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การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์  1) เพื่อศึกษาวิถีชีวิตดา้นเศรษฐกิจ สงัคมและส่ิงแวดลอ้มของ

ครัวเรือนท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณถนนนครอินทร์ส่วนต่อจากสะพานพระราม 5 บรรจบถนนกาญจนาภิเษก 

ในช่วงปี 2538-2544 และ 2) เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงสภาพทางเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้มของ

ครัวเรือนอนัเน่ืองมาจากการตดัถนนนครอินทร์ บริเวณส่วนต่อจากสะพานพระราม 5 บรรจบถนนนคร

อินทร์ ในช่วงปี 2545 – 2553 กลุ่มตวัอยา่งมี 2 กลุ่ม คือกลุ่มครัวเรือนท่ีหวัหนา้ครัวเรือนมีอายมุากกวา่ 

30 ปี จาํนวน 305 ตวัอยา่ง จาก 16 หมู่บา้น ท่ีตั้งบา้นเรือนอยูบ่ริเวณ 2 ขา้งถนนนครอินทร์ เลือกแบบ

เจาะจงและกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั จาํนวน  34 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคือแบบสอบถามและแบบ

สมัภาษณ์ วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ผลการวิจยั ดงัน้ี 

1. วิถีชีวิตของครัวเรือน ก่อนการตดัถนนนครอินทร์  ในช่วงปี พ.ศ. 2538-2544 ดา้นเศรษฐกิจ 

ครัวเรือนมีอาชีพหลกัทาํการเกษตรกรรม มีรายไดจ้ากการทาํสวนผลไม ้รายจ่ายมีนอ้ย ตน้ทุนการผลิต

ไม่สูง การผลิตแบบดั้งเดิมโดยภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ หน้ีสินมีนอ้ย กูย้มืจากญาติพี่นอ้ง ดา้นสงัคม มี

การศึกษาระดบัประถมศึกษา ดา้นสุขภาพ ครัวเรือนมีสุขภาพแขง็แรง การเจบ็ป่วยมีบา้งแต่ไม่ใช่โรค

ระบาดร้ายแรง ดา้นแบบแผนการบริโภค ครัวเรือนชาวสวนมีวิถีชีวิตการกินอยูอ่ยา่งเรียบง่าย โดยแหล่ง

อาหารมีอยูใ่นสวน ครัวเรือนจะปรุงอาหารเอง ดา้นการคมนาคมใชเ้สน้ทางนํ้าเป็นหลกั ใชเ้รือเป็น

ยานพาหนะ ดา้นการเมืองการปกครอง มีผูใ้หญ่บา้นและกาํนนัคอยดูแลทุกขสุ์ขของครัวเรือน 

ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการเมืองการปกครอง ดา้นวฒันธรรมและประเพณี ครัวเรือนมีความ

เคร่งครัดในวฒันธรรมประเพณี เขา้ร่วมในกิจกรรมวนัสาํคญัทางศาสนาและประเพณีท่ีสาํคญั  ดา้น

ความขดัแยง้ของคนในหมู่บา้นมีนอ้ยและไดรั้บการไกล่เกล่ียจากผูน้าํตามธรรมชาติ ดา้นการช่วยเหลือ

กนัและกนัของคนในหมู่บา้น ครัวเรือนมีความสามคัคีกนัมาก เป็นสงัคมเครือญาติ ไม่มีระบบการจา้ง



แรงงาน ดา้นส่ิงแวดลอ้ม หมู่บา้นไม่มีปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม นํ้าในคลอง ในทอ้งร่องใสสะอาด

สามารถด่ืมกินได ้

2. การเปล่ียนแปลงจากการตดัถนนนครอินทร์ ในช่วงปี พ.ศ. 2545-2553 การเปล่ียนแปลงดา้น

เศรษฐกิจ การประกอบอาชีพเกษตรกรรมลดลง อาชีพรับจา้ง คา้ขาย เพิ่มข้ึน รายไดเ้พิ่มข้ึน มีเงินออม 

การถือครองท่ีดินของครัวเรือนลดลงและยงัไม่ตดัสินใจขายท่ีดิน อาศยัอยูใ่นยา่นชุมชน ใกลว้ดัและติด

ถนน มีหน้ีสินเพิ่มข้ึน โดยกูย้มืจากธนาคาร เพื่อนบา้นและเงินกูน้อกระบบ ความคิดเห็นการตดัถนนต่อ

การเปล่ียนแปลงดา้นเศรษฐกิจ อนัดบัหน่ึงราคาท่ีดินสูงข้ึน อนัดบัสองการเดินทางสะดวกและรวดเร็ว

ข้ึน อนัดบัสามมีอาคารพาณิชย ์สถานท่ีราชการและสวนอาหารมากข้ึน การเปล่ียนแปลงดา้นสงัคม 

พบวา่ บุตรหลานศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน คนในหมู่บา้นมีส่วนร่วมในวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม

ประเพณีมากข้ึนแต่ความสนิทสนมคุน้เคย การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัจาํกดัอยูใ่นวงแคบ ดา้นการรับรู้

ขอ้มูลข่าวสารของคนในหมู่บา้น ส่วนใหญ่ทราบข่าวสารจากกาํนนั ผูใ้หญ่บา้น เพื่อนบา้นและแหล่งอ่ืน 

ๆ ยานพาหนะ เปล่ียนจากการใชเ้รือมาเป็นการโดยสารดว้ยรถประจาํทาง ดา้นความคิดเห็นการตดัถนน

ต่อการเปล่ียนแปลงดา้นสงัคม อนัดบัหน่ึงความสามารถในการติดต่อระหวา่งกนัสะดวกสบายยิง่ข้ึน 

อนัดบัสองประชาชนยา้ยเขา้มาอยูใ่นหมู่บา้นมากข้ึน อนัดบัสามความเป็นชุมชนชนบทลดลง การ

เจบ็ป่วยของคนในหมู่บา้นดว้ยโรคท่ีเก่ียวกบัระบบทางเดินหายใจมีจาํนวนเพิ่มข้ึนและมีความรุนแรง

มากข้ึน การเปล่ียนแปลงดา้นส่ิงแวดลอ้ม การตดัถนนไม่ไดส่้งผลต่อปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มในหมู่บา้น

แต่ไดก่้อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงดา้นส่ิงแวดลอ้ม  เสียงดงั คุณภาพนํ้าต ํ่า ปัญหาดา้นฝุ่ นละอองและ

ควนัพิษ ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลูเพิ่มข้ึน กล่ินเหมน็จากขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู  

ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาดา้นเศรษฐกิจ สงัคมและส่ิงแวดลอ้มในหมู่บา้น ท่ีเกิดจากการตดั

ถนน พบวา่ อนัดบัหน่ึงมีสาเหตุมาจากการเพิ่มข้ึนของหมู่บา้นจดัสรร อนัดบัสองการเพิ่มข้ึนของ

จาํนวนประชากร อนัดบัสามรัฐขาดการวางแผนการใชป้ระโยชน์ในท่ีดินอยา่งมีประสิทธิภาพ อนัดบัส่ี

การอพยพของแรงงานจากต่างจงัหวดั และอนัดบัหา้การคมนาคมท่ีสะดวกสบาย  

โดยภาพรวมครัวเรือนมีความพึงพอใจต่อการตดัถนนนครอินทร์ ร้อยละ 53 
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Abstract 

The objectives of this research were to study 1) the way of life of households living in 

Nakhon-In Road next to Rama V Bridge-Kanchanapisek Road Intersection during 1995 to 2001 and 

2) the economical, social and environmental changes due to the construction of Nakhon-In Road, in 

Rama V Bridge-Nakhon-In Road intersection, during 2002-2010. There were two groups of the 

sample sizes. The first group consisted of 305 samples, who were  the heads of the family aged more 

than 30 years old living in 16 villages situated near Nakhon-In Road, and the second group consisted 

of 34 people, who were significant information providers. The tool used for this research was 

questionnaire. The statistics used for data analysis were percentage, means, and standard deviation. 

 The research results were as follows; 

1. The way of life of the households in the economical aspect during 1995 to 2001, before the 

construction of Nakhon-In road, was simple. They earned a living by farming and selling their 

agricultural products. Even they earned a little, but the cost of traditional way of production was also 

low. So they had very less debt. For social aspect, the members of the households graduated at grade 

4 which was a compulsory educational level. Most of them had good health. They got sick sometimes 

but not from dangerous decease. For consumption aspect, the main source of food was from their 

farms. For communication aspect, the river was the main route of transportation. The boat was the 

main vehicle. For governing aspect, there were village head man and sub district headman to take 

care of the households. The villagers didn’t have the right to participate in the administration. For 



traditional aspect, the members of households were rigorous to culture and tradition. They 

participated in religious activities. For contradiction aspect, since there were not many people in the 

communities, so the contradiction could be solved by the village headman using natural way. For 

assistance aspect, the villagers helped each others as relatives and had social harmony.  There was no 

employment system. For environmental aspect, there was no environmental problem.  

2. After the construction of Nakhon-In road during 2002-2010, the economical change could 

be clearly seen. The traditional profession, agriculture, decreased sharply but the new professions like 

company’s employments and vending increased. Most villagers had an increasing income. Many of 

them decided not to sell their plots of land. Their houses were situated near the temple and the new 

road. However, some of the villagers had more debt that they borrowed from the banks for 

investment. The opinions of the people living in the construction area towards the construction of 

Nakhon-In road in the economical aspect were, ranging from more to less, as follows; 1) the price of  

land was higher, 2) the transportation is more comfortable, 3) there were more business buildings, 

official buildings and restaurants in the area. For social change aspect, it was found that 1) 

descendants had higher education, 2) villagers increasingly participated in village activities but on the 

contrary the intimation and helping each other were less. For information acknowledgement aspect, 

most villagers got information from sub-district headman, village headman, neighbors and other 

sources. For transportation aspect, the transportation was changed from boat to bus. The opinions of 

the people towards the social change caused by the construction of Nakhon-In road could be ranked 

from more to less as follows; 1) the communication among people was much convenient, 2) more 

people migrated to settle in the area, 3) the form of rural community was decreased, 4) the number of 

patients concerning to breathing system increased and moreover 5) there were more violence in the 

area. For the environmental change aspect, the construction of the new road didn’t have any impact 

on the environmental problems around the villages but it caused the environmental change such as 



loud sound, low quality of water, dust problem and pollution, increasing of garbage, pollution from 

garbage and excretion.  

The opinions of people towards the causes of economic, social and environmental problems 

in the villages were, ranging from more to less, as follows; 1) the increasing of housing development 

2) the increasing of the population,  3) state lacks of the proper plan to utilize the land effectively, 4) 

migration of labor from provinces and 5) convenient transportation.  

In the overall image, 53% of the households living in the construction area satisfied with the 

construction of Nakhon-In road.  

Key words : Changing, Economical, Social, Environmental, Nakhon-In Road 
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บทที ่1 
 

บทนํา 
 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 

ตลอดเวลาของการพฒันาประเทศ นบัตั้งแต่แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 

1 (พ.ศ. 2504 – 2509) ท่ีมุ่งเนน้การพฒันาดา้นเศรษฐกิจเป็นหลกั ไดส่้งผลใหป้ระเทศมีการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นไปอยา่งรวดเร็วและทาํใหก้รุงเทพมหานคร เมืองเอกนครเพียงเมือง

เดียวของประเทศกลายเป็นเมืองศูนยก์ลางของความเจริญในทุก ๆ ดา้น และดว้ยเหตุน้ีจึงดึงดูดให้

ผูค้นจากภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศอพยพเขา้มาอาศยั ศึกษาหาความรู้ ตลอดจนประกอบอาชีพท่ี

กรุงเทพมหานครกนัเป็นจาํนวนมาก ทาํใหก้รุงเทพมหานครตอ้งเผชิญกบัปัญหาต่าง ๆ อาทิ ปัญหา

การจราจรท่ีติดขดั ปัญหานํ้าเสีย ปัญหาขยะ ปัญหาฝุ่ นละออง ปัญหาควนัพิษ  และปัญหาการขาด

แคลนท่ีอยูอ่าศยั เกิดเป็นแหล่งชุมชนแออดัและความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง (สาํนกั

นโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร, 25 45) จากปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ กรุงเทพมหานคร จึงมีความ

จาํเป็นตอ้งขยายเมืองทั้งในดา้นสถานท่ีราชการ ตลอดจนท่ีอยูอ่าศยัของประชากร สู่เมืองรอบ ๆ 

และเม่ือพิจารณาถึงสภาพแวดลอ้มทางดา้นทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจและสงัคมของพื้นท่ีโดย 

รอบเขตติดต่อกบักรุงเทพมหานครแลว้ พบวา่พื้นท่ีท่ีเหมาะสม ไดแ้ก่ จงัหวดันนทบุรี ปทุมธานี 

นครปฐม สมุทรปราการ และสมุทรสาคร ดงันั้นในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  ฉบบัท่ี 

5 (พ.ศ. 2525-2529) จึงไดก้าํหนดใหพ้ื้นท่ีดงักล่าวเป็นเมืองบริวารรอบนอกเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยการนาํมาผนวกกนัแลว้เรียกวา่ “กรุงเทพหานครและปริมณฑล ” และไดก้าํหนดบทบาทหนา้ท่ี

ของแต่ละพื้นท่ีไวอ้ยา่งชดัเจน และในหา้จงัหวดัเมืองบริวารกรุงเทพมหานคร พบวา่จงัหวดันนทบุรี

เป็นจงัหวดัท่ีมีพื้นท่ีติดต่อกบักรุงเทพมหานครมากท่ีสุด มีสภาพทางภูมิศาสตร์ท่ีคลา้ยคลึงกนั 

ประกอบกบัการคมนาคมขนส่งท่ีสะดวกทั้งทางนํ้าและทางบก จงัหวดันนทบุรีจึงไดถู้กกาํหนดให้

เป็นพื้นท่ีรองรับการขยายตวัของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะในดา้นท่ีอยูอ่าศยัของประชาชน 

(ปราณี อุทานวรพจน์, 2545:2) 
 

จงัหวดันนทบุรี ตั้งอยูห่่างจากกรุงเทพมหานคร 20 กิโลเมตร เป็นจงัหวดัท่ีตั้งอยูบ่นฝ่ัง

แม่นํ้าพระยา พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่ม มีคูคลองจาํนวนมากทั้งท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและถูก

ขดุข้ึนมาในยคุสมยัต่าง ๆ คลองแต่ละสายเช่ือมต่อกนัและใชเ้ป็นเสน้ทางในการสญัจรไปมา

ระหวา่งหมู่บา้น ตาํบลและจงัหวดั เกิดเป็นชุมชนท่ีหนาแน่นตามริมฝ่ังแม่นํ้าเจา้พระยาและจาก



 

 

สภาพภูมิประเทศของจงัหวดัท่ีตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่นํ้าเจา้พระยา จึงทาํใหส้ภาพพื้นท่ีมีแหล่งนํ้าอุดม

สมบูรณ์เหมาะสาํหรับทาํการเกษตร ดงันั้นอาชีพส่วนใหญ่ของประชากรจงัหวดันนทบุรี คือ การทาํ

เกษตรกรรม อาทิ การทาํนาขา้ว ทั้งขา้วนาปีและนาปรัง การทาํสวนผลไม ้มะพร้าว มะม่วง มงัคุด 

กลว้ยนํ้าวา้ และการเพาะปลูกผกั เช่น ผกัคะนา้ ผกับุง้จีน ผกักาดหอม เป็นตน้ ผลไมท่ี้สร้างช่ือเสียง

ใหก้บัจงัหวดันนทบุรีมากท่ีสุดคือทุเรียนและคนทัว่ไปมกัเรียกวา่  “ทุเรียนเมืองนนท์ ” จงัหวดั

นนทบุรีเป็นจงัหวดัท่ีมีแม่นํ้าเจา้พระยาไหลผา่นไดแ้บ่งพื้นท่ีของจงัหวดัออกเป็น 2 ฝ่ัง คือพื้นท่ีดา้น

ฝ่ังตะวนัตกของแม่นํ้าเจา้พระยา  มีพื้นท่ี 3 ใน 4 ของจงัหวดั พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่มมีนํ้าท่วม

ถึง มีคูคลองขนาดต่าง ๆ  เช่ือมโยงกนัหลายสายเหมือนใยแมงมุม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบชีพ

เกษตรกรรม ทาํสวน ทาํไร่ ทาํนา พื้นท่ีบริเวณน้ีมีลกัษณะเป็นชุมชนชนบท ประกอบดว้ยอาํเภอบาง

ใหญ่ บางบวัทอง ไทรนอ้ย และบางกรวย อีกดา้นหน่ึงของแม่นํ้าเจา้พระยาคือนนทบุรี ฝ่ังตะวนัออก 

มีพื้นท่ี 1 ใน 3 ของจงัหวดั ไดแ้ก่ เขตเทศบาลนครนนทบุรีและเทศบาลนครปากเกร็ด มีลกัษณะเป็น

ชุมชนเมือง ประชากรอาศยัอยู่กนัอยา่งหนาแน่น กล่าวไดว้า่พื้นท่ีบริเวณ น้ีเป็นส่วนหน่ึงของเมือง

หลวง เพราะเขตแดนระหวา่ง จงัหวดั นนทบุรีกบักรุงเทพมหานคร นั้นไม่ปรากฏใหเ้ห็นไดอ้ยา่ง

ชดัเจน  
 

พื้นท่ีฝ่ังตะวนัออกและตะวนัตกถูกเช่ือมต่อกนัดว้ยสะพาน ไดแ้ก่  สะพานพระราม 4 เป็น

สะพานท่ี ขา้มแม่นํ้าเจา้พระยาจากหา้แยกปากเกร็ดไปยงัฝ่ังบางบวัทอง  สะพานพระนัง่เกลา้  เป็น

สะพานขา้มแม่นํ้าเจา้พระยาเช่ือมการเดินทางระหวา่งพื้นท่ีตาํบลไทรมา้กบัตาํบลบางกระสอตาม

แนวของถนนรัตนาธิเบศร์ และสะพานพระราม 5 เป็นสะพานขา้มแม่นํ้าเจา้พระยาท่ีเช่ือมระหวา่ง

ตาํบลสวนใหญ่กบัตาํบลบางไผแ่ละ ถือเป็นส่วนหน่ึงของถนนนครอินทร์ การเช่ือมพื้นท่ีทั้งสองฝ่ัง

เขา้ดว้ยกนัทาํใหก้ารเดินทางติดต่อมีความสะดวกรวดเร็วยิง่ข้ึนและจากการเป็นเมืองบริวารของ

กรุงเทพมหานคร จงัหวดันนทบุรีไดถู้กกาํหนดใหเ้ป็นพื้นท่ีสาํหรับรองรับการขยายตวัในดา้นท่ีอยู่

อาศยั จึงพบวา่มีการลงทุนดา้นอสงัหาริมทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากความตอ้งการดา้นท่ีอยูอ่าศยัของ

ประชากรในพื้นท่ี รวมทั้งผูท่ี้เขา้มาทาํงานในพื้นท่ีและผูท่ี้ตอ้งการบา้นพกัอาศยัในราคาท่ีไม่แพง 

ไดท้าํใหค้วามเจริญในทุก ๆ ดา้นไดข้ยายเขา้สู่จงัหวดันนทบุรีอยา่งรวดเร็ว มีการสร้างอาคาร ท่ีอยู่

อาศยั โรงงานอุตสาหกรรม และอาคารพาณิชยจ์าํนวนมาก ส่งผลใหมี้ความตอ้งการท่ีดินเพื่อเป็นท่ี

อยูอ่าศยัและประกอบกิจการต่าง ๆ เช่น การพาณิชย ์การอุตสาหกรรม เพิ่มมากข้ึนเร่ือย ๆ ความ

ตอ้งการท่ีดินท่ีเพิ่มข้ึนน้ี ไดส่้งผลกระทบไปยงัพื้นท่ีฝ่ังตะวนัตกของจงัหวดัซ่ึงเป็นพื้นท่ีปิดยงัไม่ได้

รับการพฒันา กล่าวคือพื้นท่ีส่วนน้ียงัมีความเป็นชนบท อนัไดแ้ก่ท่ีนาและสวน และเป็นแหล่งผลิต

พืชผลทางการเกษตร (จิตชยั เผา่อินจนัทร์, 2531 : 5) จะเห็นวา่พื้นท่ีในบางอาํเภอซ่ึงเคยเป็นสวน

ผลไมแ้ละมีอาณาเขตติดกบักรุงเทพมหานครจะค่อย ๆ เปล่ียนแปลงไปเป็นท่ีอยูอ่าศยัของ

ประชาชนท่ียา้ยถ่ินมาจากทุกภูมิภาคของประเทศ นอกจากน้ียงัเป็นท่ีรองรับการขยายตวัในดา้น

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B9%8C


 

 

อุตสาหกรรมและธุรกิจจากกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะพื้นท่ีบางส่วนของอาํเภอเมือง ปากเกร็ด 

บางกรวย บางใหญ่และบางบวัทอง ไดมี้การจดัสรรพื้นท่ีเพื่อก่อสร้างเป็นท่ีอยูอ่าศยัและโรงงาน

อุตสาหกรรมเพิ่มมากข้ึน การขยายตวัดงักล่าวทาํใหพ้ื้นท่ีเพื่อการเกษตรของจงัหวดันนทบุรีลด

นอ้ยลง ปัจจุบนัจงัหวดันนทบุรี มีพื้นท่ีทางการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 39 ของพื้นท่ีจงัหวดั (สาํนกั 

งานเกษตรจงัหวดันนทบุรี, [ออนไลน์]. 23 มีนาคม 2554) สภาพการใชท่ี้ดินของจงัหวดันนทบุรีได้

มีการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ไปเป็นท่ีอยูอ่าศยั ยา่นการคา้ และโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มมาก

ข้ึน และเม่ือพิจารณาถึงความเหมาะสมของดินในดา้นคุณสมบติัและสภาพพื้นท่ีของจงัหวดันนทบุรี

ท่ีมีนํ้ าลอ้มรอบแลว้ กล่าวไดว้า่เป็นการใชป้ระโยชน์จากดินผดิประเภท เพราะเม่ือพิจารณาถึง

คุณสมบติัของดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์สูงควรจะใชป้ระโยชน์ดา้นการเกษตร ดินเป็นทรัพยากรท่ีมี

ความสาํคญัต่อการดาํรงชีวิตของมนุษย ์โดยเฉพาะการใชดิ้นเพื่อการเกษตรผลิตอาหาร เคร่ือง

อุปโภคบริโภค ท่ีจาํเป็นต่อการดาํรงชีพ นอกจากน้ี การเกษตรกรรมนั้นยงัมีความสาํคญัต่อ

ประเทศชาติในดา้นการเมืองเป็นอยา่งมาก เพราะทุกประเทศจะตอ้งมีการเกษตรกรรมเป็นพื้นฐาน 

อยา่งนอ้ยท่ีสุดกต็อ้งมีการผลิตอาหารใหเ้พียงพอแก่การบริโภคภายในประเทศ ประเทศท่ีมี

ประสิทธิภาพการผลิตสูงยอ่มหมายถึงความมัน่คงทางเศรษฐกิจและความเป็นอยูท่ี่ดีของประชาชน 

(ฤดีกร ทบัทิมทอง, 2536:13) ดงันั้นการลดลงของพื้นท่ีทางการเกษตรจึงส่งผลถึงความมัน่คงของ

ประเทศดว้ยเช่นกนั  
 

สะพานพระรามหา้ซ่ึงเป็น หน่ึงในจาํนวนสามสะพานท่ีเช่ือมนนทบุรีฝ่ังตะวนัออกกบัฝ่ัง

ตะวนัตกเขา้ดว้ยกนัและเป็นส่วนหน่ึงของทางหลวงชนบท (นบ.1020) หรือถนนนครอินทร์ ซ่ึงเป็น

ถนนท่ีใชส้ญัจร เพื่อสร้างความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางติดต่อกนั การตดัถนนเช่ือม

พื้นท่ีฝ่ังตะวนัออกกบัพื้นท่ีฝ่ังตะวนัตก ไดส่้งผลต่อการเปล่ียนแปลงสภาพสงัคมจากสงัคมชนบท

ใหก้ลายเป็นสงัคมเมืองเร็วยิง่ข้ึน จากผล การวิจยัการพฒันาชุมชนชนบทท่ีผา่นมา พบวา่การพฒันา

ชุมชนชนบทใหเ้ป็นชุมชนเมืองยอ่มก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง ของสภาพชุมชนเดิมทั้งในดา้น

เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากมีปัจจยัภายนอกเป็นแรงผลกัดนัใหเ้กิดการ

เปล่ียนแปลง เช่น การมีสาธารณูปโภคต่าง ๆ เขา้ไปในชุมชนชนบท ไดแ้ก่ การสร้างถนน ทางเดิน

เทา้ ไฟฟ้า โรงเรียน เป็นตน้ ทาํใหป้ระชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีชนบทไดรั้บความสะดวกสบายใน

การคมนาคมขนส่ง เป็นเหตุใหโ้ครงสร้างอาชีพเปล่ียนแปลงตามไปดว้ย คือ การประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมจะลดลงและเปล่ียนแปลงไปประกอบอาชีพอ่ืนมากข้ึน เช่น รับจา้ง ประกอบธุรกิจ

การคา้ เป็นตน้ เน่ืองจากใหผ้ลตอบแทนท่ีดีกวา่อาชีพเกษตรกรรม นอกจากโครงสร้างอาชีพ

เปล่ียนแปลงแลว้ โครงสร้างทางสงัคมและวฒันธรรมไดเ้ปล่ียนแปลงตามไปดว้ย กล่าวคือ ความ

ทนัสมยัของสงัคมเมืองจะปรับเปล่ียนทศันคติและพฤติกรรมของประชาชนใหก้ลมกลืนกบัสภาพ

การดาํรงชีวิตในสงัคม คือ ประชาชนมีรายไดร้ายจ่ายเพิ่มข้ึน ความสมัพนัธ์ระหวา่งเพื่อนบา้นจะ

เปล่ียนไปจากเดิม กลายเป็นการแข่งขนัเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองมากข้ึน เน่ืองจากการ



 

 

ไดรั้บวฒันธรรมใหม่จากสงัคมเมือง(ปราณี อุทานวรพจน์, 2545:4) การใชป้ระโยชน์จากทรัพยากร

ดินท่ีเปล่ียนแปลงไปอาจไปมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มกก็ลบัมา

ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงการใชท้รัพยากรดินอีก โดยทัว่ไป มกัเป็นผลทางดา้นลบคือเม่ือมีการ

เปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดินไปจะก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อการคงอยูข่องท่ีดินเพื่อการเกษตร โดยเฉพาะ

การใชท่ี้ดินเพื่อการเกษตรเปล่ียนแปลงไปเป็นหมู่บา้นจดัสรรและโรงงานอุตสาหกรรม  ปัญหาดา้น

ส่ิงแวดลอ้มท่ีชดัเจนท่ีสุดคือปัญหานํ้าเสีย ซ่ึงมีผลต่อการผลิตเป็นอยา่งมากเพราะนํ้าเป็นทรัพยากร

ท่ีสาํคญัในการทาํการเกษตร แต่ในสภาพปัจจุบนัคุณภาพนํ้าท่ีใชใ้นการเกษตรในพื้นท่ียงัมีคุณภาพ

ท่ีสามารถใชใ้นทางการเกษตรกรรมไดอ้ยูถึ่งแมคุ้ณภาพนํ้าต ํ่าลงกวา่เดิมกต็าม แต่จากท่ีหมู่บา้น

จดัสรรและโรงงานเร่ิมเขา้มาตั้งในเขตพื้นท่ีใกลเ้คียงจาํนวนมากข้ึน ปัญหานํ้าเสียกมี็แนวโนม้

เกิดข้ึนไดอ้ยา่งมากในอนาคต (พรวิทย ์ ผาตินุวติั, 2541:9)  
 

 จากแนวคิดและประเดน็ปัญหาเก่ียวกบัการสร้างสะพานพระรามหา้ เพื่อเช่ือมพื้นท่ีทั้งสอง

ฝ่ังเขา้ดว้ยกนัดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะทาํการศึกษาการเปล่ียนแปลงสภาพทางเศรษฐกิจ สงัคม 

และส่ิงแวดลอ้มของครัวเรือน อนัเน่ืองมาจากการตดัถนนนครอินทร์จากสะพานพระราม 5 บรรจบ

กบัถนนกาญจนาภิเษก ซ่ึงผลของการศึกษาจะเป็นแนวทางในการกาํหนดการวางแผนพฒันาชุมชน

ชนบทก่ึงเมืองของจงัหวดันนทบุรีและอ่ืน ๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของครัวเรือนในทอ้งถ่ิน 
 

1.2 วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 

1. เพื่อศึกษาวิถีชีวิตดา้นเศรษฐกิจ สงัคมและส่ิงแวดลอ้มของครัวเรือนท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณ

ถนนนครอินทร์บริเวณส่วนต่อจากสะพานพระราม 5 บรรจบถนนกาญจนาภิเษก ในช่วงปี พ.ศ. 

2538-2544 
 

2. เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้มของครัวเรือนอนั

เน่ืองมาจากการตดัถนนนครอินทร์ บริเวณส่วนต่อจากสะพานพระราม 5 บรรจบถนนกาญจนา

ภิเษกในช่วงปี พ.ศ. 2545 – พ. ศ. 2553 
 

1.3 ขอบเขตของการวจัิย 
 

1. ขอบเขตดา้นประชากรและตวัอยา่ง 
 

 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีทาํการศึกษาคร้ังน้ีไดก้าํหนดเป็น 2 กลุ่ม คือ 
 

กลุ่มท่ี 1 คือกลุ่มครัวเรือน ท่ีตั้งบา้นเรือน อาศยัอยู่บริเวณ 2 ขา้งถนนนครอินทร์ตั้งแต่

สะพานพระราม 5 บรรจบกบัถนนกาญจนาภิเษก โดยตั้งบา้นเรือนอยูใ่นพื้นท่ีท่ีศึกษาก่อนปี พ.ศ. 

2538 ไดแ้ก่พื้นท่ี ไดแ้ก่ ตาํบลบางไผ ่(หมู่ 1, 2, 3) ตาํบลบางศรีเมือง (หมู่ 5) ตาํบลบางสีทอง (หมู่ 4) 

ตาํบลบางขนุน (หมู่ท่ี 1, 2) ตาํบลบางขนุกอง (หมู่ท่ี 1, 2, 3, 4, 5 และ 6) และตาํบลบางคูเวียง (หมู่ 5, 



 

 

6, 7) รวม 16 หมู่บา้น จาํนวน 305 ตวัอยา่งสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจงครัวเรือนท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีก่อน

ปี 2538 
 

กลุ่มท่ี 2 กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั จาํนวน  34 คน แยกเป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มผูน้าํชุมชนและผูน้าํ

ทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ ผูใ้หญ่บา้น กาํนนั นายกองคก์ารบริหารตาํบล ผูน้าํกลุ่มอาชีพ จาํนวน 10 คน และ

กลุ่มครัวเรือนท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีเป็นเวลามากกวา่ 15 ปี จาํนวน 24 คน  
 

2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา การศึกษาคร้ังน้ีกาํหนดขอบเขตเน้ือหาเป็น 3 ดา้น 
 

     1.1 วิถีชีวิตของครัวเรือนในหมู่บา้นในช่วงปี พ.ศ.  2538-2544 ดา้นเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ การ

ประกอบอาชีพ รายได ้หน้ีสิน เงินออม การถือทรัพยสิ์น ดา้นสงัคม ไดแ้ก่ การศึกษา แบบแผนการ

บริโภค การคมนาคม วฒันธรรมประเพณี ความมีส่วนร่วม ความขดัแยง้ การเมืองการปกครองและ

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ นํ้ า ดิน เสียง อากาศ ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู 
 

    1.2 การเปล่ียนแปลงดา้นเศรษฐกิจ สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ของครัวเรือนอนัเน่ืองมาจาก

การตดัถนนนครอินทร์จากสะพานพระราม 5 บรรจบถนนกาญจนาภิเษก ในช่วงปี พ.ศ. 2545 – 

2553 ดา้นเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ การประกอบอาชีพ รายได ้หน้ีสิน เงินออม การถือทรัพยสิ์น ดา้นสงัคม 

ไดแ้ก่ การศึกษา แบบแผนการบริโภค การคมนาคม วฒันธรรมประเพณี ความมีส่วนร่วม ความ

ขดัแยง้ การเมืองการปกครองและดา้นส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ นํ้ า ดิน เสียง อากาศ ขยะมูลฝอยและส่ิง

ปฏิกลู 
 

3. ขอบเขตดา้นเวลาท่ีใชใ้นการวิจยั 
 

  การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการเปล่ียนแปลงดา้นเศรษฐกิจ สงัคมและส่ิงแวดลอ้มอนั

เน่ืองมาจากการตดัถนนนครอินทร์จากสะพานพระราม 5 ถึงถนนกาญจนาภิเษก ในช่วงปี พ.ศ. 

2538 – พ. ศ. 2553 
 

1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

1. ทราบถึงสภาพวิถีชีวิตดา้นเศรษฐกิจ สงัคมและส่ิงแวดลอ้มของครัวเรือนท่ีอาศยัอยู่

บริเวณถนนนครอินทร์บริเวณส่วนต่อจากสะพานพระราม 5 บรรจบถนนกาญจนาภิเษก ในช่วงปี

พ.ศ. 2538-2544 
 

2. ทราบถึงการเปล่ียนแปลงดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้มของครัวเรือนอนั

เน่ืองมาจากการตดัถนนนครอินทร์ บริเวณส่วนต่อจากสะพานพระราม 5 บรรจบถนนนครอินทร์ 

ในช่วงปี พ.ศ. 2545 – พ. ศ. 2553 
 

3. ผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ทางวิชาการและอาจใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาทางดา้น

เศรษฐกิจ สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม แก่ครัวเรือนในทอ้งถ่ินของจงัหวดันนทบุรี 



 

 

4. กระบวนการวิจยัคร้ังน้ี ทาํใหอ้าจารยแ์ละนกัศึกษาไดเ้รียนรู้ชุมชน และนาํองคค์วามรู้ไป

ใชใ้นการเรียนการสอน อนัสอดคลอ้งกบัภารกิจของสถาบนัระดบัอุดมศึกษาเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน 
 

1.5 นิยามศัพท์ 
 

ครัวเรือน หมายถึง ประชาชนท่ีตั้งบา้นเรือนอยูบ่ริเวณสองขา้งถนนนครอินทร์ตั้งแต่ส่วน

ต่อสะพานพระราม 5 บรรจบกบัถนนกาญจนาภิเษก 
 

การเปล่ียนแปลง หมายถึง ส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัครัวเรือนอนัเน่ืองมาจากการตดัถนนนครอินทร์

จากสะพานพระราม 5 บรรจบถนนกาญจนาภิเษก ในช่วงปี 2545 – 2553 ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลง

ทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
 

การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ หมายถึง การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจของครัวเรือน ไดแ้ก่ 

การผลิต แรงงาน รายได ้รายจ่าย ทรัพยสิ์น เงินออม และหน้ีสินของครัวเรือนอนัเน่ืองมาจากการตดั

ถนนนครอินทร์ 
 

การเปล่ียนแปลงทางสงัคม หมายถึง การเปล่ียนแปลงแบบแผนหรือวิถีการดาํรงชีวิตของ

ครัวเรือน เช่น การศึกษา ความสมัพนัธ์กนัภายในครอบครัว กบัชุมชน เพื่อนบา้น สุขภาพอนามยั 

การยา้ยเขา้-ออก อนัเน่ืองมาจากการตดัถนนนครอินทร์ 
 

การเปล่ียนแปลงทางส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง การเปล่ียนแปลงดา้นส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ นํ้ า

อากาศ ดิน เสียง ขยะ และภูมิทศัน์ อนัเน่ืองมาจากการตดัถนนนครอินทร์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที ่2 

แนวคดิและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 

การศึกษาการเปล่ียนแปลงสภาพทางเศรษฐกิจ สงัคมและส่ิงแวดลอ้มของครัวเรือน อนั

เน่ืองมาจากการตดัถนนนครอินทร์ โดยมีแนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

2.1 แนวคิดการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ 

2.2 แนวคิดการเปล่ียนแปลงทางสงัคม 

2.3 แนวคิดการเปล่ียนแปลงทางส่ิงแวดลอ้ม 

2.4 แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาไปสู่การเปล่ียนแปลงของชุมชนชานเมือง 

2.5 วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.6 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

2.1 แนวคดิการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ 

ในการดาํรงชีวิตของมนุษยไ์ม่วา่จะเป็นยคุสมยัใด จะมีความเป็นอยูอ่ยา่งเรียบง่ายหรือซบัซอ้น 

ลว้นแลว้ตอ้งการปัจจยัท่ีสาํคญั 4 ประการ คือ อาหาร ท่ีอยูอ่าศยั เคร่ืองนุ่งห่ม และยารักษาโรค ซ่ึงส่ิง

เหล่านั้นลว้นมาจากทรัพยากรทั้งท่ีเป็นธรรมชาติและท่ีมนุษยคิ์ดประดิษฐข้ึ์นมาในภายหลงั มนุษยใ์นยคุ

แรก ๆ นั้นมีความเป็นอยูอ่ยา่งง่าย ๆ เม่ือหิว เขา้ป่าหาอาหาร จบัสตัว ์เกบ็ผกั เกบ็ผลไม ้เม่ือกาลเวลา

หมุนเวียนเปล่ียนไปจาํนวนประชากรโลกเพิ่มมากข้ึนไดท้าํใหว้ิถีการไดม้าซ่ึง ปัจจยั 4 มีความยุง่ยาก

ยิง่ข้ึน จากทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีผูใ้ดเป็นเจา้ของ เร่ิมมีการจบัจองป้องกนัไม่ใหค้นอ่ืนเขา้มาหา

ประโยชน์ เกิดการแบ่งสรรทรัพยากรท่ีดิน แหล่งนํ้า ทะเล เป็นอาณาเขตประเทศ ตลอดจนอาณาบริเวณ

เลือกสวนไร่นาของประชาชนในสงัคม ซ่ึงการจดัสรรทรัพยากรเพื่อตอบสนองความตอ้งการของคนใน



 
 

สงัคมนั้นต่อมาไดรั้บการขยบัฐานะข้ึนเป็นศาสตร์อีกศาสตร์หน่ึง เรียกวา่ เศรษฐศาสตร์ 

2.1.1 ความหมายการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ 

สมศกัด์ิ ศรีสนัติสุข ( 2528) ไดก้ล่าวถึงความหมายการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจวา่ ระบบ

เศรษฐกิจเป็นพื้นฐานทางสงัคมท่ีสาํคญัระบบหน่ึง เน่ืองจากมนุษยต์อ้งบาํบดัความตอ้งการในดา้น

ความหิวและความกระหาย อนัเป็นธรรมชาติอยา่งหน่ึงของมนุษย ์ทาํใหม้นุษยต์อ้งแสวงหาส่ิงของหรือ

อาหารบริโภค ความตอ้งการไดมี้การพฒันาไปเร่ือย ๆ จนถึงไดส้ร้างแบบแผนพฤติกรรม ซ่ึงไดแ้ก่ 

กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบั ระเบียบต่าง ๆ เพื่อใหผ้ลผลิตท่ีไดม้านั้นใหป้ระโยชน์อยา่งยติุธรรมแก่สมาชิกใน

สงัคมใหม้ากท่ีสุด ดงันั้นหนา้ท่ีของระบบเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ การผลิต การแจกจ่าย การบริโภค การ

แลกเปล่ียน การเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ จึงเป็นการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจทาํให้

เห็นถึงระบบการเปล่ียนแปลงในอดีตระดบัชุมชน หมู่บา้นเป็นระบบเศรษฐกิจแบบดั้งเดิม ทั้งในดา้น

การผลิต การแลกเปล่ียน การบริโภคและการแจกจ่าย กเ็พื่อใชอุ้ปโภคบริโภคพอประทงัชีวิตและ

เพียงพอภายในครอบครัวเท่านั้น ปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงไปเป็นระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมผสมใน

ลกัษณะของเศรษฐกิจแบบเงินสดมากข้ึน กิจกรรมต่าง ๆ ในทางเศรษฐกิจ ไม่วา่จะเป็นในดา้นการถือ

ครองท่ีดิน รายได ้อาชีพต่าง ๆ และการแลกเปล่ียนแรงงาน มีความสาํคญัในสงัคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง

ทางเศรษฐกิจ  

สมยศ ทุ่งหวา้ (2534:72-73) ไดก้ล่าวถึงการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ ไวด้งัน้ี 

1. การเปล่ียนแปลงระบบการทาํมาหากินท่ีพอเล้ียงชีพเป็นการเปล่ียนแปลงของชุมชนแบบ

โบราณท่ีมีรายไดเ้ป็นตวัเงินนอ้ย ซ่ึงรายจ่ายกมี็นอ้ยเช่นกนั ความจาํเป็นในการขวนขวายหางานมาเสริม

รายไดจึ้งมีนอ้ย 

2. การเปล่ียนแปลงรายไดท่ี้เป็นตวัเงินเพิ่มข้ึนจากการทาํงานเพื่อเพิ่มรายไดใ้นขณะท่ีรายจ่ายก็

เพิ่มข้ึนดว้ย มีการติดต่อกบัศูนยก์ลางเพื่อเพิ่มความเจริญ มีการคา้ขายการผลิตและสอดส่องหาโอกาสใน

การทาํงานเพื่อเพิ่มรายได ้แมจ้ะมีขอ้จาํกดัในเร่ืองทุนและความรู้ทางวิชาการ 



 
 

3. มีการบุกเบิกท่ีดินแปลงใหม่เพื่อใหเ้พิ่มรายไดม้ากข้ึน ชุมชนไดรั้บบริการขั้นพื้นฐานของรัฐ 

คือ ถนน ประปา และไฟฟ้า ทาํใหมี้การติดต่อกบัศูนยก์ลางความเจริญไดส้ะดวกรวดเร็วข้ึน สภาพ

รายไดข้องชุมชนจะอยูใ่นระดบัสูงข้ึนจากการเพิ่มปริมาณกิจกรรมการปลูกพืชและการรับจา้ง 

4. การเปล่ียนแปลงระบบการผลิต ดว้ยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ประกอบดว้ยระบบ

ชลประทาน ระบบสินเช่ือ รวมทั้งเทคนิคการเกษตรแผนใหม่และการใชร้ะบบการจา้งแรงงานเพิ่มข้ึน 

นิยพรรณ (ผลวฒันะ) วรรณศิริ ( 2536:24-103) ไดก้ล่าวถึงการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจไว้

ดงัน้ี 

1. การเปล่ียนแปลงการผลิต จากการล่าสตัว ์เปล่ียนมาเป็นการนาํสตัวม์าเล้ียง การเพาะปลูก

แบบเร่ร่อน เปล่ียนเป็นเพาะปลูกในท่ีโล่งและเป็นหลกัแหล่งและปลูกพืชหลากหลายชนิด การเล้ียงสตัว์

เพื่อบริโภคและใชแ้ทนแรงงาน เปล่ียนมาเป็นเล้ียงสตัวเ์พื่อการคา้ การทาํการเกษตรแบบเก่าหรือดั้งเดิม

ท่ีใชเ้ทคโนโลยแีบบเก่า ไดพ้ฒันาเปล่ียนเป็นนาํเอาเทคโนโลยแีบบใหม่เขา้มาใช ้มีการลงทุนในการทาํ

การเกษตรสูงข้ึน มีการจา้งแรงงานจากภายนอก มีระบบการจดัการท่ีซบัซอ้นมากข้ึนและมีการนาํเอา

ระบบการแลกเปล่ียนหรือเงินตราเขา้มาเก่ียวขอ้ง 

2. มีการเปล่ียนแปลงการแลกเปล่ียนหรือการจาํหน่ายจ่ายแจก ดงัน้ี 

    2.1 การแลกเปล่ียนหรือการจาํหน่ายจ่ายแจกส่ิงของ การแลกเปล่ียนหรือการจาํหน่ายจ่าย

แจกส่ิงของผลิตผลกนัในระหวา่งคนท่ีอาศยัใกลเ้คียงกนั แรกทีเดียวทาํกนัในระหวา่งคนท่ีรู้จกักนัสอง

คน ต่อมากท็าํกนัระหวา่งกลุ่มและระหวา่งสงัคมเป็นการแลกเปล่ียนท่ีไม่มีระบบการตลาดแต่เป็น

พฤติกรรมง่าย ๆ ไม่มีส่ือกลางในการแลกเปล่ียน ไม่มีระบบการคา้และราคา แต่เม่ือเวลาผา่นไปจาการ

แลกเปล่ียนง่าย ๆ กก็ลายเป็นซบัซอ้นมากข้ึน 

    2.2 การพึ่งพาอาศยั เป็นลกัษณะการใหแ้ละการรับโดยไม่มีเงินตราเขา้มาเก่ียวขอ้ง เป็นการ

แลกเปล่ียนของต่อของและการบริการดว้ยนํ้าใจโดยไม่หวงัผลตอบแทน 

    2.3 ระบบปันส่วน เป็นการเฉล่ียผลผลิตใหส้มาชิกในสงัคมทุกคนมีกินมีใชก้นัทัว่ถึง ใคร

ผลิตอะไรไดก้น็าํมารวมกนัเป็นส่วนกลางแลว้แจกจ่ายกนัไปในจาํนวนเท่า ๆ กนั 



 
 

    2.4 การคา้ขาย เป็นการแลกเปล่ียนผลิตผลและบริการเพื่อใหส่ิ้งของเหล่านั้นกระจายไปถึง

มือผูบ้ริโภคในวงกวา้งโดยทัว่ถึงกนั มีการกระจายสินคา้โดยผา่นระบบการคา้ขายผา่นส่ือกลางคือ

เงินตรา 

3. การเปล่ียนแปลงการบริโภค ดงัน้ี 

    3.1 บริโภคส่ิงของและอาหารท่ีหาหรือผลิตไดต้ามธรรมชาติ แลว้ค่อย ๆ รับเทคนิควิธีการ

ต่าง ๆ ท่ีไดเ้ห็นหรือลอกเลียนแบบจากชุมชนภายนอกเขา้มาในชุมชน 

    3.2 ชาวบา้นมีการบริโภคส่ิงอาํนวยความสะดวกมากข้ึน 

    3.3 มีสินคา้หลากหลายข้ึนทาํใหป้ระชาชนมีโอกาสเลือกบริโภคสินคา้และบริการไดม้ากข้ึน 

    3.4 ชาวบา้นไดน้าํวฒันธรรมการบริโภคของสงัคมเมืองมาใชใ้นชุมชนมากข้ึน ไม่วา่ชนิด

ของสินคา้และวิธีการบริโภค 

2.1.2 ผลจากการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ 

นกัวิชาการหลายท่านไดศึ้กษาผลจากการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและไดก้ล่าวถึง ผลกระทบ

จากการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจไว ้พอประมวลไดด้งัน้ี 

ปทุมมาศ แดงบุปผา (2535:1) ไดใ้หแ้นวคิดการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคมส่งผลต่อ

สงัคมไทยและวิธีการดาํรงชีวิตของคนในสงัคม ตลอดจนการก่อใหเ้กิดปัญหาแก่คนในสงัคม คือ 

1. ปัญหาความยากจนและปัญหาการกระจายรายได ้การพฒันาท่ีผา่นมาจะประสบผลสาํเร็จใน

การขยายตวัของเศรษฐกิจแต่ปรากฏวา่สภาพความยากจนของประชาชนโดยเฉพาะในชนบทกลบัทวี

ความรุนแรงข้ึน ส่วนปัญหาการกระจายรายไดร้ะหวา่งเขตมหานครและส่วนภูมิภาคมีความแตกต่างกนั

มาก 

2. ปัญหาการปรับตวัไม่ทนัต่อการเปล่ียนแปลง สภาพเศรษฐกิจสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงอยา่ง

รวดเร็วส่งผลใหเ้กิดความแออดัของเมืองและมีสถานการณ์ต่าง ๆ ตามมา เช่น ค่าครองชีพสูงข้ึน ความ

ห่างเหินไม่เขา้ใจกนัระหวา่งสมาชิกในครอบครัว การรับและการเลียนแบบวฒันธรรมตะวนัตกโดยไม่



 
 

มีการจาํแนก ส่งผลใหป้ระชาชนเกิดความเครียด ไม่พอใจในสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นอยูแ่ละแสวงหา

ทางออกดว้ยวิธีต่าง ๆ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบใหเ้กิดปัญหาทางสงัคมอ่ืน ๆ ตามมา 

3. ปัญหาการขาดโอกาสและบริการในการดาํรงชีวิต การพฒันาท่ีผา่นมาแมว้า่จะประสบ

ผลสาํเร็จในเชิงปริมาณ คือ การเพิ่มของบริการสงัคมต่าง ๆ แต่ในเชิงคุณภาพและประสิทธิภาพ

โดยเฉพาะการกระจายบริการสงัคมยงัคงรวมตวัอยูท่ี่กรุงเทพมหานครและเขตเมืองใหญ่ มีปัญหา ดงัน้ี 

3.1 ดา้นสาธารณสุข ในวิถีชีวิตและสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป ทาํใหแ้บบแผนการ

เจบ็ป่วยของประชาชนเปล่ียนแปลงดว้ย เป็นโรคท่ีเกิดจากการเปล่ียนสภาพแวดลอ้มทางสงัคมมากข้ึน

อยา่งรวดเร็ว การบริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขเป็นแบบลกัษณะการตั้งรับทาํใหป้ระชาชนไม่

สามารถเขา้ถึงบริการ 

3.2 ดา้นการมีงานทาํ พบวา่ ผูไ้ม่มีงานทาํส่วนใหญ่เป็นผูข้าดโอกาสทางการศึกษา ซ่ึงมกัเป็นผู ้

ท่ียากจน ขาดโอกาสหรือเดือดร้อนทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่เป็นแรงงานประเภทไร้ฝีมือ 

3.3 ดา้นท่ีอยูอ่าศยั ในกรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่มีการกระจุกตวัของท่ีอยูอ่าศยับนพื้นท่ี 

หลายส่วนเป็นแหล่งชุมชนแออดัเกิดข้ึนจาํนวนมาก ซ่ึงนบัวนัจะทวีความรุนแรง คนยากจนท่ีอพยพ

เคล่ือนยา้ยจากชนบทและมาอาศยัอยูใ่นแหล่งชุมชนแออดัจะถูกไล่ท่ีกลายเป็นคนเร่ร่อนและเกิดกรณี

การบุกรุกท่ีดินแหล่งใหม่เพิ่มมากยิง่ข้ึน 

3.4 ดา้นความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น จะมีความสัน่คลอนเป็นอนัมาก เน่ืองจากการ

เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วของสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ทาํใหบ้างคนปรับตวัไม่ทนั 

ยวุฒัน์ วฒิุเมธีและคณะ (2537: 8) ไดส้รุปวา่การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในชนบท 

อาจมองเห็นไดง่้ายจากการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ซ่ึงทาํใหช้าวชนบทตอ้งเสียค่าใชจ่้ายมากข้ึนในขณะท่ี

รายไดไ้ม่เพิ่มเท่าท่ีควร ทรัพยากรธรรมชาติของทอ้งถ่ินถูกนาํไปใชร่้อยหรอลงไปมาก ทรัพยากร

บางอยา่งอาจหมดส้ินไปหรือเหลือนอ้ยลง เช่น ป่าไม ้แร่ธาตุทั้งหลาย ไดมี้นกัวิชาการบางท่านกล่าววา่ 

โอกาสทางเศรษฐกิจยงัไม่ยติุธรรม ยิง่พฒันาชาวชนบทกย็ิง่ยากจน ยิง่ทาํงานมากยิง่ไดผ้ลตอบแทนนอ้ย 



 
 

เพราะการเอารัดเอาเปรียบชาวชนบทมีมากข้ึน เช่น การรับซ้ือผลผลิตทางการเกษตรในราคาท่ีตํ่า ใน

ขณะท่ีตน้ทุนการผลิตสูงข้ึน แต่กลบัขายสินคา้สาํเร็จรูปในราคาท่ีแพง  

สุธี สงัขหิ์รัญ ( 2542:131-132) ไดศึ้กษาการเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจของชาวบา้นในชุมชนคูขดุ 

ตาํบลคูขดุ อาํเภอสะท้ิงพระ จงัหวดัสงขลา ไดก้ล่าวถึงผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจไวว้า่ 

ชาวบา้นมีรายไดสู้งข้ึน เป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงการผลิตจากการทาํนาและ/หรือทาํประมงไปเป็น

การทาํไร่ทาํนาสวนผสมและการทาํงานรับจา้ง ครัวเรือนในชุมชนมีส่ิงอาํนวยความสะดวกมากข้ึน เช่น 

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ยวดยานพาหนะ เคร่ืองมือส่ือสาร มีรายจ่ายเพิ่มข้ึน เน่ืองจากความตอ้งการในการ

บริโภคมากข้ึน เช่น เคร่ืองอุปโภคบริโภค ส่ิงอาํนวยความสะดวก และมีภาระหน้ีสินสูงข้ึน เน่ืองจาก

รายไดมี้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายในครอบครัว ทาํใหเ้กิดการกูห้น้ียมืสินไปใชจ่้ายหรือซ้ือของใชแ้บบเงิน

ผอ่นหรือเครดิต เช่น รถยนต ์เคร่ืองไฟฟ้า เป็นตน้ 

ภทัธนนัท ์ไชยประภา (2542: 88-171) ไดศึ้กษาการเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจในตาํบลเกาะนางคาํ 

อาํเภอปากพะยนู จงัหวดัพทัลุง ตั้งแต่มีการสร้างสะพานเช่ือมเกาะ ไดก้ล่าวถึงผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจไวว้า่ ดา้นฐานะทางเศรษฐกิจ ชาวบา้นมีรายไดเ้พิ่มข้ึน จากการเปล่ียนแปลง

ทางเศรษฐกิจของชาวบา้น ส่งผลใหช้าวบา้นมีการนาํเอาเทคโนโลยใีหม่ ๆ เขา้มาใชใ้นการผลิต ทาํให้

ไดผ้ลผลิตจาํนวนมากและมีคุณภาพ เพียงพอกบัความตอ้งการของประชาชนและจากการขยายตลาด

ภายในหมู่บา้นไปสู่ระหวา่งหมู่บา้น ตาํบล ชุมชน ส่งผลใหผ้ลผลิตจาํหน่ายไดม้ากและหลายชนิดข้ึน 

ดา้นรายจ่ายของประชาชนเพิ่มสูงข้ึนและมีการกูห้น้ียมืสินมากข้ึน รายจ่ายในการผลิตเพิ่มมากข้ึนและ

เกิดภาระการเป็นหน้ีสิน จากการท่ีทรัพยากรลดนอ้ยลงไม่เพียงพอกบัการผลิตเพื่อขาย  มีการนาํ

เทคโนโลยเีขา้มาใชใ้นการผลิตส่งผลใหต้น้ทุนการผลิตสูงข้ึน มีส่ิงอาํนวยความสะดวกมากข้ึน

ประชาชนไดรั้บความสะดวกสบายมากข้ึน ร้านคา้ในหมู่บา้นมีจาํนวนเพิ่มข้ึน จาํหน่ายสินคา้ท่ีทนัสมยั 

ประชาชนเลือกบริโภคสินคา้ไดห้ลากหลายมากข้ึน มีโอกาสเลือกบริโภคเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและเคร่ือง

อาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ไดม้ากข้ึน เกิดระบบราคา เงินตรา การเกบ็ออมและการกูห้น้ียมืสินข้ึนใน

ตาํบล  

สญัญา ศรีคงทอง ( 2546 : 145-147) ไดศึ้กษาการเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจของชุมชนสท้ิงหมอ้ 

ตาํบลสท้ิงหมอ้ อาํเภอสิงหนคร จงัหวดัสงขลาตั้งแต่สมยัเรือเมลถึ์ง ปัจจุบนั (พ.ศ. 2465-2546) ได้



 
 

กล่าวถึงผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจไวว้า่ ดา้นฐานะทางเศรษฐกิจ ทาํใหช้าวบา้นมี

รายไดสู้งข้ึนจากการเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจของชุมชน เช่น การเปล่ียนแปลงการประกอบอาชีพหรือ

ปรับปรุงอาชีพของชาวบา้นในชุมชน ชาวบา้นมีรายจ่ายสูงข้ึน เน่ืองจากความตอ้งการในการบริโภคมี

มากข้ึน เช่น จากเคร่ืองอุปโภคบริโภค จากส่ิงอาํนวยความสะดวก ชาวบา้นมีภาระหน้ีสินสูงข้ึน เช่น 

จากการใชเ้คร่ืองมือในการผลิตท่ีทนัสมยัยิง่ข้ึน ทาํใหช้าวบา้นตอ้งลงทุนสูงหรือการซ้ือของใชแ้บบเงิน

ผอ่นหรือเครดิต เช่น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า รถจกัยานยนต ์รถยนต ์เป็นตน้ จากการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ

ของชุมชน ทาํใหช้าวบา้นมีส่ิงอาํนวยความสะดวกมากข้ึน เช่น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เคร่ืองมือส่ือสาร 

เทคโนโลยท่ีีทนัสมยั ยวดยานพาหนะ เป็นตน้ 

เม่ือระบบเศรษฐกิจซ่ึงเป็นระบบพื้นฐาน ในโครงสร้างทางสงัคมไดเ้ปล่ียนแปลงไปอนั

เน่ืองมาจากการพฒันา ยอ่มทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในวิถีชีวิตของชาวชนบท ก่อใหก้าร เกิดการ

เปล่ียนแปลงการทาํมาหากิน เกิด อาชีพใหม่  ๆ เปล่ียนแปลงทางดา้นการผลิต จากการใชแ้รงงานมนุษย์

เป็นการใชเ้คร่ืองจกัร ตน้ทุนการผลิตสูงข้ึน การเปล่ียนแปลงดา้นรายได ้รายจ่าย การบริโภคสินคา้จาก

นอกทอ้งถ่ินมากข้ึน การเปล่ียนแปลงในทรัพยสิ์น การถือครองท่ีดิน ทรัพยากรของชุมชนถูกนาํมาใช้

ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากข้ึน ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อชุมชนทั้งในดา้นบวกและดา้นลบ 

2.2 แนวคดิการเปลีย่นแปลงทางด้านสังคม 

2.2.1 ความหมายการเปลีย่นแปลงทางสังคม 

สรรพส่ิงทั้งหลายในโลก น้ีไม่มีอะไรจะคงสภาพเดิมอยูช่ัว่นิรันดร กล่าวอีกนยัหน่ึง ทุกส่ิงทุก

อยา่ง ไม่วา่จะเป็นวตัถุหรือมิใช่วตัถุ  ลว้นแลว้แต่เผชิญกบัการ เปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา  การ

เปล่ียนแปลงอาจ ปรากฏใหเ้ห็น อยา่งเด่นชดัหรือไม่ชดั กไ็ด้ การเปล่ียนแปลงอาจเป็นไปอยา่งรวด เร็ว

หรือเช่ืองชา้ สงัคมมนุษยก์็ เช่นเดียวกนั ได้ มีการเปล่ียนแปลง เป็นไปตามยคุสมยั  นกัสงัคมวิทยาได้

กล่าวถึงการเปล่ียนแปลงทางสงัคม ไวด้งัน้ี 

การเปล่ียนแปลงทางสงัคม หมายถึง การเปล่ียนแปลงของระบบความสมัพนัธ์ระหวา่งสมาชิก

ในสงัคมและการเปล่ียนแปลงทางดา้นโครงสร้างของความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุ่มและระหวา่ง

