอบด้วยการใช้ประโยชน์

ท่ีดินด้านเกษตรกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้ คือ 

(2) (2.1) นาข้าว มีเนื้อท่ี 4,556 ไร่ หรือร้อยละ 33.63 ของพื้นท่ีแขวง 

(2.2) ไม้ผล มีเนื้อที่ 172 ไร่ หรือร้อยละ 1.28 ของพื้นท่ีแขวง ได้แก่ กล้วย และไม้ผลผสม 

(2.3) พืชสวน มีเนื้อที่ 30 ไร่ หรือร้อยละ 0.22 ของพื้นท่ีแขวง ได้แก่ พืชผัก และนาหญ้า 

(2.4) โรงเรือนร้างและทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์ มีเนื้อท่ี 36 ไร่ หรือร้อยละ 0.27 ของพื้นท่ีแขวง 
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(2.5) สถานท่ีเพราะเล้ียงสัตว์น้ำ มีเนื้อที่ 1,052 ไร่ หรือร้อยละ 7.77 ของพื้นท่ีแขวง ได้แก่ สถานท่ี

เพราะเล้ียงปลา 

(3) พื้นท่ีแหล่งน้ำ มีเนื้อที่ 282 ไร่ หรือร้อยละ 2.08 ของพื้นท่ีแขวง ประกอบด้วยแม่น้ำ ลำห้วย ลำ

คลอง หนอง บึง ทะเลสาบ อ่างเก็บน้ำ บ่อน้ำในไร่นา และคลองชลประทาน 

(4) พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด มีเนื้อที่ 1,226 ไร่ หรือร้อยละ 9.05ของพื้นท่ีแขวง ประกอบด้วย ทุ่งหญ้าธรรมชาติ 

ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่มหรือไม้ละเมาะ และพื้นท่ีลุ่ม 

ดังรายละเอียดใน ตารางท่ี 2-2 และรูปท่ี 2-5 
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ตารางที่ 2-2 สภาพการใช้ท่ีดินตำบลตำบลโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 

หน่วยแผน
ท่ี 

สภาพการใช้ที่ดิน 
เนื้อที ่

ไร่ ร้อยละ 

U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 6,191 45.70 

A พื้นที่การเกษตร 5,846 43.17 

A100 นาร้าง 893 6.59 

A101 นาข้าว 3,663 27.04 

A400 ไม้ผลร้าง/เส่ือมโทรม 50 0.37 

A401 ไม้ผลผสม 40 0.30 

A411 กล้วย 82 0.61 

A502 พืชผัก 20 0.15 

A510 นาหญ้า 10 0.07 

A700 โรงเรือนร้าง 19 0.14 

A701 ทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์ 17 0.13 

A900 สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น้ำร้าง 162 1.20 

A902 สถานท่ีเพาะเล้ียงปลา 890 6.57 

M พื้นที่เบ็ดเตล็ด 1,226 9.05 

M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ 270 1.99 

M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ 76 0.56 

M201 พื้นท่ีลุ่ม 880 6.50 

W พื้นที่แหล่งน้ำ 282 2.08 

รวมเนื้อที่ทั้งหมด 13,545 100.00 

ท่ีมา : กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ท่ีดิน (2559) 
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  รูปที่ 2-5 สภาพการใช้ที่ดินแขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร  
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2.7 สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
2.7.1) สภาพสังคมโดยทั่วไป 

(1) ประชากร จากหลักฐานทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยป 2561 
(ข้อมู ล  ณ  สิงหาคม  2562) พบว่ า ประชากรท่ี อาศัยอยู่ ใน พื้ น ท่ีแขวงโคกแฝด เขตหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร มีประชากรรวม 33,790 คน จำนวน 11,635 หลังคาเรือน  

(2) แหล่งน้ำใช้ในครัวเรือน มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ไดแก คลอง 5 สาย นอกจากนี้แล้วยังมี
คลองซอยต่างๆ เช่ือมระหว่างคลองสายหลักซึ่งสามารถ ใช้ติดต่อกันได้ทุกหมู่บ้าน คลองในส่วนของน้ำด่ืมน้ำ
ใช้ มีการใช้น้ำประปา และส้วมราดน้ำใช้ทุกหมูบ้าน 

(3) โครงสร้างพื้นฐาน/บริการสาธารณะ  มีวัด1 แหง มัสยิด 13 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/
อนุบาล 6 แหง โรงเรียนประถมศึกษา 5 แหง บ้านหนังสือ 1 แหง ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 แห่ง  

(4) หมอดินอาสากรมพัฒนาท่ีดิน 
หมอดินอาสาในแขวงโคกแฝด มีจำนวน  6 ราย 
1. นายประเสริฐ  ภู่เงิน   หมอดินระดับตำบล แขวงโคกแฝด 
2. นายชัยณรงค์  มานยาซิ  หมอดินระดับหมู่บ้าน 
3. นางมยุรา  ปิ่นโพธิ์   หมอดินระดับหมู่บ้าน 
4. นางวีลา  รัสมี    หมอดินระดับหมู่บ้าน 
5. นายสมร  คารัมย์   หมอดินระดับหมู่บ้าน 
6. นางอรอุมา  ภู่เงิน   หมอดินระดับหมู่บ้าน 

(5) การถือครองท่ีดิน 
5.1) การถือครองท่ีดินในภาพรวม รูปท่ี 2-6 
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รูปที่ 2-6การถือครองที่ดิน แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
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(6) สภาพเศรษฐกิจในภาพรวม 
 (6.1) การประกอบอาชีพ 

(6.1.1) ด้านเกษตรกรรม 
เกษตรกรทำการเกษตรโดยปลูกข้าวเป็นหลัก รองลงมาปลูกกล้วย นอกจากนั้นยังปลูก

พืชอื่น ๆ เช่น มะม่วง มะระ พริก มะนาวและผักต่างๆ การเล้ียงสัตว์ สวนใหญ่จะเล้ียงไวเพื่อบริโภคและเสริม
รายได เช่น วัว แพะ และไก เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีการเล้ียงปลา เช่น ปลาเบญจพรรณ ได้แก่ปลานิล ปลา
ตะเพียน ปลาไน ปลายี่สก และปลานวลจันทร์ (รูปท่ี 2-7) 

 (6.1.2) ด้านอุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นการแปรรูปไม้ แปรรูปเหล็ก และแปรรูปพลาสติก  โดย 

นอกจากนั้นยังมีอุตสาหกรรมโรงฟ้ากังหัน และโรงงานปรับคุณภาพน้ำเสีย เป็นต้นเกษตรกรในพื้นท่ียังมีการ
รวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จากการนำเอาแนวทางเศรษฐกิจชุมชนหรือแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ซึ่งในพื้นท่ีแขวงโคกแฝด พบว่า มีกลุ่ม วิสาหกิจชุมชน 4 แห่งได้แก่ วิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มอาชีพนวดเพื่อสุขภาพเขตหนองจอก วิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวเกษตรอินทรีย์และวัฒนธรรม 
วิสาหกิจชุมชนฮาลาลฟ้าใสห่วงใยสุขภาพ และวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรชีวิตใหม่ โดยวิสาหกิจชุมชนเหล่านี้ 
จัดเป็นกลุ่มกิจกรรมของชุมชน เป็นการรวมกลุ่มท่ีทำใหร้ะบบ เศรษฐกิจของกลุ่มเข้มแข็งขึ้น 

 (6.2) พืชเศรษฐกิจท่ีสำคัญ พืชท่ีมีอนาคตและพืชเสริมรายได้ 
  แขวงโคกแฝด  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร มีการทำการเกษตรกรรม และสภาพพื้นท่ี
มีศักยภาพเหมาะสมในการปลูกพืชต่างๆ 

 (6.2.1) พืชเศรษฐกิจท่ีสำคัญและเป็นพืชอัตลักษณ์ของแขวงโคกแฝด เขตหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร คือ ข้าวกข47 ผลผลิตเฉล่ีย 750 กิโลกรัมต่อไรข้าว ปทุมธานี 1 ผลผลิตเฉล่ีย 800 กิโลกรัม
ต่อไร ข้าว กข57 ผลผลิตเฉล่ีย 700 กิโลกรัมต่อไรเมื่อพิจารณาต้นทุนและ ผลตอบแทนพบว่า ขา้ว กข47 
ผลตอบแทน 4,875บาทต่อไร่ อัตราส่วน ผลตอบแทนต่อตน้ทุนเท่ากับ 1.23 ข้าว ปทุมธานี 1 ผลตอบแทน 
6,400 บาทต่อไร่ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุนเท่ากับ 1.52 และข้าว กข57 ผลตอบแทน 4,550 บาทต่อ
ไร อัตราส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุนเท่ากับ 1.18 ท้ังนี้สามารถสรุป ไดวาเกษตรกรท่ีปลูกยาสูบ ข้าวปทุมธานี 
1 ใหผ้ลตอบแทนท่ีคุ้มค่ากว่าการปลูกข้าวกข47 และกข57  (ตารางท่ี 2-8)  
 (6.2.2) พืชท่ีมีอนาคตท้ังด้านคุณภาพและราคาตลาดคือ ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 
 (6.2.3) รายได้เสริมคือ ปศุสัตว์ และเพาะเล้ียงสัตว์น้ำ 

 (6.2.4) พืชทางเลือกเพิ่มเติมในอนาคตคือ เกษตรอินทรีย์ 
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ตารางที่ 2-3 ต้นทุน ผลตอบแทนการผลิตพืชเศรษฐกิจท่ีสำคัญในพื้นท่ีแขวงโคกแฝด เขตหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร 

รายการ กข47 ปทุมธานี 1 กข57 
ต้นทุนทั้งหมด (บาท/ไร่) 3,950 4,200 3,850 
ผลผลิตต่อไร่ (กก./ไร่) 750 800 700 
ราคาผลผลิต ณ ไร่นา (บาท/กก.) 6.5 8 6.5 
รวมมูลค่าผลผลิต (บาท/ไร่) 4,875 6,400 4,550 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั้งหมด (บาท/ไร่) 925 2,200 700 
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุนทั้งหมด 1.23 1.52 1.18 

ที่มา : จากการวิเคราะห์ 
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บทท่ี 3 
ทรัพยากรธรรมชาติแขวงโคกแฝด เขตหนองจอกกรุงเทพมหานคร 

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสำคัญในแขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานครคือ  
1) ทรัพยากรน้ำ และ2) ทรัพยากรท่ีดินโดยมีรายละเอียดดังน้ี 

3.1ทรัพยากรน้ำ 
3.1.1 แหล่งน้ำตามธรรมชาติ 

โดยมีรายละเอียดตามตารางท่ี 3-1 

ตารางท่ี 3-1 ทรัพยากรน้ำในแขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
 

แหล่งน้ำตามธรรมชาติ 

คลอง(สาย) 3 

 

3.2 ทรัพยากรดิน 

ทรัพยากรดินในพื้นท่ีแขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานครสามารถจำแนกดินได้ 3 ชุด
ดิน (soil series) 6 ประเภทดิน และ 4 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด รวมท้ังส้ิน 10 หน่วยแผนท่ีดิน (ตารางท่ี 3-3 และ
ภาพท่ี3-4) 

3.2.1 ชุดดินบางกอก : (Bangkok series: Bk) 
การจำแนกดิน : Very-fine, smectitic, nonacid, isohyperthermicVerticEndoaquepts 

การกำเนิด : ตะกอนน้ำผสมกับตะกอนทะเล พัฒนาในสภาพน้ำกร่อย 

สภาพพื้นที่ : ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์  

สัณฐานดิน :มีดินบนเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป้ง ลึกมาก มีการระบายเลว 

