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การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาวิถีชีวิตด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่ งแวดล้อมของ
ครัวเรื อนที่อาศัยอยูบ่ ริ เวณถนนนครอินทร์ส่วนต่อจากสะพานพระราม 5 บรรจบถนนกาญจนาภิเษก
ในช่วงปี 2538-2544 และ 2) เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อมของ
ครัวเรื อนอันเนื่องมาจากการตัดถนนนครอินทร์ บริ เวณส่ วนต่อจากสะพานพระราม 5 บรรจบถนนนคร
อินทร์ ในช่วงปี 2545 – 2553 กลุ่มตัวอย่างมี 2 กลุ่ม คือกลุ่มครัวเรื อนที่หวั หน้าครัวเรื อนมีอายุมากกว่า
30 ปี จํานวน 305 ตัวอย่าง จาก 16 หมู่บา้ น ที่ต้ งั บ้านเรื อนอยูบ่ ริ เวณ 2 ข้างถนนนครอินทร์ เลือกแบบ
เจาะจงและกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ จํานวน 34 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์ วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ผลการวิจยั ดังนี้
1. วิถีชีวิตของครัวเรื อน ก่อนการตัดถนนนครอินทร์ ในช่วงปี พ.ศ. 2538-2544 ด้านเศรษฐกิจ
ครัวเรื อนมีอาชีพหลักทําการเกษตรกรรม มีรายได้จากการทําสวนผลไม้ รายจ่ายมีนอ้ ย ต้นทุนการผลิต
ไม่สูง การผลิตแบบดั้งเดิมโดยภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ หนี้สินมีนอ้ ย กูย้ มื จากญาติพี่นอ้ ง ด้านสังคม มี
การศึกษาระดับประถมศึกษา ด้านสุ ขภาพ ครัวเรื อนมีสุขภาพแข็งแรง การเจ็บป่ วยมีบา้ งแต่ไม่ใช่โรค
ระบาดร้ายแรง ด้านแบบแผนการบริ โภค ครัวเรื อนชาวสวนมีวิถีชีวิตการกินอยูอ่ ย่างเรี ยบง่าย โดยแหล่ง
อาหารมีอยูใ่ นสวน ครัวเรื อนจะปรุ งอาหารเอง ด้านการคมนาคมใช้เส้นทางนํ้าเป็ นหลัก ใช้เรื อเป็ น
ยานพาหนะ ด้านการเมืองการปกครอง มีผใู ้ หญ่บา้ นและกํานันคอยดูแลทุกข์สุขของครัวเรื อน
ประชาชนไม่มีส่วนร่ วมในการเมืองการปกครอง ด้านวัฒนธรรมและประเพณี ครัวเรื อนมีความ
เคร่ งครัดในวัฒนธรรมประเพณี เข้าร่ วมในกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาและประเพณี ที่สาํ คัญ

ด้าน

ความขัดแย้งของคนในหมู่บา้ นมีนอ้ ยและได้รับการไกล่เกลี่ยจากผูน้ าํ ตามธรรมชาติ ด้านการช่วยเหลือ
กันและกันของคนในหมู่บา้ น ครัวเรื อนมีความสามัคคีกนั มาก เป็ นสังคมเครื อญาติ ไม่มีระบบการจ้าง

แรงงาน ด้านสิ่ งแวดล้อม หมู่บา้ นไม่มีปัญหาด้านสิ่ งแวดล้อม นํ้าในคลอง ในท้องร่ องใสสะอาด
สามารถดื่มกินได้
2. การเปลี่ยนแปลงจากการตัดถนนนครอินทร์ ในช่วงปี พ.ศ. 2545-2553 การเปลี่ยนแปลงด้าน
เศรษฐกิจ การประกอบอาชีพเกษตรกรรมลดลง อาชีพรับจ้าง ค้าขาย เพิ่มขึ้น รายได้เพิ่มขึ้น มีเงินออม
การถือครองที่ดินของครัวเรื อนลดลงและยังไม่ตดั สิ นใจขายที่ดิน อาศัยอยูใ่ นย่านชุมชน ใกล้วดั และติด
ถนน มีหนี้สินเพิ่มขึ้น โดยกูย้ มื จากธนาคาร เพื่อนบ้านและเงินกูน้ อกระบบ ความคิดเห็นการตัดถนนต่อ
การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ อันดับหนึ่งราคาที่ดินสูงขึ้น อันดับสองการเดินทางสะดวกและรวดเร็ ว
ขึ้น อันดับสามมีอาคารพาณิ ชย์ สถานที่ราชการและสวนอาหารมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม
พบว่า บุตรหลานศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น คนในหมู่บา้ นมีส่วนร่ วมในวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี มากขึ้นแต่ความสนิทสนมคุน้ เคย การช่วยเหลือซึ่งกันและกันจํากัดอยูใ่ นวงแคบ ด้านการรับรู ้
ข้อมูลข่าวสารของคนในหมู่บา้ น ส่ วนใหญ่ทราบข่าวสารจากกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น เพื่อนบ้านและแหล่งอื่น
ๆ ยานพาหนะ เปลี่ยนจากการใช้เรื อมาเป็ นการโดยสารด้วยรถประจําทาง ด้านความคิดเห็นการตัดถนน
ต่อการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม อันดับหนึ่งความสามารถในการติดต่อระหว่างกันสะดวกสบายยิง่ ขึ้น
อันดับสองประชาชนย้ายเข้ามาอยูใ่ นหมู่บา้ นมากขึ้น อันดับสามความเป็ นชุมชนชนบทลดลง การ
เจ็บป่ วยของคนในหมู่บา้ นด้วยโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจมีจาํ นวนเพิ่มขึ้นและมีความรุ นแรง
มากขึ้น การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่ งแวดล้อม การตัดถนนไม่ได้ส่งผลต่อปั ญหาด้านสิ่ งแวดล้อมในหมู่บา้ น
แต่ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่ งแวดล้อม เสี ยงดัง คุณภาพนํ้าตํ่า ปัญหาด้านฝุ่ นละอองและ
ควันพิษ ขยะมูลฝอยและสิ่ งปฏิกลู เพิ่มขึ้น กลิ่นเหม็นจากขยะมูลฝอยและสิ่ งปฏิกลู
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปั ญหาด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่ งแวดล้อมในหมู่บา้ น ที่เกิดจากการตัด
ถนน พบว่า อันดับหนึ่งมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของหมู่บา้ นจัดสรร อันดับสองการเพิ่มขึ้นของ
จํานวนประชากร อันดับสามรัฐขาดการวางแผนการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างมีประสิ ทธิภาพ อันดับสี่
การอพยพของแรงงานจากต่างจังหวัด และอันดับห้าการคมนาคมที่สะดวกสบาย
โดยภาพรวมครัวเรื อนมีความพึงพอใจต่อการตัดถนนนครอินทร์ 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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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ตลอดเวลาของการพัฒนาประเทศ นับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่
1 (พ.ศ. 2504 – 2509) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเป็ นหลัก ได้ส่งผลให้ประเทศมีการ
เจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็ นไปอย่างรวดเร็ วและทําให้กรุ งเทพมหานคร เมืองเอกนครเพียงเมือง
เดียวของประเทศกลายเป็ นเมืองศูนย์กลางของความเจริ ญในทุก ๆ ด้าน และด้วยเหตุน้ ีจึงดึงดูดให้
ผูค้ นจากภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศอพยพเข้ามาอาศัย ศึกษาหาความรู ้ ตลอดจนประกอบอาชีพที่
กรุ งเทพมหานครกันเป็ นจํานวนมาก ทําให้กรุ งเทพมหานครต้องเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ อาทิ ปัญหา
การจราจรที่ติดขัด ปั ญหานํ้าเสี ย ปั ญหาขยะ ปัญหาฝุ่ นละออง ปัญหาควันพิษ และปัญหาการขาด
แคลนที่อยูอ่ าศัย เกิดเป็ นแหล่งชุมชนแออัดและความไม่เป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมือง (สํานัก
นโยบายและแผนกรุ งเทพมหานคร, 25 45) จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น กรุ งเทพมหานคร จึงมีความ
จําเป็ นต้องขยายเมืองทั้งในด้านสถานที่ราชการ ตลอดจนที่อยูอ่ าศัยของประชากร สู่ เมืองรอบ ๆ
และเมื่อพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่โดย
รอบเขตติดต่อกับกรุ งเทพมหานครแล้ว พบว่าพื้นที่ที่เหมาะสม ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี
นครปฐม สมุทรปราการ และสมุทรสาคร ดังนั้นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
5 (พ.ศ. 2525-2529) จึงได้กาํ หนดให้พ้นื ที่ดงั กล่าวเป็ นเมืองบริ วารรอบนอกเขตกรุ งเทพมหานคร
โดยการนํามาผนวกกันแล้วเรี ยกว่า “กรุ งเทพหานครและปริ มณฑล ” และได้กาํ หนดบทบาทหน้าที่
ของแต่ละพื้นที่ไว้อย่างชัดเจน และในห้าจังหวัดเมืองบริ วารกรุ งเทพมหานคร พบว่าจังหวัดนนทบุรี
เป็ นจังหวัดที่มีพ้ืนที่ติดต่อกับกรุ งเทพมหานครมากที่สุด มีสภาพทางภูมิศาสตร์ที่คล้ายคลึงกัน
ประกอบกับการคมนาคมขนส่ งที่สะดวกทั้งทางนํ้าและทางบก จังหวัดนนทบุรีจึงได้ถูกกําหนดให้
เป็ นพื้นที่รองรับการขยายตัวของกรุ งเทพมหานครโดยเฉพาะในด้านที่อยูอ่ าศัยของประชาชน
(ปราณี อุทานวรพจน์, 2545:2)
จังหวัดนนทบุรี ตั้งอยูห่ ่ างจากกรุ งเทพมหานคร 20 กิโลเมตร เป็ นจังหวัดที่ต้ งั อยูบ่ นฝั่ง
แม่น้ าํ พระยา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นที่ราบลุ่ม มีคูคลองจํานวนมากทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและถูก
ขุดขึ้นมาในยุคสมัยต่าง ๆ คลองแต่ละสายเชื่อมต่อกันและใช้เป็ นเส้นทางในการสัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บา้ น ตําบลและจังหวัด เกิดเป็ นชุมชนที่หนาแน่นตามริ มฝั่งแม่น้ าํ เจ้าพระยาและจาก

สภาพภูมิประเทศของจังหวัดที่ต้ งั อยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าํ เจ้าพระยา จึงทําให้สภาพพื้นที่มีแหล่งนํ้าอุดม
สมบูรณ์เหมาะสําหรับทําการเกษตร ดังนั้นอาชีพส่ วนใหญ่ของประชากรจังหวัดนนทบุรี คือ การทํา
เกษตรกรรม อาทิ การทํานาข้าว ทั้งข้าวนาปี และนาปรัง การทําสวนผลไม้ มะพร้าว มะม่วง มังคุด
กล้วยนํ้าว้า และการเพาะปลูกผัก เช่น ผักคะน้า ผักบุง้ จีน ผักกาดหอม เป็ นต้น ผลไม้ที่สร้างชื่อเสี ยง
ให้กบั จังหวัดนนทบุรีมากที่สุดคือทุเรี ยนและคนทัว่ ไปมักเรี ยกว่า
“ทุเรี ยนเมืองนนท์ ” จังหวัด
นนทบุรีเป็ นจังหวัดที่มีแม่น้ าํ เจ้าพระยาไหลผ่านได้แบ่งพื้นที่ของจังหวัดออกเป็ น 2 ฝั่ง คือพื้นที่ดา้ น
ฝั่งตะวันตกของแม่น้ าํ เจ้าพระยา มีพ้ืนที่ 3 ใน 4 ของจังหวัด พื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นที่ราบลุ่มมีน้ าํ ท่วม
ถึง มีคูคลองขนาดต่าง ๆ เชื่อมโยงกันหลายสายเหมือนใยแมงมุม ประชากรส่ วนใหญ่ประกอบชีพ
เกษตรกรรม ทําสวน ทําไร่ ทํานา พื้นที่บริ เวณนี้มีลกั ษณะเป็ นชุมชนชนบท ประกอบด้วยอําเภอบาง
ใหญ่ บางบัวทอง ไทรน้อย และบางกรวย อีกด้านหนึ่งของแม่น้ าํ เจ้าพระยาคือนนทบุรี ฝั่งตะวันออก
มีพ้ืนที่ 1 ใน 3 ของจังหวัด ได้แก่ เขตเทศบาลนครนนทบุรีและเทศบาลนครปากเกร็ ด มีลกั ษณะเป็ น
ชุมชนเมือง ประชากรอาศัย อยู่กนั อย่างหนาแน่น กล่าวได้วา่ พื้นที่บริ เวณนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของเมือง
หลวง เพราะเขตแดนระหว่าง จังหวัด นนทบุรีกบั กรุ งเทพมหานคร นั้น ไม่ ปรากฏให้เห็นได้อย่าง
ชัดเจน
พื้นที่ฝั่งตะวันออกและตะวันตกถูกเชื่อมต่อกันด้วยสะพาน ได้แก่ สะพานพระราม 4 เป็ น
สะพานที่ ข้ามแม่น้ าํ เจ้าพระยาจากห้าแยกปากเกร็ ดไปยังฝั่งบางบัวทอง สะพานพระนัง่ เกล้า เป็ น
สะพานข้ามแม่น้ าํ เจ้าพระยาเชื่อมการเดินทางระหว่างพื้นที่ตาํ บลไทรม้ากับตําบลบางกระสอตาม
แนวของถนนรัตนาธิเบศร์ และสะพานพระราม 5 เป็ นสะพานข้ามแม่น้ าํ เจ้าพระยาที่เชื่อมระหว่าง
ตําบลสวนใหญ่กบั ตําบลบางไผ่และ ถือเป็ นส่ วนหนึ่งของถนนนครอินทร์ การเชื่อมพื้นที่ท้ งั สองฝั่ง
เข้าด้วยกันทําให้การเดินทางติดต่อมีความสะดวกรวดเร็ วยิง่ ขึ้นและจากการเป็ นเมืองบริ วารของ
กรุ งเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรีได้ถูกกําหนดให้เป็ นพื้นที่สาํ หรับรองรับการขยายตัวในด้านที่อยู่
อาศัย จึงพบว่ามีการลงทุนด้านอสังหาริ มทรัพย์ อันเป็ นผลมาจากความต้องการด้านที่อยูอ่ าศัยของ
ประชากรในพื้นที่ รวมทั้งผูท้ ี่เข้ามาทํางานในพื้นที่และผูท้ ี่ตอ้ งการบ้านพักอาศัยในราคาที่ไม่แพง
ได้ทาํ ให้ความเจริ ญในทุก ๆ ด้านได้ขยายเข้าสู่จงั หวัดนนทบุรีอย่างรวดเร็ ว มีการสร้างอาคาร ที่อยู่
อาศัย โรงงานอุตสาหกรรม และอาคารพาณิ ชย์จาํ นวนมาก ส่ งผลให้มีความต้องการที่ดินเพื่อเป็ นที่
อยูอ่ าศัยและประกอบกิจการต่าง ๆ เช่น การพาณิ ชย์ การอุตสาหกรรม เพิ่มมากขึ้นเรื่ อย ๆ ความ
ต้องการที่ดินที่เพิม่ ขึ้นนี้ ได้ส่งผลกระทบไปยังพื้นที่ฝั่งตะวันตกของจังหวัดซึ่งเป็ นพื้นที่ปิดยังไม่ได้
รับการพัฒนา กล่าวคือพื้นที่ส่วนนี้ยงั มีความเป็ นชนบท อันได้แก่ที่นาและสวน และเป็ นแหล่งผลิต
พืชผลทางการเกษตร (จิตชัย เผ่าอินจันทร์, 2531 : 5) จะเห็นว่าพื้นที่ในบางอําเภอซึ่งเคยเป็ นสวน
ผลไม้และมีอาณาเขตติดกับกรุ งเทพมหานครจะค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงไปเป็ นที่อยูอ่ าศัยของ
ประชาชนที่ยา้ ยถิ่นมาจากทุกภูมิภาคของประเทศ นอกจากนี้ยงั เป็ นที่รองรับการขยายตัวในด้าน

อุตสาหกรรมและธุรกิจจากกรุ งเทพมหานคร โดยเฉพาะพื้นที่บางส่ วนของอําเภอเมือง ปากเกร็ ด
บางกรวย บางใหญ่และบางบัวทอง ได้มีการจัดสรรพื้นที่เพื่อก่อสร้างเป็ นที่อยูอ่ าศัยและโรงงาน
อุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น การขยายตัวดังกล่าวทําให้พ้นื ที่เพื่อการเกษตรของจังหวัดนนทบุรีลด
น้อยลง ปั จจุบนั จังหวัดนนทบุรี มีพ้นื ที่ทางการเกษตร คิดเป็ นร้อยละ 39 ของพื้นที่จงั หวัด (สํานัก
งานเกษตรจังหวัดนนทบุรี, [ออนไลน์]. 23 มีนาคม 2554) สภาพการใช้ที่ดินของจังหวัดนนทบุรีได้
มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ไปเป็ นที่อยูอ่ าศัย ย่านการค้า และโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มมาก
ขึ้น และเมื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของดินในด้านคุณสมบัติและสภาพพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรี
ที่มีน้ าํ ล้อมรอบแล้ว กล่าวได้วา่ เป็ นการใช้ประโยชน์จากดินผิดประเภท เพราะเมื่อพิจารณาถึง
คุณสมบัติของดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงควรจะใช้ประโยชน์ดา้ นการเกษตร ดินเป็ นทรัพยากรที่มี
ความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ โดยเฉพาะการใช้ดินเพื่อการเกษตรผลิตอาหาร เครื่ อง
อุปโภคบริ โภค ที่จาํ เป็ นต่อการดํารงชีพ นอกจากนี้ การเกษตรกรรมนั้นยังมีความสําคัญต่อ
ประเทศชาติในด้านการเมืองเป็ นอย่างมาก เพราะทุกประเทศจะต้องมีการเกษตรกรรมเป็ นพื้นฐาน
อย่างน้อยที่สุดก็ตอ้ งมีการผลิตอาหารให้เพียงพอแก่การบริ โภคภายในประเทศ ประเทศที่มี
ประสิ ทธิภาพการผลิตสู งย่อมหมายถึงความมัน่ คงทางเศรษฐกิจและความเป็ นอยูท่ ี่ดีของประชาชน
(ฤดีกร ทับทิมทอง, 2536:13) ดังนั้นการลดลงของพื้นที่ทางการเกษตรจึงส่ งผลถึงความมัน่ คงของ
ประเทศด้วยเช่นกัน
สะพานพระรามห้าซึ่งเป็ น หนึ่งในจํานวนสามสะพานที่เชื่อมนนทบุรีฝั่งตะวันออกกับฝั่ง
ตะวันตกเข้าด้วยกันและเป็ นส่ วนหนึ่งของทางหลวงชนบท (นบ.1020) หรื อถนนนครอินทร์ ซึ่งเป็ น
ถนนที่ใช้สญ
ั จร เพื่อสร้างความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางติดต่อกัน การตัดถนนเชื่อม
พื้นที่ฝั่งตะวันออกกับพื้นที่ฝั่งตะวันตก ได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมจากสังคมชนบท
ให้กลายเป็ นสังคมเมืองเร็ วยิง่ ขึ้น จากผล การวิจยั การพัฒนาชุมชนชนบทที่ผา่ นมา พบว่าการพัฒนา
ชุมชนชนบทให้เป็ นชุมชนเมืองย่อมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ของสภาพชุมชนเดิมทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่ งแวดล้อม เนื่องจากมีปัจจัยภายนอกเป็ นแรงผลักดันให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง เช่น การมีสาธารณูปโภคต่าง ๆ เข้าไปในชุมชนชนบท ได้แก่ การสร้างถนน ทางเดิน
เท้า ไฟฟ้ า โรงเรี ยน เป็ นต้น ทําให้ประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นพื้นที่ชนบทได้รับความสะดวกสบายใน
การคมนาคมขนส่ ง เป็ นเหตุให้โครงสร้างอาชีพเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย คือ การประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมจะลดลงและเปลี่ยนแปลงไปประกอบอาชีพอื่นมากขึ้น เช่น รับจ้าง ประกอบธุรกิจ
การค้า เป็ นต้น เนื่องจากให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าอาชีพเกษตรกรรม นอกจากโครงสร้างอาชีพ
เปลี่ยนแปลงแล้ว โครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมได้เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย กล่าวคือ ความ
ทันสมัยของสังคมเมืองจะปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนให้กลมกลืนกับสภาพ
การดํารงชีวิตในสังคม คือ ประชาชนมีรายได้รายจ่ายเพิม่ ขึ้น ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้านจะ
เปลี่ยนไปจากเดิม กลายเป็ นการแข่งขันเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองมากขึ้น เนื่องจากการ

ได้รับวัฒนธรรมใหม่จากสังคมเมือง(ปราณี อุทานวรพจน์, 2545:4) การใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ดินที่เปลี่ยนแปลงไปอาจไปมีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม และผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมก็กลับมา
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ทรัพยากรดินอีก โดยทัว่ ไป มักเป็ นผลทางด้านลบคือเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินไปจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการคงอยูข่ องที่ดินเพื่อการเกษตร โดยเฉพาะ
การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรเปลี่ยนแปลงไปเป็ นหมู่บา้ นจัดสรรและโรงงานอุตสาหกรรม ปัญหาด้าน
สิ่ งแวดล้อมที่ชดั เจนที่สุดคือปั ญหานํ้าเสี ย ซึ่งมีผลต่อการผลิตเป็ นอย่างมากเพราะนํ้าเป็ นทรัพยากร
ที่สาํ คัญในการทําการเกษตร แต่ในสภาพปั จจุบนั คุณภาพนํ้าที่ใช้ในการเกษตรในพื้นที่ยงั มีคุณภาพ
ที่สามารถใช้ในทางการเกษตรกรรมได้อยูถ่ ึงแม้คุณภาพนํ้าตํ่าลงกว่าเดิมก็ตาม แต่จากที่หมู่บา้ น
จัดสรรและโรงงานเริ่ มเข้ามาตั้งในเขตพื้นที่ใกล้เคียงจํานวนมากขึ้น ปั ญหานํ้าเสี ยก็มีแนวโน้ม
เกิดขึ้นได้อย่างมากในอนาคต (พรวิทย์ ผาตินุวตั ิ, 2541:9)
จากแนวคิดและประเด็นปั ญหาเกี่ยวกับการสร้างสะพานพระรามห้า เพื่อเชื่อมพื้นที่ท้ งั สอง
ฝั่งเข้าด้วยกันดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะทําการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่ งแวดล้อมของครัวเรื อน อันเนื่องมาจากการตัดถนนนครอินทร์จากสะพานพระราม 5 บรรจบ
กับถนนกาญจนาภิเษก ซึ่งผลของการศึกษาจะเป็ นแนวทางในการกําหนดการวางแผนพัฒนาชุมชน
ชนบทกึ่งเมืองของจังหวัดนนทบุรีและอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของครัวเรื อนในท้องถิ่น
1.2 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาวิถีชีวิตด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่ งแวดล้อมของครัวเรื อนที่อาศัยอยูบ่ ริ เวณ
ถนนนครอินทร์บริ เวณส่ วนต่อจากสะพานพระราม 5 บรรจบถนนกาญจนาภิเษก ในช่วงปี พ.ศ.
2538-2544
2. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อมของครัวเรื อนอัน
เนื่องมาจากการตัดถนนนครอินทร์ บริ เวณส่ วนต่อจากสะพานพระราม 5 บรรจบถนนกาญจนา
ภิเษกในช่วงปี พ.ศ. 2545 – พ. ศ. 2553
1.3 ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากรและตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ทาํ การศึกษาครั้งนี้ได้กาํ หนดเป็ น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ 1 คือกลุ่มครัวเรื อน ที่ต้ งั บ้านเรื อน อาศัยอยู่ บริ เวณ 2 ข้างถนนนครอินทร์ต้ งั แต่
สะพานพระราม 5 บรรจบกับถนนกาญจนาภิเษก โดยตั้งบ้านเรื อนอยูใ่ นพื้นที่ที่ศึกษาก่อนปี พ.ศ.
2538 ได้แก่พ้ืนที่ ได้แก่ ตําบลบางไผ่ (หมู่ 1, 2, 3) ตําบลบางศรี เมือง (หมู่ 5) ตําบลบางสี ทอง (หมู่ 4)
ตําบลบางขนุน (หมู่ที่ 1, 2) ตําบลบางขุนกอง (หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5 และ 6) และตําบลบางคูเวียง (หมู่ 5,

6, 7) รวม 16 หมู่บา้ น จํานวน 305 ตัวอย่างสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจงครัวเรื อนที่อาศัยอยูใ่ นพื้นที่ก่อน
ปี 2538
กลุ่มที่ 2 กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ จํานวน 34 คน แยกเป็ น 2 กลุ่มคือกลุ่มผูน้ าํ ชุมชนและผูน้ าํ
ท้องถิ่น ได้แก่ ผูใ้ หญ่บา้ น กํานัน นายกองค์การบริ หารตําบล ผูน้ าํ กลุ่มอาชีพ จํานวน 10 คน และ
กลุ่มครัวเรื อนที่อาศัยอยูใ่ นพื้นที่เป็ นเวลามากกว่า 15 ปี จํานวน 24 คน
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาครั้งนี้กาํ หนดขอบเขตเนื้อหาเป็ น 3 ด้าน
1.1 วิถีชีวิตของครัวเรื อนในหมู่บา้ นในช่วงปี พ.ศ. 2538-2544 ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การ
ประกอบอาชีพ รายได้ หนี้สิน เงินออม การถือทรัพย์สิน ด้านสังคม ได้แก่ การศึกษา แบบแผนการ
บริ โภค การคมนาคม วัฒนธรรมประเพณี ความมีส่วนร่ วม ความขัดแย้ง การเมืองการปกครองและ
ด้านสิ่ งแวดล้อม ได้แก่ นํ้า ดิน เสี ยง อากาศ ขยะมูลฝอยและสิ่ งปฏิกลู
1.2 การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่ งแวดล้อม ของครัวเรื อนอันเนื่องมาจาก
การตัดถนนนครอินทร์จากสะพานพระราม 5 บรรจบถนนกาญจนาภิเษก ในช่วงปี พ.ศ. 2545 –
2553 ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การประกอบอาชีพ รายได้ หนี้สิน เงินออม การถือทรัพย์สิน ด้านสังคม
ได้แก่ การศึกษา แบบแผนการบริ โภค การคมนาคม วัฒนธรรมประเพณี ความมีส่วนร่ วม ความ
ขัดแย้ง การเมืองการปกครองและด้านสิ่ งแวดล้อม ได้แก่ นํ้า ดิน เสี ยง อากาศ ขยะมูลฝอยและสิ่ ง
ปฏิกลู
3. ขอบเขตด้านเวลาที่ใช้ในการวิจยั
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่ งแวดล้อมอัน
เนื่องมาจากการตัดถนนนครอินทร์จากสะพานพระราม 5 ถึงถนนกาญจนาภิเษก ในช่วงปี พ.ศ.
2538 – พ. ศ. 2553
1.4 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ทราบถึงสภาพวิถีชีวิตด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่ งแวดล้อมของครัวเรื อนที่อาศัยอยู่
บริ เวณถนนนครอินทร์บริ เวณส่ วนต่อจากสะพานพระราม 5 บรรจบถนนกาญจนาภิเษก ในช่วงปี
พ.ศ. 2538-2544
2. ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อมของครัวเรื อนอัน
เนื่องมาจากการตัดถนนนครอินทร์ บริ เวณส่ วนต่อจากสะพานพระราม 5 บรรจบถนนนครอินทร์
ในช่วงปี พ.ศ. 2545 – พ. ศ. 2553
3. ผลการศึกษาจะเป็ นประโยชน์ทางวิชาการและอาจใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่ งแวดล้อม แก่ครัวเรื อนในท้องถิ่นของจังหวัดนนทบุรี

4. กระบวนการวิจยั ครั้งนี้ ทําให้อาจารย์และนักศึกษาได้เรี ยนรู ้ชุมชน และนําองค์ความรู ้ไป
ใช้ในการเรี ยนการสอน อันสอดคล้องกับภารกิจของสถาบันระดับอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
1.5 นิยามศัพท์
ครัวเรื อน หมายถึง ประชาชนที่ต้ งั บ้านเรื อนอยูบ่ ริ เวณสองข้างถนนนครอินทร์ต้ งั แต่ส่วน
ต่อสะพานพระราม 5 บรรจบกับถนนกาญจนาภิเษก
การเปลี่ยนแปลง หมายถึง สิ่ งที่เกิดขึ้นกับครัวเรื อนอันเนื่องมาจากการตัดถนนนครอินทร์
จากสะพานพระราม 5 บรรจบถนนกาญจนาภิเษก ในช่วงปี 2545 – 2553 ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่ งแวดล้อม
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของครัวเรื อน ได้แก่
การผลิต แรงงาน รายได้ รายจ่าย ทรัพย์สิน เงินออม และหนี้สินของครัวเรื อนอันเนื่องมาจากการตัด
ถนนนครอินทร์
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงแบบแผนหรื อวิถีการดํารงชีวิตของ
ครัวเรื อน เช่น การศึกษา ความสัมพันธ์กนั ภายในครอบครัว กับชุมชน เพื่อนบ้าน สุ ขภาพอนามัย
การย้ายเข้า-ออก อันเนื่องมาจากการตัดถนนนครอินทร์
การเปลี่ยนแปลงทางสิ่ งแวดล้อม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่ งแวดล้อม ได้แก่ นํ้า
อากาศ ดิน เสี ยง ขยะ และภูมิทศั น์ อันเนื่องมาจากการตัดถนนนครอินทร์

บทที่ 2
แนวคิดและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่ งแวดล้อมของครัวเรื อน อัน
เนื่องมาจากการตัดถนนนครอินทร์ โดยมีแนวคิดและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังนี้
2.1 แนวคิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
2.2 แนวคิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
2.3 แนวคิดการเปลี่ยนแปลงทางสิ่ งแวดล้อม
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงของชุมชนชานเมือง
2.5 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.6 กรอบแนวคิดในการวิจยั
2.1 แนวคิดการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ
ในการดํารงชีวิตของมนุษย์ไม่วา่ จะเป็ นยุคสมัยใด จะมีความเป็ นอยูอ่ ย่างเรี ยบง่ายหรื อซับซ้อน
ล้วนแล้วต้องการปั จจัยที่สาํ คัญ 4 ประการ คือ อาหาร ที่อยูอ่ าศัย เครื่ องนุ่งห่ ม และยารักษาโรค ซึ่งสิ่ ง
เหล่านั้นล้วนมาจากทรัพยากรทั้งที่เป็ นธรรมชาติและที่มนุษย์คิดประดิษฐ์ข้ ึนมาในภายหลัง มนุษย์ในยุค
แรก ๆ นั้นมีความเป็ นอยูอ่ ย่างง่าย ๆ เมื่อหิ ว เข้าป่ าหาอาหาร จับสัตว์ เก็บผัก เก็บผลไม้ เมื่อกาลเวลา
หมุนเวียนเปลี่ยนไปจํานวนประชากรโลกเพิม่ มากขึ้นได้ทาํ ให้วิถีการได้มาซึ่ง ปัจจัย 4 มีความยุง่ ยาก
ยิง่ ขึ้น จากทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่มีผใู ้ ดเป็ นเจ้าของ เริ่ มมีการจับจองป้ องกันไม่ให้คนอื่นเข้ามาหา
ประโยชน์ เกิดการแบ่งสรรทรัพยากรที่ดิน แหล่งนํ้า ทะเล เป็ นอาณาเขตประเทศ ตลอดจนอาณาบริ เวณ
เลือกสวนไร่ นาของประชาชนในสังคม ซึ่งการจัดสรรทรัพยากรเพื่อตอบสนองความต้องการของคนใน

สังคมนั้นต่อมาได้รับการขยับฐานะขึ้นเป็ นศาสตร์อีกศาสตร์หนึ่ง เรี ยกว่า เศรษฐศาสตร์
2.1.1 ความหมายการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ
สมศักดิ์ ศรี สนั ติสุข ( 2528) ได้กล่าวถึงความหมายการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจว่า ระบบ
เศรษฐกิจเป็ นพื้นฐานทางสังคมที่สาํ คัญระบบหนึ่ง เนื่องจากมนุษย์ตอ้ งบําบัดความต้องการในด้าน
ความหิ วและความกระหาย อันเป็ นธรรมชาติอย่างหนึ่งของมนุษย์ ทําให้มนุษย์ตอ้ งแสวงหาสิ่ งของหรื อ
อาหารบริ โภค ความต้องการได้มีการพัฒนาไปเรื่ อย ๆ จนถึงได้สร้างแบบแผนพฤติกรรม ซึ่งได้แก่
กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบต่าง ๆ เพื่อให้ผลผลิตที่ได้มานั้นให้ประโยชน์อย่างยุติธรรมแก่สมาชิกใน
สังคมให้มากที่สุด ดังนั้นหน้าที่ของระบบเศรษฐกิจ ได้แก่ การผลิต การแจกจ่าย การบริ โภค การ
แลกเปลี่ยน การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ จึงเป็ นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจทําให้
เห็นถึงระบบการเปลี่ยนแปลงในอดีตระดับชุมชน หมู่บา้ นเป็ นระบบเศรษฐกิจแบบดั้งเดิม ทั้งในด้าน
การผลิต การแลกเปลี่ยน การบริ โภคและการแจกจ่าย ก็เพื่อใช้อุปโภคบริ โภคพอประทังชีวิตและ
เพียงพอภายในครอบครัวเท่านั้น ปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็ นระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมผสมใน
ลักษณะของเศรษฐกิจแบบเงินสดมากขึ้น กิจกรรมต่าง ๆ ในทางเศรษฐกิจ ไม่วา่ จะเป็ นในด้านการถือ
ครองที่ดิน รายได้ อาชีพต่าง ๆ และการแลกเปลี่ยนแรงงาน มีความสําคัญในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ
สมยศ ทุ่งหว้า (2534:72-73) ได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ไว้ดงั นี้
1. การเปลี่ยนแปลงระบบการทํามาหากินที่พอเลี้ยงชีพเป็ นการเปลี่ยนแปลงของชุมชนแบบ
โบราณที่มีรายได้เป็ นตัวเงินน้อย ซึ่งรายจ่ายก็มีนอ้ ยเช่นกัน ความจําเป็ นในการขวนขวายหางานมาเสริ ม
รายได้จึงมีนอ้ ย
2. การเปลี่ยนแปลงรายได้ที่เป็ นตัวเงินเพิ่มขึ้นจากการทํางานเพื่อเพิ่มรายได้ในขณะที่รายจ่ายก็
เพิ่มขึ้นด้วย มีการติดต่อกับศูนย์กลางเพื่อเพิ่มความเจริ ญ มีการค้าขายการผลิตและสอดส่ องหาโอกาสใน
การทํางานเพื่อเพิม่ รายได้ แม้จะมีขอ้ จํากัดในเรื่ องทุนและความรู ้ทางวิชาการ

3. มีการบุกเบิกที่ดินแปลงใหม่เพื่อให้เพิ่มรายได้มากขึ้น ชุมชนได้รับบริ การขั้นพื้นฐานของรัฐ
คือ ถนน ประปา และไฟฟ้ า ทําให้มีการติดต่อกับศูนย์กลางความเจริ ญได้สะดวกรวดเร็ วขึ้น สภาพ
รายได้ของชุมชนจะอยูใ่ นระดับสู งขึ้นจากการเพิ่มปริ มาณกิจกรรมการปลูกพืชและการรับจ้าง
4. การเปลี่ยนแปลงระบบการผลิต ด้วยการเพิม่ ประสิ ทธิภาพการผลิต ประกอบด้วยระบบ
ชลประทาน ระบบสิ นเชื่อ รวมทั้งเทคนิคการเกษตรแผนใหม่และการใช้ระบบการจ้างแรงงานเพิ่มขึ้น
นิยพรรณ (ผลวัฒนะ) วรรณศิริ ( 2536:24-103) ได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจไว้
ดังนี้
1. การเปลี่ยนแปลงการผลิต จากการล่าสัตว์ เปลี่ยนมาเป็ นการนําสัตว์มาเลี้ยง การเพาะปลูก
แบบเร่ ร่อน เปลี่ยนเป็ นเพาะปลูกในที่โล่งและเป็ นหลักแหล่งและปลูกพืชหลากหลายชนิด การเลี้ยงสัตว์
เพื่อบริ โภคและใช้แทนแรงงาน เปลี่ยนมาเป็ นเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า การทําการเกษตรแบบเก่าหรื อดั้งเดิม
ที่ใช้เทคโนโลยีแบบเก่า ได้พฒั นาเปลี่ยนเป็ นนําเอาเทคโนโลยีแบบใหม่เข้ามาใช้ มีการลงทุนในการทํา
การเกษตรสู งขึ้น มีการจ้างแรงงานจากภายนอก มีระบบการจัดการที่ซบั ซ้อนมากขึ้นและมีการนําเอา
ระบบการแลกเปลี่ยนหรื อเงินตราเข้ามาเกี่ยวข้อง
2. มีการเปลี่ยนแปลงการแลกเปลี่ยนหรื อการจําหน่ายจ่ายแจก ดังนี้
2.1 การแลกเปลี่ยนหรื อการจําหน่ายจ่ายแจกสิ่ งของ การแลกเปลี่ยนหรื อการจําหน่ายจ่าย
แจกสิ่ งของผลิตผลกันในระหว่างคนที่อาศัยใกล้เคียงกัน แรกทีเดียวทํากันในระหว่างคนที่รู้จกั กันสอง
คน ต่อมาก็ทาํ กันระหว่างกลุ่มและระหว่างสังคมเป็ นการแลกเปลี่ยนที่ไม่มีระบบการตลาดแต่เป็ น
พฤติกรรมง่าย ๆ ไม่มีสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ไม่มีระบบการค้าและราคา แต่เมื่อเวลาผ่านไปจาการ
แลกเปลี่ยนง่าย ๆ ก็กลายเป็ นซับซ้อนมากขึ้น
2.2 การพึ่งพาอาศัย เป็ นลักษณะการให้และการรับโดยไม่มีเงินตราเข้ามาเกี่ยวข้อง เป็ นการ
แลกเปลี่ยนของต่อของและการบริ การด้วยนํ้าใจโดยไม่หวังผลตอบแทน
2.3 ระบบปั นส่ วน เป็ นการเฉลี่ยผลผลิตให้สมาชิกในสังคมทุกคนมีกินมีใช้กนั ทัว่ ถึง ใคร
ผลิตอะไรได้กน็ าํ มารวมกันเป็ นส่ วนกลางแล้วแจกจ่ายกันไปในจํานวนเท่า ๆ กัน

2.4 การค้าขาย เป็ นการแลกเปลี่ยนผลิตผลและบริ การเพื่อให้สิ่งของเหล่านั้นกระจายไปถึง
มือผูบ้ ริ โภคในวงกว้างโดยทัว่ ถึงกัน มีการกระจายสิ นค้าโดยผ่านระบบการค้าขายผ่านสื่ อกลางคือ
เงินตรา
3. การเปลี่ยนแปลงการบริ โภค ดังนี้
3.1 บริ โภคสิ่ งของและอาหารที่หาหรื อผลิตได้ตามธรรมชาติ แล้วค่อย ๆ รับเทคนิควิธีการ
ต่าง ๆ ที่ได้เห็นหรื อลอกเลียนแบบจากชุมชนภายนอกเข้ามาในชุมชน
3.2 ชาวบ้านมีการบริ โภคสิ่ งอํานวยความสะดวกมากขึ้น
3.3 มีสินค้าหลากหลายขึ้นทําให้ประชาชนมีโอกาสเลือกบริ โภคสิ นค้าและบริ การได้มากขึ้น
3.4 ชาวบ้านได้นาํ วัฒนธรรมการบริ โภคของสังคมเมืองมาใช้ในชุมชนมากขึ้น ไม่วา่ ชนิด
ของสิ นค้าและวิธีการบริ โภค
2.1.2 ผลจากการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ
นักวิชาการหลายท่านได้ศึกษาผลจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและได้กล่าวถึง ผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจไว้ พอประมวลได้ดงั นี้
ปทุมมาศ แดงบุปผา (2535:1) ได้ให้แนวคิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมส่ งผลต่อ
สังคมไทยและวิธีการดํารงชีวิตของคนในสังคม ตลอดจนการก่อให้เกิดปัญหาแก่คนในสังคม คือ
1. ปั ญหาความยากจนและปัญหาการกระจายรายได้ การพัฒนาที่ผา่ นมาจะประสบผลสําเร็ จใน
การขยายตัวของเศรษฐกิจแต่ปรากฏว่าสภาพความยากจนของประชาชนโดยเฉพาะในชนบทกลับทวี
ความรุ นแรงขึ้น ส่ วนปั ญหาการกระจายรายได้ระหว่างเขตมหานครและส่ วนภูมิภาคมีความแตกต่างกัน
มาก
2. ปั ญหาการปรับตัวไม่ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง สภาพเศรษฐกิจสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ วส่ งผลให้เกิดความแออัดของเมืองและมีสถานการณ์ต่าง ๆ ตามมา เช่น ค่าครองชีพสูงขึ้น ความ
ห่างเหิ นไม่เข้าใจกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว การรับและการเลียนแบบวัฒนธรรมตะวันตกโดยไม่

มีการจําแนก ส่ งผลให้ประชาชนเกิดความเครี ยด ไม่พอใจในสภาพแวดล้อมที่เป็ นอยูแ่ ละแสวงหา
ทางออกด้วยวิธีต่าง ๆ ซึ่งอาจส่ งผลกระทบให้เกิดปัญหาทางสังคมอื่น ๆ ตามมา
3. ปั ญหาการขาดโอกาสและบริ การในการดํารงชีวิต การพัฒนาที่ผา่ นมาแม้วา่ จะประสบ
ผลสําเร็ จในเชิงปริ มาณ คือ การเพิม่ ของบริ การสังคมต่าง ๆ แต่ในเชิงคุณภาพและประสิ ทธิภาพ
โดยเฉพาะการกระจายบริ การสังคมยังคงรวมตัวอยูท่ ี่กรุ งเทพมหานครและเขตเมืองใหญ่ มีปัญหา ดังนี้
3.1 ด้านสาธารณสุ ข ในวิถีชีวิตและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ทําให้แบบแผนการ
เจ็บป่ วยของประชาชนเปลี่ยนแปลงด้วย เป็ นโรคที่เกิดจากการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมทางสังคมมากขึ้น
อย่างรวดเร็ ว การบริ การทางการแพทย์และสาธารณสุ ขเป็ นแบบลักษณะการตั้งรับทําให้ประชาชนไม่
สามารถเข้าถึงบริ การ
3.2 ด้านการมีงานทํา พบว่า ผูไ้ ม่มีงานทําส่ วนใหญ่เป็ นผูข้ าดโอกาสทางการศึกษา ซึ่งมักเป็ นผู ้
ที่ยากจน ขาดโอกาสหรื อเดือดร้อนทางเศรษฐกิจส่ วนใหญ่เป็ นแรงงานประเภทไร้ฝีมือ
3.3 ด้านที่อยูอ่ าศัย ในกรุ งเทพมหานครและเมืองใหญ่มีการกระจุกตัวของที่อยูอ่ าศัยบนพื้นที่
หลายส่ วนเป็ นแหล่งชุมชนแออัดเกิดขึ้นจํานวนมาก ซึ่งนับวันจะทวีความรุ นแรง คนยากจนที่อพยพ
เคลื่อนย้ายจากชนบทและมาอาศัยอยูใ่ นแหล่งชุมชนแออัดจะถูกไล่ที่กลายเป็ นคนเร่ ร่อนและเกิดกรณี
การบุกรุ กที่ดินแหล่งใหม่เพิ่มมากยิง่ ขึ้น
3.4 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จะมีความสัน่ คลอนเป็ นอันมาก เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วของสังคมและสิ่ งแวดล้อม ทําให้บางคนปรับตัวไม่ทนั
ยุวฒั น์ วุฒิเมธีและคณะ (2537: 8) ได้สรุ ปว่าการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในชนบท
อาจมองเห็นได้ง่ายจากการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ซึ่งทําให้ชาวชนบทต้องเสี ยค่าใช้จ่ายมากขึ้นในขณะที่
รายได้ไม่เพิ่มเท่าที่ควร ทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่นถูกนําไปใช้ร่อยหรอลงไปมาก ทรัพยากร
บางอย่างอาจหมดสิ้ นไปหรื อเหลือน้อยลง เช่น ป่ าไม้ แร่ ธาตุท้ งั หลาย ได้มีนกั วิชาการบางท่านกล่าวว่า
โอกาสทางเศรษฐกิจยังไม่ยตุ ิธรรม ยิง่ พัฒนาชาวชนบทก็ยงิ่ ยากจน ยิง่ ทํางานมากยิง่ ได้ผลตอบแทนน้อย

เพราะการเอารัดเอาเปรี ยบชาวชนบทมีมากขึ้น เช่น การรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรในราคาที่ต่าํ

ใน

ขณะที่ตน้ ทุนการผลิตสู งขึ้น แต่กลับขายสิ นค้าสําเร็ จรู ปในราคาที่แพง
สุ ธี สังข์หิรัญ ( 2542:131-132) ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของชาวบ้านในชุมชนคูขดุ
ตําบลคูขดุ อําเภอสะทิ้งพระ จังหวัดสงขลา ได้กล่าวถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจไว้วา่
ชาวบ้านมีรายได้สูงขึ้น เป็ นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงการผลิตจากการทํานาและ/หรื อทําประมงไปเป็ น
การทําไร่ ทาํ นาสวนผสมและการทํางานรับจ้าง ครัวเรื อนในชุมชนมีสิ่งอํานวยความสะดวกมากขึ้น เช่น
เครื่ องใช้ไฟฟ้ า ยวดยานพาหนะ เครื่ องมือสื่ อสาร มีรายจ่ายเพิ่มขึ้น เนื่องจากความต้องการในการ
บริ โภคมากขึ้น เช่น เครื่ องอุปโภคบริ โภค สิ่ งอํานวยความสะดวก และมีภาระหนี้สินสูงขึ้น เนื่องจาก
รายได้มีไม่เพียงพอต่อรายจ่ายในครอบครัว ทําให้เกิดการกูห้ นี้ยมื สิ นไปใช้จ่ายหรื อซื้อของใช้แบบเงิน
ผ่อนหรื อเครดิต เช่น รถยนต์ เครื่ องไฟฟ้ า เป็ นต้น
ภัทธนันท์ ไชยประภา (2542: 88-171) ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจในตําบลเกาะนางคํา
อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ตั้งแต่มีการสร้างสะพานเชื่อมเกาะ ได้กล่าวถึงผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจไว้วา่ ด้านฐานะทางเศรษฐกิจ ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้น จากการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจของชาวบ้าน ส่ งผลให้ชาวบ้านมีการนําเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในการผลิต ทําให้
ได้ผลผลิตจํานวนมากและมีคุณภาพ เพียงพอกับความต้องการของประชาชนและจากการขยายตลาด
ภายในหมู่บา้ นไปสู่ ระหว่างหมู่บา้ น ตําบล ชุมชน ส่ งผลให้ผลผลิตจําหน่ายได้มากและหลายชนิดขึ้น
ด้านรายจ่ายของประชาชนเพิ่มสู งขึ้นและมีการกูห้ นี้ยมื สิ นมากขึ้น รายจ่ายในการผลิตเพิ่มมากขึ้นและ
เกิดภาระการเป็ นหนี้สิน จากการที่ทรัพยากรลดน้อยลงไม่เพียงพอกับการผลิตเพื่อขาย มีการนํา
เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการผลิตส่ งผลให้ตน้ ทุนการผลิตสูงขึ้น มีส่ิ งอํานวยความสะดวกมากขึ้น
ประชาชนได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น ร้านค้าในหมู่บา้ นมีจาํ นวนเพิ่มขึ้น จําหน่ายสิ นค้าที่ทนั สมัย
ประชาชนเลือกบริ โภคสิ นค้าได้หลากหลายมากขึ้น มีโอกาสเลือกบริ โภคเครื่ องใช้ไฟฟ้ าและเครื่ อง
อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ได้มากขึ้น เกิดระบบราคา เงินตรา การเก็บออมและการกูห้ นี้ยมื สิ นขึ้นใน
ตําบล
สัญญา ศรี คงทอง (2546 : 145-147) ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของชุมชนสทิ้งหม้อ
ตําบลสทิ้งหม้อ อําเภอสิ งหนคร จังหวัดสงขลาตั้งแต่สมัยเรื อเมล์ถึง ปัจจุบนั (พ.ศ.

2465-2546) ได้

กล่าวถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจไว้วา่ ด้านฐานะทางเศรษฐกิจ ทําให้ชาวบ้านมี
รายได้สูงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของชุมชน เช่น การเปลี่ยนแปลงการประกอบอาชีพหรื อ
ปรับปรุ งอาชีพของชาวบ้านในชุมชน ชาวบ้านมีรายจ่ายสูงขึ้น เนื่องจากความต้องการในการบริ โภคมี
มากขึ้น เช่น จากเครื่ องอุปโภคบริ โภค จากสิ่ งอํานวยความสะดวก ชาวบ้านมีภาระหนี้สินสูงขึ้น เช่น
จากการใช้เครื่ องมือในการผลิตที่ทนั สมัยยิง่ ขึ้น ทําให้ชาวบ้านต้องลงทุนสูงหรื อการซื้อของใช้แบบเงิน
ผ่อนหรื อเครดิต เช่น เครื่ องใช้ไฟฟ้ า รถจักยานยนต์ รถยนต์ เป็ นต้น จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ทําให้ชาวบ้านมีสิ่งอํานวยความสะดวกมากขึ้น เช่น เครื่ องใช้ไฟฟ้ า เครื่ องมือสื่ อสาร
เทคโนโลยีที่ทนั สมัย ยวดยานพาหนะ เป็ นต้น
เมื่อระบบเศรษฐกิจซึ่งเป็ นระบบพื้นฐาน

ในโครงสร้างทางสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปอัน

เนื่องมาจากการพัฒนา ย่อมทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของชาวชนบท

ก่อให้การ เกิด การ

เปลี่ยนแปลงการทํามาหากิน เกิด อาชีพใหม่ ๆ เปลี่ยนแปลงทางด้านการผลิต จากการใช้แรงงานมนุษย์
เป็ นการใช้เครื่ องจักร ต้นทุนการผลิตสู งขึ้น การเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ รายจ่าย การบริ โภคสิ นค้าจาก
นอกท้องถิ่นมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงในทรัพย์สิน การถือครองที่ดิน ทรัพยากรของชุมชนถูกนํามาใช้
ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนทั้งในด้านบวกและด้านลบ
2.2 แนวคิดการเปลีย่ นแปลงทางด้ านสั งคม
2.2.1 ความหมายการเปลีย่ นแปลงทางสั งคม
สรรพสิ่ งทั้งหลายในโลก นี้ ไม่มีอะไรจะคงสภาพเดิมอยูช่ วั่ นิรันดร กล่าวอีกนัยหนึ่ง ทุกสิ่ งทุก
อย่าง ไม่วา่ จะเป็ นวัตถุหรื อมิใช่วตั ถุ ล้วนแล้วแต่เผชิญกับการ เปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา การ
เปลี่ยนแปลงอาจ ปรากฏให้เห็น อย่างเด่นชัดหรื อไม่ชดั ก็ได้ การเปลี่ยนแปลงอาจเป็ นไปอย่างรวด เร็ ว
หรื อ เชื่องช้า สังคมมนุษย์ก็ เช่นเดียวกัน ได้ มีการเปลี่ยนแปลง เป็ น ไปตามยุคสมัย นักสังคมวิทยาได้
กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ไว้ดงั นี้
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของระบบความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก
ในสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างของความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มและระหว่าง
ส่ วนประกอบของสังคมนั้น เช่นความสัมพันธ์ระหว่างชนบทกับเมือง การเปลี่ยนแปลงทางสังคม

เกิดขึ้นได้ท้ งั ในระดับกลุ่มบุคคลและในระดับสถาบันทางสังคม เช่น สถาบันครอบครัว เครื อญาติ การ
สมรส การครองเรื อน และสถาบันการเมืองเศรษฐกิจ (คณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยา คณะรัฐศาสตร์,
2543:32)
จํารัส นวลนิ่ม (2540) กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงระบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในสังคม ทั้งในระดับบุคคลและกลุ่มบุคคล การเปลี่ยนแปลงนี้อาจเป็ นไป
ทั้งทางก้าวหน้าหรื อถดถ้อย ถาวรหรื อชัว่ คราวก็ได้
ณรงค์ เส็งประชา ( 2541:45) กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเป็ นการเปลี่ยนแปลงรู ปร่ าง
ลักษณะของสังคม เช่น ขนาด ความหนาแน่น ระดับการศึกษา สุ ขภาพอนามัย ฯลฯ โดยจะเน้นในเรื่ อง
การเปลี่ยนแปลงรู ปแบบของความสัมพันธ์ เช่น มีความสัมพันธ์กนั ในลักษณะเป็ นแบบทางการหรื อ
แบบทุติยภูมิเพิ่มขึ้น
เฉลียว ฤกษ์รุจิพิมล ( 2550:238-241) กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงทางสังคม หมายถึงการเปลี่ยน
รู ปแบบโครงสร้างทางสังคมและพฤติกรรมทางสังคม ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคม
เช่น การเปลี่ยนจากระบบครอบครัวขยายเป็ นระบบครอบครัวเดี่ยว การเปลี่ยนโครงสร้างทางการเมือง
จากระบบเผด็จการเป็ นระบบประชาธิปไตย การเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจจากระบบเกษตรกรรม
เป็ นระบบอุตสาหกรรม เป็ นต้น การเปลี่ยนรู ปแบบของพฤติกรรมทางสังคม เช่น การเปลี่ยนพฤติกรรม
จากผลิตเพื่อบริ โภคเป็ นผลิตเพื่อขาย การเปลี่ยนพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรจากแบบบังคับเป็ นแบบให้
อิสรเสรี การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสังคมอาจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริ มาณของพฤติกรรม
เช่น การเพิม่ ขึ้นหรื อลดลงของอัตราการหย่าร้าง อัตราการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน อัตราการย้ายถิ่น
อัตราการใช้เครื่ องจักรกลในภาคเกษตรกรรม อัตราการก่ออาชญากรรม เป็ นต้น
สัญญา สัญญาวิวฒั น์ ( 2551:5-8) ให้ความหมายการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ( Social change)
หมายถึง การเปลี่ยนแปลงองค์การทางสังคม ได้แก่ ขนาดขององค์การสังคม คือใหญ่ข้ ึนหรื อเล็กลง
ประเภทขององค์การสังคม เช่นจากกลุ่มเพื่อนไปเป็ นครอบครัว จากครอบครัวเป็ นชุมชน ลักษณะของ
องค์การสังคม เช่น จากยึดเหนี่ยวกันหลวม ๆ เป็ นยึดเหนี่ยวกันหนาแน่น จากแบ่งแยกมาเป็ นสมัคร

สมานสามัคคี สถานภาพและบทบาท เช่น เคยสถานภาพสูงมาเป็ นตํ่าจากเคยตํ่ามาเป็ นสูง จากเคยเป็ น
เพื่อนกันมาเป็ นสามีภรรยากัน บทบาทก็พลอยเปลี่ยนไปด้วย
สุ ริชยั หวันแก้ว (2553:155-156) กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงทางสังคม หมายถึง การเปลี่ยนแปลง
ของระบบความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างของ
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มและระหว่างส่ วนประกอบของสังคมนั้น เช่นความสัมพันธ์ระหว่างชาว
ชนบท ชาวเมือง เป็ นต้น การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเกิดขึ้นได้ท้ งั ในระดับกลุ่มบุคคลและในระดับ
สถาบันทางสังคม
จากความหมายที่นกั สังคมวิทยา กล่าวมาข้างต้น สรุ ปได้วา่ มนุษย์น้ นั เป็ นสัตว์สงั คมซึ่งต้อง
อาศัยอยูร่ ่ วมกันกับผูอ้ ื่นและมีการพบปะสังสรรค์ซ่ ึงกันและกัน การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ต่อกัน
ของคนคือการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงทางสังคม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงใน
ระบบความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่อยูร่ ่ วมกันในสังคม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างของสังคม
ในลักษณะต่าง ๆ ของการดํารงชีวิต ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้อาจ

ก้าวหน้าหรื อถดถอย และถาวรหรื อ

ชัว่ คราวก็ได้
2.2.2 สาเหตุการเปลีย่ นแปลงทางสั งคม
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ ไม่มีสงั คมใดที่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้
เพราะสภาพแวดล้อมในการดํารงชีวิตของมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา ดังนั้นมนุษย์จึงต้อง
ปรับเปลี่ยนวิถีการดํารงชีวิตเพื่อให้เข้ากับสภาพใหม่ที่เกิดขึ้น นักสังคมวิทยาได้กล่าวถึงสาเหตุการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมไว้ ดังนี้
เฉลียว ฤกษ์รุจิพิมล ( 2550:238-239) กล่าวว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ดังนี้
1. สภาพแวดล้อมธรรมชาติ เป็ นปัจจัยที่กาํ หนดการดํารงชีวิตของมนุษย์ สภาพแวดล้อม
ธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงอย่างรุ นแรงก็เป็ นเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของมนุษย์ เช่นความแห้ง
แล้งหรื อแผ่นดินไหว อาจทําให้เกิดการอพยพและการตั้งถิ่นฐานใหม่ สังคมที่ต้ งั อยูใ่ นทําเลเหมาะสม
เช่นปากนํ้า ชายฝั่งทะเล หรื อเป็ นจุดศูนย์กลางเส้นทางคมนาคมระหว่างประเทศมักเจริ ญกว่าเขตอื่น ๆ

2.

