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ชุมชนหมู่ 1 ต าบลระแหง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวดัปทมุธานี 

 



ค าน า 

ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่า
ด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาความยากจน
ของประชาชนในเขตพ้ืนที่ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ ได้แก่พ้ืนที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว ในการนี้
คณะผู้จัดท ามีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ พ้ืนที่หมู่ 1 ต าบลระแหง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ดังนั้นทาง
คณะผู้จัดท าจึงได้จัดท าโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น 
เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเครือข่ายพัฒนาและ
แก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่น ส ารวจข้อมูลและจัดท าฐานข้อมูลหมู่บ้าน ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน และจัดท า
แผนพัฒนาครัวเรือนในการแก้ไขปัญหาความยากจน ณ พื้นท่ีรับผิดชอบ 

 

คณะผูจัดท า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

 หน้า 
ส่วนที่ 1 : บทน า  

1.1 หลักการและเหตุผล 1 
1.2 วัตถุประสงค์ของการส ารวจลงพ้ืนที่ชุมชน 1 
1.3 ขอบเขตการส ารวจลงพ้ืนที่ชุมชน 1 
1.4 วิธีการด าเนินการส ารวจความต้องการของชุมชน 1 
1.5 เครื่องมือที่ใช้การส ารวจความต้องการของชุมชน 2 

ส่วนที่ 2 : ผลการศึกษาชุมชนเบื้องต้น  
2.1 ข้อมูลทั่วไปของชุมชน 6 
2.2 ข้อมูลด้านสภาพนิเวศ 6 
2.3 ข้อมูลด้านสภาพพ้ืนฐานด้านเกษตรกรรม การปลูกพืช การใช้แรงงาน ชนิดจ านวน 

เหตุผลของสัตว์ที่เลี้ยง ปัญหาด้านการเลี้ยงสัตว์ การกระจายผลผลิต และการตลาด 
7 

2.4 ข้อมูลด้านประชากร 7 
2.5 ข้อมูลด้านสาธารณูปโภคของหมู่บ้าน 8 
2.6 ข้อมูลสังคม 9 
2.7 ข้อมูลด้านการศึกษา 11 
2.8 ข้อมูลด้านการสาธารณสุข 12 
2.9 ข้อมูลด้านศาสนา วัฒนธรรม ความเชื่อ และการสันทนาการ 14 
2.10 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 15 
2.11 ข้อมูลด้านการเมืองและการปกครองท้องถิ่น 18 

ส่วนที่ 3 : ผลการวิเคราะห์ชุมชน  
3.1 ผลการการวิเคราะห์สถานการณ์ของชุมชน   19 
3.2 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของกลุ่มครัวเรือนเป้าหมาย  จุดแข็งหรือศักยภาพ 

จุดอ่อนหรือจุดด้อย  โอกาส  อุปสรรค 
20 

3.3 แผนการพัฒนาชุมชนระยะ  3-5 ปี 22 
3.4 ข้อเสนอโครงการพัฒนาที่ส่งผลต่อความส าเร็จ (Quick Win Project) 23 

ส่วนที่ 4 : สรุปผลการศึกษา  และข้อเสนอแนะ  
4.1 สภาพปัญหา  ความต้องการ  โอกาสในการพัฒนาจากชุมชนหรืครัวเรือนเป้าหมาย 23 
4.2 สรุปความต้องการเชิงพัฒนา  ยกระดับคุณภาพชีวิตของหน่วยงานเครือข่ายประชารัฐ

ที่เก่ียวข้อง 
24 

4.3 ข้อเสนอแนะ  จุดเน้น  โครงการพัฒนาที่ส่งผลต่อความส าเร็จ (Quick Win Project) 24 
ภาคผนวก 26 

 

 

 



สารบัญภาพ 

 หน้า 
  
ภาพที่ 1 ขั้นตอนกระบวนการเก็บข้อมูลความต้องการเบื้องต้นของชุมชน 2 
ภาพที่ 2 แผนที่เดินดิน 3 
ภาพที่ 3 เส้นเวลา 4 
ภาพที่ 4 โอ่งชีวิต 4 
ภาพที่ 5 ปฏิทินอาชีพ 5 
ภาพที่ 6 ประเพณีบุญเติมน้ ามันจุดประทีปเรือส าเภาในวันวิสาขบูชา 11 
ภาพที่ 7 โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว 11 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญตาราง 

 หน้า 
ตารางที ่1.1 แสดงเพศ 27 
ตารางที่ 1.2 แสดงอายุ 27 
ตารางที่ 1.3 แสดงศาสนา 27 
ตารางที่ 1.4 แสดงการศึกษา 28 
ตารางที่ 1.5 แสดงอาชีพ 28 
ตารางที่ 1.6 แสดงครัวเรือนของท่านอยู่ในชุมชนนี้มานานเท่าใด 29 
ตารางที่ 1.7 แสดงท่านคิดจะย้ายไปอยู่อาศัยที่อ่ืนหรือไม่ 29 
ตารางที่ 2.1 แสดงจ านวนสมาชิกในครัวเรือน (ไม่รวมลูกจ้าง/ผู้เช่า) 30 
ตารางที่ 2.2 แสดงช่วงอายุ 30 
ตารางที่ 2.3  แสดงศาสนาที่ครอบครัวนับถือในชุมชน 30 
ตารางที่ 2.4 แสดงสถานภาพการสมรสของสมาชิกครอบครัว ในชุมชน 31 
ตารางที่ 2.5 แสดงบุคลที่มีลักษณะในครัวเรือน 31 
ตารางที่ 2.6 แสดงครัวเรือนนี้มีเด็กปฐมวัย ( อายุ 0-8 ปี) หรือไม่ 32 
ตารางที่ 2.7 แสดงเด็กปฐมวัย (0-8 ปี) อาศัยอยู่กับใคร 32 
ตารางที่ 2.8 แสดงสมาชิกครัวเรือนในชุมชนที่ไม่ได้ท างาน 32 
ตารางที่ 2.9 แสดงการอยู่ของผู้สูงอายุในชุมชน 33 
ตารางที่ 2.10 แสดงการดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุในครอบครัว รวมทั้งได้รับสวัสดิการชุมชนหรือเบี้ยยัง

ชีพจากภาครัฐ หรือภาคเอกชนหรือไม่ในชุมชน 
33 

ตารางที่ 2.11 แสดงการอาศัยอยู่ของผู้พิการ 33 
ตารางที่ 2.12 แสดงผู้สูงอายุที่เป็นผู้พิการอาศัยอยู่ในชุมชนหรือไม่ 33 
ตารางที่ 2.13 แสดงการมีบัตรประจ าตัวคนพิการของชุมชน 34 
ตารางที่ 2.14 แสดงการดูแลเอาใจใส่ผู้พิการของครอบครัว รวมทั้งได้รับสวัสดิการชุมชนหรือเบี้ยยัง

ชีพจากภาครัฐ หรือภาคเอกชนหรือไม่ในชุมชนนี้ 
34 

ตารางที่ 3.1 รายได้เฉลี่ยต่อคนในชุมชนกี่บาทต่อปี 34 
ตารางที่ 3.2 ครัวเรือนของท่านมีรายได้รวมกันทั้งหมด 34 
ตารางที่ 3.3 ครัวเรือนของท่าน มีหนี้นอกระบบ หรือไม่ 35 
ตารางที่ 3.4 แสดงการฝากเงินหรือออมทรัพย์ของครอบครัวในชุมชน 35 
ตารางที่ 3.5 แสดงแหล่งการฝากเงินของครอบครัวในชุมชน 35 
ตารางที่ 3.6 แสดงอาชีพหลักของครัวเรือนในชุมชน 36 
ตารางที่ 3.7 แสดงอาชีพรองของครัวเรือนในชุมชน 36 
ตารางที่ 3.8 แสดงสมาชิกของครัวเรือนในชุมชนที่มีอายุ 15-59 ปี มีอาชีพและมีรายได้ทุกคน

หรือไม ่
37 

ตารางที่ 4.1 แสดงสมาชิกครัวเรือนในชุมชนที่มีหญิงตั้งครรภ์ 37 
ตารางที่ 4.2 แสดงอายุของหญิงตั้งครรภ์ของครัวเรือนในชุมชน 37 
ตารางที่ 4.3 แสดงหญิงตั้งครรภ์ในครัวเรือนที่ได้รับการฝากครรภ์ ครั้งแรกน้อยกว่า 12 สัปดาห์ 38 
 



สารบัญตาราง(ต่อ) 

 หน้า 
ตารางที่ 4.4 แสดงหญิงตั้งครรภ์ในครัวเรือนได้รับการฝากครรภ์ตามเกณฑ์ครบ 5 ครั้งก่อนคลอด 38 
ตารางที่ 4.5 แสดงครัวเรือนที่มีมารดาเสียชีวิตขณะตั้งครรภ์/คลอด 38 
ตารางที่ 4.6 แสดงอายุของเด็กเล็กในชุมชน 38 
ตารางที่ 4.7 แสดงเด็กอายุต่ ากว่า 6 เดือน ในครัวเรือนที่ยังกินนมแม่อย่างเดียว 39 
ตารางที่ 4.8 แสดงเด็กแรกเกิดที่เสียชีวิตในครัวเรือน 39 
ตารางที่ 4.9 แสดงเด็กท่ีอายุต่ ากว่า 5 ปี เสียชีวิตในครัวเรือน 39 
ตารางที่ 4.10 แสดงน้ าหนักของเด็กในชุมชน 40 
ตารางที่ 4.11 แสดงการพัฒนาของเด็กในชุมชน 40 
ตารางที่ 4.12 แสดงเด็กในครัวเรือนได้รับอาหารครบถ้วนตามโภชนาการ ( 5 หมู่ ) 40 
ตารางที่ 4.13 แสดงครัวเรือนที่มีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 41 
ตารางที่ 4.14 แสดงผู้ป่วยโรคเรื้อรังท่ีอยู่ในช่วงอายุ 15-59 ปี 41 
ตารางที่ 4.15 แสดงผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 41 
ตารางที่ 4.16 แสดงการดื่มแอลกอฮอล์ ของครัวเรือนในชุมชน 42 
ตารางที่ 4.17 แสดงการดื่มแอลกอฮอล์ของชายและหญิงในครัวเรือน  42 
ตารางที่ 4.18 แสดงความถ่ีของสมาชิกในครัวเรือนที่ดื่มแอลกอฮอล์ 42 
ตารางที่ 4.19 แสดงอายุผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ 43 
ตารางที่ 4.20 แสดงอายุสมาชิกในชุมชนที่ดื่มแอลกอฮอล์ น้อยสุดและมากสุด 43 
ตารางที่ 4.21 แสดงการสูบบุหรี่ของครัวเรือนในชุมชน 43 
ตารางที่ 4.22 แสดงการสูบบุหรี่ของชายและหญิงในชุมชน 44 
ตารางที่ 4.23 แสดงสมาชิกในครัวเรือนมีความถ่ีในการสูบบุหรี่ 44 
ตารางที่ 4.24 แสดงอายุผู้ที่สูบบุหรี่ 44 
ตารางที่ 4.25 แสดงอายุสมาชิกในชุมชนที่สูบบุหรี่ มีอายุน้อยสุดและมากสุด 45 
ตารางที่4.26 แสดงผู้สูงอายุในครัวเรือนมีความเครียดอยู่ในระดับใด 45 
ตารางที่ 2.27 แสดงลักษณะอาหารที่สมาชิกในครัวเรือนชอบรับประทาน 45 
ตารางที่ 4.28 แสดงพฤติกรรมเสี่ยงจากการประกอบอาชีพ 46 
ตารางที่ 4.29 แสดงจ านวนครัวเรือนที่มีบัตรประกันสุขภาพ / สิทธิรักษาพยาบาล 46 
ตารางที่ 4.30 แสดงการใช้บริการสถานพยาบาลของครัวเรือนในชุมชน 47 
ตารางที่ 5.1 แสดงสมาชิกในครัวเรือนของท่านสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้ มีหรือไม่ 47 
ตารางที่ 5.2 แสดงในการเลือกตั้งที่ผ่านมาสมาชิกในครัวเรือนของท่านได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือไม่ 47 
ตารางที่ 5.3 แสดงสมาชิกในครัวเรือนของท่านเคยเข้าร่วมประชาพิจารณ์/ประชาคม/ประชุม 

หรือไม ่
48 

ตารางที่ 5.4 แสดงสมาชิกในครัวเรือนของท่านเคยเข้าร่วมประชุมหรือเข้าร่วมจัดท าแผนชุมชน
ระดับต าบล หรือไม่ 

48 

ตารางที่ 5.5 แสดงสมาชิกในครัวเรือนของท่านมักจะทราบข่าวสารต่างๆ ภายในชุมชน ทางช่องทางใด 48 
 



สารบัญตาราง(ต่อ) 

 หน้า 
ตารางที่ 6.1 แสดงการมีน้ าประปาใช้เพียงพอตลอดปี 49 
ตารางที่ 6.2 แสดงครัวเรือนของท่านใช้บริการน้ าดื่มที่ได้รับการจัดการอย่างปลอดภัยหรือไม่ 49 
ตารางที่ 6.3 แสดงการใช้ไฟฟ้า 49 
ตารางที่ 6.4 แสดงการใช้พลังงานทดแทน 50 
ตารางที่ 6.5 แสดงประกอบอาชีพเกษตรกร 50 
ตารางที่ 6. 6 แสดงการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการเพาะปลูกแทนการใช้ปุ๋ยเคมี 50 
ตารางที่ 6.7 แสดงผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อม 50 
ตารางที่ 6.8 แสดงรายละเอียดผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อม 51 
ตารางที่ 6.9 แสดงการจัดการขยะ 51 
ตารางที่ 6.10 รายละเอียดการจัดการขยะ 51 
ตารางที่ 6.11 แสดงประสบภัยธรรมชาติ 52 
ตารางที่ 6.12 แสดงรายละเอียดการประสบภัยธรรมชาติ 52 
ตารางที่ 6.13 แสดงกิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน 53 
ตารางที่ 6.14 แสดงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 53 
ตารางที่ 6.15 แสดงการก าจัดสัตว์ แมลงที่เป็นพาหะน าโรคของครัวเรือน 53 
ตารางที่ 6.16 แสดงมีการใช้ส้วมที่มีสภาพแข็งแรง มีฝาปิด มีการระบายอากาศที่ดี 53 
ตารางที่ 7.1 แสดงครัวเรือนที่มีเด็กอายุ 3-5 ปี อาศัยอยู่ในชุมชน 54 
ตารางที่ 7.2 แสดงครัวเรือนเด็กอายุ 3-5 ปี ในชุมชนได้รับการบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อน

วัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือได้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม
ของเด็กก่อนวัยเรียน ทุกคนหรือไม่ 

54 

ตารางที่ 7.3 แสดงเด็กอายุ 6-14 ปี ที่เข้าเรียน ชั้น ป.1-ม.3 (การศึกษาภาคบังคับ 9 ปี) 55 
ตารางที่ 7.4 แสดงเด็กจบชั้น ม.3 ในรอบปีที่ผ่านมา 55 
ตารางที 7.5 แสดงการจบของเด็กชั้น ม.3 และได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า 55 
ตารางที่ 7.6 แสดงคนที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า และยัง

ไม่มีงานท า 
56 

ตารางที่ 7.7 แสดงคนที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า และยัง
ไม่มีงานท า ที่ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพทุกคนหรือไม่ 

56 

ตารางที่ 7.8 แสดงคนในครัวเรือนอายุ 15-59 ปี ที่สามารถอ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่าง
ง่ายได ้

56 
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ส่วนที่ 1 : บทน า 
1.1 หลักการและเหตุผล 
 ด้วยแนวคิดพันธกิจมหาวิทยาลัยเพ่ือสังคม (University Engagement) จากปรัชญาการสร้างปัญญา
เพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ถูกถ่ายทอดเป็นวิสัยทัศน์ไปสู่การท างานของสถาบันการศึกษาร่วมกับภาคีในพ้ืนที่ 
(Engagement) ที่มุ่งหมายหวังผลที่จะตอบปัญหาของชุมชนหรือสังคมเฉพาะที่ได้อย่างถูกต้องและแม่นย ามาก
ขึ้น พันธกิจนี้จะส่งเสริมให้เกิดความร่วมมืออย่างแท้จริงของทุกภาคส่วนทั้งในระดับมหาวิทยาลัยด้วยกันเอง
และระดับมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตามหลักพันธกิจ
สัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม โดยให้ความส าคัญกับการแก้ปัญหาของชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ ซึ่ง
มหาวิทยาลัยเป็นผู้สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนด้วยการเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิชาการเข้ากับ
แนวปฏิบัติที่ดีที่เป็นศักยภาพของชุมชน เพ่ือให้ชุมชนสามารถยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
ชุมชนได้ 

ดังนั้นการส ารวจความต้องการและศึกษาบริบทของชุมชนหมู่ 1 ต าบลระแหง อ าเภอลาดหลุมแก้ว 
จังหวัดปทุมธานี เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของ โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไข
ปัญหาของชุมชนท้องถิ่น เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่น สามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืนที่คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ด าเนินการตามแผนงานพัฒนางาน
พันธกิจสัมพันธ์ ผลผลิต : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอดเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการส ารวจลงพ้ืนที่ชุมชน 

1) เพ่ือสร้างเครือข่ายพัฒนาและแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่น  
2) เพ่ือส ารวจข้อมูลและจัดท าฐานข้อมูลหมู่บ้าน 
3) เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 
4) เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาครัวเรือนในการแก้ไขปัญหาความยากจน 

 
1.3 ขอบเขตการส ารวจลงพ้ืนที่ชุมชน 

พ้ืนที่ชุมชนหมู่ 1 ต าบลระแหง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 
 

1.4 วิธีการด าเนินการส ารวจความต้องการของชุมชน 
วิธีการด าเนินการส ารวจความต้องการของชุมชนหมู่ 1 ต าบล ระแหง  อ าเภอ ลาดหลุมแก้ว จังหวัด 

ปทุมธานี แบ่งเป็น 3 กิจกรรม ซึ่งกิจกรรมครั้งที่ 1 จัดเวทีประชุมวางแผนร่วมกับชุมชนเพ่ือวางแผนด าเนินการ
ส ารวจบริบทชุมชน โดยการชี้แจงและท าความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการส ารวจ
บริบทชุมชนในพ้ืนที่หมู่ 1 ต าบลระแหง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี พร้อมทั้งจัดท าแผนที่เดินดินใน
พ้ืนที่หมู่ 1 ต าบลระแหง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับผู้น าชุมชน เพ่ือใช้วางแผนการลงพ้ืนที่
ส ารวจข้อมูลในกิจกรรมครั้งที่ 2 ส าหรับกิจกรรมครั้งที่ 2 ลงพ้ืนที่ส ารวจบริบทชุมชนหมู่ 1 ต าบล ระแหง 
อ าเภอ ลาดหลุมแก้ว จังหวัด ปทุมธานี ด้วยวิธีการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานครัวเรือน และกิจกรรมครั้งที่ 3 จัดเวที
แลกเปลี่ยนเพ่ือสรุปประเด็นปัญหาและน าเสนอกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตร่วมกับชุมชน  
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ภาพที่ 1 ขั้นตอนกระบวนการเก็บข้อมูลความต้องการเบื้องต้นของชุมชน 
 
1.5 เครื่องมือที่ใช้การส ารวจความต้องการของชุมชน 

1) แผนที่เดินดิน 
เป็นการศึกษาถึงพ้ืนที่องค์ประกอบส าคัญๆ ที่อยู่ภายในหมู่บ้าน มีการจัดท าแผ่นข้อมูลให้สมาชิก ได้

เข้ามาร่วมจัดท าข้อมูลการเกษตร ปุาใช้สอย ทรัพยากรในชุมชน จุดหรือแหล่งส าคัญของชุมชน ข้อมูล 
การเกษตร ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว สามารถแสดงแผนที่เดินดินของหมู่ 1 ได้ดังภาพที ่2 

 
 
 
 
 
 