น้ำซึมผ่านได้ช้า การไหลบ่าของน้ำบนผิวดินช้า 

ดินบนเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป้ง สีดำ มักพบจุดประสีน้ำตาล ปฏิกิริยาดิน

เป็นกรดปานกลางถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 6.0-6.5) ดินล่างตอนบน เนื้อดินเป็นดินเหนียว สีเทาเข้มหรือสี

เทาปนน้ำตาล จุดประสีเหลืองหรือน้ำตาล ดินล่างในระดับความลึก 1.0-1.5 เมตร จะพบรอยไถลในดินล่าง 

พบดินเลนสีน้ำเงินท่ีมีปริมาณกำมะถันต่ำ มีเปลือกหอยปะปน ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็นด่างปานกลาง 

(pH 7.0-8.0) 

ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน : อาจมีน้ำท่วมขังในฤดูฝน   

การใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบัน : ทำนา และพืชผัก 
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ชุดดินบางกอก (Bk) ท่ีสำรวจในตำบลโคกแฝด จำแนกได้ 2 ประเภทดิน มีเนื้อที่ 308 ไร่ หรือ
ร้อยละ 2.28 ของพื้นท่ีแขวง ได้แก ่

1) Bk-cA/d5,E0: ชุดดินบางกอก ท่ีมีเนื้อดินบนเป็นดินเหนียว ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 
ลึกมากและไม่มีการกร่อนดินมีเนื้อที่ 295 ไร่ หรือร้อยละ 2.18 ของพื้นท่ีแขวง 

2) Bk-cA/d5,E0,rb: ชุดดินบางกอกท่ีมี เนื้ อ ดินบน เป็น ดินเหนียว ความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซ็นต์ ลึกมากไม่มีการกร่อนดินและมีการยกร่องมีเนื้อที่ 13 ไร่ หรือร้อยละ 0.10 ของพื้นท่ีแขวง 

3.2.2 ชุดดินบางน้ำเปรี้ยว: (BangNamPriao :Bp) 
การจำแนกดิน : Fine (Very-fine),mixed, active, acid, 

isohyperthermicVerticEndoaquepts 

การกำเนิด : ตะกอนน้ำผสมกับตะกอนทะเล พัฒนาในสภาพน้ำกร่อย 

สภาพพื้นที่ : ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์  

สัณฐานดิน : มีเนื้อดินเป็นดินเหนียว กรดจัดลึกมาก มีการระบายน้ำเลว น้ำซึมผ่านได้ช้า  

การไหลบ่าของน้ำบนผิวดินช้า  

ดินบนเป็นดินเหนียว สีเทาเข้มถึงสีเทาเข้มมาก ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรด    
ปานกลาง (pH 4.5-6.0) ดินล่างตอนบน เนื้อดินเป็นดินเหนียว สีน้ำตาลปนเทา มีจุดประสีแดงปนเหลือง 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดรุนแรงมากถึงเป็นกรดปานกลาง (pH 4.0-6.0) หากพบจุดประสีเหลืองฟางข้าว 
(jarosite) จะมีค่าปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดหรือรุนแรงกว่า (pH <5.5) ดินล่างมีสีน้ำตาลปนเทา มีจุดประสี
เหลืองปนน้ำตาล สีน้ำตาลปนแดง สีแดงปนเหลือง พบดินเลนสีเทาปนเขียวที่มีปริมาณซัลเฟอร์สูง ท่ีความลึก
ต้ังแต่ 150 ซม.ลงไป ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็นด่างปานกลาง (pH 7.0-8.0) ดินนี้ หน้าดินมีรอยแตกและ
เป็นร่องลึก 

ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ดินเป็นกรดจัด 

การใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบัน : ทำนาไม้ผล  

ชุดดินบางน้ำเปรี้ยว (Bp) ท่ีสำรวจในตำบลโคกแฝด จำแนกได้ 2 ประเภทดิน มีเนื้อที่ 2,301 
ไร่ หรือร้อยละ 16.99 ของพื้นท่ีแขวง ได้แก ่

1) Bp-cA/d5,E0: ชุดดินบางน้ำเปรี้ยวท่ีมีเนื้อดินบนเป็นดินเหนียว ความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซ็นต์ลึกมากและไม่มีการกร่อนดินมีเนื้อที่ 2,258 ไร่ หรือร้อยละ 16.67 ของพื้นท่ีแขวง 

2) Bp-cA/d5,E0,rb: ชุดดินบางน้ำเปรี้ยว ท่ีมีเนื้อดินบนเป็นดินเหนียว ความลาดชัน 0 -2 
เปอร์เซ็นต์ ลึกมาก ไม่มีการกร่อนดินและมีการยกร่อง 43 ไร่ หรือร้อยละ 0.32 ของพื้นท่ีแขวง 
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 3.2.3 ชุดดินฉะเชิงเทรา : (Cha choengsao series:Cc) 
การจำแนกดิน : Fine (Very-fine), mixed, semiactive, nonacid, 

isohyperthermicVerticEndoaquepts 

การกำเนิด : ตะกอนน้ำผสมกับตะกอนทะเล พัฒนาในสภาพน้ำกร่อย 

สภาพพื้นที่ : ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์  

สัณฐานดิน : มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวตลอด ลึกมาก มีการระบายน้ำเลว น้ำซึมผ่านได้ช้า 

การไหลบ่าของน้ำบนผิวดินช้า  

ดินบนเป็นดินเหนียวตลอด ดินบนมีสีเทาเข้มถึงเข้มมาก มีจุดประ 

สีน้ำตาลหรือแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 4.5-5.5) ดินล่าง

ตอนบน เป็นดินเหนียว สีน้ำตาลปนเทาถึงสีเทา มีจุดประสีแดงปนเหลืองและสีน้ำตาลเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็น

กรดจัดมากถึงเป็นด่างปานกลาง (pH 5.0-8.0) ดินล่างเป็นดินเหนียว สีน้ำตาลปนเทา จุดประสีเหลืองปน

น้ำตาล ในระดับความลึกมากกว่า 100 ซม. จะพบดินเลนสีน้ำเงินท่ีมีปริมาณกำมะถันต่ำ และพบรอยไถลใน

ดินล่าง ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็นด่างปานกลาง (pH 7.0-8.0) อาจจะพบจุดประสีเหลืองฟางข้าวปนอยู่

บ้างเล็กน้อยในช้ันดินตอนล่าง 

ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ดินมีการระบายน้ำเลว 

การใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบัน : ทำนา และไม้ผล  

ชุดดินฉะเชิงเทรา (Cc) ท่ีสำรวจในตำบลโคกแฝด จำแนกได้ 2 ประเภทดิน มีเนื้อที่ 3,375 ไร่ 
หรือร้อยละ 24.91ของพื้นท่ีตำบล ได้แก่ 

1) Cc-cA/d5,E0 : ชุดดินบางน้ำเปรี้ยวท่ีมีเนื้อดินบนเป็นดินเหนียว ความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซ็นต์ ลึกมากไม่มีการกร่อนดินและมีการยกร่องมีเนื้อที่ 3,228 ไร่ หรือร้อยละ 23.83 ของพื้นท่ีแขวง 

2) Cc-cA/d5,E0,rb : ชุดดินฉะเชิงเทราท่ีมีเนื้อดินบนเป็นดินเหนียว ความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซ็นต์ ลึกมากไม่มีการกร่อนดินและมีการยกร่องมีเนื้อที่ 147 ไร่ หรือร้อยละ 1.08 ของพื้นท่ีแขวง 

3.2.4 พื้นที่เบ็ดเตล็ด (miscellaneous area) พื้นท่ีตำบลโคกแฝด จำแนกพื้นท่ีเบ็ดเตล็ดได้ 4 

หน่วยแผนท่ี มีเนื้อที่รวม 7561 ไร่ หรือร้อยละ 55.82 ของพื้นท่ีตำบล ได้แก่ 

1) หน่วยแผนท่ี AF (Animal Farm) พื้นท่ีปศุสัตว์ มีเนื้อที่ 36 ไร่ หรือร้อยละ 0.27 ของพื้นท่ี

แขวง 

2) หน่วยแผนท่ี AQ (Aquaculture) พื้นท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น้ำ มีเนื้อท่ี 1052 ไร่ หรือร้อยละ 

7.77 ของพื้นท่ีแขวง 
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3) หน่วยแผนท่ี U (Urban) พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง มีเนื้อท่ี 6191 ไร่ หรือร้อยละ 

45.70 ของพื้นท่ีแขวง 

4) หน่วยแผนท่ี W (water Body) พื้นท่ีแหล่งน้ำ มีเนื้อท่ี 282 ไร่ หรือร้อยละ 2.08 ของพื้นท่ี

แขวง 

 
รูปท่ี 3-1 ภูมิประเทศและชุดดินแขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
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บทท่ี 3 
ทรัพยากรธรรมชาติแขวงโคกแฝด เขตหนองจอกกรุงเทพมหานคร 

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสำคัญในแขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานครคือ  
1) ทรัพยากรน้ำ และ2) ทรัพยากรท่ีดินโดยมีรายละเอียดดังน้ี 

3.1ทรัพยากรน้ำ 
3.1.1 แหล่งน้ำตามธรรมชาติ 

โดยมีรายละเอียดตามตารางท่ี 3-1 

ตารางท่ี 3-1 ทรัพยากรน้ำในแขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
 

แหล่งน้ำตามธรรมชาติ 

คลอง(สาย) 3 

 

3.2 ทรัพยากรดิน 

ทรัพยากรดินในพื้นท่ีแขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานครสามารถจำแนกดินได้ 3 ชุด
ดิน (soil series) 6 ประเภทดิน และ 4 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด รวมท้ังส้ิน 10 หน่วยแผนท่ีดิน (ตารางท่ี 3-3 และ
ภาพท่ี3-4) 

3.2.1 ชุดดินบางกอก : (Bangkok series: Bk) 
การจำแนกดิน : Very-fine, smectitic, nonacid, isohyperthermicVerticEndoaquepts 

การกำเนิด : ตะกอนน้ำผสมกับตะกอนทะเล พัฒนาในสภาพน้ำกร่อย 

สภาพพื้นที่ : ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์  

สัณฐานดิน : มีดินบนเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป้ง ลึกมาก มีการระบายเลว 

น้ำซึมผ่านได้ช้า การไหลบ่าของน้ำบนผิวดินช้า 

ดินบนเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป้ง สีดำ มักพบจุดประสีน้ำตาล ปฏิกิริยาดิน

เป็นกรดปานกลางถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 6.0-6.5) ดินล่างตอนบน เนื้อดินเป็นดินเหนียว สีเทาเข้มหรือสี

เทาปนน้ำตาล จุดประสีเหลืองหรือน้ำตาล ดินล่างในระดับความลึก 1.0-1.5 เมตร จะพบรอยไถลในดินล่าง 

พบดินเลนสีน้ำเงินท่ีมีปริมาณกำมะถันต่ำ มีเปลือกหอยปะปน ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็นด่างปานกลาง 

(pH 7.0-8.0) 

ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน : อาจมีน้ำท่วมขังในฤดูฝน   

การใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบัน : ทำนา และพืชผัก 
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ชุดดินบางกอก (Bk) ท่ีสำรวจในตำบลโคกแฝด จำแนกได้ 2 ประเภทดิน มีเนื้อที่ 308 ไร่ หรือ
ร้อยละ 2.28 ของพื้นท่ีแขวง ได้แก ่

1) Bk-cA/d5,E0 : ชุดดินบางกอก ท่ีมี เนื้ อดินบนเป็น ดินเหนี ยว ความลาดชัน 0 -2 
เปอร์เซ็นต์ ลึกมากและไม่มีการกร่อนดินมีเนื้อที่ 295 ไร่ หรือร้อยละ 2.18 ของพื้นท่ีแขวง 

