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การปรับตัวของชาวนามุสลิมในพืน้ ทีก่ รุ งเทพมหานครรอบนอกฝั่งตะวันออก
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การวิจยั เรื่ องนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยเงื่อนไข กระบวนการกลไกและแนวทางในการปรับตัว
ของชาวนามุ สลิ มในพื้นที่ กรุ งเทพมหานครรอบนอกฝั่ งตะวันออก ทาการศึกษาจากการสัมภาษณ์ เชิ งลึ กจาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญ นักวิชาการที่เกี่ยวข้อง จานวน 20 คน และใช้การสนทนากลุ่ม (Focus Groups) กับชาวนามุสลิม
ทั้งในเขตหนองจอก คลองสามวา และมีนบุรี มาร่ วมกระบวนการในการพัฒนาแนวทางการเปลี่ยนแปลง
ของชุมชนชาวนามุสลิมในเขตกรุ งเทพมหานครฝั่งตะวันออก
ผลการวิ จ ัย พบว่ า (1) ปั จ จัย หรื อเงื่ อ นไขที่ มี ผ ลต่ อ การปรั บ ตัว ของชาวนามุ ส ลิ ม ในพื้ น ที่
กรุ งเทพมหานคร รอบนอกฝั่งตะวันออกประกอบด้วย อิทธิพลของตลาดภายใต้ระบบทุนนิยมของเทคโนโลยี
ในยุคไทยแลนด์ 4.0 สถานการณ์การแตกตัวทางชนชั้นชุ มชนชาวมุสลิม บทบาทของรัฐและกลไกที่เกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงของชาวนามุสลิมตามระบบทุนนิยม ความต้องการในการรักษาวิถีการผลิตแบบเดิมเอาไว้ และ
หลักการของศาสนาอิสลามที่ชาวนามุสลิมยึดถือ (2) กระบวนการหรื อกลไกในการปรับตัวของชาวมุสลิม
ในพื้นที่ กรุ งเทพมหานคร รอบนอกฝั่ งตะวันออก ประกอบด้วย การสร้ างนวัตกรรมในการผลิ ตในการ
ปรั บเปลี่ ยนวิถีก ารผลิ ตสู่ เกษตรทางเลื อก แนวทางการเปลี่ ย นแปลงของชุ มชนชาวนามุ ส ลิ ม สู่ เกษตร
ธรรมชาติ การปรับตัวภายใต้วิถีชีวิตของชาวนามุสลิ มในการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิต การปรับตัวตาม
สถานการณ์ในปั จจุบนั ที่ตอ้ งมีความยืดหยุ่นหลากหลายในการประกอบอาชี พ การปรับวิถีชีวิตไปสู่ นอก
ภาคการเกษตร การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั ผลิตภัณฑ์ขา้ วและการแปรรู ปข้าวให้เป็ นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และการปฏิรูป
ระบบการผลิ ต และ (3) แนวทางในการปรั บตัวของชาวมุ สลิ มในพื้ นที่ ก รุ งเทพมหานคร รอบนอกฝั่ ง
ตะวันออก ประกอบด้วย การปรับตัวไปสู่ การทานาที่มีประสิ ทธิ ภาพ การปรับตัวไปสู่ การพัฒนาข้าวที่มี
คุณภาพสู ง และ การพัฒนาไปสู่ ธุรกิจข้าวในโซ่ อุปทาน ซึ่ งหากจะนาไปประยุกต์ใช้ตอ้ งมีการพิจารณาให้
เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ และเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อให้มีประสิ ทธิ ผลมากที่สุด
ในปั จจุบนั และอนาคต เพื่อให้เกิดขึ้นให้ได้เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อประชาชน สังคม ประเทศชาติต่อไป
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Abstract
The purposes of this research are: (1) Factors or conditions affecting the adjustment of
Muslim peasants in Bangkok; (2) the process or mechanism of adaptation of Muslim peasants in Bangkok
and; (3) guidelines for adaptation of Muslim peasants in Bangkok. The main area in Bangkok that use for
research is the eastern outskirts of Bangkok. The research study by using qualitative research With indepth interviews from the experts, including community leaders, Muslim peasant leaders, Top
management of the Ministry of Agriculture and Cooperatives Ministry of Commerce Ministry of industry
and, the Office of Agricultural Economics And 20 academics involved and using group discussions with
Muslim peasants in all 3 districts, consisting of Nong Chok District, Khlong Sam Wa District, and Min
Buri District by join the process of developing a transformational approach for Muslim peasants
communities in eastern Bangkok.
The results of the research found that the factors or conditions that affect the adjustment of
Muslim peasants in eastern Bangkok consist of (1) the influence of the market under capitalism of
technology in the Thailand 4.0 era; (2) The situation of class disintegration in the Muslim peasants
community; (3) The role of the state and the mechanism relating to the transformation of Muslim peasants
according to capitalism; ( 4) the need to maintain the traditional production methods, and (5) the
principles of Islam that Muslim peasants hold.
The process or mechanism of adaptation of Muslim peasants in eastern Bangkok consist of :
(1) Creating innovations in production in order to change the way of production into alternative
agriculture; (2) Direction of the transformation of Muslim peasants communities to natural agriculture; (3)
Adaptation under the way of life of Muslim peasants in change the production system; (4) Adjustment
according to the current situation must be flexible in various careers; ( 5) Adjustment of lifestyle towards
non-agriculture; ( 6) Creating and added the value for rice products and processing rice into various
products; and (7) Reforming the production system.
The adaptation options of Muslim peasants in eastern Bangkok consist of: ( 1) Adaptation to
efficient farming; ( 2) Adaptation to the development of high-quality rice; and (3) Development into the
rice supply chain business. If applied, it must be considered appropriate for the purpose and the set target
following the situation to be most effective now and in the future to make it possible for the benefit of the
people, society and the nation.