ส่วนประกอบของสงัคมนั้น เช่นความสมัพนัธ์ระหวา่งชนบทกบัเมือง การเปล่ียนแปลงทางสงัคม



 
 

เกิดข้ึนไดท้ั้งในระดบักลุ่มบุคคลและในระดบัสถาบนัทางสงัคม เช่น สถาบนัครอบครัว เครือญาติ การ

สมรส การครองเรือน และสถาบนัการเมืองเศรษฐกิจ (คณาจารยภ์าควิชาสงัคมวิทยา คณะรัฐศาสตร์, 

2543:32) 

จาํรัส นวลน่ิม (2540) กล่าววา่การเปล่ียนแปลงทางสงัคม หมายถึง การเปล่ียนแปลงระบบ

ความสมัพนัธ์ระหวา่งสมาชิกในสงัคม ทั้งในระดบับุคคลและกลุ่มบุคคล การเปล่ียนแปลงน้ีอาจเป็นไป

ทั้งทางกา้วหนา้หรือถดถอ้ย ถาวรหรือชัว่คราวกไ็ด ้ 

ณรงค ์เส็งประชา ( 2541:45) กล่าววา่ การเปล่ียนแปลงทางสงัคมเป็นการเปล่ียนแปลงรูปร่าง

ลกัษณะของสงัคม เช่น ขนาด ความหนาแน่น ระดบัการศึกษา สุขภาพอนามยั ฯลฯ โดยจะเนน้ในเร่ือง

การเปล่ียนแปลงรูปแบบของความสมัพนัธ์ เช่น มีความสมัพนัธ์กนัในลกัษณะเป็นแบบทางการหรือ

แบบทุติยภูมิเพิ่มข้ึน 

เฉลียว ฤกษรุ์จิพิมล ( 2550:238-241) กล่าววา่ การเปล่ียนแปลงทางสงัคม หมายถึงการเปล่ียน

รูปแบบโครงสร้างทางสงัคมและพฤติกรรมทางสงัคม ตวัอยา่งการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางสงัคม 

เช่น การเปล่ียนจากระบบครอบครัวขยายเป็นระบบครอบครัวเด่ียว การเปล่ียนโครงสร้างทางการเมือง

จากระบบเผดจ็การเป็นระบบประชาธิปไตย การเปล่ียนโครงสร้างทางเศรษฐกิจจากระบบเกษตรกรรม

เป็นระบบอุตสาหกรรม เป็นตน้ การเปล่ียนรูปแบบของพฤติกรรมทางสงัคม เช่น การเปล่ียนพฤติกรรม

จากผลิตเพื่อบริโภคเป็นผลิตเพื่อขาย การเปล่ียนพฤติกรรมการเล้ียงดูบุตรจากแบบบงัคบัเป็นแบบให้

อิสรเสรี การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมทางสงัคมอาจรวมถึงการเปล่ียนแปลงในเชิงปริมาณของพฤติกรรม 

เช่น การเพิ่มข้ึนหรือลดลงของอตัราการหยา่ร้าง อตัราการมีเพศสมัพนัธ์ก่อนแต่งงาน อตัราการยา้ยถ่ิน 

อตัราการใชเ้คร่ืองจกัรกลในภาคเกษตรกรรม อตัราการก่ออาชญากรรม เป็นตน้ 

สญัญา สญัญาวิวฒัน์ ( 2551:5-8) ใหค้วามหมายการเปล่ียนแปลงทางสงัคม ( Social change) 

หมายถึง การเปล่ียนแปลงองคก์ารทางสงัคม ไดแ้ก่ ขนาดขององคก์ารสงัคม คือใหญ่ข้ึนหรือเลก็ลง 

ประเภทขององคก์ารสงัคม เช่นจากกลุ่มเพื่อนไปเป็นครอบครัว จากครอบครัวเป็นชุมชน  ลกัษณะของ

องคก์ารสงัคม เช่น จากยดึเหน่ียวกนัหลวม ๆ เป็นยดึเหน่ียวกนัหนาแน่น จากแบ่งแยกมาเป็นสมคัร



 
 

สมานสามคัคี สถานภาพและบทบาท เช่น เคยสถานภาพสูงมาเป็นตํ่าจากเคยตํ่ามาเป็นสูง จากเคยเป็น

เพื่อนกนัมาเป็นสามีภรรยากนั บทบาทกพ็ลอยเปล่ียนไปดว้ย  

สุริชยั หวนัแกว้ (2553:155-156) กล่าววา่ การเปล่ียนแปลงทางสงัคม หมายถึง การเปล่ียนแปลง

ของระบบความสมัพนัธ์ระหวา่งสมาชิกในสงัคมและการเปล่ียนแปลงทางดา้นโครงสร้างของ

ความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุ่มและระหวา่งส่วนประกอบของสงัคมนั้น เช่นความสมัพนัธ์ระหวา่งชาว

ชนบท ชาวเมือง เป็นตน้ การเปล่ียนแปลงทางสงัคมเกิดข้ึนไดท้ั้งในระดบักลุ่มบุคคลและในระดบั

สถาบนัทางสงัคม  

จากความหมายท่ีนกัสงัคมวิทยา กล่าวมาขา้งตน้  สรุปไดว้า่ มนุษยน์ั้นเป็นสตัวส์งัคมซ่ึงตอ้ง

อาศยัอยูร่่วมกนักบัผูอ่ื้นและมีการพบปะสงัสรรคซ่ึ์งกนัและกนั การเปล่ียนแปลงความสมัพนัธ์ต่อกนั

ของคนคือการเปล่ียนแปลงทางสงัคม ดงันั้นการเปล่ียนแปลงทางสงัคม หมายถึง การเปล่ียนแปลงใน

ระบบความสมัพนัธ์ของมนุษยท่ี์อยูร่่วมกนัในสงัคม รวมถึงการเปล่ียนแปลงในโครงสร้างของสงัคม 

ในลกัษณะต่าง ๆ ของการดาํรงชีวิต ซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ีอาจ กา้วหนา้หรือถดถอย และถาวรหรือ

ชัว่คราวกไ็ด ้ 

2.2.2 สาเหตุการเปลีย่นแปลงทางสังคม 

การเปล่ียนแปลงทางสงัคมยอ่มเกิดข้ึนไดเ้สมอ ไม่มีสงัคมใดท่ีจะไม่มีการเปล่ียนแปลง ทั้งน้ี

เพราะสภาพแวดลอ้มในการดาํรงชีวิตของมนุษยมี์การเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ดงันั้นมนุษยจึ์งตอ้ง

ปรับเปล่ียนวิถีการดาํรงชีวิตเพื่อใหเ้ขา้กบัสภาพใหม่ท่ีเกิดข้ึน นกัสงัคมวิทยาไดก้ล่าวถึงสาเหตุการ

เปล่ียนแปลงของสงัคมไว ้ดงัน้ี 

เฉลียว ฤกษรุ์จิพิมล ( 2550:238-239) กล่าววา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงทางสงัคม 

ดงัน้ี 

 1. สภาพแวดลอ้มธรรมชาติ เป็นปัจจยัท่ีกาํหนดการดาํรงชีวิตของมนุษย ์สภาพแวดลอ้ม

ธรรมชาติท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรุนแรงกเ็ป็นเหตุใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของมนุษย ์เช่นความแหง้

แลง้หรือแผน่ดินไหว อาจทาํใหเ้กิดการอพยพและการตั้งถ่ินฐานใหม่ สงัคมท่ีตั้งอยูใ่นทาํเลเหมาะสม 

เช่นปากนํ้า ชายฝ่ังทะเล หรือเป็นจุดศูนยก์ลางเสน้ทางคมนาคมระหวา่งประเทศมกัเจริญกวา่เขตอ่ืน ๆ  



 
 

 2. ปัจจยัทางประชากร ขนาดและองคป์ระกอบทางประชากร เป็นปัจจยัสาํคญัต่อการ

เปล่ียนแปลงทางสงัคม สงัคมท่ีมีประชากรนอ้ยเกินไปหรือลดจาํนวนลงมากสงัคมนั้นอาจสลายตวัได ้

ในขณะท่ีสงัคมท่ีมีประชากรมากเกินไป หรือมีอตัราการเพิ่มของประชากรอยูใ่นระดบัสูงอาจประสบ

กบัปัญหาการพฒันาประเทศ เน่ืองจากมีภาระในการเล้ียงดูประชากรมาก ประชากรท่ีอาศยัอยูต่าม

ชนบทมกัใชชี้วิตแบบประเพณีมากกวา่ประชากรท่ีอยูร่วมกนัหนาแน่นในเขตเมือง การจดับริการ

สาธารณะต่าง ๆ ทาํไดย้ากในเขตชนบท สงัคมท่ีประชากรประกอบดว้ยคนวยัเดก็และวยัชราในสดัส่วน

สูงเม่ือเทียบกบักลุ่มวยัทาํงานยอ่มเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาประเทศ กลุ่มคนท่ีชอบยา้ยถ่ินมกัมีโอกาส

ยกระดบัความเป็นอยูม่ากกวา่กลุ่มคนท่ีไม่ยา้ยถ่ิน  

 3. โลกทศัน์ของคนในสงัคม สามารถกาํหนดการเปล่ียนแปลงทางสงัคม บางสงัคมยดึอดีตเป็น

หลกัในการดาํเนินชีวิต ยดึถือคาํสอนและประเพณีดั้งเดิมใหก้บัคนรุ่นหลงัโดยมองวา่เป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ 

การฝ่าฝืนประเพณีเป็นความผดิและอนัตรายต่อสงัคม การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตเป็นแบบใหม่ในสงัคม

กระทาํไดย้ากหรือชา้ 

 4. การมีนวตักรรมหรือเทคโนโลยใีหม่ โดยการประดิษฐข้ึ์นเองในสงัคมหรือโดยการรับส่ิง

ใหม่จากสงัคมอ่ืนเขา้มาใชก่้อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางสงัคมได ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่เทคโนโลยใีหม่

ทางการผลิต เช่น การใชเ้คร่ืองจกัรกลในการเกษตรแทนการใชแ้รงงานคนและสตัวท์าํใหเ้กิดการทาํไร่

ขนาดใหญ่และลดการใชแ้รงงาน เกิดการยา้ยแรงงานจากชนบทเขา้สู่เมือง การมีรถยนตใ์ชท้าํใหก้าร

ขนส่งและการคา้ขายขยายตวัอยา่งกวา้งขวาง เมืองกบัชนบทมีการติดต่อสมัพนัธ์กนัมากข้ึน ผูห้ญิง

สามารถเดินทางไดส้ะดวกและออกไปทาํงานนอกบา้นมากข้ึน เทคโนโลยกีารส่ือสารสมยัใหม่ทาํให้

เกิดการแพร่ข่าวสาร ความรู้ การโฆษณาสู่มวลชนอยา่งกวา้งขวางทาํใหเ้กิดวฒันธรรมมวลชนกระจาย

ทัว่ไป กรรมวิธีการผลิตแบบใหม่แพร่เขา้ไปในชนบท ชาวนาใชเ้คร่ืองทุ่นแรงมากข้ึน เช่น การใชเ้คร่ือง

เก่ียวขา้วทาํใหป้ระเพณีขอแรงการลงแขกเก่ียวขา้วนอ้ยลง ความสมัพนัธ์ในชนบทมีลกัษณะเป็นการใช้

เงินวา่จา้งมากข้ึน ชาวนาตอ้งทาํงานมากข้ึนเพื่อจ่ายค่าจา้งและการลงทุนอ่ืน ๆ ในการทาํนา วิถีชีวิตของ

ชาวนาถูกดึงเขา้สู่ระบบเศรษฐกิจแบบตลาดมากข้ึน 



 
 

 5. การเคล่ือนไหวของขบวนการทางสงัคม เช่นการเคล่ือนไหวเรียกร้องความเสมอภาคของ

ขบวนการสิทธิสตรี ขบวนการส่ิงแวดลอ้ม ขบวนการประชาธิปไตย ขบวนการเหล่าน้ีจดัตั้งข้ึนเพื่อ

ดาํเนินการผลกัดนัใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงสภาพสงัคม เช่นการปกครอง กฎหมาย ประเพณีปฏิบติัต่าง ๆ  

เกรียงศกัด์ิ ราชโคตร์ (2551:57-59) กล่าววา่ สาเหตุการเปล่ียนแปลงทางสงัคมเกิดจาก 

1. การเปล่ียนแปลงท่ีมีสาเหตุมาจากภายในระบบสงัคม 

1.1 การประดิษฐคิ์ดคน้ (Invention) สงัคมประดิษฐคิ์ดคน้เทคนิควิธีการใหม่ ๆ หรือเป็นการ

สร้างส่ิงใหม่เป็นกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลง การประดิษฐจ์าํแนกได ้2 ประการ คือ การ

ประดิษฐคิ์ดคน้ทางวตัถุ ไดแ้ก่ รถยนต ์โทรทศัน์ เคร่ืองบิน เคร่ืองมือเคร่ืองใชต้่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั

และการประดิษฐคิ์ดคน้ทางสงัคม ไดแ้ก่ การคิดสร้างกฎหมายใหม่ ๆ ขนบธรรมเนียมประเพณีหรือ

ธรรมเนียมใหม่ ๆ ลทัธิศาสนาใหม่ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีมีผลทาํใหเ้กิดการดาํเนินชีวิตในสงัคมนั้นเปล่ียนแปลง

ไป 

1.2 การอบรมสัง่สอนสมาชิกใหม่ของสงัคมอยา่งไม่ครบถว้น จากเดิมการอบรมสัง่สอน

สมาชิกผูเ้ยาวเ์ป็นของครอบครัวแต่ในปัจจุบนัไดมี้สถาบนัการศึกษารับช่วงในการดูแลอบรมสัง่สอน 

สืบเน่ืองจากภาวะทางเศรษฐกิจท่ีครอบครัวตอ้งทาํมาหากินจึงไม่มีเวลาในการอบรมสัง่สอนไดอ้ยา่ง

เพียงพอและไดผ้ลกัภาระน้ีใหก้บัคนใช ้พี่เล้ียง โรงเรียน ซ่ึงมีขอ้จาํกดัในการเขา้ถึงสมาชิกเป็นรายบุคล

จึงทาํใหข้าดความรู้ความเขา้ใจในวฒันธรรมของสงัคม อนัมีผลต่อพฤติกรรมท่ีจะเปล่ียนแปลงไปได ้

นอกจากน้ีบางครอบครัวมอบภาระการอบรมใหก้บั ปู่ ยา่ ตา ยาย อาจไดรั้บการปลูกฝังวฒันธรรมแบบ

เก่า ทาํใหค้นรุ่นใหม่เรียนรู้วฒันธรรมของสงัคมไม่ถูกตอ้ง ซ่ึงจะมีผลต่อพฤติกรรมท่ีไม่สอดคลอ้งกบั

สงัคมท่ีเขาจะมีชีวิตอยูใ่นอนาคตต่อไปได ้

2. การเปล่ียนแปลงท่ีมีสาเหตุมาจากภายนอกระบบสงัคม 

2.1 การแพร่กระจายของวฒันธรรมจากสงัคมหน่ึงสู่สงัคมอ่ืน เช่น สงัคมไทยรับเอาการ

แพร่กระจายของวฒันธรรมตะวนัตกในเร่ืองการแต่งกาย สวมเส้ือนอก ผกูเนคไท สวมกระโปรง 

รองเทา้สน้สูง การรับเอาวฒันธรรมอินเดียในดา้นพทุธศาสนา รับค่านิยมในดา้นความขยนัอดทนจาก

วฒันธรรมจีน เป็นตน้ 



 
 

2.2 การยมืทางวฒันธรรมระหวา่งมิตรประเทศ เช่น สงัคมไทยไดย้มืวฒันธรรมตะวนัตกใน

ดา้นภาษาพดู การแต่งกาย ทศันคติ ค่านิยม ลทัธิการปกครองแบบประชาธิปไตย รถยนต ์เคร่ืองมือ

เคร่ืองใชต่้าง ๆ  

สาํเริง แกว้เรืองฤทธ์ิ (2551:93-94) กล่าวา่ การเปล่ียนแปลงของสงัคมมี 3 ลกัษณะ ดงัน้ี 

 1. สงัคมเปล่ียนแปลงเพราะความตอ้งการของคนในสงัคมเปล่ียนไป โดยทัว่ไปคนในทุก ๆ 

สงัคมจะมีความตอ้งการพื้นฐานท่ีเหมือนกนั คือ ปัจจยั 4 อนัประกอบดว้ย อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยู่

อาศยั และยารักษาโรค ซ่ึงมกัไม่เปล่ียนแปลง แต่ความตอ้งการชั้นรองลงไปมกัเป็นส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงได้

ง่าย เช่น ความตอ้งการดา้นอาหารจากการบริโภคอาหารปกติ เปล่ียนเป็นการบริโภคอาหารจานด่วน ทาํ

ใหมี้การเปล่ียนแปลงในสถาบนัของสงัคม มีภตัตาคาร มีคอฟฟ่ีช๊อป มีร้านอาหารจานด่วนเกิดข้ึนใน

สงัคม 

 2. สงัคมเปล่ียนแปลงไปเพราะไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของสงัคมนั้น ๆได ้เช่น 

ปัจจุบนัครอบครัวไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการในการใหค้วามรักความอบอุ่นกบัเดก็ เน่ืองจาก

พอ่แม่ไม่มีเวลาเล้ียงดูลูก ทาํใหเ้กิดสถาบนัรับเล้ียงเดก็ ทาํหนา้ท่ีแทนสถาบนัครอบครัว 

3. สงัคมมีการเปิดรับเทคโนโลยใีหม่ ๆ ท่ีทนัสมยัเขา้มาใชใ้นชีวิตประจาํวนั ทาํใหมี้การ

เปล่ียนแปลงในวิถีชีวิตของคนในสงัคม เช่นการใชเ้คร่ืองมือส่ือสารท่ีทนัสมยั โทรศพัทมื์อถือ 

อินเตอร์เน็ต ทาํใหก้ารพบปะกนัของคนในสงัคมเปล่ียนแปลงไป  

สุริชยั หวนัแกว้ (2553:162-163) กล่าววา่ การเปล่ียนแปลงทางสงัคม มีสาเหตุมาจากปัจจยั ดงัน้ี 

 1. ปัจจยัทางภูมิศาสตร์และดาราศาสตร์ เช่นบางคนเช่ือวา่ภูมิอากาศท่ีอบอุ่นทาํใหส้งัคมพฒันา

อุตสาหกรรมไดส้าํเร็จ 

 2. ปัจจยัทางดา้นชีววิทยา การถ่ายทอดทางพนัธุกรรมของความสามารถทางปัญญา เช่นการ

ส่งเสริมการมีบุตรในหมู่ปัญญาชนแต่คุมกาํเนิดในหมู่ประชากรระดบัการศึกษาตํ่าของรัฐบาลสิงคโปร์

ของนายลีกวนย ู



 
 

 3. ปัจจยัทางดา้นการเมืองและการทหาร การเปล่ียนแปลงของสงัคมเกิดจากบทบาทของมหา

บุรุษและผูน้าํ 

 4. ปัจจยัทางเทคโนโลย ีเช่น การประดิษฐคิ์ดคน้บางอยา่งไดเ้กิดผลต่อการเปล่ียนแปลง เช่น

การประดิษฐเ์คร่ืองจกัรไอนํ้าโดย เจมส์ วตัต ์โทรศพัท ์เคร่ืองพิมพ ์ระเบิดปรมาณู คอมพิวเตอร์ การใช้

แสงเลเซอร์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นตน้ โดยเฉพาะเทคโนโลยไีดส่้งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงอยา่ง

มหาศาลในโลกยคุปัจจุบนั จนทาํใหเ้รียกวา่โลกยคุไร้พรมแดน 

 5. ปัจจยัทางเศรษฐกิจ เน่ืองจากมนุษยต์อ้งทาํมาหากิน ดว้ยเหตุความตอ้งการทางเศรษฐกิจ

เหล่าน้ีเองของมนุษยอ์าจก่อการเปล่ียนแปลงได ้เช่น เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก 

6. ปัจจยัทางดา้นศาสนาและอุดมการณ์ ความคิด ความเช่ือ อุดมการณ์ทางศาสนา อาจเป็น

ปัจจยัต่อการเปล่ียนแปลงทางสงัคมได ้เช่นจริยธรรมแบบโปรเตสแตนตเ์ป็นรากฐานของกาํเนิดระบบ

ทุนนิยมในยโุรปตะวนัตก 

7. ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ขีดจาํกดัดา้นทรัพยากรและระบบนิเวศ อุบติัภยัดา้น

อุตสาหกรรม 

8. ปัจจยัดา้นสงัคมและวฒันธรรม เช่นขบวนการเคล่ือนไหวทางสงัคมระดบัรากหญา้ 

ขบวนการฟ้ืนฟวูฒันธรรม  

 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้โดยสรุป ปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุของการเปล่ียนแปลงทางสงัคม ไดแ้ก่ ปัจจยั

ทางดา้นเทคโนโลย ีการประดิษฐส่ิ์งใหม่ ๆ ข้ึนมาทาํใหก้ารดาํรงชีวิตของมนุษยเ์ปล่ียนแปลงไป เช่น 

เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร ท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตสินคา้ ทาํใหมี้สินคา้แปลกใหม่ส่งผลใหก้ารดาํรงชีวิตของ

มนุษยมี์ความสะดวกสบายข้ึน ปัจจยัทางดา้นภูมิศาสตร์ อิทธิพลของดวงดาวและดวงอาทิตย ์ไดส่้งผล

ดา้นความเช่ือของมนุษยแ์ละอาจเปล่ียนแปลงการดาํรงชีวิตของมนุษยไ์ดต้ราบเท่าท่ีมนุษยย์งัให้

ความสาํคญักบัโชคชะตาและการเปล่ียนแปลงของดวงดาว ปัจจยัทางดา้นประชากร การเพิ่มข้ึนและการ

ลดลงของประชากร ไดส่้งผลต่อการเปล่ียนแปลงของสงัคม สงัคมท่ีประชากรเพิ่มข้ึนอาจก่อใหเ้กิดการ

เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและความเป็นอยูข่องประชากรได ้เช่น การวา่งงาน การขาดแคลนท่ีอยูอ่าศยั 

การแยง่กนัทาํมาหากิน ปัจจยัทางดา้นวฒันธรรม ไดแ้ก่ การขยายตวัของวฒันธรรม การเลียนแบบ



 
 

วฒันธรรม การยมืวฒันธรรมและการผสมผสานของวฒันธรรมจะเป็นผลใหโ้ครงสร้างทางสงัคม

เปล่ียนแปลงไป เช่น การเลียนแบบวฒันธรรมการบริโภคอาหารแบบตะวนัตก การแต่งกายแบบเกาหลี 

ทรงผมแบบญ่ีปุ่นของวยัรุ่น การสร้างบา้นเรือนแบบไทยผสมฝร่ัง เป็นตน้ 

2.2.3 ผลจากการเปลีย่นแปลงทางสังคม 

เป็นท่ีประจกัษว์า่การเปล่ียนแปลงทางสงัคม ทาํใหส้งัคมมีความเจริญแต่ในการเปล่ียนแปลง

นั้นแมจ้ะมีผลในดา้นบวกกมี็ผลในดา้นลบเช่นกนั ซ่ึงการเปล่ียนแปลงทางสงัคมอาจทาํให้ สงัคมเสีย

ระเบียบและก่อให้ เกิดปัญหากบัสงัคม ได ้โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นไปอยา่งรวดเร็วจนผูค้น ใน

สงัคมไม่สามารถปรับเปล่ียนได้ทนักบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน  พรนิภา อ่อนเกิด (2550:27) กล่าวา่ผล

ท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงทางสงัคมไดแ้ก่  

1. จากการเปล่ียนแปลงจากสงัคมชนบทเป็นสงัคมเมือง ทาํใหว้ิถีชีวิตเปล่ียนไป มีอาชีพต่าง ๆ 

เกิดข้ึนมากมาย การติดต่อสมัพนัธ์กนัเปล่ียนแปลงไป ผูค้นตอ้งด้ินรนเพื่อช่วยเหลือตนเอง วิถีชีวิตแบบ

ใหม่อาจทาํใหมี้ปัญหาในการปรับตวั กลายเป็นคนวา่งงานและอาจมีปัญหาทางเศรษฐกิจ 

2. จากการเปล่ียนแปลงดา้นเทคโนโลย ีความเจริญทางดา้นเทคโนโลย ีทาํใหเ้กิดการประดิษฐ์

เคร่ืองจกัร เคร่ืองทุ่นแรงต่าง ๆ ท่ีสามารถนาํมาแทนแรงงานคนและสตัว ์เม่ือแรงงานถูกทดแทนดว้ย

เคร่ืองจกัร อาจก่อใหเ้กิดปัญหาการวา่งงาน นอกจากน้ีการใชเ้ทคโนโลยอีาจก่อใหเ้กิดปัญหาดา้นมลพิษ

ต่อส่ิงแวดลอ้มได ้

3. ผลจากการเปล่ียนแปลงบรรทดัฐานทางสงัคม เช่น การเปล่ียนแปลงระบบการปกครองจา ก

ระบบเผดจ็การไปเป็นประชาธิปไตย ถา้ประชาชนยงัยดึมัน่ผกูพนัอยูก่บัระบบเดิมยอ่มจะมีการต่อตา้น

เกิดข้ึนหรือถา้ผูค้นยงัไม่พร้อมกนั เช่น ยงัไม่เขา้ใจระบบนั้น ๆ ดีกจ็ะมีปัญหาตามมาได ้เช่น การใช้

อาํนาจผกูขาดทางการเมือง การซ้ือคะแนนเสียง เป็นตน้ 

4. การลา้หลงัทางวฒันธรรม เช่น การมีเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าแต่มีการสูญเสียจากการใช้

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีเกิดกบัชีวิตและทรัพยสิ์น มีโรงงานผลิตพลงังานปรมาณู มีโรง งานผลิตยาปราบ

ศตัรูพืช แต่ไม่รู้จกัใชเ้คร่ืองจกัรอุปกรณ์ หรือใชอ้ยา่งไม่ถูกตอ้งกอ็าจก่อใหเ้กิดปัญหาได ้ 



 
 

พนัธวศั สมัพนัธ์พานิช ( 2541:2-29) กล่าววา่การเพิ่มข้ึนของประชากรของจงัหวดันนทบุรี ได้

ก่อใหเ้กิดผลกระทบทางสงัคม ดงัน้ี 

1. ดา้นแรงงาน ผลกระทบดา้นบวก การทาํงานภาคอุตสาหกรรม ตอ้งการบุคลากรท่ีมีคุณภาพ

และมีความชาํนาญเพิ่มข้ึน ดงันั้นในการพฒันายกระดบัคุณภาพทางการศึกษาของประชากร มีแนวโนม้

สูงข้ึน รวมถึงทาํใหป้ระชากรมีรายไดสู้งข้ึนมากกวา่ภาคการเกษตร สามารถเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ

ประชากรในจงัหวดัโดยรวมมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  

ผลกระทบดา้นลบ การท่ีประชากรเคล่ือนยา้ยจากภาคการเกษตรสู่ภาคอุตสาหกรรม ทั้งท่ีเป็น

แรงงานท่ีมาจากจงัหวดันนทบุรีและแรงงานท่ีมาจากจงัหวดัอ่ืนอพยพเขา้มาในพื้นท่ีจงัหวดันนทบุรี ทาํ

ใหป้ระชากรโดยรวมของจงัหวดัเพิ่มข้ึน โดยอาจส่งผลกระทบทางดา้นปัญหาครอบครัว สถาบนั

ครอบครัวถือวา่มีความสาํคญัมาก แต่การท่ีผูป้กครองเขา้ทาํงานในภาคอุตสาหกรรมมากข้ึน ทาํใหไ้ม่มี

เวลาในการอบรมดูแล เล้ียงดูบุตร ทาํใหเ้ดก็ขาดความอบอุ่นเกิดเป็นปัญหาทางครอบครัวท่ีสงัคมตอ้ง

แบกรับภาระในรูปแบบต่าง ๆ และส่งผลใหเ้กิดความไม่ปลอดภยัแก่ชีวิตและทรัพยสิ์นของคนในสงัคม 

เกิดปัญหาอาชญากรรม การปลน้จ้ีต่าง ๆ จนกลายเป็นปัญหาทางสงัคมท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงได ้

2. การจราจร จากสภาพการคมนาคมท่ีสามารถติดต่อสญัจรไดอ้ยา่งสะดวกสบายเช่ือมต่อถึงกนั

ไดท้ั้งในเมืองและรอบนอก ประกอบกบัจาํนวนประชากรท่ีมีแนวโนม้เพิ่มจาํนวนข้ึนตอ้งพึ่งพารถยนต์

ส่วนบุคคลและรถประจาํทางในการสญัจรไปมาสูงข้ึน จึงมีผลกระทบต่อการจราจรโดยตรง โดยเฉพาะ

ในช่วงเวลาเชา้และเยน็ ในเขตชุมชนใหญ่ เช่น เขตบริเวณอาํเภอเมืองและในเขตเทศบาลเมือง บริเวณท่ี

มีปัญหาการจราจรติดขดัอยา่งรุนแรง ทาํใหมี้แนวโนม้การเกิดปัญหาของคุณภาพชีวิตท่ีตํ่าลง เกิด

ความเครียด อนัก่อใหเ้กิดปัญหาดา้นสุขภาพตามมา 

3. ท่ีอยูอ่าศยั จากการท่ีจงัหวดันนทบุรีมีอาณาเขตติดต่อกบักรุงเทพมหานคร ทาํใหจ้งัหวดั

นนทบุรีกลายเป็นส่วนหน่ึงของกรุงเทพมหานครไปโดยปริยายและคนทุกชนชั้นไม่สามารถปฏิเสธได้

กบัการเปล่ียนแปลงและจากการปรับปรุงโครงการคมนาคมต่าง ๆ หลายสาย หลายเสน้ทาง จึงทาํให้

จงัหวดันนทบุรีเป็นเมืองท่ีเป็นพื้นท่ีรองรับการอพยพของประชากรในทุกภูมิภาค แต่เดิมความหนาแน่น

ของประชากรจะอยูบ่ริเวณอาํเภอเมือง อาํเภอปากเกร็ดและอาํเภอบางกรวย เท่านั้น แต่ปัจจุบนัการ



 
 

ขยายตวัของสงัคมเมืองมีมากข้ึน จนถึงพื้นท่ีอาํเภอบางใหญ่ และบางส่วนของอาํเภอไทรนอ้ย โดย

ลกัษณะการใชป้ระโยชน์ของท่ีดินส่วนใหญ่ จะเป็นการใชป้ระโยชน์ในรูปแบบของท่ีอยูอ่าศยั การ

พาณิชยแ์ละการอุตสาหกรรม เป็นตน้ สามารถเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนในบริเวณท่ีมีการขยายตวัของสงัคม

เมืองดงักล่าว บริเวณบนเสน้ทางคมนาคมสายต่าง ๆ การจดัสรรพื้นท่ีอาศยัน้ีไดส้อดคลอ้งกบันโยบาย

ของรัฐท่ีกาํหนดจงัหวดันนทบุรี เป็นพื้นท่ีเพื่อการอยูอ่าศยัตามแผนพฒันาเศรษฐกิจฉบบัท่ี 8 การ

เพิ่มข้ึนของท่ีอยูอ่าศยัเป็นไปในหลายลกัษณะ ทั้งบา้นเด่ียว ทาวเฮาส์ หอพกั บา้นเช่า ตลอดจนส่ิงปลูก

สร้างท่ีเป็นเพิงพกัหยาบ ๆ เป็นเหตุใหท่ี้ยูอ่าศยัในเมือง เกิดความแออดักลายเป็นแหล่งเส่ือมโทรม และ

สามารถเช่ือมโยงใหเ้กิดปัญหาต่าง ๆ ต่อไปไดอี้ก เช่น ปัญหาสุขภาพอนามยั โรคติดต่อ และอ่ืน ๆ เป็น

ตน้ 

สุธี สงัขหิ์รัญ ( 2542:131-132) ไดศึ้กษาการเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจของชาวบา้นในชุมชนคูขดุ 

ตาํบลคูขดุ อาํเภอสะท้ิงพระ จงัหวดัสงขลา ไดก้ล่าวถึงผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง  ดา้นสงัคมและ

วฒันธรรม พบวา่ ความสมัพนัธ์ภายในครอบครัวและชุมชนลดลง มีการเคล่ือนยา้ยแรงงานมากข้ึน มี

การรวมกลุ่มในชุมชนมากข้ึน เช่น กลุ่มประมงอาสา กลุ่มออมทรัพย ์มีการพึ่งพาชุมชนภายนอกมากข้ึน  

เช่น เคร่ืองมือในการผลิต การขายผลผลิต เคร่ืองอุปโภคบริโภค เป็นตน้ มีปัญหาสงัคมมากข้ึน เช่น 

ปัญหาความยากจน ปัญหาหน้ีสิน ปัญหาเดก็และเยาวชนติดยาเสพติด เป็นตน้ 

ภทัธนนัท ์ไชยประภา (2542: 88-171) ไดศึ้กษาการเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจในตาํบลเกาะนางคาํ 

อาํเภอปากพะยนู จงัหวดัพทัลุง ตั้งแต่มีการสร้างสะพานเช่ือมเกาะ ไดก้ล่าวถึงผลกระทบดา้นสงัคมและ

วฒันธรรม ไวว้า่ ความสมัพนัธ์ภายในครอบครัวและภายในชุมชนลดนอ้ยลง เกิดการติดต่อสมัพนัธ์

ภายในหมู่บา้น ระหวา่งหมู่บา้น ชุมชนเมืองและต่างประเทศมากข้ึน ทาํใหป้ระชาชนนาํผลผลิต

ออกจาํหน่ายและพบปะพดูคุยกบับุคคลหลาย ๆ ฝ่าย เช่น พอ่คา้คนกลาง นกัธุรกิจ เป็นตน้ เกิดการ

เคล่ือนยา้ยแรงงาน จากการเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจส่งผลใหมี้การลดจาํนวนแรงงาน ทาํใหแ้รงงานส่วน

หน่ึงตอ้งไปทาํงานนอกชุมชนจากการท่ีประชาชนมีการคมนาคมท่ีสะดวกทาํใหมี้โอกาสติดต่อกบั

ภายนอกชุมชนมากข้ึน ทาํใหเ้กิดการเคล่ือนยา้ยแรงงานระหวา่งตาํบลสูงข้ึน ประชาชนตอ้งพึ่งพาชุมชน

ภายนอกมากข้ึน เช่น เคร่ืองมือในการผลิต การขายผลผลิต เคร่ืองอุปโภคบริโภคและสินคา้จากในเมือง

มากข้ึน เป็นตน้ 



 
 

สญัญา ศรีคงทอง ( 2546:142-145) ไดศึ้กษาการเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจของชุมชนสท้ิงหมอ้ 

ตาํบลสท้ิงหมอ้ อาํเภอสิงหนคร จงัหวดัสงขลาตั้งแต่สมยัเรือเมลถึ์ง ปัจจุบนั (พ.ศ. 2465-2546) ได้

กล่าวถึงผลกระทบดา้นสงัคมและวฒันธรรมไวว้า่ ความสมัพนัธ์ในครอบครัวและชุมชนลดลง มีการ

เคล่ือนยา้ยแรงงานมากข้ึน มีการรวมกลุ่มในชุมชนมากข้ึน เช่นกลุ่มเคร่ืองป้ันดินเผา กลุ่มนํ้าตาลแวน่ 

กลุ่มออมทรัพย ์เป็นตน้ มีการพึ่งพาชุมชนภายนอกมากข้ึน ทาํใหช้าวบา้นมีส่ิงอาํนวยความสะดวกมาก

ข้ึน เช่น เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้เทคโนโลยใีนการผลิต การขายผลผลิต เคร่ืองอุปโภคบริโภค เป็นตน้ และ

สงัคมมีปัญหามากข้ึน เช่น ปัญหาความยากจน อุบติัเหตุและปัญหาหน้ีสิน เป็นตน้ 

จากการเปล่ียนแปลงทางสงัคมขา้งตน้  สรุปไดว้า่ ทุกสงัคมมีการเปล่ียนแปลงและการ

เปล่ียนแปลงสามารถเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลา การเปล่ียนแปลงจะเป็นไปอยา่งรวดเร็วเม่ือสงัคมไดติ้ดต่อ

กบัสงัคมภายนอก  ผลของการเปล่ียนแปลงมีทั้งดา้นบวกคือคนในสงัคมไดรั้บประโยชน์ เช่น ไดรั้บ

ความรู้ วิทยาการและเทคโนโลยใีหม่ ๆ สามารถนาํไปปรับใชก้บัการประกอบอาชีพ ทาํใหผ้ลผลิตใน

ชุมชนเพิ่มข้ึน การติดต่อกบัสงัคมภายนอกทาํใหส้ามารถขยายตลาด ขายผลผลิตไดม้ากข้ึนมีรายได้

เพิ่มข้ึน ส่งผลใหมี้คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ในทางกลบักนัการติดต่อกบัสงัคมภายนอกกอ็าจเกิดผลกระทบ

ดา้นลบ เช่น การรับวฒันธรรมใหม่เขา้มาในสงัคมทาํใหว้ฒันธรรมเดิมสูญไปได ้ไดแ้ก่ การรับ

วฒันธรรมบริโภคนิยม เกิดค่านิยมในการบริโภคสินคา้ฟุ่ มเฟือย ค่าใชจ่้ายสูงข้ึน เกิดปัญหาภาระหน้ีสิน

เกิดปัญหาทางสงัคมตามมา เป็นตน้ 

2.3 แนวคดิการเปลีย่นแปลงทางด้านส่ิงแวดล้อม 

 ส่ิงแวดลอ้มทาํใหเ้กิดส่ิงมีชีวิตและทาํใหส่ิ้งมีชีวิตดาํรงอยูไ่ด ้ส่ิงแวดลอ้มไม่วา่จะเป็นลกัษณะ

ใดกต็ามลว้นมีอิทธิพลต่อชีวิตของมนุษย ์เป็นตวักาํหนดลกัษณะการดาํรงชีวิตและคุณภาพชีวิต 

ส่ิงแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนัทาํใหม้นุษยมี์ลกัษณะการดาํรงชีวิตและคุณภาพชีวิตท่ีแตกต่างกนั (มีชยั, 

2536:1) ส่ิงแวดลอ้มนั้นมีความสมัพนัธ์กบัมนุษยท์ั้งทางตรงและทางออ้ม ทั้งแนวลึกและแนวกวา้ง ทั้ง

ทางบวกและทางลบ จึงทาํใหม้นุษยก์บัส่ิงแวดลอ้มมีความสมัพนัธ์ต่อกนัและกนั ส่ิงแวดลอ้มยงัเอ้ือต่อ

ปัจจยัความเป็นอยูข่องมนุษย ์คือ อาหาร ท่ีอยูอ่าศยั ยารักษาโรค เคร่ืองนุ่งห่ม พลงังาน ความปลอดภยั

ในชีวิตและทรัพยสิ์น และความสะดวกสบาย นอกเหนือจากน้ีมนุษยใ์ชส่ิ้งแวดลอ้มสร้างวฒันธรรมของ

ตนเองในเร่ืองความเช่ือ การกิน การแต่งกาย วิถีชีวิต การตั้งถ่ินฐานและสถาปัตยกรรม (เกษม, 2540:1) 



 
 

2.3.1 ความหมายของส่ิงแวดล้อม 

นกัวิชาการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ไดใ้หค้วามหมายของส่ิงแวดลอ้มไว ้ดงัน้ี  

พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ใหค้วามหมายส่ิงแวดลอ้มวา่ 

ส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง ส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีลกัษณะทางกายภาพและชีวภาพท่ีอยูร่อบตวัมนุษย ์ซ่ึงเกิดข้ึนโดย

ธรรมชาติและส่ิงท่ีมนุษยไ์ดท้าํข้ึน (กฎหมายดอตคอม, [ออนไลน์]. 3 มีนาคม 2554)  

พจนานุกรมไทย ใหค้วามหมายส่ิงแวดลอ้มวา่ ส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยูโ่ดยรอบตวัมนุษยท์ั้งท่ีมนุษย์

ประดิษฐข้ึ์นและท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ (ประยงค ์วงัผา, [ออนไลน์]. 3 มีนาคม 2554)  

วิจิตร บุณยะโหตระ กล่าววา่ ส่ิงแวดลอ้มมีทั้งส่ิงท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิตเกิดจากการกระทาํของ

มนุษยห์รือมีอยูต่ามธรรมชาติ เช่น อากาศ ดิน หิน แร่ธาตุ นํ้ า หว้ย หนอง คลอง บึง ทะเลสาบ ทะเล 
มหาสมุทร พืชพรรณสตัวต่์าง ๆ ภาชนะเคร่ืองใชต่้าง ๆ (วิจิตร บุณยะโหตระ, [ออนไลน์]. 23 ตุลาคม 

2554) 

ณรงค ์ศรีสวสัด์ิ (2540:9-10) ไดก้ล่าววา่ ส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง ส่ิงกระตุน้และส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมของมนุษย ์แบ่งเป็น ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (physical environment) ส่ิงแวดลอ้มทางชีวภาพ 

(biological environment) ส่ิงแวดลอ้มทางสงัคมและวฒันธรรม (socio-cultural environment) 

เกษม จนัทร์แกว้ (2540:2-4) ไดอ้ธิบายวา่ ส่ิงแวดลอ้มวา่ หมายถึง ส่ิงท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ 

(natural environment) เช่น ป่าไม ้สตัวป่์า นํ้ า ดิน อากาศ มนุษย ์ฯลฯ และเป็นส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน ( man 

made environment) เช่น บา้นเรือน เมือง วฒันธรรม ศาสนา ถนน เป็นทั้งส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมและ

นามธรรม ส่ิงท่ีเห็นไดด้ว้ยตาและท่ีไม่สามารถเห็นไดด้ว้ยตา ส่ิงท่ีเป็นทั้งท่ีใหคุ้ณและใหโ้ทษ 

สิทธิชยั ตนัธนะสฤษด์ิ ( 2541:2) ไดใ้หค้วามหมายส่ิงแวดลอ้มวา่ หมายถึง ส่ิงของวตัถุ 

สารประกอบและกลุ่มสรรพส่ิงท่ีมีชีวิต ไม่มีชีวิต เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ มนุษยส์ร้างข้ึน ท่ีอยูใ่นรูป

ของแขง็ ของเหลว ก๊าซ เศรษฐกิจ สงัคมและสมัผสัดว้ยอาการทั้งหา้ คือรส กล่ิน สี เห็นได ้สมัผสัได ้

เปรมจิต ลิมปะพนัธ์ุ ( 2547:2) ไดก้ล่าววา่ ส่ิงแวดลอ้มมีความหมายครอบคลุมทุกส่ิงทุกอยา่ง 

เป็นส่ิงท่ีมนุษยมี์ความจาํเป็นตอ้งการใชเ้พื่อช่วยอาํนวยความสะดวกใหก้ารดาํเนินชีวิตของมนุษย์



 
 

สมบูรณ์ข้ึน มีทั้งส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติซ่ึงประกอบดว้ยส่ิงท่ีมีชีวิตกบัส่ิงท่ีไม่มีชีวิตและ

ส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนซ่ึงมีลกัษณะทั้งท่ีมองเห็นไดแ้ละมองเห็นไม่ได ้

ยพุดี เสตพรรณ ( 2546:6) ใหค้วามหมายส่ิงแวดลอ้มวา่ หมายถึงส่ิงท่ีอยูร่อบตวัเรา ทั้งมีชีวิต

และไม่มีชีวิต ทั้งท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและมนุษยส์ร้างข้ึน ทั้งท่ีมองเห็นไดแ้ละไม่สามารถมองเห็น

ได ้(ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม ความเช่ือ) ส่ิงแวดลอ้มเหล่าน้ีมีอิทธิพลเก่ียวโยงถึงกนั เป็น

ปัจจยัในการเก้ือหนุนกนัและกนัอยา่งเป็นระบบ ดงันั้นผลกระทบท่ีเกิดจากปัจจยัหน่ึงจะมีส่วน

เสริมสร้างหรือทาํลายสภาพแวดลอ้มอีกส่วนหน่ึงได ้

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ โดยสรุปส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง ส่ิงท่ีอยูร่อบตวัของมนุษยท์ั้งส่ิงแวดลอ้มท่ี

เป็นธรรมชาติ เช่น แม่นํ้า ผนืดิน ป่าไม ้ทะเล แร่ธาตุ และท่ีไม่ใช่ธรรมชาติ บา้นเรือน รถยนต ์ถนน เป็น

ตน้ ส่ิงแวดลอ้มมีความสาํคญักบัการดาํรงชีวิตของมนุษยเ์พราะมนุษยน์าํส่ิงแวดลอ้มมาใชใ้นการ

ดาํรงชีวิตของตน 

2.3.2 การเปลีย่นแปลงด้านส่ิงแวดล้อม 

การดาํรงชีวิตของมนุษยมี์ความสมัพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ มเช่นเดียวกบัส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ แต่มนุษยมี์

ลกัษณะพิเศษท่ีแตกต่างไปจากส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ โดยมนุษย ์มีความสามารถในการประดิษฐ์  เคร่ืองมือ 

เคร่ืองใช ้มาบริหารจดัการ ส่ิงแวดลอ้มใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการในขณะท่ี ส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ ทาํไดแ้ต่

เพียงปรับตวัใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้มเพื่อความอยูร่อด ดงันั้นการดาํรงชีวิตของมนุษยจึ์งมีบทบาทสาํคญัใน

การเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้ม และทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อชีวิตอ่ืนๆ รวมทั้งชีวิตของมนุษยด์ว้ย 

บุญจง ขาวสิทธิวงษ ์ (2542) กล่าววา่ การเปล่ียนแปลงเป็นเร่ืองปกติท่ีเกิดข้ึนอยูใ่น

สภาพแวดลอ้ม ซ่ึงอาจเกิดกระบวนการธรรมชาติ เช่น แผน่ดินไหว ภูเขาไฟระเบิด จากกระแสลม 

กระแสนํ้า รวมทั้งการกระทาํของส่ิงมีชีวิตทั้งหลายโดยเฉพาะมนุษย ์เช่น การตดัไมท้าํลายป่า การถม

แหล่งนํ้า การสร้างเข่ือน เป็นตน้ ผลท่ีเกิดข้ึนตามมาไม่วา่จะดีหรือเลว ลบหรือบวก เรียกวา่ผลกระทบ 

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนอาจเกิดผลดีแก่คนบางกลุ่ม แต่อาจจะเกิดผลเสียแก่คนบางกลุ่มหรือบางคน ซ่ึงการ

พฒันาใด ๆ ยอ่มตอ้งเกิดผลกระทบบา้งไม่มากกน็อ้ย และจะส่งผลกระทบต่อดุลธรรมชาติและ

กระบวนการทางธรรมชาติต่าง ๆ  



 
 

จนัทวนั เบญ็จวรรณ์ กล่าววา่ การเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มสามารถจาํแนกสาเหตุออกได ้ 2 

ประการ คือ 

1. การเปล่ียนแปลงท่ีมีสาเหตุจากธรรมชาติ ซ่ึงมีทั้งการเปล่ียนแปลงอยา่งรุนแรง  เช่น

แผน่ดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ฯลฯ และการเปล่ียนแปลงท่ีค่อยเป็นค่อยไป  เช่นการเปล่ียนแปลงของ

อุณหภูมิ การเปล่ียนแปลงของปริมาณนํ้าฝน   

2. การเปล่ียนแปลงท่ีมีสาเหตุจากมนุษย์  ซ่ึงมีทั้งการเปล่ียนแปลงอยา่งรุนแรงและการ

เปล่ียนแปลงอยา่งค่อยเป็นค่อยไป เช่น  การตดัไมท้าํลายป่า การปล่อยสารพิษ การทาํเหมืองแร่ การล่า

สตัว ์การเพาะปลูกเพื่อการคา้ (จนัทวนั เบญ็จวรรณ์, [ออนไลน์]. 3 มีนาคม 2554)  

สาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ  มีดงัน้ี 

 

1. การเพิ่มของจาํนวนประชากร เม่ือประชากรเพิ่มข้ึนมาก ความตอ้งการใชท้รัพยากรกสู็งมาก

ข้ึน โอกาสการถูกทาํลายของทรัพยากรกสู็งข้ึนดว้ย 

2. มนุษยมี์ความตอ้งการความสะดวกสบายมากข้ึน 

3. ความเจริญทางดา้นเทคโนโลยเีป็นปัจจยัสาํคญัในการสร้างเคร่ืองมือท่ีทนัสมยัและมี 

ประสิทธิภาพมาใชท้าํลายทรัพยากรไดม้ากข้ึน 

4. กิจกรรมเพื่อความบนัเทิงของมนุษย์  เช่น การล่าสตัว์  การสร้างบา้นพกัตากอากาศ  ซ่ึงเป็น

สาเหตุของการทาํลายสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติอยา่งหน่ึง 
 

ราตรี พารา (2540:52) ไดก้ล่าวถึง  ปัจจยัท่ีทาํใหส่ิ้งแวดลอ้มเกิดการเปล่ียนแปลง มีสาเหตุ

ดงัต่อไปน้ี 

1. การเพิ่มข้ึนประชากร มีแนวโนม้สูงข้ึนในปัจจุบนัและการเพิ่มของประชากรกย็งัอยูใ่นอตัรา

ทวีคุณ (Exponential growth) ทาํใหค้วามตอ้งการในการพยายามแสวงหาและทรัพยากรธรรมชาติมาใช้

เพิ่มมากข้ึนตามไปดว้ย 

2. การขยายตวัทางดา้นเศรษฐกิจ ความเจริญทางดา้นเศรษฐกิจ ทาํใหม้าตรฐานการดาํรงชีวิต

เปล่ียนแปลงไป มีการบริโภคทรัพยากรเกิดความจาํเป็นขั้นพื้นฐานของชีวิตสงัคมในปัจจุบนั นอกจากน้ี

การบีบคั้นทางเศรษฐกิจเป็นแรงผลกัดนัใหค้นบางกลุ่มฉกฉวยโอกาสกอบโกยผลประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติ จนทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มถูกทาํลายจนเสียสมดุล 



 
 

3. ความเจริญกา้วหนา้ทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเป็นส่ิงท่ีส่งเสริมใหว้ิธีการนาํเอา

ทรัพยากรมาใชไ้ดง่้ายข้ึนและมากข้ึน 

4. การก่อสร้างส่ิงต่าง ๆ เช่น การสร้างถนน เข่ือน เป็นตน้ ทาํใหเ้กิดการทาํลาย

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

5. ความไม่รู้หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 

6. การดาํเนินนโยบายของรัฐบาลขาดประสิทธิภาพ เห็นความสาํคญัของการจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาตินอ้ยมาก แมว้า่จะมีกฎหมายเป็นเคร่ืองมือ และมีหน่วยงานรับผดิชอบในการจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติแลว้กต็าม  

ประยงค ์วงัผา กล่าววา่ สาเหตุสาํคญัท่ีทาํใหส้ภาวะแวดลอ้มของโลกเปล่ียนแปลง (ประยงค ์วงั

ผา, [ออนไลน]์. 3 มีนาคม 2554) เช่น 

1. การเพิ่มจาํนวนของประชากรอยา่งมากและรวดเร็ว  ในอตัราทวีคูณความตอ้งการบริโภค

ทรัพยากรจึงเพิ่มมากข้ึนทุกดา้นไม่วา่จะเป็นเร่ืองอาหาร ท่ีอยูอ่าศยั และพลงังาน 

 2. ความตอ้งการใชท้รัพยากรและวตัถุเพิ่มมากข้ึน  การท่ีประชากรเพิ่มมากข้ึน ประเทศต่าง ๆ  

จาํเป็นตอ้งจดัหาปัจจยัสาํคญัในการดาํรงชีวิตมนุษย์  เพื่อยกระดบัมาตรฐานความเป็นอยูแ่ละสวสัดิการ

ของประชากรส่วนใหญ่  

3. วิถีชีวิตของมนุษยโ์ดยเฉพาะพฤติกรรมของมนุษยเ์ก่ียวกบัการใชท้รัพยากรธรรมชาติ  เพื่อ 

สนองความตอ้งการพื้นฐานในการดาํรงชีวิตของมนุษยใ์หดี้ข้ึน มนุษยจึ์งไดท้าํลายทรัพยากรต่าง ๆ เป็น

จาํนวนมากอยา่ง  

4. ความไม่ทดัเทียมในการกระจายตวัของประชากร ความเจริญส่วนใหญ่ตั้งอยูใ่นเขตเมืองจึง

เป็นแรงดึงดูดทาํใหป้ระชากรในเขตชนบทอพยพเขา้สู่เขตเมือง นาํไปสู่สภาพความเป็นอยูท่ี่แออดัการ

ใหบ้ริการดา้นสาธารณูปโภค ไม่เพียงพอกบัความตอ้งการความเส่ือมโทรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม เกิดปัญหา

สุขภาพอนามยัและปัญหาสงัคมอ่ืน ๆ ตามมา 



 
 

5. การใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ขาดมาตรการควบคุมท่ีดีพอ  เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้

เพียงพอกบัการเพิ่มข้ึนของจาํนวนประชากร  ส่งผลเสียทาํใหม้ลภาวะดา้นต่าง ๆ  อยูใ่นระดบัความ

รุนแรงท่ีเป็นอนัตรายต่อสรรพส่ิงทั้งหลาย  

6. ความตอ้งการพฒันาประเทศดา้นเศรษฐกิจและสงัคม  เป็นตวักระตุน้ใหรั้ฐเร่งรัดพฒันา

อุตสาหกรรม การเพิ่มข้ึนอยา่งมากของโรงงานอุตสาหกรรมก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อสภาพแวดลอ้ม

อยา่งกวา้งขวาง เช่น ปัญหามลพิษทางนํ้า มลพิษทางอากาศ ปัญหาสารเคมีและการอุตสาหกรรม 

การเปล่ียนแปลงดา้นส่ิงแวดลอ้ม ยอ่มเกิดข้ึนไดท้ั้งจากการกระทาํของมนุษยแ์ละจากธรรมชาติ 

การเปล่ียนแปลงดงักล่าวยอ่มมีผลต่อการดาํรงชีวิตของมนุษยซ่ึ์งจะมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัสภาพการ

เปล่ียนแปลง เช่น การตดัถนน เป็นการนาํความเจริญอยา่งสงัคมเมืองเขา้มาในชุมชน ชนบท เกิดการ

เปล่ียนแปลงในพฤติกรรมการบริโภค ตามอยา่งลทัธิบริโภคนิยม เกิดปัญหาต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม เช่น การเน่าเสียของนํ้า การเพิ่มข้ึนของปริมาณขยะพิษ เป็นตน้  

2.3.3 ผลทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงด้านส่ิงแวดล้อม 

กิจกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ  บนพื้นฐานของการผลิตและการบริโภค 

ไดมี้การนาํเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใชจ้าํนวนมาก ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะท่ีผา่นมามี

อตัราสูงมาก ทาํใหมี้การระดมทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะ  ป่าไม้ ท่ีดิน แหล่งนํ้า แร่ธาตุ มาใชอ้ยา่ง

ส้ินเปลืองและไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลใหเ้กิดความร่อยหรอและเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ  

ปัญหาท่ีเกิดจากส่ิงแวดลอ้ม ส่งผลกระทบใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในลกัษณะท่ีเกิดความเสียหายต่อการ

ดาํรงชีวิต  

วศิน อิงคพฒันากลุ (2548:156) กล่าววา่ ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจาํแนกได ้2 ทาง คือ ผลกระทบ

ดา้นบวก หมายถึง ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบัส่ิงแวดลอ้มในลกัษณะการพฒันาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม

ผลกระทบดา้นลบ หมายถึงความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบัส่ิงแวดลอ้มในลกัษณะการทาํลายคุณภาพ  

พระราชบญัญติั ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 (กฎหมายดอตคอม, 

[ออนไลน์ ]. 3 มีนาคม 2554) กล่าววา่ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม หมายถึงผลกระทบท่ีมีต่อทรัพยากร

ส่ิงแวดลอ้มหรือคุณค่าต่าง ๆ อนัเน่ืองจากการทาํของมนุษยห์รือปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ  



 
 

พรนิภา อ่อนเกิด (2550:161-162) ไดศึ้กษาการขยายตวัของเมืองต่อวิถีชีวิตชุมชนตาํบลท่าทราย 

เขตเทศบาลนครนนทบุรี พบวา่ ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากการขยายตวัของเมือง สรุปไดด้งัน้ี  

1. ปัญหาแหล่งนํ้าตามธรรมชาติเน่าเสีย เกิดจากการปล่อยนํ้าท้ิงของบา้นเรือน หมู่บา้นจดัสรร

และตลาด ส่งกล่ินเหมน็และไม่สามารถนาํมาใชอุ้ปโภคบริโภคได ้

2. การสร้างถนน สร้างบา้นเรือนทบัเสน้ทางนํ้าธรรมชาติ ทาํใหค้ลองต้ืนเขินและอุดตนั การปิด

ประตูนํ้ าท่ีปากคลองถาวรเพื่อป้องกนันํ้าท่วม ทาํใหก้ารระบายถ่ายเทของนํ้าไม่เป็นไปตามธรรมชาติ 

เป็นอีกสาเหตุหน่ึงท่ีทาํใหน้ํ้ าเน่าเสีย 

3. ปัญหาขยะและส่ิงปฏิกลูอุดตนั ขวางทางระบายนํ้า ทาํใหเ้กิดนํ้าท่วมขงัในบางพื้นท่ีและนํ้า

ท่วมในฤดูฝน 

4. การลดลงอยา่งรวดเร็วของตน้ไมแ้ละพื้นท่ีเกษตรกรรม เพื่อใชพ้ื้นท่ีในการสร้างท่ีอยูอ่าศยั

และสถานท่ีต่าง ๆ ทาํใหชุ้มชนขาดอากาศบริสุทธ์ิและความร่มร่ืนของตน้ไม ้

5. ปัญหามลพิษทางอากาศมีสูงข้ึน เช่น ฝุ่ นละอองจากการก่อสร้าง ควนัพิษจากท่อไอเสีย

รถยนต ์ส่งผลใหค้นในชุมชนเจบ็ป่วยดว้ยโรคระบบทางเดินหายใจและเพิ่มความเครียดทางจิตใจมาก

ข้ึนเร่ือย ๆ  

6. ปัญหาขยะตกคา้งและส่งกล่ินเหมน็ เน่ืองจากระบบการจดัเกบ็ไม่สามารถทาํไดท้นักบั

ปริมาณขยะท่ีเพิ่มมากข้ึน เน่ืองจากรถขยะมีจาํนวนนอ้ย 

พนัธวศั สมัพนัธ์พานิช ( 2541:6-5) ไดศึ้กษาผลกระทบท่ีมีต่อระบบวนเกษตรแบบสวนบา้น 

บริเวณอาํเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี พบวา่ ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม อนัเน่ืองมาจากการขยายตวัของ

สงัคมเมือง สรุปไดด้งัน้ี 

1. มลพิษทางนํ้า เกิดจากการปล่อยนํ้าเสียจากบา้นพกัอาศยั หมู่บา้นจดัสรรและโรงงาน

อุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยขาดการบาํบดัก่อนท่ีจะลงสู่แม่นํ้าลาํคลองส่วนรวม ซ่ึงส่งผลกระทบต่อคนใน