2) Bk-cA/d5,E0,rb : ชุดดินบางกอกท่ีมี เนื้ อ ดินบนเป็น ดินเหนียว ความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซ็นต์ ลึกมากไม่มีการกร่อนดินและมีการยกร่องมีเนื้อที่ 13 ไร่ หรือร้อยละ 0.10 ของพื้นท่ีแขวง 

3.2.2 ชุดดินบางน้ำเปรี้ยว : (BangNamPriao :Bp) 
การจำแนกดิน : Fine (Very-fine),mixed, active, acid, 

isohyperthermicVerticEndoaquepts 

การกำเนิด : ตะกอนน้ำผสมกับตะกอนทะเล พัฒนาในสภาพน้ำกร่อย 

สภาพพื้นที่ : ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์  

สัณฐานดิน : มีเนื้อดินเป็นดินเหนียว กรดจัดลึกมาก มีการระบายน้ำเลว น้ำซึมผ่านได้ช้า  

การไหลบ่าของน้ำบนผิวดินช้า  

ดินบนเป็นดินเหนียว สีเทาเข้มถึงสีเทาเข้มมาก ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรด    
ปานกลาง (pH 4.5-6.0) ดินล่างตอนบน เนื้อดินเป็นดินเหนียว สีน้ำตาลปนเทา มีจุดประสีแดงปนเหลือง 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดรุนแรงมากถึงเป็นกรดปานกลาง (pH 4.0-6.0) หากพบจุดประสีเหลืองฟางข้าว 
(jarosite) จะมีค่าปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดหรือรุนแรงกว่า (pH <5.5) ดินล่างมีสีน้ำตาลปนเทา มีจุดประสี
เหลืองปนน้ำตาล สีน้ำตาลปนแดง สีแดงปนเหลือง พบดินเลนสีเทาปนเขียวที่มีปริมาณซัลเฟอร์สูง ท่ีความลึก
ต้ังแต่ 150 ซม.ลงไป ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็นด่างปานกลาง (pH 7.0-8.0) ดินนี้ หน้าดินมีรอยแตกและ
เป็นร่องลึก 

ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ดินเป็นกรดจัด 

การใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบัน : ทำนาไม้ผล  

ชุดดินบางน้ำเปรี้ยว (Bp) ท่ีสำรวจในตำบลโคกแฝด จำแนกได้ 2 ประเภทดิน มีเนื้อที่ 2,301 
ไร่ หรือร้อยละ 16.99 ของพื้นท่ีแขวง ได้แก ่

1) Bp-cA/d5,E0 : ชุดดินบางน้ำเปรี้ยวท่ีมีเนื้อดินบนเป็นดินเหนียว ความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซ็นต์ลึกมากและไม่มีการกร่อนดินมีเนื้อที่ 2,258 ไร่ หรือร้อยละ 16.67 ของพื้นท่ีแขวง 

2) Bp-cA/d5,E0,rb : ชุดดินบางน้ำเปรี้ยว ท่ีมีเนื้อดินบนเป็นดินเหนียว ความลาดชัน 0 -2 
เปอร์เซ็นต์ ลึกมาก ไม่มีการกร่อนดินและมีการยกร่อง 43 ไร่ หรือร้อยละ 0.32 ของพื้นท่ีแขวง 
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 3.2.3 ชุดดินฉะเชิงเทรา : (Cha choengsao series:Cc) 
การจำแนกดิน : Fine (Very-fine), mixed, semiactive, nonacid, 

isohyperthermicVerticEndoaquepts 

การกำเนิด : ตะกอนน้ำผสมกับตะกอนทะเล พัฒนาในสภาพน้ำกร่อย 

สภาพพื้นที่ : ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์  

สัณฐานดิน : มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวตลอด ลึกมาก มีการระบายน้ำเลว น้ำซึมผ่านได้ช้า 

การไหลบ่าของน้ำบนผิวดินช้า  

ดินบนเป็นดินเหนียวตลอด ดินบนมีสีเทาเข้มถึงเข้มมาก มีจุดประ 

สีน้ำตาลหรือแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 4.5-5.5) ดินล่าง

ตอนบน เป็นดินเหนียว สีน้ำตาลปนเทาถึงสีเทา มีจุดประสีแดงปนเหลืองและสีน้ำตาลเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็น

กรดจัดมากถึงเป็นด่างปานกลาง (pH 5.0-8.0) ดินล่างเป็นดินเหนียว สีน้ำตาลปนเทา จุดประสีเหลืองปน

น้ำตาล ในระดับความลึกมากกว่า 100 ซม. จะพบดินเลนสีน้ำเงินท่ีมีปริมาณกำมะถันต่ำ และพบรอยไถลใน

ดินล่าง ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็นด่างปานกลาง (pH 7.0-8.0) อาจจะพบจุดประสีเหลืองฟางข้าวปนอยู่

บ้างเล็กน้อยในช้ันดินตอนล่าง 

ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ดินมีการระบายน้ำเลว 

การใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบัน : ทำนา และไม้ผล  

ชุดดินฉะเชิงเทรา (Cc) ท่ีสำรวจในตำบลโคกแฝด จำแนกได้ 2 ประเภทดิน มีเนื้อที่ 3,375 ไร่ 
หรือร้อยละ 24.91ของพื้นท่ีตำบล ได้แก่ 

1) Cc-cA/d5,E0 : ชุดดินบางน้ำเปรี้ยวท่ีมีเนื้อดินบนเป็นดินเหนียว ความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซ็นต์ ลึกมากไม่มีการกร่อนดินและมีการยกร่องมีเนื้อที่ 3,228 ไร่ หรือร้อยละ 23.83 ของพื้นท่ีแขวง 

2) Cc-cA/d5,E0,rb : ชุดดินฉะเชิงเทราท่ีมีเนื้อดินบนเป็นดินเหนียว ความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซ็นต์ ลึกมากไม่มีการกร่อนดินและมีการยกร่องมีเนื้อที่ 147 ไร่ หรือร้อยละ 1.08 ของพื้นท่ีแขวง 

3.2.4 พื้นที่เบ็ดเตล็ด (miscellaneous area) พื้นท่ีตำบลโคกแฝด จำแนกพื้นท่ีเบ็ดเตล็ดได้ 4 

หน่วยแผนท่ี มีเนื้อที่รวม 7561 ไร่ หรือร้อยละ 55.82 ของพื้นท่ีตำบล ได้แก่ 

1) หน่วยแผนท่ี AF (Animal Farm) พื้นท่ีปศุสัตว์ มีเนื้อที่ 36 ไร่ หรือร้อยละ 0.27 ของพื้นท่ี

แขวง 

2) หน่วยแผนท่ี AQ (Aquaculture) พื้นท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น้ำ มีเนื้อท่ี 1052 ไร่ หรือร้อยละ 

7.77 ของพื้นท่ีแขวง 
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3) หน่วยแผนท่ี U (Urban) พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง มีเนื้อท่ี 6191 ไร่ หรือร้อยละ 

45.70 ของพื้นท่ีแขวง 

4) หน่วยแผนท่ี W (water Body) พื้นท่ีแหล่งน้ำ มีเนื้อท่ี 282 ไร่ หรือร้อยละ 2.08 ของพื้นท่ี

แขวง 

 
รูปท่ี 3-1 ภูมิประเทศและชุดดินแขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
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ตารางท่ี 3-2 หน่วยแผนท่ีดินแขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 

หน่วยแผนที่ดิน ทรัพยากรดิน 
เนื้อที ่

ไร่ ร้อยละ 
Bk-cA/d5,E0 ชุดดินบางกอกท่ีมีเนื้อดินบนเป็นดินเหนียว ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ลึกมากและไม่มีการกร่อนดิน 295  2.18 
Bk-cA/d5,E0,rb ชุดดินบางกอกท่ีมีเนื้อดินบนเป็นดินเหนียว ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ ลึกมากไม่มีการกร่อนดินและมีการยกร่อง 13  0.10 

Bp-cA/d5,E0 ชุดดินบางน้ำเปรี้ยวที่มีเนื้อดินบนเป็นดินเหนียว ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ลึกมากและไม่มีการกร่อนดิน 2,258  16.67 
Bp-cA/d5,E0,rb ชุดดินบางน้ำเปรี้ยวที่มีเนื้อดินบนเป็นดินเหนียว ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ ลึกมากไม่มีการกร่อนดินและมีการยกร่อง 43  0.32 
Cc-cA/d5,E0 ชุดดินฉะเชิงเทราท่ีมีเนื้อดินบนเป็นดินเหนียว ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ลึกมากและไม่มีการกร่อนดิน 3,228  23.83 
Cc-cA/d5,E0,rb ชุดดินฉะเชิงเทราท่ีมีเนื้อดินบนเป็นดินเหนียว ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ ลึกมากไม่มีการกร่อนดินและมีการยกร่อง 147  1.08 
AF พื้นท่ีปศุสัตว์ 36  0.27 
AQ พื้นท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น้ำ 1,052  7.77 
U พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง 6,191  45.70 

W พื้นท่ีแหล่งน้ำ 282  2.08 

รวมเนื้อที่ทั้งหมด 13,545  100.00 

 

ท่ีมา : ปรับปรุงจากข้อมูลชุดดิน มาตราส่วน 1:25,000 กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน (2561) 
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ตารางท่ี 3-3 สมบัติดินแขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 

หน่วยแผนที่ดิน 
ความ
ลาด
ชัน 

การระบาย
น้ำ 

ความจุ
แลกเปลี่ยน
แคตไอออน 

(CEC) 

ความ
อิ่มตัวเบส 

(BS) 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ 
(OM) 

ฟอสฟอรัสที่
เป็นประโยชน์ 

(P2O5) 

โพแทสเซี่ยม
ที่เป็น

ประโยชน์ 
(K2O) 

ความอุดม
สมบูรณ์ 

เน้ือที ่

ไร่ ร้อยละ 

Bk-cA/d5,E0 0-2 เลว >20 35-75 >150 ต่ำ ต่ำ สูง ปานกลาง 295  2.18  

Bk-cA/d5,E0,rb 0-2 ดีปานกลาง >20 35-75 >150 ต่ำ ต่ำ สูง ปานกลาง 13  0.10  

Bp-cA/d5,E0 0-2 เลว >20 <35 >150 ปานกลาง ปานกลาง สูง ปานกลาง 2,258  16.67  

Bp-cA/d5,E0,rb 0-2 ดีปานกลาง >20 <35 >150 ปานกลาง ปานกลาง สูง ปานกลาง 43  0.32  

Cc-cA/d5,E0 0-2 เลว >20 35-75 >150 ปานกลาง ต่ำ สูง ปานกลาง 3,228  23.83  

Cc-cA/d5,E0,rb 0-2 ดีปานกลาง >20 35-75 >150 ปานกลาง ต่ำ สูง ปานกลาง 147  1.08  

AF - - - - - - - - - 36  0.27  

AQ - - - - - - - - - 1,052  7.77  

U - - - - - - - - - 6,191  45.70  

W - - - - - - - - - 282  2.08  

รวมเน้ือที่ทั้งหมด 13,545  100.00  
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รูปท่ี3-2 ทรพัยากรดินแขวงโคกแฝด เขตหนองจอกกรุงเทพมหานคร  
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บทที่ 4 
กระบวนการมีส่วนร่วมของชมุชน 

