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บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่องผลกระทบต่อชุมชนบ้านหัวคลองอันเนื่องมาจากการสร้างถนนวง
แหวนรอบนอกตะวันออก : กรณีศึกษา บ้านหัวคลอง ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์   1) เพื่อศึกษาวิถีชีวิตของชุมชนบ้านหัวคลองท่ีอาศัย
อยู่บริเวณถนนวงแหวนรอบนอก ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
2) เพื่อศึกษาผลกระทบต่อชุมชนบ้านหัวคลอง อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
อันเนื่องมาจากการสร้างถนนวงแหวนรอบนอก วิธีการศึกษาคือการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง สัมภาษณ์ผู้น าทางภาครัฐท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อชุมชนบ้านหัวคลอง 
อันเนื่องมาจากการสร้างถนนวงแหวนรอบนอก ผู้น าภาครัฐ ผู้น าชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้สูงอายุในพื้นท่ี จ านวนท้ังสิ้น 10 คน และเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ 

ผลการวิจัยพบว่า  1. วิถีชีวิตของชุมชน ก่อนการสร้างถนนวงแหวนรอบนอก
ตะวันออก ด้านเศรษฐกิจของชุมชนมีอาชีพหลักท าการเกษตรกรรม  
 
 

1 บทความเรียบเรียงจากการศึกษาอิสระเรื่อง “ผลกระทบต่อชุมชนบ้านหัวคลองอันเนื่องมาจากการสร้าง
ถนนวงแหวนรอบนอกตะวันออก : กรณีศึกษา บ้านหัวคลอง ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 
ซึ่งได้ผ่านการสอบเรียบร้อยแล้ว โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก คือ อาจารย์ ดร.สุชาติ ศรียารัณย 

2 นักศึกษาปริญญาโท โครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

3  อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
4  อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
5  อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
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 เนื่องจากชุมชนหัวคลอง ติดคลองส่งน้ าชลประทาน (คลอง 26)   มีรายได้จาก
การท าสวนผลไม้ ได้แก่ ส้ม ฝรั่ง กล้วย รายจ่ายมีน้อย ต้นทุนการผลิตไม่สูง การผลิตแบบ
ดั้งเดิมโดยใช้ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในการผลิตไม่ว่าจะเป็น อาหาร ยารักษาโรค 
เครื่องนุ่งห่ม การใช้เรือในการคมนาคม หนี้สินมีน้อย กู้ยืมจากญาติพี่น้อง  ด้านสังคม มี
การศึกษาประถมศึกษา จากวัดกุฎีประสิทธิ์ ด้านสุขภาพชุมชนมีสุขภาพแข็งแรง การ
เจ็บป่วยมีบางแต่ไม่ใช่โรคระบาดหรือร้ายแรง  ด้านแบบแผนการบริโภคชุมชนหัวคลอง 
ชวนสวน ชาวไร่มีวิถีชีวิตการกินอยู่อย่างเรียบง่าย โดยแหล่งอาหารมีอยู่ในคลอง ในสวน  
และในไร่ ชุมชนจะปรุงประกอบอาหารด้วยตนเอง  ด้านการคมนาคมใช้เส้นทางน้ าเป็น
หลัก ใช้เรือเป็นพาหนะ ซึ่งคลอง 26 เชื่อมต่อไปยังคลองหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี  เชื่อม
ต่อไปอีกหลายๆต าบลในอ าเภอวังน้อย   ด้านการปกครอง มีผู้ใหญ่บ้านและก านันคอย
ดูแลทุกข์สุขของชาวบ้าน ประชาชนมีส่วนร่วมในการเมืองการปกครอง  ด้านวัฒนธรรม
และประเพณี ชุมชนมีความเคร่งครัดในวัฒนธรรมประเพณี เข้าร่วมในกิจกรรมวันส าคัญ
ทางศาสนาและประเพณีท่ีส าคัญ ความขัดแย้งของคนในชุมชนมีน้อยและได้รับการไกล่
เกลี่ยจากผู้น าตามธรรมชาติหรือคณะกรรมการหมู่บ้าน  ด้านการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ของคนในหมู่บ้าน ชุมชนมีความสามัคคีกันมาก เป็นสังคมเครือญาติ ไม่มีระบบการจ้าง
แรงงาน  ด้านสิ่งแวดล้อม น้ าในคลอง ในท้องร่องใสสะอาด สามารถน ามาใช้ในครัวเรือน
ได ้

2. ผลกระทบต่อชุมชนบ้านหัวคลอง อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
อันเนื่องมาจากการสร้างถนนวงแหวนรอบนอก การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ การ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมลดลง อาชีพรับจ้าง พนักงานเอกชน ค้าขาย เพิ่มขึ้น รายได้
เพิ่มขึ้น มีเงินออม การถือครองท่ีดินของชุมชนลดลงและยังไม่ตัดสินใจขายท่ีดิน อาศัยอยู่
ในย่านชุมชน ใกล้วัดกุฎีประสิทธิ์และถนนพหลโยธิน มีหนี้สินเพิ่มขึ้น โดยการกู้ยืมจาก
ธนาคาร เพื่อนบ้านและเงินกู้นอกระบบ ความคิดเห็นจากการสร้างถนนวงแหวนรอบนอก
ตะวันออก ผลกระทบต่อชุมชนบ้านหัวคลอง ด้านเศรษฐกิจ มีศูนย์กระจายสินค้า โรงงาน
อุตสาหกรรม อาคารพาณิชย์ สถานท่ีราชการและสวนอาหารมากขึ้น การเปลี่ยนแปลง
ด้านสังคมพบว่า บุตรหลานได้ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น คนในหมู่บ้านมีส่วนร่วมใน
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีน้อยลง ความสนิทสนมคุ้นเคยการช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันจ ากัดอยู่ในวงแคบ ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของคนในหมู่บ้าน ส่วนใหญ่ทราบ
ข่าวสารจากเสียงตามสายขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร รองลงมาก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
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และแหล่งอื่นๆ ยานพาหนะเปลี่ยนจากการใช้เรือมาเป็นการใช้รถส่วนบุคคล ด้านความ
คิดเห็นการสร้างถนนวงแหวนรอบนอกตะวันออกผลกระทบต่อชุมชนบ้านหัวคลอง ด้าน
สังคม อันดับหนึ่งความสามารถในการติดต่อระหว่างกันสะดวกสบายยิ่งขึ้น ประชาชนย้าย
เข้ามาอยู่ ในหมู่บ้านมากขึ้น  ความเป็นชุมชนชนบทลดลง การเปลี่ยนแปลงด้าน
สิ่งแวดล้อมส่งผลต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน ก่อให้เกิดการสร้างถนนวงแหวน
รอบนอกตะวันออกผลกระทบต่อชุมชนบ้านหัวคลองด้านสิ่งแวดล้อม เสียงดัง คุณภาพน้ า
ต่ า ปัญหาด้านฝุ่นละอองและควันพิษ ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเพิ่มขึ้น กลิ่นเหม็นจาก
โรงงานอุตสาหกรรม ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน ท่ี
เกิดจากการสร้างถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร พบว่า มีสาเหตุจากการเพิ่มขึ้น
ของหมู่บ้านจัดสรร จากโรงงานอุตสาหกรรมและศูนย์การกระจายสินค้ า เกิดจาก
ร้านอาหาร ปั้มน้ ามัน อาคารพาณิชย์ การอพยพแรงงานจากต่างจังหวัดและแรงงานต่าง
ด้าว และการคมนาคมท่ีสะดวกสบายมากขึ้น 

