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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสถานการณชุมชนและศึกษาฉากทัศนชุมชนของเทศบาล
ตำบลมหาพราหมณ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การวิจ ัยนี้เปน การวิจ ัยเชิงคุณ ภาพ
โดยอาศัยวิธีวิทยาการประเมินชนบทอยางเรงดวน (Rural Rapid Appraisal: RRA) ซึ่งประกอบดวยการ
สำรวจขอมูลชุมชนและจัดการประชุมกลุมยอย (Focus Group Discussion : FGD) จากผูแทนภาคสวน
ในชุมชนที่หลากหลาย จำนวน 15 คน ประกอบดวย ผูแทนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนจาก
ผูนำชุมชน และผูแทนจากองคกรภาคประชาสังคม ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา สถานการณในชุมชนมีการ
เปลี่ยนแปลงเปนอยางมากในสามดาน คือ สิ่งแวดลอม นโยบายการพัฒนานอกพื้นที่ และโครงการพัฒนา
ขนาดใหญจากภาครัฐ ในสวนของฉากทัศนชุมชนแหงนี้ พบวา ในระยะ 5 ป พื้นที่แหงนี้นาจะมี ความ
สมบูรณของโครงสรางพื้นฐานในทองถิ่น กลุมธุรกิจดั้งเดิมอาจจะหายไป และประชาชนในพื้นที่จะออกไป
ประกอบอาชี พ นอกพื ้ น ที ่ ในระยะ 10 ป พบว า ประชาชนในวั ย แรงงานในพื ้ น ที ่ อ าจจะย า ยไป
ประกอบอาชีพนอกพื้นที่ ซึ่งอาจสงผลใหประชาชนในพื้นที่สวนใหญเปนผูสูงอายุและเด็ก ระยะ 15 ป
พบวาในพื้นที่อาจจะมีการประกอบอาชีพในรูปแบบใหม และในระยะ 20 ป คาดวาความเปนเมืองอาจจะ
เขามาสูในพื้นที่ทองถิ่นนี้ จนไมสามารถแยกออกไดวาพื้นที่นี้เคยมีสภาพความเปนชุมชนชนบทมากอน
คำสำคัญ : ฉากทัศนช ุมชน ภาคสวนในทองถิ่น ที่หลากหลาย เทศบาลตำบลมหาพราหมณ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
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Abstract
The objectives of this research article were to study the community situations and
to study the future community scenario of Maha Phram sub-district municipality, Bang Ban
district, Phranakhon Si Ayutthaya province. The research was conducted under the
qualitative research method, applying Rural Rapid Appraisal Technique (RRA) which consists
of community data survey and Focus Group Discussion (FGD). There were 15 people from
local multi-stakeholders who participated in FGD, including the representatives from local
government organizations, those from community leaders, and ones from civil society
organizations. The results revealed that there was a tremendous change in community
situations with these three aspects: environment, outside-area development policies, and
large-scale development projects from the government sector. With respect to the future
community scenario, it could be predicted that in the next 5 years, the local infrastructure
of this area would possibly be unified; the traditional business segments might disappear;
moreover, the locals are likely to work outside the area. In the next 10 years, the workingage locals would conceivably move to work outside the area, which may result in the
elderly and children found as the majority of local residents. Besides, in the next 15 years,
there is a tendency for new business types to emerge in the area. Finally, in the next 20
years, the urbanization might dominate this area to such an extent that it would be
unrecognizable as having been a rural community before.
Keywords : Community Scenario, Local Multi-Stakeholders, Maha Phram Sub-District
Municipality, Phranakhon Si Ayutthaya Province

1.ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
