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การสูญเสียพื้นที่เกษตรกรรมบริเวณโดยรอบถนนวงแหวนรอบกลางเมืองเชียงใหม่
วรวิทย์ ศุภวิมุติ1*
บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทของการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรมบริเวณโดยรอบ
ถนนวงแหวนรอบกลางเมืองเชียงใหม่ หรือถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี และศึกษารูปแบบกิจกรรมการเกษตรใน
พื้นที่ศึกษา ทาการศึกษาด้วยวิธีการทางภูมิศาสตร์ โดยการแปลความหมายภาพถ่ายจากดาวเทียม Quickbird
ปี พ.ศ. 2552 และดาวเทียมไทยโชต (Thaichote) ปี พ.ศ. 2557 นามาวิเคราะห์ซ้อนทับด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS) และบูรณาการร่วมกับการสารวจพื้นที่และการเก็บข้อมูลจากเกษตรกรตัวอย่างในพื้ นที่ศึกษา
จานวน 36 ราย โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและออกแบบสอบถาม
ผลการศึกษาพบว่า ในช่วงปี 2552 ถึง ปี 2557 พื้นที่ศึกษา 32,691 ไร่ มีพื้นที่เกษตรกรรมลดลง
จาก 2,446 ไร่ เหลือ 2,087 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.48 และ 6.38 ตามลาดับ ลดลง 359 ไร่ อัตราการลดลงร้อยละ
2.94 ต่อปี ในขณะที่พื้นที่เมืองและสิ่งปลูกสร้างจาก 13,418 ไร่ เพิ่มขึ้นเป็น 15,533 ไร่ ซึ่งเพิ่มขึ้น 2,115 ไร่
หรือมีอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.15 ต่อปี พื้นที่เกษตรกรรมที่สูญเสียไปส่วนใหญ่ถูกปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่เมือง
และสิ่งปลูกสร้าง โดยเฉพาะบริเวณจุดตัดของถนน และบริเวณใกล้กับถนนสายหลัก จากการสารวจกิจกรรม
การเกษตร ส่วนมากเป็นกิจกรรมการเกษตรแบบเข้ม พืชที่ปลูกมากที่สุด ได้แก่ ข้าวเหนียว พืชอื่นๆ ได้แก่ พืชผัก
สวนครัว กล้วย ไม้ดอกไม้ประดับ มะนาว ลาไย เป็นต้น ข้อมูลจากเกษตรกรตัวอย่าง 36 ราย พบว่ามีพื้นที่ถือ
ครองเฉลี่ย 5.81 ไร่ ใช้น้าจาก น้าบาดาล คลองชลประทาน แม่น้าปิง และแม่น้าคาว ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยต่อปี
24,361 บาทต่อปี มีรายได้รวมเฉลี่ย 91,361 บาทต่อปี ด้านประสบการณ์และการรับรู้เกี่ยวกับการซื้อขายที่ดิน
และการเลิกทาการเกษตร พบว่า มีเกษตรกร 14 ราย ที่เคยมีผู้มาติดต่อขอซื้อที่ดิน มีจานวน 6 รายที่เคยขาย
ที่ดินไปแล้ว และมี 13 ราย ที่มีญาติหรือเพื่อนบ้านได้เลิกทาการเกษตร นอกจากนี้ยังพบว่า มีเกษตรกรถึงร้อยละ
77.8 ไม่มีลูกหลานที่จะมาดาเนินการเกษตรในอนาคต จากที่กล่าวมา ภาครัฐควรมีมาตรการที่ชัดการในการ
ป้องกันการสูญเสียพื้นที่เกษตรกรรมที่มีศักยภาพสูง อนุรักษ์แหล่งเกษตรกรรมที่มีเอกลักษณ์ หรือแหล่งภูมิ
ปัญญาด้านการเกษตร และควรมีนโยบายส่งเสริมภาคเกษตรให้มีความเข้มแข็ง สร้างความตระหนักในการเห็น
คุณค่าของพื้นที่เกษตรกรรม
คาสาคัญ : การใช้ที่ดิน การสูญเสียพื้นที่เกษตรกรรม ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
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AGRICULTURAL LAND LOSSES IN SURROUNDED AREA OF CHIANG MAI MIDDLE RING ROAD
Worawit Suppawimut1*
Abstract
This study aims to examine the changes of agricultural land surrounding Chiang Mai
middle ring road or Chiang Mai 700 years Sompoch road and observe the farming activities in
the areas. The study was conducted using geographical method by interpreting images acquired
from Quickbird satellite in 2009 and Thaichote satellite in 2013. The interpreted data were
analyzed using geographic information system. Then, it was integrated with site survey and data
collection from 36 samples in study area using in-depth interview and questionnaire.
The results revealed that during 2009-2014, the 32,691 rai of study area, the