ปั จจัยทางประชากร ขนาดและองค์ประกอบทางประชากร เป็ นปัจจัยสําคัญต่อการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม สังคมที่มีประชากรน้อยเกินไปหรื อลดจํานวนลงมากสังคมนั้นอาจสลายตัวได้
ในขณะที่สงั คมที่มีประชากรมากเกินไป หรื อมีอตั ราการเพิ่มของประชากรอยูใ่ นระดับสูงอาจประสบ
กับปั ญหาการพัฒนาประเทศ เนื่องจากมีภาระในการเลี้ยงดูประชากรมาก ประชากรที่อาศัยอยูต่ าม
ชนบทมักใช้ชีวิตแบบประเพณี มากกว่าประชากรที่อยูร่ วมกันหนาแน่นในเขตเมือง การจัดบริ การ
สาธารณะต่าง ๆ ทําได้ยากในเขตชนบท สังคมที่ประชากรประกอบด้วยคนวัยเด็กและวัยชราในสัดส่ วน
สูงเมื่อเทียบกับกลุ่มวัยทํางานย่อมเป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ กลุ่มคนที่ชอบย้ายถิ่นมักมีโอกาส
ยกระดับความเป็ นอยูม่ ากกว่ากลุ่มคนที่ไม่ยา้ ยถิ่น
3. โลกทัศน์ของคนในสังคม สามารถกําหนดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม บางสังคมยึดอดีตเป็ น
หลักในการดําเนินชีวิต ยึดถือคําสอนและประเพณี ด้ งั เดิมให้กบั คนรุ่ นหลังโดยมองว่าเป็ นสิ่ งศักดิ์สิทธิ์
การฝ่ าฝื นประเพณี เป็ นความผิดและอันตรายต่อสังคม การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเป็ นแบบใหม่ในสังคม
กระทําได้ยากหรื อช้า
4. การมีนวัตกรรมหรื อเทคโนโลยีใหม่ โดยการประดิษฐ์ข้ ึนเองในสังคมหรื อโดยการรับสิ่ ง
ใหม่จากสังคมอื่นเข้ามาใช้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เทคโนโลยีใหม่
ทางการผลิต เช่น การใช้เครื่ องจักรกลในการเกษตรแทนการใช้แรงงานคนและสัตว์ทาํ ให้เกิดการทําไร่
ขนาดใหญ่และลดการใช้แรงงาน เกิดการย้ายแรงงานจากชนบทเข้าสู่เมือง การมีรถยนต์ใช้ทาํ ให้การ
ขนส่ งและการค้าขายขยายตัวอย่างกว้างขวาง เมืองกับชนบทมีการติดต่อสัมพันธ์กนั มากขึ้น ผูห้ ญิง
สามารถเดินทางได้สะดวกและออกไปทํางานนอกบ้านมากขึ้น เทคโนโลยีการสื่ อสารสมัยใหม่ทาํ ให้
เกิดการแพร่ ข่าวสาร ความรู ้ การโฆษณาสู่มวลชนอย่างกว้างขวางทําให้เกิดวัฒนธรรมมวลชนกระจาย
ทัว่ ไป กรรมวิธีการผลิตแบบใหม่แพร่ เข้าไปในชนบท ชาวนาใช้เครื่ องทุ่นแรงมากขึ้น เช่น การใช้เครื่ อง
เกี่ยวข้าวทําให้ประเพณี ขอแรงการลงแขกเกี่ยวข้าวน้อยลง ความสัมพันธ์ในชนบทมีลกั ษณะเป็ นการใช้
เงินว่าจ้างมากขึ้น ชาวนาต้องทํางานมากขึ้นเพื่อจ่ายค่าจ้างและการลงทุนอื่น ๆ ในการทํานา วิถีชีวิตของ
ชาวนาถูกดึงเข้าสู่ ระบบเศรษฐกิจแบบตลาดมากขึ้น

5. การเคลื่อนไหวของขบวนการทางสังคม เช่นการเคลื่อนไหวเรี ยกร้องความเสมอภาคของ
ขบวนการสิ ทธิสตรี ขบวนการสิ่ งแวดล้อม ขบวนการประชาธิปไตย ขบวนการเหล่านี้จดั ตั้งขึ้นเพื่อ
ดําเนินการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคม เช่นการปกครอง กฎหมาย ประเพณี ปฏิบตั ิต่าง ๆ
เกรี ยงศักดิ์ ราชโคตร์ (2551:57-59) กล่าวว่า สาเหตุการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเกิดจาก
1. การเปลี่ยนแปลงที่มีสาเหตุมาจากภายในระบบสังคม
1.1 การประดิษฐ์คิดค้น (Invention) สังคมประดิษฐ์คิดค้นเทคนิควิธีการใหม่ ๆ หรื อเป็ นการ
สร้างสิ่ งใหม่เป็ นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง การประดิษฐ์จาํ แนกได้ 2 ประการ คือ การ
ประดิษฐ์คิดค้นทางวัตถุ ได้แก่ รถยนต์ โทรทัศน์ เครื่ องบิน เครื่ องมือเครื่ องใช้ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
และการประดิษฐ์คิดค้นทางสังคม ได้แก่ การคิดสร้างกฎหมายใหม่ ๆ ขนบธรรมเนียมประเพณี หรื อ
ธรรมเนียมใหม่ ๆ ลัทธิศาสนาใหม่ ซึ่งสิ่ งเหล่านี้มีผลทําให้เกิดการดําเนินชีวิตในสังคมนั้นเปลี่ยนแปลง
ไป
1.2 การอบรมสัง่ สอนสมาชิกใหม่ของสังคมอย่างไม่ครบถ้วน จากเดิมการอบรมสัง่ สอน
สมาชิกผูเ้ ยาว์เป็ นของครอบครัวแต่ในปั จจุบนั ได้มีสถาบันการศึกษารับช่วงในการดูแลอบรมสัง่ สอน
สื บเนื่องจากภาวะทางเศรษฐกิจที่ครอบครัวต้องทํามาหากินจึงไม่มีเวลาในการอบรมสัง่ สอนได้อย่าง
เพียงพอและได้ผลักภาระนี้ให้กบั คนใช้ พี่เลี้ยง โรงเรี ยน ซึ่งมีขอ้ จํากัดในการเข้าถึงสมาชิกเป็ นรายบุคล
จึงทําให้ขาดความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของสังคม อันมีผลต่อพฤติกรรมที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้
นอกจากนี้บางครอบครัวมอบภาระการอบรมให้กบั ปู่ ย่า ตา ยาย อาจได้รับการปลูกฝังวัฒนธรรมแบบ
เก่า ทําให้คนรุ่ นใหม่เรี ยนรู ้วฒั นธรรมของสังคมไม่ถูกต้อง ซึ่งจะมีผลต่อพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องกับ
สังคมที่เขาจะมีชีวิตอยูใ่ นอนาคตต่อไปได้
2. การเปลี่ยนแปลงที่มีสาเหตุมาจากภายนอกระบบสังคม
2.1

การแพร่ กระจายของวัฒนธรรมจากสังคมหนึ่งสู่สงั คมอื่น เช่น สังคมไทยรับเอาการ

แพร่ กระจายของวัฒนธรรมตะวันตกในเรื่ องการแต่งกาย สวมเสื้ อนอก ผูกเนคไท สวมกระโปรง
รองเท้าส้นสู ง การรับเอาวัฒนธรรมอินเดียในด้านพุทธศาสนา รับค่านิยมในด้านความขยันอดทนจาก
วัฒนธรรมจีน เป็ นต้น

2.2 การยืมทางวัฒนธรรมระหว่างมิตรประเทศ เช่น สังคมไทยได้ยมื วัฒนธรรมตะวันตกใน
ด้านภาษาพูด การแต่งกาย ทัศนคติ ค่านิยม ลัทธิการปกครองแบบประชาธิปไตย รถยนต์ เครื่ องมือ
เครื่ องใช้ต่าง ๆ
สําเริ ง แก้วเรื องฤทธิ์ (2551:93-94) กล่าว่า การเปลี่ยนแปลงของสังคมมี 3 ลักษณะ ดังนี้
1. สังคมเปลี่ยนแปลงเพราะความต้องการของคนในสังคมเปลี่ยนไป โดยทัว่ ไปคนในทุก ๆ
สังคมจะมีความต้องการพื้นฐานที่เหมือนกัน คือ ปัจจัย 4 อันประกอบด้วย อาหาร เครื่ องนุ่งห่ม ที่อยู่
อาศัย และยารักษาโรค ซึ่งมักไม่เปลี่ยนแปลง แต่ความต้องการชั้นรองลงไปมักเป็ นสิ่ งที่เปลี่ยนแปลงได้
ง่าย เช่น ความต้องการด้านอาหารจากการบริ โภคอาหารปกติ เปลี่ยนเป็ นการบริ โภคอาหารจานด่วน ทํา
ให้มีการเปลี่ยนแปลงในสถาบันของสังคม มีภตั ตาคาร มีคอฟฟี่ ช๊อป มีร้านอาหารจานด่วนเกิดขึ้นใน
สังคม
2. สังคมเปลี่ยนแปลงไปเพราะไม่สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมนั้น ๆได้ เช่น
ปัจจุบนั ครอบครัวไม่สามารถตอบสนองความต้องการในการให้ความรักความอบอุ่นกับเด็ก เนื่องจาก
พ่อแม่ไม่มีเวลาเลี้ยงดูลูก ทําให้เกิดสถาบันรับเลี้ยงเด็ก ทําหน้าที่แทนสถาบันครอบครัว
3. สังคมมีการเปิ ดรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ทนั สมัยเข้ามาใช้ในชีวิตประจําวัน ทําให้มีการ
เปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของคนในสังคม เช่นการใช้เครื่ องมือสื่ อสารที่ทนั สมัย โทรศัพท์มือถือ
อินเตอร์เน็ต ทําให้การพบปะกันของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไป
สุ ริชยั หวันแก้ว (2553:162-163) กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงทางสังคม มีสาเหตุมาจากปัจจัย ดังนี้
1. ปั จจัยทางภูมิศาสตร์และดาราศาสตร์ เช่นบางคนเชื่อว่าภูมิอากาศที่อบอุ่นทําให้สงั คมพัฒนา
อุตสาหกรรมได้สาํ เร็ จ
2. ปั จจัยทางด้านชีววิทยา การถ่ายทอดทางพันธุกรรมของความสามารถทางปัญญา เช่นการ
ส่ งเสริ มการมีบุตรในหมู่ปัญญาชนแต่คุมกําเนิดในหมู่ประชากรระดับการศึกษาตํ่าของรัฐบาลสิ งคโปร์
ของนายลีกวนยู

3. ปั จจัยทางด้านการเมืองและการทหาร การเปลี่ยนแปลงของสังคมเกิดจากบทบาทของมหา
บุรุษและผูน้ าํ
4. ปั จจัยทางเทคโนโลยี เช่น การประดิษฐ์คิดค้นบางอย่างได้เกิดผลต่อการเปลี่ยนแปลง เช่น
การประดิษฐ์เครื่ องจักรไอนํ้าโดย เจมส์ วัตต์ โทรศัพท์ เครื่ องพิมพ์ ระเบิดปรมาณู คอมพิวเตอร์ การใช้
แสงเลเซอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นต้น โดยเฉพาะเทคโนโลยีได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
มหาศาลในโลกยุคปั จจุบนั จนทําให้เรี ยกว่าโลกยุคไร้พรมแดน
5. ปั จจัยทางเศรษฐกิจ เนื่องจากมนุษย์ตอ้ งทํามาหากิน ด้วยเหตุความต้องการทางเศรษฐกิจ
เหล่านี้เองของมนุษย์อาจก่อการเปลี่ยนแปลงได้ เช่น เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเพื่อการส่ งออก
6. ปั จจัยทางด้านศาสนาและอุดมการณ์ ความคิด ความเชื่อ อุดมการณ์ทางศาสนา อาจเป็ น
ปัจจัยต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้ เช่นจริ ยธรรมแบบโปรเตสแตนต์เป็ นรากฐานของกําเนิดระบบ
ทุนนิยมในยุโรปตะวันตก
7.

ปั จจัยด้านสิ่ งแวดล้อม ได้แก่ ขีดจํากัดด้านทรัพยากรและระบบนิเวศ อุบตั ิภยั ด้าน

อุตสาหกรรม
8.

ปั จจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม เช่นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมระดับรากหญ้า

ขบวนการฟื้ นฟูวฒั นธรรม
จากที่กล่าวมาข้างต้นโดยสรุ ป ปั จจัยที่เป็ นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ได้แก่ ปัจจัย
ทางด้านเทคโนโลยี การประดิษฐ์ส่ิ งใหม่ ๆ ขึ้นมาทําให้การดํารงชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไป เช่น
เครื่ องมือ เครื่ องจักร ที่ใช้ในกระบวนการผลิตสิ นค้า ทําให้มีสินค้าแปลกใหม่ส่งผลให้การดํารงชีวิตของ
มนุษย์มีความสะดวกสบายขึ้น ปั จจัยทางด้านภูมิศาสตร์ อิทธิพลของดวงดาวและดวงอาทิตย์ ได้ส่งผล
ด้านความเชื่อของมนุษย์และอาจเปลี่ยนแปลงการดํารงชีวิตของมนุษย์ได้ตราบเท่าที่มนุษย์ยงั ให้
ความสําคัญกับโชคชะตาและการเปลี่ยนแปลงของดวงดาว ปัจจัยทางด้านประชากร การเพิ่มขึ้นและการ
ลดลงของประชากร ได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม สังคมที่ประชากรเพิ่มขึ้นอาจก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและความเป็ นอยูข่ องประชากรได้ เช่น การว่างงาน การขาดแคลนที่อยูอ่ าศัย
การแย่งกันทํามาหากิน ปั จจัยทางด้านวัฒนธรรม ได้แก่ การขยายตัวของวัฒนธรรม การเลียนแบบ

วัฒนธรรม การยืมวัฒนธรรมและการผสมผสานของวัฒนธรรมจะเป็ นผลให้โครงสร้างทางสังคม
เปลี่ยนแปลงไป เช่น การเลียนแบบวัฒนธรรมการบริ โภคอาหารแบบตะวันตก การแต่งกายแบบเกาหลี
ทรงผมแบบญี่ปุ่นของวัยรุ่ น การสร้างบ้านเรื อนแบบไทยผสมฝรั่ง เป็ นต้น
2.2.3 ผลจากการเปลีย่ นแปลงทางสั งคม
เป็ นที่ประจักษ์วา่ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทําให้สงั คมมีความเจริ ญแต่ในการเปลี่ยนแปลง
นั้นแม้จะมีผลในด้านบวกก็มีผลในด้านลบเช่นกัน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอาจทําให้ สังคมเสี ย
ระเบียบและก่อให้ เกิดปั ญหากับสังคมได้ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เป็ นไปอย่างรวดเร็ วจนผูค้ น ใน
สังคมไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ ทนั กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น พรนิภา อ่อนเกิด (2550:27) กล่าว่าผล
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้แก่
1. จากการเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทเป็ นสังคมเมือง ทําให้วิถีชีวิตเปลี่ยนไป มีอาชีพต่าง ๆ
เกิดขึ้นมากมาย การติดต่อสัมพันธ์กนั เปลี่ยนแปลงไป ผูค้ นต้องดิ้นรนเพื่อช่วยเหลือตนเอง วิถีชีวิตแบบ
ใหม่อาจทําให้มีปัญหาในการปรับตัว กลายเป็ นคนว่างงานและอาจมีปัญหาทางเศรษฐกิจ
2. จากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ความเจริ ญทางด้านเทคโนโลยี ทําให้เกิดการประดิษฐ์
เครื่ องจักร เครื่ องทุ่นแรงต่าง ๆ ที่สามารถนํามาแทนแรงงานคนและสัตว์ เมื่อแรงงานถูกทดแทนด้วย
เครื่ องจักร อาจก่อให้เกิดปั ญหาการว่างงาน นอกจากนี้การใช้เทคโนโลยีอาจก่อให้เกิดปั ญหาด้านมลพิษ
ต่อสิ่ งแวดล้อมได้
3. ผลจากการเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐานทางสังคม เช่น การเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองจา ก
ระบบเผด็จการไปเป็ นประชาธิปไตย ถ้าประชาชนยังยึดมัน่ ผูกพันอยูก่ บั ระบบเดิมย่อมจะมีการต่อต้าน
เกิดขึ้นหรื อถ้าผูค้ นยังไม่พร้อมกัน เช่น ยังไม่เข้าใจระบบนั้น ๆ ดีกจ็ ะมีปัญหาตามมาได้ เช่น การใช้
อํานาจผูกขาดทางการเมือง การซื้อคะแนนเสี ยง เป็ นต้น
4. การล้าหลังทางวัฒนธรรม เช่น การมีเครื่ องใช้ไฟฟ้ าแต่มีการสูญเสี ยจากการใช้
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าที่เกิดกับชีวิตและทรัพย์สิน มีโรงงานผลิตพลังงานปรมาณู มีโรง

งานผลิตยาปราบ

ศัตรู พืช แต่ไม่รู้จกั ใช้เครื่ องจักรอุปกรณ์ หรื อใช้อย่างไม่ถูกต้องก็อาจก่อให้เกิดปั ญหาได้

พันธวัศ สัมพันธ์พานิช (2541:2-29) กล่าวว่าการเพิ่มขึ้นของประชากรของจังหวัดนนทบุรี ได้
ก่อให้เกิดผลกระทบทางสังคม ดังนี้
1. ด้านแรงงาน ผลกระทบด้านบวก การทํางานภาคอุตสาหกรรม ต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพ
และมีความชํานาญเพิม่ ขึ้น ดังนั้นในการพัฒนายกระดับคุณภาพทางการศึกษาของประชากร มีแนวโน้ม
สูงขึ้น รวมถึงทําให้ประชากรมีรายได้สูงขึ้นมากกว่าภาคการเกษตร สามารถเสริ มสร้างคุณภาพชีวิตของ
ประชากรในจังหวัดโดยรวมมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน
ผลกระทบด้านลบ การที่ประชากรเคลื่อนย้ายจากภาคการเกษตรสู่ ภาคอุตสาหกรรม ทั้งที่เป็ น
แรงงานที่มาจากจังหวัดนนทบุรีและแรงงานที่มาจากจังหวัดอื่นอพยพเข้ามาในพื้นที่จงั หวัดนนทบุรี ทํา
ให้ประชากรโดยรวมของจังหวัดเพิ่มขึ้น โดยอาจส่ งผลกระทบทางด้านปัญหาครอบครัว สถาบัน
ครอบครัวถือว่ามีความสําคัญมาก แต่การที่ผปู ้ กครองเข้าทํางานในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น ทําให้ไม่มี
เวลาในการอบรมดูแล เลี้ยงดูบุตร ทําให้เด็กขาดความอบอุ่นเกิดเป็ นปัญหาทางครอบครัวที่สงั คมต้อง
แบกรับภาระในรู ปแบบต่าง ๆ และส่ งผลให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของคนในสังคม
เกิดปั ญหาอาชญากรรม การปล้นจี้ต่าง ๆ จนกลายเป็ นปัญหาทางสังคมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
2. การจราจร จากสภาพการคมนาคมที่สามารถติดต่อสัญจรได้อย่างสะดวกสบายเชื่อมต่อถึงกัน
ได้ท้ งั ในเมืองและรอบนอก ประกอบกับจํานวนประชากรที่มีแนวโน้มเพิ่มจํานวนขึ้นต้องพึ่งพารถยนต์
ส่ วนบุคคลและรถประจําทางในการสัญจรไปมาสูงขึ้น จึงมีผลกระทบต่อการจราจรโดยตรง โดยเฉพาะ
ในช่วงเวลาเช้าและเย็น ในเขตชุมชนใหญ่ เช่น เขตบริ เวณอําเภอเมืองและในเขตเทศบาลเมือง บริ เวณที่
มีปัญหาการจราจรติดขัดอย่างรุ นแรง ทําให้มีแนวโน้มการเกิดปัญหาของคุณภาพชีวิตที่ต่าํ ลง เกิด
ความเครี ยด อันก่อให้เกิดปั ญหาด้านสุ ขภาพตามมา
3. ที่อยูอ่ าศัย จากการที่จงั หวัดนนทบุรีมีอาณาเขตติดต่อกับกรุ งเทพมหานคร ทําให้จงั หวัด
นนทบุรีกลายเป็ นส่ วนหนึ่งของกรุ งเทพมหานครไปโดยปริ ยายและคนทุกชนชั้นไม่สามารถปฏิเสธได้
กับการเปลี่ยนแปลงและจากการปรับปรุ งโครงการคมนาคมต่าง ๆ หลายสาย หลายเส้นทาง จึงทําให้
จังหวัดนนทบุรีเป็ นเมืองที่เป็ นพื้นที่รองรับการอพยพของประชากรในทุกภูมิภาค แต่เดิมความหนาแน่น
ของประชากรจะอยูบ่ ริ เวณอําเภอเมือง อําเภอปากเกร็ ดและอําเภอบางกรวย เท่านั้น แต่ปัจจุบนั การ

ขยายตัวของสังคมเมืองมีมากขึ้น จนถึงพื้นที่อาํ เภอบางใหญ่ และบางส่ วนของอําเภอไทรน้อย โดย
ลักษณะการใช้ประโยชน์ของที่ดินส่ วนใหญ่ จะเป็ นการใช้ประโยชน์ในรู ปแบบของที่อยูอ่ าศัย การ
พาณิ ชย์และการอุตสาหกรรม เป็ นต้น สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนในบริ เวณที่มีการขยายตัวของสังคม
เมืองดังกล่าว บริ เวณบนเส้นทางคมนาคมสายต่าง ๆ การจัดสรรพื้นที่อาศัยนี้ได้สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐที่กาํ หนดจังหวัดนนทบุรี เป็ นพื้นที่เพื่อการอยูอ่ าศัยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่

8 การ

เพิ่มขึ้นของที่อยูอ่ าศัยเป็ นไปในหลายลักษณะ ทั้งบ้านเดี่ยว ทาวเฮาส์ หอพัก บ้านเช่า ตลอดจนสิ่ งปลูก
สร้างที่เป็ นเพิงพักหยาบ ๆ เป็ นเหตุให้ที่ยอู่ าศัยในเมือง เกิดความแออัดกลายเป็ นแหล่งเสื่ อมโทรม และ
สามารถเชื่อมโยงให้เกิดปั ญหาต่าง ๆ ต่อไปได้อีก เช่น ปัญหาสุ ขภาพอนามัย โรคติดต่อ และอื่น ๆ เป็ น
ต้น
สุ ธี สังข์หิรัญ ( 2542:131-132) ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของชาวบ้านในชุมชนคูขดุ
ตําบลคูขดุ อําเภอสะทิ้งพระ จังหวัดสงขลา ได้กล่าวถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม พบว่า ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวและชุมชนลดลง มีการเคลื่อนย้ายแรงงานมากขึ้น มี
การรวมกลุ่มในชุมชนมากขึ้น เช่น กลุ่มประมงอาสา กลุ่มออมทรัพย์ มีการพึ่งพาชุมชนภายนอกมากขึ้น
เช่น เครื่ องมือในการผลิต การขายผลผลิต เครื่ องอุปโภคบริ โภค เป็ นต้น มีปัญหาสังคมมากขึ้น เช่น
ปัญหาความยากจน ปั ญหาหนี้สิน ปั ญหาเด็กและเยาวชนติดยาเสพติด เป็ นต้น
ภัทธนันท์ ไชยประภา (2542: 88-171) ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจในตําบลเกาะนางคํา
อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ตั้งแต่มีการสร้างสะพานเชื่อมเกาะ ได้กล่าวถึงผลกระทบด้านสังคมและ
วัฒนธรรม ไว้วา่ ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวและภายในชุมชนลดน้อยลง เกิดการติดต่อสัมพันธ์
ภายในหมู่บา้ น ระหว่างหมู่บา้ น ชุมชนเมืองและต่างประเทศมากขึ้น ทําให้ประชาชนนําผลผลิต
ออกจําหน่ายและพบปะพูดคุยกับบุคคลหลาย ๆ ฝ่ าย เช่น พ่อค้าคนกลาง นักธุรกิจ เป็ นต้น เกิดการ
เคลื่อนย้ายแรงงาน จากการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจส่ งผลให้มีการลดจํานวนแรงงาน ทําให้แรงงานส่ วน
หนึ่งต้องไปทํางานนอกชุมชนจากการที่ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกทําให้มีโอกาสติดต่อกับ
ภายนอกชุมชนมากขึ้น ทําให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างตําบลสูงขึ้น ประชาชนต้องพึ่งพาชุมชน
ภายนอกมากขึ้น เช่น เครื่ องมือในการผลิต การขายผลผลิต เครื่ องอุปโภคบริ โภคและสิ นค้าจากในเมือง
มากขึ้น เป็ นต้น

สัญญา ศรี คงทอง ( 2546:142-145) ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของชุมชนสทิ้งหม้อ
ตําบลสทิ้งหม้อ อําเภอสิ งหนคร จังหวัดสงขลาตั้งแต่สมัยเรื อเมล์ถึง ปัจจุบนั (พ.ศ.

2465-2546) ได้

กล่าวถึงผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรมไว้วา่ ความสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชนลดลง มีการ
เคลื่อนย้ายแรงงานมากขึ้น มีการรวมกลุ่มในชุมชนมากขึ้น เช่นกลุ่มเครื่ องปั้ นดินเผา กลุ่มนํ้าตาลแว่น
กลุ่มออมทรัพย์ เป็ นต้น มีการพึ่งพาชุมชนภายนอกมากขึ้น ทําให้ชาวบ้านมีส่ิ งอํานวยความสะดวกมาก
ขึ้น เช่น เครื่ องมือเครื่ องใช้ เทคโนโลยีในการผลิต การขายผลผลิต เครื่ องอุปโภคบริ โภค เป็ นต้น และ
สังคมมีปัญหามากขึ้น เช่น ปั ญหาความยากจน อุบตั ิเหตุและปั ญหาหนี้สิน เป็ นต้น
จากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมข้างต้น

สรุ ปได้วา่ ทุกสังคมมีการเปลี่ยนแปลงและการ

เปลี่ยนแปลงสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงจะเป็ นไปอย่างรวดเร็ วเมื่อสังคมได้ติดต่อ
กับสังคมภายนอก ผลของการเปลี่ยนแปลงมีท้ งั ด้านบวกคือคนในสังคมได้รับประโยชน์ เช่น ได้รับ
ความรู ้ วิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ สามารถนําไปปรับใช้กบั การประกอบอาชีพ ทําให้ผลผลิตใน
ชุมชนเพิ่มขึ้น การติดต่อกับสังคมภายนอกทําให้สามารถขยายตลาด ขายผลผลิตได้มากขึ้นมีรายได้
เพิ่มขึ้น ส่ งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน ในทางกลับกันการติดต่อกับสังคมภายนอกก็อาจเกิดผลกระทบ
ด้านลบ เช่น การรับวัฒนธรรมใหม่เข้ามาในสังคมทําให้วฒั นธรรมเดิมสูญไปได้ ได้แก่ การรับ
วัฒนธรรมบริ โภคนิยม เกิดค่านิยมในการบริ โภคสิ นค้าฟุ่ มเฟื อย ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น เกิดปัญหาภาระหนี้สิน
เกิดปั ญหาทางสังคมตามมา เป็ นต้น
2.3 แนวคิดการเปลีย่ นแปลงทางด้ านสิ่ งแวดล้ อม
สิ่ งแวดล้อมทําให้เกิดสิ่ งมีชีวิตและทําให้ส่ิ งมีชีวิตดํารงอยูไ่ ด้ สิ่ งแวดล้อมไม่วา่ จะเป็ นลักษณะ
ใดก็ตามล้วนมีอิทธิพลต่อชีวิตของมนุษย์ เป็ นตัวกําหนดลักษณะการดํารงชีวิตและคุณภาพชีวิต
สิ่ งแวดล้อมที่แตกต่างกันทําให้มนุษย์มีลกั ษณะการดํารงชีวิตและคุณภาพชีวิตที่แตกต่างกัน (มีชยั ,
2536:1) สิ่ งแวดล้อมนั้นมีความสัมพันธ์กบั มนุษย์ท้ งั ทางตรงและทางอ้อม ทั้งแนวลึกและแนวกว้าง ทั้ง
ทางบวกและทางลบ จึงทําให้มนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อมมีความสัมพันธ์ต่อกันและกัน สิ่ งแวดล้อมยังเอื้อต่อ
ปัจจัยความเป็ นอยูข่ องมนุษย์ คือ อาหาร ที่อยูอ่ าศัย ยารักษาโรค เครื่ องนุ่งห่ ม พลังงาน ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน และความสะดวกสบาย นอกเหนือจากนี้มนุษย์ใช้สิ่งแวดล้อมสร้างวัฒนธรรมของ
ตนเองในเรื่ องความเชื่อ การกิน การแต่งกาย วิถีชีวิต การตั้งถิ่นฐานและสถาปัตยกรรม (เกษม, 2540:1)

2.3.1 ความหมายของสิ่ งแวดล้อม
นักวิชาการด้านสิ่ งแวดล้อม ได้ให้ความหมายของสิ่ งแวดล้อมไว้ ดังนี้
พระราชบัญญัติส่งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ ให้ความหมายสิ่ งแวดล้อมว่า
สิ่ งแวดล้อม หมายถึง สิ่ งต่าง ๆ ที่มีลกั ษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยูร่ อบตัวมนุษย์ ซึ่งเกิดขึ้นโดย
ธรรมชาติและสิ่ งที่มนุษย์ได้ทาํ ขึ้น (กฎหมายดอตคอม, [ออนไลน์]. 3 มีนาคม 2554)
พจนานุกรมไทย ให้ความหมายสิ่ งแวดล้อมว่า สิ่ งต่าง ๆ ที่อยูโ่ ดยรอบตัวมนุษย์ท้ งั ที่มนุษย์
ประดิษฐ์ข้ ึนและที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ (ประยงค์ วังผา, [ออนไลน์]. 3 มีนาคม 2554)
วิจิตร บุณยะโหตระ กล่าวว่า สิ่ งแวดล้อมมีท้ งั สิ่ งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเกิดจากการกระทําของ
มนุษย์หรื อมีอยูต่ ามธรรมชาติ เช่น อากาศ ดิน หิ น แร่ ธาตุ นํ้า ห้วย หนอง คลอง บึง ทะเลสาบ ทะเล
มหาสมุทร พืชพรรณสัตว์ต่าง ๆ ภาชนะเครื่ องใช้ต่าง ๆ (วิจิตร บุณยะโหตระ, [ออนไลน์]. 23 ตุลาคม
2554)
ณรงค์ ศรี สวัสดิ์ (2540:9-10) ได้กล่าวว่า สิ่ งแวดล้อม หมายถึง สิ่ งกระตุน้ และสิ่ งที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของมนุษย์ แบ่งเป็ น สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ (physical environment) สิ่ งแวดล้อมทางชีวภาพ
(biological environment) สิ่ งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม (socio-cultural environment)
เกษม จันทร์แก้ว (2540:2-4) ได้อธิบายว่า สิ่ งแวดล้อมว่า หมายถึง สิ่ งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
(natural environment) เช่น ป่ าไม้ สัตว์ป่า นํ้า ดิน อากาศ มนุษย์ ฯลฯ และเป็ นสิ่ งที่มนุษย์สร้างขึ้น ( man
made

environment) เช่น บ้านเรื อน เมือง วัฒนธรรม ศาสนา ถนน เป็ นทั้งสิ่ งที่เป็ นรู ปธรรมและ

นามธรรม สิ่ งที่เห็นได้ดว้ ยตาและที่ไม่สามารถเห็นได้ดว้ ยตา สิ่ งที่เป็ นทั้งที่ให้คุณและให้โทษ
สิ ทธิชยั ตันธนะสฤษดิ์ ( 2541:2) ได้ให้ความหมายสิ่ งแวดล้อมว่า หมายถึง สิ่ งของวัตถุ
สารประกอบและกลุ่มสรรพสิ่ งที่มีชีวิต ไม่มีชีวิต เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มนุษย์สร้างขึ้น ที่อยูใ่ นรู ป
ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ เศรษฐกิจ สังคมและสัมผัสด้วยอาการทั้งห้า คือรส กลิ่น สี เห็นได้ สัมผัสได้
เปรมจิต ลิมปะพันธุ์ ( 2547:2) ได้กล่าวว่า สิ่ งแวดล้อมมีความหมายครอบคลุมทุกสิ่ งทุกอย่าง
เป็ นสิ่ งที่มนุษย์มีความจําเป็ นต้องการใช้เพื่อช่วยอํานวยความสะดวกให้การดําเนินชีวิตของมนุษย์

สมบูรณ์ข้ ึน มีท้ งั สิ่ งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติซ่ ึงประกอบด้วยสิ่ งที่มีชีวิตกับสิ่ งที่ไม่มีชีวิตและ
สิ่ งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งมีลกั ษณะทั้งที่มองเห็นได้และมองเห็นไม่ได้
ยุพดี เสตพรรณ ( 2546:6) ให้ความหมายสิ่ งแวดล้อมว่า หมายถึงสิ่ งที่อยูร่ อบตัวเรา ทั้งมีชีวิต
และไม่มีชีวิต ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น ทั้งที่มองเห็นได้และไม่สามารถมองเห็น
ได้ (ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ) สิ่ งแวดล้อมเหล่านี้มีอิทธิพลเกี่ยวโยงถึงกัน เป็ น
ปัจจัยในการเกื้อหนุนกันและกันอย่างเป็ นระบบ ดังนั้นผลกระทบที่เกิดจากปั จจัยหนึ่งจะมีส่วน
เสริ มสร้างหรื อทําลายสภาพแวดล้อมอีกส่ วนหนึ่งได้
จากที่กล่าวมาข้างต้น โดยสรุ ปสิ่ งแวดล้อม หมายถึง สิ่ งที่อยูร่ อบตัวของมนุษย์ท้ งั สิ่ งแวดล้อมที่
เป็ นธรรมชาติ เช่น แม่น้ าํ ผืนดิน ป่ าไม้ ทะเล แร่ ธาตุ และที่ไม่ใช่ธรรมชาติ บ้านเรื อน รถยนต์ ถนน เป็ น
ต้น สิ่ งแวดล้อมมีความสําคัญกับการดํารงชีวิตของมนุษย์เพราะมนุษย์นาํ สิ่ งแวดล้อมมาใช้ในการ
ดํารงชีวิตของตน
2.3.2 การเปลีย่ นแปลงด้ านสิ่ งแวดล้ อม
การดํารงชีวิตของมนุษย์มีความสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อ มเช่นเดียวกับ สิ่ งมีชีวิตอื่นๆ แต่มนุษย์มี
ลักษณะพิเศษที่แตกต่างไปจากสิ่ งมี ชีวิตอื่นๆ

โดยมนุษย์ มีความสามารถในการประดิษฐ์ เครื่ องมือ

เครื่ องใช้ มาบริ หารจัดการ สิ่ งแวดล้อมให้เป็ นไปตามความต้องการในขณะที่ สิ่ งมี ชีวิตอื่นๆ ทําได้แต่
เพียงปรับตัวให้เข้ากับสิ่ งแวดล้อมเพื่อความอยูร่ อด ดังนั้นการดํารงชีวิตของมนุษย์จึงมีบทบาทสําคัญใน
การเปลี่ยนแปลงสิ่ งแวดล้อม และทําให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตอื่นๆ รวมทั้งชีวิตของมนุษย์ดว้ ย
บุญจง ขาวสิ ทธิวงษ์ (2542)

กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงเป็ นเรื่ องปกติที่เกิดขึ้นอยูใ่ น

สภาพแวดล้อม ซึ่งอาจเกิดกระบวนการธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด จากกระแสลม
กระแสนํ้า รวมทั้งการกระทําของสิ่ งมีชีวิตทั้งหลายโดยเฉพาะมนุษย์ เช่น การตัดไม้ทาํ ลายป่ า การถม
แหล่งนํ้า การสร้างเขื่อน เป็ นต้น ผลที่เกิดขึ้นตามมาไม่วา่ จะดีหรื อเลว ลบหรื อบวก เรี ยกว่าผลกระทบ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจเกิดผลดีแก่คนบางกลุ่ม แต่อาจจะเกิดผลเสี ยแก่คนบางกลุ่มหรื อบางคน ซึ่งการ
พัฒนาใด ๆ ย่อมต้องเกิดผลกระทบบ้างไม่มากก็นอ้ ย และจะส่ งผลกระทบต่อดุลธรรมชาติและ
กระบวนการทางธรรมชาติต่าง ๆ

จันทวัน เบ็ญจวรรณ์ กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงของสิ่ งแวดล้อมสามารถจําแนกสาเหตุออกได้ 2
ประการ คือ
1. การเปลี่ยนแปลงที่มีสาเหตุจากธรรมชาติ ซึ่งมีท้ งั การเปลี่ยนแปลงอย่างรุ นแรง
แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ฯลฯ และการเปลี่ยนแปลงที่ค่อยเป็ นค่อยไป

เช่น

เช่นการเปลี่ยนแปลงของ

อุณหภูมิ การเปลี่ยนแปลงของปริ มาณนํ้าฝน
2. การเปลี่ยนแปลงที่มีสาเหตุจากมนุษย์

ซึ่งมีท้ งั การเปลี่ยนแปลงอย่างรุ นแรงและการ

เปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็ นค่อยไป เช่น การตัดไม้ทาํ ลายป่ า การปล่อยสารพิษ การทําเหมืองแร่ การล่า
สัตว์ การเพาะปลูกเพื่อการค้า (จันทวัน เบ็ญจวรรณ์, [ออนไลน์]. 3 มีนาคม 2554)
สาเหตุที่ทาํ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ มีดงั นี้
1. การเพิ่มของจํานวนประชากร เมื่อประชากรเพิ่มขึ้นมาก ความต้องการใช้ทรัพยากรก็สูงมาก
ขึ้น โอกาสการถูกทําลายของทรัพยากรก็สูงขึ้นด้วย
2. มนุษย์มีความต้องการความสะดวกสบายมากขึ้น
3. ความเจริ ญทางด้านเทคโนโลยีเป็ นปัจจัยสําคัญในการสร้างเครื่ องมือที่ทนั สมัยและมี
ประสิ ทธิภาพมาใช้ทาํ ลายทรัพยากรได้มากขึ้น
4. กิจกรรมเพื่อความบันเทิงของมนุษย์ เช่น การล่าสัตว์ การสร้างบ้านพักตากอากาศ ซึ่งเป็ น
สาเหตุของการทําลายสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอย่างหนึ่ง
ราตรี พารา (2540:52) ได้กล่าวถึง ปั จจัยที่ทาํ ให้สิ่งแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลง มีสาเหตุ
ดังต่อไปนี้
1. การเพิ่มขึ้นประชากร มีแนวโน้มสูงขึ้นในปัจจุบนั และการเพิ่มของประชากรก็ยงั อยูใ่ นอัตรา
ทวีคุณ (Exponential growth) ทําให้ความต้องการในการพยายามแสวงหาและทรัพยากรธรรมชาติมาใช้
เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย
2. การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ ความเจริ ญทางด้านเศรษฐกิจ ทําให้มาตรฐานการดํารงชีวิต
เปลี่ยนแปลงไป มีการบริ โภคทรัพยากรเกิดความจําเป็ นขั้นพื้นฐานของชีวิตสังคมในปัจจุบนั นอกจากนี้
การบีบคั้นทางเศรษฐกิจเป็ นแรงผลักดันให้คนบางกลุ่มฉกฉวยโอกาสกอบโกยผลประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ จนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมถูกทําลายจนเสี ยสมดุล

3. ความเจริ ญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็ นสิ่ งที่ส่งเสริ มให้วิธีการนําเอา
ทรัพยากรมาใช้ได้ง่ายขึ้นและมากขึ้น
4. การก่อสร้างสิ่ งต่าง ๆ เช่น การสร้างถนน เขื่อน เป็ นต้น ทําให้เกิดการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
5. ความไม่รู้หรื อรู ้เท่าไม่ถึงการณ์
6. การดําเนินนโยบายของรัฐบาลขาดประสิ ทธิภาพ เห็นความสําคัญของการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาตินอ้ ยมาก แม้วา่ จะมีกฎหมายเป็ นเครื่ องมือ และมีหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ตาม
ประยงค์ วังผา กล่าวว่า สาเหตุสาํ คัญที่ทาํ ให้สภาวะแวดล้อมของโลกเปลี่ยนแปลง (ประยงค์ วัง
ผา, [ออนไลน์]. 3 มีนาคม 2554) เช่น
1. การเพิ่มจํานวนของประชากรอย่างมากและรวดเร็ ว ในอัตราทวีคูณความต้องการบริ โภค
ทรัพยากรจึงเพิ่มมากขึ้นทุกด้านไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องอาหาร ที่อยูอ่ าศัย และพลังงาน
2. ความต้องการใช้ทรัพยากรและวัตถุเพิ่มมากขึ้น การที่ประชากรเพิ่มมากขึ้น ประเทศต่าง ๆ
จําเป็ นต้องจัดหาปั จจัยสําคัญในการดํารงชีวิตมนุษย์ เพื่อยกระดับมาตรฐานความเป็ นอยูแ่ ละสวัสดิการ
ของประชากรส่ วนใหญ่
3. วิถีชีวิตของมนุษย์โดยเฉพาะพฤติกรรมของมนุษย์เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อ
สนองความต้องการพื้นฐานในการดํารงชีวิตของมนุษย์ให้ดีข้ ึน มนุษย์จึงได้ทาํ ลายทรัพยากรต่าง ๆ เป็ น
จํานวนมากอย่าง
4. ความไม่ทดั เทียมในการกระจายตัวของประชากร ความเจริ ญส่ วนใหญ่ต้ งั อยูใ่ นเขตเมืองจึง
เป็ นแรงดึงดูดทําให้ประชากรในเขตชนบทอพยพเข้าสู่ เขตเมือง นําไปสู่สภาพความเป็ นอยูท่ ี่แออัดการ
ให้บริ การด้านสาธารณูปโภค ไม่เพียงพอกับความต้องการความเสื่ อมโทรมด้านสิ่ งแวดล้อม เกิดปัญหา
สุ ขภาพอนามัยและปั ญหาสังคมอื่น ๆ ตามมา

5. การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ขาดมาตรการควบคุมที่ดีพอ เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้
เพียงพอกับการเพิม่ ขึ้นของจํานวนประชากร ส่ งผลเสี ยทําให้มลภาวะด้านต่าง ๆ อยูใ่ นระดับความ
รุ นแรงที่เป็ นอันตรายต่อสรรพสิ่ งทั้งหลาย
6. ความต้องการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจและสังคม เป็ นตัวกระตุน้ ให้รัฐเร่ งรัดพัฒนา
อุตสาหกรรม การเพิ่มขึ้นอย่างมากของโรงงานอุตสาหกรรมก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อสภาพแวดล้อม
อย่างกว้างขวาง เช่น ปั ญหามลพิษทางนํ้า มลพิษทางอากาศ ปัญหาสารเคมีและการอุตสาหกรรม
การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่ งแวดล้อม ย่อมเกิดขึ้นได้ท้ งั จากการกระทําของมนุษย์และจากธรรมชาติ
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวย่อมมีผลต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ซ่ ึงจะมากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั สภาพการ
เปลี่ยนแปลง เช่น การตัดถนน เป็ นการนําความเจริ ญอย่างสังคมเมืองเข้ามาในชุมชน ชนบท เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการบริ โภค ตามอย่างลัทธิบริ โภคนิยม เกิดปัญหาต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อ
สิ่ งแวดล้อม เช่น การเน่าเสี ยของนํ้า การเพิม่ ขึ้นของปริ มาณขยะพิษ เป็ นต้น
2.3.3 ผลทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงด้ านสิ่ งแวดล้ อม
กิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ บนพื้นฐานของการผลิตและการบริ โภค
ได้มีการนําเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้จาํ นวนมาก ความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะที่ผา่ นมามี
อัตราสู งมาก ทําให้มีการระดมทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะ ป่ าไม้ ที่ดิน แหล่งนํ้า แร่ ธาตุ มาใช้อย่าง
สิ้ นเปลืองและไม่มีประสิ ทธิภาพ ส่ งผลให้เกิดความร่ อยหรอและเสื่ อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
ปัญหาที่เกิดจากสิ่ งแวดล้อม ส่ งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่เกิดความเสี ยหายต่อการ
ดํารงชีวิต
วศิน อิงคพัฒนากุล (2548:156) กล่าวว่า ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมจําแนกได้ 2 ทาง คือ ผลกระทบ
ด้านบวก หมายถึง ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสิ่ งแวดล้อมในลักษณะการพัฒนาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
ผลกระทบด้านลบ หมายถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสิ่ งแวดล้อมในลักษณะการทําลายคุณภาพ
พระราชบัญญัติ ส่ งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 (กฎหมายดอตคอม,
[ออนไลน์ ]. 3

มีนาคม 2554) กล่าวว่าผลกระทบสิ่ งแวดล้อม หมายถึงผลกระทบที่มีต่อทรัพยากร

สิ่ งแวดล้อมหรื อคุณค่าต่าง ๆ อันเนื่องจากการทําของมนุษย์หรื อปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ

พรนิภา อ่อนเกิด (2550:161-162) ได้ศึกษาการขยายตัวของเมืองต่อวิถีชีวิตชุมชนตําบลท่าทราย
เขตเทศบาลนครนนทบุรี พบว่า ผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมที่เกิดจากการขยายตัวของเมือง สรุ ปได้ดงั นี้
1. ปั ญหาแหล่งนํ้าตามธรรมชาติเน่าเสี ย เกิดจากการปล่อยนํ้าทิ้งของบ้านเรื อน หมู่บา้ นจัดสรร
และตลาด ส่ งกลิ่นเหม็นและไม่สามารถนํามาใช้อุปโภคบริ โภคได้
2. การสร้างถนน สร้างบ้านเรื อนทับเส้นทางนํ้าธรรมชาติ ทําให้คลองตื้นเขินและอุดตัน การปิ ด
ประตูน้ าํ ที่ปากคลองถาวรเพื่อป้ องกันนํ้าท่วม ทําให้การระบายถ่ายเทของนํ้าไม่เป็ นไปตามธรรมชาติ
เป็ นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทาํ ให้น้ าํ เน่าเสี ย
3. ปั ญหาขยะและสิ่ งปฏิกลู อุดตัน ขวางทางระบายนํ้า ทําให้เกิดนํ้าท่วมขังในบางพื้นที่และนํ้า
ท่วมในฤดูฝน
4. การลดลงอย่างรวดเร็ วของต้นไม้และพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อใช้พ้ืนที่ในการสร้างที่อยูอ่ าศัย
และสถานที่ต่าง ๆ ทําให้ชุมชนขาดอากาศบริ สุทธิ์และความร่ มรื่ นของต้นไม้
5. ปั ญหามลพิษทางอากาศมีสูงขึ้น เช่น ฝุ่ นละอองจากการก่อสร้าง ควันพิษจากท่อไอเสี ย
รถยนต์ ส่ งผลให้คนในชุมชนเจ็บป่ วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจและเพิ่มความเครี ยดทางจิตใจมาก
ขึ้นเรื่ อย ๆ
6. ปั ญหาขยะตกค้างและส่ งกลิ่นเหม็น เนื่องจากระบบการจัดเก็บไม่สามารถทําได้ทนั กับ
ปริ มาณขยะที่เพิม่ มากขึ้น เนื่องจากรถขยะมีจาํ นวนน้อย
พันธวัศ สัมพันธ์พานิช ( 2541:6-5) ได้ศึกษาผลกระทบที่มีต่อระบบวนเกษตรแบบสวนบ้าน
บริ เวณอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี พบว่า ผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม อันเนื่องมาจากการขยายตัวของ
สังคมเมือง สรุ ปได้ดงั นี้
1.

มลพิษทางนํ้า เกิดจากการปล่อยนํ้าเสี ยจากบ้านพักอาศัย หมู่บา้ นจัดสรรและโรงงาน

อุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยขาดการบําบัดก่อนที่จะลงสู่ แม่น้ าํ ลําคลองส่ วนรวม ซึ่งส่ งผลกระทบต่อคนใน
ชุมชน โดยเฉพาะผูท้ ี่อาศัยอยูร่ ิ มคลองสายต่าง ๆ โดยคุณภาพของนํ้าในอําเภอเมืองนนทบุรี ไม่สามารถ
ใช้น้ าํ เพื่อการอุปโภคบริ โภคได้จากคลองสายต่าง ๆ ของพื้นที่ได้แล้ว

2. มลพิษทางเสี ยง ที่เกิดจากการจราจรที่คบั คัง่ และหนาแน่นขึ้น มีปริ มาณการใช้รถยนต์มาก
ขึ้นทุกปี ก่อให้เกิดปั ญหาทางด้านเสี ยงรบกวน โดยเฉพาะผูท้ ี่อยูบ่ ริ เวณถนนทางหลวงสายหลักต่าง ๆ
ซึ่งจะมีการจราจรที่หนาแน่นมาก โดยเฉพาะในช่วงเช้าและเย็น ทําให้ตอ้ งรับฟังเสี ยงรถยนต์ต่าง ๆ เป็ น
ชีวิตประจําวัน โดยกลายเป็ นความเคยชิน ที่อาจเป็ นอันตรายต่อการทํางานทางด้านการรับฟังของหูเป็ น
อย่างมาก อีกทั้งยังก่อให้เกิดความเครี ยดโดยไม่รู้ตวั
3.