ชุมชน โดยเฉพาะผูท่ี้อาศยัอยูริ่มคลองสายต่าง ๆ โดยคุณภาพของนํ้าในอาํเภอเมืองนนทบุรี ไม่สามารถ

ใชน้ํ้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคไดจ้ากคลองสายต่าง ๆ ของพื้นท่ีไดแ้ลว้ 



 
 

2. มลพิษทางเสียง ท่ีเกิดจากการจราจรท่ีคบัคัง่และหนาแน่นข้ึน มีปริมาณการใชร้ถยนตม์าก

ข้ึนทุกปี ก่อใหเ้กิดปัญหาทางดา้นเสียงรบกวน โดยเฉพาะผูท่ี้อยูบ่ริเวณถนนทางหลวงสายหลกัต่าง ๆ 

ซ่ึงจะมีการจราจรท่ีหนาแน่นมาก โดยเฉพาะในช่วงเชา้และเยน็ ทาํใหต้อ้งรับฟังเสียงรถยนตต่์าง ๆ เป็น

ชีวิตประจาํวนั โดยกลายเป็นความเคยชิน ท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อการทาํงานทางดา้นการรับฟังของหูเป็น

อยา่งมาก อีกทั้งยงัก่อใหเ้กิดความเครียดโดยไม่รู้ตวั 

3. มลพิษทางอากาศ ซ่ึงเป็นผลมาจาก ควนัจากท่อไอเสียรถยนต ์ซ่ึงสามารถก่อใหเ้กิด

ผลกระทบขา้งเคียงต่อสุขภาพอยา่งมาก สาเหตุเกิดจากการจราจร จากโรงงานอุตสาหกรรมท่ีปล่อย

ควนัพิษต่าง ๆ ซ่ึงเป็นผลผลิตท่ีเหลือท้ิงจากการผลิต โดยขาดความรับผดิชอบต่อสงัคม รวมทั้งฝุ่ น

ละอองต่าง ๆ จากการก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยั อาคารสาํนกังาน ถนนสายต่าง ๆ ซ่ึงผูท่ี้อยูบ่ริเวณทางหลวง

สายหลกัจะไดรั้บผลกระทบเป็นอยา่งมาก 

4. มลพิษทางดา้นกล่ินต่าง ๆ ซ่ึงเกิดจาก ปัญหานํ้าเน่า ปัญหาขยะมูลฝอยส่ิงปฏิกลูต่าง ๆ ท่ีมี

การกาํจดัท่ีไม่ถูกสุขลกัษณะ 

5. มลพิษทางดา้นมลทศัน์ เช่น การเกิดชุมชนแออดัต่าง ๆ โดยเฉพาะตามชุมชนแออดับริเวณ

ริมแม่นํ้าและยงัเป็นแหล่งท่ีก่อใหเ้กิดปัญหาอ่ืน ๆ ไดม้ากมาย เช่น ปัญหาขยะ ปัญหานํ้าเสียและปัญหา

อาชญากรรมต่าง ๆ เป็นตน้  

กล่าวโดยสรุป ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม เป็นผลกระทบท่ีเกิดจากการกระทาํของมนุษยท่ี์มีผล

ต่อการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ โดยจะมีผลโดยตรงต่อความเป็นอยูแ่ละคุณภาพของ

ชีวิตมนุษย ์ 

2.4 แนวคดิเกีย่วกบัการพฒันาไปสู่การเปลีย่นแปลงของชุมชนชานเมือง 

การขยายตวัของชานเมือง เป็นลกัษณะของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการขยายตวัของเมือง เม่ือ

ชานเมืองมีประชากรเคล่ือนยา้ยเขา้ไปตั้งถ่ินฐานหนาแน่นมากข้ึน  มีความเจริญทั้งดา้นสาธารณูปโภค 

และอุปโภค ส่ิงเหล่าน้ีเป็นเคร่ืองช้ีส่วนหน่ึงของลกัษณะกระบวนการกลายเป็นเมือง  (กรมโยธาธิการ

และผงัเมือง , [ออนไลน์ ]. 3 มีนาคม 2554) ชานเมืองเป็นพื้นท่ีท่ีอยูร่อบๆ เมือง มีประชากรอาศยัอยู่

รวมกนัหนาแน่นนอ้ยกวา่เมืองแต่มากกวา่ชนบท ประชากรในเขตชานเมืองสามารถเดินทางเขา้ไป



 
 

ทาํงานในเมืองแบบไปเชา้-เยน็กลบัได ้ถึงแมเ้ขตชานเมืองจะแยกการปกครองจากเขตเมืองแต่กย็งัพึ่งพา

อาศยัระบบเศรษฐกิจจากเมือง การขยายตวัของเมืองออกสู่ชานเมืองทาํใหเ้กิดการรุกลํ้าทางกายภาพของ

เมืองเขา้สู่พื้นท่ีชนบท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม  

อดุลย ์เชาวว์าทิน (2527:1) กล่าววา่ การท่ีจะใหป้ระเทศมีความเจริญอยา่งทัว่ถึงจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ี

จะตอ้งมีการพฒันา เพราะการพฒันาจะช่วยใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สงัคมของประชาชน

ในลกัษณะผลท่ีเกิดข้ึน แต่การพฒันาควรมีทั้งปัจจยัหลกั ปัจจยัรองเพื่อใหท้าํหนา้ท่ีสอดคลอ้งทนัต่อ

เหตุการณ์ซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงในการพฒันาปัจจยัหลกันั้นจะตอ้งมี 3 ประการ คือ ปัจจยัโครงสร้างพื้นฐาน 

ปัจจยัการผลิตและปัจจยัประชากร องคก์รต่าง ๆ ในส่วนท่ีเก่ียวกบัปัจจยัโครงสร้างพื้นฐาน ถนนและ

แหล่งนํ้ามีความสาํคญัอยูใ่นอนัดบัตน้ ๆ เน่ืองจากถนนเป็นส่ือเบ้ืองตน้ของการคมนาคมขนส่งจาก

แหล่งหลกัออกสู่ตลาด ยิง่ในปัจจุบนัชีวิตประจาํวนัของประชาชนจาํนวนมากเก่ียวกบัถนนและรถยนต์

ทุกวนั ทั้งการเดินทางติดต่อธุรกิจ การเดินทางไปทาํงานและขนส่งสินคา้ ลว้นแต่ใชถ้นนเป็น เสน้ทาง

คมนาคมติดต่อเบ้ืองตน้ สนบัสนุนทอ้งถ่ินท่ีห่างไกลใหเ้จริญกา้วหนา้ 

สุนนัทา สุวรรณโญดม และคณะ ( 2531:36) กล่าววา่ การพฒันาในยคุน้ี เป็นยคุท่ีมีการพฒันา

ทางดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพของชุมชนเมืองเป็นอยา่งมาก ทาํใหชุ้มชนเมืองขยายออกไปสู่ชาน

เมืองมากข้ึนและการพฒันาท่ีสาํคญัท่ีนาํไปสู่การขยายตวัของชุมชนเมืองกคื็อ การสร้างถนน ถนนน้ีจึง

นบัไดว้า่เป็นถนนท่ีเกิดศกัราชของการใชพ้ื้นท่ีเมืองอยา่งทนัสมยัเป็นคร้ังแรกเพราะทาํใหเ้กิดมีชุมชน

พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมเกิดข้ึนในระบบของเมือง ดงันั้นถนนจึงมีความสาํคญัโดยตรงแก่

บา้นเมืองรวมทั้งเป็นส่ิงจาํเป็นสาํหรับความเป็นอยูข่องมนุษยช์าติทัว่โลกในขณะน้ี 

สมศกัด์ิ ศรีสนัติสุข ( 2536:214-218) ได้อธิบายปรากฏการณ์ ทางสงัคมของชนบทในประเทศ

กาํลงัพฒันารวมทั้งประเทศไทยวา่มีการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นไปตามหลกัทฤษฎี เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง

ไปสู่ความเป็นเมือง ดงัน้ี 

1. การเปล่ียนแปลงทางดา้นประชากร ท่ีเห็นไดช้ดัเจนคือการยา้ยถ่ิน เช่น การยา้ยถ่ินของชาว

ชนบทเขา้สู่กรุงเทพมหานคร ไม่เพียงแต่จะมีผลต่อชีวิตความเป็นอยูใ่นชนบทเท่านั้น แต่ยงัมีผลต่อ

ชุมชนเมืองดว้ย เพราะการท่ีชาวชนบทไดย้า้ยถ่ินออกไปทาํงานต่างถ่ินน้ีเน่ืองจากมีการคมนาคมติดต่อ

ระหวา่งหมู่บา้นและเมืองสะดวกข้ึน สงัคมชนบทเร่ิมมีความเจริญจากการติดต่อจากโลกภายนอก 



 
 

2. การเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ เป็นลกัษณะของการท่ีชาวชนบทมีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน

กวา่เดิม เป็นการพฒันาทอ้งถ่ินจากเจา้หนา้ท่ีหน่วยงานราชการต่าง ๆ เช่นมีการส่งเสริมวิธีการหรือ

เทคนิควิธีการเกษตรสมยัใหม่ หรือมีโรงงานอุตสาหกรรมหลายประเภทไปตั้งอยูใ่นเขตชนบท ทาํให้

ชาวชนบทท่ีอยูใ่กลมี้งานทาํมีรายไดเ้พิ่มข้ึนนอกเหนือจากการทาํนา นอกจากนั้นการพฒันาถนน

หนทางต่าง ๆ เขา้ไปสู่หมู่บา้นนบัวา่มีความสาํคญัต่อการท่ีสงัคมชนบทเปล่ียนไปสู่ความทนัสมยั 

3. การเปล่ียนแปลงทางสงัคม เป็นผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัชาวชนบทในลกัษณะความสมัพนัธ์

แบบเดิมบางอยา่งเปล่ียนแปลงไป รวมทั้งค่านิยมทางสงัคม เช่น ชาวชนบทไดเ้ลง็เห็นถึงประโยชน์ของ

การศึกษามากข้ึน โดยนิยมส่งบุตรหลานใหเ้รียนต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน นอกจากน้ีหนุ่มสาวมีค่านิยมท่ีจะ

ไปทาํงานในเมืองใหญ่มากข้ึนดว้ย 

4. การเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม ส่ิงท่ีบ่งบอกถึงการเปล่ียนแปลงดา้นน้ี เห็นไดอ้ยา่งชดัเจนวา่

ชาวชนบทในหมู่บา้น มีการปลูกบา้นเรือนสมยัใหม่ เช่น การปลูกบา้นสองชั้น ชั้นล่างก่อเป็นตึก 

เคร่ืองใชภ้ายในครัวเรือนสมยัใหม่ข้ึน มีโทรทศัน์ ตูเ้ยน็ พดัลม และส่ิงอาํนวยความสะดวกแบบสงัคม

เมือง แมเ้ทคนิคในการทาํนากเ็ปล่ียนมาใชเ้คร่ืองจกัรเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ แสดงวา่เป็นการรับส่ิงใหม่ ๆ ไม่วา่

จะเป็นดา้นเกษตรกรรม หรือไม่ใช่เกษตรกรรม เป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงดา้นวฒันธรรม ตลอดจน

การกระจายวฒันธรรมแบบสงัคมเมืองไปสู่สงัคมชนบท 

พนัธวศั สมัพนัธ์พานิช (2541:2-21) ไดก้ล่าวถึงสาเหตุของการเติบโตของชานเมืองท่ีอยูภ่ายใต้

อิทธิพลของเมืองขนาดใหญ่ โดยสรุปดงัน้ี 

1. การเพิ่มข้ึนของประชากรของเมืองในอตัราท่ีรวดเร็ว อนัเน่ืองมาจากการพฒันาใน

ระดบัประเทศ ทาํใหเ้กิดความเหล่ือมลํ้าระหวา่งชนบทและเมือง เป็นปัจจยัท่ีทาํใหป้ระชากรเขา้สู่เมือง

จนเกินความสามารถท่ีจะรองรับได ้จึงเกิดการขยายตวัของเมืองออกสู่พื้นท่ีรอบนอก 

2. ความเหมาะสมของพื้นท่ีรอบนอก ไดแ้ก่ การมีพื้นท่ีวา่งและการมีเสน้ทางคมนาคม ซ่ึงแต่

เดิมมีเพื่อเช่ือมโยงชุมชนเมืองหลกักบัชุมชนรอบนอก เขตพื้นท่ีรอบนอกดงักล่าวจึงเหมาะสมแก่การ

รองรับกิจกรรม ท่ีอยูอ่าศยั การผลิต การใหบ้ริการสาํหรับประชาชนท่ีเพิ่มข้ึนเกิดตลาดขนาดใหญ่ข้ึน 

เกิดโอกาสและความเหมาะสมในการผลิตและลงทุนของภาคเอกชน 



 
 

3. นโยบายและการบริหารของรัฐในดา้นการพฒันาเมือง ถือไดว้า่เป็นแรงเสริมท่ีก่อใหเ้กิดการ

ขยายตวัออกสู่ชานเมือง เน่ืองจากไม่มีการวางแผนพฒันารองรับเก่ียวกบัขนาดและการขยายตวัของ

เมือง รวมทั้งการผลกัดนัอุตสาหกรรม ซ่ึงเป็นแหล่งงานสาํคญัของประชากรใหต้ั้งในเขตนอกเมือง 

4. กระบวนการพฒันาเมืองและการใหบ้ริการของรัฐแก่ประชากร ตลอดจนการควบคุมดูแล

ดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพเพียงพอ เน่ืองจากสาเหตุหลายประการ เช่น การขาดแคลนทรัพยากร 

ปัญหาทางดา้นการบริหารและการจดัการ เป็นตน้ 

จากแนวคิดขา้งตน้ สรุปไดว้า่  การขยายตวัของชานเมืองเป็นผลท่ีต่อเน่ืองมาจากการขยายตวั

ของเมือง เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการท่ีประชากรไดมี้การเคล่ือนยา้ยเขา้ไปตั้งถ่ินฐานอยูก่นัอยา่ง

หนาแน่นบริเวณแถบชานเมืองและมีผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของชุมชนชานเมืองในดา้นต่าง ๆ เช่น 

วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ แบบคนเมือง  อาศยัอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีสร้างสรรคโ์ดยมนุษยม์ากกวา่

สภาพแวดลอ้มตามธรรมชาติ เช่น ถนน อาคาร และส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ การดาํเนินชีวิตประจาํวนัผกูพนั

กบัเวลา การทาํงาน และการเดินทาง มีความเป็นปัจเจกบุคคลและพึ่งตนเอง  ความผกูพนัภายใน

ครอบครัวและเพื่อนบา้นมีนอ้ย  ใชเ้งินกาํหนดราคาและคุณค่าการไดม้าซ่ึงเคร่ืองอุปโภค บริโภค และ

ส่ิงของต่าง ๆ  

2.5 วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

   ในการตรวจเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดท้บทวนวรรณกรรมท่ีสาํคญัและสอดคลอ้ง

กบังานวิจยัท่ีศึกษา โดยแบ่งเป็นประเดน็สาํคญั ๆ ดงัน้ี 

การเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดิน โดยการสร้างถนนทาํใหชุ้มชนขยายตวัอยา่งรวดเร็ว สรุปไดด้งัน้ี 

วิโรจน์ อยูว่นิชชานนท์  (2531) ไดศึ้กษาการวิเคราะห์รูปแบบการขยายตวัของเมือง  การ

เปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดินแต่ละประเภท วิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อรูปแบบการใชท่ี้ดินแต่ละประเภท

ในเมืองนครราชสีมา และเสนอรูปแบบโครงสร้างของเมืองนครราชสีมา ในช่วงปี พ.ศ. 2512 และ 2528 

กรณีศึกษาเทศบาลเมืองนครราชสีมา  กล่าววา่ รูปแบบการใชท่ี้ดินมีลกัษณะปะปนประเภท  ชนิดของ

การใชท่ี้ดินท่ีมีการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญั  คือ การใชท่ี้ดินเพื่ออยูอ่าศยั  และการใชท่ี้ดินเพื่ออุตสาหกรรม 

ลกัษณะการขยายตวัเป็นแนวยาวไปตามสองฟากของเสน้ทางคมนาคมคือ  ถนน สาํหรับโครงสร้างของ



 
 

เมืองสอดคลอ้งกบัแบบจาํลองรูปเส้ียว  และไดพ้บวา่มียา่นธุรกิจการคา้กลางเมืองและยา่นท่ีพกัอาศยั

ของผูมี้รายไดสู้ง  ไดต้ั้งอยูใ่กลก้บัยา่นธุรกิจการคา้กลางเมืองแทนท่ีจะตั้งอยูห่่างไกลออกไปปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อการใชท่ี้ดินโดยส่วนรวมพบวา่  กลุ่มปัจจยัท่ีมีอิทธิพลเรียงลาํดบัตามความสาํคญั  คือ ปัจจยั

ทางกายภาพ ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ  และปัจจยัทางดา้นสงัคม  ซ่ึงไดแ้ก่ การเป็นทาํเลท่ีดีในการ

ประกอบอาชีพ เป็นทรัพยสิ์นท่ีมีอยูเ่ดิม ท่ีดินราคาถูกและสถานท่ีกวา้งขวาง  เม่ือพิจารณาแยกยอ่ยตาม

การใชท่ี้ดิน พบวา่  

1. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใชท่ี้ดินเพื่อการคา้เรียงลาํดบัตามความสาํคญั  คือ ปัจจยัทางดา้น

เศรษฐกิจ ปัจจยัทางดา้นสงัคม และปัจจยัทางดา้นกายภาพ ซ่ึงไดแ้ก่ การเป็นทาํเลท่ีดีในการประกอบ

อาชีพ เป็นทรัพยสิ์นท่ีมีอยูเ่ดิม ค่าเช่าถูก  

2. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใชท่ี้ดินเพื่ออยูอ่าศยัผูมี้รายไดน้อ้ยเรียงลาํดบัตามความสาํคญัคือ  

ปัจจยัทางดา้นกายภาพ  ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ  ปัจจยัทางดา้นสงัคมและปัจจยัทางดา้นวิทยาการ

สมยัใหม่ ซ่ึงไดแ้ก่ ใกลต้ลาด ใกลส้ถานท่ีทาํงาน ค่าเช่าถูก อยูม่าตั้งแต่เกิด การคมนาคมสะดวกฯ  

3. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใชท่ี้ดินเพื่อท่ีอยูอ่าศยัผูมี้รายไดป้านกลางเรียงลาํดบัตามความสาํคญั  

คือ ปัจจยัทางดา้นสงัคม  ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ  ปัจจยัทางดา้นกายภาพและปัจจยัทางดา้นวิทยา

สมยัใหม่ ไดแ้ก่ เป็นทรัพยสิ์นท่ีมีอยูเ่ดิม ท่ีดินราคาถูก ใกลส้ถานท่ีทาํงาน การคมนาคมสะดวก  

4. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใชท่ี้ดินเพื่อท่ีอยูอ่าศยัผูมี้รายไดสู้งเรียงลาํดบัตามความสาํคญั  คือ 

ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ ปัจจยัทางดา้นสงัคม ปัจจยัทางดา้นกายภาพและปัจจยัทางดา้นวิทยาสมยัใหม่  

ไดแ้ก่ ท่ีดินราคาถูก เป็นทรัพยสิ์นท่ีมีอยูเ่ดิม สภาพแวดลอ้มดี 

5. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใชท่ี้ดินเพื่อเป็นสถานท่ีราชการเรียงลาํดบัตามความสาํคญั คือ ปัจจยั

ทางดา้นกายภาพ ปัจจยัทางดา้นการเมือง ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ สถานท่ีกวา้งขวาง นโยบายของ

รัฐ ประหยดัค่าใชจ่้าย  

6. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใชท่ี้ดินเพื่อเป็นสถานศึกษาเรียงลาํดบัตามความสาํคญั  คือ ปัจจยั

ทางดา้นกายภาพ ปัจจยัทางดา้นสงัคม ปัจจยัทางดา้นการเมือง ไดแ้ก่ ใกลแ้หล่งชุมชน เป็นทรัพยสิ์นท่ีมี

อยูเ่ดิม นโยบายของรัฐ  

7. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใชท่ี้ดินเพื่อเป็นศาสน าสถานเรียงลาํดบัตามความสาํคญั  คือ ปัจจยั

ทางดา้นกายภาพ ปัจจยัทางดา้นสงัคม ไดแ้ก่ การมีท่ีตั้งประจาํทิศ ตามความเช่ือทางศาสนา  สถานท่ี

กวา้งขวางและเป็นทรัพยสิ์นท่ีมีอยูเ่ดิม  

8. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใชท่ี้ดินเพื่อเป็นอุตสาหกรรมเรียงลาํดบัตามความสาํคญั  คือ ปัจจยั

ทางดา้นกายภาพ ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ ปัจจยัทางดา้นวิทยาการสมยัใหม่  ไดแ้ก่ สถานท่ีกวา้งขวาง 

เป็นทาํเลท่ีดีในการประกอบอาชีพ ท่ีดินราคาถูก และการคมนาคมสะดวก 



 
 

วนัดี วิศาลโภคะ ( 2533) ไดศึ้กษาเร่ืองผลกระทบทางเศรษฐกิจ สงัคม ท่ีมีต่อชุมชนชนบท

เน่ืองมาจากการสร้างทางหลวงชนบทหมายเลข 306-01 (ถนนรัตนาธิเบศร์) ในจงัหวดันนทบุรี พบวา่ 

หวัหนา้ครัวเรือนส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบัการสร้างทางหลวงชนบทสายน้ี เพราะวา่ก่อใหเ้กิดความเจริญ

ทางดา้นเศรษฐกิจและสงัคมใหแ้ก่ชุมชนท่ีอาศยัอยู ่ซ่ึงไดแ้ก่ การไดรั้บความสะดวกจากการเดินทางเพื่อ

ไปติดต่อกบัชุมชนอ่ืน ไม่วา่จะเป็นดา้นเวลาหรือรายจ่ายและส่ิงท่ีไดรั้บประโยชน์อยา่งมากในขณะน้ี 

ไดแ้ก่ แนวโนม้ของราคาท่ีดินท่ีสูงข้ึนตลอดเวลาและจากการศึกษาพบวา่ สภาพปัญหาของประชาชนใน

พื้นท่ีท่ีถนนตดัผา่นมีลกัษณะแบบผสมผสาน เน่ืองจากลกัษณะของชุมชนดั้งเดิมยงัตอ้งใชน้ํ้ าในการ

อุปโภคและบริโภคทางการเกษตร เม่ือชุมชนหนาแน่นข้ึน นํ้าเสียจากบา้นพกัอาศยัท่ีมีจาํนว นมากข้ึน

และไหลลงแม่นํ้าลาํคลองทาํใหน้ํ้ าเน่าเสีย ส่วนปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจ ประชากรส่วนใหญ่มีรายได้

จากผลผลิตทางการเกษตร ปัญหาสาํคญัคือ ปัจจยัการผลิตและเง่ือนไขของราคาผลผลิต ดงันั้นผูท่ี้มี

หนา้ท่ีเก่ียวขอ้งควรหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อเป็นการรักษา/คงไวซ่ึ้งอาชีพทางการเกษตร ส่วน

ปัญหาทางดา้นสงัคมของชุมชน มีการพฒันาไปสู่ความเจริญอยา่งรวดเร็วและตอ้งการใหบุ้ตรหลานของ

ตนมี/เป็นเหมือนสงัคมเมือง ซ่ึงนบัวา่ค่านิยมแบบสงัคมเมืองไดเ้ขา้มามีบทบาทในการเปล่ียนแปลงชีวิต

ของชุมชนชนบทเป็นอยา่งมาก 

สายณัห์ มัน่มะโน (2533) ศึกษาการเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดินในเขตเทศบาลเมืองบางบวัทอง จง

หวดันนทบุรี พ.ศ. 2523 และ พ.ศ. 2530 โดยมีจุดประสงคเ์พื่อทราบขอ้มูลพื้นฐานลกัษณะทางกายภาพ

ประชากร เศรษฐกิจละสงัคม พร้อมทั้งศึกษาแนวโนม้การเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดินตลอดจนการขยายตวั

ของเทศบาลเมืองบางบวัทอง เพื่อท่ีจะใชใ้นการวางแผนพฒันาเทศบาลเมืองต่อไป 

การศึกษาใชก้ารแปลภาพถ่ายทางอากาศบริเวณเขเทศบาลเมืองบางบวัทองปี 2523 และ 2530 

เป็นเคร่ืองมือในการหาพื้นท่ีการใชท่ี้ดินแต่ละประเภทตลอดจนการเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดิน 

ส่วนขอ้มูลพื้นฐานลกัษณะบางประการทางเศรษฐกิจและสงัคม รวมทั้งความคิดเห็นของประชากร 

ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มและความตอ้งการของประชากร ซ่ึงศึกษาจากการสมัภาษณ์ สาํหรับแนวโนม้การ

เปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดินกอ็าศยัขอ้มูลจากภาพถ่ายทางอากาศและขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ประชากร 

ผลการศึกษาพบวา่ มีการเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดินเลก็นอ้ย ท่ีสงัเกตไดอ้ยา่งชดัเจนคือท่ีอยูอ่าศยั

เพิ่มข้ึนและพื้นท่ีเพื่อการเกษตรลดลง พื้นท่ีวา่งเปล่าลดลง ส่วนความคิดเห็นของประชากรส่วนใหญ่



 
 

พอใจกบัความเป็นอยูร่วมทั้งการเปล่ียนแปลงของเทศบาลฯและแนวโนม้การเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดิน

จะพบวา่มีแนวโนม้การใชท่ี้ดินเพื่อท่ีอยูอ่าศยัเพิ่มข้ึน ส่วนพื้นท่ีเพื่อการเกษตรและพื้นท่ีวา่งเปล่ามี

แนวโนม้ลดลงทิศทางการขยายตวัของชุมชนจะขยายออกจากท่ีพกัอาศยัหนาแน่นและเป็นศูนยก์ลาง

ทางการคา้ของเทศบาลฯและจะขยายตามแนวถนนหลกัและจะขยายตวัตามแนวถนนต่าง ๆ ภายในเขต

เทศบาล 

สมัพนัธ์ ไชยะ (2536) ไดศึ้กษาการขยายตวัของเมืองเขา้สู่พื้นท่ีเกษตรกรรม  กรณีศึกษาเมือง

เชียงใหม่ กล่าววา่ ปัญหาสาํคญัของการขยายตวัของเมืองเชียงใหม่  ท่ีส่งผลกระทบต่อเกษตรกร  คือ 

ปัญหาในการใชท่ี้ดินและปัญหาในเร่ืองนํ้า  ปัญหาแรงงาน ปัญหาหน้ีสินของเกษตรกรซ่ึงแนวทางการ

แกไ้ขปัญหาในเร่ืองน้ีในระยะสั้น ภาครัฐจะตอ้งมีมาตรการควบคุมอยา่งมีประสิทธิภาพต่อการขยายตวั

ของเมือง มีการวางแผนการใชน้ํ้ าอยา่งชดัเจน  ตลอดจนหาแหล่งนํ้าเพิ่มเติมเพื่อรองรับธุรกิจโรงแรม 

โรงงานอุตสาหกรรม และสนามกอลฟ์ซ่ึงใชน้ํ้ าเป็นอนัมาก  ในระยะยาวรัฐจะตอ้งออกกฎหมายควบคุม

การขยายตวัของเมืองอยา่งรัดกมุ  โดยใหอ้งคก์รทอ้งถ่ินเขา้มามีบทบาทใหม้ากข้ึน  ในส่วนของปัญหา

แรงงานรัฐควรท่ีจะมีการพฒันาแรงงานเปล่ียนอาชีพมาเป็นกรรมกร  ไดรั้บการพฒันาฝีมือใหเ้ป็น

กรรมกรท่ีมีความชาํนาญเฉพาะดา้น อนัเป็นผลทาํใหก้รรมกรไดรั้บค่าแรงสูงข้ึน 

อดิศร เสมแยม้ ( 2540) ไดศึ้กษากระบวนการเปล่ียนแปลงจากชุมชนชาวนาเป็นชุมชนเมือง : 

กรุงเทพมหานคร พบวา่ การเปล่ียนแปลงไปสู่ความเป็นชุมชนชานเมืองเกิดจากกระบวนการขยาย

ชุมชนไปสู่ชานเมืองของกรุงเทพมหานคร อนัมีปัจจยัสาํคญัจากราคาท่ีดินซ่ึงตํ่า จึงเป็นเง่ือนไขสาํคญั

ในการลงทุนของนกัจดัสรรท่ีดินรวมถึงเสน้ทางคมนาคมใหม่ ๆ ท่ีตดัผา่น การเปล่ียนแปลงน้ี ส่งผล

กระทบใหช้าวนาตอ้งปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาวะแวดลอ้มใหม่ดว้ยการสร้างเอกลกัษณ์ของตนเองข้ึนเป็น

แบบแผนชีวิตท่ีอยูก่ึ่งกลางระหวา่งเมืองกบัชนบท เรียกวา่ แบบแผนชีวิตชานเมือง ความรู้สึกเป็นชุมชน

เดียวกนัจะปราก ฏใหเ้ห็นในกลุ่มผูท่ี้เคยเป็นชาวนามาก่อน แต่ความสมัพนัธ์กบัเพื่อนบา้นท่ีเขา้มาอยู่

ใหม่จะมีลกัษณะผวิเผนิ ชาวบา้นยงัคงยดึความสมัพนัธ์เดิมในกลุ่มอนัเป็นความสมัพนัธ์ท่ีมีลกัษณะของ

ความเป็นเครือญาติและเพื่อนบา้นในละแวกเดียวกนั แมปั้จจุบนัเครือข่ายทางสงัคมดงักล่าวจะมี

ลกัษณะค่อนขา้งหลวม แต่มีความสาํคญัในแง่ของการพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัยามมีปัญหาซ่ึงช่วย

รองรับใหบุ้คคลสามารถปรับตวัไดท่้ามกลางความเปล่ียนแปลง 



 
 

พรวิทย ์ผาตินุวติั (2541) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดินเกษตรกรรม

จงัหวดันนทบุรี พบวา่ พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีนาและสวนผกั โดยมากพื้นท่ีไดม้าจากการเช่าและจาก

มรดก มีระยะเวลาถือครองสืบต่อกนัมาเป็นเวลานาน หวัหนา้ครัวเรือนเกษตรกรส่วนใหญ่มีอายุ

ค่อนขา้งสูง มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัภาคบงัคบั คือประถมปีท่ี 4 แต่เป็นผูมี้ความชาํนาญใน

การเกษตรท่ีมีประสบการณ์ในการทาํฟาร์มมาเป็นเวลานาน สภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรกรใน

พื้นท่ี มีรายไดจ้ากภาคการเกษตรและรายไดจ้ากนอกภาคการเกษตร มีความแตกต่างกนัในสองตาํบลท่ี

ทาํการศึกษา ในตาํบลบางรักพฒันามีรายไดจ้ากภาคการเกษตรสูงกว่านอกภาคการเกษตรมาก แต่ใน

ตาํบลบางรักพฒันามีรายจ่ายนอกภาคการเกษตรสูงกวา่ในภาคการเกษตรเป็นอยา่งมากเช่นกนั ซ่ึงส่งผล

ต่อความพอเพียงของรายจ่ายในครัวเรือนแต่ส่วนใหญ่แลว้ครัวเรือนมีรายไดพ้อเพียงเป็นค่าใชจ่้ายใน

ชีวิตประจาํวนั และมีรายไดใ้นภาคการเกษตรนั้นดอกไมใ้หผ้ลตอบแทนต่อไร่สูงสุด รองลงไปเป็นผกั  

แต่อยา่งไรกต็ามผลตอบแทนท่ีไดรั้บนอ้ยกวา่การเพิ่มข้ึนของราคาท่ีดินท่ีมีราคาเพิ่มสูงข้ึนอยา่งรวดเร็ว 

ทาํใหค่้าเสียโอกาสในการใชท่ี้ดินสูงข้ึนตาม ซ่ึงเป็นส่วนสาํคญัในการตดัสินใจในการเปล่ียนแปลงการ

ใชท่ี้ดินไป  

เกษตรกรมีแนวโนม้ท่ีจะเปล่ียนแปลงรูปแบบการใชท่ี้ดินอยา่งเห็นไดช้ดัเจนเน่ืองจากแรงจูงใจ

ทางเศรษฐศาสตร์ท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ี เพราะฉะนั้นหากรัฐบาลประสงคท่ี์จะสงวนพื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีอุดม

สมบูรณ์และมีอยูอ่ยา่งจาํกดัใหย้ ัง่ยนืต่อไป ควรนาํขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการใชท่ี้ดิน การบงัคบัใชก้ฎหมาย

และปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเขา้มามีส่วนในการพิจารณาทั้งท่ีเก่ียวขอ้กบัภาครัฐและภาคเอกชน

อยา่งจริงจงั 

ลกัษณ์ เสง่ียมจิตต ์( 2543:38) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองผลกระทบทางเศรษฐกิจและสงัคมจากการ

ดาํเนินนโยบายสร้างทางหลวงพิเศษ (มอเตอร์เวย)์ ท่ีมีต่อชุมชนขา้งทาง : ศึกษากรณีทางหลวงพิเศษ 

หมายเลข 7 สายกรุงเทพฯ-ชลบุรีสายใหม่ สรุปผลดงัน้ี 

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ พบวา่ นโยบายสร้างทางหลวงพิเศษ (มอเตอร์เวย)์ ท่ีมีต่อชุมชนขา้ง

ทางส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ ดงัน้ี รายไดจ้ากอาชีพหลกัเพิ่มข้ึนส่วนใหญ่มาจากอาชีพรับจา้ง ทั้งน้ี

เน่ืองจากการสร้างถนนสายน้ีทาํใหห้วัหนา้ครัวเรือนเดินทางไป-กลบัสะดวกมากข้ึน ประกอบกบัวิถี

ชีวิตท่ีเป็นแบบเกษตรเปล่ียนเป็นธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงงานมากข้ึน ในส่วนของรายไดร้วมต่อปีของ



 
 

หวัหนา้ครัวเรือนพบวา่รายไดร้วมเฉล่ียเพิ่มข้ึนมากทั้ง ๆ ท่ีหลงัการสร้างทางจะทาํใหห้วัหนา้ครัวเรือน

ไม่มีรายไดจ้ากอาชีพรอง แสดงวา่หลงัการสร้างถนนทางครัวเรือนต่ืนตวักบัการเดินทางสะดวก ทาํให้

เกิดการจา้งงาน ในดา้นรายจ่ายของครัวเรือน พบวา่มีรายจ่ายรวมใกลเ้คียงกบัรายไดร้วม โดยค่าใชจ่้าย

ส่วนใหญ่ใชจ่้ายเพื่อการศึกษาของบุตรหลานและการบริโภค นอกจากน้ีหวัหนา้ครัวเรือนยงัมีภาระ

หน้ีสินเพิ่มมากข้ึน เน่ืองจากการเดินทางท่ีสะดวกรวดเร็ว สามารถเดินทางไปซ้ือสินคา้ในเมืองได้

สะดวก สาํหรับการกูย้มืหน้ีสินส่วนใหญ่กูย้มืจากญาติพี่นอ้ง  หลงัการสร้างทางพบวา่มีการเช่าท่ีดินเพิ่ม

มากข้ึนและมีการขายท่ีดินเพิ่มมากข้ึนดว้ย 

ผลกระทบทางสงัคม หลงัการสร้างทางพบวา่ครัวเรือนไดส่้งบุตรหลานศึกษาต่อสูงข้ึน การตั้ง

บา้นเรือนอยูใ่นยา่นชุมชน เน่ืองจากการเดินทางท่ีสะดวก รวดเร็ว ทั้งดา้นการประกอบอาชีพและ

การศึกษาของบุตรหลาน ลกัษณะของบา้นเรือนเป็นตึกแถวและบา้นจดัสรร มีการยา้ยเขา้มากกวา่การ

ยา้ยออก ซ้ือเคร่ืองอาํนวยความสะดวกในชีวิตประจาํวนั เช่น โทรทศัน์ รถจกัรยานยนต ์ตูเ้ยน็ รถยนต ์

เพิ่มมากข้ึน เน่ืองจากมีรายไดเ้พิ่มข้ึนและมีความเป็นอยูท่ี่ทนัสมยัข้ึน 

นิภาภรณ์ ภูจาํนง ( 2542) ศึกษาผลกระทบจากการปรับปรุงถนนวชัรพลและถนนสายไหมต่อ

การพฒันาทางกายภาพในพื้นท่ีชานเมืองกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบวา่ 

ภายหลงัจากการปรับปรุงถนนวชัรพลและถนนสายไหม จากการเป็นถนนในระดบัทอ้งถ่ินท่ี

ใชส้ญัจรภายในชุมชนใหมี้ศกัยภาพสูงข้ึนในการเป็นถนนในระดบัสายรองนั้น ก่อใหเ้กิดการ

เปล่ียนแปลงทางดา้นกายภาพต่อพื้นท่ี 2 ประการคือ ประการแรกในดา้นการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน พบวา่ 

การปรับปรุงถนนส่งผลใหพ้ื้นท่ีมีการเขา้ถึงสูงข้ึน ทาํใหเ้กิดการขยายตวัของชุมชนพกัอาศยัเพิ่มสูงข้ึน

ตามอีก ทั้งพื้นท่ีเกษตรกรรมกล็ดลงอยา่งรวดเร็ว ประการท่ีสอง ในดา้นปริมาณการจราจร พบวา่ 

ภายหลงัการปรับปรุงถนน โดยการขยายถนนและการปรับปรุงโครงสร้างถนน อีกทั้งการปรับปรุงให้

โครงข่ายถนนภายในพื้นท่ีศึกษาสามารถเช่ือมต่อกบัถนนสายหลกัโดยรอบพื้นท่ีศึกษาถึง 3 ดา้น ไดแ้ก่ 

ถนนพหลโยธิน ถนนรามอินทรา และถนนลาํลูกกา ก่อใหเ้กิดความสะดวกรวดเร็วในการสญัจร ส่งผล

ใหมี้ปริมาณจราจรเขา้มาใชเ้สน้ทางในพื้นท่ีศึกษาจาํนวนมากในแง่ของการเป็นเสน้ทางลดั ดว้ยสภาพ

การเปล่ียนแปลงดงักล่าว จึงนาํไปสู่การเกิดผลกระทบและสภาพปัญหาในดา้นต่าง ๆ อนัไดแ้ก่ 1) 

ปัญหาการใชป้ระโยชน์ท่ีดินไร้ระเบียบโดยมีการตั้งถ่ินฐานของชุมชนกระจดักระจายอยูท่ ัว่ทั้งพื้นท่ี 2) 

ปัญหาการเติบโตของชุมชนเกาะตวัหนาแน่นในบริเวณสองฝ่ังถนนวชัรพลและถนนรัตนโกสินทร์



 
 

สมโภชน์และบริเวณจุดเช่ือมต่อระหวา่งถนนสายหลกักบัถนนสายรอง 3) ปัญหาพื้นท่ีวา่งไม่มีการทาํ

ประโยชน์และปล่อยร้างเป็นจาํนวนมาก 4) ปัญหาการจราจรติดขดัซ่ึงเกิดจากการท่ีมีปริมาณจราจร

จาํนวนมากในช่วงเวลาเร่งด่วน ทั้งจากผูส้ญัจรภายในและภายนอกพื้นท่ีศึกษาท่ีใชเ้สน้ทางในพื้นท่ี

เดินทางลดัผา่นไปยงัถนนสายหลกั 
 

วนัชยั วฒันศิริ (2545) ทาํการศึกษาเร่ืองความคิดเห็นเก่ียวกบัผลกระทบทางเศรษฐกิจสงัคม

และส่ิงแวดลอ้มจากการก่อสร้างขยายทางหลวงแผน่ดิน  หมายเลข 3 (สุขมุวิท) ท่ีมีต่อประชาชน 2 ขา้ง

ทาง มีวตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจ  สงัคมและส่ิงแวดลอ้มอนัเน่ืองมาจากการสร้าง

ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข  3 สายชลบุรี–พทัยา ตอน 12 และมีวตัถุประสงคข์องศึกษาถึงมาตรการ

ป้องกนัและลดผลกระทบระหวา่งการก่อสร้างวา่มีประสิทธิภาพหรือไม่อยา่งไร  เป็นการศึกษาเชิง

พรรณา ประชากรท่ีศึกษาไดแ้ก่ประชาชนท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณ 2 ขา้งทาง  
 

ผลการศึกษาพบวา่ผลกระทบทางเศรษฐกิจ  สงัคม ท่ีเกิดจากการก่อสร้างขยายทางหลวง

แผน่ดินหมายเลข 3 (สุขมุวิท) ดา้นการประกอบอาชีพไม่มีผลกระทบต่อประชาชน แต่ประชาชนเปล่ียน

อาชีพหนัไปประกอบอาชีพรับจา้งซ่ึงเป็นงานท่ีหาง่าย  สาํหรับรายไดพ้บวา่ลดลง  ดา้นสุขภาพคนใน

ครอบครัวพบวา่มีผลกระทบต่อระบบหายใจเน่ืองจากฝุ่ นละอองจากการขยายถนนในเร่ืองอุบติัเหตุ  มี

ผลกระทบไม่มากนกั เน่ืองจากบริษทัผูรั้บเหมาก่อสร้างมีระบบป้องกนัภยัในการทาํป้ายติดสญัญาณไฟ  

เพื่อใหส้ะดวกต่อผูใ้ชถ้นน ดา้นส่ิงแวดลอ้มพบวา่ มีผลกระทบดา้นฝุ่ นละออง การสัน่สะเทือนและเสียง

ของเคร่ืองจกัรขณะท่ีกาํลงัทาํงาน  ดา้นการจราจร พบวา่ มีบา้งเลก็นอ้ย มาตรการลดผลกระทบมีการใช้

ป้ายจราจรเพื่อบอกสญัญาณ มีการทาํสะพานลอยเพื่อใหป้ระชาชนปลอดภยัขณะขา้มถนน  มีการสร้าง

ทางเบ่ียง ทางเล่ียงเพื่อใหป้ระชาชนท่ีสญัจรไปมาสะดวกในการเดิน  
 

สาํหรับขอ้เสนอแนะต่อการลดผลกระทบจากการก่อสร้างพบวา่ผูรั้บเหมาควบคุมพนกังานให้

ปฏิบติังานดว้ยความระมดัระวงั  เพื่อใหป้ระชาชนท่ีสญัจรไป –มา ปลอดภยัมีการประสานกบัตาํรวจ

จราจรในพื้นท่ีเพื่อใหก้ารสญัจรบนทอ้งถนนคล่องตวั ดา้นส่ิงแวดลอ้ม พบวา่ มีปัญหาดา้นมลพิษทาง

เสียงรถยนตแ์ละควนัพิษจากเคร่ืองยนต ์
 

จุฑาภรณ์ นวลใย (2545) ศึกษารูปแบบการขยายตวัและแนวโนม้ทิศทางการขยายตวัของการใช้

ท่ีดินเพื่อเป็นท่ีอยูอ่าศยัของชุมชนเมืองนครศรีธรรมราชระหวา่ง พ.ศ. 2538-2545 และศึกษาถึงปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อรูปแบบการขยายตวัของท่ีอยูอ่าศยัของเมืองนครศรีธรรมราช 
 

 ผลการศึกษาพบวา่รูปแบบการใชท่ี้ดินเพื่อเป็นท่ีอยูอ่าศยั  คือ มีการกระจุกตวัหนาแน่นตาม

เสน้ทางคมนาคมสายหลกั มีลกัษณะการกระจายตวัทางพื้นท่ีของเมือง  ในรูปแบบท่ีเป็นแนวยาว ส่วน



 
 

ลกัษณะการใชท่ี้ดินเพื่อเป็นท่ีอยูอ่าศยัตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2538-2545 มีลกัษณะของท่ีอยูอ่าศยัท่ีเป็นท่ีอยูอ่าศยั

เพียงอยา่งเดียว และท่ีอยูอ่าศยัร่วมกบัการคา้  โดยมีลกัษณะเป็นบา้นเด่ียวและบา้นแฝด  หมู่บา้นจดัสรร 

ตึกแถว อาคารพาณิชย์ หอพกั ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดินจากเกษตรกรรม  และพื้นท่ีวา่งมาเป็นท่ี

อยูอ่าศยัเพิ่มมากข้ึน สาหรับชุมชนเมืองนครศรีธรรมราชมีการใชท่ี้ดินเพื่อเป็นท่ีอยูอ่าศยัสอดคลอ้งกบั

โมเดลรูปเส้ียว คือท่ีใจกลางเมืองเป็นธุรกิจการคา้ท่ีสาํคญัรวมทั้งเป็นท่ีอยูอ่าศยัของผูมี้รายไดน้อ้ย  ส่วน

ผูมี้รายไดป้านกลางและผูมี้รายไดสู้งจะมีการขยายตวัออกจากใจกลางเมือง  และจะขยายไปตามถนน

สายสาํคญั ไดแ้ก่ ถนนราชดาํเนิน ถนนพฒันาการคูขวาง ถนนเฉลิมพระเกียรติ และมีแนวโนม้ขยายตวั

ออกไปทางทิศตะวนัออกและทางทิศเหนือ  ส่วนปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกท่ีอยูอ่าศยั  คือปัจจยั

ทางดา้นเศรษฐกิจ ประกอบดว้ยราคาท่ีดินท่ีมีผลต่อการขยายตวัของท่ีอยูอ่าศยัเน่ืองจากถา้ราคาท่ีดินถูก

กจ็ะมีผลทาํใหท่ี้อยูอ่าศยัราคาถูก  ส่วนการประกอบอาชีพระดบัรายไดข้องประชากรมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกท่ีอยูอ่าศยั ส่วนปัจจยัทางดา้นกายภาพท่ีสาํคญั 
 

การมีถนนหรือโครงการพฒันาเขา้มายงัชุมชนก่อใหเ้กิดความเจริญสู่ชุมชน ทาํใหมี้การยา้ยเขา้

มาอยูอ่าศยัมากข้ึน ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ เช่น อาชีพทาํการเกษตรลดลงและมี

แนวโนม้จะหมดไปในอนาคต ในขณะท่ีเกษตรกรจะขายท่ีดินทาํกินเน่ืองจากราคาสูงข้ึน และ เปล่ียน

อาชีพไปรับจา้งทาํงานในโรงงานอุตสาหกรรม ดา้นการเปล่ียนแปลงทางสงัคม ครัวเรือนจะมีเวลา

นอ้ยลงและจะใชเ้วลาส่วนใหญ่ภายในครอบครัว ความสนิทสนมกนัภายในชุมชนจะลดลงเป็น

ความสมัพนัธ์แบบผวิเผนิอยา่งเช่นสงัคมเมือง 
 

สิโรตม ์แดงภูมี ( 2550) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองผลกระทบทางเศรษฐกิจและสงัคม จากการ

ก่อสร้างทางหลวงพิเศษสายวงแหวนดา้นใตท่ี้มีต่อผูป้ระกอบอาชีพเกษตรกรรมพื้นท่ี 2 ขา้งทาง 
 

ผลการศึกษาพบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่มีอายอุยูร่ะหวา่ง 45-54 ปี มีระดบัการศึกษาในระดบั

มธัยมศึกษาตอนปลาย มีสมาชิกครอบครัวท่ีประกอบอาชีพการเกษตร 1-2 คน โดยประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมมา 5-10 ปี ใชพ้ื้นท่ีดิน 3-6 ไร่ในการประกอบอาชีพ มีรายได ้30,000-60,000 บาทต่อปี และ

60,000-90,000 บาทต่อปี มีหน้ีสินอยูร่ะหวา่ง 20,000 -50,000 บาทต่อปี  
 

ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสงัคม จากการก่อสร้างทางหลวงพิเศษสายวงแหวนดา้นใตท่ี้มีต่อผู ้

ประกอบอาชีพเกษตรกรรมพื้นท่ี 2 ขา้งทาง กลุ่มตวัอยา่งไดรั้บผลกระทบทางเศรษฐกิจในระดบันอ้ย

และไดรั้บผลกระทบทางสงัคมในระดบัค่อนขา้งนอ้ย โดยผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ีมากท่ีสุด คือการท่ี

ทรัพยากรธรรมชาติบริเวณน้ีแยล่ง ส่วนดา้นผลกระทบทางสงัคมมี 3 ขอ้ ไดแ้ก่ ส่ิงแวดลอ้มทางสงัคม



 
 

แยล่ง ทาํใหมี้ปัญหาทางสงัคมมากข้ึน ส่วนทางดา้นบวกของสงัคม คือ ทาํใหเ้วลาในการใช้

ชีวิตประจาํวนัเปล่ียนแปลงดีข้ึน 
 

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบ ไดแ้ก่ จาํนวนสมาชิกในครอบครัวท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรมท่ีแตกต่าง

กนัจะมีผลต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจและสงัคม โดยยิง่มีสมาชิกมากกมี็ผลกระทบมาก ในขณะท่ีความ

แตกต่างของรายไดจ้ากการประกอบอาชีพมีผลทาํใหไ้ดรั้บผลกระทบทางสงัคมต่างกนั 
 

กนกพล ทิมางกงู ( 2552) ไดศึ้กษาผลกระทบของการสร้งถนนสายรองท่ีมีต่อวิถีชีวิตของชาว

ชุมชนเคหะบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ  
 

ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูช้าย อาย ุ 51-60 ปี มีการศึกษาระดบั

ประถมศึกษา ภูมิลาํเนาเดิมอยูใ่นเคหะบางพลี ระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนเคหะบางพลี มากกวา่ 20 ปี 

จาํนวนสมาชิกในครอบครัว 3-5 คน ปัจจุบนัประกอบอาชีพหลกัรับจา้ง/ลูกจา้ง รายไดข้องครอบครัว

ประมาณ 10,001-20,000 บาทต่อเดือน 
 

ผลกระทบของถนนสายรองท่ีมีต่อวิถีชีวิตของชาวชุมชนเคหะบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 

ดา้นสุขภาพ พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.31) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ 

การสร้างถนนสายรองทาํใหค้นในชุมชนออกกาํลงักายมากข้ึน มีค่าเฉล่ียระดบัผลกระทบ อนัดบัสูงสุด 

(ค่าเฉล่ีย 4.36) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ การสร้างถนนสายรองทาํใหเ้กิดอาหารท่ีไม่ถูก

สุขลกัษณะในชุมชน (ค่าเฉล่ีย 4.16) อยูใ่นระดบัมากและการสร้างถนนสายรองทาํใหมี้อาหารท่ีถูก

สุขลกัษณะและเพียงพอต่อความตอ้งการของร่างกายมากข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.12) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียระดบั

ผลกระทบอนัดบัตํ่าสุด คือ การสร้างถนนสายรองมีผลทาํใหก้ารจดักิจกรรมเพื่อความเพลิดเพลินและ

ผอ่นคลายมากข้ึน (ค่าเฉล่ีย 2.37) อยูใ่นระดบันอ้ย 
 

ดา้นเศรษฐกิจ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.02) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 

พบวา่ การสร้างถนนสายรองมีผลทาํใหมี้อาชีพทางการเกษตรลดลง มีค่าเฉล่ีระดบัผลกระทบอนัดบั

สูงสุด (ค่าเฉล่ีย 4.41) อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาไดแ้ก่ การสร้างถนนสายรองมีผลทาํใหร้ายจ่ายใน

ครอบครัวมากข้ึน (ค่าเฉล่ีย 3.93) และการสร้างถนนสายรองมีผลทาํใหร้าคาประเมินท่ีดินเพิ่มข้ึนกบั

การสร้างถนนสายรองมีผลทาํใหมี้อาชีพคา้ขายมากข้ึนมี (ค่าเฉล่ีย  3.86) อยูใ่นระดบัมาก ส่วนขอ้ท่ีมี

ค่าเฉล่ียระดบัผลกระทบอนัดบัตํ่าสุดคือ การสร้างถนนสายรองมีผลทาํใหห้น้ีสินของครัวเรือนเพิ่มข้ึน 

(ค่าเฉล่ีย 1.70) อยูใ่นระดบันอ้ย 
 

ดา้นสงัคม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.93) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้

พบวา่ การสร้างถนนสายรองมีผลทาํใหร้ะดบัการศึกษาของคนในชุมชนสูงข้ึน มีค่าเฉล่ียระดบั



 
 

ผลกระทบอนัดบัสูงสุด (ค่าเฉล่ีย 4.07) อยูใ่นระดบัมาก รองลงมา ไดแ้ก่ การสร้างถนนสายรองทาํให้

ความสมัพนัธ์ของคนในชุมชนแยล่ง (ค่าเฉล่ีย 3.75) และการสร้างถนนสายรองทาํใหเ้กิดปัญหา

ครอบครัวมากข้ึนกบัการสร้างถนนสายรองทาํใหว้ฒันธรรม ประเพณีต่าง ๆ เช่น วนัลอยกระทง วนัวิ

สาขบูชา ฯลฯ เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีแยล่งมี (ค่าเฉล่ีย 3.69) อยูใ่นระดบัมาก ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียระดบั

ผลกระทบอนัดบัตํ่าสุด คือการสร้างถนนสายรองทาํใหมี้การใชสิ้ทธ์ิเลือกตั้งทางการเมืองมากข้ึน 

(ค่าเฉล่ีย 2.02) อยูใ่นระดบันอ้ย 
 

การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคม ดงัน้ี 
 

พรพรรณ สุรนนัท ์( 2522) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคมใน

ชุมชนเขตลาดกระบงั กรณีศึกษากระบวนการและผลของการขยายชุมชนไปสู่ชานเมือง ผลการศึกษา

พบวา่ เดิมในเขตลาดกระบงัจะใชค้ลองในการสญัจรไปมาแทนถนนเพราะถนนตดัเขา้ไปไม่ถึง ผูท่ี้

ประกอบการคา้จะซ้ือสินคา้จากท่ีอ่ืน เพื่อนาํมาขายโดยการพายเรือขายของในลาํคลอง มาดาํเนินกิจการ

โดยการเปิดร้านคา้ในบริเวณตลาดท่ีเร่ิมมีการก่อสร้างเม่ือมีถนนเขา้มาในบริเวณศูนยก์ลางชุมชนแห่งน้ี 

ส่วนทางดา้นสงัคมพบวา่ ประชากรท่ีอยูใ่นชุมชนส่วนใหญ่ปัจจุบนัน้ีไม่ใช่ชาวลาดกระบงัโดยกาํเนิด 

แต่เป็นผูท่ี้มีภูมิลาํเนาเดิมจากชุมชนอ่ืน ส่วนใหญ่มาจากบริเวณอ่ืน ๆ ในกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด โดย

ใหเ้หตุผลวา่ ตอ้งการเปล่ียนท่ีอยูใ่หม่เพื่อหลีกเล่ียงความแออดัในใจกลางเมือง 
 

พิศมยั พึ่งวิกรัย ( 2538) ไดศึ้กษาเร่ืองการเปล่ียนแปลงสภาพเศรษฐกิจและสงัคมของชุมชน

ชนบทในภาคกลาง อนัเน่ืองมาจากการพฒันาอุตสาหกรรม ศึกษากรณีชุมชนหมู่ท่ี 5 ตาํบลคานหาม 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา พบวา่ การท่ีมีสวนอุตสาหกรรมโรจนะเขา้มาตั้งในพื้นท่ีซ่ึงแต่เดิมชาวบา้น

ประกอบอาชีพทาํนาเป็นหลกั มีผลใหร้าคาท่ีดินเพิ่มสูงข้ึนอยา่งรวดเร็ว ชาวนาบางคนจึงขายท่ีดินของ

ตนใหแ้ก่สวนอุตสาหกรรม นอกจากน้ียงัมีผลทาํใหเ้กิดความหลากหลายในการประกอบอาชีพ ซ่ึงผล

ทางตรง ไดแ้ก่ การเป็นลุกจา้งในโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนผลทางออ้ม ไดแ้ก่ อาชีพบริการอ่ืน ๆ ท่ี

เกิดข้ึนตามมา ซ่ึงมีรายไดดี้กวา่การทาํนา ดงันั้น อาชีพการทาํนาจึงลดลงอยา่งรวดเร็วและมีแนวโนม้ท่ี

จะหมดไปจากชุมชนในอนาคตอยา่งแน่นอน ผลของการศึกษายงัพบอีกวา่สงัคมอุตสาหากรรม เป็น

สงัคมใหม่ท่ีระบบเศรษฐกิจมีพื้นฐานอยูบ่นการพฒันาดา้นวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีฉะนั้นแรงงาน

ท่ีมีทกัษะ ความรู้ ความชาํนาญจะไดรั้บค่าจา้งและสวสัดิการสูงกวา่แรงงานท่ีไร้ฝีมือ ในแง่ของ

ความสมัพนัธ์กบัเพื่อนบา้น การเปล่ียนแปลงดงักล่าวก่อใหเ้กิดอาชีพใหม่แก่ชุมชน มีกฎเกณฑ ์ระเบียบ

การทาํงานท่ีแน่นอนของลูกจา้งท่ีทาํงานในโรงงานอุตสาหกรรม ทาํใหค้นในชุมชนมีเวลาใหก้บั

ครอบครัวและเวลาวา่งท่ีจะมาจบักลุ่มคุยกบัเพื่อนบา้นลดนอ้ยลง เพราะเม่ือมีเวลาวา่งจากการทาํงานใน



 
 

โรงานอุตสาหกรรม บุคคลเหล่านั้นจะใหเ้วลากบัครอบครัวและการทาํงานบา้นก่อนเป็นอนัดบัแรก 

ส่วนคนแก่จะมีภาระหนา้ท่ีในวนัทาํงานของบิดามารดาโดยช่วยดูแลบุตรหลานแทนบิดามารดาท่ีตอ้ง

ไปทาํงานนอกบา้น 
 

ประดิษฐ ์เทศแกว้ (2543) ไดศึ้กษาการเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจของชุมชนสองขา้งทางหลวงสาย

ท่าพระ-โกสุมพิสยั กรณีศึกษาชุมชนบา้นสวา่ง ตาํบลดอนหนั อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 

ผลการศึกษาพบวา่ สภาพเศรษฐกิจปัจจุบนัของชาวบา้นสวา่งเปล่ียนแปลงจากการผลิตแบบยงั

ชีพมาเป็นการผลิตเพื่อขายมากข้ึน มีการพึ่งพาระบบตลาดและสงัคมภายนอก บางคร้ังการผลิต

เกษตรกรรมลดลง ใชต้น้ทุนสูง ราคาไม่แน่นอนจึงทาํใหช้าวบา้นหาอาชีพอ่ืนทดแทนจึงเกิดระบบ

นายทุนข้ึนทั้งภายในและภายนอกหมู่บา้น การเปล่ียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรมของบา้นสวา่งใน

ปัจจุบนัไม่ค่อยเปล่ียนแปลง แต่ระบบความสมัพนัธ์แบบเครือญาติภายในหมู่บา้นลดลง การจา้งงานเขา้

มามีบทบาทแทนการช่วยเหลือกนั ไม่เหมือนในอดีต การรับข่าวสารจากภายนอกมีมากข้ึนเพราะมีถนน 

ไฟฟ้า และเทคโนโลยต่ีาง ๆ เขา้มาทาํใหแ้ต่ละครอบครัวมีเคร่ืองอาํนวยความสะดวกในการดาํรงชีวิต

ประจาํวนัดีข้ึน 

ผลทางเศรษฐกิจ พบวา่ มีการเปล่ียนแปลงไปสู่ความทนัสมยั ดา้นวิถีการผลิต รูปแบบการผลิต 