agricultural land decreased from 2,446 rai to 2,087 rai, accounted to 7.48% and 6.38%
respectively. The agricultural land was decreased 359 rai (decrease rate of 2.94% per year) while
built-up area of 13,418 rai increased to 15,533 rai, increasing 2,115 rai ( increase rate of 3.15%
per year) . The decreased land has been mostly transformed into built-up areas, especially
around intersections and main roads. From the survey of farming, most of them practice the
intensive farming. The crop mostly grown is sticky rice followed by vegetables, banana, flowers,
ornamental plants, lemon, longan, etc. The data from 36 sample farmers shows that the average
size of land tenure is 5.81 rai. The source of water is utilized from ground water, irrigation canal,
Ping river, and Mae Cow river. Their average production cost is 24,361 Baht per year. Their
average income is 91,361 Baht per year. Regarding the experience and perception on land trading
and trend of the area, 14 farmers were offered to sell their land, 6 farmers have sold their land,
and 13 farmers reported that their cousins or neighbors had quit their farming. Moreover, it was
found that up to 77.8% of farmers did not have children to succeed their farming. As mentioned
above, the government should have policy to prevent the potential agricultural land, conserve
the unique farming area and the local wisdom of the farming. It should have policy that
strengthens agricultural sector and create awareness in the value of agricultural land.
Keywords : Land Use, Agricultural Land Losses, Geographic Information System
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บทนา
พื้นที่เกษตรกรรมในเขตชานเมืองเป็นพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างเมืองและชนบทซึ่งได้อิทธิพลจากการ
ขยายตัวของเมือง โดยเฉพาะเมืองที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ สูง มีการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และมีการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนามคมเพื่อรองรับการขยายตัว เมื่อประสิทธิภาพในการเข้าถึงพื้นที่มีมากขึ้น
ยิ่งเป็นแรงเสริม ทาให้มีความต้องการในการใช้ ประโยชน์พื้ นที่เพื่ อหวั งผลทางเศรษฐกิจ มากขึ้น โดยเฉพาะ
กิจกรรมนอกภาคการเกษตรกรรม เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าร้านบริการ ร้านสะดวกซื้อ โครงการบ้านจัดสรร
อาคารชุด ธุรกิจโรงแรม เป็นต้น พื้นที่เกษตรกรรมจึงเป็นเป้าหมายจากกิจกรรมนอกภาคเกษตรกรรมดังกล่าว ใน
ขณะเดียวกันภาคเกษตรกรรมเองก็ต้องประสบกับปัญหาเดิมซ้าซาก เช่น ต้นทุนการผลิต ความผันผวนของราคา
ปัญหาภัยธรรมชาติ ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินและน้า เป็นต้น ปัจจัยดังกล่าวย่อมส่งผลต่อการดารงอยู่
และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่เกษตรกรรมในเขตชานเมือง (Grigg, 1995)
เชียงใหม่เป็นเมืองหลักของภาคเหนือที่ได้รับการพัฒนาเป็นศูนย์กลางในการกระจายการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคม มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะเส้นทางคมนาคมทางถนนที่ มีการวางแผนระบบ
โครงข่ายถนนกระจายออกสู่พื้นที่นอกเมืองทั้งในรูปแบบถนนรัศมีและถนนวงแหวน และเป็นปัจจัยสาคัญทาให้มี
การขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว (ณัษฐพงศ์ วรรณวิจิตร, 2548 และ ปนัดดา พาณิชยพันธุ์, 2554) จากสถิติปี