พื ้ น ที่ ช ุม ชนเปน ฐานรากที ่ม ี ค วามสำคั ญในการพั ฒ นาประเทศ โดยแต ล ะชุ มชนมี ว ัฒ นธรรม
ขนบธรรมเนียมและอัตลักษณทองถิ่นที่แตกตางกัน อยางไรก็ตามแนวทางการพัฒนาประเทศที่ผานมาเปน
การพัฒนาที่ถูกกำหนดมาจากขางบนลงสูขางลาง (Top-Down Approach) กลา วคือเปนการกำหนด
แนวนโยบายพัฒนาจากกระบวนการของรัฐสวนกลาง (Central Government) สูหนวยของการปกครอง
ในระดับจังหวัดและทองถิ่น กระบวนการกำหนดแบบยุทธศาสตรดังกลา วสงผลใหแนวทางการพัฒนา
ประเทศเปนไปอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม อยางไรก็ตามแนวทางการพัฒนาอาจจะยังขาดกระบวนการ
สรา งการมีสวนรวมของทองถิ่น หรือบริการสาธารณะที่จัดขึ้นนั้น อาจจะไมตรงตอความตองการของ
ประชาชนในทองถิ่นอยางแทจริง
ประเทศไทยมีการกำหนดแผนการพัฒนาประเทศเพื่อใหเกิดเปาหมายการพัฒนาที่ชัดเจน โดยเริ่ม
ตั้งแตมีการกำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504-2509) ซึ่งไดมีการ
ปรับเปลี่ยนแผนใหเกิดความเหมาะสมกับบริบทของการพัฒนาประเทศอยา งสม่ำ เสมอ จนในปจจุบัน
แผนพัฒนาไดรับการปรับปรุงจนเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565)
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ยิ่งไปกวานั้นในป พ.ศ. 2560 ประเทศไทยไดเริ่มกำหนดแผนพัฒนาประเทศระยะยาว ชื่อเรียกวาแผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561–2580) โดยไดกำหนดวิสัยทัศนการพัฒนาประเทศให “ประเทศมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
โดยนโยบายตามแผนดังกลา วจะปรับใชใหเกิดความเหมาะสมตามแผนพัฒนาตา ง ๆ เพื่อใหเกิด ความ
เหมาะสมของบริ บ ทเชิ ง พื ้ น ที ่ เช น แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด
หรือแผนพัฒนาทองถิ่น เปนตน ดังนั้น หากมีการกำหนดเปาหมายในการพัฒนาประเทศที่ชัดเจน ประกอบ
กับมีกระบวนการมีสวนรวมหรือการรับฟงความคิดเห็น ของทองถิ่นประกอบดวยแลว ยอมจะสงผลให
ประชาชนในพื ้น ที ่ม ี ค ุณ ภาพชี ว ิต ที ่ด ี ข ึ้ น เหมาะสมกับ บริ บ ทภายในพื้ น ที่ (ภาวิ ด า เจริ ญ จิ น ดารัตน
และดวงกมล ปานรศทิพ ธรรมาธิวัฒน, 2561)
สำหรับการศึกษาการกำหนดภาพอนาคต (Future Scenario) ของประเทศไทยในอดีตโครงการวิจัย
ที่กำหนดภาพอนาคตในระดับเมืองและชุมชนซึ่งโครงการที่ถือวาเปนโครงการแรกที่ทดลองวิธีการมอง
อนาคตในการวางนโยบายและแผนการพัฒนาเมืองในประเทศไทย คือ โครงการภาพอนาคตเมืองลำพูน
พ.ศ. 2570 ซึ่งดำเนินการโดยศูนยคาดการณเทคโนโลยีเอเปค โดยผูเขารวมประชุมไดรวมกันวิเคราะห
ข อ มู ล แนวโน น การเปลี ่ ย นแปลงจากอดี ต เพื ่ อ กำหนดภาพอนาคตของเมื อ งในอี ก 20 ป ข  า งหน า
ใน พ.ศ. 2553 ประเทศไทยยังมีโครงการฉายภาพอนาคตเชียงคาน พ.ศ. 2580 ซึ่งเปนการคาดการณ
สถานการณดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในอีก 30 ปลวงหนา (อภิวัฒน รัตนวราหะ:
2563) นอกจากนี้ ยังมีงานของ ไชยมนู กุน อก และปยพงษ บุษบงก (2561) ทำการศึกษาฉากทัศน
การบริหารจัดการเครือขายการพัฒนาแหลงทองเที่ยวทองถิ่นเชิงเกษตรที่ใชชุมชนเปนฐาน ในพื้นที่ชุมชน
บอแกและบอทอง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัย พบวาฉากทัศนการบริหารจัดการแหลง
ทองเที่ยวทองถิ่นเชิงเกษตรที่เปนไปไดมีระยะเวลาการดำเนินการใน 5 ป โดยแบงออกเปน 3 ระยะ คือ
ระยะเตรียมความพรอม ระยะการพัฒนาอยา งตอเนื่อง และระยะการขับเคลื่อนใหเกิดความยั่ ง ยื น
นอกจากนี้ ยังพบวาเครือขา ยการพัฒนาทุกภาคสวนตองรวมกัน ดำเนินการพัฒนาทั้งในรูปแบบที ่เ ปน
ทางการและไมเปนทางการ และความสัมพันธระหวางเครือขายกับชุมชน ตัวบุคคล ในลักษณะพึ่งพาซึ่งกัน
และกัน โดยตองมองเปาหมายรวมกันในผลประโยชนของชุมชน
การวิจัยในครั้งนี้จึงมีความมุงหมายเพื่อศึกษาภาพอนาคต (ฉากทัศน) ที่เกิดขี้นจากประชาชนในชุมชน
เทศบาลตำบลมหาพราหมณ ซึ่งเปนภาพอนาคตนอกเหนือจากแนวนโยบายการพัฒนาที่รัฐซึ่งเปนผูกำหนด