ครั้งที่ 2 ส ารวจบริบทชุมชนพ้ืนที่ชุมชนหมู่ 1 ต าบล ระแหง อ าเภอ ลาดหลุมแก้ว 
จังหวัด ปทุมธานี (วันที่ 19-20 ธันวาคม 2560) 

พูดคุยเพ่ือสร้างความเข้าใจกับประชาชนถึงวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานเก็บข้อมูลคน
ในชุมชนด้วยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น าชุมชน แกนน า

ชาวบ้าน และชาวบ้านในชุมชน 

 ครั้งที่ 1 จัดเวทีประชุมวางแผนร่วมกับชุมชนหมู่ 1 ต าบล ระแหง  
อ าเภอ ลาดหลุมแก้ว จังหวัด ปทุมธานี  (วันที่ 3 ธันวาคม 2561) 

เพ่ือชี้แจงและท าความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการส ารวจ
บริบทชุมชน และวางแผนการลงพื้นที่ส ารวจข้อมูลในกิจกรรมครั้งท่ี 2 และประสานขอ

ความร่วมมือจากแกนน าชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ 

ครั้งที่ 3 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเพื่อสรุปประเด็นปัญหาและน าเสนอกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตร่วมกับชุมชน 
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ภาพที่ 2 แผนที่เดินดิน 
2) เส้นเวลา 
เป็นเครื่องมือในการส ารวจดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชุมชนทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม สิ่งแวดล้อม 

วัฒนธรรม โดยเป็นการทบทวนประสบการณ์การปรับตัวของชุมชนแต่ละยุคสมัย ซึ่งค าถามส าคัญในการศึกษา
เส้นทางประวัติศาสตร์ของชุมชน ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ 1) อะไรคือเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้น 2) เหตุการณ์
นั้นๆ ได้ส่งผลกระทบต่อคนในชุมชนอย่างไร 3) ชุมชนมีการปรับตัวอย่างไร Timeline เป็นการชักชวนให้คน
ชุมชนช่วยกันดูประวัติศาสตร์ตั้งแต่การก่อตั้งของชุมชนมาจนถึงปัจจุบันว่าชุมชนปรับตัวในสถานการณ์ต่างๆ 
อย่างไร? และชวนมองว่าชุมชนมีศักยภาพในการปรับตัวตลอดเวลาเพียงแต่ไม่รู้ตัวว่ามีศักยภาพตรงนั้น รวมไป
ถึงมีเรื่องการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการท างานประเด็นต่างๆ ดังภาพที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OP 2 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 เส้นเวลา 
 

3) โอ่งชีวิต 
เป็นเครื่องมือในการสร้างการมีส่วนร่วมและศึกษาข้อมูลทางเศรษฐกิจของชุมชนเกี่ยวกับแหล่งที่มา

ของรายได้ และรายจ่ายของชุมชน ดังนั้นจะใช้เพื่อดูรายรับ-รายจ่ายซึ่งจะท าให้เห็นภาพรวมของชุมชน ดังภาพ
ที่ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 โอ่งชีวิต 
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4) ปฏิทินอาชีพ  
เป็นเครื่องมือระดมข้อมูลเพ่ือวางแผนการผลิตหรือวางแผนการท างานในช่วงเวลา เช่น การผลิตพืช

อาหารจากปุา พืชอาหารจากน้ า ประเพณีในชุมชน จะช่วยให้เห็นสภาพความเป็นจริงว่าชุมชนมีกิจกรรม
ในช่วงไหน และว่างช่วงไหนบ้าง? ซึ่งจะช่วยวางแผนในการพัฒนาได้ดี เช่น การท าอาชีพเสริมนั้นสอดคล้องกับ
ประเพณีไหม? ใช้ทบทวนวิถีการผลิตในรอบปี และการจัดการชีวิตในช่วงต่างๆ ที่จะไปปฏิสัมพันธ์กับ
หน่วยงานที่เข้ามาส่งเสริมในช่วงเวลาต่างๆ ว่าจะท างานร่วมกันอย่างเหมาะสมได้อย่างไร? ดังภาพที่ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ภาพที่ 5 ปฏิทินอาชีพ 
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ส่วนที่ 2 : ผลการศึกษาชุมชนเบื้องต้น 
2.1 ข้อมูลทั่วไปของชุมชน 

1) ประวัติหมู่บ้าน 
หมู่บ้านบ่อน้ าเชี่ยว เป็นชุมชนชนบท ที่เคยเป็นพื้นที่ปุามาก่อน และเป็นที่ราบลุ่ม มีคลองลาดน้ าเชี่ยว

ไหลผ่าน ท าให้พื้นท่ีบริเวณนี้ มีพืชพรรณสัตว์ปุาประจ าถิ่นและมีกุ้งหอย ปู ปลาชุกชุม มีความอุดมสมบูรณ์มาก 
ต่อมามีผู้คนที่มีหากินปลาและเห็นว่าเป็นพ้ืนที่เหมาะกับการเพาะปลูก จึงได้เข้ามาหักล้างถางปุาเพ่ือท ามาหา
กินและที่อยู่อาศัย ต่อมามีประชากรเพ่ิมจ านวนขึ้นจึงได้ตั้งเป็นหมู่บ้าน ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
มีคริสต์บ้างเล็กน้อย อยู่กันแบบเครือญาติมีการพ่ึงพาอาศัยกัน มีการจัดตั้งกลุ่มและองค์กรเพ่ือท าประโยชน์
ร่วมกันในชุมชน ที่ก่อให้เกิดรายได้กับสมาชิกในกลุ่ม และเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน รู้จัก
เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน ประเพณีและวัฒนธรรมส่วนใหญ่ยังคงยึดกับรูปแบบเดิมที่มีการสืบทอดต่อๆกันมา 
อาชีพในชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม และส่งบุตรหลานเรียนหนังสือ หรือสมัครท างานโรงงาน 

พ้ืนที่หมู่ 1 ต าบลระแหง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี มีจ านวน 1,320 ไร่  
- มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้   
       ทิศเหนือ    จด หมู่ที่  6 ต าบลระแหง            
       ทิศใต้        จด ต าบลลาดหลุมแก้ว 

       ทิศตะวันออก จด เทศบาลต าบลระแหง  
       ทิศตะวันตก จด ต าบลหน้าไม้ 

 
2) การสืบเนื่องและการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ส าคัญต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ 

การเมือง 
จากการส ารวจชุมชนหมู่ 1 มีการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ส าคัญต่างๆที่เกิดขึ้นมากมาย ดังนี้ 
ในปี พ.ศ. 2478 มีการก่อตั้ง โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว 
ในปี พ.ศ. 2529 มีการก่อตั้ง หจก. อุตสาหกรรมยางลาดหลุมแก้ว  
ในปี พ.ศ. 2532 มีการก่อตั้ง บริษัท บีซีซี อินเตอร์เนชั่นแนล (1989) จ ากัด 
ในปี พ.ศ. 2538 เกิดอุทกภัย (น้ าท่วม) ท าให้ประชาชนในชุมชนได้รับความเดือดร้อน บ้านเรือน

เสียหาย และข้าวในนาเสียหาย 
ในปี พ.ศ. 2540 มีการพัฒนาเส้นทางการเดินรถถนนสายปทุมธานี – บางเลน จากการวิ่งสวนกันให้

เป็นถนน 4 ช่องวิ่ง  
ในปี พ.ศ. 2550 เกิดวาตภัย พายุฤดูร้อนท าให้บ้านเรือนเสียหายเป็นจ านวนมาก 
ในปี พ.ศ. 2554 เกิดอุทกภัย (น้ าท่วม) ท าให้ประชาชนในชุมชนได้รับความเดือดร้อน บ้านเรือน

เสียหาย และข้าวในนาเสียหาย  
ในปี พ.ศ. 2556 มีการร่วมกลุ่มท าน้ าพริกแกง ปัจจุบันไม่มีการรวมกลุ่มท าน้ าพริกแกงกันแล้ว 
 

2.2 ข้อมูลด้านสภาพนิเวศ 
1) สภาพทางภูมิประเทศ  
สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม มีคลองลาดหลุมเชี่ยวและคลองชลประทานไหลผ่าน มีความ

อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีการคมนาคมสะดวกเหมาะเป็นแหล่งอุตสาหกรรม มี
องค์กรประชนชนที่เข้มแข็ง มีระบบสาธารณูปโภคสะดวก 
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สภาพดินฟูาอากาศ เป็นแบบมรสุมมี 3 ฤดู และอยู่ในเกณฑ์ปกติทั่วไป เศรษฐกิจ โดยรวมของหมู่บ้าน
เป็นลักษณะเศรษฐกิจพอเพียง มีการท าเกษตรแบบผสมผสาน ระหว่างการท านา ท าสวนผัก การเลี้ยงปลาใน
บ่อในร่องสวน และรับจ้างทั่วไป 

 
2) สภาพทางนิเวศวิทยาจ าเพาะ 

 สภาพพ้ืนที่ในชุมชนเป็นพื้นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชไม้และเลี้ยงสัตว์ เช่น เป็ด ไก่ เป็นต้น  
และยังมีผู้คนที่อพยพจากที่อ่ืนมาอยู่อาศัยในชุมชน 

 
3) สภาพการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อชุมชน 
เมื่อโรงงานอุตสาหกรรมมีมากขึ้นในชุมชนแห่งนี้ จึงมีการปล่อยน้ าเสียลงสู่คลองธรรมชาติ ส่งผลให้มี

ปัญหาด้านคุณภาพน้ า คลองธรรมชาติที่เคยอุดมสมบูรณ์ด้วยสัตว์น้ านานาชนิดก็สูญพันธ์ไป 
 
2.3 ข้อมูลด้านสภาพพื้นฐานด้านเกษตรกรรม การปลูกพืช การใช้แรงงาน ชนิดจ านวน เหตุผลของสัตว์ที่
เลี้ยง ปัญหาด้านการเลี้ยงสัตว์ การกระจายผลผลิต และการตลาด 
 1) ปฏิทินการปลูกพืชและการใช้แรงงาน พืชหลัก พืชรอง ในชุมชน ประวัติการปลูก เตรีมดิน 
วิธีการปลูกการบ ารุงรักษา  

เนื่องจากทางสภาพทางภูมิศาสตร์ของชุมชนเป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม มีคลองลาดน้ าเชี่ยวและคลอง
ชลประทานไหลผ่าน ท าให้พ้ืนที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก ชาวบ้านจึงนิยมท าเกษตร
ผสมผสานระหว่างท านา มีการท าสวนผลไม้และท าสวนผัก ซึ่งจากปฏิทินอาชีพ อาชีพเกษตรกรรมที่ยังคงมี
ความนิยมอยู่คือการท านา ซึ่งใช้เวลาท าตลอดทั้งช่วงปี ดังภาพที่ 5 
  

2) การปลูกพืชมีปัญหาจ านวนผลผลิตทางการเกษตรต่อไร่ตกต่ า ยังไม่ได้มาตรฐาน 
เนื่องมาจากคุณภาพของดินที่ใช้ในการเกษตรตกต่ าอันมีสาเหตุมาจากเกษตรกรใช้สารเคมีในการท า

เกษตรกรรมมากเกินไป และไม่มีการพักดินเพ่ือปรับสภาพดิน เมื่อจ านวนผลผลิตตกต่ าและมีการใช้สารเคมีที่
ต้องใช้ทุนทรัพย์จ านวนมาก จึงท าให้ได้รับผลก าไรต่ าหรืออาจจะขาดทุน 

 

2.4 ข้อมูลด้านประชากร  
 1) จ านวนครัวเรือนและประชากรทั้งหมด   

จ านวนครัวเรือน    2,551 ครัวเรือน 
จ านวนประชากร    4,568 คน 
จ านวนชาย    2,214 คน 
จ านวนหญิง    2,354 คน 

2) จ านวนครัวเรือน จ านวนประชากร เพศ อายุ จากกลุ่มตัวอย่างที่ท าการส ารวจข้อมูล 
 จ านวนครัวเรือนและประชากร 

จ านวนครัวเรือนที่ส ารวจ   141 ครัวเรือน 
จ านวนประชากร    511 คน 
จ านวนชาย    242 คน 
จ านวนหญิง    269 คน 



OP 2 

8 

 ช่วงอายุ 
  อายุ 0-5 ปี    28 คน 
  อายุ 6-14 ปี    49 คน 
  อายุ 15-49 ปี    225 คน 
  อายุ 50-59 ปี    58 คน 
  อายุ 60 ปีขึ้นไป    61 คน 
  

3) การเปลี่ยนแปลงประชากร เช่น การเกิด ตายและการย้ายถิ่น 
 จากการส ารวจชุมชนหมู่ 1 ต าบล ระแหง พบว่าชุมชนนี้ประกอบด้วยหมู่บ้านจัดสรรหลายหมู่บ้าน 
อาทิเช่น หมู่บ้านเฟื่องฟูานคร 5  หมู่บ้านภัทรารมย์ 1 หมู่บ้านภัทรารมย์ 2 และหมู่บ้านบัวคลี่ เป็นต้น ดังนั้น
ประชากรในชุมชนแห่งนี้ จึงมีการย้ายมาจากที่อ่ืนเป็นส่วนใหญ่ 
  

4) ประเภทกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมของชาติพันธ์นั้นๆ 
 ถึงแม้ว่าประชาชาชนส่วนใหญ่ที่มีการย้ายถิ่นฐานมาจากที่อ่ืน ผลการส ารวจทุกคนในครัวเรือนของ
ชุมชนหมู่ที่ 1 เป็นคนไทย 
 
2.5 ข้อมูลด้านสาธารณูปโภคของหมู่บ้าน 
 1) การคมนาคม การติดต่อสื่อสารภายในและนอกหมู่บ้าน 
 ด้านการคมนาคม ประชาชนในหมู่บ้านใช้รถยนต์ และรถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะในการ
คมนาคมเป็นส่วนใหญ่ มีถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ต าบล ส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใช้การได้ดีใน
การสัญจรไปมา และมีถนนหลัก 3 สาย คือ ถนนหน้าหมู่บ้าน ถนนหลังหมู่บ้าน และถนนเลียบคลองตอนกลาง
หมู่บ้าน โดยสรุปรวมแล้ว  เส้นทางการคมนาคมในหมู่บ้านประกอบไปด้วย 
        ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    7 สาย          
      ถนนลาดยาง                 2 สาย   
        ถนนลูกรัง                    1 สาย   
       ถนนดิน                       – สาย   
        สะพาน คสล.                3 แห่ง 
        สะพานไม้                    4 แห่ง 

ด้านการติดต่อสื่อสาร ในหมู่บ้านได้ใช้หลายวิธีการในการสื่อสารเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลหลากหลาย
วิธีการดังต่อไปนี้ คือ 

- จากการบอกต่อ หรือปากต่อปาก 
- จากการใช้โทรศัพท์มือถือ 
- จากเสียงตามสายหรือหอกระจายข่าวของชุมชน 
- จากคลื่นวิทยุ 
- จากเวทีของชุมชน  
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2) การมีไฟฟ้าใช้ในหมู่บ้านและการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อชุมชน 
 จากการส ารวจข้อมูลครัวเรือนชุมชนหมู่ 1 ต.ระแหง พบว่าทุกครัวเรือนมีไฟฟูาใช้  เพ่ือในการ
ประกอบอาหาร  การใช้กับเครื่องใช้ไฟฟูาและให้แสงสว่างในยามค่ าคืน  
  

3) การมีประปาหมู่บ้านและการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อชุมชน 
 จากการส ารวจข้อมูลครัวเรือนชุมชนหมู่ 1 ต.ระแหง พบว่าทุกครัวเรือนมีน้ าประปาใช้เพียงพอตลอดปี  
เพ่ือในการอุปโภคบริโภค 

 
4) การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตและการใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เน็ต 

 ในชุมชนหมู่  1 ต.ระแหง มีอินเตอร์เน็ตเข้าถึงมากมายหลายบริษัทมีทั้งที่เป็นไฟเบอร์ออพติกและ
แบบสายทองแดง อาทิเช่น บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ทรู คอร์ปอเรชั่น ทรีบอร์ดแบรน เป็นต้น รวมทั้ง
ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่มีการใช้อินเตอร์จากโทรศัพท์มือถือในการติดต่อสื่อสารหรือหาข่าวสารต่างๆที่
น่าสนใจกันอีกด้วย 
 
2.6 ข้อมูลสังคม 
 1) ลักษณะของครอบครัว ครอบครัวเดี่ยว ครอบครัวขยาย 
 ครอบครัวเดี่ยว คือ ครอบครัวที่มีสมาชิกในครอบครัวประกอบไปด้วย พ่อ แม่ และ ลูก ส่วน
ครอบครัวขยาย คือ ครอบครัวที่สมาชิกครอบครัวมีมาแต่เดิม โดยอาจมีปูุย่าตายาย หรือญาติคนอ่ืนๆ อาศัย
รวมกับพ่อแม่ และลูกหลาน โดยการส ารวจกลุ่มหมู่บ้านกลุ่มตัวอย่าง เมื่อพิจารณาจากข้อมูลจ านวนสมาชิกใน
ครัวเรือนโดยแบ่งเป็นแต่ละช่วงอายุพบว่า ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นครอบครัวเดี่ยว แต่ถึงอย่างไรก็ไม่อาจสรุปได้
ชัดเจนว่า ลักษณะครอบครัวมีลักษณะเป็นครอบครัวเดี่ยวหรือเป็นครอบครัวขยาย ทั้งนี้เพราะการเปลี่ยนเป็น
ครอบครัวเดี่ยว หรือครอบครัวขยาย ขึ้นอยู่กับว่าครอบครัวนั้นๆ อยู่ในช่วงใดของการเปลี่ยนสถานะ 
  

2) การตัดสินใจและการจัดการในครอบครัว การเลือกคู่ครองและการแต่งงาน 
 สถานภาพการสมรสของครัวเรือนในชุมชน  

  - โสด    72 คน 
- สมรสจดทะเบียน   125 คน 
- สมรสไม่จดทะเบียน   39 คน 
- หม้าย    8 คน 
- แยกกันอยู ่   1 คน 
- หย่า    2 คน 

  
3) ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกครอบครัวซ่ึงไปท างานที่อ่ืน 

 เนื่องจากบริเวณโดยรอบของชุมชนหมู่ 1 ต.ระแหง เป็นบริเวณที่มีการประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรม ซึ่งสถานที่ที่ท างานก็จะไม่ได้อยู่ในระยะที่ไกลมาก สามารถเดินทางไป  – กลับได้ จึงท าให้
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกครอบครัวไม่ได้มีปัญหามากนัก แต่สถานการณ์การอยู่อาศัยของครัวเรือนผู้สูงอายุ
ในชุมชนนั้นพบว่า ยังมีผู้สูงอายุอยู่เพียงล าพังอยู่ร้อยละ 11.59 ซึ่งหมายถึงการอยู่ตามล าพังในชีวิตประจ าวัน 
หรือบางวัน บางเวลา ที่ลูกหลานไปท างาน ซึ่งในกรณีนี้ส่วนใหญ่จะเป็นการอยู่ตามล าพังในเวลากลางวัน 
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ดังนั้นเมื่อผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น สภาพการท างานและสังคมก็เปลี่ยนแปลงไป การที่ต้องอยู่ในบ้านตามล าพังก็จะ
มีมากขึ้น แต่อย่างก็มีผู้สูงอายุจ านวนมากไม่สามารถที่จะท าได้ตามที่ใจต้องการ ด้วยสภาพร่างกาย โรคภัยไข้
เจ็บ สิ่งแวดล้อม ความพร้อมในด้านต่าง ๆ ไม่เอ้ืออ านวย จึงต้องให้ความส าคัญกับอยู่ตามล าพัง เพ่ือลดความ
เสี่ยง ซึ่งการที่เราจะปูองกันความเสี่ยงเหล่านี้ต้องเริ่มจากผู้สูงอายุเองด้วยรวมไปถึงลูกหลานคนในครอบครัว 
และคนในชุมชนท้องถิ่น 
  