Keywords: Adaptability of Muslims Peasants, Muslim Peasants, Eastern Bangkok
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บทนา
สมัยรัชกาลที่ 3 ได้มีการขุดคลองแสนแสบขึ้นเพื่อเชื่ อมแม่น้ าบางปะกงกับแม่น้ าเจ้าพระยาและเริ่ ม
มีประชากรเข้าไปตั้งหลักแหล่งและทานาอยู่ทวั่ ไปแต่กระจัดกระจายไปตามบริ เวณสองฝั่ งคลองในพื้นที่
อาเภอคลองสามวา หนองจอกและมีนบุรีในเขตกรุ งเทพมหานครฝั่งตะวันออก เพราะเป็ นพื้นดินที่มีความ
อุดมสมบูรณ์จากน้ าที่ได้จากลาคลองจึงมีความเหมาะสมกับการทานาเพาะปลูกข้าว เกิดเป็ นชุ มชนที่มีความ
เจริ ญเติบโตขึ้นตามลาดับ โดยเฉพาะชุ มชนชาวนามุสลิม ยึดถือการประกอบอาชี พทานามาตั้งแต่ยุคเริ่ มต้น
และใช้แรงงานจากวัว และควาย เข้ามาช่วยในการทานาปี ละ 1 ครั้ง ใช้พนั ธุ์ขา้ วพื้นเมืองเป็ นหลัก (ฉัตรทิพย์
นาถสุ ภา, 2556) มีการอยูเ่ ป็ นกลุ่มก้อนตามเชื้ อชาติของตน มีวิถีชีวิตความเป็ นอยูใ่ นกรอบวัฒนธรรมที่เป็ น
เอกลักษณ์ และสามารถอยูร่ ่ วมกันได้อย่างผสมกลมกลืน (วราภรณ์ จิวชัยศักดิ์, 2555) เมื่อว่างจากการทานา
ก็จะทาอาชีพเสริ ม เช่น การทาหัตถกรรม ทอผ้า จักสาน เพื่อใช้ในครัวเรื อนและส่ งขายในตลาดละแวกบ้าน
การจับสัตว์น้ าหรื อการทาปศุสัตว์ เช่ นการเลี้ยงแพะ กุง้ หรื อปลา ซึ่ งเป็ นระบบเศรษฐกิจการผลิ ตเพื่อการ
ยังชีพเบื้องต้น ส่ วนที่เหลือเกินความต้องการถึงจะนามาออกจาหน่าย วิถีชีวิตชาวนามุสลิมในชุ มชนเป็ นไป
ในลักษณะที่มีการช่ วยเหลื อเกื้ อกูลกันตามกาลังความสามารถ มีน้ าใจมิ ตรไมตรี ให้กนั ตามลักษณะแบบ
ครอบครัวใหญ่ ที่มีญาติพี่นอ้ งรวมตัวอยูใ่ นชุมชนเดียวกัน
ตั้งแต่ประเทศไทยเริ่ มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 1 จึงมีการขยายตัวในการ
สร้ างโรงงานอุตสาหกรรมในเขตปริ มณฑล ทาให้พ้ืนที่ในเขตกรุ งเทพมหานครฝั่ งตะวันออกได้กลายเป็ น
นิ ค มอุ ต สาหกรรม และมี ก ารเจริ ญ เติ บ โตของเศรษฐกิ จเป็ นอย่า งมาก ชุ ม ชนจึ ง มี ก ารพัฒ นาพื้ น ที่ เ ป็ น
ศูนย์การค้า ตลาด หมู่บา้ นจัดสรรและที่พกั อาศัยให้กบั ประชากรที่อพยพเข้ามาทางานเพิ่มมากขึ้น ส่ งผลต่อ
พื้นที่ปลูกข้าวทาให้ปริ มาณมีจานวนลดลง รวมทั้งชาวนามุสลิมเริ่ มมีการนาเครื่ องจักรกลมาใช้เป็ นแรงงาน
แทนแรงงานสัตว์ มีการใช้ปุ๋ยและยากาจัดศัตรู พืชช่ วยให้ผลผลิ ตเพิ่มมากขึ้น พันธุ์ขา้ วก็ใช้ที่พฒั นามาจาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อให้ได้ผลผลิตที่สูงขึ้น นอกจากนั้นจากความเจริ ญที่เพิ่มขึ้นได้ส่งผลกระทบ
ทาให้คลองแสนแสบมีสภาพเน่าเสี ยและเสื่ อมโทรม ส่ งผลให้การทานาของชาวนามุสลิ มได้รับผลกระทบ
เป็ นอย่างมาก (กรมส่ งเสริ มการเกษตร, 2559)
จากที่ ก ล่ า วมาแล้ว ว่า ปั ญหาความเจริ ญ ของกรุ ง เทพมหานคร ท าให้มี ก ารพัฒนาพื้ น ที่ เ ป็ นเขต
เศรษฐกิ จมากขึ้นและส่ งผลกระทบต่อการเปลี่ ยนแปลงต่อวิถีและการดาเนิ นชี วิตของชาวนามุ สลิ มอย่าง
ต่อเนื่ อง (สุ ธี ประศาสน์เศรษฐ, 2559) ทาให้การดารงชี วิตที่เป็ นแบบครอบครัวเดี่ยว ปราศจากการพึ่งพา
อาศัยกันเหมือนในอดีตถึงแม้หน่วยงานภาครัฐจะเข้ามามีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือตามนโยบายของ
รัฐบาลให้สามารถอยูไ่ ด้ในระบบเศรษฐกิจทุนนิยมยุคเทคโนโลยีดิจิทลั ใช้การทานาตามหลักทฤษฎีใหม่ การ
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รวมกลุ่มในรู ปแบบสหกรณ์ การลดต้นทุนในการผลิต การรวมตัวกันเพื่อทานาแปลงใหญ่ การใช้พนั ธ์ขา้ ว
คุณภาพสู งที่มีสารอาหารสาคัญและมีประโยชน์ต่อร่ างกาย การปลูกข้าวอินทรี ยท์ ี่ปราศจากสารเคมีตกค้าง
ทุกชนิด เป็ นต้น (ศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศ วิทยาลัยสารพัดช่าง, 2560)
เนื่ องจากชาวนามุสลิ มยังคงต้องมี การดารงอยู่ของสังคมเพียงแต่อาจเปลี่ ยนแปลงไปในเรื่ องของ
อุปกรณ์และเครื่ องมือทุ่นแรงเพื่อใช้ในการอานวยความสะดวก รวมทั้งมีการจ้างแรงงานคนเพื่อช่วยในการ
ทานาและการใช้เทคโนโลยีเข้ามาผสมผสาน ทาให้ลดระยะเวลาในการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวลง รวมทั้ง
การใช้ยากาจัดศัตรู พืช ส่ งผลต่อต้นทุ นการทานาที่สูงขึ้นมาก ทาให้บางปี ประสบปั ญหาขาดทุน ซึ่ งจากที่
กล่ า วมาแล้ ว ผู้วิ จ ัย จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะท าการศึ ก ษาเรื่ อง “การปรั บ ตัว ของชาวนามุ ส ลิ ม ในพื้ น ที่
กรุ งเทพมหานครรอบ นอกฝั่งตะวันออก” ซึ่ งจะเป็ นการวิเคราะห์สภาพปั ญหาในปั จจุบนั เพื่อสร้างความรู ้ ร่วมกัน
และกาหนดแนวทางการเปลี่ยนแปลงของชุ มชนชาวมุสลิมในเขตกรุ งเทพมหานครฝั่งตะวันออก ด้วยการ
ผสมผสานแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องนามาพัฒนาให้ได้องค์ความรู ้อย่างเป็ นรู ปธรรม ทาให้ชาวนามุสลิม
ได้รับประโยชน์ ซึ่ งจะส่ งผลต่อคุณภาพชีวติ ของตนเอง ครอบครัวและชุมชนตลอดจนประเทศชาติต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปั จจัยหรื อเงื่อนไขที่มีผลต่อการปรับตัวของชาวนามุสลิมในพื้นที่กรุ งเทพมหานคร
รอบนอกฝั่งตะวันออก
2. เพื่อศึกษากระบวนการหรื อกลไกในการปรับตัวของชาวมุสลิมในพื้นที่กรุ งเทพมหานคร
รอบนอกฝั่งตะวันออก
3. เพื่อศึกษาทางเลือกในการปรับตัวของชาวมุสลิมในพื้นที่กรุ งเทพมหานคร รอบนอกฝั่ง
ตะวันออก

วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา 27

กรอบแนวคิดของการวิจัย
การทบทวนวรรณกรรมจากข้ อมูลทุติยภูมิ เพือ่ ให้ ได้ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่ วข้ องนามาใช้ เป็ นแนวทางที่
