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บทคัดยอ 

 งานศึกษาชิ้นนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงจากพ้ืนท่ีเกษตรกรรมสู

อุตสาหกรรม ชุมชนบานโรงใน หมูท่ี 3 อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ 2) เพ่ือศึกษา

ปจจัยท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอาชีพการทํานาของคนในชุมชนบานโรงใน หมูท่ี 3 อําเภออุทัย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผานวิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพทางมานุษยวิทยาดวยกรอบแนวคิดการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social change) และแนวคิดนิเวศวิทยาการเมือง (Political Ecology) มา

เปนแนวคิดหลักในการศึกษาเพ่ือทําความเขาใจชุมชนดังกลาว โดยกลุมเปาหมายในการศึกษามี

ท้ังหมด 22 คน ประกอบดวย ชาวบานในชุมชน 5 คน ผูนําชุมชนและบุคลากรของอุตสาหกรรม

จังหวัด 2 คน  ชาวนา 15 คน ดังนี้ 1) คนท่ีทํากินในท่ีดินของตนเอง 5 คน 2) คนท่ีเชาท่ีดินทํากิน 5 

คน และ 3) คนท่ีทํากินในท่ีดินของตนเองและเชาท่ีดินเพ่ิมเติม 5 คน โดยท่ีมีลักษณะรวมกันอยาง

หนึ่ง คือ เปนผูท่ียังคงประกอบอาชีพชาวนาหรือเคยประกอบอาชีพชาวนา 

 ผลจากการศึกษาพบวา ในวงลอมของการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีเกษตรกรรมสูการ

เปนพ้ืนท่ีโรงงานอุตสาหกรรม สงผลใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีหมูท่ี 3 บานโรงในตองเผชิญอยูกับการขาย

และไมขายท่ีดิน การทําเกษตรเคมีเพ่ิมข้ึน และการเปลี่ยนแปลงทางดานอาชีพของคนในหมูบาน โดย

ก 



ท่ีในชุมชนนี้มีท้ังเกษตรกรท่ีเลิกทํานาและยังทํานาอยูในปจจุบัน เกษตรกรท่ีทํานาอยูก็ตองปรับตัวให

เขากับสภาพแวดลอมแบบท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรมลอมรอบแปลงนา สวนใหญแลวจะเปนเกษตรกรท่ี

มีท่ีดินติดถนนใหญ สามารถเขาถึงท่ีดินของตนเองได อีกท้ัง สามารถใชน้ําจากคลองชลประทานอัน

เปนปจจัยสําคัญในการผลิตตลอดท้ังป นอกจากนี้ ผูศึกษายังไดศึกษาถึงภูมิหลังของชาวนากอนท่ีจะ

ขายหรือไมขายท่ีดินใหแกภาคอุตสาหกรรมวาแตละกลุมมีภูมิหลังการทํานาอยางไร โดยแบงเปน 3 

กลุม ไดแก 1) คนท่ีมีท่ีดินทํากินเปนของตนเอง เปนผูท่ีมีอํานาจในการตัดสินใจวาจะทํานาตอหรือ

ขายท่ีดินใหภาคอุตสาหกรรม 2) คนท่ีเชาท่ีดินทํากิน เปนผู ท่ีไมมีอํานาจในการตัดสินใจทํานา 

เนื่องจากท่ีดินตองข้ึนอยูกับเจาของท่ีดินตัวจริง และ 3) คนท่ีมีท่ีดินเปนของตนเองและเชาเพ่ิมเติม 

เปนกลุมคนท่ีมีอํานาจในการตัดสินใจในท่ีดินตนเองและไมมีอํานาจในการตัดสินใจในนาเชาของผูอ่ืน 

การขายและไมขายท่ีดินของชาวนาในหมูบาน มีสาเหตุมาจากหลากหลายปจจัยไมไดข้ึนอยูกับโรงงาน

อุตสาหกรรมเพียงแหลงเดียว เนื่องจากโรงงานเปนปจจัยหนึ่งท่ีจะทําใหการพัฒนาเคลื่อนไปได แต

หากนโยบายรัฐตางหากท่ีเปนตัวกําหนดและวางแผนอนาคตทางดานเกษตรกรรมของประเทศ ชาวนา

ในฐานะผูกระทําการตองเจรจาตอรองกับภาคอุตสาหกรรมในฐานะโครงสรางอยูตลอด โดยท้ังสองมี

ลักษณะรวมกันอยางหนึ่ง คือ ตองมีการปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2560 

ลายมือชื่อนักศึกษา ................................................................................................ 

ลายมือชื่ออาจารยท่ีปรึกษา ................................................................................... 
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กิตติกรรมประกาศ 

 รายงานการศึกษาเฉพาะบุคคลเรื่อง “ชีวิตของชาวนาบานโรงใน ในวงลอมของ

อุตสาหกรรม” จะสําเร็จไปไมได หากไมไดรับการชวยเหลือจาก อาจารยวราภรณ มนตไตรเวศย 

อาจารยท่ีปรึกษารายงานการศึกษาเฉพาะบุคคลเลมนี้ ท่ีสละเวลามาใหคําปรึกษาและชี้แนวทางตางๆ 

ใหสําเร็จลุลวงไปได  

ขอขอบคุณผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกรินทร พ่ึงประชา กรรมการสอบรายงานการศึกษา

เฉพาะบุคคลท่ีใหคําแนะนํา ชวยเหลือ ปรับปรุง และแกไขงานชิ้นนี้ใหดียิ่งข้ึน รวมถึงขอขอบคุณ

อาจารยในภาควิชามานุษยวิทยาทุกทานท่ีไดใหความรู คอยแนะนําสิ่งตางๆ แกพวกเรามาตลอดสี่ป 

 ขอขอบคุณเจาหนาท่ีเทศบาลตําบลอุทัย ท่ีใหผูศึกษาเขาไปสัมภาษณการดําเนินงานของ

อุตสาหกรรม รวมไปถึงคุณลุง คุณปา คุณตา คุณยายบานโรงในทุกทานท่ีสละเวลาใหผูศึกษาเก็บ

ขอมูลมาทํารายงานฉบับนี้ 

 ขอขอบคุณสมาชิกในครอบครัว รวมไปถึงญาติพ่ีนองทุกๆ ทาน ท่ีคอยถามไถถึงเรื่อง

การศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งขอขอบพระคุณพอและแมท่ีใหการสนับสนุนในรายงานการศึกษาเฉพาะ

บุคคลเลมนี้ โดยเดินทางไปเก็บขอมูลเปนเพ่ือน นั่งรอเวลาท่ีลูกสัมภาษณโดยท่ีไมเคยบน พรอมท้ัง

เขาใจและใหกําลังใจลูกคนนี้เสมอมา 

 ขอบใจเพ่ือนๆ ในกลุมนับญาติฝายแม ท่ีชวยกันแนะนําในสิ่งท่ีเพ่ือนขาด และคอยกระตุน

การทํางานของผูศึกษาเปนอยางดี เพ่ือนๆ จอมสุรางคอุปถัมภท่ีรักกันแนนเหนียวมามากกวา 10 ป ผู

เปนท้ังกําลังใจและเปนท่ีปรึกษาในทุกๆ เรื่อง  

 สุดทายนี้ ขอขอบคุณตัวเองท่ีสามารถอดทนทํารายงานการศึกษาเฉพาะบุคคลมาไดจนถึง

ขณะนี้ โดยเฉพาะในตอนท่ีทอแท 1 ปหลังมานี้ ทําใหรูวาอยางนอยก็ยังมีเงาของตัวเองท่ีคอยอยู

ดวยกันตลอดเวลา จนในท่ีสุดรายงานเลมนี้ก็สําเร็จไปไดดวยดี ขอบคุณนะ  

พิมพพรรณ ทองเปลว 

13 พฤษภาคม 2561 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเปนปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนอยางเปนพลวัต เนื่องจากในปจจุบัน

มนุษยมีความสลับซับซอนมากข้ึน แบบแผนวัฒนธรรมเดิมท่ีไดรับมา ไมวาจะเปน การแพรกระจาย

ทางวัฒนธรรม  การประดิษฐคิดคนข้ึนเอง (สมคิด จํานงศร, 2544: 19) ลวนแตเปนสิ่งท่ีซับซอนมาก

ข้ึนไปอีกระดับเม่ือมนุษยจะตองมาอยูรวมกันเปนสังคม เม่ือนานวันเขาสิ่งเหลานี้จึงแปรเปลี่ยนไปตาม

ลักษณะของสิ่งแวดลอมไปโดยปริยาย  

สิ่งท่ีตามมาภายหลังการเปลี่ยนแปลงลวนแตมีผลกระทบตอสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม

อยางหลีกเลี่ยงไมได สามารถเห็นไดจากรูปแบบการเปลี่ยนแปลงท่ีมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมท่ีประเทศ

อังกฤษเม่ือคริสตศตวรรษท่ี 18 -19 งานวิจัยศึกษาผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรมตอสภาวะแวดลอม

นั้นลวนชี้ใหเห็นวา เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีทําใหพ้ืนท่ีเหลานั้นตองยอมรับสภาพของมลภาวะ

และสภาพแวดลอมท่ีแยลง อันเกิดจากปญหาของการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีไมไดรับการแกไข ทําให

สภาพธรรมชาติเสียสมดุล วิถีการผลิตแตเดิมถูกเปลี่ยน ความสัมพันธทางเศรษฐกิจและสังคมได

เปลี่ยนแปลงตามไปดวย (ผาสุก พงษไพจิตร, 2541: 353) จะเห็นไดวา ปรากฏการณหนึ่งท่ีเกิดข้ึนใน

สังคมจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเปนทอดและไมหยุดนิ่ง ทุกสิ่งทุกอยางลวนเชื่อมตอกันเปนใยแมงมุม

ท่ีมีสังคมเปนตัวเชื่อมสายใยเหลานี้ไว 

ในบริบทของสังคมไทย การเปลี่ยนแปลงทางสงัคมภายหลังท่ีมีการเปดประเทศเพ่ือทําการคา

กับชาวตางชาติตามสนธิสัญญาเบาริ่ง สงผลใหเศรษฐกิจแบบยังชีพเกาตองพังทลายลง กลาวคือ แต

เดิมประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก ชาวนาเปนอาชีพท่ีอยู

รวมกับสังคมไทยมาหลายทศวรรษ ผานการพ่ึงพาอาศัยผลผลิตขาวท่ีเปนท้ังอาหารหลักและพืช
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เศรษฐกิจประจําชาติ (เอ่ียม ทองดี, 2538: 2) ซ่ึงไมตางกับสังคมเกษตรกรรมท่ัวโลกท่ีมีระบบการผลิต

ดั้งเดิมเพ่ือยังชีพ เม่ือสังคมเกิดเปนชุมชนเกษตรกรรมจะเกิดระบบแบบแผนทางวัฒนธรรมท่ีเหมาะสม

ในการดํารงอยูรวมกันของชุมชน (ยศ สันตสมบัติ, 2556: 327) ระบบเศรษฐกิจของสังคมไทยในอดีต

จึงเปนแบบยังชีพ (Subsistent economy) เปนวิถีชีวิตท่ีคนสวนใหญเนนการทํามาหากิน โดยปลูก

ขาวแบบเพ่ือดํารงชีพเปนหลัก ขาวท่ีเหลือจากการผลิตก็จะนําไปแบงใหเพ่ือนบาน ทําบุญ เผื่อญาติพ่ี

นองท่ีอยูหางไกล และเผื่อไวแลกของใชท่ีตนเองผลิตไมได เชน เครื่องมือทํานา มีดพรา เปนตน ผูคน

ในสมัยกอนจึงอยูอาศัยรวมกับธรรมชาติโดยใชจิตและวิญญาณ มีคุณคาทางความเชื่อและ

ความสัมพันธ มีกฎเกณฑ ระเบียบ เปนหลักประกันในการอยูรวมกันอยางสันติระหวางคนกับ

ธรรมชาติ สงผลใหวิถีของชุมชนเปนวิถีท่ีมีกรอบ แนวคิด การปฏิบัติ ท่ีมีเปาหมายและทิศทาง 

เนื่องจากการดํารงอยูในลักษณะดังกลาวจะตองมีการตระหนักถึงผูอ่ืนท่ีสัมพันธอยูรอบตัวตลอดเวลา 

ไมสามารถอยูอยางโดดเด่ียวไดเลย (เสรี พงศพิศ, วิชิต นันทสุวรรณ และจํานง แรกพินิจ, 2544 อาง

ใน ธารารัตน บํารุงศรี, 2553: 1) 

ความสัมพันธของชาวนาไมไดเกิดข้ึนเพราะเปนครอบครัวเทานั้น แตชาวนายังมีความสัมพันธ

ทางการผลิตกับคนในครอบครัว ชุมชน กลาวคือ วิถีชีวิตของชาวนามีลักษณะของการผลิตท่ีพัฒนามา

จากระบบการผลิตแบบปฐมภูมิ เปนระบบการผลิตท่ีมีสายใยความผูกพันของความสัมพันธของระบบ

เครอืญาติ การสมรส พลังการผลิตจากการรวมหมู ชุมชนเปนเจาของปจจัยการผลิตรวมกันในการเอา

แรงเก่ียวขาว ระบบเครือญาติและการสมรสเปนตัวกําหนดการจัดสรร จนชาวนาท่ีเปนผูผลิตทาง

สังคมไดรับสมญานามวา “กระดูกสันหลังของชาติ” (ขรรคชัย วัลลิโภดม, 2538: 1) ท้ังในดานของ

การผลิตและดานความสัมพันธท่ีชาวนามีใหกับครอบครัวและชุมชนโดยรอบ 

แตเม่ือการดํารงชีพแบบเกาถูกทําลายลง คือชาวนาไทยถูกบังคับเปลี่ยนแปลงผลผลิตท่ีเนน

การแลกเปลี่ยน จึงทําใหท่ีดินกลายเปนสินคาท่ีมีราคา แตทวาท่ีดินสวนใหญเปนของขุนนางและ

เจานาย ชาวนาจึงตองบุกเบิกท่ีดินทํากินใหมในพ้ืนท่ีท่ีหางออกไปหรือไมตองกลายเปนผูเชาท่ีดิน ซ่ึง

การเชาท่ีดินของเจานายนั้น ผูใหเชาสามารถเก็บเงินในราคาท่ีสูงไดจึงทําใหชาวนาไดรับความ

เดือดรอน นอกจากนี้ จากการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือนกลับกลายมาเปนผลิตเพ่ือขาย สงผลใหเกิด

การขยับขยายท่ีดินเพ่ือเพ่ิมการผลิตใหตอบสนองระบบตลาด ชาวนาจึงจําเปนตองมีเงินเพ่ิมเพ่ือ

เพียงพอตอตนทุนในการผลิตในแตละครั้ง (ธารารัตน บํารุงศรี, 2553: 2) 
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ภายหลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง สังคมชาวนาในประเทศโลกท่ีสามถูกเปนปจจัยการผลิตให

สังคมโลก โดยผานการใชแรงงาน ท่ีดิน ชุมชน เปนฐานการผลิตเพ่ือสงออกในระบบอุตสาหกรรม (ยศ 

สันตสมบัติ, 2556: 327 - 328) โดยผานวาทกรรมของรัฐบาลท่ีนํา “แผนพัฒนาเศรษฐกิจ” เขามา

บริหารประเทศ การพัฒนาอุตสาหกรรมในระยะแรกเพ่ือลดการนําเขาสินคา หลัง พ.ศ.2515 การ

พัฒนาอุตสาหกรรมกลับมีจุดประสงคเพ่ือสงออก (ภูริ ธาตุสุวรรณ, 2547: 1) เพ่ือท่ีจะทําใหประเทศ

ไทยมีความศิวิไลซทัดเทียมกับอารยะประเทศ แตอุตสาหกรรมในระยะเริ่มตนทําใหมีการกระจุกตัว

ของรายไดประชากรในสังคมเมืองและปริมณฑล จึงสงผลใหแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับท่ี 2 เนนการ

กระจายรายไดของประชาชน มีผลใหภาคอุตสาหกรรมกระจายรายไดไปสูทองถ่ิน โดยการขยายพ้ืนท่ี

โรงงานไปพ้ืนท่ีชนบทมากข้ึน (ภูริ ธาตุสุวรรณ, 2547: 1) จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปนหนึ่งในจังหวัด

ท่ีทําใหเปนเขตพ้ืนท่ีพัฒนาอุตสาหกรรม โดยท่ีแตเดิมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปนจังหวัดท่ีมีความ

อุดมสมบูรณและเปนอูขาวอูน้ําในการผลิต “ขาว” เนื่องจากมีแหลงทรัพยากรน้ําในพ้ืนท่ี 4 สาย

ดวยกัน ไดแก แมน้ําเจาพระยา แมน้ําปาสัก แมน้ําลพบุรี และแมน้ํานอย เม่ือถึงชวงฤดูน้ําหลาก น้ํา

จะพัดพาความอุดมสมบูรณเขามาภายในผืนนาท่ีชาวบานทําเกษตรกรรม (ภูริ ธาตุสุวรรณ, 2547: 52 

- 53) คนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงประกอบอาชีพเกษตรกรเปนสวนใหญ  

ความอุดมสมบูรณในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไมวาจะเปน ท่ีดิน น้ํา แรงงาน  ลวน

เปนปจจัยท่ีสงผลใหคนในพ้ืนท่ียังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรมจากรุนสูรุน ตอมาเม่ือ พ.ศ.2500 มี

การสรางเข่ือนชัยนาทหรือเข่ือนเจาพระยา เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีราบภาคกลางสองฝงแมน้ําเจาพระยา

จนถึงพ้ืนท่ีแถบชายทะเลใหไดรับน้ําเพ่ือทํานาอยางท่ัวถึง (ภูริ ธาตุสุวรรณ, 2547: 53) น้ําท่ีเคยไหล

บาและความอุดมสมบูรณท่ีพัดพาตะกอนเขาผืนนาจึงไมมีอีกตอไป การเปลี่ยนแปลงจึงเกิดข้ึนในแง

ของระบบนิเวศนํามาซ่ึงการเปลี่ยนเจาของท่ีดินในพ้ืนท่ีท่ีเคยทํานา 

การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศของพ้ืนท่ีนา เปนชวงเดียวกับท่ีเกิดการขยายตัวของ

อุตสาหกรรมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติไดกระจายสูบริเวณภาคกลางของประเทศไทย เพ่ือจะ

ไดกระจายรายไดสูชนบท จากขอมูลศูนยโรงงานอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม (อางใน ภูริ 

ธาตุสุวรรณ, 2547: 54) พบจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมภายในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่ีไดรับ

อนุญาตประกอบกิจการ ณ พ.ศ.2535 สิ้น พ.ศ.2546 มีจํานวน 1,419 โรงงาน โดยสวนอุตสาหกรรม

โรจนะกอตั้งเม่ือ พ.ศ.2531-2532 ท่ีตําบลคานหาม อําเภออุทัย (สวนอุตสาหกรรมโรจนะ, 2560: 
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ออนไลน) จนถึงปจจุบันบริษัทไดขยายเขตพ้ืนท่ีแหลงอุตสาหกรรมภายในอําเภออุทัยจํานวน 8 ระยะ

ดวยกัน ครอบคลุมพ้ืนท่ี 15,000 ไร (Rojana Industrial Park Public Co., Ltd., online, 2017) 

การเกิดข้ึนของโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีไดสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมากในดานชุมชน 

ดานอาชีพ ดานเศรษฐกิจของคนในพ้ืนท่ี กลาวคือ ชุมชนกลายเปนชุมชนเมือง ระบบสาธารณูปโภค

ตางๆ กระจายเขาสูพ้ืนท่ีอยางรวดเร็ว ดานอาชีพ มีความหลากหลายทางดานอาชีพมากข้ึน เชน 

คาขาย รับจาง รับราชการ เปนตน ดานเศรษฐกิจ เศรษฐกิจภายในจังหวัดเจริญเติบโตสูง สามารถ

กระจายรายไดมากกวาเดิม  

การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติและการสงเสริมใหบริษัทขามชาติเขา

มาลงทุนในประเทศไทย ท่ีไดวางระบบเอาไวตั้งแตสมัย สฤษดิ์ ธนะรัชต กอใหเกิดความเจริญเติบโต

แกระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศสูงข้ึนมาก จะเห็นไดจากอัตราความเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ

มวลรวมของประเทศเพ่ิมสูงข้ึน แตทวาการเกิดข้ึนของระบบอุตสาหกรรมสมัยใหมนี้เกิดข้ึนเพ่ือ

ตอบสนองผลประโยชนแกตางชาติท่ีเขามาลงทุนมากกวาภายในประเทศ ดังนั้น ภาคเกษตรกรรมท่ี

เปนอาชีพกอนหนานี้จึงไมสามารถพ่ึงพาเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมสมัยใหมได เพราะนอกจากระบบ

อุตสาหกรรมยังกอใหเกิดระบบการผูกขาดดานเงินทุนแลวกําไรจากเทคโนโลยีการผลิตท่ีเขามาในภาค

เกษตรกรรมก็ยังข้ึนอยูกับบริษัทขามชาติดวย แมวาเกษตรกรจะเพ่ิมผลผลิตมากข้ึนเพ่ือใหตอบโจทย

ตลาดมากเทาไร แตในทางตรงกันขามยิ่งทําใหชาวนาเปนหนี้มากเทานั้น การเสียเปรียบดุลการคาท่ี

เกิดข้ึนนี้ สงผลใหชาวนาตองเผชิญกับปญหาความยากจนตอไป (ขรรคชัย วัลลิโภดม, 2538: 3)  

ชุมชนบานโรงใน หมูท่ี 3 อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนชุมชนท่ีอยูหางจาก

อําเภอพระนครศรีอยุธยาประมาณ 20 กิโลเมตร แตเดิมชาวบานในชุมชนประกอบอาชีพทํานาเปน

สวนใหญ พ้ืนท่ีนาถูกจับจองโดยการถากถางปาและเปนเจาของท่ีดินกันมาจากรุนสูรุน เพ่ือใช

ประโยชนในการทําเกษตรกรรม คนในชุมชนสวนใหญแลวเปนคนในพ้ืนท่ีเองแตเดิม กลุมคนใหมท่ีเขา

มาอยูในหมูบานสวนใหญแลวมาจากการสมรสกับคนภายในชุมชน แตภายหลังท่ีเกิดการตั้งโรงงาน

อุตสาหกรรมจึงมีพนักงานรับจางเขามาเชาบานเชาและหอพักภายในหมูบาน เกิดอาชีพในชุมชนมาก

ข้ึน เชน รับราชการ รับจาง พนักงานบริษัท นอกจากนี้ ท่ีดินทํากินท่ีแตกอนเคยเปนท่ีนากลับถูก

เปลี่ยนเจาของ เนื่องจากชาวบานบางสวนไดขายท่ีดินในพ้ืนท่ีของตนเองใหแกนายทุนท่ีมาติดตอ เพ่ือ

นําไปสรางโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเปนสวนตอขยายมาจากสวนอุตสาหกรรมหลักภายในอําเภออุทัย 
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จากท่ีเคยประกอบอาชีพเกษตรกรรมแทบทุกครัวเรือน ในปจจุบันหมูบานแหงนี้จึงเหลือคนทํานา

เพียง 5 ครัวเรือนเทานั้น ผูศึกษาจึงตั้งคําถามตอไปวา ปจจัยใดท่ีทําใหคนเปลี่ยนแปลงอาชีพการทํา

นาในชุมชนนี้ เพราะเหตุใดชาวบานจึงยอมหรือไมยอมขายท่ีดินใหนายทุน สภาพท่ีดินดังกลาวมี

ลักษณะอยางไร และชาวบานใชวิธีการใดในการแกปญหากับเรื่องดังกลาว 

การขยายตัวของสวนอุตสาหกรรมไดสงผลกระทบตอชุมชนและสิ่งแวดลอมโดยรอบ จากการ

เปลี่ยนสังคมชนบทใหเขาสูสังคมก่ึงเมืองอุตสาหกรรม วิถีชีวิตของชุมชนเปลี่ยนแปลงจากแตกอนไป

โดยสิ้นเชิง โดยระยะหลังของการขยายตัวของสวนอุตสาหกรรมไดเขามาในพ้ืนท่ีชุมชนบานโรงใน หมู

ท่ี 3 อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สงผลใหชาวนาบางสวนขายท่ีดินและเกิดการเปลี่ยนแปลง

อาชีพในสังคมระบบทุนนิยม พรอมท้ังสิ่งแวดลอม สังคมในชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามตัว

โครงสรางท่ีกระจายเขามา จึงนํามาสูประเด็นการศึกษา “ชีวิตของชาวนาบานโรงใน ในวงลอมของ

อุตสาหกรรม” อันจะเปนหัวขอหลักในการศึกษาสืบไป 

คําถามวิจัย 

 ในวงลอมของการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีเกษตรกรรมสูการเปนโรงงานอุตสาหกรรม 

เกษตรกรท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี บานโรงใน หมูท่ี 3 อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตองเผชิญอยูกับ

อะไร และตองหาทางจัดการกับปญหาอยางไร 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

1.เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงจากพ้ืนท่ีเกษตรกรรมสูอุตสาหกรรม ชุมชนบานโรงใน หมูท่ี 3 

อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

2.เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอาชีพการทํานาของคนในชุมชนบานโรงใน หมู

ท่ี 3 อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 เ พ่ือทราบการเปลี่ ยนแปลง พ้ืน ท่ีชุมชนบ านโรง ใน ห มู ท่ี  3  อํา เภออุทัย จั งหวัด

พระนครศรีอยุธยา รวมถึงปจจัยท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอาชีพการทํานาภายในชุมชน เพ่ือเปน

ขอมูลพ้ืนฐานสําหรับผูท่ีมีความสนใจเรื่องดังกลาว 

ขอบเขตของการศึกษา 

ขอบเขตดานเนื้อหา 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาตองการทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีชุมชนบานโรงใน 

อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องจากชวงป พ.ศ.2530 เกิดการกอตั้งโรงงานอุตสาหกรรม

ภายในตําบลคานหามและตําบลธนู ตอมาโรงงานอุตสาหกรรมขยายพ้ืนท่ีมายังตําบลอุทัยอันเปนพ้ืนท่ี

ศึกษา สงผลใหอาชีพทํานาของคนในพ้ืนท่ีเปลี่ยนแปลงและทําใหเกษตรกรลดนอยลง นอกจากนี้ยัง

ตองการทราบถึงปจจัยท่ีทําใหคนในชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงอาชีพ การทําเกษตรเคมีเพ่ิมข้ึนใน

ชุมชน รวมไปถึงการขายและไมขายท่ีดินของคนในชุมชน โดยใชแนวคิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

และนิเวศวิทยาการเมืองมาเปนกรอบแนวคิดในการศึกษา 

ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 

 ผูศึกษาไดเลือกทําการศึกษาและเก็บขอมูลในพ้ืนท่ีชุมชนรอบคลองชองสะเดา ซ่ึงมีบริเวณ

พ้ืนท่ี 3 หมูบาน คือ หมูท่ี 1 บานสามงาม หมูท่ี 2 บานโรงนอก และหมูท่ี 3 บานโรงใน ตําบลอุทัย 

อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีชุมชนท่ีรองรับการขยายตัวของสวน

อุตสาหกรรมในภายหลัง จึงทําใหพ้ืนท่ีดังกลาวยังคงมีชาวนาประกอบอาชีพอยูทามกลางการปดลอม

ของโรงงานอุตสาหกรรม โดยผูศึกษาไดเก็บขอมูลจากสัมภาษณและการสังเกตการณอยางมีสวนรวม

ภายในพ้ืนท่ีชุมชน 

ระเบียบวิธีการศึกษา 

 งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ไดรวบรวมขอมูลจากระดับ

ปฐมภูมิและระดับทุติยภูมิ ซ่ึงขอมูลในระดับปฐมภูมิจะเปนขอมูลจากการท่ีไดไปลงภาคสนาม 
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ประกอบดวย การบันทึกขอมูลในภาคสนามท่ีไดรับจากการสังเกตการณอยางมีสวนรวม รวมไปถึงการ

สัมภาษณอยางเปนทางการและไมเปนทางการ สวนขอมูลระดับทุติยภูมิจะเปนการศึกษาคนควาจาก

งานวิจัยและเอกสารท่ีเก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change) แนวคิดนิเวศวิทยา

การเมือง (Political Ecology) รวมไปถึงทบทวนวรรณกรรมในกรอบแนวคิดการเปลี่ยนแปลงทาง

สังคม และวรรณกรรมวาดวยความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม ดังนี้ 

1. คนควาขอมูลเบื้องตนท่ีไดจากการรวบรวมวรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับชาวนาในสังคมไทย 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ การพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทย จาก หนังสือ งานวิจัย สาร

นิพนธ วิทยานิพนธ บทความ และฐานขอมูลออนไลน ซ่ึงมีประเด็นในการศึกษาท่ีมีความเก่ียวของ

และใกลเคียงกับประเด็นท่ีตองการศึกษา โดยนําขอมูลดังกลาวมานําเสนอเปนขอมูลเบื้องตนและ

ขอมูลอางอิง 

2. การเก็บขอมูลจากภาคสนาม (Field Research) ใชวิธีการสัมภาษณในเชิงลึกแบบเดี่ยว

อยางเปนทางการและไมทางการ รวมท้ังมีการสังเกตการณแบบมีสวนรวมและแบบไมมีสวนรวม 

สําหรับกลุมเปาหมายในการศึกษา มีท้ังหมด 22 คน ประกอบดวย ชาวบานในชุมชน 5 คน ผูนํา

ชุมชนและบุคลากรของอุตสาหกรรมจังหวัด 2 คน  ชาวนา 15 คน ดังนี้ 1) คนท่ีทํากินในท่ีดินของ

ตนเอง 5 คน 2) คนท่ีเชาท่ีดินทํากิน 5 คน และ 3) คนท่ีทํากินในท่ีดินของตนเองและเชาท่ีดินเพ่ิมเติม 

5 คน โดยท่ีมีลักษณะรวมกันอยางหนึ่ง คือ เปนผูท่ียังคงประกอบอาชีพชาวนาหรือเคยประกอบอาชีพ

ชาวนา 

จากการแบงกลุมประชากรท่ีจะศึกษาท่ีแบงกลุมของชาวนาออกเปน 3 กลุม เนื่องจากการถือ

ครองท่ีดินของชาวนาทําใหทราบภูมิหลังเดิมของชาวนา วากอนการขายท่ีดินชาวนาคนนั้นๆ มีท่ีดิน

เปนของตัวเองหรือไมอยางไร เพ่ือท่ีจะไดไมเปนการเหมารวมของกลุมประชากรมากเกินไป 

นอกจากนี้เพ่ือท่ีจะใหขอมูลท่ีไดรับมีความหลากหลายและไมเปนการเอนเอียงไปทางใดทางหนึ่ง โดย

ใชการสัมภาษณอยางไมเปนทางการและการสังเกตการณอยางมีสวนรวม การคัดเลือกผู ท่ีถูก

สัมภาษณจะพิจารณาจากระยะเวลาในการดํารงอยูในพ้ืนท่ีชุมชน เพราะกลุมประชากรนี้จะเห็นสภาพ

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนตอชุมชนมากกวาผูท่ียายเขามาใหมพรอมกับโรงงานอุตสาหกรรม 
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สถานท่ีในการศึกษา 

 สถานท่ีในการศึกษาในครั้งนี้ ผูศึกษาลงพ้ืนท่ีภาคสนามบานโรงใน หมูท่ี 3 อําเภออุทัย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องจากหมูบานดังกลาวเปนหมูบานท่ีแตเดิมประกอบอาชีพเกษตรกรรม

ทุกครัวเรือน แต เม่ืออุตสาหกรรมไดเขามาปดลอมพ้ืนท่ีดังกลาว จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของ

คนในชุมชน 

ระยะเวลาและแผนการดําเนินงาน 

 การศึกษาใชระยะเวลาดําเนินงานท้ังสิ้น 9 เดือน เริ่มต้ังแตเดือนสิงหาคม 2560 ถึงเดือน

พฤษภาคม 2560 ดังนี ้

เดือน รายละเอียดการศึกษา 

สิงหาคม 2560 – กันยายน 2560 

 

คนควาหาขอมูลและรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานเรื่องท่ี

จะศึกษา 

ตุลาคม 2560 – พฤศจิกายน 2560 เก็บขอมูลจากเอกสาร หนังสือ บทความและ

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ธันวาคม 2560 – มีนาคม 2561 เก็บขอมูลจากภาคสนาม โดยการสัมภาษณ การ

สังเกตการณแบบมีสวนรวมและการสังเกตการณ

แบบไมมีสวนรวม 

เมษายน 2561 – พฤษภาคม 2561 รวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของท้ังงานภาคสนามและ

งาน เอกสาร  เ พ่ือนํ ามาวิ เ คราะห  สรุ ปผล

การศึกษา ตรวจสอบความถูกตอง 
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แผนพัฒนา

เศรษฐกิจแหงชาต ิ

อุตสาหกรรมกอนป พ.ศ.2530 

กรอบคิดในการศึกษา  

ฯลฯ 

เกษตรกรรมการทํานากอน

อุตสาหกรรม 

เกษตรกรรมบานโรงใน 

ในชวงเปล่ียนผาน 

การทําเกษตรเคมีเพ่ิมขึน้ 

เกษตรกรรมในวงลอม 

การขายที่ดิน 

การปรับตวั 

การเปล่ียนแปลง

ผูกระทําการ 

(Human Agency) 

ปฏิวัติเขียว 

โครงสราง 

(Structure) 

เกษตรเคม ี

พ่ึงพาการตลาดภายนอก 

ฯลฯ 

การขยายสวนอุตสาหกรรมป พ.ศ.2553 
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นิยามศัพท 

ชีวิตของชาวนาบานโรงใน ในวงลอมของอุตสาหกรรม หมายถึง ชีวิตของชาวนาในสังคม

ชนบทภาคกลางของประเทศไทย ท่ีตองเผชิญอยูภายใตวงลอมของอุตสาหกรรมท่ีแผขยายมายังพ้ืนท่ี

ราบลุมภาคกลาง โดยผานนโยบายการพัฒนาท่ีภาครัฐใชเปนตัวขยายพ้ืนท่ีการผลิต การเปลี่ยนแปลง

และปรับตัวจึงเปนสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไมไดตอคนในชุมชนดังกลาว 

 

 



 

บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 

 ในการศึกษาเรื่อง “ชีวิตของชาวนาบานโรงใน ในวงลอมของอุตสาหกรรม” เพ่ือทราบถึงการ

เปลี่ยนแปลงจากพ้ืนท่ีเกษตรกรรมสูอุตสาหกรรม และปจจัยท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอาชีพการทํา

นาของคนในชุมชนบานโรงใน หมูท่ี 3 อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดั้งนั้นผูศึกษาจึงได

คนควาและทําความเขาใจแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ คือ “การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

(Social change) และแนวคิดนิเวศวิทยาการเมือง (Political Ecology)” เพ่ือเปนกรอบคิดใน

การศึกษาในครั้งนี้ นอกจากนี้ผูศึกษาไดทบทวนวรรณกรรมในกรอบแนวคิดการเปลี่ยนแปลงทาง

สังคม และวรรณกรรมวาดวยความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม เพ่ือใชขอมูลประกอบการทํา

ความเขาใจทฤษฎีและพ้ืนท่ีศึกษา ดังนี้ 

 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีใชในการศึกษา 

ในงานการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดใชแนวคิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social change) 

และแนวคิดนิเวศวิทยาการเมือง (Political Ecology) มาเปนแนวคิดหลักในการศึกษาเพ่ือทําความ

เขาใจ โดยอธิบายไดดังนี้ 

การเปล่ียนแปลงทางสังคม (Social change) 

 แฟรชาย (Ed Fairchild) ไดใหความหมายของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วาเปนเปน

ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงในดานกระบวนการ โครงสรางตางๆ ทางสังคม การเปลี่ยนแปลงท่ี

เกิดข้ึนทําใหสังคมมีความเจริญกาวหนาหรือในบางสังคมการเปลี่ยนแปลงดังกลาวอาจทําใหสังคมลา

หลัง นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงมีท้ังเกิดข้ึนแบบชั่วคราวและแบบถาวร อีกท้ังบางครั้งเปนการ

เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันหรือหลายทิศทาง ในขณะเดียวกันหากเปนการเปลี่ยนแปลงทาง

11 



12 

วัฒนธรรมจะรวมทุกดานในวิถีการดํารงชีวิตของมนุษย (Fairchild, ed อางใน สมศักดิ์ ศรีสันติสุข, 

2536: 22) 

นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social change) หมายถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน

ตอโครงสรางทางสังคม ไดแก ระเบียบ กฎเกณฑ แบบแผนความสัมพันธในสังคม รวมไปถึงสถานภาพ 

บทบาทอํานาจหนาท่ี ท่ีมีความเก่ียวของกับการพ่ึงพาอาศัยกันในดานบุคคลและกลุมบุคคล ซ่ึงมีผล

ตอความเปนอยูของคนในสังคม และมีความเก่ียวของกับการปรับตัวของบุคคล สถาบัน ภายใต

สภาพแวดลอมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง สําหรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมนั้น หมายถึงการ

เปลี่ยนแปลงแบบแผนวิถีชีวิต ความคิด และความเชื่อตางๆ (KINGSLEY DAVIS, 1976 อางใน อรสา 

ไชยพงษ, 2540: 3 - 4) การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ยอมเริ่มตนมาจากการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม

ทางสังคมของมนุษย แตมีระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงข้ึนอยูกับบุคคล บางครั้งการเปลี่ยนแปลงเปนไป

อยางถาวร ซ่ึงนําไปสูความเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธทางสังคม (social relation) และเม่ือ

ความสัมพันธทางสังคมของกลุมนั้นๆ เปลี่ยนไปจึงสงผลใหโครงสรางทางสังคม (social structure) 

เปลี่ยนแปลงตามหลังไปในท่ีสุด (อรสา ไชยพงษ, 2540: 4) 

อีกท้ัง การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนเสมอทุกสถานท่ีและทุกเวลา โดยท่ีไมมี

สงัคมใดหยุดนิ่งอยางแทจริง เนื่องจากเปนตัวแปรท่ีเกิดข้ึนปกติในชีวิตของมนุษย ถึงแมเหตุการณหนึ่ง

จะเกิดในเวลาท่ีใกลเคียงกันแตใชวาเหตุการณนั้นจะเหมือนกัน สิ่งนั้นจึงเรียกวาการเปลี่ยนแปลง ดวย

สาเหตุท่ีมีตัวบุคคลเขามาเก่ียวของในเหตุการณนั้นๆ เม่ือเปลี่ยนตัวบุคคลหรือสถานการณ เหตุการณ

ท่ี เ กิด ข้ึนจึงไม มีทางเปนเหตุการณเ ดิม เนื่องจากการมีลักษณะพิเศษบางอยางของบุคคล 

(individuality) ท่ีเปลี่ยนไปตามอายุขัย นอกจากนี้ สภาพแวดลอมทางสังคม ภูมิศาสตร ท่ีเปนปจจัย

ภายนอกของเหตุการณนั้นๆ ไดมีสวนท่ีทําใหสิ่งท่ีเกิดข้ึนเปนเหตุการณใหมไมซํ้าเดิม การเปลี่ยนแปลง

อยูตลอดของทุกสรรพสิ่งในบางครั้งอาจนําไปสูการสรางสรรคสิ่งใหมของมนุษย ท่ีสงผลใหเกิด

ความคิดหรือการกระทําท่ีเปนบรรทัดฐานแบบใหมข้ึนมา จะเห็นไดวาการเปลี่ยนแปลงท่ีเปนผลจาก

การกระทํา สวนใหญแลวจะถูกควบคุมโดยมนุษย แตทวาข้ึนอยูกับเวลาและสถานการณจึงสงผลให

สถานการณท่ีเกิดข้ึนไม ซํ้ากับแบบเดิม อีกนัยหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงทางสังคม หมายถึงการ

เปลี่ยนแปลงภายในระบบของสังคม (social system) ท่ีสงผลตอระบบความสัมพันธของมนุษย เปน

การเปลี่ยนแปลงท่ีเห็นไดดวยตาและมีความเก่ียวของกับวิธีการดํารงชีวิต หรือเรียกอีกนัยหนึ่งวาการ
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เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม อีกท้ังการเปลี่ยนแปลงทางสังคม มิไดมีสาเหตุการเปลี่ยนแปลงมาจาก

สาเหตุอยางใดอยางหนึ่ง แตจะข้ึนอยูกับหลายปจจัย เชน สภาพแวดลอมทางสังคม วิถีการดํารงชีวิต 

ศาสนา เศรษฐกิจ เปนตน ท่ีเขามาเปนปจจัยหนึ่งในการเปลี่ยนเรื่องราวแตละครั้ง และนําไปสูการ

ปรับตัวของบริบทโดยรอบเพ่ือใหเขากับสถานการณท่ีเกิดข้ึน (สุพัตรา สุภาพ, 2519: 165 - 167)  

โดย Paul Horton ไดกลาวถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (process) ประกอบไป

ดวย 3 กระบวนการของการเปลี่ยนแปลง ดังตอไปนี้ 

1. การคนพบ (discovery) หมายถึงการคนพบสิ่งท่ีมีอยูกอนแลว หลังจากเกิดการคนพบ

มนุษยจึงนําสิ่งท่ีพบไดมาใชตอใหเกิดประโยชน เชน การคนพบทางวิทยาศาสตร แหลงน้ํามัน แรธาตุ 

ฯลฯ ประโยชนท่ีเกิดข้ึนภายหลังการคนพบเม่ือถูกนํามาใชตอในทางใดทางหนึ่ง มักสงผลใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมในดานการพบสิ่งประดิษฐ เทคโนโลยี และทฤษฎีใหม 

2. การประดิษฐ (invention) เปนการนําเอาความรู วิทยาการ และเทคโนโลยี ท่ีไดหลังจาก

การคนพบมาใชในการประดิษฐสิ่งใหมข้ึนมา ดานการประดิษฐทางสังคม (social invention) เชน 

คณะรัฐบาล องคการสหประชาชาติ ฯลฯ คณะระดับโลกสวนใหญจะสนับสนุนการประดิษฐเครื่องมือ

และงานวิจัยท่ีเปนประโยชนตอสวนรวม โดยเฉพาะระดับโลก 

3. การเผยแพร (diffusion) เปนสาเหตุท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เนื่องจาก

สังคมหนึ่งเกิดการเผยแพรทางวัฒนธรรม ไมวาจะเปนการกระจายตัวของกลุมหนึ่งไปสูอีกกลุม จะ

เกิดข้ึนภายในหรือภายนอกกลุมยอมได หากมีความสัมพันธระหวางกัน แตในการเผยแพรวัฒนธรรม

จะมีผูรับและผูใหเสมอ ภายในกระบวนการเผยแพรวัฒนธรรมจะมีกระบวนการเลือก (selective 

process) กลาวคือ มีการยอมรับหรือไมยอมรับวัฒนธรรมบางอยางได (Horton, Paul, Heurt อางใน 

สุพัตรา สุภาพ, 2519: 169 - 170)  

 ในแนวคิดของ มัวร และ โฮสลิทซ มีมุมมองของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในประเทศกําลัง

พัฒนาวาเปนกระบวนการท่ีนําไปสูความทันสมัย (Modernization) โดยความทันสมัยดังกลาวมีผล

พวงมาจากการเปดประเทศเปนเมืองอุตสาหกรรม จากการเปลี่ยนแปลงสังคมดั้งเดิมมาสูประเทศท่ี

ไดรับการพัฒนาเชนเดียวกับประเทศตะวันตกท่ีมีวิทยาการแบบสมัยใหม การจัดองคกร โครงสราง

 



14 

ทางสังคมใหกาวหนา เพ่ือท่ีจะนําไปสูการมีเสถียรภาพในทุกดาน (Moore and Hoselitz อางใน 

ดารณี ถวิลพิพัฒนกุล, 2539: 15) 

แนวคิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเปนแนวคิดท่ีกลาวถึงพลวัตของการเปลี่ยนแปลงในทุก

พ้ืนท่ีท่ัวโลก เม่ือมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเปลี่ยนบริบทโดยรอบจะปรับตัวเขาหาและเปลี่ยนตามในทายท่ีสุด การ

เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนมีผลมาจากหลายภาคสวนในสังคมท่ีไดกระทํารวมกัน กลาวคือ ตัวโครงสรางมี

บทบาทในการเปนสาเหตุท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง แตการเปลี่ยนแปลงจะเกิดข้ึนไมไดหากขาดตัว

ผูถูกกระทําท่ีจะปรับตัวยอมรับในภายหลังสถานการณนั้นๆ เชนเดียวกับการศึกษางาน “ชีวิตของ

ชาวนาบานโรงใน ในวงลอมของอุตสาหกรรม” มีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองใชแนวคิดการ

เปลี่ยนแปลงมาเปนกรอบแนวคิดการศึกษา เพ่ือท่ีจะไดดูถึงการปรับตัวของชุมชนตอระบบทุนนิยม 

อุตสาหกรรมท่ีเปนตัวโครงสรางเขามากระทําภายในพ้ืนท่ี วามีปจจัยใดบางท่ีทําใหชุมชนเกษตรกรรม

เปลี่ยนแปลงไปและพวกเขาสามารถอยูรอดไดอยางไรทามกลางสถานการณดังกลาว 

แนวคิดนิเวศวิทยาการเมือง (Political Ecology) 

 นิเวศวิทยาการเมือง (Political Ecology) เปนแนวคิดท่ีใหความสําคัญกับการทํางาน

ภาคสนาม เพ่ือทําความเขาใจการกระทําการของอํานาจทางการเมือง เศรษฐกิจ และปจจัยทางสังคม

อ่ืนๆ ท่ีมีตอการเปลี่ยนแปลงทางดานสิ่งแวดลอม แนวคิดดังกลาวคือการผสานองคความรู ท่ี

หลากหลาย ท่ีตองการรื้อใหเห็นตนเหตุของปญหาทางดานสิ่งแวดลอม และสรางการเคลื่อนไหวทาง

สังคมเพ่ือการจัดการกับปญหาดานสิ่งแวดลอม ความลื่นไหลของแนวคิดไดทําใหนักวิชาการจาก

หลากหลายสาขาวิชานําแนวคิดดังกลาวไปใช ไมวาจะเปนภูมิศาสตร สิ่งแวดลอม สังคมวิทยา 

มานุษยวิทยา รัฐศาสตร ฯลฯ ซ่ึงนั่นทําใหการศึกษาในกรอบคิดนิเวศวิทยามีความหลากหลาย 

ครอบคลุมตั้งแตปญหาทางดานสิ่งแวดลอมตางๆ ไปจนถึงผลของการเปลี่ยนแปลงทางดานสิ่งแวดลอม

ท่ีมีตอความเจ็บปวยท่ีเกิดข้ึนกับรางกายและจิตใจ ความขัดแยงของผูคนจากการแยงชิงทรัพยากร 

การเปลี่ยนแปลงในวิถีการผลิตและความสามารถในการพ่ึงพาตนเองดานอาหารท่ีลดลง การ

เคลื่อนไหวทางสังคมเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือแกไขปญหาทางดานสิ่งแวดลอม ฯลฯ ท้ังใน

ประเทศพัฒนาแลว กําลังพัฒนา และดอยพัฒนา     
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คําวานิเวศวิทยาการเมืองปรากฏเปนครั้งแรกในบทความของ Frank Throne เม่ือป ค.ศ. 