(Participatory Rural Appraisal : PRA) 
4.1. หลักการ 

กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นความเช่ือมโยงระหว่างปจัจัยหลัก 3 ประการ คือ  
(1) พื้นท่ี (Area)  
(2) หน้าท่ีขององค์กร หรือภารกิจ (Function)  
(3) ความร่วมมือ (Participation)  
การจัดทำกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงมีสาระสำคัญท่ีจำเป็นในการจัดทำโครงการ เช่น 
1) สภาพปญัหาของชุมชนหรือเกษตรกร  
(2) ความต้องการของชุมชน  
(3) โครงการท่ีจะแกไขปัญหาท่ีเป็นไปตามความต้องการของประชาชน  
(4) พื้นท่ีท่ีจะดำเนินโครงการ  
ท้ังนี้ผู้ท่ีจำเปน็ต้องเข้าร่วมกระบวนการคือ เกษตรกรในพื้นท่ีตำบล ผู้แทนองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน และกำนัน รวมท้ังเจาหน้าท่ีของรัฐ 
ในกรณีของแผนการใช้ท่ีดินตำบลนั้น การจัดทำกระบวนการมีส่วนรว่มของชุมชนจะมี สาระสำคัญ

ของชุมชนในภาพรวม และเกษตรกรแต่ละราย เช่น 
(1) ปัญหาทรัพยากรดิน  
(2) ปัญหาการประกอบอาชีพ  
(3) ความต้องการของชุมชนหรือเกษตรกรแต่ละราย  
(4) แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอยูใ่นปจัจุบนั 
จากสาระสำคัญใน 4 ประการ ดังกล่าว แผนการใช้ท่ีดินตำบลจะต้องจัดทำขึ้นโดยมี “กิจกรรม 

ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน หรือเกษตรกรแต่ละราย รวมทั้งตอบสนองต่อแผนงานของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น” ตรงตามอำนาจหน้าท่ีของกรมพัฒนาท่ีดิน และโดยความร่วมมือของส่วน ราชการ
ต่างๆ 
4.2 การวิเคราะห์ผลจากการจัดทำกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน (PRA) 

การวิเคราะห์ผลจากการจัดทำกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน (PRA)เมื่อวันท่ี 31 กรกฎาคม2562 
มีสาระสำคัญสรุปไดดังนี้ 

1) ปัญหาหลักของแขวงโคกแฝด คือ  
(1) ด้านดิน 
 - ดินเปรี้ยว-ดินกรด 
 - ดินเหนียวมาก แข็ง และแน่นหากขาดน้ำ 
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 - ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ 
 - เกิดดินตะกอนน้ำเค็มในช่วงฤดูแล้ง 
(2) ด้านน้ำ 
 - น้ำท้ิงเน่าเสียจากหมู่บ้านจัดสรร 
 - คูส่งน้ำเข้าพื้นท่ีเกษตรไม่ท่ัวถึง 
 - คูคลองต้ืนเขิน 
 - การแพร่กระจายของปลิงในแหล่งน้ำธรรมชาติ 
(3) ด้านประมง 
 - พันธุ์ปลาราคาแพง 
 - ไม่มีแหล่งจำหน่ายผลผลิตท่ีแน่นอน 
 - โรคระบาดในสัตว์น้ำ 
 - ศัตรูธรรมชาติเข้าทำลายสัตว์น้ำ 
 (4) ด้านปศุสัตว์ 
 - โรคระบาดในสัตว์ 
 - ศัตรูธรรมชาติเข้าทำลายสัตว์ 
 - ขาดแคลนอาหารสัตว์ช่วงฤดูแล้ง 
 - อาหารสัตว์มีราคาสูง 
(5) ด้านต้นทุนการผลิต 
 - ค่าธรรมเนียมเช่าท่ีดินราคาสูง 
 - ปุ๋ย-สารกำจัดวัชพืชราคาสูง/ราคาน้ำมันสูง 
 - ผลผลิตราคาต่ำ 
 - เมล็ดพันธุ์ข้าวไม่บริสุทธิ์ 
 - ขาดเครื่องมือการผลิตท่ีทันสมัย 
 - ขาดแคลนแรงงาน/เกษตรกรส่วนใหญ่มีอายุมาก 
 - ขาดแหล่งจำหน่ายผลผลิต 
 - ขาดแหล่งเงินทุน/หนี้สินครัวเรือน 

 2) ความต้องการของชุมชน 
  (1) ด้านดิน 
 - ต้องการให้ส่งเสริมการปรับปรุงดินเปรี้ยว-ดินกรด 
 - ต้องการให้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปรับปรุงบำรุงดิน 
  (2) ด้านน้ำ 
 - ต้องการให้สร้างความรับรู้ระหว่างเกษตรกรและชุมชนในเรื่องการปล่อยน้ำเสีย 
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 - ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนงบประมาณในการขุดคูส่งน้ำเข้านา 
 - ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐขุดลอก คู คลอง และกำจัดวัชพืชท่ีกีดขวางทางน้ำ 
  (3) ด้านประมง 

 - ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนแหล่งจำหน่ายพันธุ์ปลาราคาถูกและได้มาตรฐาน 
 - ต้องการให้ส่งเสริมถ่ายทอดความรู้ในการเพิ่มช่องทางการจำหน่าย 
 - ต้องการให้ถ่ายทอดความรู้ในเรื่องการดูแลสัตว์น้ำ 
 - ต้องการให้ถ่ายทอดความรู้เรื่องการกำจัดศัตรูของสัตว์น้ำ 
(4) ด้านปศุสัตว์ 
 - ต้องการให้ถ่ายทอดความรู้ในเรื่องการดูแลสัตว์เช่น วัว แพะ ไก ่
 - ต้องการให้ถ่ายทอดความรู้เรื่องการกำจัดศัตรูของสัตว์ 
 - ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนแหล่งจำหน่ายอาหารสัตว์ราคาถูกและได้

มาตรฐาน 
 - ต้องการให้ถ่ายทอดความรู้ในเรื่องการจัดหาอาหารสำหรับสัตว์ในช่วงฤดูแล้ง 
(5) ด้านต้นทุนการผลิตสูง 

 - ต้องการให้รัฐบาลออก พรบ.ระเบียบการเช่าท่ีดินทำการเกษตรอย่างเป็นธรรม  
 - ต้องการให้รัฐบาลจัดสรรท่ีดินทำกินให้แก่เกษตรกรในรูปแบบ สปก.หรือโฉนดชุมชน 
 - ต้องการใหส่้งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ และแนะนำการผสมปุ๋ยใช้เอง 
 - ต้องการใหร้ัฐบาลอุดหนุนน้ำมันราคาต่ำเพื่อการเกษตรหรือส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล 
 - ต้องการรวมตัวกันเพื่อผลิตสินค้าเกษตรและขอสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อ
จักรกลท่ีทันสมัยในรูปของการทำเกษตรแบบแปลงใหญ่  
 - ต้องการผลิตสินค้าท่ีผ่านมาตรฐาน GAP  
 - ต้องการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อจำหน่ายเองและต้องการตลาดรองรับ
ผลผลิตท่ีแปรรูปแล้ว 
 - ต้องการให้รัฐบาลออกมาตรการประกันรายได้ให้แก่เกษตรกร 
 - ต้องการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม ่
 - ต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนแหล่งเงินทุนปลอดดอกเบ้ียหรือดอกเบ้ียต่ำ รวมท้ังการพัก
ชำระหนี้ 
 3) ท่ีมาของรายได้จากการเกษตรในปัจจุบัน  

(1) พืชเศรษฐกิจท่ีสำคัญของแขวงโคกแฝดคือ ข้าวเจ้า พันธุ์ปทุมธานี 1 กข31 กข79 
(2) ปศุสัตว์ มีการเล้ียงโค แพะ และไก่ 
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จากผลการจัดทำPRA ในแขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ท่ีระบุถึง ปัญหาแล ความต้องการ

ของเกษตรกร/ชุมชน/เทศบาล ไวข้างต้นนั้น การวิเคราะห์ท่ีจะเริ่มต้นด้วย การนำระบบ DPSIR มาใช้เพื่อ

ระบุปัญหาในภาพรวม หลังจากนั้นจะเป็นการจัดทำตาราง (Matrix) ท่ีระบุปัญหาความต้องการ การใช้ท่ีดิน

ในปัจจุบัน ความเหมาะสมของดิน การกำหนดเขตการใช้ท่ีดินใน อนาคตพร้อมข้อเสนอแนะ และกิจกรรม

ของกรมพัฒนาท่ีดินท่ีจะดำเนินการในเขตการใช้ท่ีดินท่ีกำหนด 

4.3 กระบวนการวิเคราะห์DPSIR (Driver-Pressure-State-Impact-Response) 

DPSIR (Driver-Pressure-State-Impact-Responses Framework) หมายถึง กรอบการ ทำงาน

สำหรับอธิบายปฏิสัมพันธ์ระหว่างสังคมกับส่ิงแวดล้อม ผลกระทบของมนุษย์ต่อส่ิงแวดล้อม จากการพึ่งพาซึ่ง

กันและกัน กรอบการทำงานนี้เป็นส่วนเสริมของรูปแบบการตอบสนองต่อความ กดดันของรัฐท่ีพัฒนาขึ้น 

โดยขั้นตอนแรกจะรวบรวมข้อมูลและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประกอบต่าง ๆ ท่ี อยู่ในห่วงโซ DPSIR แลว การ

เช่ือมต่อท่ีเป็นไปไดระหว่างด้านต่าง ๆ เหล่านี้ซึ่งถูกต้ังสมมติฐานไว ด้วยการใช้กรอบการสร้างแบบจำลอง 

DPSIR ทำให้สามารถวัดประสิทธิภาพของการตอบสนองท่ีวาง ไวกรอบแนวคิด DPSIR มีสาระสำคัญ คือ

กิจกรรมของมนุษย์เป็นตัวขับเคล่ือนในการสร้างภาวะ กดดัน แกส่ิงแวดล้อม (Pressure) ส่งผลให้สถานภาพ

ของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแปร เปล่ียนไป (State) สภาพของปัญหาท่ีเกิดขึ้นและข้อมูลคุณภาพ

ส่ิงแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไปจึงถูกนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อกำหนดนโยบายหรือมาตรการในการ

ตอบสนองในการแกปัญหา (Response) ลดผลกระทบ ตลอดจนป้องกันปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต 

(Kristensen P, 2004) 

แรงขับเคล่ือน (D-Driver) แรงขับเคล่ือน ท่ีมักจะมีพลังมาก (นโยบายชาติ โลกาภิวัตน ค่านิยม 

ความเช่ือของสังคม ฯลฯ) คือ การเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีจะมีผลกระทบกับแรงกดดัน (Pressure)ตัว

ขับเคล่ือนเป็นส่ิงท่ีสามารถวัดเป็นปริมาณ หรือตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจได ตัวอย่าง เช่น การเติบโตของ

ประชากร การเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือความก้าวหนาของเทคโนโลยีเป็นต้น 

ภาวะกดดัน (P-Pressure) สาเหตุท่ีส่งผลกระทบต่อสถานการณ (กิจกรรม) ใช้อธิบายกิจกรรม ต่างๆ 

ของมนุษย์ท่ีจะมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ท่ีเป็นสาเหตุทำให้ทรัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดล้อมมีสภาพ

เปล่ียนแปลงไปตัวอย่าง เช่น การคมนาคมขนส่งการอุตสาหกรรม/เกษตรกรรม แบบแผนของการใช้พลังงาน 

อัตราการขยายตัวของรายได ความหนาแน่นของประชากร ตัวแปรต่าง ๆ เหล่านี้จะเป็นภาวะกดดันท่ีทำให้

ทรัพยากรธรรมชาติต้องร่อยหรอ และส่ิงแวดล้อมต้องเส่ือมโทรม ลง ตัวอย่างเช่น การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ของมนุษย์ซึ่งมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 
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สภาวะ (S-State) สถานการณท่ีเราสนใจ อยู่ในขอบเขตอำนาจหน้าท่ีใช้อธิบายสภาพหรือ สถานะ