2558 และ 2559 เชียงใหม่มีผลิตภัณฑ์จังหวัด (Gross Provincial Product: GPP) ที่ขยายตัวร้อยละ ร้อยละ
3.3 และ 4.2 ตามลาดับ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2561) มีมูลค่าผลิต
มวลรวมจังหวัดสูงถึง 1.3 แสนล้านบาท ในปี 2558 เชียงใหม่จึงเป็น พื้นที่เป้าหมายของนักลงทุนและนักพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อก่อสร้างและดาเนินธุรกิจนอกภาคเกษตรกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้าน
สะดวกซื้อ โครงการบ้านจัดสรร อาคารชุด ร้านอาหาร โรงแรม เป็นต้น ซึ่งธุรกิจดังกล่าวย่อมส่งผลโดยตรงต่อ
การขยายตัวของเมืองเชียงใหม่ โดยเฉพาะในเขตชานเมืองบริเวณรอบ ๆ ถนนเส้นหลัก และย่อมกระทบต่อพื้นที่
เกษตรกรรมที่มักจะเป็นพื้นเป้าหมายในการเข้ามาพัฒนา
พื้นที่เกษตรกรรมแม้จะถูกคุกคามจากปัจจัยภายนอกจากภาคธุรกิจที่ขยายเข้ามาสร้างแรงกดดัน แต่
ในขณะเดียวกัน ปัจจัยภายในภาคการเกษตรเองก็ต้องประสบปัญหาหลายประการ เช่น ราคาผลผลิตตกต่า
ต้นทุนการผลิตสูง การเสื่อมสภาพของทรัพยากร การขาดแคลนน้า ปัจจัยด้านนโยบายภาครัฐ เป็นต้น ซึ่งปัจจัย
เหล่านี้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรมและการตัดสินใจเลิกทาการเกษตร (บุษกร ขลังธรรมเนียม,
2558 และ ปรัชมาศ ลัญชานนท์, 2557) ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการขยายตัวของเมืองสู่พื้นที่เกษตรกรรม และการ
ประสบปัญหาภายในภาคการเกษตร อาจจะส่งผลในด้านอื่นๆ เช่น การสูญเสียพื้นที่เกษตรกรรมที่มีศั กยภาพ
การขยายตัวของเมืองแบบไร้ทิศทาง ปัญหามลพิษจากเมืองสู่แหล่งน้าในพื้นที่เกษตรกรรม การสูญหายของภูมิ
ปัญญาของเกษตรกรในเขตเมือง เป็นต้น ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงเห็นความสาคัญเพื่อศึกษาเชิงสารวจเพื่อติดตามการ
เปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ และทาความเข้าใจสภาพปัญหาการขยายตัวของเมืองเชียงใหม่สู่พื้นที่เกษตรกรรมทั้งมิติ
เชิ งพื้ น ที่ แ ละมิติเ ชิ งเศรษฐกิจ สังคมให้มี ความชั ดเจนมากขึ้ น เพื่ อ เสนอแนวทางในการแก้ ไขปัญหาและลด
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและการสูญเสียพื้นที่เกษตรกรรม ปี 2552 ถึง ปี 2557
2. ศึกษารูปแบบกิจกรรมเกษตรของและแนวโน้มการเกษตรในพื้นที่ศึกษา
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยทางภูมิศาสตร์โดยเครื่องมือด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ได้แก่ การรับรู้
จากระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial data) ด้วยการวิเคราะห์ซ้อนทับ
(Overlay Analysis) วิเคราะห์ ร่วมกับข้อมูลที่ได้จากการสารวจภาคสนามและข้อมูลจากการสัมภาษณ์และ
แบบสอบถาม ในส่วนแรกทาการวิเคราะห์การเปลีย่ นแปลงการใช้ที่ดินและการการสูญเสียพื้นที่เกษตรกรรม ด้วย
การแปลตีความข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Quickbird ปี 2552 และ ดาวเทียมไทยโชต (Thichote) ปี 2557
(ภาพที่ 1) นาผลที่ได้ มาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง (Change detection) และวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูล ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ได้แก่ ข้อมูลเส้นทางคมนาคม ข้อมูลขอบเขตการปกครอง ข้อมูลแหล่งน้า ข้อมูล
ตาแหน่งธุรกิจการค้า บ้านจัดสรร ข้อมูลตาแหน่งที่ตั้งสถานที่สาคัญ เป็นต้น ส่วนข้อมูลแบบสอบถาม และแบบ
สัมภาษณ์ นามาใช้ในการสอบถามเกษตรกรด้านรูปแบบการทาเกษตรกรรม และแนวโน้มด้านการเกษตร ซึ่งเก็บ
จากเก็บจากกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเฉพาะเจาะจง (Purposive random sampling) เลือกเฉพาะเกษตรกร
ดาเนินการเกษตรในพื้นที่ 2 ฝั่งถนนวงแหวนในรัศมี 1 กิโลเมตร ได้กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรทั้งสิ้น 36 ราย