1935 แตอยางไรก็ดี หากพิจารณานัยของนิเวศวิทยาการเมืองท่ีวาดวยความสัมพันธเชิงอํานาจใน

ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม การมีอยูของแนวคิดเชนนี้สามารถสืบยอนกลับไปยัง 

Historical Dialectical Materialism ของ Karl Marx และ Friedrich Engels และ Social 

Cooperative Anarchism และ Against Social Darwinism ของ Peter Kropotkin และจากการท่ี

นิเวศวิทยาการเมืองเกิดข้ึนจากความพยายามในการหาจุดตัดระหวางระหวางภูมิศาสตรมนุษย 

นิเวศวิทยาวัฒนธรรม กับชีววิทยาชาติพันธุ นัยของความสัมพันธเชิงอํานาจท่ีเก่ียวของกับการท่ีมนุษย

เขาไปแทรกแซงสิ่งแวดลอม ก็ไดสรางองคความรูเฉพาะและสนามใหมๆ ในการคนหาความจริง ท่ี

สอดรับกับความขัดแยงทางสังคมในชวงตนของทศวรรษท่ี 60 และ 70 ท่ีสัมพันธกับวิกฤติทางดาน

สิ่งแวดลอม ดังปรากฏในงานเขียนของ Murray Bookchin ท่ีชื่อวา Our Synthetic Environment 

ซ่ึงตีพิมพในป ค.ศ.1962, บทความของ Eric Wolf ในป ค.ศ.1972 เรื่อง Ownership and Political 

Ecology ซ่ึงเปนการถกเถียงถึงกฎเกณฑในระดับทองถ่ินท่ีวาดวยการเปนเจาของและการถือครอง

มรดกท่ีจําตองเผชิญกับความกดดันจากสังคมขนาดใหญและความตองการอยางเรงดวนในระบบนิเวศ

ทองถ่ิน เปนตน  

ราวศตวรรษ 1970 นักหนังสือพิมพและนักวิชาการใชคําวา “นิเวศวิทยาการเมือง” เพ่ือเนน

ย้ําใหเห็นวา “สิง่แวดลอม” ไดกลายเปนวัตถุทางการเมืองข้ันสูง โดยในชวงแรกยังไมปรากฏแนวทาง

ทางทฤษฎีและวิธีวิทยาในการทําความเขาใจความสัมพันธของการเมืองและระบบนิเวศ จนเม่ือมีการ

ใชคําๆ นี้โดยนักมานุษยวิทยา แนวทางการศึกษาท่ีมีความใกลเคียงกันจึงถูกนํามาใชเพ่ือกําหนดการ

ทํางานภาคสนามของนิเวศวิทยาการเมือง ผานงานของ Meredith Turshen เรื่อง The Political 

Ecology of Disease in Tanzania ในป ค.ศ.1984 ท่ีชี้ใหเห็นความเชื่อมโยงของดินแดนในอาณา

นิคมของยุโรป กับการกลายเปนชนชั้นกรรมาชีพของชาวแอฟริกา และการบีบบังคับใหรูจักกับพืช

การคา ท่ีทําใหระบบนิเวศเปลี่ยนไปและเกิดการแพรกระจายของโรคในคนและสัตว และการศึกษา

ในอเมซอนของ Schimink and Wood ในป ค.ศ.1987 อันเปนความพยายามแรกๆ ในการราง

แนวทางการศึกษาทางดานนิเวศวิทยาการเมืองใหเกิดข้ึน โดยใชเศรษฐศาสตรการเมืองเปนกรอบใน

การวิเคราะหการจัดการทรัพยากร ซ่ึงมุงเนนไปท่ีรูปแบบของผลผลิตสวนเกินและการจัดสรร และ

บทบาทของรัฐในการสงเสริมการสะสมในภาคเอกชน ชวงกลางศตวรรษ 1980 นักวิชาการจากหลาย
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สาขาวิชาไดเปดรับมุมมองเชิงวิพากษมากข้ึน เพ่ือนํามาใชทําความเขาใจความสัมพันธระหวาง

สภาพแวดลอมกับการพัฒนา และมีแนวโนมใหความสนใจในเขตรอนชื้นของโลกท่ีสาม ท่ีเรียกวา 

“ดินแดนท่ีมีความเสี่ยง” ซ่ึงไดแก เขตปาฝน เขตเนินเขา และเขตทุงหญาแหงแลง การศึกษาเชิง

วิพากษกลาวโทษตัวแบบและภาคปฏิบัติของการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีแพรหลายในชวงนั้น วามีบทบาท

ในการทําใหความยากจนและการเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมในโลกท่ีสามเพ่ิมมากข้ึน  และเชื่อมโยง

สังคมท่ีไมใชยุโรปเขาสูระบบทุนนิยมโลก ท่ีเรงรัดใหเกิดวิกฤตทางดานสังคมและระบบนิเวศ เหลา

นักวิชาการเริ่มใช “นิเวศวิทยาการเมือง” ท่ีพอจะสรุปไดวาเปนมุมมองเชิงวิพากษใหมๆ ในการวิจัย

สิ่งแวดลอมและการพัฒนา  

ภูมิศาสตรเปนอีกสาขาวิชาหนึ่งท่ีมีความเก่ียวของกับนิเวศวิทยาการเมือง เห็นไดจากการ

ความพยายามของนักภูมิศาสตร เชน Piers Blaikie และ Harold Brookfield ในการพัฒนาวิธีวิทยา

และทฤษฎีทางดานนิเวศวิทยาการเมืองใหมีความชัดเจนข้ึน ดังปรากฏใน “นิเวศวิทยาการเมืองเชิง

ภูมิภาค” (Regional Political Ecology) ท่ีใหความสําคัญกับ “ภูมิภาค” ในการอธิบายการเปลี่ยน

ทางดานสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะความซับซอนในการใชประโยชนจากท่ีดิน คําวา “ภูมิภาค” ถูกใชเพ่ือ

วิเคราะหความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงทางดานสิ่งแวดลอมกับการเติบโตข้ึนหรือเสื่อมถอยลง

ของเขต/ภูมิภาค นอกจากนี้ยังใหความสําคัญกับเวลาและสถานท่ีในการอธิบายปรากฏการณ 

เครื่องมือท่ีใชในการทําความเขาใจปรากฏการณในกรอบแนวคิดดังกลาว มีชื่อวา “หวงโซของการ

อธิบาย” (chains of explanation) เครื่องมือดังกลาวถูกใชพิจารณาการใชท่ีดินโดยตรงเชนชาวนา

ในโลกท่ีสาม และยอนรอยไปสูความสัมพันธทางสังคมในการผลิต ท่ีเก่ียวของกับการควบคุมการใช

ท่ีดิน แรงงาน ปจจัยนําเขา รูปแบบของการดึงผลผลิตสวนเกิน อํานาจตัดสินใจในการลงทุนเพ่ือ

พัฒนาท่ีดิน และสิทธิในการถือครองท่ีดิน ท่ีปรากฏท้ังในระดับทองถ่ิน ประเทศ และโลก โดยไม

หลงลืมท่ีจะใหความสําคัญกับเวลา และเหตุการณทางประวัติศาสตรท่ีเก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลง

และตัดสินใจ     

นอกจากนี้ ในป ค.ศ. 1992 Raymond L. Bryant ไดเสนอแนวการศึกษาทางนิเวศวิทยา

การเมืองหนึ่งท่ีพัฒนาข้ึนจากงานของ Blaikie และ Brookfield เพ่ือใชกับกรอบทํางานวิจัยในโลกท่ี

สาม โดยเสนอ 3 พ้ืนท่ีในการคนหาความจริง ไดแก 1) การศึกษาทางนิเวศวิทยาการเมืองตองรวม

ขอมูลเชิงบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดลอม โดยเฉพาะนโยบายของรัฐ ความสัมพันธ

 



17 

ระหวางรัฐ และทุนนิยมโลก 2) การใหความสําคัญกับท่ีดินและสิทธิในการเขาถึงทรัพยากร การดิ้นรน

ในระดับทองถ่ิน และการเปลี่ยนผานทางเศรษฐกิจ การใชมุมมองทางประวัติศาสตรเพ่ือศึกษาการ

เปลี่ยนแปลงในไรนา เศรษฐกิจและการเมืองของชาวนา และระบบสิทธิครอบครองท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

ท่ีมีความเก่ียวของกับคนหาความจริง และ 3) นิเวศวิทยาการเมืองในโลกท่ีสาม ควรสนใจสาขาของ

การเมืองท่ีเก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงทางดานสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะความไมเปนธรรมจากการ

แบกรับความเสี่ยงท่ีตางกันของผูคนจากตางชนชั้นทางเศรษฐกิจและสังคม ยิ่งกวานั้น ความสนใจใน

โลกท่ีสามยังทําให Bryant ใหความสําคัญกับชาติพันธุวรรณนาในเขตรอนชื้นและการศึกษาการ

พัฒนา   

ในชวงแรก แนวทางการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม จากมุมมองนิเวศวิทยา

การเมืองใหความสําคัญกับ 1) การวิเคราะหประวัติศาสตร เพ่ือเขาใจขอบเขตและลักษณะของการ

เปลี่ยนแปลงทางดานสภาพแวดลอม และบริบททางภูมิศาสตร สังคม และการเมืองท่ีเก่ียวของกับการ

เปลี่ยนแปลง 2) การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงในขนาดทางภูมิศาสตรท่ีหลากหลาย ดังเชนการ

เชื่อมโยงพ้ืนท่ีและความเฉพาะเขากับแบบแผนและกระบวนการในระดับภูมิภาค ประเทศ และโลก 

และ 3) การทํางานสนามทางชาติพันธุวรรณนา เพ่ือคนหาและทําความเขาใจในตนเหตุของความ

ขัดแยงหรือสิ่งท่ีเปนท่ีมาของการเปลี่ยนแปลงทางดานสิ่งแวดลอม ในเชิงทฤษฎี แนวคิดท่ีมีบทบาท

สําคัญในการกอรางสรางตัวแนวคิดนิเวศวิทยาการเมือง ไดแก แนวคิดเศรษฐศาสตรการเมืองแบบ

มารกซิสต การศึกษาสังคมชาวนา ทฤษฎีการพ่ึงพิง และทฤษฎีระบบโลก แนวคิดและทฤษฎีดังกลาว

ไดนํานิเวศวิทยาการเมืองไปสูความสนใจในบทบาทของรัฐ ในการใชกฎหมายและนโยบายตางๆ เพ่ือ

เขาถึงทรัพยากรธรรมชาติท่ีจะทําใหเกิดความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ, ความขัดแยงและการตอสูตางๆ 

ทางดานสิ่งแวดลอม, ความสัมพันธระหวางภูมิศาสตรของความยากจนกับการเสื่อมโทรมลงของ

สภาพแวดลอม และการทําใหทองถ่ินกลายเปนสวนหนึ่งของเศรษฐกิจแบบทุนนิยม    

หลายทศวรรษท่ีผานมา การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาข้ึนของโลกอยางตอเนื่อง ไดสงผลตอ

คําถามวิจัยและวิธีการคนหาความจริงในกรอบแนวคิดนิเวศวิทยาการเมืองมากข้ึน ไมวาจะเปนความ

ซับซอนทางเทคโนโลยี ท่ีกอใหเกิดผลกระทบในความสัมพันธของมนุษยกับสิ่งแวดลอม, การพัฒนาข้ึน

ของเทคโนโลยีทางพันธุกรรม ท่ีทําใหผูคนเริ่มตั้งคําถามกับการธรรมชาติและกําเนิดของมนุษย, การ

เคลื่อนไหวในระดับนานาชาติ เชนการประชุมเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ ในป ค.ศ. 1992 ใน

 



18 

เรื่องของสิทธิในการเปนเจาของและเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติ, ธนาคารโลก (World Bank) กับการ

เสนอตัวเปนผูจัดการสภาพแวดลอมโลก ผานการตั้งกองทุนสิ่งแวดลอมโลก (Global Environment 

Facility), การลมสลายของลัทธิสังคมนิยมท่ัวโลกกับการเติบโตข้ึนของลัทธิเสรีนิยมใหม 

(neoliberalism) ท่ีทําใหประชาสังคม (civil society) และตลาดการคาเขาแทนท่ีการจัดการโดยรัฐ 

เปนตน นอกจากนี้ในเชิงทฤษฎียังมีการนําแนวคิดเชิงวิพากษเขามารวมใชในการพิจารณาการ

เปลี่ยนแปลงทางดานสิ่งแวดลอมในกรอบคิดนิเวศวิทยาการเมือง ซ่ึงไดแก แนวคิดสตรีนิยม 

(feminism) แนวคิดหลังอาณานิคม (postcolonialism) แนวคิดโครงสรางนิยม (constructivism) 

แนวคิดหลังโครงสรางนิยม (poststructuralism) และแนวคิดหลังสมัยใหม (postmodernism) เปน

ตน  

พัฒนาการท่ีตอเนื่องของแนวคิดไดทําใหขอบเขตในการพิจารณาปญหาดานสิ่งแวดลอมดวย

กรอบคิดนิเวศวิทยาการเมืองมีความหลากหลายมากข้ึน นั่นคือ จากจุดเริ่มตนของการวิเคราะหการ

กระทําการในระดับรากหญาและปฏิสัมพันธระดับทองถ่ินท่ีมีตอกระบวนการทางเศรษฐกิจและ

สิ่งแวดลอมในขอบเขตท่ีกวาง, นิเวศวิทยาการเมืองในโลกท่ีสาม ในชวงทศวรรษ 1980, การศึกษา

ของ Turshen ใน Tanzania และการวิเคราะหเรื่องการพังทลายของดินของ Blaikie และ 

Brookfield มาจนถึงประเด็นปญหาท่ีสะทอนความสนใจในประเทศกําลังพัฒนาและหนทางท่ี

ประชากรชายขอบใชในการจัดการกับความเสื่อมโทรมหรือการเปลี่ยนแปลงอ่ืนๆ ของสิ่งแวดลอม

ทางดานกายภาพ โดยเฉพาะในบริบททางการเกษตร, การศึกษาท่ีใหความสําคัญกับประเด็นทางดาน

สุขภาพและโรคภัย, ความสัมพันธระหวางอาหาร การจัดการทรัพยากรทางการเกษตร และ

สิ่งแวดลอม ท่ีหมายรวมถึงมุมมองความคิดและภาคปฏิบัติการของผูคนตอการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงมีนัย

ของอารมณความรูสึก ตัวตนและอํานาจ ประสบการณเบื้องหลัง ท่ีเขามามีบทบาทสําคัญในการ

กําหนดการตั้งรับหรือตอบโตตอการเปลี่ยนแปลงทางดานสิ่งแวดลอมท่ีเขามากระทบ ซ่ึงทําใหการ

พิจารณาความสัมพันธระหวางอํานาจการเมืองและเศรษฐกิจกับการเปลี่ยนแปลงทางดานสิ่งแวดลอม 

ไดกาวจากความสนใจในการกระทําการของอํานาจและผลของการกระทํา ไปสูความสนใจในอัตวิสัย/

ตัวตน/อารมณความรูสึกของผูคนท่ีสัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ มากข้ึน    

แมนิเวศวิทยาการเมืองจะมีความเปนสหวิชาการ ท่ีพยายามผสานความรูท่ีหลากหลายในการ

ทําความเขาใจปรากฏการณ หากแตในความหลากหลายของการพิจารณาประเด็นดานสิ่งแวดลอม
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ดวยแนวคิดนี้ ก็มีจุดรวมในการคนหาความจริงท่ีนาสนใจ นั่นคือ ความสนใจใน 1) บริบทแวดลอม

และขนาดของประเด็นปญหา ท่ีจะทําใหเกิดการคนหาและทําความเขาใจในความเชื่อมโยงระหวาง

บริบทแวดลอมตางๆ (เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม) กับการเกิดข้ึนของประเด็นปญหาดาน

สิ่งแวดลอม และเปนการพิจารณาความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม ท้ังในภาพเล็กไปจนถึง

ภาพใหญ (ทองถ่ิน ภูมิภาค และโลก) อยางเชื่อมโยงกัน 2) การวิเคราะหประวัติศาสตรเชิงลึก ท้ังใน

ภาพกวางและภาพเฉพาะเชนประวัติศาสตรทองถ่ิน อันเปนเง่ือนไขหรือเหตุปจจัยท่ีมีผลตอความ

เปนไปของสภาพแวดลอมปจจุบัน และ 3) ความสําคัญของผูกระทําการ (human agency) ในฐานะ

ผูกระทําการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม และโครงสราง (structure) ในฐานะทางเลือกท่ีหลากหลายท่ี

เขามากําหนดการกระทําของผูกระทําการ ดังการขับเคลื่อนนโยบายของธนาคารโลกและกองทุน

การเงินระหวางประเทศ (IMF) ท่ีมีผลตอการกําหนดนโยบายตางๆ ของรัฐ สถาบันภายในรัฐ และ

สถาบันในระดับนานาชาติ ในเรื่องราวท่ีเก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาหรือ

การเติบโตทางเศรษฐกิจ  

ในบริบทท่ีการเปลี่ยนแปลงดานสิ่งแวดลอมกลายเปนประเด็นรวมสมัย ความเปนสห

วิทยาการของนิเวศวิทยาการเมือง จากการใชประโยชนจากองคความรูท่ีหลากหลาย ไมวาจะเปน

ความรูทางดานภูมิศาสตร สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร ประวัติศาสตร รัฐศาสตร และมานุษยวิทยา ใน

การทําความเขาใจในความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม ไดทําใหนิเวศวิทยาการเมืองครอง

พ้ืนท่ีในการทําความเขาใจประเด็นดานสิ่งแวดลอมในมิติทางสังคมอยางรอบดาน และมีลักษณะของ

การพิจารณาประเด็นปญหา ท่ีใหความสําคัญกับผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงทางดาน

สิ่งแวดลอม และอํานาจกระทําการท่ีกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานสิ่งแวดลอม และในทามกลาง

สหวิทยาการท่ีหลากหลาย มานุษยวิทยาเปนหนึ่งในองคความรูท่ีทําใหการพิจารณาความสัมพันธ

ระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม สามารถลงลึกในความหมายและการกระทําทางวัฒนธรรม ท่ีสะทอน

การดํารงชีวิตและมุมมองความคิดท่ีมีตอสิ่งแวดลอมของผูคนในแตละทองถ่ิน และเหตุปจจัยตางๆ ท่ี

สัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงทางดานสิ่งแวดลอม ไมวาจะเปนความสัมพันธเชิงอํานาจ โครงสรางสังคม

และเศรษฐกิจ และระบบความเชื่อและคุณคาตางๆ ดวยตัวชวยท่ีสําคัญคือการทํางานภาคสนามทาง

ชาติพันธุวรรณนา ซ่ึงนั่นทําใหการพิจารณาประเด็นปญหาดานสิ่งแวดลอม สามารถใหภาพ

ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม ตั้งแตระดับปจเจกบุคคล ครอบครัว และชุมชน ท่ี
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เชื่อมโยงไปถึงระดับท่ีสูงข้ึนไป เชน ประเทศชาติและสังคมโลก และเปนไปในทิศทางท่ีใหความสําคัญ

กับบริบททองถ่ินหรือเฉพาะถ่ิน ท้ังในเรื่องของสภาพสังคมวัฒนธรรม ประวัติศาสตร เศรษฐกิจ 

การเมือง และการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีเขามากระทบ ท่ีหมายรวมถึงการเคลื่อนไหวหรือมุมมองใน

ระดับทองถ่ินตอการเปลี่ยนแปลงข้ึน (วราภรณ มนตไตรเวศย, 2560) 

 จะเห็นไดวา นิเวศวิทยาการเมือง สนใจประเด็นความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม ท่ี

มีอํานาจและกฎเกณฑซอนทับกันอยู ในสังคม เ พ่ือท่ีจะนํามาอธิบายการเปลี่ยนแปลงทาง

สภาพแวดลอมท่ีเกิดข้ึน ผานคําอธิบายของนโยบายรัฐ ความสัมพันธระหวางรัฐ และทุนนิยมโลก อีก

ท้ังยังนํามาใชในแงของการเขาถึงทรัพยากรในดานความแตกตางทางชนชั้นตามบริบทของสังคมนั้นๆ 

แนวคิดนิเวศวิทยาการเมือง จึงมีความสําคัญอยางยิ่งในการศึกษาโครงสรางของภาคอุตสาหกรรมท่ี

เขาไปมีผลกระทบตอสังคมชาวนา เพ่ือท่ีจะไดดูถึงการกระทําการท่ีมนุษยมีตออํานาจโครงสรางหลัก 

รวมไปถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมท่ีตัวโครงสรางและผูกระทําการเขาไปเก่ียวของอยางหลีกเลี่ยงไมได 

 ผูศึกษาไดเลือกใชแนวคิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและนิเวศวิทยาการเมืองมาใชในการ

อธิบายภาคสนาม เนื่องจากผูศึกษาตองการเห็นภาพบริบทแวดลอม ขนาดประเด็นของปญหาและ

ความสําคัญของผูกระทําการ (Human Agency) ในฐานะท่ีผูกระทําการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม 

และตัวโครงสราง (Structure) ในฐานะทางเลือกท่ีหลากหลายเขามากําหนดการกระทําของผูกระทํา

การ จะเห็นไดวา กอนท่ีผูศึกษาจะสามารถเขาใจถึงผูกระทําการและตัวโครงสราง ผูศึกษามีความ

จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองรูวาชุมชนนี้มีประวัติศาสตรเชิงลึกอยางไร การปลูกขาวภายในชุมชนเปน

อยางไร อะไรเปนสิ่งท่ีเขามากระทบทําใหชุมชนเปลี่ยนแปลง และในทายท่ีสุดแลวตัวผูกระทําการ

สามารถปรับตัวใหดํารงอยูกับสถานการณตางๆ ไดอยางไร ดังนั้น ผูศึกษาจึงเลือกท้ัง 2 แนวคิดนี้มา

เปนแนวคิดหลักในการศึกษา 

 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

นอกจากการทบทวนทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (social change) และแนวคิด

นิเวศวิทยาการเมือง (Political Ecology) ผูศึกษาไดทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับการ

เปลี่ยนแปลงของอาชีพชาวนาในพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม และวรรณกรรมท่ีวาดวยความสัมพันธระหวาง
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มนุษยกับสิ่งแวดลอม เพ่ือทําความเขาใจชุมชน การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางเปนพลวัต และ

กระบวนการท่ีมนุษยมีการตอสูกับโครงสราง ดังนี้ 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของกับการเปล่ียนแปลงของอาชีพชาวนาในพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม 

ในมุมมองของอาชีพชาวนาในพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมของ เอ่ียม ทองดี (2538) ท่ีมีตอ ขาว 

วัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลง เปนการมองวิถีชีวิตของชาวนาต้ังแตกอนการเปลี่ยนแปลงมาใช

เกษตรกรรมรูปแบบใหม โดยศึกษาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของบานหันและบานอัมพวัน 

จังหวัดขอนแกน งานวิจัยชิ้นนี้เปนการเปรียบเทียบสองหมูบานท่ีมีวัฒนธรรมขาวท่ีตางกัน กลาวคือ 

บานหันมีการทําเกษตรกรรมรูปแบบเดิมท่ียังคงมีการผลิตและใชเครื่องมือในการทํานา เนื่องจาก

หมูบานดังกลาวอยูหางไกลจากพ้ืนท่ีเมืองและยังไมไดรับกระแสวัฒนธรรมจากขางนอกมากนัก 

ประกอบกับการทํานาปละครั้ง จึงทําใหผลผลิตขาวท่ีไดในชุมชนมีจํานวนนอยกวาอีกหมูบาน ในทาง

ตรงกันขามบานอัมพวันเปนหมูบานท่ีรับวัฒนธรรมจากภายนอกเขามามากกวา สงผลใหคนในหมูบาน

มีการทํานาพ่ึงพิงอยูกับเครื่องมือเครื่องใชสมัยใหม เปนผลมาจากชาวบานไดรับชุดความรูจากรัฐบาล

ท่ีเขามาสงเสริมใหชาวนาในหมูบานปลูกขาวปละ 2 ครั้งและการกูเงินจากธนาคารการเกษตรและ

สหกรณการเกษตร เพ่ือท่ีจะสงผลผลิตใหกับภาครัฐไดมากกวากอน แตในขณะเดียวกันผลท่ีตามมา

จากการละเลยระบบนิเวศชุมชน สงผลใหดินของบานอัมพวันไมไดรับการดูแลเทาท่ีควร นอกจากนี้

การรับวัฒนธรรมใหมยังสงผลใหระบบจิตใจและความสัมพันธของคนในชุมชนถูกมองขาม คนใน

ชุมชนสวนใหญสนใจความเปนปจเจกมากกวาสวนรวม จึงอาจกลาวไดวาชุมชนท้ังสองในงานวิจัยนี้อยู

ในชวงคาบเก่ียวของการเปลี่ยนแปลงจากการทํานาแบบชาวบานไปสูแบบสมัยใหม 

การทํานาแบบใหมจึงไมสามารถแยกขาดจากระบบทุนนิยมตอระบบชุมชนได ผลพวงของ

การปฏิวัติอุตสาหกรรมในประเทศอังกฤษไดสงผลกระทบตอประเทศโลกท่ีสาม รวมถึงประเทศไทย 

จากการนําแผนพัฒนาเศรษฐกิจเขามาบริหารประเทศเพ่ือนําไปสูการพัฒนาใหทัดเทียมกับประเทศ

ตะวันตก ดังท่ี ยศ สันตสมบัติ (2539) ไดกลาวถึง ทาเกวียน: บทวิเคราะหเบื้องตนวาดวยการปรับตัว

ของชุมชนชาวไทยทามกลางการปดลอมของวัฒนธรรมอุตสาหกรรมไววา การเรงพัฒนาประเทศโดย

ใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ เพ่ือท่ีจะขยายตัวเศรษฐกิจของภาคอุตสาหกรรมสงผลกระทบตอ

ภาคเกษตรกรรมและความไมเปนธรรมในการกระจายรายได กลาวคือ ภาคอุตสาหกรรมท่ีขยาย
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ออกมาสูพ้ืนท่ีปริมณฑลทําใหชาวนาในภาคเกษตรกรรมถูกกลืนเขาไปในภาคอุตสาหกรรม เพ่ือท่ีจะ

นําแรงงานและผลผลิตราคาถูกเปนตัวชักนํารายไดเขาประเทศ นอกจากนี้การขายท่ีดินใหนายทุนของ

ชาวบานทาเกวียนเปนการลดลงของศักยภาพท่ีจะพ่ึงพิงตนเอง การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากพัฒนา

สงผลใหเกิดชุมชนในรูปแบบใหมในดานการประกอบอาชีพและความสัมพันธของคนในชุมชน  

ความสัมพันธภายในสังคมปลูกขาวของชาวนาท่ีเริ่มสลายลงเม่ือเกิดความเจริญหลายดานเขา

มาในหมูบาน ไมวาจะเปน เทคโนโลยี สาธารณูปโภค ท่ีขยายมาจากตัวเมืองสูสังคมชนบท ลวนแต

เปนพ้ืนฐานใหสังคมอุตสาหกรรมท้ังสิ้น ดังท่ี นันทนา ย่ีสาร (2540) ไดกลาวถึง การปรับตัวทาง

เศรษฐกิจและสังคมของชาวนา กรณีศึกษาบานนา หมู 1 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม ในอดีต

วิถีชีวิตของชาวบานเปนแบบสังคมชนบท คือมีการทํานาเปนหลัก ความสัมพันธของคนในหมูบานมี

ความใกลชิดกัน แตเม่ือเกิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจจากรัฐบาลท่ีตองการใหอุตสาหกรรมกระจายออกมา

สวนภูมิภาคมากข้ึน สงผลใหชุมชนบานนาเกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีการดําเนินชีวิต เนื่องจากชาวนา

ประสบปญหาดานรายได หนี้สิน ภัยธรรมชาติ และขาดแรงงานการผลิต ปจจัยเหลานี้ลวนเปนสิ่งท่ีทํา

ใหชาวนาเปลี่ยนแปลงและเลิกอาชีพตนเอง ประกอบกับคนในชุมชนในรุนหลังมีการทํางานท่ี

หลากหลายมากยิ่งข้ึน พรอมกับรับวัฒนธรรมเมืองเขามาภายในชุมชน ความคิดและมุมมองของคนรุน

ใหมท่ีมีตออาชีพชาวนาจึงเปลี่ยนแปลงไป การประกอบอาชีพรับจางในโรงงานอุตสาหกรรมจึงเขามา

แทนท่ีอาชีพชาวนา  

การประสบปญหาดานรายไดในอาชีพชาวนา สงผลใหชาวนาเปลี่ยนแปลงอาชีพและเลิกทํา

นา จึงทําใหท่ีนาถูกวางเวน การขายท่ีนาจึงไดเขามาเปนสวนหนึ่งของการตัดสินใจ ณ ขณะนั้น ดังท่ี 

ขรรคชัย วัลลิโภดม (2538) ไดกลาวถึง การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวนาอัน

เนื่องจากการขายท่ีดิน กรณีศึกษา: ชาวนาในตําบลบางพระครู อําเภอนครหลวง จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา การปรับตัวภายหลังการเขามาของโรงงานอุตสาหกรรมภายในชุมชนไดสงผลให

เกิดการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง จากอดีตภาพชุมชนบานบางพระครูเปนชุมชนชนบทท่ีมีการปลูก

ขาวแทบทุกหลังคาเรือน แตเม่ือการประกอบอาชีพทํานาไมสามารถหาเลี้ยงครอบครัวไดเพียงพออีก

ตอไป การตัดสินใจขายท่ีนาจึงเปนหนึ่ งในการปรับตัวของคนในชุมชน ท่ีดินถูกขายให กับ

บุคคลภายนอกเพ่ือนําไปประกอบกิจการ คนในชุมชนเริ่มออกไปประกอบอาชีพโรงงานอุตสาหกรรม

เชิงพาณิชย เชน การทําอิฐมอญ หลังคาเรือนไทยสําเร็จรูป ความเหมาะสมของพ้ืนท่ีชุมชนทําให
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บุคคลภายนอกหลั่งไหลเขามาจับจองพ้ืนท่ีรานคา เพ่ือรองรับการขยายตลาดขาวของอําเภอนครหลวง 

ในการเปนศูนยกลางของการติดตอซ้ือขายและแลกเปลี่ยนสินคาตางๆ ท่ีมาพรอมกับการแทรกแซง

ของรัฐบาลท่ีมีการจัดตั้งผูใหญบานใหเกิดข้ึนในชุมชน เพ่ือจะใหชุมชนอยูภายใตกรอบท่ีรัฐกําหนด

และสามารถควบคุมโครงสรางภายในชุมชนไดงาย จะเห็นไดวาการแกปญหาของปจเจกบุคคลท่ีจะ

ประกอบอาชีพทํานาตอไปไมไดข้ึนอยูกับหนวยครัวเรือนเพียงอยางเดียว หากแตมีการแทรกแซงของ

รัฐบาลท่ีเขามาคลี่คลายความเปนชุมชน ใหเกิดความหลากหลายดานอาชีพ และสงผลใหเกิดการ

ผสมผสานทางวัฒนธรรมในท่ีสุด 

เม่ือพ้ืนท่ีการทํานาถูกท้ิงรางเบื้องหลังการปดลอมของโรงงานอุตสาหกรรม อีกหนึ่งอาชีพท่ี

ชาวนาหันไปประกอบอาชีพ คืออาชีพรับจางภายในโรงงานอุตสาหกรรม ดังท่ี ทวนทัศน นิลดํา 

(2544) ไดกลาวใน กระบวนการเปลี่ยนผานจากชาวนาสูกรรมกรในโรงงานอุตสาหกรรม: กรณีศึกษา 

แรงงานอพยพจากจังหวัดอุตรดิตถสูจังหวัดสมุทรสาคร โดยท่ีผูวิจัยไดการศึกษาพ้ืนท่ีหมูบานปางคอ 

และหมูบานแพะ จึงพบปญหาการอพยพหางานทําตางถ่ินมากท่ีสุด โดยมีนัยยะสําคัญคือการทํามาหา

กิน เนื่องจากพ้ืนท่ีเดิมถูกประกาศเปนพ้ืนท่ีเขตปาสงวน ทําใหแรงงานภายในหมูบานอพยพเขาไป

ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาครแทบท้ังสิ้น การเปลี่ยนงานและเปลี่ยนท่ีอยูของ

แรงงานเชนนี้ สงผลใหการวิถีชีวิตของแรงงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เนื่องจากภูมิหลังของแรงงานท่ี

เคยประกอบอาชีพชาวนาจะมีวิถีชีวิตอยางเรียบงาย รายจายเพียงพอตอการดํารงชีวิต แตเม่ือผันตัว

เปนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม แมจะมีรายรับท่ีมากกวาตอนทํางานเกษตรกรรมแตกลับมีรายจายท่ี

มากกวา อีกท้ังท่ีอยูอาศัยและบรรยากาศจํากัดกวาครั้งท่ีอาศัยอยูจังหวัดอุตรดิตถ สาเหตุท่ีจังหวัด

สมุทรสาครสามารถดึงดูดแรงงานอพยพเขามาทํางาน เนื่องจากการชักชวนกันผานคนรูจักและคน

ใกลชิด ผานราคาจางแรงงานข้ันต่ําใกลเคียงกับเมืองหลวงกรุงเทพมหานคร แรงงานอพยพจึงไดซึมซับ

ความเปนเมืองหลวงแทนท่ีจะไปทํางานในพ้ืนท่ีอ่ืน ในดานความสัมพันธของปจเจกสวนใหญแลวจะ

เกิดการหยารางกัน เนื่องจากการทํางานในโรงงานทําใหมีการพบปะผูคนจํานวนมาก ภายในโรงงาน

อุตสาหกรรมจึงมีคูรักรวมสถานท่ีทํางานหนึ่งๆ ไมต่ํากวารอยคน บุตรของคูรักท่ีเกิดภายใตการทํางาน

ตางถ่ิน สวนใหญแลวจึงสงกลับไปใหบิดามารดาของตนเลี้ยงดู 

แรงงานอพยพสวนใหญแลวมีปจจัยการทํามาหากินเปนสําคัญในการยายถ่ินฐาน ผลกระทบท่ี

ตามมา คือแรงงานตองปรับตัวและดูแลความสัมพันธคนในครอบครัวอยางใกลชิด ดังท่ี กัญญาณัฐ 
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อวนหวัน (2542) ไดกลาวถึง การปรับตัวทางสังคมของชุมชนยอยในเมืองหลัก กรณีศึกษา: ชุมชน

ยอยบานบะขาม ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน จากการขยายตัวของเมืองท่ีมีผลกระทบ

ทางสังคมตอชุมชน ในการขยายตัวของเมืองหลัก สงผลใหชุมชนปรับตัวเขาสูความทันสมัย กลาวคือ 

มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหทัดเทียมกับเมือง โดยสงบุตรหลานใหไดรับการศึกษา แตในอีกทางหนึ่ง

กลับทําใหประเพณีของชุมชนหายไป นอกจากนี้ยังสงผลใหโครงสรางชุมชนเปลี่ยนแปลง ไมวาจะเปน

ระบบบริหาร ระบบการปกครอง และสถาบันตางๆ ทางสงัคม   

สุพัดชา โอทาศรี (2554) ไดกลาวถึง “การดํารงอยูของอาชีพชาวนาไทย: กรณีศึกษาชาวนา

จังหวัดลพบุรี” ไววา การเปลี่ยนแปลงของจํานวนชาวนาท่ีเกิดข้ึนในจังหวัดลพบุรี เก่ียวของกับการ

ปรับตัวของอาชีพชาวนาไทยตองอยูภายใตเง่ือนไขของการดํารงอยู 5 ดาน ไดแก ปจจัยดานท่ีดินและ

แหลงน้ํา ปจจัยดานวิธีการทํานา ปจจัยดานการเงินของชาวนา ปจจัยดานนโยบายของรัฐบาล และ

ปจจัยดานวิถีการดําเนินชีวิต อีกทางหนึ่ง เง่ือนไขในการดํารงอยูของชาวนาท่ีลดลงในจังหวัดลพบุรี

ประกอบดวย 3 ดาน ไดแก ปจจัยการยายถ่ิน ปจจัยดานความหลากหลายดานอาชีพ และปจจัยการ

สืบทอดของลูกหลาน นอกจากนี้ การปรับตัวของชาวนาลพบุรีความเก่ียวของกับลักษณะพ้ืนท่ีของการ

ทํานา จากความแตกตางภายในพ้ืนท่ีเขตชลประทานและนอกเขตชลประทานในอัตราท่ีสวนทางกัน 

กลาวคือ จํานวนเกษตรกรในพ้ืนท่ีเขตชลประทานมีจํานวนมากข้ึนแตจํานวนเกษตรกรนอกพ้ืนท่ีเขต

ชลประทานนอยลง เนื่องจากความสะดวกสบาย ความอุดมสมบูรณของแหลงน้ําท่ีเหมาะแกการทํานา

เอ้ือประโยชนใหเกษตรกรภายในพ้ืนท่ีมากกวา ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลท่ีเขามาชวยเหลือ

ชาวนาในการผอนชําระหนี้ การใหเงินชดเชยน้ําทวม เปนตน นอกจากนี้ความสมบูรณของแหลงน้ําสง

ผลดีตอราคาผลผลิตและความสะดวกสบายของเกษตรกร ในการใชทุนท่ีมีอยูเปนปจจัยในการผลิต

ขาวสูทองตลาด ตรงขามกับเกษตรกรนอกพ้ืนท่ีเขตชลประทานท่ีมีจํานวนชาวนาลดลง เนื่องจากขาด

แหลงน้ําในการผลิตชาวนาจึงตองอาศัยเพียงน้ําฝน สงผลใหการทํานาของคนนอกเขตชลประทาน

สามารถทําไดเพียงปละครั้งเทานั้น ชาวบานสวนใหญจึงหันไปทําไรออยทดแทน 

จะเห็นไดวาจากการทบทวนวรรณกรรมอาชีพชาวนาในพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมแสดงใหเห็นถึง

สภาพสังคมชาวนาท่ีเปลี่ยนแปลงไป จากการดํารงชีวิตอยางเรียบงาย ปลูกขาวและพืชผักสวนครัวไว

รับประทานในครอบครัว จนนําไปสูการปลูกขาวไวสงออกท่ีมีผลพวงจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

จนกระท่ังพ้ืนท่ีเพาะปลูกของชาวนาถูกปดลอมไปดวยพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงอาชีพจึง
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เกิดข้ึนอยางหลีกเลี่ยงไมได เม่ือพ้ืนท่ีการทํานาดังกลาวถูกท้ิงราง การขายท่ีดินเพ่ือนําเงินมาดํารงชีพ

หรือหาอาชีพใหมจึงเกิดข้ึน พรอมเดียวกันนี้พ้ืนท่ีท่ีมีแหลงทํามาหากินจึงมีแรงงานอพยพเขาและออก

จํานวนมาก การปรับตัวของชุมชนตอสถานการณท่ีเกิดข้ึนจึงไมตางไปกับสภาวะจํายอม การกอตั้ง

สวนอุตสาหกรรมข้ึนบริเวณชุมชนไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเปนอยางมาก ระบบทุนนิยมไดเขามา

เปนสวนหนึ่งของชุมชน จึงสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวของคนในชุมชนอยูตลอดเวลา จะ

เห็นไดจากงานทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับสวนอุตสาหกรรมโรจนะและบริเวณใกลเคียงท่ี

กลาวถึงพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมโรจนะอันเปนจุดเริ่มตนของโรงงานอุตสาหกรรมแหลงใหญในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ในงานของ ภูริ ธาตุสุวรรณ (2547) ท่ีกลาวถึงการวิเคราะหปจจัยท่ีกําหนดท่ีตั้งอุตสาหกรรม

การผลิตในภาคกลางของประเทศไทย กรณีศึกษา 9 จังหวัด ชัยนาท นครนายก นครปฐม 

พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงหบุรี สุพรรณบุรี และอางทอง ท่ีกลาววา หลังสงครามโลกครั้งท่ี 

2 ประเทศไทยเขาสูจุดเปลี่ยนสําคัญในการพัฒนาประเทศ โดยท่ีในชวงแรก พ.ศ.2503 การพัฒนา

อุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนเพ่ือลดการนําเขา จนกระท่ังพ.ศ.2515 การพัฒนาอุตสาหกรรมเปลี่ยน

เปาหมายเปนรูปแบบอุตสาหกรรมเพ่ือสงออก สงผลใหการผลิตเจริญเติบโตข้ึนกวาแตกอนมากและมี

แหลงการผลิตสวนใหญกระจุกตัวอยูบริ เวณเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาตั้งอยูบริเวณท่ีมีแมน้ําสําคัญหลายสาย ซ่ึงเปนการคมนาคมท่ีสะดวกตั้งแตอดีต 

พรอมกับเปนพ้ืนท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณเนื่องจากเปนท่ีราบลุมมีน้ําทวมถึงโดยเฉพาะในเดือนสิงหาคม

ไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน เพราะเปนชวงท่ีขาวในนาเติบโตอยางเต็มท่ี ซ่ึงเปนวิถีการผลิตของชาวนา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในสมัยกอน แตเม่ือมีการสรางเข่ือนชัยนาทหรือเข่ือนเจาพระยาตั้งแต

จังหวัดชัยนาทมายังพ้ืนท่ีแถบชายทะเล เกิดผลดีตอประชากรในดานการเกษตรท่ีสามารถทํานาชวง

ฤดูใดก็ได หากแตการสรางเข่ือนนี้สงผลใหระบบนิเวศภายในพ้ืนท่ีเบาบางลง เม่ือนโยบายประเทศ

ขยายพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมมาถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สงผลใหมีการลงทุนทางดานอุตสาหกรรมการ

ผลิตกระจุกตัวเปนมากภายในจังหวัด เนื่องจากเปนจังหวัดท่ีมีกรรมกรการผลิตอยูอยางหนาแนนพ้ืนท่ี 

อีกท้ังการคมนาคมท่ีสะดวกสามารถกระจายการผลิตไดงาย โดยสวนใหญจะเปนการผลิตท่ีตองใช

เทคโนโลยีสูง เชน อุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวน อุตสาหกรรมยาและอาหารสําเร็จรูป และอุตสาหกรรม

ผลิตเสื้อผาและเครื่องแตงกาย เปนตน จากการพัฒนาจังหวัดใหกลายเปนเมืองโดยพัฒนา
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สาธารณูปโภคพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการขยายตัว อีกท้ังการเชื่อมโยงระหวางภูมิภาคและใกลเคียง

กรุงเทพฯ สงผลใหจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความเหมาะสมในการตั้งแหลงโรงงานอุตสาหกรรม 

 การปรับเปลี่ยนทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนรอบสวนอุตสาหกรรมโรจนะ อําเภออุทัย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของ สมคิด จํานงคศร (2544) กลาวถึงการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีชุมชนท่ีเปน

ผลมาจากปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน ปจจัยภายนอก ไดแก การขยายเขตผังเมืองของจังหวัด 

การสงเสริมการลงทุน ระบบสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานและการเขามาของโรงงานอุตสาหกรรม โดย

สภาพทางสังคมของชุมชนในอดีตเปนชุมชนท่ีมีคลองหลายสายไหลผาน จึงทําใหเกิดน้ําทวมขังบริเวณ

ทองนา ลักษณะกายภาพดังกลาวจึงเหมาะสําหรับการปลูกขาวเนื่องจากความอุดมสมบูรณของพ้ืนท่ี

เปนสําคัญ ตอมาชุมชนยอมรับเทคโนโลยีการผลิตมากข้ึน ไดแก รถไถ ยาฆาแมลง เครื่องสูบน้ํา จึงทํา

ใหวิถีการผลิตของชุมชนเปลี่ยนแปลงไป จากท่ีปกติทํานาหวานไดประมาณ 50-60 ถังตอไร กลายเปน

ผลผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนเปนเทาตัว พรอมกับการลงแขกท่ีเปนวิ ถีชีวิตการทํานาไดหายไปกับชุมชน 

ความสัมพันธของคนในชุมชนในชวงแรกไมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเทาไรนัก เนื่องจากครอบครัวใน

ชุมชนสวนใหญเปนครอบครัวขยายจึงเกิดการพ่ึงพาอาศัยระหวางกันเปนปกติ ซ่ึงเก่ียวของกับวิถีชีวิต

การทํานาท่ีสามารถหยิบยืมวัสดุในการทํานาระหวางกันได การเขามาของสวนอุตสาหกรรมโรจนะท่ี

เขามาซ้ือท่ีดินของชาวบาน เม่ือป 2531 ในราคาประมาณไรละ 6 – 7 พันบาท และไดดําเนินการ

กอสรางป 2532 โดยสินคาท่ีผลิตในสวนอุตสาหกรรมมีหลายชนิด เชน โทรศัพท วิทยุสื่อสาร เทป 

แผงวงจรไฟฟา อาหารสําเร็จรูป แกส รถยนต เปนตน สงผลใหวิถีชีวิตเปลี่ยนไปจากแตกอนการอยู

อาศัยท่ีอยูกันเปนครอบครัว แตเม่ือเกิดโรงงานอุตสาหกรรมจึงเกิดการสรางหมูบาน หอพัก บานเชา 

โรงแรม จึงทําใหผูคนจากตางจังหวัดและบริเวณใกลเคียงยายมาอยูในพ้ืนท่ีมากข้ึน การเขาถึงและ

ความสัมพันธจึงไมไดสนิทกันเหมือนแตกอน สวนของการทํานาปกติไมเคยมีใครใสปุยหรือยาฆาแมลง

แตพอมาตอนนี้จําเปนตองใชเพราะสภาพดินไมดี แตกลับกันท่ีท่ีดินกลับมีประโยชนมากใน

ภาคอุตสาหกรรม โดยนายทุนซ้ือท่ีดินไดราคาประมาณลานบาท จึงสงผลใหความตองการขายของ

ชาวบานเพ่ิมข้ึน เนื่องจากการเกษตรกรรมท่ีไมไดผลดีท่ีกลาวไปตอนตนยิ่งเปนแรงจูงใจใหชาวบาน

ขายท่ีดินมากข้ึน จึงเปนท่ีมาของการเปลี่ยนแปลงอาชีพของคนในชุมชนท่ีจากทําเกษตรกรรมกลายมา

เปนแรงงานในอุตสาหกรรม โดยโรงงานอุตสาหกรรมไมเพียงแตเขามาทําใหคนในชุมชนมีงานทํา

เทานั้น แตรวมไปถึงมีอาชีพเกิดใหมจํานวนมากในชุมชน 
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นอกจากนี้ การเขามาของโรงงานอุตสาหกรรมโรจนะไดขยายพ้ืนท่ีสูตําบลธนู สงผลใหอาชีพ

ดั้งเดิมท่ีมีอยูยางชาวนาแปรเปลี่ยนไปตามบริบทของสังคม เม่ือตัวโครงสรางและแผนพัฒนา

ระดับประเทศกระจายเขาสูชนบทการขายท่ีดินของคนในชุมชนจึงเกิดข้ึน เชนเดียวกับการปรับเปลี่ยน

ทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนรอบสวนอุตสาหกรรมโรจนะขางตน  

ดังท่ี ธารารัตน บํารุงศรี (2553) การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตหลังการขายท่ีดินของชาวนาตําบล

ธนู อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมองพ้ืนท่ีตําบลธนูเคยเปนสังคมเกษตรกรรมกอนท่ีจะ

เกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก กลาวคือ มีการขยายตัวจากภาคอุตสาหกรรมเขามาในตําบล สงผล

ใหวิถีชีวิตของชาวนาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ประกอบไปดวย 6 สวน ไดแก วิถีชีวิตการทํานา วิถีชีวิต

ดานสังคมและวัฒนธรรมและสภาพแวดลอมโดยท่ัวไป วิถีชีวิตดานการใชแหลงน้ํา วิถีชีวิตดานการ

เปนเจาของท่ีดิน วิถีชีวิตดานสาธารณสุข และวิถีชีวิตดานการศึกษา อันเห็นไดจากวิถีชีวิตการทํานา

โดยการใชวิถีการถายทอดจากรุนสูรุน การใชแรงงานสัตวในการทํานา พิธีกรรมเก่ียวกับขาว รวมไปถึง

การลงแรงในฤดูเก็บเก่ียวท่ีแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธทางเครือญาติท่ีคนสมัยกอนมีรวมกันผาน

อาชีพชาวนาท่ีชวยเหลือเก้ือกูลกันระหวางครอบครัวในการทํามาหากิน ตอมาเม่ือการทํานาเริ่มมี

ความทันสมัยมากข้ึนชาวนาจึงใชเครื่องทุนแรง มาเปนปจจัยหลักในการผลิตขาว โดยเปลี่ยนจากการ