มลพิษทางอากาศ ซึ่งเป็ นผลมาจาก ควันจากท่อไอเสี ยรถยนต์ ซึ่งสามารถก่อให้เกิด

ผลกระทบข้างเคียงต่อสุ ขภาพอย่างมาก สาเหตุเกิดจากการจราจร จากโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อย
ควันพิษต่าง ๆ ซึ่งเป็ นผลผลิตที่เหลือทิ้งจากการผลิต โดยขาดความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งฝุ่ น
ละอองต่าง ๆ จากการก่อสร้างที่อยูอ่ าศัย อาคารสํานักงาน ถนนสายต่าง ๆ ซึ่งผูท้ ี่อยูบ่ ริ เวณทางหลวง
สายหลักจะได้รับผลกระทบเป็ นอย่างมาก
4. มลพิษทางด้านกลิ่นต่าง ๆ ซึ่งเกิดจาก ปัญหานํ้าเน่า ปัญหาขยะมูลฝอยสิ่ งปฏิกลู ต่าง ๆ ที่มี
การกําจัดที่ไม่ถูกสุ ขลักษณะ
5. มลพิษทางด้านมลทัศน์ เช่น การเกิดชุมชนแออัดต่าง ๆ โดยเฉพาะตามชุมชนแออัดบริ เวณ
ริ มแม่น้ าํ และยังเป็ นแหล่งที่ก่อให้เกิดปั ญหาอื่น ๆ ได้มากมาย เช่น ปั ญหาขยะ ปั ญหานํ้าเสี ยและปัญหา
อาชญากรรมต่าง ๆ เป็ นต้น
กล่าวโดยสรุ ป ผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม เป็ นผลกระทบที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์ที่มีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ โดยจะมีผลโดยตรงต่อความเป็ นอยูแ่ ละคุณภาพของ
ชีวิตมนุษย์
2.4 แนวคิดเกีย่ วกับการพัฒนาไปสู่ การเปลีย่ นแปลงของชุ มชนชานเมือง
การขยายตัวของชานเมือง เป็ นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการขยายตัวของเมือง เมื่อ
ชานเมืองมีประชากรเคลื่อนย้ายเข้าไปตั้งถิ่นฐานหนาแน่นมากขึ้น มีความเจริ ญทั้งด้านสาธารณูปโภค
และอุปโภค สิ่ งเหล่านี้เป็ นเครื่ องชี้ส่วนหนึ่งของลักษณะกระบวนการกลายเป็ นเมือง (กรมโยธาธิการ
และผังเมือง , [ออนไลน์ ]. 3 มีนาคม 2554) ชานเมืองเป็ นพื้นที่ที่อยูร่ อบๆ เมือง มีประชากรอาศัยอยู่
รวมกันหนาแน่นน้อยกว่าเมืองแต่มากกว่าชนบท ประชากรในเขตชานเมืองสามารถเดินทางเข้าไป

ทํางานในเมืองแบบไปเช้า-เย็นกลับได้ ถึงแม้เขตชานเมืองจะแยกการปกครองจากเขตเมืองแต่กย็ งั พึ่งพา
อาศัยระบบเศรษฐกิจจากเมือง การขยายตัวของเมืองออกสู่ ชานเมืองทําให้เกิดการรุ กลํ้าทางกายภาพของ
เมืองเข้าสู่ พ้นื ที่ชนบท ซึ่งส่ วนใหญ่เป็ นพื้นที่เกษตรกรรม
อดุลย์ เชาว์วาทิน (2527:1) กล่าวว่า การที่จะให้ประเทศมีความเจริ ญอย่างทัว่ ถึงจําเป็ นอย่างยิง่ ที่
จะต้องมีการพัฒนา เพราะการพัฒนาจะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมของประชาชน
ในลักษณะผลที่เกิดขึ้น แต่การพัฒนาควรมีท้ งั ปั จจัยหลัก ปั จจัยรองเพื่อให้ทาํ หน้าที่สอดคล้องทันต่อ
เหตุการณ์ซ่ ึงกันและกัน ซึ่งในการพัฒนาปั จจัยหลักนั้นจะต้องมี 3 ประการ คือ ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน
ปัจจัยการผลิตและปั จจัยประชากร องค์กรต่าง ๆ ในส่ วนที่เกี่ยวกับปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน ถนนและ
แหล่งนํ้ามีความสําคัญอยูใ่ นอันดับต้น ๆ เนื่องจากถนนเป็ นสื่ อเบื้องต้นของการคมนาคมขนส่ งจาก
แหล่งหลักออกสู่ ตลาด ยิง่ ในปั จจุบนั ชีวิตประจําวันของประชาชนจํานวนมากเกี่ยวกับถนนและรถยนต์
ทุกวัน ทั้งการเดินทางติดต่อธุรกิจ การเดินทางไปทํางานและขนส่ งสิ นค้า ล้วนแต่ใช้ถนนเป็ น เส้นทาง
คมนาคมติดต่อเบื้องต้น สนับสนุนท้องถิ่นที่ห่างไกลให้เจริ ญก้าวหน้า
สุ นนั ทา สุ วรรณโญดม และคณะ ( 2531:36) กล่าวว่า การพัฒนาในยุคนี้ เป็ นยุคที่มีการพัฒนา
ทางด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชนเมืองเป็ นอย่างมาก ทําให้ชุมชนเมืองขยายออกไปสู่ ชาน
เมืองมากขึ้นและการพัฒนาที่สาํ คัญที่นาํ ไปสู่การขยายตัวของชุมชนเมืองก็คือ การสร้างถนน ถนนนี้จึง
นับได้วา่ เป็ นถนนที่เกิดศักราชของการใช้พ้ืนที่เมืองอย่างทันสมัยเป็ นครั้งแรกเพราะทําให้เกิดมีชุมชน
พาณิ ชยกรรมและอุตสาหกรรมเกิดขึ้นในระบบของเมือง ดังนั้นถนนจึงมีความสําคัญโดยตรงแก่
บ้านเมืองรวมทั้งเป็ นสิ่ งจําเป็ นสําหรับความเป็ นอยูข่ องมนุษย์ชาติทวั่ โลกในขณะนี้
สมศักดิ์ ศรี สนั ติสุข ( 2536:214-218) ได้อธิบายปรากฏการณ์ ทางสังคมของชนบทในประเทศ
กําลังพัฒนารวมทั้งประเทศไทยว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่เป็ นไปตามหลักทฤษฎี เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ไปสู่ความเป็ นเมือง ดังนี้
1. การเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากร ที่เห็นได้ชดั เจนคือการย้ายถิ่น เช่น การย้ายถิ่นของชาว
ชนบทเข้าสู่ กรุ งเทพมหานคร ไม่เพียงแต่จะมีผลต่อชีวิตความเป็ นอยูใ่ นชนบทเท่านั้น แต่ยงั มีผลต่อ
ชุมชนเมืองด้วย เพราะการที่ชาวชนบทได้ยา้ ยถิ่นออกไปทํางานต่างถิ่นนี้เนื่องจากมีการคมนาคมติดต่อ
ระหว่างหมู่บา้ นและเมืองสะดวกขึ้น สังคมชนบทเริ่ มมีความเจริ ญจากการติดต่อจากโลกภายนอก

2. การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ เป็ นลักษณะของการที่ชาวชนบทมีความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน
กว่าเดิม เป็ นการพัฒนาท้องถิ่นจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการต่าง ๆ เช่นมีการส่ งเสริ มวิธีการหรื อ
เทคนิควิธีการเกษตรสมัยใหม่ หรื อมีโรงงานอุตสาหกรรมหลายประเภทไปตั้งอยูใ่ นเขตชนบท ทําให้
ชาวชนบทที่อยูใ่ กล้มีงานทํามีรายได้เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการทํานา นอกจากนั้นการพัฒนาถนน
หนทางต่าง ๆ เข้าไปสู่หมู่บา้ นนับว่ามีความสําคัญต่อการที่สงั คมชนบทเปลี่ยนไปสู่ ความทันสมัย
3. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เป็ นผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชาวชนบทในลักษณะความสัมพันธ์
แบบเดิมบางอย่างเปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งค่านิยมทางสังคม เช่น ชาวชนบทได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของ
การศึกษามากขึ้น โดยนิยมส่ งบุตรหลานให้เรี ยนต่อในระดับที่สูงขึ้น นอกจากนี้หนุ่มสาวมีค่านิยมที่จะ
ไปทํางานในเมืองใหญ่มากขึ้นด้วย
4. การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม สิ่ งที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงด้านนี้ เห็นได้อย่างชัดเจนว่า
ชาวชนบทในหมู่บา้ น มีการปลูกบ้านเรื อนสมัยใหม่ เช่น การปลูกบ้านสองชั้น ชั้นล่างก่อเป็ นตึก
เครื่ องใช้ภายในครัวเรื อนสมัยใหม่ข้ ึน มีโทรทัศน์ ตูเ้ ย็น พัดลม และสิ่ งอํานวยความสะดวกแบบสังคม
เมือง แม้เทคนิคในการทํานาก็เปลี่ยนมาใช้เครื่ องจักรเพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ แสดงว่าเป็ นการรับสิ่ งใหม่ ๆ ไม่วา่
จะเป็ นด้านเกษตรกรรม หรื อไม่ใช่เกษตรกรรม เป็ นกระบวนการเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรม ตลอดจน
การกระจายวัฒนธรรมแบบสังคมเมืองไปสู่ สงั คมชนบท
พันธวัศ สัมพันธ์พานิช (2541:2-21) ได้กล่าวถึงสาเหตุของการเติบโตของชานเมืองที่อยูภ่ ายใต้
อิทธิพลของเมืองขนาดใหญ่ โดยสรุ ปดังนี้
1. การเพิ่มขึ้นของประชากรของเมืองในอัตราที่รวดเร็ ว อันเนื่องมาจากการพัฒนาใน
ระดับประเทศ ทําให้เกิดความเหลื่อมลํ้าระหว่างชนบทและเมือง เป็ นปัจจัยที่ทาํ ให้ประชากรเข้าสู่ เมือง
จนเกินความสามารถที่จะรองรับได้ จึงเกิดการขยายตัวของเมืองออกสู่พ้นื ที่รอบนอก
2. ความเหมาะสมของพื้นที่รอบนอก ได้แก่ การมีพ้นื ที่วา่ งและการมีเส้นทางคมนาคม ซึ่งแต่
เดิมมีเพื่อเชื่อมโยงชุมชนเมืองหลักกับชุมชนรอบนอก เขตพื้นที่รอบนอกดังกล่าวจึงเหมาะสมแก่การ
รองรับกิจกรรม ที่อยูอ่ าศัย การผลิต การให้บริ การสําหรับประชาชนที่เพิ่มขึ้นเกิดตลาดขนาดใหญ่ข้ ึน
เกิดโอกาสและความเหมาะสมในการผลิตและลงทุนของภาคเอกชน

3. นโยบายและการบริ หารของรัฐในด้านการพัฒนาเมือง ถือได้วา่ เป็ นแรงเสริ มที่ก่อให้เกิดการ
ขยายตัวออกสู่ชานเมือง เนื่องจากไม่มีการวางแผนพัฒนารองรับเกี่ยวกับขนาดและการขยายตัวของ
เมือง รวมทั้งการผลักดันอุตสาหกรรม ซึ่งเป็ นแหล่งงานสําคัญของประชากรให้ต้ งั ในเขตนอกเมือง
4. กระบวนการพัฒนาเมืองและการให้บริ การของรัฐแก่ประชากร ตลอดจนการควบคุมดูแล
ดําเนินไปอย่างมีประสิ ทธิภาพเพียงพอ เนื่องจากสาเหตุหลายประการ เช่น การขาดแคลนทรัพยากร
ปัญหาทางด้านการบริ หารและการจัดการ เป็ นต้น
จากแนวคิดข้างต้น สรุ ปได้วา่ การขยายตัวของชานเมืองเป็ นผลที่ต่อเนื่องมาจากการขยายตัว
ของเมือง เป็ นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการที่ประชากรได้มี การเคลื่อนย้ายเข้าไปตั้งถิ่นฐานอยูก่ นั อย่าง
หนาแน่นบริ เวณแถบชานเมืองและมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของชุมชนชานเมืองในด้านต่าง ๆ เช่น
วิถีชีวิต ความเป็ นอยู่ แบบคนเมือง อาศัยอยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่สร้างสรรค์โดยมนุษย์มากกว่า
สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ เช่น ถนน อาคาร และสิ่ งก่อสร้างต่าง ๆ การดําเนินชีวิตประจําวันผูกพัน
กับเวลา การทํางาน และการเดินทาง มีความเป็ นปั จเจกบุคคลและพึ่งตนเอง

ความผูกพันภายใน

ครอบครัวและเพื่อนบ้านมีนอ้ ย ใช้เงินกําหนดราคาและคุณค่าการได้มาซึ่งเครื่ องอุปโภค บริ โภค และ
สิ่ งของต่าง ๆ
2.5 วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการตรวจเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ ิจยั ได้ทบทวนวรรณกรรมที่สาํ คัญและสอดคล้อง
กับงานวิจยั ที่ศึกษา โดยแบ่งเป็ นประเด็นสําคัญ ๆ ดังนี้
การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน โดยการสร้างถนนทําให้ชุมชนขยายตัวอย่างรวดเร็ ว สรุ ปได้ดงั นี้
วิโรจน์ อยูว่ นิชชานนท์ (2531) ได้ศึกษาการวิเคราะห์รูปแบบการขยายตัวของเมือง การ
เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินแต่ละประเภท วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อรู ปแบบการใช้ที่ดินแต่ละประเภท
ในเมืองนครราชสี มา และเสนอรู ปแบบโครงสร้างของเมืองนครราชสี มา ในช่วงปี พ.ศ. 2512 และ 2528
กรณี ศึกษาเทศบาลเมืองนครราชสี มา กล่าวว่า รู ปแบบการใช้ที่ดินมีลกั ษณะปะปนประเภท ชนิดของ
การใช้ที่ดินที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญ คือ การใช้ที่ดินเพื่ออยูอ่ าศัย และการใช้ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม
ลักษณะการขยายตัวเป็ นแนวยาวไปตามสองฟากของเส้นทางคมนาคมคือ ถนน สําหรับโครงสร้างของ

เมืองสอดคล้องกับแบบจําลองรู ปเสี้ ยว และได้พบว่ามียา่ นธุรกิจการค้ากลางเมืองและย่านที่พกั อาศัย
ของผูม้ ีรายได้สูง ได้ต้ งั อยูใ่ กล้กบั ย่านธุรกิจการค้ากลางเมืองแทนที่จะตั้งอยูห่ ่ างไกลออกไปปั จจัยที่มี
อิทธิพลต่อการใช้ที่ดินโดยส่ วนรวมพบว่า กลุ่มปัจจัยที่มีอิทธิพลเรี ยงลําดับตามความสําคัญ คือ ปัจจัย
ทางกายภาพ ปั จจัยทางด้านเศรษฐกิจ และปัจจัยทางด้านสังคม ซึ่งได้แก่ การเป็ นทําเลที่ดีในการ
ประกอบอาชีพ เป็ นทรัพย์สินที่มีอยูเ่ ดิม ที่ดินราคาถูกและสถานที่กว้างขวาง เมื่อพิจารณาแยกย่อยตาม
การใช้ที่ดิน พบว่า
1. ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ที่ดินเพื่อการค้าเรี ยงลําดับตามความสําคัญ คือ ปัจจัยทางด้าน
เศรษฐกิจ ปั จจัยทางด้านสังคม และปัจจัยทางด้านกายภาพ ซึ่งได้แก่ การเป็ นทําเลที่ดีในการประกอบ
อาชีพ เป็ นทรัพย์สินที่มีอยูเ่ ดิม ค่าเช่าถูก
2. ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ที่ดินเพื่ออยูอ่ าศัยผูม้ ีรายได้นอ้ ยเรี ยงลําดับตามความสําคัญคือ
ปัจจัยทางด้านกายภาพ ปั จจัยทางด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยทางด้านสังคมและปัจจัยทางด้านวิทยาการ
สมัยใหม่ ซึ่งได้แก่ ใกล้ตลาด ใกล้สถานที่ทาํ งาน ค่าเช่าถูก อยูม่ าตั้งแต่เกิด การคมนาคมสะดวกฯ
3. ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ที่ดินเพื่อที่อยูอ่ าศัยผูม้ ีรายได้ปานกลางเรี ยงลําดับตามความสําคัญ
คือ ปั จจัยทางด้านสังคม ปั จจัยทางด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยทางด้านกายภาพและปัจจัยทางด้านวิทยา
สมัยใหม่ ได้แก่ เป็ นทรัพย์สินที่มีอยูเ่ ดิม ที่ดินราคาถูก ใกล้สถานที่ทาํ งาน การคมนาคมสะดวก
4. ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ที่ดินเพื่อที่อยูอ่ าศัยผูม้ ีรายได้สูงเรี ยงลําดับตามความสําคัญ คือ
ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ปั จจัยทางด้านสังคม ปัจจัยทางด้านกายภาพและปัจจัยทางด้านวิทยาสมัยใหม่
ได้แก่ ที่ดินราคาถูก เป็ นทรัพย์สินที่มีอยูเ่ ดิม สภาพแวดล้อมดี
5. ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ที่ดินเพื่อเป็ นสถานที่ราชการเรี ยงลําดับตามความสําคัญ คือ ปัจจัย
ทางด้านกายภาพ ปั จจัยทางด้านการเมือง ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ สถานที่กว้างขวาง นโยบายของ
รัฐ ประหยัดค่าใช้จ่าย
6. ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ที่ดินเพื่อเป็ นสถานศึกษาเรี ยงลําดับตามความสําคัญ คือ ปัจจัย
ทางด้านกายภาพ ปั จจัยทางด้านสังคม ปัจจัยทางด้านการเมือง ได้แก่ ใกล้แหล่งชุมชน เป็ นทรัพย์สินที่มี
อยูเ่ ดิม นโยบายของรัฐ
7. ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ที่ดินเพื่อเป็ นศาสน าสถานเรี ยงลําดับตามความสําคัญ คือ ปัจจัย
ทางด้านกายภาพ ปั จจัยทางด้านสังคม ได้แก่ การมีที่ต้ งั ประจําทิศ ตามความเชื่อทางศาสนา สถานที่
กว้างขวางและเป็ นทรัพย์สินที่มีอยูเ่ ดิม
8. ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ที่ดินเพื่อเป็ นอุตสาหกรรมเรี ยงลําดับตามความสําคัญ คือ ปัจจัย
ทางด้านกายภาพ ปั จจัยทางด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยทางด้านวิทยาการสมัยใหม่ ได้แก่ สถานที่กว้างขวาง
เป็ นทําเลที่ดีในการประกอบอาชีพ ที่ดินราคาถูก และการคมนาคมสะดวก

วันดี วิศาลโภคะ ( 2533) ได้ศึกษาเรื่ องผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม ที่มีต่อชุมชนชนบท
เนื่องมาจากการสร้างทางหลวงชนบทหมายเลข 306-01 (ถนนรัตนาธิเบศร์) ในจังหวัดนนทบุรี พบว่า
หัวหน้าครัวเรื อนส่ วนใหญ่เห็นด้วยกับการสร้างทางหลวงชนบทสายนี้ เพราะว่าก่อให้เกิดความเจริ ญ
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ชุมชนที่อาศัยอยู่ ซึ่งได้แก่ การได้รับความสะดวกจากการเดินทางเพื่อ
ไปติดต่อกับชุมชนอื่น ไม่วา่ จะเป็ นด้านเวลาหรื อรายจ่ายและสิ่ งที่ได้รับประโยชน์อย่างมากในขณะนี้
ได้แก่ แนวโน้มของราคาที่ดินที่สูงขึ้นตลอดเวลาและจากการศึกษาพบว่า สภาพปัญหาของประชาชนใน
พื้นที่ที่ถนนตัดผ่านมีลกั ษณะแบบผสมผสาน เนื่องจากลักษณะของชุมชนดั้งเดิมยังต้องใช้น้ าํ ในการ
อุปโภคและบริ โภคทางการเกษตร เมื่อชุมชนหนาแน่นขึ้น นํ้าเสี ยจากบ้านพักอาศัยที่มีจาํ นว นมากขึ้น
และไหลลงแม่น้ าํ ลําคลองทําให้น้ าํ เน่าเสี ย ส่ วนปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ประชากรส่ วนใหญ่มีรายได้
จากผลผลิตทางการเกษตร ปั ญหาสําคัญคือ ปัจจัยการผลิตและเงื่อนไขของราคาผลผลิต ดังนั้นผูท้ ี่มี
หน้าที่เกี่ยวข้องควรหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อเป็ นการรักษา/คงไว้ซ่ ึงอาชีพทางการเกษตร ส่ วน
ปัญหาทางด้านสังคมของชุมชน มีการพัฒนาไปสู่ความเจริ ญอย่างรวดเร็ วและต้องการให้บุตรหลานของ
ตนมี/เป็ นเหมือนสังคมเมือง ซึ่งนับว่าค่านิยมแบบสังคมเมืองได้เข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงชีวิต
ของชุมชนชนบทเป็ นอย่างมาก
สายัณห์ มัน่ มะโน (2533) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง จง
หวัดนนทบุรี พ.ศ. 2523 และ พ.ศ. 2530 โดยมีจุดประสงค์เพื่อทราบข้อมูลพื้นฐานลักษณะทางกายภาพ
ประชากร เศรษฐกิจละสังคม พร้อมทั้งศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินตลอดจนการขยายตัว
ของเทศบาลเมืองบางบัวทอง เพื่อที่จะใช้ในการวางแผนพัฒนาเทศบาลเมืองต่อไป
การศึกษาใช้การแปลภาพถ่ายทางอากาศบริ เวณเขเทศบาลเมืองบางบัวทองปี 2523 และ 2530
เป็ นเครื่ องมือในการหาพื้นที่การใช้ที่ดินแต่ละประเภทตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน
ส่ วนข้อมูลพื้นฐานลักษณะบางประการทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งความคิดเห็นของประชากร
ปัญหาด้านสิ่ งแวดล้อมและความต้องการของประชากร ซึ่งศึกษาจากการสัมภาษณ์ สําหรับแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินก็อาศัยข้อมูลจากภาพถ่ายทางอากาศและข้อมูลจากการสัมภาษณ์ประชากร
ผลการศึกษาพบว่า มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเล็กน้อย ที่สงั เกตได้อย่างชัดเจนคือที่อยูอ่ าศัย
เพิ่มขึ้นและพื้นที่เพื่อการเกษตรลดลง พื้นที่วา่ งเปล่าลดลง ส่ วนความคิดเห็นของประชากรส่ วนใหญ่

พอใจกับความเป็ นอยูร่ วมทั้งการเปลี่ยนแปลงของเทศบาลฯและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน
จะพบว่ามีแนวโน้มการใช้ที่ดินเพื่อที่อยูอ่ าศัยเพิม่ ขึ้น ส่ วนพื้นที่เพื่อการเกษตรและพื้นที่วา่ งเปล่ามี
แนวโน้มลดลงทิศทางการขยายตัวของชุมชนจะขยายออกจากที่พกั อาศัยหนาแน่นและเป็ นศูนย์กลาง
ทางการค้าของเทศบาลฯและจะขยายตามแนวถนนหลักและจะขยายตัวตามแนวถนนต่าง ๆ ภายในเขต
เทศบาล
สัมพันธ์ ไชยะ (2536) ได้ศึกษาการขยายตัวของเมืองเข้าสู่พ้ืนที่เกษตรกรรม กรณี ศึกษาเมือง
เชียงใหม่ กล่าวว่า ปั ญหาสําคัญของการขยายตัวของเมืองเชียงใหม่ ที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกร คือ
ปัญหาในการใช้ที่ดินและปั ญหาในเรื่ องนํ้า ปัญหาแรงงาน ปั ญหาหนี้สินของเกษตรกรซึ่งแนวทางการ
แก้ไขปั ญหาในเรื่ องนี้ในระยะสั้น ภาครัฐจะต้องมีมาตรการควบคุมอย่างมีประสิ ทธิภาพต่อการขยายตัว
ของเมือง มีการวางแผนการใช้น้ าํ อย่างชัดเจน ตลอดจนหาแหล่งนํ้าเพิ่มเติมเพื่อรองรับธุรกิจโรงแรม
โรงงานอุตสาหกรรม และสนามกอล์ฟซึ่งใช้น้ าํ เป็ นอันมาก ในระยะยาวรัฐจะต้องออกกฎหมายควบคุม
การขยายตัวของเมืองอย่างรัดกุม โดยให้องค์กรท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทให้มากขึ้น ในส่ วนของปัญหา
แรงงานรัฐควรที่จะมีการพัฒนาแรงงานเปลี่ยนอาชีพมาเป็ นกรรมกร

ได้รับการพัฒนาฝี มือให้เป็ น

กรรมกรที่มีความชํานาญเฉพาะด้าน อันเป็ นผลทําให้กรรมกรได้รับค่าแรงสู งขึ้น
อดิศร เสมแย้ม ( 2540) ได้ศึกษากระบวนการเปลี่ยนแปลงจากชุมชนชาวนาเป็ นชุมชนเมือง :
กรุ งเทพมหานคร พบว่า การเปลี่ยนแปลงไปสู่ ความเป็ นชุมชนชานเมืองเกิดจากกระบวนการขยาย
ชุมชนไปสู่ ชานเมืองของกรุ งเทพมหานคร อันมีปัจจัยสําคัญจากราคาที่ดินซึ่งตํ่า จึงเป็ นเงื่อนไขสําคัญ
ในการลงทุนของนักจัดสรรที่ดินรวมถึงเส้นทางคมนาคมใหม่ ๆ ที่ตดั ผ่าน การเปลี่ยนแปลงนี้ ส่ งผล
กระทบให้ชาวนาต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมใหม่ดว้ ยการสร้างเอกลักษณ์ของตนเองขึ้นเป็ น
แบบแผนชีวิตที่อยูก่ ่ ึงกลางระหว่างเมืองกับชนบท เรี ยกว่า แบบแผนชีวิตชานเมือง ความรู ้สึกเป็ นชุมชน
เดียวกันจะปราก ฏให้เห็นในกลุ่มผูท้ ี่เคยเป็ นชาวนามาก่อน แต่ความสัมพันธ์กบั เพื่อนบ้านที่เข้ามาอยู่
ใหม่จะมีลกั ษณะผิวเผิน ชาวบ้านยังคงยึดความสัมพันธ์เดิมในกลุ่มอันเป็ นความสัมพันธ์ที่มีลกั ษณะของ
ความเป็ นเครื อญาติและเพื่อนบ้านในละแวกเดียวกัน แม้ปัจจุบนั เครื อข่ายทางสังคมดังกล่าวจะมี
ลักษณะค่อนข้างหลวม แต่มีความสําคัญในแง่ของการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันยามมีปัญหาซึ่งช่วย
รองรับให้บุคคลสามารถปรับตัวได้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง

พรวิทย์ ผาตินุวตั ิ (2541) ศึกษาปั จจัยที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเกษตรกรรม
จังหวัดนนทบุรี พบว่า พื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นที่นาและสวนผัก โดยมากพื้นที่ได้มาจากการเช่าและจาก
มรดก มีระยะเวลาถือครองสื บต่อกันมาเป็ นเวลานาน หัวหน้าครัวเรื อนเกษตรกรส่ วนใหญ่มีอายุ
ค่อนข้างสู ง มีระดับการศึกษาอยูใ่ นระดับภาคบังคับ คือประถมปี ที่
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แต่เป็ นผูม้ ีความชํานาญใน

การเกษตรที่มีประสบการณ์ในการทําฟาร์มมาเป็ นเวลานาน สภาพเศรษฐกิจของครัวเรื อนเกษตรกรใน
พื้นที่ มีรายได้จากภาคการเกษตรและรายได้จากนอกภาคการเกษตร มีความแตกต่างกันในสองตําบลที่
ทําการศึกษา ในตําบลบางรักพัฒนามีรายได้จากภาคการเกษตรสูงกว่านอกภาคการเกษตรมาก แต่ใน
ตําบลบางรักพัฒนามีรายจ่ายนอกภาคการเกษตรสูงกว่าในภาคการเกษตรเป็ นอย่างมากเช่นกัน ซึ่งส่ งผล
ต่อความพอเพียงของรายจ่ายในครัวเรื อนแต่ส่วนใหญ่แล้วครัวเรื อนมีรายได้พอเพียงเป็ นค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจําวัน และมีรายได้ในภาคการเกษตรนั้นดอกไม้ให้ผลตอบแทนต่อไร่ สูงสุ ด รองลงไปเป็ นผัก
แต่อย่างไรก็ตามผลตอบแทนที่ได้รับน้อยกว่าการเพิม่ ขึ้นของราคาที่ดินที่มีราคาเพิม่ สูงขึ้นอย่างรวดเร็ ว
ทําให้ค่าเสี ยโอกาสในการใช้ที่ดินสูงขึ้นตาม ซึ่งเป็ นส่ วนสําคัญในการตัดสิ นใจในการเปลี่ยนแปลงการ
ใช้ที่ดินไป
เกษตรกรมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการใช้ที่ดินอย่างเห็นได้ชดั เจนเนื่องจากแรงจูงใจ
ทางเศรษฐศาสตร์ที่มีอยูใ่ นพื้นที่ เพราะฉะนั้นหากรัฐบาลประสงค์ที่จะสงวนพื้นที่เกษตรกรรมที่อุดม
สมบูรณ์และมีอยูอ่ ย่างจํากัดให้ยงั่ ยืนต่อไป ควรนําข้อกําหนดเกี่ยวกับการใช้ที่ดิน การบังคับใช้กฎหมาย
และปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการผลิตเข้ามามีส่วนในการพิจารณาทั้งที่เกี่ยวข้อกับภาครัฐและภาคเอกชน
อย่างจริ งจัง
ลักษณ์ เสงี่ยมจิตต์ ( 2543:38) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ องผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการ
ดําเนินนโยบายสร้างทางหลวงพิเศษ (มอเตอร์เวย์) ที่มีต่อชุมชนข้างทาง : ศึกษากรณี ทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 7 สายกรุ งเทพฯ-ชลบุรีสายใหม่ สรุ ปผลดังนี้
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ พบว่า นโยบายสร้างทางหลวงพิเศษ (มอเตอร์เวย์) ที่มีต่อชุมชนข้าง
ทางส่ งผลกระทบทางเศรษฐกิจ ดังนี้ รายได้จากอาชีพหลักเพิ่มขึ้นส่ วนใหญ่มาจากอาชีพรับจ้าง ทั้งนี้
เนื่องจากการสร้างถนนสายนี้ทาํ ให้หวั หน้าครัวเรื อนเดินทางไป-กลับสะดวกมากขึ้น ประกอบกับวิถี
ชีวิตที่เป็ นแบบเกษตรเปลี่ยนเป็ นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับแรงงานมากขึ้น ในส่ วนของรายได้รวมต่อปี ของ

หัวหน้าครัวเรื อนพบว่ารายได้รวมเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากทั้ง ๆ ที่หลังการสร้างทางจะทําให้หวั หน้าครัวเรื อน
ไม่มีรายได้จากอาชีพรอง แสดงว่าหลังการสร้างถนนทางครัวเรื อนตื่นตัวกับการเดินทางสะดวก ทําให้
เกิดการจ้างงาน ในด้านรายจ่ายของครัวเรื อน พบว่ามีรายจ่ายรวมใกล้เคียงกับรายได้รวม โดยค่าใช้จ่าย
ส่ วนใหญ่ใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของบุตรหลานและการบริ โภค นอกจากนี้หวั หน้าครัวเรื อนยังมีภาระ
หนี้สินเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการเดินทางที่สะดวกรวดเร็ ว สามารถเดินทางไปซื้อสิ นค้าในเมืองได้
สะดวก สําหรับการกูย้ มื หนี้สินส่ วนใหญ่กยู้ มื จากญาติพี่นอ้ ง หลังการสร้างทางพบว่ามีการเช่าที่ดินเพิ่ม
มากขึ้นและมีการขายที่ดินเพิ่มมากขึ้นด้วย
ผลกระทบทางสังคม หลังการสร้างทางพบว่าครัวเรื อนได้ส่งบุตรหลานศึกษาต่อสูงขึ้น การตั้ง
บ้านเรื อนอยูใ่ นย่านชุมชน เนื่องจากการเดินทางที่สะดวก รวดเร็ ว ทั้งด้านการประกอบอาชีพและ
การศึกษาของบุตรหลาน ลักษณะของบ้านเรื อนเป็ นตึกแถวและบ้านจัดสรร มีการย้ายเข้ามากกว่าการ
ย้ายออก ซื้อเครื่ องอํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน เช่น โทรทัศน์ รถจักรยานยนต์ ตูเ้ ย็น รถยนต์
เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีความเป็ นอยูท่ ี่ทนั สมัยขึ้น
นิภาภรณ์ ภูจาํ นง (2542) ศึกษาผลกระทบจากการปรับปรุ งถนนวัชรพลและถนนสายไหมต่อ
การพัฒนาทางกายภาพในพื้นที่ชานเมืองกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า
ภายหลังจากการปรับปรุ งถนนวัชรพลและถนนสายไหม จากการเป็ นถนนในระดับท้องถิ่นที่
ใช้สญ
ั จรภายในชุมชนให้มีศกั ยภาพสู งขึ้นในการเป็ นถนนในระดับสายรองนั้น ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพต่อพื้นที่ 2 ประการคือ ประการแรกในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน พบว่า
การปรับปรุ งถนนส่ งผลให้พ้ืนที่มีการเข้าถึงสูงขึ้น ทําให้เกิดการขยายตัวของชุมชนพักอาศัยเพิ่มสูงขึ้น
ตามอีก ทั้งพื้นที่เกษตรกรรมก็ลดลงอย่างรวดเร็ ว ประการที่สอง ในด้านปริ มาณการจราจร พบว่า
ภายหลังการปรับปรุ งถนน โดยการขยายถนนและการปรับปรุ งโครงสร้างถนน อีกทั้งการปรับปรุ งให้
โครงข่ายถนนภายในพื้นที่ศึกษาสามารถเชื่อมต่อกับถนนสายหลักโดยรอบพื้นที่ศึกษาถึง 3 ด้าน ได้แก่
ถนนพหลโยธิน ถนนรามอินทรา และถนนลําลูกกา ก่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ วในการสัญจร ส่ งผล
ให้มีปริ มาณจราจรเข้ามาใช้เส้นทางในพื้นที่ศึกษาจํานวนมากในแง่ของการเป็ นเส้นทางลัด ด้วยสภาพ
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงนําไปสู่การเกิดผลกระทบและสภาพปัญหาในด้านต่าง ๆ อันได้แก่
1)
ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินไร้ระเบียบโดยมีการตั้งถิ่นฐานของชุมชนกระจัดกระจายอยูท่ วั่ ทั้งพื้นที่ 2)
ปัญหาการเติบโตของชุมชนเกาะตัวหนาแน่นในบริ เวณสองฝั่งถนนวัชรพลและถนนรัตนโกสิ นทร์

สมโภชน์และบริ เวณจุดเชื่อมต่อระหว่างถนนสายหลักกับถนนสายรอง 3) ปัญหาพื้นที่วา่ งไม่มีการทํา
ประโยชน์และปล่อยร้างเป็ นจํานวนมาก 4) ปั ญหาการจราจรติดขัดซึ่งเกิดจากการที่มีปริ มาณจราจร
จํานวนมากในช่วงเวลาเร่ งด่วน ทั้งจากผูส้ ญ
ั จรภายในและภายนอกพื้นที่ศึกษาที่ใช้เส้นทางในพื้นที่
เดินทางลัดผ่านไปยังถนนสายหลัก
วันชัย วัฒนศิริ (2545) ทําการศึกษาเรื่ องความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคม
และสิ่ งแวดล้อมจากการก่อสร้างขยายทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3 (สุ ขมุ วิท) ที่มีต่อประชาชน 2 ข้าง
ทาง มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่ งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการสร้าง
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 สายชลบุรี –พัทยา ตอน 12 และมีวตั ถุประสงค์ของศึกษาถึงมาตรการ
ป้ องกันและลดผลกระทบระหว่างการก่อสร้างว่ามีประสิ ทธิภาพหรื อไม่อย่างไร
เป็ นการศึกษาเชิง
พรรณา ประชากรที่ศึกษาได้แก่ประชาชนที่อาศัยอยูบ่ ริ เวณ 2 ข้างทาง
ผลการศึกษาพบว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม ที่เกิดจากการก่อสร้างขยายทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 3 (สุ ขมุ วิท) ด้านการประกอบอาชีพไม่มีผลกระทบต่อประชาชน แต่ประชาชนเปลี่ยน
อาชีพหันไปประกอบอาชีพรับจ้างซึ่งเป็ นงานที่หาง่าย สําหรับรายได้พบว่าลดลง ด้านสุ ขภาพคนใน
ครอบครัวพบว่ามีผลกระทบต่อระบบหายใจเนื่องจากฝุ่ นละอองจากการขยายถนนในเรื่ องอุบตั ิเหตุ มี
ผลกระทบไม่มากนัก เนื่องจากบริ ษทั ผูร้ ับเหมาก่อสร้างมีระบบป้ องกันภัยในการทําป้ ายติดสัญญาณไฟ
เพื่อให้สะดวกต่อผูใ้ ช้ถนน ด้านสิ่ งแวดล้อมพบว่า มีผลกระทบด้านฝุ่ นละออง การสัน่ สะเทือนและเสี ยง
ของเครื่ องจักรขณะที่กาํ ลังทํางาน ด้านการจราจร พบว่า มีบา้ งเล็กน้อย มาตรการลดผลกระทบมีการใช้
ป้ ายจราจรเพื่อบอกสัญญาณ มีการทําสะพานลอยเพื่อให้ประชาชนปลอดภัยขณะข้ามถนน มีการสร้าง
ทางเบี่ยง ทางเลี่ยงเพื่อให้ประชาชนที่สญ
ั จรไปมาสะดวกในการเดิน
สําหรับข้อเสนอแนะต่อการลดผลกระทบจากการก่อสร้างพบว่าผูร้ ับเหมาควบคุมพนักงานให้
ปฏิบตั ิงานด้วยความระมัดระวัง เพื่อให้ประชาชนที่สญ
ั จรไป –มา ปลอดภัยมีการประสานกับตํารวจ
จราจรในพื้นที่เพื่อให้การสัญจรบนท้องถนนคล่องตัว ด้านสิ่ งแวดล้อม พบว่า มีปัญหาด้านมลพิษทาง
เสี ยงรถยนต์และควันพิษจากเครื่ องยนต์
จุฑาภรณ์ นวลใย (2545) ศึกษารู ปแบบการขยายตัวและแนวโน้มทิศทางการขยายตัวของการใช้
ที่ดินเพื่อเป็ นที่อยูอ่ าศัยของชุมชนเมืองนครศรี ธรรมราชระหว่าง พ.ศ. 2538-2545 และศึกษาถึงปั จจัยที่มี
อิทธิพลต่อรู ปแบบการขยายตัวของที่อยูอ่ าศัยของเมืองนครศรี ธรรมราช
ผลการศึกษาพบว่ารู ปแบบการใช้ที่ดินเพื่อเป็ นที่อยูอ่ าศัย คือ มีการกระจุกตัวหนาแน่นตาม
เส้นทางคมนาคมสายหลัก มีลกั ษณะการกระจายตัวทางพื้นที่ของเมือง ในรู ปแบบที่เป็ นแนวยาว ส่ วน

ลักษณะการใช้ที่ดินเพื่อเป็ นที่อยูอ่ าศัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538-2545 มีลกั ษณะของที่อยูอ่ าศัยที่เป็ นที่อยูอ่ าศัย
เพียงอย่างเดียว และที่อยูอ่ าศัยร่ วมกับการค้า โดยมีลกั ษณะเป็ นบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด หมู่บา้ นจัดสรร
ตึกแถว อาคารพาณิ ชย์ หอพัก ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจากเกษตรกรรม และพื้นที่วา่ งมาเป็ นที่
อยูอ่ าศัยเพิม่ มากขึ้น สาหรับชุมชนเมืองนครศรี ธรรมราชมีการใช้ที่ดินเพื่อเป็ นที่อยูอ่ าศัยสอดคล้องกับ
โมเดลรู ปเสี้ ยว คือที่ใจกลางเมืองเป็ นธุรกิจการค้าที่สาํ คัญรวมทั้งเป็ นที่อยูอ่ าศัยของผูม้ ีรายได้นอ้ ย ส่ วน
ผูม้ ีรายได้ปานกลางและผูม้ ีรายได้สูงจะมีการขยายตัวออกจากใจกลางเมือง และจะขยายไปตามถนน
สายสําคัญ ได้แก่ ถนนราชดําเนิน ถนนพัฒนาการคูขวาง ถนนเฉลิมพระเกียรติ และมีแนวโน้มขยายตัว
ออกไปทางทิศตะวันออกและทางทิศเหนือ ส่ วนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกที่อยูอ่ าศัย คือปัจจัย
ทางด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วยราคาที่ดินที่มีผลต่อการขยายตัวของที่อยูอ่ าศัยเนื่องจากถ้าราคาที่ดินถูก
ก็จะมีผลทําให้ที่อยูอ่ าศัยราคาถูก ส่ วนการประกอบอาชีพระดับรายได้ของประชากรมีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกที่อยูอ่ าศัย ส่ วนปั จจัยทางด้านกายภาพที่สาํ คัญ
การมีถนนหรื อโครงการพัฒนาเข้ามายังชุมชนก่อให้เกิดความเจริ ญสู่ ชุมชน ทําให้มีการย้ายเข้า
มาอยูอ่ าศัยมากขึ้น ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เช่น อาชีพทําการเกษตรลดลงและมี
แนวโน้มจะหมดไปในอนาคต ในขณะที่เกษตรกรจะขายที่ดินทํากินเนื่องจากราคาสู งขึ้น และ เปลี่ยน
อาชีพไปรับจ้างทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม ด้านการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ครัวเรื อนจะมีเวลา
น้อยลงและจะใช้เวลาส่ วนใหญ่ภายในครอบครัว ความสนิทสนมกันภายในชุมชนจะลดลงเป็ น
ความสัมพันธ์แบบผิวเผินอย่างเช่นสังคมเมือง
สิ โรตม์ แดงภูมี ( 2550) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ องผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม จากการ
ก่อสร้างทางหลวงพิเศษสายวงแหวนด้านใต้ที่มีต่อผูป้ ระกอบอาชีพเกษตรกรรมพื้นที่ 2 ข้างทาง
ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่ วนใหญ่มีอายุอยูร่ ะหว่าง 45-54 ปี มีระดับการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย มีสมาชิกครอบครัวที่ประกอบอาชีพการเกษตร 1-2 คน โดยประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมมา 5-10 ปี ใช้พ้ืนที่ดิน 3-6 ไร่ ในการประกอบอาชีพ มีรายได้ 30,000-60,000 บาทต่อปี และ
60,000-90,000 บาทต่อปี มีหนี้สินอยูร่ ะหว่าง 20,000 -50,000 บาทต่อปี
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม จากการก่อสร้างทางหลวงพิเศษสายวงแหวนด้านใต้ที่มีต่อผู ้
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมพื้นที่ 2 ข้างทาง กลุ่มตัวอย่างได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจในระดับน้อย
และได้รับผลกระทบทางสังคมในระดับค่อนข้างน้อย โดยผลกระทบทางเศรษฐกิจที่มากที่สุด คือการที่
ทรัพยากรธรรมชาติบริ เวณนี้แย่ลง ส่ วนด้านผลกระทบทางสังคมมี 3 ข้อ ได้แก่ สิ่ งแวดล้อมทางสังคม

แย่ลง ทําให้มีปัญหาทางสังคมมากขึ้น ส่ วนทางด้านบวกของสังคม คือ ทําให้เวลาในการใช้
ชีวิตประจําวันเปลี่ยนแปลงดีข้ ึน
ปั จจัยที่มีผลกระทบ ได้แก่ จํานวนสมาชิกในครอบครัวที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่แตกต่าง
กันจะมีผลต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม โดยยิง่ มีสมาชิกมากก็มีผลกระทบมาก ในขณะที่ความ
แตกต่างของรายได้จากการประกอบอาชีพมีผลทําให้ได้รับผลกระทบทางสังคมต่างกัน
กนกพล ทิมางกูง ( 2552) ได้ศึกษาผลกระทบของการสร้งถนนสายรองที่มีต่อวิถีชีวิตของชาว
ชุมชนเคหะบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นผูช้ าย อายุ 51-60 ปี มีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา ภูมิลาํ เนาเดิมอยูใ่ นเคหะบางพลี ระยะเวลาที่อาศัยอยูใ่ นชุมชนเคหะบางพลี มากกว่า 20 ปี
จํานวนสมาชิกในครอบครัว 3-5 คน ปัจจุบนั ประกอบอาชีพหลักรับจ้าง/ลูกจ้าง รายได้ของครอบครัว
ประมาณ 10,001-20,000 บาทต่อเดือน
ผลกระทบของถนนสายรองที่มีต่อวิถีชีวิตของชาวชุมชนเคหะบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ด้านสุ ขภาพ พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.31) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า
การสร้างถนนสายรองทําให้คนในชุมชนออกกําลังกายมากขึ้น มีค่าเฉลี่ยระดับผลกระทบ อันดับสูงสุ ด
(ค่าเฉลี่ย 4.36) อยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ การสร้างถนนสายรองทําให้เกิดอาหารที่ไม่ถูก
สุ ขลักษณะในชุมชน (ค่าเฉลี่ย 4.16) อยูใ่ นระดับมากและการสร้างถนนสายรองทําให้มีอาหารที่ถูก
สุ ขลักษณะและเพียงพอต่อความต้องการของร่ างกายมากขึ้น (ค่าเฉลี่ย 4.12) ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับ
ผลกระทบอันดับตํ่าสุ ด คือ การสร้างถนนสายรองมีผลทําให้การจัดกิจกรรมเพื่อความเพลิดเพลินและ
ผ่อนคลายมากขึ้น (ค่าเฉลี่ย 2.37) อยูใ่ นระดับน้อย
ด้านเศรษฐกิจ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.02) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า การสร้างถนนสายรองมีผลทําให้มีอาชีพทางการเกษตรลดลง มีค่าเฉลี่ระดับผลกระทบอันดับ
สู งสุ ด (ค่าเฉลี่ย 4.41) อยูใ่ นระดับมาก รองลงมาได้แก่ การสร้างถนนสายรองมีผลทําให้รายจ่ายใน
ครอบครัวมากขึ้น (ค่าเฉลี่ย 3.93) และการสร้างถนนสายรองมีผลทําให้ราคาประเมินที่ดินเพิ่มขึ้นกับ
การสร้างถนนสายรองมีผลทําให้มีอาชีพค้าขายมากขึ้นมี (ค่าเฉลี่ย 3.86) อยูใ่ นระดับมาก ส่ วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยระดับผลกระทบอันดับตํ่าสุ ดคือ การสร้างถนนสายรองมีผลทําให้หนี้สินของครัวเรื อนเพิม่ ขึ้น
(ค่าเฉลี่ย 1.70) อยูใ่ นระดับน้อย
ด้านสังคม โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.93) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า การสร้างถนนสายรองมีผลทําให้ระดับการศึกษาของคนในชุมชนสูงขึ้น มีค่าเฉลี่ยระดับ

ผลกระทบอันดับสู งสุ ด (ค่าเฉลี่ย 4.07) อยูใ่ นระดับมาก รองลงมา ได้แก่ การสร้างถนนสายรองทําให้
ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนแย่ลง (ค่าเฉลี่ย 3.75) และการสร้างถนนสายรองทําให้เกิดปั ญหา
ครอบครัวมากขึ้นกับการสร้างถนนสายรองทําให้วฒั นธรรม ประเพณี ต่าง ๆ เช่น วันลอยกระทง วันวิ
สาขบูชา ฯลฯ เปลี่ยนแปลงไปในทางที่แย่ลงมี (ค่าเฉลี่ย 3.69) อยูใ่ นระดับมาก ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับ
ผลกระทบอันดับตํ่าสุ ด คือการสร้างถนนสายรองทําให้มีการใช้สิทธิ์เลือกตั้งทางการเมืองมากขึ้น
(ค่าเฉลี่ย 2.02) อยูใ่ นระดับน้อย
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
พรพรรณ สุ รนันท์ ( 2522) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมใน
ชุมชนเขตลาดกระบัง กรณี ศึกษากระบวนการและผลของการขยายชุมชนไปสู่ชานเมือง ผลการศึกษา
พบว่า เดิมในเขตลาดกระบังจะใช้คลองในการสัญจรไปมาแทนถนนเพราะถนนตัดเข้าไปไม่ถึง ผูท้ ี่
ประกอบการค้าจะซื้อสิ นค้าจากที่อื่น เพื่อนํามาขายโดยการพายเรื อขายของในลําคลอง มาดําเนินกิจการ
โดยการเปิ ดร้านค้าในบริ เวณตลาดที่เริ่ มมีการก่อสร้างเมื่อมีถนนเข้ามาในบริ เวณศูนย์กลางชุมชนแห่ งนี้
ส่ วนทางด้านสังคมพบว่า ประชากรที่อยูใ่ นชุมชนส่ วนใหญ่ปัจจุบนั นี้ไม่ใช่ชาวลาดกระบังโดยกําเนิด
แต่เป็ นผูท้ ี่มีภูมิลาํ เนาเดิมจากชุมชนอื่น ส่ วนใหญ่มาจากบริ เวณอื่น ๆ ในกรุ งเทพมหานครมากที่สุด โดย
ให้เหตุผลว่า ต้องการเปลี่ยนที่อยูใ่ หม่เพื่อหลีกเลี่ยงความแออัดในใจกลางเมือง
พิศมัย พึ่งวิกรัย ( 2538) ได้ศึกษาเรื่ องการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน
ชนบทในภาคกลาง อันเนื่องมาจากการพัฒนาอุตสาหกรรม ศึกษากรณี ชุมชนหมู่ที่ 5 ตําบลคานหาม
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา พบว่า การที่มีสวนอุตสาหกรรมโรจนะเข้ามาตั้งในพื้นที่ซ่ ึงแต่เดิมชาวบ้าน
ประกอบอาชีพทํานาเป็ นหลัก มีผลให้ราคาที่ดินเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ ว ชาวนาบางคนจึงขายที่ดินของ
ตนให้แก่สวนอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยงั มีผลทําให้เกิดความหลากหลายในการประกอบอาชีพ ซึ่งผล
ทางตรง ได้แก่ การเป็ นลุกจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม ส่ วนผลทางอ้อม ได้แก่ อาชีพบริ การอื่น ๆ ที่
เกิดขึ้นตามมา ซึ่งมีรายได้ดีกว่าการทํานา ดังนั้น อาชีพการทํานาจึงลดลงอย่างรวดเร็ วและมีแนวโน้มที่
จะหมดไปจากชุมชนในอนาคตอย่างแน่นอน ผลของการศึกษายังพบอีกว่าสังคมอุตสาหากรรม เป็ น
สังคมใหม่ที่ระบบเศรษฐกิจมีพ้ืนฐานอยูบ่ นการพัฒนาด้านวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉะนั้นแรงงาน
ที่มีทกั ษะ ความรู ้ ความชํานาญจะได้รับค่าจ้างและสวัสดิการสูงกว่าแรงงานที่ไร้ฝีมือ ในแง่ของ
ความสัมพันธ์กบั เพื่อนบ้าน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก่อให้เกิดอาชีพใหม่แก่ชุมชน มีกฎเกณฑ์ ระเบียบ
การทํางานที่แน่นอนของลูกจ้างที่ทาํ งานในโรงงานอุตสาหกรรม ทําให้คนในชุมชนมีเวลาให้กบั
ครอบครัวและเวลาว่างที่จะมาจับกลุ่มคุยกับเพื่อนบ้านลดน้อยลง เพราะเมื่อมีเวลาว่างจากการทํางานใน

โรงานอุตสาหกรรม บุคคลเหล่านั้นจะให้เวลากับครอบครัวและการทํางานบ้านก่อนเป็ นอันดับแรก
ส่ วนคนแก่จะมีภาระหน้าที่ในวันทํางานของบิดามารดาโดยช่วยดูแลบุตรหลานแทนบิดามารดาที่ตอ้ ง
ไปทํางานนอกบ้าน
ประดิษฐ์ เทศแก้ว (2543) ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของชุมชนสองข้างทางหลวงสาย
ท่าพระ-โกสุ มพิสยั กรณี ศึกษาชุมชนบ้านสว่าง ตําบลดอนหัน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ผลการศึกษาพบว่า สภาพเศรษฐกิจปัจจุบนั ของชาวบ้านสว่างเปลี่ยนแปลงจากการผลิตแบบยัง
ชีพมาเป็ นการผลิตเพื่อขายมากขึ้น มีการพึ่งพาระบบตลาดและสังคมภายนอก บางครั้งการผลิต
เกษตรกรรมลดลง ใช้ตน้ ทุนสู ง ราคาไม่แน่นอนจึงทําให้ชาวบ้านหาอาชีพอื่นทดแทนจึงเกิดระบบ
นายทุนขึ้นทั้งภายในและภายนอกหมู่บา้ น การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของบ้านสว่างใน
ปัจจุบนั ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง แต่ระบบความสัมพันธ์แบบเครื อญาติภายในหมู่บา้ นลดลง การจ้างงานเข้า
มามีบทบาทแทนการช่วยเหลือกัน ไม่เหมือนในอดีต การรับข่าวสารจากภายนอกมีมากขึ้นเพราะมีถนน
ไฟฟ้ า และเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาทําให้แต่ละครอบครัวมีเครื่ องอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิต
ประจําวันดีข้ ึน
ผลทางเศรษฐกิจ พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ ความทันสมัย ด้านวิถีการผลิต รู ปแบบการผลิต
เทคโนโลยีและการบริ โภค มีการกูเ้ งินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมาลงทุนซื้อ
เครื่ องมือทางการเกษตรและเครื่ องอํานวยความสะดวกอื่น ๆ ส่ วนการค้าผลไม้ริมทางหลวงนั้นมีการนํา
ผลผลิตจากสวนของชาวบ้านเองซึ่งเป็ นผลไม้ตามฤดูกาลและมีบางส่ วนไปรับซื้อมาจากตลาดกลาง
ผลไม้ในตัวเมืองขอนแก่นนํามาวางทําให้มีรายได้หมุนเวียนใช้จ่ายในครอบครัว ดังนั้นการคมนาคม
โดยเฉพาะการสร้างถนนสายท่าพระ-โกสุ มพิสยั จึงมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของชุมชน
บ้านสว่างเป็ นอย่างยิง่
ปราณี อุทานวรพจน์ (2545) ได้ศึกษาความโน้มเอียงการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจและสังคม
ของชุมชนตําบลคลองพระอุดม อันเนื่องมาจากโครงการสร้างสะพานข้ามแม่น้ าํ เจ้าพระยา บริ เวณห้า
แยกปากเกร็ ดและถนนต่อเชื่อม ผลการวิจยั ดังนี้

1. ความโน้มเอียงการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนตําบลคลองพระอุดม
อันเนื่องมาจากโครงการสร้างสะพานข้ามแม่น้ าํ เจ้าพระยาบริ เวณห้าแยกปากเกร็ ดและถนนต่อเชื่อม
พบว่า เศรษฐกิจของชาวชุมชนตําบลคลองพระอุดมมีแนวโน้มจะดีข้ ึน เนื่องจากส่ วนใหญ่มีความเห็นว่า
การเดินทางจะสะดวกปลอดภัยและรวดเร็ วขึ้น เพราะไม่ตอ้ งเดินทางข้ามฟากโดยเรื อเพียงอย่างเดียว ซึ่ง
ทําให้ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายและสามารถนําผลผลิตทางการเกษตรไปยังตลาดได้อย่างรวดเร็ วขึ้น
ตลอดจนราคาที่ดินจะสู งขึ้นและเกิดอาชีพใหม่แก่ชาวชุมชนภายหลังจากที่สะพานสร้างเสร็ จแล้ว
ทางด้านสังคมพบว่า การคมนาคมติดต่อระหว่างกันจะสะดวกสบายส่ งผลให้ชุมชนได้รับการบริ การ
ทางด้านโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้นและการปรับสภาพความเป็ นอยูจ่ ะเปลี่ยนจากชนบทเป็ นเมืองบริ วาร
ของเมืองใหญ่
2. วิถีชีวิตก่อนดําเนินการสร้างสะพานและถนนพบว่า สภาพแวดล้อมเดิมของชุมชนนี้มีสภาพ
เป็ นพื้นที่นาและสวนผลไม้ และมีที่อยูอ่ าศัยกระจายอยูท่ วั่ ไปสองฝั่งคลอง ส่ วนชายแม่น้ าํ จะมีการตั้งถิ่น
ฐานหนาแน่น การสัญจรภายในเป็ นถนนพื้นอ่อน มีวดั เป็ นศูนย์รวมกิจกรรม วัฒนธรรมประเพณี ใช้
การคมนาคมทางเรื อและเดินเท้า เมื่อมีถนนตัดเข้าหมู่บา้ นทําให้การเดินทางเข้า-ออกพื้นที่สะดวกยิง่ ขึ้น
เดิมชาวชุมชนส่ วนใหญ่ทาํ การเกษตรเป็ นอาชีพหลัก ต่อมาผลผลิตทางการเกษตรให้ผลตอบแทนไม่
มากนัก มีการขายที่ดินบางส่ วน เนื่องจากเกิดนํ้าท่วมจึงเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่น ๆ ได้แก่ ทํางาน
บริ ษทั เอกชน โรงงานรับจ้างทัว่ ไป ค้าขาย แต่ยงั คงมีประชาชนที่ประกอบอาชีพเป็ นเกษตรกรควบคู่ไป
ด้วย ผูท้ ี่อาศัยอยูใ่ นชุมชนนี้ส่วนใหญ่สืบทอดมาตั้งแต่พอ่ แม่ปู่ย่าตายาย จึงทําให้มีความสนิทสนมกันดี
ทุกบ้านและมีส่วนร่ วมในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันดีในทุกเรื่ อง
3. ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการสร้างสะพานข้ามแม่น้ าํ เจ้าพระยาบริ เวณห้าแยก
ปากเกร็ ดและถนนต่อเชื่อม พบว่าส่ วนใหญ่เห็นด้วยอย่างยิง่ เพราะนอกจากจะทําให้การเดินทางสะดวก
ปลอดภัยและรวดเร็ วแล้ว ยังเปิ ดโอกาสให้มีการพัฒนาการใช้ที่ดินในกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีศกั ยภาพ
สูงขึ้น