เทคโนโลยแีละการบริโภค มีการกูเ้งินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมาลงทุนซ้ือ

เคร่ืองมือทางการเกษตรและเคร่ืองอาํนวยความสะดวกอ่ืน ๆ ส่วนการคา้ผลไมริ้มทางหลวงนั้นมีการนาํ

ผลผลิตจากสวนของชาวบา้นเองซ่ึงเป็นผลไมต้ามฤดูกาลและมีบางส่วนไปรับซ้ือมาจากตลาดกลาง

ผลไมใ้นตวัเมืองขอนแก่นนาํมาวางทาํใหมี้รายไดห้มุนเวียนใชจ่้ายในครอบครัว ดงันั้นการคมนาคม 

โดยเฉพาะการสร้างถนนสายท่าพระ-โกสุมพิสยั จึงมีผลต่อการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจของชุมชน

บา้นสวา่งเป็นอยา่งยิง่ 

ปราณี อุทานวรพจน์ (2545) ไดศึ้กษาความโนม้เอียงการเปล่ียนแปลงสภาพเศรษฐกิจและสงัคม

ของชุมชนตาํบลคลองพระอุดม อนัเน่ืองมาจากโครงการสร้างสะพานขา้มแม่นํ้าเจา้พระยา บริเวณหา้

แยกปากเกร็ดและถนนต่อเช่ือม ผลการวิจยั ดงัน้ี 



 
 

1. ความโนม้เอียงการเปล่ียนแปลงสภาพเศรษฐกิจและสงัคมของชุมชนตาํบลคลองพระอุดม

อนัเน่ืองมาจากโครงการสร้างสะพานขา้มแม่นํ้าเจา้พระยาบริเวณหา้แยกปากเกร็ดและถนนต่อเช่ือม 

พบวา่ เศรษฐกิจของชาวชุมชนตาํบลคลองพระอุดมมีแนวโนม้จะดีข้ึน เน่ืองจากส่วนใหญ่มีความเห็นวา่

การเดินทางจะสะดวกปลอดภยัและรวดเร็วข้ึน เพราะไม่ตอ้งเดินทางขา้มฟากโดยเรือเพียงอยา่งเดียว ซ่ึง

ทาํใหป้ระหยดัเวลา ค่าใชจ่้ายและสามารถนาํผลผลิตทางการเกษตรไปยงัตลาดไดอ้ยา่งรวดเร็วข้ึน 

ตลอดจนราคาท่ีดินจะสูงข้ึนและเกิดอาชีพใหม่แก่ชาวชุมชนภายหลงัจากท่ีสะพานสร้างเสร็จแลว้ 

ทางดา้นสงัคมพบวา่ การคมนาคมติดต่อระหวา่งกนัจะสะดวกสบายส่งผลใหชุ้มชนไดรั้บการบริการ

ทางดา้นโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มข้ึนและการปรับสภาพความเป็นอยูจ่ะเปล่ียนจากชนบทเป็นเมืองบริวาร

ของเมืองใหญ่ 

2. วิถีชีวิตก่อนดาํเนินการสร้างสะพานและถนนพบวา่ สภาพแวดลอ้มเดิมของชุมชนน้ีมีสภาพ

เป็นพื้นท่ีนาและสวนผลไม ้และมีท่ีอยูอ่าศยักระจายอยูท่ ัว่ไปสองฝ่ังคลอง ส่วนชายแม่นํ้าจะมีการตั้งถ่ิน

ฐานหนาแน่น การสญัจรภายในเป็นถนนพื้นอ่อน มีวดัเป็นศูนยร์วมกิจกรรม วฒันธรรมประเพณี ใช้

การคมนาคมทางเรือและเดินเทา้ เม่ือมีถนนตดัเขา้หมู่บา้นทาํใหก้ารเดินทางเขา้-ออกพื้นท่ีสะดวกยิง่ข้ึน 

เดิมชาวชุมชนส่วนใหญ่ทาํการเกษตรเป็นอาชีพหลกั ต่อมาผลผลิตทางการเกษตรใหผ้ลตอบแทนไม่

มากนกั มีการขายท่ีดินบางส่วน เน่ืองจากเกิดนํ้าท่วมจึงเปล่ียนไปประกอบอาชีพอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ทาํงาน

บริษทัเอกชน โรงงานรับจา้งทัว่ไป คา้ขาย แต่ยงัคงมีประชาชนท่ีประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรควบคู่ไป

ดว้ย ผูท่ี้อาศยัอยูใ่นชุมชนน้ีส่วนใหญ่สืบทอดมาตั้งแต่พอ่แม่ปู่ยา่ตายาย จึงทาํใหมี้ความสนิทสนมกนัดี

ทุกบา้นและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัดีในทุกเร่ือง 

3. ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อโครงการสร้างสะพานขา้มแม่นํ้าเจา้พระยาบริเวณหา้แยก

ปากเกร็ดและถนนต่อเช่ือม พบวา่ส่วนใหญ่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ เพราะนอกจากจะทาํใหก้ารเดินทางสะดวก

ปลอดภยัและรวดเร็วแลว้ ยงัเปิดโอกาสใหมี้การพฒันาการใชท่ี้ดินในกิจกรรมต่าง ๆ ใหมี้ศกัยภาพ

สูงข้ึน 

 

 



 
 

2.6 กรอบแนวคดิในการวจัิย 

 ผูว้ิจยัศึกษาการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สงัคมและส่ิงแวดลอ้มของครัวเรือน อนัเน่ืองมาจาก

การตดัถนนนครอินทร์ บริเวณส่วนต่อจากสะพานพระราม 5 บรรจบกบัถนนกาญจนาภิเษก โดยศึกษา

จากวิถีชีวิตในดา้นเศรษฐกิจ สงัคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไปอนัเน่ืองมาจากการตดัถนนนคร

อินทร์และกาํหนดกรอบแนวคิดในการวิจยัจากตวัแปร 3 ดา้น คือ ตวัแปรท่ีเก่ียวกบัเศรษฐกิจ สงัคมและ

ส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 

 1. ทางเศรษฐกิจ ศึกษาจาก อาชีพหลกั อาชีพรอง รายได ้ทรัพยสิ์น เงินออม หน้ีสิน การบริโภค 

             2. ทางสงัคม ศึกษาจาก ระดบัการศึกษา ขนบธรรมเนียมประเพณี การใหค้วามช่วยเหลือซ่ึงกนั

และกนั การอพยพ การคมนาคม ความสมัพนัธ์กบัเพื่อนบา้นและชุมชน สุขภาพ การจราจร และการ

ไดรั้บบริการดา้นสาธารณูปโภค จากภาครัฐ 

3. ส่ิงแวดลอ้ม ศึกษาจาก นํ้า อากาศ ดิน ขยะและส่ิงปฏิกลู เสียง ฝุ่ นละออง ดงัภาพท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

                  ตัวแปรต้น                   ตัวแปรตาม   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 แนวคิดในการวิจยั

การตดัถนนนครอินทร์

บริเวณส่วนต่อจากสะพาน

พระราม 5 บรรจบกบัถนน

 

การเปล่ียนแปลงดา้นเศรษฐกิจ 

ไดแ้ก่ อาชีพ รายได ้หน้ีสิน เงิน

ออม ทรัพยสิ์นฯลฯ 

 

การเปล่ียนแปลงดา้นสงัคม ไดแ้ก่ 

การศึกษา การคมนาคม 

วฒันธรรม ประเพณี ฯลฯ 

 

การเปล่ียนแปลงดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

ไดแ้ก่ นํ้ า อากาศ เสียง ขยะและส่ิง

ปฏิกลู ฯลฯ 

 



 
 

 



 
 

บทที ่3  

วธีิดาํเนินการศึกษา 

 

 การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ ( Quantitative Study) และเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Study) เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม อนัเน่ืองมาจาก

การตดัถนนนครอินทร์ บริเวณส่วนต่อจากสะพานพระราม 5 บรรจบกบัถนนกาญจนาภิเษก โดยใช้

การศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีไดเ้กบ็รวบรวมไวแ้ลว้ ( Secondary data) และ

การเกบ็ขอ้มูลในทอ้งท่ี ( Primary data) โดยใชว้ิธีการสาํรวจ ( Survey) การสมัภาษณ์แบบเจาะลึก 

(In-depth Interview) และการสงัเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม เพื่อนาํขอ้มูลท่ีได้

ทั้งหมดมาวิเคราะห์และสงัเคราะห์ร่วมกนั โดยมีรายละเอียดของวิธีการวิจยั ดงัน้ี 

3.1 การศึกษาขอ้มูลจากเอกสารและบุคคล 

3.2 การศึกษาขอ้มูลจากประชากร 

3.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 

3.4 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

3.5 การตรวจสอบขอ้มูล 

3.6 การวิเคราะห์ขอ้มูล 

3.1 การศึกษาข้อมูลจากเอกสารและบุคคล 

      1. การศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร รวบรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้จากเอกสารทางราชการและวิชาการ 

ขอ้มูลเอกสารทางราชการ ไดแ้ก่ ขอ้มูลเฉพาะของหมู่บา้นท่ีศึกษา เช่นขอ้มูลจาํนวนครัวเรือน 

จาํนวนประชากร ประวติัหมู่บา้น เป็นตน้  ขอ้มูลทางวิชาการ เป็นการรวบรวมขอ้มูลเอกสารทาง

วิชาการ เช่น หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สงัคม และ



 
 

ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อนาํแนวคิด ทฤษฎี มาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา 

 2. การศึกษาขอ้มูลจากบุคคล โดยการเขา้ไปแนะนาํตวัผูว้ิจยักบัผูน้าํหมู่บา้น ผูน้าํอาวโุส

และแจง้วตัถุประสงคข์องการเขา้มาในหมู่บา้นไดรั้บทราบ หลงัจากนั้นผูว้ิจยัไดเ้ขา้ไปพดูคุย

สอบถามแบบไม่เป็นทางการกบัผูน้าํหมู่บา้น ผูน้าํอาวโุส และประชาชนในหมู่บา้น เป็นระยะ ๆ 

เพื่อสร้างความคุน้เคยกบัหมู่บา้น ผูว้ิจยัไดศึ้กษาประวติัความเป็นมาของแต่ละหมู่บา้น การประกอบ

อาชีพ สภาพเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้มในหมู่บา้น ขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีไดน้าํมาวิเคราะห์เพื่อ

กาํหนดประเดน็คาํถาม ก่อนท่ีจะลงไปเกบ็ขอ้มูล 

3.2 การศึกษาข้อมูลจากประชากร 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีทาํการศึกษาคร้ังน้ีไดก้าํหนดเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

กลุ่มท่ี 1 คือหวัหนา้ครัวเรือน ท่ีตั้งบา้นเรือนอาศยัอยู่บริเวณ 2 ขา้งถนนนครอินทร์ตั้งแต่

สะพานพระราม 5 บรรจบกบัถนนกาญจนาภิเษก โดยตั้งบา้นเรือนอยูใ่นพื้นท่ีท่ีศึกษาก่อนปี พ.ศ. 

2538 ไดแ้ก่พื้นท่ี ตาํบลบางไผ่  มีจาํนวน 3 หมู่บา้น ไดแ้ก่ หมู่ท่ี 1 จาํนวน 88 ครัวเรือน หมู่ท่ี 2 

จาํนวน 91 ครัวเรือน และหมู่ท่ี 3 จาํนวน 86 ครัวเรือน  ตาํบลบางสีทอง หมู่ท่ี 3 จาํนวน 112 

ครัวเรือน ตาํบลบางศรีเมือง หมู่ท่ี 5 จาํนวน 70 ครัวเรือน ตาํบลบางขนุน มีจาํนวน 2 หมู่บา้น คือ 

หมู่ท่ี 1 จาํนวน 82 ครัวเรือน หมู่ท่ี 2 จาํนวน 51ครัวเรือน ตาํบลบางขนุกอง มีจาํนวน 7 หมู่บา้น 

ไดแ้ก่ หมู่ท่ี 1 จาํนวน 92 ครัวเรือน หมู่ท่ี 2 จาํนวน 90 ครัวเรือน หมู่ท่ี 3 จาํนวน 99 ครัวเรือน  หมู่ท่ี 

4 จาํนวน 128 ครัวเรือน หมู่ท่ี 5 จาํนวน 92 ครัวเรือนและหมู่ท่ี 6 จาํนวน 60 ครัวเรือน  และตาํบล

บางคูเวียง มีจาํนวน 3 หมู่บา้น ไดแ้ก่ หมู่ท่ี 5 จาํนวน 18 ครัวเรือน หมู่ท่ี 6 จาํนวน 60 ครัวเรือน และ

หมู่ท่ี 7 จาํนวน 70 ครัวเรือน รวมประชากรทั้งส้ินจาํนวน  1,289 ครัวเรือน กาํหนดขนาดของ

ตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของ Yamane (Yamane Taro, 1967:886-887 ) ในการคาํนวณหากลุ่มตวัอยา่งท่ี

เหมาะสม ดงัน้ี 

สูตร  𝑛𝑛 = 𝑁𝑁
1+𝑁𝑁𝑒𝑒2 

              𝑛𝑛  = ขนาดของกลุ่มตวั 

                                                                                 𝑁𝑁  = จาํนวนประชากรทั้งหมด (ครัวเรือน) 



 
 

                           𝑒𝑒  = ความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่ง (ท่ีระดบั 0.05) 

แทนค่า               𝑛𝑛 = 1,289
1+1,289(0.05)

2 

                           𝑛𝑛 = 1,289
1+3.2225

 

                                        𝑛𝑛  = 305 ครัวเรือน 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีคาํนวณได ้305 ครัวเรือน การคาํนวณสดัส่วนกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 

                         n1    =   

                         n1    =    จาํนวนตวัอยา่งท่ีจะสุ่มจากกลุ่มตวัอยา่งแต่ละกลุ่ม 

                         n     =    ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 

                         N    =    จาํนวนประชากรทั้งหมด 

                         N1   =    จาํนวนประชากรในแต่ละกลุ่ม 

จาํนวนตวัอยา่งท่ีจะสุ่ม (n1) ในหมู่ท่ี 1 ตาํบลบางไผ ่ =                           = 20.8 ครัวเรือน 

จาํนวนตวัอยา่งท่ีจะสุ่ม (n1) ในหมู่ท่ี 2 ตาํบลบางไผ ่ =                           = 21.5 ครัวเรือน 

จาํนวนตวัอยา่งท่ีจะสุ่ม (n1) ในหมู่ท่ี 3 ตาํบลบางไผ ่ =                           = 20.3 ครัวเรือน 

จาํนวนตวัอยา่งท่ีจะสุ่ม (n1) ในหมู่ท่ี 3 ตาํบลบางสีทอง =                           = 26.5 ครัวเรือน 

จาํนวนตวัอยา่งท่ีจะสุ่ม (n1) ในหมู่ท่ี 5 ตาํบลบางศรีเมือง =                           = 16.5 ครัวเรือน 

จาํนวนตวัอยา่งท่ีจะสุ่ม (n1) ในหมู่ท่ี 1 ตาํบลบางขนุน =                           = 19.4 ครัวเรือน 

จาํนวนตวัอยา่งท่ีจะสุ่ม (n1) ในหมู่ท่ี 2 ตาํบลบางขนุน =                           = 12.0 ครัวเรือน 

จาํนวนตวัอยา่งท่ีจะสุ่ม (n1) ในหมู่ท่ี 1 ตาํบลบางขนุกอง =                           = 21.7 ครัวเรือน 

จาํนวนตวัอยา่งท่ีจะสุ่ม (n1) ในหมู่ท่ี 2 ตาํบลบางขนุกอง =                           = 21.2 ครัวเรือน 

จาํนวนตวัอยา่งท่ีจะสุ่ม (n1) ในหมู่ท่ี 3 ตาํบลบางขนุกอง =                           = 23.4 ครัวเรือน 

nN1 
N 

305 x 88 
1,289 

305 x 99 

1,289 

305 x 86 
1,289 

1,289 

1,289 

1,289 

1,289 

1,289 

1,289 

1,289 

305 x 112 

305 x 70 

305 x 82 

305 x 51 

305 x 92 

305 x 90 

305 x 91 



 
 

จาํนวนตวัอยา่งท่ีจะสุ่ม (n1) ในหมู่ท่ี 4 ตาํบลบางขนุกอง =                             = 30.2 ครัวเรือน 

จาํนวนตวัอยา่งท่ีจะสุ่ม (n1) ในหมู่ท่ี 5 ตาํบลบางขนุกอง =                             = 21.7 ครัวเรือน 

จาํนวนตวัอยา่งท่ีจะสุ่ม (n1) ในหมู่ท่ี 6 ตาํบลบางขนุกอง =                             = 14.1 ครัวเรือน 

จาํนวนตวัอยา่งท่ีจะสุ่ม (n1) ในหมู่ท่ี 5 ตาํบลบางคูเวียง =                             = 4.2 ครัวเรือน 

จาํนวนตวัอยา่งท่ีจะสุ่ม (n1) ในหมู่ท่ี 6 ตาํบลบางคูเวียง =                             = 14.1ครัวเรือน 

จาํนวนตวัอยา่งท่ีจะสุ่ม (n1) ในหมู่ท่ี 7 ตาํบลบางคูเวียง     =                              = 16.5 ครัวเรือน 

 สรุปจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะสุ่มใน 16 หมู่บา้น แสดงในตารางท่ี 1  

ตาราง 1 จาํนวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละหมู่บา้น 

ท่ี ตาํบล หมู่บา้น จาํนวนครัวเรือน จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 

1 ตาํบลบางไผ ่ หมู่ท่ี 1 88 21 

2 ตาํบลบางไผ ่ หมู่ท่ี 2 91 22 

3 ตาํบลบางไผ ่ หมู่ท่ี 3 86 20 

4 ตาํบลบางสีทอง หมู่ท่ี 3 112 27 

5 ตาํบลบางศรีเมือง หมู่ท่ี 5 70 17 

6 ตาํบลบางขนุน หมู่ท่ี 1 82 19 

7 ตาํบลบางขนุน หมู่ท่ี 2 51 12 

8 ตาํบลบางขนุกอง หมู่ท่ี 1 92 22 

9 ตาํบลบางขนุกอง หมู่ท่ี 2 90 21 

10 ตาํบลบางขนุกอง หมู่ท่ี 3 99 23 

11 ตาํบลบางขนุกอง หมู่ท่ี 4 128 30 

12 ตาํบลบางขนุกอง หมู่ท่ี 5 92 22 

13 ตาํบลบางขนุกอง หมู่ท่ี 6 60 14 

14 ตาํบลบางคูเวียง หมู่ท่ี 5 18 4 

15 ตาํบลบางคูเวียง หมู่ท่ี 6 60 14 

16 ตาํบลบางคูเวียง หมู่ท่ี 7 70 17 

รวม 1,289 305 

1,289 

1,289 

1,289 

1,289

 
 

 

305 x 128 

305 x 92 

305 x 60 

305 x 70 
1,289 

1,289 
305 x 60 

305 x 18 



 
 

การเกบ็ขอ้มูลจะเกบ็จากหวัหนา้หรือผูแ้ทนครัวเรือนท่ีตั้งบา้นเรือนอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีท่ี

ศึกษา ก่อนปี พ.ศ. 2538 และมีอายมุากกวา่ 30 ปี โดยทาํการศึกษา 1 คน ต่อ 1 ครัวเรือน ในการสุ่ม

เลือกกลุ่มตวัอยา่งแต่ละหมู่บา้น ใชว้ิธีสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling)  

กลุ่มท่ี 2 กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั (Key Information) ไดศึ้กษาจากผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั จาํนวน  

34 คน โดยแยกการศึกษาเป็น 2 กลุ่มดงัน้ี 

 1. กลุ่มผูน้าํชุมชนและผูน้าํทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ ผูใ้หญ่บา้น กาํนนั นายกองคก์ารบริหารตาํบล 

ผูน้าํกลุ่มอาชีพ จาํนวน 10 คน 

2. กลุ่มครัวเรือนท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีดั้งเดิมเป็นเวลามากกวา่ 15 ปี จาํนวน 24 คน เน่ืองจาก

เป็นผูท่ี้สามารถใหค้วามคิดเห็นและมีประสบการณ์ในเร่ืองท่ีตอ้งการศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี 

3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูล ผลการศึกษา

ท่ีเป็นจริงและสมบูรณ์ตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนด ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลใชว้ิธีการผสมผสาน

หลายวิธีในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ทั้งน้ีเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครอบคลุมและตอบคาํถามตาม

วตัถุประสงคท่ี์ศึกษา ดงัน้ี 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยั 

1. แบบสอบถาม (Questionnaire)  

 ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามในก ารศึกษาเชิงปริมาณ เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงสภาพทาง

เศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้มของครัวเรือนอนัเน่ืองมาจากการตดัถนนนครอินท ร์ ใน

วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 โดยแบบสอบถามท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีกาํหนด

โครงสร้างคาํถาม มีลกัษณะผสมผสานระหวา่งคาํถามปลายปิด ( Closed questionnaire) และคาํถาม

ปลายเปิด (Open questionnaire) เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งชดัเจนในการศึกษาการเปล่ียนแปลงทาง

เศรษฐกิจ สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม จากความคิดเห็นของประชาชนในพื้นท่ีอนัเน่ืองมาจากการตดั

ถนนนครอินทร์บริเวณส่วนต่อจากสะพานพระราม 5 บรรจบกบัถนนกาญจนาภิเษก โดยมีเน้ือหา

แบ่งเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 



 
 

ส่วนท่ี 1  เป็นคาํถาม เก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ

สถานภาพสมรส จาํนวนสมาชิกในครอบครัว ลกัษณะครอบครัว การศึกษา ภูมิลาํเนาเดิม ระยะเวลา

ท่ีตั้งถ่ินฐาน จาํนวน 8 ขอ้ 

ส่วนท่ี 2 เป็นคาํถามเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงดา้นเศรษฐกิจ สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ 

การประกอบอาชีพหลกั อาชีพเสริม รายได ้เงินออม หน้ีสิน ลกัษณะการตั้งบา้นเรือน การถือครอง

ทรัพยสิ์น การศึกษาของบุตรหลาน การเดินทาง การรับรู้ข่าวสาร ความสมัพนัธ์กบัชุมชน 

ขนบธรรมเนียมประเพณี สุขภาพอนามยั การเจบ็ไขไ้ดป่้วย จาํนวน 22 ขอ้  

 2. การสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 

 ผูว้ิจยัใช้การสมัภาษณ์เชิงลึก ในการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใชแ้บบสมัภาษณ์แบบปลายเปิด 

ไม่มีโครงสร้างแน่นอน เพื่อใหผู้ต้อบมีอิสระในการตอบ โดยหวัขอ้ท่ีศึกษาไดก้าํหนดไวก้วา้ง ๆ 

ล่วงหนา้และสามารถเปล่ียนปรับปรุงคาํถามไดห้ลงัจากท่ีสมัภาษณ์ไปแลว้หรือขณะสมัภาษณ์ การ

สมัภาษณ์ท่ีใชเ้ป็นลกัษณะการพดูคุยแบบเป็นกนัเอง เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลครบตามความเป็นจริง 

 คาํถามประกอบการสมัภาษณ์ ประกอบดว้ย  

 2.1 วิถีชีวิตของครัวเรือนในหมู่บา้นก่อนปี 2544 (2538-2544) ในดา้นเศรษฐกิจ สงัคมและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

 2.2 การเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคมและส่ิงแวดลอ้มอนัเน่ืองมาจากการตดัถนน

นครอินทร์ (2545-2553) 

3. การสงัเกตการณ์ (Observation) 

3.1 การสงัเกตแบบมีส่วนร่วม โดยใชแ้บบฟอร์มแบบมีส่วนร่วม ซ่ึงผูว้ิจยัเขา้ร่วมกิจกรรม

ต่าง ๆ เช่น ร่วมงานประเพณีต่าง ๆ การร่วมพิธีกรรมทางศาสนาของครัวเรือนในพื้นท่ีท่ีศึกษา

ในช่วงการเกบ็ขอ้มูล และการใชบ้ริการตามหน่วยงานต่าง ๆ ในหมู่บา้น 

3.2 การสงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ( Non –Participant Observation) โดยผูว้ิจยัทาํการสาํรวจ

และสงัเกตปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีท่ีศึกษา เช่นแบบแผนการใชชี้วิตประจาํวนัของ

ครัวเรือนในหมู่บา้นและการมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมของครัวเรือนในหมู่บา้น 



 
 

การสงัเกตแบบมีส่วนร่วมโดยผูว้ิจยัไดเ้ขา้ร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่บา้น เพื่อสงัเกตวิถี

ชีวิตของครัวเรือน ไดแ้ก่ การเขา้ร่วมกิจกรรมในวนัสาํคญัทางศาสนา เช่น การทาํบุญตกับาตรในวนั

พระหรือในวนัสาํคญัทางศาสนา ณ วดัท่ีอยูใ่นหมู่บา้น การ เขา้ร่วม ในง านประเพณีต่าง ๆ ใน

หมู่บา้น เพื่อสงัเกตการณ์เขา้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาและประเพณีต่าง ๆ ของคนในหมู่บา้น  การใช้

บริการโรงพยาบาล สถานีอนามยัของหมู่บา้น เพื่อสงัเกตการณ์การเจบ็ป่วยของคนในหมู่บา้น การ

เขา้ไปใชบ้ริการทางสุขอนามยัของคนในหมู่บา้น คุณภาพการใหบ้ริการดา้นสุขอนามยัในหมู่บา้น

การใชบ้ริการรถสาธารณะต่าง ๆในหมู่บา้น เพื่อสงัเกตการณ์สภาพการจราจรในชุมชน จาํนวน

ยานพาหนะ การเดินทางของคนในหมู่บา้น การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการหมู่บา้นในวาระต่าง ๆ 

เพื่อสงัเกตการณ์มีส่วนร่วมทางการเมืองของคณะกรรมการหมู่บา้น การบริหารจดัการปกครองดูแล

หมู่บา้นวา่เป็นอยา่งไร มีการเปล่ียนแปลงจากอดีตอยา่งไรและการเปล่ียนแปลงนั้นเกิดข้ึนเน่ืองจาก

การตดัถนนนครอินทร์หรือไม่ อยา่งไร 

3.4 การทดสอบเคร่ืองมือ 

           แบบสอบถามน้ีไดส้ร้างข้ึนจากทฤษฎี งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและกรอบแนวคิด ไดน้าํไป

ตรวจสอบคุณภาพขอ้มูลโดยผูท้รงคุณวฒิุ คุณจุฑามาศ ชูจินดาและรศ.ดร.ลดัดาวลัย ์เพชรโรจน์ ดู

ความตรงตามเน้ือหาแลว้ทดลอง ( Try out) จาํนวน 30 ชุด แลว้ปรับปรุงแกไ้ขในเร่ืองภาษา เน้ือหา 

ในช่วง 1-30 สิงหาคม 2553  

3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

              การศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้บ่งการเกบ็รวบรวมขอ้มูลออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 

             1. การเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร ศึกษาเอกสาร งานวิจยั หนงัสือ บทความ แผนท่ี 

รายงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งขอ้มูลภาครัฐและเอกชน เช่น แผนยทุธศาสตร์จงัหวดั แผนพฒันา

จงัหวดั เพื่อเป็นขอ้มูลในการศึกษาการเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 

             2. การเกบ็รวบรวมขอ้มูลภาคสนาม ผูว้ิจยัไดอ้อกสาํรวจภาคสนาม เพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มูล

ดว้ยตนเองและผูช่้วย โดยใชว้ิธีการดงัน้ี 

              ขั้นตอนท่ี 1 เป็นการสาํรวจ สงัเกตและเขา้พบผูน้าํหมู่บา้น โดยผูว้ิจยัไดเ้ร่ิมเขา้ไปใน

หมู่บา้นและสงัเกตสภาพแวดลอ้มทัว่ไปของหมู่บา้น และไดน้าํขอ้มูลจากการสาํรวจ สงัเกต รวมทั้ง

เอกสารมาทาํการวิเคราะห์ร่วมกนั และตั้งประเดน็หวัขอ้คาํถามในการสมัภาษณ์ 
 



 
 

             ขั้นตอนท่ี 2 การสมัภาษณ์แบบเจาะลึกจากผูใ้หข้อ้มูลหลกั  ไดแ้ก่ กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น นายก

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ผูน้าํกลุ่มต่าง ๆ และครัวเรือนท่ีตั้งบา้นเรือนในพื้นท่ีท่ีศึกษามากวา่ 10 ปี 

ในเร่ืองวิถีชีวิตของครัวเรือนในช่วงปี 2538-2544 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงดา้น

เศรษฐกิจ สงัคมและส่ิงแวดลอ้มของครัวเรือนอนัเน่ืองมาจากการตดัถนนนครอินทร์ 
  

              ขั้นตอนท่ี 3 การเกบ็ขอ้มูลภาคสนามโดยใชแ้บบสอบถามท่ีไดจ้ดัทาํไวน้าํไปแจกหวัหนา้

ครัวเรือนหรือผูแ้ทนครัวเรือนท่ีตั้งบา้นเรือนอาศยัอยูส่องขา้งถนนนครอินทร์บริเวณส่วนต่อจาก

สะพานพระราม 5 บรรจบกบัถนนกาญจนาภิเษก ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 305 ครัวเรือน  
 

3.6 การตรวจสอบข้อมูล 

 

                           ขอ้มูลท่ีไดร้วบรวมมาแลว้ตอ้งมีความครบถว้น ครอบคลุมตามวตัถุประสงคข์องการศึกษา

และสามารถตอบปัญหาของการวิจยัได ้ผูว้ิจยัไดท้าํการตรวจสอบขอ้มูลทุกคร้ังท่ีทาํการศึกษาขอ้มูล

หมู่บา้นแลว้กลบัเขา้ไปศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติมเป็นระยะ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลครอบคลุมและมีความ

สมบูรณ์ท่ีสุด ตอบปัญหาตามวตัถุประสงคข์องงานวิจยั  
 

3.7 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล  

 

             การวิเคราะห์ขอ้มูลแบ่งเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 
 

             1. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณจากการสาํรวจ ผูว้ิจยัไดท้าํการตรวจสอบความถูกตอ้งและ

ความสมบูรณ์ของคาํตอบท่ีไดรั้บจากแบบสอบถาม จากนั้นไดน้าํไปสร้างคู่มือลงรหสั เพื่อนาํมา

ประมวลผล โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติและใช้ สถิติพรรณา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ 

ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ เพื่อใหท้ราบลกัษณะพื้นฐานทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งและ ความคิดเห็นของ

ครัวเรือนต่อการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สงัคมและส่ิงแวดลอ้มอนัเน่ืองมาจาก การตดัถนนนคร

อินทร์ เพื่อไปวิเคราะห์ร่วมกบัผลการศึกษาเชิงคุณภาพ 
 

             2. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยการรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์เชิงลึก ใช้

วิธีการตรวจสอบขอ้มูลเพื่อความถูกตอ้ง โดยใชว้ิธีสามเสา้ ( Triangle) คือการสอบถามจากกลุ่ม

บุคคลทีมีบทบาท หนา้ท่ีต่างกนัตั้งแต่ 3 คนข้ึนไปในเร่ืองเดียวกนัท่ีผูว้ิจยัมีขอ้สงสยัและตอ้งการ

ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล เพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปท่ีถูกตอ้ง ชดัเจนและเช่ือถือได ้เพื่อใหง้านวิจยั

สมบูรณ์ เป็นท่ียอมรับและเช่ือถือได ้ขอ้มูลจากการสงัเกตการณ์ นาํมาวิเคราะห์โดยใชก้ารวิเคราะห์



 
 

เน้ือหาจากการอาศยัแนวคิด ทฤษฎีการเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจ สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม การวิเคราะห์

ขอ้มูลไดท้าํไปพร้อมกบัการเกบ็ขอ้มูล โดยการจดบนัทึกขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเกบ็ แยกแยะไวเ้ป็น

หมวดหมู่และจดัแบ่งเป็นหวัขอ้ เพื่อช่วยใหเ้ขา้ใจไดง่้ายข้ึนและวิเคราะห์วา่ขอ้มูลท่ีไดม้าเพียง

พอท่ีจะอธิบายและตอบปัญหาตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัได ้โดยผูว้ิจยัไดแ้ยกขอ้มูลตามประเดน็

ท่ีศึกษาและนาํมาเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบของการ บรรยาย และสรุปเชิงวิเคราะห์ร่วมกบั

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์หรือขอ้มูลเชิงปริมาณเพื่อขยายและอธิบายปรากฏการณ์ท่ีทาํใหเ้กิดการ

เปล่ียนแปลงและผลกระทบในดา้นต่าง ๆ โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลจะแยกวิเคราะห์ตามวตัถุประสงค์

ของการวิจยั 

               
               

 

 

 

  

 



บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาเร่ืองการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม อนัเน่ืองมาจากการตดั

ถนนนครอินทร์ บริเวณส่วนต่อจากสะพานพระราม 5 บรรจบกบัถนนกาญจนาภิเษก ไดแ้บ่งผล

การศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1 วิถีชีวิตของครัวเรือน ดา้นเศรษฐกิจ สงัคมและส่ิงแวดลอ้มก่อนการตดัถนนนคร

อินทร์ บริเวณส่วนต่อจากสะพานพระราม 5 บรรจบกบัถนนกาญจนาภิเษก 

ส่วนท่ี 2 การเปล่ียนแปลงดา้นเศรษฐกิจ สงัคมและส่ิงแวดลอ้มอนัเน่ืองมาจากการตดัถนนนคร

อินทร์ บริเวณส่วนต่อจากสะพานพระราม 5 บรรจบกบัถนนกาญจนาภิเษก 

ส่วนที ่1 วถีิชีวติของครัวเรือน ด้านเศรษฐกจิ สังคมและส่ิงแวดล้อมก่อนตัดถนนนครอนิทร์บริเวณส่วน

ต่อจากสะพานพระราม 5 บรรจบกบัถนนกาญจนาภิเษก 

เป็นการศึกษาสภาพวิถีชีวิตของครัวเรือนก่อนการตดัถนนนครอินทร์ ในช่วงปี พ.ศ. 2538 – 

2544 ซ่ึงเป็นการศึกษาโดยการสมัภาษณ์แบบเชิงลึก มีแนวคาํถามประกอบการสมัภาษณ์ โดยทาํการ

สมัภาษณ์ผูบ้ริหารในทอ้งถ่ิน ผูน้าํชุมชนและผูน้าํระดบัทอ้งถ่ินไดแ้ก่ นายกองคก์ารบริหารตาํบล กาํนนั 

ผูใ้หญ่บา้น ผูน้าํกลุ่มอาชีพ จาํนวน 10 คนและครัวเรือนท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีเป็นเวลามากกวา่ 15 ปี 

จาํนวน 24 คน 

ขอ้มูลดา้นเศรษฐกิจ สงัคมและส่ิงแวดลอ้มของครัวเรือน ก่อนการตดัถนนนครอินทร์ ในช่วงปี 

พ.ศ. 2538 – 2544 ดงัน้ี



1. ด้านเศรษฐกจิของครัวเรือนก่อนตัดถนนนครอนิทร์  

ขอ้มูลดา้นเศรษฐกิจของครัวเรือนจาํแนกเป็น การประกอบอาชีพ รายได ้รายจ่าย หน้ีสิน การ

บริโภคและเงินออมของครัวเรือน  

1.1 การประกอบอาชีพของครัวเรือน  

ในพื้นท่ีศึกษาทุกหมู่บา้น ครัวเรือนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมการทาํสวน ไดแ้ก่ 

สวนทุเรียน กระทอ้น มะปราง สม้โอ มะม่วง มะพร้าว มะไฟ หมาก ขนุน กลว้ย ไมด้อกไมป้ระดบั และ

ในปี พ.ศ. 2538 ไดเ้กิดนํ้าท่วมใหญ่ พื้นท่ีสวนต่าง ๆ ไดรั้บความเสียหายมาก โดยเฉพาะสวนทุเรียนซ่ึง

เป็นผลไมท่ี้ทาํรายไดห้ลกัของครัวเรือน ทุเรียนเป็นพืชท่ีไม่ชอบนํ้าท่วมขงั ถา้ตน้ทุเรียนแช่นํ้านาน 3 

วนัจะตาย การทาํสวนทุเรียนของเกษตรกรจงัหวดันนทบุรี จะมีความแตกต่างกบัสวนทุเรียนจงัหวดัอ่ืน 

ๆ สวนทุเรียนของเกษตรกรท่ีน่ีเป็นการทาํสวนแบบยกทอ้งร่องเน่ืองจากพื้นท่ีเป็นท่ีราบลุ่มแม่นํ้า

เจา้พระยา แต่ละสวนจะแยกจากกนัดว้ย แนวคู คลอง หรือคนัดินท่ียกไวร้อบ ๆ สวน การทาํสวนทุเรียน

ของเกษตรกรจงัหวดันนทบุรี เป็นการทาํสวนโดยภูมิปัญญาของชาวบา้นท่ีถ่ายทอดกนัมาจากรุ่นสู่รุ่น ท่ี

ทาํใหร้สชาติของทุเรียนจงัหวดันนทบุรีมี รสชาติท่ีอร่อย ไม่เหมือนกบัทุเรียนท่ีอ่ืน ๆ แมจ้ะเป็นทุเรียน

พนัธ์เดียวกนั รสชาติทุเรียนนนทบุรี ไม่หวานจดัแต่หวานมนั เมด็ลีบเลก็ พนัธ์ุท่ีข้ึนช่ือ คือหมอนทอง  

กา้นยาว กาํป่ันและกบ ทุเรียนท่ีน่ีจะมีช่ือเฉพาะตามเจา้ของสวน โดยสวนไหนปลูกทุเรียนไดร้สชาติดีก็

จะตั้งช่ือตามเจา้ของสวน เช่น กบตาขาํ กบยายแพ กบแม่เฒ่า เป็นตน้   

จากเหตุการณ์นํ้าท่วมใหญ่ ในปี พ.ศ. 2538 แมพ้ื้นท่ีสวนส่วนใหญ่จะไดรั้บความเสียหาย แต่

ชาวสวนกย็งัไม่ทอ้ใจ เร่ิมหาพนัธ์ุทุเรียนมาปลูกกนัใหม่ แต่เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มท่ีไดเ้ปล่ียนแปลง

ไปอนัเป็นผลกระทบมาจากนํ้าท่วม ท่ีส่งผลต่อสภาพความสมบูรณ์ของดิน ความเป็นกรด-ด่างต่าง ๆ 

ประกอบกบัในช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ซ่ึงเป็นฤดูฝนมีนํ้ามากจากนํ้าฝนและนํ้าเหนือไหลหลาก

เป็นประจาํทุกปี ในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน ซ่ึงเป็นฤดูร้อนนํ้าทะเลหนุน นํ้าในทอ้งร่องสวนมีสภาพ

เป็นนํ้ากร่อย ตน้ทุเรียนไม่เจริญเติบโตและตายในท่ีสุด การปลูกทุเรียนคร้ังใหม่หลงันํ้าท่วมไม่ประสบ

ความสาํเร็จ มีเพียงบางสวนท่ียงัคงสูต่้อไป ในขณะท่ีครัวเรือนชาวสวนส่วนใหญ่ลม้เลิกการปลูกทุเรียน

เพราะความไม่แน่นอนของธรรมชาติ การปลูกทุเรียนตอ้งใชเ้วลาหลายปี แต่ละปีธรรมชาติมีการ



เปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วและไม่สามารถคาดเดาไดว้า่จะเป็นอยา่งไร ดงันั้นครัวเรือนชาวสวนได้

ปรับเปล่ียนมาปลูกพืชท่ีสามารถใหผ้ลตอบแทนไดเ้ร็วกวา่การปลูกทุเรียน เช่น การปลูกสม้เขียวหวาน

เพื่อตอนก่ิงขาย การปลูกมะกรูดเพื่อเกบ็ใบขาย การปลูกไมด้อกไมป้ระดบัขายเป็นไมก้ระถาง หรือเพื่อ

ตดัดอกขาย บางครัวเรือนปลูกกลว้ยหอม กลว้ยนํ้าวา้ กลว้ยเลบ็มือนาง ซ่ึงเป็นผลไมท่ี้ตรงกบัความ

ตอ้งการของตลาด ลงทุนคร้ังเดียวแต่สามารถเกบ็ผลผลิตไดห้ลายปีโดยไม่ตอ้งซ้ือหน่อใหม่ การทาํสวน

ในลกัษณะดงักล่าวใชเ้วลานอ้ยกวา่การปลูกทุเรียนและใหผ้ลตอบแทนไดเ้ร็วกวา่ทาํใหมี้เงินหมุนเวียน

ใชใ้นครอบครัว จะเห็นวา่แมส้ภาพธรรมชาติจะเปล่ียนแปลงไปแต่วิถีชีวิตของความเป็นเกษตรกรก็

ยงัคงอยู ่ครัวเรือนท่ีน่ียงัคงประกอบอาชีพเกษตรกรรมทาํสวนต่อไป 

1.2 รายได้ของครัวเรือน  

รายไดห้ลกัของครัวเรือนมาจากการขายผลผลิตจากสวน ชาวสวนจะมีผลไมอ้อกมาขายได้

เกือบทั้งปี ซ่ึงทาํใหช้าวสวนมีรายไดต้ลอดปี จากลกัษณะการทาํสวนของเกษตรกรเป็นการทาํสวนแบบ

ผสมผสานมีการปลูกพืชหลายชนิดในพื้นท่ีสวน ซ่ึงผลผลิตจากสวนจะใหผ้ลผลิตในช่วงเวลาท่ีแตกต่าง

กนั เช่น ผลไมเ้ร่ิมติดดอกในช่วงท่ีอากาศเร่ิมหนาวนอ้ยไปถึงหนาวมาก โดยมะปรางจะเร่ิมก่อนต าม

ดว้ย มะม่วง มะไฟ ทุเรียน มงัคุด สม้ และผลผลิตกจ็ะทยอยออกมาตามลาํดบั 

การขายผลไมจ้ากสวน ชาวสวนส่วนใหญ่จะนาํผลผลิตท่ีไดไ้ปขายท่ีตลาดเองโดยไม่ผา่นพอ่คา้

คนกลาง ตลาดท่ีชาวสวนนาํผลผลิตไปขายไดแ้ก่ ตลาดส่งเสริมเกษตรไทย ตลาดยอดพิมาน ผลผลิตท่ี

ไดจ้ากการทาํสวนจะไม่ออกมาพร้อมกนัแต่จะทยอยใหผ้ลผลิตตลอดปี ชาวสวนจึงมีรายไดห้มุนเวียน

ตลอดปี ผลผลิตจากสวนนอกจากผลไมแ้ลว้ ยงัมีส่วนอ่ืน ๆ ของตน้ไมท่ี้ชาวสวนสามารถนาํมาสร้าง

เป็นรายไดเ้สริม เช่น กา้นมะพร้าวเหลาเป็นไมก้วาด  กลว้ยตดัเครือขายผลแลว้เอากาบกลว้ยฉีกเป็น

เสน้ๆ ตากแดดใหแ้หง้ขายเป็นเชือกกลว้ย ใบตองตดัขายเป็นใบตองสด ส่วนใบตองแหง้เยบ็เป็นกระทง

เกบ็ไวใ้ชส่้วนหน่ึงท่ีเหลือนาํไปขายเป็นรายไดเ้สริม 

1.3 รายจ่ายของครัวเรือน  

รายจ่ายของครัวเรือนจาํแนกเป็นรายจ่ายในชีวิตประจาํวนั ซ่ึงมีไม่มากนกัอาหารการกินส่วน

ใหญ่เกบ็ไดจ้ากสวนซ่ึงปลูกไวรั้บประทาน เช่น พริก ขิง ข่า มะนาว มะเขือ ฯลฯ จบัปลาในทอ้งร่องโดย



ปลาเหล่าน้ีจะมากบันํ้าในหนา้ฝนและโตในทอ้งร่อง ชาวสวน จะซ้ือเฉพาะของท่ีไม่มีในสวน  เช่น 

ขา้วสาร เกลือ กะปิ หอม กระเทียม นํ้าตาล นํ้าปลา เส้ือผา้และของใชใ้นครัวเรือน ส่ิงของต่าง ๆ 

ส่วนมากจะซ้ือจากร้านคา้ในหมู่บา้นและส่ิงของบางอยา่งจะซ้ือจากตลาดเม่ือนาํผลผลิตไปขาย รายจ่าย

อีกดา้นท่ีชาวสวนกล่าววา่ มีความสาํคญัมากคือการศึกษาของบุตรหลาน เพราะอยากใหบุ้ตรหลานได้

อ่านออกเขียนได ้จะไดมี้โอกาสในการทาํงาน ไม่ตอ้งทาํสวน ซ่ึงเป็นงานหนกั ชาวสวนส่วนใหญ่จึง

นิยมส่งบุตรหลานใหศึ้กษาเล่าเรียนหนงัสือ ทายาทชาวสวนรุ่นใหม่จึงมีการศึกษาสูง รายจ่ายอีกส่วน

หน่ึงท่ีถือวา่เป็นรายจ่ายท่ีค่อนขา้งสูงของสงัคมชาวสวนคือการทาํบุญ สร้างวดั สร้างกฏิุ หอไตร หอ

ระฆงั สร้างโบสถ ์ฯลฯ  กล่าวกนัวา่ชาวสวนบางคนเล่ือมใสศรัทธาในพระพทุธศาสนามาก ยกท่ีดินให้

วดั บางรายขายท่ีดินทาํบุญ สาํหรับรายจ่ายในดา้นตน้ทุนการผลิตในการทาํสวนในอดีตไม่สูง การทาํ

สวนใชแ้รงงานในครอบครัว วิถีการผลิตยงัเป็นแบบดั้งเดิม คือการใชภู้มิปัญญาท่ีสืบสานกนัมาจาก

บรรพบุรุษถ่ายทอดภูมิปัญญาวิถีการทาํสวนจากรุ่นสู่รุ่น ไดแ้ก่ การยกร่องกั้นนํ้าในฤดูนํ้าหลากและใช้

ใบทองหลางท่ีมีการปลูกกนัอยา่งแพร่หลายในพื้นท่ีหมกัเป็นปุ๋ยพืชสดกลบโคนตน้แลว้สาดเลนใน

ทอ้งร่องกลบโคนตน้อีกคร้ังหน่ึงกจ็ะทาํใหทุ้เรียนและผลไมต่้าง ๆ ท่ีปลูกมีการเจริญเติบโตเร็วและมี

รสชาติดี เป็นท่ีตอ้งการของตลาดขายไดร้าคาดี การใชปุ๋้ยเคมีและยาฆ่าแมลงมีนอ้ยมาก 

1.4 หนีสิ้นของครัวเรือน  

เน่ืองจากครัวเรือนมีรายไดจ้ากการขายผลผลิตตลอดปี ตน้ทุนการผลิตไม่สูง การใชจ่้ายมีไม่

มากนกั จึงไม่มีปัญหาดา้นหน้ีสิน ถา้จาํเป็นตอ้งมีการกูย้มืจะกูย้มืกนัระหวา่งญาติพี่นอ้ง เพื่อนบา้น โดย

วงเงินท่ีกูย้มืกนัมีจาํนวนไม่สูงมากนกั การคิดดอกเบ้ียอาจมีหรือไม่มีข้ึนอยูก่บัวา่การกูย้มืนั้นกูย้มืจาก

ใครถา้ยมืจากญาติพี่นอ้งกไ็ม่คิดดอกเบ้ีย ถา้กูจ้ากเพื่อนบา้นมีความสนิทสนมกนัมากกไ็ม่คิดดอกเบ้ีย 

หรือถา้มีดอกเบ้ียกไ็ม่สูงมากแต่ส่วนใหญ่จะไม่มีดอกเบ้ีย โดยครัวเรือนมีความเห็นวา่ เพื่อนบา้นคนเห็น

หนา้กนั เขาทุกขเ์ราพอมีกช่็วยเหลือกนัพึ่งเขาพึ่งเราช่วย ๆ กนัไป ซ่ึงเป็นแนวคิดในการช่วยเหลือกนั

และกนัของสงัคมชาวสวน 

 

 



1.5 เงินออมของครัวเรือน 

 จากการท่ีครัวเรือนมีรายไดจ้ากการขายผลผลิตตลอดปี ตน้ทุนการผลิตท่ีค่อนขา้งตํ่า การใช้

จ่ายในครัวเรือนมีไม่มากนกั วิถีการดาํเนินชีวิตเป็นไปอยา่งเรียบง่าย ครัวเรือนส่วนมากจึงมีเงินเกบ็ออม 

จาํนวนเงินของแต่ละครัวเรือนมีจาํนวนท่ีแตกต่างกนั โดยข้ึนอยูก่บัขนาดของครัวเรือน จาํนวนสมาชิก 

การศึกษาของบุตรหลาน ขนาดของพื้นท่ีสวน  

การออมเงินของครัวเรือนมีหลายเหตุผล เช่น เกบ็เงินไวซ้ื้อท่ีดินขยายสวนใหใ้หญ่ข้ึนจะได้

ปลูกพืชไดม้ากข้ึน เป็นทุนในการทาํสวน จา้งแรงงาน ซ้ือปุ๋ย เกบ็เงินไวเ้พื่อการศึกษาของบุตรหลาน 

เกบ็เงินไวท้าํบุญ เกบ็เงินไวส้าํหรับการไปหาหมอรักษาตวัเองไม่ตอ้งใหลู้กหลานลาํบาก เป็นตน้ 

2. ด้านสังคมของครัวเรือน 

ขอ้มูลดา้นสงัคมของครัวเรือนจาํแนกเป็น การศึกษา สุขภาพอนามยั การคมนาคม การเมืองการ

ปกครอง วฒันธรรมประเพณี และความขดัแยง้ในหมู่บา้น 

2.1 การศึกษาของครัวเรือน 

ครัวเรือนชาวสวนเรียนหนงัสือเพียงใหอ่้านออกเขียนได ้หวัหนา้ครัวเรือนส่วนมากจึงจบ

การศึกษาเพียงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 สูงกวา่น้ีเป็นชั้นประถมศึกษาปีท่ี 7 ก่อนน้ีในหมู่บา้นไม่มี

โรงเรียน ใชศ้าลาวดัเป็นสถานท่ีเรียนหนงัสือแต่มีครูซ่ึงเป็นขา้ราชการมาสอน เดก็ ๆ มาเรียนหนงัสือ

กนัท่ีวดั โรงเรียนมีจาํนวนนอ้ยมากและอยูห่่างไกล การเดินทางมีความลาํบากมาก พอ่แม่และเดก็

นกัเรียนตอ้งต่ืนตั้งแต่มืด (ประมาณ 4.00น.) พายเรือออกจากสวนไปลงเรือเคร่ืองท่ีคลองบางกอกนอ้ย

เพื่อไปต่อเรือท่ีท่าเรือแม่นํ้าเจา้พระยา ประกอบกบัพอ่แม่ทาํสวนเดก็ ๆ ตอ้งช่วยงานพอ่แม่และตอ้งการ

สืบทอดการทาํสวนต่อไป ความจาํเป็นดา้นการศึกษามีนอ้ยเรียนเพียงใหอ่้านออกเขียนไดเ้พียงพอแลว้ 

เวลาต่อมาในหมู่บา้นมีโรงเรียนประถมศึกษา เดก็ ๆ ไม่ตอ้งเดินทางไกลไปโรงเรียน ครัวเรือนจึงส่ง

บุตรหลานใหเ้รียนหนงัสือกนัมากข้ึน ทายาทชาวสวนรุ่นใหม่จึงมีการศึกษาสูง ๆ และมีจาํนวนนอ้ยมาก

ท่ีเรียนดา้นเกษตรกรรมและมีความตั้งใจท่ีจะสืบทอดการทาํสวน เหตุผลส่วนหน่ึงมาจากการผลกัดนัให้

บุตรหลานทาํงานท่ีสบาย ดงันั้นเม่ือจบการศึกษาพวกเขาจึงเดินไปตามวิถีของอาชีพตามการศึกษาเช่น



ขา้ราชการ ครู อาจารย ์ทหาร ตาํรวจ พนกังานบริษทั ธนาคาร เป็นตน้ มีหนา้มีตาในสงัคมไม่มีใครมาทาํ

สวน ดงันั้นพอหมดรุ่นพอ่แม่ลูกหลานกข็ายท่ีดินใหน้ายทุนท่ีมากวา้นซ้ือเอาไปทาํหมู่บา้นจดัสรร การ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทาํสวนจึงเหลือนอ้ย  

2.2 สุขภาพอนามัยของครัวเรือน 

 ครัวเรือนชาวสวน ส่วนใหญ่มีสุขภาพแขง็แรงไม่ค่อยมีโรคภยัไขเ้จบ็ ทาํงาน ทาํสวนกนัทุกวนั 

ร่างกายแขง็แรง สภาพแวดลอ้มดี อากาศบริสุทธ์ิ อาหารการกินเป็นธรรมชาติ ปลอดสารเคมี ยาฆ่าแมลง 

เพราะปลูกรับประทานเอง การเจบ็ไขไ้ดป่้วยมีบา้งเลก็ ๆ นอ้ย ๆ  การเจบ็ป่วยดว้ยโรคร้ายแรงมีนอ้ย

มาก การเจบ็ป่วยส่วนมากเป็นไขห้วดั ปวดหวั ปวดทอ้ง บางคร้ังไม่ตอ้งไปหาหมอ รักษากนัโดยใชย้า

สมุนไพรกลางบา้น และมีหมอยาในหมู่บา้น หมอกลางบา้นท่ีข้ึนช่ือมากคือหมออินทร์เทวดา ท่ีวดับาง

ขนุน มีลูกศิษยบ์ดยาสมุนไพรไทยใส่โอ่งใหช้าวบา้นเอาไปกินรักษาไดส้ารพดัโรค ครัวเรือนไม่ชอบไป

หาหมอในเมืองดว้ยเหตุผลวา่ การเดินลาํบาก ห่างไกล รอหมอนาน การรักษาไม่หายขาด ต่อมามีสถานี

อนามยัตาํบลเปิดใหบ้ริการในแต่ละพื้นท่ี มีเจา้หนา้ท่ีคอยใหค้าํแนะนาํดา้นสาธารณสุข แจกเอกสารและ

เยีย่มไข ้ 

2.3 แบบแผนการบริโภคของครัวเรือน 

 วิถีชีวิตของชาวสวนกินอยูก่นัอยา่งง่าย ๆ มีความพอเพียงในการดาํเนินชีวิต พืชผกัในสวนมี

กินอยา่งอุดมสมบูรณ์ หาปลาในทอ้งร่อง ซ้ือของจากร้านคา้ในหมู่บา้น นาน ๆ จะไปเมืองนนทก์ซ้ื็อมา

จากเมืองนนทบ์า้ง ส่วนมากจะซ้ือจากตลาดท่ีนาํผลผลิตจากสวนไปขาย เช่น ตลาดยอดพิมาน 

ปากคลองตลาด ตลาดส่งเสริมเกษตรไทย และมีพอ่คา้นาํสินคา้เขา้มาขายในหมู่บา้นบา้ง ทุกครัวเรือน

ประกอบอาหารรับประทานกนัเอง เกือบทุกบา้นท่ีผูห้ญิงไม่วา่จะเป็นแม่หรือลูกจะตอ้งทาํอาหาร

รับประทานเป็น โดยผูเ้ป็นแม่จะสอนผูเ้ป็นลูกสาวใหท้าํอาหารเป็นเพื่อเตรียมตวัเป็นแม่บา้นท่ีดีเม่ือตอ้ง

ออกเรือนในอนาคต แหล่งอาหารส่วนใหญ่จะเป็นพืชผกัสวนครัวท่ีปลูกไวรั้บประทานในสวน เช่น 

พริก มะนาว ถัว่ฝักยาว ดอกแค ขิง ข่า ตะไคร้ ฯลฯ บางครอบครัวเล้ียงเป็ด ไก่ ไวเ้ป็นอาหาร ค่าใชจ่้าย

ในเร่ืองอาหารการกินจะมีนอ้ยมาก พอถึงหนา้ผลไมซ่ึ้งมีมากจะเกบ็ถนอมส่วนหน่ึงไวกิ้น เช่นทุเรียน

กวน มะม่วงดอง ช่วงเวลาท่ีครอบครัวจะอยูพ่ร้อมหนา้กนัมากท่ีสุดคือเวลาในการรับประทานอาหาร



ของครัวเรือนโดยเฉพาะตอนเยน็เป็นเวลาท่ีสมาชิกในครอบครัวพร้อมหนา้พร้อมตากนั พดูคุยถามไถ่

ความเป็นไปของแต่ละคนแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั เน่ืองจากชาวสวนจะต่ืนแต่เชา้มืดเขา้

สวนรดนํ้าถา้รอสายจะร้อน ตลอดวนัทาํงานในสวน ดงันั้นเวลาของครอบครัวจึงเป็นเวลาเยน็ 

2.4 การคมนาคมและการเดินทางของครัวเรือน  

การสญัจรจะแยกพิจารณาเป็นการสญัจรภายในหมู่บา้น ซ่ึงจะมีทางเดินท่ีเรียกวา่ “ทางหลวง” หมายถึง

ทางเดินเทา้ท่ีชาวบา้นใหค้นในหมู่บา้นเดินทางสญัจรกนัไดโ้ดยผา่นท่ีดินของตน ทางหลวงมีลกัษณะ

เป็นทางเดินแคบ ๆ ในขณะท่ีกรรมสิทธ์ิในท่ีดินยงัเป็นของเจา้ของท่ีดินแต่อนุญาตใหเ้พื่อนบา้นเดิน

ผา่นท่ีดินของตนเองได ้จากลกัษณะการตั้งบา้นเรือนของชาวสวนจะตั้งบา้นเรือนอยูใ่นสวนและการทาํ

สวนจะลอ้มร้ัวง่าย ๆ ดว้ยการปลูกตน้ไมเ้ป็นร้ัว เช่นตน้ชบา ทางเดินระหวา่งสวน มีคนัดินเป็นทางเดิน 

เรียกวา่ “คนัสวน” เป็นทางเดินซ่ึงสามารถใชใ้นการเดินทางจากสวนหน่ึงไปยงัอีกสวนหน่ึงและยงัใช้

เดินทางไปยงัหมู่บา้นอ่ืน ๆ ไดอี้ก โดยเดินเลาะไปทางคนัสวน ต่อมาทางราชการทาํถนนลูกรัง เช่นถนน

จากอาํเภอบางกรวย ผา่นตาํบลบางขนุน ไปสุดท่ีตาํบลบางขนุกอง แต่เสน้ทางท่ีใชส้ญัจรกนัส่วนใหญ่

ในการเดินทางติดต่อกบัพื้นท่ีนอกหมู่บา้น เสน้ทางหลกัท่ีใชใ้นการสญัจร คือทางนํ้า ซ่ึงแต่ละหมู่บา้น

จะมีคลองเป็นจาํนวนมาก ทั้งคลองใหญ่ เช่นคลองบางกอกนอ้ย คลองออ้มเมืองนนท ์คลองมหาสวสัด์ิ 

และแต่ละหมู่บา้นยงัมีคลองซอยซ่ึงเป็นคลองเลก็ ๆ อีกเป็นจาํนวนมากในแต่ละพื้นท่ี ท่ีชาวสวนใชเ้ป็น

เสน้ทางในการสญัจร เช่น คลองบางไผ ่คลองวดับางขนุน คลองบางคูเวียง คลองบางราวนก คลองข่ือ