ใชแรงงานสัตวเปนรถไถนา พิธีกรรมขาวเริ่มกลายเปนภาพเลือนลางในสังคมชาวนา เนื่องจากการ

ผลิตดังกลาวเนนท่ีความสะดวก รวดเร็ว และเนนปริมาณขาวท่ีไดรับตอไรมากกวาเนนบริบทอ่ืน

รอบตัว ความสัมพันธในการผลิตของคนในชุมชนและครอบครัวจึงเลือนหายไป วิถีชีวิตดานสังคมและ

วัฒนธรรมและสภาพแวดลอมโดยท่ัวไป เดิมชาวตําบลธนูอยูอาศัยกันแบบครอบครัวใหญเพราะเปน

แรงงานสําคัญในการผลิตขาว มีการพ่ึงพาอาศัยรวมกันระหวางคนในชุมชน แตเม่ือเกิดอุตสาหกรรม

ภายในพ้ืนท่ี อาชีพชาวนาจึงคอยๆ หายไปจากชุมชน จากการขายท่ีดินใหภาคอุตสาหกรรม และผัน

ตัวเปนแรงงานรับจาง คาขาย ปลูกหอพัก ความสัมพันธในครอบครัวเปลี่ยนรูปแบบไปเม่ือไมตองมี

การพ่ึงพิงเอาแรงกันระหวางทํานา วิ ถีชีวิตดานการใชแหลงน้ํา ในอดีตแหลงน้ํ าธรรมชาติ

เปรียบเสมือนเสนเลือดใหญของชาวตําบลธนู เพราะตองใชในการอุปโภคบริโภคและการทํานา แต

ปจจุบันสภาพอากาศไมเปนเชนเดิม ฝนท่ีเคยตกตามฤดูการเปลี่ยนแปลงไปตามบรรยากาศโลก จึงทํา

ใหเกิดความเสียหายตอขาวท่ีปลูกและสงผลใหปญหาหนี้สินครัวเรือนเพ่ิมมากข้ึน ประกอบกับแหลง

น้ําจากโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเนาเสีย น้ําในคลองจึงไมสามารถอุปโภคบริโภคไดอีกตอไป วิถีชีวิตดาน
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การเปนเจาของท่ีดิน ชุมชนตําบลธนูแตกอนรวยท่ีดิน แตพอเม่ือโรงงานเขามากอตั้งในพ้ืนท่ีการ

แลกเปลี่ยนท่ีดินและผูถือครองจึงไมใชคนในพ้ืนท่ีอีกตอไป วิถีชีวิตดานสาธารณสุข สมุนไพรท่ีเคยใช

ในชุมชนกลายเปนแพทยกระแสหลักท่ีเขามารักษาอาการคนในชุมชนแทน และวิถีชีวิตดานการศึกษา 

แตเดิมศึกษาจากวัดใกลบาน แตเม่ือมีกฏหมายทางดานการศึกษาเขามาควบคุมวิถีชีวิต ชาวบานจึง

จําเปนตองสงลูกเขาโรงเรียนตามกําลังท่ีจะสงเรียนได 

 การศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับสวนอุตสาหกรรมโรจนะและบริเวณใกลเคียงแสดงใหเห็น

ถึงสภาพของชุมชนกอนและหลังท่ีจะเกิดสวนอุตสาหกรรมภายในพ้ืนท่ีตําบลคานหามและตําบลธนู 

อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อันเปนสวนอุตสาหกรรมแหงแรกท่ีเกิดข้ึนภายในอําเภอ 

กอน ท่ีจะขยายตัวมาสู พ้ืน ท่ีชุมชนรอบคลองชองสะเดา ตําบลอุทัย อําเภออุทัย จั งหวัด

พระนครศรีอยุธยา อันเปนพ้ืนท่ีศึกษา เพ่ือทราบถึงผลสืบเนื่องท่ีเกิดข้ึนกอนหนา อีกท้ังเปนการเขาใจ

เหตุการณการเปลี่ยนแปลงของชุมชนรอบสวนอุตสาหกรรมเบื้องตน เพ่ือท่ีจะนํามาปรับใชกับงาน 

“ชีวิตของชาวนาบานโรงใน ในวงลอมของอุตสาหกรรม” สืบไป 

วรรณกรรมท่ีวาดวยความสัมพันธระหวางมนุษยกับส่ิงแวดลอม 

 เพ่ือทําความเขาใจการกระทําของอํานาจท่ีกระทําตอมนุษยกับสิ่งแวดลอม และการตอบโต

ของการกระทําการนั้นๆ ผูศึกษาไดหยิบยกวรรณกรรมท่ีวาดวยความสัมพันธของมนุษยกับสิ่งแวดลอม 

ดังนี้ 

ณฐพงศ จิตรนิรัตน (2546) ไดกลาวถึงนิเวศวิทยาการเมืองไวใน ขบวนการเคลื่อนไหวดาน

สิ่งแวดลอม : มุมมองความคิดดานสิ่งแวดลอมและนิเวศวิทยาการเมือง ไววา ปญหาสิ่งแวดลอมท่ี

เกิดข้ึนไมวาจะเปนในระดับโลกหรือระดับประเทศเปนเรื่องท่ีเก่ียวของโดยตรงกับมนุษย เนื่องจาก

มลภาวะเหลานี้สามารถเดินทางไดอยางไรพรมแดน และนําไปสูการเกิดปญหา “กระทบผีเสื้อ” 

(Butterfly Effect) จึงเกิดการแกไขปญหาตางๆ โดยการสรางระบบคิดใหมทางดานสิ่งแวดลอมท่ี

เรียกวา การเมืองแนวนิเวศ (Eco - Politics) กระบวนทัศนนี้วางอยูบนการเขาใจถึงสิ่งแวดลอมและ

แนวคิดทางการเมืองเรื่องสิ่งแวดลอม โดยตองเริ่มจากการเขาใจและตระหนักถึงระบบการเมืองกอน 

เพราะจะทําใหสามารถสรางความยั่งยืนของระบบนิเวศได การต่ืนตัวดานสิ่งแวดลอม ภายหลัง

สงครามโลกครั้งท่ี 2 เปนชวงท่ีมีการต่ืนตัวของการพัฒนาในประเทศตางๆ ปญหาสิ่งแวดลอมจึงเปน
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เรื่องท่ีเห็นไดชัด จึงเกิดขบวนการเคลื่อนไหวดานสิ่งแวดลอมเพ่ือผลักดันใหเกิดการอนุรักษ โดย

ผลักดันการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและการเปลี่ยนแปลงเพ่ือความยั่งยืน ภายใตความแตกตาง

หลากหลาย (Peppers, 1996, อางใน ณฐพงศ จิตรนิรัตน, 2546) แบงความคิดออกเปนกระแสหลัก

และความคิดสิ่งแวดลอม เพ่ือเปรียบเทียบใหเห็นถึงความแตกตาง จากมุมมองของความคิดกระแส

หลักท่ีมองวามนุษยแยกออกจากธรรมชาติ มนุษยเปนสิ่งมีชีวิตท่ีแข็งแกรงท่ีสุด เทคโนโลยีสามารถ

แกปญหาได ดานเศรษฐกิจเนนความเจริญเติบโตและเนนกําไร และรัฐชาติเปนหนวยทางการเมืองท่ี

สําคัญท่ีสุด ตางจากความคิดสิ่งแวดลอมท่ีมองวามนุษยเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ มนุษยเกิดมาเพ่ือ

แบงปนและเทาเทียมกัน เทคโนโลยีแกปญหาไดเพียงระดับหนึ่งเทานั้น ดานเศรษฐกิจการผลิตเขามา

เพ่ือตอบสนองความจําเปนพ้ืนฐานเพียงเทานั้น และดานการเมืองจะเนนไปท่ีการมีสวนรวมของ

ประชาชนและใหความสําคัญกับทองถ่ิน จะเห็นไดวาการแบงความคิดดังกลาวเปรียบเสมือนการมอง

แบบคูตรงขาม แตในขณะเดียวกันก็มีกระแสสิ่งแวดลอมพยายามทวนกระแสตอบโต Willenburg 

(1993) ท่ีแบงขบวนการเคลื่อนไหวดานสิ่งแวดลอมออกเปน 2 แบบ คือ แนวทางสิ่งแวดลอมนิยม 

(Environmentalism) แนวคิดนี้อยูบนฐานความคิดแบบปฎิรูประบบ และเชื่อวาหากมีการพัฒนา

ระบบวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีดีกวาเดิมก็จะสามารถจัดการปญหาสิ่งแวดลอมได อีกทางหนึ่ง

แนวคิดนิเวศวิทยานิยม (Ecologism) จะมองวาปญหาทางนิเวศท่ีเกิดข้ึนไมสามารถแยกออกจาก

ระบบเศรษฐกิจและการเมืองได หากจะแกปญหาดังกลาวจะตองลางระบบความคิดเกาและเนนไปท่ี

การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดลอม แนวคิดดานสิ่งแวดลอมท้ัง 2 แบบ มีการแยง

ชิงพ้ืนท่ีทางความคิดกันอยูตลอดเวลา แตทศวรรษ 1970 เปนตนมา แนวคิดนิเวศวิทยาการเมือง 

(Political Ecology) ไดมีสวนสําคัญในการเคลื่อนไหว โดยมีฐานคิดมาจากแนวคิดนิเวศนิยม 

(Ecologism) แนวคิดนิเวศวิทยาการเมือง ใหความสําคัญในเรื่องการหาความรูแบบองครวม โดย

สามารถประยุกตคุณคา ภูมิปญญาพ้ืนบาน วัฒนธรรมชุมชน และชุมชนตองเขามามีสวนรวมกับ

ทองถ่ินดวย เพ่ือสอดคลองกับยุคสมัยท่ีเนนบูรณาการแบบเนนธรรมชาติ โดยมีหลักสําคัญ มองวา

มนุษยเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ ระบบนิเวศของธรรมชาติเปนระบบท่ีมีสายใยเชื่อมตอกันอยางไม

สามารถแยกขาดจากกันได หากสวนใดสวนหนึ่งถูกทําลายจะเทากับการทํางานท้ังหมดจะถูกทําลาย

ไปดวย โดยท่ีสวนประกอบท้ังหลายจะมีศูนยกลางชีวิตของตนเองและตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความเสมอ

ภาค (ปรีชา, 2542 อางใน ณฐพงศ จิตรนิรัตน, 2546) 
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สุพิชฌาย ปญญา (2557) กลาวถึง นิเวศวิทยาการเมืองวาดวยการสรางเข่ือนดอนสะโฮง 

แขวงจําปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (The political Ecology of the Don 

Sahong Dam in Champasak Province, Lao People’s Democratic Republic) นิเวศวิทยา

การเมืองวาดวยเข่ือนมาจากกระแสการพัฒนาใหทันสมัย (Modernization Theory) โดยไดรับ

แนวคิดมาจากตะวันตกเรื่องการเปลี่ยนผานจากสังคมด้ังเดิมสูสังคมสมัยใหม กอนท่ีจะมีการพัฒนา

เศรษฐกิจภายในประเทศโลกท่ีสามจะตองมีแผนการเมืองท่ีชัดเจนเสียกอนจึงจะเกิดการพัฒนา

อุตสาหกรรม และนําไปสูการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในทายท่ีสุด  การพัฒนาดังกลาวนําไปสูปญหา

ดานตางๆ เชน ปญหาสิ่งแวดลอม โดยรัฐบาลสรางเข่ือนข้ึนเพ่ือรองรับกับความตองการบริโภค

กระแสไฟฟาในบริเวณลาวใต ภายใตโครงการหมอไฟแหงเอเชีย อันเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหเกิดการ

ตอตานการสรางเข่ือนในครั้งนี้ การตอรองอํานาจของภาคประชาชนท่ีมีตอรัฐบาลในการสรางเข่ือน

ดอนสะโฮง เนื่องจากเข่ือนจะถูกกอสรางอยูบนแมน้ําโขงอันเปนแหลงน้ําท่ีมีระบบนิเวศวิทยาสมบูรณ 

อีกท้ังเปนแมน้ําขนาดใหญไหลผาน 6 ประเทศ ไดแก จีน สปป.ลาว เมียนมาร ไทย กัมพูชา และ

เวียดนาม สงผลใหภาคประชาชนและประเทศเพ่ือนบานต้ังคําถามถึงการสรางเข่ือนดังกลาววาได

ทําลายระบบนิเวศหรือไม เพราะในจุดเริ่มตนทางภาครัฐบาลประกาศดําเนินโครงการจัดสรางโดย

ไมไดรับฟงขอคิดเห็นจากผูเก่ียวของและผูท่ีไดรับผลกระทบท้ังหมด การตอตานจากภาคประชาสังคม

จึงเกิดข้ึน โดยวัตถุประสงคในการสรางเข่ือน ผูเขียนอธิบายงานผานกรอบแนวคิดนิเวศวิทยาการเมือง 

(Political Ecology) ท่ีอธิบายความสัมพันธเชิงอํานาจเก่ียวกับตัวแสดงและการจัดการทรัพยากร

สิ่งแวดลอมท่ีมีความไมเทาเทียมกันในสังคม นอกจากนี้ไดใหความสําคัญแกบุคคลท่ัวไปในระดับราก

หญาในฐานะผูกระทําทางสังคม โดยไดรับอิทธิพลมาจากแนวคิดวาทกรรม (Discourse) ของ Michel 

Foucault ท่ีวาดวยชุดความคิดท่ีแตกตางกันระหวางภาครัฐและภาคประชาสังคม เนื่องจากรัฐบาล

ลาวเปนผูมีอํานาจมากกวาในการกําหนดนโยบายพัฒนาประเทศ แตในทางกลับกันประชาชนท่ีอยูริม

แมน้ําท่ีเปนผูไดรับผลกระทบจากการสรางเข่ือนโดยตรงกลับถูกละเลย จึงนําไปสูขบวนการเคลื่อนไหว

ทางสังคมใหม (New Social Movement) ใชในการอธิบายความหมายและกระบวนการเคลื่อนไหว

เพ่ือใหการโตแยงของกลุมไดรับการยอมรับ จากการพัฒนาท่ีเนนแตผลประโยชนทางเศรษฐกิจจึงทํา

ใหละเลยผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและชุมชน อีกท้ังวาทกรรมของการพัฒนาท่ีแตกตางกันของ

ภาครัฐและภาคประชาชน สงผลตอการเคลื่อนไหวทางการเมืองจากภาคประชาชนรูปแบบตางๆ จน
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นําไปสูการตอรองเชิงอํานาจเพ่ือคัดคานการสรางเข่ือนดอนสะโฮง จึงทําใหรัฐบาลตองยุติโครงการ

สรางเข่ือนดอนสะโฮงจนกวาจะไดรับการยอมรับ   

ดังนั้น การกอสรางเข่ือนดอนสะโฮงบนแมน้ําโขงไมไดมีเพียงแตขอดีของการพัฒนาประเทศ

เทานั้น แตการสรางดังกลาวกลับเกิดผลกระทบเปนวงกวางตอประชาชนและระบบนิเวศท่ีอยูอาศัย 

รวมไปถึงประเทศเพ่ือนบานท่ีตองอาศัยแมน้ําโขงเพ่ือทํามาหากินและดํารงชีพอีกดวย นอกจากปญหา

การสรางเข่ือในแมน้ําท่ีตองใชรวมกันภายในอุษาคเนยแลว ภายในประเทศไทยไดมีการกอสรางเข่ือน

และเกิดผลกระทบคลายกัน ในงานของ ไชยณรงค เศรษฐเช้ือ (2543) ไดกลาวถึง นิเวศวิทยา

การเมืองของการสรางเข่ือนขนาดใหญในประเทศไทย: กรณีศึกษาโครงการเข่ือนแกงเสือเตน กลาวคือ 

โครงการเข่ือนแกงเสือเตน  เปนโครงการท่ีทางรัฐบาลมีนโยบายจะสรางข้ึนเพ่ือก้ันแมน้ํายมเหนือตัว

จังหวัดแพรเพ่ือท่ีจะเปนสถานท่ีรองรับน้ําท่ีจะผันมาจากลุมแมน้ําโขง เพ่ือสงตอไปยังเข่ือนสิริกิตและ

ลุมเจาพระยา แตทวาสถานท่ีท่ีทางรัฐบาลจะใชเปนแหลงกักเก็บน้ําคือท่ีอยูอาศัยของชุมชนแมพราว

ซ่ึงเปนชุมชนอาขา เริ่มจากการอพยพเขามาเปนแรงงานปลูกปาทดแทน ตอมาชาวบานจึงไดตั้งถ่ิน

ฐานบริเวณดังกลาวถาวร โดยประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจางทําสวนใหกับชาวสะเอียบ ชุมชน

เชียงมวนเดิมเปนชาวไทลื้อจากสิบสองปนนามีวิถีชีวิตพ่ึงพาธรรมชาติและแหลงน้ํายม โดยชาวบานจะ

ทอผาใชเองท่ีเหลือก็จะขายเปนสินคา จึงทําใหชุมชนนี้ มีการพ่ึงพิงระบบตลาด และชุมชน

สะเอียบหรือไทลื้อปนชุมชนเกษตรกรรม โดยปลูก ขาว ไร สวนผลไม เปนตน โดยต้ังถ่ินฐานอยูสอง

ขางฝงแมน้ํา จะเห็นไดวาลักษณะการตั้งบานเรือนและเพาะปลูกของกลุมชาติพันธุตางๆ แสดงใหเห็น

ถึงความเขียวชอุมของปาไม และความอุดมสมบูรณของตลอดสองฝงแมน้ํายม แตทวาในชุมชนตางๆ 

มีความสัมพันธท้ังแบบกลุมอํานาจทองถ่ิน ความสัมพันธเชิงเครือญาติ จึงทําใหในชวงท่ีเกิดการ

ประทวงสรางเข่ือนมีความซับซอนเชิงความสัมพันธ กลาวคือ ตอมาชาวบานรวมกลุมกันตอสูเพ่ือ

ขัดขวางบริษัทท่ีปรึกษาของธนาคารโลก ในระหวางชมสถานท่ีสรางเข่ือนและการพูดใหชาวบานยอม

สรางเข่ือน ประกอบกับการประโคมขาวของหนังสือพิมพท่ีตีพิมพหัวขอขาวเกินจริง บางสวนบอกวา 

“การท่ีชาวบานตอนรับตัวแทนของแบงคโลกอยางนี้มันเหมือนวาจังหวัดแพรเปนบานปาเมืองเถ่ือน..” 

(ผูจัดการรายวัน, 2537 อางใน ไชยณรงค เศรษฐเชื้อ, 2543) จึงทําใหชาวบานเกิดการรวมกลุมและ

เขมแข็งมากกวาเดิม ในขณะเดียวกันทางรัฐบาลยังไมมีความวิตกกังวลใดๆ และดําเนินโครงการตอไป

โดยท่ีไมสนใจชาวบานท่ีมาประทวง ความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนจึงเปนเรื่องของอํานาจและการแยงชิง
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ผลประโยชนจากกลุมตางๆ กลาวคือ การท่ีชาวบานมีแรงผลักดันในการประทวงอาจเกิดมาจากการมี

องคกรหนุนหลัง เชนเดียวกับรัฐบาลท่ีมุงสรางเข่ือนนั้นมาจากแผนของการพัฒนาใหประเทศมีความ

เจริญ ซ่ึงสัมพันธกับระบบโลกท่ีรวมมือกับกลุมอุตสาหกรรม ขาราชการระดับสูง และผูกําหนด

นโยบาย เข่ือนจึงเปรียบเสมือนสัญลักษณของการพัฒนาในความคิดของโลกท่ีหนึ่ง โดยใชอํานาจจาก

ชุดคําอธิบายแบบวิทยาศาสตรและกลไกตางๆ ใหชาวบานฟง เพ่ือแสดงถึงความเหนือกวาทางดาน

ความคิด  

การตอสูของชาวบานลุมแมน้ํายมในการตอตานเข่ือนแกงเสือเตนเปนการใชการเมืองของ

อํานาจ โดยใชการเมืองภาคประชาชนในการตอสูกับฝายอํานาจนิยม เพ่ือแกปญหาท่ีรัฐไมเปดโอกาส

ใหประชาชนมีสวนรวมเสนอความคิด อีกท้ังใชความสัมพันธเครือญาติเขามาในการผลักดันและคาน

อํานาจกับทางรัฐอีกดวย นอกจากการกอสรางเข่ือนดอนสะโฮงท่ีแมน้ําโขงและเข่ือนแกงเสือเตน จ.

แพร นํามาซ่ึงการปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศเชิงพ้ืนท่ีปาไมพบไดในการตั้งอุทยาน

แหงชาติอีกดวย ดังท่ี มูนีเราะ เจะแต (2557) ไดกลาวถึงผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงระบบวิถี

ชีวิตในกอนและหลังการจัดต้ังพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติ ไวใน การปรับตัวในการดํารงชีพอยางยั่งยืนของ

ชุมชนในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติบูโด-สุไหงปาดี กรณีศึกษา : ชุมชนในตําบลปาลุกาสาเมาะ อําเภอบา

เจาะ จังหวัดนราธิวาส แตเดิมบานมาแฮเปนพ้ืนท่ีปา จนกระท่ังป พ.ศ.2550 ไดมีคนบุกเบิกเขามาตั้ง

ถ่ินฐานภายในพ้ืนท่ีเพ่ือทําสวนและการขยายพ้ืนท่ีข้ึนไปบนภูเขา ตอมาเม่ือมีบุคคลอ่ืนเห็นวาพ้ืนท่ีตรง

นี้สามารถทํามาหากินไดจึงทยอยอพยพเขามาในพ้ืนท่ี จนเกิดเปนหมูบานท่ีมีมากกวาสิบครัวเรือน

อาศัยอยูรวมกัน สวนชุมชนบานปะลุกาสาเมาะเปนชุมชนท่ีมีตนไมนานาชนิด ประกอบกับมีท่ีราบสูง

อยูทางทิศใตคือเทือกเขาบูโด ท้ังสองชุมชนตั้งอยูบริเวณเทือกเขาบูโด – สุไหงปาดี ซ่ึงเปนเทือกเขาท่ี

มีความอุดมสมบูรณทางดานทรัพยากรปาไม แตตอมาเม่ือพ้ืนท่ีนี้ถูกตั้งใหเปนเขตอุทยานแหงชาติบูโด 

– สุไหงปาดี ชาวบานจึงไมสามารถเขาถึงพ้ืนท่ีทํากินไดอีกตอไป การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวเพ่ือ

ดํารงชีพและการอยูรอดจึงเปนสิ่งจําเปนท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชน ผลกระทบเรื่องปากทองดังกลาวสงผล

ใหชาวบานจากชุมชนบานมาแฮ ชุมชนบานปะลุกาสาเมาะ และองคกรท่ีไดรับผลกระทบ เกิดการ

รวมกลุมระดมความคิดและหาวิธีการขอคืนสิทธิ์ในพ้ืนท่ีทํากินจากรัฐ แตกลับไมไดรับการตอบรับและ

การดําเนินการแกไข ชาวบานในชุมชนจึงหันมาเปลี่ยนแปลงกันเองภายในชุมชน ดวยวิธีการหาอาชีพ

ใหมเพ่ือสรางความม่ันคงทางอาหารท่ีสูญเสียไปพรอมกับการเรียกรองสิทธิในพ้ืนท่ีทํากินแตเดิม จะ
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เห็นไดวาชาวบานมีการตอรองกับทางภาครัฐในการขอคืนสิทธิ แตในขณะเดียวกันชาวบานก็มีการ

ปรับตัวในการประกอบอาชีพท่ีจากแตกอนทําสวน ปรับเปนงานรับจาง คาขาย ธุรกิจและบริการ เปน

ตน โดยท่ีชาวบานไมไดท้ิงอาชีพเดิมเพราะชาวบานหันมาใชท่ีดินเปลาบริเวณรอบครัวเรือนในการทํา

การเกษตรกรรม เชน ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงสัตว เปนตน เพ่ือชดเชยรายไดท่ีลดลงและปรับตัวเพ่ือให

เกิดความม่ันคงทางอาหารในชุมชน 

ชํานาญ นิ่มนวล (2550) รัฐกับการพัฒนาและผลกระทบนิเวศการเมืองชุมชนรอบโรงงาน

อุตสาหกรรม : ศึกษากรณีชุมชนรอบโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดอางทอง ไดกลาวถึงการขยาย

อุตสาหกรรมของรัฐบาลท่ีเปนผลสืบเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ โดยมีเปาหมายในการ

พัฒนาประเทศ จึงมีการกอตั้งโรงงานอุตสาหกรรมข้ึนในแถบหลายจังหวัดในภาคกลาง จังหวัด

อางทองเปนหนึ่งในพ้ืนท่ีภาคอุตสาหกรรมไดเขาสูในพ้ืนท่ี การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวจึงเกิดข้ึน

ตอชุมชนรอบโรงงาน ซ่ึงมาพรอมกับผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพท่ีถูกละเลย กลาวคือ การ

เปลี่ยนแปลงทางโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีมาพรอมกับโครงสรางพ้ืนฐานจากนักลงทุน ทํา

ใหชุมชนโดยรอบเกิดความเจริญเพ่ิมข้ึน เพราะเปนแหลงท่ีกอรายไดและอาชีพใหกับคนในพ้ืนท่ี 

ชาวบานจึงมีงานทําท้ังทางตรงและทางออม เชน แรงงานในโรงงาน แมคา แมบาน เปนตน แตใน

ขณะเดียวกันการกอตั้งโรงงานภายในเขตชุมชนกอใหเกิดผลกระทบจากปญหาสิ่งแวดลอม ไมวาจะ

เปน มลพิษทางอากาศจากเขมาควัน มลพิษทางเสียง สภาพพ้ืนดินภาคเกษตรกรรมและแมน้ําถูก

ทําลายจากสารเคมี ซ่ึงปญหาตางๆ ลวนแตสงผลกระทบดานสุขภาพและสิ่งแวดลอมตอคนในชุมชน 

แตอีกทางหนึ่งไดเกิดผลกระทบนิเวศการเมืองจากการพัฒนาอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีดวย กลาวคือ เม่ือ

เกิดความไมพอใจในปญหาสิ่งแวดลอมชาวบานจึงเกิดการรวมกลุมกันเกิดข้ึน เพ่ือสงตัวแทนของ

ชุมชนไปเจรจากับรัฐบาลเปนผูสงเสริมใหเอกชนเปนผูลงทุนสรางโรงงานอุตสาหกรรมในชุมชน เพ่ือ

เรียกรองใหรัฐและบุคคลท่ีเก่ียวของเขามาแกปญหาท่ีเกิดข้ึน 

นอกจากนี้  ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมไมได เ กิดข้ึนเพียงแคในเขต

อุตสาหกรรมเทานั้น แตยังรวมไปถึงบริบทของสังคมชาวนาไทย ดังท่ี เนตรดาว เถาถวิล (2557) 

ปฏิบัติการตอรองของชาวนาไทย ภายใตระบบการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียเพ่ือปอนตลาดโลก ได

กลาวถึงปฏิบัติการตอรองของชาวนาไทยท่ีมีตอระบบทุนนิยมโลก เพ่ือมองความสัมพันธทางระบบ

การผลิตขาวหอมมะลิอินทรียท่ีในชวงหลังไดกลายมาเปนกระแสความตื่นตัวของผูบริโภคท่ีหันมา
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สนใจบริโภคอาหารอินทรียมากข้ึน เนื่องจากภาวะตระหนักถึงความอันตรายจากอาหารอุตสาหกรรม 

การผลิตขาวอินทรียไดเชนนี้สงผลใหชาวนาอีสานจึงสามารถขายขาวอินทรียไดในราคาดีกวาขาวท่ี

ปลูกเพ่ือปอนสูตลาดในประเทศ จึงนํามาสูการพยายามตอรองของชาวนาอีสานกับระบบการผลิต โดย

วิเคราะหการตอรองของชาวนาในฐานะท่ีเปนปฏิบัติการทางการเมือง (practices of politics) ของ

ปจเจก การทําเกษตรอินทรียในแตละครั้งจําเปนตองปฏิบัติตามกฎท่ีเปนมาตรฐานในระบบการผลิต

แบบอินทรียอยางเครงครัด เชน ทําแผนท่ีแปลงนา ใชเมล็ดพันธุขาวอินทรียท่ีผานการรองรับ

มาตรฐานหามใชเมล็ดพันธุท่ีตัดตอพันธุกรรม ตองปลูกพืชหมุนเวียน เปนตน ชาวนาอีสานในหลาย

อําเภอของจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอํานาจเจริญท่ีเขามาเปนสวนหนึ่งของการทําเกษตรอินทรีย

เชนนี้ มีการรวมกลุมเพ่ือตั้งคําถามตอมาตรฐานเกษตรอินทรียท่ีถูกนํามาปรับใชในท่ีนาของพวกเขา มี

การโตแยงวาเมล็ดพันธุขาวหอมมะลิไมไดมาตรฐาน และอางวาโครงการขยายพันธุขาวหอมมะลิท่ีมี

พันธุขาวเหนียวมาดวย โดยท่ีชาวนากลุมนี้เลือกท่ีจะปฏิบัติตามกฎบางขอเทานั้น โดยยึดกฎท่ีพวกเขา

ประเมินวาใหประโยชนแกตน การตั้งคําถามเชนนี้เทากับวาชาวนาการตั้งขอสงสัยตอความชอบธรรม

ของผูเชี่ยวชาญและมาตรฐานท่ีอางถึงความทันสมัยและการตรวจสอบขาวอินทรีย ชาวนารูดีถึง

ขอจํากัดผูเชี่ยวชาญจึงใชประโยชนจากขอจํากัดดังกลาวเพ่ือสรางพ้ืนท่ีตอรอง โดยการใชปุยเคมีและ

ฉีดยาฆาแมลงในแปลงนาเพ่ือเอามาตอบโตกับการใชอํานาจควบคุมของผูเชี่ยวชาญ อีกท้ัง ยังใชขาว

ลือ คํานินทาตางๆ เพ่ือเปนตัวบอนทําลายความชอบธรรมและตอตานการครอบงํา โดยท่ีปฏิบัติการ

ตอรองของชาวนาอีสานนับเปนการทาทายตอกระบวนการตรวจสอบและอํานาจของผูเชี่ยวชาญท่ี

เก่ียวของ 

การตอรองของชาวนาไทยท่ีมีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ไมไดเกิดแคในบริบทขาวหอมมะลิ

อินทรียและขาวเคมีเทานั้น แตการตอรองของชาวนามีมาตั้งแตการเลือกสรรพันธุขาวในการเพาะปลูก 

ท่ีเปนประเด็นของการตอรองระหวางเกษตรพันธุสัญญาใหมกับกลุมอนุรักษอยูตลอดเวลา ดังท่ี 

ศักรินทร ณ นาน (2557) ไดกลาวถึง ภูมิทัศนของการจัดการเมล็ดพันธุของชาวนา ภายใตระบอบ

เมล็ดพันธุกับการสรางชาวนา ผูจัดการเมล็ดพันธุในฐานะทรัพยากรสวนรวมไววา หมูบานชนบทไมใช

เพ่ิงเขาสูการผลิตสินคาทุนนิยมกอนท่ีจะมีธุรกิจเมล็ดพันธุขามชาติเขามา เนื่องจากการจัดการพันธุพืช

บางชนิด เชน ขาว ขาวโพด ยางพารา กาแฟ อาจจะเปนสวนหนึ่งของการควบคุมประชากรในพ้ืนท่ี

นั้นๆ ท่ีกํากับโดยจารีต รัฐอาณานิคม หรือรัฐชาติสมัยใหม เพราะฉะนั้นการเขาสูทุนนิยมในพ้ืนท่ี

 



35 

ชนบทจึงกอเกิดมาเปนเวลานานแลว จังหวัดนานเปนอีกหนึ่งจังหวัดท่ีในสมัยกอนยังคงใหความสําคัญ

กับการผลิตเพ่ือยังชีพตามภาพชาวนาชนบทท่ีชวนฝนไว แตภาพสังคมเหลานั้นไมสามารถนํามาใช

อธิบายการเปลี่ยนแปลงของท่ีนี่ไดอีกแลว เนื่องจากการผลิตสินคาทางเกษตรท่ีมีมูลคาสูงไดถูกผนวก

เขาสูตลาดเมล็ดพันธุโลก ทําใหการขยายตัวของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุมีสวนปรับเปลี่ยนชาวนาให

กลายเปนผูรับจางผลิต แตอีกมุมหนึ่งไดมีขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม – สิ่งแวดลอมท่ีพยายาม

ดําเนินโครงการตางๆ ท่ีมีสวนในการเปลี่ยนโฉมหนาของภูมิทัศนชนบทและควบคุมการจัดการ

ทรัพยากรเมล็ดพันธุของชาวบาน จะเห็นไดวา ไมไดมีแตเพียงกลุมทุนอยางบรรษัทเมล็ดพันธุเทานั้นท่ี

เขามาเปลี่ยนแปลงตัวชุมชน เพราะตัวชุมชนเองหากเกิดการขับเคลื่อนก็จะมีสวนใหพลังท่ีซอนอยู

สามารถดําเนินการตอไปได 

เม่ือทบทวนวรรณกรรมวาดวยความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมแลว จะเห็นถึง

ความสัมพันธท่ีมนุษยกระทําตอโครงสรางอยูตลอดเวลา มิใชเพียงโครงสรางกระทําตอมนุษยไดเพียง

ฝายเดียว การตอสูของมนุษยท่ีมีตอโครงสรางสวนใหญแลวนั้นมักจะมีอํานาจเม่ือมีเสียงเล็กๆ ของคน

ท่ีไดรับผลกระทบมารวมตัวกันจํานวนหนึ่ง เพ่ือคนหาความชอบธรรมท่ีถูกละเลยไปจากโครงสรางของ

สถาบันหลักในการปกครองประเทศ ผูศึกษาจึงสนใจและนําแนวคิดดังกลาวมาทบทวนวรรณกรรม 

ท้ังนี้ จากการทบทวนวรรณกรรมขางตนผูศึกษาตั้งขอสังเกตวาแทบจะไมมีงานท่ีศึกษานิเวศวิทยา

วัฒนธรรมในดานของการเขามาของโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีชุมชน ผูศึกษาจึงนําความสัมพันธ

ของมนุษยกับสิ่งแวดลอมท่ีโดนกระทําดวยโครงสรางมาเติมเต็มประเด็นดังกลาว เพ่ือท่ีจะคนหาถึง

อํานาจในชุมชนบานโรงใน วาแทจริงแลวผูกระทําการใชกฎเกณฑใดในการตอรองอํานาจของ

อุตสาหกรรมท่ีเขามาซ้ือท่ีดินในพ้ืนท่ี รวมไปถึงการขายท่ีดินมาจากเจตจํานงจริงของชาวบานหรือไม 

อยางไร จึงนํามาสูการศึกษาในหัวขอ “ชาวนาบานโรงใน ในวงลอมอุตสาหกรรม” 

 

 



 

บทที่ 3 

สภาพสังคมและการเปลี่ยนแปลงของชุมชนบานโรงใน 

 

 ในการศึกษาเรื่อง “ชีวิตของชาวนาบานโรงใน ในวงลอมของอุตสาหกรรม” เพ่ือทราบถึงการ

เปลี่ยนแปลงจากพ้ืนท่ีเกษตรกรรมสูอุตสาหกรรม และปจจัยท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอาชีพการทํา

นาของคนในชุมชนบานโรงใน หมูท่ี 3 อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผูศึกษาจึงไดคนควาและ

รวบรวมขอมูล 1) สถานการณขาวและพัฒนาการทางดานอุตสาหกรรมในประเทศไทย 2) 

พระนครศรีอยุธยาในบริบทอุตสาหกรรม เพ่ือท่ีจะไดทราบถึงบริบทเกษตรกรรมภายในประเทศกอน

การเขามาของภาคอุตสาหกรรมท่ีเปนผลพวงมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ จึงนํามาสูการทํา

ความเขาใจบริบทของพ้ืนท่ี 3) บานโรงใน ในวงลอมอุตสาหกรรม อันประกอบไปดวย ขอมูลท่ัวไป

ตําบลอุทัยและขอมูลท่ัวไปชุมชนบานโรงใน เพ่ือใชขอมูลประกอบการทําความเขาใจพ้ืนท่ีศึกษา ดังนี้ 

 

สถานการณขาวและพัฒนาการทางดานอุตสาหกรรมภาคกลางของประเทศไทย 

ภูมิทัศนและสภาพสังคมชนบทไทย ณ ท่ีราบลุมเจาพระยาแตเดิมลวนเคยเปนปา หนองน้ํา ท่ี

ถูกท้ิงราง แตเม่ือสมัยรัตนโกสินทรตอนกลางพ้ืนท่ีรกรางวางเปลากลับถูกจับจองท่ีดินเพ่ือทํานา

โดยเฉพาะ ชวงพ.ศ. 2390 – 2510 เนื้อท่ีเพาะปลูกเพ่ิมข้ึนในอัตราสูงกวาประชากร สังคมชาวนาท่ี

บุกเบิกจึงเต็มไปดวยชาวนารายเล็กท่ีมีท่ีดินเปนของตัวเอง และถือเปนพลังขับเคลื่อนหลักในประเทศ

ไทยขณะนั้น เพราะแทบจะไมมีเจาของท่ีดินขนาดใหญ จากคําบอกเลาของชาวยุโรปท่ีไดเดินทางมา

สยามในพ.ศ. 2360 - 2361 กลาวถึงลุมน้ําเจาพระยาวาสวนใหญมีแตปา เต็มไปดวยพุมไม พันธุพืช 

และชางปา บริเวณใกลทะเลหรือแมน้ํามีพ้ืนท่ีชุมน้ําเต็มไปดวยหญาคาและจระเข ผูคนจึงอาศัยอยู

ตามสองริมฝงแมน้ําใหญ ตลอดแนวริมฝงแมน้ําเจาพระยา จากปากน้ําถึงกรุงเทพฯ (คริส เบเคอร 

และผาสุก พงษไพจิตร, 2557: 137 - 138) จนกระท่ังไทยไดลงนามสนธิสัญญาเบาริง (Bowring 

Treaty) กับสหราชอาณาจักรในป พ.ศ.2398 สงผลใหระบบเศรษฐกิจภายในประเทศเปลี่ยนระบบ
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จากแบบยังชีพ (subsistence economy) ท่ีมีการติดตอคาขายกับตางประเทศแบบจํากัดเปนระบบ

เศรษฐกิจแบบเปด (open economy) ท่ีมีเงินเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินคา นโยบายการคา

เสรีนี้สงผลใหคนไทยผลิตสินคาข้ันปฐมหรือเกษตรกรรม และสินคาหัตถอุตสาหกรรมหรือสิ่งทอ ถูก

ผลิตออกมาเพ่ือตอบสนองความตองการของตลาดมากยิ่งข้ึน (พอพันธ อุยยานนท, 2545: 5) การเปน

ผูสงออกขาวรายใหญทําใหระบบเศรษฐกิจไทยเติบโตเร็วกวาเดิม ตอมาสงผลใหแรงงาน ท่ีดิน 

ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติในประเทศ ลวนถูกจัดสรรใชในการผลิตขาวเพ่ือการคา นอกจากนี้การ

ขยายตัวของระบบผลิตขาว ทําใหอุตสาหกรรมในครัวเรือนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมสิ่งทอถูกทําลายลง 

และสงผลใหประเทศไทยจําเปนตองพ่ึงพิงตางประเทศมากข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งสินคาสงออก

ประเภท ขาว ไมสัก ดีบุก และยางพารา จนในท่ีสุดในชวงตนทศวรรษ 2400 ขาวไดเปนสินคาสงออก

ท่ีสําคัญท่ีสุดของไทยและไทยไดกลายเปนผูสงออกรายใหญของโลก (พอพันธ อุยยานนท, 2545: 6) 

การติดตอซ้ือขายขาวระหวางประเทศไมไดนําพาการแลกเปลี่ยนระบบเงินตราเขามาไทยเทานั้น แต

หากการสงออกไดมีการแลกเปลี่ยนสินคาจําพวกพืชพันธุเขามาในประเทศดวย จะเห็นไดจากการ

สงออกขาวไปเมืองจีนพรอมกับมีการอพยพเขามาของเมล็ดพันธุท่ีหลากหลายเขามาปลูกในพ้ืนท่ี เชน 

พริกไทย ออย เปนพืชท่ีไพรหลีกเลี่ยงการเขาเวรเพ่ือไปทําไรบุกเบิก (คริส เบเคอร และผาสุก พงษ

ไพจิตร, 2557: 138 - 139) เม่ือผนวกกับการพัฒนาระบบขนสงภายในประเทศ เพ่ือสนับสนุนการ

ผลิตขาวเพ่ือการสงออก จึงเปนแรงจูงใจใหรัฐบาลขุดคลองเพ่ิมข้ึนกวา 15 สาย เชื่อมระหวาง

กรุงเทพฯ และท่ีราบภาคกลางในพ.ศ. 2403 - 2453 รวมถึงการสรางทางรถไฟข้ึน สงผลใหตนทุนการ

สงสินคาลดลง (พอพันธ อุยยานนท, 2545: 10 - 11) จึงไมนาแปลกใจท่ี ขาว จึงไดกลายเปนพืช

เศรษฐกิจสําคัญและสินคาหลักของประเทศนับแตนั้นเปนตนมา (คริส เบเคอร และผาสุก พงษไพจิตร, 

2557: 138 - 139)  

 สังคมชาวนารายเล็ก อาศัยอยูในบริเวณหมูบานตามชายคลองและริมฝงแมน้ํา โดยภายหลังมี

การอพยพเขามาของผูคนหลากหลายถ่ินฐาน มักจะตั้งบานเรือนอยูใกลๆ กัน เนื่องจากประชาชนเปน

หวงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน จนกลายเปนเครือญาติท่ีพ่ึงพาอาศัยระหวางกัน ในสมัยกอน

หมูบานท่ีบริเวณบุกเบิกมีความลงตัวทางดานเศรษฐกิจ จากการทําเครื่องมือทางการเกษตรอยางงาย

ดวยตัวเอง วัวควายหาซ้ือไดจากพอคาเร  การทํานาเนนทํานาหวานมากกวานาดํา และจะเลือกเมล็ด

พันธุท่ีสามารถโตไดเร็ว กลาวคือ โตไปพรอมกับน้ําปาไหลหลากท่ีมาทวมท่ีนาไดทันฤดูกาล สงผลให
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ผลผลิตตอไรไมสูงมากนัก แตน้ําปาก็ไดพัดปุยธรรมชาติมาพรอมกับขาว ปลา อาหาร สภาพธรรมชาติ

ของสมัยกอนจึงมีความอุดมสมบูรณ วงจรชีวิตของชาวนาจึงสอดคลองกับธรรมชาติ อีกท้ังในชวงฤดู

เก็บเก่ียวหรือชวงท่ีตองสรางบาน มีประเพณีลงแรงหรือลงแขก เพ่ือใหคนมาพบเจอกันแลกเปลี่ยน

แรงงานระหวางกัน พรอมท้ังเปนชวงท่ีหนุมสาวจะมีโอกาสมาเก้ียวพาราสีกัน (คริส เบเคอร และ

ผาสุก พงษไพจิตร, 2557: 142 - 143) การทํานาในสมัยกอนจึงไมไดผูกอยูกับการทําไวเพ่ือกินอยาง

เดียว แตรวมไปถึงการมีวิถีชีวิตของตนผูกติดอยูกับทองนา โดยสามารถดูไดจากการอยูอาศัยของคน

สมัยกอนท่ีพ่ึงพิงอยูกับการเกษตรกรรม พิธีกรรม ตลอดจนจิตวิญญาณท่ีผูกพันอยูกับธรรมชาต ิ

 จะเห็นไดวา ขาว เปนสินคาสงออกสําคัญของประเทศในสมัยกอน โดยผานการติดตอคาขาย

ทางเรือกับประเทศจีน อีกท้ังมีการแลกเปลี่ยนสินคาท่ีในภายหลังไดกลายเปนพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ ท่ี

ราบลุมภาคกลางถือเปนสถานท่ีสําคัญในการปลูกขาวในสมัยกอน เนื่องจากมีความอุดมสมบูรณทาง

ทรัพยากรทางธรรมชาติ ทําใหเกิดการแยงชิงพ้ืนท่ีทํากินกันอยางแพรหลาย และเม่ือคนเขามาจับจอง

พ้ืนท่ีริมน้ําเพ่ือทําการเกษตรมากข้ึน สงผลใหผลผลิตขาวสูงข้ึนมากเสียจนสามารถสงออกได การคา

ขายขาวของประเทศไทยเจริญเติบโตข้ึนมาก แตก็มีบางชวงท่ีเศรษฐกิจขาวซบเซาลงบางข้ึนอยูกับ

สถานการณโลกและการเมืองภายในประเทศ 

 จนกระท่ัง ภายหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 ประเทศสหรัฐอเมริกาไดกลายเปนผูอุปถัมภและเขา

แทรกแซงการเมืองและเศรษฐกิจไทยไดอยางแนบเนียน เพราะในชวงอาณานิคมประเทศอังกฤษและ

ฝรั่งเศสกําลังใหความสนใจอยูกับกลุมประเทศอาณานิคมของตัวเองสยามจึงไมไดถูกจับตามองมากนัก 

จึงเปนโอกาสดีท่ีสหรัฐจะเขามาแทรกแซงภายในประเทศได ประกอบกับสหรัฐมุงหวังใหประเทศไทย

เปนสมาชิกของโลกเสรีนิยม ภายใตชวงสงครามเย็นในขณะนั้น ประเทศไทยจึงถูกสงเสริม 

“พัฒนาการ” หมายถึงความเติบโตทางดานเศรษฐกิจภายใตระบอบทุนนิยมเอกชน เพ่ือใหไทยมี 

“ความม่ันคงของชาติ” และนําไปสูการขยายขอบขายท่ีเขมแข็งของรัฐชาติภายใตการครอบงําของ

สหรัฐอเมริกา (คริส เบเคอร และผาสุก พงษไพจิตร, 2557: 219) จะเห็นไดวารัฐบาลไทยหลัง

สงครามโลกครั้งท่ี 2 ภายใตรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม มีชนชั้นนําใหมเพ่ิมเขามาในประเทศมาก

ข้ึน ประกอบดวย นายพล ขาราชการระดับสูง ผูนําของวิสาหกิจขนาดใหญ และกลุมนักธุรกิจ ท่ีเขา

มาหาประโยชนจากแรงงานและทรัพยากรทางธรรมชาติ ภายใตขอบขายของการพัฒนา 
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 เศรษฐกิจโลกในมุมมองของประธานาธิบดีทรูแมน กลาวถึง “development” หรือ 

พัฒนาการ ในการปาฐกถาเม่ือครั้งท่ีเขารับตําแหนง พ.ศ.2490 ซ่ึงตรงกับรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะ

รัชต ไดนําแนวคิดดังกลาวท่ีเปนยุทธศาสตรสหรัฐระดับโลกมาใชสรางความชอบธรรมของรัฐชาติไทย 

และไดใชแนวคิดการพัฒนามาเปนตัวดําเนินการสําคัญในการปรับปรุงเศรษฐกิจ การศึกษา การ

ปกครอง และทุกสิ่งทุกอยาง ตามคําขวัญท่ีไดต้ังไว คือ “งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข” จอม

พลสฤษดิ์จึงเชื้อเชิญใหคณะผูเชี่ยวชาญจากธนาคารโลกเขามาทํารายงานดานเศรษฐกิจของไทย 

รายงานดังกลาวตอมาถูกแปลงเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับท่ี 1 และเริ่มตนใชเม่ือ พ.ศ.2504 (เพ่ิง

อาง, 2557: 234) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรกๆ มี 3 เปาหมาย คือ สงเสริมใหมีการใชทรัพยากรธรรมชาติ

ภายในประเทศอยางเขมขนเพ่ือเพ่ิมอัตราความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ถายโอนสวนเกินจากชนบท

เพ่ือการลงทุนในเศรษฐกิจเมือง และสงเสริมใหตางประเทศเขามาลงทุนภายในเพ่ือจะไดนําเขา

เทคโนโลยี (เพ่ิงอาง, 2557: 235) อาจกลาวไดวา การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยในยุคแรกมี

เปาหมายเพ่ือทดแทนการนําเขา ซ่ึงสวนใหญเปนการผลิตสินคา วัตถุดิบ และแรงงานภายในประเทศ 

จนพ.ศ.2515 เปนตนมา อุตสาหกรรมมุงเนนการผลิตเพ่ือสงออกเปนหลัก (ภูริ ธาตุสุวรรณ, 2547: 1) 

สงผลใหภาคอุตสาหกรรมมีความเจริญเติบโตข้ึนมาก ท้ังในแงของมูลคาการผลิต การสงออก และการ

จางงาน  

 กลุมผูลงทุนตางชาติสามารถเขามาลงทุนภายในประเทศไดกวางขวางข้ึน นักธุรกิจสหรัฐไดรับ

อนุญาตใหเขาลงทุนในเมืองไทยเปนเจาของกิจการไดเต็ม 100 เปอรเซ็นต แตในขณะท่ีชาติอ่ืนๆ ตอง

ถือหุนขางนอย ในสายตานักลงทุนสหรัฐเศรษฐกิจไทยยังไมมีความนาสนใจมากนัก เพราะอยูไกลและ

เกิดความเสี่ยงสูง ผูท่ีไดรับผลประโยชนจากยุทธศาสตรนายทุนนี้ท่ีแทจริงคือคนไทยจีนท่ีตั้งตัวไดแลว

ในประเทศไทย (คริส เบเคอร และผาสุก พงษไพจิตร, 2557: 235) จนมาถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

แหงชาติฉบับท่ี 2 ท่ีไดมีการระบุเรื่องการกระจายรายไดไปสูทองถ่ินผานการพัฒนาอุตสาหกรรม (ภูริ 

ธาตุสุวรรณ, 2547: 1) อาจกลาวไดวา ตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับท่ี 1 จนถึงฉบับท่ี 8 

(พ.ศ.2543) ไดใหความสําคัญกับการเจริญเติบโตท่ีมุงเนนการพัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือการสงออก 

อาศัยความไดเปรียบจากทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีมีอยูในประเทศในขณะนั้นเปนตัวขับเคลื่อน

เศรษฐกิจ ทําใหนโยบายระดับประเทศไดรับการพัฒนาทัดเทียมกับประเทศทุนนิยมตะวันตก อีกท้ัง
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ประชาชนไดรับบริการโครงสรางพ้ืนฐานในระดับหนึ่ง ไมวาจะเปน การสรางถนน เข่ือน ตลอดจนการ

ลงทุนอุตสาหกรรมแกตางประเทศ เพ่ือการคาขายนํากําไรท่ีไดมาพัฒนาประเทศ (สมคิด จํานงคศร, 

2544: 1) จะเห็นไดวาแผนพัฒนาเศรษฐกิจในชวงแรกนี้จึงเนนไปท่ีการคาและการสงออกระหวาง

ประเทศ เพ่ือแลกเปลี่ยนสินคาระหวางกันและนําแนวคิดตางชาติมาปรับใชกับประเทศไทยท่ีตอง

พ่ึงพาตลาดจากภายนอกมากข้ึน  

 นอกจากการพ่ึงพิงตลาดภายนอกอยางตางประเทศ การพัฒนาภายในประเทศก็มีสวนสําคัญ

ท่ีทําใหประเทศไทยมีเศรษฐกิจท่ีเปนไปตามเปาหมายของประเทศพัฒนา การกระจายรายไดเปนอีก

เรื่องหนึ่งท่ีในตอนแรกเริ่มโครงการรายไดของประชาชนกระจุกตัวอยูแคภายในกรุงเทพมหานคร ทํา

ใหเห็นกลุมชนชั้นแรงงานและนายทุนท่ีชัดเจน แตตอมาจึงมีนโยบายใหเกิดการกระจายรายไดไปสู

ทองถ่ิน เพ่ือลดปญหาความเหลื่อมล้ําท่ีเกิดข้ึนในภาคอุตสาหกรรม 

 รูปแบบของการพัฒนาประเทศตามแนวนโยบายการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคตางๆ 

ผานการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยรัฐบาลจะสงเสริมใหมีการจัดตั้งอุตสาหกรรมพ้ืนท่ีตางจังหวัดมากข้ึน 

อีกท้ังยังมีนโยบายการใหความชวยเหลือดานการเงินจากสถาบันของรัฐ การใหบัตรสงเสริมตาม

พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน และการชวยเหลือลดอัตราคาประปา ไฟฟา เปนกรณีพิเศษใหกับ

อุตสาหกรรมท่ีมีวัตถุประสงคจะไปตั้งในพ้ืนท่ีชนบท (ภูริ ธาตุสุวรรณ, 2547: 1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

แหงชาติจังมีสวนสําคัญท่ีทําใหความเจริญกระจายเขาสูพ้ืนท่ีชนบท เพ่ือตอบสนองนโยบายการพัฒนา

ท่ีไดรับแนวคิดมาจากประเทศตะวันตก อีกท้ังสงเสริมใหประเทศไทยมีความเจริญกาวหนาทาง

เทคโนโลยีทัดเทียมตางประเทศ แมในตอนแรกอุตสาหกรรมจะเนนเพ่ือทดแทนการนําเขา ซ่ึงสวน

ใหญเปนการผลิตสินคาท่ีใชวัตถุดิบแรงงานภายในประเทศเทานั้น แตเม่ือประเทศไทยสามารถผลิต

สินคาบริโภคเองได จึงเนนไปท่ีการสงออกมากกวาผลิตไวใชเองเหมือนแตกอน 

 ในขณะเดียวกัน สถานการณขาวในแถบชนบทไดมีการเปลี่ยนรูปแบบใหมภายหลัง

สงครามโลกครั้งท่ี 2 เชนเดียวกันกับ “ความพัฒนา” ท่ีเขามาภายในพ้ืนท่ี 

พอศอสองพันหารอยสี่ ผูใหญลีตีกลองประชุม 

ชาวบานตางมาชุมนุม มาประชุมที่บานผูใหญลี 

ตอไปนี้ผูใหญลีจะขอกลาว ถึงเร่ืองราวที่ไดประชุมมา 
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ทางการเขาสั่งมาวา ทางการเขาสั่งมาวา 

ใหชาวนาเลี้ยงเปดและสุกร 

ฝายตาสีหัวคลอน ถามวาสุกรนั้นคืออะไร 

ผูใหญลีลุกข้ึนตอบทันใด ผูใหญลีลุกข้ึนตอบทันใด 

สุกรนั้นไซรคือหมานอยธรรมดา 

หมานอย หมานอยธรรมดา หมานอย หมานอยธรรมดา 

 เพลง ผูใหญลี เปนเพลงลูกทุงเสียดสีสังคม ท่ีขับรองโดย ศักดิ์ศรี ศรีอักษร และโดงดังในชวง

ประมาณ พ.ศ. 2507 ในยุคของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต สะทอนใหเห็นถึงการสื่อสารระหวาง

ขาราชการกับชาวบานอยางมีอารมณขัน (คริส เบเคอร และผาสุก พงษไพจิตร, 2557: 240) อีกท้ัง

ใจความของเนื้อเพลงยังสะทอนใหเห็นถึงความหลงใหลของ “การพัฒนา” ท่ีทางฝงราชการออกคําสั่ง

ใหชาวบานปฏิบัติตามนโยบายตามท่ีรัฐชี้แจง แตละเลยความเขาใจท่ีแทจริง นอกจากนี้ แสดงใหเห็น

ถึงความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีท่ีรัฐกําลังพัฒนาสวนทางกับความรูท่ีชาวบานมี การปรับตัวของ

สังคมชนบทในยุคนั้นจึงไมตางไปจากการไหลตามกระแสนิยมของรัฐชาติ 

 พัฒนาการเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนสงผลใหสังคมชาวนาเกิดการเปลี่ยนแปลงจากแตเดิมอยางมาก 

ในชวงหลังพ.ศ.2548 องคกรโลกบาล ตองการใหประเทศไทยผลิตขาวเพ่ิมข้ึน เพ่ือท่ีจะนําผลผลิตสวน

เกินไปชวยประเทศอ่ืนๆ เนื่องจากตอนนั้นเอเชียประสบปญหาขาวไมพอกิน อีกท้ังเปนการเพ่ิมความ

ม่ันคงทางอาหารในระยะยาว ธนาคารโลกจึงเขามาชวยขยายโครงการชลประทาน โดยเริ่มสราง 

“เข่ือนชัยนาท” ข้ึนเม่ือพ.ศ.2500 เพ่ือปองกันภาวะน้ําทวมหรือน้ําแลงข้ันรุนแรงอันจะเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี

เกษตรกรรม จึงมีการขุดคลองเพ่ือกระจายน้ํา จึงสงผลใหนําไหลเวียนจากเข่ือนสูท่ีราบลุมทําให

ชาวนาสามารถปลูกขาวในภาคกลางไดสมํ่าเสมอข้ึน ในระยะเริ่มแรกของโครงการเข่ือนไมไดผลนา

พอใจนัก จนกระท่ังเกิด “ปฏิวัติเขียว” เม่ือปลายทศวรรษ 2500 คือ การใชเมล็ดพันธุขาวท่ีใหผลผลิต

ตอไรสูง ซ่ึงนําเอาเมล็ดพันธุมาจากองคการวิจัยขาวท่ีฟลิปปนสพัฒนาข้ึน มาปรับใหเหมาะสมกับ

สภาพดินท่ีประเทศไทย เม่ือพันธุขาวท่ีถูกพัฒนาถูกปรับแตงพันธุใหสอดคลองกับสภาพดิน ผนวกกับ

โครงการเข่ือนน้ําท่ีอุดมสมบูรณ สงผลใหพันธุขาวสามารถเจริญเติบโตไดดี เพียงแตจะตองมีการบํารุง

ดวยปุยเคมีและยาฆาแมลง เพ่ือท่ีจะทําใหขาวเจริญเติบโตดีกวาเดิม ท้ังสองอยางนี้ถือเปนการเพ่ิม

ตนทุนในการผลิตใหแกชาวนาในยุคใหม อีกท้ังเปนชวงเดียวกันท่ีเครื่องสูบน้ํา รถไถหรือควายเหล็ก
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จากประเทศจีนเขามาในประเทศไทย เทคโนโลยีเหลานี้ชวยเพ่ิมผลผลิตใหชาวนาสามารถทํานาไดป

ละ 2 – 3 ครั้ง จากแตกอนทํานาปไดเพียง 1 ครั้งตอปเทานั้น (เพ่ิงอาง, 2557: 245) 

 จะเห็นไดวา สถานการณขาวในชวงนี้ เริ่มมีการทําการเกษตรกรรมแบบใหม ผูคนหันมาสนใจ

ใชเทคโนโลยีมากข้ึน เนื่องจากมีความสะดวก รวดเร็ว และผลผลิตท่ีไดจากภาคเกษตรมากข้ึนตามไป

ดวย แตอีกนัยหนึ่ง การเกษตรแบบใหมยอมมีตนทุนท่ีสูงกวาแบบเกา และทําใหดินและผลผลิต

ปนเปอนไปดวยสารเคมี ชาวบานในภาคกลางบางรายท่ีเคยทํานาจึงขายท่ีดินใหกับนายทุน เพราะไม

สามารถสูกับตนทุนทางการเกษตร ภาคอุตสาหกรรมจึงมีความเจริญเติบโตข้ึนภายในภาคกลาง ซ่ึง

ตรงกันขามกับจํานวนชาวนาท่ียังคงวิถีชีวิตเกษตรกรรม เชนเดียวกับตําบลอุทัย อําเภออุทัย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา พ้ืนท่ีนี้แตกอนชาวบานทุกหลังคาเรือนประกอบอาชีพเปนเกษตรกรท้ังสิ้น แตเม่ือ

มีการเปลี่ยนแปลงทางดานโครงสรางท่ีรัฐบาลยินยอมใหอําเภอดังกลาวเปนอําเภอท่ีจัดตั้งโรงงาน

อุตสาหกรรมได การเปลี่ยนแปลงทางดานอาชีพของคนในชุมชนจึงเกิดข้ึน  

 

พระนครศรีอยุธยาในบริบทอุตสาหกรรม 

 การกลายเปนอุตสาหกรรมและสภาพเศรษฐกิจของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตเดิมจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาเปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรมและพ้ืนท่ีเพาะปลูกท่ีสามารถผลิตขาวไดจํานวนมากใน

ประเทศไทย เนื่องจากพ้ืนท่ีท่ีความอุดมสมบูรณและเอ้ืออํานวยตอการเกษตรกรรม จึงทําใหกลายเปน

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในจังหวัดรอยละ 89 นอกจากนี้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการคมนาคมท่ีสะดวกผาน

ทางแมน้ําเปนเสนทางการเดินเรือในสมัยกอนและไมไกลจากกรุงเทพมหานคร จึงทําใหเกิดโรงสีขาว

และยุงฉางจํานวนมากบริเวณสองฟากลุมแมน้ําตลอดการเดินทาง และแนนอนวาสิ่งใหมท่ีเกิดข้ึน

ภายในจังหวัด คือ การเดินทางโดยใชถนนเปนเสนทางหลักและสวนอุตสาหกรรมทันสมัยเพ่ิงเกิด

ข้ึนมาในภายหลัง (Wisoot Wiseschinda 1990, in Asian-Pacific Center, 1996: 54) 

การสนับสนุนการกระจายอุตสาหกรรมออกสูภูมิภาคโดยอาศัยสงเสริมการลงทุนของ

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน โดยใชมาตรการดังกลาวชวยผลักดันแผนพัฒนาเศรษฐกิจท่ีจัดข้ึนให

เปนไปตามท่ีภาครัฐตองการ โดยการสนับสนุนของสํานักงานสงเสริมการลงทุนดังกลาวไดเริ่มข้ึนในป 

พ.ศ.2516 ในสวนของการกําหนดเขตพ้ืนท่ีไดมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเพ่ือใหมีความเหมาะสมกับ
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เศรษฐกิจในแตละชวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไดกําหนดใหเปนเขตสงเสริมการลงทุนในชวงป พ.ศ.

2533 – 2535 มีการปรับปรุงสิทธิประโยชนใหแกโครงการท่ีตั้งอยูในเขตสงเสริมการลงทุน เชน 

ลดหยอนอากรขาเขาเครื่องจักรก่ึงหนึ่ง ยกเวนภาษีการคา เครื่องจักร ยกเวนภาษีเงินไดบุคคล 6 ป 

และเพ่ิมเปน 8 ป หากตั้งในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมท่ีไดรับการสงเสริมยกเวนอากรขา

เขาและภาษีการคาสําหรับวัตถุดิบหรือวัสดุท่ีจําเปนสําหรับการผลิตเพ่ือสงออก 5 ป เปนตน (อภิเศก 

ปนสุวรรณ และคณะ, 2553: 37 - 42) 

 นอกจากนี้ นโยบายสงเสริมการลงทุนในชวงนี้มีความสอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับ

การแกไข ปรับปรุงพิกัดอัตราศุลกากร และคงไวซ่ึงนโยบายเรงรัดการสงเสริมการลงทุนในภูมิภาค 

โดยแบงพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม (ตามภาพท่ี 1) ดังนี้ 

 เขต 1 ประกอบดวย 6 จังหวัด ไดแก กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี สมุทรสาคร 

ปทุมธานี และนครปฐม 

 เขต 2 ประกอบดวย 10 จังหวัด คือพ้ืนท่ีโดยรอบเขต 1 ไดแก สมุทรสงคราม ราชบุรี 

กาญจนบรุี สุพรรณบรุ ีอางทอง พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา และชลบุรี 

 เขต 3 ประกอบดวย 57 จังหวัดท่ีเหลือ และไดตั้งจังหวัดใหม 3 จังหวัด จึงรวมเปน 60 

จังหวัด รวมกับพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง (เพ่ิงอาง, 2553: 42) 
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ภาพที่ 3.1 แสดงเขตสงเสริมการลงทุน 

ที่มา: อภิเศก ปนสุวรรณ และคณะ. (2553). โครงการวิจัยการพัฒนาอุตสาหกรรมในภูมิภาคของประเทศ

ไทย (Industrial development in regional area of thailand). นครปฐม : สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
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แมวาสังคมชาวนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะลดจํานวนลงทีละนอย แตก็ยังคงมี

ประชากรท่ีเปนเกษตรกรประมาณรอยละ 34 ของประชากรท้ังหมดในจังหวัด โดยมีลักษณะเดนของ

เกษตรกรในจังหวัดอยางหนึ่งคือเปนเกษตรกรท่ีไมมีท่ีดินทํากินถึงรอยละ 50.6 ในขณะท่ีจังหวัด

ใกลเคียงมีไมเกินรอยละ 20 หรือ 30 ตอจังหวัด จึงทําใหเกษตรกรบางสวนผันตัวไปทํางานใน

ภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากมีปจจัยทางดานการศึกษาเขามาเก่ียวของ การทํางานในภาคอุตสาหกรรม

ไมจําเปนตองมีความสามารถเฉพาะทาง คาตอบแทนนอย เชน ชางซอม คนทําถนน งานกอสราง เปน

ตน จึงทําใหเกษตรกรสามารถไปทํางานประเภทนี้แทน  

ภายหลังป พ.ศ.2530 ความกาวหนาของภาคอุตสาหกรรมพัฒนาไปอยางรวดเร็วจนทําให

ราคาท่ีดินสูงข้ึนแบบกาวกระโดด จากราคา 8,000 บาทตอไร เพ่ิมข้ึนเปน 800,000 ตอไร ทําให

ชาวนาและเจาของท่ีดินกลายเปนคนมีทรัพยสินเพียงชั่วขามคืนผานการขายท่ีดินใหกับอุตสาหกรรม

ดังกลาว (Wisoot Wiseschinda 1990, in Asian-Pacific Center, 1996: 54 - 55) การลงทุนทําให

สวนอุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประสบความสําเร็จ เนื่องจากมีสถิติบริษัทท่ีเขามา

ลงทุนใหมมาจดทะเบียนกับกรมการคาหลากหลายประเภท มูลคาการลงทุนขยายแบบปตอป ตั้งแตป 

พ.ศ.2532 – 2534 มูลคาโดยรวมสูงถึง 4,356,830,000 บาท (Ayutthaya Province Office of 

Commerce 1991, in Asian-Pacific Center, 1996: 55) ขอมูลจากหอการคาท่ีกลาวถึงมูลคาการ

เจริญเติบโตภายในจังหวัดในชวงปขางตน เม่ือจัดเรียงตามอําเภอในพระนครศรอียุธยาสามารถจําแนก

อุตสาหกรรมได ดังนี้ 

1. โรงงานอุตสาหกรรมในอําเภอเสนาและบางไทร ไดแก โรงงานรองเทากีฬา โรงงานหนัง

สัตว โรงงานเครื่องเย็บผา โรงงานเครื่องมือแพทย 

2. โรงงานอุตสาหกรรมบริเวณถนนพหลโยธิน อําเภอวังนอย ไดแก โรงงานนาฬิกา โรงงาน

ประกอบเครื่องจักรและอิเล็กทรอนิกส โรงงานทอน้ํา โรงงานเสื้อผา โรงงานเครื่องครัว โรงงานเครื่อง

สูบน้ํา 

3. โรงงานอุตสาหกรรมบริเวณอําเภอบางปะอิน ไดแก  โรงงานเครื่องใชไฟฟา โรงงาน

เครื่องประดับ โรงงานเสนดาย โรงงานหนัง โรงงานหลังคา โรงงานสิ่งทอ โรงงานพลาสติก 

โรงงานผลิตหนากาก โรงงานทําเสนลวด 
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4. โรงงานอุตสาหกรรมในอําเภอนครหลวง ไดแก คลังสินคาสําหรับจัดเก็บผลิตภัณฑ

การเกษตร โรงงานมันสําปะหลังอัดเม็ด (Asian-Pacific Center, 1996: 58) 

จนกระท่ังเม่ือวันท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ.2531 บริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด 

(มหาชน) ท่ีไดจดทะเบียนจัดตั้ง เปนบริษัทจํากัดข้ึน ท่ีตําบลคานหาม อําเภออุทัย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรกของครอบครัววินิชบุตร 10 ลานบาท มีวัตถุประสงค

เพ่ือดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย เพ่ือเปนโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐานในการรองรับ

การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ (สมคิด จํานงคศร, 2544: 82) กลายเปนสวน

อุตสาหกรรมชั้นนําภายในจังหวัดและในปจจุบันไดมีการขยายสวนอุตสาหกรรมดังกลาวตอไปใน

ประเทศจีน ตอมาสวนอุตสาหกรรมโรจนะเปนการรวมมือกันระหวาง ครอบครัววินิชบุตรและบริษัท 

ซูมิคิน บุซซัน ไคซา จํากัด จากประเทศญ่ีปุนไดเขารวมลงทุนดวยจํานวนทุน 70 ลานบาท สวน

อุตสาหกรรมโรจนะมี 2 แหงในประเทศไทย ไดแก จังหวัดพระนครศรอียุธยาและจังหวัดระยอง นํามา

ซ่ึงความสําเร็จในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย โรจนะเริ่มจะไดรับการยอมรับอยาง

แทจริงในชวงป พ.ศ. 2547 ดวยการเปดโรจนะฉางโจวในประเทศจีนท่ีใหการสนับสนุน ใหบริการการ

ผลิตการลงทุนท้ังตางประเทศและนักลงทุนไทย สวนอุตสาหกรรมโรจนะไดมีการขยายพ้ืนท่ีเพ่ือ

รองรับกลุมธุรกิจท่ีหลากหลาย เชน อสังหาริมทรัพย พลังงาน น้ํา และการบําบัดน้ําเสีย สิ่งเหลานี้จึง

ทําใหสวนอุตสาหกรรมโรจนะมีแนวคิดท่ีม่ันคงและไดเปรียบในการแขงขันในภาคอุตสาหกรรม (สวน

อุตสาหกรรมโรจนะ, 2560: ออนไลน)  

เม่ือดูรายละเอียดเก่ียวกับโครงสรางการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมในภาคกลาง จะพบวา

ในการศึกษาโครงสรางภาคอุตสาหกรรมภาคกลาง ไดพิจารณาขอมูลจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมี

ความสําคัญตอภูมิภาคในชวงป พ.ศ.2510 – 2548 พบวามีการกระจุกตัวของอุตสาหกรรมบาง

ประเภท โดยเฉพาะกลุมท่ีอิงทรัพยากรภาคเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีในบางจังหวัด เชน 

พระนครศรีอยุธยา ตอมาจึงไดรับการพัฒนามาเปนแหลงผลิตเครื่องใช อุปกรณไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกสท่ีมีความสําคัญตอในดานของการลงทุน ในระดับจังหวัดและระดับภูมิภาค จนกระท่ัง

ในป พ.ศ.2548 มีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีจดทะเบียนไวกับสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจํานวน 1,463 

โรง (อภิเศก ปนสุวรรณ และคณะ, 2553: 82 - 86) ภายหลังการลงทุนสวนอุตสาหกรรมโรจนะใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทําใหมีการรวมมือกันระหวางบรรษัทท่ีเขามาเปนหุนสวนจํานวนมาก จึง
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สงผลใหสวนอุตสาหกรรมดังกลาวขยายพ้ืนท่ีจากแตเดิมต้ังอยูในตําบลคานหาม ไดขยายสูตําบลธนู 

ตําบลอุทัย (อันเปนพ้ืนท่ีศึกษา) และตําบลสามบัณฑิต อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตามลําดับ 

 

บานโรงใน ในวงลอมอุตสาหกรรม 

นอกจากการศึกษาสถานการณขาวและพัฒนาการทางดานอุตสาหกรรมในประเทศไทยแลว 

เพ่ือทําใหการศึกษาในครั้งนี้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน ผูศึกษาจําเปนท่ีจะตองใหขอมูลท่ัวไปของตําบลอุทัย 

และขอมูลท่ัวไปของชุมชนบานโรงใน เพ่ือท่ีจะทําใหการศึกษาในครั้งนี้เห็นสภาพพ้ืนท่ีมากข้ึน ดังนี ้

ประวัติของตําบลอุทัย 

 ตําบลอุทัย อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีประวัติความเปนมาวา เม่ือพ.ศ.2310 

พมาไดยกกําลังมาตีกรุงศรีอยุธยา ในรัชสมัยเด็จพระท่ีนั่งสุริยาศนอัมรินทร (พระเจาเอกทัศน) ในชวง

เวลาดังกลาวพระเจาตากไดอยูชวยราชการศึกอยูในกรุงศรีอยุธยา ไดทรงดําริวาอยางไรจะชาหรือเร็ว

กรุงศรีอยุธยาจะตองเสียใหแกพมาเปนแน เนื่องจากการแตกความสามัคคีกันภายในเมือง ผูคน

แบงเปนฝกเปนฝายมีการชิงดีชิงเดนกัน ผูนําออนแอไมสามารถติดตอราชการบานเมืองได ผนวกกับ

ขุนนางผูนอยและไพรพลขัดผลประโยชนซ่ึงกันและกัน สงผลใหไพรฟาราษฎรไดรับความเดือดรอนท่ัว

ทุกฝาย พระเจาตากสินมหาราชจึงไดประชุมกับนายทหารแมทัพนายกอง เห็นชอบวาควรจะออกจาก

กรุงศรีอยุธยาไปหาท่ีตั้งใหมเพ่ือเตรียมการกลับมากอบกูอิสรภาพคืนจากพมา พระเจาตากสิน

มหาราชพรอมทหารเอก 5 ทาน ไดแก หลวงพิชัยอาสา หลวงพรมเสนา หลวงเชียงเงิน ขุนอภัยภักดี 

และหม่ืนราชเสนหา พรอมกับทหาร 500 คน ไดตีฝาวงลอมของทหารพมาในเวลากลางดึกมุงหนาไป

ทางทิศตะวันออกของกรุงศรีอยุธยา ไดเกิดการตอสูกับทหารฝายพมาไปตลอดการเดินทาง แตก็

สามารถเอาชนะทหารพมาไดจนกระท่ังถึงคลองแหงหนึ่ง มีการปะทะกับทหารพมาอีกครั้งและการ

ตอสูในครั้งนี้พระเจาตากสินไดมีชัยชนะเหนือทหารพมาในกับเวลารุงอรุณ ตําบลนี้จึงไดชื่อวา “ตําบล

อุทัย” และคลองท่ีรบจนไดรับชัยชนะจึงเรียกวา “คลองชัยชนะ” (สภาองคกรชุมชนตําบลอุทัย, 

2560) 
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สภาพท่ัวไปของตําบลอุทัย 

ท่ีตั้ง 

 ตําบลอุทัย ต้ังอยูทางทิศตะวันออกของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีระยะทางหางจาก

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาประมาณ 15 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอกับชุมชนใกลเคียง คือ 

ทิศเหนือ ติดตอกับ องคการบริหารสวนตําบลขาวเมา อําเภออุทัย 

  ทิศใต  ติดตอกับ องคการบริหารสวนตําบลบานชางและตําบลคานหาม 

อําเภออุทัย 

  ทิศตะวันออก ติดตอกับ องคการบริหารสวนตําบลเสนาและตําบลสามบัณฑิต  

อําเภออุทัย 

  ทิศตะวันตก ติดตอกับ องคการบริหารสวนตําบลขาวเมาและตําบลธนู  อําเภอ

อุทัย 

 

ภาพที่ 3.2 แสดงแผนที่พืน้ที่คาบเก่ียวของตําบลอุทัย 

ที่มา: http://oknation.nationtv.tv/blog/phosawhan/2009/02/10/entry-1 
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ลักษณะภูมิประเทศ 

พ้ืนท่ีสวนใหญเปนพ้ืนท่ีติดคลอง ท่ีราบต่ํา มีคลองท่ีสําคัญ ไดแก คลองขาวเมา คลองอุทัย 

คลองชนะ คลองบรรณกิจรังสรรค และคลองชลประทาน ตําบลอุทัย อําเภออุทัย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา หางจากท่ีวาการอําเภออุทัย ประมาณ 4 กิโลเมตร  

ลักษณะภูมิอากาศ 

 ภูมิอากาศมีลักษณะเหมือนกับพ้ืนท่ีสวนอ่ืนในภาคกลาง กลาวคือ อากาศรอนชื้น มี 3 ฤดู 

ไดแก ฤดูหนาว ฤดูรอน และฤดูฝน 

ฤดูหนาว เริ่มตั้ งแตกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเ ดือนกุมภาพันธ  ซ่ึ ง เปนฤดูมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีน มีคุณสมบัติเย็นและแหงจะแผลง

มาปกคลุมประเทศไทยในชวงนี้ แตเนื่องจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยูในภาคกลาง อิทธิพลของ

บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนท่ีแผลงมาปกคลุมในชวงฤดูหนาวจะชากวาภาคเหนือและ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเริ่มมีอากาศหนาวเย็นประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนเปนตนไป 

ฤดูรอน เริ่มเม่ือลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือสิ้นสุดลง คือประมาณกลางเดือนกุมภาพันธถึง

กลางเดือนพฤษภาคม ในระยะนี้จะมีหยอมความกดอากาศต่ําเนื่องจากความรอนปกคลุมประเทศไทย

ตอนบน ประกอบกับลมท่ีพัดปกคลุมประเทศไทยในชวงนี้เปนลมฝายใต ทําใหมีอากาศรอนอบอาว

ท่ัวไปในชวงเดือนเมษายน 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซ่ึงเปนชวงลมมรสุมตะวันตก

เฉียงใตพัดปกคลุมประเทศไทย รองความกดอากาศตํ่าท่ีพาดผานบริเวณภาคใตของประเทศไทยจะ

เคลื่อนมาพาดผานบริเวณภาคกลางและภาคเหนือตามลําดับ ในระยะนี้ทําใหมีฝนตกมากข้ึนตั้งแต

เดือนพฤษภาคมเปนตนไป เดือนกันยายนจะเปนเดือนท่ีมีฝนตกชุกท่ีสุดในรอบปและเปนชวงท่ีมี

ความชื้นสูง 
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ลักษณะชุมชนและการตั้งถ่ินฐาน 

 เทศบาลตําบลอุทัยเปนชุมชนขนาดกลาง โดยมีลักษณะของการตั้งถ่ินฐานเปนแบบกระจาย

ตามเสนทางคมนาคมสายหลักและลําคลองสาธารณะ มีการกระจุกตัวของชุมชนอยูบริเวณทางหลวง

แผนดินหมายเลข 3056 และลําคลองอุทัย โดยลักษณะการต้ังถ่ินฐานของชุมชนบริเวณนี้ มีลักษณะ

เปนยานพาณิชย-กรรมเปนหลกั  

การปกครอง 

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลอุทัย มีท้ังหมด 13 หมูบาน โดยอยูในเขตองคการบริหาร

สวนตําบลอุทัย เต็มท้ังหมูบาน จํานวน 6 หมูบาน ไดแก หมูท่ี 5, 6, 7, 8, 9 และ 10 และมีพ้ืนท่ี

บางสวนอยูในเขตเทศบาลตําบลอุทัย จํานวน 7 หมูบาน ไดแก หมูท่ี 1, 2, 3, 4, 11, 12 และหมูท่ี 13  

องคการบริหารสวนตําบลอุทัยโดยไดรับการยกฐานะจากสภาตําบลอุทัย เปนองคการบริหาร

สวนตําบลอุทัยตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ในราชกิจจานุเบกษาเรื่องการจัดตั้งองคการบริหาร

สวนตําบล เม่ือวันท่ี 9 กรกฎาคม พ.ศ.2547 และเปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดใหญ  โดยมี

พ้ืนท่ี ประมาณ 18,300 ไร หรือ ประมาณ 29.28 ตารางกิโลเมตร พ้ืนท่ีสวนใหญเปนพ้ืนท่ีราบลุมมี

ความอุดมสมบูรณ มีคลองขาวเมาเปนแมน้ําสายหลักไหลผานแตเนื่องจากในเขตพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ี

ใกลเคียงเปนเขตนิคมอุตสาหกรรม จึงทําใหท่ีดินมีราคาสูงและอยูในมือนายทุนเปนสวนใหญ  

 เทศบาลตําบลอุทัยมีพ้ืนท่ีประมาณ 3.95 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,468.75 ไร เปน

สวนหนึ่งของการปกครองของเทศบาล โดยท่ีมีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเปน

เทศบาล พ.ศ.2542 ออกมาบังคับใชสงผลใหสุขาภิบาลอุทัยไดรับการเปลี่ยนแปลงฐานะเปนเทศบาล

ตําบลอุทัย เม่ือวันท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ.2542 เขตพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลอุทัย พ้ืนท่ีรวม 1 ตําบล 

คือ ตําบลอุทัย โดยมีเขตปกครอง 8 ไดแก 
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หมูท่ี 1 ชุมชนบานสามงาม 

หมูท่ี 2 ชุมชนบานโรงนอก 

หมูท่ี 3 ชุมชนบานโรงใน 

หมูท่ี 4 ชุมชนบานยายกะตา 

หมูท่ี 9 ชุมชนบานออย 

หมูท่ี 11 ชุมชนคลองชนะศึก 

หมูท่ี 12 ชุมชนบานชายสิงหเหนือ 

หมูท่ี 13 ชุมชนบานชายสิงหใต 

(ที่มา: เทศบาลตาํบลอุทัย, 2560) 

จํานวนประชากร 

หมูท่ี ชื่อชุมชน ประชากร (ชาย) ประชากร (หญิง) รวม 

1 บานสามงาม, วัดโคกชาง 1,111 1,205 2,306 

2 บานโรงนอก 86 111 117 

3 บานโรงใน 186 185 371 

4 บานยายกะตา 43 63 106 

11 บานคลองชนะศึก 170 193 363 

12 บานชายสิงหเหนือ 347 416 763 

13 บานชายสิงหใต 567 638 1,205 

 รวม 2,510 2,811 5,321 

ตารางที่ 1 แสดงถึงจํานวนประชากรที่อยูในเขตการปกครองของเทศบาลตาํบลอุทัย 

ที่มา: งานทะเบียนราษฎร อําเภออุทัย ณ เดือนสิงหาคม 2559 อางใน เทศบาลตําบลอุทัย, 2560 
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 จากขอมูลตําบลอุทัยท่ีกลาวมาขางตน ทําใหผูศึกษาไดทราบถึงประวัติความเปนมาของชื่อ

ตําบลอุทัย พ้ืนท่ีตั้งและอาณาเขตท่ีอยูขางเคียงกับสถานท่ีศึกษา แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธ

ใกลเคียงกันระหวางคนภายในและนอกชุมชน ในหัวขอถัดมา ผูศึกษาจะนําเสนอขอมูลชุมชนหมูท่ี 3 

บานโรงใน ตําบลอุทัย อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถึงสภาพท่ัวไปของพ้ืนท่ีศึกษาท้ังในอดีต

และปจจุบัน 

ชุมชนบานโรงใน 

ประวัติชุมชน 

 แตเดิม บานโรงใน ถูกเรียกวา “บานคลองชองสะเดา” เรียกตามคลองธรรมชาติท่ีไหลผาน

กลางหมูบาน ตอมาถูกเปลี่ยนชื่อเปนบานโรงในกอน พ.ศ.2479 ชวงท่ี นายมี กสิสิทธิ์ เปนผูใหญบาน 

เนื่องจากลักษณะท่ีตั้งของหมูบานอยูหางไกลจากถนนหลัก กลาวคือ หมูท่ี 2 มีชื่อวาบานโรงนอก อยู

ติดถนนทางหลวงแผนดิน 3056 ซ่ึงเปนถนนหลักในการสัญจร แตทวาหมูท่ี 3 บานโรงในมีระยะหาง

จากถนนหลักเขามาถึง 2 กิโลเมตร หมูบานนี้จึงถูกเรียกวา “บานโรงใน” (สุวรรณ คําพันธ, 

สัมภาษณ: 24 กุมภาพันธ 2561) อีกคําบอกเลากลาววา ทางดานทิศใตของหมูบานมีการตั้งบานเรือน

ของขุนนางและเจานายท่ีมาดูแลไพรพลท่ีปลูกเสบียง บริเวณดังกลาวจึงถูกเรียกวา “บานโรงหลวง” 

หรือ หมูท่ี 4 ในปจจุบัน ถัดมาทางทิศเหนือของบานเจานายเปนบานเรือนของไพรพล จึงถูกเรียกวา 

“บานโรงใน” ในสมัยท่ีอยุธยายังเปนราชธานีมีปาไมข้ึนอยูทุกหยอมหญา ชุมชนนี้นาจะเปนชุมชนหนึ่ง

ท่ีมีความเกาแกเพราะเปนชุมชนท่ีทํานาทําไร เพ่ือเปนเสบียงหลอเลี้ยงใหคนในพระนคร จากนั้นจึงมี

การสงไพรพลมาเขาถากถางท่ีดินเพ่ือใหเปนพ้ืนท่ีราบและทําการเกษตร (อมรินทร เรืองสงา, 

สัมภาษณ: 28 มกราคม 2561) ภายหลังไพรพลท่ีเขามาทํางานไดอยูอาศัยตอในหมูบาน และหลังจาก

นั้นจึงมีการอพยพของผูคนท่ีเขามาหาท่ีอยูอาศัยและทํางาน ตลอดจนเกิดเปนชุมชนและหมูบานใน

ปจจุบัน  
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ท่ีตั้ง 

ทิศเหนือ ติดตอกับ หมูท่ี 2 บานโรงนอก ตําบลอุทัย อําเภออุทัย  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ทิศใต  ติดตอกับ หมูท่ี 4 บานยายกะตา ตําบลอุทัย อําเภออุทัย  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ทิศตะวันออก ติดตอกับ ตําบลสามบัณฑิต อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ทิศตะวันตก ติดตอกับ หมูท่ี 13 บานชายสิงห ตําบลอุทัย อําเภออุทัย  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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ภาพที่ 3.3 แสดงเขตติดตอหมูที่ 3 บานโรงใน  

ที่มา: อภิเศก ปนสุวรรณ และคณะ. (2553). โครงการวิจัยการพัฒนาอุตสาหกรรมในภูมิภาคของประเทศ

ไทย (Industrial development in regional area of thailand). นครปฐม : สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

หมูท่ี 3 

หมูท่ี 2 

หมูท่ี 4

 
   

ตําบลสามบัณฑิต 

หมูท่ี 13 
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สภาพภูมิประเทศ 

 พ้ืนท่ีหมูบานมีลักษณะเปนรูปทรงสี่ เหลี่ยมคางหมู เปนท่ีราบต่ํา คลองภายในหมูบาน

ประกอบดวย 2 คลอง ไดแก คลองชองสะเดาและคลองชลประทาน คลองชองสะเดาหรือคลอง

ธรรมชาติเปนคลองขนาดเล็กท่ีมีจุดเริ่มตนมาจากบริเวณทางหมูท่ี 1 ดานทิศตะวันตก จากนั้นเม่ือ

มาถึงบริเวณหนาเทศบาลตําบลอุทัย ภายในหมูท่ี 1 จึงแยกออกเปนคลองบานหีบไหลไปยังดานทิศ

ตะวันออก และอีกสายหนึ่งท่ีถูกแยกมาทางทิศใตไหลลงผานหมูท่ี 2 บานโรงนอก และไหลตอเนื่องมา

ผานบริเวณตอนกลางของบานโรงในหมูท่ี 3 คือ คลองชองสะเดา ตอมาในสมัยรัชกาลท่ี 5 มีดําริให

สรางเข่ือนเจาพระยาและมีดําริใหขุดคลองระพีพัฒนบริเวณกรุงเทพฝงตะวันออก น้ําจากเข่ือนนี้ถูกสง

ตอมาใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีไดใชโดยแยกสาขามาจากคลองนครหลวงอีกทอดหนึ่ง โดยคลอง

ชลประทานนี้จะอยูทางตอนเหนือของหมูบานตัดผานตั้งแตทิศตะวันตกถึงทิศตะวันออก นอกจาก

ทรัพยากรน้ําท่ีชวยเติมเต็มใหผืนท่ีนามีความอุดมสมบูรณแลว ทรัพยากรดินก็เปนปจจัยสําคัญท่ีทําให

การทํานามีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ท้ังสองสวนลวนเอ้ือประโยชนใหชาวบานประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
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ภาพที่ 3.4 แสดงสภาพภูมิประเทศของหมูที่ 3 บานโรงใน 

ที่มา: อภิเศก ปนสุวรรณ และคณะ. (2553). โครงการวิจัยการพัฒนาอุตสาหกรรมในภูมิภาคของประเทศ

ไทย (Industrial development in regional area of thailand). นครปฐม : สถาบันวิจัยและ

พัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
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การปกครอง 

 ชุมชนหมู 3 บานโรงใน อยูภายใตการปกครองเทศบาลตําบลอุทัย โดยมีผูใหญบานคอยดูแล

และรับนโยบายจากเทศบาลตําบลอุทัย ผูใหญบานมาจากการเลือกตั้งโดยชาวบานในหมูบาน ตั้งแต

อดีตจนถึงปจจุบันมีผูใหญบาน 5 คน ไดแก  

1. ผูใหญมี กสิสิทธิ์ (ไมปรากฏปท่ีดํารงตําแหนง)  

2. ผูใหญนุม เพชรศิริ (ไมปรากฏปท่ีดํารงตําแหนง)  

3. ผูใหญเปยก คําพันธ (ไมปรากฏปท่ีดํารงตําแหนง)  

4. ผูใหญบุญสืบ คําพันธ (ไมปรากฏปท่ีดํารงตําแหนง)  

5. ผูใหญอมรินทร เรืองสงา (ป 2548 – ปจจุบัน)  

(อมรินทร เรืองสงา, สัมภาษณ: 28 มกราคม 2561)  

ในปจจุบันหมูท่ี 3 บานโรงใน มีการจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน ดังนี้ 

1. นายกระแสร หามนตรี   ประธานกรรมการชุมชน 

2. นายวิทยา เจริญสุข   รองประธานกรรมการชุมชน 

3. นายฉลาด พานิชเจริญ  กรรมการฝายปกครองฯ 

4. นางสาวอนงค ทับทิมทัย  กรรมการฝายคลัง เลขานุการฯ 

5. จาสิบเอกสํารวย ระหาร  กรรมการฝายสวัสดิการ 

6. นายธงชัย หามนตรี  กรรมการฝายพัฒนาชุมชน 

7. นายสมศักดิ์ ชลพลัง   กรรมการฝายการศึกษา 

8. นายอมรินทร เรืองสงา  ท่ีปรึกษาชุมชน 

9. นายสุวรรณ คําพันธ   ท่ีปรึกษาชุมชน 
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10. นายสุชาติ หาญใจไทย  ท่ีปรึกษาชุมชน 

11. พันอากาศเอกอนันต สุดวิชา  ท่ีปรึกษาชุมชน 

12. นางพเยาว ทับทิมทัย   ท่ีปรึกษาชุมชน 

(ที่มา: อมรินทร เรืองสงา, 2555: 3) 

การคมนาคม 

 ชุมชนบานโรงในเปนชุมชนท่ีเกาแกอีกหนึ่งชุมชนในอําเภออุทัย การตั้งถ่ินฐานและการทํา

เกษตรกรรมแบบเขมขนภายในชุมชน จากคําบอกเลาท่ีสอดคลองกันของคนในชุมชน กลาววาไม

ทราบจุดกําเนิดและการตั้งถ่ินฐานของหมูบานท่ีแนนอน เนื่องจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเคยเปน

เมืองหลวงมากอนจึงทําใหมีการอพยพของผูคนจํานวนมากตั้งแตสมัยอยุธยาเรื่อยมาจนเกิดเปนชุมชน 

“บานคลองชองสะเดา” หรือ “บานโรงใน” จากการสัมภาษณชาวบานในชุมชนสะทอนใหเห็นถึงการ

เปลี่ยนแปลงท่ีสามารถแบงได 4 ประเด็น ไดแก การคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค เศรษฐกิจ และ

เกษตรกรรม ดังนี้ 

ในอดีต คนในชุมชนใชคลองในการสัญจรเปนหลัก เนื่องจากความอุดมสมบูรณของคลองชอง

สะเดาท่ีตัดผานกลางหมูบานทําใหสะดวกตอการทํานาและการเดินทางโดยเรือ เม่ือถึงฤดูฝนน้ําจาก

คลองจะเออลนจนทวมท่ีนาทุกป ตะกอนดินท่ีทับถมเปนอาหารใหกับปลาไดอยางดี คลองธรรมชาตินี้

จึงประกอบไปดวย ปลา กุง หอย อาศัยอยูกันตามธรรมชาติ สงผลใหคนในชุมชนบริโภคอุปโภค

อาหารท่ีอยูตามสายน้ําเปนหลัก (อมรินทร เรืองสงา, สัมภาษณ: 30 กรกฎาคม 2560) รวมไปถึงการ

เขามาของคนตางจังหวัดในชวงแรกท่ีตองอาศัยการสัญจรทางน้ําเพ่ือเขามาในหมูบาน 

แตกอนเนี่ยปาไปทํางานอยูพิษณุโลก แลวพอดียายบานลงมาอยูกับแม ตอนนั้น

ก็มาเรือ ปาก็จําทางไมไดหรอกวามันมาแมน้ําไหน รูอีกทีก็มาข้ึนที่ทาน้ําวัดกะสังข ที่อยู

ตําบลธนู แลวคอยตอเรือมาลงที่วัดโคกชาง ตําบลอุทัยอีกทอดนึง จากนั้นก็นั่งเรือตอมาที่

บาน 

(สวาท เอ่ียมสาํอางค, สัมภาษณ: 25 กรกฎาคม 2560) 
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จะเห็นไดวา การติดตอและการคมนาคมของชาวบานในชวงนั้น ตองใชเรือเปนหลัก ตอมา

ชวง พ.ศ. 2500 มีการขุดดินบริเวณทิศเหนือของบานโรงใน เพ่ือทําถนนตัดผานหนาหมูบาน  

ถนนหนาบานเมื่อกอนเปนดิน เขาใชคนขุด ตอนเดินไปโรงเรียนถาฝนตกก็ตอง

เดินไปแบบเละๆ เทะๆ พอเขาขุดถนนเสร็จแลวคอยเทถนนลูกรัง แลวคอยเปนถนน

คอนกรีต โดยที่ถนนจะแบงเปน 2 ฟาก คือของชลประทานกับของกรมทางหลวง ตอนที่

ขุดชลประทานเนี่ยปายังอยูประถม นาจะป 2500 มั้ง เห็นเขาขุดกันตลอดแนวถนนเลย 

ตักดินข้ึนไดก็สาดๆ เทข้ึน บางคนหาบบุงก๋ีข้ึนมาเทก็มี เมื่อกอนมันมีคลองตัดผาน

ชลประทาน เขาเลยฝงทอเขาไปใหน้ําไหลผานได 

(สมใจ คําพันธ, สัมภาษณ: 13 มกราคม 2561) 

 ถนนท่ีใชคนขุดและเทลูกรังทางทิศเหนือของหมูบาน ตอมากรมทางหลวงไดเทคอนกรีต จน

มาเปนถนนทางหลวงแผนดิน 3043 หรือ ถนนสายอุทัย – บานหีบ ในปจจุบัน จะเห็นไดวา แตเดิม

ชาวบานหมูท่ี 3 บานโรงใน ใชเสนทางการคมนาคมทางน้ําเปนหลัก ตอมาจึงเริ่มมีการขุดดินหนา

หมูบานเพ่ือใชทําถนนเสนทางหลวงตามแบบแผนการพัฒนาทองถ่ินของรัฐบาล โดยมุงเนนใหมีระบบ

การคมนาคมท่ีสะดวกยิ่งข้ึน อีกท้ังมีการขยายเสนทางเขา – ออกภายในหมูบานท่ีแตเดิมเปนเพียงคัน

นาเล็ก เปลี่ยนเปนถนนคอนกรีตท่ีปรับปรุงแลวเสร็จ พ.ศ. 2553 

ถนนปูนหนาบานเพิ่งมาไมนานมานี้ ประมาณ 20 ป ตอนแรกเปนคันดินก้ันน้ํา

ระหวางนา พอดีทางอําเภอขอพื้นที่จากเจาของจากถนนดินกลายเปนลูกรังและกลายเปน

คอนกรีตเมื่อตอนที่มีเทศบาล เมื่อกอนก็เดินตามคันนา หนาฝนเดินไปก็ลื่นไปเปยกปอน

เลอะเทอะไปหมด 

(อมรินทร เรืองสงา, สัมภาษณ: 30 กรกฎาคม 2560) 