โดยเปนภาพอนาคตที่เกิดขี้นจากคนในทองถิ่นที่เปนเจาของพื้นที่และเปนเจาของทรัพยากรเอง

2.วัตถุประสงค์การวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคการวิจัยดังตอไปนี้
1.เพื ่ อ ศึ ก ษาสถานการณ ช ุ ม ชนของเทศบาลตำบลมหาพราหมณ อำเภอบางบาล จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา
2.เพื ่ อ ศึ ก ษาภาพอนาคตชุ ม ชนของเทศบาลตำบลมหาพราหมณ อำเภอบางบาล จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา
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3.ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยอาศัยวิธีวิทยาการประเมินชนบทอยางเรงดวน (Rural
Rapid Appraisal : RRA) ซึ ่ ง พั ฒ นามาจากศู น ย ท ี ่ ป รึ ก ษานานาชาติ ด  า นการวิ จ ั ย ทางการเกษตร
Consultative Group on International Agricultural Research Centers: CGIAR) (นงนภัส คูวรัญู
เที่ยงกมล, 2551) ดวยวิธีการสำรวจขอมูลชุมชนและจัดการประชุมกลุมยอย (Focus Group Discussion
: FGD) จากผูแทนภาคสวนในชุมชนที่หลากหลาย (Multi-Stakeholder) จำนวน 15 คน ประกอบดวย
(1) ผูแทนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น (2) ผูแทนจากผูนำชุมชน กำนันและผูใหญบาน และ (3) ผูแทน
จากองคกรภาคประชาสังคม โดยไดกำหนดขอคำถามสำคัญในการจัดประชุมกลุมยอยในครั้งนี้ คือ
1) สถานการณปจจุบันในพื้นที่ชุมชนมหาพราหมณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปนอยางไร
2) การเปลี ่ ยนแปลงในชุ มชนมหาพราหมณ จั งหวั ดพระนครศรี อยุ ธยาตั ้ งแต อดี ตถึ งป จ จุ บั น
เปนอยางไร
3) ภาพอนาคตชุมชนมหาพราหมณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในระยะ 5 ป 10 ป 15 ป และ 20 ป
เปนอยางไร

4.ผลการวิจัย
4.1 การประเมินสถานการณชุมชน
เทศบาลตำบลมหาพราหมณ เป น ตำบลหนึ ่ ง ในอำเภอบางบาล จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
ซึ่งมีประวัติในการตั้งถิ่นฐานของชุมชนพื้นเมืองไมคอยชัดเจนนัก อยางไรก็ตาม มีการคาดการณวา ชุมชน
แหงนี้น า จะเปน ชุมชนดั้งเดิมของชาวมอญที่อพยพมาตั้งแตส มัยกรุงศรีอยุธยา ปจ จุบัน ชุมชนแหงนี้
ประกอบดวย 3 ตำบล คือ ตำบลมหาพราหมณ ตำบลสะพานไทย และตำบลวัดยม มีจำนวนครัวเรือน
3,209 ครัวเรือน และมีจ ำนวนประชากรทั้งสิ้น 8,535 คน 1 ประชาชนสวนใหญน ับถือศาสนาพุ ท ธ
เมื่อวิเคราะหขอมูลของชุมชนดานชวงอายุของประชากรในพื้นที่แลว พบวาเทศบาลตำบลมหาพราหมณมี
อัตราการเกิดของประชากรในพื้นที่ลดนอยลงเล็กนอย โดยจากขอมูลพบวา อัตราการเกิดตั้งแตแรกเกิด
(0 - 4 ป) ในป พ.ศ. 2558 มีจำนวน 494 คน แตในป พ.ศ. 2562 มีจำนวน 397 คน นอกจากนี้ ยังพบวา
จำนวนประชากรวัยสูงอายุซึ่งมีอายุมากกวา 60 ปขึ้นไป มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นมาก โดยเมื่อเปรียบเทียบ
ขอมูลแลว พบวาในป พ.ศ. 2558 เทศบาลตำบลมหาพราหมณมีประชากรผูสูงอายุจำนวน 1,440 คน และ
ในป พ.ศ. 2562 จำนวนผูสงู อายุในพื้นที่ไดเพิ่มสูงเปน 1,624 คน ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากขอมูลขางตน
แลว อาจจจะกลาวไดวา มีความเปนไปไดวาในอนาคตจำนวนผูสูงอายุในพื้นที่แหงนี้ นาจะมีแนวโนนเพิ่ม
สูงขึ้นเรื่อย ๆ นอกจากนี้ พบวาขอมูลดานอาชญากรรมในพื้นที่เมื่อนำมาเปรียบเทียบในระหวางป พ.ศ.
2559 2560 และ 2561 จะพบวาในพื้นที่เทศบาลตำบลมหาพราหมณมีการเกิดขึ้นของคดียาเสพติดจำนวน
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง คือ 51 คดี 110 คดี และ 139 คดี ตามลำดับ (แผนพัฒนาทองถิ่นเทศบาลตำบลมหา
พราหมณ 2563 – 2567, 2563)
0

1 แผนพัฒนาทองถิ่นเทศบาลตำบลมหาพราหมณ 2563 – 2567 ขอมูล ณ 22 พฤษภาคม 2562
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จากการสำรวจขอมูลชุมชนเบื้องตน พบวาชุมชนแหงนี้ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันมีโครงการพัฒนา
หรือโครงการภาครัฐขนาดใหญเขามาในพื้นที่ตลอดเวลา กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงภายในชุมชนอยาง
เปนพลวัต ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาวในแตละครั้งสงผลกระทบเชิงลบตอประชาชนในพื้นที่ ตัวอยางเชน
การเกิดขึ้นของบอขยะในพื้นที่เทศบาลตำบลมหาพราหมณ ซึ่งสงผลเสียตอสุขภาพและอนามัยของคนใน
ทองถิ่น และในเวลาตอมาไดเกิดการพัฒนาเปนโครงการสงเสริมการผลิตไฟฟาจากการกำจัดขยะโดยเปน
การรวมทุนระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดและบริษัทเอ็นคอม เวสท ทู เอเนอรจี้ (25 ก.ย. 2563)
นอกจากนี้ในป พ.ศ.2562 รัฐบาลไดนำเอาโครงการพัฒนาขนาดใหญที่มีความเกี่ยวของกับชุมชนแหงนี้คือ
“โครงการคลองระบายน้ำ หลากบางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ซึ่งเปนโครงการที่ชวย
แกปญหาน้ำทวมซ้ำซากในพื้นที่อำเภอพระนครศรีอยุธยาอันเนื่องมาจากการระบายน้ำไมทันโดยโครงการ
ดังกลาวสงผลกระทบโดยตรงกับประชาชนในเทศบาลตำบลมหาพราหมณ เนื่องจากตองมีประชาชนสวน
หนึ่งไดรับการเวนคืนที่ดินเพื่อเตรียมไวสำหรับการดำเนินโครงการดังกลาว ทำใหประชาชนสวนใหญตอง
เตรียมตัวในการหาที่อยูใหมหรืออพยพไปอยูนอกพื้นที่ รวมทั้งกลุมธุรกิจในพื้นที่ใกลเคียง คือ ธุรกิจการ
ขายทรายที่ตองมีการขนสงโดยใชรถบรรทุกในการขนสง ซึ่งตองใชถนนในพื้นที่มหาพราหมณ สงผลใหเกิด
ฝุนควันมลพิษทางอากาศ ความสกปรกบนพื้นถนน การชำรุดของถนนที่เร็วกวาปกติ เปนตน
จากขอมูลที่กลาวมาขางตน อาจจะกลาวไดวา ประชาชนในพื้นทีเ่ ทศบาลตำบลมหาพราหมณตองมี
การปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหรือไดรับผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรัฐตั้งแตอดีตจนถึง
ปจ จุบัน มาโดยตลอด โดยเฉพาะอยา งยิ่งปญหาดานสุขภาพและอนามัย ยิ่งไปกวา นั้นการเขามาของ
แนวนโยบายการพัฒนา หรือโครงการพัฒนาของภาครัฐขนาดใหญดังกลาวยอมสงผลตอการเปลี่ยนแปลง
ของวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ ซึ่งจากการประชุมกลุมยอยอาจจะสรุปไดดังนี้
1) กิจการภาคการเกษตรอาจจะถูกแทนที่โดยกิจการภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ
2) การจางงานในพื้นที่ลดนอยลงอันเนื่องจากประชาชนในพื้นที่ออกไปประกอบอาชีพอื่นนอกพื้นที่
3) ปญหามลพิษทวีความรุนแรงขึ้นและสงผลกระทบโดยตรงกับสุขภาพอนามัยของคนในทองถิ่น
4.2 การเปลี่ยนแปลงในชุมชน: อดีตถึงปจจุบัน
แตเดิมพื้นที่ในเทศบาลตำบลมหาพราหมณ อำเภอบางบาล ถือไดวาเปนพื้นที่เกษตรกรรมแหงหนึ่ง
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตดวยสภาพทางบริบทพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงไปประกอบกับการเขามาของ
โครงการภาครัฐขนาดใหญ เชน การจัดทำบอขยะ การจัดทำคลองสงน้ำ จึงทำใหรูปแบบการประกอบ
อาชีพเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นสภาพปจจุบันในพื้นที่ยังคงพบเห็นประชาชนทำการเกษตรกรรมอยู และอีก
สวนหนึ่งประกอบอาชีพภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจบริการนอกพื้นที่ นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจดั่งเดิม
ภายในพื้นที่ คือ ธุรกิจการเผาอิฐ การทำกางเกงเจเจ เปนตน
ปจจุบันพบขอมูลเกษตรกรไมสามารถทำนาในพื้นที่ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ อันเนื่องมาจากปญหา
การขาดแคลนแหลงน้ำ ซึ่งตองใชตนทุนสูงในการสูบน้ำมากขึ้นมาทำการเกษตร จึงยิ่งทำใหประชาชนที่ทำ
เกษตรกรรมมีจำนวนลดนอยลงยิ่งไปอีก ประชาชนสวนหนึ่งตองไปประกอบอาชีพอื่นในภาคอุตสาหกรรม
นอกพื ้ น ที ่ เช น นิ ค มอุ ต สาหกรรมโรจนะ อำเภออุ ท ั ย นิ ค มอุ ต สาหกรรมไฮเทค อำเภอบางปะอิน
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร หรือสวนอุตสาหกรรมบานแพน อำเภอเสนา เปนตน นอกจากนี้ ยังพบประเด็นที่