4) ระบบเครือญาติและแผนภูมิเครือญาติ (Pedigree) 
 จากการส ารวจข้อมูลข้อมูลเบื้องต้น สภาพการณ์โดยทั่วไปจากการศึกษาข้อมูลของชุมชนในเขตหมู่ 1 
ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี มีลักษณะที่ไม่แปลกแตกต่างจากสังคมทั่วไปตรงที่ปัจจุบันความเป็น
สังคมเมืองและชุมชนชนบท พบว่าหากจ านวนครัวเรือนที่อยู่ในหมู่บ้านจัดสรรนั้นจะไม่พบลักษณะระบบเครือ
ญาติ เนื่องจากมีการอาศัยแบบเป็นส่วนบุคคล เป็นการย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่และใช้เพ่ืออยู่อาศัยเท่านั้น 
แตกต่างจากครัวเรือนพ้ืนที่โดยรอบที่เป็นชุมชนชนบทที่ยังมีการรวมกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการ  ประชากรส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม แต่จะมีค าเรียกญาติ การนับญาติต่าง ๆ อันนับเป็นโครงสร้างของสังคม
หมู่บ้าน 
  

5) การรวมกลุ่มทางสังคมในเชิงพัฒนาความเข็มแข็งของชุมชน 
 มีการรวมกลุ่มของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม) ในแต่ละพ้ืนที่หมู่บ้านกลุ่มตัวอย่างที่
ช่วยในการสังเกตุการณ์ดูแลความเป็นอยู่ของสมาชิกในหมู่บ้าน พร้อมที่จะต่อสู้และก้าวน าไปสู่การพัฒนาด้าน
สุขภาพและคุณภาพชีวิต 
  

6) ความขัดแย้ง ความแตกต่างทางสังคม อุดมการณ์ 
 ในดา้นความขัดแย้งไม่พบในพ้ืนที่ชุมชนที่ไปส ารวจ มีเพียงแต่ความแตกต่างด้านการเมืองการปกครอง
คือในพ้ืนที่หมู่ 1 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี มีการแบ่งการปกครองเป็นสองส่วนคือ มีจ านวน
หมู่บ้านอยู่ในเขต อบต.ระแหงบางส่วน  และอยู่ในเขตเทศบาลต าบลระแหงบางส่วน 
  

7) ปราชญ์ชุมชน และภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ส าคัญ 
 ปราชญ์ชุมชนและภูมิปัญญาชาวบ้านที่ยังคงเหลืออยู่คือ ประเพณีบุญเติมน้ ามันจุดประทีปเรือส าเภา
ในวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดกันมากว่า 50 ปี แล้ว โดยเริ่มตั้งแต่เจ้าอาวาสรุ่นก่อน สมัย
ตั้งแต่ที่ยังไม่มีไฟฟูาใช้ ประเพณีนี้เกิดมาจากชาวบ้านต้องการให้วัดมีแสงสว่างในงานบุญส าคัญ เพ่ือระลึกถึง
คุณของพระรัตนตรัยในวันวิสาขบูชา คือเป็นทั้งวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ขององค์พระสัมมาสัมพุทธ
เจ้า มาบรรจบในวันเดียวกัน ประชาชนที่ได้มาร่วมงานบุญต่ างรู้สึกดีใจที่ทางวัดได้รักษาประเพณีนี้ให้
ประชาชนและเด็กรุ่นหลังได้ดู เพ่ือสืบทอดประเพณีที่ดีงาม และถึงความสามัคคีในชุมชน ถึงแม้ปัจจุบันจะมี
ไฟฟูาใช้แล้วก็ตาม และยังมีวัฒนธรรมที่ยังคงอยู่คือ การฉลองพระใหม่ เป็นวัฒนธรรมของคนมอญซึ่งก่อนที่จะ
มีการบรรจุกระดูก  โดยจะมีการประกอบพิธีกรรมของคนมอญ มีราชวัตรฉัตรธง เริ่มจุดเทียนตั้งแต่ 20.00 น - 
06.00 น ของวันถัดมา 
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ภาพที่ 6 ประเพณีบุญเติมน้ ามันจุดประทีปเรือส าเภาในวันวิสาขบูชา 
 
2.7 ข้อมูลด้านการศึกษา 
 1) ชื่อ ประเภทโรงเรียน ปีที่ตั้งโรงเรียน จ านวนครูและนักเรียน 
 ในชุมชนหมู่ 1 ต.ระแหง มีโรงเรียนวัดลาดหลุมแก้วตั้งอยู่ในพ้ืนที่  ซึ่งก่อตั้งโรงเรียนในวันที่ 11 
สิงหาคม พ.ศ.2478 ปัจจุบันมีนางศศกฎ ทองใบ เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน มีครูจ านวนทั้งหมด 11 คน 
แบ่งเป็นชาย 2 คน หญิง 9 คน ระดับการศึกษาที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 จนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 
6 มีนักเรียนทั้งหมด จ านวน 150 คน สามารถแบ่งตามระดับการศึกษาได้ดังนี้ 

อนุบาล 1  จ านวนชาย 9 คน จ านวนหญิง 12 คน 
อนุบาล 2  จ านวนชาย 13 คน จ านวนหญิง 8 คน 
ประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวนชาย 12 คน จ านวนหญิง 6 คน 
ประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวนชาย 12 คน จ านวนหญิง 3 คน 
ประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวนชาย 11 คน จ านวนหญิง 12 คน 
ประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวนชาย 9 คน จ านวนหญิง 9 คน 
ประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวนชาย 10 คน จ านวนหญิง 8 คน 
ประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวนชาย 6 คน จ านวนหญิง 10 คน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 7 โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว 
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 2) ระดับการศึกษาของคนในหมู่บ้าน 
 ระดับการศึกษาของคนในหมู่บ้านส่วนใหญ่จบตามเกณฑ์ศึกษาภาคบังคับ 9 ปี หรือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 หลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ เกินครึ่งของคนที่จบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไม่ได้ศึกษาต่อในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 และ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ยังมีกลุ่มคนในชุมชนที่จบในระดับประถมศึกษาที่อ่าน
ไม่ออกเขียนไม่ได้อยู่น้อยมากเพียงร้อยละ 1 คน  ส าหรับหรับในส่วนการศึกษาต่อของผู้ที่จบการศึกษาระดับ
การศึกษาระดับชั้นมัธยมปลายและระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีผู้เรียนต่อในระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงมากกว่าระดับชั้นปริญญาตรี 
  

3) สถาบันสังคม (วัด โรงเรียน ครอบครัว การสื่อสาร) บทบาทต่อชุมชนในด้านการศึกษา 
 ประชาชนในหมู่บ้านนับถือศาสนาพุทธ และ ศาสนาคริสต์ ถึงแม้ว่าพ้ืนที่ในชุมชนจะไม่มีวัด แต่
ประชาชนในหมู่บ้านยังคงไปท ากิจกรรมต่างๆ  ทางศาสนาในวัดใกล้เคียง เช่นวัดลาดหลุมแก้ว วัดบัวแก้วเกสร 
เป็นต้น ซึ่งเป็นศูนย์รวมในการท ากิจกรรมต่างๆ  ทางศาสนา การประชุมของคนในชุมชน และอ่ืนๆ  ในส่วน
การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร มีหอกระจายข่าว และใช้วิธีการบอกต่อๆ กัน  

 
2.8 ข้อมูลด้านการสาธารณสุข 

1) บริการสาธารณสุขในหมู่บ้าน (ตู้ยา สหกรณ์ สถานีอนามัย ฯลฯ) 
จากการส ารวจสาธารณสุขในหมู่บ้าน จะไม่มีสถานีอนามัยในพ้ืนที่หมู่ 1 แต่จะประชาชนสามารถใช้

บริการด้านสาธารณสุขที่โรงพยาบาลลาดหลุมแก้วได้ซ่ึงใช้ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 5-10 นาทีจากพ้ืนที่
ของชุมชนหมู่ที่ 1 ต าบลระแหง อ าเภอลาดหลุมแก้ว 

 
2) บทบาทของ ผสส. อสม. 
จากการส ารวจอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ซึ่งมี อสม.อยู่ทั้งหมด 57 คน และจะมี

หน้าที่หลักอยู่ 2 ด้านประกอบด้วย 
 ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข (เชิงรุก) 

1. ดูแลสุขภาพอนามัยเชิงรุก ในกลุ่มแม่และเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ปุวยเรื้อรังในชุมชน 
 2. เสริมสร้างสุขภาพและแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชน โดยแผนสุขภาพต าบล ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ
ในชุมชน เพื่อลดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง มะเร็ง หัวใจและหลอดเลือด อัมพฤกษ์ อัมพาต และหนุนการ
ด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพใน รพ.สต. 

3. เป็นทูตไอโอดีน การให้ความรู้เรื่องโรคขาดสารไอโอดีน ตรวจสารไอโอดีนในเกลือ น้ าปลา ซอสปรุง
รส และแนะน าหญิงตั้งครรภ์บริโภคเกลือไอโอดีน 

บทบาทหน้าที่ของ อสม. 
อสม. มีบทบาทในการเป็นผู้น าการด าเนินงานพัฒนาสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชน

ในหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change agents) พฤติกรรมด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน
ในชุมชน และมีหน้าที่ แก้ข่าวร้าย กระจายข่าวดี ชี้บริการ ประสานงานสาธารณสุข บ าบัดทุกข์ประชาชน 
ด ารงตนเป็นตัวอย่างที่ดี โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 

1.เป็นผู้สื่อข่าวสารสาธารณสุขระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชนในหมู่บ้าน นัดหมายเพ่ือนบ้านมารับ
บริการสาธารณสุข แจ้งข่าวสารสาธารณสุข เช่น การเกิดโรคติดต่อที่ส าคัญ หรือโรคระบาดในท้องถิ่น 
ตลอดจนข่าวความเคลื่อนไหวในกิจกรรมสาธารณสุข รับข่าวสารสาธารณสุขแล้ว แจ้งให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
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ในท้องถิ่นทราบอย่างรีบด่วนในเรื่องส าคัญ เช่น เรื่องโรคระบาดหรือโรคติดต่อต่าง ๆ รับข่าวสารแล้ว จด
บันทึกไว้ในสมุดบันทึกผลการปฏิบัติงานของ อสม. 

2. เป็นผู้ให้ค าแนะน าถ่ายทอดความรู้แก่เพ่ือนบ้านและแกนน าสุขภาพประจ าครอบครัว ในเรื่องต่าง ๆ 
ได้แก่ การใช้สถานบริการสาธารณสุขและการใช้ยา การรักษาอนามัยของร่างกาย การให้ภูมิคุ้มกันโรค การ
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและการจัดหาน้ าสะอาด โภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร การปูองกันและควบคุม
โรคติดต่อประจ าถิ่น การอนามัยแม่และเด็กและการวางแผนครอบครัว การดูแลรักษาและปูองกันสุขภาพ
เหงือกและฟัน การดูแลและส่งเสริมสุขภาพจิต การปูองกันและควบคุมโรคเอดส์ การปูองกันและควบคุม
อุบัติเหตุ อุบัติภัยและโรคไม่ติดต่อที่ส าคัญ การปูองกันและแก้ไขมลภาวะและสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเป็นภัย การ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข การจัดหายาจ าเป็นไว้ใช้ในชุมชน และการส่งเสริมการใช้สมุนไพรและแพทย์
แผนไทย ฯลฯ 

3. เป็นผู้ให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชน ได้แก่ การส่งต่อผู้ปุวยและการติดตามดูแลผู้ปุวยที่ได้รับ
การส่งต่อมาจากสถานบริการ การจ่ายยาเม็ดคุมก าเนิดในรายที่เจ้าหน้าที่สาธารณาสุขได้ตรวจแล้ว และจ่าย
ถุงยางอนามัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เช่น เกี่ยวกับบาดแผลสด กระดูกหัก ข้อเคลื่อน ฯลฯ การ
รักษาพยาบาลเบื้องต้นตามอาการ 

4. หมุนเวียนกันปฏิบัติงาน ที่ ศสมช. โดยมีกิจกรรมที่ควรด าเนินการ ได้แก่ 
- จัดท าศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหมู่บ้าน 
- ถ่ายทอดความรู้และจัดกิจกรรมตามปัญหาของชุมชน 

5. เฝูาระวังและปูองกันปัญหาสาธารณสุขในหมู่บ้าน เช่น เฝูาระวังปัญหาโภชนาการโดยการชั่ง
น้ าหนักเด็กและร่วมแก้ไขปัญหาเด็กขาดสารอาหารและขาดธาตุไอโอดีน เฝูาระวังด้านอนามัยแม่และเด็ก โดย
การติดตามหญิงมีครรภ์ให้มาฝากท้องและตรวจครรภ์ตามก าหนด เฝูาระวังด้านสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โดย
การติดตามให้มารดาน าเด็กไปรับวัคซีนตามก าหนด และเฝูาระวังเรื่องโรคติดต่อประจ าถิ่น โดยการก าจัดแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย เป็นต้น 

6. เป็นผู้น าในการบริหารจัดการวางแผนแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน โดยใช้งบประมาณหมวดอุดหนุน
ทั่วไปที่ได้รับจากกระทรวงสาธารณสุข หรือจากแหล่งอ่ืน ๆ 

7. เป็นแกนน าในการชักชวนเพ่ือนบ้านเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนางานสาธารณสุขของชุมชน และพัฒนา
คุณภาพชีวิตโดยใช้กระบวนการ จปฐ. (ความจ าเป็นพื้นฐาน) รวมกลุ่มในการพัฒนาสังคมด้านต่าง ๆ 

8. ดูแลสิทธิประโยชน์ด้านสาธารณสุขของประชาชนในหมู่บ้าน โดยเป็นแกนน าในการประสานงานกับ
กลุ่มผู้น าชุมชน และองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) กระตุ้นให้มีการวางแผนและด าเนินงานเพ่ือพัฒนางาน
สาธารณสุขของหมู่บ้าน 

 
3) ภาวะโภชนาการของเด็กวัย 0-5 ป ี

  จากข้อมูลที่ได้จากการส ารวจกลุ่มอายุเด็กในช่วง 0-5 ปี พบว่ามีอยู่ทั้งหมด 28 คน ซึ่งเป็นกลุ่มเด็ก
ก่อนวัยเรียนจึงมีความส าคัญมากในเรื่องการดูแลด้านโภชนาการเพ่ือให้เด็กได้รับสารอาหารแต่ละกลุ่มอย่าง
ถูกต้องและเพียงพอ โดยโภชนาการที่เด็กในพ้ืนที่ได้รับประทานอาหารหลักวันละ 3 มื้อและได้รับก็จะมีอาหาร
จ าพวก ไข่เป็ด หรือไข่ไก่ท่ีปรุงสุก และให้เด็กดื่มนม ตามช่วงที่แต่ละอายุของเด็ก  
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4) อนามัยแม่และเด็ก 
จากการส ารวจด้านอนามัยของแม่และเด็กพบว่า อนามัยของแม่และเด็กอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเนื่องจากสตรี

ที่ก าลังตั้งครรภ์มีการฝากครรภ์คุณภาพตามเกณฑ์ 5 ครั้ง ถึง 72 เปอร์เซ็นต์ ท าให้สุขภาพของเด็กที่เกิดมามี
พัฒนาการสมวัยที่สูงมากถึง 61 คน จากการส ารวจทั้งหมด 75 คน  

5) สุขาภิบาล (โอ่ง ส้วม แหล่งน้ า) 
จากการส ารวจด้านระบบสุขาภิบาลของแต่ละบ้าน พบว่าแต่ละบ้านที่ส ารวจมีระบบสุขาภิบาลตาม

เกณฑ์มาตรฐาน มีส้วมที่ถูกสุขลักษณะที่ไม่เป็นที่สะสมของเชื้อโรค และแหล่งน้ าที่ชาวบ้านในชุมชนในเป็น
แหล่งน้ าหลักส าหรับใช้ในกิจกรรมครัวเรือนคือน้ าประปา ซึ่งไม่พบปัญหาจากการใช้แหล่งน้ า  

6) สุขภาพจิต สาเหตุ และผลกระทบ 
จากการส ารวจด้านสุขภาพจิตพบว่า สุขภาพจิตโดยเน้นไปที่กลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 

61 คน โดยแยกรายละเอียดดังนี้ พบว่า ผู้สูงอายุมีความพิการ 3.28 เปอร์เซ็นต์ ผู้สูงอายุติดสุรา 3.28 
เปอร์เซ็นต์ ผู้สูงอายุติดบุหรี่ 9.84 เปอร์เซ็นต์ และผลการประเมินความเครียดในผู้สูงอายุ อยู่ในระดับน้อย 
90.16 เปอร์เซ็นต ์

7) โรคที่ชาวบ้านเป็นกันมาก และวิธีรักษา (วิธีการรักษาแพทย์แผนปัจจุบัน และการรักษาแบบ
พื้นฐาน) การตัดสินใจในการป้องกันรักษาโรคภัยของชาวบ้าน 

จากการส ารวจด้านโรคที่ชาวบ้านเจ็บปุวย จ านวน 100 คนพบว่า ประชากร 100 คน มีผู้พิการ  2 คน 
มีผู้ปุวยเรื้อรัง 42 คน โดยมีคนวัยแรงงานที่มีอายุ 25-59 ปี ที่เจ็บปุวยเรื้องรัง โรคเบาหวาน 59.5 เปอร์เซ็นต์ 
ความดันโลหิตสูง 54.76 เปอร์เซ็นต์ โรคข้อเสื่อม 21.46 เปอร์เซ็นต์ โรคหัวใจ 16.76 เปอร์เซ็นต์และโรคมะเร็ง 
2.38 เปอร์เซ็นต ์

การรักษาโรคที่ชาวบ้านประสบอยู่ มีองค์ประกอบหลายอย่างทั้งการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์  
การทานยาตามรายการที่หมอระบุ  และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจ าวัน รวมทั้งพบหมอตาม
ระยะเวลาที่หมอนัด 
 
2.9 ข้อมูลด้านศาสนา วัฒนธรรม ความเชื่อ และการสันทนาการ 
 1) ชื่อวัดในหมู่บ้าน ความเป็นมา จ านวนพระภิกษุ สามเณร เสนาสนะ การปกครองคณะสงฆ์ 
 ประชาชนนับถือศาสนาพุทธและต้องไปท าบุญในวันส าคัญต่างๆที่วัดใกล้เคียงเนื่องจากไม่มีวัดอยู่ใน
พ้ืนที่หมู่ 1 
  

2) บทบาทของวัดในด้านการเผยแผ่ศาสนา พิธีกรรม ความเชื่อ และการพัฒนาชุมชน  
 ประชาชนเป็นพุทธศาสนิกชน วัดจึงมีบทบาทต่อชุมชนในการยึดเหนี่ยวจิตใจและศูนย์รวมจิตใจของ
ชุมชน เป็นที่ชุมนุม เพ่ือท าบุญฟังพระธรรมเทศนา ตลอดจนศูนย์กลางในการท ากิจกรรมของชุมชนและพ้ืนที่
ใกล้เคียง และสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน 
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3) ขนบธรรมเนียม ประเพณี กีฬา และสันทนาการพื้นบ้าน เช่น การละเล่นพื้นบ้านและดนตรี
พื้นฐาน 
 -  ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ที่มาจากความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนามีอยู่มากมาย เช่น 
การอุปสมบท ประเพณีทอดกฐิน ทอดผ้าปุา เป็นต้น ส าหรับชาวพุทธ นอกจากจะท าบุญตักบาตรในวันพระ
และวันส าคัญทางศาสนาแล้ว ยังมีประเพณีท าบุญตามวันต่าง ๆ เช่น 

-  เดือนสี่ แรม 14 และ 15 และเดือนห้า ขึ้น 1 ค่ า ท าบุญตรุษไทยรามัญ 
- วันที่ 13 เมษายน ของทุกปี เป็นวันมหาสงกรานต์ หรือ วันขึ้นปีใหม่ของไทยและไทยรามัญ 