ตั้งแตนั้นเปนตนมา การคมนาคมของหมูบานจึงเปลี่ยนไปใชการสัญจรบนทองถนนมากข้ึน 

จะเห็นไดจากการปรับปรุงพ้ืนท่ีคันดินรอบหมูบานแตเดิม กลายเปนถนนสายยอยรอบหมูบาน พรอม

กับระบบสาธารณูปโภคท่ีไฟฟาและน้ําประปาท่ีกระจายจากตัวอําเภอมายังหมูท่ี 3 บานโรงใน ตอมา 

ชวงป พ.ศ. 2553 เม่ือภาคอุตสาหกรรมขยายเขามาสูหมูท่ี 3 บานโรงใน จึงเกิดการสรางถนนเสนใหม

ทางทิศตะวันออกของหมูบาน เพ่ือใชเปนทางเขาออกระหวางสวนอุตสาหกรรมมายังถนนสายอุทัย – 
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บานหีบ และใชเสนทางนี้เปนเสนทางหลักในการเขาถึงอําเภอพระนครศรีอยุธยา และจังหวัด

กรุงเทพมหานคร โดยผานถนนอุทัย – บานหีบ ตัดตรงไปยังถนนสายเอเชีย จึงทําใหการคมนาคมดาน

การขนสงสินคาจากทางภาคอุตสาหกรรมไดรับความสะดวกยิ่งข้ึน 

ระบบสาธารณูปโภค 

ระบบสาธารณูปโภคท่ีจะกลาวถึง ไดแก การไฟฟาและน้ําประปา ชวงกอนท่ีไฟฟาและ

น้ําประปายังไมเขามาในชุมชน ชาวบานจึงใชแสงสวางจากตะเกียงน้ํามันเพ่ือท่ีจะสามารถมองเห็นได

ในเวลากลางคืน  

เมื่อกอนไมมีไฟฟาก็ใชตะเกียงน้ํามันกาดจุด ถนนก็ยังไมมี หนาบานที่เปน

คอนกรีตเมื่อกอนก็เปนคันนาเล็กๆ ตัดตรงไวเดินชวงหนาแลง 

(อมรินทร เรืองสงา, สัมภาษณ: 30 กรกฎาคม 2560) 

ปาเกิดที่นี่ในหมูบานนี่แหละ แลวคอยยายออกมาติดถนนใหญตอนที่มีลูก 2 คน

แลว ตอนที่ยายออกมาคนกลางนี่เกือบจะ 40 ปแลวนะ โห นี่เมื่อกอนที่ปายายออกมาเนี่ย

นะ ตนไมแถวนี้สักตนนึงยังไมมี น้ําไฟไมมี ยังไมเจริญเลย ถนนยังเปนลูกรังอยูเลย 

(สมใจ คําพันธ, สัมภาษณ: 13 มกราคม 2561) 

 สวนระบบน้ําในชุมชน เม่ือกอนชาวบานจะอุปโภคบริโภคจากคลองชองสะเดา เนื่องจากน้ํา

ในบริเวณลําคลองสะอาดและปลอดภัย อีกท้ัง ในชวงฤดูน้ําหลากน้ําจะเออข้ึนมาถึงชานบาน ชาวบาน

จึงนําปลาท่ีพบมาประกอบอาหาร นอกจากนี้ น้ําฝนท่ีตกลงมาบนพ้ืนดินนอกจากจะใชในการเกษตร

กรรมแลว ยังสามารถเก็บไวดื่มไดอีกดวย (อมรินทร เรืองสงา, สัมภาษณ: 30 กรกฎาคม 2560) ตอมา

จึงเปลี่ยนมาใชน้ําขุดจากบอบาดาล โดยท่ีขุดบอไวบริเวณหลังบาน จากนั้นในชวงฤดูฝนก็จะเปดฝาบอ

ท้ิงไวเพ่ือรองน้ําและเก็บน้ําไวใชอุปโภคบริโภคตลอดป และทายสุดจึงเปลี่ยนมาเปนการใชน้ําประปา

จากสวนภูมิภาค ตอมาในชวงพ.ศ. 2553 ภายหลังจากการเกิดข้ึนของแหลงอุตสาหกรรมภายในพ้ืนท่ี 

สงผลใหน้ําในคลองธรรมชาติเกิดปญหาเนาเสีย เนื่องจากการปลอยน้ําลงคลองท่ีชาวบานเคยใช

อุปโภคบริโภค จะเห็นไดจากบทสัมภาษณนี้ 
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สมัยกอนสัตวน้ําก็มีเยอะ พวกปลา กุง หอย อยูกันตามธรรมชาติ ผักก็ไมมี

สารพิษเด็ดกินกันตามแมน้ําไดเลย ไมเหมือนตอนนี้ไปเก็บผักบุง สายบัวในคลองกินทีคง

ทองเสีย มีแตสารตกคางที่มาจากพวกเรานี่แหละ จากชุมชน ภาคเกษตร โรงงาน เปตุเล

ไปหมด เมื่อกอนปลาเยอะมากทั้งสองคลอง ทั้งคลองขุดและคลองธรรมชาติ สมัยกอนเนี่ย

มีเยอะมาก เพราะคนมันนอย 

(อมรินทร เรืองสงา, สัมภาษณ: 30 กรกฎาคม 2560) 

 จะเห็นไดวา จํานวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึนกับระบบสาธารณูปโภคท่ีมีนอยลง เนื่องจากแหลง

เขาถึงทรัพยากรท่ีใชในการบริโภคของคนในชุมชนไดจํากัด เหลือเพียงแคน้ําประปาและไฟฟาท่ียังคง

สามารถใชดื่มได ทําใหผลลัพธท่ีออกมาไมมีความเสมอภาคกัน อีกท้ัง สิ่งแวดลอมไดเขามาเปนปญหา

ใหญท่ีทําใหชาวบานตองประสบจนถึงปจจุบัน 

ระบบเศรษฐกิจ 

เนื่องจากพ้ืนท่ีบริเวณตําบลอุทัยเปนพ้ืนท่ีราบลุม ซ่ึงเหมาะแกการทําเกษตรกรรม ชาวบาน

ในบริเวณนี้สวนใหญจึงประกอบอาชีพเกษตรกรเปนอาชีพหลัก โดยท่ีในอดีตจะเริ่มทํานาในชวงเดือน

พฤษภาคม – เดือนมิถุนายน เนื่องจากเปนชวงฤดูฝนจึงเหมาะแกการทํานา ประกอบกับฝนท่ีตกลงมา

ตามฤดูกาลมีสวนชวยใหขาวเจริญเติบโต เม่ือน้ําเออข้ึนมาบริเวณชานเรือนนั้นมาพรอมกับปลา ผัก ท่ี

ไหลเอ่ือยมาตามน้ํา ชาวบานจึงสามารถนํามาประกอบอาหารโดยท่ีไมเสียเงินในการซ้ือ นอกจาก

อาชีพเกษตรกรรมท่ีคนสวนใหญประกอบอาชีพกันแลว ภายในหมูบานนี้ยังมีอาชีพอ่ืนอีกดวย เชน 

รับจาง รับราชการ คาขาย เปนตน (สวาท เอ่ียมสําอางค, สัมภาษณ: 25 กรกฎาคม 2560) 

ตอมา ชวงท่ีมีการกวานซ้ือท่ีดินเพ่ือขยายการรองรับของภาคอุตสาหกรรมในจังหวัด ป พ.ศ. 

2530 – 2552 จากท่ีแตเดิมหมูบานนี้ประกอบอาชีพชาวนาเปนหลัก แตเม่ือการคมนาคมและระบบ

สาธารณูปโภคพรอม อีกท้ังการหาปจจัยในการเลาเรียนของพอแมทําใหคนไดรับโอกาสทางดาน

การศึกษามากข้ึน จึงเปนบอเกิดท่ีมาของอาชีพท่ีหลากหลายภายในชุมชน ไมวาจะเปน ขาราชการ 

คาขาย พนักงานประจํา รับจาง เปนตน นอกจากนี้การเกิดข้ึนของแหลงอุตสาหกรรมในบริเวณ

ใกลเคียงกับหมูบาน มีผลใหวัยรุนหนุมสาวสวนหนึ่งลาเรียนและออกไปทํางานจํานวนมาก 

 



62 

ดานเศรษฐกิจ จากท่ีชวงท่ี 2 ไดมีภาคอุตสาหกรรมเขามาตั้งโรงงานบริเวณใกลเคียงพ้ืนท่ี จึง

ทําใหคนในหมูบานหันไปทํางานโรงงานจํานวนมาก และเกิดข้ึนตอเนื่องจนถึงชวงท่ี 3 การทํา

เกษตรกรรมลดลงในชุมชนบานโรงใน ป พ.ศ. 2553 – 2561  เม่ือมีโรงงานอุตสาหกรรมมาตั้งบริเวณ

ภายในหมูบาน ยิ่งเปดโอกาสใหคนในชุมชนไดรับอาชีพใหมเพ่ิมมากข้ึน ไมวาจะเปน พนักงานบริษัท 

คาขาย แมบาน ใหบริการหอพัก รานอาหาร เปนตน 

เกษตรกรรม 

การทํานาในพ้ืนท่ีสวนใหญจะทํานาปละ 1 ครั้งหรือนาป ชาวบานสวนใหญประกอบอาชีพนี้

มาต้ังแตรุนสูรุน เนื่องจากพ้ืนท่ีอุดมสมบูรณไปดวยทรัพยากรทางธรรมชาติ ไดแก ท่ีดิน คลองชอง

สะเดาหรือคลองธรรมชาติ และแรงงาน ทําใหทุกครัวเรือนประกอบอาชีพเกษตรกรรม (อมรินทร 

เรืองสงา, สัมภาษณ: 30 กรกฎาคม 2560) อีกท้ัง ชาวบานสัญจรโดยเรือเพ่ือข้ึนไปซ้ือวัสดุอุปกรณ

การทํานาจากในอําเภอ และมีการใชเรือเพ่ือซ้ือขายขาว จะเห็นไดจากการขนขาวไปสีและไปขายใน

อําเภอ 

 ถาขาวเราเก็บไวอยางชวงหนาน้ําเนี่ยเขาก็จะพายเรือมาซื้อ เข็นไป โรงสีอยูแถว

วัดโคกชางเนี่ย แตโรงสีเขาร้ือไปแลวนะ เขาตวงแลวเขาก็แบกไปลงเรือ แลวเขาก็ถอไป 

(สําราญ คําพันธ, สัมภาษณ: 13 มกราคม 2561) 

แตกอนเขาจะมีคนมารับจางสีขาวนะ พอเรามีขาวเปลือกเขาก็มาขนไปสี 20 ถัง 

50 ถัง 100 ถัง อะไรก็เขาก็ขนใสเรือ แตกอนนะรถยังไมมีใช ใสเรือไปที่นาโรงสีนูน ไปเสน

คลองธรรมชาติแลวคอยไปโผลตรงหนาอําเภอ มันจะมีโรงสีอยูตรงหนาอําเภอ ตอนนี้เขา

ก็ร้ือไปหมดแลว เขาทําสะพานลงไปในคลองเลยเรือก็ไปเทียบนะ แลวก็เอาขาวข้ึนไปสีที่

โรงสีเลย 

(สมใจ คําพันธ, สัมภาษณ: 13 มกราคม 2561) 

 จะเห็นไดวา การทําเกษตรกรรมในสมัยกอนจะมีความผูกพันอยูกับสายน้ํา ถึงแมภายหลัง 

พ.ศ.2500 มีการขุดคลองชลประทานข้ึนบริเวณตอนเหนือของหมูบาน เพ่ือชวยเหลือเกษตรกรในการ

ทํานา เพราะในชวงนั้นเปนชวงท่ีรัฐบาลสงเสริมขาวในการสงออก คนในหมูบานจึงมีการใชน้ําในการ
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ทําการเกษตรกรรมแบบสลับเปลี่ยนไปตามความอุดมสมบูรณของน้ําและการเขาถึงน้ําจากพ้ืนท่ีไรนา

ของตนเอง  

ตาใชน้ําคลองชลประทาน เวลาเคาปลอยมาตาก็ตอทอมันก็จะไหลลงตามคูนา 

แลวก็ไหลเขานาอีกทีนึง 

(จําลอง ตรีสาคร, สัมภาษณ: 1 ตุลาคม 2560) 

นาพี่มันติดถนนใหญก็ใชน้ําในคลองธรรมชาติกับชลประทาน นาพี่มันใชน้ําได

สองทาง น้ําที่ไหนมีก็ใชอันนั้น 

(กิตติศักดิ์ ดําริกิจเจริญ, สัมภาษณ: 1 ตุลาคม 2560) 

กลาวคือ ในชวงน้ําหลากน้ําคลองชองสะเดาก็จะเออลนทวมทุง จากนั้นจะไหลลงตามคูนา 

แตหากเปนฤดูน้ําแลง ชาวบานก็จะใชวิธีการวิดน้ําจากคลองชลประทานข้ึนมาใช เชนเดียวกับชาวนา

ท่ีมีท่ีดินอยูติดกับถนนและคลองชลประทาน หลังจากท่ีมีคลองชลประทานสงผลใหคนในหมูบานทํา

การเกษตรกันมากยิ่งข้ึน พ.ศ.2510 เปนชวงท่ีเปลี่ยนจากการทํานาปเปนทํานาปรัง ผลผลิตทาง

การเกษตรและอาชีพเกษตรกรเปนอาชีพท่ีสามารถดึงดูดคนในหมูบานกลับมาทํานา 

เนื่องจากการทํานาปรังใหผลผลิตทางการเกษตรจํานวนมาก ประกอบกับเปนชวงท่ีมี

เครื่องจักรมาชวยทุนแรงในการทํานา  

 ชวง 2511 – 2512 พอ ช.เจริญชัย (นายเจา) มาเนี่ย เจาแรกที่ขายรถไถ ขายรถ

เนี่ย สมัยกอนเขาก็โฆษณาไป แตเดี๋ยวนี้ขายมอเตอรไซคแลว ทีนี้ลุงก็ไปซื้อเคร่ืองในเมือง 

คนก็เร่ิมขายควายไป ตอนขายไปไดแพงอยู หมื่นกวาบาทแลวตอนนั้น 

(วิเชียร สารทรัพย, สัมภาษณ: 28 มกราคม 2561) 

มาซื้อรถไถเอาตอนที่ไดทํานาปรังนี่ ตอนนั้นนาปไมมีหรอก จางเขาไถ ที่ซ้ือ

เพราะตอนทํานาปรังควายไมมีแลว เลยตองมาใชรถไถ เมื่อกอนควายถูกไมก่ีพันหรอก 

เดี๋ยวนี้หลายหมื่น ตองไปหาซื้อเอา รถไถซื้อมาตั้งแต 2520 

(จําลอง ตรีสาคร, สัมภาษณ: 1 ตุลาคม 2560) 
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 จะเห็นไดวา การทําเกษตรกรรมภายในหมู ท่ี 3 บานโรงใน กอนป พ.ศ. 2530 เปน

เกษตรกรรมแบบเขมขน เนื่องจากความอุดมสมบูรณของผืนนาท่ีมีสวนชวยใหคนในหมูบานประกอบ

อาชีพเกษตรกร อีกท้ัง การคมนาคมและวัสดุอุปกรณสามารถหาซ้ือขายไดสะดวก จึงสงผลใหชวงนี้มี

ผลผลิตจากชาวนาในหมูบานจํานวนมาก  

 ตอมา ชวงท่ีมีการกวานซ้ือท่ีดินเพ่ือขยายการรองรับของภาคอุตสาหกรรมในจังหวัด ป พ.ศ. 

2530 – 2552 ภายหลังการเปลี่ยนระบบคมนาคมจากทางเรือมาเปนทางบก ทําใหการเขาถึงอุปกรณ

การเกษตรสะดวกข้ึน รวมไปถึงการซ้ือขายขาวท่ีเปลี่ยนไป กลาวคือ จากท่ีแตกอนจะมีเถาแกภายเรือ

มารับซ้ือขาวถึงหนาบาน แตเปลี่ยนเปนคนเริ่มจับจองรถยนตเปนของตนเอง จากนั้นจึงนําขาวท่ีเก่ียว

ไดข้ึนรถ และนําไปสีถึงโรงสีดวยตนเอง พรอมเดียวกันนี้ การกวานซ้ือท่ีดินบริเวณโดยรอบของ

หมูบานเพ่ือขยายโรงงานอุตสาหกรรม สงผลใหชาวนามีจํานวนลดลง โรงสีท่ีเคยมีอยูบริเวณตัวอําเภอ

จึงเริ่มปดตัวลงเพราะไมสามารถดําเนินกิจการตอได 

การทําเกษตรกรรมลดลงในชุมชน ตั้งแตป พ.ศ. 2553 – ปจจุบัน การขายท่ีดินให

ภาคอุตสาหกรรมมีมาอยางตอเนื่องตั้งแตชวงท่ี 2 เปนตนมา เพ่ือรองรับการขยายตัวของสวน

อุตสาหกรรมโรจนะท่ีขยายพ้ืนท่ีมาจากตําบลคานหาม โดยเริ่มกอสรางตั้งแต พ.ศ.2553 ในชื่อโรจนะ

ประตูจี จะตั้งอยูบริเวณทางดานตะวันออกของหมูบาน การเขามาของโรงงานอุตสาหกรรมในครั้งนี้ทํา

ใหคนในชุมชนละท้ิงอาชีพเดิม และหันไปประกอบอาชีพใหม เชน การรับจาง แมบาน และอาชีพ

เกษตรกรจากท่ีเคยประกอบอาชีพกันท้ังหมูบานเหลือเพียง 5 ครัวเรือนท่ียังคงดํารงอาชีพเดิมอยู 

(อมรินทร เรืองสงา, สัมภาษณ: 30 กรกฎาคม 2560) จึงสงผลตอภาคเกษตรกรรม เนื่องจากคนทํานา

ภายในอําเภอนอยลง สงผลใหโรงสีท่ีเคยอยูแถวอําเภออุทัยปดตัวลงติดตามกันไป 

นี่แตกอนบานเรามีโรงสีนะ ฝงคะนูนไง เอาไปสีที่หนาอําเภอ แตตอนนี้ร้ือไป

หมดแลว เจาของโรงสีก็ตายไปหมดแลวดวย ตอนนี้เขาก็ไมมีมาสีกันเองหรอก เขาไปซื้อ

ขาวสารกินเอา 

(สมใจ คําพันธ, สัมภาษณ: 13 มกราคม 2561) 
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เดี๋ยวนี้ตองไปสีที่ภาชี บานเราไมมีแลว พอเอาไปสีเขาก็ใหสตางคถังละ 2 บาท 

แลวเขาก็ใหคารถเราที่เอาขาวไปสีที่นูน เพราะวาเขาไดรํากับจมูกขาวไว ถาปลายเราไม

เอาก็แลกเปนตนกลับมาได 

(สําราญ คําพันธ, สัมภาษณ: 13 มกราคม 2561) 

 ชาวนาท่ียังคงประกอบอาชีพเกษตรกรอยูในปจจุบัน จึงตองมีการปรับตัวเพ่ือใหเขากับ

สถานการณการดํารงอยูของชาวนา เพ่ือรับมือกับปญหาและหาทางรอดใหกับอาชีพของตนเอง 

ระบบเครือญาติและครอบครัว 

การดํารงอยูของระบบเครือญาติเปนปจจัยสําคัญในการทําการเกษตรกรรม เนื่องจากวิถีชีวิต

ของเกษตรกรตองพ่ึงพาอาศัยในการดูแลผลผลิตตลอดจนการเก็บเก่ียวขาว ในสมัยกอนเม่ือเกิดการตั้ง

ชุมชนจากผูคนท่ีอพยพเขามาเปนกลุมแรกๆ จึงมีการบอกตอกันตอญาติถึงความอุดมสมบูรณของ

พ้ืนท่ี ชุมชนนี้จึงประกอบไปดวยคนท่ีอยูมาแตเดิม ญาติ และผูอยูอาศัยจากการแตงงาน ระบบเครือ

ญาติในชุมชนแหงนี้ มีตระกูลเกาแกอยู 3 ตระกูล ไดแก คําพันธ, ชลพลัง และออนละมูล (โกมล ทอง

เปลว, สัมภาษณ: 16 มกราคม 2561) ซ่ึงในอดีตมีการแตงงานระหวางตระกูลกันบาง จึงทําให

ชาวบานในชุมชนมีความเปนระบบเครือญาติท่ีใกลชิดกัน บางครอบครัวก็ยังอาศัยอยูในชุมชน บาน

หลังเดียวกับพอแมหรือมีการสรางบานเรือนแยกออกมาตางหาก แตยังคงอยูในเขตรั้วท่ีดินเดียวกับ

บานหลังเกา บางครอบครัวก็ยายออกไปสรางบานเรือนในจังหวัดอ่ืน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับการตกลงกันของคู

แตงงาน การสืบสกุลจะสืบทอดทางฝงพอและการนับญาติจะเปนการนับญาติท้ังสองฝาย สงผลให

ครัวเรือนในชุมชนนี้มีท้ังครอบครัวเด่ียวและครอบครัวขยาย การอยูดวยกันฉันทญาติมิตรในอดีต จึง

เปนแหลงท่ีมาของแรงงานในการเก้ือหนุนกันในการทําเกษตรกรรม แตเม่ือการขยายครอบครัวของ

คนในหมูบานไปยังจังหวัดอ่ืน ประกอบกับการไดรับการศึกษาของคนรุนใหม สงผลใหเกษตรกรใน

บานโรงในลดนอยลง (อมรินทร เรืองสงา, สัมภาษณ: 30 กรกฎาคม 2560) 
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การศึกษา 

 ภายในชุมชน หมูท่ี 3 บานโรงใน ไมมีสถานศึกษาตั้งอยู เด็กภายในหมูบานจึงตองเดินทางไป

ศึกษาในโรงเรียนท่ีตั้งอยูในหมูบานละแวกใกลเคียง คือ หมู 1 และหมู 4 ประกอบดวย 3 โรงเรียน 

ไดแก 

1. โรงเรียนวัดโคกชาง (ราษฎรบํารุง) ตั้งอยูในพ้ืนท่ีหมู 1 บานสามงาม เปนโรงเรียนรัฐบาลท่ี

ทําการสอนในระดับอนุบาล จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

2. โรงเรียนอุทัย ต้ังอยูในพ้ืนท่ีหมู 1 บานสามงาม เปนโรงเรียนรัฐบาลท่ีทําการสอนใน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

3. โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย ตั้งอยูในพ้ืนท่ีหมู 4 บานยายกะตา เปนโรงเรียนรัฐบาลท่ีทําการสอน

ในระดับอนุบาล จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

ในอดีตชาวบานในชุมชนหมู 3 บานโรงใน มักจะสงบุตรหลานในครอบรัวไปศึกษาตอท่ี

โรงเรียนวัดโคกชาง ซ่ึงเปนโรงเรียนแรกท่ีกอตั้งข้ึนในบริเวณนี้ โดยมีระยะทางหางจากหมูบาน

ประมาณ 3 กิโลเมตร คนในชุมชนมักจะสงบุตรหลานใหเดินเทาหรือข้ึนเรือไปเรียน เนื่องจากใน

สมัยกอนมีการสัญจรโดยเรือหรือเรือโดยสารรับจาง ท่ีตัดเสนทางจากหนาหมูบาน ข้ึนไปทางทิศเหนือ

ตามคลองชองสะเดา ลัดเลาะผานหมูท่ี 2 บานโรงใน และเขาไปยังเขตหมู ท่ี 1 บานสามงาม 

จนกระท่ังเรือแลนมาจอดบริเวณหลังวัดและโรงเรียนวัดโคกชาง การเดินทางโดยเรือไปโรงเรียนจึง

เปนสิ่งท่ีสะดวกท่ีสุดในขณะนั้น (สุวรรณ คําพันธ, สัมภาษณ: 24 กุมภาพันธ 2561) หากตองการ

ศึกษาตอไปในระดับมัธยมศึกษา ชาวบานมักจะไปศึกษาตอท่ีโรงเรียนอุทัย ซ่ึงเปนโรงเรียนประจํา

อําเภอ กอตั้งเม่ือ พ.ศ. 2501 โดยการเดินทางสามารถเดินทางโดยเรือและข้ึนท่ีทาน้ําวัดโคกชาง

เชนเดียวกับการไปโรงเรียนวัดโคกชาง เพียงแตตองเดินเทาตอไปทางทิศตะวันตกประมาณ 1 

กิโลเมตร จึงถึงโรงเรียนอุทัย ตอมาใน พ.ศ.2477 โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย หรือ โรงเรียนประชาบาลบาน

ชาง 1 (วัดโตนดเตี้ย) โดยมีระยะหางจากหมูบานประมาณ 2 กิโลเมตร ประกอบกับในระยะหลังท่ีเริ่ม

มีถนนและไฟฟาเขาถึงหมูบาน คนในหมูบานจึงเปลี่ยนมาใหบุตรหลานเรียนท่ีโรงเรียนวัดโตนดเต้ีย

มากข้ึน เนื่องจากอยูใกลกับละแวกหมูบานมากกวา ท้ังนี้ ในปจจุบันการศึกษาของคนในชุมชนหมูท่ี 3 

บานโรงใน ถูกขยายโอกาสทางการศึกษามากข้ึน เนื่องจากมีรถรับสงนักเรียนจากหลากหลายโรงเรียน
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ในอําเภอพระนครศรีอยุธยา คนในหมูบานจึงมักจะสงบุตรหลานเขาไปเรียนในเมืองมากกวาอยูใน

อําเภอ (อมรินทร เรืองสงา, สัมภาษณ: 30 กรกฎาคม 2560) 

 



 

บทที่ 4 

สถานการณการดํารงอยูของชาวนาบานโรงใน 

 

 เนื้อหาภายในบทนี้จะกลาวถึงสถานการณการเปลี่ยนแปลงในเชิงพ้ืนท่ี หมูท่ี 3 บานโรงใน 

ตําบลอุทัย อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยกลาวถึงการปรับตัวของชาวนาหมู 3 ภายหลัง

ท่ีภาคอุตสาหกรรมเขามาภายในพ้ืนท่ี แบงออกเปน 3 สถานการณ ไดแก 1) การขายและไมขายท่ีดิน 

2) การทําเกษตรเคมีเพ่ิมข้ึน 3) การเปลี่ยนแปลงอาชีพ เปนตน รวมไปถึงเหตุปจจัยท่ีแตละกลุม

ประชากรตัดสินใจลงมือกระทําสถานการณนั้นๆ โดยแบงออกเปน 3 กลุม ไดแก 1) คนท่ีทํากินใน

ท่ีดินของตนเอง 5 คน 2) คนท่ีเชาท่ีดินทํากิน 5 คน และ 3) คนท่ีทํากินในท่ีดินของตนเองและเชา

ท่ีดินเพ่ิมเติม 5 คน โดยท่ีมีลักษณะรวมกันอยางหนึ่ง คือ เปนผูท่ียังคงประกอบอาชีพชาวนาหรือเคย

ประกอบอาชีพชาวนา 

 

สถานการณการเปล่ียนแปลงในเชิงพ้ืนท่ี  

นับตั้งแตภายหลังการเขามาของภาคอุตสาหกรรมในอําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตั้งแต พ.ศ.2530 ท่ีเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีใกลเคียงกับสนาม ในตําบลคานหามนั้น สงผลใหอาชีพ

เกษตรกรภายในอําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลดนอยลง ตอมาภาคอุตสาหกรรมไดขยาย

อาณาเขตโรงงานข้ึนในตําบลธนู และในปจจุบันไดขยายมาท่ีตําบลอุทัย ตําบลหนองน้ําสม และตําบล

บานชาง การขยายพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมในครั้งนี้ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในหมูท่ี 3 บานโรงใน อําเภอ

อุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะเห็นไดจาก การขายและไมขายท่ีดิน การทําเกษตรเคมีเพ่ิมข้ึน 

และการเปลี่ยนแปลงอาชีพของคนในหมูบาน เพ่ือจะบอกเลาสถานการณการเปลี่ยนแปลงในเชิงพ้ืน

ท่ีวามีความเปนมาอยางไร พ้ืนท่ีชุมชนมีลักษณะอยางไร ในชวงกอนและหลังการเขามาของ

ภาคอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี 
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การขายและไมขายท่ีดิน 

 การกวานซ้ือท่ีดินภายในหมูท่ี 3 บานโรงใน เริ่มข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2530 – 2552 ในชวงนั้น

ภาคอุตสาหกรรมไดตั้งข้ึนภายในอําเภออุทัย ภายหลังท่ีโครงการแรกของอุตสาหกรรมไดถูกกอตั้งจึง

ไดมีการวางแผนโครงการหลังออกมา จนกระท่ังมาถึงโครงการท่ี 3 เขตการกอสรางโรงงานไดขยาย

มาถึงพ้ืนท่ีศึกษา ตั้งอยูในดานตะวันออกของหมูบาน การซ้ือขายท่ีดินเริ่มจากทางทิศใตท่ีเชื่อมตอกับ

หมูท่ี 4 และกวานซ้ือมาจนถึงถนน 3043 อุทัย – บานหีบ 

 

 

ภาพที่ 4.1 แสดงการเขามาของอุตสาหกรรมภายในหมูที่ 3 บานโรงใน 

ที่มา: https://www.google.co.th/maps/ตันแลนด ดนิแดนแหงความสมดุล  

  

การขายท่ีดินทางตะวันออกของหมูบานมีสวนสําคัญอยางยิ่ง เนื่องจากทางอุตสาหกรรม

ตองการเปดเสนทางการคมนาคมเพ่ือทําใหถนนภายในสวนอุตสาหกรรมติดกับถนนใหญ โดยข้ันตอน

การดําเนินงานเบื้องตน คือ ทางภาคอุตสาหกรรมจะสงคนเขามาหานายหนาซ้ือท่ีภายในหมูบาน 

จากนั้นนายหนาก็จะตามหาเจาของท่ีดิน โดยใชวิธีการชวนกันแบบปากตอปาก 

เขาก็บอกวาอยากจะไดนา ที่ดินแปลงเนี้ยไปติดตอใหหนอยสิ ไปขอหลังโฉนดมา 

เรารูจักเราก็ติดตอหลังฉโนดมาใหนายหนาที่เขามาหาซื้อเนี่ย บริษัทสงเขามาซื้ออีกทีไง 

เขาก็ไปขายกับบริษัท เขาก็เอาหลังโฉนดเนี่ยถายเอกสารไปเอาไปเสนอบริษัท แลวเขาจึง

หมูท่ี 3 

หมูท่ี 4 
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ใหราคาเรา แลวเราจะขายเทาไหรก็บอกเขาไป เขาสูไดเขาก็ซื้อ สวนใหญเขาก็ขายกัน

ประมาณไรละ 4 – 5 แสน ถาติดถนนนะ ถาเปนขางในราคามันก็รองๆ ลงไป 3 แสน รอง

ลงไปเร่ือยๆ 

(สมใจ คําพันธ, สัมภาษณ: 13 มกราคม 2561) 

 การกวาดซ้ือท่ีดินของชาวบานเพ่ือทําสวนตอขยายของโรงงานอุตสาหกรรมในครั้งนี้ มีท้ังคน

ท่ีขายและไมขายท่ีดิน ดังนี้ 

การขายท่ีดิน 

 การขายท่ีดินของคนในหมูบาน สวนใหญแลวชาวบานท่ีขายท่ีดินจะมีท่ีนาอยูดานใน หรือ

ชาวบานเรียกกันวา “แถบในทุง” มีลักษณะเปนพ้ืนท่ีราบลุมท่ีในสมัยกอนชาวบานจะใชพ้ืนท่ีนี้ไวเพ่ือ

ทํานา โดยใชน้ําจากคลองชองสะเดาหรือคลองธรรมชาติขุดตอกันมาจนถึงท่ีนาตนเอง โดยท่ีนาของแต

ละบานจะปลูกตนไมหรือขุดลองนาไวเพ่ือเปนสัญลักษณวาพ้ืนท่ีดังกลาวเปนอาณาเขตของตนเอง 

พ้ืนท่ีนี้น้ําจากฝงชลประทานไมสามารถเขามาได เนื่องจากอยูคนละฝงโดยมีถนนใหญ 3043 อุทัย – 

บานหีบตัดผาน  โดยท่ีสาเหตุการขายท่ีดินของชาวบานมาจากการขายท่ีดินของญาติท่ีมีท่ีดินติดกัน

ตัดสินใจ “ขาย”  

 

ภาพที่ 4.2 แสดงถนนภายในสวนอุตสาหกรรมเชื่อมตอถนน 3043 อุทัย – บานหีบ 

ที่มา: https://www.google.co.th/maps/ตันแลนด ดนิแดนแหงความสมดุล  
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 ไมขายก็กลายเปนบอขยะนะสิ คือเราตองดูที่ขางเคียงดวย ถาเขาขายกันเราก็

ตองขาย เพราะเขาซื้อเปนรอยไรพันไร ใครมีเทาไหรซื้อหมด จะไมขายก็ไมได ยกเวนที่เรา

มีติดถนนเนี่ย เราก็ไมขาย ถาขายอันนี้ไปเราก็หาซื้อไมไดแลว แพง ตอนนั้นที่ขายไปไรละ

ประมาณ 5 แสน ยังถูกอยูเลย สวนพวกที่อยูติดถนนคนอ่ืนเขาขายกัน 7 – 8 แสน 

ลานนึงก็ยังมีเลย 

(สมใจ คําพันธ, สัมภาษณ: 13 มกราคม 2561) 

 จะเห็นไดวา ภูมิหลังของการทําการเกษตรตองอาศัยเครือญาติในการทํางาน จากท่ีเคยมีญาติ

มาชวยเหลือหรือเอาแรงกันทํานา เม่ือยุคสมัยเปลี่ยนไปคนก็เริ่มไมทํานา ท่ีดินบางท่ีถูกท้ิงรางหรือ

ปลอยใหคนอ่ืนเชา นํามาซ่ึงความรูสึกหางไกลและไรความผูกพันกับท่ีดินของบรรพบุรุษ หรือบาง

ครอบครัวจากท่ีดินของพอแมเม่ือทานเสียชีวิตลง จึงเกิดการแบงมรดกเกิดข้ึนภายในหมูพ่ีนอง ท่ีดิน

ดังกลาวถูกแบงเปนสัดเปนสวนเพ่ืองายตอการจัดการมรดก จึงทําใหคนท่ีไมไดอาศัยอยูในชุมชนไมได

เขามาทําการเกษตรและตัดสินใจขายท่ีดินของตนเองไปเสีย  

ที่บานเขาก็พรอมใจกันขายหมด เราจะยืนกระตายขาเดียวก็ไมได เลยขายที่แม

ยกไปทั้งแถบเลย 

(วิเชียร สารทรัพย, สัมภาษณ: 28 มกราคม 2561) 

 ตอมาเกิดเหตุการณน้ําทวมใหญ พ.ศ.2554 ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เหตุการณน้ํา

ทวมในครั้งนั้นสงผลกระทบมาถึงพ้ืนท่ีหมู 3 บานโรงใน และพ้ืนท่ีสวนอุตสาหกรรมใกลเคียงท้ังหมด 

ในชวงเวลาดังกลาวไดมีการสรางพ้ืนท่ีตอขยายของสวนอุตสาหกรรมแลวเสร็จ แตภายหลังเหตุการณ

เกิดปญหาตามมาแกชาวนาในหมูบาน กลาวคือ พ้ืนท่ีนาไดรับความเสียหาย ผลผลิตขาวจมน้ํา อีกท้ัง 

ชวงเวลาท่ีน้ําทวมกินเวลาถึง 4 เดือน จึงทําใหไมสามารถประกอบอาชีพทํานาได การทํานาในรอบ

ตอไปจึงจําเปนตองมีเงินทุนในการซ้ือผลผลิตเพ่ือทํานาในครั้งใหม แตเม่ือเงินออมของชาวบานถูกใช

ไปกับการซ้ือขาวของเพ่ือยังชีพในชวงท่ีติดบานอยูกับน้ําทวม นํามาซ่ึงการเปนหนี้สินและไมคุมคาตอ

การลงทุน การเลือกขายท่ีดินทํากินจึงเปนคําตอบสุดทายของชาวบาน 

น้ําทวมอยางป 54 เลยเกิดความวุนวายกันใหญ ถาเปนปกติชวงนี้ (กรกฎาคม) ก็

จะใชเรือพายกันแลว แลวยิ่งพอมาชวง 10 – 15 ปหลังที่มีสวนอุตสาหกรรม คนใน
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หมูบานที่ทําเกษตรเลยขายที่ดินกันไปหมด เนื่องจากปญหาหนี้สินที่มีตอนน้ําทวมมัน

เพิ่มข้ึน เพราะเมื่อกอนทางรัฐไมไดเขามาชวยในเร่ืองนี้ น้ําแลง น้ําลาง ไมมีการชวยเหลือ 

แตพอมาสมัยนี้ก็สามารถขอจากรัฐบาลอยางดี 

(อมรินทร เรืองสงา, สัมภาษณ: 30 กรกฎาคม 2560) 

 ภายหลังการขายท่ีดินของชาวบานกลุมนี้ สวนอุตสาหกรรมจึงนําท่ีดินมาเปนสวนตอขยายใน

การตอเติมทางเขา – ออกภายในโรงงานอุตสาหกรรมและถนนใหญ จะเห็นไดวา ปจจัยท่ีทําให

ชาวบานหมูท่ี 3 บานโรงในขายท่ีดินมีสาเหตุมาจากระบบเครือญาติท่ีกําลังจางหายไปในชุมชนทํานา 

เนื่องจากการตัดสินใจขายท่ีดินของพ่ีนองจึงทําใหตนเองตองขายตามไปดวย อีกท้ังมีสาเหตุมาจาก

ปญหาหนี้สินกอนและหลังน้ําทวมใหญป พ.ศ.2554  

การไมขายท่ีดิน 

 การไมขายท่ีดินของเกษตรกรในพ้ืนท่ีหมู 3 บานโรงใน สวนใหญแลวชาวนาท่ีไมขายท่ีดินจะมี

ท่ีทําเลท่ีตั้งติดถนน หรือชาวบานมักเรียกกันวา “แถบนอกทุง” โดยท่ีท่ีดินเหลานี้สามารถทําการ

เกษตรกรรมตอไปได อีกท้ังชาวบานกลุมนี้จะสามารถใชน้ําในการทําการเกษตรไดท้ัง 2 ทาง คือ น้ํา

จากคลองธรรมชาติและคลองชลประทานท่ีอยูฝงตรงขามของถนน โดยใชวิธีการสูบน้ําข้ึนจากคลอง

ชลประทานและในชวงฤดูน้ําหลากน้ําจากคลองธรรมชาติก็จะไหลเออเขาทวมในนาเปนปกติ 

นาปามันมีหลายที่ ที่ติดถนน ที่อยูกลางทุง ขางหนาเขาขายเราก็ลงไปทําไมไดก็

ถึงไดขาย ก็คือมีทั้งขายและไมไดขาย แตมันไมใชของเราหรอกของลูกเขา มีทั้งเชาอยูดวย

นาตัวเองดวย ที่ไมขายเพราะไมรูจะขายทําไม มันใชไดลูก อยูติดถนนมีทางเขาออกไง ก็

เลยยังไมขาย 

(สําราญ คําพันธ, สัมภาษณ: 13 มกราคม 2561) 

 

 



73 

 

ภาพที่ 4.3 แสดงคลองชลประทาน คลองธรรมชาต ิ

ที่มา: https://www.google.co.th/maps/ตันแลนด ดนิแดนแหงความสมดุล 

 

ก็มันเปนที่ของที่บานเองไง และที่ตรงนี้มันยังทํานาไดอยูก็เลยทํา ตอนแรกเลยพี่

ก็ไปทําโรงงานเหมือนกัน แตวามันก็ไมเหมือนทํางานของเราเอง มันสบายกวา อยาง

ทํางานโรงงานมันก็มีหนาที่เยอะ ตองเขาออกตรงเวลา อันนี้เราก็รับผิดชอบแคหนาที่ของ

เรา นาของเราเอง ทําที่เฟยตี้ โรจนะ เรียนจบมาก็ทํานูนทํานี่อยูพักนึง คอยไปทําโรงงาน 

ตอนนี้เลิกมา 10 กวาปแลว แลวก็มารับจางอลูมิเนียมอีก แลวคอยมาชวยพอเขาทํานา 

นาพี่เนี่ยนะ อยูตรงเกือบทางเขาโรงงาน ติดถนนใหญ ที่ติดๆ กันก็มีของบานนา บานเตย 

ของนาสม ของพี่ทั้ง 3 แปลงก็จะชนกับโรงงาน อีกฝงก็จะชนกับนาสม ม.4 น้ําที่พี่ใชกับ

นามันเปนน้ําในคลองธรรมชาติกับชลประทาน นาพี่มันใชไดสองทาง น้ําที่ไหนมีก็ใชอันนัน้ 

(กิตติศักดิ์ ดําริกิจเจริญ, สัมภาษณ: 1 ตุลาคม 2560) 

 จะเห็นไดวา ชาวนาท่ีไมขายท่ีดินสวนใหญมีท่ีดินอยูติดถนนใหญ ซ่ึงเหมาะสมในการทํา

เกษตรกรรมพ้ืนท่ีหมู 3 บานโรงใน เนื่องจากมีปจจัยหลักอยาง “ระบบน้ํา” เขาถึงพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 

อีกท้ังมีระบบเครือญาติหรือครอบครัวเก้ือหนุนกันในการทําการเกษตรอยูในปจจุบัน  

หมูท่ี 4 

คลองธรรมชาติ 
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ตนนาตอนนี้ติดถนนซอยเขาไปติดคลองเลย แลวปลายนาก็ติดโรงงานอิชิตัน

นั่นนะ สวนที่ที่ขายไปก็อยูในโรงงานอิชิตันหมดแลว ไมไดติดถนนใหญ สวนที่ที่ติดถนน

ตอนนี้ก็ทํานาปรังอยู ตอนนี้กําลังเปนตนขาว ก็ใหลูกอาเขาเชาทําไป มันก็ไดดีมั่ง ไมไดดี

มั่ง เราก็ไมรูจะทําไง ก็ดีกวาปลอยราง 

(สมใจ คําพันธ, สัมภาษณ: 13 มกราคม 2561) 

 ระบบเครือญาติเปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีสําคัญตอการทําเกษตรกรรมในสังคมชาวนา เนื่องจาก

ท่ีดินติดกันของชาวบานทําใหมีชองทางในการคมนาคมและสามารถสงตอน้ําจากตนคลองถึงปลายนา

ได นอกจากนี้ ระบบเครือญาติยังเปนจุดกําเนิดอาชีพจากการมีตนทุนการผลิตท่ีสามารถตอยอดลูทาง

การทํามาหากินไดอีกดวย  

 การไมขายท่ีดินของชาวนาในชุมชนหมูท่ี 3 บานโรงใน เกิดจากปจจัยท่ีชาวนามีท่ีดินอยูติด

กับถนนใหญ อันเปนทางเขาออกพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีไมตองพ่ึงพิงผูอ่ืนในการทํานา นอกจากนี้ยังมี

ปจจัยการเขาถึงแหลงน้ําอันเปนหนึ่งในปจจัยสําคัญในการทํานาท่ีสามารถทําใหกระบวนการผลิต

บรรลุผลได อีกท้ัง การดํารงอยูของระบบเครือญาติบริเวณท่ีดินขางเคียงมีผลอยางยิ่งกับการตัดสินใจ

ทํานาตอ เนื่องจากหากท่ีดินโดยรอบยังคงทํานาอยู ก็จะทําใหท่ีดินท่ีอยูติดๆ กันสามารถเขาถึงแหลง

น้ําได นอกจากนี้ ระบบเครือญาติยังเปนแหลงผลิตของชาวนาท่ีรวมกันสืบทอดอาชีพดั้งเดิมจากการมี

ตนทุนในการผลิต จึงทําใหคนในครอบครัวสามารถตอยอดอาชีพท่ีมีอยูจากทุนดั้งเดิมได สิ่งเหลานี้

ลวนเปนปจจัยท่ีทําใหชาวนาตัดสินใจท่ีจะไมขายท่ีดินใหกับนายทุน  

จะเห็นไดวา ถึงแมชุมชนและบริเวณใกลเคียงจะมีปจจัยในการทํานามากนอยเพียงใด เหตุผล

การตัดสินใจในการขายหรือไมขายท่ีดินก็จะข้ึนอยูกับปจเจกและสภาพแวดลอมรอบตัว วาจะสงเสริม

ใหชาวบานมีวิธีการตัดสินใจออกมาเชนไร ในบางครั้งชาวนาก็จะเลือกเหตุผลตามสมควรหรือตองจํา

ยอมตอสถานการณนั้นๆ ถึงแมภายในจิตใจไมไดตองการจะขายท่ีดิน แตเม่ือบริเวณรอบขางตัดสินใจ

ขายปจเจกจึงไมสามารถตอสูกับสถานการณเหลานั้นแตเพียงผูเดียวได การเลือกท่ีจะขายหรือไมขาย

ท่ีดินของชาวนาแตละคนจึงข้ึนอยูกับหลากหลายเหตุการณประกอบกัน 
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การทําเกษตรเคมีเพ่ิมข้ึน  

 การทําเกษตรกรรมในหมูท่ี 3 บานโรงใน แบบเขมขนในสมัยกอน ชาวนาจะใชวัสดุอุปกรณท่ี

มีอยูตามธรรมชาติมาเปนเครื่องมือในการทํานา ไมวาจะเปน ปุยข้ีวัว ดินท่ีอุดมสมบูรณ น้ําจากแหลง

ธรรมชาติ และน้ําฝนท่ีตกลงมาตามฤดูกาล ทําใหน้ําฝนชะลางแรธาตุท่ีมีอยูจากตอนเหนือของแมน้ํา

ไหลบาเขามาทวมพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ทําใหขาวท่ีเก็บเก่ียวในแตละปใหผลผลิตท่ีดีและมีคุณภาพ จึงทํา

ใหแทบทุกครัวเรือนในหมูบานนี้ประกอบอาชีพเกษตรกร 

เทาที่จําความไดสมัยกอนเคาก็ทํานากัน เมื่อกอนทํานาแคปละ 1 คร้ัง (นาป) แต

สมัยนี้ทํา 2 – 3 คร้ังตอป นาปจะทําชวงหนาแลง ตอมาชวง เมษายน พฤษภาคม ก็วาง

จนบางคนเคาก็ไปทํางานในกทม. พวกงานกอสราง สวนคนที่อยูในพื้นที่ก็เลี้ยงหลานบางก็

สานงอบ ใชวัสดุคือไมไผ แตสมัยนี้ไมไผเหลือนอยแลว เมื่อกอนมีเยอะมาก น้ําที่ใชในการ

ทํานาก็เปนน้ําจากชลประทาน แตสมัยกอนจริงๆ ก็เปนน้ําที่มาจากคลองชองสะเดาที่เปน

ฤดูน้ําหลาก น้ําก็จะเออข้ึนมาเอง สมัยกอนฝนฟามันตกตองตามฤดูกาล ชวงหนาฝนก็

พอดีกับชวงทํานา ปนึงไดทํานาแคคร้ังเดียว น้ําแลงก็เลิกทํา 

(อมรินทร เรืองสงา, สัมภาษณ: 30 กรกฎาคม 2560) 

 การทํานาชวงแรกเปนการทํานาแบบนาปท่ีชาวบานจะทํานาเพียงปละ 1 ครั้ง  น้ําท่ีใชใน

การเกษตรมาจากน้ําคลองธรรมชาติและคลองชลประทานท่ีเออลนเขานาและไหลไปตามคันนา โดย

คันนาจะทําหนาท่ีสงตอน้ําจากตนคลองไปถึงนาท่ีอยูปลายคลองหรือสวนในทุง ชาวบานในสมัยกอน

จึงมีน้ําในการทําการเกษตรในชวงฤดูทํานา ตอมา ชาวบานเปลี่ยนการทํานาจากนาปมาเปนนาปรัง 