ของสภาพแวดล้อม ท่ี ต้องการ การแก ไขหรือปรับปรุงให้ ดี ขึ้น  หรือ ลักษณะทางกายภาพของ 

ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไปอันเนื่องมาจากปัจจัยต่าง ๆ ท้ังจากภาวะ กดดัน และ

การตอบสนอง เช่น คุณภาพน้ำ อากาศ พื้นท่ีป่า การพังทลายของหน้าดิน ความอุดมสมบูรณของระบบนิเวศ 

ความเขม้ข้นของก๊าซเรือนกระจกในช้ัน บรรยากาศของโลกซึ่งบ่งบอกถึง สภาพแวดล้อมเป็นต้น 

ผลกระทบ (I-Impact) ผลลัพธ์ท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม ตัวอย่าง เช่น การ

เส่ือมของดินจะทำใหผ้ลผลิตทางการเกษตรลดต่ำลง เป็นต้น 

การตอบสนอง (R-Responses) การจัดการ แผนงาน โครงการ กิจกรรม องค์กร และกลไกการ 

ทำงาน (กฎหมาย งบประมาณ บุคลากร ประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ความโปร่งใส ฯลฯ 

การสรุปจากการทำPRA แสดงให้เห็นว่า ปัญหาขาดการปรับปรุงบำรุงดินกิจกรรมของสถานีพัฒนา

ท่ีดินท่ีสามารถเขาไปสนับสนุนเกษตรกรคือ ถ่ายทอดเทคโนโลยีในการปรับปรุงบำรุงดินด้วยผลิตภัณฑ์ของ

กรมพัฒนาท่ีดิน เช่น สารเร่ง พด. ถ่ายทอดองค์ความรูในการใช้โปรแกรมปุ๋ยรายแปลง ส่งเสริมการปลูกพืช

ปุย๋สดและไถกลบตอซังพืช 
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รูปที่ 4-1 การวิเคราะห์สถานการณโดยระบบ DPSIR แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 

แรงขับเคล่ือน (D-Driver) 

- ขาดการปรับปรุงบำรุงดิน 
- การเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 
- คุณภาพน้ำต่ำ 
- ต้นทุนการผลิตสูง 
- ขาดแคลนแรงงาน 

ภาวะกดดัน (P-Pressure) 

- ใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ 
- ต้องการท่ีดินทำกิน 
- บำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยสู่สาธารณะ 
- พึ่งพาเทคโนโลยีในการทำงานมากขึ้น 

สภาวะ (S-State) 

-ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลง 
-ร้อยละ 80 ของเกษตรกรเช่าท่ีดิน 
-คุณภาพน้ำลดลง 
-หนี้สินจากการลงทุนภาคเกษตร 
-แรงงานภาคเกษตรลดลง 

ผลกระทบ (I-impact) 

- ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลง 
- คุณภาพน้ำไม่เหมาะสมต่อการทำ
การเกษตร 
- ขัดแย้งระหว่างเจ้าของท่ีดินกับผู้เช่า
ท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมในเรื่อง
ระยะเวลาและค่าเช่า 
- ต้นทุนการผลิตสูง 
- แรงงานภาคเกษตรลดลง 

การตอบสนอง (R-Responses) 

อดีต-ปัจจุบัน 
- การวางแผนการใช้ท่ีดิน 
- การแก้ไขความเส่ือมโทรมของดิน 
- การถือครองท่ีดินและภาษีท่ีดิน 
- การสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
- การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
- เกษตรแปลงใหญ่ 
- เกษตรผสมผสาน 
อนาคต 
- เพิ่มปริมาณและคุณภาพกิจกรรมท่ี
ตอบสนองในอดีต-ปัจจุบัน 
- ใช้เทคโนโลยีด้านการเกษตรให้เหมาะสม 
- แผนแม่บทการจัดรูปแบบท่ีดินเพื่อ
เกษตรกรรม 
- แผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำเสีย
ชุมชน 
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4.3 ระบบการปลูกพืชในปัจจุบัน 

ระบบการปลูกพืชในปัจจุบันของแขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร มีรายละเอียดดังรูป

ท่ี 4-2 พื้นท่ีนาจะทำนาปีช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงช่วงเดือนตุลาคม ส่วนนาปรัง จะทำช่วงเดือนมกราคม ถึง

เดือนเมษายน ไม้ผลและ พืชสวน ปลูกตลอดท้ังปี 

เดือน 
ระบบเกษตร 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ทำนา 

            

            

ปลูกไม้ผล 
            

ปลูกพืชสวน 
            

รูปที่ 4-2 ระบบการปลูกพืช แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 

 

กล้วย มะนาว ไม้ผลอื่นๆ 

พืชผัก นาหญ้า 

ข้าวนาปี 

ข้าวนาปรัง 
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บทที่ 5 
การประเมินคุณภาพทีด่ิน 

 
5.1 ทรัพยากรดิน 

จากการสำรวจทรัพยากรดินแขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร  พบว่ามีดิน 2  ชุด โดย
มีการประเมินคุณภาพท่ีดิน ดังแสดงไว ในตารางท่ี 5-1 
5.2 ประเภทการใช้ท่ีดิน 

ประกอบด้วยพืชเศรษฐกิจหลัก หรือพืชอัตลักษณ์ (Signature crops) ท่ีปลูกอยู่ในปัจจุบันของ 
แขวงโคกแฝด ไดแก ข้าวปทุมธานี 1 พืชทางเลือกท่ีปลูกเป็นรายได เสริมหลังฤดูการทำนา ไดแก กล้วย 
มะม่วง พริก มะนาว 
5.3 ผลการประเมินคุณภาพท่ีดิน 

จากการใช้คู่มือการประเมินคุณภาพท่ีดิน สำหรับการวางแผนการใช้ท่ีดินระดับตำบลและระดับ
จังหวัด (ศันสนีย์อรัญวาสน์ และคํารณ ไทรฟัก, 2562) ประเมินคุณภาพท่ีดิน ได้จำแนกช้ันความ เหมาะสม
ทางกายภาพ และข้อจำกัดของประเภทการใช้ท่ีดิน ดังนี้ 

ข้าว 
 ช้ันท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) 
 พบว่าคุณภาพท่ีดินท่ีมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ ความเป็นประโยชน์ของ
ธาตุอาหาร มีข้อจำกัดด้านปริมาณอินทรียวัตถุ (m) และปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ (p) มีข้อจำกัด
ด้านปฏิกิริยาดิน และความอิ่มตัวด้วยเบส ได้แก่ชุดดิน Bk-cA/d5,E0Bp-cA/d5,E0Cc-cA/d5,E0 
 ช้ันท่ีไม่มีความเหมาะสม (N) 
 พบว่าคุณภาพท่ีดินท่ีมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ ความเป็นประโยชน์ของ
ออกซิเจนต่อรากพืชมีข้อจำกัดด้าน การระบายน้ำ (o) ได้แก่ชุดดิน Bk-cA/d5,E0M2Bp-cA/d5,E0M2Cc-
cA/d5,E0M2 
 กล้วย 

 ช้ันมีความเหมาะสมน้อย (S3) 
พบว่าคุณภาพท่ีดินท่ีมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ ความเป็นประโยชน์ของ

ออกซิ เจนต่อรากพืช มีข้อจำกัดด้านการระบายน้ำ (o) ได้แก่ ชุดดิน Bk-cA/d5,E0Bp-cA/d5,E0Cc-
cA/d5,E0 
 ช้ันท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) 
 พบว่าคุณภาพท่ีดินท่ีมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ คือ ความเป็นประโยชน์ของ
ธาตุอาหาร มีข้อจำกัดด้านปริมาณอินทรียวัตถุ (m) และปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ (p) มีข้อจำกัด
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ด้ านปฏิ กิ ริ ย าดิน  และความอิ่ ม ตั ว ด้วย เบสได้  แก่ ชุด ดิน  Bk-cA/d5,E0M2Bp-cA/d5,E0M2  Cc-
cA/d5,E0M2  

มะม่วง 
 ช้ันมีความเหมาะสมน้อย (S3) 

  พบว่าคุณภาพท่ีดินท่ีมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ ความเป็นประโยชน์ของ
ออกซิ เจนต่อรากพืช มีข้อจำกัดด้านการระบายน้ำ (o) ได้แก่ ชุดดิน Bk-cA/d5,E0Bp-cA/d5,E0Cc-
cA/d5,E0 
 ช้ันท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) 
 พบว่าคุณภาพท่ีดินท่ีมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ คือ ความเป็นประโยชน์ของ
ธาตุอาหาร มีข้อจำกัดด้านปริมาณอินทรียวัตถุ (m) และปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ (p) มีข้อจำกัด
ด้ านปฏิ กิ ริ ย าดิน  และความอิ่ ม ตั ว ด้วย เบส  ได้แก่ ชุด ดิน  Bk-cA/d5,E0M2Bp-cA/d5,E0M2  Cc-
cA/d5,E0M2  
 มะระ 
 ช้ันท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) 

พบว่าคุณภาพท่ีดินท่ีมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ ความเป็นประโยชน์ของ
ธาตุอาหาร มีข้อจำกัดด้านปริมาณอินทรียวัตถุ (m) และปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ (p) มีข้อจำกัด
ด้านปฏิกิริยาดิน และความอิ่มตัวด้วยเบส ได้แก่ชุดดิน Bk-cA/d5,E0M2Bp-cA/d5,E0M2Cc-cA/d5,E0M2 
 ช้ันท่ีไม่มีความเหมาะสม (N) 
 พบว่าคุณภาพท่ีดินท่ีมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ ความเป็นประโยชน์ของ
ออกซิ เจนต่อรากพืชมีข้อจำกัดด้าน การระบายน้ำ (o) ได้แก่ ชุดดิน Bk-cA/d5,E0Bp-cA/d5,E0Cc-
cA/d5,E0 
 พริก 
 ช้ันท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) 

พบว่าคุณภาพท่ีดินท่ีมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ ความเป็นประโยชน์ของ
ออกซิเจนต่อรากพืชมีข้อจำกัดด้าน การระบายน้ำ (o) ข้อจำกัดด้านปริมาณอินทรียวัตถุ (m) และปริมาณ
ฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ (p) มีข้อจำกัดด้านปฏิกิริยาดิน และความอิ่มตัวด้วยเบส ได้แก่ชุดดิน Bk-
cA/d5,E0Bk-cA/d5,E0M2 Bp-cA/d5,E0 Bp-cA/d5,E0M2 Cc-cA/d5,E0  Cc-cA/d5,E0M2 
 มะนาว 
 ช้ันท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) 

พบว่าคุณภาพท่ีดินท่ีมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ ความเป็นประโยชน์ของ
ธาตุอาหาร มีข้อจำกัดด้านปริมาณอินทรียวัตถุ  (m) และปริมาณฟอสฟอรัสท่ี เป็นประโยชน์  (p)  
  มีข้อจำกัดด้านปฏิกิริยาดิน และความอิ่มตัวด้วยเบส แผนตำบลโคกแฝด บทท่ี 3 หน้า 3-1 ถึง 
3-4.docxได้แก่ชุดดิน Bk-cA/d5,E0M2Bp-cA/d5,E0M2  Cc-cA/d5,E0M2 



5-3 
 

 

 ช้ันท่ีไม่มีความเหมาะสม (N) 
 พบว่าคุณภาพท่ีดินท่ีมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ ความเป็นประโยชน์ของ
ออกซิ เจนต่อรากพืชมีข้อจำกัดด้าน การระบายน้ำ (o) ได้แก่ ชุดดิน Bk-cA/d5,E0Bp-cA/d5,E0Cc-
cA/d5,E0 
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ตารางที่ 5-1 ชั้นความเหมาะสมทางกายภาพของดิน แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 