ประชาชนจะท าข้าวแช่ไปถวายวัด และสรงน้ าพระตามวันต่าง ๆ ซึ่งทางวัดเป็นผู้ก าหนด 
- วันสารทไทยหรือวันสารทเดือนสิบ ตรงกับวันแรม 15 ค่ า เดือน 10 เป็นเทศกาลท าบุญเดือน 10 

ของไทย  กิจกรรมหลัก ๆ ของวันสารทไทย คือ การน าข้าวปลาอาหาร และที่ขาดไม่ได้คือ ขนมกระยาสารท 
ไปท าบุญตักบาตรที่วัด การท าบุญตักบาตรในวันสารทไทยนั้น มีความเชื่อว่า เป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่
ล่วงลับไปแล้ว นอกจากนั้นยังมีการฟังธรรมเทศนา ถือศีล  

- ตักบาตรน้ าผึ้ง มีขึ้นในวันพระขึ้น 15 ค่ า เดือน 10 ของทุกปี พุทธศาสนิกชน จะน าอาหารและ
ข้าวต้มมัดหรือข้าวต้มลูกโยนพร้อมด้วยน้ าผึ้งบริสุทธิ์ ไปท าบุญที่วัดกัน 

4) อิทธิพลศาสนา วัฒนธรรม และความเชื่อต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านต่อชุมชน 
 ด้านศาสนา พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานส าคัญของวัฒนธรรมไทย เนื่องจากชาวไทยนับถือ
พระพุทธศาสนามาช้านาน จนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้หล่อหลอมซึมซับลงในวิถีไทย กลายเป็น
รากฐานวิถีชีวิตของคนไทยในทุกด้าน ทั้งด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและศีลธรรม 
ดังนี้ วิถีชีวิตของคนไทย คนไทยมีวิถีการด าเนินชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ ได้แก่ การแสดงความเคารพ การมีน้ าใจ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความกตัญญูกตเวที การไม่อาฆาตหรือมุ่งร้ายต่อผู้อ่ืน ความอดทนและการเป็นผู้มีอารมณ์
แจ่มใส รื่นเริง  
 ด้านวัฒนธรรม ในชุมชนยึดถือปฏิบัติ ตามวัฒนธรรม และความเชื่อของชุมชนที่สืบทอดกันมา
ยาวนานอย่างเคร่งครัด 
 
2.10 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 

1)  การประกอบอาชีพหลัก อาชีพรองของชาวบ้าน 
         โดยการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง เมื่อพิจารณาจากข้อมูลการประกอบอาชีพแต่ละครัวเรือนพบว่า อาชีพ
หลักของชุมชนนี้ ได้แก่ ด้านรับจ้าง/บริการ 40.16% รองลงมา คือด้านพนักงาน/ลูกจ้าง/เอกชน 29.51% 
ด้านเกษตร 8.19% ส่วนอาชีพรองของชุมชนนี้ ได้แก่ ด้านรับจ้าง/บริการ 48.14% รองลงมา คือด้านค้าขาย 
20.37% ด้านเกษตร 12.96% 

 
2)  การผลิต  การลงทุน  และการใช้แรงงาน  และเทคโนโลยีต่างๆ รูปแบบการแลกเปลี่ยน

แรงงาน  การลงแขก 
โดยการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง เมื่อพิจารณาจากข้อมูลการประกอบอาชีพแต่ละครัวเรือนพบว่า อาชีพ

หลักของชุมชนนี้ ได้แก่ ด้านรับจ้าง/บริการ ดังนั้นเป็นการใช้แรงงานเพื่อแลกกับค่าตอบแทนในแต่ละเดือน แต่
ส าหรับประชาชนที่เป็นเกษตรกร การใช้แรงงานเป็นแรงงานในครอบครัว และมีเกษตรกรบางส่วน จ้างแรงงาน
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มาช่วยท าการเกษตร อาทิเช่น หว่านข้าว ฉีดย่าปราบศัตรูพืช เป็นต้น ส่วนเทคโนโลยีทางเกษตรกรที่เกษตรกร
ใช้เป็นพวกรถไถต่างๆ  

 
3)  ตลาดส าหรับผลผลิต  ทั้งในและนอกหมู่บ้าน ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของภายในและ

ภายนอกหมู่บ้าน 
ระดับการพ่ึงพิงระบบตลาดภายนอกหมู่บ้านของประชาชนหมู่ 1 มีระบบเศรษฐกิจที่พ่ึงพากับระบบ

ตลาดภายนอกหมู่บ้านสูง เนื่องจากการเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการเกษตรเพ่ือการยังชีพ ไปสู่การท า เกษตรในเชิง
พาณิชย์ ในขณะที่ประชาชนมีความต้องการเพ่ิมผลผลิตต่อไร่มากขึ้น จึงต้องพ่ึงพาปัจจัยภายนอกมากขึ้น ท า
ให้ไม่สามารถควบคมุปัจจัยการผลิตได้ ประกอบกับราคาพืชผลทางการเกษตรของประเทศมีความผันผวนมาก 
ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ดังนั้นพืชผลทางการเกษตรจึงเป็นการขายส่งต่อให้ผู้รับซื้อ ไม่ค่อยมีระบบการ
แลกเปลี่ยนสิ่งของภายในและนอกหมู่บ้าน  

 
4)  ผลตอบแทนที่ชาวบ้านได้รับ  เช่น  รายได้  ภาวะหนี้สิน  การกู้ยืม เป็นต้น 
ผลตอบแทนที่ประชาชนในชุมชนนี้ มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน 232,323.5 บาท/ปี รายได้เฉลี่ยต่อหัว

ประชากร 192,944.7 บาท/ปี และครัวเรือนมีภาระหนี้สิน 90.07% เมื่อพิจารณาภาระหนี้สินพบว่าการกู้ยืม
ส่วนใหญ่เป็นหนี้นอกระบบถึง 85.81% 

 
5)  ลักษณะจ านวนร้านค้าภายในหมู่บ้าน  และชนิดสินค้า 
จากการลงส ารวจชุมชนหมู่ 1 ต.ระแหง พบว่าร้านค้าต่างๆภายในชุมชนมากมาย อาทิเช่น  
- ร้านขายของช า ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ชนิดสินค้าภายในร้านจ าพวกบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป ไข่ไก่ อาหาร

กระป๋อง ขนมขบเคี้ยว เครื่องดื่ม นม น้ าอัดลม เป็นต้น 
- ร้านซ่อมรถยนต์ เป็นร้านค้าส าหรับรับบริการซ่อมแอร์ ไดนาโม ระบบไฟ ช่วงล่างของรถยนต์ ติดตั้ง 

ตรวจเช็คเบรก คลัช เกียร์ของรถยนต์ 
- ร้านซ่อมวิทยุ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ เป็นร้านค้าส าหรับรับบริการซ่อมวิทยุ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์  
- ร้านเชื่อมโลหะ-กลึง เป็นร้านค้าส าหรับงานกลึงเหล็ก-สแตนเลส ชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักร 
- ร้านอุปกรณ์การเกษตร ชนิดสินค้าภายในร้านจ าพวกปุ๋ยเคมี ย่าฆ่าแมลง ยาก าจัดศัตรูพืช เป็นต้น 
 
6) ครัวเรือนที่มีที่ดินจ านวนมากที่สุดและน้อยที่สุด  จ านวนที่ดินท ากินโดยเฉลี่ยต่อครัวเรือน  

จ านวนครัวเรือนไม่มีที่ดินท ากิน 
 โดยการส ารวจข้อมูลชุมชนหมู่ 1 พบว่าส่วนใหญ่ชุมชนนี้มีหมู่บ้านจัดสรรค่อนข้างมากทั้งที่เป็น
บ้านของตนเอง และบ้านเช่า แต่ถึงอย่างไรก็ไม่อาจสรุปได้ชัดเจนว่าครัวเรือนใดมีที่ดินจ านวนมากที่สุดและ
น้อยที่สุด หรือครัวเรือนไม่มีที่ดินท ากิน   
  
 7)  ปัญหาทางด้านการท ามาหากิน  ขาดเงินทุน  แหล่งน้ า  ที่ท ากิน  ภัยธรรมชาติ  การบุกรุก
ที่ดินสาธารณะ  ป่าสงวนแห่งชาติ 
 ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างถึง 40.16% ท าให้มีรายได้ที่ไม่แน่นอน จึงส่งผลให้ขาด
เงินทุนในการท ากินมีการลงทุนเปิดร้านขายอาหารหรือร้ายขายของช าแต่ก็มีรายได้ไม่พอเพียง ในขณะที่ใน
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เรื่องของการออมเงินพบว่ามีเพียง 42.53% เท่านั้นที่มีการออมเงินซึ่งไม่ถึงครึ่งของประชากรทั้งหมดซึ่งส่วน
ใหญ่ฝากกับธนาคาร ธนาคารออมสิน 61.53%   ธกส. 23.07%  กลุ่มออมทรัพย์ 15.38% ตามล าดับ 
ครัวเรือนที่ใช้บริการน้ าดื่มท่ีได้รับก าจัดการอย่างปลอดภัย (ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงาน ที่มีอ านาจตรวจ
คุณภาพน้ า) 85.7 % ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สูง  ครัวเรือนมีน้ าประปาใช้และมีปริมาณเพียงพอ 100 % 
ครัวเรือนที่เข้าถึงพลังงานไฟฟูา 100 %  ภัยธรรมชาติ ภัยพิบัติในชุมชน อุทกภัย 13 % วาตะภัย 4 % ซึ่งถือ
ว่าน้อย  
  
 8) สภาวะของความยากจนในหมู่บ้าน  รวมทั้งความคิดเป็นของชาวบ้านต่อสภาพเศรษฐกิจ
ภายในและภายนอกหมู่บ้าน  ข้อเสนอแนะของชาวบ้านต่อการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ 
 โดยการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง เมื่อพิจารณาจากข้อมูลสภาวะความยากจนในหมู่บ้าน พบว่า สัดส่วน
ของประชากรที่มีรายได้ต่ ากว่าเส้นความยากจนของประเทศ 0.20 % ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ประชาชนใน
กลุ่มนี้จะเป็นคนว่างงาน ผู้สูงอายุ ที่ไม่มีรายได้จากการท างานหรือมีรายได้จากการรับจ้างทั่วไปส่งผลให้มี
รายได้ไม่แน่นอน   
 9)  บทบาทของธนาคารข้าว  ธนาคารโค-กระบือ  ในทางเศรษฐกิจ  กิจกรรมพัฒนาต่างๆ ใน
หมู่บ้าน  เช่น  กลุ่มออมทรัพย์  กลุ่ม ธ.ก.ส.  และกลุ่มผลประโยชน์อ่ืนๆ พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคใน
การด าเนินงาน 
 โครงการธนาคารข้าวเป็นโครงการหนึ่งในการพัฒนาชนบทเพ่ือช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนข้าว
บริโภคในระดับหมู่บ้าน โดยให้ชาวบ้านน าข้าวไปฝากไว้กับธนาคารข้าว เพ่ือให้ผู้ที่ขาดแคลนข้าวกู้ยืมโดยเสีย
ดอกเบี้ยต่ าและผู้ฝากจะได้ผลตอบแทนส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งเป็นทุนของธนาคารข้าวเพ่ือด าเนินการต่อไป 
จากการส ารวจชุมชนหมู่ 1 พบว่าไม่มีธนาคารข้าว เนื่องจากข้าวที่ปลูกเป็นข้าวที่มีคุณภาพต่ าไม่สามารถน ามา
บริโภคได้ จึงเป็นการปลูกข้าวเพื่อขายมากกกว่าการน ามาบริโภคกันในครัวเรือน  
 เมื่อส ารวจเกษตรกรในชุมชนนี้พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เข้าร่วมโครงการประกันภัยข้าวนาปีกับ
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส) เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรมีการบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านการผลิต โดยใช้การประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น อันเป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินงบประมาณของรัฐบาล
ในระยะยาว โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความคุ้มครองความเสียหาย อันเกิดจากภัยธรรมชาติ 7 
ภัย ได้แก่ น้ าท่วมหรือฝนตกหนัก ภัยแล้งหรือฝนทิ้งช่วง ลมพายุหรือพายุไต้ฝุุน ภัยอากาศหนาวหรือน้ าค้าง
แข็ง ลูกเห็บ ไฟไหม้ และภัยจากศัตรูพืชหรือโรคระบาด 

 
10)  ปัญหาหนี้สิน  การเข้าถึงแหล่งเงินทุน อิทธิพลของการขายของเร่จากภายนอกเข้ามาใน

หมู่บ้าน  การให้เครดิตหรือสินเชื่อ  และผลต่อสถานภาพทางเศรษฐกิจของชาวบ้าน 
ร้อยละครัวเรือนที่มีหนี้นอกระบบ 85.81% รวมถึงครัวเรือนมีภาระหนี้สิน 90.07% แสดงให้เห็นถึง

ครัวเรือนส่วนใหญ่ขาดสภาพคล่องทางการเงินประกอบกับการมีรายได้ที่ไม่แน่นอนจึงท าให้ไม่สามารถกู้เงินทุน
ในระบบได้จึงต้องท าการกู้หนี้นอกระบบ ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมตรงที่รัฐไม่สามารถเก็บภาษี
อย่างถูกต้องเพราะประชาชนกู้หนี้นอกระบบและประกอบกับหนี้นอกระบบมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงส่งผลให้
ประชาชนต้องผ่อนดอกเบี้ยไปเรื่อยๆส่งผลต่อการใช้หนี้ให้ครบตามมาจากการพิจารณาจะพบว่าประชาชนมี
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หนี้ในระบบเพียง 4.26% ซึ่งถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับหนี้นอกระบบแสดงให้เห็นว่าประชาชนสามารถเข้าถึง
แหล่งเงินทุนในระบบได้น้อยมาก ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อสถานะภาพทางเศรษฐกิจของชาวบ้านให้อยู่ในระดับต่ า
มีภาวะรายได้ที่น้อยกว่ารายจ่าย 
 
 11)  ปัญหาการเช่านา  พ่อค้าคนกลางในหมู่บ้าน  บทบาทและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับ
ชุมชน 
 จากการสอบถามเกษตรกรในชุมชนหมู่ 1 พบว่า เกษตรกรบางส่วนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
บนพื้นดินที่ไม่ใช่ของตนเอง ต้องมีการจ่ายค่าเช่าพ้ืนนาหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว เมื่อเกษตรกรยังต้อง
พ่ึงพิงธรรมชาติเป็นหลัก ผลิตผลจึงขึ้นอยู่กับธรรมชาติ ปีใดที่ธรรมชาติไม่เอ้ืออ านวย ย่อมเกิดผลกระทบต่อ
การผลิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เกษตรกรประสบปัญหาการผลิต เนื่องจาก ผลกระทบทางธรรมชาติตลอดเวลา 
ท าให้เกษตรกรฃาดทุนจากการท าการเกษตรและยังคงก้องจ่ายค่าเช่านาเหมือนเดิม 
 พ่อค้าคนกลางในหมู่บ้าน เมื่อถึงช่วงที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร ได้มีปริมาณ
เพียงพอ ก็ประสบปัญหาการถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง เพ่ือให้พ่อค้าคนกลางเป็นผู้ด าเนินการขายผลผลิต
ทางการเกษตรแก่โรงสีเอง 
    
2.11 ข้อมูลด้านการเมืองและการปกครองท้องถิ่น 
        1) โครงสร้างการปกครองของชุมชน  
 พ้ืนที่การปกครองของหมู่ 1 ต.ระแหง ได้รับการปกครองจากสองส่วน คือ องค์การบริหารส่วนต าบล 
(อบต.) และเทศบาลต าบลระแหง  

เขตองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ผู้น าชุมชน ประกอบด้วย 
นายมาโนชย์ อินทร์ประสิทธิ์ เป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลระแหง 
นายค าปัน  จันวงษ์ เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 1 
นายทวี  สุดรัก  เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 1 
เขตเทศบาลต าบลระแหง ผู้น าชุมชน ประกอบด้วย 
นางสาววันเพ็ญ เจริญนนทสิทธิ์  นายกเทศบาลต าบลระแหง  
นายสัญชัย ภักษา สมาชิกเทศบาลต าบลระแหง  
นายนิพนธ์ โวหาร สมาชิกเทศบาลต าบลระแหง 
นายพยง พ่ึงทอง  สมาชิกเทศบาลต าบลระแหง 
นางนฤมล มีทอง  สมาชิกเทศบาลต าบลระแหง 
พ้ืนที่การปกครองหมู่ 1 มีผู้ใหญ่บ้าน คือ นางวิทนา สุดรัก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คือ นางเพ็ญประภา ดวน

ใหญ่ และนายมนตรี  สุดรัก 
 

           2) องค์กรหรือกลุ่มทางการ และไม่ทางการ เช่น  กม.  กพสม.  เป็นต้น 
            - อาสาสมัครสาธารณะสุขประจ าหมู่บ้าน  (อสม.) 
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3) ระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนในด้านการคิดและตัดสินใจในเรื่องต่างๆของชุมชน 
 - ประชาชนมีส่วนร่วมในการท าประชาพิจารณ์ด้านนโยบาย การปกครองร้อยละ 35 และร่วมกันท า
แผนต าบล เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาชุมชน และเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารประเทศ 
 - ประชาชนมีส่วนร่วมด้านการเมือง จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่างพบว่า ร้อยละ 94.61 ไปใช้สิทธิ์
เลือกตั้ง ท าให้เห็นว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองและพัฒนาประเทศ 
 
ส่วนที่ 3 : ผลการวิเคราะห์ชุมชน 
การวิเคราะห์ชุมชนโดยใช้เทคนิค  SWOT  ซึ่งอาจจะใช้ทฤษฎี  หรือเทคนิคอ่ืนๆ มาเป็นกรอบแนวทาง
การศึกษาก็ได้ตามความเหมาะสม  ซึ่งอยู่กับประเด็นหรือวัตถุประสงค์ท่ีต้องการศึกษา 
3.1 ผลการการวิเคราะห์สถานการณ์ของชุมชน   

1) ปัจจัยภายในชุมชนที่เป็นจุดแข็ง 
1.1) มีหลวงพ่อบุญเทียมเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในชุมชน 
1.2) เป็นพื้นที่ราบลุ่ม ดินอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การท าเกษตรกรรม 
1.3) มีคลองธรรมชาติ คลองลาดหลุมเชี่ยวซึ่งเป็นแหล่งน้ าส าหรับท าเกษตรกรรมอย่างเพียงพอ 
1.4) อยู่ใกล้พ้ืนที่เกษตรกรรม และโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นแหล่งอาชีพหลักของประชาชนใน

ชุมชน 
1.5) มีการจัดกิจกรรมในวันส าคัญต่าง ๆ เพ่ือสร้างความสามัคคีในหมู่บ้านอย่างสม่ าเสมอ 
1.6) ประชาชนในพื้นที่อยู่กันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยแบบเครือญาติ 
1.7) การติดต่อ/ด าเนินการทางราชการท าได้ค่อนข้างสะดวกเนื่องจากมีท่าการอ าเภอ และสถานี

ต ารวจตั้งอยู่ในพ้ืนที่ 
 
2) ปัจจัยภายในชุมชนที่เป็นจุดอ่อน 
2.1) ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่ไม่ใช่คนพ้ืนถิ่นเดิม เป็นคนที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาเพ่ือท างานในพื้นท่ีท า

ให้ไม่มีความผูกพันและความสามัคคีในชุมชน 
2.2) ประชาชนในชุมชนขาดความองค์ความรู้ ความเข้าใจในการรวมกลุ่มอาชีพในชุมชน 
2.3) ประชาชนในพื้นที่จ านวนมากเป็นก าลังเข้าสู่วัยผู้สูงอายุและเป็นผู้สูงอายุแล้ว 
2.4) เนื่องจากเป็นชุมชนกึ่งสังคมเมืองซึ่งมีความจ าเป็นต้องท างานนอกบ้านท าให้ต้องปล่อยให้