 ค าส าคัญ : ชุมชน  วิถีชีวิต  ผลกระทบ 

 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ด้วยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2525 – 
2529) ได้ก าหนดให้บทบาทหน้าท่ีของแต่ละพื้นท่ีไว้อย่างชัดเจน บริวารรอบนอก
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พบว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งอยู่บริเวณท่ีราบลุ่ม
ภาคกลางตอนล่างของประเทศห่างจากกรุงเทพมหานคร ทางถนนพหลโยธินเพียง 33 
กิโลเมตร ทางถนนสายเอเชีย 75 กิโลเมตร ทางรถไฟ 72 กิโลเมตร และทางเรือ 103 
กิโลเมตร มีเนื้อท่ีประมาณ 2,556.64 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,597,900 ไร่ นับว่าเป็น
จังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับท่ี 63 ของประเทศไทย และเป็นอันดับท่ี 11 ของจังหวัดใน
ภาคกลาง ลักษณะภูมิประเทศ เป็นท่ีราบลุ่มน้ าท่วมถึง พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นทุ่งนาไม่มีภูเขา  
ไม่มีป่าไม้  มีแม่น้ าไหลผ่าน  มีแม่น้ าไหลผ่าน 4 สาย ได้แก่ แม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าป่าสัก 
แม่น้ าลพบุรีและแม่น้ าน้อย รวมความยาวประมาณ ๒๐๐ กิโลเมตร มีล าคลองใหญ่น้อย  
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1,254 คลอง เชื่อมต่อกับแม่น้ าเกือบท่ัวบริ เวณพื้นท่ี  (บรรยายสรุปจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2560)  ท าให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีพื้นท่ีรองรับการขยายตัว
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  สังคม วัฒนธรรม และอีกหลายๆด้าน  ประกอบกับการ
คมนาคมขนส่งสะดวกทั้งทางน้ าและทางบก  เพื่อสอดคล้องกับการพัฒนาฐานการผลิตของ
ไทยเพื่อส่งออก และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งเป็นช่วงท่ีประเทศไทยย่างเข้าสู้
กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (NICs) “ยุคแห่งความโชติช่วงชัชวาล” (สรรเสริญ วงศ์ชอุ่ม, 
การวางแผนพัฒนาประเทศ,2554:20) 

ถนนสายส าคัญ ท่ีมี เส้นทาง เชื่ อมต่อกันเป็นวงแหวนล้อมรอบตัว เมือง
กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ รวมถึงผ่านจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาด้วย มีระยะทางตลอดทั้งสายรวม 168 และพื้นท่ี อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ถูกเชื่อมต่อกันด้วยถนนวงแหวนรอบฝั่งตะวันออก ทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 9 ตามแผนพัฒนาระบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองในปี พ.ศ. 2539  หลังจาก
นั้นจึงได้มีการสร้างถนนวงแหวนรอบนอกด้านตะวันออกและด้านใต้ขึ้นตามมาเป็นตอน ๆ 
ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เริ่มต้นจากถนนพหลโยธินกิโลเมตรท่ี 55 อ าเภอวัง
น้อย ลงมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จนถึงกิโลเมตรท่ี 3.485 (สะพานข้ามคลองระพีพัฒน์) 
(ต่อแขวงทางหลวงปทุมธานี) ในอนาคตสามารถเชื่อมต่อกับทางหลวงพิเศษหมายเลข 6  
(วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี .ระบบออนไลน์, 12 ตุลาคม 2561 ) ซึ่งเป็นถนนท่ีใช้สัญจร เพื่อ
สร้างความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางติดต่อกัน การสร้างถนนวงแหวนรอบนอก
ตะวันออก ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ได้ส่งผลต่อวิถีชีวิตชุมชนสภาพสังคมจากสังคม
ชนบทให้กลายเป็นสังคมเมืองเร็วยิ่งขึ้น จากผลการวิจัยการพัฒนาชุมชนชนบท และ
นโยบายของรัฐบาลมีแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนท่ีผ่านมา พบว่าการพัฒนา
ชุมชนบทให้เป็นชุมชนเมืองชุมชนเมืองย่อมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ของสภาพชุมชน
เดิมท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เนื่องจากมีปัจจัยภายนอกเป็น
แรงผลักดันให้เกิดความเป็นอยู่ของวิถีชุมชนเปลี่ยนแปลงไป เช่น การมีสาธารณูปโภค
ต่างๆ เข้าไปในชุมชนชนบท  ได้แก่ การสร้างถนน ไฟฟ้า สวนอาหาร ร้านค้าสะดวกซื้อ 
ปั้มน้ ามัน โรงงานอุตสาหกรรม หมู่บ้านจัดสรร เป็นต้น ท าให้ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ี
ชนบทได้รับความสะดวกสบายในการขนส่ง เป็นเหตุให้การประกอบอาชีพเปลี่ยนแปลง
ตามไปด้วย คือ การประกอบอาชีพเกษตรกรจะลดลงและเปลี่ยนแปลงไปประกอบอาชีพ
อื่นมากขึ้น เช่น รับจ้าง ประกอบธุรกิจการค้า เป็นต้น เนื่องจากให้ผลตอบแทนท่ีดีกว่า