2.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผูว้ ิจยั ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่ งแวดล้อมของครัวเรื อน อันเนื่องมาจาก
การตัดถนนนครอินทร์ บริ เวณส่ วนต่อจากสะพานพระราม 5 บรรจบกับถนนกาญจนาภิเษก โดยศึกษา
จากวิถีชีวิตในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่ งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากการตัดถนนนคร
อินทร์และกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั จากตัวแปร 3 ด้าน คือ ตัวแปรที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่ งแวดล้อม ดังนี้
1. ทางเศรษฐกิจ ศึกษาจาก อาชีพหลัก อาชีพรอง รายได้ ทรัพย์สิน เงินออม หนี้สิน การบริ โภค
2. ทางสังคม ศึกษาจาก ระดับการศึกษา ขนบธรรมเนียมประเพณี การให้ความช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน การอพยพ การคมนาคม ความสัมพันธ์กบั เพื่อนบ้านและชุมชน สุ ขภาพ การจราจร และการ
ได้รับบริ การด้านสาธารณูปโภค จากภาครัฐ
3. สิ่ งแวดล้อม ศึกษาจาก นํ้า อากาศ ดิน ขยะและสิ่ งปฏิกลู เสี ยง ฝุ่ นละออง ดังภาพที่ 1

กรอบแนวคิดในการวิจยั

ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม
การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ
ได้แก่ อาชีพ รายได้ หนี้สิน เงิน
ออม ทรัพย์สินฯลฯ

การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม ได้แก่

การตัดถนนนครอินทร์

การศึกษา การคมนาคม

บริ เวณส่ วนต่อจากสะพาน

วัฒนธรรม ประเพณี ฯลฯ

พระราม 5 บรรจบกับถนน

การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่ งแวดล้อม
ได้แก่ นํ้า อากาศ เสี ยง ขยะและสิ่ ง
ปฏิกลู ฯลฯ

ภาพที่ 1 แนวคิดในการวิจยั

บทที่ 3
วิธีดาํ เนินการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเชิงปริ มาณ (

Quantitative

Study) และเชิงคุณภาพ

(Qualitative Study) เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่ งแวดล้อม อันเนื่องมาจาก
การตัดถนนนครอินทร์ บริ เวณส่ วนต่อจากสะพานพระราม 5 บรรจบกับถนนกาญจนาภิเษก โดยใช้
การศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้เก็บรวบรวมไว้แล้ว ( Secondary data) และ
การเก็บข้อมูลในท้องที่ ( Primary data) โดยใช้วิธีการสํารวจ ( Survey) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
(In-depth Interview) และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่ วมและไม่มีส่วนร่ วม เพื่อนําข้อมูลที่ได้
ทั้งหมดมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ร่วมกัน โดยมีรายละเอียดของวิธีการวิจยั ดังนี้
3.1 การศึกษาข้อมูลจากเอกสารและบุคคล
3.2 การศึกษาข้อมูลจากประชากร
3.3 เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.5 การตรวจสอบข้อมูล
3.6 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.1 การศึกษาข้ อมูลจากเอกสารและบุคคล
1. การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสารทางราชการและวิชาการ
ข้อมูลเอกสารทางราชการ ได้แก่ ข้อมูลเฉพาะของหมู่บา้ นที่ศึกษา เช่นข้อมูลจํานวนครัวเรื อน
จํานวนประชากร ประวัติหมู่บา้ น เป็ นต้น ข้อมูลทางวิชาการ เป็ นการรวบรวมข้อมูลเอกสารทาง
วิชาการ เช่น หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่ งแวดล้อม เพื่อนําแนวคิด ทฤษฎี มาเป็ นกรอบแนวคิดในการศึกษา
2. การศึกษาข้อมูลจากบุคคล โดยการเข้าไปแนะนําตัวผูว้ ิจยั กับผูน้ าํ หมู่บา้ น ผูน้ าํ อาวุโส
และแจ้งวัตถุประสงค์ของการเข้ามาในหมู่บา้ นได้รับทราบ หลังจากนั้นผูว้ ิจยั ได้เข้าไปพูดคุย
สอบถามแบบไม่เป็ นทางการกับผูน้ าํ หมู่บา้ น ผูน้ าํ อาวุโส และประชาชนในหมู่บา้ น เป็ นระยะ ๆ
เพื่อสร้างความคุน้ เคยกับหมู่บา้ น ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาประวัติความเป็ นมาของแต่ละหมู่บา้ น การประกอบ
อาชีพ สภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อมในหมู่บา้ น ข้อมูลเบื้องต้นที่ได้นาํ มาวิเคราะห์เพื่อ
กําหนดประเด็นคําถาม ก่อนที่จะลงไปเก็บข้อมูล
3.2 การศึกษาข้ อมูลจากประชากร
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ทาํ การศึกษาครั้งนี้ได้กาํ หนดเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที่ 1 คือหัวหน้าครัวเรื อน ที่ต้ งั บ้านเรื อนอาศัยอยู่บริ เวณ 2 ข้างถนนนครอินทร์ต้ งั แต่
สะพานพระราม 5 บรรจบกับถนนกาญจนาภิเษก โดยตั้งบ้านเรื อนอยูใ่ นพื้นที่ที่ศึกษาก่อนปี พ.ศ.
2538 ได้แก่พ้นื ที่ ตําบลบางไผ่ มีจาํ นวน 3 หมู่บา้ น ได้แก่ หมู่ที่ 1 จํานวน 88 ครัวเรื อน หมู่ที่ 2
จํานวน 91 ครัวเรื อน และหมู่ที่ 3 จํานวน 86 ครัวเรื อน ตําบลบางสี ทอง หมู่ที่ 3 จํานวน 112
ครัวเรื อน ตําบลบางศรี เมือง หมู่ที่ 5 จํานวน 70 ครัวเรื อน ตําบลบางขนุน มีจาํ นวน 2 หมู่บา้ น คือ
หมู่ที่ 1 จํานวน 82 ครัวเรื อน หมู่ที่ 2 จํานวน 51ครัวเรื อน ตําบลบางขุนกอง มีจาํ นวน 7 หมู่บา้ น
ได้แก่ หมู่ที่ 1 จํานวน 92 ครัวเรื อน หมู่ที่ 2 จํานวน 90 ครัวเรื อน หมู่ที่ 3 จํานวน 99 ครัวเรื อน หมู่ที่
4 จํานวน 128 ครัวเรื อน หมู่ที่ 5 จํานวน 92 ครัวเรื อนและหมู่ที่ 6 จํานวน 60 ครัวเรื อน และตําบล
บางคูเวียง มีจาํ นวน 3 หมู่บา้ น ได้แก่ หมู่ที่ 5 จํานวน 18 ครัวเรื อน หมู่ที่ 6 จํานวน 60 ครัวเรื อน และ
หมู่ที่ 7 จํานวน 70 ครัวเรื อน รวมประชากรทั้งสิ้ นจํานวน 1,289 ครัวเรื อน กําหนดขนาดของ
ตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Yamane (Yamane Taro, 1967:886-887 ) ในการคํานวณหากลุ่มตัวอย่างที่
เหมาะสม ดังนี้
สู ตร

𝑛𝑛 =

𝑁𝑁

1+𝑁𝑁𝑒𝑒 2

𝑛𝑛 = ขนาดของกลุ่มตัว

𝑁𝑁

= จํานวนประชากรทั้งหมด (ครัวเรื อน)

แทนค่า

𝑒𝑒 = ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง (ที่ระดับ 0.05)

𝑛𝑛 =

𝑛𝑛 =

𝑛𝑛

1,289

2

1+1,289(0.05)
1,289

1+3.2225

= 305 ครัวเรื อน

กลุ่มตัวอย่างที่คาํ นวณได้ 305 ครัวเรื อน การคํานวณสัดส่ วนกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
n1 =

nN1
N

n1 = จํานวนตัวอย่างที่จะสุ่ มจากกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่ม
n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
N = จํานวนประชากรทั้งหมด
N1 = จํานวนประชากรในแต่ละกลุ่ม
จํานวนตัวอย่างที่จะสุ่ ม (n1) ในหมู่ที่ 1 ตําบลบางไผ่
จํานวนตัวอย่างที่จะสุ่ ม (n1) ในหมู่ที่ 2 ตําบลบางไผ่
จํานวนตัวอย่างที่จะสุ่ ม (n1) ในหมู่ที่ 3 ตําบลบางไผ่
จํานวนตัวอย่างที่จะสุ่ ม (n1) ในหมู่ที่ 3 ตําบลบางสี ทอง
จํานวนตัวอย่างที่จะสุ่ ม (n1) ในหมู่ที่ 5 ตําบลบางศรี เมือง
จํานวนตัวอย่างที่จะสุ่ ม (n1) ในหมู่ที่ 1 ตําบลบางขนุน
จํานวนตัวอย่างที่จะสุ่ ม (n1) ในหมู่ที่ 2 ตําบลบางขนุน
จํานวนตัวอย่างที่จะสุ่ ม (n1) ในหมู่ที่ 1 ตําบลบางขุนกอง
จํานวนตัวอย่างที่จะสุ่ ม (n1) ในหมู่ที่ 2 ตําบลบางขุนกอง
จํานวนตัวอย่างที่จะสุ่ ม (n1) ในหมู่ที่ 3 ตําบลบางขุนกอง

x 88
= 3051,289
x 91
= 305
1,289
x 86
= 3051,289
x 112
= 305
1,289
x 70
= 305
1,289
x 82
= 305
1,289
x 51
= 305
1,289
x 92
= 3051,289
x 90
= 3051,289
x 99
= 305
1,289

= 20.8 ครัวเรื อน
= 21.5 ครัวเรื อน
= 20.3 ครัวเรื อน
= 26.5 ครัวเรื อน
= 16.5 ครัวเรื อน
= 19.4 ครัวเรื อน
= 12.0 ครัวเรื อน
= 21.7 ครัวเรื อน
= 21.2 ครัวเรื อน
= 23.4 ครัวเรื อน

จํานวนตัวอย่างที่จะสุ่ ม (n1) ในหมู่ที่ 4 ตําบลบางขุนกอง
จํานวนตัวอย่างที่จะสุ่ ม (n1) ในหมู่ที่ 5 ตําบลบางขุนกอง
จํานวนตัวอย่างที่จะสุ่ ม (n1) ในหมู่ที่ 6 ตําบลบางขุนกอง
จํานวนตัวอย่างที่จะสุ่ ม (n1) ในหมู่ที่ 5 ตําบลบางคูเวียง
จํานวนตัวอย่างที่จะสุ่ ม (n1) ในหมู่ที่ 6 ตําบลบางคูเวียง
จํานวนตัวอย่างที่จะสุ่ ม (n1) ในหมู่ที่ 7 ตําบลบางคูเวียง

x 128 = 30.2 ครัวเรื อน
= 305
1,289
x 92
= 305
= 21.7 ครัวเรื อน
1,289
x 60
= 305
= 14.1 ครัวเรื อน
1,289
x 18
= 305
= 4.2 ครัวเรื อน
1,289
x 60
= 305
= 14.1ครัวเรื อน
1,289
x 70 = 16.5 ครัวเรื อน
= 305
1,289

สรุ ปจํานวนกลุ่มตัวอย่างที่จะสุ่ มใน 16 หมู่บา้ น แสดงในตารางที่ 1
ตาราง 1 จํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างในแต่ละหมู่บา้ น
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ตําบล
ตําบลบางไผ่
ตําบลบางไผ่
ตําบลบางไผ่
ตําบลบางสี ทอง
ตําบลบางศรี เมือง
ตําบลบางขนุน
ตําบลบางขนุน
ตําบลบางขุนกอง
ตําบลบางขุนกอง
ตําบลบางขุนกอง
ตําบลบางขุนกอง
ตําบลบางขุนกอง
ตําบลบางขุนกอง
ตําบลบางคูเวียง
ตําบลบางคูเวียง
ตําบลบางคูเวียง
รวม

หมู่บา้ น
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 5
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 5
หมู่ที่ 6
หมู่ที่ 5
หมู่ที่ 6
หมู่ที่ 7

จํานวนครัวเรื อน จํานวนกลุ่มตัวอย่าง
88
21
91
22
86
20
112
27
70
17
82
19
51
12
92
22
90
21
99
23
128
30
92
22
60
14
18
4
60
14
70
17
1,289
305

การเก็บข้อมูลจะเก็บจากหัวหน้าหรื อผูแ้ ทนครัวเรื อนที่ต้ งั บ้านเรื อนอาศัยอยูใ่ นพื้นที่ที่
ศึกษา ก่อนปี พ.ศ. 2538 และมีอายุมากกว่า 30 ปี โดยทําการศึกษา 1 คน ต่อ 1 ครัวเรื อน ในการสุ่ ม
เลือกกลุ่มตัวอย่างแต่ละหมู่บา้ น ใช้วิธีสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling)
กลุ่มที่ 2 กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ (Key Information) ได้ศึกษาจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ จํานวน
34 คน โดยแยกการศึกษาเป็ น 2 กลุ่มดังนี้
1. กลุ่มผูน้ าํ ชุมชนและผูน้ าํ ท้องถิ่น ได้แก่ ผูใ้ หญ่บา้ น กํานัน นายกองค์การบริ หารตําบล
ผูน้ าํ กลุ่มอาชีพ จํานวน 10 คน
2. กลุ่มครัวเรื อนที่อาศัยอยูใ่ นพื้นที่ด้ งั เดิมเป็ นเวลามากกว่า 15 ปี จํานวน 24 คน เนื่องจาก
เป็ นผูท้ ี่สามารถให้ความคิดเห็นและมีประสบการณ์ในเรื่ องที่ตอ้ งการศึกษาได้เป็ นอย่างดี
3.3 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาวิจยั เชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ขอ้ มูล ผลการศึกษา
ที่เป็ นจริ งและสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ที่กาํ หนด ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการผสมผสาน
หลายวิธีในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งนี้เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง ครอบคลุมและตอบคําถามตาม
วัตถุประสงค์ที่ศึกษา ดังนี้
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจยั
1. แบบสอบถาม (Questionnaire)
ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถามในก ารศึกษาเชิงปริ มาณ เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อมของครัวเรื อนอันเนื่องมาจากการตัดถนนนครอินท
วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2

ร์ ใน

โดยแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็ นแบบสอบถามที่กาํ หนด

โครงสร้างคําถาม มีลกั ษณะผสมผสานระหว่างคําถามปลายปิ ด ( Closed questionnaire) และคําถาม
ปลายเปิ ด (Open questionnaire) เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ถูกต้องชัดเจนในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่ งแวดล้อม จากความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่อนั เนื่องมาจากการตัด
ถนนนครอินทร์บริ เวณส่ วนต่อจากสะพานพระราม 5 บรรจบกับถนนกาญจนาภิเษก โดยมีเนื้อหา
แบ่งเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้

ส่ วนที่ 1 เป็ นคําถาม เกี่ยวกับลักษณะส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพสมรส จํานวนสมาชิกในครอบครัว ลักษณะครอบครัว การศึกษา ภูมิลาํ เนาเดิม ระยะเวลา
ที่ต้ งั ถิ่นฐาน จํานวน 8 ข้อ
ส่ วนที่ 2 เป็ นคําถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่ งแวดล้อม ได้แก่
การประกอบอาชีพหลัก อาชีพเสริ ม รายได้ เงินออม หนี้สิน ลักษณะการตั้งบ้านเรื อน การถือครอง
ทรัพย์สิน การศึกษาของบุตรหลาน การเดินทาง การรับรู ้ข่าวสาร ความสัมพันธ์กบั ชุมชน
ขนบธรรมเนียมประเพณี สุ ขภาพอนามัย การเจ็บไข้ได้ป่วย จํานวน 22 ข้อ
2. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
ผูว้ ิจยั ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ในการศึกษาเชิง คุณภาพ โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบปลายเปิ ด
ไม่มีโครงสร้างแน่นอน เพื่อให้ผตู ้ อบมีอิสระในการตอบ โดยหัวข้อที่ศึกษาได้กาํ หนดไว้กว้าง ๆ
ล่วงหน้าและสามารถเปลี่ยนปรับปรุ งคําถามได้หลังจากที่สมั ภาษณ์ไปแล้วหรื อขณะสัมภาษณ์ การ
สัมภาษณ์ที่ใช้เป็ นลักษณะการพูดคุยแบบเป็ นกันเอง เพื่อให้ได้ขอ้ มูลครบตามความเป็ นจริ ง
คําถามประกอบการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย
2.1 วิถีชีวิตของครัวเรื อนในหมู่บา้ นก่อนปี 2544 (2538-2544) ในด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่ งแวดล้อม
2.2 การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่ งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการตัดถนน
นครอินทร์ (2545-2553)
3. การสังเกตการณ์ (Observation)
3.1 การสังเกตแบบมีส่วนร่ วม โดยใช้แบบฟอร์มแบบมีส่วนร่ วม ซึ่งผูว้ ิจยั เข้าร่ วมกิจกรรม
ต่าง ๆ เช่น ร่ วมงานประเพณี ต่าง ๆ การร่ วมพิธีกรรมทางศาสนาของครัวเรื อนในพื้นที่ที่ศึกษา
ในช่วงการเก็บข้อมูล และการใช้บริ การตามหน่วยงานต่าง ๆ ในหมู่บา้ น
3.2 การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วม (Non –Participant Observation) โดยผูว้ ิจยั ทําการสํารวจ
และสังเกตปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ศึกษา เช่นแบบแผนการใช้ชีวิตประจําวันของ
ครัวเรื อนในหมู่บา้ นและการมีส่วนร่ วมในการทํากิจกรรมของครัวเรื อนในหมู่บา้ น

การสังเกตแบบมีส่วนร่ วมโดยผูว้ ิจยั ได้เข้าร่ วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่บา้ น เพื่อสังเกตวิถี
ชีวิตของครัวเรื อน ได้แก่ การเข้าร่ วมกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนา เช่น การทําบุญตักบาตรในวัน
พระหรื อในวันสําคัญทางศาสนา ณ วัดที่อยูใ่ นหมู่บา้ น

การเข้าร่ วม ในงานประเพณี ต่าง ๆ ใน

หมู่บา้ น เพื่อสังเกตการณ์เข้าร่ วมกิจกรรมทางศาสนาและประเพณี ต่าง ๆ ของคนในหมู่บา้ น การใช้
บริ การโรงพยาบาล สถานีอนามัยของหมู่บา้ น เพื่อสังเกตการณ์การเจ็บป่ วยของคนในหมู่บา้ น การ
เข้าไปใช้บริ การทางสุ ขอนามัยของคนในหมู่บา้ น คุณภาพการให้บริ การด้านสุ ขอนามัยในหมู่บา้ น
การใช้บริ การรถสาธารณะต่าง ๆในหมู่บา้ น เพื่อสังเกตการณ์สภาพการจราจรในชุมชน จํานวน
ยานพาหนะ การเดินทางของคนในหมู่บา้ น การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการหมู่บา้ นในวาระต่าง ๆ
เพื่อสังเกตการณ์มีส่วนร่ วมทางการเมืองของคณะกรรมการหมู่บา้ น การบริ หารจัดการปกครองดูแล
หมู่บา้ นว่าเป็ นอย่างไร มีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตอย่างไรและการเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นเนื่องจาก
การตัดถนนนครอินทร์หรื อไม่ อย่างไร
3.4 การทดสอบเครื่องมือ
แบบสอบถามนี้ได้สร้างขึ้นจากทฤษฎี งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องและกรอบแนวคิด ได้นาํ ไป
ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลโดยผูท้ รงคุณวุฒิ คุณจุฑามาศ ชูจินดาและรศ.ดร.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ ดู
ความตรงตามเนื้อหาแล้วทดลอง (Try out) จํานวน 30 ชุด แล้วปรับปรุ งแก้ไขในเรื่ องภาษา เนื้อหา
ในช่วง 1-30 สิ งหาคม 2553
3.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การศึกษาครั้งนี้ ได้แบ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ศึกษาเอกสาร งานวิจยั หนังสื อ บทความ แผนที่
รายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อมูลภาครัฐและเอกชน เช่น แผนยุทธศาสตร์จงั หวัด แผนพัฒนา
จังหวัด เพื่อเป็ นข้อมูลในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ผูว้ ิจยั ได้ออกสํารวจภาคสนาม เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยตนเองและผูช้ ่วย โดยใช้วิธีการดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เป็ นการสํารวจ สังเกตและเข้าพบผูน้ าํ หมู่บา้ น โดยผูว้ ิจยั ได้เริ่ มเข้าไปใน
หมู่บา้ นและสังเกตสภาพแวดล้อมทัว่ ไปของหมู่บา้ น และได้นาํ ข้อมูลจากการสํารวจ สังเกต รวมทั้ง
เอกสารมาทําการวิเคราะห์ร่วมกัน และตั้งประเด็นหัวข้อคําถามในการสัมภาษณ์

ขั้นตอนที่ 2 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก ได้แก่ กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น นายก
องค์การบริ หารส่ วนตําบล ผูน้ าํ กลุ่มต่าง ๆ และครัวเรื อนที่ต้ งั บ้านเรื อนในพื้นที่ที่ศึกษามากว่า 10 ปี
ในเรื่ องวิถีชีวิตของครัวเรื อนในช่วงปี

2538-2544 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้าน

เศรษฐกิจ สังคมและสิ่ งแวดล้อมของครัวเรื อนอันเนื่องมาจากการตัดถนนนครอินทร์
ขั้นตอนที่ 3 การเก็บข้อมูลภาคสนามโดยใช้แบบสอบถามที่ได้จดั ทําไว้นาํ ไปแจกหัวหน้า
ครัวเรื อนหรื อผูแ้ ทนครัวเรื อนที่ต้ งั บ้านเรื อนอาศัยอยูส่ องข้างถนนนครอินทร์บริ เวณส่ วนต่อจาก
สะพานพระราม 5 บรรจบกับถนนกาญจนาภิเษก ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 305 ครัวเรื อน
3.6 การตรวจสอบข้ อมูล
ข้อมูลที่ได้รวบรวมมาแล้วต้องมีความครบถ้วน ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา
และสามารถตอบปั ญหาของการวิจยั ได้ ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งที่ทาํ การศึกษาข้อมูล
หมู่บา้ นแล้วกลับเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิม่ เติมเป็ นระยะ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลครอบคลุมและมีความ
สมบูรณ์ที่สุด ตอบปั ญหาตามวัตถุประสงค์ของงานวิจยั
3.7 สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบ่งเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณจากการสํารวจ ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การตรวจสอบความถูกต้องและ
ความสมบูรณ์ของคําตอบที่ได้รับจากแบบสอบถาม จากนั้นได้นาํ ไปสร้างคู่มือลงรหัส เพื่อนํามา
ประมวลผล โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติและใช้ สถิติพรรณา (Descriptive Statistics) ได้แก่
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ เพื่อให้ทราบลักษณะพื้นฐานทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างและ

ความคิดเห็นของ

ครัวเรื อนต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่ งแวดล้อมอันเนื่องมาจาก การตัดถนนนคร
อินทร์ เพื่อไปวิเคราะห์ร่วมกับผลการศึกษาเชิงคุณภาพ
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ โดยการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ใช้
วิธีการตรวจสอบข้อมูลเพื่อความถูกต้อง โดยใช้วิธีสามเส้า ( Triangle) คือการสอบถามจากกลุ่ม
บุคคลทีมีบทบาท หน้าที่ต่างกันตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปในเรื่ องเดียวกันที่ผวู ้ ิจยั มีขอ้ สงสัยและต้องการ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เพื่อให้ได้ขอ้ สรุ ปที่ถูกต้อง ชัดเจนและเชื่อถือได้ เพื่อให้งานวิจยั
สมบูรณ์ เป็ นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ ข้อมูลจากการสังเกตการณ์ นํามาวิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์

เนื้อหาจากการอาศัยแนวคิด ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ สังคมและสิ่ งแวดล้อม การวิเคราะห์
ข้อมูลได้ทาํ ไปพร้อมกับการเก็บข้อมูล โดยการจดบันทึกข้อมูลที่ได้จากการเก็บ แยกแยะไว้เป็ น
หมวดหมู่และจัดแบ่งเป็ นหัวข้อ เพื่อช่วยให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นและวิเคราะห์วา่ ข้อมูลที่ได้มาเพียง
พอที่จะอธิบายและตอบปั ญหาตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ได้ โดยผูว้ ิจยั ได้แยกข้อมูลตามประเด็น
ที่ศึกษาและนํามาเสนอผลการวิเคราะห์ในรู ปแบบของการ บรรยายและสรุ ปเชิงวิเคราะห์ร่วมกับ
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์หรื อข้อมูลเชิงปริ มาณเพื่อขยายและอธิบายปรากฏการณ์ที่ทาํ ให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงและผลกระทบในด้านต่าง ๆ โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลจะแยกวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์
ของการวิจยั

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาเรื่ องการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่ งแวดล้อม อันเนื่องมาจากการตัด
ถนนนครอินทร์ บริ เวณส่ วนต่อจากสะพานพระราม 5

บรรจบกับถนนกาญจนาภิเษก ได้แบ่งผล

การศึกษาออกเป็ น 2 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 วิถีชีวิตของครัวเรื อน ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่ งแวดล้อมก่อนการตัดถนนนคร
อินทร์ บริ เวณส่ วนต่อจากสะพานพระราม 5 บรรจบกับถนนกาญจนาภิเษก
ส่ วนที่ 2 การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่ งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการตัดถนนนคร
อินทร์ บริ เวณส่ วนต่อจากสะพานพระราม 5 บรรจบกับถนนกาญจนาภิเษก
ส่ วนที่ 1 วิถีชีวติ ของครัวเรือน ด้ านเศรษฐกิจ สั งคมและสิ่ งแวดล้อมก่อนตัดถนนนครอินทร์ บริเวณส่ วน
ต่ อจากสะพานพระราม 5 บรรจบกับถนนกาญจนาภิเษก
เป็ นการศึกษาสภาพวิถีชีวิตของครัวเรื อนก่อนการตัดถนนนครอินทร์ ในช่วงปี พ.ศ.

2538 –

2544 ซึ่งเป็ นการศึกษาโดยการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก มีแนวคําถามประกอบการสัมภาษณ์ โดยทําการ
สัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารในท้องถิ่น ผูน้ าํ ชุมชนและผูน้ าํ ระดับท้องถิ่นได้แก่ นายกองค์การบริ หารตําบล กํานัน
ผูใ้ หญ่บา้ น ผูน้ าํ กลุ่มอาชีพ จํานวน 10 คนและครัวเรื อนที่อาศัยอยูใ่ นพื้นที่เป็ นเวลามากกว่า 15 ปี
จํานวน 24 คน
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่ งแวดล้อมของครัวเรื อน ก่อนการตัดถนนนครอินทร์ ในช่วงปี
พ.ศ. 2538 – 2544 ดังนี้

1. ด้ านเศรษฐกิจของครัวเรือนก่ อนตัดถนนนครอินทร์
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจของครัวเรื อนจําแนกเป็ น การประกอบอาชีพ รายได้ รายจ่าย หนี้สิน การ
บริ โภคและเงินออมของครัวเรื อน
1.1 การประกอบอาชีพของครัวเรือน
ในพื้นที่ศึกษาทุกหมู่บา้ น ครัวเรื อนส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมการทําสวน ได้แก่
สวนทุเรี ยน กระท้อน มะปราง ส้มโอ มะม่วง มะพร้าว มะไฟ หมาก ขนุน กล้วย ไม้ดอกไม้ประดับ และ
ในปี พ.ศ. 2538 ได้เกิดนํ้าท่วมใหญ่ พื้นที่สวนต่าง ๆ ได้รับความเสี ยหายมาก โดยเฉพาะสวนทุเรี ยนซึ่ง
เป็ นผลไม้ที่ทาํ รายได้หลักของครัวเรื อน ทุเรี ยนเป็ นพืชที่ไม่ชอบนํ้าท่วมขัง ถ้าต้นทุเรี ยนแช่น้ าํ นาน 3
วันจะตาย การทําสวนทุเรี ยนของเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี จะมีความแตกต่างกับสวนทุเรี ยนจังหวัดอื่น
ๆ สวนทุเรี ยนของเกษตรกรที่นี่เป็ นการทําสวนแบบยกท้องร่ องเนื่องจากพื้นที่เป็ นที่ราบลุ่มแม่น้ าํ
เจ้าพระยา แต่ละสวนจะแยกจากกันด้วย แนวคู คลอง หรื อคันดินที่ยกไว้รอบ ๆ สวน การทําสวนทุเรี ยน
ของเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เป็ นการทําสวนโดยภูมิปัญญาของชาวบ้านที่ถ่ายทอดกันมาจากรุ่ นสู่ รุ่น ที่
ทําให้รสชาติของทุเรี ยนจังหวัดนนทบุรีมี รสชาติ ที่อร่ อย ไม่เหมือนกับทุเรี ยนที่อื่น ๆ แม้จะเป็ นทุเรี ยน
พันธ์เดียวกัน รสชาติทุเรี ยนนนทบุรี ไม่หวานจัดแต่หวานมัน เม็ดลีบเล็ก พันธุ์ที่ข้ ึนชื่อ คือหมอนทอง
ก้านยาว กําปั่ นและกบ ทุเรี ยนที่นี่จะมีชื่อเฉพาะตามเจ้าของสวน โดยสวนไหนปลูกทุเรี ยนได้รสชาติดีก็
จะตั้งชื่อตามเจ้าของสวน เช่น กบตาขํา กบยายแพ กบแม่เฒ่า เป็ นต้น
จากเหตุการณ์น้ าํ ท่วมใหญ่ ในปี พ.ศ. 2538 แม้พ้นื ที่สวนส่ วนใหญ่จะได้รับความเสี ยหาย แต่
ชาวสวนก็ยงั ไม่ทอ้ ใจ เริ่ มหาพันธุ์ทุเรี ยนมาปลูกกันใหม่ แต่เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่ได้เปลี่ยนแปลง
ไปอันเป็ นผลกระทบมาจากนํ้าท่วม ที่ส่งผลต่อสภาพความสมบูรณ์ของดิน ความเป็ นกรด-ด่างต่าง ๆ
ประกอบกับในช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ซึ่งเป็ นฤดูฝนมีน้ าํ มากจากนํ้าฝนและนํ้าเหนือไหลหลาก
เป็ นประจําทุกปี ในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน ซึ่งเป็ นฤดูร้อนนํ้าทะเลหนุน นํ้าในท้องร่ องสวนมีสภาพ
เป็ นนํ้ากร่ อย ต้นทุเรี ยนไม่เจริ ญเติบโตและตายในที่สุด การปลูกทุเรี ยนครั้งใหม่หลังนํ้าท่วมไม่ประสบ
ความสําเร็ จ มีเพียงบางสวนที่ยงั คงสู ต้ ่อไป ในขณะที่ครัวเรื อนชาวสวนส่ วนใหญ่ลม้ เลิกการปลูกทุเรี ยน
เพราะความไม่แน่นอนของธรรมชาติ การปลูกทุเรี ยนต้องใช้เวลาหลายปี แต่ละปี ธรรมชาติมีการ

เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ วและไม่สามารถคาดเดาได้วา่ จะเป็ นอย่างไร ดังนั้นครัวเรื อนชาวสวนได้
ปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชที่สามารถให้ผลตอบแทนได้เร็ วกว่าการปลูกทุเรี ยน เช่น การปลูกส้มเขียวหวาน
เพื่อตอนกิ่งขาย การปลูกมะกรู ดเพื่อเก็บใบขาย การปลูกไม้ดอกไม้ประดับขายเป็ นไม้กระถาง หรื อเพื่อ
ตัดดอกขาย บางครัวเรื อนปลูกกล้วยหอม กล้วยนํ้าว้า กล้วยเล็บมือนาง ซึ่งเป็ นผลไม้ที่ตรงกับความ
ต้องการของตลาด ลงทุนครั้งเดียวแต่สามารถเก็บผลผลิตได้หลายปี โดยไม่ตอ้ งซื้อหน่อใหม่ การทําสวน
ในลักษณะดังกล่าวใช้เวลาน้อยกว่าการปลูกทุเรี ยนและให้ผลตอบแทนได้เร็ วกว่าทําให้มีเงินหมุนเวียน
ใช้ในครอบครัว จะเห็นว่าแม้สภาพธรรมชาติจะเปลี่ยนแปลงไปแต่วิถีชีวิตของความเป็ นเกษตรกรก็
ยังคงอยู่ ครัวเรื อนที่นี่ยงั คงประกอบอาชีพเกษตรกรรมทําสวนต่อไป
1.2 รายได้ ของครัวเรือน
รายได้หลักของครัวเรื อนมาจากการขายผลผลิตจากสวน

ชาวสวนจะมีผลไม้ออกมาขายได้

เกือบทั้งปี ซึ่งทําให้ชาวสวนมีรายได้ตลอดปี จากลักษณะการทําสวนของเกษตรกรเป็ นการทําสวนแบบ
ผสมผสานมีการปลูกพืชหลายชนิดในพื้นที่สวน ซึ่งผลผลิตจากสวนจะให้ผลผลิตในช่วงเวลาที่แตกต่าง
กัน เช่น ผลไม้เริ่ มติดดอกในช่วงที่อากาศเริ่ มหนาวน้อยไปถึงหนาวมาก โดยมะปรางจะเริ่ มก่อนต าม
ด้วย มะม่วง มะไฟ ทุเรี ยน มังคุด ส้ม และผลผลิตก็จะทยอยออกมาตามลําดับ
การขายผลไม้จากสวน ชาวสวนส่ วนใหญ่จะนําผลผลิตที่ได้ไปขายที่ตลาดเองโดยไม่ผา่ นพ่อค้า
คนกลาง ตลาดที่ชาวสวนนําผลผลิตไปขายได้แก่ ตลาดส่ งเสริ มเกษตรไทย ตลาดยอดพิมาน ผลผลิตที่
ได้จากการทําสวนจะไม่ออกมาพร้อมกันแต่จะทยอยให้ผลผลิตตลอดปี ชาวสวนจึงมีรายได้หมุนเวียน
ตลอดปี ผลผลิตจากสวนนอกจากผลไม้แล้ว ยังมีส่วนอื่น ๆ ของต้นไม้ที่ชาวสวนสามารถนํามาสร้าง
เป็ นรายได้เสริ ม เช่น ก้านมะพร้าวเหลาเป็ นไม้กวาด กล้วยตัดเครื อขายผลแล้วเอากาบกล้วยฉี กเป็ น
เส้นๆ ตากแดดให้แห้งขายเป็ นเชือกกล้วย ใบตองตัดขายเป็ นใบตองสด ส่ วนใบตองแห้งเย็บเป็ นกระทง
เก็บไว้ใช้ส่วนหนึ่งที่เหลือนําไปขายเป็ นรายได้เสริ ม
1.3 รายจ่ ายของครัวเรือน
รายจ่ายของครัวเรื อนจําแนกเป็ นรายจ่ายในชีวิตประจําวัน ซึ่งมีไม่มากนักอาหารการกินส่ วน
ใหญ่เก็บได้จากสวนซึ่งปลูกไว้รับประทาน เช่น พริ ก ขิง ข่า มะนาว มะเขือ ฯลฯ จับปลาในท้องร่ องโดย

ปลาเหล่านี้จะมากับนํ้าในหน้าฝนและโตในท้องร่ อง ชาวสวน จะซื้อเฉพาะของที่ไม่มีในสวน

เช่น

ข้าวสาร เกลือ กะปิ หอม กระเทียม นํ้าตาล นํ้าปลา เสื้ อผ้าและของใช้ในครัวเรื อน สิ่ งของต่าง ๆ
ส่ วนมากจะซื้อจากร้านค้าในหมู่บา้ นและสิ่ งของบางอย่างจะซื้อจากตลาดเมื่อนําผลผลิตไปขาย รายจ่าย
อีกด้านที่ชาวสวนกล่าวว่า มีความสําคัญมากคือการศึกษาของบุตรหลาน เพราะอยากให้บุตรหลานได้
อ่านออกเขียนได้ จะได้มีโอกาสในการทํางาน ไม่ตอ้ งทําสวน ซึ่งเป็ นงานหนัก ชาวสวนส่ วนใหญ่จึง
นิยมส่ งบุตรหลานให้ศึกษาเล่าเรี ยนหนังสื อ ทายาทชาวสวนรุ่ นใหม่จึงมีการศึกษาสูง รายจ่ายอีกส่ วน
หนึ่งที่ถือว่าเป็ นรายจ่ายที่ค่อนข้างสูงของสังคมชาวสวนคือการทําบุญ สร้างวัด สร้างกุฏิ หอไตร หอ
ระฆัง สร้างโบสถ์ ฯลฯ กล่าวกันว่าชาวสวนบางคนเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนามาก ยกที่ดินให้
วัด บางรายขายที่ดินทําบุญ สําหรับรายจ่ายในด้านต้นทุนการผลิตในการทําสวนในอดีตไม่สูง การทํา
สวนใช้แรงงานในครอบครัว วิถีการผลิตยังเป็ นแบบดั้งเดิม คือการใช้ภูมิปัญญาที่สืบสานกันมาจาก
บรรพบุรุษถ่ายทอดภูมิปัญญาวิถีการทําสวนจากรุ่ นสู่รุ่น ได้แก่ การยกร่ องกั้นนํ้าในฤดูน้ าํ หลากและใช้
ใบทองหลางที่มีการปลูกกันอย่างแพร่ หลายในพื้นที่หมักเป็ นปุ๋ ยพืชสดกลบโคนต้นแล้วสาดเลนใน
ท้องร่ องกลบโคนต้นอีกครั้งหนึ่งก็จะทําให้ทุเรี ยนและผลไม้ต่าง ๆ ที่ปลูกมีการเจริ ญเติบโตเร็ วและมี
รสชาติดี เป็ นที่ตอ้ งการของตลาดขายได้ราคาดี การใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงมีนอ้ ยมาก
1.4 หนีส้ ิ นของครัวเรือน
เนื่องจากครัวเรื อนมีรายได้จากการขายผลผลิตตลอดปี ต้นทุนการผลิตไม่สูง การใช้จ่ายมีไม่
มากนัก จึงไม่มีปัญหาด้านหนี้สิน ถ้าจําเป็ นต้องมีการกูย้ มื จะกูย้ มื กันระหว่างญาติพี่นอ้ ง เพื่อนบ้าน โดย
วงเงินที่กยู้ มื กันมีจาํ นวนไม่สูงมากนัก การคิดดอกเบี้ยอาจมีหรื อไม่มีข้ ึนอยูก่ บั ว่าการกูย้ มื นั้นกูย้ มื จาก
ใครถ้ายืมจากญาติพี่นอ้ งก็ไม่คิดดอกเบี้ย ถ้ากูจ้ ากเพื่อนบ้านมีความสนิทสนมกันมากก็ไม่คิดดอกเบี้ย
หรื อถ้ามีดอกเบี้ยก็ไม่สูงมากแต่ส่วนใหญ่จะไม่มีดอกเบี้ย โดยครัวเรื อนมีความเห็นว่า เพื่อนบ้านคนเห็น
หน้ากัน เขาทุกข์เราพอมีกช็ ่วยเหลือกันพึ่งเขาพึ่งเราช่วย ๆ กันไป ซึ่งเป็ นแนวคิดในการช่วยเหลือกัน
และกันของสังคมชาวสวน

1.5 เงินออมของครัวเรือน
จากการที่ครัวเรื อนมีรายได้จากการขายผลผลิตตลอดปี ต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้างตํ่า การใช้
จ่ายในครัวเรื อนมีไม่มากนัก วิถีการดําเนินชีวิตเป็ นไปอย่างเรี ยบง่าย ครัวเรื อนส่ วนมากจึงมีเงินเก็บออม
จํานวนเงินของแต่ละครัวเรื อนมีจาํ นวนที่แตกต่างกัน โดยขึ้นอยูก่ บั ขนาดของครัวเรื อน จํานวนสมาชิก
การศึกษาของบุตรหลาน ขนาดของพื้นที่สวน
การออมเงินของครัวเรื อนมีหลายเหตุผล เช่น เก็บเงินไว้ซ้ือที่ดินขยายสวนให้ใหญ่ข้ ึนจะได้
ปลูกพืชได้มากขึ้น เป็ นทุนในการทําสวน จ้างแรงงาน ซื้อปุ๋ ย เก็บเงินไว้เพื่อการศึกษาของบุตรหลาน
เก็บเงินไว้ทาํ บุญ เก็บเงินไว้สาํ หรับการไปหาหมอรักษาตัวเองไม่ตอ้ งให้ลูกหลานลําบาก เป็ นต้น
2. ด้ านสั งคมของครัวเรือน
ข้อมูลด้านสังคมของครัวเรื อนจําแนกเป็ น การศึกษา สุ ขภาพอนามัย การคมนาคม การเมืองการ
ปกครอง วัฒนธรรมประเพณี และความขัดแย้งในหมู่บา้ น
2.1 การศึกษาของครัวเรือน
ครัวเรื อนชาวสวนเรี ยนหนังสื อเพียงให้อ่านออกเขียนได้ หัวหน้าครัวเรื อนส่ วนมากจึงจบ
การศึกษาเพียงชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 สูงกว่านี้เป็ นชั้นประถมศึกษาปี ที่ 7 ก่อนนี้ในหมู่บา้ นไม่มี
โรงเรี ยน ใช้ศาลาวัดเป็ นสถานที่เรี ยนหนังสื อแต่มีครู ซ่ ึงเป็ นข้าราชการมาสอน เด็ก ๆ มาเรี ยนหนังสื อ
กันที่วดั โรงเรี ยนมีจาํ นวนน้อยมากและอยูห่ ่างไกล การเดินทางมีความลําบากมาก พ่อแม่และเด็ก
นักเรี ยนต้องตื่นตั้งแต่มืด (ประมาณ 4.00น.) พายเรื อออกจากสวนไปลงเรื อเครื่ องที่คลองบางกอกน้อย
เพื่อไปต่อเรื อที่ท่าเรื อแม่น้ าํ เจ้าพระยา ประกอบกับพ่อแม่ทาํ สวนเด็ก ๆ ต้องช่วยงานพ่อแม่และต้องการ
สื บทอดการทําสวนต่อไป ความจําเป็ นด้านการศึกษามีนอ้ ยเรี ยนเพียงให้อ่านออกเขียนได้เพียงพอแล้ว
เวลาต่อมาในหมู่บา้ นมีโรงเรี ยนประถมศึกษา เด็ก ๆ ไม่ตอ้ งเดินทางไกลไปโรงเรี ยน ครัวเรื อนจึงส่ ง
บุตรหลานให้เรี ยนหนังสื อกันมากขึ้น ทายาทชาวสวนรุ่ นใหม่จึงมีการศึกษาสูง ๆ และมีจาํ นวนน้อยมาก
ที่เรี ยนด้านเกษตรกรรมและมีความตั้งใจที่จะสื บทอดการทําสวน เหตุผลส่ วนหนึ่งมาจากการผลักดันให้
บุตรหลานทํางานที่สบาย ดังนั้นเมื่อจบการศึกษาพวกเขาจึงเดินไปตามวิถีของอาชีพตามการศึกษาเช่น

ข้าราชการ ครู อาจารย์ ทหาร ตํารวจ พนักงานบริ ษทั ธนาคาร เป็ นต้น มีหน้ามีตาในสังคมไม่มีใครมาทํา
สวน ดังนั้นพอหมดรุ่ นพ่อแม่ลูกหลานก็ขายที่ดินให้นายทุนที่มากว้านซื้อเอาไปทําหมู่บา้ นจัดสรร การ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทําสวนจึงเหลือน้อย
2.2 สุ ขภาพอนามัยของครัวเรือน
ครัวเรื อนชาวสวน ส่ วนใหญ่มีสุขภาพแข็งแรงไม่ค่อยมีโรคภัยไข้เจ็บ ทํางาน ทําสวนกันทุกวัน
ร่ างกายแข็งแรง สภาพแวดล้อมดี อากาศบริ สุทธิ์ อาหารการกินเป็ นธรรมชาติ ปลอดสารเคมี ยาฆ่าแมลง
เพราะปลูกรับประทานเอง การเจ็บไข้ได้ป่วยมีบา้ งเล็ก ๆ น้อย ๆ การเจ็บป่ วยด้วยโรคร้ายแรงมีนอ้ ย
มาก การเจ็บป่ วยส่ วนมากเป็ นไข้หวัด ปวดหัว ปวดท้อง บางครั้งไม่ตอ้ งไปหาหมอ รักษากันโดยใช้ยา
สมุนไพรกลางบ้าน และมีหมอยาในหมู่บา้ น หมอกลางบ้านที่ข้ ึนชื่อมากคือหมออินทร์เทวดา ที่วดั บาง
ขนุน มีลูกศิษย์บดยาสมุนไพรไทยใส่ โอ่งให้ชาวบ้านเอาไปกินรักษาได้สารพัดโรค ครัวเรื อนไม่ชอบไป
หาหมอในเมืองด้วยเหตุผลว่า การเดินลําบาก ห่างไกล รอหมอนาน การรักษาไม่หายขาด ต่อมามีสถานี
อนามัยตําบลเปิ ดให้บริ การในแต่ละพื้นที่ มีเจ้าหน้าที่คอยให้คาํ แนะนําด้านสาธารณสุ ข แจกเอกสารและ
เยีย่ มไข้
2.3 แบบแผนการบริโภคของครัวเรือน
วิถีชีวิตของชาวสวนกินอยูก่ นั อย่างง่าย ๆ มีความพอเพียงในการดําเนินชีวิต พืชผักในสวนมี
กินอย่างอุดมสมบูรณ์ หาปลาในท้องร่ อง ซื้อของจากร้านค้าในหมู่บา้ น นาน ๆ จะไปเมืองนนท์กซ็ ้ือมา
จากเมืองนนท์บา้ ง ส่ วนมากจะซื้อจากตลาดที่นาํ ผลผลิตจากสวนไปขาย เช่น ตลาดยอดพิมาน
ปากคลองตลาด ตลาดส่ งเสริ มเกษตรไทย และมีพอ่ ค้านําสิ นค้าเข้ามาขายในหมู่บา้ นบ้าง ทุกครัวเรื อน
ประกอบอาหารรับประทานกันเอง เกือบทุกบ้านที่ผหู ้ ญิงไม่วา่ จะเป็ นแม่หรื อลูกจะต้องทําอาหาร
รับประทานเป็ น โดยผูเ้ ป็ นแม่จะสอนผูเ้ ป็ นลูกสาวให้ทาํ อาหารเป็ นเพื่อเตรี ยมตัวเป็ นแม่บา้ นที่ดีเมื่อต้อง
ออกเรื อนในอนาคต แหล่งอาหารส่ วนใหญ่จะเป็ นพืชผักสวนครัวที่ปลูกไว้รับประทานในสวน เช่น
พริ ก มะนาว ถัว่ ฝักยาว ดอกแค ขิง ข่า ตะไคร้ ฯลฯ บางครอบครัวเลี้ยงเป็ ด ไก่ ไว้เป็ นอาหาร ค่าใช้จ่าย
ในเรื่ องอาหารการกินจะมีนอ้ ยมาก พอถึงหน้าผลไม้ซ่ ึงมีมากจะเก็บถนอมส่ วนหนึ่งไว้กิน เช่นทุเรี ยน
กวน มะม่วงดอง ช่วงเวลาที่ครอบครัวจะอยูพ่ ร้อมหน้ากันมากที่สุดคือเวลาในการรับประทานอาหาร

ของครัวเรื อนโดยเฉพาะตอนเย็นเป็ นเวลาที่สมาชิกในครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตากัน พูดคุยถามไถ่
ความเป็ นไปของแต่ละคนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เนื่องจากชาวสวนจะตื่นแต่เช้ามืดเข้า
สวนรดนํ้าถ้ารอสายจะร้อน ตลอดวันทํางานในสวน ดังนั้นเวลาของครอบครัวจึงเป็ นเวลาเย็น
2.4 การคมนาคมและการเดินทางของครัวเรือน
การสัญจรจะแยกพิจารณาเป็ นการสัญจรภายในหมู่บา้ น ซึ่งจะมีทางเดินที่เรี ยกว่า “ทางหลวง” หมายถึง
ทางเดินเท้าที่ชาวบ้านให้คนในหมู่บา้ นเดินทางสัญจรกันได้โดยผ่านที่ดินของตน ทางหลวงมีลกั ษณะ
เป็ นทางเดินแคบ ๆ ในขณะที่กรรมสิ ทธิ์ในที่ดินยังเป็ นของเจ้าของที่ดินแต่อนุญาตให้เพื่อนบ้านเดิน
ผ่านที่ดินของตนเองได้ จากลักษณะการตั้งบ้านเรื อนของชาวสวนจะตั้งบ้านเรื อนอยูใ่ นสวนและการทํา
สวนจะล้อมรั้วง่าย ๆ ด้วยการปลูกต้นไม้เป็ นรั้ว เช่นต้นชบา ทางเดินระหว่างสวน มีคนั ดินเป็ นทางเดิน
เรี ยกว่า “คันสวน” เป็ นทางเดินซึ่งสามารถใช้ในการเดินทางจากสวนหนึ่งไปยังอีกสวนหนึ่งและยังใช้
เดินทางไปยังหมู่บา้ นอื่น ๆ ได้อีก โดยเดินเลาะไปทางคันสวน ต่อมาทางราชการทําถนนลูกรัง เช่นถนน
จากอําเภอบางกรวย ผ่านตําบลบางขนุน ไปสุ ดที่ตาํ บลบางขุนกอง แต่เส้นทางที่ใช้สญ
ั จรกันส่ วนใหญ่
ในการเดินทางติดต่อกับพื้นที่นอกหมู่บา้ น เส้นทางหลักที่ใช้ในการสัญจร คือทางนํ้า ซึ่งแต่ละหมู่บา้ น
จะมีคลองเป็ นจํานวนมาก ทั้งคลองใหญ่ เช่นคลองบางกอกน้อย คลองอ้อมเมืองนนท์ คลองมหาสวัสดิ์
และแต่ละหมู่บา้ นยังมีคลองซอยซึ่งเป็ นคลองเล็ก ๆ อีกเป็ นจํานวนมากในแต่ละพื้นที่ ที่ชาวสวนใช้เป็ น
เส้นทางในการสัญจร เช่น คลองบางไผ่ คลองวัดบางขนุน คลองบางคูเวียง คลองบางราวนก คลองขื่อ
ขวาง คลองหัวคู คลองวัดแก้วฟ้ า คลองวัดสัก คลองวัดสักน้อย คลองวัดเกตุ คลองวัดจําปา คลองบาง
นายไกร คลองวัด คลองขวางบ้านท้าย คลองนายกลีบ คลองบางโพธิ์เผือก ฯลฯ ชาวสวนจะใช้เรื อเป็ น
พาหนะในการเดินทาง ชาวสวนที่มีฐานะดีจะมีเรื อเครื่ อง บางบ้านมีเรื อพาย บ้างก็อาศัยเรื อรับจ้าง เรื อ
แท็กซี่ในการเดินทาง
2.5 การเมืองการปกครอง
หมู่บา้ นในพื้นที่ศึกษามีผใู ้ หญ่บา้ นและกํานันคอยดูแลทุกข์สุขของลูกบ้าน ไม่วา่ จะเป็ นการ
ทะเลาะวิวาท ของหาย ดูแลด้านการพัฒนาหมู่บา้ นและตําบล แจ้งข้อมูลข่าวสารความรู ้ต่าง ๆแก่ลูกบ้าน
เมื่อก่อนกํานันจะเป็ นที่ยาํ เกรงของคนมากเพราะสามารถจับโจรผูร้ ้ายได้ จนเป็ นที่กล่าวขานของ
ชาวบ้านว่า เวลาทะเลาะกัน ให้รีบไกล่เกลี่ย อย่าให้เรื่ องถึงกํานัน อาจกล่าวได้วา่ กํานันดูแลทุกข์สุขทุก

เรื่ องทุกอย่างในพื้นที่ อีกทั้งปฏิบตั ิหน้าที่หลักแต่เพียงผูเ้ ดียว แต่ในทางปฏิบตั ิจริ ง ๆ แล้วชาวบ้านจะ
เป็ นผูช้ ่วยให้กบั กํานันและผูใ้ หญ่บา้ นด้วย
2.6 ความสั มพันธ์ ทางสั งคมของครัวเรือน
ความสัมพันธ์ในครอบครัวของครัวเรื อนชาวสวน ครอบครัวชาวสวนมีลกั ษณะเป็ นครอบครัว
ขยาย โดยครัวเรื อนหนึ่ง ๆ จะมีสมาชิกในครอบครัวมากกว่า 5 คน และมีสมาชิกมากกว่า 2 รุ่ น กล่าวคือ
ในครัวเรื อนจะประกอบด้วย ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้ า น้า อา พ่อ แม่ ลูก หลาน เหตุผลหลักของการมีบุตร
หลานมากเพื่อเป็ นแรงงานช่วยกันทําสวน โดยผูท้ ี่อาวุโสในครอบครัวจะทําหน้าที่คอยสัง่ สอนอบรม
ดูแลสมาชิกโดยทัว่ ไปแล้วครอบครัวมีความอบอุ่นไม่ค่อยมีบุตรหลานที่เกเร ครัวเรื อนที่มีบุตรหลานที่
เกเรบ้างแต่กไ็ ม่ใช่นกั เลงหัวไม้
ความสัมพันธ์ ของครัวเรื อนในหมู่บา้ น ครัวเรื อนชาวสวนจะมีความสนิทสนมกันดุจเครื อญาติ
คอยช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน บ้านใครมีงานการอะไรแม้ไม่เอ่ยปากขอให้รู้กไ็ ปช่วยเหลือกันแล้ว
ในชีวิตประจําวันเมื่อหุ งข้าวทําแกงเสร็ จแล้วก็จะตักแบ่งปั นให้เพื่อนบ้านในละแวกเดียวกัน มีอะไรจะ
ช่วยเหลือแบ่งปั นกัน ครัวเรื อนในหมู่บา้ นทุกหลังคาเรื อนจะรู ้จกั กัน ในหมู่บา้ นจึงไม่ค่อยมีขโมยหรื อ
โจรผูร้ ้าย จะเห็นว่าบ้านชาวสวนไม่มีร้ ัวลวดหนาม มีเพียงต้นไม้และคันดิน ไม่มีใครขโมยของใคร มาที
หลังมีคนนอกพื้นที่เข้ามาอยูม่ ากขึ้นก็เริ่ มมีโจรมีขโมย เข้ามาขโมยของในสวนโดยเฉพาะทุเรี ยน
ชาวสวนต้องนอนเฝ้ าทุเรี ยนเพราะมีราคาแพง ถ้าไม่นอนเฝ้ าคนเข้ามาขโมยทุเรี ยนหมดสวน คนบ้าน
ใกล้เรื อนเคียงจึงต้องช่วยเป็ นหูเป็ นตากัน ครัวเรื อนชาวสวนมีความสามัคคี ร่ วมแรงกาย แรงใจในงาน
ของหมู่บา้ น ทั้งงานบุญของวัดในหมู่บา้ น งานลงแขกในการช่วยกันลอกท้องร่ องของเพื่อนบ้าน งาน
แต่งงาน งานบวช งานศพ ต่างพร้อมใจกันไปช่วยจนงานสําเร็ จลุลวงไปด้วยดี
2.7 วัฒนธรรมประเพณี
ครัวเรื อนในพื้นที่ทุกหมู่บา้ นส่ วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธและมีความเลื่อมใสศรัทธา มีความ
เชื่อเป็ นเครื่ องยึดเหนี่ยวในหลักพุทธศาสนา นิยมการทําบุญเข้าวัดในวันสําคัญ ๆ ทางศาสนาเป็ นประจํา
เช่น การทําบุญในวันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันพระและทําบุญตักบาตรเป็ นประจํา
ครัวเรื อนที่ศรัทธาในพุทธศาสนา การทําบุญ สร้างวัด สร้างโบสถ์ วิหาร หอไตร หอพระ กล่าวกันว่า