นาสนใจจากการประชุมกลุมยอย คือ ความเชื่อมโยงระหวางประเด็นทางเศรษฐกิจและประเด็นทางสังคม
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และวัฒนธรรมในพื้นที่ กลาวคือ ความย่ำแยของปญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ซึ่งสงผลกระทบมาจากภายนอก
ชุมชนสูภายในชุมชน ทำใหคนในพื้นที่ขาดรายไดหรือมีรายไดลดนอยลง ทำใหประชาชนยิ่งใหความสนใจ
กับการประกอบอาชีพเพื่อหารายไดใหเพิ่มมากขึ้น สงผลใหไมเกิดการมีสวนรวมกับกิจกรรมทางวัฒนธรรม
หรือกิจกรรมทางศาสนา โดยเฉพาะกลุมเด็กและเยาวชนยิ่งมีความหางไกลกับสถาบันทางศาสนามากยิ่งขึ้น
ดังนั้น เมื่อประชาชนหางไกลจากหลักธรรมทางศาสนา ก็ยิ่งมีความเปนไปไดวาการดำเนินชีวิตประจำวัน
อาจจะเขา ไปยุงเกี่ยวกับสิ่งที่เปนอบายมุขหรือการกระทำผิดตอบาป สงผลในดานลบตอการดำเนิน
ชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่ทองถิ่น
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในพื้นที่เทศบาลตำบลมหาพราหมณอีกประการหนึ่ง ยังพบวา อัตราการ
แตงงานหรือการตั้งครรภกอนวัยอันควรมีจำนวนมากขึ้น ในบางรายเปนการแตงงานหรือการตั้งครรภใน
สภาพที่ยังไมพรอม ซึ่งมักจะตามมาดวยปญหาการหยา รา งหรือปญหาการปลอยปละละเลยเด็ก เสมอ
นอกจากนี้ ประเด็นการเปลี่ยนแปลงในดานสุดทายของพื้นที่นี้พบวา ผลจากความเจริญเติบโตที่เขามายัง
พื้นที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงทางลักษณะทางภูมิศาสตรในพื้นที่เชนกัน โดยแตเดิมพื้นที่เทศบาลตำบล
มหาพราหมณมีการสัญจรทางน้ำโดยใชเรือเปนหลัก ในเวลาตอมารูปแบบการขนสงก็เปลี่ยนแปลงเปนการ
สัญจรทางบกโดยใชถนน และไดมีการพัฒนาคุณ ภาพของถนนเปน ระยะ ๆ จนถึงปจ จุบัน สวนใหญ
ประชาชนในพื้นที่มักจะใหการสัญจรทางถนนเปนหลัก ซึ่งในอีกไมนานโครงการขุดแมน้ำเพื่อใชเปนทาง
สัญจรใหเรือขนสงสินคา และการตัดถนนที่มีความกวางและมีคุณภาพมากขึ้น โดยเหตุผลดานการคมนาคม
ที่ดีมากขึ้นทำใหบริบทของสภาพทางกายภาพมีการเจริญมากขึ้น
4.3 ฉากทัศนชุมชน
จากการจั ดประชุ มกลุ ม ยอ ยเพื่ อ ร ว มกำหนดฉากทัศ นใ นชุ มชนเทศบาลตำบลมหาพราหมณ
จากตัวแทนจากประชาชนซึ่งเปนบุคคลสำคัญ (Focal Person) ในพื้นที่ พบวาบุคคลเหลานี้ไดรวมกำหนด
ฉากทัศนชุมชน โดยสามารถแบงออกเปนระยะ 5 ป 10 ป 15 ป และ 20 ป โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.3.1 ฉากทัศนชุมชนในระยะ 5 ป
ดวยแนวโนมความเจริญในพื้นที่ที่เพิ่มสูงขึ้น โดยสวนหนึ่งมาจากโครงการพัฒนาและนโยบายของ
ภาครัฐ จึงอาจจะกลาวไดวาความเปนเมืองเริ่มเขามาแทนที่ความเปนสังคมชนบทของพื้นที่เทศบาลตำบล
มหาพราหมณ ดังนั้นหากจะใหคาดการณฉากทัศนชุมชนในระยะ 5 ป จะพบวาจะเกิดความสมบูรณของ
โครงสรา งพื้นฐานในทองถิ่น อาทิเชน ถนน ระบบไฟฟา และระบบน้ำประปา เปน ตน อยา งไรก็ตาม
สิ่งที่อาจจะหายไปจากชุมชนแหงนี้คือกลุมธุรกิจดั่งเดิม เชน ธุรกิจการเผาอิฐ ธุรกิจการเผาถาน ซึ่งอาจจะมี
แนวโนมยุติลงเนื่องจากเปนธุรกิจที่กอใหเกิดมลพิษสูงในทองถิ่น รวมทั้งความนิยมของธุรกิจเหลานี้ในพื้นที่
เริ่มใหความสำคัญลดนอยลงดวยเชนกัน นอกจากนี้ ยังมีการคาดการณวา แนวโนมการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมยิ่งจะลดนอยลงอีก โดยคาดการณวา ประชาชนในพื้นที่จะออกไปประกอบอาชีพนอกพื้นที่
ทั ้ ง ภาคอุ ต สาหกรรมและภาคธุ ร กิ จ บริ ก าร และมี แ นวโน ม การย า ยถิ ่ น ฐานไปประกอบอาชี พ ใน
กรุงเทพมหานครเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากระบบการคมนาคมขนสงที่สะดวกมากยิ่งขึ้น ทั้งรถยนต รถโดยสาร
สาธารณะ รถไฟ และโครงการรถไฟความเร็วสูงที่อยูระหวางการกอสรางอีกดวย
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4.3.2 ฉากทัศนชุมชนระยะ 10 ป
จากฉากทั ศ น ช ุ ม ชนในระยะ 5 ป แสดงให เ ห็ น ว า สภาพสั ง คมของพื ้ น ที ่ เ ทศบาลตำบล