เนื่องจากนาปรังสามารถทําได 2 – 3 ครั้งในรอบป 

ปาทําแคสองรอบตอปก็จะไมทันน้ําแลว เพราะเรามันใชโรงงานเยอะ เราตองสูบ

น้ําข้ึนเอง เมื่อกอนนี้ไมตองสูบน้ํา เขาเปดน้ํามาก็เขาคลองชลประทานน้ําก็ออกตามทอที่

เขาจายมาใหเลย 

(สําราญ คําพันธ, สัมภาษณ: 13 มกราคม 2561) 

จากการท่ีชาวบานเปลี่ยนมาทํานาปรัง จึงไดผลผลิตตอปท่ีไดมีจํานวนมาก รายไดตอ

ครัวเรือนเพ่ิมข้ึน แตตองแลกกับการซ้ือเทคโนโลยีจากภายนอกเขามาใชในการผลิตขาว เชน รถไถ รถ

 



76 

หวาน เครื่องสูบน้ํา การใชเครื่องจักรพวกนี้ ยิ่งทําใหชาวบานเรงผลผลิตในการทํานาตอปมากข้ึน 

เพ่ือท่ีจะนํารายไดไปผอนชําระคางวด 

ตางกันสิ ก็เคร่ืองจักรมันก็ไวกวาสิ ทําไดทันกินเขา ควายมันก็ไมทันเขา ถา

เคร่ืองจักรมันก็ใชน้ํามันอีก ตอนนี้ขาวข้ึนมาเกวียนละแปดรอยแลว หลังจากนั้นมันก็

ข้ึนมาพันกวาบาท พันนึงมั่ง มีอยูปนึงข้ึนมาสองพันหา ปนั้นลุงจําไดลุงเทยุงเลย ซื้อขาว

กิน เพราะแตกอนมันตองแบกข้ึนยุง สมัยนี้ไมมียุงเลย ขาวก็ไมมีใครเขาเก็บไวกิน 

สมัยกอนตองเก็บไวกิน สมัยนี้สวนมากจะขายหมด สมัยนี้มันสมัยยา สมัยกอนมันไมมียา 

มีแตยาหมาแดงฉีดหญาอยางเดียว สมัยนี้จะเอายาอะไรละ มีทุกอยาง อันตรายทั้งนั้น ที่

บานเลยไมมีใครเขากินขาวที่ปลูกเองกันแลว 

(วิเชียร สารทรัพย, สัมภาษณ: 28 มกราคม 2561) 

การทํานาปรังนั้นสงผลใหดินท่ีทําการเกษตรเสื่อมโทรม เพราะไมมีเวลาพักหนาดินในรอบป 

สงผลใหการทําเกษตรของชาวบานตองใชสารเคมีจําพวกปุย ยาฆาแมลง ยาฆาหญา เพ่ือชวยให

ผลผลิตสามารถเติบโตไดจํานวนมากในรอบป 

นาสมัยนี้กับเมื่อกอนมันก็ตางกันสิลูก เมื่อกอนเนี่ยนะเราไมเคยใสปุยเลย แลวไม

คอยไดฉีดยาฆาหญา พอหญาข้ึนทีนึงใชแบบถอนกันเอา แตเดี๋ยวนี้ตองใชยา แลวหญาแต

ละแบบเนี่ยนะ ก็ตองมีตัวยาของมันตางหาก เมื่อกอนเนี่ยยาหมาแดงที่ไวใชฆาหญาตัว

เดียวก็ตาย เดี๋ยวนี้มัน โอโห เยอะลูก เชน ไดโพเสค ก็แบบยาฆาหญาแตละอยางนะ มันก็

ดื้อยากันไปเร่ือย เราก็ตองเปลี่ยนมันไปเร่ือย เมื่อกอนนะลูกปุยก็ไมตองใส ยาก็ไมคอยได

ฉีด เราใชมือถอนเอา แตเดี๋ยวนี้ตองใชยาฆาหญา 

(สําราญ คําพันธ, สัมภาษณ: 13 มกราคม 2561) 

 การทําเกษตรแบบใชสารเคมีเชนนี้สงผลใหดินเสื่อมคุณภาพ การทํานาในรอบใหมจึง

จําเปนตองเพ่ิมปุยและยาฆาแมลงเขาไปสองเทา เพ่ือท่ีจะไมใหวัชพืชมารบกวนและทําใหขาวสามารถ

เจริญเติบโตได นอกจากนี้ผลท่ีตามมาจากการทําเกษตรกรรมสารเคมี สงผลใหระบบนิเวศของคลอง

ธรรมชาติเสื่อมลง เนื่องจากการทํานาจําเปนตองใชน้ําหมุนเวียนจากคลองขุด เม่ือนาท่ีอยูตนน้ําใช

สารเคมีและน้ําซึมสูผืนดิน ตอมาเม่ือถึงฤดูฝน ฝนก็จะชะลางหนาดินและสิ่งสกปรกมาอีกตอหนึ่ง น้ําท่ี
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ชะลางก็จะไหลลงมาจากตนคลองจนถึงปลายคลอง ชาวบานท่ีทํานาอยูบริเวณปลายคลองจึงไดรับ

ผลกระทบไปดวย 

สมัยกอนสัตวน้ําก็มีเยอะ พวกปลา กุง หอย อยูกันตามธรรมชาติ ผักก็ไมมี

สารพิษเด็ดกินกันตามแมน้ําไดเลย ไมเหมือนตอนนี้ไปเก็บผักบุง สายบัวในคลองกินทีคง

ทองเสีย มีแตสารตกคางที่มาจากพวกเรานี่แหละ จากชุมชน ภาคเกษตร โรงงาน เปตุเล

ไปหมด เมื่อกอนปลาเยอะมากทั้งสองคลอง ทั้งคลองขุดและคลองธรรมชาติ 

(อมรินทร เรืองสงา, สัมภาษณ: 30 กรกฎาคม 2560) 

 จะเห็นไดวา การทําเกษตรเคมีในหมูท่ี 3 บานโรงใน เปนการทําเกษตรเคมีเนื่องมาจาก

ตองการปรับดินในท่ีนาของตนใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือท่ีจะเรงเพ่ิมผลผลิตขาวใหมากข้ึน ขาวท่ีนําไป

ขายจะไดมีรูปลักษณตรงตามท่ีตลาดขาวหรือโรงสีตองการ เม่ือไดเงินกําไรจากคาขาวชาวนาก็จะนํา

เงินจํานวนนั้นไปลงทุนตอในการซ้ือเครื่องจักร ยา ปุย สารเคมีตางๆ มาเปนตัวชวยในการเพ่ิมผลผลิต

ตอไป นอกจากนี้ การทําเกษตรเคมีในหมูบานยังสงผลกระทบตอคุณภาพดิน น้ํา และอากาศ 

เนื่องจากในชวงฤดูฝน น้ําจะชะลางหนาดินทางการเกษตรของชาวบานท่ีอยูทางตนน้ํา ไหลเอ่ือยลง

มายังชาวบานท่ีอยูปลายน้ํา เม่ือชาวบานนําน้ํานั้นมาใชตอในทางเกษตรกรรม น้ํานั้นก็จะสงผลให

คุณภาพขาวไมไดตามเปาหมายไปดวย ประกอบกับการปลอยน้ําเนาเสียของโรงงานหมูบานอ่ืนท่ี

ปลอยน้ําลงมาในคลองเดียวกัน โดยไมไดผานการบําบัดน้ํากอน ลวนแตสงผลใหเกิดปญหาน้ําในคลอง

ไมสามารถบริโภคไดและไมไดคุณภาพเทาท่ีควร 

การเปล่ียนแปลงอาชีพของคนในหมูบาน 

 ความอุดมสมบูรณของพ้ืนท่ีหมูท่ี 3 บานโรงใน อันประกอบดวย น้ําในคลองธรรมชาติท่ีไหล

เขาพ้ืนท่ีนาในชวงฤดูน้ําหลาก น้ําในคลองชลประทานท่ีไหลอยูตลอดท้ังป ดินเหนียวท่ีอุดมไปดวยแร

ธาตุ แหลงท่ีตั้งหางจากอําเภอเพียง 3 กิโลเมตร จึงทําใหชาวบานเขาถึงเครื่องมือทําการเกษตรกรรม

ไดไมยาก รวมไปถึงโรงสีท่ีอยู ในตัวอําเภอเมืองดวย สิ่งเหลานี้ลวนเปนปจจัยหลักในการทํา

เกษตรกรรมท่ีชาวบานสามารถเขาถึงได ในชวงนั้น การคมนาคมทางน้ําเปนการเดินทางหลักของคน

ในหมูบาน โดยชาวบานจะใชในเวลาเดินทางไปตลาด อําเภอ โรงสี เพ่ือซ้ือหรือแลกเปลี่ยนอาหารและ

เครื่องมือเกษตรกรรม  
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ตอมาเม่ือเกิดถนนใหญ 3056 และถนน 3043 อุทัย – บานหีบ จึงทําใหการคมนาคมภายใน

หมูบานเปลี่ยนไป ชาวบานหันมาใชการคมนาคมทางบกเปนหลัก โดยการคมนาคมทางน้ําก็ยังคงดํารง

อยู แตจะเหลือเพียงเรือรับจางนอยกวา 3 ลํา และหายไปท่ีสุดในภายหลัง การเขามาของการ

คมนาคมทางบกไดเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนในหมูบานไปอยางสิ้นเชิง เนื่องจากในสมัยกอนโรงเรียน

ประถมท่ีใกลเคียงหมูบานมีแคโรงเรียนวัดโคกชาง เด็กท่ีถูกสงไปเรียนหนังสือจะใชการเดินทางโดย

เรือหรือเดินเทาเทานั้น  

ตาเรียนที่วัดโคกชาง มีคุณครูแชม พานิชเจริญ เปนครูใหญ อาศัยศาลาวัดเปนที่

เรียน อาศัยพักกินอยูหลับนอนที่วัดบาง ที่บางพอแมบาง สวนใหญจะนอนที่วัด อยูใน

ความดูแลของพระภิกษุเพี้ยน ภายหลังไดแตงตั้งเปนสมภารวัดโคกชาง ไดรับสมณะศักดิ์

เปนพระครูรัตนะสุนทร ตอนที่เรียนชั้นประถมสมัยนั้น เวลาปดเทอมฤดูทํานาและปด

เทอมฤดูเก่ียวขาว ตาก็ใชชีวิตเหมือนลูกชาวนาทั่วไป ฤดูทํานาก็จะชวยพอแมเลี้ยงควาย

บาง สับมุมนาบาง พอเรียนจบชั้นป.4 ตอนนั้นเปนชั้นสูงสุดของโรงเรียนวัดโคกชางลุงก็ไป

สอบเขา อยว. ตอนนั้นยังเปนโรงเรียนประจําจังหวัดชายลวนอยูเลย ตาก็อาศัยนอนที่วัด

ประสาท ไปเปนเด็กวัด สมัยนั้นบานเรายังกันดานมาก เดินทางยังไมสะดวก ไมมีถนน ไม

มีรถยนต โดยจะเดินทางถาไมใชเดินเทาก็จะเดินทางไปเรือ เรือก็จะเปนเรือพายไปเอง 

หรือมีคนพาย หรือแจว (เรือแจว) ตองเสียเวลาเปนวันๆ ถาจะเรียนตอตองไปเรียนในตัว

จังหวัด หากไมมีบานญาติอยูก็ตองนอนวัด แตผูหญิงถาไมมีญาติอยูก็หมดโอกาสไปเลย 

(สุวรรณ คําพันธ, สัมภาษณ: 24 กุมภาพันธ 2561) 

ภายหลังจากจบประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีวัดโคกชาง ซ่ึงประถมศึกษาปท่ี 4 เปนการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานในสมัยกอน หากใครตองการท่ีจะเรียนตอในชั้นมัธยมศึกษาตองเขาไปเรียนในตัวอําเภอ

พระนครศรีอยุธยาเทานั้น แตในภายหลังเม่ือการคมนาคมทางบกกระจายอยูทุกพ้ืนท่ี โอกาสในการ

เขาถึงการศึกษาของคนในหมูบานจึงเพ่ิมข้ึน เด็กในชุมชนไดรับการศึกษาท้ังหมด เนื่องจากมีการกอตั้ง

ข้ึนของโรงเรียนวัดโตนดเตี้ย เปนโรงเรียนประถมศึกษาเชนเดียวกับโรงเรียนวัดโคกชางแตอยูในพ้ืนท่ี

หมูท่ี 4 บานตากะยาย และโรงเรียนมัธยมศึกษาประจําอําเภอคือโรงเรียนอุทัยถูกสรางข้ึน พรอม

เดียวกันนี้การคมนาคมทางบกมีความสะดวกมากข้ึน เด็กในหมูบานจึงมีทางเลือกในการศึกษา
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มากกวาแตกอนวาตองการเรียนท่ีใด เด็กรุนใหมจึงถูกสงเขาไปเรียนในอําเภอพระนครศรีอยุธยามาก

ข้ึน โดยการใชรถขนสงสาธารณะและรถรับจางไมประจําทาง 

การคมนาคมท่ีกระจายตัวในสวนภูมิภาคและการกอต้ังโรงเรียนในแถบตางจังหวัด ไมวาจะ

เปน โรงเรียนมัธยมประจําจังหวัด โรงเรียนมัธยมประจําอําเภอ โรงเรียนชางเทคนิค โรงเรียน

พาณิชยศาสตรและการบัญชี รวมไปถึงโรงเรียนสายอาชีพตางๆ ในตัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

สงผลใหคนในหมูบานเขาถึงการศึกษาและประกอบอาชีพท่ีหลากหลายมากข้ึน  

เด็กเดี๋ยวนี้เขาก็ทํางานขางนอกบางแตมีนอยถาไปก็แถวกรุงเทพ ไมก็รังสิตไป

เลย สวนเด็กอายุเทาหนูสวนใหญจะทํางาน มีนอยคนที่จะเรียนตอมหาวิทยาลัย เทาที่รูมี

หลานแส ลูกสํารวย (หลานโจ) บางสวนที่จบแลวก็มี หรือไมบางสวนก็เรียนปวช. ปวส. ก็

มี หรือไมก็จบม.6 แลวก็ทํางานในโรงงานไปเลย โรจนะ1 – คานหาม โรจนะ 2 – โคก

มะยม โรจนะ 3 – บานโรงใน 

(อมรินทร เรืองสงา, สัมภาษณ: 30 กรกฎาคม 2560) 

การประกอบอาชีพท่ีหลากหลายของคนในหมูบานในชวงหลัง ไมวาจะเปน ขาราชการ ชาง

รถยนต พนักงานขับรถ รัฐวิสาหกิจ ลวนแตเปนอาชีพท่ีเพ่ิงเกิดข้ึน นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งอาชีพท่ีถูก

เพ่ิมเขามาเม่ือ พ.ศ. 2530 คือ อาชีพรับจางในโรงงานอุตสาหกรรม จากการกอตั้งสวนอุตสาหกรรม

ภายในอําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงพ้ืนท่ีนี้อยูบริเวณใกลเคียงกับพ้ืนท่ีศึกษา จึงทําใหคน

ในหมูบานหันไปทํางานในภาคอุตสาหกรรมมากข้ึน สวนใหญคนท่ีประกอบอาชีพนี้ในหมูบานจะเปน

คนท่ีเรียนจบวุฒิมัธยมศึกษาปท่ี 3 ซ่ึงเปนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในปจจุบัน แลวไมไดศึกษาตอใน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับชั้นปริญญาตรี อีกท้ัง สภาพแวดลอมของแตละครอบครัวท่ี

แตกตางกันจึงทําใหคนมีวิธีคิดในการทําการเกษตรไมเหมือนกัน โดยเฉพาะกับคนรุนใหมท่ีจะทํางาน

ประจําเสียมากกวาทํานา จะเห็นไดจาก 

บานเราเดี๋ยวนี้มันจากเกษตรมาเปนอุตสาหกรรม วิถีชีวิตโรงงานก็โอเคแหละนะ

มันก็เปลี่ยนไป สภาวะแวดลอม ความเปนอยู จากคนที่เคยออกไรออกนาเดี๋ยวนี้ก็เขาไป

โรงงาน คนสูงอายุก็เฝาบานอยูกับเด็ก ทั้งที่เมื่อกอนก็สานงอบ เย็บผาโหลละ 50 สต. 

เดี๋ยวนี้เขาก็ไมไดอยูเฉยถาไมไดเปนคนแกติดที่นอน มีคนทํารานอาหาร รานอะไรก็ไปชวย
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ทํา ขายของในโรงงาน แมบานโรงงาน มันก็เปลี่ยนไปเปนการรับจางงานนอกมากข้ึน คน

ที่ไมมีทางไปก็เลี้ยงหลานเลี้ยงเด็กไป รายไดถาลูกหลานไมใหเขาก็มีบํานาญเองแลวนะ

เดี๋ยวนี้ 

(อมรินทร เรืองสงา, สัมภาษณ: 30 กรกฎาคม 2560) 

เพราะการทํานาเปนงานหนักในความคิดของเขา เงินท่ีไดก็ข้ึนอยูกับผลผลิตและแรงงานของ

ตัวเองไมเหมือนกับงานประจําท่ีเขาจะไดรับเงินเดือนทุกเดือน อีกท้ังมีสวัสดิการและบําเหน็จหรือ

บํานาญรองรับภายหลังการเกษียณอายุงาน 

พี่มีลูกแลวครับ สงสัยเขาคงจะไมทํานาตอหรอกมั้ง เพราะลูกเปนผูหญิงงาน

หนักแบบนี้เขาคงไมทําหรอกพี่วา 

(กิตติศักดิ์ ดําริกิจเจริญ, สัมภาษณ: 1 ตุลาคม 2560) 

คนมันหายาก คนมันไมมี ตอนหลังเขาเรียนกันสูงๆ สมัยกอนเขาไมไดเรียนกันนี่ 

สมัยกอนจบป.4 ก็ออกมาอยูกับพอแม ชวยพอแมทํานา อยูบานก็อยูเฉยๆ เลยตองทํา แต

สมัยนี้เขาเรียนกัน พอสูงๆ เขาก็มีการมีงานทํา อยางนาปาเนี่ย ลูกชายเขาเรียนจบมาก็ไป

ทํางานประจํา พอเสร็จเขาก็มีหยุดมาชวยบาง เทียวเอารถไปสงใหพอเขาที่นาบาง ไปชวย

เขาบาง ชวงวันอาทิตยนะ 

(สําราญ คําพันธ, สัมภาษณ: 13 มกราคม 2561) 

 จะเห็นไดวา การเปลี่ยนแปลงของอาชีพคนในหมูบานสวนหนึ่งมาจากระบบการศึกษาท่ี

ชาวบานสามารถเขาถึงไดไมยากเหมือนเชนเม่ือกอน พอหลังจากคนไดเรียนหนังสือจึงทําใหคนไดรับ

ความรูและเลือกท่ีจะทํางานตามความถนัดและสิ่งท่ีสนใจมากกวาท่ีจะกลับมาทํานาท่ีบาน คนท่ียังคง

ประกอบอาชีพเกษตรกรอยูในชุมชนจึงหลงเหลือเพียงแคผูสูงอายุท่ียังพอมีแรงกําลังในการทํา รุนลูก

ท่ีไมไดเรียนหนังสือตอ และคนท่ีไมตองการอยูในระบบราชการหรือพนักงานเงินเดือน การทํานาของ

วัยกลางคนในหมูบานจึงเปนไปแบบควบคูกับการทํางานประจํามากกวาลาออกจากงานมาทํานาเต็ม

เวลา 

 

 



81 

ชาวนาในวงลอมอุตสาหกรรม 

 ภายหลังการเขามาของภาคอุตสาหกรรมในอําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชวง พ.ศ.

2530 ทําใหเกิดการซ้ือขายท่ีดินใหกับนายทุนจํานวนมากในพ้ืนท่ี เกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องจํานวน

ประชากร รายได การคมนาคม สิ่งแวดลอม วิถีชีวิต และอาชีพของคนทองถ่ินด้ังเดิม อาชีพชาวนา

เปนอาชีพหนึ่งท่ีเห็นไดชัดจากการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ กลาวคือ ชาวนามีจํานวนลดลงจากท่ีแตกอน

ชาวนาเคยเปนอาชีพหลักภายในตําบลอุทัย 

หมูบานเรา หมูที่ 3 เหลือแค 3 คน มีคนนอกพื้นที่เขามาเชาทําอีกที แตเปน

ที่ดินคนอ่ืน ตอนนี้ก็เหลือปา เหลือพี่แดง แปะลูกชายเขาก็ชวยบาง พี่โจไมไดทําแลวเขา

ใหคนเชา ตําบลอุทัยทั้งตําบลเหลือแค 60 – 70 รายเองมั้ง โห เมื่อกอนทําแทบจะทั้ง

หมูบาน เกือบทุกบานเลยแหละ เดี๋ยวนี้ไมมีแลว เขาเลิกบาง เขาขายบาง แบบขายให

โรงงานไง ขายแลวก็ไปซื้อที่อ่ืน ที่อ่ืนที่ไปซื้อมันก็ไกลไปทําไมไหวก็ปลอยใหคนอ่ืนเชาทํา

ตอ 

(สําราญ คําพันธ, สัมภาษณ: 13 มกราคม 2561) 

 ตอมา พ.ศ. 2530 – 2552 เม่ือภาคอุตสาหกรรมตองการท่ีดินภายในหมูท่ี 3 บานโรงใน 

อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนสวนหนึ่งของท่ีตั้งโรงงานอุตสาหกรรม อีกท้ัง ตองการ

สรางถนนภายในสวนอุตสาหกรรมเพ่ือเชื่อมตอกับถนน 3043 อุทัย – บานหีบ เพ่ืออํานวยความ

สะดวกในการขนสงสินคาจากภายในโรงงานสูภายนอก ภาคอุตสาหกรรมจึงกวานซ้ือท่ีดินสวนหนึ่ง

ของคนในหมูบานเพ่ือทํากิจการดังกลาว จากเหตุการณนี้นํามาสูการตัดสินใจของชาวบานวาตองการ

ท่ีจะทํานาเชนเดิม หรือเลือกเปลี่ยนแปลงอาชีพของตนเองไปสูอาชีพใหม  

ในการเขาถึงขอมูลของเหตุปจจัยท่ีวา เพราะเหตุใดชาวบานจึงตัดสินใจขายหรือไมขายท่ีดิน 

ผูศึกษามีความจําเปนท่ีจะจําแนกกลุมประชากรเปน 3 กลุม ไดแก 1) คนท่ีมีท่ีดินทํากินเปนของ

ตนเอง 2) คนท่ีเชาท่ีดินทํากิน และ 3) คนท่ีมีท่ีดินทํากินเปนของตนเองและเชาท่ีดินเพ่ิม โดยมี

ลักษณะรวมกันอยางหนึ่ง คือ เปนผูท่ียังคงประกอบอาชีพชาวนาหรือเคยประกอบอาชีพชาวนา ซ่ึง

การเขาถึงขอมูลของชาวนาบานโรงในเปนการเขาถึงขอมูลท่ียาก เนื่องจากในปจจุบันชาวนาท่ียังคง
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ประกอบอาชีพเกษตรกรอยูมีจํานวนนอย อีกท้ัง อดีตชาวนาท่ีเคยประกอบอาชีพสวนใหญจะเสียชีวิต

ลง จึงทําใหมีผูใหสัมภาษณจํานวนนอยหลังคาเรือนในชุมชนแหงนี้ 

คนท่ีมีท่ีดินทํากินเปนของตนเอง  

 การเขาถึงขอมูลของผูท่ีมีท่ีดินทํากินเปนของตนเองหมูท่ี 3 บานโรงใน พบวา ปจจุบันพบผูท่ี

ยังทํานาบนพ้ืนท่ีดินของตนเองอยู นั่นคือ ครอบครัว “ดําริกิจเจริญ” ครอบครัวนี้เปนครอบครัวแรกๆ 

ท่ีถูกพูดถึงเม่ือกลาวถึงการทํานาในหมูบาน เนื่องจากมี “ตาแดง” ท่ียังคงทํานาอยูตั้งแตอดีตจนถึง

ปจจุบัน และ กิตติศักดิ์ ดําริกิจเจริญ อายุ 42 ป ลูกชายท่ีออกจากงานประจํามาชวยทํานา โดยกิตติ

ศักดิ์เลาเรื่องของตนเองไววา 

ที่พี่กลับมาทํานาก็เพราะมันเปนที่ของที่บานเองไง และที่ตรงนี้มันยังทํานาไดอยู

ก็เลยทํา ตอนแรกเลยพี่ก็ไปทําโรงงานเหมือนกัน แตวามันก็ไมเหมือนทํางานของเราเอง 

มันสบายกวา อยางทํางานโรงงานมันก็มีหนาที่เยอะ ตองเขาออกตรงเวลา อันนี้เราก็

รับผิดชอบแคหนาที่ของเรา นาของเราเอง ทําที่เฟยตี้ โรจนะ เรียนจบมาก็ทํานูนทํานี่อยู

พักนึง คอยไปทําโรงงาน ตอนนี้เลิกมา 10 กวาปแลว แลวก็มารับจางอลูมิเนียมอีก แลว

คอยมาชวยเขาทํานา ตอนนี้ก็ทํามาไดรวม 10 ป แลว ก็พออยูไดนะถาทําเอง แตถาจาง

เขามันก็ไมคอยเหลือเทาไร เพราะคาปุยคายามันแพง 

(กิตติศักดิ์ ดําริกิจเจริญ, สัมภาษณ: 1 ตุลาคม 2560) 

ภายหลังจากการลาออกเปนลูกจางโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ.2550 โดยประมาณ กิตติศักด์ิ

ลาออกจากการทํางานและมาทํานารับชวงตอจากตาแดงผูเปนพอ โดยกิตติศักดิ์ใหเหตุผลท่ีวาตองการ

ใชประโยชนจากท่ีดินตนเองใหไดมากท่ีสุด อีกท้ังไมตองการเปนลูกจางประจําท่ีตองเขางานตรงเวลา 

พรอมกันนั้นชวงท่ีกิตติศักดิ์ลาออกเปนชวงเดียวกับท่ีชุมชนกําลังเผชิญหนาอยูกับการเปลี่ยนแปลง ซ่ึง

เปนผลพวงจากการขยายภาคอุตสาหกรรมภายในพ้ืนท่ีหมูท่ี 3 บานโรงใน โดยมีการซ้ือขายท่ีดิน

เกิดข้ึนภายในพ้ืนท่ี ครอบครัวกิตติศักดิ์กําลังทํานาจนมาถึงทางเลือกวาจะขายหรือไมขายท่ีดินใหกับ

นายทุน โดยภูมิหลังแลวท่ีดินของกิตติศักดิ์และครอบครัวตั้งอยูบริเวณติดถนนใหญ 3043 อุทัย – 

บานหีบ จึงทําใหมีอํานาจการตัดสินใจการซ้ือขายท่ีดินอยูในมือของตนเอง 
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ภาพที่ 4.4 บานสฟีา บานของตาแดงและลูกชาย 

ภาพถายโดย พิมพพรรณ ทองเปลว วนัที่ 1 ตุลาคม 2560 

 

ที่ดินบานพี่อยูตรงเกือบทางเขาโรงงาน ติดถนนใหญ ที่ติดๆ กันก็มีของบานนา ก็

พอมี แตก็ไมมีคนซื้อ เพราะวาที่เราติดถนนเลยบอกราคาสูงไว เราสามารถเก็บที่ไวทํากิน

เองยันแกเลย แตถาขายไปไดเงินมามันก็หมด พื้นที่กลางทุงเมื่อกอน คือเมื่อกอนแถวนี้

เปนทุงนาหมดเลยไง เขาก็ไลเก็บซื้อมาจากเจาที่ถูกๆ กอน แบบแสนนึงไลเขามาแพงๆ 

อยางตรงถนนที่เขาสามารถเชื่อมออกมาไดตรงนั้นก็จะแพงหนอย 4 – 5 แสน แพงสุดก็ 7 

แสน เพราะเขาจะเจาะใหมนัมาออกถนนใหญไดไง แลวที่พี่ไมเลิกทําเนี่ย เพราะนามันก็ยัง

ทําไดอยู อยางน้ําในคลองธรรมชาติกับชลประทาน นาพี่มันใชไดสองทาง น้ําที่ไหนมีก็ใช

อันนั้น 

(เพิ่งอาง, สัมภาษณ: 1 ตุลาคม 2560) 

จะเห็นไดวา ภูมิหลังของกิตติศักดิ์เปนคนท่ีมีท่ีดินเปนของตนเอง โดยท่ีดินนั้นอยูติดถนนใหญ 

3043 อุทัย – ภาชี มีรูปแบบการใชน้ํา 2 ทาง คือ ทางคลองชลประทานและคลองธรรมชาติ จึงทําให

มีอํานาจการขายท่ีดินของตนเอง การตอรองกับตัวโครงสรางของกิตติศักดิ์จึงเปนไปในรูปแบบของการ

ข้ึนราคาท่ีดิน เพ่ือเปนหนทางปรับตัวในการดํารงชีวิตการทํานาอยูในพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม ขอไดเปรียบ
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ท้ังการเขาถึงปจจัยการทํานาและท่ีดินติดถนนเชนนี้ เปนสาเหตุใหเกิดการตอรองระหวางผูกระทําการ

และตัวโครงสรางอยางแยบยล อีกท้ัง การตอรองของกิตติศักดิ์เห็นชัดข้ึนเม่ือตัวโครงสรางไมสามารถ

ซ้ือท่ีดินไดในราคาท่ีกิตติศักดิ์ตั้งไว จึงเปนสาเหตุใหกิตติศักดิ์และครอบครัวยังคงทํานาอยูไดจนถึง

ปจจุบัน 

แตกตางกับ จําลอง ตรีสาคร อายุ 84 ป ภูมิลําเนาเดิมเปนคนจังหวัดปทุมธานี ประกอบ

อาชีพรับจางเก่ียวขาว จําลองเขามาในหมูบานตั้งแตสมัยเด็กมาพรอมกับญาติท่ีมีอาชีพเก่ียวขาว

ดวยกัน ตอมาเม่ืออายุ 23 ป จําลองแตงงานกับยายสวิงและยายเขามาลงหลักปกฐานอยูในหมูท่ี 3 

บานโรงในแบบถาวร ประกอบกับภรรยามีท่ีดินทํากินเปนของตนเอง จําลองจึงเปลี่ยนอาชีพมาทํานา

กับภรรยา โดยจําลองไดเลาถึงการทํานาในชวงท่ียายมาใหมไววา 

สมัยกอนนะ โอโห ตื่นตี 4-5 เอาควายออก ลําบาก (เด็กเดี๋ยวนี้ไมลําบากตื่น

สาย) คนหุงขาวก็หุงไป คนออกก็ออกไปไถนา แตกอนเนี้ยใชควายไถนา พอไถเสร็จสายๆ 

แดดเร่ิมรอน เราก็หิวขาว เลยตองชักควายเขาบาน หาฟางใหควายกินกอน พอเสร็จแลวก็

ไปเลี้ยง บางทีอยูวางๆ ก็จักตอกสานหมวก ชักฟางใหควายกิน พอเย็นก็เอาควายออกไป

เลี้ยง เดินกินหญาตามทุง ควายเนี่ยก็ถาชวงหวาน สับมุม ก็ตองทําทั้งวัน แตถาไมใชชวงนี้

ก็พาไปเลี้ยงปกต ิ

(จําลอง ตรีสาคร, สัมภาษณ: 1 ตุลาคม 2560) 

การใชชวีิตของชาวนาในสมัยกอนจะใชแรงงานจากควายในการไถนาและข้ันตอนในการผลิต

ขาวตางๆ ควายจึงเปรียบเสมือนสัตวท่ีชาวนาเลี้ยงไวเพ่ือใชแรงงาน ตอมาเม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลง

ทางดานวิถีชีวิตการทํานา ในชวงท่ีหลากหลายครัวเรือนเปลี่ยนจากการทํานาปมาเปนนาปรัง ทําให

เกษตรกรตองเรงการผลิตขาวมากข้ึน ซ่ึงเปนสาเหตุท่ีทําใหชาวนาปรับเปลี่ยนแบบแผนการประกอบ

อาชีพ จากท่ีเคยใชแรงงานจากสัตวกลับเปลี่ยนเปนพ่ึงพิงอยูกับเทคโนโลยี 

สวนรถไถมาซื้อเอาตอนที่ไดทํานาปรังนี่ ตอนนั้นนาปไมมีหรอก จางเขาไถ ที่ซื้อ

เพราะตอนทํานาปรังควายไมมีแลว เลยตองมาใชรถไถ เมื่อกอนควายถูกไมก่ีพันหรอก 

เดี๋ยวนี้หลายหมื่น ตองไปหาซื้อเอา รถไถซื้อมาประมาณ 2520 

(เพิ่งอาง, สัมภาษณ: 1 ตุลาคม 2560) 
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การใชเทคโนโลยีในการผลิตจึงกลายมาเปนปจจัยหลักในการทํานา จนกระท่ังในชวงท่ี

ภาคอุตสาหกรรมเริ่มกวานซ้ือท่ีดิน จําลองและภรรยาจึงไดตัดสินใจขายท่ีดินท่ีอยูกลางทุง เพ่ือนําเงิน

มาแบงใหลูกหลาน ประกอบกับจําลองมีปญหาสุขภาพและวัยชราจึงไมสามารถประกอบอาชีพเดิมได

อีกตอไป 

ตอนเขามาซื้อที่เนี่ยนะ เขาก็มีนายหนามาติดตอ ถาเราไมขายเขาก็ไมซื้อ เขาก็

ไปบานอ่ืน แตมันก็ตองขายอยูดีเพราะมันอยูในวงลอมเขา เราไมไดอยูติดถนนถามันติด

เราไมตองขายก็ได เขารูวาบานไหนมีก็เพราะมีนายหนามากวานซื้อเอา เขามาหาตามบาน 

(อางแลว, สัมภาษณ: 1 ตุลาคม 2560) 

 จะเห็นไดวา จําลองและภรรยามีท่ีดินทํากินเปนของตนเอง โดยท่ีดินของจําลองอยูภายกลาง

ทุง ใชน้ําจากคลองชลประทาน โดยน้ําจะไหลลงตามคูนาและไหลเขานาจําลองอีกทอดหนึ่ง ซ่ึงการสง

น้ําตองผานท่ีนาของเพ่ือนบานมายังนาตัวเอง เม่ือท่ีดินรอบขางตัดสินใจขายปจจัยการเขาถึงน้ําของ

จําลองจึงถูกปดก้ัน จึงเปนสาเหตุท่ีทําใหจําลองขายท่ีดินใหนายทุน อีกท้ัง มีปญหาสวนตัวดานการเงิน

และอายุเขามาเก่ียวของ จะเห็นไดวา ปจจัยตางๆ ลวนผลักใหจําลองตองยอมจํานนขายท่ีดิน  แตการ

ขายท่ีดินของจําลองมีเหตุปจจัยอ่ืนเขามาเก่ียวของดวย มิใชแคเรื่องการกวานซ้ือจากภาคอุตสาหกรรม

เพียงทางเดียว  

เชนเดียวกับ วิเชียร สารทรัพย อายุ 67 ป แตเดิมอาศัยอยูในจังหวัดสระบุรี ตอมาครอบครัว

ไดซ้ือท่ีดินหมูท่ี 3 บานโรงใน จึงไดยายตามมาอยูท่ีหมูบานแหงนี้ดวย โดยท่ีกอนหนานี้บานของวิเชียร

ประกอบอาชีพนี้เปนทุนเดิมอยูแลว ภายหลังจากพอแมเสียชีวิตลงวิเชียรจึงรับชวงทํานาตอท้ังท่ีบาน

โรงใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและท่ีดินเกาในจังหวัดสระบุรี โดยวิเชียรไดเลาถึงประสบการณทํานา

ชวงวัยเด็กไววา 

 ตื่นมาก็ออกไปไถนาแตเชา ตี 5 ก็ออกแลว ใชควายไถ พอมาโตแลวถึงไดใชรถ

เดินตาม ตอนนั้นก็เร่ิมทํานาดําแลวใหนาดํามันตกกลาเขาไว และพอไดกลาเดือนนึงก็ถอน 

แลวมาดํา เพิ่งมาใชรถไถชวงอายุ 18 ประมาณ 2512 ชวงนั้นพอแมไมไดทํา ตอนนั้นทํา

เองหมดแลว เขาปลดระวางหมดแลว มันตางกันตรงเคร่ืองจักรมันก็ไวกวาสิ ทําไดทันกิน

เขา ควายมันก็ไมทันเขา ถาเคร่ืองจักรก็ใชน้ํามันอีก 
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(วิเชียร สารทรัพย, สัมภาษณ: 28 มกราคม 2561) 

 การทํานาของวิเชียรในชวงตนยังตองอาศัยควายเปนเครื่องทุนแรงในการทํานา ตอมาเม่ือ

เกษตรกรไทยหันมาทํานาปรังท่ีผลิตขาวตอปได 2 – 3 ครั้ง พรอมกับพัฒนาการทางดานเทคโนโลยี

สามารถใชทํานาไดคุมทุนกวา ประกอบกับเปนชวงท่ีพอแมปลดระวางอาชีพเกษตรกร วิเชียรจึงซ้ือรถ

ไถ รถเก่ียว เพ่ือมาทดแทนแรงจากควายในการทํานา แตสิ่งท่ีตองแลกมาจากความรวดเร็วในการ

เพาะปลูกและผลผลิตจํานวนมากตอปก็คือการใชสารเคมี  

 ตอนนี้ขาวข้ึนมาเกวียนละ 800 แลว ข้ึนมาพันกวาบาท พันนึง มีอยูปนึงข้ึนมา 

2500 ปนั้นเทยุงเลย ซื้อขาวกิน เพราะแตกอนมันตองแบกข้ึนยุง สมัยนี้ไมมียุงเลย ขาวไม

มีใครเก็บไวกิน สมัยกอนตองเก็บไวกิน สมัยนี้สวนมากจะขายหมด สมัยนี้มันสมัยยา 

สมัยกอนมันไมมียา มีแตยาหมาแดงฉีดหญาอยางเดียว สมัยนี้จะเอายาอะไรละ มีทุกอยาง 

อันตรายทั้งนั้น 

 (เพิ่งอาง, สัมภาษณ: 28 มกราคม 2561) 

  การใชสารเคมีดูเหมือนจะเปนผลพวงท่ีมาจากการผลิตขาวนาปรังของเกษตรกรไทย เพราะ

นอกจากขาวนาปจะใหผลผลิตแกเกษตรกร 2 – 3 ครั้งตอป ยังมีสวนชวยเพ่ิมรายไดใหเกษตรอีกดวย 

แตทวาสิ่งท่ีตองแลกมากับผลผลิตจํานวนมาก คือ การเสียหนาดินท่ีอุดมสมบูรณไป ดวยสาเหตุท่ีดิน

รับสารเคมีจํานวนมากในการผลิตตอครั้ง อีกท้ัง เครื่องมือในการผลิตก็มีราคาสูงทําใหเกษตรกรเปน

หนี้มากข้ึน ตอมาเม่ือภาคเกษตรกรรมในอําเภออุทัย ถูกแทนท่ีดวยภาคอุตสาหกรรม ท่ีดินท่ีเคยเปน

ทุนทํากินของชาวบานจึงถูกขายไปเพ่ือเปลี่ยนเจาของ เชนเดียวกับท่ีดินของวิเชียรท่ีถูกกวานซ้ือไป

ในชวงการขยายภาคอุตสาหกรรมมายังหมูท่ี 3 บานโรงใน 

 ตอนนั้นที่โรงงานเขามากวานซื้อ มันมีอยูเวิ้งนึงที่ขายไปล็อตหลังเนี่ย ขายไป 16 

ไร ไรละลานสอง อยูตรงบอทางเขาโรงงาน A โห พอขายได 6 เดือนเขามาใหไรละ 4 ลาน 

ก็บอกเขาไมเชื่อมันเปนชื่อแมไงละ ของเรานูนแบงขายไปกอน ไมขายก็ไมไดเพราะยังไงก็

เขาไมได มันอยูขางนอกนูน 10 ไรอันนูนนะ เขาไมไดแลวจะเอาไวทําไมมันบีบใหราคาไร

ละ 8 แสน ไมขาย นายหนาเขามาบีบเอง มีแปลงนอกพวกนี้ขายกันหมด แตเรายังไมขาย 

(อางแลว, สัมภาษณ: 28 มกราคม 2561) 

 



87 

  จะเห็นไดวา ในตอนแรกวิเชียรไมตองการขายท่ีดินใหกับภาคอุตสาหกรรม แตเนื่องจากท่ีนา

ของวิเชียรอยูกลางทุงพรอมกับท่ีดินแวดลอมไปดวยระบบเครือญาติ ข้ันตอนในการตอรองของวิเชียร 

ในข้ันแรกคือการตอรองกับกลุมเครือญาติของตนเอง วาจะทําอยางไรกับท่ีดินท่ีเปนมรดกของพอแม 

เม่ือข้ันตอนแรกไมไดผลเพราะญาติของวิเชียรตัดสินใจขายท่ีดินไป ข้ันตอมาวิเชียรจึงไปสืบราคาขาย

ของท่ีนาคนอ่ืนๆ เพ่ือดูวาตัวนายทุนกดราคาท่ีดินหรือไม ผลปรากฏวาเปนจริงจึงมีการตอรองราคากัน

เกิดข้ึน โดยในทายท่ีสุดโครงสรางก็ตองยอมใหราคาตามท่ีวิเชียรรองขอ  

 เราไปสืบราคามาแลววาข้ันต่ําไรละ 3 แสน แตเขามาถามบอกใหไรละ แสนหา 

เราก็ไมขาย บอกไป 3 แสนกูถึงจะขาย แต 3 แสนนี่กูไมออกอะไรนะ ภาษี เปอรเซ็นตไม

ออกหมดนะ ที่บานเขาก็พรอมใจกันขายหมด เราจะยืนกระตายขาเดียวก็ไมได เลยขาย

ยกเลย 

(อางแลว, สัมภาษณ: 28 มกราคม 2561) 

 ท่ีดินของวิเชียรเปนท่ีดินท่ีอยูกลางทุงลอมไปดวยท่ีดินของพ่ีนองอันเปนมรดกตกทอดท่ีรับ

รวมกันเม่ือพอแมเสียชีวิต จึงทําใหการขายท่ีดินของวิเชียรข้ึนอยูกับระบบเครือญาติสวนหนึ่ง 

เนื่องจากมรดกท่ีดินถูกแบงออกเปนสัดเปนสวนเพ่ือใหทุกคนไดรับท่ีดินอยางเทาเทียมกัน ประกอบ

กับวิเชียรมีปญหาดานสุขภาพอยูเปนทุนเดิมท่ีบานจึงไมยอมใหวิเชียรทํานาตอ การตอรองเรื่องท่ีดิน

กับพ่ีนองจึงเกิดข้ึน ในข้ันตอนแรกผลก็คือพ่ีนองตัดสินใจรวมกันขาย แตหากวิเชียรเลือกท่ีจะไมขาย

ท่ีดินอยางไรก็ตามวิเชียรก็ไมสามารถทํานาในพ้ืนท่ีไดอยูดี เพราะท่ีดินของวิเชียรจะไมสามารถเขาถึง

การเดินทางเขา – ออก และน้ําอันเปนปจจัยหลักท่ีจะทําใหตนขาวเจริญเติบโต เม่ือวิเชียรตัดสินใจ

แลววาจะขายลําดับตอไปวิเชียรจึงตอรองกับโครงสรางในเรื่องราคาของท่ีดินวาตองเปนราคาท่ีตนเอง

ตั้งไวเทานั้นจึงจะยอมขาย  

จะเห็นไดวา ในกรณีของวิเชียรไมไดมีเพียงการตอรองของผูกระทําการกับโครงสรางเทานั้น 

แตการตอรองในกรณีนี้เปนการตอรองในฐานะผูกระทําการดวยกันเองกอนแลวจึงไปตอรองกับ

โครงสราง โดยผลท่ีออกมาของการขายท่ีดินครั้งนี้ไมใชการยอมจํานนของเกษตรกรเสมอไป เนื่องจาก

ตัวผูกระทําการเองก็ไดรับผลประโยชนจากการขายท่ีดินในสัดสวนท่ีใกลเคียงกัน 
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สวนบานของ สมใจ คําพันธ อายุ 67 ป เกิดและเติบโตภายในพ้ืนท่ีหมู 3 บานโรงใน ชวงวัย

เด็กก็มีความผูกพันกับทองนา เพราะพอแมประกอบอาชีพเกษตรกร ภายหลังท่ีพอแมเลิกทํานาสมใจ

จึงรับชวงตอ และประกอบอาชีพเกษตรกรตอนอายุ 20 ป ประกอบกับท่ีบานของสมใจไมมีพ่ีนองคน

ไหนท่ีจะทํานาตอ ท่ีดินจึงตกเปนของสมใจ ตอมาเม่ือสมใจแตงงานท้ังสองจึงชวยกันทํานา  

 กอนหนานั้นก็พอแมไปนาเราก็เอาขาวไปสง เลี้ยงวัวเลี้ยงควาย ชวยพอชวยแม 

พอแมเขาก็ทํากัน เรียนจบแค ป.4 ที่วัดโคกชาง เมื่อกอนมีแค ป.4 พอปาออกไปแลวมัน

ถึงจะมี ป.5 ป.6 เมื่อกอนเร่ิมที่เด็ก 7 ขวบก็จะเขา ป.1 พอมาทํานาตอนอายุ 20 ก็ทํานา

พอแม แคไปชวยเฉยๆ เขาก็ไถวัวไถควายไป เราก็ไปชวยเขาเลี้ยงควายตอนเอาขาวไปให 

นาที่เคยทําอยูจะอยูกลางทุง (พื้นที่โรงงานปจจุบัน) 

(สมใจ คําพันธ, สัมภาษณ: 13 มกราคม 2561) 

ท่ีดินของสมใจแบงออกเปน 2 สวน คือ สวนท่ีติดถนนใหญและสวนท่ีอยูกลางทุง ภายหลัง

การเสียชีวิตของสามีเปนชวงเดียวกับท่ีมีการขยายพ้ืนท่ีโรงงานอุตสาหกรรมในหมูบาน จึงทําใหสมใจ

ตัดสินใจขายท่ีดินท่ีอยูกลางทุง เนื่องจากสมใจไมสามารถทํานาท้ังหมดไดเพียงลําพัง แตสมใจยังคง

เก็บท่ีดินท่ีติดกับถนนใหญ 3043 อุทัย – ภาชีไว เนื่องจากท่ีดินตรงนี้มีราคาสูงและนําไปลงทุนกิจการ

อ่ืนไดในอนาคต 

พื้นที่นาที่เคยทํามันอยูกลางทุง ตอนนี้ก็ไมมีแลวเพราะเขาขายใหโรงงานกันหมด 

สวนที่ที่ติดถนนตอนนี้ก็ทํานาปรังอยู ตอนนี้กําลังเปนตนขาว ก็ใหลูกอาเขาเชาทําไป มันก็

ไดดีมั่ง ไมไดดีมั่ง เราก็ไมรูจะทําไง ก็ดีกวาปลอยราง 

(เพิ่งอาง, สัมภาษณ: 13 มกราคม 2561) 

ปจจุบัน สมใจไดดัดแปลงท่ีอยูอาศัยของตนเองเปดกิจการสวนตัว โดยเริ่มตนจากการเปด

รานอาหารภายในท่ีดินของตนเอง หลังจากปดกิจการรานอาหารจึงมาดําเนินการสรางอาคารพาณิชย 

จํานวน 6 คูหา 3 ชั้น เพ่ือใหบุคคลภายนอกเขามาซ้ือขาย และลูกสาวไดเปดกิจการขายอาหารสัตว

โดยมีสมใจเปนผูชวย นอกจากนี้ ในชวงท่ีสมใจเคยทํารานอาหาร ดานหลังของรานสมใจไดสราง

หองพักคนงานไว แตตอมาเม่ือปดกิจการลงหองพักคนงานดังกลาว จึงไดถูกปรับเปลี่ยนเปนหอพักให

เชาโดยคนท่ีมาเขาพักสวนใหญจะเปนพนักงานโรงงานและคนงานชั่วคราวในแถบนี้ 
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ภาพที่ 4.5 อาคารพาณิชยของสมใจ 