บางคนขายที่ดินนําเงินไปสร้างวัดทําบุญ เพราะมีความเชื่อว่าการทําบุญมากในภพชาติน้ ีจะทําให้สุข
สบายในภพชาติหน้า ทุกวันพระจะเห็นชาวสวนแต่งตัวสวยงามไปทําบุญที่วดั แล้วก็จะหอบลูกจูง
หลานไปพบกับเพื่อนๆ วัยเดียวกัน วิ่งเล่นอยูใ่ นลานวัด ฝ่ ายผูใ้ หญ่ให้ไปช่วยงาน และพูดคุยกัน เกี่ยวกับ
เรื่ องการงาน เรื่ องครอบครัว และเรื่ องของลูก ๆ หลาน ใครจะมีงานบุญ งานบวช งานแต่ง ก็มาบอกกัน
ที่วดั สะดวกที่สุด วัฒนธรรมที่ดีงามที่ประทับใจผูว้ ิจยั มากคือการไปวัดทําบุญในวันพระ ครัวเรื อน
ชาวสวนจะนําข้าวปลาอาหารของหวานของคาวนอกจากของที่จะถวายพระแล้วยังมีขา้ วปลาของหวาน
ของคาวเผือ่ แผ่ให้กบั เพื่อนบ้านที่ไปทําบุญที่วดั ด้วยโดยการนําใบตองมาเย็บเป็ นกระทงแล้วตักแบ่ง
อาหารใส่ กระทงแจกจ่ายให้กบั ผูท้ ี่ไปวัดอย่างทัว่ ถึงกัน วัฒนธรรมนี้มีมาเมื่อครั้งกาลอดีตและยังพบเห็น
ได้ในปั จจุบนั ทุกวัดทุกหมู่บา้ นในพื้นที่ที่ศึกษาเป็ นการแสดงถึงจิตใจที่โอบอ้อมอารี ของครัวเรื อน
ชาวสวน
ในด้านขนบธรรมเนียมประเพณี แต่ละหมู่บา้ นจะยึดมัน่ ในประเพณี อย่างเคร่ งครัด เช่น
ประเพณี สงกรานต์ จะให้ความสําคัญกับผูส้ ูงอายุในท้องถิ่น ประเพณี ลอยกระทง ฯลฯ ประเพณี ที่มี
ชื่อเสี ยงมากและยังถือปฏิบตั ิกนั มาจนถึงปัจจุบนั ของชาวสวนคือ ประเพณี การทําบุญตักบาตรพระ 108
ซึ่งประเพณี การทําบุญตักบาตรพระ 108 เป็ นประเพณี ที่ ถือปฏิบตั ิกนั มาช้านานในอําเภอบางกรวย โดย
จัดขึ้นตามวัดริ มนํ้าในคลองบางกอกน้อย ได้แก่ วัดไทยเจริ ญ วัดบางไกรนอก วัดอุทยาน วัดโบสถ์ วัด
บางไกรใน เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนาทําบุญตักบาตร เพื่อความเป็ นสิ ริมงคล
และเกิดความสามัคคีเป็ นนํ้าหนึ่งใจเดียวกันในชุมชน การทําบุญตักบาตรพระ 108 เริ่ มพิธีในวันแรม 7
คํ่า เดือน 12 ในตอนบ่าย ของทุกวัดตามริ มนํ้าจะมีการแห่พระพุทธรู ปที่มีชื่อเสี ยงของแต่ละวัด เช่น
หลวงพ่ออาคมจากวัดไทยเจริ ญ หลวงพ่อโตวัดอุทยาน โดยจะแห่ไปตามลํานํ้า มีการจัดขบวนแห่ การ
ร่ ายรําอย่างสวยงาม จุดประสงค์ของการแห่ ขบวนพร ะก็เพื่อประกาศให้ประชาชนได้ รับทราบกันโดย
ทัว่ ว่าจะมีพิธีทาํ บุญตักบาตรพระ 108 ในวันรุ่ งขึ้นให้สาธุชนมาร่ วมทําบุญ กัน การแห่ขบวนพระทุกวัด
จะแห่ พร้อมกัน ในวันแรม 8 คํ่า เดือน 12 ซึ่งถือว่าเป็ นวันทําบุญใหม่ โดยจะเริ่ มพิธีตงั่ แต่เวลา 05.00 น.
จะมีประชาชนมาร่ วมทํา บุญตามลํานํ้าอย่างแน่นขนัดทั้งสองฝั่งคลอง ประชาชนส่ วนใหญ่ที่มาทําบุญ
จะมาทาง เรื อ เตรี ยมอาหารคาวหวานมาอย่างพร้อมมูล ชาวบ้าน จะนิมนต์พระสงฆ์ลงเรื อจ้าง เรื ออีแปะ
เรื อบางลํามีพระ 1 รู ป หรื อ 2 รู ป ไม่ เกินลําละ 3 รู ปและมีคนพายเรื อ 3 -4 คน เพื่อรับอาหารคาวหวาน
จากประชาชน การทําบุญนี้จะเริ่ มพร้อมกันทุกวัด พระจะ บิณฑบาตไปในทางเดียวกัน เช่นเริ่ มต้นทาง
ฝั่งขวาก็จะรับบิณฑบาตเรื่ อยไปแล้วจึงวกกลับมาทางฝั่งซ้าย วัดแต่ละวัดจะแห่ พระพุทธรู ปสําคัญ
ประดับตกแต่งอย่างสวยงาม ไปรับบิณฑบาตด้วย พร้อมทั้งเปิ ดโอกาสให้ประชาชน ปิ ดทองและบริ จาค

ทรัพย์ตามศรัทธาเพื่อนําไปบํารุ งวัด ช่วงเวลาที่ประชาชนทําบุญจะอยูร่ ะหว่าง เวลา 06.00-07.00 น.
(โอเคเนชัน่ , [ออนไลน์]. 22 พฤษภาคม 2555)
ครัวเรื อนชาวสวนเวลาบ้านไหนมีงานศพ งานบวช งานแต่งงาน ชาวบ้านจะไปช่วยเหลือกันไม่
ว่าจะเป็ นเงิน สิ่ งของ แรงงาน เจ้าภาพจะจัดงานตามฐานะ บางงานศพมีดนตรี ลิเก กล่าวกันว่าลูกหลาน
จะทําให้คนตายเป็ นครั้งสุ ดท้าย ผูว้ ิจยั ได้ไปร่ วมในงานศพที่หมู่ 1 บ้านตากแดด ตําบลบางขนุน เจ้าภาพ
มีฐานะดี จัดงานศพให้พี่สาว ก่อนตายได้สง่ั เสี ยไว้วา่ ให้จดั ลิเกชื่อดังกุง้ สุ ทธิราช วงศ์เทวัญ มาแสดงใน
งานหน้าศพ เจ้าภาพรักพี่สาวมากได้วา่ จ้างลิเกชื่อดังกล่าวมาแสดง 1 คืน ด้วยค่าจ้าง 190,000 บาท เวลา
ปกติในชีวิตประจําวันครัวเรื อนชาวสวนจะแต่งกายอย่างเรี ยบง่ายด้วยเสื้ อผ้าสี เข้ม เนื้อผ้าหยาบและหนา
เพื่อทําสวนมองดูเหมือนคนฐานะไม่ดีหรื อยากจน แต่จริ ง ๆ แล้วคนเหล่านี้เหมือนผ้าขี้ริ้วห่ อทอง ในวัน
งานเจ้าภาพผูช้ ายจะใส่ สร้อยคอทองคํา นํ้าหนักประมาณคนละไม่นอ้ ยกว่าสิ บบาท ถ้าเป็ นฝ่ ายเจ้าภาพ
ผูห้ ญิงจะมีสร้อยข้อมือ สร้อยคอทองคํา นํ้าหนักทองคําต่อคนไม่นอ้ ยกว่าสิ บห้าบาท เพื่อแสดงถึงฐานะ
ของเจ้าภาพและสื่ อให้ทราบว่าแขกที่มาร่ วมงานไม่ตอ้ งเกรงใจการเลี้ยงดูจดั อย่างเต็มที่สมกับฐานะ
เจ้าภาพ
วัฒนธรรมการสวดพระอภิธรรมประจํายามหน้าศพของครัวเรื อนในพื้นที่ที่ศึกษา การสวดศพก็
ไม่ได้แตกต่างกับพื้นที่อื่น ๆ กล่าวคือเมื่อพระสวดไปแล้ว 1 จบ จะหยุดให้ผทู ้ ี่มาร่ วมงานรับประทาน
อาหารต่อจากนั้นก็สวดต่อ ผูว้ ิจยั ได้ไปสังเกตงานศพหลายงานในหลายหมู่บา้ นในพื้นที่ที่ศึกษา พบว่ามี
ความเหมือนกันคือก่อนที่เจ้าภาพจะบังสุ กลุ เจ้าภาพจะนําเครื่ องบังสุ กลุ ดังกล่าวมาให้ผทู ้ ี่มาร่ วมงานได้
ร่ วมอนุโมทนาด้วย ซึ่งเป็ นภาพที่แสดงถึงความสามัคคี ความมีส่วนร่ วมของคนในสังคมและความเป็ น
นํ้าหนึ่งใจเดียวกันของครัวเรื อนในหมู่บา้ น
2.8 ด้ านความขัดแย้ งในสั งคมของครัวเรือน
สังคมชาวสวนก็เหมือนกับสังคมทัว่ ๆ ไปที่ประกอบด้วยคนจํานวนมากย่อมมีความขัดแย้งกัน
บ้างเป็ นธรรมดา แต่กไ็ ม่มีความรุ นแรงมากนักเพราะเป็ นสังคมเครื อญาติ มีความเอื้ออาทรกัน สังคมให้
ความนับถือผูอ้ าวุโสในหมู่บา้ น ผูใ้ หญ่บา้ น กํานัน สังคมชาวสวนมีการช่วยเหลือกันและกันระหว่าง
ญาติพี่นอ้ งจึงมีความขัดแย้งกันน้อย
ความขัดแย้งกับคนต่างหมู่บา้ นมีให้พบเห็นบ้าง ส่ วนมากจะเป็ นคนหนุ่ม ๆ ต่างหมู่บา้ นที่มา
เที่ยวงานวัดเวลาวัดมีงาน ทั้งงานประจําปี งานบุญ งานศพ ซึ่งจะมีมหรสพ ลิเก ดนตรี หนังกลางแปลง

จะมีวยั รุ่ นจากหลายหมู่บา้ นมาเที่ยวงานวัดแล้วเกิดเขม่นกันขึ้น แข่งกันจีบผูห้ ญิงบ้าง มีเรื่ องชกต่อยกัน
อาจมีการใช้อาวุธในการต่อสู ้ เช่น มีด ปื น บางครั้งการต่อสู ร้ ุ นแรงมีการเสี ยชีวิต โดยทัว่ ไปแล้วความ
ขัดแย้งในหมู่บา้ นมักจะได้รับความไกล่เกลี่ยจากผูน้ าํ ซึ่งทุกหมู่บา้ นจะมีผนู ้ าํ ตามธรรมชาติ ส่ วนมากจะ
เป็ นผูส้ ู งอายุในชุมชนที่มีฐานะดี หมู่บา้ นละ 1-3 ราย สําหรับเป็ นที่ปรึ กษาและไกล่เกลี่ยเมื่อเกิดปัญหา
ขึ้นในชุมชน ถ้าเป็ นปั ญหาที่รุนแรงก็มีผนู ้ าํ ท้องถิ่น คือกํานันและผูใ้ หญ่บา้ นทําหน้าที่ไกล่เกลี่ยปั ญหา
ประชาชนจะเกรงกลัวกํานันมาก เมื่อมีความขัดแย้งก็จะพยายามคลี่คลายอย่าให้เรื่ องถึงกํานัน
2.9 การมีส่วนร่ วมของครัวเรือนในหมู่บ้าน
การดํารงชีวิตส่ วนใหญ่ของครัวเรื อนจะมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของหมู่บา้ นมาโดยตลอด
โดยเฉพาะในด้านสังคม วัฒนธรรม ประเพณี สมาชิกทุกคนในหมู่บา้ นจะอุทิศเวลา แรงงาน เงิน
ทรัพย์สิน เพื่อวัดในหมู่บา้ นของพวกเขา เช่น งานประจําปี ของวัดต่าง ๆ ชาวบ้านจะไปช่วยกันเป็ นวัน ๆ
คืน ๆ งานปิ ดทองฝังลูกนิมิตหนาแน่นไปด้วยคนมาทําบุญ บริ จาคเงินเข้าวัดครัวเรื อนนอกจากจะ
สามัคคีในเรื่ องทําบุญเข้าวัดกันแล้ว ยังมีส่วนร่ วมในการประกอบอาชีพ จะเห็นได้จากการช่วยกัน “เอา
แรง” ในงานต่าง ๆ ลอกท้องร่ อง ทําคันดินป้ องกันนํ้าท่วม ช่วยกันสอดส่ องดูแลทรัพย์สินของชุมชน
หมู่บา้ นตลอดจนทรัพย์สินของเพื่อนบ้านโดยพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
3. ด้ านสิ่ งแวดล้ อม
3.1 นํา้
ในพื้นที่ศึกษามีแหล่งนํ้าธรรมชาติ คู คลองเป็ นจํานวนมาก ชาวสวนใช้ประโยชน์จากแหล่งนํ้า
ธรรมชาติเหล่านี้ในการดํารงชีวิต เช่นทําการเกษตร การเดินทางสัญจร นํ้าจึงมีความสําคัญยิง่ ต่อการ
ดํารงชีวิต นอกจากครัวเรื อนจะใช้น้ าํ เพื่อการอุปโภคบริ โภคในชีวิตประจําวันแล้วยังใช้น้ าํ เพื่อการทํามา
หากินในวิถีชีวิตของชาวสวนการเพาะปลูกต้องอาศัยนํ้าเป็ นหัวใจสําคัญ การนํานํ้าเข้าสวนจะใช้การขึ้น
และการลงของนํ้าเป็ นเกณฑ์ เส้นทางส่ งนํ้า ชาวสวนจะขุดคู นํานํ้ามาจากแม่น้ าํ หรื อคลอง มาสู่ พ้นื ที่
สวน จากนั้นชาวสวนในบริ เวณใกล้เคียงกับคูส่งนํ้าจะมาทําเครื อข่ายการส่ งนํ้าร่ วมกัน โดยมีหลักการ
คือนํ้าจะผ่านสวนทุกสวน การควบคุม นํ้านั้นเจ้าของสวนแต่ละสวนจะ ทําประตูน้ าํ ในสวน ของแต่ละ
สวน เป็ น การจัดสรรและแบ่งปั นทรัพยากรนํ้าเพื่อการเกษตร คู คลอง ร่ องสวน ประตูน้ าํ จึงกลายเป็ น

สาธารณะสมบัติ ที่ผใู ้ ช้จะมาช่วยกันดูแลรักษา เ สมือนตนเองเป็ นเจ้าของ นอกจากนี้ยงั ใช้น้ าํ ในการ
คมนาคม งานบุญ งานประเพณี คนในหมู่บา้ นจึงมีความผูกพันกับทรัพยากรนํ้า สภาพของแหล่งนํ้าใน
สมัยนั้นมีความใสสะอาด เป็ นที่อยูอ่ าศัยของสัตว์น้ าํ จํานวนมาก ซึ่งเป็ นแหล่งอาหารของคนในหมู่บา้ น
ต่อมาในปี พ.ศ. 2538 ได้เกิดนํ้าท่วมใหญ่ในพื้นที่ ทุกหมู่บา้ น สวนผลไม้ในพื้นที่ทนนํ้าท่วมขังไม่ไหว
พากันยืนต้นตายเป็ นจํานวนมากโดยเฉพาะต้นทุเรี ยนพืชเศรษฐกิจที่ทาํ รายได้หลักของชาวสวน พอนํ้า
ลดจนเป็ นปกติชาวสวนเริ่ มต้นปลูกทุเรี ยนรุ่ นใหม่กนั อีกครั้ง แต่ผลจากนํ้าท่วมใหญ่ในครั้งนั้นได้ส่งผล
ต่อคุณภาพของนํ้าที่เริ่ มมีคุณภาพตํ่าลงและได้ส่งผลกระทบต่อการปลูกทุเรี ยนซึ่งให้ผลได้ไม่ดีนกั
ประกอบกับในช่วงหน้าฝนนํ้ามาก ต้นทุเรี ยนเป็ นพืชที่ไม่ชอบนํ้าท่วมขัง พอเข้าช่วงหน้าร้อนนํ้าทะเล
หนุนเข้ามาในร่ องสวนทําให้น้ าํ ในร่ องสวนเป็ นนํ้ากร่ อย ชาวสวนเริ่ มประสบปั ญหาในการทําสวน
ทุเรี ยน การทําการเกษตรเริ่ มมีปัญหา ครัวเรื อนชาวสวนบางรายเริ่ มเปลี่ยนแปลงการปลูกพืชจากการ
ปลูกทุเรี ยนเป็ นการปลูกพืชที่ให้ผลตอบแทนเร็ ว เช่น การปลูกมะกรู ดเพื่อเก็บใบขาย การปลูก
ส้มเขียวหวานตอนกิ่งพันธ์ขาย ปลูกกล้วย ไม้ดอกไม้ประดับ พืชที่ให้ผลตอบแทนในระยะสั้น
3.2 อากาศ
ก่อนการตัดถนนนครอินทร์พ้นื ที่ที่ศึกษาทุกหมู่บา้ นมีอาชีพหลักคือการทําสวน จึงมีตน้ ไม้เป็ น
จํานวนมากทั้งที่เป็ นไม้ธรรมชาติ และต้นไม้ที่ชาวสวนปลูก อากาศบริ สุทธิ์มีกลิ่นไอของความเป็ น
ชนบท เนื่องจากในขณะนั้นจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมมีนอ้ ยมาก บางหมู่บา้ นไม่มีโรงงาน
อุตสาหกรรม อาคารพาณิ ชย์ ตลาดสด จํานวนบ้านจัดสรรมีนอ้ ยมาก อาคารสิ่ งปลูกสร้างสมัยใหม่พบ
เห็นได้นอ้ ยมาก คนในพื้นที่ยงั คงรักษาวัฒนธรรมบ้านทรงไทย ปลูกอยูใ่ นสวน มลพิษทางอากาศแทบ
จะไม่มี เพราะการก่อสร้างมีนอ้ ย รถที่วิ่งมีจาํ นวนเบาบางทําให้ควันจากท่อไอเสี ยมีไม่มากนัก สภาพ
อากาศโดยทัว่ ไปจึงเป็ นอากาศบริ สุทธิ์ปลอดจากควันพิษ
3.3 ขยะและสิ่ งปฏิกลู
จํานวนครัวเรื อนในพื้นที่มีไม่มากนัก ทําให้สิ่งปฏิกลู มีนอ้ ยเช่นกัน ทั้งขยะ พลาสติกและสิ่ ง
โสโครกต่าง ๆ คนในหมู่บา้ นจะกําจัดสิ่ งปฏิกลู เหล่านี้ดว้ ยตนเอง โดยการเผาและกลบลงดินอีกทั้งขยะ
ส่ วนมากไม่ใช่ขยะพิษจึงไม่เป็ นอันตราย สามารถย่อยสลายได้ เช่นใบไม้ ต้นหญ้าและเศษอาหารจาก
ครัวเรื อน จากคําบอกเล่าของครัวเรื อนที่ต้ งั บ้านเรื อนอยูร่ ิ มคลอง มีครัวเรื อนบางหลังทิ้งขยะลงแม่น้ าํ แต่
เนื่องจากมีจาํ นวนไม่มากนักและคลองเหล่านี้ยงั ได้รับอิทธิพลนํ้าขึ้นนํ้าลงจากนํ้าทะเลที่ส่งผลต่อแม่น้ าํ

เจ้าพระยาและมีผลต่อคลองต่าง ๆ ที่เชื่อมกับแม่น้ าํ เจ้าพระยาด้วย เมื่อนํ้าขึ้นจะพัดพาสิ่ งสกปรกต่าง ๆ
ออกสู่ แม่น้ าํ ใหญ่ไปด้วย
ส่ วนที่ 2 ความคิดเห็นของครัวเรือนเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงด้ านเศรษฐกิจ สั งคมและสิ่ งแวดล้อมอัน
เนื่องมาจากการตัดถนนนครอินทร์ บริเวณส่ วนต่ อจากสะพานพระราม 5 บรรจบกับถนนกาญจนา
ภิเษก
ผลการศึกษาในส่ วนที่ 2 เป็ นการนําเสนอผลการศึกษาจากการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
กับครัวเรื อนที่ต้ งั บ้านเรื อนอาศัยอยู่บริ เวณ 2 ข้างถนนนครอินทร์ต้ งั แต่สะพานพระราม 5 บรรจบกับ
ถนนกาญจนาภิเษก โดยตั้งบ้านเรื อนอยูใ่ นพื้นที่ที่ศึกษาก่อนปี พ.ศ. 2540 จํานวนทั้งสิ้ น 305 ครัวเรื อน
จําแนกผลการศึกษา ดังนี้
1. ข้อมูลพื้นฐานของหัวหน้าครัวเรื อนกลุ่มตัวอย่าง
2. ผลการสํารวจความคิดเห็นของครัวเรื อนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่ งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการตัดถนนนครอินทร์บริ เวณส่ วนต่อจากสะพานพระราม 5 บรรจบกับถนน
กาญจนาภิเษก

1. ข้ อมูลพืน้ ฐานของหัวหน้ าครัวเรือนได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส จํานวนสมาชิกในครอบครัว
ลักษณะครอบครัว การศึกษา ภูมิลาํ เนาเดิม ระยะเวลาที่ต้ งั ถิ่นฐาน ผลการศึกษาสรุ ปได้ดงั นี้
ตาราง 2 ข้อมูลพื้นฐานของหัวหน้าครัวเรื อน
(n = 305)
ข้อมูลพื้นฐานหัวหน้าครัวเรื อน

จํานวน

ร้อยละ

เพศ
ชาย
หญิง

183
122

60
40

อายุ
30-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
61-70 ปี
71-80 ปี
มากกว่า 80

42
68
75
74
40
6

14
22
25
24
13
2

จํา นวนสมาชิกในครอบครัว
1-3 คน
4-6 คน
7-9 คน
มากกว่า 10 คน

122
148
26
9

40
48
9
3

สถานภาพสมรส
โสด
หม้าย
หย่าร้าง
สมรส

61
22
11
211

20
7
4
69

ตาราง 2 (ต่อ)
(n = 305)
ข้อมูลพื้นฐานหัวหน้าครัวเรื อน
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.)
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี

จํานวน

ร้อยละ

158
25
27
23
15
46
11

52
8
9
7
5
15
4

ท่านอาศัยอยูท่ ี่หมู่บา้ นนี้
1-10 ปี
11-20 ปี
21- 30 ปี
31- 40 ปี
41-50 ปี
มากกว่า 51 ปี

14
54
39
42
45
111

4
18
13
14
15
36

ภูมิลาํ เนาเดิม
เกิดในพื้นที่
เกิดนอกพื้นที่

241
64

79
21

จากตาราง 2 ผลการศึกษา พบว่า หัวหน้าครัวเรื อน ส่ วนใหญ่เป็ นชาย ร้อยละ 60 มีอายุอยู่
ระหว่าง 51-60 ปี ร้อยละ 25 มีจาํ นวนสมาชิกในครอบครัว 4-6 คน ร้อยละ 48 สมรสแล้ว ร้อยละ 69 มี
การศึกษา ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 52 อาศัยอยูท่ ี่หมู่บา้ นนี้ มากกว่า 51 ปี ร้อยละ 36 และมีภูมิลาํ เนา
เดิมเป็ นคนที่เกิดในพื้นที่ ร้อยละ 21

2.

ผลการสํารวจความคิดเห็นของครัวเรื อนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคมและ

สิ่ งแวดล้อม อันเนื่องมาจากการตัดถนนนครอินทร์ บริ เวณส่ วนต่อจากสะพานพระราม 5 บรรจบกับ
ถนนกาญจนาภิเษก
ตาราง 3 การเปลี่ยนแปลงการประกอบอาชีพหลักของครัวเรื อน
ก่อนตัดถนน
ทําสวน
รับจ้าง
ราชการ
ค้าขาย
ธุรกิจส่ วนตัว
พนักงานบริ ษทั
ไม่ทาํ งาน
โรงงาน
รัฐวิสาหกิจ
รวม

จํานวน
120
66
46
22
17
13
10
6
5
305

ร้อยละ
39
22
15
7
6
4
3
2
2
100

หลังตัดถนน
ทําสวน
รับจ้าง
ราชการ
ค้าขาย
ธุรกิจส่ วนตัว
พนักงานบริ ษทั
ไม่ทาํ งาน
โรงงาน
รัฐวิสาหกิจ
รวม

จํานวน
94
68
29
32
21
12
44
3
2
305

ร้อยละ การเปลี่ยนแปลง
31
ลดลง
22
เท่าเดิม
10
ลดลง
10
เพิ่มขึ้น
7
เพิม่ ขึ้น
4
เท่าเดิม
14
เพิ่มขึ้น
1
ลดลง
1
ลดลง
100

จากตาราง 3 การเปลี่ยนแปลงในการประกอบอาชีพหลักของครัวเรื อนหลังตัดถนนนครอินทร์
พบว่า อาชีพ ทําสวน ราชการ ทํางานโรงงานและรัฐวิสาหกิจมีจาํ นวนลดลง อาชีพค้าขาย ธุรกิจส่ วนตัว
และไม่ทาํ งาน มีจาํ นวนเพิ่มขึ้น อาชีพรับจ้าง พนักงานบริ ษทั เท่าเดิม

ตาราง 4 การเปลี่ยนแปลงการประกอบอาชีพเสริ มของครัวเรื อน
ก่อนตัดถนน
ทําสวน
รับจ้าง
ค้าขาย
ธุรกิจส่ วนตัว
ไม่มีอาชีพเสริ ม
รวม

จํานวน
39
18
20
7
221
305

ร้อยละ
13
6
7
2
72
100

หลังตัดถนน จํานวน
ทําสวน
30
รับจ้าง
21
ค้าขาย
19
ธุรกิจส่ วนตัว
4
ไม่มีอาชีพเสริ ม 231
รวม
305

ร้อยละ
10
7
6
1
76
100

การเปลี่ยนแปลง
ลดลง
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ลดลง
เพิ่มขึ้น

จากตาราง 4 การเปลี่ยนแปลงการประกอบอาชีพเสริ มของครัวเรื อนหลังตัดถนนนครอินทร์
พบว่า ครัวเรื อนไม่มีอาชีพเสริ มและประกอบอาชีพรับจ้างเพิ่มขึ้น ในขณะที่อาชีพทําสวน ค้าขายและ
ธุรกิจส่ วนตัวลดลง
ตาราง 5 รายได้ของครัวเรื อน
รายได้ครัวเรื อนเฉลี่ยต่อเดือน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ที่มา : จากการสํารวจ

จํานวน
12,637 บาท

จากตาราง 5 รายได้เฉลี่ยของครัวเรื อน พบว่า ครัวเรื อนมีรายได้เฉลี่ยอยูท่ ี่ 12,637 บาทต่อเดือน
ตาราง 6 การเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ของครัวเรื อน
การเปลี่ยนแปลงด้านรายได้
รายได้เพิ่มขึ้น
รายได้ลดลง
รายได้คงเดิม
รวม

จํานวน
123
73
109
305

ร้อยละ
40
24
36
100

จากตาราง 6 การเปลี่ยนแปลงรายได้ของครัวเรื อน พบว่า หลังตัดถนนนครอินทร์ครัวเรื อนส่ วน
ใหญ่มีรายได้เพิม่ ขึ้น จํานวน 123 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 40 ไม่เปลี่ยนแปลง จํานวน 109 ครัวเรื อน คิด
เป็ นร้อยละ 36 และมีรายได้ลดลง จํานวน 73 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 24
ตาราง 7 รายได้เปรี ยบเทียบกับค่าใช้จ่ายของครัวเรื อน
รายได้เปรี ยบเทียบกับค่าใช้จ่าย
รายได้พอในการใช้จ่าย
รายได้ไม่พอในการใช้จ่าย
รวม

จํานวน
228
77
305

ร้อยละ
75
25
100

จากตาราง 7 ความคิดเห็นของครัวเรื อนด้านรายได้เปรี ยบเทียบกับค่าใช้จ่ายหลังตัดถนนนคร
อินทร์ พบว่า ครัวเรื อนส่ วนใหญ่มีรายได้พอเพียงกับรายจ่าย จํานวน 228 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 75
และครัวเรื อนที่มีรายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่าย จํานวน 77 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 25
ตาราง 8 เงินออมของครัวเรื อน
เงินออมของครัวเรื อน
ครัวเรื อนมีเงินเก็บออม
ครัวเรื อนไม่มีเงินเก็บออม
รวม

จํานวน
161
111
272

ร้อยละ
59
41
100

จากตาราง 8 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเงินออมของครัวเรื อน พบว่า ครัวเรื อนส่ วนใหญ่มีเงินออม
จํานวน 161 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 59 และครัวเรื อนที่ไม่มีเงินออม จํานวน 111 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อย
ละ 41

ตาราง 9 การตัดถนนต่อปั ญหาต่อการประกอบอาชีพของครัวเรื อน
การตัดถนนต่อปั ญหาต่อการประกอบอาชีพของครัวเรื อน
มีปัญหา
ไม่มีปัญหา
รวม

จํานวน
70
235
305

ร้อยละ
23
77
100

จากตาราง 9 การตัดถนนต่อปัญหาต่อการประกอบอาชีพของครัวเรื อน พบว่า ครัวเรื อนส่ วน
ใหญ่ไม่ประสบปั ญหาต่อการประกอบอาชีพ จํานวน 235 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 77 และครัวเรื อนที่มี
ปัญหาในการประกอบอาชีพจากการตัดถนนนครอินทร์ จํานวน 70 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 23
ตาราง 10 การตัดถนนได้ก่อปั ญหาในการประกอบอาชีพ
การตัดถนนได้ก่อปั ญหาในการประกอบอาชีพ
ที่ดินทํากินน้อยลง
ค่าเช่าที่ดินมีราคาสู งขึ้น
รายได้ต่อเดือนไม่พอใช้จ่าย
อื่น ๆ
รวม

จํานวน
17
14
28
11
70

ร้อยละ
24
20
40
16
100

จากตาราง 10 การตัดถนนได้ก่อปั ญหาในการประกอบอาชีพ พบว่า ครัวเรื อนส่ วนใหญ่มี
รายได้ต่อเดือนไม่พอกับค่าใช้จ่าย จํานวน 28 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 40 ปัญหารองลงมา ที่ดินทํากิน
น้อยลง จํานวน 17 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 24 ปัญหาค่าเช่าที่ดินมีราคาสูงขึ้น จํานวน 14 ครัวเรื อน คิด
เป็ นร้อยละ 20 และปั ญหาอื่น ๆ จํานวน 11 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 16 โดยปัญหาอื่น ๆ ได้แก่ ต้นทุน
ในการประกอบอาชีพสู งขึ้น ปั ญหานํ้าท่วมพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสี ยหาย ผลผลิตที่ได้ไม่ค่อย
ดีเท่าที่ควร แมลงศัตรู พืชมีจาํ นวนมาก ค้าขายไม่ค่อยดี

ตาราง 11 การเปลี่ยนแปลงการถือครองที่ดินของครัวเรื อน
ก่อนตัดถนน
มีที่ดินถือครอง
ไม่มีที่ดินถือครอง
รวม

จํานวน
149
156
305

ร้อยละ
หลังตัดถนน
49
มีที่ดินถือครอง
51
ไม่มีที่ดินถือครอง
100
รวม

จํานวน
140
165
305

ร้อยละ การเปลี่ยนแปลง
46
ลดลง
54
เพิ่มขึ้น
100

จากตาราง 11 การเปลี่ยนแปลงการถือครองที่ดิน พบว่า ครัวเรื อนมีที่ดินที่ครองมีจาํ นวนลดลง
และครัวเรื อนที่ไม่มีที่ดินถือครองมีจาํ นวนเพิ่มขึ้น
ตาราง 12 การถือครองที่ดินโดยเฉลี่ยต่อครัวเรื อน
ก่อนการตัดถนนฯ
หลังตัดถนนฯ
ที่มา : จากการสํารวจ

การถือครองที่ดินเฉลี่ยต่อครัวเรื อน
จํานวน 15.6 ไร่
จํานวน 4.3 ไร่

จากตาราง 12 การถือครองที่ดินโดยเฉลี่ยต่อครัวเรื อน พบว่า ก่อนการตัดถนนนครอินทร์
ครัวเรื อนมีที่ดินถือครองเฉลี่ย จํานวน 15.6 ไร่ ต่อครัวเรื อน หลังตัดถนนนครอินทร์ ครัวเรื อนมีที่ดินถือ
ครองโดยเฉลี่ยต่อครัวเรื อนลดลงเป็ นจํานวน 4.3 ไร่ ต่อครัวเรื อน
ตาราง 13 การขายที่ดินของครัวเรื อนหลังตัดถนน
การขายที่ดินของครัวเรื อนหลังตัดถนน
ขายที่ดิน
ไม่ขายที่ดิน
รวม
จากตาราง 13

จํานวน
78
227
305

ร้อยละ
26
74
100

พบว่า หลังตัดถนนนครอินท์ครัวเรื อนส่ วนใหญ่ไม่ขายที่ดิน จํานวน

ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 74 และครัวเรื อนที่ขายที่ดินมีจาํ นวน 78 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 26

227

ตาราง 14 การเปลี่ยนแปลงทําเลที่อยูอ่ าศัยของครัวเรื อน
ก่อนตัดถนน
ในสวนและญาติ
ใกล้วดั
ย่านชุมชน
ติดกับถนน
รวม

จํานวน ร้อยละ
108
35
76
25
87
29
34
11
305
100

หลังตัดถนน
ในสวนและญาติ
ใกล้วดั
ย่านชุมชน
ติดกับถนน
รวม

จํานวน ร้อยละ การเปลี่ยนแปลง
79
26
ลดลง
83
27
เพิ่มขึ้น
94
31
เพิ่มขึ้น
49
16
เพิ่มขึ้น
305
100

จากตาราง 14 การเปลี่ยนแปลงด้านทําเลที่อยูอ่ าศัยของครัวเรื อนหลังตัดถนนนครอินทร์ พบว่า
ครัวเรื อนตั้งบ้านเรื อนอาศัยอยูใ่ นย่านชุมชน ใกล้วดั และติดถนน มีจาํ นวนเพิ่มขึ้นตามลําดับ ตั้ง
บ้านเรื อนในสวนและญาติมีจาํ นวนลดลง
ตาราง 15 การเปลี่ยนแปลงหนี้สินของครัวเรื อน
ก่อนตัดถนน จํานวน
มีหนี้สิน
53
ไม่มีหนี้สิน
252
รวม
305

ร้อยละ หลังตัดถนน
17 มีหนี้สิน
83 ไม่มีหนี้สิน
100
รวม

จํานวน
61
244
305

ร้อยละ
20
80
100

การเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น
ลดลง

จากตาราง 15 การเปลี่ยนแปลงหนี้สินของครัวเรื อน พบว่า หลังตัดถนนนครอินทร์ครัวเรื อนมี
หนี้สินเพิม่ ขึ้น จํานวน 61 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 20 ครัวเรื อนที่มีหนี้สินลดลง จํานวน 244 ครัวเรื อน
คิดเป็ นร้อยละ 80

ตาราง 16 การเปลี่ยนแปลงแหล่งกูย้ มื หนี้สินของครัวเรื อน
ก่อนตัดถนน
จํานวน ร้อยละ
ธนาคาร
12
23
ญาติพี่นอ้ ง
9
17
เพื่อนบ้าน
10
19
เงินกูน้ อกระบบ
7
13
สหกรณ์
15
28
รวม
53
100

หลังตัดถนน
จํานวน ร้อยละ
ธนาคาร
20
33
ญาติพี่นอ้ ง
6
10
เพื่อนบ้าน
12
20
เงินกูน้ อกระบบ
8
13
สหกรณ์
15
24
รวม
61
100

การเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น
ลดลง
เพิม่ ขึ้น
เท่าเดิม
ลดลง

จากตาราง 16 การเปลี่ยนแปลงแหล่งกูย้ มื หนี้สินของครัวเรื อนหลังตัดถนนนครอินทร์ พบว่า
ครัวเรื อนกูย้ มื จากธนาคาร เพื่อนบ้าน เพิ่มขึ้น กูส้ หกรณ์และญาติพี่นอ้ งลดลงและเงินกูน้ อกระบบเท่า
เดิม
ตาราง 17 การเปลี่ยนแปลงหนี้สินเฉลี่ยของครัวเรื อน
ก่อนตัดถนน
หนี้สินเฉลี่ย
ที่มา : จากการสํารวจ

จํานวน
95,049

หลังตัดถนน
หนี้สินเฉลี่ย

จํานวน
303,475

การเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น

จากตาราง 17 การเปลี่ยนแปลงหนี้สินเฉลี่ยของครัวเรื อน พบว่า หลังตัดถนนนครอินทร์
ครัวเรื อนมีหนี้สินเพิ่มขึ้น

ตาราง 18 การตัดถนนนครอินทร์ได้ตดั ผ่านที่ดินของครัวเรื อน
การตัดถนนนครอินทร์ได้ตดั ผ่านที่ดินของครัวเรื อน
ผ่าน
ไม่ผา่ น
รวม

จํานวน
40
265
305

ร้อยละ
13
87
100

จากตาราง 18 การตัดถนนนครอินทร์ได้ตดั ผ่านที่ดินของครัวเรื อน พบว่า ถนนนครอินทร์ได้
ตัดผ่านที่ดินของครัวเรื อน จํานวน 40 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 13 และไม่ผา่ นที่ดินของครัวเรื อน
จํานวน 265 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 87
ตาราง 19 พื้นที่ของครัวเรื อนที่ถนนนครอินทร์ตดั ผ่าน
พื้นที่ของครัวเรื อนที่ถนนตัดผ่าน
ตัดผ่านที่สวน
ตัดผ่านที่อยูอ่ าศัย
รวม

จํานวน
28
12
40

ร้อยละ
70
30
100

จากตาราง 19 พบว่า การตัดถนนนครอินทร์ได้ตดั ผ่านที่สวน จํานวน 28 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อย
ละ 70 และตัดผ่านที่อยูอ่ าศัย จํานวน 12 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 30
ตาราง 20 ครัวเรื อนประสบปั ญหาจากการตัดถนน
ครัวเรื อนประสบปั ญหาจากการตัดถนน
ประสบปั ญหา
ไม่ประสบปั ญหา
รวม

จํานวน
44
261
305

ร้อยละ
14
86
100

จากตาราง 20 ครัวเรื อนประสบปั ญหาจากการตัดถนน พบว่า ครัวเรื อนส่ วนใหญ่ไม่ประสบ
ปัญหาจากการตัดถนน จํานวน 261 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 86 และประสบปั ญหาจากการตัดถนน
จํานวน 44 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 14

ตาราง 21 ปั ญหาที่ครัวเรื อนประสบจากการตัดถนน
ปัญหาที่ครัวเรื อนประสบจากการตัดถนน
ต้องย้ายที่อยูไ่ ปอยูท่ ี่แห่ งใหม่
ได้รับค่าตอบแทนไม่คุม้ ค่า
ต้องรื้ อบ้านและปลูกสร้างใหม่ในที่ดินเดิม
อื่น ๆ
รวม

จํานวน
8
7
5
23
44

ร้อยละ
18
16
11
56
100

จากตาราง 21 ปั ญหาที่ครัวเรื อนประสบจากการตัดถนน พบว่า ปั ญหาส่ วนใหญ่ ที่ครัวเรื อน
ประสบจากการตัดถนนเป็ นปั ญหาอื่น ๆ จํานวน

23 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ

56 ปั ญหาได้รับ

ค่าตอบแทนไม่คุม้ ค่า จํานวน 7 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 17 ต้องย้ายที่อยูไ่ ปอยูท่ ี่แห่ งใหม่ จํานวน 6
ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 15 และต้องรื้ อบ้านและปลูกสร้างใหม่ในที่ดินเดิม จํานวน 5 ครัวเรื อน คิดเป็ น
ร้อยละ 12 ปั ญหาอื่น ๆ จากการตัดถนนนครอินทร์ ได้แก่ ปั ญหาเสี ยงดังรบกวนจากยานพาหนะ คน
แปลกหน้าในสังคมมีมากขึ้น สังคมวุน่ วายด้วยปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การจราจร
ไม่สะดวก การเดินทางไปทํางานลําบาก ต้องขายที่ดินแล้วไปซื้อที่ แห่ งใหม่ ทาํ ให้ ตอ้ งอยู่ ห่างไกลจาก
ญาติพี่นอ้ งไม่ขายก็ไม่ได้หมู่บา้ นจัดสรรซื้อที่ลอ้ มรอบทําให้ไม่มีทางออกจําเป็ นต้องขาย
ตาราง 22 การเปลี่ยนแปลงการศึกษาของบุตรหลาน
ก่อนตัดถนน จํานวน ร้อยละ
ส่ งไปศึกษาต่อ 184
60
ไม่ได้ส่ง
111
37
ไม่มีบุตร
10
3
รวม
305
100
จากตาราง 22

หลังตัดถนน
ส่ งไปศึกษาต่อ
ไม่ได้ส่ง
ไม่มีบุตร
รวม

จํานวน ร้อยละ
247
81
48
16
10
3
305
100

การเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น
ลดลง
เท่าเดิม

การเปลี่ยนแปลงการศึกษาของบุตรหลาน พบว่า หลังตัดถนนนครอินทร์

ครัวเรื อนได้ส่งบุตรหลานศึกษาต่อในจํานวนที่เพิ่มขึ้น

ตาราง 23 ความคิดเห็นด้านการมีส่วนร่ วมในด้านขนบธรรมเนียมประเพณี
การมีส่วนร่ วมในด้านขนบธรรมเนียมประเพณี
มากขึ้นกว่าเดิม
ลดลงกว่าเดิม
รวม

จํานวน
208
97
305

ร้อยละ
68
32
100

จากตาราง 23 ความคิดเห็นด้านการมีส่วนร่ วมในด้านขนบธรรมเนียมประเพณี พบว่า ครัวเรื อน
ส่ วนใหญ่ จํานวน 208

ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 68

มีความคิดเห็นว่าประชาชนมีส่วนร่ วมใน

ขนบธรรมเนียมประเพณี มากขึ้นกว่าเดิม เพราะ ประชาชนในหมู่บา้ นมี จํานวนเพิ่มขึ้น การช่วยเหลือ
เกื้อกูลซึ่งกันและกันมากขึ้น มีความสามัคคีและเป็ นขนบธรรมเนียมที่สืบต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ไม่
อยากให้สูญหายไป ครัวเรื อน จํานวน 97 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 32 มีความคิดเห็นว่าประชาชนมีส่วน
ร่ วมในขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมลดลงกว่าเดิมเพราะ ต่างคนก็ต่างทํางาน แยกย้ายที่อยูอ่ าศัย
ไปทํางานนอกบ้านกันมากการเข้าร่ วมเลยลดลง การเข้าวัดทําบุญกันน้อยลง
ตาราง 24 ความคิดเห็นของครัวเรื อนเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
การให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
มากขึ้นกว่าเดิม
ลดลงกว่าเดิม
รวม

จํานวน
228
77
305

ร้อยละ
75
25
100

จากตาราง 24 ความคิดเห็นของครัวเรื อนเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการให้ความ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เช่นการไปช่วยงานบวช งานแต่งงาน งานศพ ฯลฯ พบว่า ครัวเรื อนส่ วนใหญ่มี
ความเห็นว่าประชาชนในหมู่บา้ นให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันมากขึ้นกว่าเดิม จํานวน 228 ครัวเรื อน
คิดเป็ นร้อยละ 75 เพราะคนในหมู่บา้ นช่วยเหลือกันดีภายในชุมชน คนส่ วนใหญ่แล้วจะมีบา้ นที่อยูใ่ น
ละแวกเดียวกัน และเป็ นคนในชุมชนก็ตอ้ งให้ความร่ วมมือกัน ความคิดเห็นของครัวเรื อนที่มีความเห็น
ว่าประชาชนให้ความช่วยเหลือลดลงกว่าเดิม จํานวน 77 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 25 เพราะต้องทํางาน
นอกบ้านจึงไม่ค่อยมีเวลาได้เข้าร่ วมงานของชุมชน

ตาราง 25 การรับรู ้ข่าวสารเกี่ยวกับหมู่บา้ น
การรับรู ้ข่าวสารเกี่ยวกับหมู่บา้ น
ผูใ้ หญ่บา้ น
เพื่อนบ้าน
อื่น ๆ
รวม

จํานวน
188
77
40
305

ร้อยละ
62
25
13
100

จากตาราง 25 การรับรู ้ข่าวสารเกี่ยวกับหมู่บา้ น พบว่า ครัวเรื อนส่ วนใหญ่ รับทราบข่าวสาร
เกี่ยวกับหมู่บา้ นจากผูใ้ หญ่บา้ น จํานวน 188 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 62 จากเพื่อนบ้าน จํานวน 77
ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 25 จากแหล่งอื่น ๆ จํานวน 40 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 13 ได้แก่ อินเตอร์เน็ต
วิทยุชุมชน กํานัน การติดป้ ายในหมู่บา้ น หน่วยราชการ
ตาราง 26 ความคิดเห็นเกี่ยวกับอันดับการใช้ยานพาหนะในการเดินทางเข้า – ออกในพื้นที่ของครัวเรื อน
อันดับ
หนึ่ง
สอง
สาม
สี่
รวม

เรื อรับจ้าง
/เรื อส่ วนตัว
45 (15%)
30 (10%)
61 (20%)
170 (55%)
306

รถโดยสาร
ประจําทาง
106 (35%)
93 (30%)
78 (25%)
29 (10%)
306

รถรับจ้างทัว่ ไป/
รถยนต์ส่วนตัว/
มอเตอร์ไซด์รับจ้าง มอเตอร์ไซด์ส่วนตัว
49 (17%)
105 (34%)
120 (39%)
62 (20%)
66 (22%)
100 (33%)
66 (22%)
40 (13%)
301
307 (100)

จากตาราง 26 ความคิดเห็นเกี่ยวกับอันดับการใช้ยานพาหนะในการเดินทางเข้า – ออกในพื้นที่
ของครัวเรื อน พบว่า ครัวเรื อนส่ วนใหญ่ใช้รถโดยสารประทางมากที่สุดเป็ นอันดับหนึ่ง จํานวน

106

ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 35 รองลงมาใช้รถรับจ้างทัว่ ไป/มอเตอร์ไซด์รับจ้างเป็ นอันดับสอง จํานวน 120
ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 39 รถยนต์ส่วนตัว/มอเตอร์ไซด์ส่วนตัว เป็ นอันดับสาม จํานวน 100 ครัวเรื อน
คิดเป็ นร้อยละ 33 และ เรื อรับจ้าง/เรื อส่ วนตัวเป็ นอันดับสี่ จํานวน 170 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 55

ตาราง 27 ความคิดเห็นการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจจากการตัดถนนนครอินทร์ 4 อันดับ
ลําดับการเปลี่ยนแปลง
1. ราคาที่ดินสู งขึ้น
2. การเดินทางสะดวกและรวดเร็ วขึ้น
3. มีอาคารพาณิ ชย์ สถานที่ราชการ สวนอาหารมา
ตั้งในบริ เวณนี้มากขึ้น
4. ประชาชนมีโอกาสในการประกอบอาชีพใหม่
เพิ่มขึ้น
5. ที่ดินทําการเกษตรลดน้อยลง
6. มีเสี ยงรบกวนและความสัน่ สะเทือนมากขึ้น
7. ได้รับมลพิษทางเสี ยง นํ้าและอากาศ

อันดับ
1
139
(45.6%)
102
(33.4%)
30
(9.7%)
28
(9.1%)
21
(6.9%)
20
(6.6%)
26
(8.5%)

อันดับ
2
57
(18.7%)
104
(34.4%)
56
(18.4%)
39
(12.8%)
38
(12.5%)
33
(10.8%)
35
(11.5%)

อันดับ

อันดับ

3

4

19
(6.2%)
28
(9.2%)
82
(26.9%)
60
(19.7%)
60
(19.7%)
46
(15.1%)
39
(12.8%)

22
(7.2%)
8
(2.6%)
60
(19.7%)
75
(24.6%)
54
(17.7%)
58
(19.0%)
32
(10.5%)

จากตาราง 27 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ จากการตัดถนนนคร
อินทร์ 4 อันดับแรก พบว่า อันดับหนึ่ง ราคาที่ดินสูงขึ้น จํานวน 139 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 45.6
อันดับสอง การเดินทางสะดวกและรวดเร็ วขึ้น จํานวน 104 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 34.4 อันดับสาม มี
อาคารพาณิ ชย์ สถานที่ราชการและสวนอาหารมาตั้งในบริ เวณนี้มากขึ้น จํานวน 82 ครัวเรื อน คิดเป็ น
ร้อยละ 26.9 อันดับสี่ ประชาชนมีโอกาสในการประกอบอาชีพใหม่เพิ่มขึ้น จํานวน 75 ครัวเรื อน คิด
เป็ นร้อยละ 24.6

ตาราง 28 ลําดับความคิดเห็นของครัวเรื อนต่อการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมจากการตัดถนน
การเปลี่ยนแปลง

อันดับ
หนึ่ง
1. ความสามารถในการติดต่อ
152
ระหว่างกันสะดวกสบายยิง่ ขึ้น (49.8%)
2. ประชาชนย้ายเข้ามาอยูใ่ น
35
หมู่บา้ นมากขึ้น
(11.5%)
3. ความเป็ นชุมชนชนบทลดลง
49
(16.0%)
4. ความปลอดภัยในชีวิตและ
37
ทรัพย์สินลดลง
(12.1%)
5. ความสัมพันธ์กบั เพื่อนบ้าน
33
เดิมลดลง
(10.8%)

อันดับ
สอง
34
(11.1%)
101
(33.1%)
64
(21.0%)
62
(20.3%)
25
(8.2%)

อันดับ
สาม
39
(12.8%)
77
(25.2%)
88
(28.9%)
81
(26.6%)
54
(17.7%)

อันดับสี่ อันดับ
ห้า
34
46
(11.1%) (15.2%)
51
41
(16.7%) (13.5%)
66
38
(21.6%) (12.5%)
85
40
(27.9%) (13.1%)
70
123
(23.0%) (40.3%)

รวม
305
(100%)
305
(100%)
305
(100%)
305
(100%)
305
(100%)

จากตาราง 28 ลําดับความคิดเห็นของครัวเรื อนต่อการ เปลี่ยนแปลงด้านสังคมจากการตัดถนน
พบว่า อันดับหนึ่ง ความสามารถในการติดต่อระหว่างกันสะดวกสบายยิง่ ขึ้น จํานวน 152 ครัวเรื อน คิด
เป็ นร้อยละ 49.8 อันดับสอง ประชาชนย้ายเข้ามาอยูใ่ นหมู่บา้ นมากขึ้น จํานวน 35 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อย
ละ 11.5 อันดับสาม ความเป็ นชุมชนชนบทลดลง จํานวน 88 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 28.9 อันดับสี่
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินลดลง จํานวน 85 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 27.9 และอันดับห้า
ความสัมพันธ์กบั เพื่อนบ้านเดิมลดลง จํานวน 123 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 40.3

ตาราง 29 ความคิดเห็นการให้บริ การของโรงพยาบาล /คลินิก / สถานีอนามัย
ความคิดเห็นของครัวเรื อน
จํานวนโรงพยาบาล/คลินิก/สถานี
อนามัย
การเข้ารับบริ การ
ความสะดวกสบายและการบริ การใน
การเข้ารักษาพยาบาล

มากกว่า
ปัจจุบนั
92 (30%)

เท่ากับ
ปัจจุบนั
85 (28%)

น้อยกว่า
ปัจจุบนั
128 (42%)

รวม
305 (100)

77 (25%)
116 (38%)

61 (20%)
61 (20%)

167 (55%)
128 (42%)

305 (100)
305 (100)

จากตาราง 29 ความคิดเห็นของครัวเรื อนเกี่ยวกับการให้บริ การของโรงพยาบาล /คลินิก / สถานี
อนามัย พบว่า โรงพยาบาล/คลินิก/สถานีอนามัยก่อนตัดถนนนครอินทร์มีจาํ นวนน้อยกว่าปั จจุบนั
จํานวน 128 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 42 ด้านการเข้ารับบริ การของคนในหมู่บา้ น ครัวเรื อน จํานวน 167
ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 55 มีความคิดเห็นว่าก่อนตัดถนนนครอินทร์มีประชาชนเข้ารับบริ การน้อยกว่า
ปัจจุบนั และด้านความสะดวกสบายและการบริ การในการเข้ารับการรักษาพยาบาล ครัวเรื อน จํานวน
128 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 42 มีความคิดเห็นว่าก่อนตัดถนนนครอินทร์มีความสะดวกสบายน้อยกว่า
ปัจจุบนั