ขวาง คลองหวัคู คลองวดัแกว้ฟ้า คลองวดัสกั คลองวดัสกันอ้ย  คลองวดัเกตุ คลองวดัจาํปา คลองบาง

นายไกร คลองวดั คลองขวางบา้นทา้ย คลองนายกลีบ คลองบางโพธ์ิเผอืก ฯลฯ ชาวสวนจะใชเ้รือเป็น

พาหนะในการเดินทาง ชาวสวนท่ีมีฐานะดีจะมีเรือเคร่ือง บางบา้นมีเรือพาย บา้งกอ็าศยัเรือรับจา้ง เรือ

แทก็ซ่ีในการเดินทาง  

2.5 การเมืองการปกครอง  

หมู่บา้นในพื้นท่ีศึกษามีผูใ้หญ่บา้นและกาํนนัคอยดูแลทุกขสุ์ขของลูกบา้น ไม่วา่จะเป็นการ

ทะเลาะวิวาท ของหาย ดูแลดา้นการพฒันาหมู่บา้นและตาํบล แจง้ขอ้มูลข่าวสารความรู้ต่าง ๆแก่ลูกบา้น

เม่ือก่อนกาํนนัจะเป็นท่ียาํเกรงของคนมากเพราะสามารถจบัโจรผูร้้ายได ้ จนเป็นท่ีกล่าวขานของ

ชาวบา้นวา่ เวลาทะเลาะกนั ใหรี้บไกล่เกล่ีย อยา่ใหเ้ร่ืองถึงกาํนนั อาจกล่าวไดว้า่กาํนนัดูแลทุกขสุ์ขทุก



เร่ืองทุกอยา่งในพื้นท่ี อีกทั้งปฏิบติัหนา้ท่ีหลกัแต่เพียงผูเ้ดียว แต่ในทางปฏิบติัจริง ๆ แลว้ชาวบา้นจะ

เป็นผูช่้วยใหก้บักาํนนัและผูใ้หญ่บา้นดว้ย 

2.6 ความสัมพนัธ์ทางสังคมของครัวเรือน  

ความสมัพนัธ์ในครอบครัวของครัวเรือนชาวสวน ครอบครัวชาวสวนมีลกัษณะเป็นครอบครัว

ขยาย โดยครัวเรือนหน่ึง ๆ จะมีสมาชิกในครอบครัวมากกวา่ 5 คน และมีสมาชิกมากกวา่ 2 รุ่น กล่าวคือ

ในครัวเรือนจะประกอบดว้ย ปู่ ยา่ ตา ยาย ลุง ป้า นา้ อา พ่อ แม่ ลูก หลาน เหตุผลหลกัของการมีบุตร

หลานมากเพื่อเป็นแรงงานช่วยกนัทาํสวน โดยผูท่ี้อาวโุสในครอบครัวจะทาํหนา้ท่ีคอยสัง่สอนอบรม

ดูแลสมาชิกโดยทัว่ไปแลว้ครอบครัวมีความอบอุ่นไม่ค่อยมีบุตรหลานท่ีเกเร ครัวเรือนท่ีมีบุตรหลานท่ี

เกเรบา้งแต่กไ็ม่ใช่นกัเลงหวัไม ้

ความสมัพนัธ์ของครัวเรือนในหมู่บา้น  ครัวเรือนชาวสวนจะมีความสนิทสนมกนัดุจเครือญาติ 

คอยช่วยเหลือเก้ือกลูซ่ึงกนัและกนั บา้นใครมีงานการอะไรแมไ้ม่เอ่ยปากขอใหรู้้กไ็ปช่วยเหลือกนัแลว้

ในชีวิตประจาํวนัเม่ือหุงขา้วทาํแกงเสร็จแลว้กจ็ะตกัแบ่งปันใหเ้พื่อนบา้นในละแวกเดียวกนั มีอะไรจะ

ช่วยเหลือแบ่งปันกนั ครัวเรือนในหมู่บา้นทุกหลงัคาเรือนจะรู้จกักนั ในหมู่บา้นจึงไม่ค่อยมีขโมยหรือ

โจรผูร้้าย จะเห็นวา่บา้นชาวสวนไม่มีร้ัวลวดหนาม มีเพียงตน้ไมแ้ละคนัดิน ไม่มีใครขโมยของใคร มาที

หลงัมีคนนอกพื้นท่ีเขา้มาอยูม่ากข้ึนกเ็ร่ิมมีโจรมีขโมย เขา้มาขโมยของในสวนโดยเฉพาะทุเรียน 

ชาวสวนตอ้งนอนเฝ้าทุเรียนเพราะมีราคาแพง ถา้ไม่นอนเฝ้าคนเขา้มาขโมยทุเรียนหมดสวน คนบา้น

ใกลเ้รือนเคียงจึงตอ้งช่วยเป็นหูเป็นตากนั ครัวเรือนชาวสวนมีความสามคัคี ร่วมแรงกาย แรงใจในงาน

ของหมู่บา้น ทั้งงานบุญของวดัในหมู่บา้น งานลงแขกในการช่วยกนัลอกทอ้งร่องของเพื่อนบา้น งาน

แต่งงาน งานบวช งานศพ ต่างพร้อมใจกนัไปช่วยจนงานสาํเร็จลุลวงไปดว้ยดี 

2.7 วฒันธรรมประเพณ ี
  

ครัวเรือนในพื้นท่ีทุกหมู่บา้นส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพทุธและมีความเล่ือมใสศรัทธา มีความ

เช่ือเป็นเคร่ืองยดึเหน่ียวในหลกัพทุธศาสนา นิยมการทาํบุญเขา้วดัในวนัสาํคญั ๆ ทางศาสนาเป็นประจาํ 

เช่น การทาํบุญในวนัวิสาขบูชา วนัอาสาฬหบูชา วนัเขา้พรรษา วนัพระและทาํบุญตกับาตรเป็นประจาํ 

ครัวเรือนท่ีศรัทธาในพทุธศาสนา การทาํบุญ สร้างวดั สร้างโบสถ ์วิหาร หอไตร หอพระ กล่าวกนัวา่ 



บางคนขายท่ีดินนาํเงินไปสร้างวดัทาํบุญ เพราะมีความเช่ือวา่การทาํบุญมากในภพชาติน้ีจะทาํใหสุ้ข

สบายในภพชาติหนา้  ทุกวนัพระจะเห็นชาวสวนแต่งตวัสวยงามไปทาํบุญท่ีวดั  แลว้กจ็ะหอบลูกจูง

หลานไปพบกบัเพื่อนๆ วยัเดียวกนั วิ่งเล่นอยูใ่นลานวดั ฝ่ายผูใ้หญ่ใหไ้ปช่วยงาน และพดูคุยกนั เก่ียวกบั

เร่ืองการงาน เร่ืองครอบครัว  และเร่ืองของลูก ๆ หลาน ใครจะมีงานบุญ งานบวช งานแต่ง  กม็าบอกกนั

ท่ีวดัสะดวกท่ีสุด วฒันธรรมท่ีดีงามท่ีประทบัใจผูว้ิจยัมากคือการไปวดัทาํบุญในวนัพระ ครัวเรือน

ชาวสวนจะนาํขา้วปลาอาหารของหวานของคาวนอกจากของท่ีจะถวายพระแลว้ยงัมีขา้วปลาของหวาน

ของคาวเผือ่แผใ่หก้บัเพื่อนบา้นท่ีไปทาํบุญท่ีวดัดว้ยโดยการนาํใบตองมาเยบ็เป็นกระทงแลว้ตกัแบ่ง

อาหารใส่กระทงแจกจ่ายใหก้บัผูท่ี้ไปวดัอยา่งทัว่ถึงกนั วฒันธรรมน้ีมีมาเม่ือคร้ังกาลอดีตและยงัพบเห็น

ไดใ้นปัจจุบนัทุกวดัทุกหมู่บา้นในพื้นท่ีท่ีศึกษาเป็นการแสดงถึงจิตใจท่ีโอบออ้มอารีของครัวเรือน

ชาวสวน 
 

ในดา้นขนบธรรมเนียมประเพณี แต่ละหมู่บา้นจะยดึมัน่ในประเพณีอยา่งเคร่งครัด เช่น 

ประเพณีสงกรานต ์จะใหค้วามสาํคญักบัผูสู้งอายใุนทอ้งถ่ิน ประเพณีลอยกระทง ฯลฯ ประเพณีท่ีมี

ช่ือเสียงมากและยงัถือปฏิบติักนัมาจนถึงปัจจุบนัของชาวสวนคือ ประเพณีการทาํบุญตกับาตรพระ  108 

ซ่ึงประเพณีการทาํบุญตกับาตรพระ  108 เป็นประเพณีท่ีถือปฏิบติักนัมาชา้นานในอาํเภอบาง กรวย โดย

จดัข้ึนตามวดัริมนํ้าในคลองบางกอกนอ้ย  ไดแ้ก่ วดัไทยเจริญ วดับางไกรนอก วดัอุทยาน วดัโบสถ ์วดั

บางไกรใน เพื่อใหป้ระชาชนไดร่้วมกิจกรรมทางพทุธศาสนาทาํบุญตกับาตร  เพื่อความเป็นสิริมงคล

และเกิดความสามคัคีเป็นนํ้าหน่ึงใจเดียวกนัในชุมชน  การทาํบุญตกับาตรพระ 108 เร่ิมพิธีในวนัแรม 7 

ค ํ่า เดือน 12 ในตอนบ่าย ของทุกวดัตามริมนํ้าจะมีการแห่พระพทุธรูปท่ีมีช่ือเสียงของแต่ละวดั เช่น 

หลวงพอ่อาคมจากวดัไทยเจริญ หลวงพอ่โตวดัอุทยาน โดยจะแห่ไปตามลาํนํ้า มีการจดัขบวนแห่  การ

ร่ายรําอยา่งสวยงาม จุดประสงคข์องการแห่ขบวนพร ะก็เพื่อประกาศใหป้ระชาชนได้ รับทราบกนัโดย

ทัว่วา่จะมีพิธีทาํบุญตกับาตรพระ 108 ในวนัรุ่งข้ึนใหส้าธุชนมาร่วมทาํบุญ กนั การแห่ขบวนพระทุกวดั

จะแห่พร้อมกนัในวนัแรม 8 ค ํ่า เดือน 12 ซ่ึงถือวา่เป็นวนัทาํบุญใหม่ โดยจะเร่ิมพิธีตัง่แต่เวลา 05.00 น. 

จะมีประชาชนมาร่วมทาํ บุญตามลาํนํ้าอยา่งแน่นขนดัทั้งสองฝ่ังคลอง  ประชาชนส่วนใหญ่ท่ีมาทาํบุญ

จะมาทาง เรือ เตรียมอาหารคาวหวานมาอยา่งพร้อมมูล ชาวบา้น จะนิมนตพ์ระสงฆล์งเรือจา้ง เรืออีแปะ 

เรือบางลาํมีพระ 1 รูป หรือ 2 รูป ไม่ เกินลาํละ 3 รูปและมีคนพายเรือ 3 -4 คน เพื่อรับอาหารคาวหวาน

จากประชาชน การทาํบุญน้ีจะเร่ิมพร้อมกนัทุกวดั พระจะ บิณฑบาตไปในทางเดียวกนั เช่นเร่ิมตน้ทาง  

ฝ่ังขวากจ็ะรับบิณฑบาตเร่ือยไปแลว้จึงวกกลบัมาทางฝ่ังซา้ย วดัแต่ละวดัจะแห่พระพทุธรูปสาํคญั

ประดบัตกแต่งอยา่งสวยงาม ไปรับบิณฑบาตดว้ย พร้อมทั้งเปิดโอกาสใหป้ระชาชน ปิดทองและบริจาค



ทรัพยต์ามศรัทธาเพื่อนาํไปบาํรุงวดั  ช่วงเวลาท่ีประชาชนทาํบุญจะอยูร่ะหวา่ง เวลา 06.00-07.00 น. 

(โอเคเนชัน่, [ออนไลน์]. 22 พฤษภาคม 2555)  
 

ครัวเรือนชาวสวนเวลาบา้นไหนมีงานศพ งานบวช งานแต่งงาน ชาวบา้นจะไปช่วยเหลือกนัไม่

วา่จะเป็นเงิน ส่ิงของ แรงงาน เจา้ภาพจะจดังานตามฐานะ บางงานศพมีดนตรี ลิเก กล่าวกนัวา่ลูกหลาน

จะทาํใหค้นตายเป็นคร้ังสุดทา้ย ผูว้ิจยัไดไ้ปร่วมในงานศพท่ีหมู่ 1 บา้นตากแดด ตาํบลบางขนุน เจา้ภาพ

มีฐานะดี จดังานศพใหพ้ี่สาว ก่อนตายไดส้ัง่เสียไวว้า่ใหจ้ดัลิเกช่ือดงักุง้ สุทธิราช วงศเ์ทวญั มาแสดงใน

งานหนา้ศพ เจา้ภาพรักพี่สาวมากไดว้า่จา้งลิเกช่ือดงักล่าวมาแสดง 1 คืน ดว้ยค่าจา้ง 190,000 บาท เวลา

ปกติในชีวิตประจาํวนัครัวเรือนชาวสวนจะแต่งกายอยา่งเรียบง่ายดว้ยเส้ือผา้สีเขม้ เน้ือผา้หยาบและหนา

เพื่อทาํสวนมองดูเหมือนคนฐานะไม่ดีหรือยากจน แต่จริง ๆ แลว้คนเหล่าน้ีเหมือนผา้ข้ีร้ิวห่อทอง ในวนั

งานเจา้ภาพผูช้ายจะใส่สร้อยคอทองคาํ นํ้ าหนกัประมาณคนละไม่นอ้ยกวา่สิบบาท ถา้เป็นฝ่ายเจา้ภาพ

ผูห้ญิงจะมีสร้อยขอ้มือ สร้อยคอทองคาํ นํ้ าหนกัทองคาํต่อคนไม่นอ้ยกวา่สิบหา้บาท เพื่อแสดงถึงฐานะ

ของเจา้ภาพและส่ือใหท้ราบวา่แขกท่ีมาร่วมงานไม่ตอ้งเกรงใจการเล้ียงดูจดัอยา่งเตม็ท่ีสมกบัฐานะ

เจา้ภาพ 
 

วฒันธรรมการสวดพระอภิธรรมประจาํยามหนา้ศพของครัวเรือนในพื้นท่ีท่ีศึกษา การสวดศพก็

ไม่ไดแ้ตกต่างกบัพื้นท่ีอ่ืน ๆ กล่าวคือเม่ือพระสวดไปแลว้ 1 จบ จะหยดุใหผู้ท่ี้มาร่วมงานรับประทาน

อาหารต่อจากนั้นกส็วดต่อ ผูว้ิจยัไดไ้ปสงัเกตงานศพหลายงานในหลายหมู่บา้นในพื้นท่ีท่ีศึกษา พบวา่มี

ความเหมือนกนัคือก่อนท่ีเจา้ภาพจะบงัสุกลุ เจา้ภาพจะนาํเคร่ืองบงัสุกลุดงักล่าวมาใหผู้ท่ี้มาร่วมงานได้

ร่วมอนุโมทนาดว้ย ซ่ึงเป็นภาพท่ีแสดงถึงความสามคัคี ความมีส่วนร่วมของคนในสงัคมและความเป็น

นํ้าหน่ึงใจเดียวกนัของครัวเรือนในหมู่บา้น  

2.8 ด้านความขัดแย้งในสังคมของครัวเรือน 

สงัคมชาวสวนกเ็หมือนกบัสงัคมทัว่ ๆ ไปท่ีประกอบดว้ยคนจาํนวนมากยอ่มมีความขดัแยง้กนั

บา้งเป็นธรรมดา แต่กไ็ม่มีความรุนแรงมากนกัเพราะเป็นสงัคมเครือญาติ มีความเอ้ืออาทรกนั สงัคมให้

ความนบัถือผูอ้าวโุสในหมู่บา้น ผูใ้หญ่บา้น กาํนนั สงัคมชาวสวนมีการช่วยเหลือกนัและกนัระหวา่ง

ญาติพี่นอ้งจึงมีความขดัแยง้กนันอ้ย  

ความขดัแยง้กบัคนต่างหมู่บา้นมีใหพ้บเห็นบา้ง ส่วนมากจะเป็นคนหนุ่ม ๆ ต่างหมู่บา้นท่ีมา

เท่ียวงานวดัเวลาวดัมีงาน ทั้งงานประจาํปี งานบุญ งานศพ ซ่ึงจะมีมหรสพ ลิเก ดนตรี หนงักลางแปลง 



จะมีวยัรุ่นจากหลายหมู่บา้นมาเท่ียวงานวดัแลว้เกิดเขม่นกนัข้ึน แข่งกนัจีบผูห้ญิงบา้ง มีเร่ืองชกต่อยกนั 

อาจมีการใชอ้าวธุในการต่อสู ้เช่น มีด ปืน บางคร้ังการต่อสูรุ้นแรงมีการเสียชีวิต โดยทัว่ไปแลว้ความ

ขดัแยง้ในหมู่บา้นมกัจะไดรั้บความไกล่เกล่ียจากผูน้าํ ซ่ึงทุกหมู่บา้นจะมีผูน้าํตามธรรมชาติ ส่วนมากจะ

เป็นผูสู้งอายใุนชุมชนท่ีมีฐานะดี หมู่บา้นละ  1-3 ราย สาํหรับเป็นท่ีปรึกษาและไกล่เกล่ียเม่ือเกิดปัญหา

ข้ึนในชุมชน ถา้เป็นปัญหาท่ีรุนแรงกมี็ผูน้าํทอ้งถ่ิน คือกาํนนัและผูใ้หญ่บา้นทาํหนา้ท่ีไกล่เกล่ียปัญหา 

ประชาชนจะเกรงกลวักาํนนัมาก เม่ือมีความขดัแยง้กจ็ะพยายามคล่ีคลายอยา่ใหเ้ร่ืองถึงกาํนนั 

2.9 การมีส่วนร่วมของครัวเรือนในหมู่บ้าน 

การดาํรงชีวิตส่วนใหญ่ของครัวเรือนจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมของหมู่บา้นมาโดยตลอด 

โดยเฉพาะในดา้นสงัคม วฒันธรรม ประเพณี สมาชิกทุกคนในหมู่บา้นจะอุทิศเวลา แรงงาน เงิน 

ทรัพยสิ์น เพื่อวดัในหมู่บา้นของพวกเขา เช่น งานประจาํปีของวดัต่าง ๆ ชาวบา้นจะไปช่วยกนัเป็นวนั ๆ 

คืน ๆ งานปิดทองฝังลูกนิมิตหนาแน่นไปดว้ยคนมาทาํบุญ บริจาคเงินเขา้วดัครัวเรือนนอกจากจะ

สามคัคีในเร่ืองทาํบุญเขา้วดักนัแลว้ ยงัมีส่วนร่วมในการประกอบอาชีพ จะเห็นไดจ้ากการช่วยกนั “เอา

แรง” ในงานต่าง ๆ ลอกทอ้งร่อง ทาํคนัดินป้องกนันํ้าท่วม ช่วยกนัสอดส่องดูแลทรัพยสิ์นของชุมชน

หมู่บา้นตลอดจนทรัพยสิ์นของเพื่อนบา้นโดยพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั 

3. ด้านส่ิงแวดล้อม 

 3.1 นํา้  

ในพื้นท่ีศึกษามีแหล่งนํ้าธรรมชาติ คู คลองเป็นจาํนวนมาก ชาวสวนใชป้ระโยชน์จากแหล่งนํ้า

ธรรมชาติเหล่าน้ีในการดาํรงชีวิต เช่นทาํการเกษตร การเดินทางสญัจร นํ้าจึงมีความสาํคญัยิง่ต่อการ

ดาํรงชีวิต นอกจากครัวเรือนจะใชน้ํ้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจาํวนัแลว้ยงัใชน้ํ้ าเพื่อการทาํมา

หากินในวิถีชีวิตของชาวสวนการเพาะปลูกตอ้งอาศยันํ้าเป็นหวัใจสาํคญั การนาํนํ้าเขา้สวนจะใชก้ารข้ึน

และการลงของนํ้าเป็นเกณฑ์  เสน้ทางส่งนํ้า ชาวสวนจะขดุคู นาํนํ้ ามาจากแม่นํ้าหรือคลอง มาสู่พื้นท่ี

สวน จากนั้นชาวสวนในบริเวณใกลเ้คียงกบัคูส่งนํ้าจะมาทาํเครือข่ายการส่งนํ้าร่วมกนั  โดยมีหลกัการ

คือนํ้าจะผา่นสวนทุกสวน การควบคุมนํ้านั้นเจา้ของสวนแต่ละสวนจะ ทาํประตูนํ้ าในสวน ของแต่ละ

สวน เป็น การจดัสรรและแบ่งปันทรัพยากรนํ้าเพื่อการเกษตร คู คลอง  ร่องสวน ประตูนํ้ าจึงกลายเป็น



สาธารณะสมบติั ท่ีผูใ้ชจ้ะมาช่วยกนัดูแลรักษา เ สมือนตนเองเป็นเจา้ของ  นอกจากน้ียงัใชน้ํ้ าในการ

คมนาคม งานบุญ งานประเพณี คนในหมู่บา้นจึงมีความผกูพนักบัทรัพยากรนํ้า สภาพของแหล่งนํ้าใน

สมยันั้นมีความใสสะอาด เป็นท่ีอยูอ่าศยัของสตัวน์ํ้ าจาํนวนมาก ซ่ึงเป็นแหล่งอาหารของคนในหมู่บา้น 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2538 ไดเ้กิดนํ้าท่วมใหญ่ในพื้นท่ี ทุกหมู่บา้น สวนผลไมใ้นพื้นท่ีทนนํ้าท่วมขงัไม่ไหว

พากนัยนืตน้ตายเป็นจาํนวนมากโดยเฉพาะตน้ทุเรียนพืชเศรษฐกิจท่ีทาํรายไดห้ลกัของชาวสวน พอนํ้า

ลดจนเป็นปกติชาวสวนเร่ิมตน้ปลูกทุเรียนรุ่นใหม่กนัอีกคร้ัง แต่ผลจากนํ้าท่วมใหญ่ในคร้ังนั้นไดส่้งผล

ต่อคุณภาพของนํ้าท่ีเร่ิมมีคุณภาพตํ่าลงและไดส่้งผลกระทบต่อการปลูกทุเรียนซ่ึงใหผ้ลไดไ้ม่ดีนกั 

ประกอบกบัในช่วงหนา้ฝนนํ้ามาก ตน้ทุเรียนเป็นพืชท่ีไม่ชอบนํ้าท่วมขงั พอเขา้ช่วงหนา้ร้อนนํ้าทะเล

หนุนเขา้มาในร่องสวนทาํใหน้ํ้ าในร่องสวนเป็นนํ้ากร่อย ชาวสวนเร่ิมประสบปัญหาในการทาํสวน

ทุเรียน การทาํการเกษตรเร่ิมมีปัญหา ครัวเรือนชาวสวนบางรายเร่ิมเปล่ียนแปลงการปลูกพืชจากการ

ปลูกทุเรียนเป็นการปลูกพืชท่ีใหผ้ลตอบแทนเร็ว เช่น การปลูกมะกรูดเพื่อเกบ็ใบขาย การปลูก

สม้เขียวหวานตอนก่ิงพนัธ์ขาย ปลูกกลว้ย ไมด้อกไมป้ระดบั พืชท่ีใหผ้ลตอบแทนในระยะสั้น 

3.2 อากาศ 

ก่อนการตดัถนนนครอินทร์พื้นท่ีท่ีศึกษาทุกหมู่บา้นมีอาชีพหลกัคือการทาํสวน จึงมีตน้ไมเ้ป็น

จาํนวนมากทั้งท่ีเป็นไมธ้รรมชาติ และตน้ไมท่ี้ชาวสวนปลูก อากาศบริสุทธ์ิมีกล่ินไอของความเป็น

ชนบท เน่ืองจากในขณะนั้นจาํนวนโรงงานอุตสาหกรรมมีนอ้ยมาก บางหมู่บา้นไม่มีโรงงาน

อุตสาหกรรม อาคารพาณิชย ์ตลาดสด จาํนวนบา้นจดัสรรมีนอ้ยมาก อาคารส่ิงปลูกสร้างสมยัใหม่พบ

เห็นไดน้อ้ยมาก คนในพื้นท่ียงัคงรักษาวฒันธรรมบา้นทรงไทย ปลูกอยูใ่นสวน มลพิษทางอากาศแทบ

จะไม่มี เพราะการก่อสร้างมีนอ้ย รถท่ีวิ่งมีจาํนวนเบาบางทาํใหค้วนัจากท่อไอเสียมีไม่มากนกั สภาพ

อากาศโดยทัว่ไปจึงเป็นอากาศบริสุทธ์ิปลอดจากควนัพิษ 

3.3 ขยะและส่ิงปฏิกลู 

จาํนวนครัวเรือนในพื้นท่ีมีไม่มากนกั ทาํใหส่ิ้งปฏิกลูมีนอ้ยเช่นกนั ทั้งขยะ พลาสติกและส่ิง

โสโครกต่าง ๆ คนในหมู่บา้นจะกาํจดัส่ิงปฏิกลูเหล่าน้ีดว้ยตนเอง โดยการเผาและกลบลงดินอีกทั้งขยะ

ส่วนมากไม่ใช่ขยะพิษจึงไม่เป็นอนัตราย สามารถยอ่ยสลายได ้เช่นใบไม ้ตน้หญา้และเศษอาหารจาก

ครัวเรือน จากคาํบอกเล่าของครัวเรือนท่ีตั้งบา้นเรือนอยูริ่มคลอง มีครัวเรือนบางหลงัท้ิงขยะลงแม่นํ้าแต่

เน่ืองจากมีจาํนวนไม่มากนกัและคลองเหล่าน้ียงัไดรั้บอิทธิพลนํ้าข้ึนนํ้าลงจากนํ้าทะเลท่ีส่งผลต่อแม่นํ้า



เจา้พระยาและมีผลต่อคลองต่าง ๆ ท่ีเช่ือมกบัแม่นํ้าเจา้พระยาดว้ย เม่ือนํ้าข้ึนจะพดัพาส่ิงสกปรกต่าง ๆ 

ออกสู่แม่นํ้าใหญ่ไปดว้ย 

ส่วนที ่2 ความคดิเห็นของครัวเรือนเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงด้านเศรษฐกจิ สังคมและส่ิงแวดล้อมอนั

เน่ืองมาจากการตัดถนนนครอนิทร์  บริเวณส่วนต่อจากสะพานพระราม 5 บรรจบกบัถนนกาญจนา

ภิเษก 

ผลการศึกษาในส่วนท่ี 2 เป็นการนาํเสนอผลการศึกษาจากการเกบ็ขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม

กบัครัวเรือนท่ีตั้งบา้นเรือนอาศยัอยู่บริเวณ 2 ขา้งถนนนครอินทร์ตั้งแต่สะพานพระราม 5 บรรจบกบั

ถนนกาญจนาภิเษก โดยตั้งบา้นเรือนอยูใ่นพื้นท่ีท่ีศึกษาก่อนปี พ.ศ. 2540 จาํนวนทั้งส้ิน 305 ครัวเรือน 

จาํแนกผลการศึกษา ดงัน้ี 

1. ขอ้มูลพื้นฐานของหวัหนา้ครัวเรือนกลุ่มตวัอยา่ง 

2. ผลการสาํรวจความคิดเห็นของครัวเรือนเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงดา้นเศรษฐกิจ สงัคมและ

ส่ิงแวดลอ้มอนัเน่ืองมาจากการตดัถนนนครอินทร์บริเวณส่วนต่อจากสะพานพระราม 5 บรรจบกบัถนน

กาญจนาภิเษก 

 

 

 

 

 

 

 



1. ข้อมูลพืน้ฐานของหัวหน้าครัวเรือนไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส จาํนวนสมาชิกในครอบครัว 

ลกัษณะครอบครัว การศึกษา ภูมิลาํเนาเดิม ระยะเวลาท่ีตั้งถ่ินฐาน ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 

ตาราง 2 ขอ้มูลพื้นฐานของหวัหนา้ครัวเรือน 

                                                                                                                                                    (n = 305) 

ขอ้มูลพื้นฐานหวัหนา้ครัวเรือน จาํนวน ร้อยละ  

เพศ   

     ชาย 183 60 

     หญิง 122 40 
   

อาย ุ   

     30-40 ปี 42 14 

     41-50 ปี 68 22 

     51-60 ปี 75 25 

     61-70 ปี 74 24 

     71-80 ปี 40 13 

     มากกวา่ 80 6 2 
   

จาํ นวนสมาชิกในครอบครัว   

    1-3 คน 122 40 

    4-6 คน 148 48 

    7-9 คน 26 9 

    มากกวา่ 10 คน 9 3 
   

สถานภาพสมรส   

    โสด 61 20 

     หมา้ย  22 7 

     หยา่ร้าง 11 4 

     สมรส 211 69 
   



ตาราง 2 (ต่อ)                                                                                                                                                         

                                                 (n = 305) 

ขอ้มูลพื้นฐานหวัหนา้ครัวเรือน จาํนวน ร้อยละ  

ระดบัการศึกษา   

     ประถมศึกษา 158 52 

     มธัยมศึกษาตอนตน้ 25 8 

     มธัยมศึกษาตอนปลาย 27 9 

     ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 23 7 

     ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 15 5 

     ปริญญาตรี 46 15 

     สูงกวา่ปริญญาตรี 11 4 
   

ท่านอาศยัอยูท่ี่หมู่บา้นน้ี   

       1-10 ปี 14 4 

     11-20 ปี 54 18 

     21- 30 ปี 39 13 

     31- 40 ปี 42 14 

     41-50 ปี 45 15 

     มากกวา่ 51 ปี 111 36 
   

ภูมิลาํเนาเดิม   

     เกิดในพื้นท่ี 241 79 

     เกิดนอกพื้นท่ี 64 21 
   

 

จากตาราง 2 ผลการศึกษา พบวา่ หวัหนา้ครัวเรือน ส่วนใหญ่เป็นชาย ร้อยละ 60 มีอายอุยู่

ระหวา่ง 51-60 ปี ร้อยละ 25 มีจาํนวนสมาชิกในครอบครัว 4-6 คน ร้อยละ 48 สมรสแลว้ ร้อยละ 69 มี

การศึกษา ระดบัประถมศึกษา ร้อยละ 52 อาศยัอยูท่ี่หมู่บา้นน้ี มากกวา่ 51 ปี ร้อยละ 36 และมีภูมิลาํเนา

เดิมเป็นคนท่ีเกิดในพื้นท่ี ร้อยละ 21 



2. ผลการสาํรวจความคิดเห็นของครัวเรือนเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงดา้นเศรษฐกิจ สงัคมและ

ส่ิงแวดลอ้ม อนัเน่ืองมาจากการตดัถนนนครอินทร์ บริเวณส่วนต่อจากสะพานพระราม 5 บรรจบกบั

ถนนกาญจนาภิเษก 

ตาราง 3 การเปล่ียนแปลงการประกอบอาชีพหลกัของครัวเรือน 

ก่อนตดัถนน จาํนวน ร้อยละ หลงัตดัถนน จาํนวน ร้อยละ การเปล่ียนแปลง 

ทาํสวน 120 39 ทาํสวน 94 31 ลดลง 

รับจา้ง 66 22 รับจา้ง 68 22 เท่าเดิม 

ราชการ 46 15 ราชการ 29 10 ลดลง 

คา้ขาย 22 7 คา้ขาย 32 10 เพิ่มข้ึน 

ธุรกิจส่วนตวั 17 6 ธุรกิจส่วนตวั 21 7 เพิ่มข้ึน 

พนกังานบริษทั 13 4 พนกังานบริษทั 12 4 เท่าเดิม 

ไม่ทาํงาน 10 3 ไม่ทาํงาน 44 14 เพิ่มข้ึน 

โรงงาน 6 2 โรงงาน 3 1 ลดลง 

รัฐวิสาหกิจ 5 2 รัฐวิสาหกิจ 2 1 ลดลง 

รวม 305 100 รวม 305 100  
 

จากตาราง 3 การเปล่ียนแปลงในการประกอบอาชีพหลกัของครัวเรือนหลงัตดัถนนนครอินทร์ 

พบวา่ อาชีพ ทาํสวน ราชการ ทาํงานโรงงานและรัฐวิสาหกิจมีจาํนวนลดลง อาชีพคา้ขาย ธุรกิจส่วนตวั

และไม่ทาํงาน มีจาํนวนเพิ่มข้ึน อาชีพรับจา้ง พนกังานบริษทัเท่าเดิม 

 

 

 

 

 



ตาราง 4 การเปล่ียนแปลงการประกอบอาชีพเสริมของครัวเรือน 

ก่อนตดัถนน จาํนวน ร้อยละ หลงัตดัถนน จาํนวน ร้อยละ การเปล่ียนแปลง 

ทาํสวน 39 13 ทาํสวน 30 10 ลดลง 

รับจา้ง 18 6 รับจา้ง 21 7 เพิ่มข้ึน 

คา้ขาย 20 7 คา้ขาย 19 6 ลดลง 

ธุรกิจส่วนตวั 7 2 ธุรกิจส่วนตวั 4 1 ลดลง 

ไม่มีอาชีพเสริม 221 72 ไม่มีอาชีพเสริม 231 76 เพิ่มข้ึน 

รวม 305 100 รวม 305 100  
 

จากตาราง 4 การเปล่ียนแปลงการประกอบอาชีพเสริมของครัวเรือนหลงัตดัถนนนครอินทร์

พบวา่ ครัวเรือนไม่มีอาชีพเสริมและประกอบอาชีพรับจา้งเพิ่มข้ึน ในขณะท่ีอาชีพทาํสวน คา้ขายและ

ธุรกิจส่วนตวัลดลง  

ตาราง 5 รายไดข้องครัวเรือน 

รายไดค้รัวเรือนเฉล่ียต่อเดือน จาํนวน 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 12,637 บาท 

ท่ีมา : จากการสาํรวจ 

จากตาราง 5 รายไดเ้ฉล่ียของครัวเรือน พบวา่ ครัวเรือนมีรายไดเ้ฉล่ียอยูท่ี่ 12,637 บาทต่อเดือน 

ตาราง 6 การเปล่ียนแปลงดา้นรายไดข้องครัวเรือน 

การเปล่ียนแปลงดา้นรายได ้ จาํนวน ร้อยละ  

รายไดเ้พิ่มข้ึน 123 40 

รายไดล้ดลง 73 24 

รายไดค้งเดิม 109 36 

รวม 305 100 
 



จากตาราง 6 การเปล่ียนแปลงรายไดข้องครัวเรือน พบวา่ หลงัตดัถนนนครอินทร์ครัวเรือนส่วน

ใหญ่มีรายไดเ้พิ่มข้ึน จาํนวน 123 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 40 ไม่เปล่ียนแปลง จาํนวน 109 ครัวเรือน คิด

เป็นร้อยละ 36 และมีรายไดล้ดลง จาํนวน 73 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 24 

ตาราง 7 รายไดเ้ปรียบเทียบกบัค่าใชจ่้ายของครัวเรือน 

รายไดเ้ปรียบเทียบกบัค่าใชจ่้าย จาํนวน ร้อยละ  

รายไดพ้อในการใชจ่้าย 228 75 

รายไดไ้ม่พอในการใชจ่้าย 77 25 

รวม 305 100 
 

จากตาราง 7 ความคิดเห็นของครัวเรือนดา้นรายไดเ้ปรียบเทียบกบัค่าใชจ่้ายหลงัตดัถนนนคร

อินทร์ พบวา่ ครัวเรือนส่วนใหญ่มีรายไดพ้อเพียงกบัรายจ่าย จาํนวน 228 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 75 

และครัวเรือนท่ีมีรายไดไ้ม่พอกบัค่าใชจ่้าย จาํนวน 77 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 25  

ตาราง 8 เงินออมของครัวเรือน 

เงินออมของครัวเรือน จาํนวน ร้อยละ  

ครัวเรือนมีเงินเกบ็ออม 161 59 

ครัวเรือนไม่มีเงินเกบ็ออม 111 41 

รวม 272 100 
 

จากตาราง 8 ความคิดเห็นเก่ียวกบัเงินออมของครัวเรือน พบวา่ ครัวเรือนส่วนใหญ่มีเงินออม 

จาํนวน 161 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 59 และครัวเรือนท่ีไม่มีเงินออม จาํนวน 111 ครัวเรือน คิดเป็นร้อย

ละ 41 

 

 

 



ตาราง 9 การตดัถนนต่อปัญหาต่อการประกอบอาชีพของครัวเรือน 

การตดัถนนต่อปัญหาต่อการประกอบอาชีพของครัวเรือน จาํนวน ร้อยละ  

มีปัญหา 70 23 

ไม่มีปัญหา 235 77 

รวม 305 100 
 

จากตาราง 9 การตดัถนนต่อปัญหาต่อการประกอบอาชีพของครัวเรือน พบวา่ ครัวเรือนส่วน

ใหญ่ไม่ประสบปัญหาต่อการประกอบอาชีพ จาํนวน 235 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 77 และครัวเรือนท่ีมี

ปัญหาในการประกอบอาชีพจากการตดัถนนนครอินทร์ จาํนวน 70 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 23  

ตาราง 10 การตดัถนนไดก่้อปัญหาในการประกอบอาชีพ 

การตดัถนนไดก่้อปัญหาในการประกอบอาชีพ จาํนวน ร้อยละ  

ท่ีดินทาํกินนอ้ยลง 17 24 

ค่าเช่าท่ีดินมีราคาสูงข้ึน 14 20 

รายไดต่้อเดือนไม่พอใชจ่้าย 28 40 

อ่ืน ๆ 11 16 

รวม 70 100 
 

จากตาราง 10 การตดัถนนไดก่้อปัญหาในการประกอบอาชีพ พบวา่ ครัวเรือนส่วนใหญ่มี

รายไดต่้อเดือนไม่พอกบัค่าใชจ่้าย จาํนวน 28 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 40 ปัญหารองลงมา ท่ีดินทาํกิน

นอ้ยลง จาํนวน 17 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 24 ปัญหาค่าเช่าท่ีดินมีราคาสูงข้ึน จาํนวน 14 ครัวเรือน คิด

เป็นร้อยละ 20 และปัญหาอ่ืน ๆ จาํนวน  11 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 16 โดยปัญหาอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ตน้ทุน

ในการประกอบอาชีพสูงข้ึน ปัญหานํ้าท่วมพืชผลทางการเกษตรไดรั้บความเสียหาย ผลผลิตท่ีไดไ้ม่ค่อย

ดีเท่าท่ีควร  แมลงศตัรูพืชมีจาํนวนมาก คา้ขายไม่ค่อยดี 

 

 



ตาราง 11 การเปล่ียนแปลงการถือครองท่ีดินของครัวเรือน 

ก่อนตดัถนน จาํนวน ร้อยละ หลงัตดัถนน จาํนวน ร้อยละ การเปล่ียนแปลง 

มีท่ีดินถือครอง 149 49 มีท่ีดินถือครอง 140 46 ลดลง 

ไม่มีท่ีดินถือครอง 156 51 ไม่มีท่ีดินถือครอง 165 54 เพิ่มข้ึน 

รวม 305 100 รวม 305 100  
 

จากตาราง 11 การเปล่ียนแปลงการถือครองท่ีดิน พบวา่ ครัวเรือนมีท่ีดินท่ีครองมีจาํนวนลดลง

และครัวเรือนท่ีไม่มีท่ีดินถือครองมีจาํนวนเพิ่มข้ึน 

ตาราง 12 การถือครองท่ีดินโดยเฉล่ียต่อครัวเรือน 

การถือครองท่ีดินเฉล่ียต่อครัวเรือน 

ก่อนการตดัถนนฯ                          จาํนวน 15.6 ไร่ 

หลงัตดัถนนฯ                          จาํนวน   4.3 ไร่ 

ท่ีมา : จากการสาํรวจ 

จากตาราง 12 การถือครองท่ีดินโดยเฉล่ียต่อครัวเรือน พบวา่ ก่อนการตดัถนนนครอินทร์ 

ครัวเรือนมีท่ีดินถือครองเฉล่ีย จาํนวน 15.6 ไร่ต่อครัวเรือน หลงัตดัถนนนครอินทร์ ครัวเรือนมีท่ีดินถือ

ครองโดยเฉล่ียต่อครัวเรือนลดลงเป็นจาํนวน   4.3 ไร่ต่อครัวเรือน 

ตาราง 13 การขายท่ีดินของครัวเรือนหลงัตดัถนน 

การขายท่ีดินของครัวเรือนหลงัตดัถนน จาํนวน ร้อยละ 

ขายท่ีดิน 78 26 

ไม่ขายท่ีดิน 227 74 

รวม 305 100 
 

จากตาราง 13 พบวา่ หลงัตดัถนนนครอินทค์รัวเรือนส่วนใหญ่ไม่ขายท่ีดิน จาํนวน 227 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 74 และครัวเรือนท่ีขายท่ีดินมีจาํนวน 78 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 26 



ตาราง 14 การเปล่ียนแปลงทาํเลท่ีอยูอ่าศยัของครัวเรือน 

 

ก่อนตดัถนน จาํนวน ร้อยละ หลงัตดัถนน จาํนวน ร้อยละ การเปล่ียนแปลง 

ในสวนและญาติ 108 35 ในสวนและญาติ 79 26 ลดลง 

ใกลว้ดั 76 25 ใกลว้ดั 83 27 เพิ่มข้ึน 

ยา่นชุมชน 87 29 ยา่นชุมชน 94 31 เพิ่มข้ึน 

ติดกบัถนน 34 11 ติดกบัถนน 49 16 เพิ่มข้ึน 

รวม 305 100 รวม 305 100  
 

จากตาราง 14 การเปล่ียนแปลงดา้นทาํเลท่ีอยูอ่าศยัของครัวเรือนหลงัตดัถนนนครอินทร์ พบวา่ 

ครัวเรือนตั้งบา้นเรือนอาศยัอยูใ่นยา่นชุมชน ใกลว้ดัและติดถนน มีจาํนวนเพิ่มข้ึนตามลาํดบั ตั้ง

บา้นเรือนในสวนและญาติมีจาํนวนลดลง  

ตาราง 15 การเปล่ียนแปลงหน้ีสินของครัวเรือน 

 

ก่อนตดัถนน จาํนวน ร้อยละ หลงัตดัถนน จาํนวน ร้อยละ การเปล่ียนแปลง 

มีหน้ีสิน 53 17 มีหน้ีสิน 61 20 เพิ่มข้ึน 

ไม่มีหน้ีสิน 252 83 ไม่มีหน้ีสิน 244 80 ลดลง 

รวม 305 100 รวม 305 100  
 

จากตาราง 15 การเปล่ียนแปลงหน้ีสินของครัวเรือน พบวา่ หลงัตดัถนนนครอินทร์ครัวเรือนมี

หน้ีสินเพิ่มข้ึน จาํนวน 61 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 20 ครัวเรือนท่ีมีหน้ีสินลดลง จาํนวน 244 ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ 80 

 

 

 



ตาราง 16 การเปล่ียนแปลงแหล่งกูย้มืหน้ีสินของครัวเรือน 

ก่อนตดัถนน จาํนวน ร้อยละ หลงัตดัถนน จาํนวน ร้อยละ การเปล่ียนแปลง 

ธนาคาร 12 23 ธนาคาร 20 33 เพิ่มข้ึน 

ญาติพี่นอ้ง 9 17 ญาติพี่นอ้ง 6 10 ลดลง 

เพื่อนบา้น 10 19 เพื่อนบา้น 12 20 เพิ่มข้ึน 

เงินกูน้อกระบบ 7 13 เงินกูน้อกระบบ 8 13 เท่าเดิม 

สหกรณ์ 15 28 สหกรณ์ 15 24 ลดลง 

รวม 53 100 รวม 61 100  
 

จากตาราง 16 การเปล่ียนแปลงแหล่งกูย้มืหน้ีสินของครัวเรือนหลงัตดัถนนนครอินทร์ พบวา่

ครัวเรือนกูย้มืจากธนาคาร เพื่อนบา้น เพิ่มข้ึน กูส้หกรณ์และญาติพี่นอ้งลดลงและเงินกูน้อกระบบเท่า

เดิม 

ตาราง 17 การเปล่ียนแปลงหน้ีสินเฉล่ียของครัวเรือน 

ก่อนตดัถนน จาํนวน หลงัตดัถนน จาํนวน การเปล่ียนแปลง 

หน้ีสินเฉล่ีย 95,049   หน้ีสินเฉล่ีย 303,475 เพิ่มข้ึน 

ท่ีมา : จากการสาํรวจ 

จากตาราง 17 การเปล่ียนแปลงหน้ีสินเฉล่ียของครัวเรือน พบวา่ หลงัตดัถนนนครอินทร์

ครัวเรือนมีหน้ีสินเพิ่มข้ึน  

 

 

 

 

 



ตาราง 18 การตดัถนนนครอินทร์ไดต้ดัผา่นท่ีดินของครัวเรือน 

การตดัถนนนครอินทร์ไดต้ดัผา่นท่ีดินของครัวเรือน จาํนวน ร้อยละ  

ผา่น 40 13 

ไม่ผา่น 265 87 

รวม 305 100 
 

จากตาราง 18 การตดัถนนนครอินทร์ไดต้ดัผา่นท่ีดินของครัวเรือน พบวา่ ถนนนครอินทร์ได้

ตดัผา่นท่ีดินของครัวเรือน จาํนวน 40 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 13 และไม่ผา่นท่ีดินของครัวเรือน 

จาํนวน 265 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 87 

ตาราง 19 พื้นท่ีของครัวเรือนท่ีถนนนครอินทร์ตดัผา่น 

พื้นท่ีของครัวเรือนท่ีถนนตดัผา่น จาํนวน ร้อยละ  

ตดัผา่นท่ีสวน 28 70 

ตดัผา่นท่ีอยูอ่าศยั 12 30 

รวม 40 100 
 

จากตาราง 19 พบวา่ การตดัถนนนครอินทร์ไดต้ดัผา่นท่ีสวน จาํนวน 28 ครัวเรือน คิดเป็นร้อย

ละ 70 และตดัผา่นท่ีอยูอ่าศยั จาํนวน 12 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 30 

ตาราง 20 ครัวเรือนประสบปัญหาจากการตดัถนน 

ครัวเรือนประสบปัญหาจากการตดัถนน จาํนวน ร้อยละ  

ประสบปัญหา 44 14 

ไม่ประสบปัญหา 261 86 

รวม 305 100 
 

จากตาราง 20 ครัวเรือนประสบปัญหาจากการตดัถนน พบวา่  ครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่ประสบ

ปัญหาจากการตดัถนน จาํนวน 261 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 86 และประสบปัญหาจากการตดัถนน 

จาํนวน 44 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 14  



ตาราง 21 ปัญหาท่ีครัวเรือนประสบจากการตดัถนน 

ปัญหาท่ีครัวเรือนประสบจากการตดัถนน จาํนวน ร้อยละ  

ตอ้งยา้ยท่ีอยูไ่ปอยูท่ี่แห่งใหม่ 8 18 

ไดรั้บค่าตอบแทนไม่คุม้ค่า 7 16 

ตอ้งร้ือบา้นและปลูกสร้างใหม่ในท่ีดินเดิม 5 11 

อ่ืน ๆ  23 56 

รวม 44 100 
 

จากตาราง 21 ปัญหาท่ีครัวเรือนประสบจากการตดัถนน พบวา่ ปัญหาส่วนใหญ่ท่ีครัวเรือน

ประสบจากการตดัถนนเป็นปัญหาอ่ืน ๆ จาํนวน 23 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 56 ปัญหาไดรั้บ

ค่าตอบแทนไม่คุม้ค่า จาํนวน 7 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 17 ตอ้งยา้ยท่ีอยูไ่ปอยูท่ี่แห่งใหม่ จาํนวน 6 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 15 และตอ้งร้ือบา้นและปลูกสร้างใหม่ในท่ีดินเดิม จาํนวน 5 ครัวเรือน คิดเป็น

ร้อยละ 12 ปัญหาอ่ืน ๆ จากการตดัถนนนครอินทร์ ไดแ้ก่ ปัญหาเสียงดงัรบกวนจากยานพาหนะ  คน

แปลกหนา้ในสงัคมมีมากข้ึน สงัคมวุน่วายดว้ยปัญหาความไม่ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น การจราจร

ไม่สะดวก การเดินทางไปทาํงานลาํบาก   ตอ้งขายท่ีดินแลว้ไปซ้ือท่ี แห่งใหม่ทาํให้ตอ้งอยู่ห่างไกลจาก

ญาติพี่นอ้งไม่ขายกไ็ม่ไดห้มู่บา้นจดัสรรซ้ือท่ีลอ้มรอบทาํใหไ้ม่มีทางออกจาํเป็นตอ้งขาย 

ตาราง 22 การเปล่ียนแปลงการศึกษาของบุตรหลาน 

ก่อนตดัถนน จาํนวน ร้อยละ  หลงัตดัถนน จาํนวน ร้อยละ  การเปล่ียนแปลง 

ส่งไปศึกษาต่อ 184 60 ส่งไปศึกษาต่อ 247 81 เพิ่มข้ึน 

ไม่ไดส่้ง 111 37 ไม่ไดส่้ง 48 16 ลดลง 

ไม่มีบุตร 10 3 ไม่มีบุตร 10 3 เท่าเดิม 

รวม 305 100 รวม 305 100  
 

จากตาราง 22 การเปล่ียนแปลงการศึกษาของบุตรหลาน พบวา่ หลงัตดัถนนนครอินทร์ 

ครัวเรือนไดส่้งบุตรหลานศึกษาต่อในจาํนวนท่ีเพิ่มข้ึน 

 



ตาราง 23 ความคิดเห็นดา้นการมีส่วนร่วมในดา้นขนบธรรมเนียมประเพณี  

การมีส่วนร่วมในดา้นขนบธรรมเนียมประเพณี  จาํนวน ร้อยละ  

มากข้ึนกวา่เดิม 208 68 

ลดลงกวา่เดิม 97 32 

รวม 305 100 
 

จากตาราง 23 ความคิดเห็นดา้นการมีส่วนร่วมในดา้นขนบธรรมเนียมประเพณี พบวา่ ครัวเรือน

ส่วนใหญ่ จาํนวน 208 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 68 มีความคิดเห็นวา่ประชาชนมีส่วนร่วมใน

ขนบธรรมเนียมประเพณี มากข้ึนกวา่เดิม เพราะ ประชาชนในหมู่บา้นมี จาํนวนเพิ่มข้ึน การช่วยเหลือ

เก้ือกลูซ่ึงกนัและกนัมากข้ึน  มีความสามคัคีและเป็นขนบธรรมเนียมท่ีสืบต่อกนัมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ไม่

อยากใหสู้ญหายไป ครัวเรือน จาํนวน 97 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 32 มีความคิดเห็นวา่ประชาชนมีส่วน

ร่วมในขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรมลดลงกวา่เดิมเพราะ ต่างคนกต่็างทาํงาน  แยกยา้ยท่ีอยูอ่าศยั

ไปทาํงานนอกบา้นกนัมากการเขา้ร่วมเลยลดลง การเขา้วดัทาํบุญกนันอ้ยลง 

ตาราง 24 ความคิดเห็นของครัวเรือนเก่ียวกบัการใหค้วามช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

การใหค้วามช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  จาํนวน ร้อยละ  

มากข้ึนกวา่เดิม 228 75 

ลดลงกวา่เดิม 77 25 

รวม 305 100 
 

จากตาราง 24 ความคิดเห็นของครัวเรือนเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการใหค้วาม

ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เช่นการไปช่วยงานบวช งานแต่งงาน งานศพ ฯลฯ พบวา่ ครัวเรือนส่วนใหญ่มี

ความเห็นวา่ประชาชนในหมู่บา้นใหค้วามช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัมากข้ึนกวา่เดิม จาํนวน 228 ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ 75 เพราะคนในหมู่บา้นช่วยเหลือกนัดีภายในชุมชน คนส่วนใหญ่แลว้จะมีบา้นท่ีอยูใ่น

ละแวกเดียวกนัและเป็นคนในชุมชนกต็อ้งใหค้วามร่วมมือกนั  ความคิดเห็นของครัวเรือนท่ีมีความเห็น

วา่ประชาชนใหค้วามช่วยเหลือลดลงกวา่เดิม จาํนวน 77 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 25 เพราะตอ้งทาํงาน

นอกบา้นจึงไม่ค่อยมีเวลาไดเ้ขา้ร่วมงานของชุมชน  



ตาราง 25 การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัหมู่บา้น 

การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัหมู่บา้น จาํนวน ร้อยละ 

ผูใ้หญ่บา้น 188 62 

เพื่อนบา้น 77 25 

อ่ืน ๆ 40 13 

รวม 305 100 
 

จากตาราง 25  การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัหมู่บา้น พบวา่ ครัวเรือนส่วนใหญ่ รับทราบข่าวสาร

เก่ียวกบัหมู่บา้นจากผูใ้หญ่บา้น จาํนวน 188 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 62 จากเพื่อนบา้น จาํนวน 77 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 25 จากแหล่งอ่ืน ๆ จาํนวน 40 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 13 ไดแ้ก่ อินเตอร์เน็ต 

วิทยชุุมชน กาํนนั การติดป้ายในหมู่บา้น หน่วยราชการ 

ตาราง 26 ความคิดเห็นเก่ียวกบัอนัดบัการใชย้านพาหนะในการเดินทางเขา้ – ออกในพื้นท่ีของครัวเรือน 

อนัดบั เรือรับจา้ง 

/เรือส่วนตวั 

รถโดยสาร 

ประจาํทาง 

รถรับจา้งทัว่ไป/

มอเตอร์ไซดรั์บจา้ง 

รถยนตส่์วนตวั/

มอเตอร์ไซดส่์วนตวั 

หน่ึง 45 (15%) 106 (35%) 49 (17%) 105 (34%) 

สอง 30 (10%) 93 (30%) 120 (39%) 62 (20%) 

สาม 61 (20%) 78 (25%) 66 (22%) 100 (33%) 

ส่ี 170 (55%) 29 (10%) 66 (22%) 40 (13%) 

รวม 306 306 301 307 (100) 
 

จากตาราง 26 ความคิดเห็นเก่ียวกบัอนัดบัการใชย้านพาหนะในการเดินทางเขา้ – ออกในพื้นท่ี

ของครัวเรือน พบวา่ ครัวเรือนส่วนใหญ่ใชร้ถโดยสารประทางมากท่ีสุดเป็นอนัดบัหน่ึง จาํนวน 106 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 35 รองลงมาใชร้ถรับจา้งทัว่ไป/มอเตอร์ไซดรั์บจา้งเป็นอนัดบัสอง จาํนวน 120 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 39 รถยนตส่์วนตวั/มอเตอร์ไซดส่์วนตวั  เป็นอนัดบัสาม จาํนวน 100 ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ 33 และ เรือรับจา้ง/เรือส่วนตวัเป็นอนัดบัส่ี จาํนวน 170 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 55 

 



ตาราง 27 ความคิดเห็นการเปล่ียนแปลงดา้นเศรษฐกิจจากการตดัถนนนครอินทร์ 4 อนัดบั 

ลาํดบัการเปล่ียนแปลง อนัดบั 

1 

อนัดบั 

2 

อนัดบั 

3 

อนัดบั 

4 

1. ราคาท่ีดินสูงข้ึน 139 

(45.6%) 

57 

 (18.7%) 

19 

(6.2%) 

22 

 (7.2%) 

2. การเดินทางสะดวกและรวดเร็วข้ึน 102 

(33.4%) 

104 

(34.4%) 

28 

(9.2%) 

8 

 (2.6%) 

3. มีอาคารพาณิชย ์สถานท่ีราชการ สวนอาหารมา

ตั้งในบริเวณน้ีมากข้ึน 

30  

(9.7%) 

56 

 (18.4%) 

82 

(26.9%) 

60 

 (19.7%) 

4. ประชาชนมีโอกาสในการประกอบอาชีพใหม่ 

     เพิ่มข้ึน 

28  

(9.1%) 

39 

 (12.8%) 

60 

(19.7%) 

75  

(24.6%) 

5. ท่ีดินทาํการเกษตรลดนอ้ยลง 21  

(6.9%) 

38  

(12.5%) 

60 

(19.7%) 

54  

(17.7%) 

6. มีเสียงรบกวนและความสัน่สะเทือนมากข้ึน 20  

(6.6%) 

33  

(10.8%) 

46 

(15.1%) 

58  

(19.0%) 

7. ไดรั้บมลพิษทางเสียง นํ้ าและอากาศ 26  

(8.5%) 

35  

(11.5%) 

39 

(12.8%) 

32  

(10.5%) 
 

จากตาราง 27 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการ เปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ จากการตดัถนนนคร

อินทร์ 4 อนัดบัแรก พบวา่ อนัดบัหน่ึง ราคาท่ีดินสูงข้ึน จาํนวน 139 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 45.6 

อนัดบัสอง การเดินทางสะดวกและรวดเร็วข้ึน จาํนวน 104 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 34.4 อนัดบัสาม มี

อาคารพาณิชย ์สถานท่ีราชการและสวนอาหารมาตั้งในบริเวณน้ีมากข้ึน จาํนวน 82 ครัวเรือน คิดเป็น

ร้อยละ 26.9 อนัดบัส่ี ประชาชนมีโอกาสในการประกอบอาชีพใหม่เพิ่มข้ึน จาํนวน 75 ครัวเรือน คิด

เป็นร้อยละ 24.6  

 

 

 



ตาราง 28 ลาํดบัความคิดเห็นของครัวเรือนต่อการเปล่ียนแปลงดา้นสงัคมจากการตดัถนน  

การเปล่ียนแปลง อนัดบั

หน่ึง 

อนัดบั

สอง 

อนัดบั

สาม  

อนัดบัส่ี อนัดบั

หา้ 

รวม 

1. ความสามารถในการติดต่อ

ระหวา่งกนัสะดวกสบายยิง่ข้ึน 

152  

(49.8%) 

34  

(11.1%) 

39  

(12.8%) 

34 

(11.1%) 

46 

(15.2%) 

305 

(100%) 

2. ประชาชนยา้ยเขา้มาอยูใ่น

หมู่บา้นมากข้ึน 

35 

(11.5%) 

101 

 (33.1%) 

77 

 (25.2%) 

51 

(16.7%) 

41 

(13.5%) 

305 

(100%) 

3. ความเป็นชุมชนชนบทลดลง 49 

(16.0%) 

64 

 (21.0%) 

88 

 (28.9%) 

66 

(21.6%) 

38 

(12.5%) 

305 

(100%) 

4. ความปลอดภยัในชีวิตและ

ทรัพยสิ์นลดลง 

37 

(12.1%) 

62  

(20.3%) 

81 

 (26.6%) 

85 

(27.9%) 

40 

(13.1%) 

305 

(100%) 

5. ความสมัพนัธ์กบัเพื่อนบา้น

เดิมลดลง 

33 

(10.8%) 

25 

 (8.2%) 

54 

 (17.7%) 

70 

(23.0%) 

123 

(40.3%) 

305 

(100%) 
 

จากตาราง 28 ลาํดบัความคิดเห็นของครัวเรือนต่อการ เปล่ียนแปลงดา้นสงัคมจากการตดัถนน 

พบวา่ อนัดบัหน่ึง ความสามารถในการติดต่อระหวา่งกนัสะดวกสบายยิง่ข้ึน จาํนวน 152 ครัวเรือน คิด