เป็ นเงือ่ นไขและปัจจัยในการดารงอยู่ของชุ มชนชาวนามุสลิมในเขตกรุ งเทพมหานครฝั่งตะวันออก

สถาบันศาสนาของชุ มชน

บทบาทของผู้นาชุ มชน

ความเข้ มแข็งของระบบเครือญาติ

กระบวนการวิจัยเชิ งคุณภาพเพื่อให้ได้แนวทางการเปลี่ ยนแปลงของชุ มชนชาวนามุสลิ มในเขตกรุ งเทพมหานครฝั่ ง
ตะวันออกโดยแบ่งเป็ น 2 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นตอนที่ 1 การวิจยั เชิ งคุณภาพ โดยใช้เทคนิ คการสัมภาษณ์เชิ งลึ กแบบมีโครงสร้ าง โดยเก็บข้อมูลกับผูเ้ ชี่ ยวชาญ
จานวน 20 คน
ขั้นตอนที่ 2 การสนทนากลุ่ม (Focus Groups) จากกลุ่มชาวนามุสลิ มทั้ง 3 เขต มาทาการตรวจสอบ ประเมิ นและ
เสนอแนะความเหมาะสมและเป็ นไปได้ที่มีประสิ ทธิผล

แนวทางการเปลีย่ นแปลงของชุ มชนชาวนามุสลิมในเขตกรุ งเทพมหานครฝั่ง
ตะวันออกที่มีประสิทธิผล

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ องนี้ เป็ นการศึกษาเชิ งสหวิทยาการแนววิพากษ์ซ่ ึ งตั้งอยูบ่ นศาสตร์ ของความรู ้แบบบูรณาการ
ก้าวข้ามพ้นสาขาวิชาที่ จะใช้ในการแก้ไขปั ญหาสังคมได้ ซึ่ งจะเป็ นการสร้ างองค์ความรู ้ ใหม่ที่จะนาไป
ประยุกต์ใช้กบั เศรษฐศาสตร์ การเมืองแนวประวัติศาสตร์ แบบมีโครงสร้างและผูก้ ระทาการที่ต้ งั อยู่บนฐาน
ของหลักตรรกะแบบวิภาษวิธี ด้วยการสังเคราะห์และประยุกต์วิธีวิทยาเกี่ ยวกับ (1) โครงสร้างอานาจของ
ชุมชนท้องถิ่นตามแบบแผนความสัมพันธ์ระหว่างคนกลุ่มต่างๆในสังคมโดยมีท้ งั เงื่อนไข (Condition) และ
การผลิต (Product) ของการกระทาทางสังคม (Social Action) (2) ผูก้ ระทาการในชุ มชนท้องถิ่น ที่มีบทบาท
ในการขับเคลื่อนและก่อให้เกิดกระบวนการทางสังคม และ (3) กระบวนการทางสังคมในชุมชนท้องถิ่นซึ่ ง
เป็ นปฏิ สัมพันธ์ ระหว่างผูก้ ระทาของกลุ่ มทางสังคม ชนชั้นและกระบวนการทางสังคม เพื่อให้ได้มาซึ่ ง
ผลประโยชน์และคุณค่าที่ตอ้ งการจากการต่อสู ้ทางสังคม (Social Struggle) เป็ นการวิเคราะห์กระบวนการ
ทางสังคมจากสมมติ ฐานจากฐานคิดแบบวิภาษวิธีน้ นั สะท้อนให้เห็ นในมิติทางประวัติศาสตร์ ที่แสดงให้
เห็ น ถึ ง การคลี่ ค ลายจากความเป็ นมาในอดี ต ถึ ง สิ่ ง ที่ เ ป็ นอยู่ใ นปั จ จุ บ ัน และสิ่ ง ที่ จ ะเป็ นไปในอนาคต
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อันเนื่องจากกระบวนการทางสังคมถูกขับเคลื่อนในประวัติศาสตร์ ที่มาจากการต่อสู ้แข่งขันระหว่างกลุ่มและ
ชนชั้นต่างๆ (สุ ชาติ ประสิ ทธิ์ รัฐสิ นธุ์, 2550)
สาหรับวิธีการศึกษาในครั้งนี้ ใช้การวิจยั เชิ งคุ ณภาพแนวประวัติศาสตร์ ด้วยการสัมภาษณ์เชิ งลึ ก
(In-Depth Interview) กับผูเ้ ชี่ ยวชาญ และใช้ การสนทนากลุ่ม (Focus Groups) อันเป็ นเทคนิควิจยั เพื่อหา
ข้อมูลเชิงลึก เพื่อประเมินว่าแนวทางที่พึงประสงค์จะเกิดขึ้นจริ ง โดยใช้หลักเกณฑ์การเลือกผูเ้ ชี่ยวชาญจาก
ผูม้ ีประสบการณ์ ตรงทั้งนี้ เพื่อให้มาทาการตรวจสอบ และประเมิ นอนาคตภาพโดยใช้เทคนิ คการสนทนา
อิ ง ผูเ้ ชี่ ย วชาญ ในการระดมความเห็ น และข้อ เสนอแนะรวมถึ ง ความเหมาะสมโดยมี ข้ นั ตอนการวิ จ ัย
ดังต่อไปนี้ (สุ ชาติ ประสิ ทธิ์ รัฐสิ นธุ์, 2554)
ขั้นตอนที่ 1 การวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษาองค์ประกอบในการพัฒนาแนวทางการ
เปลี่ ยนแปลงของชุ มชนชาวนามุสลิมในพื้นที่กรุ งเทพมหานครฝั่งตะวันออกเพื่อให้ได้แนวทางที่เหมาะสม
โดยการสัม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก จากผูเ้ ชี่ ย วชาญเพื่ อให้ไ ด้องค์ ค วามรู ้ เกี่ ย วกับ การพัฒนาซึ่ ง เป็ นการเก็ บ ข้อมู ล
ภาคสนามแบบมีส่วนร่ วมและการสังเกตเพื่อสนับสนุ นความสมบูรณ์ ของผลการวิจยั และนาผลสัมภาษณ์
เชิ งลึ กที่ได้ไปใช้เป็ นข้อมูลที่สาคัญในการทาการสรุ ปผลการวิจยั สาหรับเครื่ องมือในการวิจยั เพื่อให้ได้
องค์ประกอบจะใช้ขอ้ คาถามเชิ งลึ กในการสัมภาษณ์ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักที่ เกี่ ยวข้องโดยการพูดคุ ย สัมภาษณ์
สังเกตการณ์ เพื่อให้ได้มาซึ่ งข้อมูลที่ครอบคลุมและเชื่อถือได้ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักที่เป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญได้แก่ ผูน้ า
ชุมชน ผูน้ าชาวนามุสลิม ผูบ้ ริ หารระดับสู งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิ ชย์ กระทรวง
อุตสาหกรรม และสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง จานวน 20 คน โดยมีหลักเกณฑ์
ในทางเทคนิ ค ที่ใช้การขอความคิ ดเห็ นจากผูม้ ีประสบการณ์ ตรง เป็ นวิธี การขั้นตอนการรวบรวมและ
วิเคราะห์ขอ้ มูลจากผูท้ ี่มีประสบการณ์เฉพาะด้านตามคุณสมบัติเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ตรงตามวัตถุประสงค์
ของงานวิจยั เมื่อผูว้ ิจยั ทาการเก็บรวบรวมแล้วจะทาการตรวจสอบแยกแยะเนื้ อหาและจัดหมวดหมู่โดย
เทียบเคียงตามแนวคิดและทฤษฎีเพื่อให้การนาเสนอเนื้อหาเกิดความสมบูรณ์และชัดเจนเป็ นรู ปธรรม ในการ
สร้างข้อสรุ ปที่สามารถปฏิบตั ิได้จริ งและมีการเชื่อมโยงผลจากที่มีลกั ษณะเป็ นนามธรรมในการพัฒนาแนว
ทางการเปลี่ยนแปลงของชุมชนชาวนามุสลิมในพื้นที่กรุ งเทพมหานครฝั่งตะวันออกต่อไป
ขั้นตอนที่ 2 การสนทนากลุ่ม (Focus Groups) ผูว้ ิจยั จะดาเนิ นการกับกลุ่มชาวนามุสลิ มทั้ง 3 เขต
ประกอบด้ว ยเขตหนองจอก คลองสามวา และมี นบุ รี มาร่ ว มกระบวนการในการพัฒ นาแนวทางการ
เปลี่ยนแปลงของชุ มชนชาวนามุสลิมในเขตกรุ งเทพมหานครฝั่งตะวันออก ให้ชดั เจนและครอบคลุม ทาให้