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82_6
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อาชีพเกษตรกรรม นอกจากการประกอบอาชีพเปลี่ยนแปลงไปแล้ว ทางด้านสังคมและ
วัฒนธรรมได้เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย กล่าวคือ ความทันสมัยของสังคมเมืองจะปรับเปลี่ยน
ทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนให้กลมกลืนกับสภาพการด ารงชีวิตในสังคม คือ 
ประชาชนมีรายได้รายจ่ายเพิ่มขึ้น ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้านจะเปลี่ยนไปจากเดิม 
กลายเป็นการแข็งขันเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองมากขึ้น เนื่องจากได้รับ
วัฒนธรรมใหม่จากสังคมเมือง (ปราณี อุทานวรพจน์, 2545:4) การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรดินท่ีเปลี่ยนแปลงไปอาจไปมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  และผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมด้านลบ คือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินไปจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการ
คงอยู่ของท่ีดินเพื่อการเกษตร  โดยเฉพาะการใช้ท่ีดินเพื่อการเกษตรเปลี่ยนแปลงไปเป็น
หมู่บ้านจัดสรรและโรงงานอุตสาหกรรม  ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมท่ีชัดเจนท่ีสุดคือปัญหาน้ า
เสีย  ซึ่งมีผลต่อการผลิตเป็นอย่างมากเพราะน้ าเป็นทรัพยากรท่ีส าคัญในการท าการเกษตร 
แต่ในสภาพปัจจุบันคุณภาพน้ าท่ีใช้ในการเกษตร ในพื้นท่ีท่ียังมีคุณภาพท่ีสามารถใช้ในการ
ทางเกษตรกรรมได้อยู่ถึงแม้คุณภาพน้ าต่ าลงกว่าเดิมก็ตาม แต่จากท่ีหมู่บ้านจัดสรรและ
โรงงานเริ่มเข้ามาตั้งในเขตพื้นท่ีใกล้เคียงจ านวนมากขึ้น ปัญหาน้ าเสียก็มีแนวโน้มเกิดขึ้นได้
อย่างมากในอนาคต 

จากแนวทางนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนท่ีผ่านมาและ
ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการสร้างถนนวงแหวนรอบนอกตะวันออก ทางหลวงหมายเลข 9  
ในพื้นท่ีบ้านหัวคลอง อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเชื่อมต่อไปยังถนนสาย
ส าคัญ ได้แก่ ถนนพหลโยธิน ทางหลวงหมายเลข 1 , ถนนเอเชีย ถนนบางบัวทอง ผู้วิจัยจึง
สนใจท่ีจะท าการศึกษาผลกระทบต่อชุมชนหัวคลอง อันเนื่องมาจากการสร้างถนนวงแหวน
รอบนอกตะวันออก กรณีศึกษาบ้านหัวคลอง อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่ง
ผลของการศึกษาจะเป็นแนวทางในการก าหนดการวางแผนพัฒนาชุมชนชนบทกึ่งเมือง ท่ี
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในท้องถิ่น 
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 1.  เพื่อศึกษาวิถีชีวิตของบ้านหัวคลอง ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อันเนื่องมาจากการสร้างถนนวงแหวนรอบนอกตะวันออก 
  2.  เพื่อศึกษาผลกระทบต่อชุมชนในพื้นท่ีบ้านหัวคลอง  ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย 



6 
 

 
 

 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อันเนื่องมาจากการสร้างถนนวงแหวนรอบนอกตะวันออก 
 
ขอบเขตของการศึกษา 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยจะศึกษาผลกระทบต่อชุมชน ในพื้นที่บ้านหัวคลอง  
ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อันเนื่องมาจากการสร้างถนนวง
แหวนรอบนอกตะวันออก ถนนทางหลวงหมายเลข 9 ท้ังสองฝั่งถนนข้าเขาและขาออก 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพื้นท่ีท่ีมีความส าคัญและอยู่ในพื้นท่ีเป้าหมายในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี  1 จนถึงปัจจุบัน จากแนวทางนโยบายของรัฐบาลใน
การขับเคล่ือนการพัฒนาชุมชนได้แก่ พัฒนาชุมชนเป็นแหล่งท่องเท่ียว เพิ่มมูลค่าการผลิต
ภายในชุมชน อีกท้ังยังเป็นพื้นท่ีท่ีมีถนนพหลโยธิน ถนนสายส าคัญใช้เดินทางไปยังภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ แบ่งขอบเขตการศึกษา ดังนี้ 

1. ขอบเขตด้านประชาชากรกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คือ ผู้น าภาครัฐ ผู้น าชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้สูงอายุใน

พื้นท่ี ได้แก่ ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลล าไทร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร  นักพัฒนาชุมชนองค์การบริหาร
ส่วนต าบลล าไทร ก านันต าบลล าไทร ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้สูงอายุ
ในพื้นท่ี จ านวน 10 คน 

2.  ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาคร้ังนี้ก าหนดขอบเขตเนื้อหาเป็น 3 ด้าน 
2.1 วิถีชีวิตของบ้านหัวคลอง ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การประกอบอาชีพ รายได้ 

รายจ่าย หนี้สิน สภาพการถือครองท่ีดิน แรงงาน  
2.2 วิถีชีวิตของบ้านหัวคลอง ด้านสังคม ได้แก่ คุณภาพชีวิต ความสัมพันธ์ทาง

สังคม อาชญากรรม การคมนาคม วัฒนธรรม การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

2.3 วิถีชีวิตของบ้านหัวคลอง ด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ น้ า เสียง อากาศ ขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล 
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การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ 

 สัมพันธ์ ไชยะ (2536) ได้ศึกษาการขยายตัวของเมืองเข้าสู่พื้นท่ี
เกษตรกรรม กรณีศึกษาเมืองเชียงใหม่ กล่าวว่า ปัญหาส าคัญของการขยายตัวของเมือง
เชียงใหม่ ท่ีส่งผลกระทบต่อเกษตรกร คือ ปัญหาในการใช้ท่ีดินและปัญหาในเรื่องน้ า 
ปัญหาแรงงาน ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ในระยะสั้น 
ภาครัฐจะต้องมีมาตรการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพต่อการขยายตัวของเมือง มีการวาง
แผนการใช้น้ าอย่างชัดเจน ตลอดจนหาแหล่งน้ าเพิ่มเติมเพื่อรองรับธุรกิจโรงแรม โรงงาน
อุตสาหกรรม และสนามกอล์ฟซึ่งใช้น้ าเป็นอันมาก ในระยะยาวรัฐจะต้องออกกฎหมาย
ควบคุมการขยายตัวของเมืองอย่างรัดกุม โดยให้องค์กรท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทให้มากขึ้น 
ในส่วนของปัญหาแรงงานรัฐควรท่ีจะมีการพัฒนาแรงงานเปลี่ยนอาชีพมาเป็นกรรมกร 
ได้รับการพัฒนาฝีมือให้เป็นกรรมกรท่ีมีความช านาญเฉพาะด้าน อันเป็นผลท าให้กรรมกร
ได้รับค่าแรงสูงขึ้น 