ผู้สูงอายุต้องอาศัยอยู่เพียงล าพัง  
2.5) ประชาชนมีปัญหาด้านสุขภาพ เช่นโรคเบาหวาน ความดัน และขาดการออกก าลังกาย 
2.6) เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้ปุ๋ยเคมีและยาปราบศัตรูพืชในการท าการเกษตรท าให้ต้นทุนสูง และส่งผล

ให้สภาพดินในพื้นที่เสื่อมสภาพลง 
2.7) ครัวเรือนในพ้ืนที่ไม่ได้ท าบัญชีครัวเรือน จึงไม่ทราบรายได้และรายจ่ายในแต่ละเดือนแต่ละปี 
2.8) เนื่องจากภายในพื้นที่มีโรงงานอุตสาหกรรมส่งผลให้การปัญหาสิ่งแวดล้อมขึ้นในชุมชน อาทิเช่น 

มลพิษทางอากาศ  น้ าเสีย และเสียงดัง 
2.9) เกษตรกรในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง ท าให้มีความจ าเป็นต้องเช่าที่ดินในการ

ประกอบอาชีพ 
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2.10) ประชาชนในพื้นท่ีส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน โดยบางหมู่บ้านเป็นโครงการที่เจ้าของได้ละทิ้ง
การดูแลไปนานหลายสิบปีแล้ว ส่งผลให้คนในหมู่บ้านไม่สามารถขอความช่วยเหลือ/ดูแลจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ 
 

3) ปัจจัยภายนอกชุมชนที่เป็นโอกาส 
3.1) พ้ืนที่โดยรอบเป็นแหล่งอาชีพที่เป็นทั้งของรัฐและเอกชนซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักของคนในชุมชน 
3.2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมที่จะจัดสรรงบประมาณด าเนินโครงการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

และกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน 
3.3) ภาครัฐให้การส่งเสริมในการท าการเกษตร เพราะเป็นแหล่งผลิตอาหารส าคัญของจังหวัด 
3.4) ตลาดผู้บริโภคผักยังมีความต้องการสูงทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 
3.5) มีพ้ืนที่ติดกับกับถนนเส้นหลักปทุมธานี – ลาดหลุมแก้ว - นพวงศ์ ท าให้การสัญจรเป็นไปด้วย

ความสะดวก 
3.6) มีรถประจ าทางวิ่งผ่าน 2 สาย ได้แก่สายปทุมธานี - นพวงศ์ และสายปทุมธานี - บางเลน อีกทั้ง
ยังมีบริการรถแท็กซ่ีวิ่งผ่านตลอดทั้งวัน 
 
4) ปัจจัยภายนอกชุมชนที่เป็นข้อจ ากัด 
4.1) ต้นทุนการผลิตทางการเกษตรมีราคาสูง แต่ผลผลิตต่ าและไม่สามารถก าหนดราคาสินค้าได้ 
4.2) ส่วนราชการในพ้ืนที่ยังขาดการบูรณาการ เนื่องจากต้องปฏิบัติงานตามเปูาสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน

ตนเองเท่านั้น 
4.3) การเข้ามาขององค์กรหรือกลุ่มเครือข่ายภายนอกเพ่ือพัฒนาชุมชนมีน้อยและไม่ได้มีการ

ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
4.4) ขาดงบประมาณ สถานที่ และอุปกรณ์สร้างเสริมสุขภาพส าหรับประชาชนจ านวนมากท่ีอาศัยอยู่

ในหมู่บ้าน 
4.5) ราคาของเครื่องอุปโภคและบริโภคท่ีสูงขึ้นในปัจจุบัน ส่งผลให้ค่าครองชีพของประชาชนในชุมชน

สูงขึ้น เป็นปัจจัยเสี่ยงของประชาชนที่ประกอบอาชีพรับจ้างและเป็นผู้สูงอายุอยู่ติดบ้านซึ่งมีรายได้น้อย 
4.6) ด้วยเทคโนโลยีทางการเกษตรและเคมีภัณฑ์ที่มีอยู่อย่างมากมายและหลากหลายในปัจจุบันส่งผล

ให้เกษตรกรในชุมชนลดบทบาทตนเองจากการเป็นเกษตรกรเป็นผู้ว่าจ้าง ส่งผลให้มูลค่าการลงทุนสูงขึ้น 
 

3.2 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของกลุ่มครัวเรือนเป้าหมาย  จุดแข็งหรือศักยภาพ จุดอ่อนหรือจุดด้อย  
โอกาส  อุปสรรค 

1) ปัจจัยภายในชุมชนที่เป็นจุดแข็ง 
1.1) มีอาสาสมัครสาธารณสุขที่เข้มแข็งอาศัยอยู่ภายในหมู่บ้านหลายคน ซึ่งเป็นก าลังหลักในการดูแล

เรื่องสุขภาพ และชีวิตความเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้าน 
1.2) มีกรรมการหมู่บ้านดูแลสภาพแวดล้อมและประสานหน่วยงานราชการในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร

กับสมาชิกในหมู่บ้าน 
1.3) สมาชิกในหมู่บ้านส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการดูแลสภาพแวดล้อมส่วนรวมของหมู่บ้าน 
1.4) มีระบบเสียงตามสายเพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ซึ่งสามารถรับรู้ได้ทั้งหมู่บ้าน 
1.5) มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ที่เจ้าของโครงการหมู่บ้านจัดเตรียมไว้ส าหรับท าเป็นพื้นที่กิจกรรมส่วนกลาง 
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1.6) ประชาชนในหมู่บ้านส่วนใหญ่อยู่กันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยแบบเครือญาติ 
 

2) ปัจจัยภายในชุมชนที่เป็นจุดอ่อน 
2.1) ประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง (พนักงานบริษัทเอกชน) ท าให้

ต้องปล่อยให้ผู้สูงอายุต้องอาศัยอยู่เพียงล าพัง 
2.2) ผู้สูงอายุและผู้พิการหลายหลังคาเรือนอาศัยอยู่เพียงล าพัง เนื่องจากมีลูกมาซื้อบ้านทิ้งไว้ให้

ผู้สูงอายุอยู่ แต่ตนเองย้ายไปอยู่ในสถานที่ที่อยู่ใกล้ที่ท างาน 
2.3) พ้ืนที่ส่วนกลางที่เจ้าของโครงการหมู่บ้านจัดเตรียมไว้ส าหรับท าเป็นพ้ืนที่กิจกรรมส่วนกลาง ถูก

ปล่อยทิ้งให้รกร้าง เนื่องจากเจ้าโครงการได้ละทิ้งการดูแลไปนานหลายสิบปีแล้ว 
2.4) พ้ืนที่กลางหมู่บ้านเป็นส่วนรกร้างซึ่งเป็นจุดเสี่ยงที่จะเป็นแหล่งมั่วสุมของวัยรุ่นทั้งในและนอก

หมู่บ้าน 
2.5) หมู่บ้านยังเป็นของเอกชน (เจ้าของหมู่บ้านเดิม) แต่ไม่มีนิติบุคคลดูแล ท าให้หน่วยงานรัฐเข้าดูแล

ได้ล าบาก 
2.6) ระบบบ าบัดน้ าเสียด้านหลังของหมู่บ้านอยู่ในสภาพใช้งานไม่ได้ ส่งผลให้มีน้ าเสียไหลลงสู่คลอง

ธรรมชาติ 
2.7) ระบบเสียงตามสายของหมู่บ้านที่รับผิดชอบดูแลโดยคณะกรรมการหมู่บ้านซึ่งการประชาสัมพันธ์

จะทราบเทราบเฉพาะประชาชนที่อยู่บ้านเท่านั้น หรับครัวเรือนที่ออกไปท างานหมดจะไม่สามารถทราบข้อมูล
ข่าวสารได้ 

 
3) ปัจจัยภายนอกชุมชนที่เป็นโอกาส 
3.1) ทางเข้าหมู่บ้านอยู่ติดกับกับถนนเส้นหลักปทุมธานี – ลาดหลุมแก้ว - นพวงศ์ ท าให้การสัญจร

เป็นไปด้วยความสะดวก 
3.2) มีรถประจ าทางวิ่งผ่านหน้าหมู่บ้าน 2 สาย ได้แก่สายปทุมธานี - นพวงศ์ และสายปทุมธานี - 

บางเลน อีกทั้งยังมีบริการรถแท็กซี่วิ่งผ่านตลอดทั้งวัน 
3.3) ด้านหลังหมู่บ้านมีสะพานไม้เชื่อมต่อไปสู่ถนนเข้าวัดลาดหลุมแก้ว ท าให้ประชาชนในหมู่บ้าน

สามารถเดินทางไปร่วมกิจกรรมทางศาสนาได้สะดวก 
3.4) ทางเข้าหมู่บ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามที่ว่าการอ าเภอลาดหลุมแก้ว และสถานีต ารวจ ท าให้การติดต่อ/

ด าเนินการทางราชการสามารถท าได้อย่างสะดวก 
3.5) พ้ืนที่ตั้งของหมู่บ้านอยู่ห่างจากโรงพยาบาลลาดหลุมแก้วเพียง 1 กิโลเมตร อีกทั้งยังมีถนนที่

แข็งแรง การเดินทางสะดวก 
3.6) พ้ืนที่ตั้งของหมู่บ้านอยู่ห่างจากตลาดระแหง 100 ปี เพียง 2 กิโลเมตร ท าให้การจัดหาอุปกรณ์

อุปโภค/บริโภคสามารถท าได้สะดวก 
 

4) ปัจจัยภายนอกชุมชนที่เป็นข้อจ ากัด 
4.1) การเข้ามาขององค์กรหรือกลุ่มเครือข่ายภายนอกเพ่ือพัฒนาชุมชนมีน้อยและไม่ได้มีการ

ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
4.2) ขาดงบประมาณ สถานที่ และอุปกรณ์สร้างเสริมสุขภาพส าหรับประชาชนจ านวนมากท่ีอาศัยอยู่

ในหมู่บ้าน 
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4.3) ราคาของเครื่องอุปโภคและบริโภคท่ีสูงขึ้นในปัจจุบัน ส่งผลให้ค่าครองชีพของประชาชนในชุมชน
สูงขึ้น เป็นปัจจัยเสี่ยงของประชาชนที่ประกอบอาชีพรับจ้างและเป็นผู้สูงอายุอยู่ติดบ้านซึ่งมีรายได้น้อย 

 
3.3 แผนการพัฒนาชุมชนระยะ  3-5 ป ี
ผลจากการลงพ้ืนที่ส ารวจบริบทชุมชนในพื้นท่ีหมู่ที่ 1 ต าบลระแหง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 จนถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ทางคณะผู้ส ารวจสามารถรวบรวม
ประเด็นปัญหา/ความต้องการของชุมชนได้มากมาย ซึ่งสามารถน ามาจัดท าเป็นแผนการพัฒนาชุมชนได้ดังนี้ 
 

ที ่ ประเด็นปัญหา/ความต้องการของชุมชน 

ระยะเวลา แผนงาน 

พ.
ศ.

 2
56

2 

พ.
ศ.

 2
56

3 

พ.
ศ.

 2
56

4 

กา
รเม

ือง
กา

รป
กค

รอ
งก

าร
ปก

คร
อง

 

สัง
คม

แล
ะค

วา
มป

ลอ
ดภ

ัยใ
นช

ีวิต
 

สา
ธา

รณ
สขุ

 

กา
รศ

ึกษ
า 

ศา
สน

า 
วัฒ

นธ
รร

ม 

เศ
รษ

ฐก
ิจ 

ทร
ัพย

าก
รธ

รร
มช

าติ
แล

ะส
ิ่งแ

วด
ลอ้

ม 

โค
รง

สร
้าง

พื้น
ฐา

น 

1 การช่วยเหลือหมู่บ้านที่เจ้าของโครงการหนี
หาย และไมไ่ด้รบัการดูแลจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

          

2 การปรับปรุงซ่อมแซมระบบบ าบดัน้ าเสีย
ของหมู่บ้าน 

          

3 การจัดท าระบบบรหิารจดัการการเก็บขยะ           
4 การจัดท าระบบประชาสัมพันธ์หมูบ่้านผ่าน

ช่องทางสังคมออนไลน์ 
          

5 การพัฒนาพ้ืนท่ีส่วนกลางของชุมชนเพื่อการ
ท ากิจกรรมร่วมกัน 

          

6 การช่วยเหลือ/ดูแลผูสู้งอายุและผูพ้ิการที่
อาศัยอยู่เพียงล าพัง 

          

7 การลดเสยีงดังรบกวนจากครัวเรือนข้างเคียง           
8 การรวมกลุ่มอาชีพของประชาชนท่ีไม่ได้

ประกอบอาชีพ 
          

9 การจัดท าบัญชีครัวเรือน           
10 การลดผลกระทบจากฝุุน/ควัน น้ าเสีย และ

เสียงดังจากโรงงานอุตสาหกรรม 
          

11 การแจ้งเตือนทางโค้ง/ทางลอดอันตรายบน
ถนนเลียบคลองลาดหลุมเชี่ยว 
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3.4 ข้อเสนอโครงการพัฒนาที่ส่งผลต่อความส าเร็จ (Quick Win Project) 
1) ข้อเสนอโครงการพัฒนาด้านสังคมและความปลอดภัยในชีวิต 
1.1) โครงการจัดท าและเผยแพร่ระบบประชาสัมพันธ์หมู่บ้านผ่านช่องทางสังคมออนไลน์ 
1.2) โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนกลางของชุมชน/หมู่บ้านเพ่ือให้ประชาชนได้มีกิจกรรมร่วมกัน 
1.3) กิจกรรมช่วยเหลือ/ดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการที่อาศัยอยู่เพียงล าพัง 
1.4) โครงการจัดท าระบบแจ้งเตือนทางโค้ง/ทางลอดอันตรายบนถนนเลียบคลองลาดหลุมเชี่ยว 
 
2) ข้อเสนอโครงการพัฒนาด้านสาธารณสุข 
2.1) โครงการตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชน 

 
3) ข้อเสนอโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
3.1) โครงการรวมกลุ่มอาชีพของประชาชนในชุมชนที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ 
3.2) กิจกรรมรู้รายรับและปรับตัวทันรายจ่ายจากการจัดท าบัญชีครัวเรือน 

 
4)ข้อเสนอโครงการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.1) โครงการจัดท าระบบบริหารจัดการการเก็บขยะของชุมชน 
4.2) โครงการก าหนดมาตรการลดเสียงดังรบกวนจากครัวเรือนข้างเคียง 
4.3) โครงการก าหนดมาตรการลดผลกระทบจากฝุุน/ควัน น้ าเสีย และเสียงดังจากโรงงาน

อุตสาหกรรม 
 

5) ข้อเสนอโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
5.1) โครงการช่วยเหลือหมู่บ้านที่เจ้าของโครงการหนีหาย และไม่ได้รับการดูแลจากองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
5.2) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบบ าบัดน้ าเสียของหมู่บ้าน 

 
ส่วนที่ 4 : สรุปผลการศึกษา  และข้อเสนอแนะ 
4.1 สภาพปัญหา  ความต้องการ  โอกาสในการพัฒนาจากชุมชนหรืครัวเรือนเป้าหมาย 

ผลจากการลงพ้ืนที่ส ารวจบริบทชุมชนระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 จนถึงเดือนมกราคม 
พ.ศ. 2562 ในหมู่บ้านเฟ่ืองฟูานคร 5 หมู่ที่ 1 ต าบลระแหง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมี
ครัวเรือนเปูาหมายของการยกระดับคุณภาพชีวิตในกิจกรรมครั้งนี้ ทางคณะผู้ส ารวจสามารถรวบรวมประเด็น
ปัญหา/ความต้องการของครัวเรือนเปูาหมายได้มากมาย อาทิเช่น ในหมู่บ้านนี้มีผู้สูงอายุและผู้พิการอาศัยอยู่
เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุส่วนใหญ่ต้องอาศัยอยู่เพียงล าพัง เนื่องจากเป็นลักษณะของการที่
ลูก - หลาน มาซื้อบ้านไว้ให้ผู้สูงอายุอยู่ ขณะที่ตนเองย้ายไปอยู่อีกสถานที่หนึ่งซึ่งอยู่ใกล้ที่ท างาน และจากการ
สอบถามจากอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ได้รับข้อมูลว่าในหมู่บ้านนี้มีเหตุการณ์ที่ผู้สูงอายุเสียชีวิตอยู่ภายใน
บ้านโดยไม่มีใครทราบหลายต่อหลายครั้ง ทั้งนี้เนื่องจากการอาศัยอยู่เพียงล าพังท าให้ขาดปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือน
บ้าน และประชาชนในหมู่บ้านยังขาดช่องการติดต่อสื่อสาร ขอความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  

จากการประชุมคณะกรรมการด าเนินการส ารวจบริบทชุมชนหมู่ที่ 1 ต าบลระแหง อ าเภอลาดหลุม
แก้ว จังหวัดปทุมธานี เพ่ือวิเคราะห์จุดแข็งและโอกาสในการพัฒนาครัวเรือนเปูาหมายในหมู่บ้านเฟ่ืองฟูานคร 
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5 พบว่า หมู่บ้านเฟ่ืองฟูานคร 5 มีกรรมการหมู่บ้านที่ยังรวมกลุ่มด าเนินการกันอยู่  มีอาสาสมัครสาธารณสุขที่
เข้มแข็งอาศัยอยู่ภายในหมู่บ้านหลายคน  หมู่บ้านมีระบบเสียงตามสายเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
ซึ่งสามารถรับรู้ได้ท้ังหมู่บ้าน  ประชาชนในหมู่บ้านส่วนใหญ่อยู่กันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยแบบเครือญาติ  และใน
หมู่บ้านยังมีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ที่เจ้าของโครงการหมู่บ้านจัดเตรียมไว้ส าหรับท าเป็นพ้ืนที่กิจกรรมส่วนกลาง
ส าหรับประชาชนในหมู่บ้าน 

 
4.2 สรุปความต้องการเชิงพัฒนา  ยกระดับคุณภาพชีวิตของหน่วยงานเครือข่ายประชารัฐที่เกี่ยวข้อง 
 ผลจากการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเพ่ือสรุปประเด็นปัญหาและน าเสนอกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ร่วมกับผู้น าชุมชนเมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562 โดยคณะกรรมการด าเนินการส ารวจบริบทชุมชนได้
น าเสนอผลการลงพ้ืนที่พูดคุยสอบถามปัญหาและความต้องการของครัวเรือนเปูาหมาย ในการจัดเวทีครั้งนี้ผู้น า
ชุมชนมีความคิดเห็นสอดคล้องกับแนวทางยกระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนเปูาหมายที่คณะกรรมด าเนินการ
ได้วิเคราะห์มา ดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตและลดความเสี่ยงของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในบ้านเพียงล าพัง 
ด้วยวิธีการสร้างกลุ่ม/เครือข่ายผู้สูงอายุในหมู่บ้านและมีการจัดตั้งจุดบริการทางสาธารณสุขและการพยาบาล
เบื้องต้นเพื่อตรวจสอบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุเป็นรายเดือน โดยการให้ความรู้และขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในพ้ืนที่ 

ประเด็นที่ 2 ต้องการพ้ืนที่ท ากิจกรรมส่วนกลางของหมู่บ้าน เนื่องจากในหมู่บ้านเฟ่ืองฟูานคร 5 ยังมี
แต่พ้ืนที่ส่วนกลางที่ทางเจ้าของโครงการหมู่บ้านจัดเตรียมไว้แต่ยังมิได้มีการด าเนินการใด ๆ มานานกว่าสิบปี
แล้ว ซึ่งลักษณะพ้ืนที่ในปัจจุบันเป็นพ้ืนที่รกร้างที่ถูกปล่อยทิ้งไว้ ในฤดูฝนจะมีวัชพืชขึ้นปกคลุมหนาแน่นและ
เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษ ชาวบ้านต้องรวบรวมเงินกันเองเพ่ือซื้อยาก าจัดวัชพืชมาฉีดเพ่ือท าลาย ดังนั้น
ชาวบ้านจึงมีความต้องการให้ทางคณะกรรมการด าเนินงานเข้ามาพัฒนาพ้ืนที่ดังกล่าวให้ชาวบ้านสามารถท า
กิจกรรมของหมู่บ้านได้ โดยทางคณะกรรมการด าเนินงานคดหวังว่าจะใช้พ้ืนที่นี้เป็นที่ส าหรับการท ากิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในหมู่บ้าน รวมถึงจัดตั้งเป็นจุดบริการทางสาธารณสุขและการพยาบาลเบื้องต้น
ตามประเด็นที่ 1 ด้วย 