เป็นร้อยละ 49.8 อนัดบัสอง ประชาชนยา้ยเขา้มาอยูใ่นหมู่บา้นมากข้ึน จาํนวน 35 ครัวเรือน คิดเป็นร้อย

ละ 11.5 อนัดบัสาม ความเป็นชุมชนชนบทลดลง จาํนวน 88 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 28.9 อนัดบัส่ี

ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นลดลง จาํนวน 85 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 27.9 และอนัดบัหา้

ความสมัพนัธ์กบัเพื่อนบา้นเดิมลดลง จาํนวน 123 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 40.3 

 

 

 

 

 



ตาราง 29 ความคิดเห็นการใหบ้ริการของโรงพยาบาล /คลินิก / สถานีอนามยั  

ความคิดเห็นของครัวเรือน มากกวา่

ปัจจุบนั 

เท่ากบั

ปัจจุบนั 

นอ้ยกวา่

ปัจจุบนั 

รวม 

จาํนวนโรงพยาบาล/คลินิก/สถานี

อนามยั 

92 (30%) 85 (28%) 128 (42%) 305 (100) 

การเขา้รับบริการ 77 (25%) 61 (20%) 167 (55%) 305 (100) 

ความสะดวกสบายและการบริการใน

การเขา้รักษาพยาบาล 

 116 (38%) 61 (20%) 128 (42%) 305 (100) 

 

จากตาราง 29 ความคิดเห็นของครัวเรือนเก่ียวกบัการใหบ้ริการของโรงพยาบาล /คลินิก / สถานี

อนามยั พบวา่ โรงพยาบาล/คลินิก/สถานีอนามยัก่อนตดัถนนนครอินทร์มีจาํนวนนอ้ยกวา่ปัจจุบนั 

จาํนวน 128 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 42 ดา้นการเขา้รับบริการของคนในหมู่บา้น ครัวเรือน จาํนวน 167 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 55 มีความคิดเห็นวา่ก่อนตดัถนนนครอินทร์มีประชาชนเขา้รับบริการนอ้ยกวา่

ปัจจุบนัและดา้นความสะดวกสบายและการบริการในการเขา้รับการรักษาพยาบาล ครัวเรือน จาํนวน 

128 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 42 มีความคิดเห็นวา่ก่อนตดัถนนนครอินทร์มีความสะดวกสบายนอ้ยกวา่

ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

 

 



ตาราง 30 ความคิดเห็นดา้นการเจบ็ป่วยของคนในหมู่บา้น 

ความคิดเห็นของครัวเรือน มากกวา่

ปัจจุบนั 

เท่ากบั

ปัจจุบนั 

นอ้ยกวา่

ปัจจุบนั 

รวม 

การเจบ็ป่วยเป็นโรคเก่ียวกบัระบบทางเดิน

หายใจของคนในหมู่บา้น 

55 

(18%) 

95  

(31%) 

155  

(51%) 

305 

(100%) 

การเจบ็ป่วยของคนในหมู่บา้นท่ีพบเห็น

มากท่ีสุดและมีความรุนแรง 

52 

 (17%) 

92  

(30%) 

161 

 (53%) 

305 

(100%) 

การเจบ็ป่วยดว้ยโรคอ่ืน ๆ 55  

(18%) 

95 

 (31%) 

155  

(51%) 

305 

(100%) 
 

จากตาราง 30 ความคิดเห็นดา้นการเจบ็ป่วยของคนในหมู่บา้น พบวา่ การเจบ็ป่วยเป็นโรค

เก่ียวกบัระบบทางเดินหายใจของคนในหมู่บา้น นอ้ยกวา่ปัจจุบนั จาํนวน 155 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

51การเจบ็ป่วยของคนในหมู่บา้นท่ีพบเห็นมากท่ีสุดและมีความรุนแรง นอ้ยกวา่ปัจจุบนั จาํนวน 161 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 53 และการเจบ็ป่วยดว้ยโรคอ่ืน ๆ นอ้ยกวา่ปัจจุบนั จาํนวน 155 คิดเป็นร้อยละ 

51  

ตาราง 31 ความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาวะส่ิงแวดลอ้มในหมู่บา้นหลงัตดัถนน 

ความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาวะแวดลอ้มในหมู่บา้น จาํนวน ร้อยละ 

มีปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม 113 37 

ไม่มีปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม 192 63 

รวม 305 100 
 

จากตาราง 31 ความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาวะส่ิงแวดลอ้มในหมู่บา้นหลงัตดัถนน พบวา่ ครัวเรือน

ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มจากการตดัถนน จาํนวน 192 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 63 และ

ครัวเรือนท่ีมีปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มจากการตดัถนน จาํนวน 113 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 37 

 



ตาราง 32 ความคิดเห็นเก่ียวกบัอนัดบัการเปล่ียนแปลงดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

อนัดบั คุณภาพ 

นํ้าต ํ่า 

เสียงดงั ฝุ่ นละออง 

และควนัพิษ 

ขยะมูลฝอย 

และส่ิงปฏิกลู 

กล่ินเหมน็จากขยะมูล

ฝอยและส่ิงปฏิกลู 

หน่ึง 43 (14%) 135 (44%) 48 (16%) 40 (13%) 39 (13%) 

สอง 142 (47%) 35 (11%) 37 (12%) 45 (15%) 46 (15%) 

สาม 53 (17%) 46 (15%) 128 (42%) 37 (12%) 41 (14%) 

ส่ี 61 (20%) 36 (12%) 39 (13%) 123 (40%) 46 (15%) 

หา้ 30 (10%) 32 (10%) 71 (23%) 54 (18%) 118 (39%) 

รวม 329 284 323 299 290 (100) 
 

จากตาราง 32 ความคิดเห็นเก่ียวกบัอนัดบัการเปล่ียนแปลงดา้นส่ิงแวดลอ้มของครัวเรือน พบวา่ 

อนัดบัหน่ึง คือเสียงดงั จาํนวน 135 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 44 อนัดบัสอง คุณภาพนํ้าต ํ่า จาํนวน 142 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 47 อนัดบัสาม ปัญหาดา้นฝุ่ นละอองและควนัพิษ จาํนวน 128 ครัวเรือน คิด

เป็นร้อยละ 42 อนัดบัส่ี ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลูเพิ่มข้ึน จาํนวน 123 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 40 

อนัดบัหา้ กล่ินเหมน็จากขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู จาํนวน 118 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 39% 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตาราง 33 ความคิดเห็นของครัวเรือนต่อปัญหาดา้นเศรษฐกิจ สงัคมและส่ิงแวดลอ้มหลงัตดัถนน 

อนัดบั การเพิ่มข้ึน

ของประชากร 

การอพยพของ

แรงงานจาก

ต่างจงัหวดั 

การคมนาคม

ท่ีสะดวก 

สบาย 

การเพิ่มข้ึนของ

หมู่บา้นจดัสรร

เพื่อการอยูอ่าศยั 

รัฐขาดการวาง 

แผนท่ีดินอยา่ง

มีประสิทธิภาพ 

หน่ึง 64 (21%) 48 (16%) 55 (18%) 120 (39%) 18 (6%) 

สอง 136 (45%) 52 (17%) 34 (11%) 36 (12%) 47 (15%) 

สาม 22 (7%) 32 (10%) 64 (21%) 72 (24%) 115 (38%) 

ส่ี 56 (18%) 103 (34%) 62 (20%) 48 (16%) 36 (12%) 

หา้ 65 (21%) 52 (17%) 98 (32%) 44 (15%) 46 (15%) 

รวม 343 287 313 320  262 (100) 
 

จากตาราง 33 ความคิดเห็นของครัวเรือนต่อปัญหาดา้นเศรษฐกิจ สงัคมและส่ิงแวดลอ้มหลงัตดั

ถนน พบวา่ อนัดบัหน่ึง การเพิ่มข้ึนของหมู่บา้นจดัสรรเพื่อการอยูอ่าศยั จาํนวน 120 ครัวเรือน คิดเป็น

ร้อยละ 39 อนัดบัสอง การเพิ่มข้ึนของประชากร จาํนวน 136 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 45 อนัดบัสาม รัฐ

ขาดการวางแผนท่ีดินอยา่งมีประสิทธิภาพ จาํนวน 115 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 38 อนัดบัส่ีการอพยพ

ของแรงงานจากต่างจงัหวดั จาํนวน 103 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 34 และอนัดบัหา้ การคมนาคมท่ี

สะดวกสบาย จาํนวน 98 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 32 

ตาราง 34 ความพึงพอใจของครัวเรือนต่อการตดัถนนนครอินทร์ 

ความพึงพอใจของครัวเรือนต่อการตดัถนนนครอินทร์ จาํนวน ร้อยละ  

ไม่มีความคิดเห็นต่อการตดัถนนนครอินทร์ 139 45 

พึงพอใจต่อการตดัถนนนครอินทร์ 161 53 

ไม่พึงพอใจต่อการตดัถนนนครอินทร์ 5 2 

รวม 305 100 
 

จากตาราง 34 ความพึงพอใจของครัวเรือนต่อการตดัถนนนครอินทร์ พบวา่ ครัวเรือนส่วนใหญ่

มีความพึงพอใจการตดัถนนนครอินทร์ จาํนวน 161ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 53 ไม่มีความคิดเห็นต่อ



การตดัถนนนครอินทร์ จาํนวน 139 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 45 และไม่พึงพอใจต่อการตดัถนนนคร

อินทร์ จาํนวน 5 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 2 

 



บทที ่5 

 สรุป อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

การศึกษาการเปล่ียนแปลงดา้นเศรษฐกิจ สงัคมและส่ิงแวดลอ้มอนัเน่ืองมาจากการตดัถนน

นครอินทร์ โดยมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาวิถีชีวิตดา้นเศรษฐกิจ สงัคมและส่ิงแวดลอ้มของครัวเรือนท่ี

อาศยัอยูบ่ริเวณถนนนครอินทร์บริเวณส่วนต่อจากสะพานพระราม 5 บรรจบถนนกาญจนาภิเษก ในช่วง

ปี พ.ศ. 2538-2544 และ  2) เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้มของ

ครัวเรือนอนัเน่ืองมาจากการตดัถนนนครอินทร์ บริเวณส่วนต่อจากสะพานพระราม 5 บรรจบถนน

กาญจนาภิเษกในช่วงปี พ.ศ. 2545 – พ. ศ. 2553 

สรุปผลการวจัิย 

จากการดาํเนินการวิจยัคร้ังน้ี มีผลการวิจยัตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1. วิถีชีวิตของครัวเรือน ดา้นเศรษฐกิจ สงัคมและส่ิงแวดลอ้มก่อนการตดัถนนนครอินทร์  

ในช่วงปี พ.ศ. 2538-2544 เป็นการศึกษาโดยการสมัภาษณ์เชิงลึก สรุปผลการศึกษาดงัน้ี 

ดา้นเศรษฐกิจ  พบวา่ ก่อนการตดัถนนนครอินทร์ครัวเรือนส่วนใหญ่ มีอาชีพหลกัทาํการ

เกษตรกรรมคือการทาํนา ทาํสวนผลไม ้ไดแ้ก่ สวนทุเรียน กระทอ้น มะปราง สม้โอ มะม่วง มะพร้าว 

มะไฟ หมาก ขนุน กลว้ยและปลูก ไมด้อกไมป้ระดบั  พืชสวนครัว การประกอบอาชีพเกษตรกรรมของ

ครัวเรือนไดรั้บผลกระทบจากนํ้าท่วมในปี พ.ศ. 2538 ซ่ึงไดส่้งผลใหพ้ื้นท่ีสวนผลไมไ้ดรั้บความ

เสียหายเป็นจาํนวนมาก ชาวสวนบางครัวเรือนไดเ้ปล่ียนแปลงรูปแบบการทาํสวนจากสวนผลไมเ้ป็น

การปลูกพืชท่ีใหผ้ลตอบแทนเร็ว เช่นปลูกสม้เขียวหวานเพื่อตอนก่ิงพนัธ์ขาย ปลูกมะกรูดเพื่อตดัใบขาย 

ปลูกไมด้อก ไมป้ระดบัทั้งท่ีตดัดอกขายและขายเป็นไมก้ระถางกนัมากข้ึน รายไดข้องครัวเรือนมาจาก



รายไดห้ลกัคือการทาํสวนผลไม ้การขายผลิตผลทางการเกษตรซ่ึงมีรายไดไ้ม่แน่นอนข้ึนอยูก่บัความ

ตอ้งการของตลาดประกอบกบัราคาสินคา้ในช่วงดงักล่าวไม่สูงมากนกั ดา้นรายจ่ายของครัวเรือนมีนอ้ย

ส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายในส่ิงท่ีจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิต เช่น อาหารท่ีไม่มีในสวน การศึกษาของบุตรหลาน 

การทาํบุญ ดา้นตน้ทุนการผลิตไม่สูงเหมือนปัจจุบนัเพราะยงัใชรู้ปแบบการผลิตแบบดั้งเดิมโดยการใช้

ภูมิปัญญาท่ีมีมาตั้งแต่คร้ังบรรพบุรุษ ดา้นหน้ีสินของครัวเรือน หน้ีสินมีนอ้ยโดยแหล่งกูย้มืส่วนใหญ่

จากญาติพี่นอ้ง การคิดดอกเบ้ียอาจมีหรือไม่มี ครัวเรือนมีเงินออม เน่ืองจากรายจ่ายมีนอ้ย การเกบ็ออม

เพื่อไวท้าํบุญ ไวรั้กษาตวัเองเม่ือเจบ็ป่วยและยามชรา 

ดา้นสงัคม พบวา่ ครัวเรือนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา เรียนเพียงใหอ่้านออก

เขียนได ้ไม่มีโรงเรียน ใชว้ดัเป็นสถานท่ีเรียนโดยมีครูท่ีทางราชการส่งมาสอน รุ่นลูกหลานครัวเรือน

ตอ้งการใหเ้รียนหนงัสือสูงข้ึนแต่ตอ้งเดินทางไปเรียนท่ีจงัหวดันนทบุรี หรือท่ีกรุงเทพฯ การเดินทางไป

เรียนหนงัสือค่อนขา้งลาํบาก ตอ้งต่อเรือหลายทอด ดา้นสุขภาพพบวา่ครัวเรือนมีสุขภาพแขง็แรง การ

เจบ็ป่วยมีบา้งแต่ไม่ใช่โรคระบาดร้ายแรง เม่ือเจบ็ป่วยเป็นไขรั้กษากนัโดยใชย้ากลางบา้น เป็นยา

สมุนไพรท่ีมีในสวน มีหมอยาสมุนไพร ช่วงเวลาดงักล่าวในหมู่บา้นมีสถานีอนามยัแลว้แต่ไม่ครบทุก

หมู่บา้น ดา้นแบบแผนการบริโภคครัวเรือนชาวสวนมีวิถีชีวิตการกินอยูอ่ยา่งเรียบง่าย แหล่งอาหารมีใน

สวน พืช ผกั ผลไม ้การซ้ือสินคา้จะซ้ือเฉพาะส่ิงท่ีไม่มีในสวน โดยซ้ือจากร้านคา้ในหมู่บา้นและจาก

ตลาดเม่ือนาํสินคา้ไปขาย เช่น ปากคลองตลาด ตลาดยอดพิมาน ตลาดส่งเสริมเกษตรไทย ครัวเรือนจะ

ปรุงอาหารรับประทานกนัเองและมีการสอนงานการบา้นการเรือน การเกบ็ถนอมอาหารสู่บุตรผูห้ญิง 

การคมนาคมใชท้างนํ้าเป็นหลกัเน่ืองจากมีคูคลองเป็นจาํนวนมาก ใชเ้รือเป็นยานพาหนะ เช่น เรือเคร่ือง 

เรือพาย เรืออีแปะ ในหมู่บา้นมีทางเดินท่ีใชเ้ดินทางไปมาหาสู่กนัเรียกวา่ทางหลวง ถนนท่ีเช่ือมระหวา่ง

หมู่บา้นมีนอ้ยและเป็นถนนลูกรัง ครัวเรือนใชท้างลดัในการเดินไปมาหาสู่กนัระหวา่งสวนคือเดินตาม

คนัสวน ดา้นการเมืองการปกครอง มีผูใ้หญ่บา้นและกาํนนัคอยดูแลทุกขสุ์ขของครัวเรือน โดยเฉพาะ

กาํนนัจะเป็นท่ียาํเกรงของประชาชนมาก กาํนนัในสมยัก่อนสามารถจบัโจรผูร้้ายได ้ดงันั้นในหมู่บา้นมี

โจรและขโมยนอ้ยมาก โดยทัว่ไปประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการเมืองการปกครอง ดา้นวฒันธรรมและ

ประเพณี ครัวเรือนมีความเคร่งครัดในวฒันธรรมประเพณี โดยเขา้ร่วมในกิจกรรมวนัสาํคญัทางศาสนา 

ประเพณีท่ีสาํคญัและมีช่ือเสียงมากของหมู่บา้นคือประเพณีตกับาตรพระ 108 เป็นประเพณีท่ียงัคงสืบมา

จนถึงปัจจุบนั ดา้นความขดัแยง้ของคนในหมู่บา้นมีนอ้ยและจะไดรั้บการไกล่เกล่ียจากผูน้าํตาม



ธรรมชาติ ซ่ึงเป็นผูสู้งอายใุนหมู่บา้น ความขดัแยง้กบัคนต่างหมู่บา้นมีนอ้ย มกัเป็นความขดัแยง้ของคน

หนุ่ม ๆ ซ่ึงมีเร่ืองเขม่นกนัในงานวดั ท่ีจดัข้ึนตามเทศกาลต่าง ๆ และงานศพท่ีเจา้ภาพจดัใหมี้มหรสพ 

ดา้นการช่วยเหลือกนัของคนในหมู่บา้นพบวา่ ครัวเรือนมีความสามคัคีกนัมาก งานในสวน งานบุญ จะ

ช่วยเหลือกนัและกนัเป็นอยา่งดี สงัคมชาวสวนเป็นสงัคมเครือญาติ ไม่มีระบบการจา้งแรงงาน  

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม พบวา่ หมู่บา้นไม่มีปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม นํ้าในคลอง ในทอ้งร่องใสสะอาด

สามารถด่ืมกินได ้สภาพนํ้าเร่ิมมีปัญหาในปี พ.ศ. 2538 เป็นผลมาจากการเกิดอุทกภยั สภาพของนํ้าไม่

เหมาะสมกบัการปลูกทุเรียน นํ้าบางคลอง เช่น คลองบางขนุกอง  ชาวบา้นเล่าวา่ นํ้ าเสียจนไม่สามารถ

นาํนํ้ามาอุปโภคบริโภคได้  ดา้นอากาศพบวา่อากาศบริสุทธ์ิ เน่ืองจากมีตน้ไมม้าก บา้นเรือนมีนอ้ย 

ยวดยานต่าง ๆ มีไม่มากนกันาน ๆ จะไดเ้ห็นรถวิ่งสกัคนั ยานพาหนะส่วนมากเป็นเรือเคร่ือง เรือพาย 

เรืออีแปะ ซ่ึงไม่ไดส้ร้างปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มมากนกั ดา้นขยะและส่ิงปฏิกลู เน่ืองจากมีครัวเรือน

จาํนวนนอ้ย ขยะมีนอ้ยและไม่ใช่ขยะพิษการกาํจดัใชว้ิธีเผาและฝังกลบ 

2. การเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคมและส่ิงแวดลอ้มอนัเน่ืองมาจากการตดัถนนนคร

อินทร์ (2545-2553) ศึกษาโดยการสาํรวจความคิดเห็นของครัวเรือน สรุปผลการศึกษา ดงัน้ี 

ลกัษณะทัว่ไป พบวา่ หวัหนา้ครัวเรือนส่วนใหญ่เป็นชาย สมรสแลว้ มีอายเุฉล่ีย 56 ปี 

การศึกษาสูงสุดระดบัประถมศึกษา สมาชิกในครอบครัวเฉล่ีย 4 คน มีลกัษณะเป็นครอบครัวเด่ียว ตั้ง

บา้นเรือนอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีเฉล่ีย 42 ปี และส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นท่ี 

การเปล่ียนแปลงดา้นเศรษฐกิจ พบวา่ การตดัถนนนครอินทร์ไดท้าํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงใน

ดา้นการประกอบอาชีพโดยอาชีพเกษตรกรรม ทาํสวนลดลง การทาํนาหายไป อาชีพรับจา้ง คา้ขาย 

ธุรกิจส่วนตวัและไม่ทาํงานมีจาํนวนเพิ่มข้ึน ไม่มีอาชีพเสริม ดา้นรายไดห้ลงัตดัถนนนครอินทร์ 

ครัวเรือนมีรายไดเ้พิ่มข้ึน โดยมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 12,637 บาท รายไดเ้พียงพอกบัรายจ่ายและมีเงิน

เกบ็ออม ครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่ประสบปัญหาจากการตดัถนน และมีบา้งท่ีประสบปัญหาจากการตดั

ถนน ซ่ึงปัญหาดงักล่าวไดแ้ก่ รายไดไ้ม่พอใชจ่้าย ท่ีดินทาํกินนอ้ยลงและค่าเช่าท่ีดินมีราคาสูงข้ึน การ

ตดัถนนทาํใหก้ารถือครองท่ีดินโดยเฉล่ียของครัวเรือนลดลง จากครัวเรือนละ 15.6 ไร่ เป็นครัวเรือนละ 

4.3 ไร่ ครัวเรือนส่วนใหญ่ยงัไม่ตดัสินใจขายท่ีดิน ดา้นทาํเลท่ีอยูอ่าศยัของครัวเรือนก่อนตดัถนน อาศยั

อยูใ่นสวน ท่ีนาและญาติ หลงัตดัถนนครัวเรือนอาศยัอยูใ่นยา่นชุมชน ใกลว้ดัและติดถนน ถนนไม่ได้



ตดัผา่นท่ีดินของครัวเรือนส่วนใหญ่ ดา้นครัวเรือนท่ีถนนตดัผา่นไดต้ดัผา่นท่ีสวนและไม่ประสบปัญหา 

ครัวเรือนท่ีประสบปัญหาจากการตดัถนนผา่นท่ีดิน ไดแ้ก่ ปัญหา เสียงดงัรบกวนจากยานพาหนะต่าง ๆ 

คนแปลกหนา้ใน หมู่บา้นมากข้ึน สงัคมมีความวุน่วาย มีปัญหาความไม่ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น  

ปัญหาดา้นการจราจรติดขดั ไดรั้บค่าเวนคืนนอ้ยไม่คุม้ค่า ตอ้งขายท่ีดิน ยา้ยท่ีอยูอ่าศยัไปซ้ือท่ีแห่งใหม่

ทาํให้ ตอ้งอยู่ ห่างไกลจากญาติพี่นอ้ง  ถา้ไม่ขายหมู่บา้นจดัสรรซ้ือท่ีลอ้มรอบทาํใหไ้ม่มีทางออก จึง

จาํเป็นตอ้งขาย ดา้นหน้ีสินของครัวเรือนหลงัตดัถนน พบวา่ ครัวเรือนมีหน้ีสินเพิ่มข้ึน  มีแหล่งกูย้มืจาก

ธนาคาร เพื่อนบา้น และเงินกูน้อกระบบ การกูย้มืจากญาติพี่นอ้งลดลง ดา้นความคิดเห็นของครัวเรือน

ต่อการเปล่ียนแปลงดา้นเศรษฐกิจอนัเน่ืองมาจากการตดัถนนโดยเรียงตามลาํดบั พบวา่ อนัดบัหน่ึงราคา

ท่ีดินสูงข้ึน อนัดบัสองการเดินทางสะดวกและรวดเร็วข้ึน อนัดบัสามมีอาคารพาณิชย ์สถานท่ีราชการ

และสวนอาหารมากข้ึน อนัดบัส่ีประชาชนมีโอกาสในการประกอบอาชีพใหม่ ๆ อนัดบัหา้ท่ีดินทาํ

การเกษตรลดนอ้ยลง  อนัดบัหกมีเสียงดงัรบกวนและความสัน่สะเทือนมากข้ึน และอนัดบัเจด็ไดรั้บ

มลพิษทางเสียง นํ้ า อากาศและกล่ินเหมน็ 

การเปล่ียนแปลงดา้นสงัคม พบวา่ หลงัตดัถนนครัวเรือนส่งบุตรหลานศึกษาต่อในระดบัท่ี

สูงข้ึน คนในหมู่บา้นมีส่วนร่วมในวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีมากข้ึน ความสนิทสนมคุน้เคย 

การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัจาํกดัอยูใ่นวงแคบ ดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของคนในหมู่บา้น ส่วนใหญ่

ทราบข่าวสารจากกาํนนั ผูใ้หญ่บา้น เพื่อนบา้นและแหล่งอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ อินเตอร์เน็ต วิทยชุุมชน  การติด

ป้ายในหมู่บา้น หน่วยงานราชการ ยานพาหนะท่ีใชใ้นการเดินทางเขา้ - ออกหมู่บา้น เปล่ียนจากการใช้

เรือโดยสารมาเป็นการโดยสารดว้ยรถประจาํทาง ความคิดเห็นของครัวเรือนต่อการเปล่ียนแปลงดา้น

สงัคมจากการตดัถนน โดยเรียงตามลาํดบั พบวา่ อนัดบัหน่ึงความสามารถในการติดต่อระหวา่งกนั

สะดวกสบายยิง่ข้ึน อนัดบัสองประชาชนยา้ยเขา้มาอยูใ่นหมู่บา้นมากข้ึัน อนัดบัสามความเป็นชุมชน

ชนบทลดลง อนัดบัส่ีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นลดลง อนัดบัหา้ความสมัพนัธ์กบัเพื่อนบา้น

เดิมลดลง ดา้นการใหบ้ริการของโรงพยาบาล /คลินิก / สถานีอนามยั หลงัตดัถนนพบวา่ จาํนวน

ประชาชนท่ีเขา้รับบริการมีจาํนวนเพิ่มข้ึน ความสะดวกสบายและการบริการในการรักษาพยาบาลดีข้ึน 

ดา้นภาวะการณ์เจบ็ป่วยของคนในหมู่บา้นดว้ยโรคท่ีเก่ียวกบัระบบทางเดินหายใจ พบวา่ มีจาํนวน

เพิ่มข้ึนและมีความรุนแรงข้ึน ดา้นการเจบ็ป่วยดว้ยโรคอ่ืน ๆ  พบวา่เพิ่มมากข้ึน 



การเปล่ียนแปลงดา้นส่ิงแวดลอ้ม พบวา่ การตดัถนนไม่ไดส่้งผลต่อปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มใน

หมู่บา้นแต่ไดก่้อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี เสียงดงั คุณภาพนํ้าต ํ่า ปัญหาดา้นฝุ่ น

ละอองและควนัพิษ ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลูเพิ่มข้ึน กล่ินเหมน็จากขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู  

ดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหา ดา้นเศรษฐกิจ สงัคมและส่ิงแวดลอ้มในหมู่บา้น ท่ีเกิดจากการ

ตดัถนน พบวา่ อนัดบัหน่ึงมีสาเหตุมาจากการเพิ่มข้ึนของหมู่บา้นจดัสรร อนัดบัสองการเพิ่มข้ึนของ

จาํนวนประชากร อนัดบัสามรัฐขาดการวางแผนการใชป้ระโยชน์ในท่ีดินอยา่งมีประสิทธิภาพ อนัดบัส่ี

การอพยพของแรงงานจากต่างจงัหวดั และอนัดบัหา้การคมนาคมท่ีสะดวกสบาย  

โดยภาพรวมครัวเรือนมีความพึงพอใจต่อการตดัถนนนครอินทร์ ร้อยละ 53 

อภิปรายผลการวจัิย 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัมีประเดน็ท่ีนาํมาอภิปรายผล ดงัน้ี 

1. วิถีชีวิตของครัวเรือน ดา้นเศรษฐกิจ สงัคมและส่ิงแวดลอ้มก่อนการตดัถนนนครอินทร์  

ในช่วงปี พ.ศ. 2538-2544  

วิถีชีวิตของครัวเรือนในหมู่บา้นก่อนท่ีจะมีถนนนครอินทร์ เป็นวิถีชีวิตของชุมชนชนบท 

ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลกั คือการทาํสวนผลไม ้ทาํใหมี้รายไดพ้ออยูพ่อกิน ไม่ค่อยมีรายจ่าย

และหน้ีสิน ความสมัพนัธ์ของครัวเรือนในหมู่บา้นเป็นแบบญาติมิตรมีความเอ้ืออาทรช่วยเหลือซ่ึงกนั

และกนั คนในครอบครัวมีความรักใคร่กนัดี มีความยดึมัน่ในความเช่ือและประเพณีดั้งเดิมของทอ้งถ่ิน

และประเพณีไทย ใหค้วามสาํคญัและเขา้ร่วมงานต่าง ๆ เป็นจาํนวนมาก มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือใน

การประกอบอาชีพและการช่วยเหลือสงัคมทั้งทางแรงกาย เงินและส่ิงของโดยไม่หวงัผลตอบแทน ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัลกัษณะของชนบทไทย  (โฆษิต ป้ันเป่ียมรัษฏ์ , [ออนไลน์]. 29 มีนาคม 2555 ) ท่ีมีอาชีพ

ทางการเพาะปลูกมกัตั้งบา้นเรือนอยูริ่มคลองหรือใกลก้บัแหล่งนํ้าสาธารณะ ครอบครัวประกอบดว้ยพอ่ 

แม่และลูก ๆ  บางครอบครัวจะมีญาติพี่นอ้งอาศยัอยูด่ว้ย  ดงันั้น  ผูค้นในละแวกบา้นเดียวกนัจึงมี

ความสมัพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ด  ชีวิตในชนบทจึงเป็นชีวิตท่ีอบอุ่นดว้ยญาติพี่นอ้งท่ีอาศยัอยูใ่กลเ้คียงกนั  

ยดึถือขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงาม ทุก ๆ  หมู่บา้นมกัมีวดัหรือสถานท่ีทางศาสนาเป็นศูนยร์วม

กิจกรรมต่าง ๆ ในหมู่บา้นมีลูกหลายคนเพื่อจะช่วยทาํนา ทาํไร่  เพราะทาํคนเดียวหรือสองคนไม่ไหว



เดก็ๆ จะเติบโตอยูก่บัพอ่แม่และไปโรงเรียนท่ีมีอยูใ่นชนบทนั้น  ๆ ส่วนใหญ่เดก็ชนบทจะเรียนจบชั้น

ประถม 6 เดก็ ๆ ทุกคนจะไดอ่้านออกเขียนได ้

2. การเปล่ียนแปลงสภาพทางเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้มของครัวเรือนอนัเน่ืองมาจาก

การตดัถนนนครอินทร์ ในช่วงปี พ.ศ. 2545 – พ. ศ. 2553 

การตดัถนนนครอินทร์ ถนนไดเ้ช่ือมระหวา่งสงัคมเมืองกบัสงัคมชนบทและนาํไปสู่การ

เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ จากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมทาํสวนลดลง การประกอบอาชีพรับจา้ง 

บริการและธุรกิจส่วนตวัเพิ่มข้ึน รายไดเ้พิ่มข้ึน โอกาสในการประกอบอาชีพมากข้ึนและราคาท่ีดินท่ี

สูงข้ึนเป็นส่ิงจูงใจใหค้รัวเรือนขายท่ีดินมากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของพิศมยั พึ่งวิกรัย ( 2538) 

ไดศึ้กษาการเปล่ียนแปลงสภาพเศรษฐกิจและสงัคมของชุมชนชนบท พบวา่ เม่ือมีสวนอุตสาหกรรม

โรจนะเขา้มาตั้งในพื้นท่ีซ่ึงแต่เดิมชาวบา้นมีอาชีพหลกัทาํนามีผลใหร้าคาท่ีดินเพิ่มสูงข้ึน ชาวนาบาง

คนขายท่ีดินและมีการเปล่ียนแปลงในการประกอบอาชีพ เป็นลูกจา้งในโรงงานอุตสาหกรรมและอาชีพ

บริการอ่ืน ๆ ซ่ึงมีรายไดดี้กวา่การทาํนาและการศึกษาของประดิษฐ ์เทศแกว้ ( 2543) ไดศึ้กษาการ

เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจของชุมชนสองขา้งทางหลวง สายท่าพระ-โกสุมพิสยั พบวา่ ชุมชนสองขา้ง

ทางหลวง เปล่ียนแปลงการผลิตแบบยงัชีพมาเป็นการผลิตเพื่อขายมากข้ึน มีการพึ่งระบบตลาดและ

สงัคมภายนอกมากข้ึน การเปล่ียนแปลงดา้นรายจ่ายหลงัตดัถนนนครอินทร์ พบวา่ รายจ่ายของ

ครัวเรือนสูงข้ึนเน่ืองจากเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารทาํใหค้รัวเรือนมีพฤติกรรมเลียนแบบการบริโภคแบบ

สงัคมเมืองและมีภาระหน้ีสินมากข้ึน  สมศกัด์ิ ศรีสนัติสุข ( 2536:214) ไดอ้ธิบายการเปล่ียนแปลงทาง

เศรษฐกิจชนบทวา่เป็นลกัษณะท่ีชาวชนบทมีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนกวา่เดิมเป็นการพฒันาทอ้งถ่ินจาก

เจา้หนา้ท่ี หน่วยงานราชการต่าง ๆ เช่น มีการส่งเสริมวิธีการหรือเทคนิควิธีการเกษตรสมยัใหม่ หรือมี

โรงงานอุตสาหกรรมหลายประเภทไปตั้งอยูใ่นเขตชนบท ทาํใหช้าวชนบทท่ีอยูใ่กลมี้งานทาํ มีรายได้

เพิ่มข้ึนนอกเหนือจาการทาํนา การพฒันาถนนหนทางต่าง ๆ เขา้ไปสู่หมู่บา้น นบัวา่เป็นความสาํคญัต่อ

การท่ีสงัคมชนบทเปล่ียนไปซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของกนกพล ทิมางกรู ( 2552) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง

ผลกระทบของการสร้างถนนสายรองท่ีมีต่อวิถีชีวิตของชาวชุมชนเคหะบางพลี พบวา่ การสร้างถนน

สายรองมีผลทาํใหอ้าชีพการเกษตรลดลง ครอบครัวมีรายจ่ายมากข้ึน ราคาประเมินท่ีดินสูงข้ึน การสร้าง

ถนนทาํใหค้รัวเรือนประกอบอาชีพคา้ขายเพิ่มข้ึนและครัวเรือนมีหน้ีสินเพิ่มข้ึน 



การเปล่ียนแปลงทางสงัคมหลงัตดัถนนนครอินทร์ พบวา่ คนในหมู่บา้นมีการศึกษาสูงข้ึน มี

ส่วนร่วมในวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีมากข้ึน แต่ไม่สนิทคุน้เคยกนั การช่วยเหลือซ่ึงกนัและ

กนัของคนในหมู่บา้นจาํกดัอยูใ่นวงแคบ การรับรู้ข่าวสารของหมู่บา้นจากกาํนนั ผูใ้หญ่บา้น เพื่อนบา้น

และแหล่งอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ อินเตอร์เน็ต วิทยชุุมชน กาํนนั การติดป้ายในหมู่บา้น และหน่วยงานราชการ  

ยานพาหนะท่ีใชใ้นการเดินทางเขา้ - ออกหมู่บา้น เปล่ียนจากการใชเ้รือโดยสารมาเป็นการโดยสารดว้ย

รถประจาํทาง สมศกัด์ิ ศรีสนัติสุข (2536:214) กล่าววา่ การเปล่ียนแปลงทางสงัคม เป็นผลกระทบท่ีเกิด

ข้ึนกบัชาวชนบทในลกัษณะความสมัพนัธ์แบบเดิมบางอยา่งเปล่ียนแปลงไป รวมทั้งค่านิยมทางสงัคม 

เช่น ชาวชนบทไดเ้ลง็เห็นถึงประโยชน์ของการศึกษามากข้ึน โดยนิยมส่งบุตรหลานใหเ้รียนต่อในระดบั

ท่ีสูงข้ึน นอกจากน้ีหนุ่มสาวมีค่านิยมท่ีจะไปทาํงานในเมืองใหญ่มากข้ึนดว้ยการเปล่ียนแปลงทาง

วฒันธรรม ส่ิงท่ีบ่งบอกถึงการเปล่ียนแปลงดา้นน้ี เห็นไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ชาวชนบทในหมู่บา้น มีการ

ปลูกบา้นเรือนสมยัใหม่ เช่น การปลูกบา้นสองชั้น ชั้นล่างก่อเป็นตึก เคร่ืองใชภ้ายในครัวเรือนสมยัใหม่ 

มีโทรทศัน์ ตูเ้ยน็ พดัลม และส่ิงอาํนวยความสะดวกแบบสงัคมเมือง เป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงดา้น

วฒันธรรม และการกระจายวฒันธรรมแบบสงัคมเมืองไปสู่สงัคมชนบท  สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ

ประดิษฐ ์เทศแกว้ (2543) ไดศึ้กษาเร่ืองการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจของชุมชนสองขา้งทางหลวงสาย

ท่าพระ-โกสุมพิสยั พบวา่การเปล่ียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรมของชุมชนบา้นสวา่งมีการ

เปล่ียนแปลงความสมัพนัธ์แบบเครือญาติภายในหมู่บา้นลดลง การจา้งงานเขา้มามีบทบาทแทนการ

ช่วยเหลือกนัในอดีต การรับข่าวสารจากภายนอกมีมากข้ึนเพราะมีถนน ไฟฟ้าและเทคโนโลยต่ีาง ๆ เขา้

มาทาํใหแ้ต่ละครอบครัวมีเคร่ืองอาํนวยความสะดวกในการดาํรงชีวิตประจาํวนัดีข้ึน สอดคลอ้งกบั

การศึกษาของกนกพล ทิมางกรู (2552) ไดศึ้กษาเร่ืองผลกระทบของการสร้างถนนสายรองท่ีมีต่อวิถีชีวิต

ของชาวชุมชนเคหะบางพลี พบวา่ การสร้างถนนสายรองมีผลทาํใหร้ะดบัการศึกษาของคนในชุมชน

สูงข้ึน ถนนทาํใหค้นไปใชสิ้ทธ์ิในการเลือกตั้งมากข้ึน แต่ทาํใหค้วามสมัพนัธ์ของคนในชุมชนแยล่ง ทาํ

ใหเ้กิดปัญหาครอบครัว วฒันธรรมและประเพณีต่าง ๆ เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีแยล่งในขณะท่ีผล

การศึกษาของนิภาภรณ์ ภูจาํนง ( 2542) ไดศึ้กษาผลกระทบจากการปรับปรุงถนนวชัรพลและถนนสาย

ไหมต่อการพฒันาทางกายภาพในพื้นท่ีชานเมืองกรุงเทพมหานคร พบวา่ การปรับปรุงถนนส่งผลใหมี้

ปริมาณจราจรเขา้มาใชเ้สน้ทางในพื้นท่ีศึกษาจาํนวนมากส่งผลกระทบในดา้นการใชป้ระโยชน์ท่ีดินไร้

ระเบียบโดยมีการตั้งถ่ินฐานของชุมชนกระจดักระจาย การเติบโตของชุมชนเกาะตวัหนาแน่นในบริเวณ



สองฝ่ังถนนวชัรพลและถนนรัตนโกสินทร์สมโภชน์ พื้นท่ีวา่งท่ีปล่อยใหร้กร้างไม่มีการทาํประโยชน์

เป็นจาํนวนมากการจราจรท่ีติดขดัซ่ึงเกิดจากการท่ีมีปริมาณจราจรจาํนวนมากในช่วงเวลาเร่งด่วน ขอ้

คน้พบจากการศึกษาขา้งตน้จะเห็นวา่การตดัถนนไดท้าํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในสงัคมซ่ึงการเปล่ียน

นั้น ๆ ไดไ้ปมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในสงัคมทั้งดา้นบวกและดา้นลบ 

การเปล่ียนแปลงดา้นส่ิงแวดลอ้มหลงัตดัถนนนครอินทร์ พบวา่  นํ้ าในคลองมีคุณภาพตํ่า บาง

คลองนํ้าเน่าเสีย โดยมีสาเหตุสาํคญัจากหมู่บา้นจดัสรรท่ีมีจาํนวนเพิ่มมากข้ึนและยงัไม่มีมาตรการใน

การควบคุมโครงการบา้นจดัสรรแมจ้ะกาํหนดวา่พื้นท่ีบริเวณท่ีศึกษาเป็นพื้นท่ีสีเขียวซ่ึงหมายถึงพื้นท่ี

เกษตรกรรม การถมท่ีเพื่อสร้างบา้นเรือน อาคารพาณิชย ์โรงงานอุตสาหกรรมและการขาดการวางผงั

เมืองท่ีดี การทาํประตูปิดกั้นป้องกนันํ้าท่วมปิดกั้นทางไหลของนํ้าตามธรรมชาติ ทาํใหน้ํ้ าไหล

หมุนเวียนไม่สะดวก เกิดการเน่าเสียและส่งกล่ินเหมน็ การท้ิงขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกลูต่าง ๆ ของครัวเรือน

ลงในลาํคลองโดยขาดจิตสาํนึกและความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม ปัญหาฝุ่ นละอองท่ีมาจากการ

ก่อสร้างบา้นจดัสรร อาคารพาณิชย ์โรงงานอุตสาหกรรม สืบเน่ืองมาจากการขายท่ีดินของครัวเรือนทาํ

ใหพ้ื้นท่ีสีเขียวและจาํนวนตน้ไมน้อ้ยลง ซ่ึงไดส่้งผลต่อความบริสุทธ์ิของอากาศ ปัญหาเสียงดงัจาก

เคร่ืองยนต ์เช่น รถยนต ์รถมอเตอร์ไซด ์รถบรรทุก ซ่ึงมีจาํนวนมากข้ึน เสียงจากการก่อสร้างบา้น

จดัสรร อาคารพาณิชย ์โรงงานอุตสาหกรรม เสียงเพลงจากร้านอาหาร ร้านคาราโอเกะ การเปล่ียนแปลง

ดงัท่ีกล่าวมาน้ีลว้นแลว้แต่มีสาเหตุมาจากการมีถนนนครอินทร์ ราตรี พารา ( 2540) กล่าววา่ ปัจจยัท่ีทาํ

ใหส่ิ้งแวดลอ้มเกิดการเปล่ียนแปลง มีสาเหตุมาจากการเพิ่มข้ึนของประชากร การขยายตวัทางดา้น

เศรษฐกิจ ความเจริญกา้วหนา้ทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเป็นส่ิงท่ีส่งเสริมใหว้ิธีการนาํเอา

ทรัพยากรมาใชไ้ดง่้ายข้ึนและมากข้ึน การก่อสร้างส่ิงต่าง ๆ เช่น การสร้างถนน เข่ือน ทาํใหเ้กิดการ

ทาํลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม การดาํเนินนโยบายของรัฐบาลขาดประสิทธิภาพ เห็น

ความสาํคญัของการจดัการทรัพยากรธรรมชาตินอ้ยมาก แมว้า่จะมีกฎหมายเป็นเคร่ืองมือ และมี

หน่วยงานรับผดิชอบในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ  

 

 

 



ข้อเสนอแนะ 

ผูว้ิจยัขอเสนอแนะเป็น 2 ประเดน็ คือ เสนอแนะจากผลการวิจยัและเสนอแนะเพื่อทาํการวิจยั

คร้ังต่อไป ดงัน้ี 

ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 

ผูว้ิจยัพบวา่ครัวเรือนบริเวณโดยรอบถนนนครอินทร์ ส่วนใหญ่อาศยัอยูใ่นพื้นท่ีน้ีมาเป็น

เวลานาน ไดบ่้งบอกถึงลกัษณะของความเป็นชุมชนท่ีย ัง่ยนืและครัวเรือนส่วนใหญ่มีท่ีดินมาตั้งแต่

ดั้งเดิมแสดงใหเ้ห็นถึงความตอ้งการรักษามรดกท่ีดินของบรรพบุรุษไวใ้หลู้กหลานรุ่นหลงัไดอ้ยูอ่าศยั

และใชท่ี้ดินทาํกินตลอดไป ครัวเรือนบริเวณน้ียงัคงประกอบอาชีพเกษตรกรรมแมว้า่จะมีแนวโนม้

ลดลง ผูว้ิจยัเห็นวา่ภาครัฐควรมีมาตรการท่ีเขม้งวดกบัการอนุรักษพ์ื้นท่ีสีเขียวบริเวณรายรอบของ

จงัหวดัปริมณฑลกรุงเทพมหานครท่ีนบัวนัจะเหลือนอ้ยลงเพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารและเป็นแหล่งผลิต

อากาศบริสุทธ์ิ  

พื้นท่ีบริเวณสองขา้งของถนนนครอินทร์ ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีสวนท่ีชาวสวนปล่อยท้ิงใหร้กร้าง 

รอเวลาท่ีราคาท่ีดินสูงข้ึนในระดบัท่ีพอใจกพ็ร้อมท่ีจะขายท่ีดินใหก้บันายทุนท่ีมากวา้นซ้ือเพื่อทาํ

หมู่บา้นจดัสรร อาคารพาณิชย ์โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ ถา้พื้นท่ีดงักล่าวเปล่ียนเป็นหมู่บา้นจดัสรร 

อาคารพาณิชย ์และโรงงานอุตสาหกรรม ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนและมีผลกระทบกบัสงัคมโดยรวมในหมู่บา้น

คือปัญหาสงัคม ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงปัจจุบนัน้ีปัญหาดงักล่าวกไ็ดป้รากฎใหเ้ห็นบา้งแลว้ เช่น 

ปัญหาชุมชนแออดั ปัญหายาเสพติด ปัญหาความปลอดภยัในการดาํรงชีวิตจากภยัคุกคามต่าง ๆ และยงั

มีปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม นํ้าเน่าเสีย ขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกลู เสียงดงัรบกวน ซ่ึงไดส่้งผลกระทบต่อการ

ดาํรงชีวิตของประชาชนในหมู่บา้น  

ผูว้ิจยัเห็นว่ าองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  หน่วยงานของรัฐ สถาบนัการศึกษา ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง

กบัการพฒันาทอ้งถ่ิน ควรนาํปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการพฒันาไปพิจารณาเพื่อจะไดเ้ป็น

แนวทางในการวางแผนพฒันาชุมชนชนบทก่ึงเมือง หากตอ้งการใหชุ้มชนชนบทก่ึงเมืองมีความ

เจริญเติบโต แต่ในขณะเดียวกนักย็งัคงความสมบูรณ์แห่งทรัพยากรธรรมชาติ วฒันธรรมและประเพณีท่ี

ดีงามสืบไป  



ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเบ้ืองตน้ท่ีทาํใหท้ราบถึงวิถีชีวิตของครัวเรือนก่อนท่ีจะมีการพฒันา

ดา้นสาธารณูปโภคและสาธารณูปการและการเปล่ียนแปลงดา้นเศรษฐกิจ สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม เม่ือ

ภาครัฐไดเ้ขา้มาพฒันาทอ้งถ่ินโดยการตดัถนนนครอินทร์และไดส่้งผลกระทบดา้นเศรษฐกิจ สงัคมและ

ส่ิงแวดลอ้มต่อครัวเรือน ซ่ึงไดว้างกรอบการศึกษาไวอ้ยา่งกวา้ง ๆ และอาจมีการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน

ใหม่กไ็ด ้ดงันั้นควรจะไดมี้การศึกษาเพิ่มเติมต่อไปเพื่อเปรีบเทียบวา่วิถีชีวิตของครัวเรือนมีการ

เปล่ียนแปลงไปอยา่งไร ตลอดจนความคิดเห็นของประชาชนจะมีความแตกต่างจากผลการศึกษาคร้ังน้ี

เพียงใด ทั้งน้ีเพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนการพฒันาเศรฐกิจและสงัคมในโครงการอ่ืน ๆ  
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ภาคผนวก ก 

ภาพวิถีชีวิตและการเปล่ียนแปลงดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2  ประเพณีทาํบุญตกับาตรพระ 108 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ในท่ีดินจากพื้นท่ีเกษตรกรรมเป็นบา้นจดัสรร 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 สภาพสวนผลไมท่ี้รกร้างรอนายทุนมาซ้ือ 

http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A2&hl=th&biw=1024&bih=543&gbv=2&tbm=isch&tbnid=TmwqiUCrKkgPBM:&imgrefurl=http://www.teedindd.com/home/component/option,com_joomlaboard/Itemid,32/func,view/id,395356/catid,34/&docid=sm379OnAx2tmMM&imgurl=http://www.teedindd.com/home/components/com_joomlaboard/uploaded/images/_________4________________________________.jpg&w=425&h=319&ei=Jk7MT82oJ8ezrAf__b2sDg&zoom=1&iact=hc&vpx=533&vpy=189&dur=94&hovh=194&hovw=259&tx=150&ty=101&sig=101210174681276816425&page=5&tbnh=150&tbnw=200&start=45&ndsp=12&ved=1t:429,r:2,s:45,i:179


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5  หา้งสรรพสินคา้ในยา่นถนนนครอินทร์ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6 การจราจรท่ีติดขดั 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 7 แหล่งนํ้าธรรมชาติต้ืนเขินและเน่าเสีย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 8 เสียงดงัจากร้านอาหารสองขา้งถนนนครอินทร์ยามคํ่าคืน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 9 ฝุ่ นละออง ควนัรถยนต ์การเผาขยะ 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 10 ขยะและส่ิงปฏิกลู 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

                                                          - เทศบาลเมืองบางศรีเมือง 

                                                                 - ขอ้มูลตาํบลบางไผ่ 

                                                                 - ขอ้มูลตาํบลบางสีทอง 

                                                                 - ขอ้มูลตาํบลบางขนุน 

                                                                 - ขอ้มูลตาํบลบางขนุกอง 

                                                                 - ขอ้มูลบางคูเวียง 



           เทศบาลเมืองบางศรีเมือง    

สภาพพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ สังคมและส่ิงแวดล้อมของชุมชน 

2ข้อมูลเกีย่วกบัทีต่ั้ง 

เทศบาลตาํบลบางศรีเมืองไดป้ระกาศยกฐานะจากสุขาภิบาลตาํบลบางศรีเมือง  เม่ือวนัท่ี 1 

ธนัวาคม 2540 เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยูเ่ลขท่ี 1/4-6 ถนนท่านํ้านนท-์วดัโบสถด์อนพรม  ตาํบล

บางศรีเมือง อาํเมือง จงัหวดันนทบุรี มีพื้นท่ีทั้งหมด 6.36 ตารางกิโลเมตร  ตั้งอยูฝ่ั่งตะวนัตกของแม่นํ้า

เจา้พระยา  ช่วงท่ีไหลผา่น  ปากคลองออ้ม  จนถึงปากคลองบางสีทอง  อยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงใตข้อง

อาํเภอเมืองนนทบุรี  ห่างจากศูนยร์าชการจงัหวดันนทบุรี  9 กิโลเมตร  (โดยประมาณทางตรง)  
 

 สภาพทีต่ั้ง 

ลกัษณะพื้นท่ีของเทศบาลเมืองบางศรีเมืองเป็นท่ีราบลุ่มแม่นํ้า  มีนํ้ าหลากและท่วมในช่วงเดือน

ตุลาคม – พฤศจิกายนของทุกปี  เฉพาะบริเวณริมฝ่ังแม่นํ้าเจา้พระยาและปากคลอง  ติดแม่นํ้าเจา้พระยา

ในเขตพื้นท่ีของเทศบาล ทั้ง 6 สาย แต่เป็นลกัษณะนํ้าข้ึน – ลงตามอิทธิพลนํ้าทะเลหนุน  ส่วนพื้นท่ีดา้น

ในไม่ประสบปัญหานํ้าท่วมขงั  เน่ืองจากเทศบาลไดจ้ดัทาํเข่ือนกั้นนํ้าชัว่คราว  และใชเ้คร่ืองสูบนํ้าช่วย

ระบายนํ้าหากมีฝนตกลงมาดา้นในของเข่ือนกนันํ้า 

          ทิศเหนือ             ติดต่อ ตาํบลสวนใหญ่  มีแม่นํ้าเจา้พระยาเป็นแนวแบ่งเขต 

                                                  และตาํบลไทรมา้ มีแนวคลองออ้มเป็นแนวแบ่งเขต 

                       ทิศตะวนัออก      ติดต่อ ตาํบลสวนใหญ่  มีแม่นํ้าเจา้พระยาเป็นแนวแบ่งเขต  

                                                  และตาํบลบางไผ ่มีคลองบางสีทองเป็นแนวแบ่งเขต   

                      ทิศใต ้                ติดต่อ ตาํบลบางสีทอง  มีคลองวดัแดงเป็นแนวแบ่งเขต 

                                                 และตาํบลบางขนุน  อาํเภอบางกรวยมีคลองบางกอกนอ้ย 

                                                 เป็นแนวแบ่งเขต 

                       ทิศตะวนัตก        ติดต่อ ตาํบลบางกร่าง  มีคลองบางกร่างเป็นแนวแบ่งเขต 

 

 



2อาชีพ ธุรกจิ 

              เศรษฐกิจ มีลกัษณะกํ้าก่ึงกนัระหวา่งสงัคมเมืองและสงัคมเกษตรกรรม คือประกอบอาชีพรับ

ราชการ รับจา้ง แต่ขณะเดียวกนัจะมีสวนผลไม ้และคา้ขายผลไมเ้ป็นอาชีพเสริม  

2การเกษตรกรรม 

การประกอบอาชีพเกษตรกรรมของประชาชนในพื้นท่ี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทาํสวน พื้นท่ี

ทาํการเกษตรประมาณ 1,850 ไร่ ผลผลิตทางการเกษตรท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ มะม่วง กระทอ้น มะละกอ กลว้ย 

ขนุน 

 

2การพาณชิย์และบริการ 

การคา้ การบริการ ร้านคา้ส่วนใหญ่เป็นร้านคา้ปลีก สินคา้ส่วนใหญ่เป็นเคร่ืองอุปโภค บริโภค 

การกระจายตวัของร้านคา้และบริการจะหนาแน่นบริเวณสองขา้งถนนท่านํ้านนทบุรี – บางกรวย 

1. สถานประกอบการดา้นพาณิชยกรรม สถานีบริการนํ้ามนั 2 แห่ง ตลาดสด 3 แห่ง ร้านค้

ทัว่ไปประมาณ 100 แห่ง  

2. สถานประกอบการเทศพาณิชย ์สถานธนานุบาล 1 แห่ง ท่าเทียบเรือ 1 แห่ง 

3.สถานประกอบการตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข สถานท่ีจาํหน่ายอาหารตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข 

135 แห่ง 
 

2การอุตสาหกรรม 

มีโรงงานขนาดใหญ่และเลก็จาํนวน 10 แห่ง 

 การศึกษา 

โรงเรียนในสงักดัเทศบาล มีศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 1 แห่ง ตั้งอยูบ่ริเวณโรงเรียนวดัเฉลิมพระ

เกียรติ มีผูดู้แลเดก็ 9 คน จาํนวนเดก็ในความดูแล 124 คน โรงเรียนสงักดัสาํนกังานการประถมศึกษา

แห่งชาติระดบัอนุบาล–ประถมศึกษาปีท่ี 6 จาํนวน 2 แห่ง ดงัน้ี โรงเรียนวดัเฉลิมพระเกียรติ จาํนวน

ครูผูส้อน 31 คน นกัเรียนชาย 551 คน นกัเรียนหญิง 491 คน รวม 1,042 คน โรงเรียนวดัพฒิุปรางค์



ปราโมทย ์จาํนวนครูผูส้อน 22 คน นกัเรียนชาย 209 คน นกัเรียนหญิง 206 คน รวม 415 คน โรงเรียน

สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 1 แห่ง 

2การคมนาคม การจราจร 

1. การคมนาคมทางบก 2 มีถนนในเขตเทศบาล ความยาวทั้งส้ิน 47 กิโลเมตร  แบ่งเป็น  

ถนนในความรับผดิชอบของกรมทางหลวง  1 สาย ยาว 1.30 กิโลเมตร (วดัแดงถึงคลองบางกร่าง)  ถนน

และซอยภายในเขตเทศบาลมีทั้งหมด  90 สาย จาํแนกเป็น ถนนสาธารณะ 50 สาย ถนนส่วนบุคคล 40 

สาย เสน้ทางหลกั คือ ถนนบางกรวย-ไทรนอ้ย  ถนนท่านํ้านนท-์วดัโบสถด์อนพรหม  ถนนท่านํ้านนท์ 

ถนนสุขาภิบาล 1 

2. การคมนาคมทางนํา้ 2 เทศบาลเมืองบางศรีเมืองมีแม่นํ้าเจา้พระยา , คลองบางกอกนอ้ย  และ

คลองออ้มเป็นเสน้ทางคมนาคมหลกั  โดยไดจ้ดัสร้างท่าเทียบเรือโดยสารบริเวณท่านํ้าเทศบาลเมืองบาง

ศรีเมือง ริมแม่นํ้าเจา้พระยา  มีเรือขา้มฟากขา้มไปท่านํ้านนทบุรี  ซ่ึงจะมีเรือด่วนจากนนทบุรีไปกรุงเทพ

เขา้เทียบตลอดทั้งวนั  ประชาชนใชเ้ป็นทางสญัจรเป็นจาํนวนมาก เป็นการช่วยแบ่งเบาการจราจรบน

ถนนสายหลกั เป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะในชัว่โมงเร่งด่วนเชา้และเยน็ 

 

 

 



ตําบลบางไผ่ 

สภาพพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ สังคมและส่ิงแวดล้อมของชุมชน 

ทีต่ั้ง 

 ตาํบลบางไผ ่อาํเภอเมืองนนทบุรี ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องอาํเภอเมืองนนทบุรี อยูห่่าง

จากอาํเภอเมืองนนทบุรี ประมาณ 6 กิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อดงัน้ี 
 

  ทิศเหนือ ติดต่อกบัเทศบาลตาํบลบางกรวย อาํเภอเมืองนนทบุรี 

ทิศใต ้  ติดต่อกบัเทศบาลตาํบลบางกรวย  อาํเภอบางกรวย 

  ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัแม่นํ้าเจา้พระยา 

  ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัตาํบลบางสีทอง อาํเภอบางกรวย 

สภาพภูมิประเทศ 

 สภาพภูมิประเทศเป็นท่ีราบลุ่มอยูริ่มฝ่ังแม่นํ้าเจา้พระยาเม่ือถึงฤดูนํ้าเหนือบ่าพื้นท่ีราบบางส่วน

ท่ีไม่มีเข่ือนกั้นนํ้าถูกนํ้าท่วมไดรั้บความเสียหายและเม่ือถึงฤดูแลง้นํ้าทะเลจะหนุนทาํใหเ้กิดความ

เสียหายไดเ้ช่นกนั 

จํานวนประชากร 

            ตาํบลบางไผมี่ประชากรทั้งส้ิน 7,954  คน มีความหนาแน่นเฉล่ีย 1465.05 คน/ตารางกิโลเมตร 

แยกเป็น ชาย 3,836 คน หญิง 4,118 คน 

พืน้ทีป่่า 

ตาํบลบางไผไ่ม่มีพื้นท่ีป่าตามความหมายลกัษณะป่าไม ้แต่การปลูกตน้ไมมี้สภาพคลา้ยป่า  โดย

เกษตรกรจะปลูกพืชหลายๆ ชนิด สลบัสบัหวา่งตามใจชอบ ผสมผสานกนัในพื้นท่ีแปลงเดียวกนัไม้