นิภาภรณ์ ภูจ านง (2542) กล่าวว่าผลกระทบจากการปรับปรุงถนนวัชรพลและ
ถนนสายไหมต่อการพัฒนาทางกายภาพในพื้นท่ีชานเมืองกรุงเทพมหานคร  กล่าวว่า 
ภายหลังจากการปรับปรุงถนนวัชรพลและถนนสายไหม จากการเป็นถนนในระดับท้องถิ่น
ท่ีใช้สัญจรภายในชุมชนให้มีศักยภาพสูงขึ้นในการเป็นถนนในระดับสายรองนั้น ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพต่อพื้นท่ีด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน พบว่า การปรับปรุง
ถนนส่งผลให้พื้นท่ีมีการเข้าถึงสูงขึ้น ท าให้เกิดการขยายตัวของชุมชนพักอาศัยเพิ่มสูงขึ้น
ตามอีก ท้ังพื้นท่ีเกษตรกรรมก็ลดลงอย่างรวดเร็ว โดยการขยายถนนและการปรับปรุง
โครงสร้างถนน อีกท้ังการปรับปรุงให้โครงข่ายถนนภายในพื้นท่ีศึกษาสามารถเชื่อมต่อกับ
ถนนสายหลักโดยรอบพื้นท่ีศึกษาถนนถึง 3 เส้น ได้แก่ ถนนพหลโยธิน ถนนรามอินทรา 
และถนนล าลูกกา ก่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร ส่งผลให้มีปริมาณจราจรเข้า
มาใช้เส้นทางในพื้นท่ีศึกษาจ านวนมากในแง่ของการเป็นเส้นทางลัด  ด้วยสภาพการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงน าไปสู่การเกิดผลกระทบและสภาพปัญหาในด้านต่าง ๆ อันได้แก่ 

 1) ปัญหาการใช้ประโยชน์ท่ีดินไร้ระเบียบโดยมีการตั้งถิ่นฐานของชุมชนกระจัด
กระจายอยู่ท่ัวท้ังพื้นท่ี  
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2) ปัญหาการเติบโตของชุมชนเกาะตัวหนาแน่นในบริเวณสองฝั่งถนนวัชรพลและ
ถนนรัตนโกสินทร์สมโภช และบริเวณจุดเชื่อมต่อระหว่างถนนสายหลักกับถนนสายรอง  

3) ปัญหาพื้นท่ีว่างไม่มีการท าประโยชน์และปล่อยร้างเป็นจ านวนมาก 

แนวคิดผลกระทบทางสังคม 

พันธวัศ สัมพันธ์พานิช (2541:2-29) กล่าวว่าการเพิ่มขึ้นของประชากรของจังหวัด
นนทบุรี ได้ก่อให้เกิดผลกระทบทางสังคม ดังนี้ 

1.ด้านแรงงาน ผลกระทบด้านบวก การท างานภาคอุตสาหกรรม ต้องการบุคลากร
ท่ีมีคุณภาพและมีความช านาญเพิ่มขึ้น ดังนั้นในการพัฒนายกระดับคุณภาพทางการศึกษา
ของประชากรมีแนวโน้มสูงขึ้น รวมถึงท าให้ประชากรมีรายได้สูงขึ้นมากกว่าภาคเกษตร 
สามารถเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชากรในจังหวัดโดยรวมมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

ผลกระทบด้านลบ การท่ีประชากรเคลื่อนย้ายจากภาคเกษตรสู่ภาคอุตสาหกรรม 
ท้ังท่ีเป็นแรงงานท่ีมาจากจังหวัดนนทบุรีและแรงงานท่ีมาจากจังหวัดอื่นอพยพมาในพื้นท่ี
จังหวัดนนทบุรี ท าให้ประชากรโดยรวมของจังหวัดเพิ่มขึ้น โดยอาจส่งผลกระทบด้าน
ปัญหาครอบครัว สถาบันครอบครัวถือว่ามีความส าคัญมาก แต่การท่ีผู้ปกครองเข้ามา
ท างานในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น ท าให้ไม่มีเวลาในการอบรมดูแล เลี้ยงดูบุตร ท าให้เด็ก
ขาดความอบอุ่นเกิดเป็นปัญหาทางครอบครัวท่ีสังคมต้องแบกรับภาระในรูปแบบต่างๆ 
และส่งผลให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของคนในสังคมเกิดปัญหา
อาชญากรรม การปล้นจี้ต่างๆ จนกลายเป็นปัญหาทางสังคมท่ีไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 

2. การจราจร จากสภาพการคมนาคมท่ีสามารถติดต่อสัญจรได้อย่างสะดวกสบาย
เชื่อมต่อถึงกันได้ท้ังในเมืองและรอบนอก ประกอบกับจ านวนประชากรท่ีมีแนวโน้มเพิ่ม
จ านวนขึ้นต้องพึ่งพารถยนต์ส่วนบุคคลและรถประจ าทางในการสัญจรไปมาสูงขึ้น จึงมี
ผลกระทบต่อการจราจรโดยตรง โดยเฉพาะในช่วงเช้าและเย็น ในเขตชุมชนใหญ่ เช่น เขต
บริเวณอ าเภอเมืองและในเทศบาลเมือง บริเวณท่ีมีปัญหาการจราจรติดขัดอย่างรุนแรง ท า
ให้มีแนวโน้มการเกิดปัญหาของคุณภาพชีวิตท่ีต่ าลง เกิดความเครียด อันก่อให้เกิดปัญหา
ด้านสุขภาพตามมา 

3. ท่ีอยู่อาศัย จากการท่ีจังหวัดนนทบุรีมีอาณาเขตติดต่อกับกรุงเทพมหานคร ท า
ให้จังหวัดนนทบุรีกลายเป็นส่วนหนึ่งของกรุงเทพมหานครไปโดยปริยายและคนทุกชนชั้น
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ไม่สามารถปฏิเสธได้กับการเปลี่ยนแปลงและจากการปรับปรุงโครงการคมนาคมต่างๆ 
หลายสาย หลายเส้นทาง จึงท าให้จังหวัดนนทบุรีเป็นเมืองท่ีเป็นพื้นท่ีรองรับการอพยพของ
ประชากรในทุกภูมิภาค แต่ความหนาแน่นของประชากรอยู่บริเวณอ าเภอเมือง อ าเภอปาก
เกร็ดและอ าเภอบางกรวย เท่านั้น แต่ปัจจุบันการ ขยายตัวของสังคมเมืองมีมากขึ้น จนถึง
พื้นท่ีอ าเภอบางใหญ่ และบางส่วนอ าเภอไทรน้อย โดยลักษณะการใช้ประโยชน์ของท่ีดิน
ส่วนใหญ่ จะเป็นการใช้ประโยชน์ในรูปแบบของท่ีอยู่อาศัย การพาณิชย์และการ
อุตสาหกรรม เป็นต้น สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนในบริเวณท่ีมีการขยายตัวของสังคมเมือง
ดังกล่าว บริเวณเส้นทางคมนาคมสายต่างๆ การจัดสรรพื้นท่ีอาศัยนี้ได้สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐท่ีก าหนดจังหวัดนนทบุรี เป็นพื้นท่ีเพื่อการหรืออาศัยตาม ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจฉบับท่ี 8 การเพิ่มขึ้นของท่ีอยู่อาศัยเป็นไปในหลายลักษณะ ท้ังบ้านเดี่ยว 
ทาวน์เฮาส์ หอพัก บ้านเช่า ตลอดจนสิ่งปลูกสร้างท่ีเป็นเพิงพักหยาบๆ เป็นเหตุให้ท่ีอยู่
อาศัยในเมือง เกิดความแออัดกลายเป็นแหล่งเสื่อมโทรม และสามารถเชื่อมโยงให้เกิด
ปัญหาต่างๆ ต่อไปอีก เช่น ปัญหาสุขภาพอนามัย โรคติดต่อ และอื่นๆ เป็นต้น 

แนวคิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 
วศิน อิงคพัฒนากุล (2548:156) กล่าวว่า ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจ าแนกได้ 2 ทาง 

คือ ผลกระทบด้านบวก หมายถึง ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมในลักษณะการ
พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมผลกระทบด้านลบ หมายถึงความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับ
สิ่งแวดล้อมในลักษณะการท าลายคุณภาพ 

 

บทบาทของชุมชนที่มีสว่นร่วมในการแก้ไขปัญหา 
ผศ.ดร.กิติชัย รัตนะ (2559) ได้อธิบาย บทบาทขององค์กรเครือข่ายด้านการ

พัฒนาชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติ “เครือข่าย” มีลักษณะท่ีแตกต่างจากกลุ่ม เพราะ
กลุ่มเป็นการรวมตัวกันของปัจเจกบุคคลหลายคน ขึ้นไปท่ีมีความสัมพันธ์อย่างเหนียวแน่น
และมีความใกล้ ชิด ส่วนเครือข่ายนั้นเป็นการเชื่อมโยง ความสัมพันธ์ในการท างานกัน
อย่างหลวมๆ ไม่เหนียวแน่นเหมือนกับกลุ่ม อาจเชื่อมโยงในระดับบุคคล องค์กร กลุ่ม หรือ
สถาบัน โดยที่สมาชิกในเครือข่ายเข้าร่วมท ากิจกรรมตามความเหมาะสม ภายใต้ กฎเกณฑ์
หรือเป้าหมายร่วม และมีการปฏิบัติงานอย่างมีทิศทาง ด ารงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของ 
เครือข่าย อีกทั้งผลของการด าเนินกิจกรรมจะตกอยู่กับภาคีเครือข่ายในภาพรวม เครือข่าย
ท่ีปรากฏชัดในระดับพื้นท่ีคือ “เครือข่ายชาวบ้าน” บทบาทในการกระตุ้นชุมชนเพื่อการ
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บริหารจัดการทรัพยากรในท้องถิ่น  ทุกภาคีเครือข่าย ย่อมตระหนักถึงความส าคัญของการ
ทางานร่วมกับชุมชน การทางานโดยยึดชุมชนเป็นศูนย์กลางต้องเน้นท่ีบทบาทของชุมชน
เป็นหลัก ดังนั้น บทบาทการกระตุ้นชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรในท้องถิ่น จึงถือ
เป็นเรื่องส าคัญท่ีสุด หากชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพิงตนเองได้ จะสะท้อนถึง
การทางานของเครือข่ายลุ่มน้าท่ีมีประสิทธิภาพด้วย ในทางกลับกัน หากชุมชนไม่สามารถ
พึ่งพิงตนเองได้ ก็สะท้อนได้ว่าเครือข่ายต่างๆ ยังมีบทบาทน้อยต่อการบริหารจัดการ
ท้องถิ่น 

เครือข่ายทางสังคม คือ กลุ่มของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหนึ่งกับบุคคลอื่น ๆ 
ท่ีอยู่รอบข้าง เช่น คนในครอบครัว ญาติ เพื่อนร่วมงาน เพื่อนบ้าน เป็นต้น ซึ่งจะมีการ
ติดต่อสื่อสาร หรือโต้ตอบระหว่างกัน  

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Study) มีรายละเอียด

วิธีการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
1. การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสารราชการและ

วิชาการข้อมูลเอกสารทางราชการ ได้แก่ ข้อมูลเฉพาะของหมู่บ้านท่ีศึกษา เช่น ข้อมูล
จ านวนครัวเรือน จ านวนประชากร ประวัติหมู่บ้าน เป็นต้น ข้อมูลทางวิชาการ เป็นการ
รวบรวมข้อมูลเอกสารทางวิชาการ เช่น หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อน าแนวคิด ทฤษฎี มาประกอบ
แนวคิดในการศึกษา 

2. การศึกษาข้อมูลจากประชากรกลุ่มตัวอย่าง ซึ ่งใช้การสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (In-depth Interview) ได้แก่ กลุ่มผู้น าภาครัฐ ผู้น าชุมชน  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้สูงอายุในพื้นท่ีได้แก่ ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลล าไทร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร ก านันต าบลล าไทร 
นักพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร ผู ้ใหญ่บ้าน ผู ้ช ่วยผู ้ใหญ่บ้าน 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้สูงอายุในพื้นที่ จ านวน 10 คน เนื่องจากเป็นผู้ที่สามารถให้ความ
คิดเห็นและมีประสบการณ์ในเรื่องที่ต้องการศึกษาเป็นอย่างดี   โดยผู้วิจัยได้เข้าไป
พูดคุยสอบถามตามแบบสัมภาษณ์ ผู ้วิจัยได้ศึกษาประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน 
การประกอบอาชีพ สภาพเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  ทราบถึงสภาพวิถีชีวิตของบ้านหัวคลอง ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อันเนื่องมาจากการสร้างถนนวงแหวนรอบนอกตะวันออก  
2.  ทราบถึงผลกระทบต่อชุมชนในพื้นท่ีบ้านหัวคลอง  ต าบลล าไทร  

อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อันเนื่องมาจากการสร้างถนนวงแหวนรอบนอก
ตะวันออก 

 3. ผลการศึกษาสามารถน าองค์ความรู้จากพื้นท่ีศึกษาจะเป็นประโยชน์ทาง
วิชาการและอาจใช้ เป็นแนวทาง ในการ พัฒนาชุมชนในท้องถิ่ นของ  จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา และท่ีเกิดขึ้นพื้นท่ีอื่นๆ 
 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