ตาราง 30 ความคิดเห็นด้านการเจ็บป่ วยของคนในหมู่บา้ น
ความคิดเห็นของครัวเรื อน
การเจ็บป่ วยเป็ นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดิน
หายใจของคนในหมู่บา้ น
การเจ็บป่ วยของคนในหมู่บา้ นที่พบเห็น
มากที่สุดและมีความรุ นแรง
การเจ็บป่ วยด้วยโรคอื่น ๆ

มากกว่า
ปัจจุบนั
55
(18%)
52
(17%)
55
(18%)

เท่ากับ
ปัจจุบนั
95
(31%)
92
(30%)
95
(31%)

น้อยกว่า
ปัจจุบนั
155
(51%)
161
(53%)
155
(51%)

รวม
305
(100%)
305
(100%)
305
(100%)

จากตาราง 30 ความคิดเห็นด้านการเจ็บป่ วยของคนในหมู่บา้ น พบว่า การเจ็บป่ วยเป็ นโรค
เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจของคนในหมู่บา้ น น้อยกว่าปั จจุบนั จํานวน 155 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ
51การเจ็บป่ วยของคนในหมู่บา้ นที่พบเห็นมากที่สุดและมีความรุ นแรง น้อยกว่าปั จจุบนั จํานวน

161

ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 53 และการเจ็บป่ วยด้วยโรคอื่น ๆ น้อยกว่าปัจจุบนั จํานวน 155 คิดเป็ นร้อยละ
51
ตาราง 31 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาวะสิ่ งแวดล้อมในหมู่บา้ นหลังตัดถนน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในหมู่บา้ น
มีปัญหาด้านสิ่ งแวดล้อม
ไม่มีปัญหาด้านสิ่ งแวดล้อม
รวม

จํานวน
113
192
305

ร้อยละ
37
63
100

จากตาราง 31 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาวะสิ่ งแวดล้อมในหมู่บา้ นหลังตัดถนน พบว่า ครัวเรื อน
ส่ วนใหญ่ไม่มีปัญหาด้านสิ่ งแวดล้อมจากการตัดถนน จํานวน 192 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 63 และ
ครัวเรื อนที่มีปัญหาด้านสิ่ งแวดล้อมจากการตัดถนน จํานวน 113 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 37

ตาราง 32 ความคิดเห็นเกี่ยวกับอันดับการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่ งแวดล้อม
อันดับ
หนึ่ง
สอง
สาม
สี่
ห้า
รวม

คุณภาพ
นํ้าตํ่า
43 (14%)
142 (47%)
53 (17%)
61 (20%)
30 (10%)
329

เสี ยงดัง
135 (44%)
35 (11%)
46 (15%)
36 (12%)
32 (10%)
284

ฝุ่ นละออง
และควันพิษ
48 (16%)
37 (12%)
128 (42%)
39 (13%)
71 (23%)
323

ขยะมูลฝอย กลิ่นเหม็นจากขยะมูล
และสิ่ งปฏิกลู ฝอยและสิ่ งปฏิกลู
40 (13%)
39 (13%)
45 (15%)
46 (15%)
37 (12%)
41 (14%)
123 (40%)
46 (15%)
54 (18%)
118 (39%)
299
290 (100)

จากตาราง 32 ความคิดเห็นเกี่ยวกับอันดับการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่ งแวดล้อมของครัวเรื อน พบว่า
อันดับหนึ่ง คือเสี ยงดัง จํานวน 135 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 44 อันดับสอง คุณภาพนํ้าตํ่า จํานวน 142
ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 47 อันดับสาม ปัญหาด้านฝุ่ นละอองและควันพิษ จํานวน 128 ครัวเรื อน คิด
เป็ นร้อยละ 42 อันดับสี่ ขยะมูลฝอยและสิ่ งปฏิกลู เพิ่มขึ้น จํานวน

123 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 40

อันดับห้า กลิ่นเหม็นจากขยะมูลฝอยและสิ่ งปฏิกลู จํานวน 118 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 39%

ตาราง 33 ความคิดเห็นของครัวเรื อนต่อปั ญหาด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่ งแวดล้อมหลังตัดถนน
อันดับ

หนึ่ง
สอง
สาม
สี่
ห้า
รวม

การเพิ่มขึ้น การอพยพของ การคมนาคม
ของประชากร แรงงานจาก
ที่สะดวก
ต่างจังหวัด
สบาย
64 (21%)
48 (16%)
55 (18%)
136 (45%)
52 (17%)
34 (11%)
22 (7%)
32 (10%)
64 (21%)
56 (18%)
103 (34%)
62 (20%)
65 (21%)
52 (17%)
98 (32%)
343
287
313

การเพิม่ ขึ้นของ รัฐขาดการวาง
หมู่บา้ นจัดสรร แผนที่ดินอย่าง
เพื่อการอยูอ่ าศัย มีประสิ ทธิภาพ
120 (39%)
18 (6%)
36 (12%)
47 (15%)
72 (24%)
115 (38%)
48 (16%)
36 (12%)
44 (15%)
46 (15%)
320
262 (100)

จากตาราง 33 ความคิดเห็นของครัวเรื อนต่อปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่ งแวดล้อมหลังตัด
ถนน พบว่า อันดับหนึ่ง การเพิ่มขึ้นของหมู่บา้ นจัดสรรเพื่อการอยูอ่ าศัย จํานวน 120 ครัวเรื อน คิดเป็ น
ร้อยละ 39 อันดับสอง การเพิ่มขึ้นของประชากร จํานวน 136 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 45 อันดับสาม รัฐ
ขาดการวางแผนที่ดินอย่างมีประสิ ทธิภาพ จํานวน 115 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 38 อันดับสี่ การอพยพ
ของแรงงานจากต่างจังหวัด จํานวน 103 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 34 และอันดับห้า การคมนาคมที่
สะดวกสบาย จํานวน 98 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 32
ตาราง 34 ความพึงพอใจของครัวเรื อนต่อการตัดถนนนครอินทร์
ความพึงพอใจของครัวเรื อนต่อการตัดถนนนครอินทร์
ไม่มีความคิดเห็นต่อการตัดถนนนครอินทร์
พึงพอใจต่อการตัดถนนนครอินทร์
ไม่พึงพอใจต่อการตัดถนนนครอินทร์
รวม

จํานวน
139
161
5
305

ร้อยละ
45
53
2
100

จากตาราง 34 ความพึงพอใจของครัวเรื อนต่อการตัดถนนนครอินทร์ พบว่า ครัวเรื อนส่ วนใหญ่
มีความพึงพอใจการตัดถนนนครอินทร์ จํานวน 161ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 53 ไม่มีความคิดเห็นต่อ

การตัดถนนนครอินทร์ จํานวน 139 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 45 และไม่พึงพอใจต่อการตัดถนนนคร
อินทร์ จํานวน 5 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 2

บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่ งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการตัดถนน
นครอินทร์ โดยมีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาวิถีชีวิตด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่ งแวดล้อมของครัวเรื อนที่
อาศัยอยูบ่ ริ เวณถนนนครอินทร์บริ เวณส่ วนต่อจากสะพานพระราม 5 บรรจบถนนกาญจนาภิเษก ในช่วง
ปี พ.ศ. 2538-2544

และ 2) เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อมของ

ครัวเรื อนอันเนื่องมาจากการตัดถนนนครอินทร์ บริ เวณส่ วนต่อจากสะพานพระราม 5 บรรจบถนน
กาญจนาภิเษกในช่วงปี พ.ศ. 2545 – พ. ศ. 2553
สรุ ปผลการวิจัย
จากการดําเนินการวิจยั ครั้งนี้ มีผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. วิถีชีวิตของครัวเรื อน ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่ งแวดล้อมก่อนการตัดถนนนครอินทร์
ในช่วงปี พ.ศ. 2538-2544 เป็ นการศึกษาโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก สรุ ปผลการศึกษาดังนี้
ด้านเศรษฐกิจ พบว่า ก่อนการตัดถนนนครอินทร์ครัวเรื อนส่ วนใหญ่ มีอาชีพหลักทําการ
เกษตรกรรมคือการทํานา ทําสวนผลไม้ ได้แก่ สวนทุเรี ยน กระท้อน มะปราง ส้มโอ มะม่วง มะพร้าว
มะไฟ หมาก ขนุน กล้วยและปลูก ไม้ดอกไม้ประดับ พืชสวนครัว การประกอบอาชีพเกษตรกรรมของ
ครัวเรื อนได้รับผลกระทบจากนํ้าท่วมในปี พ.ศ. 2538 ซึ่งได้ส่งผลให้พ้ืนที่สวนผลไม้ได้รับความ
เสี ยหายเป็ นจํานวนมาก ชาวสวนบางครัวเรื อนได้เปลี่ยนแปลงรู ปแบบการทําสวนจากสวนผลไม้เป็ น
การปลูกพืชที่ให้ผลตอบแทนเร็ ว เช่นปลูกส้มเขียวหวานเพื่อตอนกิ่งพันธ์ขาย ปลูกมะกรู ดเพื่อตัดใบขาย
ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับทั้งที่ตดั ดอกขายและขายเป็ นไม้กระถางกันมากขึ้น รายได้ของครัวเรื อนมาจาก

รายได้หลักคือการทําสวนผลไม้ การขายผลิตผลทางการเกษตรซึ่งมีรายได้ไม่แน่นอนขึ้นอยูก่ บั ความ
ต้องการของตลาดประกอบกับราคาสิ นค้าในช่วงดังกล่าวไม่สูงมากนัก ด้านรายจ่ายของครัวเรื อนมีนอ้ ย
ส่ วนใหญ่เป็ นรายจ่ายในสิ่ งที่จาํ เป็ นต่อการดํารงชีวิต เช่น อาหารที่ไม่มีในสวน การศึกษาของบุตรหลาน
การทําบุญ ด้านต้นทุนการผลิตไม่สูงเหมือนปัจจุบนั เพราะยังใช้รูปแบบการผลิตแบบดั้งเดิมโดยการใช้
ภูมิปัญญาที่มีมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษ ด้านหนี้สินของครัวเรื อน หนี้สินมีนอ้ ยโดยแหล่งกูย้ มื ส่ วนใหญ่
จากญาติพี่นอ้ ง การคิดดอกเบี้ยอาจมีหรื อไม่มี ครัวเรื อนมีเงินออม เนื่องจากรายจ่ายมีนอ้ ย การเก็บออม
เพื่อไว้ทาํ บุญ ไว้รักษาตัวเองเมื่อเจ็บป่ วยและยามชรา
ด้านสังคม พบว่า ครัวเรื อนส่ วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา เรี ยนเพียงให้อ่านออก
เขียนได้ ไม่มีโรงเรี ยน ใช้วดั เป็ นสถานที่เรี ยนโดยมีครู ที่ทางราชการส่ งมาสอน รุ่ นลูกหลานครัวเรื อน
ต้องการให้เรี ยนหนังสื อสู งขึ้นแต่ตอ้ งเดินทางไปเรี ยนที่จงั หวัดนนทบุรี หรื อที่กรุ งเทพฯ การเดินทางไป
เรี ยนหนังสื อค่อนข้างลําบาก ต้องต่อเรื อหลายทอด ด้านสุ ขภาพพบว่าครัวเรื อนมีสุขภาพแข็งแรง การ
เจ็บป่ วยมีบา้ งแต่ไม่ใช่โรคระบาดร้ายแรง เมื่อเจ็บป่ วยเป็ นไข้รักษากันโดยใช้ยากลางบ้าน เป็ นยา
สมุนไพรที่มีในสวน มีหมอยาสมุนไพร ช่วงเวลาดังกล่าวในหมู่บา้ นมีสถานีอนามัยแล้วแต่ไม่ครบทุก
หมู่บา้ น ด้านแบบแผนการบริ โภคครัวเรื อนชาวสวนมีวิถีชีวิตการกินอยูอ่ ย่างเรี ยบง่าย แหล่งอาหารมีใน
สวน พืช ผัก ผลไม้ การซื้อสิ นค้าจะซื้อเฉพาะสิ่ งที่ไม่มีในสวน โดยซื้อจากร้านค้าในหมู่บา้ นและจาก
ตลาดเมื่อนําสิ นค้าไปขาย เช่น ปากคลองตลาด ตลาดยอดพิมาน ตลาดส่ งเสริ มเกษตรไทย ครัวเรื อนจะ
ปรุ งอาหารรับประทานกันเองและมีการสอนงานการบ้านการเรื อน การเก็บถนอมอาหารสู่ บุตรผูห้ ญิง
การคมนาคมใช้ทางนํ้าเป็ นหลักเนื่องจากมีคูคลองเป็ นจํานวนมาก ใช้เรื อเป็ นยานพาหนะ เช่น เรื อเครื่ อง
เรื อพาย เรื ออีแปะ ในหมู่บา้ นมีทางเดินที่ใช้เดินทางไปมาหาสู่กนั เรี ยกว่าทางหลวง ถนนที่เชื่อมระหว่าง
หมู่บา้ นมีนอ้ ยและเป็ นถนนลูกรัง ครัวเรื อนใช้ทางลัดในการเดินไปมาหาสู่กนั ระหว่างสวนคือเดินตาม
คันสวน ด้านการเมืองการปกครอง มีผใู ้ หญ่บา้ นและกํานันคอยดูแลทุกข์สุขของครัวเรื อน โดยเฉพาะ
กํานันจะเป็ นที่ยาํ เกรงของประชาชนมาก กํานันในสมัยก่อนสามารถจับโจรผูร้ ้ายได้ ดังนั้นในหมู่บา้ นมี
โจรและขโมยน้อยมาก โดยทัว่ ไปประชาชนไม่มีส่วนร่ วมในการเมืองการปกครอง ด้านวัฒนธรรมและ
ประเพณี ครัวเรื อนมีความเคร่ งครัดในวัฒนธรรมประเพณี โดยเข้าร่ วมในกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา
ประเพณี ที่สาํ คัญและมีชื่อเสี ยงมากของหมู่บา้ นคือประเพณี ตกั บาตรพระ 108 เป็ นประเพณี ที่ยงั คงสื บมา
จนถึงปั จจุบนั ด้านความขัดแย้งของคนในหมู่บา้ นมีนอ้ ยและจะได้รับการไกล่เกลี่ยจากผูน้ าํ ตาม

ธรรมชาติ ซึ่งเป็ นผูส้ ู งอายุในหมู่บา้ น ความขัดแย้งกับคนต่างหมู่บา้ นมีนอ้ ย มักเป็ นความขัดแย้งของคน
หนุ่ม ๆ ซึ่งมีเรื่ องเขม่นกันในงานวัด ที่จดั ขึ้นตามเทศกาลต่าง ๆ และงานศพที่เจ้าภาพจัดให้มีมหรสพ
ด้านการช่วยเหลือกันของคนในหมู่บา้ นพบว่า ครัวเรื อนมีความสามัคคีกนั มาก งานในสวน งานบุญ จะ
ช่วยเหลือกันและกันเป็ นอย่างดี สังคมชาวสวนเป็ นสังคมเครื อญาติ ไม่มีระบบการจ้างแรงงาน
ด้านสิ่ งแวดล้อม พบว่า หมู่บา้ นไม่มีปัญหาด้านสิ่ งแวดล้อม นํ้าในคลอง ในท้องร่ องใสสะอาด
สามารถดื่มกินได้ สภาพนํ้าเริ่ มมีปัญหาในปี พ.ศ. 2538 เป็ นผลมาจากการเกิดอุทกภัย สภาพของนํ้าไม่
เหมาะสมกับการปลูกทุเรี ยน นํ้าบางคลอง เช่น คลองบางขุนกอง ชาวบ้านเล่าว่า นํ้าเสี ยจนไม่สามารถ
นํานํ้ามาอุปโภคบริ โภคได้ ด้านอากาศพบว่าอากาศบริ สุทธิ์ เนื่องจากมีตน้ ไม้มาก บ้านเรื อนมีนอ้ ย
ยวดยานต่าง ๆ มีไม่มากนักนาน ๆ จะได้เห็นรถวิง่ สักคัน ยานพาหนะส่ วนมากเป็ นเรื อเครื่ อง เรื อพาย
เรื ออีแปะ ซึ่งไม่ได้สร้างปั ญหาด้านสิ่ งแวดล้อมมากนัก ด้านขยะและสิ่ งปฏิกลู เนื่องจากมีครัวเรื อน
จํานวนน้อย ขยะมีนอ้ ยและไม่ใช่ขยะพิษการกําจัดใช้วิธีเผาและฝังกลบ
2. การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่ งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการตัดถนนนคร
อินทร์ (2545-2553) ศึกษาโดยการสํารวจความคิดเห็นของครัวเรื อน สรุ ปผลการศึกษา ดังนี้
ลักษณะทัว่ ไป พบว่า หัวหน้าครัวเรื อนส่ วนใหญ่เป็ นชาย สมรสแล้ว มีอายุเฉลี่ย
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การศึกษาสู งสุ ดระดับประถมศึกษา สมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย 4 คน มีลกั ษณะเป็ นครอบครัวเดี่ยว ตั้ง
บ้านเรื อนอาศัยอยูใ่ นพื้นที่เฉลี่ย 42 ปี และส่ วนใหญ่เป็ นคนในพื้นที่
การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ พบว่า การตัดถนนนครอินทร์ได้ทาํ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ด้านการประกอบอาชีพโดยอาชีพเกษตรกรรม ทําสวนลดลง การทํานาหายไป อาชีพรับจ้าง ค้าขาย
ธุรกิจส่ วนตัวและไม่ทาํ งานมีจาํ นวนเพิ่มขึ้น ไม่มีอาชีพเสริ ม ด้านรายได้หลังตัดถนนนครอินทร์
ครัวเรื อนมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 12,637 บาท รายได้เพียงพอกับรายจ่ายและมีเงิน
เก็บออม ครัวเรื อนส่ วนใหญ่ไม่ประสบปั ญหาจากการตัดถนน และมีบา้ งที่ประสบปั ญหาจากการตัด
ถนน ซึ่งปั ญหาดังกล่าวได้แก่ รายได้ไม่พอใช้จ่าย ที่ดินทํากินน้อยลงและค่าเช่าที่ดินมีราคาสูงขึ้น การ
ตัดถนนทําให้การถือครองที่ดินโดยเฉลี่ยของครัวเรื อนลดลง จากครัวเรื อนละ 15.6 ไร่ เป็ นครัวเรื อนละ
4.3 ไร่ ครัวเรื อนส่ วนใหญ่ยงั ไม่ตดั สิ นใจขายที่ดิน ด้านทําเลที่อยูอ่ าศัยของครัวเรื อนก่อนตัดถนน อาศัย
อยูใ่ นสวน ที่นาและญาติ หลังตัดถนนครัวเรื อนอาศัยอยูใ่ นย่านชุมชน ใกล้วดั และติดถนน ถนนไม่ได้

ตัดผ่านที่ดินของครัวเรื อนส่ วนใหญ่ ด้านครัวเรื อนที่ถนนตัดผ่านได้ตดั ผ่านที่สวนและไม่ประสบปัญหา
ครัวเรื อนที่ประสบปั ญหาจากการตัดถนนผ่านที่ดิน ได้แก่ ปั ญหา เสี ยงดังรบกวนจากยานพาหนะต่าง ๆ
คนแปลกหน้าในหมู่บา้ นมากขึ้น สังคมมีความวุน่ วาย มีปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ปัญหาด้านการจราจรติดขัด ได้รับค่าเวนคืนน้อยไม่คุม้ ค่า ต้องขายที่ดิน ย้ายที่อยูอ่ าศัย ไปซื้อที่ แห่งใหม่
ทําให้ ตอ้ งอยู่ ห่างไกลจากญาติพี่นอ้ ง ถ้า ไม่ขายหมู่บา้ นจัดสรรซื้อที่ลอ้ มรอบทําให้ไม่มีทางออก จึง
จําเป็ นต้องขาย ด้านหนี้สินของครัวเรื อนหลังตัดถนน พบว่า ครัวเรื อนมีหนี้สินเพิ่มขึ้น มีแหล่งกูย้ มื จาก
ธนาคาร เพื่อนบ้าน และเงินกูน้ อกระบบ การกูย้ มื จากญาติพี่นอ้ งลดลง ด้านความคิดเห็นของครัวเรื อน
ต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการตัดถนนโดยเรี ยงตามลําดับ พบว่า อันดับหนึ่งราคา
ที่ดินสู งขึ้น อันดับสองการเดินทางสะดวกและรวดเร็ วขึ้น อันดับสามมีอาคารพาณิ ชย์ สถานที่ราชการ
และสวนอาหารมากขึ้น อันดับสี่ ประชาชนมีโอกาสในการประกอบอาชีพใหม่ ๆ อันดับห้าที่ดินทํา
การเกษตรลดน้อยลง อันดับหกมีเสี ยงดังรบกวนและความสัน่ สะเทือนมากขึ้น และอันดับเจ็ดได้รับ
มลพิษทางเสี ยง นํ้า อากาศและกลิ่นเหม็น
การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม พบว่า หลังตัดถนนครัวเรื อนส่ งบุตรหลานศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น คนในหมู่บา้ นมีส่วนร่ วมในวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี มากขึ้น ความสนิทสนมคุน้ เคย
การช่วยเหลือซึ่งกันและกันจํากัดอยูใ่ นวงแคบ ด้านการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารของคนในหมู่บา้ น ส่ วนใหญ่
ทราบข่าวสารจากกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น เพื่อนบ้านและแหล่งอื่น ๆ ได้แก่ อินเตอร์เน็ต วิทยุชุมชน การติด
ป้ ายในหมู่บา้ น หน่วยงานราชการ ยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางเข้า - ออกหมู่บา้ น เปลี่ยนจากการใช้
เรื อโดยสารมาเป็ นการโดยสารด้วยรถประจําทาง ความคิดเห็นของครัวเรื อนต่อการเปลี่ยนแปลงด้าน
สังคมจากการตัดถนน โดยเรี ยงตามลําดับ พบว่า อันดับหนึ่งความสามารถในการติดต่อระหว่างกัน
สะดวกสบายยิง่ ขึ้น อันดับสองประชาชนย้ายเข้ามาอยูใ่ นหมู่บา้ นมากัข้ ึน อันดับสามความเป็ นชุมชน
ชนบทลดลง อันดับสี่ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินลดลง อันดับห้าความสัมพันธ์กบั เพื่อนบ้าน
เดิมลดลง ด้านการให้บริ การของโรงพยาบาล /คลินิก / สถานีอนามัย หลังตัดถนนพบว่า จํานวน
ประชาชนที่เข้ารับบริ การมีจาํ นวนเพิ่มขึ้น ความสะดวกสบายและการบริ การในการรักษาพยาบาลดีข้ ึน
ด้านภาวะการณ์เจ็บป่ วยของคนในหมู่บา้ นด้วยโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ พบว่า มีจาํ นวน
เพิ่มขึ้นและมีความรุ นแรงขึ้น ด้านการเจ็บป่ วยด้วยโรคอื่น ๆ พบว่าเพิ่มมากขึ้น

การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่ งแวดล้อม พบว่า การตัดถนนไม่ได้ส่งผลต่อปัญหาด้านสิ่ งแวดล้อมใน
หมู่บา้ นแต่ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่ งแวดล้อม ดังนี้ เสี ยงดัง คุณภาพนํ้าตํ่า ปัญหาด้านฝุ่ น
ละอองและควันพิษ ขยะมูลฝอยและสิ่ งปฏิกลู เพิ่มขึ้น กลิ่นเหม็นจากขยะมูลฝอยและสิ่ งปฏิกลู
ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับปั ญหา ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่ งแวดล้อมในหมู่บา้ น ที่เกิดจากการ
ตัดถนน พบว่า อันดับหนึ่งมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของหมู่บา้ นจัดสรร อันดับสองการเพิ่มขึ้นของ
จํานวนประชากร อันดับสามรัฐขาดการวางแผนการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างมีประสิ ทธิภาพ อันดับสี่
การอพยพของแรงงานจากต่างจังหวัด และอันดับห้าการคมนาคมที่สะดวกสบาย
โดยภาพรวมครัวเรื อนมีความพึงพอใจต่อการตัดถนนนครอินทร์ ร้อยละ 53
อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั มีประเด็นที่นาํ มาอภิปรายผล ดังนี้
1. วิถีชีวิตของครัวเรื อน ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่ งแวดล้อมก่อนการตัดถนนนครอินทร์
ในช่วงปี พ.ศ. 2538-2544
วิถีชีวิตของครัวเรื อนในหมู่บา้ นก่อนที่จะมีถนนนครอินทร์ เป็ นวิถีชีวิตของชุมชนชนบท
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็ นหลัก คือการทําสวนผลไม้ ทําให้มีรายได้พออยูพ่ อกิน ไม่ค่อยมีรายจ่าย
และหนี้สิน ความสัมพันธ์ของครัวเรื อนในหมู่บา้ นเป็ นแบบญาติมิตรมีความเอื้ออาทรช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน คนในครอบครัวมีความรักใคร่ กนั ดี มีความยึดมัน่ ในความเชื่อและประเพณี ด้ งั เดิมของท้องถิ่น
และประเพณี ไทย ให้ความสําคัญและเข้าร่ วมงานต่าง ๆ เป็ นจํานวนมาก มีส่วนร่ วมในการช่วยเหลือใน
การประกอบอาชีพและการช่วยเหลือสังคมทั้งทางแรงกาย เงินและสิ่ งของโดยไม่หวังผลตอบแทน ซึ่ง
สอดคล้องกับลักษณะของชนบทไทย (โฆษิต ปั้ นเปี่ ยมรัษฏ์ , [ออนไลน์]. 29 มีนาคม 2555 ) ที่มีอาชีพ
ทางการเพาะปลูกมักตั้งบ้านเรื อนอยูร่ ิ มคลองหรื อใกล้กบั แหล่งนํ้าสาธารณะ ครอบครัวประกอบด้วยพ่อ
แม่และลูก ๆ บางครอบครัวจะมีญาติพี่นอ้ งอาศัยอยูด่ ว้ ย ดังนั้น

ผูค้ นในละแวกบ้านเดียวกันจึงมี

ความสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชิด ชีวิตในชนบทจึงเป็ นชีวิตที่อบอุ่นด้วยญาติพี่นอ้ งที่อาศัยอยูใ่ กล้เคียงกัน
ยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณี อนั ดีงาม ทุก ๆ

หมู่บา้ นมักมีวดั หรื อสถานที่ทางศาสนาเป็ นศูนย์รวม

กิจกรรมต่าง ๆ ในหมู่บา้ นมีลูกหลายคนเพื่อจะช่วยทํานา ทําไร่ เพราะทําคนเดียวหรื อสองคนไม่ไหว

เด็กๆ จะเติบโตอยูก่ บั พ่อแม่และไปโรงเรี ยนที่มีอยูใ่ นชนบทนั้น ๆ ส่ วนใหญ่เด็กชนบทจะเรี ยนจบชั้น
ประถม 6 เด็ก ๆ ทุกคนจะได้อ่านออกเขียนได้
2. การเปลี่ยนแปลงสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อมของครัวเรื อนอันเนื่องมาจาก
การตัดถนนนครอินทร์ ในช่วงปี พ.ศ. 2545 – พ. ศ. 2553
การตัดถนนนครอินทร์ ถนนได้เชื่อมระหว่างสังคมเมืองกับสังคมชนบทและนําไปสู่ การ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ จากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมทําสวนลดลง การประกอบอาชีพรับจ้าง
บริ การและธุรกิจส่ วนตัวเพิ่มขึ้น รายได้เพิ่มขึ้น โอกาสในการประกอบอาชีพมากขึ้นและราคาที่ดินที่
สูงขึ้นเป็ นสิ่ งจูงใจให้ครัวเรื อนขายที่ดินมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของพิศมัย พึ่งวิกรัย ( 2538)
ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนชนบท พบว่า เมื่อมีสวนอุตสาหกรรม
โรจนะเข้ามาตั้งในพื้นที่ซ่ ึงแต่เดิมชาวบ้านมีอาชีพหลักทํานามีผลให้ราคาที่ดินเพิ่มสูงขึ้น ชาวนาบาง
คนขายที่ดินและมีการเปลี่ยนแปลงในการประกอบอาชีพ เป็ นลูกจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมและอาชีพ
บริ การอื่น ๆ ซึ่งมีรายได้ดีกว่าการทํานาและการศึกษาของประดิษฐ์ เทศแก้ว (

2543) ได้ศึกษาการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของชุมชนสองข้างทางหลวง สายท่าพระ-โกสุ มพิสยั พบว่า ชุมชนสองข้าง
ทางหลวง เปลี่ยนแปลงการผลิตแบบยังชีพมาเป็ นการผลิตเพื่อขายมากขึ้น มีการพึ่งระบบตลาดและ
สังคมภายนอกมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงด้านรายจ่ายหลังตัดถนนนครอินทร์ พบว่า รายจ่ายของ
ครัวเรื อนสู งขึ้นเนื่องจากเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทําให้ครัวเรื อนมีพฤติกรรมเลียนแบบการบริ โภคแบบ
สังคมเมืองและมีภาระหนี้สินมากขึ้น สมศักดิ์ ศรี สนั ติสุข (2536:214) ได้อธิบายการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจชนบทว่าเป็ นลักษณะที่ชาวชนบทมีความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึนกว่าเดิมเป็ นการพัฒนาท้องถิ่นจาก
เจ้าหน้าที่ หน่วยงานราชการต่าง ๆ เช่น มีการส่ งเสริ มวิธีการหรื อเทคนิควิธีการเกษตรสมัยใหม่ หรื อมี
โรงงานอุตสาหกรรมหลายประเภทไปตั้งอยูใ่ นเขตชนบท ทําให้ชาวชนบทที่อยูใ่ กล้มีงานทํา มีรายได้
เพิ่มขึ้นนอกเหนือจาการทํานา การพัฒนาถนนหนทางต่าง ๆ เข้าไปสู่ หมู่บา้ น นับว่าเป็ นความสําคัญต่อ
การที่สงั คมชนบทเปลี่ยนไปซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของกนกพล ทิมางกูร ( 2552) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง
ผลกระทบของการสร้างถนนสายรองที่มีต่อวิถีชีวิตของชาวชุมชนเคหะบางพลี พบว่า การสร้างถนน
สายรองมีผลทําให้อาชีพการเกษตรลดลง ครอบครัวมีรายจ่ายมากขึ้น ราคาประเมินที่ดินสูงขึ้น การสร้าง
ถนนทําให้ครัวเรื อนประกอบอาชีพค้าขายเพิม่ ขึ้นและครัวเรื อนมีหนี้สินเพิม่ ขึ้น

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมหลังตัดถนนนครอินทร์ พบว่า คนในหมู่บา้ นมีการศึกษาสูงขึ้น มี
ส่ วนร่ วมในวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี มากขึ้น แต่ไม่สนิทคุน้ เคยกัน การช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันของคนในหมู่บา้ นจํากัดอยูใ่ นวงแคบ การรับรู ้ข่าวสารของหมู่บา้ นจากกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น เพื่อนบ้าน
และแหล่งอื่น ๆ ได้แก่ อินเตอร์เน็ต วิทยุชุมชน กํานัน การติดป้ ายในหมู่บา้ น และหน่วยงานราชการ
ยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางเข้า - ออกหมู่บา้ น เปลี่ยนจากการใช้เรื อโดยสารมาเป็ นการโดยสารด้วย
รถประจําทาง สมศักดิ์ ศรี สนั ติสุข (2536:214) กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เป็ นผลกระทบที่เกิด
ขึ้นกับชาวชนบทในลักษณะความสัมพันธ์แบบเดิมบางอย่างเปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งค่านิยมทางสังคม
เช่น ชาวชนบทได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการศึกษามากขึ้น โดยนิยมส่ งบุตรหลานให้เรี ยนต่อในระดับ
ที่สูงขึ้น นอกจากนี้หนุ่มสาวมีค่านิยมที่จะไปทํางานในเมืองใหญ่มากขึ้นด้วยการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรม สิ่ งที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงด้านนี้ เห็นได้อย่างชัดเจนว่าชาวชนบทในหมู่บา้ น มีการ
ปลูกบ้านเรื อนสมัยใหม่ เช่น การปลูกบ้านสองชั้น ชั้นล่างก่อเป็ นตึก เครื่ องใช้ภายในครัวเรื อนสมัยใหม่
มีโทรทัศน์ ตูเ้ ย็น พัดลม และสิ่ งอํานวยความสะดวกแบบสังคมเมือง เป็ นกระบวนการเปลี่ยนแปลงด้าน
วัฒนธรรม และการกระจายวัฒนธรรมแบบสังคมเมืองไปสู่ สงั คมชนบท สอดคล้องกับการศึกษาของ
ประดิษฐ์ เทศแก้ว (2543) ได้ศึกษาเรื่ องการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของชุมชนสองข้างทางหลวงสาย
ท่าพระ-โกสุ มพิสยั พบว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนบ้านสว่างมีการ
เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์แบบเครื อญาติภายในหมู่บา้ นลดลง การจ้างงานเข้ามามีบทบาทแทนการ
ช่วยเหลือกันในอดีต การรับข่าวสารจากภายนอกมีมากขึ้นเพราะมีถนน ไฟฟ้ าและเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้า
มาทําให้แต่ละครอบครัวมีเครื่ องอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิตประจําวันดีข้ ึน สอดคล้องกับ
การศึกษาของกนกพล ทิมางกูร (2552) ได้ศึกษาเรื่ องผลกระทบของการสร้างถนนสายรองที่มีต่อวิถีชีวิต
ของชาวชุมชนเคหะบางพลี พบว่า การสร้างถนนสายรองมีผลทําให้ระดับการศึกษาของคนในชุมชน
สูงขึ้น ถนนทําให้คนไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งมากขึ้น แต่ทาํ ให้ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนแย่ลง ทํา
ให้เกิดปั ญหาครอบครัว วัฒนธรรมและประเพณี ต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไปในทางที่แย่ลงในขณะที่ผล
การศึกษาของนิภาภรณ์ ภูจาํ นง ( 2542) ได้ศึกษาผลกระทบจากการปรับปรุ งถนนวัชรพลและถนนสาย
ไหมต่อการพัฒนาทางกายภาพในพื้นที่ชานเมืองกรุ งเทพมหานคร พบว่า การปรับปรุ งถนนส่ งผลให้มี
ปริ มาณจราจรเข้ามาใช้เส้นทางในพื้นที่ศึกษาจํานวนมากส่ งผลกระทบในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินไร้
ระเบียบโดยมีการตั้งถิ่นฐานของชุมชนกระจัดกระจาย การเติบโตของชุมชนเกาะตัวหนาแน่นในบริ เวณ

สองฝั่งถนนวัชรพลและถนนรัตนโกสิ นทร์สมโภชน์ พื้นที่วา่ งที่ปล่อยให้รกร้างไม่มีการทําประโยชน์
เป็ นจํานวนมากการจราจรที่ติดขัดซึ่งเกิดจากการที่มีปริ มาณจราจรจํานวนมากในช่วงเวลาเร่ งด่วน ข้อ
ค้นพบจากการศึกษาข้างต้นจะเห็นว่าการตัดถนนได้ทาํ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมซึ่งการเปลี่ยน
นั้น ๆ ได้ไปมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในสังคมทั้งด้านบวกและด้านลบ
การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่ งแวดล้อมหลังตัดถนนนครอินทร์ พบว่า นํ้าในคลองมีคุณภาพตํ่า บาง
คลองนํ้าเน่าเสี ย โดยมีสาเหตุสาํ คัญจากหมู่บา้ นจัดสรรที่มีจาํ นวนเพิ่มมากขึ้นและยังไม่มีมาตรการใน
การควบคุมโครงการบ้านจัดสรรแม้จะกําหนดว่าพื้นที่บริ เวณที่ศึกษาเป็ นพื้นที่สีเขียวซึ่งหมายถึงพื้นที่
เกษตรกรรม การถมที่เพื่อสร้างบ้านเรื อน อาคารพาณิ ชย์ โรงงานอุตสาหกรรมและการขาดการวางผัง
เมืองที่ดี การทําประตูปิดกั้นป้ องกันนํ้าท่วมปิ ดกั้นทางไหลของนํ้าตามธรรมชาติ ทําให้น้ าํ ไหล
หมุนเวียนไม่สะดวก เกิดการเน่าเสี ยและส่ งกลิ่นเหม็น การทิ้งขยะมูลฝอย สิ่ งปฏิกลู ต่าง ๆ ของครัวเรื อน
ลงในลําคลองโดยขาดจิตสํานึกและความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อม ปัญหาฝุ่ นละอองที่มาจากการ
ก่อสร้างบ้านจัดสรร อาคารพาณิ ชย์ โรงงานอุตสาหกรรม สื บเนื่องมาจากการขายที่ดินของครัวเรื อนทํา
ให้พ้ืนที่สีเขียวและจํานวนต้นไม้นอ้ ยลง ซึ่งได้ส่งผลต่อความบริ สุทธิ์ของอากาศ ปัญหาเสี ยงดังจาก
เครื่ องยนต์ เช่น รถยนต์ รถมอเตอร์ไซด์ รถบรรทุก ซึ่งมีจาํ นวนมากขึ้น เสี ยงจากการก่อสร้างบ้าน
จัดสรร อาคารพาณิ ชย์ โรงงานอุตสาหกรรม เสี ยงเพลงจากร้านอาหาร ร้านคาราโอเกะ การเปลี่ยนแปลง
ดังที่กล่าวมานี้ลว้ นแล้วแต่มีสาเหตุมาจากการมีถนนนครอินทร์ ราตรี พารา ( 2540) กล่าวว่า ปั จจัยที่ทาํ
ให้สิ่งแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลง มีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของประชากร การขยายตัวทางด้าน
เศรษฐกิจ ความเจริ ญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็ นสิ่ งที่ส่งเสริ มให้วิธีการนําเอา
ทรัพยากรมาใช้ได้ง่ายขึ้นและมากขึ้น การก่อสร้างสิ่ งต่าง ๆ เช่น การสร้างถนน เขื่อน ทําให้เกิดการ
ทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม การดําเนินนโยบายของรัฐบาลขาดประสิ ทธิภาพ เห็น
ความสําคัญของการจัดการทรัพยากรธรรมชาตินอ้ ยมาก แม้วา่ จะมีกฎหมายเป็ นเครื่ องมือ และมี
หน่วยงานรับผิดชอบในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ข้ อเสนอแนะ
ผูว้ ิจยั ขอเสนอแนะเป็ น 2 ประเด็น คือ เสนอแนะจากผลการวิจยั และเสนอแนะเพื่อทําการวิจยั
ครั้งต่อไป ดังนี้
ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
ผูว้ ิจยั พบว่าครัวเรื อนบริ เวณโดยรอบถนนนครอินทร์ ส่ วนใหญ่อาศัยอยูใ่ นพื้นที่น้ ีมาเป็ น
เวลานาน ได้บ่งบอกถึงลักษณะของความเป็ นชุมชนที่ยงั่ ยืนและครัวเรื อนส่ วนใหญ่มีที่ดินมาตั้งแต่
ดั้งเดิมแสดงให้เห็นถึงความต้องการรักษามรดกที่ดินของบรรพบุรุษไว้ให้ลูกหลานรุ่ นหลังได้อยูอ่ าศัย
และใช้ที่ดินทํากินตลอดไป ครัวเรื อนบริ เวณนี้ยงั คงประกอบอาชีพเกษตรกรรมแม้วา่ จะมีแนวโน้ม
ลดลง ผูว้ ิจยั เห็นว่าภาครัฐควรมีมาตรการที่เข้มงวดกับการอนุรักษ์พ้ืนที่สีเขียวบริ เวณรายรอบของ
จังหวัดปริ มณฑลกรุ งเทพมหานครที่นบั วันจะเหลือน้อยลงเพื่อเป็ นแหล่งผลิตอาหารและเป็ นแหล่งผลิต
อากาศบริ สุทธิ์
พื้นที่บริ เวณสองข้างของถนนนครอินทร์ ส่ วนใหญ่เป็ นพื้นที่สวนที่ชาวสวนปล่อยทิ้งให้รกร้าง
รอเวลาที่ราคาที่ดินสู งขึ้นในระดับที่พอใจก็พร้อมที่จะขายที่ดินให้กบั นายทุนที่มากว้านซื้อเพื่อทํา
หมู่บา้ นจัดสรร อาคารพาณิ ชย์ โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ ถ้าพื้นที่ดงั กล่าวเปลี่ยนเป็ นหมู่บา้ นจัดสรร
อาคารพาณิ ชย์ และโรงงานอุตสาหกรรม สิ่ งที่จะเกิดขึ้นและมีผลกระทบกับสังคมโดยรวมในหมู่บา้ น
คือปัญหาสังคม ปั ญหาด้านสิ่ งแวดล้อม ซึ่งปัจจุบนั นี้ปัญหาดังกล่าวก็ได้ปรากฎให้เห็นบ้างแล้ว เช่น
ปัญหาชุมชนแออัด ปั ญหายาเสพติด ปัญหาความปลอดภัยในการดํารงชีวิตจากภัยคุกคามต่าง ๆ และยัง
มีปัญหาด้านสิ่ งแวดล้อม นํ้าเน่าเสี ย ขยะมูลฝอย สิ่ งปฏิกลู เสี ยงดังรบกวน ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการ
ดํารงชีวิตของประชาชนในหมู่บา้ น
ผูว้ ิจยั เห็นว่ าองค์การบริ หารส่ วนตําบล หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาท้องถิ่น ควรนําปั ญหาและผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาไปพิจารณาเพื่อจะได้เป็ น
แนวทางในการวางแผนพัฒนาชุมชนชนบทกึ่งเมือง หากต้องการให้ชุมชนชนบทกึ่งเมืองมีความ
เจริ ญเติบโต แต่ในขณะเดียวกันก็ยงั คงความสมบูรณ์แห่ งทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมและประเพณี ที่
ดีงามสื บไป

ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่ อไป
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการศึกษาเบื้องต้นที่ทาํ ให้ทราบถึงวิถีชีวิตของครัวเรื อนก่อนที่จะมีการพัฒนา
ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการและการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่ งแวดล้อม เมื่อ
ภาครัฐได้เข้ามาพัฒนาท้องถิ่นโดยการตัดถนนนครอินทร์และได้ส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่ งแวดล้อมต่อครัวเรื อน ซึ่งได้วางกรอบการศึกษาไว้อย่างกว้าง ๆ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ใหม่กไ็ ด้ ดังนั้นควรจะได้มีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไปเพื่อเปรี บเทียบว่าวิถีชีวิตของครัวเรื อนมีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ตลอดจนความคิดเห็นของประชาชนจะมีความแตกต่างจากผลการศึกษาครั้งนี้
เพียงใด ทั้งนี้เพื่อเป็ นประโยชน์ในการวางแผนการพัฒนาเศรฐกิจและสังคมในโครงการอื่น ๆ
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ภาคผนวก ก
ภาพวิถีชีวิตและการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม

ภาพที่ 2 ประเพณี ทาํ บุญตักบาตรพระ 108

ภาพที่ 3 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินจากพื้นที่เกษตรกรรมเป็ นบ้านจัดสรร

ภาพที่ 4 สภาพสวนผลไม้ที่รกร้างรอนายทุนมาซื้อ

ภาพที่ 5 ห้างสรรพสิ นค้าในย่านถนนนครอินทร์

ภาพที่ 6 การจราจรที่ติดขัด

ภาพที่ 7 แหล่งนํ้าธรรมชาติต้ืนเขินและเน่าเสี ย

ภาพที่ 8 เสี ยงดังจากร้านอาหารสองข้างถนนนครอินทร์ยามคํ่าคืน

ภาพที่ 9 ฝุ่ นละออง ควันรถยนต์ การเผาขยะ

ภาพที่ 10 ขยะและสิ่ งปฏิกลู

ภาคผนวก ข
- เทศบาลเมืองบางศรี เมือง
- ข้อมูลตําบลบางไผ่
- ข้อมูลตําบลบางสี ทอง
- ข้อมูลตําบลบางขนุน
- ข้อมูลตําบลบางขุนกอง
- ข้อมูลบางคูเวียง

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
สภาพพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจ สั งคมและสิ่ งแวดล้ อมของชุ มชน
2

ข้ อมูลเกีย่ วกับทีต่ ้งั
เทศบาลตําบลบางศรี เมืองได้ประกาศยกฐานะจากสุ ขาภิบาลตําบลบางศรี เมือง

เมื่อวันที่ 1

ธันวาคม 2540 เทศบาลเมืองบางศรี เมือง ตั้งอยูเ่ ลขที่ 1/4-6 ถนนท่านํ้านนท์-วัดโบสถ์ดอนพรม ตําบล
บางศรี เมือง อําเมือง จังหวัดนนทบุรี มีพ้ืนที่ท้ งั หมด 6.36 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูฝ่ ั่งตะวันตกของแม่น้ าํ
เจ้าพระยา ช่วงที่ไหลผ่าน ปากคลองอ้อม จนถึงปากคลองบางสี ทอง อยูท่ างทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ
อําเภอเมืองนนทบุรี ห่างจากศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี

9 กิโลเมตร (โดยประมาณทางตรง)

สภาพทีต่ ้งั
ลักษณะพื้นที่ของเทศบาลเมืองบางศรี เมืองเป็ นที่ราบลุ่มแม่น้ าํ มีน้ าํ หลากและท่วมในช่วงเดือน
ตุลาคม – พฤศจิกายนของทุกปี เฉพาะบริ เวณริ มฝั่งแม่น้ าํ เจ้าพระยาและปากคลอง ติดแม่น้ าํ เจ้าพระยา
ในเขตพื้นที่ของเทศบาล ทั้ง 6 สาย แต่เป็ นลักษณะนํ้าขึ้น – ลงตามอิทธิพลนํ้าทะเลหนุน ส่ วนพื้นที่ดา้ น
ในไม่ประสบปั ญหานํ้าท่วมขัง เนื่องจากเทศบาลได้จดั ทําเขื่อนกั้นนํ้าชัว่ คราว และใช้เครื่ องสูบนํ้าช่วย
ระบายนํ้าหากมีฝนตกลงมาด้านในของเขื่อนกันนํ้า
ทิศเหนือ

ติดต่อ ตําบลสวนใหญ่ มีแม่น้ าํ เจ้าพระยาเป็ นแนวแบ่งเขต
และตําบลไทรม้า มีแนวคลองอ้อมเป็ นแนวแบ่งเขต
ทิศตะวันออก ติดต่อ ตําบลสวนใหญ่ มีแม่น้ าํ เจ้าพระยาเป็ นแนวแบ่งเขต
และตําบลบางไผ่ มีคลองบางสี ทองเป็ นแนวแบ่งเขต
ทิศใต้
ติดต่อ ตําบลบางสี ทอง มีคลองวัดแดงเป็ นแนวแบ่งเขต
และตําบลบางขนุน อําเภอบางกรวยมีคลองบางกอกน้อย
เป็ นแนวแบ่งเขต
ทิศตะวันตก ติดต่อ ตําบลบางกร่ าง มีคลองบางกร่ างเป็ นแนวแบ่งเขต

2

อาชีพ ธุรกิจ

เศรษฐกิจ มีลกั ษณะกํ้ากึ่งกันระหว่างสังคมเมืองและสังคมเกษตรกรรม คือประกอบอาชีพรับ
ราชการ รับจ้าง แต่ขณะเดียวกันจะมีสวนผลไม้ และค้าขายผลไม้เป็ นอาชีพเสริ ม
2

การเกษตรกรรม

การประกอบอาชีพเกษตรกรรมของประชาชนในพื้นที่ ส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพทําสวน พื้นที่
ทําการเกษตรประมาณ 1,850 ไร่ ผลผลิตทางการเกษตรที่สาํ คัญ ได้แก่ มะม่วง กระท้อน มะละกอ กล้วย
ขนุน
2

การพาณิชย์ และบริการ

การค้า การบริ การ ร้านค้าส่ วนใหญ่เป็ นร้านค้าปลีก สิ นค้าส่ วนใหญ่เป็ นเครื่ องอุปโภค บริ โภค
การกระจายตัวของร้านค้าและบริ การจะหนาแน่นบริ เวณสองข้างถนนท่านํ้านนทบุรี – บางกรวย
1. สถานประกอบการด้านพาณิ ชยกรรม สถานีบริ การนํ้ามัน 2 แห่ ง ตลาดสด 3 แห่ง ร้านค้
ทัว่ ไปประมาณ 100 แห่ง
2. สถานประกอบการเทศพาณิ ชย์ สถานธนานุบาล 1 แห่ง ท่าเทียบเรื อ 1 แห่ ง
3.สถานประกอบการตาม พ.ร.บ.สาธารณสุ ข สถานที่จาํ หน่ายอาหารตาม พ.ร.บ. สาธารณสุ ข
135 แห่ ง
2

การอุตสาหกรรม
มีโรงงานขนาดใหญ่และเล็กจํานวน 10 แห่ง
การศึกษา

โรงเรี ยนในสังกัดเทศบาล มีศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก 1 แห่ง ตั้งอยูบ่ ริ เวณโรงเรี ยนวัดเฉลิมพระ
เกียรติ มีผดู ้ ูแลเด็ก 9 คน จํานวนเด็กในความดูแล 124 คน โรงเรี ยนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
แห่ งชาติระดับอนุบาล–ประถมศึกษาปี ที่ 6 จํานวน 2 แห่ง ดังนี้ โรงเรี ยนวัดเฉลิมพระเกียรติ จํานวน
ครู ผสู ้ อน 31 คน นักเรี ยนชาย 551 คน นักเรี ยนหญิง 491 คน รวม 1,042 คน โรงเรี ยนวัดพุฒิปรางค์

ปราโมทย์ จํานวนครู ผสู ้ อน 22 คน นักเรี ยนชาย 209 คน นักเรี ยนหญิง 206 คน รวม 415 คน โรงเรี ยน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน 1 แห่ง
2

การคมนาคม การจราจร

1. การคมนาคมทางบก มีถนนในเขตเทศบาล ความยาวทั้งสิ้ น 47 กิโลเมตร แบ่งเป็ น
ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง 1 สาย ยาว 1.30 กิโลเมตร (วัดแดงถึงคลองบางกร่ าง) ถนน
และซอยภายในเขตเทศบาลมีท้ งั หมด 90 สาย จําแนกเป็ น ถนนสาธารณะ 50 สาย ถนนส่ วนบุคคล 40
สาย เส้นทางหลัก คือ ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ถนนท่านํ้านนท์-วัดโบสถ์ดอนพรหม ถนนท่านํ้านนท์
ถนนสุ ขาภิบาล 1
2

2. การคมนาคมทางนํา้ เทศบาลเมืองบางศรี เมืองมีแม่น้ าํ เจ้าพระยา , คลองบางกอกน้อย และ
คลองอ้อมเป็ นเส้นทางคมนาคมหลัก โดยได้จดั สร้างท่าเทียบเรื อโดยสารบริ เวณท่านํ้าเทศบาลเมืองบาง
ศรี เมือง ริ มแม่น้ าํ เจ้าพระยา มีเรื อข้ามฟากข้ามไปท่านํ้านนทบุรี ซึ่งจะมีเรื อด่วนจากนนทบุรีไปกรุ งเทพ
เข้าเทียบตลอดทั้งวัน ประชาชนใช้เป็ นทางสัญจรเป็ นจํานวนมาก เป็ นการช่วยแบ่งเบาการจราจรบน
ถนนสายหลัก เป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะในชัว่ โมงเร่ งด่วนเช้าและเย็น
2

ตําบลบางไผ่
สภาพพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจ สั งคมและสิ่ งแวดล้ อมของชุ มชน
ทีต่ ้งั
ตําบลบางไผ่ อําเภอเมืองนนทบุรี ตั้งอยูท่ างทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอําเภอเมืองนนทบุรี อยูห่ ่าง
จากอําเภอเมืองนนทบุรี ประมาณ 6 กิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ

ติดต่อกับเทศบาลตําบลบางกรวย อําเภอเมืองนนทบุรี

ทิศใต้

ติดต่อกับเทศบาลตําบลบางกรวย อําเภอบางกรวย

ทิศตะวันออก ติดต่อกับแม่น้ าํ เจ้าพระยา
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับตําบลบางสี ทอง อําเภอบางกรวย

สภาพภูมิประเทศ
สภาพภูมิประเทศเป็ นที่ราบลุ่มอยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าํ เจ้าพระยาเมื่อถึงฤดูน้ าํ เหนือบ่าพื้นที่ราบบางส่ วน
ที่ไม่มีเขื่อนกั้นนํ้าถูกนํ้าท่วมได้รับความเสี ยหายและเมื่อถึงฤดูแล้งนํ้าทะเลจะหนุนทําให้เกิดความ
เสี ยหายได้เช่นกัน
จํานวนประชากร
ตําบลบางไผ่มีประชากรทั้งสิ้ น 7,954 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 1465.05 คน/ตารางกิโลเมตร
แยกเป็ น ชาย 3,836 คน หญิง 4,118 คน
พืน้ ทีป่ ่ า
ตําบลบางไผ่ไม่มีพ้ืนที่ป่าตามความหมายลักษณะป่ าไม้ แต่การปลูกต้นไม้มีสภาพคล้ายป่ า โดย
เกษตรกรจะปลูกพืชหลายๆ ชนิด สลับสับหว่างตามใจชอบ ผสมผสานกันในพื้นที่แปลงเดียวกันไม้
น้อยกว่า 10 ชนิด ซึ่งชาวบ้านจะเรี ยกกันว่าทําสวนแบบเบญจพรรณ

เส้ นทางคมนาคม
ทางรถยนต์มีเส้นทางคมนาคมดังนี้ ถนนสายพระราม 5 (ถนนสายหลัก ) ถนนบางกรวย – ไทร
น้อย ถนนสายวัดสวนแก้ว – วัดเฉลิมพระเกียรติ ถนนสายการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตเข้าตําบลบางสี ทอง ถนน
บางไผ่พฒั นา
ทางเรื อข้ามฟากและทางรถโดยสารประจําทาง แม่น้ าํ เจ้าพระยาโดยเรื อข้ามฟาก นัง่ รถยนต์
โดยสารสองแถว ไปวัดโชติการาม ถนนบางไผ่พฒั นา
ข้ อมูลสาธารณูปโภค
สาธารณูปโภค ภายในตําบลบางไผ่ที่ให้บริ การประชาชนในพื้นที่ประกอบด้วย หน่วยงานด้าน
การให้บริ การด้านไฟฟ้ า ได้แก่ การไฟฟ้ านครหลวง เขตบางใหญ่ ตั้งอยูบ่ นถนนสายบางกรวย-ไทรน้อย
อําเภอบางใหญ่ โดยได้รับกระแสไฟฟ้ าจากการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิต สามารถใช้บริ การด้านไฟฟ้ าครบทุก
ครัวเรื อน มีการติดตั้งโทรศัพท์ประจําบ้านใช้ 60% การประปานครหลวง 70% ประปาหมู่บา้ น 20%
อื่นๆ 10%
ข้ อมูลสิ่ งก่ อสร้ าง
จํานวนสิ่ งก่อสร้างที่เกิดขึ้นภายในตําบลบางไผ่ ประกอบด้วย โรงงานอุตสาหกรรม จํานวน 3
แห่ง บ้านจัดสรร อู่ซ่อมรถยนต์ ปั๊มนํ้ามัน
ภัยธรรมชาติ
ในฤดูฝนช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน มีน้ าํ มากเกิดจากนํ้าฝนและนํ้าเหนือไหลหลากเป็ นประจํา
ทุกปี บางปี นํ้าท่วมสู งมาก เช่น ในปี 2538 นํ้าท่วม พื้นที่การเกษตรเสี ยหายประมาณ 90% หลังจากนั้น
เกษตรกรได้เสริ มคันกั้นนํ้าสู งขึ้นกว่าเดิมจนถึงปั จจุบนั ก็ยงั มีน้ าํ ท่วมพื้นที่เกษตรกรเป็ นบางแห่ง แต่
ในขณะนิ้เริ่ มมีการช่วยเหลือของกรมชลประทานโดยการทําประตูก้ นั นํ้าเป็ นบางส่ วนแล้ว