หน่วยที่ดิน ข้าว กล้วย มะม่วง มะระ พริก มะนาว 
Bk-cA/d5,E0 S2mp S3o S3o N S2omp N 
Bk-cA/d5,E0M2 N S2mp S2mp S2mp S2mp S2mp 
Bp-cA/d5,E0 S2ba S3o S3o N S2oba N 
Bp-cA/d5,E0M2 N S2ba S2ba S2ba S2ba S2ba 
Cc-cA/d5,E0 S2p S3o S3o N S2op N 
Cc-cA/d5,E0M2 N S2p S2p S2p S2p S2p 

หมายเหตุ : 1. คำอธิบายชุดดินดูจากตารางหน่วยแผนท่ีดิน แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร  

2. ข้อจำกัดในการประเมินคุณภาพท่ีดิน 

S1 = มีความเหมาะสมมาก    a = ปฏกิริยิาของดนิ 

S2 = มีความเหมาะสม    b = ความอิม่ตวัดว้ยด่าง 

S3 = มีความเหมาะสมน้อย   m = ปริมาณอินทรียวัตถุ 

 N = ไม่มีความเหมาะสม    o = การระบายน ้า 

p = ปรมิาณฟอสฟอรสัทีเ่ป็นประโยชน์ 
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บทที่ 6 
แผนการใช้ทีด่ิน 

 
6.1 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

“เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาช้ีถึงแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ต้ังแต่
ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง 
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อก้าวทันต่อโลกยุค โลกาภิวัฒน์ ความพอเพียงหมายถึง ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นท่ีจะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี พอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อัน
เกิดจากการเปล่ียนแปลงท้ังภายนอกและภายใน ท้ังนี้จะต้องอาศัย ความรอบรู้ ความรอบคอบ และความ
ระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการนำวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและดำเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน
จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับให้มี
สำนึกใน คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ท่ีเหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความ
เพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว
และกว้างขวาง ท้ังด้านวัตถุ สังคม ส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอก” 

 
6.2 นโยบายแห่งรัฐในการกำหนดแผนการใช้ที่ดิน 

การวางแผนการใช้ท่ีดินเป็นกระบวนการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อใช้ตัดสินใจในการกำหนดรูปแบบ
หรือกิจกรรมการใช้ท่ีดินท่ีเหมาะสมไว้ล่วงหน้า โดยมีพื้นฐานจากศักยภาพการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรดิน
ตามธรรมชาติ สภาพเศรษฐกิจและสังคม ส่ิงแวดล้อม เพื่อให้มีการใช้ท่ีดินอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์
สูงสุด การวางแผนการใช้ท่ีดินมิได้ส้ินสุดลงในขั้นตอนการตัดสินใจ ว่าท่ีดินจะทำอะไรดีท่ีสุดแต่จะต้องรวมถึง
การจัดทำมาตรการทุกด้านในการใช้ท่ีดินเพื่อให้บรรลุถึงความต้องการใช้ท่ีดินนั้น จำเป็นต้องระบุถึงมาตรการ 
กิจกรรม โครงการแผนงานและนโยบายท่ีมีความเหมาะสมกับพื้นท่ี ซึ่งจะทำให้บรรลุถึงความต้องการของ
ชุมชนอย่างแท้จริง  
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ตารางที่ 6-1 นโยบายแห่งรัฐท่ีเกี่ยวข้องกับแผนการใช้ท่ีดินตำบลโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 

ลำดับ กฎหมาย/ ยุทธศาสตร์/ แผนพัฒนาฯ รายละเอียด 
1 รัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 72 (1) วางแผนการใช้ที่ดินของประเทศไทย

เหมาะสมกับสภาพของพื้นที่และศักยภาพของที่ดินตาม
หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

2 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
3 แผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเด็นย่อยที่2.1 : จัดทำแผนการใช้ที่ดินของชาติทั้งระบบ

ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

  ประเด็นย่อยที่2.2 : ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรหลักของภาค
และสร้างความเข้มแข็งสถาบันเกษตรกร 

  ยุทธศาสตร์ที่  4  : อนุ รักษ์ฟื้ นฟู และบ ริหารจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบเพื่อเป็น
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

5 นโยบายและแผนบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของ
ประเทศ (พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการใช้ที่ดินและทรัพยากรดินเพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากร
ดิน 

6 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : มหานครปลอดภัย 

 (พ.ศ. 2556-2575) ยุทธศาสตร์ที่ 2 : มหานครสีเขียว สะดวกสบาย 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 : มหานครสำหรับทุกคน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 : มหานครกะทัดรัด 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 : มหานครประชาธิปไตย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 : มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 7 :การบริหารจัดการ 
7 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป ี ยุทธศาสตร์ที่ 1 :มหานครปลอดภัย 

 (ระยะท่ี 2 พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 : มหานครสีเขียว สะดวกสบาย 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 : มหานครสำหรับทุกคน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 : มหานครกระชับ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 : มหานครประชาธิปไตย 

  ยุทธศาสตร์ที่ 6 : มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การบริหารจัดการเมืองมหานคร 

8 แผนปฏิบัติราชการสำนักงานเขตหนองจอก ประจำปี 2562  ด้าน 3 มหานครสำหรับทุกคน 
มิติ 3.3 การศึกษาสำหรับทุกคน 
มาตรการที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
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ตารางที่ 6-1 นโยบายแห่งรัฐท่ีเกี่ยวข้องกับแผนการใช้ท่ีดินตำบลโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
(ต่อ) 

ลำดับ กฎหมาย/ ยุทธศาสตร์/ แผนพัฒนาฯ รายละเอียด 
  ด้าน 7 การบรหิารจดัการเมืองมหานคร 

มิติ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาตรการที่  4 พัฒนาและปรับปรุงเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศหลักของกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมทุกส่วนราชการ 

 
ที่มา: 1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ราชกิจจานุเบกษา, 2561 

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2560 

3.แผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) กรมพัฒนาท่ีดิน, 2561 
4.แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556-2575) 
5.แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (ระยะที่ 2 พ.ศ. 2561-2565) 
6. แผนปฏิบัติราชการสำนักงานเขตหนองจอก ประจำปี 2562 

6.3 แผนการใชท้ี่ดิน 
แผนการใช้ท่ีดินระดับตำบล แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ไดกำหนดออกเป็น 4

เขต ดังนี้ (ตารางท่ี 6.2 และ รูปท่ี 6.1) 
6.3.1 เขตเกษตรกรรม 
1) เขตเกษตรกรรมชั้นดี 
มีเนื้อท่ี 7,072 ไร หรือร้อยละ 52.22 ของพื้นท่ีแขวงโคกแฝดเขตการเกษตรนี้ เกษตรกรมีการใช้ประ

โยชนเพื่อการเพาะปลูกท้ังข้าว ไมผล พืชสวน ปศุสัตว์ เพาะเล้ียงสัตว์น้ำ โดยแบ่งไดเป็น 5 เขตย่อย ดังนี้ 
1.1) เขตทำนา 

- เขตทำนาพื้นที่ลุ่ม (สัญลักษณ์แผนที่ 21101) มีเนื้อท่ี 5,782 ไร หรือร้อยละ 
42.68 ของพื้นท่ีแขวงโคกแฝด เป็นพื้นท่ีปลูกข้าวพื้นท่ีดังกล่าวนี้ มีลักษณะเป็นดินเหนียวลึกมาก การระบาย
น้ำเลว ความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง มีความเหมาะสมของปัจจัยท้ังทางด้านความเหมาะสมของดินใน
การเพาะปลูกพืช เป็นพื้นท่ีชลประทาน หรือมีน้ำใช้พอเพียงตลอดฤดูกาลเพาะปลูก การใช้ประโยชน์ปัจจุบัน 
ทำนาข้าว 

ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่ 
1) พื้นท่ีในเขตนี้เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมช้ันดี ควรส่งเสริมให้มีการทำการเกษตร และส่งเสริม

การปรับปรุงบำรุงดินโดยการเพิ่มอินทรียวัตถุ เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยพืชสด เพื่อช่วยปรับปรุง
โครงสร้างของดิน เพิ่มการอุ้มน้ำของดิน และเพิ่มธาตุอาหารท่ีเป็นประโยชนสำหรับพืช ร่วมกับการใสปุ๋ย
วิทยาศาสตร์ตามค่าวิเคราะห์ดิน ในอัตราส่วนท่ีเหมาะสม เพื่อเป็นการเพิ่มรายไดและต้นทุนการผลิต 
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2) ถ่ายทอดเทคโนโลยีในการปรับปรุงบำรุงดินด้วยผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาท่ีดิน 
3) ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดและการไถกลบตอซังพืช 
4) ส่งเสริมการปลูกพืชหลังนาเพื่อเป็นรายไดเสริม เช่น พืชผัก โดยการทำการเกษตรแบบ

ปลอดภัย 
  1.2) เขตปลูกไม้ผลมีเนื้อท่ี 172 ไร หรือร้อยละ 1.28 ของพื้นท่ีแขวงโคกแฝดแบ่งเป็น 3 
เขตย่อย 
   - เขตปลูกกล้วย (สัญลักษณ์แผนที่ 21310) มีเนื้อท่ี 82 ไร หรือร้อยละ 0.61 
ของพื้นท่ีแขวงโคกแฝดพื้นท่ีดังกล่าวนี้ มีลักษณะเป็นดินเหนียวลึกมาก การระบายน้ำเลว ความอุดมสมบูรณ์
ปานกลางถึงสูงมีความเหมาะสมของปัจจัยท้ังทางด้านความเหมาะสมของดินในการเพาะปลูกพืช เป็นพื้นท่ี
ชลประทาน หรือมีน้ำใช้พอเพียงตลอดฤดูกาลเพาะปลูก 

ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่ 
1) พื้นท่ีในเขตนี้เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมช้ันดี ควรส่งเสริมให้มีการทำการเกษตร และส่งเสริม

การปรับปรุงบำรุงดินโดยการเพิ่มอินทรียวัตถุ เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยพืชสด เพื่อช่วยปรับปรุง
โครงสร้างของดิน เพิ่มการอุ้มน้ำของดิน และเพิ่มธาตุอาหารท่ีเป็นประโยชนสำหรับพืช ร่วมกับการใสปุ๋ย
วิทยาศาสตร์ตามค่าวิเคราะห์ดิน ในอัตราส่วนท่ีเหมาะสม เพื่อเป็นการเพิ่มรายไดและต้นทุนการผลิต 

2) ถ่ายทอดเทคโนโลยีในการปรับปรุงบำรุงดินด้วยผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาท่ีดิน 
- เขตปลูกมะนาว (สัญลักษณ์แผนที่ 21321) มีเนื้อท่ี 50 ไร หรือร้อยละ 0.37 

ของพื้นท่ีแขวงโคกแฝดพื้นท่ีดังกล่าวนี้ มีลักษณะเป็นดินเหนียวลึกมาก การระบายน้ำเลว ความอุดมสมบูรณ์
ปานกลางถึงสูงมีความเหมาะสมของปัจจัยท้ังทางด้านความเหมาะสมของดินในการเพาะปลูกพืช เป็นพื้นท่ี
ชลประทาน หรือมีน้ำใช้พอเพียงตลอดฤดูกาลเพาะปลูก 

ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่ 
1) พื้นท่ีในเขตนี้เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมช้ันดี ควรส่งเสริมให้มีการทำการเกษตร และส่งเสริม