บทสรุป 
จากการด าเนินการวิจัยครั้งนี ้มีผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1. วิถีชีวิตของบ้านหัวคลอง ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อันเนื่องมาจากการสร้างถนนวงแหวนรอบนอกตะวันออก 
ด้านเศรษฐกิจ พบว่า ก่อนการสร้างถนนวงแหวนรอบนอกชาวบ้านส่วนใหญ่ มี

อาชีพหลักท าการเกษตรกรรมคือการท านา ท าสวนผลไม้ ได้แก่ สวนส้ม  มะม่วง ฝรั่ง 
กล้วยและปลูกไม้ดอกไม้ประดับ พืชสวนครัว การประกอบอาชีพเกษตรกรรมของชาวบ้าน
ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาเส้นทางคมนาคมส่งผลให้นายทุนรายใหญ่ซื้อท่ีดินก่อสร้าง
โรงงานอุตสาหกรรม ร้านอาหาร ชาวบ้านส่วนน้อยมากทีย่ังหลงเหลือวิถีชาวนาบางบริเวณ
ด้านหลังมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พื้นท่ีเกษตรกรรมบางส่วนสองข้างทาง
กลายเป็นโรงงานอุตสาหกรรม อาคารพาณิชย์ หมู่บ้านจัดสรร  หมู่บ้านจัดสรร การเพิ่มขึ้น
ของจ านวนประชากรท่ีย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ในเขตพื้นท่ีบ้านหัวคลองส่วนใหญ่เข้ามาท างาน
โรงงานอุตสาหกรรม ด้านรายจ่ายก่อนการสร้างถนนชาวบ้านบ้านหัวคลองมีน้อยส่วนใหญ่
เป็นรายจ่ายในสิ่งท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต เช่น อาหารท่ีไม่มีในสวน เครื่องปรุงอาหาร 
เครื่องนุ่งห่ม การท าบุญ ในด้านความมั่นคงของรายได้ การสร้างถนนวงแหวนรอบนอก
ตะวันออกก่อให้เกิดความมั่นคงของรายได้มากขึ้น การคมนาคมขนส่งสะดวก การพัฒนา
เข้าถึงส่งผลประชาชนให้มีอาชีพ มีงานท า ด้านต้นทุนการผลิตไม่สูงเหมือนปัจจุบันเพราะ
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ยังใช้รูปแบบการผลิตแบบดั้งเดิมโดยการใช้ภูมิปัญญาท่ีมีมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษ  ด้าน
หนี้สินของครัวเรือน หนี้สินมีน้อยโดยแหล่งกู้ยืมส่วนใหญ่จากญาติพี่น้อง การคิดดอกเบี้ย
อาจมีหรือไม่มี ครัวเรือนมีเงินออม เนื่องจากรายจ่ายมีน้อย การเก็บออมเพื่อไว้รักษา
ตัวเองเมื่อเจ็บป่วยและยามชรา 

ด้านสังคม พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา เรียนเพียง
ให้อ่านออกเขียนได้ มีโรงเรียน และวัดเป็นสถานท่ีเรียนโดยมีครูท่ีทางราชการส่งมาสอน 
รุ่นลูกหลานชาวบ้านต้องการให้เรียนหนังสือสูงขึ้นแต่การศึกษาให้โอกาสเฉพาะผู้ชายต้อง
บวชเรียนเท่านั้น กับส านักสงฆ์ หรือต้องเดินทางเข้าไปร่ าเรียนท่ีกรุงเทพฯ บ้านหัวคลองมี
วิถีชีวิตการกินอยู่อย่างเรียบง่าย แหล่งอาหารมีในสวน พืช ผัก ผลไม้ การซื้อสินค้าจะซื้อ
เฉพาะสิ่งท่ีจ าเป็น  โดยซื้อจากร้านค้าในหมู่บ้านและจากตลาดเมื่อน าสินค้าไปขาย เช่น 
ตลาดบ้านคลองหนึ่ง ตลาดพระอินทร์ ตลาดไทย ครัวเรือนจะปรุงอาหารรับประทาน
กันเองและมีการสอนงานการบ้านการเรือน การเก็บถนอมอาหารสู่บุตรผู้หญิง การ
คมนาคมใช้ทางน้ าเป็นหลักเนื่องจากมีคูคลองเป็นจ านวนมาก ใช้เรือเป็นยานพาหนะ เช่น 
เรือเครื่อง เรือพาย เรืออีแปะ ในหมู่บ้านมีทางเดินท่ีใช้เดินทางไปมาหาสู่กันเรียกว่าทาง
หลวง ถนนท่ีเชื่อมระหว่างหมู่บ้านมีน้อยและเป็นถนนลูกรัง ชาวบ้านใช้ทางลัดในการเดิน
ไปมาหาสู่กันระหว่างบ้านแต่ละหลัง หรือเดินตามคันนา ด้านการเมืองการปกครอง มี
ผู้ใหญ่บ้านและก านันคอยดูแลทุกข์สุขของชาวบ้าน โดยเฉพาะก านันจะเป็นท่ีย าเกรงของ
ประชาชนมาก ก านันในสมัยก่อนสามารถจับโจรผู้ร้ายได้ ดังนั้นในหมู่บ้านมีโจรและขโมย
น้อยมาก โดยท่ัวไปประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการเมืองการปกครอง ด้านวัฒนธรรมและ
ประเพณี ชาวบ้านมีความเคร่งครัดในวัฒนธรรมประเพณี โดยเข้าร่วมในกิจกรรมวันส าคัญ
ทางศาสนา งานบวช งานแต่ง งานศพ งานประเพณีประจ าปีท่ีส าคัญของหมู่บ้านคือ
ประเพณีทรงน้ าพระในวันสงกานต์ เป็นประเพณีท่ียังคงสืบมาจนถึงปัจจุบัน ด้านความ
ขัดแย้งของคนในหมู่บ้านมีน้อยและจะได้รับการไกล่เกลี่ยจากผู้น าตามธรรมชาติ ซึ่งเป็น
ผู้สูงอายุในหมู่บ้าน ความขัดแย้งกับคนต่างหมู่บ้านมีน้อย มักเป็นความขัดแย้งของคนหนุ่ม 
ๆ ซึ่งมีเรื่องเขม่นกันในงานวัด ท่ีจัดขึ้นตามเทศกาลต่าง ๆ และงานศพท่ีเจ้าภาพจัดให้มี
มหรสพ ด้านการช่วยเหลือกันของคนในหมู่บ้านพบว่า ชาวบ้านมีความสามัคคีกันมาก งาน
ส่วนรวม งานบุญ จะช่วยเหลือกันและกันเป็นอย่างดี สังคมชาวสวนเป็นสังคมเครือญาติ 
ไม่มีระบบการจ้างแรงงาน 
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ด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า หมู่บ้านไม่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม น้ าในคลอง ใน
ท้องร่องใสสะอาดสามารถดื่มกินได้ สภาพน้ าเริ่มมีปัญหาในปี พ.ศ. 2538 เป็นผลมาจาก
การเกิด ชาวบ้านเล่าว่า น้ าเสียจนไม่สามารถน าน้ ามาอุปโภคบริโภคได้ ด้านอากาศพบว่า
อากาศบริสุทธิ์ เนื่องจากมีต้นไม้มาก บ้านเรือนมีน้อย ยวดยานต่าง ๆ มีไม่มากนักนาน ๆ 
จะได้เห็นรถวิ่งสักคัน ยานพาหนะส่วนมากเป็นเรือเครื่อง เรือพาย เรืออีแปะ ซึ่งไม่ได้สร้าง
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมากนัก ด้านขยะและสิ่งปฏิกูล เนื่องจากมีครัวเรือนจ านวนน้อย 
ขยะมีน้อยและไม่ใช่ขยะพิษการก าจัดใช้วิธีเผาและฝังกลบ 