มหาพราหมณนาจะมีความเปนเมืองมากยิ่งขึ้น ทำใหการกำหนดฉากทัศนชุมชนในระยะ 10 ป พบวา
ประชาชนในวัยแรงงานอาจจะมีแนวโนนยายไปประกอบอาชีพนอกพื้นที่หรือในกรุงเทพมหานคร ซึ่งสงผม
ใหจำนวนประชาชนที่อยูในพื้นที่สวนหนึ่งมักจะเปนผูสูงอายุและเด็ก ดังนั้นภาระในการเลี้ยงดูเด็กอาจจะ
ตกเปน ภาระของผูสูงอายุแทนบิดาและมารดาที่อยูในวันทำงาน สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในชวงระยะนี้คือ
การเลี้ยงดูและการเอาใจใสเด็กนั้นผูสูงอายุอาจจะเลี้ยงดูไมไดดีเทากับบิดาและมารดาของเด็ก รวมทั้ง
ประเด็นเรื่องการเขาถึงระบบเทคโนโลยีที่วัยเด็กมักจะเขาถึงและใชงานไดดีกวาวัยสูงอายุ ก็ยิ่งอาจจะทำให
เกิดปญหาทางสังคมตาง ๆ ตามมาดวยเชนกัน นอกจากนี้ ประเด็นที่นาสนใจในระยะ 10 ป ซึ่งนับวาเปน
ระยะที่มีความเจริญเขามาถึงชุมชนอยางขีดสุด โดยความเจริญที่เขามาสูชุมชนทองถิ่นดังกลาวอาจจะสงผล
ใหเกิดความเสื่อมโทรมของทรัพ ยากรธรรมชาติในพื้น ที่ ซึ่งมีความเปน ไปไดวา แหลงน้ำ ที่ใหส ำหรับ
การอุปโภค บริโภคอาจถูกทำลายลง ดินที่ใชเพาะปลูกทางการเกษตรเสื่อมสภาพ และอาจจะเกิดมลพิษ
ทางอากาศเพิ่มมากขึ้น
4.3.3 ฉากทัศนชุมชนระยะ 15 ป
ผูเขา รวมการประชุมไดรวมกัน คาดการณฉากทัศนชุมชนในระยะ 15 ป ของเทศบาลตำบล
มหาพราหมณ พบวาในระยะ 15 ปขางหนานี้ ในพื้นที่เทศบาลตำบลมหาพรามหณอาจจะมีการประกอบ
อาชีพหรือดำเนินธุรกิจในรูปแบบใหม การเกษตรกรรมลดนอยลงหรืออาจจะไมมีการทำเกษตรกรรมอีก
เลย ประชาชนสวนหนึ่งออกไปทำงานนอกพื้นที่ในภาคธุรกิจบริการและภาคอุตสาหกรรม การคาขายใน
พื้นที่เติบโตขึ้น ตลาดสดหรือตลาดขายอาหารเติบโตขึ้นในพื้นที่
4.3.4 ฉากทัศนชุมชนระยะ 20 ป
จากการกำหนดฉากทัศนในชุมชนเทศบาลตำบลมหาพรามหณในระยะที่ผานมา อาจจะกลาวได
วาในระยะ 20 ป ของทองถิ่นแหงนี้นาจะความเปนเมืองอาจจะเขามาสูในพื้นที่แหงนี้ อยางเต็มรูปแบบ

จนไมสามารถแยกออกไดวาพื้นที่นี้เคยมีสภาพความเปนชุมชนชนบทมากกอน
5.สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย

หากพิจารณาในเชิงภูมิศาสตรจะพบวา เทศบาลตำบลมหาพราหมณ นับไดวาเปนชุมชนเกาแกที่
อยูไมไกลจากตัวเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยามากนัก โดยมีหนวยทางการปกครองประกอบดวย 3 ตำบล
19 หมูบาน ดังนั้น จึงทำใหมีภาคสวนทางสังคมที่คอนขางหลากหลายที่เขา มามีบทบาทสำคัญในการ
พั ฒ นาชุ ม ชนท อ งถิ ่ น แห ง นี ้ นอกจากนี ้ ยั ง พบว า ประชาชนในพื ้ น ที ่ ส  ว นใหญ น ั บ ถื อ ศาสนาพุ ท ธ
และประมาณรอยละ 5 ที่นับถือศาสนาอิสลาม เมื่อวิเคราะหขอมูลดานประชากรในชุมชนเบื้องตนจะพบวา
อัตราการเกิดมีอัตราลดนอยลง ซึ่งทำใหประชากรวัยเด็กลดนอยลงสวนทางกับอัตราของประชากร
วัยสูงอายุที่มีแนวโนมจะเพิ่มสูงขึ้น จึงอาจจจะกลาวไดวา มีความเปนไปไดวาในอนาคตจำนวนผูสูงอายุใน
พื้นที่เทศบาลตำบลมหาพราหมณแหงนี้ นาจะมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งสอดคลองกับการคาดการณ
ของประเทศไทยที่กำลังเตรียมพรอมกับการเปนสังคมผูสูงวัย (Aging Society) ในอนาคต
ผลจากการวิจัย พบวาปจจุบันเทศบาลตำบลมหาพราหมณยังมีลักษณะที่เปนสังคมชนบทอยู
พอสมควร แตเปน รูปแบบของสังคมชนบทแบบผสมผสาน กลา วคือประชาชนในพื้นที่สวนใหญยังคง
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ประกอบอาชีพทางการเกษตรโดยมีการทำนาเปนหลัก มีธุรกิจดั่งเดิมในพื้นที่คือโรงเผาอิฐ และโรงผลิต
กานธูป รวมทั้งประชาชนในพื้นที่อีกสวนหนึ่งไดประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ใกลเคียง จึงทำ
ใหในชวงเวลากลางวันซึ่งเปนชวงเวลาทำงานของประชากรวัยแรงงานที่ทำงานในภาคอุตสาหกรรมนอก
พื้นที่ ทำใหในพื้นที่เทศบาลตำบลมหาพราหมณสวนใหญจะมีประชากรวัยผูสูงอายุและวัยเด็กอยูในพื้นที่
นอกจากนี้สิ่งที่นาเปนกังวลในพื้นที่เทศบาลตำบลมหาพราหมณอีกประการหนึ่ง คือ ในปจจุบันพบวาเกิด
คดีอาชญากรรมเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งพบวา มีจ ำนวนคดีที่เกี่ยวกับยาเสพติดเพิ่มสูงขึ้น อยางชัดเจน
แสดงใหเห็นวาปญหายาเสพติดกำลังทวีความรุนแรงขึ้นในชุมชนทองถิ่นแหงนี้ และหากพิจารณาเพิ่มเติม
อีก อาจจะพบวาความสัมพันธของการเกิดคดีที่เกี่ยวของกับยาเสพติดในพื้นที่ที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอาจจะมีอัตรา
ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจาก เด็กและเยาวชนในพื้น ที่ขาดการดูแลเอาใจใสจากพอแม เนื่องจากตองไปทำงาน
นอกพื้นที่ซึ่งมอบภาระในการเลี้ยงดูบุตรหลานไวใหกับผูสูงอายุในพื้นที่ ทำใหเด็กและเยาวชนเหลานี้ไดรับ
การดูแลที่ไมทั่วถึง
ฉากทัศนของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลมหาพราหมณซงึ่ เปนพื้นที่ชนบทที่มีโครงการภาครัฐ
(Government-ledge development area) เขาไปดำเนินการในพื้นที่ โดยภาพรวมประชาชนมองเห็นวา
ที่ผานมาโครงการพัฒนาของภาครัฐ ที่มาดำเนิน การในพื้นที่ กอใหเกิดประโยชนตอประชาชนในพื ้น ที่
คอนขางนอย โดยสวนใหญผูไดรับประโยชนจะเปนประชาชนที่อยูนอกพื้นที่ หรือกลุมทุนของเอกชนที่เขา
มาแสวงประโยชนในพื้นที่ โครงการของภาครัฐในอดีตที่เขามาดำเนินการคือ โครงการที่สงเสริมการผลิต
ไฟฟาจากการกำจัดขยะ ซึ่งไดสรางมลพิษและปญหาสุขภาพใหกับประชาชนในพื้นที่เปนอยางมาก อีกทั้ง
โครงการภาครัฐที่กำลังจะเขามาในพื้น ที่คือ “โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา” ก็ทำใหวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชนในพื้นทีเปลี่ยนแปลงไป ประชาชนสวนหนึ่ง
อาจจะตองยายที่อยูไปสรางที่อยูอาศัยใหม หรืออาจจะตองยายออกจากนอกพื้นที่มหาพราหมณ เปนตน
ดังนั้น ทำใหฉากทัศนชุมชนเทศบาลตำบลมหาพราหณในระยะ 5 ป พบวาในพื้นที่แหงนี้นาจะ
เกิดความสมบูรณของโครงสรางพื้นฐานในทองถิ่น เชน ถนน ระบบไฟฟา และระบบน้ำประปา เปนตน
แตสิ่งที่อาจจะหายไปคือกลุมธุรกิจดั่งเดิมอยางธุรกิจการเผาอิฐหรือธุรกิจการเผาถานอาจจะมีแนวโนมยุติ
ลง เนื่องจากเปนธุรกิจที่กอใหเกิดมลพิษสูงในพื้นที่ทองถิ่น และความนิยมของธุรกิจ เหลานี้ในพื้น ที่เริ่มให
ความสำคัญลดนอยลงดวยเชนกัน นอกจากนี้ ยังมีแนวโนมวาการประกอบอาชีพเกษตรกรรมยิ่งจะลด
นอยลงอีก โดยคาดการณวาประชาชนในพื้นที่จะออกไปประกอบอาชีพนอกพื้นที่ ทั้งภาคอุตสาหกรรมและ
ภาคธุรกิจบริการ รวมทั้งมีแนวโนนการยายไปประกอบอาชีพ ในกรุงเทพมหานครเพิ่มมาขึ้น เนื่องจาก
ระบบการคมนาคมขนสงที่สะดวกมากยิ่งขึ้น ทั้งรถยนต รถโดยสารสาธารณะ รถไฟ และโครงการรถไฟ
ความเร็วสูงที่อยูระหวางการกอสรางอีกดวย
สำหรับในระยะ 10 ป พบวาประชาชนในวัยแรงงานในพื้นที่อาจจะยายไปประกอบอาชีพนอก
พื้นที่ ซึ่งทำใหจำนวนประชาชนที่อยูในพื้นที่สวนใหญเปนผูสูงอายุและเด็ก ทำใหภาระในการเลี้ยงดูเด็กจะ
ตกเปนภาระของผูส ูงอายุแทนบิดาและมารดาที่อยูในวันทำงาน สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในชวงระยะนี้ คือ
การเลี้ยงดูและการเอาใจใสเด็กนั้นผูสูงอายุอาจจะเลี้ยงดูและใหความใสใจไมไดดีเทากับบิดาและมารดา
ของเด็ก รวมทั้งประเด็นเรื่องการเขาถึงระบบเทคโนโลยีที่วัยเด็กมักจะเขาถึงและใชงานไดดีกวา วัยสูงอายุ
ก็ยิ่งอาจจะทำใหเกิดปญหาทางสังคมตาง ๆ ตามมาดวยเชนกัน นอกจากนี้ ในระยะ 10 ปดังกลาวนี้ นาจะ
มีความเจริญเขามาถึงชุมชนแหงนี้อยางขีดสุด โดยความเจริญที่เขามาสูชุมชนทองถิ่นดังกลาวอาจจะสงผล
124 I วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา I ปที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2565

ใหเกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ซึ่งมีความเปนไปไดวาแหลงน้ำที่ใหสำหรับการ
อุปโภคบริโภคอาจถูกทำลายลง ดินที่ใชเพาะปลูกทางการเกษตรเสื่อมสภาพ และอาจจะเกิดมลพิษทาง
อากาศเพิ่มมากขึ้น
ตอมาฉากทัศนชุมชนระยะ 15 ป พบวาพื้นที่เทศบาลตำบลมหาพราหมณอาจจะมีการประกอบ