ภาพที่ 1 แผนที่ภาพถ่ายจากดาวเทียม Quickbird ปี 2552 (ซ้าย) และ แผนทีภ่ าพถ่ายจาก
ดาวเทียมไทยโชต ปี 2557 (ขวา)
ผลการวิจัย
ผลจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการแปลตีความข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม พบว่า พื้นที่ศึกษา
32,691 ไร่นั้น ในปี พ.ศ. 2552 มีพื้นที่เกษตรกรรม 2,446 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.48 พื้นที่เมือง 13,418 ไร่ และ
เป็นพื้นที่อื่นๆ 16,827 ไร่ ส่วนปี พ.ศ. 2557 มีพื้นที่เกษตรกรรม 2,087 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.38 พื้นที่เมืองและ
สิ่งปลูกสร้าง 15,533 ไร่ และพื้นที่อื่น ๆ 15,071 ไร่ เมื่อเปรียบเทียบกัน พบว่าพื้นที่เกษตรกรรมลดลง 359 ไร่
หรือลงลงคิดเป็นร้อยละ 14.68 เฉลี่ยลดลงร้อยละ 2.94 ต่อปี ในขณะที่ พื้นที่เมืองและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้น
2,115 ไร่ เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 16 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.15 ต่อปี (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินระหว่างปี 2552 และ 2557
กลุ่มการใช้ที่ดิน
พื้นที่เกษตรกรรม
พื้นที่เมืองและ
สิ่งปลูกสร้าง
พื้นที่อื่น ๆ
รวม