ภาพถายโดย พิมพพรรณ ทองเปลว วนัที่ 13 มกราคม 2561 

 

ภาพที่ 4.6 หอพักใหเชาของสมใจ 

ภาพถายโดย พิมพพรรณ ทองเปลว วนัที่ 13 มกราคม 2561 
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จะเห็นไดวา สมใจเปนคนท่ีมีท่ีดินติดถนนและท่ีดินกลางทุง สมใจจึงมีอํานาจการตัดสินใจ

ขายและไมขายท่ีดินของตนเองเม่ือมีอุตสาหกรรมเขามาในพ้ืนท่ี โดยเม่ือมีนายทุนมาติดตอสมใจรับ

ตําแหนงเปนนายหนาใหไปติดตอเพ่ือนบานใกลท่ีดินใกลเคียง อาจกลาวไดวา ตําแหนงของสมใจใน

สถานการณนี้เปนท้ังโครงสรางและผูกระทําการ โดยอยูในฐานะของผูกระทําการเม่ือตองตอรองกับ

อุตสาหกรรมและอยูในฐานะตัวแทนของโครงสรางเม่ือไปตอรองกับผูกระทําการดวยกัน  

เชนเดียวกับบานของ อมรินทร เรืองสงา อายุ 57 ป เปนผูใหญบานหมูท่ี 3 บานโรงใน โดย

แตกอนครอบครัวนี้รุนยายและพอแมทํานา แตอมรินทรไดเรียนหนังสือและทํางานในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร หลังจากนั้นจึงกลับมาเปนผูใหญบานจนถึงปจจุบัน ภายหลังมรดกของพอแม

อมรินทรถูกแบงสันปนสวนใหกับลูก จึงทําใหท่ีดินกระจายตัว พ่ีนองบางคนบางก็ขาย บางก็เก็บไว แต

ท่ีดินของอมรินทรยังคงถูกเก็บไว ในปจจุบันท่ีดินเหลานี้ถูกดัดแปลงเปนสวนครัวท่ีเก็บไวรับประทาน

กันภายในครอบครัว 

พอทํานา แมเปนครู แลวมารุนอาแลวไมคอยไดทําหรอกนา มีชวยพอบางชวงที่

ยังเรียนเทคนิคอยู พอเขาก็ทําไมเยอะ ประมาณ 10 ไร ทําไวกินเอง ถาแมไมเปนครูก็คง

ลําบากเพราะไมมีรายได ทํานาก็ไมไดมากสวนใหญเอาไวกิน พอเขามีที่นาเยอะแตก็ขายๆ 

ไปบาง เพราะลูกเยอะ ตั้ง 5 คน โดยที่นาไปซื้อตอจากคนหมู 4 เขามาอีกท ี

(อมรินทร เรืองสงา, สัมภาษณ: 30 กรกฎาคม 2560) 
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ภาพที่ 4.7 บานของอมรินทร 

ภาพถายโดย พิมพพรรณ ทองเปลว วนัที ่28 กรกฎาคม 2560 

 

ภาพที่ 4.8 สวนของอมรินทร 

ภาพถายโดย พิมพพรรณ ทองเปลว วนัที ่28 กรกฎาคม 2560 
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 จากท่ีอมรินทรไดมีโอกาสออกไปเรียนหนังสือและทํางานภายนอกชุมชน ทําใหอมรินทรมี

อาชีพท่ีแตกตางไปจากบรรพบุรุษ ชองวางในความสัมพันธจึงเกิดความหางไกลภายในครอบครัว

ชาวนาเกิดข้ึน เม่ือลูกโตมาไมไดเห็นและปฏิบัติตามอยางท่ีพอแมทํา ความไมไดรูสึกผูกพันกับอาชีพ

หรือผืนท่ีนาจึงเกิดข้ึนกับคนรุนหลัง อํานาจการตัดสินใจขายท่ีดินจึงข้ึนอยูกับอัมรินทรโดยตรง จากท่ี

พวกเขาไมไดอยูอาศัยอยูในชุมชนในสมัยวัยรุนและหนาท่ีการงานท่ีแตกตางจึงทําใหเขาตัดสินใจขาย

ท่ีดินไป แตทวาอัมรินทรยังคงมีท่ีดินสวนตัวท่ีอยูบริเวณบานไวปลูกพืชผักสวนครัวรับประทาน แสดง

ใหเห็นถึงความใสใจทางดานความม่ันคงทางอาหารท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต อีกทางหนึ่งเปนการ

ตอรองกับโครงสรางท่ีเขามากระทําภายในชุมชน เพ่ือท่ีจะสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางปลอดภัย

ทางดานอาหารการกิน 

คนท่ีมีท่ีดินทํากินเปนของตนเองภายในหมูท่ี 3 บานโรงใน ในปจจุบันสามารถพบเกษตรกรท่ี

ยังทํานาอยูในพ้ืนท่ีจํานวนนอย เนื่องจากเกิดการกวานซ้ือท่ีดินของภาคอุตสาหกรรม จึงทําให

ชาวบานท่ีจํายอมขายท่ีดิน เพราะไมสามารถเขาถึงท่ีดินของตนเองไดและการเขาถึงน้ําจากคลอง

ธรรมชาติและคลองชลประทาน อันเปนปจจัยสําคัญในการผลิตขาว แตใชวาทุกคนจะยอมจํานนขาย

ท่ีดินอุตสาหกรรมเพียงอยางเดียว ชาวบานบางคนท่ีไมไดขายท่ีดิน เนื่องจากท่ีดินจะอยูติดถนนใหญ

สามารถเขาถึงผืนนาของตนเองได อีกท้ัง มีการจัดสรรท่ีดินใหเกิดประโยชน นอกจากนี้ การไดรับ

โอกาสเรียนหนังสือของคนรุนใหมมีสวนสําคัญท่ีทําใหคนในชุมชนมีอาชีพท่ีหลากหลายเพ่ิมข้ึน นํามา

ซ่ึงความรูสึกท่ีไมผูกพันกับท่ีดินหรือทองนาตางจากคนสมัยกอน และอายุของคนทํานาในรุนกอน 

เนื่องจากรุนท่ีเคยทํานาสวนใหญจะเปนวัยสูงอายุ จึงมีปจจัยทางดานรางกายเขามาเก่ียวของและทํา

ใหไมสามารถทํานาไดไหวเฉกเชนสมัยตอนเปนหนุมสาว  

คนท่ีเชาท่ีดินทํากิน 

กลุมตอมาเปนกลุมคนท่ีเชาท่ีดินทํากินในการทําเกษตรกรรม เนื่องจากไมไดจับจองท่ีดินเปน

ของตนเอง สาเหตุท่ีจะตองศึกษาประชากรกลุมนี้เพราะจะไดทราบถึงปจจัยท่ีเขายังคงทํานาอยูหรือ

ปจจัยท่ีเขาเลิกทํานาไปเพราะเหตุใด แลวภายหลังท่ีโรงงานอุตสาหกรรมเขามากวานซ้ือท่ีดินเขาไดรับ

ผลกระทบหรือไม อยางไร การทํานาของคนท่ีเชาท่ีดิน ผูศึกษาไดสัมภาษณ กระแสร หามนตรี อายุ 

68 ป เปนชาวนาท่ีทํานามาตั้งแตอายุ 10 ขวบ โดยท่ีกระแสรเรียนจบชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียน
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วัดโคกชาง เนื่องจากเปนโรงเรียนท่ีอยูใกลบานท่ีสุด ณ ขณะนั้น อีกท้ังมีเกณฑการศึกษาภาคบังคับ

เขามาใหเด็กทุกคนตองไดเรียนหนังสือ ภายหลังสําเร็จการศึกษากระแสรจึงมาชวยพอและแมทํานา 

เรียนแคป.4 พอป.4จบเขาก็ไมบังคับแลว จบแลวก็จบเลย เรียนที่วัดโคกชางนี่

แหละ ก็เรียนป.4 ที่วัดนี่แหละ สวนคนที่เขาเรียนสูงๆ กันก็ไปเขาเมือง ไปอาศัยอยูกับ

พระแถวในเมืองกัน แตทีนี้เรามันจนไง เสือกจนลูกมาก มีพี่นองตั้ง 7 คน ตาเปนคนโต 

สวนผูใหญเขาคนเล็ก เขาก็เลยไดเรียน 

(กระแสร หามนตรี, สัมภาษณ: 28 มกราคม 2561) 

 จะเห็นไดวา สมัยกอนหากตองการเรียนหนังสือทางบานจะตองเปนคนท่ีมีฐานะในระดับหนึ่ง 

จึงจะสามารถเรียนตอการศึกษาภาคบังคับได เพราะการศึกษาตอชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 จะตองไป

เรียนในอําเภอพระนครศรีอยุธยา หากเปนผูชายจะตองมีญาติอยูในภายในอําเภอหรือจะตองอาศัยวัด

เปนท่ีพักอาศัยระหวางเรียน การสัญจรในตอนนั้นก็ยังคงเปนการสัญจรโดยเรืออยู จากท่ีกระแสรเปน

ลูกชายคนโตจึงจําเปนตองชวยผูปกครองทํามาหากิน กระแสรจึงเรียนไดแคการศึกษาภาคบังคับและ

ออกมาทํานาเพ่ือเลี้ยงดูนองคนอ่ืนๆ ภายหลังกระแสรกระแสรไดแตงงานและมีบุตรและธิดา 2 คน 

กระแสรไมมีท่ีดินเปนของตนเองจึงไดเชานาไวทํามาหากิน เพ่ือสงลูกท้ังสองคนเรียนหนังสือ 

เชานาประมาณ 20 ไร ที่ทํานะ ทําคนเดียว เพราะวาไมมีคนทํา แมบานเขาก็ลูก

ออนไง ชวงนั้นเราก็เลยทําอยู พอมาลูกเรียนไดแลวเขาก็ยังไมคอยแข็งแรงเทาไหร เขาก็

ออกบาง แตเราสวนใหญก็คนเดียว ไถหวานอะไรเงี้ย ก็ทําคนเดียวตลอด ไมไดหยุด ตอน

เลิกทํานะ เลิกทํานามันไอธง (ลูกชาย) จบนะ ธงตอนนี้มันก็ 40 เขาไปแลวนะ จบปวชป

ระมาณ 20 ปที่แลว (2535 -2536) ชวงหลังตางามนะ (วิเชียร สารทรัพย) งามเขาเลิกที

หลังเราป 2 ป 

(เพิ่งอาง, สัมภาษณ: 28 มกราคม 2561) 

 ภายหลังท่ีบุตรและธิดาของกระแสรสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับ

ปริญญาตรี กระแสรจึงตัดสินใจเลิกทํานา เนื่องจากการทํานาในแตละครั้งจะตองใชทุนทางการเงิน ไม

วาจะเปน คาปุย คายา คาอุปกรณทางการเกษตร คารถเก่ียว ฯลฯ กอปรกับกระแสรตองจายคาเชา

นาเปนทุนเดิมอยูแลว จึงทําใหการทํานาใหมแตละครั้งจําเปนท่ีจะตองไปกูยืมเงินมาลงทุน 
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ลูกจบปุบเราเลิกเลย ยังไมหมดหนี้เลย ถาขืนทําไปก็เปนหนี้ตอไปอีก เราทํา

เพราะคาเทอมลูก สมัยนั้นนะ ตอนนั้นยังมีหนี้ติดมาอีก 3,000 นะ ตอนนั้นโกมล 

(พนักงานสหกรณ) อยูสหกรณเนี่ย ลุงก็เปนหนี้อยูสหกรณ พอเลิกก็ทํางานรับจางมั่งอะไร

มั่ง ใชหนี้หมดจบ ขืนทําอยูก็เปนหนี้มากข้ึนไปอีก เพราะตอนหลังเขาใหเงินกูเยอะ เราก็

ตองกูเยอะ หนี้ก็ยิ่งเพิ่ม ทีนี้รายไดผลจากนาเนี่ยมันนอย คือเราเอาไวแคทําทุนเพราะเด็ก

มันเรียนสูง ก็เลยตองเอา 

(อางแลว, สัมภาษณ: 28 มกราคม 2561) 

 จากการสัมภาษณพบวา สาเหตุท่ีกระแสรทํานานั้นเพ่ือสงลูกชายและลูกสาวของตนเรียน

หนังสือ ตนตองการใหลูกท้ังสองสําเร็จการศึกษา จะไดไมตองมาใชชีวิตลําบากแบบตน อีกท้ัง 

กระแสร กลาววา การทํานาตอนนี้ทําไปหนี้สินก็ยิ่งเพ่ิมข้ึน ไมไดกําไรจากการทํานาเทาไร และปจจุบัน

ธนาคารหลายรายเปดใหเกษตรกรกูเงินในวงเงินจํานวนมาก แตถาชาวบานยิ่งกูเงินมากก็เหมือนเรา

สะสมหนี้ สวนปจจุบันท่ีดินท่ีกระแสรเคยเชาทํานาเจาของท่ีดินไดขายใหกับโรงงานไปเสียแลว 

 ที่ดินตาอยูหนาโรงงาน A นั่นแหละ แปลงนึง หนาโรงงานยังไมไดทําอะไรเลยนะ 

เจาของเขาขายยก กอนที่โรงงานจะเขามานะเหรอ ตอนนั้นตาเลิกทํากอน คืนเขากอน 

เพราะคนที่เขาจองจะทําเนี่ยมันมีอยูแลว มึงเลิกเมื่อไหรบอกกูอะไรอยางเนี้ย ที่ไองาม

ตอนนี้ ก็ยังอยู  เปนที่ที่ขายไปแลวเนี่ย แตเจาของใหมเขาไมยอมขาย บานเรามัน

เปลี่ยนแปลงไว พอตาเลิกทํานาก็ไปรับจางทําอยางอ่ืนกับเขาบาง แตตอนนี้ไมไหวแลว

สุขภาพมันแย ก็อยูบานไปนี่แหละ 

(อางแลว, สัมภาษณ: 28 มกราคม 2561) 

 จะเห็นไดวา การทํานาของชาวนาเชาท่ีดินทํากิน การเขามาของภาคอุตสาหกรรมนั้นคนกลุม

นี้ไมไดมีสวนไดสวนเสียจากภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากการตัดสินใจขายท่ีดินข้ึนอยูกับเจาของท่ีดินท่ี

แทจริง ชาวนากลุมนี้จึงตองยอมจํานนตอเจาของท่ีดิน อีกท้ัง ปจจัยในการทํานาของคนเชาท่ีดินมา

จากการตองการทํามาหากิน เพ่ือเลี้ยงดูครอบครัวภายใตสังคมระบบทุนนิยมท่ีเงินเปนปจจัยสําคัญ

ปจจัยหนึ่งในการดําเนินชีวิตปจจุบัน เม่ือเกษตรกรยอมจํานนตอเจาของท่ีดินแลว จึงจําเปนตอง
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เปลี่ยนอาชีพหรือเชาท่ีดินอ่ืนในการทําเกษตรกรรมตอไป ในกรณีนี้ผูกระทําการมีการตอรองกับ

ผูกระทําการหรือเจาของท่ีดินกอน แลวเจาของท่ีดินจึงไปตอรองกับตัวภาคอุตสาหกรรมอีกทอดหนึ่ง  

คนท่ีมีท่ีดินทํากินและเชาท่ีดินเพ่ิม 

 กลุมคนท่ีมีท่ีดินทํากินและเชาท่ีดินเพ่ิม กลุมนี้เปนกลุมท่ีมีอยูนอยภายในชุมชน เนื่องจากการ

ทํานาหากไมไดรายไดดีจากท่ีดินของตนเอง สวนใหญแลวก็จะไมเชาท่ีดินเพ่ิมเพ่ือทํานา แตหากมอง

อีกทางหนึ่งนาท่ีตนเปนเจาของอาจจะสรางรายไดไมพอกับหนี้สินท่ีกูเงินมาทํา จึงเชาท่ีดินเพ่ิมเติมเพ่ือ

จะไดมีผลผลิตเพียงพอตอการใชหนี้สิน เชนเดียวกับ สําราญ คําพันธ อายุ 66 ป สําราญทํานามา

ตั้งแตสําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 เนื่องจากท่ีบานขาดแรงงานในการทํานา ภายหลังจาก

จบการศึกษาภาคบังคับสําราญจึงกลับมาชวยพอแมทํามาหากิน ตอมาเม่ือสําราญแตงงานมีครอบครัว 

สามีของสําราญก็เปนคนท่ีประกอบอาชีพเดียวกัน ท้ังสองจึงชวยกันทํามาหากินในอาชีพนี้ โดยท่ี

สําราญกลาวถึงการทํานาในหมูท่ี 3 บานโรงใน ไววา 

โห เมื่อกอนทําแทบจะทั้งหมูบาน เกือบทุกบานเลยแหละ เดี๋ยวนี้ไมมีแลว เขา

เลิกบาง เขาขายบาง แบบขายใหโรงงานไง ขายแลวก็ไปซื้อที่อ่ืน บางคนเขาก็ไปซื้อที่อ่ืนที่

ไปซื้อมันก็ไกลไปทําไมไหวก็ปลอยใหคนอ่ืนเชาทําตอ 

 (สําราญ คําพันธ, สัมภาษณ: 13 มกราคม 2561) 

 สวนใหญเกษตรกรภายในชุมชนท่ียังคงทํานาอยูจะเปนผูสูงอายุ หากไมประกอบอาชีพ

เกษตรกรก็ไมสามารถประกอบอาชีพอ่ืนได เนื่องจากอายุท่ีมากเกินกวาจะทํางานประจํา วัยรุนชวง

หลังก็มีนอยคนนักท่ีจะหันหลังกลับมาสนใจใชท่ีดินทํากินของตนเองเพ่ือสรางมูลคา เชนเดียวกับท่ีดิน

ของกรณีศึกษานี้ สําราญมีท่ีดินอยูหลายแหง ในการเขามาของภาคอุตสาหกรรมครั้งนี้ สําราญขาย

ท่ีดินท่ีอยูในทุงไปเสีย แตยังเก็บท่ีดินท่ีติดถนนใหญไวทํากินไดเชนเดิม 

ที่ปามันมีหลายที่ ที่ติดถนน ที่อยูกลางทุง ขางหนาเขาขายเราก็ลงไปทําไมไดก็ถึง

ไดขาย ก็คือมีทั้งขายและไมไดขาย แตมันไมใชของเราหรอก ของลูกเขา มีทั้งเชาอยูดวย 

นาตัวเองดวย 

(เพิ่งอาง, สัมภาษณ: 13 มกราคม 2561) 
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 สาเหตุท่ีสําราญขายท่ีดินในทุงไปเนื่องจากท่ีดินตรงนั้นไมไดอยูติดถนนใหญ ถาหากไมขาย

ท่ีดินสวนนั้น สําราญและครอบครัวก็ไมสามารถเขาไปทําเกษตรกรรมในพ้ืนท่ีของตนเองได ตางจาก

ท่ีดินท่ีติดถนนใหญ ซ่ึงเปนท่ีดินท่ีสามารถสัญจรไดสะดวก ปจจัยในการทํานาตางๆ สามารถเขาถึงได 

ภายหลังเม่ือสมใจอายุเพ่ิมมากข้ึนทําใหสุขภาพไมแข็งแรง จึงทําใหลูกชายท่ีทํางานประจํามาชวยพอ

ทํานาบางในบางครั้ง อีกท้ัง สมใจและครอบครัวไดเชาท่ีดินทางการเกษตรเพ่ิมเติมโดยใหเหตุผลท่ีวา 

การเชาท่ีดินเพ่ิมเพราะตนยังมีแรงทํานาอยูจึงตองการเก็บเก่ียวเงินท่ีไดไวใชในยามท่ียังสามารถหา

เลี้ยงตนเองไดอยู   

ตอนนี้ก็ยังทํานาอยูมีลูกชายมาชวยพอเขา พอเขาจบมาก็ไปทํางานเขาก็หยุดมา

ชวยบาง แลวก็พอเขาไมไดทําไร พอเขาก็เปนคนสมัยเกา เขายังเคยพูดเลยวา “ถาใหกู

เลิกทํานาจะใหกูไปทําอะไร” แลวนาเนี่ยมันก็เปนนาของเราเองจะทําไงละลูก เราก็ตอง

ทําของเราเอง กลัวถาใหเขาเชาทํากลัวมันรก กลัวเขาทําไมดีเหมือนเราทํา 

(อางแลว, สัมภาษณ: 13 มกราคม 2561) 

 อาจกลาวไดวา สําราญเปนผูท่ีมีท่ีดินทํากินและเชาท่ีดินเพ่ิมเติม อํานาจการตัดสินใจขายและ

ไมขายท่ีดินใหภาคอุตสาหกรรมจึงข้ึนอยูกับการตัดสินใจของสําราญ สําราญยอมขายท่ีดินกลางทุง

ใหแกนายทุน เนื่องจากไมสามารถเขาถึงแหลงน้ําและถนนท่ีเปนปจจัยสําคัญในการทํานาได โดยมี

เง่ือนไขเรื่องราคาท่ีดินตองเปนไปตามท่ีตนเองเสนอ การตอรองของสําราญเกิดข้ึนเม่ือสําราญเลือกท่ี

จะเก็บท่ีดินติดถนนใหญไวประกอบอาชีพเดิมตอไป แตอีกทางหนึ่งอํานาจการตัดสินใจไมไดข้ึนอยูกับ

สําราญเพราะท่ีดินท่ีสําราญเชามาทํานาเปนอํานาจของเจาของท่ีดินท่ีแทจริง  

เชนเดียวกับ ถนอม งามนิมิต อายุ 69 ป ถนอมทํานากับพอแมตั้งแตสมัยออกจากโรงเรียน

วัดโคกชาง ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 หลังจากนั้นถนอมไดแตงงานและทํานาตอกับสามี โดยถนอมไดเลา

ชีวิตการทํานาของตนเองในวัยเด็กไววา 

เมื่อกอนมันไมมีรถอะเนอะ ก็ตองใชควายเอา ออกจากโรงเรียนก็ใชควายไถ พอ

หมดยุคควายกันแลว ขายควายกันก็ใชรถ รถเดินไถไมไดนั่งหรอก จับหางเดินตาม ตนกลา

ในสมัยกอนนั้นตอนเราปลูกตอนแรกเราซื้อเขามาแลวเราปลูก แลวเราก็เอาพันธุของเราไว 
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สมัยกอนยังทํานาป รุนหลังคอยทํานาปรัง เก่ียวแลวเราก็เอาขาวไวปลูกของเรา แลวตอน

หลังเนี่ยมาทํานาปรัง นาปรังเราก็ซื้อเขาเอา 

(ถนอม งามนิมิต, สัมภาษณ: 15 เมษายน 2561) 

เกษตรกรรมบานโรงในในสมัยกอนตองผูกอยูกับการทํานาแบบใชแรงงานจากควาย เพราะ

รูปแบบการทํานายังเปนนาป ตางจากภายหลังท่ีเปลี่ยนเปนทํานาปรัง จึงจําเปนตองใชแรงงานจาก

เครื่องจักรมาชวย เพราะลําพังแคแรงจากควายและมนุษยคงไมพอสําหรับการทํานาปรัง รถไถ รถ

หวาน จึงไดมาเปนกําลังสําคัญในการผลิตขาวใหกับมนุษย แตทวาการทํานาปรังกลับเปนตัวเพ่ิม

รายจายใหกับชาวนา เพราะนอกจากจะตองซ้ือรถมาเก็บเก่ียวผลผลิตแลว เกษตรกรยังจําเปนตองซ้ือ

ปุยและสารเคมี เพ่ือมาบํารุงขาวและเรงผลผลิตขาวในพ้ืนท่ีนาของตนเองอีกดวย 

 

ภาพที่ 4.9 บานของถนอม 

ภาพถายโดย พิมพพรรณ ทองเปลว วนัที่ 15 เมษายน 2561 
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แลวตอนหลังเนี่ยมาทํานาปรัง นาปรังเราก็ซื้อเขาเอา ปาก็ซื้อที่รานเขามีขายปุย

ขายอะไร เขาก็จะมีขาวปลูกมาขาย แถวนี้มีอยูที่ปากรอง บางคนเขาก็ไปซื้อที่ภาชี นาแดง

เขาก็ยังเคยไปซื้อแถวนั้น เมื่อกอนสั่งเขาทางนี้ทางรานตาชาติปากรองเนี่ย เขามีปุยมีขาว

ขาย เราสั่งเขาเขาก็เอามาขายให ปากรองก็คือตรงบานหีบนั่นแหละ เลยบานหีบไปหนอย 

ไปทางวัดนางชีนูนอะ 

(เพิ่งอาง, สัมภาษณ: 15 เมษายน 2561) 

 ปุยและสารเคมีท่ีใชในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ถนอมซ้ือมาจากอําเภอภาชี ซ่ึงเปนอําเภอท่ีอยูทิศ

เหนือจากอําเภออุทัย เนื่องจากรานขายเครื่องมือเกษตรตางๆ ท่ีเคยเปดอยูในอําเภออุทัยปจจุบันได

ปดตัวลง เนื่องจากเกษตรกรในพ้ืนท่ีมีนอยลง อีกท้ัง การคมนาคมท่ีสะดวกทําใหชาวบานไปซ้ือจาก

รานขนสงขนาดใหญในอําเภอภาชีและอําเภอพระนครศรีอยุธยาไดราคาท่ีถูกกวา อยางไรก็ตาม การ

ทํานาของถนอมก็ยังมีคาใชจายท่ีนอกเหนือไปคาปุยและสารเคมี เพราะตองจายคาเชาท่ีดินเพ่ือทํานา

เพ่ิม 

เปนนาเชา แตมีนาของตัวเองบาง เชาเคา 20 กวาไร อยูตรงใกลๆ กับนาแดงเขา

นั่นแหละ (ม.4 บานโรงหลวง) สวนนาตัวเองหลังบานก็มีแค 3 ไร เมื่อกอนมี 5 ไร แตแบง

ขายพี่เสริฐไป 2 ก็เลยเหลือแค 3 ไร บางทีขาวมันราคาถูกอะเนอะก็เลยไมไดทํา ขาดทุน 

คร้ังหลังเนี่ยที่ปาทํา 5 ไร ไดแค 140 ถัง พอขาดทุนก็เลยพักทํา แตอยางของปาแดง 

(สําราญ คําพันธ) เขายังมีเคร่ืองไมเคร่ืองมือพรอมเนี่ยนะ มีรถเอง 

(อางแลว, สัมภาษณ: 15 เมษายน 2561) 

 จากการท่ีถนอมตองเชาท่ีนาเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบอาชีพเกษตรกร เนื่องจากท่ีนาเกาท่ีมีอยูไม

เพียงพอตอการสรางรายได จึงทําใหถนอมตองมีรายจายเพ่ิมเติมท่ีนอกเหนือไปจากคาปุย คาสารเคมี 

ถนอมจึงตัดสินใจเลิกเชาท่ีดินและเลิกทํานาไปในท่ีสุด 

เมื่อกอนขาวราคาแพงปุยแพง แตตอนนี้ขาวราคาถูกแตปุยก็ยังแพง แตไมรูวา

ตอนนี้ราคามันไปถึงไหนแลว เพราะบานเราเลิกทําแลวอะเนอะ เมื่อกอนที่เขารับจํานํา

เกวียนละหมื่นนะนะ ราคาดีมาก ตอนนั้นทําเยอะ ตอนนี้มาลดลงตอนที่เขาไมใหจํานํา 

พอหลังจากนั้นมา 1 - 2 ป ก็เลิกทํา หลังจากยิ่งลักษณนะ ของก็แพง ปุยก็แพง ยาฉีดก็
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แพง ตองลงทุนทั้งนั้น ก็หลังบานเมื่อกอนก็เชาเขาทําหลายเจา 17 ไรนะ ซื้อยาฉีดที 

3,000 นะ เฉพาะยาฉีดหญานะ ฉีดเสร็จแลวคอยไดลงทํานา คายาแพง แลวหญามันเยอะ

เต็มคันนาเลยนะ ขนาดทําทุกป ก็ตองฉีดทุกป ลงทุนเยอะก็เลยไมไดทํา 

(อางแลว, สัมภาษณ: 15 เมษายน 2561) 

 จากภูมิหลังของชาวนาท่ีสามารถอธิบายถึงสภาพเศรษฐกิจท่ัวไปของกรณีนั้น ทําใหเห็น

มุมมองท่ีนอกเหนือไปจากการยอมจํานนตอโครงสราง จะเห็นไดจาก รายไดเกษตรกรท่ีไมแนนอนตอ

การทํานา ราคาสินคาในตลาดท่ีมีความผันผวนผนวกกับนโยบายท่ีสนับสนุนเกษตรกรท่ีไมตอเนื่องกัน 

กลาวคือ เม่ือเปลี่ยนรัฐบาลในการบริหารประเทศชุดใหมนโยบายเกาท่ีสงเสริมเกษตรกรจึงถูกลดทอน

ลง สงผลใหเกษตรกรมีรายไดท่ีไมแนนอนและตองปรับเปลี่ยนอาชีพตนเองไปในทายท่ีสุด 

ตอนนี้ก็ทําแคสวนหลังบานมีกลวย มะมวง ปลูกอยู แตในนาก็ยังมีวางๆ อยู ยัง

ไมไดทําไร อยูแคหลังบานนี่เอง ติดกับนาปาใหญพี่เสริฐนั่นแหละ นาที่เชานี่อยู ม.4 ที่

ใกลๆ กับนาแดงนั่นแหละ 

(อางแลว, สัมภาษณ: 15 เมษายน 2561) 

 เกษตรกรรมของคนท่ีมีท่ีดินทํากินและเชาท่ีดินเพ่ิมเติมในกรณีของถนอม ท่ีนาดั้งเดิมของ

ถนอมเปนท่ีดินท่ีอยูในท่ีพักอาศัยติดกับคลองชองสะเดา จึงทําใหถนอมสามารถทํานาไดตลอดท้ังป 

แตทวานาตรงนี้ไดผลผลิตนอยถนอมจึงเชานาเพ่ิมท่ีหมูท่ี 4 แตเม่ือราคาสินคาทางการเกษตรกรรมมี

ราคาสูงข้ึน จึงทําใหถนอมเลิกทํานาเนื่องจากไมสามารถจัดการคาใชจายท้ังหมดได 

 บุญลือ ประยูร อายุ 86 ป เดิมพอแมของบุญลือเปนเกษตรกร ชีวิตของบุญลือจึงผูกพันและ

เติบโตมาพรอมกับทองนา แตเนื่องจากบุญลือตองเรียนหนังสือและไดออกมาประกอบอาชีพเกษตรกร

เต็มตัวหลังจากท่ีตนเองเรียนจบ โดยท่ีบุญลือไดเลาถึงชีวิตการทํานาของตนเองตอนเด็กใหฟงไววา 

อ้ือ ก็ทํามาตั้งแตอายุ 17 – 18 มาเนี่ย ออกจากโรงเรียนก็ทําเลย ทํานามาอยาง

เดียว ตอนนั้นที่ทํานาปใชควายไถ ใชน้ําจากชลประทาน น้ําที่เขาทําคลองปลอยนั่นแหละ 

แลวคอยมาใชรถไถ รถไถแลวคอยเปลี่ยนมาจางเปนรถไถ รถเก่ียว รูจักคนเก่ียวอยูกอนละ

ตอนแรกเนี่ยนะ จางเขาเปนงาน ไรนึงก็ 25 บาท แตกอนราคามันยังถูก 
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(บุญลือ ประยูร, สัมภาษณ: 15 เมษายน 2561) 

 จะเห็นไดวา การทํานาของชาวนาบานโรงในแตกอนเปนการทํานาปแบบใชควายไถ แตเม่ือ

เปลี่ยนมาทํานาปรังจะใชรถไถ รถเก่ียวแทนควาย เนื่องจากความสะดวกในการทํานาโดยใชเครื่องจักร

จะเร็วกวาใชสัตวไถนา นอกจากนี้ บุญลือมีท่ีนาของตนเองอยูกอนแลว 80 ไร แตตองการทํานาเพ่ิม

เนื่องจากผลผลิตจากไรเกาไมเพียงพอ การเชาท่ีนาเพ่ิมมากข้ึนนั่นยิ่งจําเปนตองเรงการผลิตอีกเทาตัว 

จึงตองเพ่ิมท้ังแรงงานและทุนทางการเงินมาเปนตัวสนับสนุนการทํานา 

เมื่อกอนก็เชาบาง ของเราเองบาง ตอนนี้ไมมีแลว ขายเขาไปหมด ตอนนั้นมีอยู 

80 ไร เชาเพิ่มอีก 20 ไร นาปแลวก็มาเปนนาปรังทีหลัง ทําทั้งสองอยาง นายายอยูตรงที่

ตอนนี้โรงงานยุบยับนั่นแหละ 

(เพิ่งอาง, สัมภาษณ: 15 เมษายน 2561) 

 นาเชาท่ีบุญลือเชาเพ่ิมไดมีการเจรจาตอรองเชาท่ีนาของผูเชาและเจาของท่ีดิน โดยท่ีเชานา

ไมไดจายเปนจํานวนเงินท่ีแนนอน เพราะวาเจาของท่ีดินจะคิดคาเชานาจากจํานวนขาว 5 ถัง จากการ

เก็บเก่ียวท่ีผูเชาผลิตไดตอครั้ง เทากับวาหากชาวนาสามารถผลิตขาวไดจํานวนมากก็จะไดรับกําไรจาก

การขายขาวมากหลังจากท่ีหักคาเชาท่ีดินไปแลว 

ถามวาเขาใหเชามั้ย ถาเขาใหเราก็เชาสิ เอาไรละเทาไหร อยางเชน ไรละ 5 ถัง 

เราก็ใหเขาไป แตบางทเีขาก็บอกใหเอา 5 ถังเนี้ยไปขายเอาเปนเงินใหเขา ไรนึงบางทียาย

ก็ไดประมาณ 50 ถัง ไมคอยมีกําไรหรอก ทรุดๆ กับทรงๆ 

(อางแลว, สัมภาษณ: 15 เมษายน 2561) 

 ทวาอาชีพเกษตรของคนบานโรงในกลับไมไดรับผลผลิตไดดีเทาท่ีควร จากการผลิตและราคา

ขาวท่ีขายไดไมสมดุลกัน ประกอบกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปนจังหวัดท่ีประสบปญหาอุทกภัยมา

หลายครั้ง จึงทําใหนาขาวของชาวนาไดรับความเสียหาย การขาดทุนของชาวนาหลายระลอกจึงทําให

ชาวนาหลายรายขาดทุนและเลิกทํานาไปในท่ีสุด 

เลิกนาตั้งนานแลว ตอนนั้น ตอนน้ําทวมเลิกแลว แตวากอนหนานั้นมันก็ทวมมา

หลายตลบแลว ซ้ําๆ มานะ ทีนี้ก็เลยเลิกเลย มันทวมมากก็ทําไมไหวนะสิ ขาวก็ไดไมดี 
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(อางแลว, สัมภาษณ: 15 เมษายน 2561) 

 นอกจากปญหาน้ํ าทวมและการขาดทุนของชาวนา บุญลือกลาวอีกวาปญหาจาก

ภาคอุตสาหกรรมท่ีเขามาในพ้ืนท่ีบานโรงในก็มีสวนเชนกัน เนื่องจากชาวนาไมสามารถเขาถึงน้ําจาก

คลองชลประทานอันเปนปจจัยสําคัญในการผลิตขาวได อีกท้ัง ท่ีดินรอบขางของบุญลือท่ีเคยทํานา

ดวยกันมาก็ขายท่ีดินใหนายทุนไปเสียหมด 

โรงงานมันมาลอมเขาก็ตองขาย ไมงั้นจะเอาน้ําที่ไหนทําละ คนนูนก็ขาย คนนี้ก็

ขาย ขายกันหมดทุกบาน ขายทั้งนั้นไมมีใครเอาไว ขายกันหมดลอมเราหมดทีนี้เราจะเอา

น้ําที่ไหนละ ก็ตองขายตามกันไป ทยอยๆ ขายไป โรงงานก็ลอมรอบไป ไปทีละเล็กละนอย 

เราจะทําไงไดละ ลูกตั้ง 5 คน 

(อางแลว, สัมภาษณ: 15 เมษายน 2561) 

 การตอรองซ้ือขายท่ีดินของชาวนาและภาคอุตสาหกรรมเกิดข้ึนโดยมีตัวแทนของโรงงานหรือ

นายทุนเขามาเจรจากับชาวบานบานโรงใน โดยท่ีนายทุนจะไดรับเงินตามการขอตกลงการวาจางจาก

โรงงานโดยคิดเปนรอยละจากราคาท่ีดินจริง (ข้ึนอยูกับขอตกลงระหวางนายจางและลูกจาง) 

โดยเฉพาะเม่ือนายทุนทําสัญญากับท่ีดินของบุญลือซ่ึงเปนท่ีดินติดถนนใหญ จึงทําใหนายทุนไดรับ

กําไรจํานวนมากจากการทําขอตกลงซ้ือขายท่ีดินในครั้งนี้ 

ก็มีแบบวานายหนาก็มาถามวาจะขายมั้ยอะไรมั้ยเนี่ย อยางสมมติหนูเปน

นายหนามา ยายก็บอกวาขาย บอกราคาไปเลยเทาไหร แลวก็บอกไปอยางไรละ 500,000 

ทีนี้นายหนาเขาก็ไปบอกโรงงานตอวาเจานี้ขาย 600,000 เก็บไวเองอีกแสนนึง เออ 

โรงงานอยากไดนาก็ตองเอา ทีนี้นายหนาก็ไดไปไรละแสนไง เดี๋ยวนี้เขาหากินกันอยางนี ้

ที่ดินยายอยูติดถนนเขามุมนะ อยูฝงโรงงานบาง ฝงคลองชลประทานบาง ตรงทางเขาออก

โรงงานนั่นแหละ ที่ยายอยูตรงนี้นั้น ไปออกมุมนูน เขามุมนี้ กวานไปหมดเลย 

(อางแลว, สัมภาษณ: 15 เมษายน 2561) 

 ภายหลังท่ีบุญลือขายท่ีดินใหกับโรงงานอุตสาหกรรมไปแลว บุญลือก็ไมไดประกอบอาชีพใด

อีก เนื่องจากเขาสูวัยชราและมีปญหาดานสุขภาพ แตบุญลือก็ยังชวยสมปอง (ลูกสาว) ท่ีภายหลังขาย
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ท่ีดินไดเปดกิจการสวนตัวเปนรานอาหารอยูในบานของตนเอง ซ่ึงท่ีดินตรงนี้เปนท่ีดินติดถนนใหญ

คลายกับท่ีดินท่ีขายไปใหภาคอุตสาหกรรม จึงทําใหสามารถสรางมูลคาจากท่ีดินท่ีมีถนนเขา – ออกได 

รานอาหารสรางมาได 2 ปแลว เจาปอง (ลูกสาว) เปนคนทํา ก็นี่หยุดสงกรานต

ไง ลูกจางเราเขาก็อยากหยุดบาง ลูกจางนี่ไปจางมาจากคนกลุมแต (ตําบลสามบัณฑิต 

อําเภออุทัย) จางเขาวันละ 400 ตอ 1 คน ขายไดไมไดไมรูละ เขาเอาเปนรายวัน จางไว 2 

คน ก็ 800 อีกคนนึงเปนคนปกใตเขามาทํางาน ตกงานใชมั้ย แลวเลยจางเขาไวอีกคน 

เปน 2 คน แตเวลาเราขายไมไดวันนึงก็เสียไป 800 บางทีคาแรง คาของรานเราลงทุนไป

ไมได ขายไดก็ตองใหมันไป มันเสี่ยงทั้งนั้นแหละ พอเราไมจางเขา ถามีแขกมาก็ทําไมทัน 

ไมมีคนทํา ไมใชวาเราจะขายไดมีกําไรทุกวัน บางคร้ังก็ขาดทุน ของก็แพง อาศัยวาที่ดิน

ของเราเลยทําเปนรานเราเอา 

(อางแลว, สัมภาษณ: 15 เมษายน 2561) 

 จะเห็นไดวา ภูมิหลังของบุญลือเปนคนท่ีมีท่ีดินเปนของตนเอง โดยแบงท่ีดินเปน 2 สวน โดย

ท้ังสองท่ีดินอยูติดถนนใหญ 3043 อุทัย – ภาชี จึงทําใหมีอํานาจการจัดการท่ีดินของตนเอง ท่ีดินสวน

แรกบุญลือไดตอรองกับโครงสรางท่ีเปนในรูปแบบการตอรองราคาท่ีดิน เนื่องจากท่ีดินของตนติดอยู

กับถนนเสนหลัก สามารถเขาถึงแหลงน้ําได ท่ีดินสวนนี้จึงถูกขายออกไปในราคาท่ีสูงกวาของบุคคลอ่ืน

ท่ีอยูกลางทุง แตทวาบุญลือตองการเชาท่ีดินเพ่ิมเนื่องจากตองการไดผลผลิตขาวเพ่ิมเติม อํานาจการ

ตัดสินใจของท่ีดินสวนนี้จึงตกไปอยูท่ีผูถือครองอํานาจท่ีแทจริง ซ่ึงการขายหรือไมขายท่ีดินก็จะไป

ตอรองกับนายทุนอีกทอดหนึ่ง ท่ีดินสวนท่ีสองบุญลือเก็บไวเพ่ือสรางท่ีอยูอาศัยใหแกตนเองและ

ครอบครัว และภายหลังการขายท่ีดินในสวนแรกสมปอง (ลูกสาว) ไดนําเงินทุนเหลานั้นมาเปด

รานอาหารใกลกับท่ีพักอาศัย ดังภาพท่ี 4.10 

อาจกลาวไดวา การทํานาของคนท่ีมีท่ีดินทํากินและเชาท่ีดินเพ่ิมเติมเปนการผนวกอํานาจ

ของการตัดสินใจระหวางชาวนาท่ีมีท่ีดินเปนของตนเองและชาวนาท่ีเชาท่ีดิน เนื่องจากชาวนากลุมนี้

จะมีอํานาจในการตัดสินใจในท่ีดินของตนเอง แตกลับไมมีอํานาจในการตัดสินใจในท่ีดินของผูอ่ืน 

เพราะฉะนั้นการตอรองจึงเกิดข้ึนกับท่ีดินท่ีปจเจกเปนเจาของ โดยจะข้ึนอยูกับการเจรจาของชาวนา

และนายทุนซ่ึงเปนตัวแทนจากโครงสรางท่ีเขามาติดตอแทนเจาของโรงงานจริง เม่ือชาวบานเสนอ

ราคาท่ีตนเองตองการไป นายทุนก็จะนําราคานั้นไปใหภาคอุตสาหกรรมพิจารณา เม่ือการเจรจา
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ตอรองสําเร็จการดําเนินการซ้ือขายท่ีดินสิ้นสุดลง นํามาซ่ึงผลประโยชนท่ีสองฝายไดรับการ

แลกเปลี่ยนอยางเทาเทียมกัน ในสวนของท่ีนาเชาเพ่ิมชาวนาจะไมมีสิทธิในการตัดสินใจขายหรือไม

ขายท่ีดิน แตจะมีสิทธิในการตอรองกับเจาของท่ีดินซ่ึงเปนผูกระทําการดวยกันเองวาจะขอทํานาท่ีดิน

ตรงนี้ โดยจายการเชาเปนเงินจางเชนเดียวกัน 

 

ภาพท่ี 4.10 รานครัวคลองชองสะเดา 

ท่ีมา: https://bit.ly/2KSDBkS 

จะเห็นไดวา สาเหตุท่ีแตละกลุมตัดสินใจขายท่ีดินหรือไมขายท่ีดินในหมูท่ี 3 บานโรงใน 

อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่ีไดรับผลกระทบจากการกวาดตอนซ้ือท่ีดินของนายทุนท่ีเขา

มาเปนเจาของกิจการอุตสาหกรรม จําเปนท่ีจะตองศึกษาภูมิหลังของการทําเกษตรกรรมภายในพ้ืนท่ี

กอน โดยท่ีผูศึกษาแบงกลุมทําเกษตรกรรมเปน 3 กลุม คือ คนท่ีมีท่ีดินทํากินเปนของตนเอง คนท่ีเชา

ท่ีดินทํากิน และคนท่ีมีท่ีดินทํากินเปนของตนเองและเชาท่ีดินเพ่ิม  
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โดยท่ีแตละกลุมสามารถสรุปใหเห็นถึงความจําเปนในการขายหรือไมขายท่ีดิน กลุมท่ีมีท่ีดิน

ทํากินเปนของตนเอง สวนใหญจะมีอํานาจในการตัดสินใจเปนของตนเอง อํานาจการซ้ือขายท่ีดิน

ข้ึนอยูกับปจเจกโดยตรง ยกเวนเสียวาท่ีดินตรงนั้นจะเปนท่ีดินท่ีอยูในทุงท่ีญาติพ่ีนองสวนใหญขายกัน 

ปจเจกจึงตองตอรองกับเจาของท่ีดินรอบขางหรือเครือญาติกอน หากตัดสินใจแลววาจะขายก็ตองมา

ตอรองกับภาคอุตสาหกรรมตอวาจะขายท่ีดินในราคาใด ตรงตามท่ีปจเจกตองการหรือไม หากปจเจก

ไมขายท่ีดินก็ตองดูวาท่ีดินท่ียังเหลืออยูสามารถทําการผลิตขาวไดหรือไม โดยท่ีดูจากการเขาถึงของ 

น้ํา ถนน อันเปนปจจัยสําคัญในการผลิต หากสามารถเขาถึงไดนั่นก็เทากับการตอรองกับโครงสราง

ประสบความสําเร็จ 

ตอมากลุมคนท่ีเชาท่ีดินทํากิน จะเห็นไดวากลุมนี้ไมมีอํานาจการตัดสินใจในการซ้ือขายท่ีดิน 

เนื่องจากอํานาจการตัดสินใจตองข้ึนอยูกับเจาของท่ีดินตัวจริง คนเชาท่ีดินทํากินจึงตองยอมจํานนไป

กับอํานาจของเจาของท่ีดินตัวจริง แตทวาจะมีกระบวนการตอรองกับโครงสรางเชนเดียวกับกลุมผูท่ีมี

ท่ีดินทํากิน จะเห็นไดจากการท่ีเจาของท่ีดินแทจริงหรือผูกระทําการตองไปตอรองกับโครงสรางและ

ท่ีดินรอบขางเชนเดียวกัน 

กลุมสุดทาย กลุมคนท่ีมีท่ีดินทํากินเปนของตนเองและเชาท่ีดินเพ่ิม เปนกลุมท่ีมีอํานาจ

ตัดสินใจเชนเดียวกับกลุมแรก แตหากมีท่ีดินสํารองเพ่ิมเติมในการทํานาหากรายไดจากท่ีนาของ

ตนเองไมเพียงพอก็จะสามารถเพ่ิมมูลคาแกนาท่ีเชาเพ่ิมได ท้ังนี้ การขายและไมขายท่ีดินใหกับ

อุตสาหกรรมลวนข้ึนอยูกับเหตุตัดสินใจของเจาของท่ีดินนั้นๆ เสมือนการผนวกผลลัพธกันของกลุม

แรกและกลุมท่ีสอง 

จะเห็นไดวา คนท่ีมีท่ีดินทํากินเปนของตนเอง คนท่ีเชาท่ีดินทํากิน และคนท่ีมีท่ีดินทํากินเปน

ของตนเองและเขาท่ีดินเพ่ิม ภายในหมูท่ี 3 บานโรงใน ดํารงอยูในสถานะของผูกระทําการท่ีตอรองกับ

ตัวโครงสรางอยูตลอด โดยใชอํานาจในการเปนเจาของท่ีดินติดถนน การตอรองทางเขา – ออกพ้ืนท่ี

เกษตรกรรม และแมแตการเปนตัวแทนของโครงสรางท่ีเขามาเจรจาใหคนในหมูบาน มิใชวาชาวบาน

จะยอมจํานนตอการขายท่ีดินใหภาคอุตสาหกรรมเสมอไป เพราะถาหากตัวผูกระทําการมีอํานาจใน

การตอรองมากพอ ชาวบานก็จะนําอํานาจเหลานั้นออกมาใชในท่ีสุด ผูกระทําการมีกระบวนการ

ระหวางการดําเนินการขายท่ีดิน โดยการดึงอํานาจหรือจุดเดนของท่ีดินตนเองออกมาใชในการเจรจา
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ตอรองราคา เพ่ือท่ีจะใหการตกลงเจรจาเปนไปอยางเสมอภาคกอนท่ีจะยอมขายท่ีดินใหกับโครงสราง