สามารถลงลึกในการวิเคราะห์ในประเด็นนี้ โดยการเชิ ญผูเ้ ชี่ ยวชาญเข้าร่ วมระดมความคิด ที่เป็ นผูม้ ีส่วนร่ วม
ให้ครบที่สุ ด เป็ นการใช้ส ถานการณ์ ทุก ภาพเป็ นหลัง ฉากแสดงอนาคตต่ างๆ ที่ เป็ นจริ งได้ ช่ วยก าหนด
วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ โดยเป็ นวิธีการที่ ได้ผลที่สุด เพราะไม่ได้ทิ้งสถานการณ์ ภาพหนึ่ งภาพใดไป ยังเหตุ
ปั จจัย ทุ กอย่างได้ครบถ้วน ภายใต้ทรั พยากรจากัด เพื่อขยายผลสิ่ งที่ พึงประสงค์ และป้ องกันสิ่ งที่ ไม่พึ ง
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ประสงค์มิให้เกิ ดขึ้ น วิสัยทัศน์ที่ผูม้ ี ส่วนร่ วมทุกฝ่ ายกาหนดขึ้ น เป็ นเป้ าหมายที่ ตอ้ งใช้ในการพัฒนาแนว
ทางการเปลี่ยนแปลงของชุมชนชาวนามุสลิมในพื้นที่กรุ งเทพมหานครฝั่งตะวันออกด้วย
ในส่ วนของวิธีการตรวจสอบข้อมูลภายหลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจยั แล้ว ผูว้ จิ ยั จะดาเนินการตรวจสอบข้อมูลเป็ น 2 ลักษณะ ดังต่อไปนี้ (สุ ภางค์ จันทวานิช, 2561, หน้า 134)
1. ข้อมูลประเภทเอกสาร ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลประเภทเดียวกันจากแหล่งข้อมูลหลาย
แหล่ง เพื่อทาการตรวจสอบว่าตรงกันหรื อไม่ รวมถึงความสอดคล้องกันของข้อมูล
2. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผูว้ จิ ยั ดาเนินการตรวจสอบข้อมูลด้วยการใช้คาถามเดียวกันหลาย ๆ คน
ท าการเปรี ยบเที ยบค าตอบกับข้อมู ลที่ ได้จากเอกสาร บทความวิชาการ รายงานการสั มมนาและงานวิจยั ต่ าง ๆ
พร้อมทั้งการตรวจสอบความน่าเชื่ อถือ (Reliability) ของข้อมูลด้วยเทคนิ คสามเส้า (Triangulation Method)
ในการตรวจสอบข้อมูลเพื่อความถูกต้อง
ส าหรั บ วิธี ก ารวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล ผูว้ ิจยั จะน าข้อมู ล ที่ ไ ด้ม าท าการแยกแยะตามเนื้ อหา รวมทั้ง จัด
หมวดหมู่ตามวัตถุ ประสงค์และตามประเด็นที่ทาการสัมภาษณ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้วจึงจะนามา
ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งเนื้ อหาตามหลักตรรกะ (Content Analysis) โดยจะเทียบเคียงตามแนวคิด ทฤษฎี
เพื่อให้การนาเสนอเนื้ อหาเกิ ดความสมบูรณ์ และชัดเจนเป็ นรู ปธรรม เพื่อการสร้ างข้อสรุ ป เมื่ อผูว้ ิจยั ได้
น้ าหนักของตัวแปรต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วนาตัวแปรที่ได้มาเรี ยงเพื่อพิจารณาว่า ตัวแปรที่ได้กบั ตัวแปรที่ต้ งั ไว้
เดิมว่ามีการซ้ ากันหรื อไม่ถา้ ซ้ าก็เป็ นการยืนยันว่าตัวแปรที่ต้ งั ไว้ถูกต้อง สามารถนามาอธิ บายได้และตัวแปร
ที่เพิ่มมาใหม่ก็เป็ นสิ่ งที่คน้ พบใหม่ นามาเรี ยงและใส่ น้ าหนักความสาคัญพร้อมทั้งพิจารณาว่าถ้าตัวแปรใดมี
น้ าหนักความสาคัญน้อยก็ควรตัดออกไป เพื่อให้ง่ายต่อการดาเนิ นการอย่างเป็ นรู ปธรรม ข้อสรุ ป เมื่อได้
ส่ วนประกอบที่เกี่ยวข้องที่อยูใ่ นรู ปของกลุ่มตัวแปรแล้ว ได้นามาจัดทาบทสรุ ป โดยใช้ขอ้ มูลสนับสนุ นจาก
การเอกสาร ถ้อยคาที่ เกี่ ยวข้องจากการสัมภาษณ์ เพื่ออธิ บายตัวแปรนั้น ๆ พร้ อมทั้งสรุ ปรวบยอดในการ
พัฒ นาแนวทางการเปลี่ ย นแปลงของชุ ม ชนชาวนามุ ส ลิ ม ในพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานครฝั่ ง ตะวัน ออกที่ มี
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล ต่อไป
สรุ ปผลการวิจัยและข้ อเสนอแนะ
ในงานวิจยั เรื่ องการปรับตัวของชาวนามุสลิมในพื้นที่กรุ งเทพมหานครรอบนอกฝั่งตะวันออก ผูว้ ิจยั
จะนาเสนอวัตถุประสงค์และผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ดงั นี้
1. ปั จจัยหรื อเงื่ อนไขที่ มีผลต่อการปรับตัวของชาวนามุสลิ มในพื้นที่ กรุ งเทพมหานคร รอบนอก
ฝั่งตะวันออก
1.1 อิทธิ พลของตลาดภายใต้ระบบทุนนิ ยม ทาให้ชาวนามุสลิมสามารถรับรู ้ข่าวสารจากทัว่ โลก
ได้รวดเร็ วกว่าในอดีต และมีการแพร่ กระจายทางความคิดทางด้านนวัตกรรมไปทุกพื้นที่ทวั่ โลกและได้เข้า
มาเปลี่ ยนแปลงกับ ชาวนามุ ส ลิ ม ในพื้ นที่ กรุ ง เทพมหานครรอบนอกฝั่ ง ตะวันออกให้เกิ ดการตอบสนอง
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ออกมาในรู ปแบบที่ต่างกัน ทั้งปรับตัว ยอมรับและต่อต้านเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและ
สังคมเป็ นอย่างมาก และสิ่ งที่ เกิ ดขึ้ นนี้ ได้ก่อให้เกิ ดความเปลี่ ยนแปลงด้านวิถีชีวิตและความเป็ นอยู่ของ
ชาวนามุสลิมในพื้นที่กรุ งเทพมหานครรอบนอกฝั่งตะวันออกเป็ นอย่างมาก
1.2 สถานการณ์การแตกตัวทางชนชั้นชุ มชนชาวมุสลิ ม บริ เวณแถบนี้ เป็ นกลุ่มก้อนตามเชื้ อชาติ
ของตน ที่มีวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ในกรอบวัฒนธรรมของตน อย่างเสรี และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างผสม
กลมกลืนมีการเน้นในการปลูกข้าวเพื่อการค้ามากขึ้น มีการนาเครื่ องจักรมาใช้เป็ นแรงงานหลักในการผลิ ต
เนื่องจากการประสบปั ญหาการขาดแคลนแรงงานเป็ นการปลูกข้าวที่เน้นปริ มาณและผสมผสานกับการผลิต
ข้าวเชิงคุณภาพมากยิง่ ขึ้นมีการปลูกข้าวอินทรี ย ์ คือพันธุ์ขา้ วที่ให้ผลผลิตคุณภาพสู ง การใช้ปุ๋ยชี วภาพเข้ามา
แทนปุ๋ ยเคมี คือผลิตที่ตอบสนองต่อตลาดได้มากขึ้น
1.3 บทบาทของรั ฐและกลไกที่ เกี่ ยวกับการเปลี่ ยนแปลงของชาวนามุ สลิ มตามระบบทุ นนิ ย ม
ประกอบด้วย วิถีการผลิตแบบชาวนา ในระดับครอบครัวซึ่ งจะใช้แรงงานภายในครอบครัวเป็ นหลักและใน
ฐานะเป็ นแหล่งผลิ ตทางเศรษฐกิ จอันมีผลให้ชาวนามุสลิ มตกอยู่ในสภาพชะงักงันทางเศรษฐกิ จและด้อย