ประเด็นที่ 3 ต้องการช่องทางติดต่อ/สายด่วน และวิธีการติดต่อในกรณีฉุกเฉินส าหรับครัวเรือนที่มี
ผู้สูงอายุ เนื่องจากในปัจจุบันการเดินทางไปโรงพยาบาลค่อนข้างล าบาก และการติดต่อขอรับบริการจากรถ
โรงพยาบาลยังค่อนข้างยาก รวมถึงต้องการระบบประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้านผ่านช่องทางสังคมออนไลน์ 
เนื่องจากระบบเสียงตามสายที่ใช้ในปัจจุบันยังไม่สามารถเข้าถึงได้ในทุกครัวเรือน เนื่องจากบางครั้งที่มีการ
ประชาสัมพันธ์สมาชิกบางครัวเรือนต้องออกไปท างานท าให้ขาดการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร แต่ปัจจุบันมีระบบ
สังคมออนไลน์ซึ่งสามารถน ามาใช้เป็นระบบแสดงข้อมูลข่าวสารของหมู่บ้านได้ และที่ส าคัญสามารถติดตาม
รับทราบไดใ้นทุกที่ทุกเวลา 
 
4.3 ข้อเสนอแนะ  จุดเน้น  โครงการพัฒนาที่ส่งผลต่อความส าเร็จ (Quick Win Project) 

จากประเด็นความต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนเปูาหมายที่คณะกรรมการด าเนินงาน
และผู้น าชุมชนได้สรุปแนวทางไว้ในข้อที่ 5.2 ทั้งนี้เพ่ือให้ประเด็นปัญหา/ความต้องการของครัวเรือนเปูาหมาย
ต่าง ๆ ได้รับการแก้ไข/พัฒนาให้ดีขึ้น ทางคณะกรรมการด าเนินงานจึงได้เสนอโครงการ/กิจกรรมที่มีความ
เชื่อมโยง และเก่ียวเนื่องกันทั้งหมด 4 โครงการ ดังนี้ 
 1) โครงการพัฒนาพ้ืนที่ส่วนกลางของชุมชน/หมู่บ้านเฟ่ืองฟูานคร 5  
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โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ภายในหมู่บ้านซึ่งมีอยู่
เป็นจ านวนมากได้มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพร่วมกัน เด็กเล็กมีพ้ืนที่วิ่งเล่นที่มีความปลอดภัยกว่าการวิ่งเล่นบน
ท้องถนน อีกท้ังยังเป็นการพัฒนาพื้นที่รกร้างให้เกิดประโยชน์และไม่เป็นที่อยู่ของสัตว์มีพิษต่าง ๆ  
 2) กิจกรรมช่วยเหลือ/ดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการที่อาศัยอยู่เพียงล าพัง 

กิจกรรมนี้เป็นการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ส่วนกลางของชุมชน/หมู่บ้านเฟ่ืองฟูานคร 5 ที่ได้ถูก
พัฒนาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมออก
ก าลังกายร่วมกัน การพบปะพูดคุยสังสรรค์ และการจัดตั้งจุดบริการทางสาธารณสุขและการพยาบาลเบื้องต้น 
เพ่ือคัดกรองความเสี่ยงที่จะเกิดความเจ็บปุวยในเบื้องต้นให้กับผู้สูงอายุ 

3) โครงการจัดท าและเผยแพร่ระบบประชาสัมพันธ์หมู่บ้านผ่านช่องทางสังคมออนไลน์ 
โครงการนี้เป็นการรวมกลุ่มสมาชิกในหมู่บ้านผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงถ่ายทอดความรู้ 

และวิธีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ให้กับชาวบ้านในชุมชน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือแก้ปัญหาขาดการรับรู้ข่าวสารทางระบบเสียงตามสายของหมู่บ้าน อีกทั้ งยังเป็นช่องทางที่
สามารถขอความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินจากเพ่ือนบ้านได้เป็นอย่างดี 
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ตอนที ่1 : ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 1.1 แสดงเพศ 
 

เพศ จ านวน(คน) ร้อยละ 

ชาย 38 27.70 

หญิง 99 72.30 

รวม 137 100.00 

 
จากตารางที่ 1.1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวนมากกว่ากลุ่มที่เป็น

เพศชาย โดยเพศหญิงมีจ านวน 99 ราย คิดเป็นร้อยละ 72.30 และกลุ่มเพศชายมีจ านวน 38 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 27.70 

 
ตารางท่ี 1.2 แสดงอายุ 
 

ช่วงอายุ จ านวน(คน) ร้อยละ 
0-5 ปี 0 0 
6-14 ปี 0 0 
15-59 ปี 98 69.50 
60 ปีขึ้นไป 43 30.50 
รวม 141 100.00 

 
จากตารางที่ 1.2 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 15-59 ปี โดยมีจ านวน 98 

ราย คิดเป็นร้อยละ 69.50 และรองลงมามีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีจ านวน 43 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.50 
 
ตารางท่ี 1.3 แสดงศาสนา 
 

ศาสนา จ านวน(คน) ร้อยละ 
พุทธ 140 99.30 
คริสต์ 0 0.00 
อิสลาม 1 0.70 
อ่ืนๆ (ระบุ) 0 0.00 
รวม 141 100.00 
 

จากตารางที่ 1.3 พบกว่ากลุ่มตัวอย่างศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีจ านวน 140 
ราย คิดเป็นร้อยละ 99.30 รองลงมาเป็นศาสนาอิสลามมีจ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.70  
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ตารางท่ี 1.4 แสดงการศึกษา  
 

ระดับการศึกษา จ านวน(คน) ร้อยละ 
ไม่เคยเรียน 7 5.10 
ประถมศึกษา 66 48.50 
มัธยมศึกษาตอนต้น ม.3 22 16.20 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 18 13.20 
ปวช. 5 3.70 
ปวส. 10 7.40 
ปริญญาตรี 8 5.90 
สูงกว่าปริญญาตรี 0 0.00 
รวม 136 100.00 

 
  จากตารางที่ 1.4 พบว่ากลุ่มตัวอย่างศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาประถมศึกษา มี
จ านวน 66 ราย คิดเป็นร้อยละ 48.50 รองลงมาเป็นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.3 มีจ านวน 22  ราย คิดเป็นร้อย
ละ 16.20 รองลงมาเป็นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีจ านวน 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.20 รองลงมาเป็น ปวส. มี
จ านวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.40 รองลงมาเป็นปริญญาตรี มีจ านวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.90 รองลงมา
เป็นไม่เคยเรียน มีจ านวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.10 รองลงมาเป็น ปวช. มีจ านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 
3.70 
 
ตารางท่ี 1.5 แสดงอาชีพ  
 

อาชีพ จ านวน(คน) ร้อยละ 
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างรัฐ / 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

6 4.30 

พนักงาน/ลูกจ้างเอกชนรายวัน 0 0 
พนักงาน/ลูกจ้างเอกชนรายเดือน 10 7.10 
ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว 24 17.00 
เกษตรกรที่มีที่ดินท ากินเป็นของ
ตนเอง 

6 4.30 

เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินท ากินเป็น
ของตนเอง 

2 1.40 

รับจ้างทั่วไป 33 23.40 
กรรมกร 1 0.70 
นักเรียน/นักศึกษา 0 0 
แม่บ้าน/พ่อบ้าน 34 24.10 
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อาชีพ จ านวน(คน) ร้อยละ 
ว่างงาน/ไม่มีงานท า 25 17.70 
ขับรถรับจ้าง(มอเตอร์ไซด์รับจ้าง 
รถตู้ แท็กซี่) 

0 0.00 

อ่ืนๆ ระบ ุ 0 0.00 
รวม 141 100.00 

 
 จากตารางที่ 1.5 พบว่ากลุ่มตัวอย่างศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นแม่บ้าน มีจ านวน 34 ราย คิด
เป็นร้อยละ 24.10 รองลงมาเป็นอาชีพรับจ้างทั่วไป มีจ านวน 33 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.40 รองลงมา
ว่างงาน/ไม่มีงานท า มีจ านวน 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.70 รองลงมาอาชีพค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว มี
จ านวน 24 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.00 รองลงมาเป็นพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนรายเดือน มีจ านวน 10 ราย คิด
เป็นร้อยละ 7.10 รองลงมาอาชีพข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างรัฐ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีจ านวน 6 ราย คิด
เป็นร้อยละ 4.30 รองลงมาอาชีพเกษตรกรที่มีท่ีดินท ากินเป็นของตนเอง มีจ านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.30 
รองลงมาเป็นอาชีพเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง มีจ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.40 และเป็น
อาชีพกรรมกร มีจ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.70  
 
ตารางท่ี 1.6 แสดงครัวเรือนของท่านอยู่ในชุมชนนี้มานานเท่าใด 
 

เหตุผลที่มาใช้บริการ จ านวน(ครัวเรือน) ร้อยละ 
อาศัยในหมู่บ้านตั้งแต่ดั้งเดิม 54 38.80 
ย้ายมาจากที่อ่ืน 85 61.20 
รวม 139 100.00 
 
 จากตารางที่ 1.6 พบว่ากลุ่มตัวอย่างศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่ได้ย้ายมาจากที่อ่ืน มีจ านวน 85 ครัวเรือน 
คิดเป็นร้อยละ 61.20 รองลงมาเป็นอาศัยในหมู่บ้านตั้งแต่ดั้งเดิม มีจ านวน 54 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 38.80  
 
ตารางท่ี 1.7 แสดงท่านคิดจะย้ายไปอยู่อาศัยท่ีอ่ืนหรือไม่ 
 

การย้ายถิ่นฐาน จ านวน(ครัวเรือน) ร้อยละ 
คิดจะย้าย 13 9.90 
ไม่คิดจะย้าย 106 80.90 
ไม่แน่ใจ 12 9.20 
รวม 131 100.00 
 
 จากตารางที่ 1.7 พบว่ากลุ่มตัวอย่างศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่ไม่คิดจะย้าย มีจ านวน 106 ครัวเรือน คิด
เป็นร้อยละ 80.90 รองลงมาเป็นคิดจะย้าย มีจ านวน 13 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 9.90 รองลงมาเป็นไม่แน่ใจ 
มีจ านวน 12 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 9.20  
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ตอนที่ 2 : ข้อมูลด้านสังคม 
ตารางท่ี 2.1 แสดงจ านวนสมาชิกในครัวเรือน (ไม่รวมลูกจ้าง/ผู้เช่า) 
 

เพศ จ านวน(คน) ร้อยละ 
ชาย 242 47.40 
หญิง 269 52.60 
รวม 511 100.00 

 
จากตารางที่ 2.1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 269 รายคิดเป็นร้อย

ละ 52.60 และเพศชาย มีจ านวน 242 ราย คิดเป็นร้อยละ 47.40 
 

ตารางท่ี 2.2 แสดงช่วงอายุ 
 

ช่วงอายุ จ านวน(คน) ร้อยละ 
0-5 ปี 28 6.70 
6-14 ปี 49 11.60 
15-49 ปี 225 53.40 
50-59 ปี 58 13.80 
60 ปีขึ้นไป 61 14.50 
รวม 421 100.00 

 
จากตารางที่ 2.2 พบว่ากลุ่มตัวอย่างศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 15-49 ปี มีจ านวน 225 ราย คิด

เป็นร้อยละ 53.40 รองลงมาเป็นช่วงอายุ60ปีขึ้นไป มีจ านวน 61 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.50 รองลงมาเป็นช่วง
อายุ 50-59 ปี มีจ านวน 58 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.80  รองลงมาเป็นช่วงอายุ 6-14 ปี มีจ านวน 49 คิดเป็น
ร้อยละ 11.60 และช่วงอายุ 0-5 ปี มีจ านวน 28 คิดเป็นร้อยละ 6.70  
 
ตารางท่ี 2.3  แสดงศาสนาที่ครอบครัวนับถือในชุมชน 
 

ศาสนา จ านวน(คน) ร้อยละ 
ศาสนาพุทธ 489 99.00 
ศาสนาคริสต์ 0 0.00 
ศาสนาอิสลาม 0 0.00 
อ่ืนๆ 0 0.00 
รวม 494 100.00 

 
 จากตารางที่ 2.3 พบว่ากลุ่มตัวอย่างศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นศาสนาพุทธ มีจ านวน 489 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 99.00 รองลงมาเป็นศาสนาอิสลาม มีจ านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.00 
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ตารางท่ี 2.4 แสดงสถานภาพการสมรสของสมาชิกครอบครัว ในชุมชน 
 

สถานะ จ านวน(คน) ร้อยละ 
โสด 72 29.20 
สมรสจดทะเบียน 125 50.60 
สมรสไม่จดทะเบียน 39 15.80 
หม้าย 8 3.20 
แยกกันอยู ่ 1 0.40 
หย่า 2 0.80 
รวม 247 100.00 
 
 จากตารางที่ 2.4 พบว่ากลุ่มตัวอย่างศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสจดทะเบียน มีจ านวน 125 
ราย คิดเป็นร้อยละ 50.60  รองลงมาโสด มีจ านวน 72 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.20  รองลงมาสมรสไม่จด
ทะเบียน มีจ านวน 39 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.80  รองลงมาหย่า มีจ านวน 2 ราย คิดเป็นร้ อยละ 3.20 และ
แยกกันอยู่ มีจ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ  0.80    
 
ตารางท่ี 2.5 แสดงบุคลที่มีลักษณะในครัวเรือน 
 

ลักษณะ จ านวน(คน) ร้อยละ 
เป็นผู้ยากไร้ 0 0.00 
เป็นผู้ปุวยยากไร้ 0 0.00 
เป็นผู้พ้นโทษ 2 100.00 
เป็นผู้เร่ร่อน 0 0.00 
เป็นผู้ติดเชื้อ HIV 0 0.00 
ไม่มีสถานะทางราษฎร์ 0 0.00 
เป็นผู้ ได้ รับผลกระทบจากสา
ธารณภัย 

0 0.00 

รวม 2 100.00 
  

จากตารางที่ 2.5 แสดงบุคลที่มีลักษณะในครัวเรือน พบว่ากลุ่มตัวอย่างศึกษาครั้งนี้มีผู้พ้นโทษ จ านวน 
2 คน 
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ตารางท่ี 2.6 แสดงครัวเรือนนี้มีเด็กปฐมวัย ( อายุ 0-8 ปี) หรือไม่ 
 

สถานะ จ านวน(ครัวเรือน) ร้อยละ 
มี 34 31.20 
ไม่มี 75 68.80 
รวม 109 100.00 
 
 จากตารางที่ 2.6 พบว่ากลุ่มตัวอย่างศึกษาครั้งนี้สวนใหญ่ในครัวเรือนไม่ มีเด็กปฐมวัย (0-8 ปี) มี
จ านวน 75 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 68.80 และมีเด็กปฐมวัย (0-8 ปี) มีจ านวน 34 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 
31.20   
 
ตารางท่ี 2.7 แสดงเด็กปฐมวัย (0-8 ปี) อาศัยอยู่กับใคร 
 

สถานะ จ านวน(คน) ร้อยละ 
พ่อและแม ่ 27 69.20 
พ่อหรือแม่ 5 12.80 
ปูุหรือย่าหรือตาหรือยาย 7 18.00 
อ่ืนๆ ระบ ุ 0 0.00 
รวม 39 100.00 
 
 จากตารางที่ 2.7 พบว่ากลุ่มตัวอย่างศึกษาครั้งนี้สวนใหญ่เด็กปฐมวัยอาศัยอยู่กับพ่อและแม่ มีจ านวน 
27 ราย คิดเป็นร้อยละ 69.20 รองลงมาอาศัยอยู่กับปูุหรือย่าหรือตาหรือยาย มีจ านวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 
18.00  และอาศัยอยู่กับพ่อหรือแม่ มีจ านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.80 
 
ตารางท่ี 2.8 แสดงสมาชิกครัวเรือนในชุมชนที่ไม่ได้ท างาน 
 

ช่วงอายุ จ านวน(คน) ร้อยละ 
เด็กเล็กยังไม่เข้าเรียน 34 26.40 
วัยท างาน (15-59 ปี) 63 48.80 
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) 32 24.80 
รวม 129 100.00 
 
 จากตารางที่ 2.8 พบว่าสมาชิกครัวเรือนในชุมชนที่ไม่ได้ท างานส่วนใหญ่เป็นวัยท างาน (15 -59ปี) มี
จ านวน 63 ราย คิดเป็นร้อยละ 48.80 รองลงมาเป็นเด็กเล็กยังไม่เข้าเรียน มีจ านวน 34 ราย คิดเป็นร้อยละ 
26.40 และเป็นผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) มีจ านวน 32 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.80  
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ตารางท่ี 2.9 แสดงการอยู่ของผู้สูงอายุในชุมชน 
 

การเป็นอยู่ จ านวน(คน) ร้อยละ 
ครอบครัว 125 92.60 
เพียงล าพัง 10 7.40 
รวม 135 100.00 

 
 จากตารางที่ 2.9 พบว่ากลุ่มตัวอย่างศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุอาศัยอยู่กับครอบครัว มีจ านวน 
125 ราย คิดเป็นร้อยละ 92.60 รองลงมาเป็นอาศัยอยู่เพียงล าพัง มีจ านวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.40 
 
ตารางที่ 2.10 แสดงการดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุในครอบครัว รวมทั้งได้รับสวัสดิการชุมชนหรือเบี้ยยังชีพ
จากภาครัฐ หรือภาคเอกชนหรือไม่ในชุมชน 
 

ผู้สูงอายุ จ านวน(ครัวเรือน) ร้อยละ 
ได้รับทุกคน 51 74.00 
ไม่ได้รับ 18 26.00 
รวม 69 100.00 

 
 จากตารางที่ 2.10 พบว่ากลุ่มตัวอย่างศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุได้รับการดูแลจากครอบครัว 
ชุมชนและภาครัฐหรือภาคเอกชน มีจ านวน 51 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 74.00  และผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับการ
ดูแลจากครอบครัว ชุมชนและภาครัฐหรือภาคเอกชน มีจ านวน 18 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 26.00 
 
ตารางท่ี 2.11 แสดงการอาศัยอยู่ของผู้พิการ 
 

การอาศัยอยู่ จ านวน(ครัวเรือน) ร้อยละ 
มี 6 6.60 
ไม่มี 85 93.40 
รวม 91 100.00 
 
 จากตารางที่ 2.11 พบว่ากลุ่มตัวอย่างศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่ไม่มีผู้พิการที่อาศัยอยู่ในชุมชน มีจ านวน 
85 คิดเป็นร้อยละ 93.40 และมีผู้พิการที่อาศัยอยู่ในชุมชน มีจ านวน 6 คิดเป็นร้อยละ 6.60 
 
ตารางท่ี 2.12 แสดงผู้สูงอายุที่เป็นผู้พิการอาศัยอยู่ในชุมชนหรือไม่ 
 

ผู้สูงอายุท่ีเป็นผู้พิการ จ านวน(ครัวเรือน) ร้อยละ 
มี 2 6.50 
ไม่มี 29 93.50 
รวม 31 100.00 
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 จากตารางที่ 2.12 พบว่ากลุ่มตัวอย่างศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่ไม่มีผู้สูงอายุที่เป็นผู้พิการอาศัยอยู่ในชุมชน 
มีจ านวน 29 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 93.50 และผู้สูงอายุที่พิการอาศัยอยู่ในชุมชน มีจ านวน 2 ครัวเรือน คิด
เป็นร้อยละ 6.50 
 