พื้นที่ ปี 2552
ตร.กม.

ไร่

พื้นที่ ปี 2557
ตร.กม.

การ
เปลี่ยนแปลง
ไร่
(ร้อยละ)
-359
-14.68

การเปลี่ยนแปลง

ไร่

ตร.กม.

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละต่อปี)
-2.94

3.79

2,446

3.21

2,087

-0.58

20.49

13,418

23.71

15,533

3.22

2,115

15.76

3.15

26.92

16,827

24.11

15,071

-2.81

-1,756

-10.43

-2.09

51

32,691

51

32,691

-

-

-

-

ที่มา: ผลการแปลตีความภาพถ่ายจากดาวเทียม ปี 2552 และ 2557
การศึกษาการสูญเสียพื้นที่เกษตรกรรมด้วยการซ้อนทับข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พบว่า
พื้นที่เกษตรกรรมที่สูญเสียไป ถูกปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่เมืองและสิ่งปลูกสร้างทั้งสิ้น 315.96 ไร่ ส่วนใหญ่กระจาย
อยู่บริเวณพื้นที่ใกล้กับถนนสายหลักที่เป็นถนนวงแหวนและถนนรัศมี (ภาพที่ 2) ในขณะที่พื้นที่เมืองและสิ่งปลูก
สร้างได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะพื้นที่ติดกับถนนวงแหวนโดยเฉพาะในเขตอาเภอเมืองเชียงใหม่ และยัง
พบว่าพื้นที่เมืองและสิ่งปลูกสร้างขยายตัวเพิ่มขึ้นมากบริเวณจุด ตัดของถนนสายหลัก ได้แก่ จุดตัดของถนนวง
แหวนรอบกลาง กับถนนรัศมี (ภาพที่ 2) โดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองเชียงใหม่ และบริเวณ
เส้นทางไปอาเภอรอบเมืองเชียงใหม่ ได้แก่ อาเภอสันกาแพง อาเภอสารภี อาเภอดอยสะเก็ด และอาเภอสัน
ทราย (ภาพที่ 2) ทั้งนี้ยังพบว่าพื้นที่ศึกษาเป็นที่ตั้งของโครงการบ้านจัดสรร 205 โครงการ มีธุรกิจร้านอาหาร
604 ร้าน (ภาพที่ 3) และมีห้างสรรพสินค้าและซุปเปอร์มาร์เก็ตตั้งอยู่หลายแห่ง เช่น บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์
โลตัส แม็คโครซุปเปอร์สโตร์ พรอมเมนาดารีสอร์ทมอลล์ และ กาดรวมโชค เป็นต้น
การดาเนินการเกษตรของเกษตรกรตัวอย่าง 36 ราย ซึ่งเป็นเพศชาย ร้อยละ 69.40 และเพศหญิง
ร้อยละ 30.60 มีอายุเฉลี่ย 57.61 ปี มีพื้นที่ถือครองเฉลี่ยรายละ 5.81 ไร่ เมื่อจาแนกตามประเภทของการทา
การเกษตร พบว่า เป็นกลุ่มทาสวนร้อยละ 33.3 ทานา ร้อยละ 30.6 ทาไร่ ร้อยละ 25 และทาไร่นาสวนผสม ร้อย
ละ 11.1 รูปแบบของการปลูกพืชส่วนใหญ่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว คิดเป็นร้อยละ 58.3 และปลูกพืชหลายชนิด ร้อยละ
41.7 พืชที่ปลูกมากที่สุด ได้แก่ ข้าวเหนียว (ภาพที่ 4) โดยเฉพาะบริเวณที่แปลงนาอยู่ใกล้กับแหล่งน้าหรือคลอง
ชลประทาน ส่วนพืชชนิดอื่น ๆ ที่พบ ได้แก่ พืชผัก กล้วย ลาไย มะนาว ไม้ดอกไม้ประดับ ดอกกุหลาบ ดอกพุด
ซ้อน ดอกหน้าวัว ข้าวโพด แตงกวา พริก เสาวรส และมะพร้าว ด้านการจัดการพื้นที่ พบว่ามีการเช่าที่ดิน ร้อย
ละ 41.7 ส่วนอีกร้อยละ 58.3 มีที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง ด้านต้นทุนการผลิตมีต้นทุนรวมเฉลี่ย 24,361
บาทต่อปี รายได้ต่าสุด 6,000 บาท ต่อปี สูงสุด 1,000,000 บาท ต่อปี คิดเป็นค่าเฉลี่ย 91,361 บาท ต่อปี แหล่ง
น้า ได้แก่ น้าบาดาล คลองชลประทาน แม่น้าปิง และแม่น้าคาว
จากการสอบถามในประเด็นแนวโน้มของเกษตรกรรมในพื้นที่ศึกษา ได้สอบถามถึงประสบการณ์และ
การรับรู้เกี่ยวกับการซื้อขายที่ดินและการเลิกการทาเกษตร พบว่า มีเกษตรกรร้อยละ 38.9 เคยมีผู้มาติดต่อเพื่อ
ขอซื้อที่ดิน และ มีเกษตรกรร้อยละ 16.7 ได้ขายที่ดินมาให้ผู้อื่นไปบางส่วนแล้ว ในส่วนของการยุติหรือล้มเลิก
การทาการเกษตร พบว่า เกษตรกรร้อยละ 36.1 ที่มีญาติหรือเพื่อนบ้านที่ได้เลิกทาการเกษตรไปแล้ว นอกจากนี้
เมื่อสอบถามถึงการสืบทอดการทาการเกษตรไปยังลูกหลาน พบว่า มีเกษตรกรถึงร้อยละ 77.8 ที่ไม่มีลูกหลานที่
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จะสืบทอดการทาการเกษตรกรรมต่อไป ส่วนด้านสภาพปัญหาหลักทางด้านการเกษตรที่พบ ได้แก่ ปัญหาราคา
ผลผลิตตกต่า ปัญหาต้นทุนการผลิตสูง และปัญหาการขาดแคลนน้า ส่วนปัญหาพื้นที่เกษตรถูกปิดล้อมได้กระทบ
เกษตรกรบางพื้นที่ เช่น หมู่ที่ 4 บ้านร้องอ้อ ตาบลสันผีเสื้อ อาเภอเมือง เนื่องจากนายทุนได้ซื้อที่ดินบริเวณที่ติด
กับถนน ทาให้เกษตรกรที่มีแปลงนาข้าวอยู่ด้านในไม่สามารถเข้าพื้นที่ของตนได้