พัฒนาทาให้ไม่สามารถมีการเปลี่ ยนแปลงชาวนามุสลิ มที่แตกต่างกันในแต่ละที่ศกั ยภาพในการสะสมทุน
และความขัดแย้ง ระหว่างชาวนา ทุ น และภาครั ฐ ที่ อยู่ภายในโครงสร้ างความสัม พันธ์ ทางการผลิ ตของ
ประเทศ
1.4 ความต้องการในการรักษาวิถีการผลิตแบบเดิมเอาไว้เพราะการปลูกข้าวทานาของชาวมุสลิมใน
กรุ งเทพมหานครรอบนอกฝั่งตะวันออกเริ่ มลดน้อยลงจากภาวะเศรษฐกิจตกต่า ทาให้บางส่ วนต้องขายที่นา
และที่อยู่อาศัยให้นายทุนที่ มากว้านซื้ อไว้เพื่อทากาไรเมื่อมีการพัฒนาเมืองให้เจริ ญขึ้นแต่เนื่ องด้วยคนรุ่ น
ใหม่เปลี่ ยนอาชี พไม่เจริ ญรอยตามบรรพบุ รุษออกไปศึ กษาและทางานนอกภาคการเกษตร ด้วยเหตุ น้ ี จึง
ส่ งผลกระทบเป็ นอย่างมาก
1.5 หลักการของศาสนาอิ สลามที่ ชาวนามุ สลิ มในพื้นที่ กรุ งเทพมหานครรอบนอกฝั่ งตะวันออก
ยึดถื อ ประกอบด้วย (1) การแบ่งผลผลิ ตออกเป็ นสองส่ วนหรื อกรณี คล้ายกัน (2) การเพาะปลูกโดยใช้
ผลผลิตเป็ นค่าเช่าหรื อค่าจ้าง (3) ผูท้ ี่ฟ้ื นฟูที่ดินที่รกร้างว่างเปล่า ถือเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของผูฟ้ ้ื นฟู (4) เกษตรใน
สวนสวรรค์ (5) การจัดสรรที่ดินที่ ว่างเปล่าโดยผูป้ กครอง (6) คัมภี ร์กุรอานที่เกี่ ยวข้องกับหลักธรรมชาติ
วิทยา-วิทยาศาสตร์ ประยุกต์-ชาวนามุสลิม (7) โองการที่เกี่ ยวกับการสร้างชี วิตมนุ ษย์และสิ่ งแวดล้อม และ
(8) โองการที่เกี่ยวกับการทานา
2. กระบวนการหรื อกลไกในการปรั บตัวของชาวมุสลิ มในพื้นที่กรุ งเทพมหานคร รอบนอกฝั่ ง
ตะวันออก นั้นมีดงั นี้
2.1 การสร้างนวัตกรรมในการผลิตในการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตสู่ เกษตรทางเลือกเช่นการสร้าง
พื้นที่ ตน้ แบบบนฐานเกษตรทางเลื อกซึ่ ง เป็ นนวัตกรรมทางการเกษตรที่ ได้พ ฒ
ั นาจากการนานวัตกรรม
เทคโนโลยีด้า นการเกษตรที่ เป็ นภูมิ ปัญญาของท้องถิ่ นที่ ช าวบ้านประดิ ษ ฐ์คิดค้นขึ้ นมาได้และมี การใช้
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เครื่ องมือประดิษฐ์บนฐานคิดภูมิปัญญาซึ่ งถื อเป็ นนวัตกรรมของชุ มชนที่สร้างขึ้นมาหรื อได้รับการส่ งเสริ ม
และสนับสนุนจากภาครัฐในการอบรมให้ความรู ้แก่เกษตรกร
2.2 แนวทางการเปลี่ ยนแปลงของชุ มชนชาวนามุ สลิ มสู่ เกษตรธรรมชาติเช่ นการสร้างเครื่ องมือ
การผลิ ตสิ่ งประดิ ษฐ์จากองค์ความรู ้และภูมิปัญญาท้องถิ่ นซึ่ งมีสัมพันธ์กบั เงื่อนไขภายนอกที่อยูน่ อกเหนื อ
การควบคุม เช่น ระบบตลาดและภาวะเศรษฐกิจโลก ซึ่ งส่ งผลต่อราคาข้าวการเกษตร ภาวการณ์จา้ งงานใน
โรงงานอุตสาหกรรมและธุ รกิจการค้าของชาวนามุสลิมตลอดจนเงื่อนไขด้านนโยบายและโครงการพัฒนา
ต่างๆ ของภาครัฐ
2.3 การปรับตัวภายใต้วิถีชีวิตของชาวนามุสลิมในการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตซึ่ งมักจะเกิดขึ้น
ในกรณี ของชาวนาที่เป็ นเจ้าของที่ดิน วิถีชีวิตของชาวนากลุ่มนี้ ไม่ว่าจะเป็ นชาวนาเช่ า ชาวนารับจ้างหรื อ
ชาวนาที่ เป็ นเจ้าของที่ ดิน จะมีแบบแผนที่ใกล้เคี ยงกัน คือ นอกจากทาการผลิ ตบนผืนดิ นแล้วพวกเขายัง
พร้ อมที่จะทากิ จกรรมอื่น ๆ ที่เป็ นกิจกรรมเพื่อยังชี พ และเวลาที่เหลือจะทากิจกรรมเพิ่มรายได้ ได้แก่ การ
เป็ นแรงงานรับจ้างในภาคการเกษตรหรื อเป็ นแรงงานรับจ้างในหมู่บา้ นหรื อเป็ นแรงงานตามฤดูกาล
2.4 การปรั บตัวตามสถานการณ์ ในปั จจุ บนั ชาวนามุ สลิ มต้องมี ความยืดหยุ่นหลากหลายในการ
ประกอบอาชี พ พร้ อมที่ จะออกไปเป็ นแรงงานรับจ้างนอกภาคการเกษตรชั่วคราวหากการเกษตรประสบ
ปั ญหา แต่เมื่อเศรษฐกิจซบเซา พวกเขาก็กลับมาทาการผลิตบนที่นาและเป็ นแรงงานรับจ้างอื่น ๆ ต่อไป
2.5 การปรับวิถีชีวิตไปสู่ นอกภาคการเกษตร เพราะชาวนามุสิลมและลูกชาวนาจานวนหนึ่ งเลิกทา
การผลิ ตบนที่ นาและไปประกอบอาชี พอื่ น ๆ ขณะเดี ยวกันธุ รกิ จใหม่ ๆ ที่ เกิ ดขึ้ นตามเงื่ อนไขเศรษฐกิ จ
ยุคโลกาภิวตั น์ได้เป็ นช่องทางเลือกสาหรับชาวบ้าน
2.6 การสร้างมูลค่าในการทาให้ขา้ วที่คงอยูใ่ นรู ปของข้าวกล้อง ข้าวสาร ขายในราคาที่สูงขึ้น การ
พัฒนาจะประกอบด้วยการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ ตามความต้องการของผูบ้ ริ โภค ขนาดของข้าวถุง รู ปแบบของ
บรรจุภณ
ั ฑ์ ความสวยงามที่สร้างความประทับใจให้กบั ผูบ้ ริ โภค คุณสมบัติของข้าว คุณค่าทางโภชนาการ
การสร้างเอกลักษณ์และตราสัญลักษณ์ การตรวจสอบและรับรองคุณภาพของข้าว ข้าวปลอดสาร ข้าว
อินทรี ย ์ และมาตรฐานโรงสี ขา้ ว
2.7 การแปรรู ปข้าวให้เป็ นผลิ ตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยเปลี่ยนสภาพเมล็ดข้าวไปเป็ นผลิตภัณฑ์อาหาร
เครื่ องดื่ม ขนมอบกรอบ เครื่ องสาอาง เครื่ องใช้ในครัวเรื อนและในด้านเภสัชกร เพราะข้าวมีสารอาหารที่มี
คุณสมบัติที่ดีต่อสุ ขภาพมากมาย มีส่วนประกอบที่เป็ นประโยชน์ต่อชี วิต เช่ น วิตามินอีมีคุณสมบัติรักษา
ผิวพรรณหรื อการนามาเป็ นส่ วนผสมของครี ม บารุ ง ผิว การผลิ ตข้าวถุ งออกมาให้ได้คุณภาพการหุ งที่
สม่าเสมอ เช่น ข้าวแข็งหุ งขึ้นหม้อและหุ งแล้วร่ วน เป็ นต้น
2.8 การปฏิ รูป ระบบการผลิ ต ได้แก่ 1) จัดการระบบการผลิ ตเพื่อเพิ่ มผลิ ตภาพที่ เหมาะสมกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 2) การผลิตโดยคานึงถึงขนาดที่เหมาะสมทาง
เศรษฐกิจ ด้วยระบบนาแปลงใหญ่โดยคานึ งถึงระบบการผลิตที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่และตรงตามความ
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ต้องการของชาวนามุสลิ มในพื้นที่กรุ งเทพมหานครรอบนอกฝั่ งตะวันออกและ 3) การปลูกพืชหลังนา