นอ้ยกวา่ 10 ชนิด ซ่ึงชาวบา้นจะเรียกกนัวา่ทาํสวนแบบเบญจพรรณ



เส้นทางคมนาคม 

ทางรถยนตมี์เสน้ทางคมนาคมดงัน้ี  ถนนสายพระราม 5 (ถนนสายหลกั) ถนนบางกรวย – ไทร

นอ้ย ถนนสายวดัสวนแกว้ – วดัเฉลิมพระเกียรติ  ถนนสายการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขา้ตาํบลบางสีทอง  ถนน

บางไผพ่ฒันา 

ทางเรือขา้มฟากและทางรถโดยสารประจาํทาง  แม่นํ้าเจา้พระยาโดยเรือขา้มฟาก  นัง่รถยนต์

โดยสารสองแถว ไปวดัโชติการาม ถนนบางไผพ่ฒันา 

ข้อมูลสาธารณูปโภค  

 สาธารณูปโภค ภายในตาํบลบางไผท่ี่ใหบ้ริการประชาชนในพื้นท่ีประกอบดว้ย หน่วยงานดา้น

การใหบ้ริการดา้นไฟฟ้า ไดแ้ก่ การไฟฟ้านครหลวง เขตบางใหญ่ ตั้งอยูบ่นถนนสายบางกรวย-ไทรนอ้ย 

อาํเภอบางใหญ่ โดยไดรั้บกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต สามารถใชบ้ริการดา้นไฟฟ้าครบทุก

ครัวเรือน มีการติดตั้งโทรศพัทป์ระจาํบา้นใช ้ 60% การประปานครหลวง 70% ประปาหมู่บา้น 20% 

อ่ืนๆ 10%  

ข้อมูลส่ิงก่อสร้าง 

 จาํนวนส่ิงก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนภายในตาํบลบางไผ ่ประกอบดว้ย โรงงานอุตสาหกรรม จาํนวน 3 

แห่ง บา้นจดัสรร อู่ซ่อมรถยนต ์ป๊ัมนํ้ามนั 

ภัยธรรมชาต ิ

       ในฤดูฝนช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน มีนํ้ ามากเกิดจากนํ้าฝนและนํ้าเหนือไหลหลากเป็นประจาํ

ทุกปี บางปีนํ้าท่วมสูงมาก เช่น ในปี 2538 นํ้าท่วม พื้นท่ีการเกษตรเสียหายประมาณ 90% หลงัจากนั้น

เกษตรกรไดเ้สริมคนักั้นนํ้าสูงข้ึนกวา่เดิมจนถึงปัจจุบนักย็งัมีนํ้ าท่วมพื้นท่ีเกษตรกรเป็นบางแห่ง แต่

ในขณะน้ิเร่ิมมีการช่วยเหลือของกรมชลประทานโดยการทาํประตูกั้นนํ้าเป็นบางส่วนแลว้ 

 

 



พชืเศรษฐกจิ 

ตาํบลบางไผพ่ื้นท่ีการเกษตรกรรมปลูกพืช 2 ชนิด คือ ไมผ้ลและการทาํไมด้อกไมป้ระดบัไม้

ผลท่ีเป็นพืชเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ทุเรียน มงัคุด กลว้ยหอม กลว้ยนํ้าวา้ มะปราง ขนุน มะพร้าว มะม่วง 

มะนาว หมาก ไมด้อกไมป้ระดบั มีการปลูกในกระถางเพราะรายไดดี้กวา่ไมต้ดัดอก มีทั้งไมไ้ทยโบราณ

หายากและพนัธ์ุไมต่้างประเทศ เช่น ตน้มหศัจรรย ์ไมใ้บ ปาลม์ ชวนชม สม้เชง้ด่าง บอนไซ หนา้ววั 

บอนสี ชาฮกเก้ียน วา่นมงคลและวา่นสมุนไพร 
 

สัตว์เศรษฐกจิ 
 

มีเกษตรกรจาํนวน 43 ราย ท่ีเล้ียงสตัวเ์ศรษฐกิจ ดงัน้ี  ไก่พื้นเมือง 1,236 ตวั ไก่ไข่ 135 ตวั เป็ด 

23 ตวัรวมทั้งหมด 1,393 ตวั 
 

พชืพืน้เมือง 
 

ตาํบลบางไผเ่ป็นแหล่งพนัธ์ุไมผ้ลพื้นเมืองของจงัหวดันนทบุรี ซ่ึงมีไมผ้ลพนัธ์ุพื้นเมืองหลาย

ชนิด เป็นท่ีนิยมบริโภคของชุมชนในทอ้งถ่ิน เช่น ทุเรียน ช่ือพนัธ์ุลวง กบตาขาํ กบชาย กบแม่เฒ่า กบ

ตาเฒ่า จอกลายสาวชม ยา่มะหวาด เมด็ใน ยายปราง ซ่ึงพนัธ์ุเหล่าน้ี ถูกนํ้าท่วมเสียหายประมาณ 80% 

เม่ือปี 2538 ส่วนท่ีเหลือเกษตรกรไม่ค่อยขยายพนัธ์ุ เพราะตน้แก่ลาํตน้สูงการขยายพนัธ์ุทาํไดย้าก 

การใช้ทีด่ิน 

การใชพ้ื้นท่ีปลูกในตาํบลบางไผเ่กษตรกรส่วนใหญ่ปลูกไมผ้ลเป็นหลกั เช่นทุเรียน  มะม่วง  

สม้โอ มะพร้าว กลว้ยหอม มะนาว กระทอ้น และไมผ้ลอีกหลายชนิด โดยวิธีการใชพ้ื้นท่ีปลูกนั้น 

เกษตรกรจะปลูกไมผ้ลหลายๆ ชนิดในพื้นท่ีเดียวกนั ส่วนเกษตรกรบางรายกมี็การปลูกไมด้อกไม้

ประดบั ส่วนใหญ่เกษตรกรปลูกเป็นไมป้ระเภทไมจ้ดัสวน เช่น เขม็สามสี เทียนทอง แสงจนัทร์ ฟิโร

ทอง กหุลาบ และไมด้อกไมป้ระดบัอีกหลายชนิด แต่ในขณะเดียวกนัมีการขยายตวัของเมืองท่ีอยูอ่าศยั

ทาํใหต้าํบลบางไผมี่พื้นท่ีทาํการเกษตรนอ้ยลงเน่ืองจากเกษตรกรขายท่ีใหก้บันายทุนถา้ไดร้าคาท่ีพอ 

ระบบการผลติ 

ไมผ้ลพื้นท่ีตาํบลบางไผเ่ป็นพื้นท่ีสวนแบบผสมผสานมีการปลูกพืชหลายชนิด เป็นระดบัใน

พื้นท่ีเดียวกนั ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ของการทาํสวนของเกษตรกรในพื้นท่ีสืบต่อกนัมา สวนแบบอนุรักษ์



ธรรมชาติ โดยปลูกพืชต่างระดบัอาศยัเก้ือกลูกนัและกนัไดใ้บพืช เศษพืช เป็นอินทรียบ์าํรุงดินเป็นอยา่ง

ดี ระบบการเกบ็นํ้าใชใ้นพื้นท่ีในทอ้งร่องสวนไวใ้ชไ้ดต้ลอดปี โดยสามารถควบคุมระดบันํ้าจากการสูบ

นํ้าจากคลองซอย เม่ือตอ้งการหรือปล่อยท้ิงทางท่อระบายนํ้าหรือสูบออกหากเกินความตอ้งการโอกาส

ขาดนํ้ามีนอ้ยมาก 

 ไมด้อกไมป้ระดบั มีการปลูกในกระถางหรือเข่ง เป็นพนัธ์ุไมไ้ทย ไมจ้ดัสวน ไมห้ายาก พนัธ์ุ

ไมโ้บราณและไมต่้างประเทศ เพื่อสะดวกในการซ้ือ-ขาย และการขนยา้ย 

เทคโนโลยกีารผลติ 

 ในการใชเ้ทคโนโลยกีารผลิตไมผ้ลและไมด้อกไมป้ระดบัของตาํบลบางไผ่  ประเภททุเรียน 

มะม่วง สม้โอ  มงัคุด มะนาว พนัธ์ุท่ีใชพ้นัธ์ุส่งเสริมท่ีทางราชการแนะนาํ การปฏิบติัดูแลมีการใหน้ํ้ า

อาทิตยล์ะประมาณ 1-2 คร้ัง เน่ืองจากตน้โตแลว้จะใหส้มํ่าเสมอช่วงก่อนออกดอก 1 เดือน และหลงัจาก

ติดผลเป็นผลขนาดเลก็ การใหปุ๋้ยใชปุ๋้ยเคมีสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 รวมกบั0ก0ารใชปุ๋้ยอินทรีย ์และ

มีการลอกเลนจากทอ้งร่องข้ึนทบัดินเก่าหลงัร่วงเพื่อปรับสภาพใหดิ้นดีข้ึน 

ข้อมูลทางเศรษฐกจิ   

ขนาดการถือครองท่ีดิน ตาํบลบางไผมี่พื้นท่ีทั้งหมด 5.62 ตารางกิโลเมตร (3,507 ไร่) เป็นพื้นท่ี

ทาํการเกษตร 2,287 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 65 ของพื้นท่ีทั้งหมด 

สิทธิในทีด่ินทาํกนิ 

โดยเฉล่ียสิทธิในท่ีทาํกินรวมทั้งท่ีอยูอ่าศยัของประชากรในพื้นท่ี 2.34 ไร่ 

จํานวนแรงงาน 

จาํนวนแรงงานท่ียงัคงดาํเนินกิจกรรมและเดินทางไปทาํอาชีพอ่ืนนอกพื้นท่ีนอกเหนือจาก

อาชีพประจาํท่ีเป็นรายไดห้ลกัของครอบครัวไดแ้ก่อาชีพนอกภาคเกษตร เช่น รับราชการ รับจา้ง คา้ขาย  

อ่ืนๆ ปรากฏวา่ยงัคงมีแรงงานท่ีเป็นผูท่ี้อยูใ่นวยัชราหรือเกษียณอายรุาชการ วยัหนุ่มสาวท่ีจบการศึกษา

และอยูใ่นระหวา่งการวา่งงาน เฉล่ียครอบครัวละ 2 คน  



เป้าหมายของการทาํฟาร์ม 

เน่ืองจากสภาพพื้นท่ีตาํบลบางไผมี่ลกัษณะเป็นแบบก่ึงเมืองก่ึงชนบท ชานเมืองประกอบกบั

เม่ือปี 2538 ประสบอุทกภยัทาํใหส้วนผลไมล่้ม เกิดความเสียหายและประสบกบัการขาดทุนในการทาํ

อาชีพการเกษตร ดงันั้นเป้าหมายของการทาํฟาร์มในช่วงหลงัปี 2538 เป็นตน้มา จึงมีลกัษณะของสวน

ผสมโดยมีเป้าหมาย คือ เพื่อมิใหส้วนเดิมเป็นสวนร้างและดาํเนินการเป็นอาชีพเสริมรายไดห้ลกัของ

ครอบครัว 

เทคนิควธีิการผลติ 

ใชว้ิธีการผลิตแบบดั้งเดิม คือ ใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีสืบสานจากบรรพบุรุษ ไดแ้ก่ การยกร่อง

สวนเพื่อกนันํ้าในฤดูนํ้าหลากและใชใ้บทองหลางท่ีมีการปลูกอยา่งแพร่หลายในพื้นท่ีหมกัเป็นปุ๋ยพืช

สด กลบโคนตน้แลว้สาดเลนในทอ้งร่องสวนกลบโคนตน้อีกคร้ังหน่ึงทาํใหทุ้เรียนและผลไมต่้างๆ ท่ี

ปลูกมีการเจริญเติบโตเร็วและรสชาดดี สตัวท่ี์ใชแ้รงงาน เคร่ืองจกัรการเกษตรและปัจจยัการผลิต เคร่ือง

พน่ยา เคร่ืองสูบนํ้า เคร่ืองตดัหญา้ เคร่ืองรดนํ้า 

การรวมกลุ่มเกษตรกรและเงินทุนของกลุ่ม 

แหล่งสินเช่ือเพื่อการเกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สหกรณ์การเกษตร 

ธนาคารพาณิชยท์ั้งของรัฐและเอกชน แหล่งเงินกูน้อกระบบ กองทุนหมู่บา้น 

กองทุนหมู่บ้านและผลการดําเนินงาน 

กองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง ไดรั้บกองทุนหมู่บา้นละ 1,000,000 บาท ทั้ง 5 หมู่บา้น ไดรั้บ

การสนบัสนุนแลว้โดยมีคณะกรรมการหมู่บา้นเป็นผูบ้ริหารจดัการตามมติชุมชน ผูท่ี้กูเ้งินกองทุนจะ

ร่วมกนัพิจารณาวงเงินกู ้และดอกเบ้ียตามมติของสมาชิกกองทุนกระตุน้เศรษฐกิจ หมู่บา้นละ 100,000 

บาท ใหส้มาชิกกูด้าํเนินงานในรูปกลุ่มโดยสมาชิกรวมกลุ่มกูไ้ปปรับปรุงอาชีพต่างๆ เช่น คา้ขาย ซ่อม

รถจกัรยานยนต ์ซ่อมรถยนต ์ฯลฯ 

 

 



ข้อมูลด้านสังคม 

จํานวนประชากรและครัวเรือน  

ประชากรในตาํบลบางไผมี่จาํนวนทั้งส้ิน 7,923  คน แยกเป็นชาย 3,820 คน หญิง 4,103 คน มี

ความหนาแน่นเฉล่ีย 1,465.06 คน / ตารางกิโลเมตร 

พืน้ที/่สถานะการถือครอง 

มีพื้นท่ีทั้งหมด 5.61 ตารางกิโลเมตร (3506.25 ไร่) แบ่งเป็นพื้นท่ีใชท้าํการเกษตร 2,287 ไร่ เป็น

ส่วนผลไมแ้ละท่ีพกัอาศยั 1219.25 ไร่ 

ประวตัิความเป็นมาของสมาชิกในชุมชน รูปแบบการตั้งถ่ินฐาน 

ตาํบลบางไผ ่เหตุท่ีไดช่ื้อวา่ตาํบลบางไผน่ั้นมีเร่ืองเล่าสืบกนัมาวา่ในสมยัก่อนพื้นท่ีบริเวณริม

ฝ่ังแม่นํ้าเจา้พระยาฝ่ังตรงขา้มกบัวดัเขมาภิรตารามบริเวณน้ีเป็นแหล่งผลิตตลุ่ม ซ่ึงเป็นเคร่ืองใชท่ี้ทาํจาก

ไมไ้ผ ่ดว้ยเหตุวา่ริมสองฝากคลองบริเวณนั้นมีไมไ้ผ ่ซ่ึงเป็นวตัถุดิบในการผลิตกลุ่ม ทาํใหช้าวบา้น

อาศยัอยูบ่ริเวณใกลเ้คียงต่างพากนั เรียกช่ือบริเวณนั้นวา่  “บางไผ่” คลองซอยท่ีเช่ือมระหวา่งแม่นํ้า

เจา้พระยากเ็รียกวา่คลองบางไผ ่เป็นคลองท่ีใชส้ญัจรระหวา่งจงัหวดันนทบุรีกบัตาํบลบางไผ ่เม่ือทาง

ราชการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น ตาํบล ตั้งช่ือวา่ บางไผ ่ปัจจุบนัในตาํบลหน่ึงของอาํเภอเมือง

นนทบุรี  

ขนบธรรมเนียมประเพณ ีพธีิกรรมและอทิธิพลทางความคดิ 

ชุมชนยงัยดึประเพณีและพิธีกรรมตามแบบไทยกลางอยา่งเคร่งครัด เช่น ประเพณีสงกรานต ์ให้

ความสาํคญัผูสู้งอายใุนทอ้งถ่ิน ประเพณีลอยกระทง มีค่านิยมในเร่ืองการทาํบุญบางรายขายท่ีดินสร้าง

ถาวรวตัถุ เพื่อพระพทุธศาสนาหลายลา้นบาท เพราะความเช่ือท่ีวา่ ถา้ทาํบุญทาํทานมาก ชาติหนา้จะ

สบาย   

 

 



ศาสนา  

ประชาชน 100% นึกถึงศาสนา ยดึเหน่ียวในหลกัศาสนาพทุธ เร่ืองการทาํบุญ ตามวนัสาํคญั

ทางพทุธศาสนา เช่น วนัวิสาขบูชา วนัอาสาฬหบูชา วนัเขา้พรรษา วนัพระ และทาํบุญตกับาตรเป็น

ประจาํ ดว้ยศรัทธาแรงกลา้ในประเพณีทางศาสนา 

การศึกษา  

ประชาการในเขตตาํบลบางไผ ่มีจาํนวนผูอ่้านออกเขียนได ้100% ระดบัการศึกษาของ

ประชากรในพื้นท่ีเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง มีโรงเรียนประถมศึกษา 1 แห่ง โรงเรียนมธัยมศึกษา 1 

แห่ง โรงเรียนเอกชน 1 แห่ง วดั 8 แห่ง 

ผู้นําตามธรรมชาติและกลุ่มตามธรรมชาติ 

ทุกหมู่บา้นจะมีผูน้าํตามธรรมชาติ ส่วนมากจะเป็นผูสู้งอายใุนชุมชนท่ีมีฐานะดี หมู่บา้นละ 1-3 

ราย สาํหรับเป็นท่ีปรึกษาและไกล่เกล่ีย เม่ือเกิดปัญหาข้ึนในชุมชนส่วนกลุ่มอ่ืนท่ีรวมตวักนัตาม

ธรรมชาติ กจ็ะเป็นกลุ่มกิจกรรมท่ีมีการทาํอาชีพเหมือนกนั กลุ่มละ 5-10 คน เพื่อใหค้าํแนะนาํในการ

ประกอบอาชีพ ผูน้าํกลุ่มกจ็ะไดแ้ก่ ผูน้าํกลุ่มอาชีพนั้นๆ แต่ในปัจจุบนัชุมชนมกัมีความแตกแยก 

เน่ืองจากระบบการเมืองในทอ้งถ่ินมีผลทาํใหข้าดความรัก ความสามคัคีในชุมชนแมแ้ต่เครือญาติของ

กลุ่มกย็งัมีความขดัแยง้ซ่ึงกนัและกนั 

การรวมกลุ่มเพือ่ประกอบอาชีพ 

ประกอบดว้ยองคก์รหลายองคก์ร ท่ีมีลกัษณะและวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งท่ีแตกต่าง

ทางดา้นกิจกรรมขององคก์ร ไดแ้ก่ 

กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร วตัถุประสงคข์องการจดัตั้งองคก์รเพื่อสนบัสนุนการรวมกลุ่มกนั ดาํเนิน

กิจกรรมรับความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นการเกษตรและเคหกิจเกษตรท่ีจะส่งผลถึงการเพิ่มรายได้

และพฒันาชีวิตความเป็นอยูข่องครอบครัวใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 



กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกไมด้อกไมป้ระดบั วตัถุประสงคข์องการจดัตั้งองคก์ร เพื่อสนบัสนุนให้

เกษตรกรไดร้วมกลุ่มกนัดาํเนินกิจกรรม ดา้นการปลูกและขยายพนัธ์ุไมด้อกไมป้ระดบั เพื่อจาํหน่ายเป็น

รายไดข้องครอบครัว รวมทั้งจดัทาํเป็นศูนยจ์าํหน่าย ไมด้อกไมป้ระดบัของสมาชิก 

ปัญหาของชุมชน 
 

นํ้าเสียเน่ืองมาจากงานอากรและบา้นจดัสรร ไดป้ล่อยนํ้าท้ิงสู่แม่นํ้าลาํคลองไทยไม่มีการพกั

ก่อน ซ่ึงมีผลทาํใหน้ํ้ าเน่าเสีย ส่งผลกระทบต่อสตัวน์ํ้ า และประชาชนตามแนวแม่นํ้าลาํคลอง 
 

ดา้นการคมนาคมไม่สามารถ  เช่น ถนนทางบางช่องทรุดตวั และเป็นหลุมเป็นบ่อทาํให ้

เกิดอนัตรายได ้

เกษตรกรใชป้ระโยชน์จากท่ีดินพอ้ง บางส่วนเป็นท่ีรกร้างวางเปล่า และบางส่วนของท่ีดินได้

ถูกเปล่ียนมือเป็นของนายทุน 

เกษตรกรยงัมีระบบการผลิตแบบดัง่เดิม การใชเ้ทคโนโลยใีหม่ ๆ มีนอ้ย ไทยอา้งวา่ตอ้งใช้

ตน้ทุนในการผลิตสูง ใชต้น้ทุน 
 

ผลผลิตทางการเกษตรในพื้นท่ี  มีปริมาณตํ่า แก่ในขณะเดียวกนัเป็นผลผลิตท่ีตลาดตอ้งการ 

ทั้งน้ีเน่ืองจากแบบการผลิตและเป้าหมายการจดัการทาํฟาร์มของเกษตรกรยงัไม่มีประสิทธิภาพและยงัมี

เป้าหมายท่ีแน่นอนในช่วงการผลิต 
 

ด้านเศรษฐกจิ 
 

1. ขนาดการถือ ครองท่ีดินทางการเกษตรนอ้ยลง เน่ืองจากการขยายตวัของธุรกิจ บา้นจดัสรร

ร้านอาหารและแหล่งธุรกิจอ่ืน ๆ เกษตรกรจึงมีการแบ่งขาย เพื่อนาํเงินท่ีไดไ้ปทาํเป็นธุรกิจซ่ึงบวกภาค

เกษตรกร 

2. เทคนิคและวิธีการผลิต ยงัใชว้ิธีการแบบดั้งเดิม และการส่งเสริมจากทางภาคเกษตรยงัไม่ 

ทัว่ถึง 

3. ขอ้มูลทางดา้นการตลาดไม่ดี ขาดตลาดกลาง  ผลิตแลว้ขายในตลาดทอ้งถ่ินขายใหก้บัพอ่คา้

คนกลาง มกัจะถูกกดราคา 
 



4. ชุมชนยงัขาดการทาํงานแบบงานกลุ่ม พอมีส่วนช่วยซ่ึงกนัและกนัการดาํเนินกิจกรรม

ทางดา้นการเกษตรยงัเป็นแบบส่วนตวั ไม่มีการจดัทาํฟาร์มแบบระบบพี่งพาอาศยัแบบแลกเปล่ียน

ความรู้และเทคโนโลยี ่ใหม่ ๆ ซ่ึงกนัและกนั 

ศักยภาพของชุมชน (ภูมิปัญญาท้องถ่ิน จุดขายของท้องถ่ิน) 

ชุมชนในพื้นท่ีตาํบลบางไผ ่ประชากรส่วนใหญ่ยงัคงประกอบอาชีพทางดา้นการทาํสวนผลไม้

ชนิดต่าง ๆ เช่น ทุเรียน มะม่วง  มงัคุด  สม้โอ  มะนาว  กระทอ้น  ชมพู ่ กลว้ย ฯลฯ  ซ่ึงลว้นแต่เป็น

ผลไมท่ี้มีรสชาดดีและสามารถนาํออกจาํหน่ายต่อผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอยา่งดี ทั้งน้ีเน่ืองจากสภาพท่ีดินขง

ตาํบลบางไผเ่หมาะท่ีจะทาํการเกษตร โดยจะมีการลอกเลนจากทอ้งร่องข้ึนมาจากทอ้งร่องทาํดินเก่าหลงั

ร่องเพื่อปรับสภาพดินใหดี้ข้ึน  เพราะดินจากทอ้งร่องจะมีอินทรียว์ตัถุท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืชสูง ทาํให้

ไมผ้ลเกิดความเจริญงอกงามและใหผ้ลผลิตสูง  โดยเฉพาะทุเรียนจะมีคุณภาพและรสชาดเป็นท่ีตอ้งการ

ทั้งในและต่างประเทศ 
 

วสัิยทศัน์ของบุคคล 
 

1. อยากใหใ้นชุมชนมีตลาดกลางรับซ้ือผลผลิตของเกษตรท่ีผลิตไดภ้ายในชุมชน และรับซ้ือ 

ในราคาท่ีเป็นธรรม ทั้งต่อเกษตรกรผูป้ลูกและต่อผูบ้ริโภคโดยตรง 
 

2. อยากเป็นชุมชนมีเข่ือนกั้นแนวนํ้าท่วม ทัง่ท่ีเพื่อถึงฤดูนํ้าหลากเกษตรกรจะไดไ้ม่ประสบ 

กบัปัญหานํ้า0ท่0วมแปลงพืชผล 
 

3. อยากใหมี้การลอกลาํคลองท่ีใหใ้นการสญัจร เพราะทุกวนัน้ีข้ึนเป็นและทางหนา้หลงัไม่มี 

นํ้าไวใ้หท้าํการเกษตรและอุปโปโภคบริโภค 
 

4. อยากใหมี้การจดัแบบสาธารณูปโภคใหท้ัว่ถึง เช่น ไฟสาธารณะยงัไม่ทัว่ถึงในเสน้ทาง 

คมนาคมท่ีสาํคญั ถนนบางแหล่งทรุดตวั เป็นทรุมเป็นบ่อ โทรศพัทส์าธารณะ และแบบประปา 
 

5. อยากใหภ้าครัฐเขา้มาส่งเสริมทางดา้นการเพิ่มและผลิต คุณภาพของผลผลิต และจดัหา 

ตลาดให ้
 

6. อยากใหส้ถานบริการสาธารณะสุข มีศกัยภาพเพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชน 

 

 

 



                                                      ตําบลบางสีทอง 
 

สภาพพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ สังคมและส่ิงแวดล้อมของชุมชน 

ทีต่ั้ง 

              ทิศเหนือ   อยูห่่างจากอาํเภอบางกรวย ประมาณ 5 กิโลเมตร 

              ทิศเหนือ ติดต่อกบั ตาํบลบางกร่างกบัตาํบลบางศรีเมือง อาํเภอเมืองนนทบุรี                            

              ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั ตาํบลบางไผ ่อาํเภอเมืองนนทบุรี 

              ทิศใต ้  ติดต่อกบั ตาํบลบางกรวย อาํเภอบางกรวย 

              ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั ตาํบลบางขนุน อาํเภอบางกรวย 

เนือ้ที ่ตาํบลบางสีทองทั้งหมดประมาณ 5.8 ตารางกิโลเมตร (1,494 ไร่) 

หมู่ท่ี ช่ือหมู่บา้น จาํนวนหลงัคา

เรือน(หลงั) 

จาํนวนราษฎร 

ชาย หญิง รวม 

1 วดัไทร 450 465 543 978 

2 วดับางออ้ยชา้ง 489 521 594 1,519 

3 วดัแดงประชาราษฎร์ 1,347 1,626 1,961 3,587 

4 วดัรวกบางสีทอง 436 733 786 1,519 

5 วดัโคนอน 597 533 596 1,129 

 รวม 3,319 3,878 4,450 8,328 
 

ภูมิประเทศ  

ตาํบลบางสีทอง เป็นท่ีลุ่มอ่างกระทะ พื้นท่ีทาํการเกษตรปลูกไมผ้ล  ไมด้อกไมป้ระดบั และพืช

สวน อ่ืน ๆ และหมู่บา้นจดัสรร เม่ือถึงฤดูนํ้าเหนือบ่าพื้นท่ีราบบางส่วนท่ีไม่มีเข่ือนกั้นนํ้า ถูกนํ้าท่วม

ไดรั้บความเสียหาย ในช่วงปี 2538 –2539 นํ้าท่วมทั้งตาํบล 

 



เขตปกครอง   

เขตปกครอง มีพื้นท่ีทั้งหมด 5.8 ตารางกิโลเมตร ท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบขององคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลบางสีทอง คือ พื้นท่ีของตาํบลบางสีทอง จาํนวน 5 หมู่บา้น ดงัน้ี    

ตารางเปรียบเทียบจาํนวนประชากรยอ้นหลงั  3 ปี (พ.ศ.2548 – 2550) 

 

ประชากร ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 

เพศชาย 3,318 3,562 3,798 

เพศหญิง 3,822 4,027 4,336 

รวม 7,203 7,589 8,134 

สภาพทางเศรษฐกจิ  

อาชีพโดยทัว่ไปของชาวสวน บางส่วนเป็นขา้ราชการ รัฐวิสาหกิจ และพนกังานบริษทั                         

รายไดเ้ฉล่ีย 35,000.- บาท /คน/ ปี 

หน่วยธุรกจิในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางสีทอง 

ป๊ัมนํ้ามนั 1 แห่ง ปตท.( บริษทัสมศรีร่ืน) ซุปเปอร์มาร์เกต็ 2 แห่ง  

 สถานประกอบการด้านบริการ 

สถานท่ีจาํหน่ายอาหารตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข จาํนวน 12 แห่ง สถานท่ีสะสมอาหารตาม 

พ.ร.บ. สาธารณสุข จาํนวน 14 แห่ง (ขอ้มูล จากส่วนการคลงั องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางสีทอง ณ 31 

สิงหาคม 2548) 

การอุตสาหกรรม 

โรงงานอุตสาหกรรม จาํนวน 10 โรงงาน แบ่งเป็นประเภทของอุตสาหกรรม ดงัน้ี โรงงาน

ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัเคมี เคร่ืองอุปโภคบริโภค บริษทัเอส.ซี.ซี. จาํกดั 99/3 หมู่ 4 ผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบั



โลหะกาํพล ศรีไท 41/5 หมู่ 3 ผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัส่ิงทอ บริษทัทอมมาติน วอซช่ิง จาํกดั 4/2 หมู่ 3 

เฟอร์นิเจอร์แสงวฒันาเฟอร์นิเจอร์ 51 หมู่ 5 โกดงัเกบ็ของเก่า สมควร อารยะ 197/6 หมู่ 2 ดาํรงคศ์กัด์ิ 

สมวงค ์37/15 หมู่ 4 โรงงานอาหารสุนขั สมชยั พึ่งยนต ์37/3 หมู่ 4 โรงไม ้เจริญชยั ไตรสารวฒันะ 

23/14 หมู่ 5 อภิเชษฐ รวิรกลุ 43/4 หมู่ 5 โรงงานตูเ้ช่ือมไฟฟ้า พ.ต.ท.พีระ วิชากรกลุโรงงานกล่องใส่จิว

เวอร์ร่ี   

สภาพทางสังคม 

ประชากรส่วนใหญ่สามารถอ่านออกเขียนได ้จบการศึกษาภาคบงัคบั ร้อยละ 75 และกาํลงั

ศึกษาในระดบัต่างๆ อีกร้อยละ 25 

การศึกษา 

โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง คือ โรงเรียนวดับางออ้ยชา้ง โรงเรียนวดัรวก โรงเรียนเอกชน 2

แห่ง โรงเรียนประสาทวิทยา โรงเรียนรัตนบณัฑิตวิทยา ท่ีอ่านหนงัสือพิมพป์ระจาํหมู่บา้นวดับาง

ออ้ยชา้ง จาํนวน 1 แห่ง หอ้งสมุดวดัโคนอน จาํนวน 1 แห่ง 

สถาบันและองค์กรทางศาสนา  

วดั / สาํนกัสงฆ ์      5  แห่ง   

การสาธารณสุข  

โรงพยาบาลของรัฐ สถานีอนามยัประจาํตาํบล/ หมู่บา้น 1 แห่ง 

ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน  

ไม่มีสถานีตาํรวจและสถานีดบัเพลิง มีจุดตรวจวดัแดงประชาราษฎร์ 1 แห่ง แยกวดับางออ้ยชา้ง 

1 แห่ง 

การบริการพืน้ฐาน 

การคมนาคม เสน้ทาง คสล.17 สาย เสน้ทางลาดยาง  2 สาย เสน้ทางหินคลุก ลูกรัง ดิน 7 สาย 

ทางเดินเทา้ 5 แห่ง สะพานไม ้1 แห่ง เข่ือนกนัดิน 1 เข่ือน  

       

  



การโทรคมนาคม     

โทรศพัท ์มีทั้งหมด 5 หมู่บา้น 
 

ข้อมูลถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางสีทอง 

ถนนท่ีเป็นคอนกรีต 

ท่ี ช่ือถนน หมู่ ปีท่ีดาํเนินการ ผวิจราจรกวา้ง ขนาดยาว พื้นท่ีรวม (ตร.ม.) 

1 ซอยวดัแดง 3 2546 4 เมตร 800 4,000 

2 หมู่บา้นเยาวพรรณ 3 - 4 เมตร 1500 7,500 

3 ซอยอุษาเทว ี 3 2545 4 เมตร 250 1,250 

4 ซอยร่วมวงศพ์ฒันา 3 - 4 เมตร 600 3,000 

5 ซอยบุนนาค 4 - 4 เมตร 772 3,860 

6 ซอยยิม้ 4 2545 4 เมตร 600 3,000 

7 ซอยวดัรวก 4 - 4 เมตร 1,000 5,000 

8 ซอยวดับางออ้ยชา้ง 2 - 4 เมตร 800 4,000 

9 หมู่บา้นสาํเร็จวิลล ์ 5 - 4 เมตร 150 750 

10 หมู่บา้นเกษราวิลล ์ 5 - 4 เมตร 341 1,705 

11 ซอยวดัโคนอน 5 - 4 เมตร 80 400 

12 ซอยแสงร่ืน 1 - 4 เมตร 600 3,000 

13 ซอยสุขมาก 1 2548 4 เมตร 350 1,750 

14 ซอยอยัการ 4 2548 4 เมตร 150 7,500 

15 ซอยล้ินจ่ี 3 2546 4 เมตร 100 400 

16 ซอยชุมชนวดัไทร 1 - 4 เมตร 500 2,000 

17 ขา้งอบต. 1 2546 4 เมตร 60 240 

 

 

 

 



เสน้ทางเดินเทา้ คสล. 

ลาํดบัท่ี ช่ือ หมู่ท่ี   ผวิจราจรกวา้ง(เมตร) ขนาดยาว (เมตร) พื้นท่ีรวม (ตร.ม.) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

ชุมชนวดัไทร 

ชุมชนบางออ้ยชา้ง 

ชุมชนวดัแดง 

ชุมชนวดัรวก 

ชุมชนวดัโคนอน 

1 

2 

3 

4 

5 

1.05 

1.05 

1.05 

1.05 

1.05 

900 

1,500 

1,000 

500 

400 

945 

1,575 

1,050 

525 

420 

 

เสน้ทางลาดยาง 

ท่ี ช่ือ หมู่ท่ี ผวิจราจรกวา้ง 

(เมตร) 

ขนาดยาว 

(เมตร) 

พื้นท่ีรวม 

(ตร.ม) 

1 บางกรวย-ไทรนอ้ย 2-5 6 2,800 16,800 

2 วดัสาํโรง-วดัโคนอน 1,5 5 2.100 10,500 
 

เสน้ทางลูกรัง  หินคลุก ดิน 

ท่ี ช่ือ หมู่ท่ี ผวิจราจรกวา้ง 

(เมตร) 

ขนาดยาว 

(เมตร) 

พื้นท่ีรวม 

(ตร.ม) 

1 ซอยล้ินจ่ี 3 4 200 800 

2 ซอยแสงร่ืน 1 4 600 2,400 

3 ซอยวดัไทร ซอย 3 1 4 200 800 

4 ชุมชนวดัไทร ซอย 4 1 4 70 280 

5 ซอยอเนกประสงค ์ 2 4 700 2,800 

6 ซอยไชโย 3 4 250 1,000 

7 ซอยตาจนัทร์ 5 4 300 1,200 



ตารางแสดงขอ้มูลสะพานในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางสีทอง 

สะพาน  คสล. 

ท่ี ช่ือสะพาน ขนาดความกวา้ง ขนาดความยาว พื้นท่ีรวม 

1. สะพานวดัไทร 7.00 เมตร 11.00 เมตร 77.00 เมตร 

 

สะพาน  ไม้ 

ท่ี ช่ือสะพาน ขนาดความกวา้ง ขนาดความยาว พื้นท่ีรวม 

1. สะพานขา้มคลองบา้นกาํนนัเฉลิม 1.40  เมตร 10.00  เมตร 14.00  เมตร 

ตารางแสดงขอ้มูลเข่ือนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางสีทอง 
 

ท่ี ช่ือเข่ือน ขนาดความกวา้ง ขนาดความยาว พื้นท่ีรวม 

1. เข่ือน คสล.ขา้งวดัไทร 0.30  เมตร 200 เมตร - 

 

แหล่งนํ้าธรรมชาติ (คลอง 37 สาย) 

ตารางแสดงขอ้มูลทางระบายนํ้าธรรมชาติในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางสีทอง 

ท่ี ช่ือคลอง ขนาดความกวา้ง ขนาดความยาว พื้นท่ีรวม 

1 คลองสายบวั 3 เมตร 516 เมตร 1,290 ตร.ม. 

2 คลองตาเต่ียม 2 เมตร 110 เมตร 165 ตร.ม. 

3 คลองยายเม้ียน 1.5 เมตร 86 เมตร 107.50 ตร.ม. 

4 คลองวดัไทร หมู่ 1 4.5 เมตร 1,127 เมตร 4,226.25 ตร.ม. 

5 คลองวดัไทร (ซอย 1) 4.5 เมตร 100 เมตร 125 ตร.ม. 

6 คลองวดัไทร (ซอย 2) 1.5 เมตร 350 เมตร 437.50 ตร.ม. 

7 คลองโพธ์ิ 3.5 เมตร 667 เมตร 1,834 ตร.ม. 

8 คลองตาเทียบ 1.5 เมตร 522 เมตร 625.50 ตร.ม. 



9 คลองยายอรุณ 1.5 เมตร 450 เมตร 562.50 ตร.ม. 

10 คลองยายจีน 2.5 เมตร 968 เมตร 1,936 ตร.ม. 

11 คลองศาลเจา้ 1.5 เมตร 870 เมตร 1,305 ตร.ม. 

12 คลองตาทนั 1.5 เมตร 60 เมตร 75 ตร.ม. 

13 คลองหมอจาํปี 2 เมตร 906 เมตร 1,359 ตร.ม. 

14 คลองขา้งบา้นผูใ้หญ่พิมพา 2 เมตร 50 เมตร 87.50 ตร.ม. 

15 คลองนายอาํนวย 2 เมตร 314 เมตร 431.75 ตร.ม.  

16 คลองตานาม 2 เมตร 350 เมตร 481 ตร.ม. 

17 คลองยายจ่าง 2 เมตร 456 เมตร 627 ตร.ม. 

18 คลองตาหมอวนั 2 เมตร 665 เมตร 997.50 ตร.ม. 

19 คลองวดัแดง 2.5 เมตร 1,004 เมตร 2,008 ตร.ม. 

20 คลองวดัสนามร้าง 1.5 เมตร 237 เมตร 444 ตร.ม. 

21 คลองสุขาภิบาล 1 2.5 เมตร 220 เมตร 385 ตร.ม. 

22 คลองยายขวญั 1.5 เมตร 445 เมตร 556 ตร.ม. 

23 คลองวดัรวก 1.5 เมตร 280 เมตร 350 ตร.ม. 

24 คลองนายสุดใจ 2 เมตร 80 เมตร 120 ตร.ม. 

25 คลองนายช่อ 2 เมตร 90 เมตร 135 ตร.ม. 

26 คลองตาพนู 2 เมตร 55 เมตร 82.50 ตร.ม. 

27 คลองนายวินยั 2 เมตร 202 เมตร 303 ตร.ม. 

28 คลองนางละมยั 2 เมตร 70 เมตร 105 ตร.ม. 

29 คลองตาหมึก 2 เมตร 55 เมตร 82.50 ตร.ม. 

30 คลองมหาพงษ ์ 2 เมตร 123 เมตร 184.50 ตร.ม. 

31 คลองบางสีทอง 4 เมตร 1,300 เมตร 4,550 ตร.ม. 

32 คลองตาจนัทร์ 1.5 เมตร 200 เมตร 250 ตร.ม. 

33 คลองวดัโคนอน 2 เมตร 372 เมตร 372 ตร.ม. 

34 คลองยายนี 2 เมตร 80 เมตร 180 ตร.ม. 

35 คลองครูฤทธ์ิ 2 เมตร 420 เมตร 630 ตร.ม. 

36 คลองตาฉ่อง 1.5 เมตร 148 เมตร 185 ตร.ม. 

37 คลองหนา้ซอยร่วมวงศพ์ฒันา 2.5 เมตร 700 เมตร 1,225 ตร.ม. 

 



การจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลบางสีทอง 

 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางสีทอง อาํเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี พื้นท่ีท่ีรับผดิชอบเป็น

หมู่บา้นจดัสรรและชุมชน   

ข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลบางสีทอง 

 1.  ปัจจุบนัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางสีทอง สามารถใหบ้ริการเกบ็ขนขยะมูลฝอย มีรถ

จดัเกบ็ขยะจาํนวน 1 คนั จดัเป็นนํ้าหนกัประมาณวนัละ 10 ตนั 

 2.  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางสีทองใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเป็นผูก้าํจดัขยะมูลฝอย 

การจัดการขนส่งมวลชน 

 1. รถยนตส่ี์ลอ้เลก็รับจา้งประจาํทางสายวดัรวก – ท่านํ้านนท ์สายแยกพระราม 7 - แยกวดับาง

ออ้ยชา้ง 

2. รถยนตห์กลอ้รับจา้งประจาํทางอาํเภอบางกรวย – ท่านํ้านนท ์

 3. รถจกัรยานยนตรั์บจา้ง จาํนวน 2 แห่ง 

การประปา 

 มีการใชน้ํ้ าประปาประมาณ 2,805 ครัวเรือน โดยไดรั้บบริการจากการประปาบางใหญ่ 

การไฟฟ้า 

 มีการใชไ้ฟฟ้าประมาณ 2,805 ครัวเรือน โดยคิดเป็นพื้นท่ีท่ีไดรั้บบริการไฟฟ้า ร้อยละ 100 ของ

พื้นท่ีทั้งหมดและมีไฟฟ้าสาธารณะแบบ HIGH MAST ส่องสวา่ง 16 จุดไดแ้ก่ หนา้องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลบางสีทอง  ปากซอยแสงร่ืน  หนา้วดัโคนอน หนา้หมู่บา้นสาํเร็จวิลล์  หนา้ปากซอยวดัรวก  หนา้วดั

แดง  หนา้หมู่บา้นเยาวพรรณ  หนา้หมู่บา้นนนทรี 1 หนา้หมู่บา้นนนทรี 3 หนา้หมู่บา้นปัญฐิญา  หนา้

หมู่บา้นเกษราวิลล์  หนา้หมู่บา้นรรินธร  ชุมชนวดัไทร  สามแยกวดัไทร  ปากซอยร่วมวงศพ์ฒันา  ปาก

ซอยสุขมาก 



สถานทีท่่องเทีย่ว  

วดับางออ้ยชา้ง หมู่ท่ี  2 

หมู่บ้านปลอดยาเสพติด 

หมู่ท่ี 1 บา้นวดัไทร หมู่ท่ี 2 บา้นบางออ้ยชา้ง 

สถานการณ์การพฒันา 

ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ปัญหา เขตทางสาธารณะไม่ชดัเจน ถนนสาธารณะเป็นซอยตนัยากต่อ

การอาํนวยความ  สะดวกกบัประชาชนในช่วงเวลาก่อสร้าง งบประมาณมีไม่เพียงพอกบัปริมาณงาน

โครงสร้างพื้นฐาน 

ด้านการพฒันาสังคมและทรัพยากรมนุษย์ 

ประชาชนส่วนใหญ่มีรายไดน้อ้ย ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ใหค้วามสาํคญักบัการ ดูแลบา้นเรือน

และชุมชนใหถู้กตอ้งตามหลกัสุขาภิบาล ทาํใหเ้กิด ปัญหาโรคติดต่อต่าง ๆ แหล่งเรียนรู้ในชุมชนต่างๆ 

มีจาํนวนไม่เพียงพอ งบประมาณไม่เพียงพอ 

ปัญหาอุปสรรค พื้นท่ีของตาํบลเป็นเมืองก่ึงชนบท มีหมู่บา้นจดัสรรเกิดข้ึนใหม่จาํนวนมาก 

การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   

พื้นท่ีเป็นแอ่งกระทะ นํ้าท่วมขงั พื้นท่ียงัมีท่อระบายนํ้าไม่ทัว่ถึง ประชาชนส่วนใหญ่ยงัไม่ให้

ความสาํคญักบัการดูและบา้นเรือนและชุมชนใหถู้กตอ้งตามหลกัสุขาภิบาลทาํใหเ้กิดปัญหาดา้น

ส่ิงแวดลอ้ม บางคลองยงัเกิดนํ้าเสีย งบประมาณพฒันาไม่เพียงพอ 

ปัญหาความเจริญขยายเขา้มาในพื้นท่ีอยา่งรวดเร็วเกิดความไม่เป็นระเบียบดา้นผงัเมืองและ

ประชาชนดาํเนินชีวิตต่างคนต่างอยู ่

 

 



ด้านการเมืองการปกครอง 

ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นประโยชน์และขาดจิตสาํนึกในการไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง ประชาชน

ขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักฎหมายเบ้ืองตน้ ขาดแคลนบุคลากรทางดา้นกฎหมาย 

ปัญหาอุปสรรคความเจริญขยายตวัอยา่งรวดเร็วจากชุมชนชนบทเป็นชุมชนก่ึงเมืองก่ึงชนบท มี

หมู่บา้นจดัสรรเกิดข้ึนใหม่จาํนวนมาก ประชาชนต่างคนต่างอยู ่งบประมาณ 

 

 

 

 



ตําบลบางขนุน   

สภาพพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ สังคมและส่ิงแวดล้อมของชุมชน 

ทีต่ั้ง   

ตาํบลบางขนุน  อยูท่างทิศเหนือของอาํเภอบางกรวย มีพื้นท่ีทั้งหมด 2,950 ไร่ ห่างจากท่ีวา่การ

อาํเภอบางกรวยตามระยะทาง ถนนบางกรวย- จงถนอม 1 กิโลเมตร 
 

อาณาเขต     

ทิศเหนือ   ติดต่อกบั เทศบาลตาํบลบางกรวย  

ทิศใต ้ ติดต่อกบั อบต. บางขนุกอง และ อบต.มหาสวสัด์ิ  

ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั เทศบาลตาํบลปลายบาง  และอบต.มหาสวสัด์ิ  

ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั อบต.บางขนุกอง  

จาํนวนหมู่บา้นมี 5 หมู่บา้น 

หมู่ท่ี ช่ือ รวมประชากร ชาย หญิง ครัวเรือน 

หมูท่ี  1 บา้นบางขนุน 403 178 225 101 

หมู่ท่ี 2 บา้นตากแดด 392 181 211 94 

หมู่ท่ี  3 บา้นวดัสกั 908 427 481 261 

หมู่ท่ี 4 บา้นคลองวดัสกั 373 161 212 111 

หมู่ท่ี 5 บา้นพระธาตุ 482 221 261 90 

 

สภาพภูมิประเทศ 
 

ตาํบลบางขนุน สภาพภูมิประเทศเป็นท่ีราบลุ่ม การประกอบอาชีพการเกษตรจึงจาํเป็นตอ้งยก

ร่องสวนก่อน พื้นท่ีการเกษตรส่วนใหญ่ จะปลูกไมผ้ล และไมด้อกไมป้ระดบั และก่ิงพนัธ์ุไม ้

พืน้ทีป่่า 

ไม่มีพื้นท่ีป่าไม ้แต่มีการปลูกไมย้นืตามถนน วดั และโรงเรียน 



อุณหภูมิ 
 

ตาํบลบางขนุนมีอุณหภูมิสูงสุด ในช่วงเดือนเมษายน ประมาณ 34 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิ

ตํ่าในช่วงฤดูหนาว เดือนพฤศจิกายน ประมาณ 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉล่ียท่ี 26.5 องศาเซลเซียส 

แหล่งนํา้ และปริมาณนํา้ในรอบปี/ปริมาณนํา้ฝน 
 

แหล่งนํ้า ตาํบลบางขนุนประกอบดว้ยคลองต่างๆ ท่ีแยกมาจากคลองบางกอกนอ้ยมีความสาํคญั

ดา้นการเกษตรดงัน้ี คลองวดัแกว้ฟ้า หมู่ท่ี 5 คลองวดัสกั หมู่ท่ี 3,4 คลองวดัสกันอ้ย หมู่ท่ี 3,4 คลองวดั

บางขนุน หมู่ท่ี 1,2 คลองวดัเกตุ หมู่ท่ี 3 

ปริมาณนํา้ฝน 
 

ปริมาณนํ้าฝนเฉล่ีย 1,350 มิลิเมตร / ปี จาํนวนวนัเฉล่ียท่ีฝนตก 125 วนั/ ปี 

 ปริมาณนํ้าฝน และโอกาสท่ีฝนตกเฉล่ีย (ในรอบปีประมาณ 1,350 มม./ ปี) โดยการกระจายของ

ฝนในช่วงแต่ละเดือนมากกวา่ 100 มม. อยู ่2 ช่วงคือ ปลายเดือนพฤษภาคม และกนัยายนถึง พฤศจิกายน

และ เดือนท่ีฝนตกมากท่ีสุดคือ กนัยายน 

เส้นทางคมนาคม 
 

ทางบก มีถนนสายหลกัผา่นตาํบลคือ ถนนบางกรวย-จงถนอม ระยะทางถึงท่ีทาํการอาํเภอบาง

กรวย 1 กิโลเมตร ถนนตามหมู่บา้นต่างๆ เพื่อเช่ือมโยงต่อถนนสายใหญ่อีก หลายเสน้ทาง การคมนาคม

ทางบก มีความสะดวกเพราะมีถนนเช่ือมต่อ ทั้งตาํบล และหมู่บา้นใกลเ้คียง 

ทางนํ้า เสน้ทางหลกัท่ีใชคื้อ คลองบางกอกนอ้ย และเช่ือมต่อภายในตาํบลตามคลอง ยอ่ยต่างๆ และ

สามารถใชเ้ดินทางนาํผลิตผลทางการเกษตรไปยงัตลาดในกรุงเทพฯ 

ข้อมูลสาธารณูปโภค(ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์) 
 

การไฟฟ้า มีไฟฟ้าเขา้ถึงทั้ง 5 หมู่บา้น  

ประปา มีประปาของนครหลวงเขา้ถึงเป็นบางส่วนเฉพาะส่วนท่ีท่อประปาเดินผา่นส่วนใหญ่จะ

อยูริ่มถนนใหญ่และริมคลอง 



โทรศพัทมี์ครบทุกหมู่บา้น 

ข้อมูลส่ิงก่อสร้างต่างๆ 

สถานีอนามยั    1 แห่ง  

โรงเรียนประถมศึกษา   1 แห่ง  

โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส 1 แห่ง  

วดั     2 แห่ง  

ท่ีทาํการ อบต.    1 แห่ง  

ศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลย ี  1 แห่ง  

ภัยธรรมชาต ิ

ตาํบลบางขนุน พื้นท่ีส่วนใหญ่จะเกิดนํ้าท่วม ในปีท่ีมีนํ้ ามากทุกปีเพราะอยูใ่กลก้บัแหล่งนํ้า 

และมีลาํคลองนอ้ยใหญ่ หลายสาย แยกจากลาํคลองหลกัคือ คลองบางกอกนอ้ย และไดรั้บอิทธิพลจาก

นํ้าทะเลหนุนบางทีกท็าํใหเ้กิดนํ้าเคม็ได ้

 การเกิดนํ้าท่วมพื้นท่ีจะเกิดข้ึนในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนของทุกปีและผลกระทบตาม

หมู่บา้นต่างๆดงัน้ี 

 หมู่ท่ีประสบนํ้าท่วมตามลาํดบัดงัน้ี หมู่ 1,5,4 จะมีพื้นท่ีติดกบัคลองบางกอกนอ้ยเป็นบริเวณ

กวา้ง ส่วนหมู่ 5 กจ็ะไดรั้บอิทธิพลจากคลองเลก็ๆท่ีแยกจากคลองบางกอกนอ้ย 

 ปี 2545 ไดเ้กิดนํ้าท่วมพื้นท่ีเกษตรเป็นจาํนวนมากทางราชการไดแ้จกทรายและกระสอบให้

เกษตรกรไปป้องกนัส่วนของตนเอง แต่กไ็ม่สาํเร็จจึงทาํใหเ้กิดความเสียหายค่าประมาณ 50% ของพื้นท่ี 

 ปี 2546 ทางราชการไดท้าํคนักั้นนํ้า และปิดปากคลองท่ีสาํคญั และดาํเนินการสูบนํ้าออกจึงทาํ

ใหเ้กิดความเสียหายนอ้ย จะเกิดความเสียหายเฉพาะพื้นท่ีท่ีต ํ่าติดอยูก่บัลาํคลองซ่ึงเป็นพื้นท่ีนํ้ าท่วม

ซํ้าซากคิดเป็นเพียง 10% ของพื้นท่ี 



ข้อมูลด้านชีวภาพ 
 

 สภาพทัว่ๆไปของตาํบลขนุน มีทั้งหมด 5 หมู่บา้น เป็นเขตขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล

ทั้งหมด 5 หมู่บา้น ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร เป็นพื้นท่ีการเกษตรท่ีมีทั้งคลองสาย

หลกั และคลองแยกไปตามพื้นท่ีการเกษตรต่างๆพื้นท่ีเศรษฐกิจท่ีสาํคญัของตาํบลบางขนุนไดแ้ก่ ไมผ้ล 

ไมย้นืตน้ ไมด้อกไมป้ระดบั นอกจากน้ียงัมีการเล้ียงปลาเป็นบางส่วน  

พื้นท่ีทาํการเกษตรของตาํบลบางขนุนโดยแยกเป็นหมู่บา้นดงัน้ี 

 

หมู่ท่ี พื้นท่ีทาํการเกษตร (ไร่) จาํนวนครัวเรือน 

เกษตรกร(ครัวเรือน) 

1 

2 

3 

4 

5 

395.75 

436 

196 

169.75 

267 

85 

80 

56 

38 

61 

รวม 1,464.5 320 

 

การผลติพชืทีสํ่าคญัทางเศรษฐกจิภายในตําบลบางขนุน 
 

ไมผ้ล  ไมย้นืตน้ 1,303 ไร่  ไมด้อกไมป้ระดบั 125 ไร่  
 

ระบบการผลติพชื 

 ไมผ้ลไมย้นืตน้ มีพื้นท่ีการผลิต 1,303 ไร่ ลกัษณะการทาํส่วนใหญ่ จะปลูกพืชหลายๆชนิด ใน

แปลงเดียวกนั เพื่อทาํการขยายพนัธ์ุขาย และมีการเกบ็ลูกเป็นบางส่วน เพราะเกษตรกรแต่ละรายจะมี

พื้นท่ีถือครองนอ้ยจึงทาํใหผ้ลตอบแทนต่อไร่สูงสุด แยกออกเป็นชนิดพืชไดด้งัน้ี 

1. สม้เขียวหวาน ส่วนใหญ่เกษตรกรจะปลูกในพื้นท่ีในลกัษณะปลูกแบบชิด เพื่อทาํการตอน

ก่ิงขาย ซ่ึงจะดูแลรักษาอยา่งดี จะทาํการตอนปีละประมาณ 2-3 คร้ัง คือจะเร่ิมตอนตั้งแต่

เขา้ฤดูฝน คือช่วงเดือน พฤษภาคมประมาณ 45 วนั  กจ็ะติดได ้ซ่ึงจะขายในราคาตั้งแต่ 15-



25 บาทต่อก่ิงซ่ึงทาํรายได ้อยา่งดีกบัเกษตรกร ซ่ึงจะมีผูป้ลูกจากต่างจงัหวดั มารับซ้ือเพื่อ

นาํไปปลูกเพื่อเกบ็ลูกขาย 

2. มะกรูด  มะนาว  กจ็ะปลูกลกัษณะเดียวกนักบัสม้เขียวหวาน คือจะตอนก่ิงขาย และมะกรูด

นั้นเกษตรกรจะปลูกเพื่อติดใบขายโดยส่งท่ีปากคลองตลาด ตลาดส่ีมุมเมืองและมีพอ่คา้คน

กลางมารับซ้ือ 

3. มะพร้าวแกง เกษตรกรจะปลูกไวต้ามคนัสวนเพื่อเกบ็ลูกขาย และไวบ้ริโภคในครัวเรือน 

 

แมลงศัตรูพชืทีพ่บบ่อยในตําบลบางขนุน 

-  หนอนชอนใบ  -  ไรแดง  

-  หนอนเจาะผล  -  เพล้ียหอย  

-  โรคเน่า  -  หนอนคืบ  

-  เช้ือรา   -  เพล้ียไฟ  

การผลติด้านปศุสัตว์ 

 การเล้ียงสตัวปี์ก  จาํนวน 10  ราย    350  ตวั  

การผลติทางด้านประมง 

 การเล้ียงปลาอาชีพแบบบ่อ จาํนวน 3 ราย 3 บ่อ พื้นท่ีประมาณ 0.62 ไร่ และเล้ียงแบบร่องสวน 

จาํนวน 8 ราย พื้นท่ีประมาณ 29.75 ไร่ 

เทคโนโลยใีนการผลติพชืและสัตว์ของตําบลบางขนุน 

1.ผกั 

 ประเภท ผกัพื้นบา้น ตาํลึง ผกัหวานบา้น 

 การป้องกนักาํจดัโรคแมลง  ไม่มี 

 การใชปุ๋้ย  มีการใชปุ๋้ยอินทรีย ์ปุ๋ยนํ้าหมกั 

 การขาย  ขายตามตลาดทัว่ไปในตวัอาํเภอ 



ไม้ดอก 

ประเภท  ไมใ้บ ไมจ้ดัสวน ไมก้ระถาง 

การป้องกนักาํจดัโรคแมลง ใชส้ารเคมีพน่กนัหลายประเภท ทั้งชนิดดูดซึมและถูก ตวัตาย 

ข้ึนอยูก่บัศตัรูพืชท่ีระบาด ส่วนโรคท่ีเกิดส่วนใหญ่เกิดจากเช้ือรา 

การใชปุ๋้ย มีการใชปุ๋้ยอินทรียป์ระเภท ปุ๋ยอินทรียอ์ดัเมด็  ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16 , 15-30-15 , 12- 

24-12 

การขาย เกษตรกรจะขายอยูท่ี่แปลงประมาณ 60% ขายตามตลาดสวนจตุจกัร  30 % 

และตามตลาดอ่ืนๆอีก  10% 

ไม้ผล 

 ประเภท  มะม่วง,มะละกอ,กระทอ้น 

 พนัธ์ุ  พนัธ์ุส่งเสริม 

การดูแลรักษา มีการใส่ทั้งปุ๋ยอินทรียป์ระเภทปุ๋ยคอก และปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 

อตัรา 20-30 กก./ไร่ 

การป้องกนักาํจดัโรคแมลง มีการใชส้ารเคมีเฉพาะในช่วงท่ีมีการระบาดอยา่งรุนแรง 

เท่านั้น 

การตดัแต่งก่ิง มีบา้งเลก็นอ้ย 

การขาย จะขายภายในทอ้งถ่ิน 50% ขายผา่นพอ่คา้คนกลางไปยงั 

ปากคลองตลาด กรุงเทพฯ 50% 

 



การเลีย้งปลา 

 พนัธ์ุ ปลาดุก,ปลานิล 

วิธีเล้ียง ปลาดุกจะเล้ียงเป็นบ่อขนาดใหญ่ ซ่ึงจะมีอยูเ่พียงรายเดียว ปลานิลจะเล้ียงควบคู่ไปกบั 

การทาํนาบวั 

การขาย จะมีพอ่คา้มารับซ้ือถึงปากบ่อ โดยพอ่คา้ท่ีมาซ้ือจะเป็นพอ่คา้คนกลางจากกรุงเทพฯ 