ตารางท่ี 2.13 แสดงการมีบัตรประจ าตัวคนพิการของชุมชน 

บัตรประจ าตัวคนพิการ จ านวน(ครัวเรือน) ร้อยละ 
มี 5 83.30 
ไม่มี 1 16.70 
รวม 6 100.00 
 
 จากตารางที่ 2.13 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ผู้พิการมีบัตรประจ าตัวผู้พิการ มีจ านวน 5 ครัวเรือน 
คิดเป็นร้อยละ 83.30  และผู้พิการที่ไม่มีบัตรประจ าตัวผู้พิการ มีจ านวน 1 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 16.70 
 
ตารางที่ 2.14 แสดงการดูแลเอาใจใส่ผู้พิการของครอบครัว รวมทั้งได้รับสวัสดิการชุมชนหรือเบี้ยยังชีพ
จากภาครัฐ หรือภาคเอกชนหรือไม่ในชุมชนนี้ 
 

ผู้พิการ จ านวน(ครัวเรือน) ร้อยละ 
ได้รับทุกคน 5 83.30 
ไม่ได้รับ 1 16.70 
รวม 6 100.00 
 
 จากตารางที่ 2.14 พบว่ากลุ่มตัวอย่างศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่ผู้พิการได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน
และภาครัฐหรือภาคเอกชน มีจ านวน 5 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 83.30 และผู้พิการที่ไม่ได้รับการดูแลจาก
ครอบครัว ชุมชนและภาครัฐหรือภาคเอกชน มีจ านวน 1 ครัวเรือน   คิดเป็นร้อยละ 16.70 
 
ตอนที่ 3 : ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
ตารางท่ี 3.1 รายได้เฉลี่ยต่อคนในชุมชนกี่บาทต่อปี 
 จากผลการส ารวจข้อมูลพบว่า รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากร 192,944.7 บาทต่อปี 
 
ตารางท่ี 3.2 ครัวเรือนของท่านมีรายได้รวมกันทั้งหมดประมาณ _________ บาท/เดือน 
 จากผลการส ารวจข้อมูลพบว่า รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากร 232,323.5 บาทต่อปี 
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ตารางท่ี 3.3 ครัวเรือนของท่าน มีหนี้นอกระบบ หรือไม่ 
 

หนี้นอกระบบ จ านวน(ครัวเรือน) ร้อยละ 
ไม่มี - 14.19 
มี - 85.81 
รวม - 100 

จากตารางที่ 3.3 พบว่าครัวเรือนในชุมชนส่วนใหญ่ มีหนี้นอกระบบ คิดเป็นร้อยละ 85.81  และ
ครัวเรือนที่ไม่มีหนี้นอกระบบ คิดเป็นร้อยละ 14.19   
 
ตารางท่ี 3.4 แสดงการฝากเงินหรือออมทรัพย์ของครอบครัวในชุมชน 
 

การฝากเงิน จ านวน(ครัวเรือน) ร้อยละ 
ไม่มี 77 57.50 
มี 57 42.50 
รวม 134 100.00 
 
 จากตารางที่ 3.4 พบว่าการฝากเงินหรือออมทรัพย์ของครอบครัวในชุมชนส่วนใหญ่ ไม่มีการฝากเงิน 
มีจ านวน 77 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 57.50  และครอบครัวที่มีการฝากเงิน มีจ านวน 57 ครอบครัว คิดเป็น
ร้อยละ 42.50 
 
ตารางท่ี 3.5 แสดงแหล่งการฝากเงินของครอบครัวในชุมชน 
 

สถานที ่ จ านวน(ครัวเรือน) ร้อยละ 
ธนาคารเพ่ือการการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร      (ธ.ก.ส.) 

9 28.10 

ธนาคารออมสิน 19 59.40 
กลุ่มออมทรัพย์ 4 12.50 
กองทุนเงินล้าน 0 0.00 
สหกรณ์การเกษตร 0 0.00 
อ่ืนๆระบุ...... 0 0.00 
รวม 32 100.00 
 
 จากตารางที่ 3.5 พบว่าการฝากเงินหรือออมทรัพย์ของครอบครัวในชุมชนส่วนใหญ่ฝากเงินที่ธนาคาร
ออมสิน จ านวน 19 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 59.40 รองลงมาเป็นการฝากเงินที่ธนาคารเพ่ือการการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ านวน 9 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 28.10 และรองลงมาเป็นกลุ่มออมทรัพย์ 
จ านวน 4 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 12.50 
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ตารางท่ี 3.6 แสดงอาชีพหลักของครัวเรือนในชุมชน 
 

อาชีพ จ านวน(ครัวเรือน) ร้อยละ 
เกษตรกรรม 10 8.20 
รับจ้างทั่วไป 49 40.20 
ค้าขาย/ประกอบธุรกิจของตนเอง 27 20.40 
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3 2.50 
พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท/โรงงาน/
สถานประกอบการเอกชน 

 
32 

 
26.20 

อ่ืนๆ ระบ ุ 1 0.80 
รวม 122 100.00 
 
 จากตาราง 3.6 พบว่าอาชีพหลักของครัวเรือนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป มีจ านวน 
49 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 40.20 รองลงมาเป็นพนักงาน/ลูกจ้างบริษัท/โรงงาน/สถานประกอบการเอกชน 
มีจ านวน 32 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 26.20 รองลงมาเป็นค้าขาย/ประกอบธุรกิจของตนเอง มีจ านวน 2 7 
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 20.40 รองลงมาเป็นเกษตรกรรม มีจ านวน 10 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 8.20 
รองลงมาเป็นรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีจ านวน 3 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 2.50 และรองลงมาเป็น
อ่ืนๆ มีจ านวน 1 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.80 
 
ตารางท่ี 3.7 แสดงอาชีพรองของครัวเรือนในชุมชน 
 

อาชีพ จ านวน(ครัวเรือน) ร้อยละ 
เกษตรกรรม 7 13.00 
รับจ้างทั่วไป 28 48.10 
ค้าขาย/ประกอบธุรกิจของตนเอง 11 20.40 
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 1 1.90 
พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท/โรงงาน/
สถานประกอบการเอกชน 

 
6 

 
11.10 

อ่ืนๆ ระบ ุ 3 5.60 
รวม 54 100.00 
 
 จากตาราง 3.7 พบว่าอาชีพรองของครัวเรือนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป มีจ านวน 
28 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 48.10 รองลงมาค้าขาย/ประกอบธุรกิจของตนเอง มีจ านวน 11 ครัวเรือน คิด
เป็นร้อยละ 20.40  รองลงมาเป็นเกษตรกรรม มีจ านวน 7 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 13.00  รองลงมาเป็ น
พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท/โรงงาน/สถานประกอบการเอกชน มีจ านวน 6 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 11.10 
รองลงมาเป็นอ่ืนๆ มีจ านวน 3 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 5.60 และรองลงมาเป็นรับราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ มีจ านวน 1 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 1.90 
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ตารางท่ี 3.8 แสดงสมาชิกของครัวเรือนในชุมชนที่มีอายุ 15-59 ปี มีอาชีพและมีรายได้ทุกคนหรือไม่ 
 

อาชีพและรายได้ จ านวน(ครัวเรือน) ร้อยละ 
ทุกคน 68 68.70 
ไม่มีอาชีพและไม ่
มีรายได ้

22 22.20 

ไม่มีอาชีพ แต่มีรายได้ 9 9.10 
รวม 99 100.00 
 

จากตารางที่ 3.8 พบว่ากลุ่มตัวอย่างศึกษาครั้งนี้สวนใหญ่เป็นทุกคน มีจ านวน 68 ครัวเรือน คิดเป็น
ร้อยละ 68.70 รองลงมาเป็นไม่มีอาชีพและไม่มีรายได้ มีจ านวน 22 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 22.20 รองลงมา
เป็นไม่มีอาชีพ แต่มีรายได้ มีจ านวน 9 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 9.10  
 
ตอนที่ 4 :  ข้อมูลด้านสุขภาพ 
ตารางท่ี 4.1 แสดงสมาชิกครัวเรือนในชุมชนที่มีหญิงตั้งครรภ์  
 

หญิงตั้งครรภ์ จ านวน(ครัวเรือน) ร้อยละ 

มี 4 3.30 
ไม่มี 117 96.70 
รวม 121 100.00 

 
จากตารางที่ 4.1 พบว่าสมาชิกครัวเรือนในชุมชนที่มีหญิงตั้งครรภ์ ส่วนใหญ่ไม่มีหญิงตั้งครรภ์ มี

จ านวน 117 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 96.70 และมีหญิงตั้งครรภ์ มีจ านวน 4 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 3.30  
 
ตารางท่ี 4.2 แสดงอายุของหญิงตั้งครรภ์ของครัวเรือนในชุมชน  
 

ช่วงอายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
อายุน้อยกว่า 15 ปี 0 0 
อายุ 15-19 ปี 1 25.00 
อายุ 20-49 ปี 3 75.00 
อายุ 50 ปีขึ้นไป 0 0 
รวม 4 100.00 

  
จากตารางที่ 4.2 พบว่าอายุของหญิงตั้งครรภ์ของครัวเรือนในชุมชนส่วนใหญ่ อายุ 20-49 ปี มีจ านวน 

3 ราย คิดเป็นร้อยละ 75.00 และมีหญิงตั้งครรภ์ในช่วงอายุ 15-19 ปี มีจ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.00  
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ตารางท่ี 4.3 แสดงหญิงตั้งครรภ์ในครัวเรือนที่ได้รับการฝากครรภ์ ครั้งแรกน้อยกว่า 12 สัปดาห์  
 

ได้รับการฝากครรภ ์ จ านวน (ครัวเรือน) ร้อยละ 
ได้รับ 4 100.00 
ไม่ได้รับ 0 0.00 
รวม 4 100.00 

 
จากตารางที่ 4.3 พบว่าหญิงตั้งครรภ์ในครัวเรือนที่ได้รับการฝากครรภ์ ครั้งแรกน้อยกว่า 12 สัปดาห์

ของชุมชนนี้ ทุกคนได้รับการฝากครรภ์ มีจ านวน 4 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
ตารางท่ี 4.4 แสดงหญิงตั้งครรภ์ในครัวเรือนได้รับการฝากครรภ์ตามเกณฑ์ครบ 5 ครั้งก่อนคลอด 
  

ได้รับการฝากครรภ์ตามเกณฑ์
ก่อนคลอด 

จ านวน (ครัวเรือน) ร้อยละ 

ได้รับ 4 100.00 
ไม่ได้รับ 0 0.00 
รวม 4 100.00 

 
จากตารางที่ 4.4 พบว่าหญิงตั้งครรภ์ในครัวเรือนได้รับการฝากครรภ์ตามเกณฑ์ครบ 5 ครั้งก่อนคลอด

ของชุมชนนี้ได้รับการฝากครรภ์ทุกคน มีจ านวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
ตารางท่ี 4.5 แสดงครัวเรือนที่มีมารดาเสียชีวิตขณะตั้งครรภ์/คลอด  
 

มารดาที่เสียชีวิตขณะตั้งครรภ์/
คลอด 

จ านวน(ครัวเรือน) ร้อยละ 

มี 0 0.00 
ไม่มี 0 0.00 
รวม 0 0.00 

 
จากตารางที่ 4.5 พบว่าไม่มีครัวเรือนใดที่มีมารดาเสียชีวิตขณะตั้งครรภ์/คลอด 

 
ตารางท่ี 4.6 แสดงอายุของเด็กเล็กในชุมชน 
 

ช่วงอายุ จ านวน(คน) ร้อยละ 
เด็กแรกเกิด (0-1 เดือน) 2 9.50 
เด็กเล็ก (1 เดือน - 2 ปี) 10 47.61 
เด็ก (3-5 ปี) 9 42.90 
รวม 21 100.00 
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จากตารางที่ 4.6 พบว่าอายุของเด็กเล็กในชุมชนส่วนใหญ่ มีอายุเด็กเล็กอายุ (1 เดือนถึง 2 ปี) มี

จ านวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 47.61 รองลงมามีเด็กอายุ ( 3 ถึง 5 ปี) มีจ านวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 42.90 
และเด็กแรกเกิดอายุ ( 0 ถึง 1 เดือน ) มีจ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.50 

 
ตารางท่ี 4.7 แสดงเด็กอายุต่ ากว่า 6 เดือน ในครัวเรือนที่ยังกินนมแม่อย่างเดียว  
 

เด็กท่ียังกินนมแม่อย่างเดียว จ านวน(คน) ร้อยละ 
มี 6 14.60 
ไม่มี 35 97.40 
รวม 41 100.00 
 

จากตารางที่ 4.7 พบว่ากลุ่มตัวอย่างการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่ ไม่มีเด็กอายุต่ ากว่า 6 เดือน กินนมแม่
อย่างเดียว มีจ านวน 35 ราย คิดเป็น ร้อยละ 97.40  และมีจ านวน 6 คน ที่ยังกินนมแม่อย่างเดียว คิดเป็นร้อย
ละ 14.60  
 
ตารางท่ี 4.8 แสดงเด็กแรกเกิดที่เสียชีวิตในครัวเรือน 
 

เด็กแรกเกิดที่เสียชีวิต จ านวน(คน) ร้อยละ 
มี 0 0.00 
ไม่มี 0 0.00 
รวม 0 0.00 
 

จากตารางที่ 4.8 จากการส ารวจพบว่าไม่มีครัวเรือนที่มีเด็กเสียชีวิต 
 

ตารางท่ี 4.9 แสดงเด็กที่อายุต่ ากว่า 5 ปี เสียชีวิตในครัวเรือน 
 

เด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี เสียชีวิต จ านวน (คน) ร้อยละ 
มี 0 0.00 
ไม่มี 0 0.00 
รวม 0 0.00 
  

จากตารางที่ 4.9 จากการส ารวจพบว่าไม่มีเด็กในครัวเรือนที่อายุต่ ากว่า 5 ปี เสียชีวิต 
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 ตารางท่ี 4.10 แสดงน้ าหนักของเด็กในชุมชน 
 

น้ าหนัก จ านวน(คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่าเกณฑ ์ 3 7.70 
เกินเกณฑ์ 3 7.70 
ปกต ิ 33 84.60 
รวม 39 100.00 
 

จากตารางที่ 4.10 พบว่าส่วนใหญ่ เด็กในครัวเรือนมีน้ าหนัก ปกติ มีจ านวน 33 ราย คิดเป็นร้อยละ 
84.60 และเด็กที่มีน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ กับ เด็กที่มีน้ าหนักเกินเกณฑ์ มีจ านวนเท่ากัน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 
7.70 
 
ตารางท่ี 4.11 แสดงการพัฒนาของเด็กในชุมชน 
 

เด็กในครัวเรือนมีการพัฒนา จ านวน(คน) ร้อยละ 
ช้ากว่าปกต ิ 1 2.90 
เร็วกว่าปกต ิ 1 2.90 
สมวัย 32 94.20 
รวม 34 100.00 
  

จากตารางที่ 4.11 พบว่าส่วนใหญ่ เด็กในครัวเรือนมีการพัฒนา สมวัย มีจ านวน 32 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 94.20 และเด็กที่มีการพัฒนา เร็วกว่าปกติ กับ เด็กที่มีการพัฒนาช้ากว่าปกติ มีจ านวนเท่ากัน 1 ราย คิด
เป็นร้อยละ 2.90 
 
ตารางท่ี 4.12 แสดงเด็กในครัวเรือนได้รับอาหารครบถ้วนตามโภชนาการ ( 5 หมู่ ) 
 

ได้รับอาหารครบถ้วนตามโภชนาการ จ านวน(คน) ร้อยละ 
ครบ 41 100.00 
ไม่ครบ 0 0.00 
รวม 41 100.00 

 
จากตารางที่ 4.12 จากการส ารวจพบว่าเด็กทุกคนได้รับอาหารครบถ้วนตามโภชนาการ (5 หมู่) มี

จ านวน 41 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.00  
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ตารางท่ี 4.13 แสดงครัวเรือนที่มีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
 

ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จ านวน(ครัวเรือน) ร้อยละ 
มี 38 34.20 
ไม่มี 73 65.80 
รวม 111 100.00 
 

จากตารางที่ 4.13  พบว่าครัวเรือนส่วนใหญ่ ไม่มีผู้ปุวยโรคเรื้อรัง  มีจ านวน 73 ครัวเรือน คิดเป็นร้อย
ละ 65.80 และมีผู้ที่เป็นโรคเรื้อรัง มีจ านวน 38 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 34.20 
 
ตารางท่ี 4.14 แสดงผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในช่วงอายุ 15-59 ปี 
 

ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จ านวน(ครัวเรือน) ร้อยละ 
มี 25 25.00 
ไม่มี 75 75.00 
รวม 100 100.00 
 

จากตารางที่ 4.14 พบว่าครัวเรือนที่มีผู้ปุวยโรคเรื้อรังท่ีอยู่ในช่วงอายุ 15-59 ปีส่วนใหญ่ไม่มีผู้ปุวยโรค
เรื้อรังท่ีอยู่ในช่วงอายุ15-59 ปี มีจ านวน 75ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 75.00 และมีผู้ปุวยโรคเรื้อรังที่อยู่ในช่วง
อายุ 15-59 ปี มีจ านวน 25 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 25.00 
 
ตารางท่ี 4.15 แสดงผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  
 

โรคเรื้อรัง ร้อยละ 
เบาหวาน 32.90 
ความดันโลหิตสูง 38.60 
ข้อเสื่อม 14.30 
โรคหัวใจ 12.80 
มะเร็ง 1.40 
รวม 100.00 

 
 จากตารางที่ 4.15 พบว่าผู้ปุวยโรคเรื้อรังส่วนใหญ่เป็นโรคความดันโลหิตสูงอันดับ 1 มีผู้ปุวยร้อยละ 
38.60 อันดับ 2 เป็นโรคเบาหวาน มีผู้ปุวยร้อยละ 32.90 อันดับ 3 เป็นโคข้อเสื่อม มีผู้ปุวยร้อยละ 14.30 
อันดับ 4 เป็นโรคหัวใจ มีผู้ปุวยร้อยละ 12.80 และอันดับ 5 เป็นโรคมะเร็ง มีผู้ปุวยร้อยละ 1.40 
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ตารางท่ี 4.16 แสดงการดื่มแอลกอฮอล์ ของครัวเรือนในชุมชน 
 

การดื่มแอลกอฮอล์ จ านวน (ครัวเรือน) ร้อยละ 

ไม่ดื่มทุกคน 88 63.30 
ด่ืม 51 36.70 
รวม 139 100.00 
 
 จากตารางที่ 4.16 พบว่าส่วนใหญ่มี่ครัวเรือนที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ทุกคน มีจ านวน 88 ครัวเรือน คิด
เป็นร้อยละ 63.30 และครัวเรือนที่ดื่มแอลกอฮอล์ มีจ านวน 51 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 36.70  
 
ตารางท่ี 4.17 แสดงการดื่มแอลกอฮอล์ของชายและหญิงในครัวเรือน  
 

เพศ จ านวน(คน) ร้อยละ 
ชาย 59 83.10 
หญิง 12 16.90 
รวม 71 100.00 

 
จากตารางที่ 4.17 พบว่าการดื่มแอลกอฮอล์ของชายและหญิงในครัวเรือนส่วนใหญ่เป็น เพศชายที่ดื่ม

แอลกอฮอล์ มีจ านวน 59 ราย คิดเป็นร้อยละ 83.10 และเพศหญิง มีจ านวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.90 
 

ตารางท่ี 4.18 แสดงความถี่ของสมาชิกในครัวเรือนที่ดื่มแอลกอฮอล์ 
 

ความถี่ในการดื่มแอลกอฮอล์ จ านวน(ครัวเรือน) ร้อยละ 
ดื่มเป็นประจ า 5 7.90 
ดื่มเป็นครั้งคราว 58 92.10 
รวม 63 100.00 
 