คัน่ กลางระหว่างฤดูกาลทานา เช่นการปลูกพืชหมุนเวียนโดยเฉพาะพืชตระกูลถัว่ เพื่อปรับปรุ งบารุ งดินหรื อ
พืชอื่นที่ใช้น้ าในการเพาะปลูกน้อย เพื่อตัดวงจรการระบาดของโรคพืช เพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งด้วย
3. แนวทางการเปลี่ ยนแปลงของชุ มชนชาวนามุสลิ มในพื้นที่ กรุ งเทพมหานครฝั่ งตะวันออกที่มี
ประสิ ทธิผล ประกอบด้วย
3.1 การปรับตัวไปสู่ การทานาที่มีประสิ ทธิ ภาพ
3.1.1 การปรับตัวของชาวนามุสลิมสู่ การเป็ นผูป้ ระกอบ จากการศึกษาพบว่า การปรับตัวจาก
ชาวนามุสลิมสู่ การเป็ นผูป้ ระกอบการเกิดจากองค์ความรู ้ ควบคู่กบั ประสบการณ์ของชาวนามุสลิม โดยการ
ใช้หลักการเศรษฐกิจที่มีการขยายและพัฒนาการดาเนินธุ รกิจอย่างต่อเนื่อง
3.1.2 การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ จากการศึกษาพบว่า การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ขา้ วมีหลากหลายวิธี
แต่ละวิธีมีความแตกต่างกัน โดยสิ่ งที่ผปู ้ ระกอบการเน้นคือการสร้างความแตกต่างในผลิตภัณฑ์ในเรื่ องของ
คุณค่าทางโภชนาการการ การแปรรู ป สรรพคุณ
3.1.3 พัฒนากระบวนการตั้งแต่ตน้ จนจบกระบวนการ จากการศึกษาพบว่า ปั ญหาที่เกิดขึ้นอยูท่ ี่
กระบวนการปลูกข้าวมากกว่ากระบวนการขาย เป็ นหน้าที่ของผูป้ ระกอบการที่ตอ้ งหาวิธีแก้ไขปรับปรุ ง
พัฒนาอย่างเป็ นระบบ และมีปัญหาบางกรณี ที่อยูเ่ หนื อการควบคุมของผูป้ ระกอบการ จึงจาเป็ นต้องมีแผน
ในการรับมือกับปั ญหาเหล่านั้น
3.1.4 ชาวนามุสลิ มผูป้ ลูกข้าวควรเป็ นเจ้าของปั จจัยการปลูกข้าวที่มีความแน่ นอนและสามารถ
ควบคุมคุณภาพได้ต้ งั แต่ตน้ จนจบกระบวนการ ควรมีพ้ืนที่ทดลองเฉพาะ เพื่อไม่ให้กระทบต่อผลผลิตและ
คุณภาพในระยะยาว
3.1.5 ชาวนามุ สลิ มควรศึ กษาและเข้าใจในหลักการตลาดเพิ่มเติ มจากหลายช่ องทาง เพราะ
การศึกษาจากแหล่งเดียวอาจไม่พอต่อการดาเนินกิจการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
3.1.6 ชาวนามุสลิ มควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่ องความสามารถในการส่ งออกและความนิ ยม
ในกลุ่มลูกค้าต่างประเทศให้เกิดความเข้าใจและเตรี ยมตัวปรับปรุ งกิจการเพื่อขยายสู่ ตลาดใหม่ๆ
3.1.7 ชาวนามุสลิมควรมีการศึกษาเกี่ยวกับความนิ ยมในผลิตภัณฑ์แปรรู ปและศึกษาถึงแนวโน้ม
ของตลาดเพื่อให้กิจการสามารถเพิ่มกระบวนการปลูกข้าวหรื อต่อยอดผลิตภัณฑ์ใหม่ป้อนเข้าสู่ ตลาด
3.1.8 ชาวนามุสลิมควรกาหนดเขตส่ งเสริ มการปลูกข้าวตามศักยภาพของพื้นที่ตามศักยภาพการ
ผลิตตามกลุ่มพันธุ์ขา้ ว ให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพการเพาะปลูก สภาพแวดล้อมสังคมและให้มีขอ้ มูลที่
ครบถ้วนและมีรายละเอียดเพียงพอสาหรับใช้ประโยชน์ในงานส่ งเสริ มการผลิต
3.1.9 พัฒนารู ปแบบการผลิตข้าวในเชิ งอุตสาหกรรมแบบครบวงจรแบบนาแปลงใหญ่ ในแต่ละ
ระบบนิ เ วศน์ โ ดยใช้ เ ทคโนโลยี ที่ ถู ก ต้อ งและประณี ต เพื่ อ เพิ่ ม ผลผลิ ต ต่ อ ไร่ แ ละลดต้น ทุ น การผลิ ต ที่
ครอบคลุมตั้งแต่การจัดหาเมล็ดพันธุ์และปั จจัยการผลิตคุณภาพดี
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3.1.10 พัฒนาระบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ทนั สมัย โดยนาเทคโนโลยีดิจิทลั มาใช้ประโยชน์
ให้มากที่สุด
3.1.11 ความเข้มแข็งให้กบั ศูนย์ขา้ วชุ มชนอย่างจริ งจัง โดยให้มีบทบาทอันหลากหลายมากขึ้น
นอกเหนือไปจากการผลิตเมล็ดพันธุ์ และสร้างพันธมิตรกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุ นงานส่ งเสริ ม
การผลิตและกาตลาดข้าว
3.2 การปรับตัวไปสู่ การพัฒนาข้าวที่มีคุณภาพสู ง
3.2.1 รักษาระดับคุณภาพข้าวไทย เช่น มาตรฐานข้าว GI มาตรฐานข้าวอินทรี ย ์ มาตรฐาน GAP
มาตรฐาน GMP ของข้าวสารบรรจุถุง เป็ นต้น
3.2.2 การยกระดับการผลิตข้าวคุณภาพด้วยการลดการใช้ปัจจัยการผลิตที่ฟุ่มเฟื อย ละเว้นการใช้
สารเคมีที่ไม่จาเป็ นและเลิกใช้สารเคมีทุกชนิด
3.2.3 จัดทาผลิตภัณฑ์จากข้าว ได้แก่ ( 1) เครื่ องสาอางเวชภัณฑ์ (2) อาหาร อาหารหลัก อาหารว่าง
(3) วัสดุพลังงาน ถ่านแกลบ เอทานอล และ (4) ผลิตภัณฑ์ไม่ใช่ อาหาร เช่ น กระดาษ วัสดุสานักงาน
สิ่ งประดิษฐ์
3.2.4 นวัตกรรมการแปรรู ปข้าวสู่ การตลาดเชิ งพาณิ ชย์ ประกอบด้วยการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรม
แปรรู ปข้าว การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์แปรรู ปข้าวและการเชื่อมโยงตลาด
3.2.5 ส่ งเสริ มให้ชาวนามุสลิมผลิตข้าวให้มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐานการผลิต ได้แก่ PreGAP GAP GI และอินทรี ย ์ รวมทั้งส่ งเสริ มโรงสี ขา้ วพัฒนาการผลิตให้ได้มาตรฐานการผลิตที่ดีสาหรับ
อาหาร
3.2.6 ส่ งเสริ ม สนับสนุนการผลิตสิ นค้าข้าวเพื่อตลาดเฉพาะ เช่น ข้าวอินทรี ย ์ ข้าวสิ่ งบ่งชี้ ทาง
ภูมิศาสตร์ ข้าวมูลค่าสู งเฉพาะถิ่น สร้างตราสิ นค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ พร้อมสร้างตลาดรองรับควบคู่กนั ไป
3.3 การพัฒนาไปสู่ ธุรกิจข้าวในโซ่อุปทาน
3.3.1 ต้องมองธุ รกิ จข้าวในรู ปแบบของโลกเป็ นส่ วนกลาง แต่เน้นลงไปในระดับภูมิภาค
เนื่องจากถ้าประเทศในอาเซียน
3.3.2 ประเทศต้องเปลี่ยนกลยุทธ์จากรับเป็ นรุ ก โดยเฉพาะการเข้าไปบริ หาร ความต้องการใน
ตลาดที่ขา้ วไทยมีความเข้มแข็ง
3.3.3 การพัฒ นารู ป แบบการส่ ง เสริ ม และถ่ า ยทอดเทคโนโลยีท้ งั ที่ พ ฒ
ั นาขึ้ น ภายในและ
ต่างประเทศให้เหมาะสมกับระบบการผลิตที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