ปริมาณผลผลติ/ปี 

- ไมด้อกไมป้ระดบั   5,000 กระถาง/ไร่/ปี  

- พืชผกั    600 กก./ไร่/ปี  

- ก่ิงพนัธ์ุไมต่้างๆ   2,500 ก่ิง/ไร่/ปี  

แหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาต ิ

 ตาํบลบางขนุนไม่มีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ แต่จะมีแหล่งท่องเท่ียวทางการเกษตร และวดั

ต่างๆท่ีมีความสาํคญั และประวติัท่ีมีมาตั้งแต่สมยั 400 กวา่ปีก่อน 

 ข้อมูลด้านเศรษฐกจิ 

ขนาดการถือครองท่ีดิน เน้ือท่ีของตาํบลบางขนุนมีพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีการเกษตร รองลงมาคือ

พื้นท่ีพกัอาศยัและอ่ืนๆ 

พื้นท่ีการเกษตรประกอบดว้ย ไมผ้ลไมย้นืตน้ ไมด้อกไมป้ระดบั 

 

 

 

 



ลกัษณะการถือครองท่ีดิน และท่ีดินทางการเกษตร 

หมู่ท่ี พื้นท่ีการเกษตร ครัวเรือนเกษตรกร ครัวเรือนทั้งหมด 

1 

2 

3 

4 

5 

395.75 

436 

196 

169.75 

267 

85 

80 

56 

38 

61 

152 

126 

178 

168 

123 
 

จํานวนแรงงาน 
 

 แรงงานในตาํบลบางขนุนท่ีเป็นแรงงานในภาคเกษตรกรรมจะเป็นแรงงานทอ้งถ่ิน และทาํงาน

ในครัวเรือนของตนเอง แรงงานท่ีจา้งนอกครัวเรือนมีนอ้ย ค่าจา้งในอตัราวนัละ 150-250 บาท ใน

ลกัษณะการเตรียมดิน รดนํ้า ฉีดสารเคมีฆ่าแมลง และเกบ็เก่ียวผลผลิต 

รายได้และร่ายจ่ายของครัวเรือน 
 

 ประชากรมีรายไดเ้ฉล่ียประมาณ 8,000 บาท ต่อครอบครัว ส่วนรายจ่ายประมาณ 6,000 บาท/

ครอบครัว 

เป้าหมายของการทาํฟาร์ม 
 

 เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพแบบผสมผสานประมาณ 60% ประกอบอาชีพเชิงเด่ียว

ประมาณ 40% 

เทคนิควธีิการผลติ 
 

 ใชห้ลกัวิชาการผสมผสานกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การใชปุ๋้ย เคมีสูตรต่างๆตามระยะการ

เจริญเติบโต และความตอ้งการของพืชแต่ละชนิด 

สัตว์ใช้งาน  เคร่ืองจักรการเกษตรและปัจจัยการผลติ 
 

สตัวใ์ชง้าน (ในทอ้งท่ีตาํบลบางขนุนจะไม่มีสตัวใ์ชง้าน) เคร่ืองจกัรทางการเกษตร ไดแ้ก่ รถ

เตรียมดินในร่องสวน เคร่ืองพน่ยา เคร่ืองสูบนํ้า ระบบการใหน้ํ้ าแบบสปิงเกอร์ ระหดัวิดนํ้า รถบรรทุก

เลก็ 



การรวมกลุ่มและชุมชนในตําบลบางขนุน 
 

1.  กลุ่มเกษตรกรจาํนวน   1 กลุ่ม  

2.  กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร   1 กลุ่ม  

3.  กลุ่มยวุเกษตรกร   1 กลุ่ม  

4.  กลุ่มธรรมชาติทางการประกอบอาชีพ 2 กลุ่ม  

5.  กลุ่มผูป้ลูกไมด้อกไมป้ระดบั  1 กลุ่ม  

6.  กลุ่มกองทุนหมู่บา้นจาํนวน  5 กลุ่ม  

แหล่งสินเช่ือเพือ่การเกษตร 
 

ธนาคารเพื่อการเกษตร สหกรณ์การเกษตร ธนาคารพาณิชย ์นายทุน (พอ่คา้) ส่วนตวั (ญาติ) 

ภาวะหนีสิ้น 

 ประชาชนในตาํบลบางขนุน  ดาํเนินกิจกรรมดา้นการเกษตร การเพาะปลูกไมผ้ลไมย้นืตน้ ไม้

ดอกไมป้ระดบั ธนาคารเกษตรและสหกรณ์   30% สหกรณ์การเกษตร   20% พอ่คา้หรือนายทุนท่ีจะ

ลงทุนใหก้บัลูกสวนก่อนแลว้เกบ็จากการส่งผลผลิตให ้10% กูจ้ากกองทุนหมู่บา้น 40% กองทุนหมู่บา้น

และผลการดาํเนินงานมีกองทุนหมู่บา้นครบทั้ง 6 หมู่บา้น 

ข้อมูลด้านสังคม 

 ประชากรทั้งส้ิน 3,174 คน  แยกเป็นชาย 1,474 คน หญิง 1,700 คน มีความหนาแน่นเฉล่ีย 891 

คน/ตารางกิโลเมตร 

 

 

 



หมู่ท่ี ประชาชน(คน) ครัวเรือน 

ทั้งหมด ชาย หญิง รวม 

1 

2 

3 

4 

5 

272 

253 

316 

278 

355 

 

312 

374 

343 

313 

358 

584 

627 

659 

591 

731 

152 

126 

178 

168 

123 

ท่ีมา : อบต. 30 พ.ค. 2545 

 พืน้ทีส่ภาพการถือครองทีด่ิน 

 ลกัษณะพื้นท่ีเป็นท่ีราบลุ่ม และมีท่ีดอนเป็นบางส่วน และพื้นท่ีทาํการเกษตรส่วนใหญ่

เกษตรกรจะทาํการปลูกไมผ้ล ไมย้นืตน้ เช่นสม้เขียวหวาน ไวต้อนก่ิงขาย จาํปี มะนาว มะกรูด และ

อ่ืนๆ ตามสภาพเศรษฐกิจ พื้นท่ีทั้งหมดของตาํบล 3.56 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,227 ไร่ 

 เกษตรกรมีท่ีดินเป็นตามสิทธิของตนเองร้อยละ 80  

 อีกส่วนหน่ึงจะเช่าท่ีทาํการเกษตรประมาณร้อยละ 20 

ประวตัิความเป็นมาของสมาชิกในชุมชน  รูปแบบการตั้งถ่ินฐาน 

 ประชาชนตาํบลบางขนุน มีวิถีการดาํเนินชีวิตแบบชนบท เดิมมีอาชีพทาํสวนผลไม ้ไดแ้ก่ 

ทุเรียน มงัคุด มะไฟ ฯลฯ ต่อมาสภาพทางเศรษฐกิจและผลผลิตเกิดการเปล่ียนแปลงไป จึงไดท้าํการ

ปลูกสม้เขียวหวาน และใชก่ิ้งตอนอีกหลายชนิด และมีการปลูกไมด้อกไมป้ระดบั การดาํเนินชีวิตอยูใ่น

ลกัษณะน้ีมีความเอ้ืออาทรต่อกนั ครอบครัวส่วนใหญ่ยงัเป็นครอบครัวขยาย คือ ญาติพี่นอ้งอยูใ่นบา้น

หรือท่ีดินบริเวณเดียวกนั สภาพบา้นเมืองจะอยูริ่มนํ้า และขยายตวัออกมาอยูบ่ริเวณริมถนนเพื่อสะดวก

ในการคมนาคม 

 

 



ขนบธรรมเนียม ประเพณ ีพธีิกรรม อทิธิพลทางความคดิ (ค่านิยม) 

 ชุมชนยงัยดึประเพณี และพิธีกรรมตามแบบคนไทยในภาคกลางอยา่งเคร่งครัด เช่น ประเพณี

สงกรานต ์ ใหค้วามสาํคญักบัผูสู้งอายใุนทอ้งถ่ิน ประเพณีลอยกระทง พิธีกรรมทางศาสนา เช่นการบวช

นาค  พิธีการแต่งงาน ค่านิยมในเร่ืองการทาํบุญ  นิยมสร้างวตัถุภายในวดั เช่น  ศาลาต่างๆ เพื่อเกิดมา

ชาติหนา้จะไดสุ้ขสบาย 

ศาสนายดึเหน่ียวและข้อห้ามต่างๆ 

 ประชาชนประมาณ 100 % นบัถือศาสนาพทุธ ส่ิงยดึเหน่ียวต่างๆคือขอ้หา้มและขอ้ปฏิบติัใน

พทุธศาสนา  

การศึกษา  ศาสนา 

 ประชากรในเขตตาํบลบางขนุน มีจาํนวนผูอ่้านออกเขียนได ้100% ระดบัการศึกษาของ

ประชากรในพื้นท่ีเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง มีโรงเรียนระดบัประถมศึกษา 2 แห่ง วดั 2 แห่ง 

ผู้นําตามธรรมชาติ กลุ่มตามธรรมชาต ิ

 ผูน้าํแบ่งออกเป็น 2 ประเภท  

1. ผูน้าํเป็นทางการ ไดแ้ก่ กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น ครู สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

2. ผูน้าํแบบไม่เป็นทางการ ไดแ้ก่ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแมบ้า้น กลุ่มยวุเกษตรกร และ 

ผูท้รงคุณวฒิุในหมู่บา้น ตาํบล ผูน้าํดา้นอาชีพ ผูป้ระสบความสาํเร็จในการประกอบอาชีพ พระ 

เกษตรกรผูน้าํ เกษตรกรหมู่บา้น หมอดิน 

 การรวมกลุ่มเพือ่ประกอบอาชีพ 

 กลุ่มเกษตรกรประจาํตาํบล 1 กลุ่ม กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร 1 กลุ่ม กลุ่มยวุเกษตรกรประจาํตาํบล

1 กลุ่ม กลุ่มผูป้ลูกไมด้อกไมป้ระดบั 2 กลุ่ม กลุ่มผูป้ลูกไมด้อกไมป้ระดบั 2 กลุ่ม กลุ่มจดัไร่นาสวนผสม

1 กลุ่ม 

 



องค์กรในชุมชน 

 ลูกเสือชาวบา้นเฉลิมพระเกียรติ  2 รุ่น  

 อาสาสมคัรตา้นยาเสพติด   1 รุ่น  

 กองทุน 

 มีกองทุนหมู่บา้นจาํนวน   5 กองทุน  

 กองทุนกลุ่มออมทรัพย ์  5 กลุ่ม  

 กองทุนศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลย ี 1 ศูนย์  

ภูมิปัญญา 

 การขยายพนัธ์ุไมผ้ลและไมด้อกไมป้ระดบัชนิดต่างๆโดยทาํไดห้ลายวิธีเช่น การตอน ทาบก่ิง 

ปักชาํ 

ปัญหาของชุมชน 

ปัญหาและกลุ่มปัญหา หมู่บา้นหรือชุมชนท่ีประสบปัญหา 

1.  ปัญหาดา้นกายภาพ 

-  พื้นท่ีเกษตรเป็นท่ีลุ่มประสบปัญหานํ้าท่วมขงัในช่วง

เดือนตุลาคม-มกราคมของทุกปี 

-  พื้นท่ีการเกษตรลดลง 

-  นํ้ าเสียของลาํคลองสายต่าง 

 

-  ทุกหมู่บา้น 

 

-  ทุกหมู่บา้น 

-  ทุกหมู่บา้น 

2.  ปัญหาดา้นชีวภาพ 

-  มีการปล่อยพื้นท่ีรกร้างวา่งเปล่าเน่ืองจากท่ีดินถูก

เปล่ียนมือเป็นของนายทุน 

-  แมลงศตัรูพืชระบาด 

-  การใชส้ารเคมีไม่ถูกตอ้ง 

-  สภาพดินท่ีปลูกพืชซํ้าซากไม่ไดรั้บการปรับปรุง หนา้

ดินต้ืน 

 

-  ทุกหมู่บา้น 

 

-  ทุกหมู่บา้น 

-  ทุกหมู่บา้น 

-  ทุกหมู่บา้น 



3.  ปัญหาดา้นเศรษฐกิจ 

-  ราคาผลผลิตตกตํ่า 

-  ถูกพอ่คา้คนกลางกดราคา 

-  วสัดุการเกษตรมีราคาแพง 

-  ขาดแหล่งจาํหน่ายผลผลิต 

-  ขาดแหล่งเงินทุน 

-  ไม่มีเป้าหมายการจดัแบบฟาร์มท่ีแน่นอนทาํใหผ้ลผลิต

ท่ีไดไ้ม่แน่นอน 

 

-  ทุกหมู่บา้น 

-  ทุกหมู่บา้น 

-  ทุกหมู่บา้น 

-  ทุกหมู่บา้น 

-  ทุกหมู่บา้น 

-  ทุกหมู่บา้น 

4.  ปัญหาดา้นสงัคม 

-  ขาดการรวมกลุ่ม 

-  ขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร 

-  ผูท่ี้ประสบความสาํเร็จในการทาํสวนจะไม่ชอบบอกต่อ 

 

-  ทุกหมู่บา้น 

-  ทุกหมู่บา้น 

-  ทุกหมู่บา้น 

 

ลาํดับความสําคญัของปัญหาสังคม 
 

1. ปัญหาเส่ียงภยันํ้าท่วมในพื้นท่ีซํ้ าซาก ทาํใหอ้าชีพในภาคการเกษตรตอ้งประสบกบัภาวะท่ี 

เส่ียงต่อการขาดทุน  ก่อใหเ้กิดหน้ีสิน 

2. สภาพดินเส่ือมโทรม  ขาดการปรับปรุงบาํรุงดิน 

3. ปัญหาการลกัขโมยผลผลิตในช่วงท่ีผลผลิตมีราคาแพง หรือขาดตลาด 

4. ตน้ทุนการผลิตสูง 

5. โรคแมลงศตัรูพืชระบาด 

6. การใชส้ารเคมีไม่ถูกตอ้ง 

7. ขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร 

8. ขาดเงินทุน 
 

ศักยภาพของชุมชน (ภูมิปัญญาท้องถ่ิน) 
 

1. เกษตรกรในชุมชนมีความชาํนาญในดา้นการผลิตไมผ้ล  การขยายพนัธ์ุได ้สม้เขียวหวาน  

จาํปี ฯลฯ 

2. สภาพพื้นท่ีเหมาะสมในการผลิตพืชผกั ไมผ้ล ท่ีมีคุณภาพดี สามารถผลิตไดต้ลอดปี 

3. อยูใ่กลแ้หล่งจาํหน่ายผลผลิต 

4. อยูใ่กลแ้หล่งเทคโนโลย ี



5. ความสามารถในการผลิตพืช เฉพาะบุคคล 

 

ความต้องการของประชาชน 
 

1. ตอ้งการราคาผลผลิตใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีคุม้ทุนและมีกาํไร 

2. ตอ้งการปัจจยัทางการผลิตถูกลง 

3. ตอ้งการเข่ือนกั้นนํ้า ตามแนวนํ้าท่วม เพื่อความปลอดภยัลดความเส่ียงในการประกอบ 

อาชีพเกษตรกร 

4. ความรู้และเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 

5. ลดการใชส้ารเคมี หนัมาใชชี้วภาพเพื่อความปลอดภยัทั้งผูบ้ริโภคและผูผ้ลิต 

6. มีตลาดรับซ้ือผลผลิตอยา่งต่อเน่ือง 
 

ความเป็นไปได้ 

1. ร่วมกลุ่มกนัผลิตและลดการใชส้ารเคมี 

2. ขอความร่วมมือจากทางราชการหลายหน่วยงานทาํคนักั้นนํ้า 

3. จดัตั้งร้านคา้ชุมชนของกลุ่มส่งเสริมอาชีพต่างๆโดยมีหน่วยราชการเป็นท่ีปรึกษา 

4. ศูนยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตร 

 

 

 

 



ตําบลบางขุนกอง 
 

สภาพพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ สังคมและส่ิงแวดล้อมของชุมชน 

ทีต่ั้ง 

ท่ีทาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางขนุกอง อาํเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี ตั้งอยูบ่ริเวณ

ถนนนครอินทร์-ราชพฤกษ ์มีระยะทางท่ีวา่การอาํเภอบางกรวยประมาณ 5 กิโลเมตร อยูห่่างจากตวัเมือง

จงัหวดันนทบุรี ประมาณ 20 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 8 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตดงัน้ี 

เนือ้ที ่

ตาํบลบางขนุกองมีเน้ือท่ีประมาณ 6.027 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,767 ไร่ 

ภูมิประเทศ 

พื้นท่ีเดิมส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่มริมคลองบางกอกนอ้ยซ่ึงเกิดจากท่ีดินงอกตามตล่ิงโดยจะเห็น

ไดว้า่โบราณสถานท่ีสาํคญั เช่น วดัต่างๆ เดิมตั้งอยูบ่ริเวณริมแม่นํ้า แต่ตอนหลงัไดเ้กิดท่ีงอกริมตล่ิงทาํ

ใหห้นา้วดัมีสภาพต้ืนเขิน เช่น บริเวณวดัไทยเจริญ เป็นตน้ และพื้นท่ีส่วนใหญ่ประกอบดว้ยคลองต่าง 

ๆ มากมายหลายคลอง ดงันั้นในแต่ละปีจะเกิดนํ้าท่วมเป็นประจาํทุกปี ปัจจุบนัมีถนนราชพฤกษ-์ถนน

นครอินทร์ ซ่ึงเป็นถนนต่อเช่ือมของสะพานพระราม 5 ตดัผา่นวงเวียนพระราม 5 รัตนาธิเบศร์ และมี

โครงการของหมู่บา้นจดัสรรข้ึนอยา่งมากมาย 

อาณาเขต  

ทิศเหนือ ติดต่อ คลองบางกอกนอ้ย และ ตาํบลบางกร่าง อาํเภอเมือง 

  ทิศใต ้  ติดต่อ ตาํบลมหาสวสัด์ิ  อาํเภอบางกรวย 

  ทิศตะวนัออก ติดต่อ ตาํบลบางขนุน  อาํเภอบางกรวย 

  ทิศตะวนัตก ติดต่อ ตาํบลบางคูเวียง  อาํเภอบางกรวย  

 



จํานวนหมู่บ้าน  

มี 6 หมู่บา้น อยูใ่นเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเตม็หมู่บา้น 6 หมู่บา้นโดยแยกพื้นการ

ปกครองออกเป็น 6 หมู่บา้น ดงัน้ี 

หมู่ท่ี ช่ือบา้น 
จาํนวนประชากร จาํนวน

ครัวเรือน 
ช่ือผูน้าํ 

ชาย หญิง รวม 

1 บา้นบางขนุกอง 469 528 997 446 นายปฏิพทัธ์ิ  ทองสุข 

2 บา้นวดัซองพลู 298 337 635 234 นายฉตัร์ชยั  ขนุกอง 

3 บา้นวดัไทยเจริญ 609 615 1,224 429 นางประไพศรี  สภาเกตุ 

4 บา้นบางนายไกร 649 807 1,456 899 นายสถาพร  ชา้งเกิด 

5 บา้นวดัอุทยาน 346 420 766 259 นายบุญธรรม  ปานอ่วม 

6 บา้นบางราวนก 353 397 750 467 นายเสน่ห์  แกว้ทบั 

รวม 2,724 3,104 5,828 2,734  

 

ประชากร 

ประชากรทั้งส้ิน 5,828 คน แยกเป็นชาย 2,724 คน หญิง 3,104 คน มีความหนาแน่นเฉล่ีย 967 

คน / ตารางกิโลเมตร (ขอ้มูล ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2551 อบต.บางขนุกอง) 

สภาพทางเศรษฐกจิ 

 

 

 

 



อาชีพ 

ประชากรในตาํบลเดิมส่วนใหญ่ประกอบอาชีพดา้นการเกษตรเป็นหลกั เช่น สวนผลไม ้ไม้

ดอก ไมป้ระดบั แต่เน่ืองจากปัจจุบนัมีถนนสายนครอินทร์,ถนนสายราชพฤกษ◌์ ตดัผา่นทาํใหเ้กิด

หมู่บา้นจดัสรรข้ึน พื้นท่ีทางการเกษตรลดลง 

 

พื้นท่ีสวนผลไม ้  จาํนวน  1,758 ไร่  

พื้นท่ีสวนไมด้อกไมป้ระดบั จาํนวน       36 ไร่  

ครัวเรือนท่ีทาํการเกษตร  จาํนวน     607 ครัวเรือน  

      ท่ีมา :  อาํเภอบางกรวย ( เม.ย.51) 

หน่วยธุรกจิในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

-  โรงแรม        3 แห่ง 

-  โรงงานอุตสาหกรรม     4 แห่ง 

-  ร้านอาหาร      22 แห่ง  

-  ตลาดสด  (พระราม  5)     1 แห่ง  

-  อาคารพาณิชย ์     36 แห่ง  

-  หมู่บา้นจดัสรร      13 โครงการ  

-  หอ้งเช่า       12 แห่ง  

สภาพสังคม 

การศึกษา 

-  โรงเรียนอนุบาล (เอกชน)    1 แห่ง 

-  โรงเรียนประถมศึกษา     3 แห่ง 



-  ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน    1 แห่ง  

-  ท่ีอ่านหนงัสือพิมพป์ระจาํหมู่บา้น   31 แห่ง  

-  หอ้งสมุดประชาชน     1 แห่ง  

-  ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน     1 แห่ง 

สถาบันและองค์การทางศาสนา  

-  วดั/สาํนกัสงฆ ์     8 แห่ง 

 1) วดัซองพลู ตั้งอยูห่มู่ท่ี 2  

 2) วดัจาํปา  ตั้งอยูห่มู่ท่ี 3  

 3) วดัไทยเจริญ ตั้งอยูห่มู่ท่ี  3 

 4)  วดับางไกรนอก ตั้งอยูห่มู่ท่ี 3 

 5)  วดับางไกรใน ตั้งอยูห่มู่ท่ี 4 

 6)  วดัตะระเก ตั้งอยูห่มู่ท่ี 4 (สาํนกัสงฆ)์ 

 7)  วดัอุทยาน ตั้งอยูห่มู่ท่ี 5 

 8)  วดัโพธ์ิเอน ตั้งอยูห่มู่ท่ี 6  

-  โบราณสถาน       1  แห่ง 

การสาธารณสุข 

-  สถานีอนามยัประจาํตาํบล (ตั้งอยูใ่นหมู่ท่ี 3 และหมู่ท่ี 4) 2  แห่ง 

-  อตัราการมีและใชส้ว้มราดนํ้าร้อยละ  100 

-  ร้านขายยาแผนปัจจุบนั (ตลาดพระราม 5)   1  แห่ง  



ความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

  -  ป้อมจุดตรวจ (หมู่ท่ี  6)     1  แห่ง 

  -  ท่ีทาํการตาํรวจชุมชนตาํบลบางขนุกอง    1  แห่ง  

  -  รถดบัเพลิง       1  คนั  

  -  เรือดบัเพลิง       1  ลาํ  

การบริการพืน้ฐาน 

การคมนาคม 

การคมนาคมทางนํ้า มีเสน้ทางหลกัอยู ่4 เสน้ทาง คือ 

 1) คลองบางกอกนอ้ย สามารถเดินทางออกสู่แม่นํ้าเจา้พระยา  

 2) คลองบางนายไกรเป็นเสน้ทางออกสู่คลองบางกอกนอ้ย  

 3) คลองวดัจาํปาเป็นเสน้ทางออกสู่คลองบางกอกนอ้ย  

 4) คลองบางราวนก เป็นเสน้ทางออกสู่คลองบางกอกนอ้ย  

การคมนาคมทางบก มีเสน้ทางหลกั 6 เสน้ทาง คือ 

 1) ถนนนครอินทร์  

 2) ถนนราชพฤกษ์  

 3) ถนนซอยร่วมใจพฒันา  

 4) ถนนบา้นบางขนุกอง  

 5) ถนนวดัซองพลู  

 6) ถนนเขา้วดับางไกรใน 



การโทรคมนาคม 

      -  โทรศพัทส์าธารณะ     12 แห่ง 

  -  สถานีโทรคมนาคมอ่ืน     2 แห่ง  

  -  การส่ือสารทางโทรศพัท ์ ร้อยละ  98  ครัวเรือน  

การไฟฟ้า 

  -  การไฟฟ้านครหลวงขยายเขตบริการทัว่ถึงทุกหมู่บา้น 

-  ประชาชนใชบ้ริการไฟฟ้าทุกครัวเรือน 

 แหล่งนํา้ธรรมชาต ิ

  -  ลาํคลองสายหลกั     5 สาย 

  -  ลาํประโดง, บึง, หนอง และอ่ืน ๆ   32 แห่ง 

  - ประปาหมู่บา้น      7 แห่ง 

  -  ประปาภูมิภาค      3 แห่ง  

ข้อมูลอืน่  ๆ  

     ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี 

– แม่นํ้า  ลาํคลอง,ตน้ไม ้

     มวลชนจดัตั้ง 

  -  ลูกเสือชาวบา้น 1 รุ่น     50 คน 

  -  อาสาป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 1 รุ่น  100 คน 

  -  ตชต.    



ตําบลบางคูเวยีง 

สภาพพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ สังคมและส่ิงแวดล้อมของชุมชน 

ประวตัิความเป็นมา 

ตาํบลบางคูเวียงตั้งอยูใ่นอาํเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี  มีพื้นท่ีอยูท่างฝ่ังตะวนัตกของแม่นํ้า

เจา้พระยา ร่วมกบัตาํบลปลายบาง  และตาํบลมหาสวสัด์ิ จดัตั้งเป็นสุขาภิบาลปลายบาง ตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย เม่ือวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2537 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวนัท่ี 13 ตุลาคม 

2537 ต่อมาเน่ืองจากสุขาภิบาลมีฐานะการคลงัเพียงพอท่ีจะบริหารงานประจาํของสุขาภิบาลได้  

กระทรวงมหาดไทยจึงไดป้ระกาศใหสุ้ขาภิบาลปลายบาง  เป็นสุขาภิบาลท่ีมีฐานะการคลงัเพียงพอท่ีจะ

บริหารงานประจาํของสุขาภิบาลได ้ไดล้งในประกาศราชกิจจานุเบกาา เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2539 ใน

ปี พ.ศ. 2542 พระราชบญัญติัเปล่ียนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ประกาศในราช

กิจจานุเบกษา วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2542 เป็นผลใหสุ้ขาภิบาลทัว่ประเทศ เปล่ียนแปลงฐานะเป็นเทศบาล

ตาํบล สุขาภิบาลปลายบางจึงไดรั้บการเปล่ียนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตาํบล เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม 

2542 ปัจจุบนัมีนายพงษศ์กัด์ิ อจัฉริยะประสิทธ์ิ เป็นนายกเทศมนตรี  มีสมาชิกสภาเทศบาล จาํนวน 12 

คน เป็นเทศบาลระดบัชั้นท่ี 5 

อาณาเขตตําบล 

ทิศเหนือ ติดต่อกบั ตาํบลบางม่วง อาํเภอบางใหญ่ 

ทิศใต ้ติดต่อกบั เขตตล่ิงชนั กรุงเทพมหานคร 

ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั ตาํบลมหาสวสัด์ิ และตาํบลบางขนุกอง 

ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั ตาํบลปลายบาง อาํเภอบางกรวย 

จํานวนประชากรของตําบล 

จาํนวนประชากรทั้งส้ิน 5,705 คน เป็นชาย 2,712 คน เป็นหญิง 2,993 คน 



ข้อมูลอาชีพของตําบล 

อาชีพหลกั ทาํนา ทาํสวน ทาํไร่ ไมด้อกไมป้ระดบั 

ข้อมูลสถานทีสํ่าคญัของตําบล 

1. คลองบางกอกนอ้ย 

2. โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 

3. วดัสิงห์ 

4. วดัตะเคียน 

5. วดัโบสถ ์

6. วดัหูชา้ง 

เสน้ทางการคมนาคม การเดินทางเขา้สู่ตาํบล 

ตาํบลบางคูเวียง มีถนนกาญจนาธิเษก (ตล่ิงชนั-สุพรรณบุรี) ผา่นทางตอนเหนือของตาํบล และ

มีถนน คสล. ติดต่อระหวา่งหมู่บา้นทุกหมู่  นอกจากน้ียงัมีการคมนาคมทางเรือผา่นบริเวณหมู่บา้นท่ีอยู ่

ติดกบัคลองบางกอกนอ้ย คือ หมู่ท่ี 3 และหมู่ท่ี 4 

สภาพพื้นท่ีและระบบสาธารณูปโภค 

การใหบ้ริการไฟฟ้าในเขตตาํบลบางคูเวียง  หน่วยงานซ่ึงใหบ้ริการไฟฟ้า ไดแ้ก่ การไฟฟ้านคร

หลวง เขตบางใหญ่  ซ่ึงตั้งอยูถ่นนบางกรวย-ไทรนอ้ย ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

ปัจจุบนัทุกหมู่บา้นมีไฟฟ้าใชค้รบทุกครัวเรือน หน่วยงานท่ีใหบ้ริการนํ้าประปาแก่ประปาแก่ประชาชน

ในตาํบลบางคูเวียง ไดแ้ก่  การประปาบางกอกนอ้ย สงักดัการประปานครหลวง นอกจากน้ีเทศบาล

ตาํบลปลายบาง ยงัไดด้าํเนินการใหบ้ริการนํ้าประปาบ่อบาดาลแก่ประชาชนในพื้นท่ีท่ีการประปานคร

หลวงเขา้ไปไม่ทัว่ถึง จาํนวน 1 บ่อ ตั้งอยูบ่ริเวณวดัตะเคียน 

0ตลาดนํา้บางคูเวยีง0  

ตั้งอยูป่ากคลองบางคูเวียง ตาํบลบางคูเวียง ตลาดจะมีช่วงเชา้ระหวา่งเวลา 06.00 - 08.00 น. 

ชาวบา้นจะนาํผลไมต้ามฤดูกาลบรรทุกเรือมาคา้ขายกนัท่ีน่ี  นอกจากน้ียงัมีอาหารและสินคา้อ่ืนๆ ท่ี



จาํเป็นต่อชีวิตประจาํวนั  ทุกเชา้พระภิกษุจากวดับริเวณใกลเ้คียงจะออกบิณฑบาตโดยใชเ้รือลาํเลก็ ๆ 

เป็นพาหนะ นบัเป็นภาพชีวิตแบบไทยท่ีนบัวนัจะหาดูไดย้าก 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ขอ้มูลถนนนครอินทร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ถนนนครอนิทร์ 

ถนนนครอินทร์ ( Thanon Nakhon In) หรือ ทางหลวงชนบท นบ.1020 (นครอินทร์ (แยกทาง

หลวงหมายเลข 9)) เป็นเสน้ทางการคมนาคมในพื้นท่ีอาํเภอเมืองนนทบุรีและอาํเภอบางกรวย จงัหวดั

นนทบุรี โดยเป็นถนนขนาด 10 ช่องทางจราจร มีเสน้ทางเร่ิมตน้ท่ีจุดตดัระหวา่งถนนติวานนทก์บัถนน

ประชาราษฎร์ (ส่ีแยกติวานนท)์ ในพื้นท่ีตาํบลตลาดขวญั อาํเภอเมืองนนทบุรี ไปทางทิศตะวนัตกเฉียง

ใต ้ขา้มคลองบางตะนาวศรีเขา้สู่ตาํบลบางเขน จากนั้นเขา้เขตตาํบลตลาดขวญัอีกคร้ังหน่ึง ก่อนเขา้เขต

ตาํบลสวนใหญ่และตดักบัถนนพิบูลสงครามท่ีส่ีแยกพระราม 5 จากนั้นซอ้นกบัแนวซอยพิบูลสงคราม 

15 (บุรีรังสรรค)์ แลว้ขา้มแม่นํ้าเจา้พระยา (โดยสะพานพระราม 5) เขา้สู่เขตตาํบลบางไผแ่บ่งเขตตาํบล

บางศรีเมือง และเขา้สู่พื้นท่ีอาํเภอบางกรวยท่ีตาํบลบางสีทอง ซ่ึงตดักบัถนนบางกรวย-ไทรนอ้ย จากนั้น

แนวเสน้ทางมุ่งไปทางทิศตะวนัตก ขา้มคลองบางกอกนอ้ยเขา้เขตตาํบลบางขนุน ก่อนขา้มคลองบาง

ขนุนเขา้เขตตาํบลบางขนุกอง ตดักบัถนนราชพฤกษ ์(วงเวียนราชพฤกษ)์ ใกลก้บัวดัซองพลู จากนั้นขา้ม

คลองวดัไทยเจริญ ขา้มคลองบา้นนายไกร ขา้มคลองบางราวนกเขา้เขตตาํบลบางคูเวียง และขา้มคลอง

บางคูเวียงไปบรรจบกบัถนนกาญจนาภิเษกท่ีทางแยกต่างระดบับางคูเวียง ระยะทางทั้งหมด 12.4 

กิโลเมตร 

ถนนนครอินทร์ตดัข้ึนตามพระราชกฤษฎีกากาํหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืนในทอ้งท่ี

อาํเภอบางบวัทอง อาํเภอเมืองนนทบุรี อาํเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี และเขตตล่ิงชนั เขตภาษีเจริญ 

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2537 โดยเป็นหน่ึงในโครงการถนนต่อเช่ือมสายติวานนท-์เพชรเกษม-รัตนาธิ

เบศร์ (แนวตะวนัออก-ตะวนัตก) เพื่ออาํนวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การคมนาคม การขนส่ง 

และการจราจร แต่เน่ืองจากกฎหมายดงักล่าวไดห้มดอายบุงัคบัใชไ้ปก่อนท่ีกรมโยธาธิการจะสาํรวจ

แนวเขตท่ีดินท่ีจะเวนคืนใหแ้ลว้เสร็จ จึงไดอ้อกพระราชกฤษฎีกาเดียวกนัอีกคร้ังในปี พ.ศ. 2542 

หลงัจากนั้นจึงเร่ิมเวนคืนท่ีดินและก่อสร้างเสน้ทางถนนรวมทั้งสะพานซ่ึงจะเป็นตวัเช่ือมถนนทั้งสอง

ฝ่ังแม่นํ้าเจา้พระยาเขา้ดว้ยกนั 

ในปี พ.ศ. 2545 ทางการไดเ้ร่ิมเปิดใหใ้ชถ้นนสายน้ี (ขณะนั้นแลว้เสร็จเพียงช่วงติวานนทถึ์งบาง

กรวย-ไทรนอ้ย) พร้อม ๆ กบัเปิดการจราจรบนสะพานขา้มแม่นํ้าแห่งใหม่ซ่ึงไดรั้บพระราชทานช่ือวา่ 

"สะพานพระราม 5" ประชาชนทัว่ไปจึงเร่ิมเรียกช่ือถนนวา่ ถนนพระราม 5 ตามช่ือสะพาน จนกระทัง่

การก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ทั้งสายในปี พ.ศ. 2546 กรมทางหลวงชนบทผูรั้บผดิชอบสายทาง (รับโอนมา

จากกรมโยธาธิการ) ไดห้ารือกบักรมศิลปากรเพื่อตั้งช่ือถนนอยา่งเป็นทางการ ในขั้นแรกนั้นทางกรม



ศิลปากรโดยสาํนกัวรรณกรรมและประวติัศาสตร์ เห็นวา่น่าจะใชช่ื้อมีความสมัพนัธ์กบัช่ือสะพาน แต่

หากนาํช่ือสะพานมาใชเ้ป็นช่ือถนนดว้ยนั้นจะซํ้าซอ้นกบัถนนท่ีมีช่ือวา่ "พระรามท่ี 5" อยูแ่ลว้ นัน่คือ 

ถนนพระรามท่ี 5 ในพื้นท่ีเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จึงเห็นชอบกบัช่ือถนนท่ีกรมทางหลวงชนบท

เสนอไป โดยนาํช่ือวดันครอินทร์ซ่ึงตั้งอยูท่ี่เชิงสะพานพระราม 5 มาตั้งโดยอนุโลมเป็น ถนนนครอินทร์ 

(วิกิพีเดีย, 2554 วนัท่ีสบคน้ 22 เมษายน 2553 จากhttp://th.wikipedia.org/wiki) 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

แบบสอบถามท่ีใชใ้นการวิจยั 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบสอบถามโครงการวจัิย 

เร่ืองการเปลีย่นแปลงสภาพเศรษฐกจิ สังคมและส่ิงแวดล้อม  

อนัเน่ืองมาจากการตัดถนนนครอนิทร์ 

บริเวณส่วนต่อจากสะพานพระราม 5 บรรจบกบัถนนกาญจนาภิเษก 

..............................................................................................................................................................................  

คาํช้ีแจงเกีย่วกบัการตอบแบบสอบถาม 
 

1) แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

   ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป 

     ส่วนท่ี 2 สภาพเศรษฐกิจ สงัคมและส่ิงแวดลอ้มของครัวเรือนก่อนการตดัถนนนครอินทร์กบั 

    ปัจจุบนั 

     ส่วนท่ี 3 ผลกระทบต่าง ๆ อนัเน่ืองมาจากการตดัถนนนครอินทร์ 
 

2) ทาํเคร่ืองหมาย ใน (  ) ของแต่ละขอ้หรือเติมขอ้ความตามขอ้เทจ็จริงหรือตามความคิดเห็นของ

ท่าน 

 

 
 

ท่ีอยูข่องท่าน บา้นเลขท่ี................................หมู่ท่ี..............................ตรอก/ซอย..................................... 

ถนน............................................ตาํบล..........................................อ. ......................................จ.นนทบุรี 
 

1. ช่ือ.............................................................................นามสกลุ.............................................................. 
 

2. เพศ....................................... 
 

3. อาย.ุ....................................ปี 
 

4. สถานภาพสมรส........................... 
 

     (   ) 1. โสด     (   ) 2. หมา้ย  
 

     (   ) 3. หยา่ร้าง    (   ) 4. สมรส 
 

5. จาํนวนสมาชิกในครอบครัว.....................................คน 

    ลกัษณะครอบครัวของท่านเป็นครอบครัวแบบใด (   ) 1. ครอบครัวเด่ียว (   ) 2. ครอบครัวใหญ่ 
 

6. การศึกษาสูงสุด............................................................. 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

 



 

 

7. ภูมิลาํเนาเดิมของท่าน 
 

    (   ) 1. เกิดในพื้นท่ี 
  

    (   ) 2. เกิดนอกพื้นท่ี (ระบุ)....................................................... 
 

8.ท่านอาศยัอยูท่ี่หมู่บา้นน้ีเป็นเวลา...............................ปี 

 

 

 

1.  การประกอบอาชีพของท่าน 
 

อาชีพ ก่อนการตดัถนนนครอินทร์ หลงัการตดัถนนนครอินทร์ 

อาชีพหลกั   

อาชีพรอง   
 

2. ท่านมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ประมาณ ............................บาทต่อเดือน (โดยประมาณ) 

    ปัจจุบนัท่านมีรายไดเ้พิ่มข้ึนหรือลดลงจากอดีต 
 

     (   ) 1. เพิ่มข้ึน     (   ) 2. ลดลง    (    ) 3. คงเดิม 
 

3. ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรเก่ียวกบัรายไดข้องท่านก่อนการตดัถนนนครอินทร์เม่ือเปรียบเทียบกบั 

     ปัจจุบนัรายไดพ้อเพียงในการใชจ่้าย 
 

     (    ) 1. พอ    (    ) 2. ไม่พอ 
 

     ท่านมีเงินเกบ็ออม 
 

   (    ) 1. มี    (    ) 2. ไม่มี 
 

4. ปัจจุบนัท่านมีปัญหาในการประกอบอาชีพหรือไม่ 
 

    (   ) 1. ไม่มีปัญหาในการประกอบอาชีพ  
 

    (   ) 2.  มีปัญหาในการประกอบอาชีพ  

ท่านมีปัญหาในการประกอบอาชีพในขอ้ใดมากท่ีสุด 
 

                (   ) 1. ท่ีดินทาํกินนอ้ยลง  (   ) 2. ค่าเช่าท่ีดินมีราคาสูงข้ึน 
 

                (   ) 3. รายไดต่้อเดือนไม่พอใชจ่้าย    (   ) 4. อ่ืน ๆ (ระบุ)............................................... 
 

ส่วนที ่2 สภาพเศรษฐกจิ สังคม และส่ิงแวดล้อม ครัวเรือนก่อนการตัดถนนนครอนิทร์กบัปัจจุบัน 

 

 



 

 

5. ก่อนท่ีจะมีเสน้ทางสายน้ีท่านมีท่ีดินถือครองหรือไม่ 
 

    (   ) 1. ไม่มี 
 

    (   ) 2. มี ถา้มีเป็นเจา้ของท่ีดิน จาํนวน.............ไร่ 
 

6. ปัจจุบนัท่านมีท่ีดินถือครองหรือไม่ 
 

    (   ) 1. ไม่มี 
 

    (   ) 2. มี ถา้มีเป็นเจา้ของท่ีดิน จาํนวน..........ไร่ 
 

7. หลงัตดัถนนนครอินทร์ท่านไดข้ายท่ีดินหรือไม่ 
 

    (   ) 1. ขายท่ีดิน 
 

    (   ) 2. ไม่ขายท่ีดิน 
 

8. ก่อนท่ีจะมีการสร้างถนนสายน้ีท่านตั้งบา้นเรือนอยู ่
 

    (   ) 1. ในสวนหรือท่ีนา และญาติ          (   ) 2. ใกลว้ดั          
 

    (   ) 3. ยา่นชุมชน           (   ) 4. ติดกบัถนน 
 

9. ในปัจจุบนัท่านตั้งบา้นเรือนอยู ่  
 

     (   ) 1. ในสวนหรือท่ีนา และญาติ         (   ) 2. ใกลว้ดั          
 

     (   ) 3. ยา่นชุมชน          (   ) 4. ติดกบัถนน 
 

10. ก่อนท่ีจะมีถนนสายน้ีท่านมีหน้ีสินหรือไม่ 
 

      (   ) 1. ไม่มี 
 

      (   ) 2. มี ถา้มีหน้ีสินประมาณ.................. บาท  
 

                (   ) 3. แหล่งกูย้มื (ระบุ)....................................................................................... 
 

11. ปัจจุบนัท่านมีหน้ีสินหรือไม่  
 

      (   ) 1. ไม่มี 
 

      (   ) 2. มี ถา้มีหน้ีสินประมาณ................. บาท 
 

                 (   ) 3. แหล่งกูย้มื (ระบุ)........................................................................................... 
 

 



 

 

12. ถนนนครอินทร์ตดัผา่นท่ีดินของท่านหรือไม่ 
 

      (   ) 1. ไม่ผา่น 
 

      (   ) 2. ผา่น 

(   ) 1. ตดัผา่นท่ีสวน จาํนวน............ไร่ 
 

        (   ) 2. ตดัผา่นท่ีอยูอ่าศยั 
 

13. ท่านประสบปัญหาอะไรจากการตดัถนนนครอินทร์ 
 

      (   ) 1. ไม่มีปัญหา 
 

      (   ) 2. มีปัญหา 
 

             (   ) 1. ตอ้งยา้ยท่ีอยูไ่ปอยูท่ี่แห่งใหม่ 
 

             (   ) 2. ไดรั้บค่าตอบแทนคุม้ค่า 
 

             (   ) 3. ตอ้งร้ือบา้นและปลูกสร้างใหม่ในท่ีดินเดิม 
 

             (   ) 4. อ่ืน ๆ (ระบุ)......................................................................................................... 
 

14. ก่อนท่ีจะมีการตดัถนนสายน้ี ท่านส่งบุตรหลานไปศึกษาต่อในชั้นท่ีสูงข้ึนหรือไม่ 
 

      (   ) 1. ส่งไปศึกษาต่อ เพราะ....................................................................................................... 
 

      (   ) 2. ไม่ไดส่้ง เพราะ................................................................................................................ 
 

15. ปัจจุบนัท่านส่งบุตรหลานไปศึกษาต่อในชั้นท่ีสูงข้ึนหรือไม่ 
 

      (   ) 1. ส่งไปศึกษาต่อ เพราะ........................................................................................................ 
 

      (   ) 2. ไม่ไดส่้ง เพราะ.................................................................................................................. 
 

16. ปัจจุบนัการมีส่วนร่วมของประชาชนในดา้นขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรมต่าง ๆ เช่น งาน 

      บุญตามประเพณีต่าง ๆ ของไทย เป็นอยา่งไรบา้ง 
 

      (   ) 1. มากข้ึนกวา่เดิม เพราะเหตุใด................................................................................................ 
 

      (   ) 2. ลดลงกวา่เดิม เพราะเหตุใด.................................................................................................. 
 

 

 

 



 

 

17. ปัจจุบนัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการใหค้วามช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เช่น การไปช่วยงาน 

      บวช งานแต่งงาน งานศพ ฯลฯ เป็นอยา่งไรบา้ง 
 

      (   ) 1. มากข้ึนกวา่เดิม เพราะเหตุใด................................................................................................ 
 

      (   ) 2. ลดลงกวา่เดิม เพราะเหตุใด.................................................................................................. 
 

18. ท่านรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัหมู่บา้นท่านจากแหล่งใดมากท่ีสุด 
 

      (   ) 1. ผูใ้หญ่บา้น 
 

      (   ) 2. เพื่อนบา้น 
 

      (  ) 3. อ่ืน ๆ (ระบุ)............................................................................................................................ 
 

19. ยานพาหนะท่ีท่านเดินทางเขา้-ออกในพื้นท่ีมีอะไรบา้ง (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) (โปรดใส่หมายเลข 

      เรียงลาํดบัจากมากท่ีสุดไปหานอ้ยท่ีสุด) 
 

      (   ) 1. เรือรับจา้ง 
 

      (   ) 2. รถโดยสารประจาํทาง 
 

      (   ) 3. รถรับจา้งทัว่ไป / มอเตอร์ไซดรั์บจา้ง  
 

      (   ) 4. รถยนตส่์วนตวั / มอเตอร์ไซดส่์วนตวั 
 

20. ท่านคิดวา่การตดัถนนนครอินทร์ไดก่้อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงส่ิงใดกบัครอบครัวท่านและหมู่บา้น 

      ของท่านทางด้านเศรษฐกจิ (โปรดใส่หมายเลขเรียงลาํดับจากมากทีสุ่ดไปหาน้อยทีสุ่ด) 
 

      (   ) 1. ราคาท่ีดินสูงข้ึน 
 

      (   )  2. การเดินทางสะดวกและรวดเร็วข้ึน 
 

      (   ) 3. การมีอาคารพาณิชย ์/สถานท่ีราชการ / สวนอาหารมาตั้งอยูใ่นบริเวณน้ีมากข้ึน 
 

      (   ) 4. ประชาชนมีโอกาสประกอบอาชีพใหม่เพิ่มข้ึน 
 

      (   ) 5. ท่ีดินทาํการเกษตรลดนอ้ยลง 
 

      (   ) 6. มีเสียงรบกวนและความสัน่สะเทือนมากข้ึน 
 

      (   ) 7. ไดรั้บมลพิษทาเสียง นํ้ า อากาศ 
 

      (   ) 8. อ่ืน ๆ (ระบุ)……………………………………………… 
      

 



 

 

ทางด้านสังคม (โปรดใส่หมายเลขเรียงลาํดับจากมากทีสุ่ดไปหาน้อยทีสุ่ด) 
 

      (   ) 1. ความสามารถในการติดต่อระหวา่งกนัสะดวกสบายยิง่ข้ึน 
 

      (   ) 2. ประชาชนยา้ยเขา้มาอยูใ่นชุมชนน้ีมากข้ึน 
 

      (   ) 3. ความเป็นชุมชนชนบทลดลง 
 

      (   ) 4. ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นลดนอ้ยลง 
 

      (   ) 5. ความสมัพนัธ์กบัเพื่อนบา้นเดิมลดลง 
 

      (   ) 6. อ่ืน ๆ (ระบุ)...............................................................................................................................  
 

21. ก่อนการตดัถนนนครอินทร์ ระบบการใหบ้ริการของโรงพยาบาล / คลินิก / สถานีอนามยัต่าง ๆ /ใน 

      หมู่บา้นของท่านเป็นอยา่งไร เม่ือเปรียบเทียบกบัปัจจุบนั 
 

กิจกรรม มากกวา่

ปัจจุบนั 

เท่ากบั

ปัจจุบนั 

นอ้ยกวา่

ปัจจุบนั 

- จาํนวนโรงพยาบาล / คลินิก / สถานีอนามยั     

- การเขา้รับบริการของท่าน    

- ความสะดวกสบายและการบริการในการเขา้รับ

การรักษาพยาบาล  

   

- อ่ืน ๆ (ระบุ)    

 

22. ก่อนการตดัถนนนครอินทร์ ท่านพบเห็นการป่วยของคนในหมู่บา้นของท่านเป็นอยา่งไร เม่ือเทียบ 

      กบัปัจจุบนั 
 

กิจกรรม มากกวา่

ปัจจุบนั 

เท่ากบั

ปัจจุบนั 

นอ้ยกวา่

ปัจจุบนั 

- การเจบ็ป่วยเป็นโรคเก่ียวกบัระบบทางเดินหายใจ

ของคนในหมู่บา้น  

   

- การเจบ็ป่วยของคนในหมู่บา้นท่ีพบเห็นมากท่ีสุด

และมีความรุนแรง 

   

- การเจบ็ป่วยดว้ยโรคอ่ืน ๆ (ระบุ)..........................    

 



 

 

 

 

1. การตดัถนนครอินทร์ ไดส่้งผลกระทบต่อคนในหมู่บา้นของท่านในดา้น เศรษฐกิจและสงัคม อยา่งไร 
 

   - การประกอบอาชีพและการทาํงานของคนในหมู่บา้น

................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................. 

   - ดา้นรายไดข้องคนในหมู่บา้น 

................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................. 

- ดา้นหน้ีสินของคนในหมู่บา้น 

................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................. 

   - ดา้นทรัพยสิ์นของคนในหมู่บา้น 

................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................. 

   - การอพยพยา้ยถ่ินของคนในหมู่บา้น 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

   - ดา้นคุณภาพชีวิตของคนในหมู่บา้น 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

   - ดา้นการจราจรในหมู่บา้น 

................................................................................................................................................................... 
 

   - อ่ืน ๆ  (ระบุ)......................................................................................................................................... 
 

2. ก่อนการตดัถนนครอินทร์กบัปัจจุบนั สภาวะแวดลอ้มในหมู่บา้นของท่าน มีปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

    หรือไม่ 

    (    ) 1. มี 
 

    (   ) 2. ไม่มี (ขา้มไปขอ้ 5) 

ส่วนที ่3 ผลกระทบต่าง ๆ อนัเน่ืองมาจากการตัดถนนนครอนิทร์ 



 

 

3. จากขอ้ 2 สภาพปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม ท่ีเกิดข้ึน ในหมู่บา้นของท่าน ก่อนการตดัถนนนครอินทร์กบั 

    ปัจจุบนัมีลกัษณะอยา่งไร และปัญหาใดเป็นปัญหาเร่งด่วนท่ีควรไดรั้บการแกไ้ข (โดยใส่หมายเลข 

    ลาํดบัจากมากไปนอ้ย) 
 
 

สภาพปัญหา ก่อนตดัถนนนครอินทร์ ปัจจุบนั 

(   ) 1. นํ้า 

 

  

(   ) 2. เสียง 

 

  

(   ) 3. ฝุ่ นละอองและควนัพิษ 

 

  

(   ) 4. ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลูต่าง ๆ 

 

  

(   ) 5. กล่ินเหมน็ 

 

  

(    ) 6. อ่ืน ๆ (ระบุ)......................................... 

 

  

 

 

4. ท่านคิดวา่ ปัญหาต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้อนัเน่ืองมาจากการตัดถนนนครอนิทร์ทั้งทางด้านเศรษฐกจิ ด้าน 

    สังคมและด้านส่ิงแวดล้อม ในหมู่บา้นของท่าน เกิดจากสาเหตุใด (เรียงลาํดบัจากมากท่ีสุดไปหานอ้ย 

    ท่ีสุด) 
 

     (    ) 1. การเพิ่มข้ึนของประชากร 
 

     (    ) 2. การอพยพแรงงานจากต่างจงัหวดั 
 

     (    ) 3. การคมนาคมท่ีสะดวกสบาย 
 

     (    ) 4. การเพิ่มข้ึนของหมู่บา้นจดัสรร เพื่อการอยูอ่าศยั 
 

     (    ) 5. เกิดจากรัฐเวนคืนพื้นท่ี เพื่อการพฒันาตามโครงการต่าง ๆ  
 

     (    ) 6. รัฐขาดการวางแผนท่ีดินอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

     (    ) 7. อ่ืน ๆ (ระบุ)......................................................................................... 



 

 

5. ท่านมีความพงึพอใจหรือไม่ จากการตดัถนนนครอินทร์ ทาํใหก้ารคมนาคมสะดวกสบาย การเพิ่มข้ึน

ของหมู่บา้นจดัสรรเพื่อการอยูอ่าศยัและการเพิ่มข้ึนของโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีทาํ

ใหค้นส่วนใหญ่ละท้ิงอาชีพทางการเกษตร ซ่ึงเป็นอาชีพหลกัของคนในหมู่บา้นของท่าน 
 

(   ) 1. ไม่มีความเห็น 
 

(   ) 2. พึงพอใจเพราะ................................................................................................................................. 
 

(   ) 3. ไม่พึงพอใจเพราะ............................................................................................................................ 

 

ขอขอบพระคุณอยา่งสูงท่ีใหค้วามร่วมมือ 



แบบสัมภาษณ์เจาะลกึ 
................................................................................... 

 

คาํช้ีแจง : แบบสมัภาษณ์ชุดน้ีมี 5 ตอน ประกอบดว้ย 
 

ตอนท่ี 1 ประวติัผูใ้หส้มัภาษณ์ 
 

ตอนท่ี 2 ขอ้มูลวิถีชีวิตของครัวเรือนในช่วงปี พ.ศ. 2538-2544 
 

ตอนท่ี 3 ขอ้มูลการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ในช่วงปี พ.ศ. 2538 – 2553 
 

ตอนท่ี 4 ขอ้มูลผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม และแนวทาง 

 การแกไ้ขปัญหา 
 

ตอนท่ี 5 ความคิดเห็นต่อปัญหาท่ีเกิดจากการตดัถนนนครอินทร์และแนวทางการแกไ้ขปัญหา 
 

ตอนที ่1 ประวตัิผู้ให้สัมภาษณ์ 
 

ช่ือผูใ้หส้มัภาษณ์ (นาย / นางสาว / นาง) ..................................................นามสกลุ................................. 
 

ตาํแหน่ง.....................................................................ระยะเวลาการทาํงาน.............................................ปี 
 

ท่ีอยู.่.......................หมู่ท่ี..............ตาํบล.........................อาํเภอ....บางกรวย.........จงัหวดั......นนทบุรี....... 
 

ภูมิลาํเนาเดิม........................................................ระยะเวลาท่ีอยูใ่นหมู่บา้น.............................................. 
 

อาย.ุ........ปี ระดบัการศึกษา................................ อาชีพหลกั..............................อาชีพเสริม...................... 
 

ตอนที ่2 ข้อมูลเศรษฐกจิ สังคมและส่ิงแวดล้อม (2538-2544)  
 

1 สภาพวิถีชีวิตของครัวเรือนดา้นเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ การประกอบอาชีพ รายได ้รายจ่าย หน้ีสิน 

เงินออม 
 

2 สภาพวิถีชีวิตของครัวเรือนดา้นสงัคมไดแ้ก่ การศึกษา สุขภาพอนามยั แบบแผนการบริโภค 

การคมนาคมและการเดินทาง การเมืองการปกครอง ความสมัพนัธ์ทางสงัคม วฒันธรรมประเพณี ความ

ขดัแยง้ในชุมชน การมีส่วนร่วมของครัวเรือนในหมู่บา้น 
 

3 สภาพวิถี ชีวิตของครัวเรือนดา้นส่ิงแวดลอ้มไดแ้ก่ นํ้ า อากาศ เสียง ขยะและส่ิงปฏิกลู 
 

 

 



ตอนที ่3 ข้อมูลการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ สังคมและส่ิงแวดล้อม (2545-2553) 
 

1. การเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงอาชีพ รายได ้รายจ่าย การเพิ่มข้ึน

ของสถานประกอบการ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม บริษทัหา้งร้าน สถานบนัเทิง  
 

2. การเปล่ียนแปลงดา้นสงัคม  ไดแ้ก่ การศึกษา สุขภาพอนามยั แบบแผนการบริโภค การ

คมนาคมและการเดินทาง การเมืองการปกครอง ความสมัพนัธ์ทางสงัคม วฒันธรรมประเพณี ความ

ขดัแยง้ในชุมชน การมีส่วนร่วมในชุมชน 
 

 

3. การเปล่ียนแปลงดา้นส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ นํ้ า อากาศ เสียง ขยะและส่ิงปฏิกลู 
 

ตอนที ่4 ผลกระทบทีเ่กดิจากการตัดถนนนครอนิทร์ 
 

1. ผลกระทบดา้นเศรษฐกิจ  ไดแ้ก่ การประกอบอาชีพ รายได ้ค่าใชจ่้าย ทรัพยสิ์น หน้ีสิน เงิน

ออม 
 

2. ผลกระทบดา้นสงัคม ไดแ้ก่ การศึกษา สุขภาพอนามยั  แบบแผนการบริโภค  การคมนาคม

และการเดินทางการเมืองการปกครอง ความสมัพนัธ์ทางสงัคม วฒันธรรมประเพณี ความขดัแยง้ใน

ชุมชน การมีส่วนร่วมในชุมชน 
 
 

3. ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ นํ้ า อากาศ เสียง ดิน ขยะและส่ิงปฏิกลู 
 

ตอนที ่5 ความคดิเห็นต่อปัญหาทีเ่กดิจากการตัดถนนนครอนิทร์และแนวทางการแก้ไขปัญหา 
 

 1. หมู่บา้นของท่านมีปัญหาท่ีเกิดจากการตดัถนนนครอินทร์หรือไม่ อยา่งไร 
 

 2. หากหมู่บา้นของท่านมีปัญหาท่ีพบจากการตดัถนนนครอินทร์ ท่านคิดวา่สาเหตุของปัญหา

คืออะไร  
 

 3. ท่านมีแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจาการตดัถนนนครอินทร์ ท่ีส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต

ของคนในหมู่บา้น อยา่งไร (แยกยอ่ยในแต่ละดา้น) 
 

4. ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ มีดงัน้ี 
 

 



ประวตัิย่อของผู้วจัิย 

 

ช่ือ  นางสาวนิตยร์ะดี  วงษส์วสัด์ิ  

เกิด  21 เมษายน 2506  

จงัหวดั  สงขลา  

ท่ีอยูปั่จจุบนั 92 / 10  ต. เสาธงหิน  อ. บางใหญ่  จ. นนทบุรี  

ประวติัการศึกษา 

       พ.ศ. 2533 บริหารธุกิจบณัฑิต (การตลาด)  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  

       พ.ศ. 2548 เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  

ประวติัการรับทุน 

       พ.ศ. 2551 ทุนวิจยัวิทยาลยัราชพฤกษ ์เร่ือง การศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริหาร  

ระดบักลางเก่ียวกบัความสามารถในการปฏิบติังานของบุคลากรในโรงแรม ในเขต 

กรุงเทพมหานคร 
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