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โครงการวิจัยแบบกำหนดหัวข้อ เรื่อง “ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคมของไทยในปริทรรศน์ประวัติศาสตร์”

สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(ความเห็นในรายงานนีเ้ ป็นของผู้วจิ ัย สกว.ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป)

บทคัดย่อ
พฤติ ก รรมการบริ โภคของคนไทยในอดี ต นั บ แต่ ยุ ค กรุ ง ศรี
อยุธยาจนถึงยุคต้นรัตนโกสินทร์เป็นไปอย่างเรียบง่าย การเปลี่ยนแปลงการ
บริโภคเกิดขึ้นเมื่อสยามเปิดประเทศหลังสนธิสัญญาเบาว์ร่งิ พ.ศ. 2398 แต่
ก็ยังคงเป็นการเปลี่ยนแปลงในวงแคบเฉพาะกลุ่ม ชนชั้นนำทางสังคม การ
เปลี่ยนแปลงอย่างกว้างขวางและรวดเร็วกลับเกิดขึ้นหลังการเปลี่ยนแปลง
การปกครอง พ.ศ. 2475 จากการที่รัฐเข้ามาปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนิน
ชี วิ ต ให้ แ ปรเปลี่ ย นไปตามนโยบายและวิ สั ย ทั ศ น์ ข องผู้ น ำแต่ ล ะยุ ค สมั ย
จากนั้นจึงเกิดการผันแปรพฤติกรรมการบริโภคในสังคมไทยจนปรากฎใน
เอกสารหลักฐานทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลัง
เริ่มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรกในอีกไม่กี่สิบปีต่อมา
ว่า ลัทธิบริโภคนิยมเข้าครอบงำสังคมไทย จวบจนปัจจุบัน

Abstract
From the ages of Ayutthaya Kingdom to the early
Rattankosin era, Thais’ consumption behavior was relatively simplistic.
The Kingdom saw its first major change in consumption after Siam had
signed the Bowring Treaty which liberalized foreign trade. Nevertheless,
the change was only experienced among a small circle of elites. A
widespread and sudden change only occurred after the Siamese
revolution of 1932. Government’s policies based on leaders’ vision was
consistently enforced. Both formal and informal evidences for a few
decades after the first National Social and Economic Development Plan
was launched indicate consumerism has since predominated Thai society
until present time.

คำนำ
งานวิจั ย เรื่อ ง “บริโภคนิ ยมกับ สั งคมไทยในมุม มองประวัติ ศ าสตร์
เศรษฐกิจ พ.ศ. 2500 – 2560” เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยแบบกำหนด
หั ว ข้ อ เรื่อ ง “ความเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมของไทยใน
ปริทรรศน์ประวัติศาสตร์” ซึ่งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้
การสนับสนุน โดยมี ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร เมธีวจิ ัยอาวุโส สกว. เป็นหัวหน้า
โครงการ โดยมุ่งหมายที่ จ ะศึกษาพัฒ นาการและความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจในประเด็นต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน งานวิจัย เรื่องนี้มุ่งหมาย
อธิ บ ายการเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมการบริโภคของคนไทย ที่ ส่ งผลทาง
เศรษฐกิจและสังคมของไทยอย่างกว้างขวาง
งานวิ จั ย เรื่อ งนี้ เกิ ด ขึ้ น ได้ ด้ วยการสนั บ สนุ น จากสำนั ก งานกองทุ น
สนั บ สนุ น การวิ จั ย (สกว.) ดร.วิ นั ย พงศ์ ศ รี เพี ย ร หั ว หน้ า โครงการวิ จั ย
ผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิจัยร่วมโครงการที่ได้ให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์
ต่อผู้วิจัย จนทำให้งานวิจัยสำเร็จลุล่วงด้วยดี ผู้วิจัยขอขอบคุณทุกท่านมา
ณ ที่นี้
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