 

2.  ผลกระทบต่อชุมชนในพื้นที่บ้านหัวคลอง  ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อันเนื่องมาจากการสร้างถนนวงแหวนรอบนอกตะวันออก 

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ พบว่า การสร้างถนนวงแหวนรอกนอกตะวันออก ได้ท า
ให้ส่งผลต่อด้านการประกอบอาชีพโดยอาชีพเกษตรกรรม ท าสวนลดลง การท านาหายไป 
อาชีพรับจ้าง พนักงานบริษัท มีจ านวนเพิ่มขึ้น อาชีพรองคือค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว ด้าน
รายได้หลังการสร้างถนนวงแหวนรอกนอกตะวันออก มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยมีรายได้ต่อเดือน 
12,000 – 16,000 บาท รายได้เพียงพอกับรายจ่าย ครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่ประสบปัญหา
จากการสร้างถนนวงแหวนรอกนอกตะวันออกและมีบ้างท่ีประสบปัญหาจากการสร้างถนน 
ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้แก่ รายได้ไม่พอใช้จ่าย ท่ีดินท ากินน้อยลงและค่าเช่าท่ีดินมีราคาสูงขึ้น 
ความมั่นคงของรายได้  การสร้างถนนวงแหวนรอบนอกตะวันออกก่อให้เกิดความมั่นคง
ของรายได้ ประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวส่วนย้ายส่วนใหญ่เข้ามาท างานรับจ้าง การ
คมนาคมขนส่งสะดวกสบายมากขึ้น การพัฒนาคมนาคมเข้าถึงส่งผลประชาชนให้มีอาชีพ 
มีงานท า ส่งผลต่อคนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น การสร้างถนนท าให้การถือครองท่ีดิน
ของครัวเรือนลดลง จากครัวเรือนละ 10 – 20 ไร่ เป็นครัวเรือนละ 2-8 ไร่ ครัวเรือนส่วน
ใหญ่ยังไม่ตัดสินใจขายท่ีดิน ด้านท าเลท่ีอยู่อาศัยของครัวเรือนก่อนสร้างถนน อาศัยอยู่ริม
คลองชลประทาน ท่ีนาและญาติ หลังสร้างถนนครัวเรือนอาศัยอยู่ในย่านชุมชน  ใกล้วัด
และติดถนน ด้านครัวเรือนท่ีถนนสร้างผ่านไม่ประสบปัญหา ชาวบ้านท่ีประสบปัญหาจาก
การสร้างถนนผ่านท่ีดิน ได้แก่ คนแปลกหน้าในหมู่บ้านมากขึ้น สังคมมีความวุ่นวาย มี
ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาด้านการจราจรติดขัด ได้รับค่าเวนคืน
น้อยไม่คุ้มค่า ต้องขายท่ีดินย้ายท่ีอยู่อาศัยไปซื้อท่ีแห่งใหม่ท า นายทุนเข้ามาท าธุรกิจมาก
ขึ้น ให้ต้องอยู่ห่างไกลจากญาติพี่น้อง ถ้าไม่ขายโรงงานอุตสาหกรรม หมู่บ้านจัดสรรซื้อท่ี
ล้อมรอบท าให้ไม่มีทางออกจึงจ าเป็นต้องขาย ด้านหนี้สินของครัวเรือนหลังตัดถนน พบว่า 
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ครัวเรือนมีหนี้สินเพิ่มขึ้น มีแหล่งกู้ยืมจากธนาคาร เพื่อนบ้าน และเงินกู้นอกระบบ การ
กู้ยืมจากญาติพี่น้องลดลง ด้านความคิดเห็นของครัวเรือนส่งผลต่อด้านเศรษฐกิจ อัน
เนื่องมาจากการสร้างถนนวงแหวนรอกนอกตะวันออก  พบว่า ราคาท่ีดินสูงขึ้น การ
เดินทางสะดวกและรวดเร็วมีอาคารพาณิชย์ ปั้มน้ ามันและสวนอาหารมากขึ้น ประชาชนมี
โอกาสในการประกอบอาชีพใหม ่ๆ ท่ีดินท าการเกษตรลด 

 