การปรับปรุงบำรุงดินโดยการเพิ่มอินทรียวัตถุ เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยพืชสด เพื่อช่วยปรับปรุง
โครงสร้างของดิน เพิ่มการอุ้มน้ำของดิน และเพิ่มธาตุอาหารท่ีเป็นประโยชนสำหรับพืช ร่วมกับการใสปุ๋ย
วิทยาศาสตร์ตามค่าวิเคราะห์ดิน ในอัตราส่วนท่ีเหมาะสม เพื่อเป็นการเพิ่มรายไดและต้นทุนการผลิต 

2) ถ่ายทอดเทคโนโลยีในการปรับปรุงบำรุงดินด้วยผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาท่ีดิน 
- เขตปลูกไม้ผลอื่นๆ (สัญลักษณ์แผนที่ 21331) มีเนื้อท่ี 40 ไร หรือร้อยละ 

0.30 ของพื้นท่ีแขวงโคกแฝดพื้นท่ีดังกล่าวนี้ มีลักษณะเป็นดินเหนียวลึกมาก การระบายน้ำเลว ความอุดม
สมบูรณ์ปานกลางถึงสูงมีความเหมาะสมของปัจจัยท้ังทางด้านความเหมาะสมของดินในการเพาะปลูกพืช 
เป็นพื้นท่ีชลประทาน หรือมีน้ำใช้พอเพียงตลอดฤดูกาลเพาะปลูก 

ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่ 
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1) พื้นท่ีในเขตนี้เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมช้ันดี ควรส่งเสริมให้มีการทำการเกษตร และส่งเสริมการ
ปรับปรุงบำรุงดินโดยการเพิ่มอินทรียวัตถุ เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยพืชสด เพื่อช่วยปรับปรุงโครงสร้าง
ของดิน เพิ่มการอุ้มน้ำของดิน และเพิ่มธาตุอาหารท่ีเป็นประโยชนสำหรับพืช ร่วมกับการใสปุ๋ยวิทยาศาสตร์
ตามค่าวิเคราะห์ดิน ในอัตราส่วนท่ีเหมาะสม เพื่อเป็นการเพิ่มรายไดและต้นทุนการผลิต 

2) ถ่ายทอดเทคโนโลยีในการปรับปรุงบำรุงดินด้วยผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาท่ีดิน 
  1.3) เขตปลูกพืชสวน มีเนื้อท่ี 30 ไร หรือร้อยละ 0.22 ของพื้นท่ีแขวงโคกแฝดแบ่งเป็น 2
เขตย่อย 

- เขตปลูกพืชผัก (สัญลักษณ์แผนที่ 21501) มีเนื้อท่ี 20 ไร หรือร้อยละ 0.15 
ของพื้นท่ีแขวงโคกแฝดพื้นท่ีดังกล่าวนี้ มีลักษณะเป็นดินเหนียวลึกมาก การระบายน้ำเลว ความอุดมสมบูรณ์
ปานกลางถึงสูงมีความเหมาะสมของปัจจัยท้ังทางด้านความเหมาะสมของดินในการเพาะปลูกพืช เป็นพื้นท่ี
ชลประทาน หรือมีน้ำใช้พอเพียงตลอดฤดูกาลเพาะปลูก 

ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่ 
1) พื้นท่ีในเขตนี้เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมช้ันดี ควรส่งเสริมให้มีการทำการเกษตร และส่งเสริม

การปรับปรุงบำรุงดินโดยการเพิ่มอินทรียวัตถุ เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยพืชสด เพื่อช่วยปรับปรุง
โครงสร้างของดิน เพิ่มการอุ้มน้ำของดิน และเพิ่มธาตุอาหารท่ีเป็นประโยชนสำหรับพืช ร่วมกับการใสปุ๋ย
วิทยาศาสตร์ตามค่าวิเคราะห์ดิน ในอัตราส่วนท่ีเหมาะสม เพื่อเป็นการเพิ่มรายไดและต้นทุนการผลิต 

2) ถ่ายทอดเทคโนโลยีในการปรับปรุงบำรุงดินด้วยผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาท่ีดิน 
- เขตปลูกนาหญ้า (สัญลักษณ์แผนที่ 21509) มีเนื้อท่ี 10 ไร หรือร้อยละ 0.07 

ของพื้นท่ีแขวงโคกแฝดพื้นท่ีดังกล่าวนี้ มีลักษณะเป็นดินเหนียวลึกมาก การระบายน้ำเลว ความอุดมสมบูรณ์
ปานกลางถึงสูงมีความเหมาะสมของปัจจัยท้ังทางด้านความเหมาะสมของดินในการเพาะปลูกพืช เป็นพื้นท่ี
ชลประทาน หรือมีน้ำใช้พอเพียงตลอดฤดูกาลเพาะปลูก 

ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่ 
1) พื้นท่ีในเขตนี้เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมช้ันดี ควรส่งเสริมให้มีการทำการเกษตร และส่งเสริม

การปรับปรุงบำรุงดินโดยการเพิ่มอินทรียวัตถุ เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยพืชสด เพื่อช่วยปรับปรุง
โครงสร้างของดิน เพิ่มการอุ้มน้ำของดิน และเพิ่มธาตุอาหารท่ีเป็นประโยชนสำหรับพืช ร่วมกับการใสปุ๋ย
วิทยาศาสตร์ตามค่าวิเคราะห์ดิน ในอัตราส่วนท่ีเหมาะสม เพื่อเป็นการเพิ่มรายไดและต้นทุนการผลิต 

2) ถ่ายทอดเทคโนโลยีในการปรับปรุงบำรุงดินด้วยผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาท่ีดิน 
  1.4) เขตปศุสัตว์ (สัญลักษณ์แผนที่ 218) มีเนื้อท่ี 36 ไร หรือร้อยละ 0.27 ของพื้นท่ี
แขวงโคกแฝดเป็นเขตโรงเรือนเล้ียงสัตว์ของเกษตรกร เช่น โค แพะ 
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ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่ 
  1) จัดทำโครงการส่งเสริมด้านปศุสัตว์ โดยมีกรมปศุสัตว์เป็นผู้ใหค้วามรู้ข้อเสนอแนะวิธีการ
เล้ียงสัตว์ การปลูกและขยายพันธุ์หญ้าพันธุ์ดี เช่นหญ้าเนเปียร์ เป็นต้น การให้อาหารเสริม การผสมพันธุ 
และการควบคุมโรค 
  1.5) เขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (สัญลักษณ์แผนที่ 219) มีเนื้อท่ี 1,052 ไร หรือร้อยละ 7.77 
ของพื้นท่ีแขวงโคกแฝด เขตนี้เกษตรกรขุดบ่อน้ำขึ้นเองเพื่อใช้เพาะเล้ียงสัตว์น้ำ เป็นรูปแบบหนึ่งของการทำ
เกษตร ผสมผสาน โดยเล้ียงปลาร่วมกับการเล้ียงสัตว์ หรือปลูกพืช 
 ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่ 
  1) พัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กหรือขุดสระน้ำประจำไรนา  

2) ใช้สารบำบัดน้ำเสีย หรือปรับปรุงคุณภาพให้เหมาะสำหรับการเล้ียงสัตว์น้ำ 
6.3.2 เขตชุมชนเมือง(สัญลักษณ์แผนที่ 31) 
มีเนื้อท่ี 5,962 ไร หรือร้อยละ 44.01ของเนื้อท่ีแขวงโคกแฝดประกอบด้วยหมูบ้าน สถานท่ีราชการ

และสถาบันต่างๆ และถนน  
ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่ 

 1) ควรมีการศึกษาปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น ตลอดจนจัดลำดับ ความสำคัญของปัญหา
เพื่อนำมากำหนดแนวทางในการพัฒนาไดอย่างถูกต้องตามความต้องการของชุมชน ในประเด็นปัญหาบาง
เรื่องท่ีเกินขีดความสามารถของท้องถิ่น ควรทำเรื่องถึงส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อขอรับการ
สนับสนุนในการศึกษาปัญหา แนวทาง การแกไข จัดทำโครงการและงบประมาณเพื่อการดำเนินการต่อไป  
 2)ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชน ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ส่วนไดเสียทุกภาค
ส่วน ตระหนักถึงความสำคัญของการวางผังเมือง และเข้ามามีส่วนร่วมใน การจัดทำผังเมือง  
 6.3.3 เขตอุตสาหกรรม 

1) เขตอุตสาหกรรมที่ดำเนินการในปัจจุบัน (สัญลักษณ์แผนที่ 41) 
มีเนื้อที่ 229 ไร หรือร้อยละ 1.69 ของพื้นท่ีแขวงโคกแฝด พื้นท่ีอุตสาหกรรมเป็นอุตสาหกรรมขนาด

เล็กและอุตสาหกรรมบริการ 
ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่ 
1) ด้านอุตสาหกรรมในพื้นท่ีเมือง ต้องพิจารณาจากปัจจัยท่ีเป็นตัวกำหนดขนาด ได้แก่ แรงงาน 

แหล่งวัตถุดิบ ตลาด การขนส่ง ความเกี่ยวเนื่องเช่ือมโยงกับส่ิงท่ีต้องการจากชุมชน และควรมีมาตรการท่ี
เข้มงวดเพื่อป้องกันผลกระทบต่อชุมชน 

6.3.4 เขตแหล่งน้ำ 
1) เขตแหล่งน้ำนอกเขตป่าไม้ตามกฎหมาย 
 - เขตแหล่งน้ำตามธรรมชาติ (สัญลักษณ์แผนที่ 521) 

มีเนื้อที่ 282 ไร หรือร้อยละ 2.08 ของพื้นท่ีแขวงโคกแฝด  
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ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่ 
1) ควรมีการบำรุงรักษาและขุดลอกแหล่งน้ำตามธรรมชาติท่ีมีอยู่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเก็บ

กักน้ำ 
 

ตารางที่ 6-2  เขตการใช้ที่ดิน 

สัญลักษณ์ที่ เขตการใช้ที่ดิน 
เน้ือที ่

ไร่ ร้อยละ 

  1.  เขตเกษตรกรรม     7,072      52.22  

  1.1  เขตเกษตรกรรมชั้นดี     7,072      52.22  

  1)  เขตทำนา     

21101 -  เขตทำนาพ้ืนที่ลุ่ม      5,782       42.68  

  2)  เขตปลูกไม้ผล        172        1.28  

21310 -  เขตปลูกกล้วย         82        0.61  

21321 -  เขตปลูกมะนาว         50        0.37  

21331 -  เขตปลูกไม้ผลอื่นๆ         40        0.30  

  3)  เขตปลูกพืชสวน         30        0.22  

21501 -  เขตปลูกพืชผัก         20        0.15  

21509 -  เขตปลูกนาหญ้า         10        0.07  

218 4)  เขตปศุสัตว์         36        0.27  

219 5)  เขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ      1,052        7.77  

31 2.  เขตชุมชนเมือง     5,962      44.01  

  3.  เขตอุตสาหกรรม        229        1.69  

41 3.1 เขตอุตสาหกรรมที่ดำเนินการในปัจจุบัน       229        1.69  

  4.  เขตแหล่งน้ำ        282        2.08  

  4.1  เขตแหล่งน้ำนอกเขตป่าไม้ตามกฎหมาย       282        2.08  

521 1)  เขตแหล่งน้ำตามธรรมชาติ        282        2.08  

รวมเน้ือที่ทั้งหมด    13,545     100.00  
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รูปท่ี 6-1เขตการใชที่ดินแขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
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พืชปุ๋ ยสด 

พืชปุ๋ ยสด 

6.4 ระบบการปลูกพืชตามแผนการใชท่ีดิน 

การจัดทำระบบการปลูกพืชตามแผนการใชดินไดดำเนินการวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นท่ี ดาน