หรือภาคอุตสาหกรรม 

 

มุมมองของรัฐตอการขยายภาคอุตสาหกรรมเขามาในพ้ืนท่ีบานโรงใน 

 ในการศึกษา “ชีวิตของชาวนาบานโรงใน ในวงลอมของอุตสาหกรรม” จําเปนอยางยิ่งท่ี

จะตองศึกษาชุมชนท่ีเปนผูกระทําการในดานสังคมและสิ่งแวดลอม เปรียบเสมือนบุคคลท่ีคอย

สนับสนุนการเขามาของภาคอุตสาหกรรม แตอีกหนึ่งหนวยงานท่ีขาดไมไดในการศึกษาสนาม คือ 

หนวยงานรัฐ ผูศึกษาจึงไดศึกษาขอมูลจากภาครัฐในข้ันตน เพ่ือนํามาประกอบการวิจัยซ่ึงชี้ใหเห็นถึง

ความคิดเห็นของท้ังสองฝาย 

ผูศึกษาจึงไดสัมภาษณผูใหญบานหมูท่ี 3 เพ่ือตองการทราบถึงหนาท่ีของผูใหญในการ

ประสานงานกับภาครัฐและภาคเอกชน ในฐานะท่ีเปนผูใหญบานท่ีตองดูแลความสงบเรียบรอยของ

หมูบาน อีกท้ัง จะไดเห็นมุมมองของผูใหญท่ีเปนตัวแทนของภาครัฐตอดานอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี จาก

การสัมภาษณแสดงใหเห็นถึงบทบาทของผูใหญบานท่ีมีตอคนในชุมชน 

เดี๋ยวนี้ใครเกิดใครตายก็ไมคอยไดรูแลว เพราะสวนใหญโรงพยาบาลเปนคน

จัดการ อีกอยางยายออกเดี๋ยวนี้เขาก็ไปทําปลายทาง ผูใหญบานไมคอยมีหนาที่ทําอะไร

แลวนอกจากประสานงานกับรัฐ เราจะไปรูอีกทีก็ตอนเลือกตั้งวาใครบางที่ยังอยูหรือยาย

ออก สวนกลุมในหมูบานนี้ก็ไมมีวิสาหกิจชุมชน มีแตกลุมองคกรภายในหมูบาน กองทุน

หมูบาน อสม. คณะกรรมการหมูบาน สวนใหญเปนกลุมที่รัฐเขามาจัดการให สวนกลุม

ที่ตั้งกันเองเคยมีแตสลายไป เชน กลุมไมกวาด 

(อมรินทร เรืองสงา, สัมภาษณ: 30 กรกฎาคม 2560) 

การเขาถึงแหลงราชการของคนในปจจุบัน สงผลใหผูใหญบานมีบทบาทตอคนในชุมชน

นอยลง เนื่องจากสมัยกอนการเดินทางไปอําเภอ จังหวัด เพ่ือติดตองานราชการเปนการทํางานท่ี

ลําบาก เพราะตองสัญจรโดยเรือหรือเดินเทาไปยังสถานท่ีราชการ แตปจจุบันเม่ือหมูบานไดรับการ

พัฒนา ทําใหชาวบานสามารถเขาถึงแหลงราชการตางๆ ไดโดยงาย หนาท่ีของผูใหญบานสวนใหญจึง
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มีบทบาทรับคําสั่งของจากทางราชการมาอีกตอหนึ่ง จากนั้นจึงกระจายคําสั่งท่ีหนวยราชการแจงมาให

ชาวบานไดรับทราบโดยท่ัวกัน เชน การจัดการประชุมหมูบาน การจัดตั้งกลุมกองทุนหมูบาน 

คณะกรรมการหมูบาน กองทุนหมูบาน เปนตน  

 

 
ภาพที่ 4.11 ศาลาประชุมหมูบาน 

ภาพถายโดย พิมพพรรณ ทองเปลว วนัที ่28 กรกฎาคม 2560 

 

บทบาทของผูใหญบานในดานการรับรูถึงการเขามาของภาคอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี ผูเปน

ตัวแทนของหนวยงานรัฐบาล โดยผูใหญบานไดเลาถึงการเปลี่ยนแปลงภายในชุมชน เพ่ือใหเห็นภาพ

ของอดีตและปจจุบันของหมูท่ี 3 บานโรงใน 
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ภาพที่ 4.12 ศาลาประชาคมหมูบาน 

ภาพถายโดย พิมพพรรณ ทองเปลว วนัที ่28 กรกฎาคม 2560 

 

 สมัยกอนสัตวน้ําก็มีเยอะ พวกปลา กุง หอย อยูกันตามธรรมชาติ ผักก็ไมมี

สารพิษเด็ดกินกันตามแมน้ําไดเลย ไมเหมือนตอนนี้ไปเก็บผักบุง สายบัวในคลองกินทีคง

ทองเสีย มีแตสารตกคางที่มาจากพวกเรานี่แหละ จากชุมชน ภาคเกษตร โรงงาน เปตุเล

ไปหมด สวนเร่ืองคนใหมๆ ในพื้นที่ไมใชวาเขามาทํางานโรงงานเสียทีเดียว แตเพราะเปน

การแตงงานของคนในพื้นที่ที่อพยพคนจากหลาหลายจังหวัดเขามาอยูในหมูบาน แตวาใน

ทะเบียนราษฎรก็ไมไดรวมคนในหอพักเขาไปอยูดี เพราะจัดเปนชื่อแฝง ไมไดมีการยาย

เขาในพื้นที่ วางายๆ ก็คือมาอยูแคตัวพอเสร็จงานก็ออกไป คนที่อยูที่นี่สวนใหญจึงเปนคน

ดั้งเดิม คนใหมที่เขามาซื้อที่ดินเพื่ออยูอาศัยไมคอยเห็น จะมีก็แตทําโรงงาน เพราะคิดวา

ในนี้มันก็ไมไดนาอยูสักเทาไร ถาซื้อที่ก็ซื้อริมถนนใหญไมดีกวาหรอ 

(อมรินทร เรืองสงา, สัมภาษณ: 30 กรกฎาคม 2560) 

 โดยมุมมองของภาครัฐตอชาวบานและโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีไมไดตัดสินวาปญหา

สิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึนนั้นมาจากโรงงานอุตสาหกรรมเสียทีเดียว เนื่องจากภาคประชาชนก็มีสวนในการ
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ทําใหสิ่งแวดลอมเนาเสีย อีกท้ัง การดูแลและการจัดการก็ไมใชหนาท่ีของรัฐเพียงอยางเดียว หากแต

คนในชุมชนควรมีสวนรวมกันในการแกไขปญหานี้ นอกจากนี้ กลุมประชากรใหมในพ้ืนท่ีหมู 3 บาน

โรงใน ใชวาจะเปนคนท่ีมาจากการทํางานภาคอุตสาหกรรมไปเสียหมด แตประชากรในหมูบานมีการ

ยายเขาและยายออกตามพลวัต เนื่องจากการเพ่ิมและลดจํานวนประชากรในแตละชุมชนเปนเรื่อง

ปกติ อาจเกิดจากการแตงงานใหม การทํางาน การยายเขามาคาขาย เปนตน 

 ดานคุณภาพน้ําคลองธรรมชาติและคลองชลประทานในชุมชน สมัยกอนเปนแหลงน้ําท่ี

ประชากรจะใชอุปโภคบริโภคภายในครัวเรือน แตเม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงของแหลงน้ํา จากการทํา

เกษตรเคมีในชุมชน แหลงตนน้ํา โรงงานอุตสาหกรรมท่ีอยูภายนอกนิคม สาเหตุเหลานี้เปนตัวทําให

คุณภาพน้ําเนาเสียและชาวบานไมสามารถอุปโภคบริโภคไดตอไป 

น้ําเสียกับการทํานาก็ไมมีนะ น้ํา คุณภาพน้ําตอนนี้แนนอนวามันไมเหมือนเกา 

แตก็ยังพอใชได เวลาสูบเขานา ก็ถือวาไมมี แตจะมีเปนชวงๆ ที่มันเขามา แตวากินใชไมได

แลว การเกษตรยังพอรับไดอยู รดน้ําตนไมได แตจะไปอาบหรืออะไรคงไมไดแลว ถาไป

อาบนี่นาจะทําใหผิวหนังเราคัน  คือโรงงานเนี่ยจะอยูในสวนอุตสาหกรรม เขาก็จะมีพื้นที่

กําจัดของเขานะ เขาไมไดปลอย จะมีก็แตพวกที่อยูนอกอุตสาหกรรม ที่ปลอยลงคลอง 

เชน พวกเจเจ  (คลังสินคา หมูที่  2 บานโรงนอก)เห็นมันไหลลงคลอง ถาอยู ใน

อุตสาหกรรมโดยปกติแลวเขาจะมีบอบําบัดกอนปลอยทิ้ง 

(อมรินทร เรืองสงา, สัมภาษณ: 28 มกราคม 2561) 

 ตัวแทนของภาครัฐมองวาน้ําเสียกับการทํานาไมใชปญหา เพราะน้ําเสียนั้นมีมานานแลว

กอนท่ีภาคอุตสาหกรรมจะเขามาในชุมชนเสียอีก แตทวากลับหลงลืมปญหาสิ่งแวดลอมท่ีชาวบาน

เผชิญอยู โดยมองวาน้ําเสียเปนเรื่อง “ปกติ” ท้ังท่ีสิ่งแวดลอมนั้นเปนสิ่งสําคัญในการดําเนินชีวิตของ

คนในชุมชน เพราะเราตองเสพยสภาพแวดลอมตลอดเวลา ถึงแมวาจะไมไดใชอุปโภคบริโภคดัง

เชนเดิม น้ําเสียท่ีเกิดข้ึนในหมูบานไมวาจะมาจากแหลงใด แตเม่ือมีคนนําน้ํานั้นกลับมาใชใหม สารพิษ

ตกคางก็ยังคงดํารงอยูในผูบริโภคเสีย ดังเชน มีการทํานาของบานหนึ่งในชุมชนท่ีใชน้ําจากบอบําบัด

โรงงานในการปลูกขาว เปนกรณีหนึ่งท่ีแสดงใหเห็นถึงการละเลยและเพิกเฉยปญหาสิ่งแวดลอมของ

ชุมชนโดยท่ีถูกมองเปนเรื่องปกติคนท่ัวไปก็สามารถกระทําได  

 



 

บทที่ 5 

สรุปผลและบทวิเคราะห 

 

จากคําถามวิจัยท่ีวา “ในวงลอมของการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีเกษตรกรรมสูการเปน

โรงงานอุตสาหกรรม เกษตรกรท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี บานโรงใน หมู ท่ี 3 อําเภออุทัย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ตองเผชิญอยูกับอะไร และตองหาทางจัดการกับปญหาอยางไร” การศึกษา

ภาคสนามไดนําใหผูศึกษาไปสูขอเท็จจริงท่ีวาโครงสรางหลักคือนโยบายทางภาครัฐมีสวนทําให

อุตสาหกรรมเขามาในพ้ืนท่ีหมู ท่ี 3 บานโรงใน อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจเปนตัวกลางในการขยายพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมสูชนบท จึงกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

ในเชิงพ้ืนท่ีและอาชีพของชาวบาน ผู ศึกษายังคนพบวาการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนไดสะทอน

ปรากฏการณทางสังคมไดนาสนใจ คือ การเผชิญหนาตอการเปลี่ยนแปลงจากพ้ืนท่ีเกษตรกรรมเปน

พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมและการปรับตัวดานอาชีพของคนในหมูบาน ซ่ึงสามารถสรุปได 2 ประเด็น ดังนี้ 

 

การเผชิญหนาตอการเปล่ียนแปลงจากพ้ืนท่ีเกษตรกรรมเปนพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม  

ปรากฏการณทางสังคมชนบทภายในพ้ืนท่ีเกษตรกรรมสนใจการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคน

ในชุมชนเม่ือมีอุตสาหกรรมเขามาในพ้ืนท่ี โดยมองวาการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนนั้นมาจากการมีตัว

โครงสรางเขามากระทบตอคนภายในชุมชน จึงเกิดการปรับเปลี่ยนเพ่ือนําไปสูหนทางท่ีอยูรอด เม่ือ

มองจากภาพสถานการณขาวในประเทศไทยท่ีถูกปรับเปลี่ยนจากการผลิตแบบยังชีพเปลี่ยนมาเปน

การคาขายแบบเปด จึงทําใหเกิดการสงออกขาวเพ่ือคาขายมากยิ่งข้ึน พรอมเดียวกันนี้ระบบ

สาธารณูปโภคภายในประเทศไดมีการพัฒนาควบคูกัน จึงยิ่งสงเสริมให ขาว กลายเปนพืชเศรษฐกิจ

และสินคาหลักของประเทศ จนกระท่ังหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 ในชวงท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาไดมา

เปนผูอุปถัมภและแทรกแซงการเมืองของไทย ท่ีเขามาพรอมกับแนวคิด “การพัฒนาประเทศ” ในดาน

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภายใตระบอบทุนนิยมเอกชน เพ่ือทําใหประเทศสามารถรวมกันเปน
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ปกแผนและจะไดนําไปสูเสถียรภาพทางการเมือง ในชวงแรก แผนพัฒนาเศรษฐกิจมีเพ่ือสงเสริมใหมี

การใชทรัพยากรทางธรรมชาติในประเทศอยางเขมขน นําสวนเกินทางธรรมชาติจากชนบทเขามา

ลงทุนในเมือง และเพ่ือสงเสริมใหตางประเทศเขามาลงทุนจะไดเปนการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี แตเม่ือ

ทําตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจไปสักระยะทําใหรายไดของประชากรกระจุกตัวอยูแคในพ้ืนท่ีเมือง 

แผนพัฒนาฉบับท่ี 3 เปนตนมา จึงมุงเนนใหกระจายรายไดสูชนบทและสงเสริมใหตางประเทศเขามา

ลงทุนตามแถบพ้ืนท่ีชนบทมากยิ่งข้ึน  

งานศึกษาชิ้นนี้เปนการพิจารณาเพ่ือหาคําตอบและทําความเขาใจวาปรากฏการณท่ีเกิดข้ึน 

สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของคนในชุมชนอยางไรและชาวบานเผชิญอยูกับอะไร โดยพิจารณาผาน

บริบททางสภาพแวดลอม ประวัติศาสตร และวิถีชีวิตของคนในชุมชน โดยศึกษาการเปลี่ยนแปลงจาก

พ้ืนท่ีเกษตรกรรมสูอุตสาหกรรม หมูท่ี 3 บานโรงใน อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากการ

เก็บขอมูลภาคสนามทําใหเห็นการเปลี่ยนแปลงเปน 3 ชวง ไดแก ชวงแรก ตั้งแตการทําเกษตรกรรม

แบบเขมขนภายในบานโรงในกอนป พ.ศ. 2530 ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชนท่ีผูกพันกับ

การทําเกษตรกรรมจากรุนสูรุน ชวงท่ีสอง ตั้งแตป พ.ศ. 2530 – 2552 เปนชวงท่ีมีการกวานซ้ือท่ีดิน

เพ่ือขยายการรองรับของภาคอุตสาหกรรมในจังหวัด และชวงท่ีสาม ตั้งแตป พ.ศ. 2553 – ปจจุบัน 

เปนชวงท่ีมีการทําเกษตรลดลงในชุมชน พรอมกับการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในหมูบาน ในแตละชวง

จะกลาวถึงภาพการเปลี่ยนแปลงแบบภาพรวมในชุมชน แตเดิมจะมีการทําเกษตรกรรมแทบทุก

ครัวเรือน ดานคมนาคม เม่ือกอนจะใชการสัญจรทางเรือเปนหลัก ผานคลองชองสะเดาท่ีตัดผานตัว

หมูบานไปยังสถานท่ีสําคัญตางๆ ตอมามีการขุดดินเพ่ือทําถนนตัดผานหนาหมูบาน เพ่ือเชื่อมตอทาง

ไปยังตัวอําเภอและตัวเมืองพระนครศรีอยุธยา จึงสงผลใหคนในหมูบานหันมาใชรถนับแตนั้นเปนตน

มา การเกษตรกรรมภายในหมูบานจากท่ีเขมขนในชวงแรก กลับกลายมาเปนการขายท่ีดินใหแก

โรงงานอุตสาหกรรมท่ีเขามาใชท่ีดินภายในหมูบานเพ่ือเปนทางออกของสวนตอขยายอุตสาหกรรม คน

ในชุมชนจึงเลิกทํานาไปหลายราย  ประกอบกับปจจัยอ่ืนท่ีทําใหชาวนาในพ้ืนท่ีนอยลง ไมวาจะเปน 

การศึกษา ระบบสาธารณูปโภค การซ้ือขายท่ีดินในพ้ืนท่ี ลวนมีสวนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอระบบ

โครงสรางและคนในชุมชน จึงนํามาสูการเปลี่ยนแปลงดานอาชีพของคนในชุมชนจากเกษตรกรสูอาชีพ

ท่ีหลากหลาย 
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การปรับตัวดานอาชีพของคนในหมูบาน 

 การเปลี่ยนแปลงทางระบบโครงสรางท่ีภาครัฐขยายพ้ืนท่ีเศรษฐกิจเขามาภายในพ้ืนท่ีหมูท่ี 3 

บานโรงใน อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานอาชีพของคนใน

ชุมชน จากในตอนตนท่ีคนในพ้ืนท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรเปนสวนใหญ ภายหลังของการเขามาของ

ภาคอุตสาหกรรมและพัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค ระบบการศึกษา สงผลใหระบบ

ตางๆ ภายในหมูบานถูกพัฒนาตามแหลงอุตสาหกรรมมากข้ึน โดยท่ีชาวนาตองปรับตัวตาม

สถานการณการเปลี่ยนแปลงเชิงพ้ืนท่ี จะเห็นไดจากภายหลังการขยายของภาคอุตสาหกรรมสามารถ

แบงไดเปน 3 สถานการณ ไดแก 1) การขายและไมขายท่ีดิน 2) การทําเกษตรเคมีเพ่ิมข้ึน 3) การ

เปลี่ยนแปลงอาชีพ ดังนี้ 

สถานการณแรกการขายและไมขายท่ีดิน มาจากเหตุปจจัยท่ีภาคอุตสาหกรรมตองการขยาย

พ้ืนท่ีโรงงานมายังบริเวณโดยรอบชุมชน และตองการซ้ือท่ีดินภายในชุมชนเพ่ือเปนทางเขาออกเพ่ือ

ความสะดวกในการขนสงสินคา ชาวนาท่ีขายท่ีดินสวนใหญจะมีท่ีดินอยูบริเวณแถบในทุงท่ีเชื่อมตอกับ

ตัวแหลงท่ีตั้งโรงงาน อีกท้ัง ท่ีดินรอบขางของชาวนามีความเก่ียวของกันทางระบบเครือญาติ เม่ือเครือ

ญาติตัดสินใจขายท่ีดินจึงทําใหตัวปจเจกไมมีทางเลือกอ่ืนจึงตองขายท่ีดินตาม เพราะหากปลอยท่ีดิน

ของตนเองไวก็ไมสามารถทําการเกษตรได เนื่องจากไมมีทางเขาออกในการทํานา กลุมคนท่ีไมขาย

ท่ีดิน สวนใหญแลวจะมีพ้ืนท่ีอยูติดถนนใหญ จึงสามารถเขาถึงแหลงการเกษตรกรรมของตนเองได 

ประกอบกับแหลงน้ําท่ีอยูฝงตรงขามถนนใหญท่ีไหลตลอดท้ังป ทําใหชาวนากลุมนี้ยังสามารถทํา

เกษตรกรรมภายในพ้ืนท่ีได สถานการณการทําเกษตรเคมีเพ่ิมข้ึน กลุมชาวนาท่ียังคงประกอบอาชีพ

เดิมมีการใชสารเคมีในการผลิตเพ่ิมข้ึน เนื่องจากการผลิตสมัยนี้เปนการผลิตท่ีเนนสงออกเพ่ือขาย จึง

จําเปนตองใชสารเคมี เทคโนโลยีมาเปนปจจัยหลักในการผลิต อีกท้ัง เม่ือไดมีการใชสารเคมีไปครั้ง

หนึ่งแลว ก็จะเกิดการใชครั้งตอมาซํ้าแลวซํ้าเลา เนื่องจากดินไมไดรับการพักหนาดินและอาการดื้อยา

จากแหลงผลิต และสถานการณการเปลี่ยนแปลงอาชีพ การพัฒนาแหลงชุมชนท่ีเกิดจากนโยบายของ

ภาครัฐ ทําใหชาวบานสามารถเขาถึงแหลงการคมนาคมขนสง แหลงน้ํา โรงงานอุตสาหกรรม และ

สถานศึกษา จึงเปนเหตุใหเกิดการพัฒนาอาชีพของคนในชุมชนมากข้ึน การทํานาจึงเลือนหายไปเหลือ

ไวเพียงผูท่ียังถือครองท่ีดินติดถนนใหญ จึงเกิดอาชีพใหมภายในหมูบาน ไดแก รับราชการ รัฐวิสาหกิจ 

คาขาย รับจางท่ัวไป รับจางในโรงงานอุตสาหกรรม ชางรถยนต วินมอเตอรไซค เปนตน ปจจัย
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ทางดานการศึกษา ไดเขามาเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหคนเปลี่ยนแปลงอาชีพ เพราะการท่ีเรียนในแหลง

การศึกษาเฉพาะทาง ทําใหเด็กท่ีสําเร็จการศึกษาจบไปทํางานเฉพาะทางมากข้ึน  

จะเห็นไดวา การจัดการดานอาชีพของคนในหมูบานภายหลังภาคอุตสาหกรรมและการ

พัฒนาเขามาในพ้ืนท่ี ทําใหภายในชุมชนมีอาชีพท่ีหลากหลายมากข้ึน ไมไดมีเพียงอาชีพเกษตรกร

ดังเชนแตเดิม โดยท่ีกลุมเกษตรกรท่ียังคงดํารงอาชีพเดิมอยูก็ตองปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมท่ีตน

เผชิญอยู เพ่ือใหสามารถดําเนินชีวิตประจําวันไดและใชท่ีดินอันเปนทุนสําคัญในการผลิตของตนนั้นให

เกิดผลประโยชนสูงสุด โดยท่ีชุมชนยังคงมีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการผลิตของเกษตรกร อาชีพท่ีตาง

ออกไปจากเกษตรกรรม เปนอาชีพท่ีมีความม่ันคงทางดานรายได ในยุคทุนนิยมเชนนี้ มนุษยจึงมีความ

จําเปนท่ีจะตองใชเงินในการดํารงชีพ บางครั้งท่ีอาชีพเกษตรกรไมสามารถตอบโจทยไดและพบแต

ปญหาหนี้สินจากการเรงผลผลิต ทําใหชาวบานจึงเปลี่ยนอาชีพ เพราะมองวาเปนอาชีพท่ีลําบาก และ

หันหนามาสงเสริมบุตรหลานตัวเองใหไดรับการศึกษา จะไดไมตองประกอบอาชีพท่ีตองใชแรงงานเชน

พวกเขา ท้ังนี้ การตัดสินใจท่ีประกอบอาชีพใดข้ึนอยูกับดุลยพินิจของปจเจก ผูศึกษาไมสามารถสรุป

รวมแบบเหมาความเอาได เพียงแตการเปลี่ยนแปลงเปนสิ่งท่ีตองเกิดข้ึนอยางแนนอนในทุกชุมชน ไมมี

สิ่งใดดํารงอยูไดตลอดเวลา  

นอกเหนือไปจาก 3 สถานการณ อันไดแก การขายและไมขายท่ีดิน การทําเกษตรเคมีเพ่ิมข้ึน 

และการเปลี่ยนแปลงทางดานอาชีพ อันเปนสิ่งท่ีชาวบานหมูท่ี 3 บานโรงในกําลังเผชิญอยูในยามท่ี

ภาคอุตสาหกรรมเขามาในพ้ืนท่ี ผูศึกษาจะเปนตองศึกษาภูมิหลังของเกษตรกร เพ่ือท่ีจะไดทราบวา

กอนท่ีจะเผชิญกับการขายและไมขายท่ีดิน ชาวนามีภูมิหลังทางครอบครัว การถือของท่ีดินเปนของ

ตนเองหรือไม ผูศึกษาจึงแบงการศึกษาชาวนาในวงลอมอุตสาหกรรมเปน 3 กลุมศึกษา ไดแก 1) คนท่ี

มีท่ีดินทํากินเปนของตนเอง 2) คนท่ีเชาท่ีดินทํากิน และ 3) คนท่ีมีท่ีดินทํากินเปนของตนเองและเชา

ท่ีดินเพ่ิม โดยมีลักษณะรวมกันอยางหนึ่ง คือ เปนผูท่ียังคงประกอบอาชีพชาวนาหรือเคยประกอบ

อาชีพชาวนา จากการศึกษาชาวนาในวงลอมอุตสาหกรรม สามารถสรุปไดดังนี้ 

คนท่ีมีท่ีดินทํากินเปนของตนเอง เปนผูท่ีมีอํานาจในการตัดสินใจวาจะทํานาตอหรือขายท่ีดิน

ใหภาคอุตสาหกรรม คนท่ีเชาท่ีดินทํากิน เปนผูท่ีไมมีอํานาจในการตัดสินใจทํานา เนื่องจากท่ีดินตอง

ข้ึนอยูกับเจาของท่ีดินตัวจริง และคนท่ีมีท่ีดินเปนของตนเองและเชาเพ่ิมเติม เปนกลุมคนท่ีมีอํานาจใน
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การตัดสินใจในท่ีดินตนเองและไมมีอํานาจในการตัดสินใจในนาเชาของผูอ่ืน นอกจากนี้ยังมีปจจัยอ่ืนท่ี

ทําให 3 กลุมศึกษาตัดสินใจขายและไมขายท่ีดิน ไมวาจะเปน ทางเขา – ออกพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 

แรงงาน เครือญาติ ราคาขาวตกต่ํา โดยท่ีในบางครั้งการตอรองของชาวบานไมไดเกิดข้ึนกับตัว

โครงสรางโดยตรง แตเปนการตอรองท่ีเกิดข้ึนกับผูกระทําการคนอ่ืนกอน เชน ญาติผูท่ีมีท่ีดินใกลเคียง 

หากญาติรอบขางขายท่ีดินผูกระทําการก็ไมสามารถทํานาเดิมตอได จากนั้นจึงไปตอรองกับนายทุนท่ี

เปนตัวแทนของโครงสราง เพ่ือท่ีจะเจรจาตอรองราคาท่ีดินท่ีจะขาย อันมีองคประกอบของทําเลท่ีตั้ง

เขามาเก่ียวของ หากท่ีดินของผูกระทําการตั้งอยูติดถนนใหญก็จะสามารถตอรองราคาไดดีกวาท่ีดินท่ี

อยูกลางทุง  

จะเห็นไดวา ผูกระทําการไมไดเปนฝายท่ียอมจํานนกับโครงสรางท่ีเขามาในหมูบานเสมอไป 

หากแตการซ้ือขายท่ีดินนั้นจะมีการตอรองกันอยูตลอดระหวางผูกระทําการกับผูกระทําการ 

โครงสรางกับตัวแทนโครงสราง และผูกระทําการและนายทุน ข้ึนอยูกับบริบทแวดลอมของกรณีศึกษา

นั้นๆ การตอรองเหลานี้แสดงใหเห็นถึงกระบวนการตางๆ ท่ีผูกระทําการและโครงสรางมีปฏิสัมพันธ

กันมากอนท่ีจะนํามาสูบทสรุปของการยอมจํานนและไมยอมจํานนขายท่ีดินตอภาคอุตสาหกรรม 

บทวิเคราะห 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเปนกระบวนการท่ีเกิดข้ึนตอโครงสรางตางๆ ทางสังคม โดยท่ีการ

เปลี่ยนแปลงนั้นเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนเสมอทุกสถานท่ีและทุกเวลา โดยท่ีไมมีสังคมใดสามารถหลีกหนีจาก

การเปลี่ยนแปลงนี้ไปได ในแตละครั้งอาจจะข้ึนอยูกับปจจัยทางเราตางๆ เขามาเก่ียวของ ไมวาจะเปน

ปจจัยดานสภาพแวดลอมทางสังคม ภูมิศาสตร วิถีชีวิต เปนตน ซ่ึงปจจัยเหลานี้ลวนมีสวนใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงข้ึน โดยท่ีเหตุการณในแตละครั้งจะเปนเหตุการณใหมอยูเสมอ ไมสามารถกระทําการ

เปลี่ยนแปลงซํ้าเดิมได เม่ือเกิดสถานการณการเปลี่ยนแปลงข้ึนจะสงผลโดยตรงตอมนุษย ท่ีเปนผู

อาศัยอยูในระบบสังคมเหลานี้อยางไมสามารถหลีกเลี่ยงได รวมไปถึงความสัมพันธและวิถีการดําเนิน

ชีวิตของปจเจก นําไปสูการปรบัตัวของระบบโครงสรางและชุมชน ในมุมมองของการเปลี่ยนแปลงทาง

สังคมในประเทศท่ีกําลังพัฒนา โดยใชกระบวนการไปสูความทันสมัยจากการเปดประเทศเปนประเทศ

เปนอุตสาหกรรม เพ่ือท่ีจะพัฒนาประเทศของตนนั้นใหมีความกาวหนาทัดเทียมกันนานาประเทศ

ตะวันตกท่ีมีวิทยาการสมัยใหมเปนของตัวเอง และหวังวาการพัฒนาจะทํามาซ่ึงเสถียรภาพตอปจเจก
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และประเทศของตนเอง แตในบางครั้งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีเกิดข้ึนจากการพัฒนาไปสูความ

เปนอารยธรรม อาจนํามาซ่ึงการพัฒนาท่ีนําปญหาเชิงระบบโครงสรางสูประเทศหรือในบางครั้งการ

พัฒนาก็นํามาซ่ึงการประดิษฐคิดคนสิ่งใหมท่ีนําไปสูการปรับตัวของคนในประเทศและอาจนํามาซ่ึง

เสถียรภาพทางสังคมในอนาคตได 

การพัฒนาอุตสาหกรรมไดกระจายเขาสูจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีภาครัฐท่ีใช

แผนพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือเปนการกระจายรายไดสูคนทองถ่ิน แตเดิมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปน

จังหวัดท่ีชาวบานประกอบอาชีพเกษตรกรเปนสวนใหญ แตเม่ือเกิดการใชพ้ืนท่ีนาดังกลาวเปนพ้ืนท่ี

อุตสาหกรรมจึงทําใหคนในจังหวัดตองปรับเปลี่ยนการประกอบอาชีพ เพ่ือท่ีจะปรับตัวใหเขากับ

สภาพแวดลอมท่ีมีอยูได เชนเดียวกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีประกอบไปดวย การคนพบ 

(discovery) การประดิษฐ (invention) และการเผยแพร (diffusion) โดยท่ีการคนพบเกิดจากการท่ี

ภาครัฐเล็งเห็นทรัพยากรในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวาเปนพ้ืนท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ ท่ี

เพียบพรอมไปดวยแมน้ํา ถนน ท่ีดิน แรงงาน เหมาะแกการนําขยายภาคอุตสาหกรรมมาภายใน

จังหวัด อีกท้ังยังเปนการกระจายรายไดใหกับชาวนาท่ีไมตองการทํานาอีกตอไปก็สามารถเปลี่ยนมา

ขายท่ีดินได จากนั้นจึงมีการประดิษฐซ่ึงเปนการนําเอาความรู เทคโนโลยี ท่ีไดหลังจากการคนพบมา

ใชในการประดิษฐสิ่งใหม จึงมีการกอตั้งโรงงานอุตสาหกรรมภายในพ้ืนท่ีข้ึน และการเผยแพรท่ีเปน

การกระจายตัวของกลุมหนึ่งสูอีกกลุมหนึ่ง จะเห็นไดจากเม่ือการทําสวนอุตสาหกรรมแหงแรกสําเร็จ 

จึงเกิดการขยายโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือใหนักลงทุนเอกชนและตางประเทศเขามาลงทุนในประเทศ

ไทยมากยิ่งข้ึน 

นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงในพ้ืนท่ีเกษตรกรรมดังกลาว มีความสัมพันธเชิงอํานาจใน

ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมเขามารวมดวย โดยท่ีนิเวศวิทยาการเมืองเขาไปศึกษา

ความสัมพันธเชิงอํานาจของมนุษยท่ีเขาไปแทรกแซงสิ่งแวดลอม เพ่ือนํามาใชในการทําความขาใจ

สภาพแวดลอมของชุมชนกับการพัฒนา โดยนิเวศวิทยาการเมืองมีความสนใจใน 3 ประเด็น ไดแก 1) 

บริบทแวดลอมของพ้ืนท่ีศึกษา โดยการทําความเขาใจสภาพแวดลอม เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม 

กับการเกิดข้ึนของประเด็นปญหาดานสิ่งแวดลอม 2) การวิเคราะหประวัติศาสตรเชิงลึก ท้ังในภาพ

กวางและประวัติศาสตรชุมชนนั้นๆ 3) ความสําคัญของผูกระทําการ (human agency) และ

โครงสราง (structure) ในฐานะท่ีเปนผูกําหนดและเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีชุมชน ในดาน

 



115 

บริบทแวดลอมของพ้ืนท่ีศึกษา ชี้ใหเห็นวาการทําเกษตรกรรมของชุมชนหมูท่ี 3 บานโรงใน อําเภอ

อุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เหลือเกษตรกรทํานาอยูในพ้ืนท่ีเพียง 3 – 5 ครัวเรือน เนื่องจาก

ระบบสาธารณูปโภค การคมนาคม และการศึกษา ไดกระจายเขาถึงชุมชน สงผลใหคนในหมูบาน

ไดรับการศึกษา การเดินทางท่ีสะดวกสบายมากกวาแตกอน จึงทําใหคนมีทางเลือกในการประกอบ

อาชีพมากข้ึน ดานการวิเคราะหประวัติศาสตรเชิงลึก ผู ศึกษามองประวัติศาสตรผานภาพ

ปรากฏการณทางดานเกษตรกรรมในไทย โดยท่ีกลาวถึงประวัติศาสตรของการทํานา แผนพัฒนา

เศรษฐกิจแหงชาติ รัฐบาล และเอกชน ผูท่ีอยูเบื้องหลังของวาทกรรมการพัฒนา เพราะมีสวนสําคัญ

อยางยิ่งในการเลือกทําเลกอตั้งโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือทําใหประเทศมีความเจริญกาวหนาทัดเทียม

กับตะวันตก เม่ือแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติของรัฐบาลไดดําเนินงานสูพ้ืนท่ีชนบท ฝายบริหารของ

ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงไดกระจายงานตอใหกับตัวอําเภอ ตําบล และมาถึงหมูบานในท่ีสุด 

การอธิบายการทํางานนี้เพ่ือชี้ใหเห็นวาภาคเอกชนจะเขามาดําเนินงานไมได หากปราศจากชุดคําสั่ง

ของฝายบริหารท่ีไดมีการวางแผนไวกอนหนานี้ จึงนํามาสูขอสุดทายท่ีวาดวยความสําคัญของผูกระทํา

การและโครงสราง ในฐานะท่ีผูกระทําการเปนผูกําหนดและเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีชุมชน 

และโครงสรางในฐานะทางเลือกท่ีหลากหลายท่ีเขามากําหนดการกระทําของผูกระทําการ จะเห็นได

วา โครงสรางมีอํานาจท่ีเหนือกวาผูกระทําการในการจัดสรรนโยบายตางๆ เพ่ือเขามาพัฒนาพ้ืนท่ีของ

ตน โดยท่ีบางครั้งไมไดไตรตรองหรือถามผูกระทําการท่ีอยูในชุมชนเสียกอน จากการต้ังโรงงาน

อุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีหมู 3 บานโรงใน ในบางครั้งผูกระทําการในฐานะผูอาศัยอยูในพ้ืนท่ีก็ไมมีเสียงใน

การตัดสินใจวาจะยินยอมใหอุตสาหกรรมแหงนี้เกิดข้ึนหรือไม ท้ังท่ีโครงสรางควรจะสอบถามจาก

ผูกระทําการเสียกอน  

ความจริงพ้ืนท่ีหมู 3 ไปถึงเขตหมูบานพรอมสุข (สุดเขตทางทิศตะวันออก

ของหมูบาน) แตพอชวงท่ีเขามาสรางโรงงานเขามาขอพ้ืนท่ีท่ีอบต. ไมใชเทศบาล แต

ปกติแลวหมู 3 ตองข้ึนกับเทศบาล ตอนนี้ผูใหญเลยไมไดดูแลแลว เพราะสวนใหญ

ชาวบานเวลามีปญหาอะไรเขาก็ไปขอท่ีเทศบาล อําเภอโดยตรง แตเม่ือกอนการขอ

เลขท่ีบาน ขออนุญาตปลูกสรางจะตองขอกับกํานัน ผูใหญบาน แตเดี๋ยวนี้ไมจําเปนก็

ไปข้ึนทางนูนหมด 

(อมรินทร เรืองสงา, สัมภาษณ: 30 กรกฎาคม 2560) 
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 ฝงของผูกระทําการใชวาจะเปนฝายท่ีถูกกระทําเพียงฝายเดียว เพราะแทจริงแลวคนท่ีกุม

อํานาจคือผูกระทําการ โดยมีเง่ือนไขวาผูกระทําการนั้นมีตนทุนการผลิตท่ีมากกวาชาวบานคนอ่ืนๆ 

มากกวาในเรื่องท่ีดินท่ีติดถนน เนื่องจากผูกระทําการแทจริงนี้มีสิทธิ์ “เลือก” วาจะขายหรือไมขาย

ท่ีดินของตน มีอํานาจในการตอรองแกโรงงานอีกทอดหนึ่ง ตางจากผูกระทําการท่ีมีตนทุนจากท่ีนา 

แตท่ีนาของพวกเขาอยูในทุงไมไดติดถนนใหญ จึงทําใหพวกเขา “ไมมีทางเลือก” และยอมจํานนแก

โครงสรางท่ีเขามาซ้ือท่ีดิน นอกจากนี้ ยังข้ึนอยูกับปจจัยดานเครือญาติท่ีไดเขามามีสวนสําคัญในการ

ทํานา เพราะเครือญาติเปรียบเสมือนแรงงานคนสําคัญทีมีหนาท่ีหลักในการผลิต หากบานใดขาด

แรงงานของเครือญาติก็จําเปนตองจางแรงงานจากท่ีอ่ืน แตหากเครือญาติขางเคียงตองการขายท่ีดิน

ใหแกโครงสราง ตัวปจเจกจึงไมมีทางเลือกอ่ืนนอกจากยอมจํานนตอการขายท่ีดินใหกับโครงสราง

เชนกัน เพราะหากมีท่ีนาอยูแตวาท่ีนาของตนนั้นลอมรอบไปดวยอุตสาหกรรม อยางไรเสียก็ยอมไม

สามารถทําอาชีพใดไดอยูดี จึงเปรียบเสมือนพ้ืนท่ีปดลอมของโรงงานอุตสาหกรรมหรือท่ีชาวบานเรียก

กันวา “ท่ีดินตาบอด” จึงทําใหเกิดการซ้ือขายท่ีดินเกิดข้ึน และสงผลใหคนในชุมชนไมมีท่ีดินทํากิน

เหมือนแตกอนจึงเปลี่ยนแปลงอาชีพไปในท่ีสุด 

ความสัมพันธของโครงสรางกับผูกระทําการจึงเปนความสัมพันธท่ีคอนขางหางไกล เนื่องจาก

ไมไดมีการพบปะหรือพูดคุยกันท้ังในดานของการจัดการ ท่ีต้ัง และดานสิ่งแวดลอมในชุมชนท่ีท้ังสอง

ฝายลวนแตใชประโยชน งานศึกษาชิ้นนี้ผูศึกษาจึงมีขอสังเกตวา เม่ือสิ่งแวดลอมอันเปนปจจัยสําคัญท่ี

คนสองกลุมรวมกันใชประโยชน แตเหตุใดการดูแลรักษาจึงไมสามารถจัดการปญหาได  

เนี่ยยังมี 2 เจาท่ียังทําอยู เขาก็ไปรองกรมท่ีดินใหเปดทางให เพราะถาเขา

ไมขายคุณก็ตองมีทางเขาใหเขา และน้ําเขาก็ใชในบอบําบัดทํานาปรัง ทําปละ 3 

ครั้ง เพราะน้ํามันไมมีนี่นา 

(วิเชียร สารทรัพย, สัมภาษณ: 28 มกราคม 2561) 

 จนกระท่ังมีเหตุการณหนึ่งท่ีชาวบานตองใชน้ําจากบอบําบัดจากภาคอุตสาหกรรมในการทํา

นา เพ่ือทดแทนน้ําในคลองท่ีไมสะอาด ประกอบกับการท้ิงน้ําเนาเสียจากตลาดภายนอกและการท้ิง

น้ําจากคนในชุมชน จึงทําใหปญหาสิ่งแวดลอมท่ีนอกจากเรื่องการใชสารเคมีในดินแลว ชุมชนยังเกิด

ปญหาน้ําเนาเสียภายในคลองท่ีใชทําการเกษตรอีกดวย การตอรองของผูกระทําการไดแจงปญหา
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โดยตรงตอโครงสราง นําโดยการขับเคลื่อนของกลุมท่ีไดรับผลกระทบจากปญหาน้ําเสีย กระบวนการ

ตอรองนี้แสดงใหเห็นถึงการรวมกลุมกันของอํานาจผูกระทําการท่ีเขาไปเจรจาตอรองกับโครงสรางโดย

ไมเพิกเฉย ภายหลังจากการรองเรียนทางโครงสรางจึงไดเขามาจัดการปญหาดังกลาวให การ

ขับเคลื่อนของกลุมผูกระทําการจึงประสบความสําเร็จในเรื่องของปญหาน้ําในการทํานา 

 การทําเกษตรกรรมภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะเห็นไดวาเปนการทําเกษตรท่ีมีท่ีดิน 

แรงงาน แหลงน้ํา เทคโนโลยี ท่ีลวนแตเอ้ือใหเกษตรกรยังสามารถดํารงอยูได นอกเสียจากการทํานา

นั้นไมสามารถตอบโจทยปจเจกไดอีกตอไป เนื่องจากเกษตรกรมีทางเลือกในอาชีพท่ีมากกวาประกอบ

กับการเขามาของนโยบายพัฒนาประเทศ ท่ีผลักใหปจเจกไปเปนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมท่ีขยาย

เขามาภายในจังหวัด มากกวาการดํารงอยูของเกษตรกรแบบเดิม จึงทําใหชาวนาท่ียังคงประกอบ

อาชีพตองเรงรัดการทํานา ใชสารเคมีและเทคโนโลยีเขามาเรงผลผลิตในการสงออก อีกท้ัง นโยบาย

ของรัฐบาลท่ีมีมุมมองของเกษตรกรตางกัน เม่ือเปลี่ยนรัฐบาลครั้งหนึ่ง นโยบายการสงเสริมชาวนาจึง

ไมตอเนื่องและทําใหคนทําเกษตรกรรมนอยลง เนื่องจากผลผลิตท่ีไดไมคุมกับทุนท่ีเกษตรกรตองเสีย

ไป การทํานาของคนในหมูบานบางครั้งจึงข้ึนอยูกับนโยบายของภาครัฐบาลวาจะสามารถดึงดูดใหคน

กลับมาทํานาไดแคไหน 

ตอนนี้ขาวข้ึนมาเกวียนละ 800 แลว ข้ึนมาพันกวาบาท พันนึง มันมีอยูปนึงขาว

ข้ึนมาเกวียนละ 2500 ปนั้นลุงเทยุงเลย แลวไปซื้อขาวกินเอา 

(วิเชียร สารทรัพย, สัมภาษณ: 28 มกราคม 2561) 

มันก็ตางกันที่ราคาการขายแตละรอบมันจะไมเหมือนกัน เพราะฉะนั้นก็แลวแต

วารัฐบาลทานไหนเขาเปน มันก็จะมีชวงที่วาตอนยิ่งลักษณนี่ก็จะไดหมื่นกวา ตอนนั้นเนี่ย

ราคาจะสูง ทําใหคนหันมาทํานากันเยอะเลย คนที่ทําอยางอ่ืนก็หันมาทํานากันเพราะวา

ราคาสูง 

(กิตติศักดิ์ ดําริกิจเจริญ, สัมภาษณ: 1 ตุลาคม 2560) 

 จะเห็นไดวา การทํานาของเกษตรกรปจจุบัน ไมไดข้ึนอยูกับแคสภาพแวดลอม สังคม เครือ

ญาติ และแหลงน้ําในการผลิต เพราะภาครัฐมีสวนสําคัญอยางยิ่งท่ีจะทําใหเกษตรกรยังคงสามารถ

ดํารงอยูได หากนโยบายท่ีออกมาสงเสริมการผลิต เกษตรกรก็จะประกอบอาชีพเดิม เชนเดียวกับการ

 



118 

เขามาของภาคอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี จากการกระทําของโครงสรางท่ีเชื่อม่ันในแผนพัฒนาของตนเอง 

โดยมุงหวังท่ีจะใหประชากรมีแหลงรายไดท่ีม่ันคงข้ึน แตหากการกอตั้งโรงงานในพ้ืนท่ีเกษตรกรรมใน

บางครั้งกลับสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมภายในชุมชน ท่ีเปนขอจํากัดอยางหลีกเลี่ยงไมไดจากการ

กอต้ังของโรงงานอุตสาหกรรม อีกท้ัง การขายและไมขายท่ีดินของชาวนาในหมูบาน มีสาเหตุมาจาก

หลากหลายปจจัยไมไดข้ึนอยูกับโรงงานอุตสาหกรรมเพียงแหลงเดียว เนื่องจากโรงงานเปนปจจัยหนึ่ง

ท่ีจะทําใหการพัฒนาเคลื่อนไปได แตหากนโยบายรัฐตางหากท่ีเปนตัวกําหนดและวางแผนอนาคต

ทางดานเกษตรกรรมของประเทศ 

 นอกจากนี้ ระหวางท่ีผูศึกษาไดจัดทํารายงานการศึกษาเฉพาะบุคคล “ชาวนาบานโรงใน ใน

วงลอมอุตสาหกรรม” ฉบับนี้ ระหวางการเก็บขอมูลไดพบขอจํากัดในเรื่องกลุมประชากรในชุมชนจาก

การตั้งกลุมประชากรไววา “สัมภาษณชาวนา 15 คน ดังนี้ 1) คนท่ีทํากินในท่ีดินของตนเอง 5 คน 2) 

คนท่ีเชาท่ีดินทํากิน 5 คน และ 3) คนท่ีทํากินในท่ีดินของตนเองและเชาท่ีดินเพ่ิมเติม 5 คน โดยท่ีมี

ลักษณะรวมกันอยางหนึ่ง คือ เปนผูท่ียังคงประกอบอาชีพชาวนาหรือเคยประกอบอาชีพชาวนา” แต

เม่ือผู ศึกษาไดไปเก็บขอมูลภาคสนามพบวา ชาวนาท่ีมีอยูในหมูบานไมตรงตามจํานวนท่ีตั้งไว 

เนื่องจาก ชาวนาสวนใหญเปนผูสูงอายุท่ีมีปญหาทางสุขภาพทําใหไมสามารถบอกเลาถึงการทํานาของ

ตนเองในอดีตได บางทานไดเสียชีวิตลงและลูกหลานไดยายออกจากหมูบานไปอาศัยอยูจังหวัดอ่ืน 

รวมท้ัง อุปสรรคทางการสื่อสารสืบเนื่องมาจากปญหาทางสุขภาพของผูสูงอายุ ไมวาจะเปน ผูปวยติด

เตียง พิการ จึงทําใหเกิดขอจํากัดในรายงานการศึกษาเฉพาะบุคคลครั้งนี้ 
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