3.3.4 การศึกษาการประยุกต์ใช้การทานาแบบประณี ตเพื่อการใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม
และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต และมี ก ารน าเข้า เทคโนโลยี ที่ เ หมาะสมกับ การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของ
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อุตสาหกรรมข้าวที่ปลูกด้วยรู ปแบบและวิธีก ารเพิ่มสมรรถนะในการส่ งเสริ มการอนุ รักษ์และใช้ประโยชน์
จากภูมิปัญญาพื้นที่ ทรัพยากรพันธุ กรรมและทรัพย์สินทางปั ญญาตามอนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
3.3.5 เพิ่มและขยายช่องทางการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ความรู ้ขอ้ มูลข่าวสารด้านข้าวและเมล็ด
พันธุ์
3.3.6 อนุ รักษ์และส่ งเสริ มการใช้ภูมิปัญญาพื้นที่ ทรัพยากรพันธุ กรรมและทรัพย์สินทางปั ญญา
ให้ชาวนามุสลิ มในพื้นที่กรุ งเทพมหานครรอบนอกฝั่ งตะวันออกมีความรู ้ เพิ่มขึ้ น มีตน้ ทุ นการผลิ ตลดลง
ผลผลิตข้าวมีคุณภาพตามมาตรฐานเป็ นที่เชื่อถือของผูบ้ ริ โภค รวมทั้งรายได้จากการปลูกข้าวเพิ่มขึ้น

บริบทสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจสังคมและการเมือง

ภาพที่ 2 การพัฒนาแนวทางการเปลี่ยนแปลงของชุมชนชาวนามุสลิมในเขตกรุ งเทพมหานครฝั่งตะวันออกที่มีประสิ ทธิผล

แนวทางในการปรับตัวของชาวนามุสลิมในพื้นที่กรุ งเทพมหานครรอบนอกฝั่งตะวันออก จากกการ
ที่ขา้ วเปลือกในภูมิภาคต่างๆ ของโลกออกสู่ ตลาดตลอดเวลา โดยรวมแล้วเห็นได้วา่ ตลาดข้าวขนาดใหญ่ ทั้ง
ข้าวสารและข้าวนึ่ งชนิดคุณภาพปานกลางและคุณภาพต่า ประเทศไทยจะอยู่ในฐานะแข่งขันได้ค่อนข้าง
ลาบากเพราะพื้นฐานต้นทุนการเพาะปลูกค่อนข้างสู ง และราคาส่ งออกจาเป็ นต้องตั้งราคาที่สูงตามไปด้วย
สภาพตลาดจะอยูใ่ นช่ วงคาบเกี่ยวเติบโตคงที่และเริ่ มอยูใ่ นขั้นถดถอย ส่ วนอินเดียและเวียดนามยังเติบโต
ต่อไปซึ่ งทั้ง 2 ประเทศมีตน้ ทุนการเพาะปลูกที่ใกล้เคียงกันและต่ากว่าไทย แต่ประเทศอินเดียมีความเสี่ ยง
จาก การเพาะปลูกมากกว่าเนื่ องจากสภาพธรรมชาติและการชลประทานยังไม่ดีพอ แต่ใน 3–5 ปี นี้ ยงั อยู่
ในช่วงเติบโตเต็มที่ ส่ วนปากีสถาน อุรุกวัย บราซิ ล และอียีปต์ขายทั้งที่อยูใ่ นตลาดเฉพาะ ยังอยูใ่ นตลาด
ลูกค้าประจาได้ แต่พ้ืนฐานต้นทุนการเพาะปลูกเสี ยเปรี ยบเชิ งเปรี ยบเทียบในแถบเอเชี ย ส่ วนอาร์ เจนตินาที่
อยูใ่ นกลุ่มนี้มีแนวโน้มถดถอยลงสาหรับพม่าและกัมพูชาอยูต่ ลาดที่สามารถเติบโตได้เพิ่มขึ้น
การสู ญเสี ยส่ วนแบ่งการตลาดของการส่ งออกข้าวไทยให้กบั ประเทศเพื่อนบ้าน ปั จจัยที่ส่งผลต่อ
ชาวนามุสลิมโดยตรงคือต้นทุนการปลูกที่สูงขึ้น เป็ นสาเหตุที่ทาให้ชาวนามุสลิมมีรายได้นอ้ ยมากจากการที่
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มีผลผลิตที่ต่ าและต้นทุนในการประกอบการที่สูง แม้ว่าอาชี พชาวนามุสลิ มที่ได้ชื่อว่าเป็ นกระดูกสันหลัง
ของประเทศชาติ แต่วถิ ีชีวติ กลับเผชิญกับความยากจน มีคุณภาพชี วิตที่อยูใ่ นระดับล่างสุ ดของสังคม อธิ บาย
ภาพฉายของชาวนามุสลิมที่ตอ้ งตรากตราทานาอย่างหามรุ่ งหามค่า หลังสู้ฟ้า หน้าสู ้ดินแต่กลับต้องแบก
หนี้ สินล้นพ้นตัวรายได้จากการทานาไม่สามารถเลี้ยงชี พได้และดูเหมือนยิ่งปลูกยิ่งทานาก็ยิ่งทาให้วิถีชีวิต
ความเป็ นอยูถ่ ดถอย ไม่ได้ดีข้ ึนแต่นอ้ ย จนทาให้อาชี พทานาคนส่ วนใหญ่ไม่อยากให้บุตรหลานไปประกอบอาชี พ
ส่ งผลให้ชาวนามุสลิมอ่อนแอลงเรื่ อยๆ ก่อให้เกิดปั ญหาความเหลื่อมล้ าทางสังคมและด้อยพัฒนาตามมา
การส่ งเสริ มเป็ นชาวนามุสลิมยุคใหม่ควรจะมีอายุนอ้ ยลง มีการเติบโตอย่างชาญฉลาดมีองค์ความรู ้
และมีแนวความคิดการเป็ นผูป้ ระกอบการ การเปลี่ ย นแปลงและการปรั บตัวเพื่ อการด ารงชี พ ของชาวนา
มุสลิ มในพื้นที่กรุ งเทพ จะมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น เนื่ องจากมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่ซ้อนทับกันอยู่
ไม่วา่ จะเป็ นความสื บเนื่องของการปลูกพืชเชิงพาณิ ชย์ที่ใช้เทคโนโลยีแบบเข้มข้นที่ชาวนามุสลิมทามาหลาย
ทศวรรษแล้ว ขณะเดียวกันก็มีการปลูกข้าวทางการเกษตรในรู ปแบบใหม่ ไม่วา่ จะเป็ นในระบบเกษตรพันธะ
สัญญา หรื อ ในระบบเกษตรอินทรี ย ์ นอกเหนือจากกลไกระบบตลาดแล้ว ยังมีภาคส่ วนต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
ทั้งหน่วยงานรัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรภาคประชาสังคม ในขณะเดียวกันก็มีคนจานวนไม่นอ้ ยที่
ประกอบอาชีพนอกภาคเกษตร ทั้งที่เป็ นแรงรับจ้างและมีอาชี พแบบคนชั้นกลาง เช่ น รับราชการ ทางาน
ออฟฟิ ศ และที่ประกอบอาชีพค้าขาย
สังคมชาวนามุสลิ มมีการลดความสาคัญลงของการทานาเห็ นได้ชดั จากการเพิ่มขึ้นของการมีชีวิต
พึ่งพาอาชี พนอกภาคเกษตรมากกว่าในภาคเกษตร การอพยพและเคลื่ อนย้ายแรงงานเกิดขึ้นเป็ นอย่างมาก
ทั้งนี้ การที่ที่ดินถูกแบ่งให้เป็ นผืนเล็กลงในคนรุ่ นหลัง ทาให้การทานามีขีดจากัดในการดารงชีพ ดังนั้น การ
เพิ่มความหลากหลายในการประกอบอาชี พจึงมีความสาคัญ นอกจากนั้นการที่คนรุ่ นใหม่มีการศึกษาสู งขึ้น
และการที่มีการขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรมเข้ามาทดแทน ทาให้ช่องทางในการประกอบอาชี พนอก
ภาคเกษตรมีมากขึ้น
การตัดสิ นใจขายที่ดินของชาวนามุสลิ มรายย่อยเกิ ดจากการที่ ไม่สามารถสู ้ ตน้ ทุ นค่าแรงที่ สูงขึ้ น
เนื่องจากการขาดแคลนแรงงานได้ ส่ งผลทาให้ราคาข้าวในประเทศมีแนวโน้มสู งขึ้นกว่าสิ นค้าเกษตรจาก