ผลกระทบด้านสังคม พบว่า หลังสร้างถนนชาวบ้านสามารถส่งบุตรหลานศึกษา
ต่อในระดับท่ีสูงขึ้น คนในหมู่บ้านมีส่วนร่วมในวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีมากขึ้น 
ความสนิทสนมคุ้นเคย การช่วยเหลือซึ่งกันและกันจ ากัดอยู่ในวงแคบ เนื่องชาวบ้านส่วน
ใหญ่มีงานประจ า และการรวมกลุ่มกันค่อยข้างท าได้ยาก ด้านผู้น าชุมชมนของคนใน
หมู่บ้าน ได้แก่ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ยานพาหนะท่ีใช้ในการเดินเปลี่ยนจากการใช้เรือโดยสาร
มาเป็นการโดยสารด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล ชาวบ้านบ้านหัวคลองมีความเห็นต่อการ
ผลกระทบด้านสังคมจากการสร้างถนน พบว่า ความสามารถในการติดต่อระหว่างกัน
สะดวกสบายยิ่งขึ้น แรงงานต่างด้าวและประชาชนแฝงย้ายเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านมากขึ้น 
ความเป็นชุมชนชนบทลดลง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินลดลง ความสัมพันธ์กับ
เพื่อนบ้านเดิมลดลง  หลังการสร้างถนนวงแหวนรอบนอกตะวันออก พบว่า การเดินทาง 
การขนส่งสะดวกขึ้น ความสะดวกสบายและการบริการในการรักษาพยาบาลดีขึ้น แต่พบ
ปัญหาการจราจรติดขัดเนื่องจากการใช้รถยนต์ของคนท่ัวไปเพิ่มสูงขึ้น ประกอบการขนส่ง
ของรถบรรทุกจ านวนมากและที่ส าคัญยังเป็นทางเชื่อมต่อไปยังถนนสายอื่นๆ ท าให้เป็นจุด
ท่ีรถยนต์ รถบรรทุก รถขนส่งสินค้า มาบรรจบกันการจราจรติดขัดบริเวณทางขึ้น ลงถนน
วงแหวนรอบนอกตะวันออก ส่งผลให้ค่าน้ ามันท่ีใช้ต่อแต่วันเพิ่มมากขึ้น และพบว่า การ
สร้างถนนวงแหวนรอบนอกตะวันออก ทางหลวงหมายเลข 9 ในช่วงเช้าระหว่างเวลา  
7.00 – 9.00 น. และช่วงเย็นเวลา 17.00 – 19.00 น. เป็นเวลาท่ีโรงงาน ท่ีท างาน 
โรงเรียน การสัญจรจะคับขันมากเป็นเวลาพิเศษ ถ้าจะนับวันเทศกาลวันหยุดยาวเลยคน
ท่ัวไปท่ีใช้รถใช้ถนนเส้นนี้ ใช้เวลาเดินทาหลายชั่วโมง ส่งผลให้การเกิดอุบัติเหตุบนท้อง
ถนนทั้งขาขึ้น ขาล่องไม่เว้นแต่วัน 
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ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า การสร้างถนนวงแหวนรอบกนอกส่งผลต่อ
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านเพียงเล็กน้อย พบว่า ปัญหาเสียงดังรบกวนจาก
ยานพาหนะต่าง ๆ แต่เมื่อประชากรเพิ่มขึ้น โรงงานเพิ่มขึ้น ได้ก่อผลต่อด้านสิ่งแวดล้อม 
ดังนี้น้อยลง มีเสียงดังรบกวนและความสั่นสะเทือนมากขึ้น และสุดท้ายได้รับมลพิษทาง
เสียง น้ า อากาศและกลิ่นเหม็น เสียงดังจากการใช้รถบรรทุก คุณภาพน้ าต่ า ปัญหาด้านฝุ่น
ละอองจากรถใช้ในการขนส่งและควันพิษจากรถ โรงงาน ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเพิ่มขึ้น กลิ่น
เหม็นจากขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
 

สรุปประเด็นส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในภาพรวม 

การสร้างถนนวงแหวนรอบนอกตะวันออก ส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมไปในทางบวกเป็นส่วนใหญ่ แต่ท่ีเกิดจากการสร้างถนนวงแหวนรอบนอก
ตะวันออก พบว่า มีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของการสร้างโรงงานอุตสาหกรรม หมู่บ้าน
จัดสรร การเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากร โดยการอพยพประชากรแฝง แรงงานต่างด้าว 
ท่ีดินภายในหมู่บ้านเป็นของนายทุนส่วนใหญ่ นั้นอาจไม่ใช่ส่วนส าคัญท่ีสุดท่ีท าให้เกิดผล
กระทบต่อบ้านหัวคลอง แต่เกิดจากตามยุคสมัยโลกาภิวัตน์  จนก่อให้เกิดการส่งผลในด้าน
ต่างๆ ท้ังโครงสร้างพื้นฐาน รายได้ การมีส่วนร่วมของชุมชน มลภาวะ การสร้างถนนวง
แหวนรอบนอกตะวันออก จึงจะส่งผลอย่างชัดเจน เพราะบ้านหัวคลองเป็นพื้นท่ีท่ีมี
เชื่อมต่อถนนสายหลัก สายรอง ท าให้การเดินทาง การพัฒนาท้องถิ่นเข้าถึงนโยบายของ
รัฐบาลได้สะดวกรวดเร็วขึ้น รวมท้ังผลกระทบจากการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคท่ีดีขึ้น 
การคมนาคมบนถนนวงแหวนรอบนอกตะวันออกอาจจะเป็นส่วนหนึ่งหรือผลทางอ้อมท่ี
ท าให้เกิดผลกระทบในพื้นท่ี แต่ในอนาคตเมื่อมีการเส้นทางคมนาคมเส้นใหม่ๆ ท่ีก าลังจะ
เกิดขึ้นส่งผลต่อสภาพความเป็นอยู่ของบ้านหัวคลองมากขึ้นเช่นกัน  

ข้อเสนอแนะ 
ผู้วิจัยเห็นว่าองค์การบริหารส่วนต าบล หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา ท่ีมี

ส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น ควรน าปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการพัฒนาไป
พิจารณาเพื่อจะได้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาชุมชนชนบทกึ่งเมือง หากต้องการให้
ชุมชนชนบทกึ่งเมืองมีความเจริญเติบโต แต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงความสมบูรณ์แห่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมและประเพณีท่ีดีงามสืบไป 
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ประโยชน์ที่จะได้รับ 
1. เข้าใจถึงสภาพวิถีชีวิตของบ้านหัวคลอง ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อันเนื่องมาจากการสร้างถนนวงแหวนรอบนอกตะวันออก  
 2. เข้าใจถึงผลกระทบต่อชุมชนในพื้นท่ีบ้านหัวคลอง  ต าบลล าไทร  
อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อันเนื่องมาจากการสร้างถนนวงแหวนรอบนอก
ตะวันออก 
 3. น าองค์ความรู้จากพื้นท่ีท่ีศึกษาไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการและใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และท่ีเกิดขึ้นพื้นท่ีอื่นๆ 

 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเบื้องต้นท่ีท าให้ทราบถึงวิถีชีวิตของครัวเรือนก่อนท่ี
จะมีการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการและการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม เมื่อภาครัฐ ส่วนราชการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้เข้ามาพัฒนา
ท้องถิ่นโดยการสร้างถนนวงแหวนรอบนอกตะวันออก ทางหลวงหมายเลข 9 และได้ส่งผล
กระทบด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมต่อครัวเรือน ซึ่งได้วางกรอบการศึกษาไว้อย่าง
กว้าง ๆ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นใหม่ก็ได้ ดังนั้นควรจะได้มีการศึกษาเพิ่มเติม
ต่อไปเพื่อเปรียบเทียบว่าวิถีชีวิตของครัวเรือนมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ตลอดจนความ
คิดเห็นของประชาชนจะมีความแตกต่างจากผลการศึกษาครั้งนี้เพียงใด  ท้ังนี้เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในโครงการอื่น ๆ ต่อไป 
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