พืชเศรษฐกิจ
ตําบลบางไผ่พ้นื ที่การเกษตรกรรมปลูกพืช 2 ชนิด คือ ไม้ผลและการทําไม้ดอกไม้ประดับไม้
ผลที่เป็ นพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ทุเรี ยน มังคุด กล้วยหอม กล้วยนํ้าว้า มะปราง ขนุน มะพร้าว มะม่วง
มะนาว หมาก ไม้ดอกไม้ประดับ มีการปลูกในกระถางเพราะรายได้ดีกว่าไม้ตดั ดอก มีท้ งั ไม้ไทยโบราณ
หายากและพันธุ์ไม้ต่างประเทศ เช่น ต้นมหัศจรรย์ ไม้ใบ ปาล์ม ชวนชม ส้มเช้งด่าง บอนไซ หน้าวัว
บอนสี ชาฮกเกี้ยน ว่านมงคลและว่านสมุนไพร
สั ตว์ เศรษฐกิจ
มีเกษตรกรจํานวน 43 ราย ที่เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ดังนี้ ไก่พ้ืนเมือง 1,236 ตัว ไก่ไข่ 135 ตัว เป็ ด
23 ตัวรวมทั้งหมด 1,393 ตัว
พืชพืน้ เมือง
ตําบลบางไผ่เป็ นแหล่งพันธุ์ไม้ผลพื้นเมืองของจังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีไม้ผลพันธุ์พ้นื เมืองหลาย
ชนิด เป็ นที่นิยมบริ โภคของชุมชนในท้องถิ่น เช่น ทุเรี ยน ชื่อพันธุ์ลวง กบตาขํา กบชาย กบแม่เฒ่า กบ
ตาเฒ่า จอกลายสาวชม ย่ามะหวาด เม็ดใน ยายปราง ซึ่งพันธุ์เหล่านี้ ถูกนํ้าท่วมเสี ยหายประมาณ 80%
เมื่อปี 2538 ส่ วนที่เหลือเกษตรกรไม่ค่อยขยายพันธุ์ เพราะต้นแก่ลาํ ต้นสู งการขยายพันธุ์ทาํ ได้ยาก
การใช้ ทดี่ ิน
การใช้พ้ืนที่ปลูกในตําบลบางไผ่เกษตรกรส่ วนใหญ่ปลูกไม้ผลเป็ นหลัก เช่นทุเรี ยน มะม่วง
ส้มโอ มะพร้าว กล้วยหอม มะนาว กระท้อน และไม้ผลอีกหลายชนิด โดยวิธีการใช้พ้ืนที่ปลูกนั้น
เกษตรกรจะปลูกไม้ผลหลายๆ ชนิดในพื้นที่เดียวกัน ส่ วนเกษตรกรบางรายก็มีการปลูกไม้ดอกไม้
ประดับ ส่ วนใหญ่เกษตรกรปลูกเป็ นไม้ประเภทไม้จดั สวน เช่น เข็มสามสี เทียนทอง แสงจันทร์ ฟิ โร
ทอง กุหลาบ และไม้ดอกไม้ประดับอีกหลายชนิด แต่ในขณะเดียวกันมีการขยายตัวของเมืองที่อยูอ่ าศัย
ทําให้ตาํ บลบางไผ่มีพ้ืนที่ทาํ การเกษตรน้อยลงเนื่องจากเกษตรกรขายที่ให้กบั นายทุนถ้าได้ราคาที่พอ
ระบบการผลิต
ไม้ผลพื้นที่ตาํ บลบางไผ่เป็ นพื้นที่สวนแบบผสมผสานมีการปลูกพืชหลายชนิด เป็ นระดับใน
พื้นที่เดียวกัน ซึ่งเป็ นเอกลักษณ์ของการทําสวนของเกษตรกรในพื้นที่สืบต่อกันมา สวนแบบอนุรักษ์

ธรรมชาติ โดยปลูกพืชต่างระดับอาศัยเกื้อกูลกันและกันได้ใบพืช เศษพืช เป็ นอินทรี ยบ์ าํ รุ งดินเป็ นอย่าง
ดี ระบบการเก็บนํ้าใช้ในพื้นที่ในท้องร่ องสวนไว้ใช้ได้ตลอดปี โดยสามารถควบคุมระดับนํ้าจากการสูบ
นํ้าจากคลองซอย เมื่อต้องการหรื อปล่อยทิ้งทางท่อระบายนํ้าหรื อสูบออกหากเกินความต้องการโอกาส
ขาดนํ้ามีนอ้ ยมาก
ไม้ดอกไม้ประดับ มีการปลูกในกระถางหรื อเข่ง เป็ นพันธุ์ไม้ไทย ไม้จดั สวน ไม้หายาก พันธุ์
ไม้โบราณและไม้ต่างประเทศ เพื่อสะดวกในการซื้อ-ขาย และการขนย้าย
เทคโนโลยีการผลิต
ในการใช้เทคโนโลยีการผลิตไม้ผลและไม้ดอกไม้ประดับของตําบลบางไผ่

ประเภททุเรี ยน

มะม่วง ส้มโอ มังคุด มะนาว พันธุ์ที่ใช้พนั ธุ์ส่งเสริ มที่ทางราชการแนะนํา การปฏิบตั ิดูแลมีการให้น้ าํ
อาทิตย์ละประมาณ 1-2 ครั้ง เนื่องจากต้นโตแล้วจะให้สมํ่าเสมอช่วงก่อนออกดอก 1 เดือน และหลังจาก
ติดผลเป็ นผลขนาดเล็ก การให้ปุ๋ยใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 หรื อ 16-16-16 รวมกับ ก ารใช้ปุ๋ยอินทรี ย ์ และ
0

0

มีการลอกเลนจากท้องร่ องขึ้นทับดินเก่าหลังร่ วงเพื่อปรับสภาพให้ดินดีข้ ึน
ข้ อมูลทางเศรษฐกิจ
ขนาดการถือครองที่ดิน ตําบลบางไผ่มีพ้ืนที่ท้ งั หมด 5.62 ตารางกิโลเมตร (3,507 ไร่ ) เป็ นพื้นที่
ทําการเกษตร 2,287 ไร่ หรื อประมาณร้อยละ 65 ของพื้นที่ท้ งั หมด
สิ ทธิในทีด่ ินทํากิน
โดยเฉลี่ยสิ ทธิในที่ทาํ กินรวมทั้งที่อยูอ่ าศัยของประชากรในพื้นที่ 2.34 ไร่
จํานวนแรงงาน
จํานวนแรงงานที่ยงั คงดําเนินกิจกรรมและเดินทางไปทําอาชีพอื่นนอกพื้นที่นอกเหนือจาก
อาชีพประจําที่เป็ นรายได้หลักของครอบครัวได้แก่อาชีพนอกภาคเกษตร เช่น รับราชการ รับจ้าง ค้าขาย
อื่นๆ ปรากฏว่ายังคงมีแรงงานที่เป็ นผูท้ ี่อยูใ่ นวัยชราหรื อเกษียณอายุราชการ วัยหนุ่มสาวที่จบการศึกษา
และอยูใ่ นระหว่างการว่างงาน เฉลี่ยครอบครัวละ 2 คน

เป้าหมายของการทําฟาร์ ม
เนื่องจากสภาพพื้นที่ตาํ บลบางไผ่มีลกั ษณะเป็ นแบบกึ่งเมืองกึ่งชนบท ชานเมืองประกอบกับ
เมื่อปี 2538 ประสบอุทกภัยทําให้สวนผลไม้ล่ม เกิดความเสี ยหายและประสบกับการขาดทุนในการทํา
อาชีพการเกษตร ดังนั้นเป้ าหมายของการทําฟาร์มในช่วงหลังปี 2538 เป็ นต้นมา จึงมีลกั ษณะของสวน
ผสมโดยมีเป้ าหมาย คือ เพื่อมิให้สวนเดิมเป็ นสวนร้างและดําเนินการเป็ นอาชีพเสริ มรายได้หลักของ
ครอบครัว
เทคนิควิธีการผลิต
ใช้วิธีการผลิตแบบดั้งเดิม คือ ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบสานจากบรรพบุรุษ ได้แก่ การยกร่ อง
สวนเพื่อกันนํ้าในฤดูน้ าํ หลากและใช้ใบทองหลางที่มีการปลูกอย่างแพร่ หลายในพื้นที่หมักเป็ นปุ๋ ยพืช
สด กลบโคนต้นแล้วสาดเลนในท้องร่ องสวนกลบโคนต้นอีกครั้งหนึ่งทําให้ทุเรี ยนและผลไม้ต่างๆ ที่
ปลูกมีการเจริ ญเติบโตเร็ วและรสชาดดี สัตว์ที่ใช้แรงงาน เครื่ องจักรการเกษตรและปั จจัยการผลิต เครื่ อง
พ่นยา เครื่ องสู บนํ้า เครื่ องตัดหญ้า เครื่ องรดนํ้า
การรวมกลุ่มเกษตรกรและเงินทุนของกลุ่ม
แหล่งสิ นเชื่อเพื่อการเกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร
ธนาคารพาณิ ชย์ท้ งั ของรัฐและเอกชน แหล่งเงินกูน้ อกระบบ กองทุนหมู่บา้ น
กองทุนหมู่บ้านและผลการดําเนินงาน
กองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมือง ได้รับกองทุนหมู่บา้ นละ 1,000,000 บาท ทั้ง 5 หมู่บา้ น ได้รับ
การสนับสนุนแล้วโดยมีคณะกรรมการหมู่บา้ นเป็ นผูบ้ ริ หารจัดการตามมติชุมชน ผูท้ ี่กเู้ งินกองทุนจะ
ร่ วมกันพิจารณาวงเงินกู้ และดอกเบี้ยตามมติของสมาชิกกองทุนกระตุน้ เศรษฐกิจ หมู่บา้ นละ 100,000
บาท ให้สมาชิกกูด้ าํ เนินงานในรู ปกลุ่มโดยสมาชิกรวมกลุ่มกูไ้ ปปรับปรุ งอาชีพต่างๆ เช่น ค้าขาย ซ่อม
รถจักรยานยนต์ ซ่อมรถยนต์ ฯลฯ

ข้ อมูลด้ านสั งคม
จํานวนประชากรและครัวเรือน
ประชากรในตําบลบางไผ่มีจาํ นวนทั้งสิ้ น 7,923 คน แยกเป็ นชาย 3,820 คน หญิง 4,103 คน มี
ความหนาแน่นเฉลี่ย 1,465.06 คน / ตารางกิโลเมตร
พืน้ ที/่ สถานะการถือครอง
มีพ้ืนที่ท้ งั หมด 5.61 ตารางกิโลเมตร (3506.25 ไร่ ) แบ่งเป็ นพื้นที่ใช้ทาํ การเกษตร 2,287 ไร่ เป็ น
ส่ วนผลไม้และที่พกั อาศัย 1219.25 ไร่
ประวัติความเป็ นมาของสมาชิกในชุ มชน รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน
ตําบลบางไผ่ เหตุที่ได้ชื่อว่าตําบลบางไผ่น้ นั มีเรื่ องเล่าสื บกันมาว่าในสมัยก่อนพื้นที่บริ เวณริ ม
ฝั่งแม่น้ าํ เจ้าพระยาฝั่งตรงข้ามกับวัดเขมาภิรตารามบริ เวณนี้เป็ นแหล่งผลิตตลุ่ม ซึ่งเป็ นเครื่ องใช้ที่ทาํ จาก
ไม้ไผ่ ด้วยเหตุวา่ ริ มสองฝากคลองบริ เวณนั้นมีไม้ไผ่ ซึ่งเป็ นวัตถุดิบในการผลิตกลุ่ม ทําให้ชาวบ้าน
อาศัยอยูบ่ ริ เวณใกล้เคียงต่างพากัน เรี ยกชื่อบริ เวณนั้นว่า “บางไผ่ ” คลองซอยที่เชื่อมระหว่างแม่น้ าํ
เจ้าพระยาก็เรี ยกว่าคลองบางไผ่ เป็ นคลองที่ใช้สญ
ั จรระหว่างจังหวัดนนทบุรีกบั ตําบลบางไผ่ เมื่อทาง
ราชการแบ่งเขตการปกครองออกเป็ น ตําบล ตั้งชื่อว่า บางไผ่ ปัจจุบนั ในตําบลหนึ่งของอําเภอเมือง
นนทบุรี
ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรมและอิทธิพลทางความคิด
ชุมชนยังยึดประเพณี และพิธีกรรมตามแบบไทยกลางอย่างเคร่ งครัด เช่น ประเพณี สงกรานต์ ให้
ความสําคัญผูส้ ู งอายุในท้องถิ่น ประเพณี ลอยกระทง มีค่านิยมในเรื่ องการทําบุญบางรายขายที่ดินสร้าง
ถาวรวัตถุ เพื่อพระพุทธศาสนาหลายล้านบาท เพราะความเชื่อที่วา่ ถ้าทําบุญทําทานมาก ชาติหน้าจะ
สบาย

ศาสนา
ประชาชน 100% นึกถึงศาสนา ยึดเหนี่ยวในหลักศาสนาพุทธ เรื่ องการทําบุญ ตามวันสําคัญ
ทางพุทธศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันพระ และทําบุญตักบาตรเป็ น
ประจํา ด้วยศรัทธาแรงกล้าในประเพณี ทางศาสนา
การศึกษา
ประชาการในเขตตําบลบางไผ่ มีจาํ นวนผูอ้ ่านออกเขียนได้ 100% ระดับการศึกษาของ
ประชากรในพื้นที่เฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง มีโรงเรี ยนประถมศึกษา 1 แห่ง โรงเรี ยนมัธยมศึกษา 1
แห่ ง โรงเรี ยนเอกชน 1 แห่ง วัด 8 แห่ง
ผู้นําตามธรรมชาติและกลุ่มตามธรรมชาติ
ทุกหมู่บา้ นจะมีผนู ้ าํ ตามธรรมชาติ ส่ วนมากจะเป็ นผูส้ ูงอายุในชุมชนที่มีฐานะดี หมู่บา้ นละ 1-3
ราย สําหรับเป็ นที่ปรึ กษาและไกล่เกลี่ย เมื่อเกิดปั ญหาขึ้นในชุมชนส่ วนกลุ่มอื่นที่รวมตัวกันตาม
ธรรมชาติ ก็จะเป็ นกลุ่มกิจกรรมที่มีการทําอาชีพเหมือนกัน กลุ่มละ 5-10 คน เพื่อให้คาํ แนะนําในการ
ประกอบอาชีพ ผูน้ าํ กลุ่มก็จะได้แก่ ผูน้ าํ กลุ่มอาชีพนั้นๆ แต่ในปัจจุบนั ชุมชนมักมีความแตกแยก
เนื่องจากระบบการเมืองในท้องถิ่นมีผลทําให้ขาดความรัก ความสามัคคีในชุมชนแม้แต่เครื อญาติของ
กลุ่มก็ยงั มีความขัดแย้งซึ่งกันและกัน
การรวมกลุ่มเพือ่ ประกอบอาชีพ
ประกอบด้วยองค์กรหลายองค์กร ที่มีลกั ษณะและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งที่แตกต่าง
ทางด้านกิจกรรมขององค์กร ได้แก่
กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์กรเพื่อสนับสนุนการรวมกลุ่มกัน ดําเนิน
กิจกรรมรับความรู ้และถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการเกษตรและเคหกิจเกษตรที่จะส่ งผลถึงการเพิ่มรายได้
และพัฒนาชีวิตความเป็ นอยูข่ องครอบครัวให้มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น

กลุ่มเกษตรกรผูป้ ลูกไม้ดอกไม้ประดับ วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์กร เพื่อสนับสนุนให้
เกษตรกรได้รวมกลุ่มกันดําเนินกิจกรรม ด้านการปลูกและขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อจําหน่ายเป็ น
รายได้ของครอบครัว รวมทั้งจัดทําเป็ นศูนย์จาํ หน่าย ไม้ดอกไม้ประดับของสมาชิก
ปัญหาของชุ มชน
นํ้าเสี ยเนื่องมาจากงานอากรและบ้านจัดสรร ได้ปล่อยนํ้าทิ้งสู่แม่น้ าํ ลําคลองไทยไม่มีการพัก
ก่อน ซึ่งมีผลทําให้น้ าํ เน่าเสี ย ส่ งผลกระทบต่อสัตว์น้ าํ และประชาชนตามแนวแม่น้ าํ ลําคลอง
ด้านการคมนาคมไม่สามารถ เช่น ถนนทางบางช่องทรุ ดตัว และเป็ นหลุมเป็ นบ่อทําให้
เกิดอันตรายได้
เกษตรกรใช้ประโยชน์จากที่ดินพ้อง บางส่ วนเป็ นที่รกร้างวางเปล่า และบางส่ วนของที่ดินได้
ถูกเปลี่ยนมือเป็ นของนายทุน
เกษตรกรยังมีระบบการผลิตแบบดัง่ เดิม การใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ มีนอ้ ย ไทยอ้างว่าต้องใช้
ต้นทุนในการผลิตสู ง ใช้ตน้ ทุน
ผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ มีปริ มาณตํ่า แก่ในขณะเดียวกันเป็ นผลผลิตที่ตลาดต้องการ
ทั้งนี้เนื่องจากแบบการผลิตและเป้ าหมายการจัดการทําฟาร์มของเกษตรกรยังไม่มีประสิ ทธิภาพและยังมี
เป้ าหมายที่แน่นอนในช่วงการผลิต
ด้ านเศรษฐกิจ
1. ขนาดการถือ ครองที่ดินทางการเกษตรน้อยลง เนื่องจากการขยายตัวของธุรกิจ บ้านจัดสรร
ร้านอาหารและแหล่งธุรกิจอื่น ๆ เกษตรกรจึงมีการแบ่งขาย เพื่อนําเงินที่ได้ไปทําเป็ นธุรกิจซึ่งบวกภาค
เกษตรกร
2. เทคนิคและวิธีการผลิต ยังใช้วิธีการแบบดั้งเดิม และการส่ งเสริ มจากทางภาคเกษตรยังไม่
ทัว่ ถึง
3. ข้อมูลทางด้านการตลาดไม่ดี ขาดตลาดกลาง ผลิตแล้วขายในตลาดท้องถิ่นขายให้กบั พ่อค้า
คนกลาง มักจะถูกกดราคา

4. ชุมชนยังขาดการทํางานแบบงานกลุ่ม พอมีส่วนช่วยซึ่งกันและกันการดําเนินกิจกรรม
ทางด้านการเกษตรยังเป็ นแบบส่ วนตัว ไม่มีการจัดทําฟาร์มแบบระบบพี่งพาอาศัยแบบแลกเปลี่ยน
ความรู ้และเทคโนโลยี่ ใหม่ ๆ ซึ่งกันและกัน
ศักยภาพของชุ มชน (ภูมิปัญญาท้ องถิ่น จุดขายของท้ องถิ่น)
ชุมชนในพื้นที่ตาํ บลบางไผ่ ประชากรส่ วนใหญ่ยงั คงประกอบอาชีพทางด้านการทําสวนผลไม้
ชนิดต่าง ๆ เช่น ทุเรี ยน มะม่วง มังคุด ส้มโอ มะนาว กระท้อน ชมพู่ กล้วย ฯลฯ ซึ่งล้วนแต่เป็ น
ผลไม้ที่มีรสชาดดีและสามารถนําออกจําหน่ายต่อผูบ้ ริ โภคได้เป็ นอย่างดี ทั้งนี้เนื่องจากสภาพที่ดินขง
ตําบลบางไผ่เหมาะที่จะทําการเกษตร โดยจะมีการลอกเลนจากท้องร่ องขึ้นมาจากท้องร่ องทําดินเก่าหลัง
ร่ องเพื่อปรับสภาพดินให้ดีข้ ึน เพราะดินจากท้องร่ องจะมีอินทรี ยว์ ตั ถุที่เป็ นประโยชน์ต่อพืชสูง ทําให้
ไม้ผลเกิดความเจริ ญงอกงามและให้ผลผลิตสู ง โดยเฉพาะทุเรี ยนจะมีคุณภาพและรสชาดเป็ นที่ตอ้ งการ
ทั้งในและต่างประเทศ
วิสัยทัศน์ ของบุคคล
1. อยากให้ในชุมชนมีตลาดกลางรับซื้อผลผลิตของเกษตรที่ผลิตได้ภายในชุมชน และรับซื้อ
ในราคาที่เป็ นธรรม ทั้งต่อเกษตรกรผูป้ ลูกและต่อผูบ้ ริ โภคโดยตรง
2. อยากเป็ นชุมชนมีเขื่อนกั้นแนวนํ้าท่วม ทัง่ ที่เพื่อถึงฤดูน้ าํ หลากเกษตรกรจะได้ไม่ประสบ
กับปั ญหานํ้าท่วมแปลงพืชผล
0

0

3. อยากให้มีการลอกลําคลองที่ให้ในการสัญจร เพราะทุกวันนี้ข้ ึนเป็ นและทางหน้าหลังไม่มี
นํ้าไว้ให้ทาํ การเกษตรและอุปโปโภคบริ โภค
4. อยากให้มีการจัดแบบสาธารณูปโภคให้ทวั่ ถึง เช่น ไฟสาธารณะยังไม่ทวั่ ถึงในเส้นทาง
คมนาคมที่สาํ คัญ ถนนบางแหล่งทรุ ดตัว เป็ นทรุ มเป็ นบ่อ โทรศัพท์สาธารณะ และแบบประปา
5. อยากให้ภาครัฐเข้ามาส่ งเสริ มทางด้านการเพิ่มและผลิต คุณภาพของผลผลิต และจัดหา
ตลาดให้
6. อยากให้สถานบริ การสาธารณะสุ ข มีศกั ยภาพเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

ตําบลบางสี ทอง
สภาพพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจ สั งคมและสิ่ งแวดล้ อมของชุ มชน
ทีต่ ้งั
ทิศเหนือ

อยูห่ ่างจากอําเภอบางกรวย ประมาณ 5 กิโลเมตร

ทิศเหนือ

ติดต่อกับ ตําบลบางกร่ างกับตําบลบางศรี เมือง อําเภอเมืองนนทบุรี

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตําบลบางไผ่ อําเภอเมืองนนทบุรี
ทิศใต้

ติดต่อกับ ตําบลบางกรวย อําเภอบางกรวย

ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ ตําบลบางขนุน อําเภอบางกรวย

เนือ้ ที่ ตําบลบางสี ทองทั้งหมดประมาณ 5.8 ตารางกิโลเมตร (1,494 ไร่ )
หมู่ที่ ชื่อหมู่บา้ น
1
2
3
4
5

จํานวนหลังคา
เรื อน(หลัง)
วัดไทร
450
วัดบางอ้อยช้าง
489
วัดแดงประชาราษฎร์
1,347
วัดรวกบางสี ทอง
436
วัดโคนอน
597
รวม
3,319

ชาย
465
521
1,626
733
533
3,878

จํานวนราษฎร
หญิง
543
594
1,961
786
596
4,450

รวม
978
1,519
3,587
1,519
1,129
8,328

ภูมิประเทศ
ตําบลบางสี ทอง เป็ นที่ลุ่มอ่างกระทะ พื้นที่ทาํ การเกษตรปลูกไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ และพืช
สวน อื่น ๆ และหมู่บา้ นจัดสรร เมื่อถึงฤดูน้ าํ เหนือบ่าพื้นที่ราบบางส่ วนที่ไม่มีเขื่อนกั้นนํ้า ถูกนํ้าท่วม
ได้รับความเสี ยหาย ในช่วงปี 2538 –2539 นํ้าท่วมทั้งตําบล

เขตปกครอง
เขตปกครอง มีพ้ืนที่ท้ งั หมด 5.8 ตารางกิโลเมตร ที่อยูใ่ นความรับผิดชอบขององค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลบางสี ทอง คือ พื้นที่ของตําบลบางสี ทอง จํานวน 5 หมู่บา้ น ดังนี้
ตารางเปรี ยบเทียบจํานวนประชากรย้อนหลัง 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

สภาพทางเศรษฐกิจ
อาชีพโดยทัว่ ไปของชาวสวน บางส่ วนเป็ นข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริ ษทั
รายได้เฉลี่ย 35,000.- บาท /คน/ ปี
หน่ วยธุรกิจในเขตองค์ การบริหารส่ วนตําบลบางสี ทอง
ปั๊ มนํ้ามัน 1 แห่ ง ปตท.( บริ ษทั สมศรี รื่น) ซุปเปอร์มาร์เก็ต 2 แห่ ง
สถานประกอบการด้ านบริการ
สถานที่จาํ หน่ายอาหารตาม พ.ร.บ. สาธารณสุ ข จํานวน 12 แห่ง สถานที่สะสมอาหารตาม
พ.ร.บ. สาธารณสุ ข จํานวน 14 แห่ง (ข้อมูล จากส่ วนการคลัง องค์การบริ หารส่ วนตําบลบางสี ทอง ณ 31
สิ งหาคม 2548)
การอุตสาหกรรม
โรงงานอุตสาหกรรม จํานวน 10 โรงงาน แบ่งเป็ นประเภทของอุตสาหกรรม ดังนี้ โรงงาน
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเคมี เครื่ องอุปโภคบริ โภค บริ ษทั เอส.ซี.ซี. จํากัด 99/3 หมู่ 4 ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ

โลหะกําพล ศรี ไท 41/5 หมู่ 3 ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสิ่ งทอ บริ ษทั ทอมมาติน วอซชิ่ง จํากัด 4/2 หมู่ 3
เฟอร์นิเจอร์แสงวัฒนาเฟอร์นิเจอร์ 51 หมู่ 5 โกดังเก็บของเก่า สมควร อารยะ 197/6 หมู่ 2 ดํารงค์ศกั ดิ์
สมวงค์ 37/15 หมู่ 4 โรงงานอาหารสุ นขั สมชัย พึ่งยนต์ 37/3 หมู่ 4 โรงไม้ เจริ ญชัย ไตรสารวัฒนะ
23/14 หมู่ 5 อภิเชษฐ รวิรกุล 43/4 หมู่ 5 โรงงานตูเ้ ชื่อมไฟฟ้ า พ.ต.ท.พีระ วิชากรกุลโรงงานกล่องใส่ จิว
เวอร์รี่
สภาพทางสั งคม
ประชากรส่ วนใหญ่สามารถอ่านออกเขียนได้ จบการศึกษาภาคบังคับ ร้อยละ 75 และกําลัง
ศึกษาในระดับต่างๆ อีกร้อยละ 25
การศึกษา
โรงเรี ยนประถมศึกษา 2 แห่ง คือ โรงเรี ยนวัดบางอ้อยช้าง โรงเรี ยนวัดรวก โรงเรี ยนเอกชน 2
แห่ ง โรงเรี ยนประสาทวิทยา โรงเรี ยนรัตนบัณฑิตวิทยา ที่อ่านหนังสื อพิมพ์ประจําหมู่บา้ นวัดบาง
อ้อยช้าง จํานวน 1 แห่ ง ห้องสมุดวัดโคนอน จํานวน 1 แห่ง
สถาบันและองค์ กรทางศาสนา
วัด / สํานักสงฆ์

5

แห่ง

การสาธารณสุ ข
โรงพยาบาลของรัฐ สถานีอนามัยประจําตําบล/ หมู่บา้ น 1 แห่ง
ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์ สิน
1 แห่ง

ไม่มีสถานีตาํ รวจและสถานีดบั เพลิง มีจุดตรวจวัดแดงประชาราษฎร์ 1 แห่ ง แยกวัดบางอ้อยช้าง

การบริการพืน้ ฐาน
การคมนาคม เส้นทาง คสล.17 สาย เส้นทางลาดยาง 2 สาย เส้นทางหิ นคลุก ลูกรัง ดิน 7 สาย
ทางเดินเท้า 5 แห่ ง สะพานไม้ 1 แห่ง เขื่อนกันดิน 1 เขื่อน

การโทรคมนาคม
โทรศัพท์ มีท้ งั หมด 5 หมู่บา้ น
ข้ อมูลถนนในเขตองค์ การบริหารส่ วนตําบลบางสี ทอง
ถนนที่เป็ นคอนกรี ต
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ชื่อถนน
ซอยวัดแดง
หมู่บา้ นเยาวพรรณ
ซอยอุษาเทวี
ซอยร่ วมวงศ์พฒั นา
ซอยบุนนาค
ซอยยิม้
ซอยวัดรวก
ซอยวัดบางอ้อยช้าง
หมู่บา้ นสําเร็ จวิลล์
หมู่บา้ นเกษราวิลล์
ซอยวัดโคนอน
ซอยแสงรื่ น
ซอยสุ ขมาก
ซอยอัยการ
ซอยลิ้นจี่
ซอยชุมชนวัดไทร
ข้างอบต.

หมู่ ปี ที่ดาํ เนินการ ผิวจราจรกว้าง
3
2546
4 เมตร
3
4 เมตร
3
2545
4 เมตร
3
4 เมตร
4
4 เมตร
4
2545
4 เมตร
4
4 เมตร
2
4 เมตร
5
4 เมตร
5
4 เมตร
5
4 เมตร
1
4 เมตร
1
2548
4 เมตร
4
2548
4 เมตร
3
2546
4 เมตร
1
4 เมตร
1
2546
4 เมตร

ขนาดยาว พื้นที่รวม (ตร.ม.)
800
4,000
1500
7,500
250
1,250
600
3,000
772
3,860
600
3,000
1,000
5,000
800
4,000
150
750
341
1,705
80
400
600
3,000
350
1,750
150
7,500
100
400
500
2,000
60
240

เส้นทางเดินเท้า คสล.
ลําดับที่

ชื่อ

หมู่ที่

ผิวจราจรกว้าง(เมตร) ขนาดยาว (เมตร) พื้นที่รวม (ตร.ม.)

1.

ชุมชนวัดไทร

1

1.05

900

945

2.

ชุมชนบางอ้อยช้าง 2

1.05

1,500

1,575

3.

ชุมชนวัดแดง

3

1.05

1,000

1,050

4.

ชุมชนวัดรวก

4

1.05

500

525

5.

ชุมชนวัดโคนอน

5

1.05

400

420

เส้นทางลาดยาง
ที่
1
2

ชื่อ
บางกรวย-ไทรน้อย
วัดสําโรง-วัดโคนอน

หมู่ที่
2-5
1,5

ผิวจราจรกว้าง
(เมตร)
6
5

ขนาดยาว
(เมตร)
2,800
2.100

พื้นที่รวม
(ตร.ม)
16,800
10,500

ผิวจราจรกว้าง
(เมตร)
4
4
4
4
4
4
4

ขนาดยาว
(เมตร)
200
600
200
70
700
250
300

พื้นที่รวม
(ตร.ม)
800
2,400
800
280
2,800
1,000
1,200

เส้นทางลูกรัง หิ นคลุก ดิน
ที่
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อ
ซอยลิ้นจี่
ซอยแสงรื่ น
ซอยวัดไทร ซอย 3
ชุมชนวัดไทร ซอย 4
ซอยอเนกประสงค์
ซอยไชโย
ซอยตาจันทร์

หมู่ที่
3
1
1
1
2
3
5

ตารางแสดงข้อมูลสะพานในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลบางสี ทอง
สะพาน คสล.
ที่

ชื่อสะพาน

1. สะพานวัดไทร

ขนาดความกว้าง

ขนาดความยาว

พื้นที่รวม

7.00 เมตร

11.00 เมตร

77.00 เมตร

ขนาดความกว้าง

ขนาดความยาว

พื้นที่รวม

1.40 เมตร

10.00 เมตร

14.00 เมตร

ขนาดความกว้าง

ขนาดความยาว

พื้นที่รวม

0.30 เมตร

200 เมตร

-

สะพาน ไม้
ที่

ชื่อสะพาน

1. สะพานข้ามคลองบ้านกํานันเฉลิม

ตารางแสดงข้อมูลเขื่อนในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลบางสี ทอง
ที่

ชื่อเขื่อน

1.

เขื่อน คสล.ข้างวัดไทร

แหล่งนํ้าธรรมชาติ (คลอง 37 สาย)
ตารางแสดงข้อมูลทางระบายนํ้าธรรมชาติในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลบางสี ทอง
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อคลอง
คลองสายบัว
คลองตาเตี่ยม
คลองยายเมี้ยน
คลองวัดไทร หมู่ 1
คลองวัดไทร (ซอย 1)
คลองวัดไทร (ซอย 2)
คลองโพธิ์
คลองตาเทียบ

ขนาดความกว้าง
3 เมตร
2 เมตร
1.5 เมตร
4.5 เมตร
4.5 เมตร
1.5 เมตร
3.5 เมตร
1.5 เมตร

ขนาดความยาว
516 เมตร
110 เมตร
86 เมตร
1,127 เมตร
100 เมตร
350 เมตร
667 เมตร
522 เมตร

พื้นที่รวม
1,290 ตร.ม.
165 ตร.ม.
107.50 ตร.ม.
4,226.25 ตร.ม.
125 ตร.ม.
437.50 ตร.ม.
1,834 ตร.ม.
625.50 ตร.ม.

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

คลองยายอรุ ณ
คลองยายจีน
คลองศาลเจ้า
คลองตาทัน
คลองหมอจําปี
คลองข้างบ้านผูใ้ หญ่พิมพา
คลองนายอํานวย
คลองตานาม
คลองยายจ่าง
คลองตาหมอวัน
คลองวัดแดง
คลองวัดสนามร้าง
คลองสุ ขาภิบาล 1
คลองยายขวัญ
คลองวัดรวก
คลองนายสุ ดใจ
คลองนายช่อ
คลองตาพูน
คลองนายวินยั
คลองนางละมัย
คลองตาหมึก
คลองมหาพงษ์
คลองบางสี ทอง
คลองตาจันทร์
คลองวัดโคนอน
คลองยายนี
คลองครู ฤทธิ์
คลองตาฉ่อง
คลองหน้าซอยร่ วมวงศ์พฒั นา

1.5 เมตร
2.5 เมตร
1.5 เมตร
1.5 เมตร
2 เมตร
2 เมตร
2 เมตร
2 เมตร
2 เมตร
2 เมตร
2.5 เมตร
1.5 เมตร
2.5 เมตร
1.5 เมตร
1.5 เมตร
2 เมตร
2 เมตร
2 เมตร
2 เมตร
2 เมตร
2 เมตร
2 เมตร
4 เมตร
1.5 เมตร
2 เมตร
2 เมตร
2 เมตร
1.5 เมตร
2.5 เมตร

450 เมตร
968 เมตร
870 เมตร
60 เมตร
906 เมตร
50 เมตร
314 เมตร
350 เมตร
456 เมตร
665 เมตร
1,004 เมตร
237 เมตร
220 เมตร
445 เมตร
280 เมตร
80 เมตร
90 เมตร
55 เมตร
202 เมตร
70 เมตร
55 เมตร
123 เมตร
1,300 เมตร
200 เมตร
372 เมตร
80 เมตร
420 เมตร
148 เมตร
700 เมตร

562.50 ตร.ม.
1,936 ตร.ม.
1,305 ตร.ม.
75 ตร.ม.
1,359 ตร.ม.
87.50 ตร.ม.
431.75 ตร.ม.
481 ตร.ม.
627 ตร.ม.
997.50 ตร.ม.
2,008 ตร.ม.
444 ตร.ม.
385 ตร.ม.
556 ตร.ม.
350 ตร.ม.
120 ตร.ม.
135 ตร.ม.
82.50 ตร.ม.
303 ตร.ม.
105 ตร.ม.
82.50 ตร.ม.
184.50 ตร.ม.
4,550 ตร.ม.
250 ตร.ม.
372 ตร.ม.
180 ตร.ม.
630 ตร.ม.
185 ตร.ม.
1,225 ตร.ม.

การจัดการขยะมูลฝอยขององค์ การบริหารส่ วนตําบลบางสี ทอง
องค์การบริ หารส่ วนตําบลบางสี ทอง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี พื้นที่ที่รับผิดชอบเป็ น
หมู่บา้ นจัดสรรและชุมชน
ข้ อมูลการจัดการขยะมูลฝอยขององค์ การบริหารส่ วนตําบลบางสี ทอง
1. ปั จจุบนั องค์การบริ หารส่ วนตําบลบางสี ทอง สามารถให้บริ การเก็บขนขยะมูลฝอย มีรถ
จัดเก็บขยะจํานวน 1 คัน จัดเป็ นนํ้าหนักประมาณวันละ 10 ตัน
2. องค์การบริ หารส่ วนตําบลบางสี ทองให้องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดเป็ นผูก้ าํ จัดขยะมูลฝอย
การจัดการขนส่ งมวลชน
1. รถยนต์สี่ลอ้ เล็กรับจ้างประจําทางสายวัดรวก – ท่านํ้านนท์ สายแยกพระราม 7 - แยกวัดบาง
อ้อยช้าง
2. รถยนต์หกล้อรับจ้างประจําทางอําเภอบางกรวย – ท่านํ้านนท์
3. รถจักรยานยนต์รับจ้าง จํานวน 2 แห่ง
การประปา
มีการใช้น้ าํ ประปาประมาณ 2,805 ครัวเรื อน โดยได้รับบริ การจากการประปาบางใหญ่
การไฟฟ้า
มีการใช้ไฟฟ้ าประมาณ 2,805 ครัวเรื อน โดยคิดเป็ นพื้นที่ที่ได้รับบริ การไฟฟ้ า ร้อยละ 100 ของ
พื้นที่ท้ งั หมดและมีไฟฟ้ าสาธารณะแบบ HIGH MAST ส่ องสว่าง 16 จุดได้แก่ หน้าองค์การบริ หารส่ วน
ตําบลบางสี ทอง ปากซอยแสงรื่ น หน้าวัดโคนอน หน้าหมู่บา้ นสําเร็ จวิลล์ หน้าปากซอยวัดรวก หน้าวัด
แดง หน้าหมู่บา้ นเยาวพรรณ หน้าหมู่บา้ นนนทรี 1 หน้าหมู่บา้ นนนทรี 3 หน้าหมู่บา้ นปัญฐิญา หน้า
หมู่บา้ นเกษราวิลล์ หน้าหมู่บา้ นรริ นธร ชุมชนวัดไทร สามแยกวัดไทร ปากซอยร่ วมวงศ์พฒั นา ปาก
ซอยสุ ขมาก

สถานทีท่ ่ องเทีย่ ว
วัดบางอ้อยช้าง หมู่ที่ 2
หมู่บ้านปลอดยาเสพติด
หมู่ที่ 1 บ้านวัดไทร หมู่ที่ 2 บ้านบางอ้อยช้าง
สถานการณ์ การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปัญหา เขตทางสาธารณะไม่ชดั เจน ถนนสาธารณะเป็ นซอยตันยากต่อ
การอํานวยความ สะดวกกับประชาชนในช่วงเวลาก่อสร้าง งบประมาณมีไม่เพียงพอกับปริ มาณงาน
โครงสร้างพื้นฐาน
ด้ านการพัฒนาสั งคมและทรัพยากรมนุษย์
ประชาชนส่ วนใหญ่มีรายได้นอ้ ย ประชาชนส่ วนใหญ่ไม่ให้ความสําคัญกับการ ดูแลบ้านเรื อน
และชุมชนให้ถูกต้องตามหลักสุ ขาภิบาล ทําให้เกิด ปัญหาโรคติดต่อต่าง ๆ แหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชนต่างๆ
มีจาํ นวนไม่เพียงพอ งบประมาณไม่เพียงพอ
ปั ญหาอุปสรรค พื้นที่ของตําบลเป็ นเมืองกึ่งชนบท มีหมู่บา้ นจัดสรรเกิดขึ้นใหม่จาํ นวนมาก
การพัฒนาด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
พื้นที่เป็ นแอ่งกระทะ นํ้าท่วมขัง พื้นที่ยงั มีท่อระบายนํ้าไม่ทวั่ ถึง ประชาชนส่ วนใหญ่ยงั ไม่ให้
ความสําคัญกับการดูและบ้านเรื อนและชุมชนให้ถูกต้องตามหลักสุ ขาภิบาลทําให้เกิดปัญหาด้าน
สิ่ งแวดล้อม บางคลองยังเกิดนํ้าเสี ย งบประมาณพัฒนาไม่เพียงพอ
ปั ญหาความเจริ ญขยายเข้ามาในพื้นที่อย่างรวดเร็ วเกิดความไม่เป็ นระเบียบด้านผังเมืองและ
ประชาชนดําเนินชีวิตต่างคนต่างอยู่

ด้ านการเมืองการปกครอง
ประชาชนส่ วนใหญ่ไม่เห็นประโยชน์และขาดจิตสํานึกในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ประชาชน
ขาดความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น ขาดแคลนบุคลากรทางด้านกฎหมาย
ปั ญหาอุปสรรคความเจริ ญขยายตัวอย่างรวดเร็ วจากชุมชนชนบทเป็ นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท มี
หมู่บา้ นจัดสรรเกิดขึ้นใหม่จาํ นวนมาก ประชาชนต่างคนต่างอยู่ งบประมาณ

ตําบลบางขนุน
สภาพพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจ สั งคมและสิ่ งแวดล้ อมของชุ มชน
ทีต่ ้งั
ตําบลบางขนุน อยูท่ างทิศเหนือของอําเภอบางกรวย มีพ้ืนที่ท้ งั หมด 2,950 ไร่ ห่างจากที่วา่ การ
อําเภอบางกรวยตามระยะทาง ถนนบางกรวย- จงถนอม 1 กิโลเมตร
อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อกับ เทศบาลตําบลบางกรวย
ทิศใต้ ติดต่อกับ อบต. บางขุนกอง และ อบต.มหาสวัสดิ์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เทศบาลตําบลปลายบาง และอบต.มหาสวัสดิ์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อบต.บางขุนกอง
จํานวนหมู่บา้ นมี 5 หมู่บา้ น
หมู่ที่
หมูที่ 1
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 5

ชื่อ
รวมประชากร
บ้านบางขนุน
403
บ้านตากแดด
392
บ้านวัดสัก
908
บ้านคลองวัดสัก
373
บ้านพระธาตุ
482

ชาย
178
181
427
161
221

หญิง
225
211
481
212
261

ครัวเรื อน
101
94
261
111
90

สภาพภูมิประเทศ
ตําบลบางขนุน สภาพภูมิประเทศเป็ นที่ราบลุ่ม การประกอบอาชีพการเกษตรจึงจําเป็ นต้องยก
ร่ องสวนก่อน พื้นที่การเกษตรส่ วนใหญ่ จะปลูกไม้ผล และไม้ดอกไม้ประดับ และกิ่งพันธุ์ไม้
พืน้ ทีป่ ่ า

ไม่มีพ้ืนที่ป่าไม้ แต่มีการปลูกไม้ยนื ตามถนน วัด และโรงเรี ยน

อุณหภูมิ
ตําบลบางขนุนมีอุณหภูมิสูงสุ ด ในช่วงเดือนเมษายน ประมาณ 34 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิ
ตํ่าในช่วงฤดูหนาว เดือนพฤศจิกายน ประมาณ 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยที่ 26.5 องศาเซลเซียส
แหล่งนํา้ และปริมาณนํา้ ในรอบปี /ปริมาณนํา้ ฝน
แหล่งนํ้า ตําบลบางขนุนประกอบด้วยคลองต่างๆ ที่แยกมาจากคลองบางกอกน้อยมีความสําคัญ
ด้านการเกษตรดังนี้ คลองวัดแก้วฟ้ า หมู่ที่ 5 คลองวัดสัก หมู่ที่ 3,4 คลองวัดสักน้อย หมู่ที่ 3,4 คลองวัด
บางขนุน หมู่ที่ 1,2 คลองวัดเกตุ หมู่ที่ 3
ปริมาณนํา้ ฝน
ปริ มาณนํ้าฝนเฉลี่ย 1,350 มิลิเมตร / ปี จํานวนวันเฉลี่ยที่ฝนตก 125 วัน/ ปี
ปริ มาณนํ้าฝน และโอกาสที่ฝนตกเฉลี่ย (ในรอบปี ประมาณ 1,350 มม./ ปี ) โดยการกระจายของ
ฝนในช่วงแต่ละเดือนมากกว่า 100 มม. อยู่ 2 ช่วงคือ ปลายเดือนพฤษภาคม และกันยายนถึง พฤศจิกายน
และ เดือนที่ฝนตกมากที่สุดคือ กันยายน
เส้ นทางคมนาคม
ทางบก มีถนนสายหลักผ่านตําบลคือ ถนนบางกรวย-จงถนอม ระยะทางถึงที่ทาํ การอําเภอบาง
กรวย 1 กิโลเมตร ถนนตามหมู่บา้ นต่างๆ เพื่อเชื่อมโยงต่อถนนสายใหญ่อีก หลายเส้นทาง การคมนาคม
ทางบก มีความสะดวกเพราะมีถนนเชื่อมต่อ ทั้งตําบล และหมู่บา้ นใกล้เคียง
ทางนํ้า เส้นทางหลักที่ใช้คือ คลองบางกอกน้อย และเชื่อมต่อภายในตําบลตามคลอง ย่อยต่างๆ และ
สามารถใช้เดินทางนําผลิตผลทางการเกษตรไปยังตลาดในกรุ งเทพฯ
ข้ อมูลสาธารณูปโภค(ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ )
การไฟฟ้ า มีไฟฟ้ าเข้าถึงทั้ง 5 หมู่บา้ น
ประปา มีประปาของนครหลวงเข้าถึงเป็ นบางส่ วนเฉพาะส่ วนที่ท่อประปาเดินผ่านส่ วนใหญ่จะ
อยูร่ ิ มถนนใหญ่และริ มคลอง

โทรศัพท์มีครบทุกหมู่บา้ น
ข้ อมูลสิ่ งก่ อสร้ างต่ างๆ
สถานีอนามัย 1 แห่ง
โรงเรี ยนประถมศึกษา 1 แห่ง
โรงเรี ยนประถมศึกษาขยายโอกาส 1 แห่ง
วัด 2 แห่ ง
ที่ทาํ การ อบต. 1 แห่ ง
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี 1 แห่ ง
ภัยธรรมชาติ
ตําบลบางขนุน พื้นที่ส่วนใหญ่จะเกิดนํ้าท่วม ในปี ที่มีน้ าํ มากทุกปี เพราะอยูใ่ กล้กบั แหล่งนํ้า
และมีลาํ คลองน้อยใหญ่ หลายสาย แยกจากลําคลองหลักคือ คลองบางกอกน้อย และได้รับอิทธิพลจาก
นํ้าทะเลหนุนบางทีกท็ าํ ให้เกิดนํ้าเค็มได้
การเกิดนํ้าท่วมพื้นที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนของทุกปี และผลกระทบตาม
หมู่บา้ นต่างๆดังนี้
หมู่ที่ประสบนํ้าท่วมตามลําดับดังนี้ หมู่ 1,5,4 จะมีพ้นื ที่ติดกับคลองบางกอกน้อยเป็ นบริ เวณ
กว้าง ส่ วนหมู่ 5 ก็จะได้รับอิทธิพลจากคลองเล็กๆที่แยกจากคลองบางกอกน้อย
ปี 2545 ได้เกิดนํ้าท่วมพื้นที่เกษตรเป็ นจํานวนมากทางราชการได้แจกทรายและกระสอบให้
เกษตรกรไปป้ องกันส่ วนของตนเอง แต่กไ็ ม่สาํ เร็ จจึงทําให้เกิดความเสี ยหายค่าประมาณ 50% ของพื้นที่
ปี 2546 ทางราชการได้ทาํ คันกั้นนํ้า และปิ ดปากคลองที่สาํ คัญ และดําเนินการสูบนํ้าออกจึงทํา
ให้เกิดความเสี ยหายน้อย จะเกิดความเสี ยหายเฉพาะพื้นที่ที่ต่าํ ติดอยูก่ บั ลําคลองซึ่งเป็ นพื้นที่น้ าํ ท่วม
ซํ้าซากคิดเป็ นเพียง 10% ของพื้นที่

ข้ อมูลด้ านชีวภาพ
สภาพทัว่ ๆไปของตําบลขนุน มีท้ งั หมด 5 หมู่บา้ น เป็ นเขตขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
ทั้งหมด 5 หมู่บา้ น ประชากรส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร เป็ นพื้นที่การเกษตรที่มีท้ งั คลองสาย
หลัก และคลองแยกไปตามพื้นที่การเกษตรต่างๆพื้นที่เศรษฐกิจที่สาํ คัญของตําบลบางขนุนได้แก่ ไม้ผล
ไม้ยนื ต้น ไม้ดอกไม้ประดับ นอกจากนี้ยงั มีการเลี้ยงปลาเป็ นบางส่ วน
พื้นที่ทาํ การเกษตรของตําบลบางขนุนโดยแยกเป็ นหมู่บา้ นดังนี้
หมู่ที่

พื้นที่ทาํ การเกษตร (ไร่ )

1
2
3
4
5
รวม

395.75
436
196
169.75
267
1,464.5

จํานวนครัวเรื อน
เกษตรกร(ครัวเรื อน)
85
80
56
38
61
320

การผลิตพืชทีส่ ํ าคัญทางเศรษฐกิจภายในตําบลบางขนุน
ไม้ผล ไม้ยนื ต้น 1,303 ไร่ ไม้ดอกไม้ประดับ 125 ไร่
ระบบการผลิตพืช
ไม้ผลไม้ยนื ต้น มีพ้ืนที่การผลิต 1,303 ไร่ ลักษณะการทําส่ วนใหญ่ จะปลูกพืชหลายๆชนิด ใน
แปลงเดียวกัน เพื่อทําการขยายพันธุ์ขาย และมีการเก็บลูกเป็ นบางส่ วน เพราะเกษตรกรแต่ละรายจะมี
พื้นที่ถือครองน้อยจึงทําให้ผลตอบแทนต่อไร่ สูงสุ ด แยกออกเป็ นชนิดพืชได้ดงั นี้
1. ส้มเขียวหวาน ส่ วนใหญ่เกษตรกรจะปลูกในพื้นที่ในลักษณะปลูกแบบชิด เพื่อทําการตอน
กิ่งขาย ซึ่งจะดูแลรักษาอย่างดี จะทําการตอนปี ละประมาณ 2-3 ครั้ง คือจะเริ่ มตอนตั้งแต่
เข้าฤดูฝน คือช่วงเดือน พฤษภาคมประมาณ 45 วัน ก็จะติดได้ ซึ่งจะขายในราคาตั้งแต่ 15-

25 บาทต่อกิ่งซึ่งทํารายได้ อย่างดีกบั เกษตรกร ซึ่งจะมีผปู ้ ลูกจากต่างจังหวัด มารับซื้อเพื่อ
นําไปปลูกเพื่อเก็บลูกขาย
2. มะกรู ด มะนาว ก็จะปลูกลักษณะเดียวกันกับส้มเขียวหวาน คือจะตอนกิ่งขาย และมะกรู ด
นั้นเกษตรกรจะปลูกเพื่อติดใบขายโดยส่ งที่ปากคลองตลาด ตลาดสี่ มุมเมืองและมีพอ่ ค้าคน
กลางมารับซื้อ
3. มะพร้าวแกง เกษตรกรจะปลูกไว้ตามคันสวนเพื่อเก็บลูกขาย และไว้บริ โภคในครัวเรื อน
แมลงศัตรู พชื ทีพ่ บบ่ อยในตําบลบางขนุน
- หนอนชอนใบ - ไรแดง
- หนอนเจาะผล - เพลี้ยหอย
- โรคเน่า - หนอนคืบ
- เชื้อรา - เพลี้ยไฟ
การผลิตด้ านปศุสัตว์
การเลี้ยงสัตว์ปีก จํานวน 10 ราย 350 ตัว
การผลิตทางด้ านประมง
การเลี้ยงปลาอาชีพแบบบ่อ จํานวน 3 ราย 3 บ่อ พื้นที่ประมาณ 0.62 ไร่ และเลี้ยงแบบร่ องสวน
จํานวน 8 ราย พื้นที่ประมาณ 29.75 ไร่
เทคโนโลยีในการผลิตพืชและสั ตว์ ของตําบลบางขนุน
1.ผัก
ประเภท ผักพื้นบ้าน ตําลึง ผักหวานบ้าน
การป้ องกันกําจัดโรคแมลง

ไม่มี

การใช้ปุ๋ย

มีการใช้ปุ๋ยอินทรี ย ์ ปุ๋ ยนํ้าหมัก

การขาย

ขายตามตลาดทัว่ ไปในตัวอําเภอ

ไม้ ดอก
ประเภท ไม้ใบ ไม้จดั สวน ไม้กระถาง
การป้ องกันกําจัดโรคแมลง ใช้สารเคมีพน่ กันหลายประเภท ทั้งชนิดดูดซึมและถูก ตัวตาย
ขึ้นอยูก่ บั ศัตรู พืชที่ระบาด ส่ วนโรคที่เกิดส่ วนใหญ่เกิดจากเชื้อรา
การใช้ปุ๋ย มีการใช้ปุ๋ยอินทรี ยป์ ระเภท ปุ๋ ยอินทรี ยอ์ ดั เม็ด ปุ๋ ยเคมีสูตร 16-16-16 , 15-30-15 , 1224-12
การขาย เกษตรกรจะขายอยูท่ ี่แปลงประมาณ 60% ขายตามตลาดสวนจตุจกั ร 30 %
และตามตลาดอื่นๆอีก 10%
ไม้ ผล
ประเภท มะม่วง,มะละกอ,กระท้อน
พันธุ์

พันธุ์ส่งเสริ ม
การดูแลรักษา มีการใส่ ท้ งั ปุ๋ ยอินทรี ยป์ ระเภทปุ๋ ยคอก และปุ๋ ยเคมี สูตร 15-15-15 หรื อ 16-16-16

อัตรา 20-30 กก./ไร่
การป้ องกันกําจัดโรคแมลง มีการใช้สารเคมีเฉพาะในช่วงที่มีการระบาดอย่างรุ นแรง
เท่านั้น
การตัดแต่งกิ่ง มีบา้ งเล็กน้อย
การขาย จะขายภายในท้องถิ่น 50% ขายผ่านพ่อค้าคนกลางไปยัง
ปากคลองตลาด กรุ งเทพฯ 50%