ประเทศเพื่อนบ้าน สิ่ งเหล่านี้ นามาสู่ การกระจุกตัวของที่ดินที่หลุดจากมือของชาวนามุสลิมรายย่อยมาสู่ มือ
ของบริ ษทั ธุ รกิจการเกษตร การเปลี่ยนแปลงของกรุ งเทพมหานครตามที่กล่าวมา มีส่วนอย่างสาคัญในการ
เปลี่ยนแปลงตัวตนหรื อชีวติ ทางเศรษฐกิจของผูค้ นในกรุ งเทพมหานครด้วย
การเปลี่ ยนแปลงของภาคการเกษตรในกรุ งเทพมหานครที่เปลี่ ยนจากสังคมชาวนามุสลิ มอิสระ
รายย่อย มาสู่ การเกษตรเชิ งพาณิ ชย์อย่างเต็มรู ปแบบ ไม่วา่ จะเป็ นผูป้ ลูกข้าวอิสระหรื อผูป้ ลูกข้าวในระบบ
เกษตรพันธะสัญญา ชาวนามุสลิมเหล่านี้ จึงมีวิถีชีวิตและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในการประกอบกิจการ
ไม่แตกต่างไปจากผูป้ ระกอบการทางธุ รกิจในภาคการปลูกข้าวสิ นค้าอุตสาหกรรมหรื อธุ รกิจการบริ การอื่นๆ
รวมทั้งมีแบบแผนการบริ โภคสิ นค้าคงทนไม่ต่างจากคนในเมือง ที่ได้เชื่ อมโยงการเปลี่ยนแปลงของภาค
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การเกษตรกับการเกิดขึ้นของชนชั้นกลางระดับล่าง ของคนในกรุ งเทพมหานคร ที่ยงั ไม่ใช่กลุ่มคนที่ยากจน
ที่สุดในสังคมไทย แต่อย่างไรก็ดี ในการเปลี่ยนผ่านและปรับตัวในการดารงชี พของชาวนามุสลิมจากเดิมชน
ชั้นกลางระดับล่าง นี้ก็ยงั จนกว่ามากทั้งด้านรายได้ ทรัพย์สิน ฐานะทางสังคม อาชีพ และการศึกษา อีกทั้งคน
กลุ่มนี้ ยงั มีความคาดหวังและต้องการนโยบายจากรั ฐที่มีลกั ษณะเฉพาะของตนเองแตกต่างจากประโยชน์
ของชนชั้นกลางเก่า
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่ดาเนิ นมาอย่างต่อเนื่ องไม่ต่ากว่า 20 ปี ได้เปลี่ยนชาวนามุสลิมมา
สู่ การเป็ นผูป้ ระกอบการในหลายระดับ แม้ว่าการเปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิ จจะเบียดขับให้ชาวนามุสลิ ม
จานวนหนึ่ งกลายเป็ นผูข้ ายแรงงานก็ตาม ซึ่ งประเภทของการเปลี่ ยนแปลงไปสู่ การเป็ นผูป้ ระกอบการใน
ระดับชุ มชนในพื้นที่ได้แก่ ผูจ้ ดั การนาและผูป้ ระกอบการนา คือการที่เจ้าของที่นาที่เปลี่ยนตัวเองไปสู่ การ
เป็ นผูจ้ ดั การนา เพราะใช้การจ้างทุกขั้นตอน หรื อผูป้ ระกอบการไร่ และสวน ที่มีการปลูกข้าวและสร้างสวน
ในพื้นที่ขนาดใหญ่ข้ ึ นและใช้แรงงานรั บจ้างเกื อบทั้งหมดและผูป้ ระกอบการในฐานะผูร้ ั บช่ วงสัญญาใน
ระบบเกษตรพันธะสัญญา รวมทั้งผูป้ ระกอบการ “เร่ ” ขายสิ นค้าต่างๆ ในเขตเมือง และ ผูป้ ระกอบการใน
ตลาดรู ปแบบใหม่ เช่น ร้านอินเตอร์ เน็ต ร้านกาแฟหรื อร้านชาในการกลายเป็ นผูป้ ระกอบการสมัยใหม่ที่มี
กาไรเป็ นแรงจูงใจในการประกอบการ มีการประกอบสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เข้าสู่ ตลาดอยู่เสมอ และมี
ความสามารถเป็ นผูร้ ับความเสี่ ยงทางเศรษฐกิ จและบริ หารจัดการความเสี่ ยง ซึ่ งการเพิ่มพื้นที่การปลูกข้าว
ด้วยการใช้เครื่ องจัก รและเทคโนโลยีส มัย ใหม่ ความเปลี่ ย นแปลงที่ ว่า นี้ นามาสู่ ท้ งั ภาวะของการลด
ความสาคัญลงของภาคเกษตรและภาวะที่การเกษตรยังคงมีความสาคั ญหรื อกลับมามี ความสาคัญอีกครั้ ง
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของชาวนามุสลิมแต่ละกลุ่ม ซึ่ งมีทุนและมีสถานะทางเศรษฐกิจแตกต่างกัน
ตลอดจนการพิจารณาว่า นโยบายหรื อโครงการพัฒนาของภาครัฐที่เข้ามาในพื้นที่มีส่วนช่วยสนับสนุ นและ
ส่ ง เสริ ม การปรั บ ตัว เพื่ อ การมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ข องชาวนามุ ส ลิ ม ได้ ห รื อ ไม่ อ ย่ า งไร ซึ่ งแนวทางการ
เปลี่ ยนแปลงของชุ มชนชาวนามุสลิ มในเขตกรุ งเทพมหานครฝั่ งตะวันออกที่ มีประสิ ทธิ ผลหากจะนาไป
ประยุ ก ต์ใ ช้ ต้อ งมี ก ารพิ จ ารณาให้ เ หมาะสมกับ วัต ถุ ป ระสงค์ และเป้ าหมายที่ ต้ ัง ไว้ ให้ ส อดคล้อ งกับ
สถานการณ์ ในปั จจุบนั และอนาคตให้มากที่ สุด เพื่อให้เกิดขึ้นให้ได้เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อประชาชน สังคม
ประเทศชาติ ต่อไป
ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจยั ไปใช้
1. ให้ชาวนามุสลิ ม เป็ นศูนย์กลางในการทางานโดยปรับปรุ งระบบ รู ปแบบการถ่ ายทอด
เทคโนโลยีให้ได้เรี ยนรู้เรื่ องการผลิตข้าวภายใต้ความต้องการของตลาด
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2. จัดกลุ่มเป้ าหมายและพัฒนาหลักสู ตรโรงเรี ยนข้าวและชาวนามุ สลิ มให้มีความหลากหลาย
สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้ าหมาย เช่น ชาวนามุสลิมปราดเปรื่ อง ผูบ้ ริ หารศูนย์ขา้ วชุมชน
ชาวนามุสลิมผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์และยุวชนชาวนามุสลิม
3. พัฒนาชาวนามุสลิมให้เป็ นชาวนามุสลิมปราดเปรื่ อง ชาวนามุสลิมชั้นยอด ชาวนามุสลิมพอเพียง
และสร้างลูกหลานและเยาวชนชาวนามุสลิมเพื่อสื บสานอาชีพทานา
4. พัฒนาศูนย์บริ การชาวนามุสลิมให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชาวนามุสลิมอย่าง
แท้จริ ง รวมทั้งจัดหน่ วยงานบริ การเคลื่ อนที่ ออกไปให้บริ การชาวนามุสลิ มในพื้นที่เป็ นระยะๆ อย่าง
สม่าเสมอ
5. อนุรักษ์และส่ งเสริ มวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชน
6. พัฒนาองค์กรชาวนามุสลิมและสร้างเครื อข่ายองค์กรชาวนามุสลิมและเชื่ อมโยงกับผูม้ ีส่วนได้
เสี ย เพื่อให้มีความเข้มแข็ง สามารถช่วยเหลือชาวนามุสลิมที่เป็ นสมาชิกได้
7. ศึกษาวิจยั ภาวะเศรษฐกิจ สังคม และพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีของชาวนามุสลิมต้องทาอย่าง
ต่อเนื่องเป็ นระยะๆ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชาวนามุสลิม
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