ทรัพยากรธรรมชาติ การใชประโยชนท่ีดิน เศรษฐกิจและสังคม นโยบายของรัฐ เพื่อประกอบการ พิจารณา

กำหนดรูปแบบและ/หรือระบบการปลูกพืชใหเหมาะสมกับการใชท่ีดินใหถูกตองเหมาะสมกับ ศักยภาพของ

ทรัพยากรธรรมชาติของพื้นท่ี ท้ังนี้ไดจัดทำระบบการปลูกพืชข้ึนใหม ดังนี้ (รูปท่ี 6-2) 

เขตเกษตรกรรมช้ันดี ในเขตทำนาพื้นท่ีลุม ปลูกปอเทืองกอนปลูกขาวเพื่อเปนการปรับปรุงบำรุงดิน

กอนปลูกขาว 

เขตเกษตรกรรมช้ันดี ในเขตปลูกไมผล สามารถปลูกไดตลอดปเกษตรผสมผสาน และเกษตรอินทรีย 

เขตเกษตรกรรมช้ันดี ในเขตปลูกพืชสวน สามารถปลูกไดตลอดปเกษตรผสมผสาน และเกษตร

อินทรีย 

 

เดือน 

ระบบเกษตร 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

เขตทำนาท่ีลุม  
            

            

เขตปลูกไมผล 
            

เขตปลูกพืชสวน             

รูปท่ี 6-2 ระบบการปลูกพืชตามแผนการใชท่ีดิน 

 

6.5 การจัดการความเส่ียง (Risk management) 

จากระบบการปลูกพืช (cropping pattern) ดังท่ีแนะนำในรูปท่ี 6-2 นี้ การจัดการความเส่ียง (Risk 

management) ใหแกเกษตรกรเขาใจถึงผลประโยชนของระบบการปลูกพืชตามแผนการใชท่ีดิน  

ระบบการปลูกพืชตามแผนการใชท่ีดิน เปนการปลูกพืชท่ีเหมาะสมกับ ศักยภาพของดิน และมีการ

ใชประโยชนจากท่ีดินอยางคุมคา เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดรายจาย และเพิ่มรายได สอดคลองกับความตองการ

ของเกษตรกร ท้ังนี้ไดมีการเปรียบเทียบกอนและหลังมีระบบการปลูกพืชตามแผนการใชท่ีดิน ดังตารางท่ี 6-3 

 

ข้าวนาปี 

ข้าวนาปรัง 

กล้วย มะนาว ไม้ผลอื่นๆ 

พืชผกั นาหญ้า 
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ตารางท่ี 6-3 การเปรียบเทียบระบบการปลูกพืชกอนและหลังมีแผนการใชท่ีดิน 

เขตการใชท่ีดิน ระบบการปลูกพืชปจจุบัน ระบบการปลูกพืชหลังมีแผนการใชท่ีดิน 

เขตเกษตรกรรมช้ันดี 

-  เขตทำนาพื้นท่ีลุม 

ขาวนาป 

ขาวนาปรัง 

ขาวนาป/ปอเทือง 

ขาวนาปรัง/ปอเทือง 

เขตเกษตรกรรมช้ันดี 

-  เขตปลูกไมผล 

กลวย 

มะนาว 

ไมผลอื่นๆ 

กลวย 

มะนาว 

ไมผลอื่นๆ 

เกษตรผสมผสาน 

เกษตรอินทรีย 

เขตเกษตรกรรมช้ันดี 

-  เขตปลูกพืชสวน 

พืชผัก 

นาหญา 

พืชผัก 

นาหญา 
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บทที่ 7 

การขับเคลื่อนแผนการใชที่ดินตำบล แขวงโคกแฝด  

เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 

7.1 ข้ันตอนการดำเนินงาน 

ภายหลังการจัดทำ (ราง) แผนการใชท่ีดินตำบลแขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร แลว

จะตอง ดำเนินการดังตอไปนี ้

1.1 จัดทำเปาหมายการดำเนินงานและงบประมาณและกิจกรรมตางๆ ท่ีจะดำเนินการใน ป

งบประมาณ 2563 และแผนลวงหนา ป 2564-2566 

1.2 สถานีพัฒนาท่ีดินกรุงเทพมหานคร เสนอเปาหมายและงบประมาณใหรายการมายังกรมพัฒนา

ท่ีดิน 

7.2 ตัวช้ีวัด 

7.2.1 กิจกรรมท่ีกรมพัฒนาท่ีดินดำเนินการในแขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 

จำนวน 3 โครงการ ดังนี ้

 1) การปรับปรุงบำรุงดิน 

 2) ฟนฟูและปองกันการชะลางพงัทลายของดิน 

 3) ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน 
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ตารางท่ี7-1 กิจกรรมของกรมพัฒนาท่ีดินในเขตการใชท่ีดินท่ีจะดำเนินการในปงบประมาณ 2563 

 

เขตการใชท่ีดิน แผนงาน/โครงการ งบประมาณ (บาท) 

1. เขตเกษตรกรรม   

1.1 เขตทำนาพื้นท่ีลุม 1.การปรับปรงุบำรุงดิน 

- การสงเสริมการผลิตและการใชสารอินทรีย 

- สงเสริมการปลูกพืชปุยสดปรับปรุงบำรุงดิน 

- การทำปุยหมัก 

- พัฒนากลุมเกษตรกรการใชสารอนิทรีย 

- สงเสริมการปรับปรุงพื้นท่ีดินเปรี้ยว 

2.ฟนฟูและปองกนัการชะลางพังทลายของดิน 

- ผลิตหญาแฝกเพื่อแจกจาย 

 

- 400 

- 1,500 

- 3,400 

- 3,000 

- 900 

  

- 24,000 
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ตารางท่ี7-2 สรุปกิจกรรมของกรมพัฒนาท่ีดินและหนวยงานท่ีสนับสนุนในเขตการใชท่ีดิน ป 2563 

 

เขตการใชท่ีดิน กิจกรรมของกรมพฒันาท่ีดิน กิจกรรมของหนวยงานท่ีสนับสนุน 

1. เขตเกษตรกรรมช้ันดี   

1.1 เขตทำนาพื้นท่ีลุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 เขตปลูกไมผล 

1. การปรับปรงุบำรุงดิน 

- การสงเสริมการผลิตและการใชสารอินทรีย 

- สงเสริมการปลูกพืชปุยสดปรับปรุงบำรุงดิน 

- การทำปุยหมักสูตรพระราชทาน 

- รณรงคไถกลบตอซัง 

- พัฒนากลุมเกษตรกรการใชสารอนิทรีย 

- สงเสริมการปรับปรุงพื้นท่ีดินเปรี้ยว 

2. ฟนฟูและปองกันการชะลางพงัทลายของดิน 

- ผลิตหญาแฝกเพื่อปลูก 

1. การปรับปรงุบำรุงดิน 

- การสงเสริมการผลิตและการใชสารอินทรีย 

- สงเสริมการปลูกพืชปุยสดปรับปรุงบำรุงดิน 

- การทำปุยหมักสูตรพระราชทาน 

- พัฒนากลุมเกษตรกรการใชสารอนิทรีย 

1.1 จัดหาตลาดสินคาเกษตร (กรมสงเสริมสหกรณ)  

1.2 จัดอบรมถายทอดความรูเรื่องการใชพันธุขาว 

(กรมการขาว)  

1.3 จัดอบรมถายทอดความรูเรื่องการปองกันกำจัดศัตรู

ขาว และการจัดการโรค/แมลง (กรมการขาว)  

1.4 สงเสริมการผลิตพันธุขาว แทนการปลูกขาวเพื่อ

บริโภค จัดอบรม ถายทอดความรูเรื่องการผลิตเมล็ด

พันธุขาว (กรมการขาว) 

1.5 การอบรมใหความรู/การจัดการ GAP (กรมวิชาการ

เกษตร) 

1.1 จัดหาตลาดสินคาเกษตร (กรมสงเสริมสหกรณ) 

1.2 การอบรมใหความรู/การจัดการ GAP (กรมวิชาการ

เกษตร) 
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ตารางท่ี7-2 สรุปกิจกรรมของกรมพัฒนาท่ีดินและหนวยงานท่ีสนับสนุนในเขตการใชท่ีดิน ป 2563(ตอ) 

 

เขตการใชท่ีดิน กิจกรรมของกรมพฒันาท่ีดิน กิจกรรมของหนวยงานท่ีสนับสนุน 

1.3 เขตปลูกพืชสวน 1. การปรับปรงุบำรุงดิน 

- การสงเสริมการผลิตและการใชสารอินทรีย 

- การทำปุยหมักสูตรพระราชทาน 

- พัฒนากลุมเกษตรกรการใชสารอนิทรีย 

- สงเสริมการปรับปรุงพื้นท่ีดินเปรี้ยว 

1.1 จัดหาตลาดสินคาเกษตร (กรมสงเสริมสหกรณ) 

1.2 การอบรมใหความรู/การจัดการ GAP (กรมวิชาการ

เกษตร) 

1.4 เขตปศุสัตว 

 

 1.5 เขตเพาะเล้ียงสัตวน้ำ 

       - 

 

       - 

- สงเสริม/สนับสนุน เรื่องพันธุหญาเนเปยร (กรมปศุ

สัตว) 

- สงเสริม/สนับสนุน เรื่องพันธุปลา (กรมประมง) 
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ตารางท่ี 7-3 เปาหมายการดำเนินงาน และงบประมาณโครงการนำรอง แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร แผน 3 ป (ป 2564-2566) 

 

เขต

การใช 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 

หนวย

นับ 

เปาหมาย 

รวม 

งบประมาณ 

รวม ท่ีดิน 2564 2565 2566 2564 2565 2566 

นาลุม 1. การปรับปรุงบำรงุดิน                   

    1.1 สงเสริมการปรับปรงุพ้ืนท่ีดินกรด ไร 150 150 150 450 2,250 2,250 2,250 6,750 

    1.2 สงเสริมการเพ่ิมผลผลิตในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยว ไร 60 70 80 210 900 1,050 1,200 3,150 

    1.3 สงเสริมการผลิตและการใชสารอินทรีย ราย 50 50 50 150 400 400 400 1,200 

    1.4 สงเสริมการปลูกพืชปุยสดปรับปรุงบำรงุดิน ไร 100 100 100 300 1,500 1,500 1,500 4,500 

    1.5 ปุยหมักสูตรพระราชทาน ตัน 1 1 1 3 3,400 3,400 3,400 10,200 

  2. ฟนฟูและปองกันการชะลางพังทลายของดิน                   

    2.1 ผลิตหญาแฝกเพ่ือแจกจาย กลา 20,000 20,000 20,000 60,000 24,000 24,000 24,000 72,000 

  3. ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน                   

    3.1 ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน แหง 1 1 1 3 4,000 4,000 4,000 12,000 

 



คณะผูจัดทำ 

ท่ีปรึกษา 

นายประเสริฐ  เทพนรประไพ   ผูอำนวยการสำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1 

นางมัทธนา  ชัยมหาวัน    ผูเช่ียวชาญดานวางระบบการพัฒนาท่ีดิน  

 

ผูดำเนินการ 

 สถานีพัฒนาท่ีดินกรุงเทพมหานคร 

 นายชัยชนะ  บัวชุม    ผูอำนวยการสถานีพัฒนาท่ีดินกรุงเทพมหานคร 

 นางสาววรลักษณ  เนียมพูลทอง   นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

 นายกฤษฎา  จงดี    เจาพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 

 นายอภิวัฒน  ขาวหอมหาง   นักวิชาการเกษตร 

 นางเรณู  ดีศิริ     เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร 

 กลุมวางแผนการใชท่ีดิน 

 กลุมสำรวจเพื่อทำแผนท่ี  

 กลุมวิเคราะหดิน 
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