ภาพที่ 2 พื้นที่เกษตรกรรมปี 2557 (สีเขียว) กับ พื้นที่เกษตรกรรมที่สูญเสียไป (สีดา) (ซ้าย)
พื้นที่เมืองและสิ่งปลูกสร้างปี 2552 (สีชมพู) กับ พื้นที่เมืองและสิ่งปลูกสร้างที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น (สีแดง) (ขวา)

ภาพที่ 3 แผนที่ตาแหน่งโครงการบ้านจัดสรร (จุดสีสม้ ) และ แผนทีต่ าแหน่งร้านอาหาร (จุดสีม่วง)
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ภาพที่ 4 พื้นที่นาข้าว พื้นที่แปลงปลูกมะนาว และนาร้างในพื้นที่ศึกษา
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาพบว่า ช่วงปี พ.ศ. 2552 ถึงปี พ.ศ. 2557 พื้นที่เกษตรกรรมบริเวณโดยรอบถนนวง
แหวนรอบกลางเมืองเชียงใหม่ มีพื้นที่ลดลง จาก 2,446 ไร่ เหลือ 2,087 ไร่ ลงลง 359 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 14.68
ในขณะที่พื้นที่เมืองและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้นจาก 13,418 ไร่ เป็น 15,533 ไร่ ซึ่งมีการขยายตัวโดยเพิ่มขึ้น 2,115
ไร่ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 ทั้งนี้พื้นที่เกษตรกรรมที่สูญเสียไปส่วนใหญ่ ถูกปรับเปลี่ยนเป็นพื้ นที่เมืองและสิ่งปลูก
สร้าง 315 ไร่ พืชที่พบปลูกมากที่สุด ได้แก่ ข้าวเหนียว พืชอื่นๆ ประกอบด้วย พืชผักสวนครัว กล้วย ไม้ดอกไม้
ประดับ มะนาว ลาไย เป็นต้น เกษตรกรตัวอย่าง 36 ราย มีพื้นที่ถือครองเฉลี่ยเพียง 5.81 ไร่ อาศัยแหล่งน้าจาก
น้าบาดาล คลองชลประทาน ลาเหมือง แม่น้าปิง และแม่น้าคาว มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ยต่อปี 24,361 บาทต่อปี มี
รายได้รวมเฉลี่ย 91,361 บาท มีเกษตรกร 14 ราย ที่เคยมีผู้มาติดต่อเพื่อขอซื้อที่ดิน และมี 6 รายที่เคยขายที่ดิน
ให้บุคคลอื่น มี 13 รายที่มีญาติหรือเพื่อนบ้านเลิกทาการเกษตร และยังพบว่ามีเกษตรกรถึง 28 รายหรือร้อยละ
77.8 ที่ไม่มีลูกหลานที่จะมาดาเนินการเกษตรต่อไปในอนาคต ดังนั้นที่ชานเมืองรอบถนนวงแหวนจึงได้รับแรง
กดดันจากการขยายตัวของเมือง รวมทั้งแรงกดดันจากปัจจัยภายในภาคการเกษตร เช่น ปัญหาราคาผลผลิต
ปัญหาผลกระทบจากการถูกปิดล้อมโดยสิ่งก่อสร้าง และการขายที่ดินให้กับนายทุนเพื่อเก็งกาไร หรือเพื่อพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์
จากผลการศึกษาจะเห็นว่า การสูญเสียพื้นที่เกษตรกรรมเป็นผลของรูปแบบการเปลี่ยนแปลงการใช้
ที่ดินที่สัมพันธ์กับการขยายตัวของเมืองซึ่งได้รับแรงกดดันจากการรุกขยายของพื้นที่เมืองโดยตรง (ศันสนีย์
ศรีสุกรี, 2553) โดยเฉพาะพื้นที่นาข้าวหรือนาร้างบริเวณที่ราบ ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นสิ่งปลูกสร้างได้สะดวก และ
มี แ นวโน้ ม ว่ า การสู ญ เสี ย พื้ น ที่ เ กษตรกรรมจะเป็ น การเปลี่ ย นแปลงไปโดยไม่ ส ามารถย้ อ นกลั บ มาท าการ
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เกษตรกรรมได้อีก ในบางพื้นที่เกิดการใช้ประโยชน์ที่ไม่ตรงตามศักยภาพ ดังในกรณีของเมืองเชียงใหม่ที่เป็นแอ่ง
ที่ ร าบดิ น ตะกอนที่ อุ ดมสมบูร ณ์และอยู่ใ กล้แหล่งน้ าธรรมชาติแ ละน้าจากระบบชลประทาน แต่ ก ลั บ ถู ก ใช้
ประโยชน์ เ ป็ น พื้ น ที่ สิ่ งปลูก สร้ า ง ผลที่ ต ามมาคือ เกิ ด การปะปนและการผสมผสานของการใช้ ที่ ดิ น แปลง
เกษตรกรรมขนาดใหญ่มีน้อยลง แปลงขนาดเล็กบางพื้นที่เริ่มถูกปิดล้อมด้วยสิ่งปลูกสร้าง การเข้าถึงแปลงเกษตร
และนาเครื่องจักรบางประเภทเข้าพื้นที่เป็นไปได้ยาก สอดคล้องการการศึกษา Van (2008) และ Nguyen,
Tran, Bui, Man, and Walter (2016) ที่ได้ศึกษาปัญหาที่เกิดจากการสูญเสียพื้นที่เกษตรกรรมในเขตเมือง Hoai
Duc และ Thanh Oai ของกรุงฮานอย ประเทศเวียดนามและพบว่าเกษตรกรเป็นผู้เสียประโยชน์มากที่สุด
ในการสารวจภาคสนามของผู้วิจัยยังได้พบประเด็นสะท้อนถึงแนวโน้มการสูญเสียพื้นที่เกษตรกรรม
คือ การประกาศขายที่ดิน การทิ้งร้างพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งพบเป็นจานวนมาก ที่ดินบางแปลงมีการประกาศใน
ราคาค่อนข้างสูงประมาณ 30,000-40,000 บาทต่อตารางวา บางพื้นกลายเป็นทุ่งหญ้ารกร้างและมีการนาสัตว์