อาชีพหรือดำเนินธุรกิจในรูปแบบใหม เนื่องจากภาคการเกษตรกรรมลดนอยลงหรืออาจจะไมมีการเกษตร
อีกเลย ประชาชนสวนหนึ่งออกไปทำงานนอกพื้นที่ในภาคธุรกิจบริการและภาคอุตสาหกรรม และสุดทาย
ในระยะ 20 ป อาจจะกลาวไดวาความเปนเมืองอาจจะเขามาสูในพื้นที่ทองถิ่นนี้ จนไมสามารถแยกออกได
วาพื้นที่นี้เคยมีสภาพความเปนชุมชนชนบทมากกอน นั้นหมายความวา ชุมชนชนบทแหงนี้จะกลายสภาพ
เปนชุมชนเมืองอยางสมบูรณ
จากการรวมกัน กำหนดฉากทั ศนช ุมชนเทศบาลตำบลมหาพราหมณข องประชาชนในพื ้ น ที่
อาจสรุ ป ได ว  า ประชาชนในพื ้ น ที ่ ค าดการณ ว  า การเปลี ่ ย นแปลงทางกายภาพของเทศบาลตำบล
มหาพราหมณแหงนี้ เริ่มมีความเจริญเขาไปสูภายในชุมชน ซึ่งสาเหตุหนึ่งเกิดการโครงการการพัฒนาของ
ภาครัฐที่เขา มาพัฒนาภายในพื้นที่และโครงการรัฐ ที่เขา มาพัฒนาในพื้น ที่ใกลเคียง โดยสิ่งเหลานี้ล วน
แลวแตเปนกระบวนการเปลี่ยนทางเศรษฐกิจภายในพื้นที่ที่พบในสังคมชนบทเกือบทุกที่ กลาวคือเปน
กระบวนการเปลี่ยนผานจากสังคมเกษตรกรรมสูสังคมภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ ซึ่งลักษณะสำคัญ
ของประชาชนในเขตเมือง คือ “การที่ตา งคนตา งอยู” จนในที่ส ุดพื้น ที่ชุมชนแหงนี้จะเปลี่ยนสภาพ
กลายเปนชุมชนเมืองโดยสิ้นเชิง และกระแสการพัฒนานอกพื้นที่ยิ่งทำใหเกิดการเรงการพัฒนาพื้นที่ชนบท
นี้ใหกลายเปนเมืองมากยิ่งขึ้น ซึ่งจากอดีตถึงปจจุบันนี้พื้นที่ดังกลาวมีโครงการภาครัฐขนาดใหญ (Megaproject) เขามายังพื้นที่อยางตอเนื่อง ทำใหในอนาคตประชาชนในพื้นที่ไมตองการเห็นโครงการรัฐ ที่จะมา
พัฒนาพื้นที่และสรางผลเสียใหกับคนในชุมชน ดังนั้น ภาพที่พึงประสงคหรือภาคฝนของประชาชนใน
ทองถิ่นแหงนี้ “ยังตองการใหเกิดความเจริญขึ้นในทองถิ่นเกิดการพัฒนาในทองถิ่นดานโครงสรางพื้นฐานที่
ชวยอำนวยความสะดวกใหกับคนในพื้นที่ แตตองไมเปนการพัฒนาที่ลดระดับคุณภาพชีวิตหรือการพัฒนา
ที่ทำลายสิ่งแวดลอมในพื้นที่ทองถิ่น”
นอกจากนี้ ประเด็นที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ ปญหาทางครอบครัวและสังคมในพื้นที่ชุมชน
ทองถิ่น นี้ ซี่งพบวา สาเหตุ ของปญ หาไม ได เกิ ดจากปจ จั ยภายในชุ มชน แตมีส าเหตุจ ากการพั ฒ นา
ระดับประเทศ โดยปญหาดังกลาวประกอบดวย ปญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภกอนวัยอันควร หรือการใช
สื่อ Social Network ในทางที่ผิดหรือไมสมควร และปญหาการเรียนหนังสือไมจบอันเนื่องมาจากปญหา
ทางเศรษฐกิจสของครอบครัว เปนตน ทำใหการตีกรอบการแกไขปญหาอาจจะไมสามารถพิจารณาไดเพียง
บริบทภายในชุมชน แตยังตองพิจารณาจากสิ่งแวดลอมภายนอกชุมชนทองถิ่นแหงนี้ดวย

6.ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
6.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) องคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรสงเสริมกระบวนการรับฟงความคิดเห็น ของประชาชนอยา ง
สม่ำเสมอ ทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการนอกเหนือจากกระบวนการจัดประชุมประชาคมที่
เกิดขึ้นในทุกป เพื่อรับฟงความคิดเห็นและสะทอนปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน
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2) องคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของควรดำเนินการเตรียมความพรอม
กับภาพอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นในชุมชนในทุกระยะ ซึ่งอาจจะทำใหชุมชนตองประสบปญหาตาง ๆ ในพื้นที่
6.2 ขอเสนอในการดำเนินการวิจัยในครั้งตอไป
ควรมีการดำเนินการวิจัยเพื่อวิเคราะหฉากทัศนจากประชาชนในชุมชน ฉากทัศนจากผูบริหาร
ทองถิ่น และเปรียบเทียบกับแผนพัฒนาและแนวนโยบายการพัฒนาในระดับจังหวัด ซึ่งจะชวยแสดงใหเห็น
วาประชาชนในทองถิ่นมีภาพอนาคตในพื้นที่สอดคลองหรือแตกตางจากแนวทางการพัฒนาจากภาครัฐมาก
นอย เพียงใด อยางไร
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