การเลีย้ งปลา
พันธุ์ ปลาดุก,ปลานิล
วิธีเลี้ยง ปลาดุกจะเลี้ยงเป็ นบ่อขนาดใหญ่ ซึ่งจะมีอยูเ่ พียงรายเดียว ปลานิลจะเลี้ยงควบคู่ไปกับ
การทํานาบัว
การขาย จะมีพอ่ ค้ามารับซื้อถึงปากบ่อ โดยพ่อค้าที่มาซื้อจะเป็ นพ่อค้าคนกลางจากกรุ งเทพฯ
ปริมาณผลผลิต/ปี
- ไม้ดอกไม้ประดับ 5,000 กระถาง/ไร่ /ปี
- พืชผัก 600 กก./ไร่ /ปี
- กิ่งพันธุ์ไม้ต่างๆ 2,500 กิ่ง/ไร่ /ปี
แหล่งท่ องเทีย่ วทางธรรมชาติ
ตําบลบางขนุนไม่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แต่จะมีแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตร และวัด
ต่างๆที่มีความสําคัญ และประวัติที่มีมาตั้งแต่สมัย 400 กว่าปี ก่อน
ข้ อมูลด้ านเศรษฐกิจ
ขนาดการถือครองที่ดิน เนื้อที่ของตําบลบางขนุนมีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็ นพื้นที่การเกษตร รองลงมาคือ
พื้นที่พกั อาศัยและอื่นๆ
พื้นที่การเกษตรประกอบด้วย ไม้ผลไม้ยนื ต้น ไม้ดอกไม้ประดับ

ลักษณะการถือครองที่ดิน และที่ดินทางการเกษตร
หมู่ที่
1
2
3
4
5

พื้นที่การเกษตร
395.75
436
196
169.75
267

ครัวเรื อนเกษตรกร
85
80
56
38
61

ครัวเรื อนทั้งหมด
152
126
178
168
123

จํานวนแรงงาน
แรงงานในตําบลบางขนุนที่เป็ นแรงงานในภาคเกษตรกรรมจะเป็ นแรงงานท้องถิ่น และทํางาน
ในครัวเรื อนของตนเอง แรงงานที่จา้ งนอกครัวเรื อนมีนอ้ ย ค่าจ้างในอัตราวันละ 150-250 บาท ใน
ลักษณะการเตรี ยมดิน รดนํ้า ฉี ดสารเคมีฆ่าแมลง และเก็บเกี่ยวผลผลิต
รายได้ และร่ ายจ่ ายของครัวเรือน
ประชากรมีรายได้เฉลี่ยประมาณ 8,000 บาท ต่อครอบครัว ส่ วนรายจ่ายประมาณ 6,000 บาท/
ครอบครัว
เป้าหมายของการทําฟาร์ ม
เกษตรกรส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพแบบผสมผสานประมาณ 60% ประกอบอาชีพเชิงเดี่ยว
ประมาณ 40%
เทคนิควิธีการผลิต
ใช้หลักวิชาการผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น การใช้ปุ๋ย เคมีสูตรต่างๆตามระยะการ
เจริ ญเติบโต และความต้องการของพืชแต่ละชนิด
สั ตว์ ใช้ งาน เครื่องจักรการเกษตรและปัจจัยการผลิต
สัตว์ใช้งาน (ในท้องที่ตาํ บลบางขนุนจะไม่มีสตั ว์ใช้งาน) เครื่ องจักรทางการเกษตร ได้แก่ รถ
เตรี ยมดินในร่ องสวน เครื่ องพ่นยา เครื่ องสูบนํ้า ระบบการให้น้ าํ แบบสปิ งเกอร์ ระหัดวิดนํ้า รถบรรทุก
เล็ก

การรวมกลุ่มและชุ มชนในตําบลบางขนุน
1. กลุ่มเกษตรกรจํานวน 1 กลุ่ม
2. กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร 1 กลุ่ม
3. กลุ่มยุวเกษตรกร 1 กลุ่ม
4. กลุ่มธรรมชาติทางการประกอบอาชีพ 2 กลุ่ม
5. กลุ่มผูป้ ลูกไม้ดอกไม้ประดับ 1 กลุ่ม
6. กลุ่มกองทุนหมู่บา้ นจํานวน 5 กลุ่ม
แหล่งสิ นเชื่อเพือ่ การเกษตร
ธนาคารเพื่อการเกษตร สหกรณ์การเกษตร ธนาคารพาณิ ชย์ นายทุน (พ่อค้า) ส่ วนตัว (ญาติ)
ภาวะหนีส้ ิ น
ประชาชนในตําบลบางขนุน ดําเนินกิจกรรมด้านการเกษตร การเพาะปลูกไม้ผลไม้ยนื ต้น ไม้
ดอกไม้ประดับ ธนาคารเกษตรและสหกรณ์ 30% สหกรณ์การเกษตร 20% พ่อค้าหรื อนายทุนที่จะ
ลงทุนให้กบั ลูกสวนก่อนแล้วเก็บจากการส่ งผลผลิตให้ 10% กูจ้ ากกองทุนหมู่บา้ น 40% กองทุนหมู่บา้ น
และผลการดําเนินงานมีกองทุนหมู่บา้ นครบทั้ง 6 หมู่บา้ น
ข้ อมูลด้ านสั งคม
ประชากรทั้งสิ้ น 3,174 คน แยกเป็ นชาย 1,474 คน หญิง 1,700 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 891
คน/ตารางกิโลเมตร

หมู่ที่
1
2
3
4
5

ชาย
272
253
316
278
355

ประชาชน(คน)
หญิง
312
374
343
313
358

ครัวเรื อน
ทั้งหมด
152
126
178
168
123

รวม
584
627
659
591
731

ที่มา : อบต. 30 พ.ค. 2545
พืน้ ทีส่ ภาพการถือครองทีด่ ิน
ลักษณะพื้นที่เป็ นที่ราบลุ่ม และมีที่ดอนเป็ นบางส่ วน และพื้นที่ทาํ การเกษตรส่ วนใหญ่
เกษตรกรจะทําการปลูกไม้ผล ไม้ยนื ต้น เช่นส้มเขียวหวาน ไว้ตอนกิ่งขาย จําปี มะนาว มะกรู ด และ
อื่นๆ ตามสภาพเศรษฐกิจ พื้นที่ท้ งั หมดของตําบล 3.56 ตารางกิโลเมตร หรื อ 2,227 ไร่
เกษตรกรมีที่ดินเป็ นตามสิ ทธิของตนเองร้อยละ 80
อีกส่ วนหนึ่งจะเช่าที่ทาํ การเกษตรประมาณร้อยละ 20
ประวัติความเป็ นมาของสมาชิกในชุ มชน รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน
ประชาชนตําบลบางขนุน มีวิถีการดําเนินชีวิตแบบชนบท เดิมมีอาชีพทําสวนผลไม้ ได้แก่
ทุเรี ยน มังคุด มะไฟ ฯลฯ ต่อมาสภาพทางเศรษฐกิจและผลผลิตเกิดการเปลี่ยนแปลงไป จึงได้ทาํ การ
ปลูกส้มเขียวหวาน และใช้กิ่งตอนอีกหลายชนิด และมีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ การดําเนินชีวิตอยูใ่ น
ลักษณะนี้มีความเอื้ออาทรต่อกัน ครอบครัวส่ วนใหญ่ยงั เป็ นครอบครัวขยาย คือ ญาติพี่นอ้ งอยูใ่ นบ้าน
หรื อที่ดินบริ เวณเดียวกัน สภาพบ้านเมืองจะอยูร่ ิ มนํ้า และขยายตัวออกมาอยูบ่ ริ เวณริ มถนนเพื่อสะดวก
ในการคมนาคม

ขนบธรรมเนียม ประเพณี พิธีกรรม อิทธิพลทางความคิด (ค่ านิยม)
ชุมชนยังยึดประเพณี และพิธีกรรมตามแบบคนไทยในภาคกลางอย่างเคร่ งครัด เช่น ประเพณี
สงกรานต์ ให้ความสําคัญกับผูส้ ู งอายุในท้องถิ่น ประเพณี ลอยกระทง พิธีกรรมทางศาสนา เช่นการบวช
นาค พิธีการแต่งงาน ค่านิยมในเรื่ องการทําบุญ นิยมสร้างวัตถุภายในวัด เช่น ศาลาต่างๆ เพื่อเกิดมา
ชาติหน้าจะได้สุขสบาย
ศาสนายึดเหนี่ยวและข้ อห้ ามต่ างๆ
ประชาชนประมาณ 100

% นับถือศาสนาพุทธ สิ่ งยึดเหนี่ยวต่างๆคือข้อห้ามและข้อปฏิบตั ิใน

พุทธศาสนา
การศึกษา ศาสนา
ประชากรในเขตตําบลบางขนุน มีจาํ นวนผูอ้ ่านออกเขียนได้ 100% ระดับการศึกษาของ
ประชากรในพื้นที่เฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง มีโรงเรี ยนระดับประถมศึกษา 2 แห่ง วัด 2 แห่ง
ผู้นําตามธรรมชาติ กลุ่มตามธรรมชาติ
ผูน้ าํ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท
1. ผูน้ าํ เป็ นทางการ ได้แก่ กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ครู สมาชิกองค์การบริ หารส่ วนตําบล
2. ผูน้ าํ แบบไม่เป็ นทางการ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม้บา้ น กลุ่มยุวเกษตรกร และ
ผูท้ รงคุณวุฒิในหมู่บา้ น ตําบล ผูน้ าํ ด้านอาชีพ ผูป้ ระสบความสําเร็ จในการประกอบอาชีพ พระ
เกษตรกรผูน้ าํ เกษตรกรหมู่บา้ น หมอดิน
การรวมกลุ่มเพือ่ ประกอบอาชีพ
กลุ่มเกษตรกรประจําตําบล 1 กลุ่ม กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร 1 กลุ่ม กลุ่มยุวเกษตรกรประจําตําบล
1 กลุ่ม กลุ่มผูป้ ลูกไม้ดอกไม้ประดับ 2 กลุ่ม กลุ่มผูป้ ลูกไม้ดอกไม้ประดับ 2 กลุ่ม กลุ่มจัดไร่ นาสวนผสม
1 กลุ่ม

องค์ กรในชุ มชน
ลูกเสื อชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติ 2 รุ่ น
อาสาสมัครต้านยาเสพติด 1 รุ่ น
กองทุน
มีกองทุนหมู่บา้ นจํานวน 5 กองทุน
กองทุนกลุ่มออมทรัพย์ 5 กลุ่ม
กองทุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี 1 ศูนย์
ภูมิปัญญา
การขยายพันธุ์ไม้ผลและไม้ดอกไม้ประดับชนิดต่างๆโดยทําได้หลายวิธีเช่น การตอน ทาบกิ่ง
ปักชํา
ปัญหาของชุ มชน
ปั ญหาและกลุ่มปั ญหา
1. ปั ญหาด้านกายภาพ
- พื้นที่เกษตรเป็ นที่ลุ่มประสบปั ญหานํ้าท่วมขังในช่วง
เดือนตุลาคม-มกราคมของทุกปี
- พื้นที่การเกษตรลดลง
- นํ้าเสี ยของลําคลองสายต่าง
2. ปั ญหาด้านชีวภาพ
- มีการปล่อยพื้นที่รกร้างว่างเปล่าเนื่องจากที่ดินถูก
เปลี่ยนมือเป็ นของนายทุน
- แมลงศัตรู พืชระบาด
- การใช้สารเคมีไม่ถูกต้อง
- สภาพดินที่ปลูกพืชซํ้าซากไม่ได้รับการปรับปรุ ง หน้า
ดินตื้น

หมู่บา้ นหรื อชุมชนที่ประสบปัญหา
- ทุกหมู่บา้ น
- ทุกหมู่บา้ น
- ทุกหมู่บา้ น
- ทุกหมู่บา้ น
- ทุกหมู่บา้ น
- ทุกหมู่บา้ น
- ทุกหมู่บา้ น

3. ปั ญหาด้านเศรษฐกิจ
- ราคาผลผลิตตกตํ่า
- ถูกพ่อค้าคนกลางกดราคา
- วัสดุการเกษตรมีราคาแพง
- ขาดแหล่งจําหน่ายผลผลิต
- ขาดแหล่งเงินทุน
- ไม่มีเป้ าหมายการจัดแบบฟาร์มที่แน่นอนทําให้ผลผลิต
ที่ได้ไม่แน่นอน
4. ปั ญหาด้านสังคม
- ขาดการรวมกลุ่ม
- ขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร
- ผูท้ ี่ประสบความสําเร็ จในการทําสวนจะไม่ชอบบอกต่อ

-

ทุกหมู่บา้ น
ทุกหมู่บา้ น
ทุกหมู่บา้ น
ทุกหมู่บา้ น
ทุกหมู่บา้ น
ทุกหมู่บา้ น

- ทุกหมู่บา้ น
- ทุกหมู่บา้ น
- ทุกหมู่บา้ น

ลําดับความสํ าคัญของปัญหาสั งคม
1. ปั ญหาเสี่ ยงภัยนํ้าท่วมในพื้นที่ซ้ าํ ซาก ทําให้อาชีพในภาคการเกษตรต้องประสบกับภาวะที่
เสี่ ยงต่อการขาดทุน ก่อให้เกิดหนี้สิน
2. สภาพดินเสื่ อมโทรม ขาดการปรับปรุ งบํารุ งดิน
3. ปั ญหาการลักขโมยผลผลิตในช่วงที่ผลผลิตมีราคาแพง หรื อขาดตลาด
4. ต้นทุนการผลิตสู ง
5. โรคแมลงศัตรู พืชระบาด
6. การใช้สารเคมีไม่ถูกต้อง
7. ขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร
8. ขาดเงินทุน
ศักยภาพของชุ มชน (ภูมิปัญญาท้ องถิ่น)
1.
จําปี ฯลฯ
2.
3.
4.

เกษตรกรในชุมชนมีความชํานาญในด้านการผลิตไม้ผล การขยายพันธุ์ได้ ส้มเขียวหวาน
สภาพพื้นที่เหมาะสมในการผลิตพืชผัก ไม้ผล ที่มีคุณภาพดี สามารถผลิตได้ตลอดปี
อยูใ่ กล้แหล่งจําหน่ายผลผลิต
อยูใ่ กล้แหล่งเทคโนโลยี

5. ความสามารถในการผลิตพืช เฉพาะบุคคล
ความต้ องการของประชาชน
1. ต้องการราคาผลผลิตให้อยูใ่ นระดับที่คุม้ ทุนและมีกาํ ไร
2. ต้องการปั จจัยทางการผลิตถูกลง
3. ต้องการเขื่อนกั้นนํ้า ตามแนวนํ้าท่วม เพื่อความปลอดภัยลดความเสี่ ยงในการประกอบ
อาชีพเกษตรกร
4. ความรู ้และเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
5. ลดการใช้สารเคมี หันมาใช้ชีวภาพเพื่อความปลอดภัยทั้งผูบ้ ริ โภคและผูผ้ ลิต
6. มีตลาดรับซื้อผลผลิตอย่างต่อเนื่อง
ความเป็ นไปได้
1. ร่ วมกลุ่มกันผลิตและลดการใช้สารเคมี
2. ขอความร่ วมมือจากทางราชการหลายหน่วยงานทําคันกั้นนํ้า
3. จัดตั้งร้านค้าชุมชนของกลุ่มส่ งเสริ มอาชีพต่างๆโดยมีหน่วยราชการเป็ นที่ปรึ กษา
4. ศูนย์บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ตําบลบางขุนกอง
สภาพพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจ สั งคมและสิ่ งแวดล้ อมของชุ มชน
ทีต่ ้งั
ที่ทาํ การองค์การบริ หารส่ วนตําบลบางขุนกอง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ตั้งอยูบ่ ริ เวณ
ถนนนครอินทร์-ราชพฤกษ์ มีระยะทางที่วา่ การอําเภอบางกรวยประมาณ 5 กิโลเมตร อยูห่ ่างจากตัวเมือง
จังหวัดนนทบุรี ประมาณ 20 กิโลเมตร ห่างจากกรุ งเทพฯ ประมาณ 8 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตดังนี้
เนือ้ ที่
ตําบลบางขุนกองมีเนื้อที่ประมาณ 6.027 ตารางกิโลเมตร หรื อ 3,767 ไร่
ภูมิประเทศ
พื้นที่เดิมส่ วนใหญ่เป็ นที่ราบลุ่มริ มคลองบางกอกน้อยซึ่งเกิดจากที่ดินงอกตามตลิ่งโดยจะเห็น
ได้วา่ โบราณสถานที่สาํ คัญ เช่น วัดต่างๆ เดิมตั้งอยูบ่ ริ เวณริ มแม่น้ าํ แต่ตอนหลังได้เกิดที่งอกริ มตลิ่งทํา
ให้หน้าวัดมีสภาพตื้นเขิน เช่น บริ เวณวัดไทยเจริ ญ เป็ นต้น และพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยคลองต่าง
ๆ มากมายหลายคลอง ดังนั้นในแต่ละปี จะเกิดนํ้าท่วมเป็ นประจําทุกปี ปัจจุบนั มีถนนราชพฤกษ์-ถนน
นครอินทร์ ซึ่งเป็ นถนนต่อเชื่อมของสะพานพระราม 5 ตัดผ่านวงเวียนพระราม 5 รัตนาธิเบศร์ และมี
โครงการของหมู่บา้ นจัดสรรขึ้นอย่างมากมาย
อาณาเขต
ทิศเหนือ

ติดต่อ คลองบางกอกน้อย และ ตําบลบางกร่ าง อําเภอเมือง

ทิศใต้

ติดต่อ ตําบลมหาสวัสดิ์ อําเภอบางกรวย

ทิศตะวันออก ติดต่อ ตําบลบางขนุน อําเภอบางกรวย
ทิศตะวันตก

ติดต่อ ตําบลบางคูเวียง อําเภอบางกรวย

จํานวนหมู่บ้าน
มี 6 หมู่บา้ น อยูใ่ นเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลเต็มหมู่บา้ น 6 หมู่บา้ นโดยแยกพื้นการ
ปกครองออกเป็ น 6 หมู่บา้ น ดังนี้
หมู่ที่

ชื่อบ้าน

จํานวนประชากร
ชาย
หญิง รวม

จํานวน
ครัวเรื อน

ชื่อผูน้ าํ

1

บ้านบางขุนกอง

469

528

997

446

นายปฏิพทั ธิ์ ทองสุ ข

2

บ้านวัดซองพลู

298

337

635

234

นายฉัตร์ชยั ขุนกอง

3

บ้านวัดไทยเจริ ญ

609

615

1,224

429

นางประไพศรี สภาเกตุ

4

บ้านบางนายไกร

649

807

1,456

899

นายสถาพร ช้างเกิด

5

บ้านวัดอุทยาน

346

420

766

259

นายบุญธรรม ปานอ่วม

6

บ้านบางราวนก

353

397

750

467

นายเสน่ห์ แก้วทับ

2,724

3,104

5,828

2,734

รวม

ประชากร
ประชากรทั้งสิ้ น 5,828 คน แยกเป็ นชาย 2,724 คน หญิง 3,104 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 967
คน / ตารางกิโลเมตร (ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2551 อบต.บางขุนกอง)
สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ

ประชากรในตําบลเดิมส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรเป็ นหลัก เช่น สวนผลไม้ ไม้
ดอก ไม้ประดับ แต่เนื่องจากปั จจุบนั มีถนนสายนครอินทร์,ถนนสายราชพฤกษ◌์ ตัดผ่านทําให้เกิด
หมู่บา้ นจัดสรรขึ้น พื้นที่ทางการเกษตรลดลง
พื้นที่สวนผลไม้ จํานวน 1,758 ไร่
พื้นที่สวนไม้ดอกไม้ประดับ จํานวน

36 ไร่

ครัวเรื อนที่ทาํ การเกษตร จํานวน 607 ครัวเรื อน
ที่มา

: อําเภอบางกรวย ( เม.ย.51)

หน่ วยธุรกิจในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบล
- โรงแรม

3

แห่ง

- โรงงานอุตสาหกรรม

4

แห่ง

- ร้านอาหาร

22 แห่ง

- ตลาดสด (พระราม 5) 1 แห่ง
- อาคารพาณิ ชย์ 36 แห่ง
- หมู่บา้ นจัดสรร 13 โครงการ
- ห้องเช่า

12 แห่ง

สภาพสั งคม
การศึกษา
- โรงเรี ยนอนุบาล (เอกชน)

1

แห่ ง

- โรงเรี ยนประถมศึกษา

3

แห่ ง

- ศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยน 1 แห่ง
- ที่อ่านหนังสื อพิมพ์ประจําหมู่บา้ น 31 แห่ง
- ห้องสมุดประชาชน 1 แห่ง
- ศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน 1 แห่ง
สถาบันและองค์ การทางศาสนา
- วัด/สํานักสงฆ์

8

แห่ ง

1) วัดซองพลู ตั้งอยูห่ มู่ที่ 2
2) วัดจําปา ตั้งอยูห่ มู่ที่ 3
3) วัดไทยเจริ ญ ตั้งอยูห่ มู่ที่

3

4)

วัดบางไกรนอก ตั้งอยูห่ มู่ที่ 3

5)

วัดบางไกรใน ตั้งอยูห่ มู่ที่ 4

6)

วัดตะระเก ตั้งอยูห่ มู่ที่ 4 (สํานักสงฆ์)

7)

วัดอุทยาน ตั้งอยูห่ มู่ที่ 5

8)

วัดโพธิ์เอน ตั้งอยูห่ มู่ที่ 6

- โบราณสถาน

1 แห่ง

การสาธารณสุ ข
- สถานีอนามัยประจําตําบล

(ตั้งอยูใ่ นหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4)

- อัตราการมีและใช้สว้ มราดนํ้าร้อยละ 100
- ร้านขายยาแผนปั จจุบนั (ตลาดพระราม 5) 1 แห่ง

2 แห่ง

ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์ สิน
- ป้ อมจุดตรวจ (หมู่ที่ 6)

1 แห่ ง

- ที่ทาํ การตํารวจชุมชนตําบลบางขุนกอง 1 แห่ ง
- รถดับเพลิง

1 คัน

- เรื อดับเพลิง

1 ลํา

การบริการพืน้ ฐาน
การคมนาคม
การคมนาคมทางนํ้า มีเส้นทางหลักอยู่ 4 เส้นทาง คือ
1) คลองบางกอกน้อย สามารถเดินทางออกสู่แม่น้ าํ เจ้าพระยา
2) คลองบางนายไกรเป็ นเส้นทางออกสู่คลองบางกอกน้อย
3) คลองวัดจําปาเป็ นเส้นทางออกสู่ คลองบางกอกน้อย
4) คลองบางราวนก เป็ นเส้นทางออกสู่คลองบางกอกน้อย
การคมนาคมทางบก มีเส้นทางหลัก 6 เส้นทาง คือ
1) ถนนนครอินทร์
2) ถนนราชพฤกษ์
3) ถนนซอยร่ วมใจพัฒนา
4) ถนนบ้านบางขุนกอง
5) ถนนวัดซองพลู
6) ถนนเข้าวัดบางไกรใน

การโทรคมนาคม
- โทรศัพท์สาธารณะ

12

แห่ ง

- ลําคลองสายหลัก

5

สาย

- ลําประโดง, บึง, หนอง และอื่น ๆ

32

แห่ง

- ประปาหมู่บา้ น

7

แห่ง

- ลูกเสื อชาวบ้าน 1 รุ่ น

50

คน

- อาสาป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน (อปพร.) 1 รุ่ น

100

คน

- สถานีโทรคมนาคมอื่น 2 แห่ง
- การสื่ อสารทางโทรศัพท์ ร้อยละ 98 ครัวเรื อน
การไฟฟ้า
- การไฟฟ้ านครหลวงขยายเขตบริ การทัว่ ถึงทุกหมู่บา้ น
- ประชาชนใช้บริ การไฟฟ้ าทุกครัวเรื อน
แหล่ งนํา้ ธรรมชาติ

- ประปาภูมิภาค 3 แห่ง
ข้ อมูลอืน่ ๆ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
– แม่น้ าํ ลําคลอง,ต้นไม้
มวลชนจัดตั้ง

- ตชต.

ตําบลบางคูเวียง
สภาพพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจ สั งคมและสิ่ งแวดล้ อมของชุ มชน
ประวัติความเป็ นมา
ตําบลบางคูเวียงตั้งอยูใ่ นอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีพ้ืนที่อยูท่ างฝั่งตะวันตกของแม่น้ าํ
เจ้าพระยา ร่ วมกับตําบลปลายบาง และตําบลมหาสวัสดิ์ จัดตั้งเป็ นสุ ขาภิบาลปลายบาง ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2537 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 13 ตุลาคม
2537

ต่อมาเนื่องจากสุ ขาภิบาลมีฐานะการคลังเพียงพอที่จะบริ หารงานประจําของสุ ขาภิบาลได้

กระทรวงมหาดไทยจึงได้ประกาศให้สุขาภิบาลปลายบาง เป็ นสุ ขาภิบาลที่มีฐานะการคลังเพียงพอที่จะ
บริ หารงานประจําของสุ ขาภิบาลได้ ได้ลงในประกาศราชกิจจานุเบกาา เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2539 ใน
ปี พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุ ขาภิบาลเป็ นเทศบาล พ.ศ. 2542 ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 เป็ นผลให้สุขาภิบาลทัว่ ประเทศ เปลี่ยนแปลงฐานะเป็ นเทศบาล
ตําบล สุ ขาภิบาลปลายบางจึงได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็ นเทศบาลตําบล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม
2542 ปั จจุบนั มีนายพงษ์ศกั ดิ์ อัจฉริ ยะประสิ ทธิ์ เป็ นนายกเทศมนตรี มีสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 12
คน เป็ นเทศบาลระดับชั้นที่ 5
อาณาเขตตําบล
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตําบลบางม่วง อําเภอบางใหญ่
ทิศใต้ ติดต่อกับ เขตตลิ่งชัน กรุ งเทพมหานคร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตําบลมหาสวัสดิ์ และตําบลบางขุนกอง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตําบลปลายบาง อําเภอบางกรวย
จํานวนประชากรของตําบล
จํานวนประชากรทั้งสิ้ น 5,705 คน เป็ นชาย

2,712 คน เป็ นหญิง

2,993 คน

ข้ อมูลอาชีพของตําบล
อาชีพหลัก ทํานา ทําสวน ทําไร่ ไม้ดอกไม้ประดับ
ข้ อมูลสถานทีส่ ํ าคัญของตําบล
1. คลองบางกอกน้อย
2. โรงเรี ยนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
3. วัดสิ งห์
4. วัดตะเคียน
5. วัดโบสถ์
6. วัดหูชา้ ง
เส้นทางการคมนาคม การเดินทางเข้าสู่ตาํ บล
ตําบลบางคูเวียง มีถนนกาญจนาธิเษก (ตลิ่งชัน-สุ พรรณบุรี) ผ่านทางตอนเหนือของตําบล และ
มีถนน คสล. ติดต่อระหว่างหมู่บา้ นทุกหมู่ นอกจากนี้ยงั มีการคมนาคมทางเรื อผ่านบริ เวณหมู่บา้ นที่อยู่
ติดกับคลองบางกอกน้อย คือ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4
สภาพพื้นที่และระบบสาธารณูปโภค
การให้บริ การไฟฟ้ าในเขตตําบลบางคูเวียง หน่วยงานซึ่งให้บริ การไฟฟ้ า ได้แก่ การไฟฟ้ านคร
หลวง เขตบางใหญ่ ซึ่งตั้งอยูถ่ นนบางกรวย-ไทรน้อย ไฟฟ้ าจากการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
ปัจจุบนั ทุกหมู่บา้ นมีไฟฟ้ าใช้ครบทุกครัวเรื อน หน่วยงานที่ให้บริ การนํ้าประปาแก่ประปาแก่ประชาชน
ในตําบลบางคูเวียง ได้แก่ การประปาบางกอกน้อย สังกัดการประปานครหลวง นอกจากนี้เทศบาล
ตําบลปลายบาง ยังได้ดาํ เนินการให้บริ การนํ้าประปาบ่อบาดาลแก่ประชาชนในพื้นที่ที่การประปานคร
หลวงเข้าไปไม่ทวั่ ถึง จํานวน 1 บ่อ ตั้งอยูบ่ ริ เวณวัดตะเคียน
0

ตลาดนํา้ บางคูเวียง

0

ตั้งอยูป่ ากคลองบางคูเวียง ตําบลบางคูเวียง ตลาดจะมีช่วงเช้าระหว่างเวลา 06.00 - 08.00 น.
ชาวบ้านจะนําผลไม้ตามฤดูกาลบรรทุกเรื อมาค้าขายกันที่นี่

นอกจากนี้ยงั มีอาหารและสิ นค้าอื่นๆ ที่

จําเป็ นต่อชีวิตประจําวัน ทุกเช้าพระภิกษุจากวัดบริ เวณใกล้เคียงจะออกบิณฑบาตโดยใช้เรื อลําเล็ก ๆ
เป็ นพาหนะ นับเป็ นภาพชีวิตแบบไทยที่นบั วันจะหาดูได้ยาก

ภาคผนวก ค
ข้อมูลถนนนครอินทร์

ถนนนครอินทร์
ถนนนครอินทร์ (Thanon Nakhon In) หรื อ ทางหลวงชนบท นบ.1020 (นครอินทร์ (แยกทาง
หลวงหมายเลข 9)) เป็ นเส้นทางการคมนาคมในพื้นที่อาํ เภอเมืองนนทบุรีและอําเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี โดยเป็ นถนนขนาด 10 ช่องทางจราจร มีเส้นทางเริ่ มต้นที่จุดตัดระหว่างถนนติวานนท์กบั ถนน
ประชาราษฎร์ (สี่ แยกติวานนท์) ในพื้นที่ตาํ บลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี ไปทางทิศตะวันตกเฉียง
ใต้ ข้ามคลองบางตะนาวศรี เข้าสู่ ตาํ บลบางเขน จากนั้นเข้าเขตตําบลตลาดขวัญอีกครั้งหนึ่ง ก่อนเข้าเขต
ตําบลสวนใหญ่และตัดกับถนนพิบูลสงครามที่สี่แยกพระราม 5 จากนั้นซ้อนกับแนวซอยพิบูลสงคราม
15 (บุรีรังสรรค์) แล้วข้ามแม่น้ าํ เจ้าพระยา (โดยสะพานพระราม 5) เข้าสู่ เขตตําบลบางไผ่แบ่งเขตตําบล
บางศรี เมือง และเข้าสู่ พ้ืนที่อาํ เภอบางกรวยที่ตาํ บลบางสี ทอง ซึ่งตัดกับถนนบางกรวย-ไทรน้อย จากนั้น
แนวเส้นทางมุ่งไปทางทิศตะวันตก ข้ามคลองบางกอกน้อยเข้าเขตตําบลบางขนุน ก่อนข้ามคลองบาง
ขนุนเข้าเขตตําบลบางขุนกอง ตัดกับถนนราชพฤกษ์ (วงเวียนราชพฤกษ์) ใกล้กบั วัดซองพลู จากนั้นข้าม
คลองวัดไทยเจริ ญ ข้ามคลองบ้านนายไกร ข้ามคลองบางราวนกเข้าเขตตําบลบางคูเวียง และข้ามคลอง
บางคูเวียงไปบรรจบกับถนนกาญจนาภิเษกที่ทางแยกต่างระดับบางคูเวียง ระยะทางทั้งหมด 12.4
กิโลเมตร
ถนนนครอินทร์ตดั ขึ้นตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริ เวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่
อําเภอบางบัวทอง อําเภอเมืองนนทบุรี อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตตลิ่งชัน เขตภาษีเจริ ญ
กรุ งเทพมหานคร พ.ศ. 2537 โดยเป็ นหนึ่งในโครงการถนนต่อเชื่อมสายติวานนท์-เพชรเกษม-รัตนาธิ
เบศร์ (แนวตะวันออก-ตะวันตก) เพื่ออํานวยความสะดวกและความรวดเร็ วแก่การคมนาคม การขนส่ ง
และการจราจร แต่เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวได้หมดอายุบงั คับใช้ไปก่อนที่กรมโยธาธิการจะสํารวจ
แนวเขตที่ดินที่จะเวนคืนให้แล้วเสร็ จ จึงได้ออกพระราชกฤษฎีกาเดียวกันอีกครั้งในปี พ.ศ. 2542
หลังจากนั้นจึงเริ่ มเวนคืนที่ดินและก่อสร้างเส้นทางถนนรวมทั้งสะพานซึ่งจะเป็ นตัวเชื่อมถนนทั้งสอง
ฝั่งแม่น้ าํ เจ้าพระยาเข้าด้วยกัน
ในปี พ.ศ. 2545 ทางการได้เริ่ มเปิ ดให้ใช้ถนนสายนี้ (ขณะนั้นแล้วเสร็ จเพียงช่วงติวานนท์ถึงบาง
กรวย-ไทรน้อย) พร้อม ๆ กับเปิ ดการจราจรบนสะพานข้ามแม่น้ าํ แห่ งใหม่ซ่ ึงได้รับพระราชทานชื่อว่า
"สะพานพระราม 5" ประชาชนทัว่ ไปจึงเริ่ มเรี ยกชื่อถนนว่า ถนนพระราม 5 ตามชื่อสะพาน จนกระทัง่
การก่อสร้างเสร็ จสมบูรณ์ท้ งั สายในปี พ.ศ. 2546 กรมทางหลวงชนบทผูร้ ับผิดชอบสายทาง (รับโอนมา
จากกรมโยธาธิการ) ได้หารื อกับกรมศิลปากรเพื่อตั้งชื่อถนนอย่างเป็ นทางการ ในขั้นแรกนั้นทางกรม

ศิลปากรโดยสํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ เห็นว่าน่าจะใช้ชื่อมีความสัมพันธ์กบั ชื่อสะพาน แต่
หากนําชื่อสะพานมาใช้เป็ นชื่อถนนด้วยนั้นจะซํ้าซ้อนกับถนนที่มีชื่อว่า "พระรามที่ 5" อยูแ่ ล้ว นัน่ คือ
ถนนพระรามที่ 5 ในพื้นที่เขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร จึงเห็นชอบกับชื่อถนนที่กรมทางหลวงชนบท
เสนอไป โดยนําชื่อวัดนครอินทร์ซ่ ึงตั้งอยูท่ ี่เชิงสะพานพระราม 5 มาตั้งโดยอนุโลมเป็ น ถนนนครอินทร์
(วิกิพีเดีย, 2554 วันที่สบค้น 22 เมษายน 2553 จากhttp://th.wikipedia.org/wiki)

ภาคผนวก ง
แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจยั

แบบสอบถามโครงการวิจัย
เรื่องการเปลีย่ นแปลงสภาพเศรษฐกิจ สั งคมและสิ่ งแวดล้อม
อันเนื่องมาจากการตัดถนนนครอินทร์
บริเวณส่ วนต่ อจากสะพานพระราม 5 บรรจบกับถนนกาญจนาภิเษก

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

คําชี้แจงเกีย่ วกับการตอบแบบสอบถาม

1) แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
ส่ วนที่ 2 สภาพเศรษฐกิจ สังคมและสิ่ งแวดล้อมของครัวเรื อนก่อนการตัดถนนนครอินทร์กบั
ปั จจุบนั
ส่ วนที่ 3 ผลกระทบต่าง ๆ อันเนื่องมาจากการตัดถนนนครอินทร์
2) ทําเครื่ องหมาย ใน ( ) ของแต่ละข้อหรื อเติมข้อความตามข้อเท็จจริ งหรื อตามความคิดเห็นของ
ท่าน
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
ที่อยูข่ องท่าน บ้านเลขที่................................หมู่ที่..............................ตรอก/ซอย.....................................
ถนน............................................ตําบล..........................................อ. ......................................จ.นนทบุรี
1. ชื่อ.............................................................................นามสกุล..............................................................
2. เพศ.......................................
3. อายุ.....................................ปี
4. สถานภาพสมรส...........................
( ) 1. โสด (

) 2. หม้าย

( ) 3. หย่าร้าง (

) 4. สมรส

5. จํานวนสมาชิกในครอบครัว.....................................คน
ลักษณะครอบครัวของท่านเป็ นครอบครัวแบบใด ( ) 1. ครอบครัวเดี่ยว (
6. การศึกษาสู งสุ ด.............................................................

) 2. ครอบครัวใหญ่

7. ภูมิลาํ เนาเดิมของท่าน
( ) 1. เกิดในพื้นที่
( ) 2. เกิดนอกพื้นที่ (ระบุ).......................................................
8.ท่านอาศัยอยูท่ ี่หมู่บา้ นนี้เป็ นเวลา...............................ปี
ส่ วนที่ 2 สภาพเศรษฐกิจ สั งคม และสิ่ งแวดล้อม ครัวเรือนก่อนการตัดถนนนครอินทร์ กบั ปัจจุบัน
1. การประกอบอาชีพของท่าน
อาชีพ
อาชีพหลัก
อาชีพรอง

ก่อนการตัดถนนนครอินทร์

หลังการตัดถนนนครอินทร์

2. ท่านมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประมาณ ............................บาทต่อเดือน (โดยประมาณ)
ปัจจุบนั ท่านมีรายได้เพิ่มขึ้นหรื อลดลงจากอดีต
( ) 1. เพิ่มขึ้น (

) 2. ลดลง (

) 3. คงเดิม

3. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับรายได้ของท่านก่อนการตัดถนนนครอินทร์เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ปั จจุบนั รายได้พอเพียงในการใช้จ่าย
( ) 1. พอ ( )

2. ไม่พอ

ท่านมีเงินเก็บออม
( ) 1. มี ( )

2. ไม่มี

4. ปัจจุบนั ท่านมีปัญหาในการประกอบอาชีพหรื อไม่
( ) 1. ไม่มีปัญหาในการประกอบอาชีพ
( ) 2. มีปัญหาในการประกอบอาชีพ
ท่านมีปัญหาในการประกอบอาชีพในข้อใดมากที่สุด
( ) 1. ที่ดินทํากินน้อยลง (

) 2. ค่าเช่าที่ดินมีราคาสูงขึ้น

( ) 3. รายได้ต่อเดือนไม่พอใช้จ่าย (

) 4. อื่น ๆ (ระบุ)...............................................

5. ก่อนที่จะมีเส้นทางสายนี้ท่านมีที่ดินถือครองหรื อไม่
( ) 1. ไม่มี
( ) 2. มี ถ้ามีเป็ นเจ้าของที่ดิน จํานวน.............ไร่
6. ปัจจุบนั ท่านมีที่ดินถือครองหรื อไม่
( ) 1. ไม่มี
( ) 2. มี ถ้ามีเป็ นเจ้าของที่ดิน จํานวน..........ไร่
7. หลังตัดถนนนครอินทร์ท่านได้ขายที่ดินหรื อไม่
( ) 1. ขายที่ดิน
( ) 2. ไม่ขายที่ดิน
8. ก่อนที่จะมีการสร้างถนนสายนี้ท่านตั้งบ้านเรื อนอยู่
( ) 1. ในสวนหรื อที่นา และญาติ

( ) 2. ใกล้วดั

( ) 3. ย่านชุมชน

( ) 4. ติดกับถนน

9. ในปั จจุบนั ท่านตั้งบ้านเรื อนอยู่
( ) 1. ในสวนหรื อที่นา และญาติ

( ) 2. ใกล้วดั

( ) 3. ย่านชุมชน

( ) 4. ติดกับถนน

10. ก่อนที่จะมีถนนสายนี้ท่านมีหนี้สินหรื อไม่
( ) 1. ไม่มี
( ) 2. มี ถ้ามีหนี้สินประมาณ.................. บาท
( ) 3. แหล่งกูย้ มื (ระบุ).......................................................................................
11. ปั จจุบนั ท่านมีหนี้สินหรื อไม่
( ) 1. ไม่มี
( ) 2. มี ถ้ามีหนี้สินประมาณ................. บาท
( ) 3. แหล่งกูย้ มื (ระบุ)...........................................................................................

12. ถนนนครอินทร์ตดั ผ่านที่ดินของท่านหรื อไม่
( ) 1. ไม่ผา่ น
( ) 2. ผ่าน

( ) 1. ตัดผ่านที่สวน จํานวน............ไร่
( ) 2. ตัดผ่านที่อยูอ่ าศัย

13. ท่านประสบปั ญหาอะไรจากการตัดถนนนครอินทร์
( ) 1. ไม่มีปัญหา
( ) 2. มีปัญหา
( ) 1. ต้องย้ายที่อยูไ่ ปอยูท่ ี่แห่ งใหม่
( ) 2. ได้รับค่าตอบแทนคุม้ ค่า
( ) 3. ต้องรื้ อบ้านและปลูกสร้างใหม่ในที่ดินเดิม
( ) 4. อื่น ๆ (ระบุ).........................................................................................................
14. ก่อนที่จะมีการตัดถนนสายนี้ ท่านส่ งบุตรหลานไปศึกษาต่อในชั้นที่สูงขึ้นหรื อไม่
( ) 1. ส่ งไปศึกษาต่อ เพราะ.......................................................................................................
( ) 2. ไม่ได้ส่ง เพราะ................................................................................................................
15. ปั จจุบนั ท่านส่ งบุตรหลานไปศึกษาต่อในชั้นที่สูงขึ้นหรื อไม่
( ) 1. ส่ งไปศึกษาต่อ เพราะ........................................................................................................
( ) 2. ไม่ได้ส่ง เพราะ..................................................................................................................
16. ปั จจุบนั การมีส่วนร่ วมของประชาชนในด้านขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมต่าง ๆ เช่น งาน
บุญตามประเพณี ต่าง ๆ ของไทย เป็ นอย่างไรบ้าง
( ) 1. มากขึ้นกว่าเดิม เพราะเหตุใด................................................................................................
( ) 2. ลดลงกว่าเดิม เพราะเหตุใด..................................................................................................

17. ปั จจุบนั การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เช่น การไปช่วยงาน
บวช งานแต่งงาน งานศพ ฯลฯ เป็ นอย่างไรบ้าง
( ) 1. มากขึ้นกว่าเดิม เพราะเหตุใด................................................................................................
( ) 2. ลดลงกว่าเดิม เพราะเหตุใด..................................................................................................
18. ท่านรับรู ้ข่าวสารเกี่ยวกับหมู่บา้ นท่านจากแหล่งใดมากที่สุด
( ) 1. ผูใ้ หญ่บา้ น
( ) 2. เพื่อนบ้าน
( ) 3. อื่น ๆ (ระบุ)............................................................................................................................
19. ยานพาหนะที่ท่านเดินทางเข้า-ออกในพื้นที่มีอะไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) (โปรดใส่ หมายเลข
เรี ยงลําดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด)
( ) 1. เรื อรับจ้าง
( ) 2. รถโดยสารประจําทาง
( ) 3. รถรับจ้างทัว่ ไป / มอเตอร์ไซด์รับจ้าง
( ) 4. รถยนต์ส่วนตัว / มอเตอร์ไซด์ส่วนตัว
20. ท่านคิดว่าการตัดถนนนครอินทร์ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่ งใดกับครอบครัวท่านและหมู่บา้ น
ของท่านทางด้ านเศรษฐกิจ (โปรดใส่ หมายเลขเรียงลําดับจากมากทีส่ ุ ดไปหาน้ อยทีส่ ุ ด)
( ) 1. ราคาที่ดินสู งขึ้น
( ) 2. การเดินทางสะดวกและรวดเร็ วขึ้น
( ) 3. การมีอาคารพาณิ ชย์ /สถานที่ราชการ / สวนอาหารมาตั้งอยูใ่ นบริ เวณนี้มากขึ้น
( ) 4. ประชาชนมีโอกาสประกอบอาชีพใหม่เพิ่มขึ้น
( ) 5. ที่ดินทําการเกษตรลดน้อยลง
( ) 6. มีเสี ยงรบกวนและความสัน่ สะเทือนมากขึ้น
( ) 7. ได้รับมลพิษทาเสี ยง นํ้า อากาศ
( ) 8. อื่น ๆ (ระบุ)………………………………………………

ทางด้ านสั งคม (โปรดใส่ หมายเลขเรียงลําดับจากมากทีส่ ุ ดไปหาน้ อยทีส่ ุ ด)
( ) 1. ความสามารถในการติดต่อระหว่างกันสะดวกสบายยิง่ ขึ้น
( ) 2. ประชาชนย้ายเข้ามาอยูใ่ นชุมชนนี้มากขึ้น
( ) 3. ความเป็ นชุมชนชนบทลดลง
( ) 4. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินลดน้อยลง
( ) 5. ความสัมพันธ์กบั เพื่อนบ้านเดิมลดลง
( ) 6. อื่น ๆ (ระบุ)...............................................................................................................................
21. ก่อนการตัดถนนนครอินทร์ ระบบการให้บริ การของโรงพยาบาล / คลินิก / สถานีอนามัยต่าง ๆ /ใน
หมู่บา้ นของท่านเป็ นอย่างไร เมื่อเปรี ยบเทียบกับปัจจุบนั
กิจกรรม

มากกว่า
ปัจจุบนั

เท่ากับ
ปัจจุบนั

น้อยกว่า
ปัจจุบนั

- จํานวนโรงพยาบาล / คลินิก / สถานีอนามัย
- การเข้ารับบริ การของท่าน
- ความสะดวกสบายและการบริ การในการเข้ารับ
การรักษาพยาบาล
- อื่น ๆ (ระบุ)
22. ก่อนการตัดถนนนครอินทร์ ท่านพบเห็นการป่ วยของคนในหมู่บา้ นของท่านเป็ นอย่างไร เมื่อเทียบ
กับปั จจุบนั
กิจกรรม
- การเจ็บป่ วยเป็ นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
ของคนในหมู่บา้ น
- การเจ็บป่ วยของคนในหมู่บา้ นที่พบเห็นมากที่สุด
และมีความรุ นแรง
- การเจ็บป่ วยด้วยโรคอื่น ๆ (ระบุ)..........................

มากกว่า
ปัจจุบนั

เท่ากับ
ปัจจุบนั

น้อยกว่า
ปัจจุบนั

ส่ วนที่ 3 ผลกระทบต่ าง ๆ อันเนื่องมาจากการตัดถนนนครอินทร์
1. การตัดถนนครอินทร์ ได้ส่งผลกระทบต่อคนในหมู่บา้ นของท่านในด้าน เศรษฐกิจและสังคม อย่างไร
- การประกอบอาชีพและการทํางานของคนในหมู่บา้ น
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
- ด้านรายได้ของคนในหมู่บา้ น
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
- ด้านหนี้สินของคนในหมู่บา้ น
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
- ด้านทรัพย์สินของคนในหมู่บา้ น
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
- การอพยพย้ายถิ่นของคนในหมู่บา้ น
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
- ด้านคุณภาพชีวิตของคนในหมู่บา้ น
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
- ด้านการจราจรในหมู่บา้ น
...................................................................................................................................................................
- อื่น ๆ (ระบุ).........................................................................................................................................
2. ก่อนการตัดถนนครอินทร์กบั ปั จจุบนั สภาวะแวดล้อมในหมู่บา้ นของท่าน มีปัญหาด้านสิ่ งแวดล้อม
หรื อไม่
( ) 1. มี
( ) 2. ไม่มี (ข้ามไปข้อ 5)

3. จากข้อ 2 สภาพปั ญหาด้านสิ่ งแวดล้อม ที่เกิดขึ้น ในหมู่บา้ นของท่าน ก่อนการตัดถนนนครอินทร์กบั
ปัจจุบนั มีลกั ษณะอย่างไร และปั ญหาใดเป็ นปั ญหาเร่ งด่วนที่ควรได้รับการแก้ไข (โดยใส่ หมายเลข
ลําดับจากมากไปน้อย)
( ) 1. นํ้า

สภาพปั ญหา

ก่อนตัดถนนนครอินทร์

ปัจจุบนั

( ) 2. เสี ยง
( ) 3. ฝุ่ นละอองและควันพิษ
( ) 4. ขยะมูลฝอยและสิ่ งปฏิกลู ต่าง ๆ
( ) 5. กลิ่นเหม็น
( ) 6. อื่น ๆ (ระบุ).........................................
4. ท่านคิดว่า ปัญหาต่ าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ อันเนื่องมาจากการตัดถนนนครอินทร์ ท้งั ทางด้ านเศรษฐกิจ ด้ าน
สั งคมและด้ านสิ่ งแวดล้ อม ในหมู่บา้ นของท่าน เกิดจากสาเหตุใด (เรี ยงลําดับจากมากที่สุดไปหาน้อย
ที่สุด)
( ) 1. การเพิ่มขึ้นของประชากร
( ) 2. การอพยพแรงงานจากต่างจังหวัด
( ) 3. การคมนาคมที่สะดวกสบาย
( ) 4. การเพิ่มขึ้นของหมู่บา้ นจัดสรร เพื่อการอยูอ่ าศัย
( ) 5. เกิดจากรัฐเวนคืนพื้นที่ เพื่อการพัฒนาตามโครงการต่าง ๆ
( ) 6. รัฐขาดการวางแผนที่ดินอย่างมีประสิ ทธิภาพ
( ) 7. อื่น ๆ (ระบุ).........................................................................................

5. ท่ านมีความพึงพอใจหรือไม่ จากการตัดถนนนครอินทร์ ทําให้การคมนาคมสะดวกสบาย การเพิ่มขึ้น
ของหมู่บา้ นจัดสรรเพื่อการอยูอ่ าศัยและการเพิ่มขึ้นของโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็ นปัจจัยที่ทาํ
ให้คนส่ วนใหญ่ละทิ้งอาชีพทางการเกษตร ซึ่งเป็ นอาชีพหลักของคนในหมู่บา้ นของท่าน
( ) 1. ไม่มีความเห็น
( ) 2. พึงพอใจเพราะ.................................................................................................................................
( ) 3. ไม่พึงพอใจเพราะ............................................................................................................................
ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ให้ความร่ วมมือ

แบบสั มภาษณ์ เจาะลึก
...................................................................................
คําชี้แจง : แบบสัมภาษณ์ชุดนี้มี 5 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ประวัติผใู ้ ห้สมั ภาษณ์
ตอนที่ 2 ข้อมูลวิถีชีวิตของครัวเรื อนในช่วงปี พ.ศ. 2538-2544
ตอนที่ 3 ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่ งแวดล้อม ในช่วงปี พ.ศ. 2538 – 2553
ตอนที่ 4 ข้อมูลผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่ งแวดล้อม และแนวทาง
การแก้ไขปั ญหา
ตอนที่ 5 ความคิดเห็นต่อปั ญหาที่เกิดจากการตัดถนนนครอินทร์และแนวทางการแก้ไขปั ญหา
ตอนที่ 1 ประวัติผ้ ูให้ สัมภาษณ์
ชื่อผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ (นาย / นางสาว / นาง) ..................................................นามสกุล.................................
ตําแหน่ง.....................................................................ระยะเวลาการทํางาน.............................................ปี
ที่อยู.่ .......................หมู่ที่..............ตําบล.........................อําเภอ....บางกรวย.........จังหวัด......นนทบุรี.......
ภูมิลาํ เนาเดิม........................................................ระยะเวลาที่อยูใ่ นหมู่บา้ น..............................................
อายุ.........ปี ระดับการศึกษา................................ อาชีพหลัก..............................อาชีพเสริ ม......................
ตอนที่ 2 ข้ อมูลเศรษฐกิจ สั งคมและสิ่ งแวดล้อม (2538-2544)
เงินออม

1 สภาพวิถีชีวิตของครัวเรื อนด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การประกอบอาชีพ รายได้ รายจ่าย หนี้สิน

2 สภาพวิถีชีวิตของครัวเรื อนด้านสังคมได้แก่ การศึกษา สุ ขภาพอนามัย แบบแผนการบริ โภค
การคมนาคมและการเดินทาง การเมืองการปกครอง ความสัมพันธ์ทางสังคม วัฒนธรรมประเพณี ความ
ขัดแย้งในชุมชน การมีส่วนร่ วมของครัวเรื อนในหมู่บา้ น
3 สภาพวิถี ชีวิตของครัวเรื อนด้านสิ่ งแวดล้อมได้แก่ นํ้า อากาศ เสี ยง ขยะและสิ่ งปฏิกลู

ตอนที่ 3 ข้ อมูลการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ สั งคมและสิ่ งแวดล้อม (2545-2553)
1. การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงอาชีพ รายได้ รายจ่าย การเพิ่มขึ้น
ของสถานประกอบการ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม บริ ษทั ห้างร้าน สถานบันเทิง
2. การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม ได้แก่ การศึกษา สุ ขภาพอนามัย แบบแผนการบริ โภค การ
คมนาคมและการเดินทาง การเมืองการปกครอง ความสัมพันธ์ทางสังคม วัฒนธรรมประเพณี ความ
ขัดแย้งในชุมชน การมีส่วนร่ วมในชุมชน
3. การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่ งแวดล้อม ได้แก่ นํ้า อากาศ เสี ยง ขยะและสิ่ งปฏิกลู
ตอนที่ 4 ผลกระทบทีเ่ กิดจากการตัดถนนนครอินทร์
ออม

1. ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การประกอบอาชีพ รายได้ ค่าใช้จ่าย ทรัพย์สิน หนี้สิน เงิน

2. ผลกระทบด้านสังคม ได้แก่ การศึกษา สุ ขภาพอนามัย แบบแผนการบริ โภค การคมนาคม
และการเดินทางการเมืองการปกครอง ความสัมพันธ์ทางสังคม วัฒนธรรมประเพณี ความขัดแย้งใน
ชุมชน การมีส่วนร่ วมในชุมชน
3.

ผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม ได้แก่ นํ้า อากาศ เสี ยง ดิน ขยะและสิ่ งปฏิกลู

ตอนที่ 5 ความคิดเห็นต่ อปัญหาทีเ่ กิดจากการตัดถนนนครอินทร์ และแนวทางการแก้ไขปัญหา
1. หมู่บา้ นของท่านมีปัญหาที่เกิดจากการตัดถนนนครอินทร์หรื อไม่ อย่างไร
คืออะไร

2. หากหมู่บา้ นของท่านมีปัญหาที่พบจากการตัดถนนนครอินทร์ ท่านคิดว่าสาเหตุของปั ญหา

3. ท่านมีแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดจาการตัดถนนนครอินทร์ ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต
ของคนในหมู่บา้ น อย่างไร (แยกย่อยในแต่ละด้าน)
4. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ มีดงั นี้

ประวัติย่อของผู้วจิ ัย
ชื่อ นางสาวนิตย์ระดี วงษ์สวัสดิ์
เกิด 21 เมษายน 2506
จังหวัด สงขลา
ที่อยูป่ ัจจุบนั 92 / 10 ต. เสาธงหิ น อ. บางใหญ่ จ. นนทบุรี
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2533 บริ หารธุกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
พ.ศ. 2548 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประวัติการรับทุน
พ.ศ. 2551 ทุนวิจยั วิทยาลัยราชพฤกษ์ เรื่ อง การศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ ริ หาร
ระดับกลางเกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในโรงแรม ในเขต
กรุ งเทพมหานคร