เลี้ยงมาเลี้ยง ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นลักษณะของ การลดความเข้มของการผลิตทางการเกษตร โดยการลด
การลงทุน ลดการใช้ปัจจัยการผลิต จนในที่สุดจึงปล่อยให้เป็นพื้นที่ว่างเปล่าหรือซื้อไว้เพื่อเก็งกาไร สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ Jiang, Deng and Seto (2013) ที่ศึกษาผลกระทบของการขยายตัวของเมืองต่อความเข้มของ
การผลิตทางการเกษตรในประเทศจีน ที่ให้ข้อสรุปว่าการขยายตัวของเมืองมีความสัมพันธ์กับการลดความเข้มใน
การผลิต โดยการปลูกพืชแบบเข้มจะมีการขยายเข้าไปในพื้นที่ตอนในของประเทศมากขึ้น และมีแนวโน้มว่า
ผลผลิตทางการเกษตรจะลดลงจากการสูญเสียพื้นที่เกษตรกรรม
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรมเป็นพื้นที่สิ่งปลูกสร้างได้ส่งผลกระทบต่อลักษณะทางกายภาพ
ของพื้นที่ โดยเฉพาะการที่หน้าดินถูกปิดคลุมด้วยคอนกรีตหรือวัสดุสาหรับการปลูกสร้างชนิดต่าง ๆ ทาให้หน้า
ดินไม่ได้รับน้าและแสงแดดตามปกติ บางพื้นที่มีการสร้างบ้านจัดสรรหรือกาแพงบ้านกั้นทางไหลเดิม ได้เปลี่ยน
ระบบการไหลบ่าของน้าหน้าผิวดินเปลี่ยนแปลงทิศทาง ในขณะเดียวกันแหล่งตามธรรมชาติและคลองส่งน้า
ชลประทานยังกลายเป็นพื้นที่รับน้าเสียจากการอุปโภคบริโภคของครัวเรือน ทาให้แหล่งน้าเสื่อมคุณภาพ และทา
ให้พื้นที่สีเขียวของเมืองและชานเมืองลดลงอีกด้วย นอกจากนี้ พื้นที่เกษตรกรรมที่ยังเหลืออยู่ มีลักษณะกระจัด
กระจายไม่เป็นผืนเดียวกัน เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาแหล่งน้าเข้าสู่พื้นที่ และเป็นอุปสรรคต่อการรวมกลุ่มกัน
ของเกษตรกร สอดคล้องกับการศึกษาของ จิตคุปต์ ละอองปลิว (2559) ที่ศึกษาการปรับตัวของเกษตรกรผู้ใช้น้า
ในพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบทในอาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และได้ พบว่าภาคเมืองและภาคอุตสาหกรรม ทาให้
เกิดน้าเสียและเกิดการขาดแคลนน้าในภาคเกษตรกรรม
ในมุมสองทางเศรษฐกิจและสังคม การสูญเสียพื้นที่เกษตรกรรม ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดสินใจ
ของเกษตรกรรายบุคคล กล่าวคือ เมื่อเกษตรกรประสบกับปัญหา ทั้งด้านราคาผลผลิต ต้นทุนการผลิต ปัญหา
ด้ า นทรั พ ยากรดิน และน้ า ย่ อ มส่ งผลต่อ การตัด สิน ใจในการดารงอาชี พ เกษตรกรรม หากมี แ รงจู งจากทาง
เศรษฐกิจอื่น ๆ จะเกิดทางเลือกในการตัดสินใจของเกษตรกร เช่น การเลิกทาการเกษตรกรรม การขายที่ดิน เป็น
ต้น นอกจากนี้ ปัญหาทางด้านโครงสร้างประชากรจะเป็นอีกปัจจัยสาคัญของการคงอยู่ของพื้นที่เกษตรกรรม
โดยเกษตรกรในปัจจุบันเป็นกลุ่มเกษตรกรวัยทางานที่มีอายุมากหรือกลุ่มเกษตรกรผู้สูงอายุ บางรายไม่มีบุตร
หลานที่จะสืบสานต่อการทาเกษตรกรรม ทั้งนี้ ผลการศึกษาของ ปรัชมาศ ลัญชานนท์ (2557) ที่พบว่าเกษตรกร
ตัวอย่างในจังหวัดเชียงใหม่ส่วนใหญ่ต้องการให้บุตรหลานของตนดาเนินการเกษตรต่อจากพ่อแม่ ซึ่งอาจจะส่งผล
ดีต่อการดารงอยู่ของพื้นที่เกษตร อย่างไรก็ตามควรมี การศึกษาวิจัยด้านทัศนคติและการตัดสินใจของคนรุ่นใหม่
ต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพื่อประกอบการวางแผนด้านการส่งเสริมการเกษตรในอนาคต
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ในส่วนของบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถเป็นกลไกสาคัญในการลดการสูญเสีย
พื้นที่เกษตรกรรมได้ โดยการดาเนินโครงการทีส่ ่งเสริมศักยภาพของการทาการเกษตรกรรม ซึ่งในพื้นที่ศึกษาวิจัย
ครั้ งนี้ มี ตั ว อย่ า งของหน่ว ยงานท้อ งถิ่ นที่ มี โครงการพั ฒนาด้ านการเกษตรที่ ส่งผลต่อ การดารงอยู่ ของพื้นที่
เกษตรกรรม ดัง กรณีของ เทศบาลตาบลสันผีเสื้อ อาเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งมีการจัดโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
การเกษตร ได้แก่ งานวันเกษตรและส่งเสริมอาชีพตาบล โรงเรียนชาวนาน้อย โครงการพัฒนาแหล่งน้าเพื่อแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย เป็นต้น นอกจากนี้ นายกเทศมตรี ของเทศบาลตาบลสันผีเสื้อ คือ นายลักษ์ บุญชละ ยังเป็น
ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ในการส่งเสริมและปกป้องเพื่ออนุรักษ์พื้นที่เกษตรกรรม และเทศบาลแห่งนี้ยังได้มีการแบ่ง
ส่วนงานราชการที่ชัดเจนในงานด้านการเกษตร คือ กองส่งเสริมการเกษตร หน่วยจึงมีบุคลากรที่มีเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านการเกษตรมาปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากสภาพปัญหาและบริบทของการสูญเสียพื้นที่เกษตรกรรมที่เกิดขึ้น จะเห็นว่ามีเหตุปัจจัยควร
พิจาณา ทั้งปัจจัยทางด้านกายภาพ ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ปัจจัยด้าน
การบริ หารจัดการ และปั จ จัยทางเศรษฐกิ จและสังคม การรั ก ษาพื้น ที่ เกษตรกรรมในเขตเมือ ง จะประสบ
ผลสาเร็จได้เมื่อสมาชิกในชุมชนในสังคมและเกษตรกรได้เห็นคุณค่าของพื้นที่เกษตรกรรม โดยเฉพาะพื้นที่ที่มี
ความเหมาะสมตามศักยภาพ พื้นที่ที่มีสมรรถนะของดินสูง เป็นแหล่งปลูกพืชพันธุ์เฉพาะถิ่น รวมทั้งเป็นแหล่ง
รวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร เป็นต้น หน่วยงานท้องถิ่นควรในการส่งเสริมกิจกรรมการเกษตร ใน
ขณะเดียวกัน ควรมีการกาหนดพื้นที่รองรับการขยายตัวของเมือง และกาหนดพื้นที่อนุรักษ์พื้นที่สีเขียวพื้นที่
เกษตรกรรมในผั งเมื อ งที่ ชัด เจน ส่ ว นในระยะยาวควรให้ ก ารศึ ก ษา ฝึ ก อบรมให้ ค วามรู้ กั บ เกษตรกรและ
ยุวเกษตรกรรุ่นใหม่ ครอบคลุมทั้งกลุ่มที่ทาเกษตรกรรมเป็นหลักและกลุ่มที่ทาเป็นอาชีพเสริม เพื่อให้เกิด การใช้
ทรัพยากรที่ดินอย่างคุ้มค่า มีการทาการเกษตรกรรมที่ยั่งยืน หรือทาการเกษตรที่ทั นสมัย เช่น เกษตรอัจฉริยะ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้ตามความเหมาะสม มีการเพิ่มมูลค่าผลผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความ
ต้องการของตลาด สร้างความหลายหลายของรายได้ด้วยเกษตรแบบผสมผสาน บางพื้นที่อาจจะพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ทั้งนีร้ ูปแบบการดาเนินการที่กล่าวควรมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุนชน
ข้อเสนอแนะ
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีแผนงานที่ชัดเจนในการอนุรักษ์พื้นที่เกษตรกรรมในเขตชานเมื อง
โดยเฉพาะพื้ น ที่ ที่ มี ศั ก ยภาพเหมาะสมต่ อ การผลิ ต พื้ น ที่ ใ นเขตชลประทาน และพื้ น ที่ มี ก ารผลิ ต ทางด้ าน
เกษตรกรรมที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ มีภูมิปัญญาด้านการเกษตรมีควรค่าแก่การอนุรักษ์
2. การจัดกิจกรรมหรือโครงการสนับสนุนและส่งเสริมการการเกษตรในพื้นที่ เสี่ยงต่อการสูญเสีย
พื้นที่เกษตรกรรม เช่น โครงการพัฒนาแหล่งน้าหรือจัดสรรน้า กิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกษตรกร การสร้าง
เครือข่ายเกษตรกร การจัดงานแสดงสินค้าหรือแหล่งจัดจาหน่ายสินค้า การจัดกิจกรรมวันเกษตรของท้องถิ่น
การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักและความรู้ด้านการทาการเกษตรแก่เด็กและเยาวชน เป็นต้น
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. การศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่เกษตรกรรม ควรมีการศึกษาในลักษณะของการ
ติดตาม (Motoring) เนื่องจากบริบทของการเกษตรกรรมมีความผันผวนและเกี่ยวข้องกับปัจจัยภายนอกหลาย
ด้าน ยกตัวอย่างเช่น การลดลงของพื้นที่เกษตรกรรมในบางปีอาจจะเกิดมาจากการประสบปัญหาภัยแล้งหรือ
ปัญหาอุทกภัย ในขณะที่บางปีอาจจะมีปัจจัยหลักจากราคาผลผลิตการเกษตร เป็นต้น
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2. ควรมีการศึกษาวิจัยในเชิงลึกถึงผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบจากเกษตรกรที่เลิกทากิจกรรม
ทางการเกษตร โดยเฉพาะผลกระทบทางเศรษฐกิจ วิถีชีวิต ความมั่นคงทางด้านอาหาร เป็นต้น
3. การศึกษาวิจัยด้านโครงสร้างทางประชากรของเกษตรกร เพื่อให้สภาพปัญหาหรือแนวโน้ม
สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร เช่น การสูงวัยของเกษตรกร การมีบุตรของ
เกษตรกร สุขภาวะของเกษตรกร เป็นต้น
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