จากตารางที่ 4.18 พบว่าครัวเรือนส่วนใหญ่ ดื่มแอลกอฮอล์เป็นครั้งคราว มีจ านวน 58 ครัวเรือน คิด
เป็นร้อยละ 92.10 และมีการดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจ า มีจ านวน 5 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 7.90  
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ตารางท่ี 4.19 แสดงอายุผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์  
 

ช่วงอายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
อายุต่ ากว่า 15 ปี 0 0 
อายุ 15-18 ปี 2 3.20 
อายุ 19-59 ปี 58 93.50 
อายุ 60 ปีขึ้นไป 2 3.20 

รวม 62 100.00 

  
จากตารางที่ 4.19 พบว่าคนส่วนใหญ่ที่ดื่มแอลกอฮอล์อยู่ในช่วงอายุ 19-59 ปี มีจ านวน 58 ราย คิด

เป็นร้อยละ  93.50 และช่วง อายุ 15-18 ปี ซึ่งเท่ากับ ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป มีจ านวน 2 ราย เท่ากัน คิดเป็น
ร้อยละ 3.20  

 
ตารางท่ี 4.20 แสดงอายุสมาชิกในชุมชนที่ดื่มแอลกอฮอล์ น้อยสุดและมากสุด 
 

แสดงอายุ อายุ(ปี) ร้อยละ 
อายุน้อยสุด 33 40.10 
อายุมากสุด 43 59.90 
รวม 76 100.00 
 
 จากตารางที่ 4.20 พบว่าผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ยอายุน้อยสุดอยู่ที่ 33 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.10 และผู้
ที่ดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ยอายุมากสุดอยู่ที่ 43 ปี คิดเป็นร้อยละ 59.90 
 
ตารางท่ี 4.21 แสดงการสูบบุหรี่ของครัวเรือนในชุมชน 
 

การสูบบุหรี่ จ านวน(ครัวเรือน) ร้อยละ 
ไม่สูบบุหรี่ทุกคน 91 65.50 
สูบ 48 34.50 
รวม 149 100.00 
 
 จากตารางที่ 4.21 พบว่าครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่สูบบุหรี่ทุกคน มีจ านวน 91 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 
65.50 และครัวเรือนที่สูบบุหรี่ มีจ านวน 48 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 34.50 
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ตารางท่ี 4.22 แสดงการสูบบุหรี่ของชายและหญิงในชุมชน 
 

เพศ จ านวน(คน) ร้อยละ 
ชาย 51 96.20 
หญิง 2 3.80 
รวม 53 100.00 

 
จากตารางที่ 4.22 พบว่าการสูบบุหรี่ของชายและหญิงในครัวเรือนส่วนใหญ่เป็น เพศชายที่สูบบุหรี่ มี

จ านวน 51 ราย คิดเป็นร้อยละ 96.20 และเพศหญิง มีจ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.80 
 
ตารางท่ี 4.23 แสดงสมาชิกในครัวเรือนมีความถี่ในการสูบบุหรี่ 
 

ความถี่ในการสูบบุหรี่ จ านวน(คน) ร้อยละ 
สูบประจ า 27 50.90 
สูบครั้งคราว 26 49.10 
รวม 53 100.00 
 

จากตารางที่ 4.23 พบว่าครัวเรือนส่วนใหญ่ มีการสูบบุหรี่เป็นประจ า มีจ านวน 27 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 50.90 และสูบเป็นครั้งคราว  มีจ านวน 26 ราย คิดเป็นร้อยละ 49.10 
 
ตารางท่ี 4.24 แสดงอายุผู้ที่สูบบุหรี่  
 

ช่วงอายุอายุ จ านวน(คน) ร้อยละ 
อายุต่ ากว่า 15 ปี 0 0 
อายุ 15-18 ปี 0 0 
อายุ 19-59 ปี 38 86.40 
อายุ 60 ปีขึ้นไป 6 13.60 
รวม 44 100.00 
 

จากตารางที่ 4.24 พบว่าคนส่วนใหญ่ที่สูบบุหรี่มีอายุ 19-59 ปี มีจ านวน 38 ราย คิดเป็นร้อยละ 
86.40 และช่วงอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีจ านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.60 
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ตารางท่ี 4.25 แสดงอายุสมาชิกในชุมชนที่สูบบุหรี่ มีอายุน้อยสุดและมากสุด 
 

แสดงอายุ อายุ(ปี) ร้อยละ 
อายุน้อยสุด 31 30.50 
อายุมากสุด 50 69.50 
รวม 81 100.00 
 
 จากตารางที่ 4.25 พบว่าผู้ที่สูบบุหรี่เฉลี่ยอายุน้อยสุดอยู่ที่ 31 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.50  และผู้ที่สูบ
บุหรี่เฉลี่ยอายุมากสุดอยู่ที่ 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 69.50 
 
ตารางท่ี4.26 แสดงผู้สูงอายุในครัวเรือนมีความเครียดอยู่ในระดับใด 
 

ความเครียดของผู้สูงอายุ จ านวน(คน) ร้อยละ 
ไม่มีความเครียด 152 71.40 
มีความเครียดเล็กน้อย 41 19.20 
มีความเครียดปานกลาง 13 6.10 
มีความเครียดมาก 7 3.30 
รวม 213 100.00 
 

จากตารางที่ 4.26 พบว่าผู้สูงอายุในชุมชนส่วนใหญ่ไม่มีความเครียด มีจ านวน 152 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 71.40 รองลงมามีความเครียดเล็กน้อย มีจ านวน 41 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.20 รองลงมาผู้สูงอายุมี
ความเครียดปานกลาง มีจ านวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.10  และมีความเตรียดมาก มีจ านวน 7 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 3.30 
 
ตารางท่ี 4.27 แสดงลักษณะอาหารที่สมาชิกในครัวเรือนชอบรับประทาน  
 

ลักษณะอาหาร จ านวน(คน) ร้อยละ 
อาหารรสจัด 127 78.90 
อาหาร สุกๆ ดิบๆ 34 21.10 
รวม 161 100.00 
 

จากตารางที่ 4.27 พบว่าสมาชิกในครัวเรือนส่วนใหญ่ชอบทานอาหารรสจัด มีจ านวน 127 ราย คิด
เป็นร้อยละ 78.90 และชอบทานอาหาร สุกๆ ดิบๆ มีจ านวน 34 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.10  
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ตารางท่ี 4.28 แสดงพฤติกรรมเสี่ยงจากการประกอบอาชีพ 
 

พฤติกรรมเสี่ยง จ านวน(คน) ร้อยละ 
ท างานหนักพักผ่อนน้อย 34 59.60 
ท างานที่ฝุุนละออง 20 35.10 
ใช้สารเคมีโดยไม่ปูองกัน 2 3.50 
ท างานในท่ีสูง 1 1.80 
รวม 57 100.00 
 จากตารางที่ 4.28 พบว่าพฤติกรรมเสี่ยงจากการประกอบอาชีพของคนในชุมชนส่วนใหญ่ท างานหนัก
พักผ่อนน้อย มีจ านวน 34 ราย คิดเป็นร้อยละ 59.60 รองลงมาท างานท่ีมีฝุุนละออง มีจ านวน 20 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 35.10 รองลงมาใช้สารเคมีโดยไม่ปูองกัน มีจ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.50  และท างานในที่สูง  มี
จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.80  
 
ตารางท่ี 4.29 แสดงจ านวนครัวเรือนที่มีบัตรประกันสุขภาพ / สิทธิรักษาพยาบาล 
 

ประกันสุขภาพ/สิทธิ
รักษาพยาบาล 

จ านวน(ครัวเรือน) ร้อยละ 

ประกันสุขภาพเอกชน 17 14.80 
สิทธิข้าราชการ 6 5.20 
สิทธิประกันสังคม 73 63.50 
สิทธิส านักงานประกันสุขภาพ 19 16.50 
อ่ืนๆ 2 1.70 
รวม 115 100.00 
 

จากตารางที่ 4.29 พบว่าจ านวนครัวเรือนที่มีบัตรประกันสุขภาพ / สิทธิรักษาพยาบาลส่วนใหญ่มีสิทธิ
ประกันสังคม มีจ านวน 73 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 63.50 รองลงมามีสิทธิส านักงานประกันสุขภาพ มีจ านวน 
19 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 16.50  รองลงมาสิทธิประกันสุขภาพเอกชน มีจ านวน 17 ครัวเรือน คิดเป็นร้อย
ละ 14.80  รองลงมาสิทธิข้าราชกาล มีจ านวน 6 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 5.20 และสิทธิอ่ืนๆ มีจ านวน 2  
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 1.70 
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ตารางท่ี 4.30 แสดงการใช้บริการสถานพยาบาลของครัวเรือนในชุมชน 
 

สถานพยาบาล จ านวน(ครัวเรือน) ร้อยละ 
สถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล 

9 8.00 

โรงพยาบาลของรัฐ 80 70.80 
โรงพยาบาลเอกชน 15 13.30 
คลินิก 9 8.00 
รวม 113 100.00 

จากตารางที่ 4.30 พบว่าการใช้บริการสถานพยาบาลของครัวเรือนในชุมชนส่วนใหญ่ในรอบปีที่ผ่าน
มา ไปโรงพยาบาลของรัฐ มีจ านวน 80 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 70.80 รองมาเป็นโรงบาลเอกชน มีจ านวน 
15 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 13.30 รองลงมาเป็นสถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล มีจ านวน
เท่ากันกับ คลินิก  มีจ านวน 9 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 8.00  
 
ตอนที่ 5 : ข้อมูลด้านการเมือง การปกครอง 
ตารางท่ี 5.1 แสดงสมาชิกในครัวเรือนของท่านสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้ มีหรือไม่ 
 

สิทธิ จ านวน(ครัวเรือน) ร้อยละ 
มี 123 94.60 
ไม่มี 7 5.40 
รวม 130 100.00 
 
 จากตารางที่ 5.1 พบว่าสมาชิกในครัวเรือนของท่านสามารถที่ใช้สิทธิเลือกตั้งได้ส่วนใหญ่มีสิทธิ
เลือกตั้ง มีจ านวน 123 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 94.60 และไม่มีสิทธิเลือกตั้ง มีจ านวน 7 ครัวเรือน คิดเป็น
ร้อยละ 5.40 
 
ตารางท่ี 5.2 แสดงในการเลือกตั้งท่ีผ่านมาสมาชิกในครัวเรือนของท่านได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือไม่ 
 

สิทธิ จ านวน(ครัวเรือน) ร้อยละ 
ไป 120 96.00 
ไม่ไป 5 4.00 
รวม 125 100.00 
 
 จากตารางที่ 5.2 พบว่าในการเลือกตั้งที่ผ่านมาสมาชิกในครัวเรือนของท่านส่วนใหญ่ไปใช้สิทธิ มี
จ านวน 120 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 96.00 และไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง มีจ านวน 5 ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ 
4.00 
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ตารางท่ี 5.3 แสดงสมาชิกในครัวเรือนของท่านเคยเข้าร่วมประชาพิจารณ์/ประชาคม/ประชุม หรือไม่ 
 

สถานะ จ านวน(ครัวเรือน) ร้อยละ 
เคย 42 35.00 
ไม่เคย 78 65.00 
รวม 120 100.00 
 
 จากตารางที่ 5.3 พบว่ากลุ่มตัวอย่างศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าร่วมประชาพิจารณ์/ประชาคม/
ประชุม มีจ านวน 78 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 65.00 และเคยเข้าร่วมประชาพิจารณ์/ประชาคม/ประชุม มี
จ านวน 42 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 35.00 
 
ตารางที่ 5.4 แสดงสมาชิกในครัวเรือนของท่านเคยเข้าร่วมประชุมหรือเข้าร่วมจัดท าแผนชุมชนระดับ
ต าบล หรือไม ่
 

สถานะ จ านวน(ครัวเรือน) ร้อยละ 
เคย 44 37.00 
ไม่เคย 75 63.00 
รวม 119 100.00 
 
 จากตารางที่ 5.4 พบว่ากลุ่มตัวอย่างศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าร่วมประชุมหรือเข้าร่วมจัดท าแผน
ชุมชนระดับต าบล มีจ านวน 75 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 63.00 และเคยเข้าร่วมประชุมหรือเข้าร่วมจัดท า
แผนชุมชนระดับต าบล มีจ านวน 44 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 37.00 
 
ตารางท่ี 5.5 แสดงสมาชิกในครัวเรือนของท่านมักจะทราบข่าวสารต่างๆ ภายในชุมชน ทางช่องทางใด 
 

การรับรู้ข่าวสาร จ านวน(ครัวเรือน) ร้อยละ 
จากการบอกต่อ 73 37.90 
จากการใช้โทรศัพท์มือถือ 27 14.00 
จากเสียงตามสายหรือหอกระจาย
ข่าวของชุมชน 

55 28.50 

จากคลื่นวิทยุชุมชน 20 10.30 
จากเวทีชุมชน 18 9.30 
รวม 193 100.00 
 
 จากตารางที่ 5.5 พบว่ากลุ่มตัวอย่างศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่ทราบข่าวทางช่องทางจากการบอกต่อ มี
จ านวน 73 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 37.90 รองลงมาทราบจากเสียงตามสายหรือหอกระจายข่าวของชุมชน มี
จ านวน 55 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 28.50 รองลงมาทราบจากการใช้โทรศัพท์มือถือ มีจ านวน 27 ครัวเรือน 
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คิดเป็นร้อยละ 14.00 รองลงมาทราบจากคลื่นวิทยุชุมชน มีจ านวน 20 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 10.30 และ
สุดท้ายทราบจากเวทีชุมชน มีจ านวน 18 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 9.30  
 
ตอนที่ 6 : ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม 
ตารางท่ี 6.1 แสดงการมีน้ าประปาใช้เพียงพอตลอดปี 
 

สถานะ จ านวน(ครัวเรือน) ร้อยละ 
มีเพียงพอ 141 100.00 
ไม่เพียงพอ 0 0.00 
รวม 141 100.00 
 
 จากตารางที่ 6.1 พบว่าภายในครัวเรือนส่วนใหญ่มีน้ าประปาใช้มีเพียงพอ มีจ านวน 141 คิดเป็นร้อย
ละ 100.00 
 
ตารางท่ี 6.2 แสดงครัวเรือนของท่านใช้บริการน้ าดื่มที่ได้รับการจัดการอย่างปลอดภัยหรือไม่ 
 

สถานะ จ านวน(ครัวเรือน) ร้อยละ 
ใช้บริการ 102 85.70 
ไม่ใช้บริการ 17 14.30 
รวม 119 100.00 
 จากตารางที่ 6.2 พบว่าภายในครัวเรือนส่วนใหญ่ใช้บริการน้ าดื่มที่ได้รับการจัดการอย่างปลอดภัย  มี
จ านวน 102 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 85.70 และไม่ใช้บริการน้ าดื่มที่ได้รับการจัดการอย่างปลอดภัย มี
จ านวน 17 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 14.30  
 
ตารางท่ี 6.3 แสดงการใช้ไฟฟ้า 
 

สถานะ จ านวน(ครัวเรือน) ร้อยละ 
มี 141 100.00 
ไม่มี 0 0.00 
รวม 141 100.00 
 

จากตารางที่ 6.3 พบว่าครัวเรือนในชุมชมส่วนใหญ่มีไฟฟูาใช้ มีจ านวน 141 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 
100.00  
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ตารางท่ี 6.4 แสดงการใช้พลังงานทดแทน 
 

การใช้พลังงานทดแทน จ านวน(ครัวเรือน) ร้อยละ 
มี 1 0.80 
ไม่มี 129 99.20 
รวม 130 100.00 
 

จากตารางที่ 6.4 พบว่าครัวเรือนในชุมชนส่วนใหญ่ไม่มีการใช้พลังงานจากพลังงานทดแทน มีจ านวน 
129 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.20 และมีการใช้พลังงานจากพลังงานทดแทน มีจ านวน 1 ครัวเรือน คิดเป็น
ร้อยละ 0.80  
 
ตารางท่ี 6.5 แสดงประกอบอาชีพเกษตรกร 
 

การประกอบอาชีพเกษตรกร จ านวน(ครัวเรือน) ร้อยละ 
ใช่ 19 14.80 
ไม่ใช่ 109 85.20 
รวม 128 100.00 
 

จากตารางที่ 6.5 พบว่าครัวเรือนในชุมชนส่วนใหญ่ไม่ได้ประอาชีพเกษตรกร มีจ านวน 109 ครัวเรือน 
คิดเป็นร้อยละ 85.20 และครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเกษตรกร มีจ านวน 19 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 14.80 

 
ตารางท่ี 6. 6 แสดงการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการเพาะปลูกแทนการใช้ปุ๋ยเคมี 
 

การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ จ านวน (ครัวเรือน) ร้อยละ 
ใช่ 10 14.90 
ไม่ใช่ 57 85.10 
รวม 67 100.00 
 

จากตารางที่ 6.6 พบว่าครัวเรือนในชุมชนส่วนใหญ่ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรไม่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการ
เพาะปลูก มีจ านวน 57 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 85.10 และใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการเพาะปลูก มีจ านวน 10 
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 14.90 
 
ตารางท่ี 6.7 แสดงผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อม 
 

ผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อม จ านวน(ครัวเรือน) ร้อยละ 
ได้รับ 32 26.90 
ไม่ไดรับ 87 73.10 
รวม 119 100.00 
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จากตารางที่ 6.7 พบว่าครัวเรือนในชุมชนส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยรอบ 
มีจ านวน 87 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 73.10 และได้รับผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยรอบ มีจ านวน 32 
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 26.90  

 
ตารางท่ี 6.8 แสดงรายละเอียดผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อม 
 

รายละเอียด จ านวน(ครัวเรือน) ร้อยละ 
ขาดแคลนน้ าสะอาดส าหรับการ
อุปโภคและบริโภค 

2 4.40 

ปัญหาขยะ 14 31.10 
ฝุุนละออง หรือควันพิษ 17 37.80 
เสียงดัง 10 22.30 
สารเคมี 2 4.40 
รวม 45 100.00 
 

จากตารางที่ 6.8 พบว่าครัวเรือนในชุมชนส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากปัญหาฝุุนละออง หรือควันพิษ 
มีจ านวน 17 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 37.80 รองลงมาเป็นปัญหาขยะ มีจ านวน 14 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 
31.10 รองลงมาเป็นเสียงดังรบกวน มีจ านวน 10 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 22.30  และสุดท้ายมีปัญหาขาด
แคลนน้ าสะอาดส าหรับการอุปโภค กับ ปัญหาสารเคมี เป็นจ านวนเท่ากัน 2 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 4.40  
 
ตารางท่ี 6.9 แสดงการจัดการขยะ 
 

การจัดการขยะ จ านวน(ครัวเรือน) ร้อยละ 
มี 113 83.70 
ไม่มี 22 16.30 
รวม 135 100.00 
 

จากตารางที่ 6.9 พบว่าครัวเรือนในชุมชนส่วนมีการจัดการขยะ มีจ านวน 113 ครัวเรือน คิดเป็นร้อย
ละ 83.70 และไม่มีการจัดการขยะ มีจ านวน 22 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 16.30 
 
ตารางท่ี 6.10 รายละเอียดการจัดการขยะ 
 

รายละเอียด จ านวน(ครัวเรือน) ร้อยละ 
เผาขยะ 2 1.80 
น าขยะไปฝั่งกลบ 0 0.00 
น าขยะไปหมักท าปุ๋ย 3 2.80 
คัดแยกขยะออกเป็น 4 ประเภท 
(ของเสียอันตราย/ขยะรีไซเคิล/

20 18.30 
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รายละเอียด จ านวน(ครัวเรือน) ร้อยละ 
เศษอาหาร/ขยะอ่ืนๆ) 
ใช้บริการจัดเก็บขยะของชุมชน 84 77.10 
รวม 109 100.00 
 

จาตารางที่ 6.10 พบว่าครัวเรือนในชุมชนส่วนใหญ่ใช้บริการจัดเก็บขยะของชุมชน มีจ านวน 84 
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 77.10 รองลงมาเป็นคัดแยกขยะออกเป็น 4 ประเภท (ของเสียอันตราย/ขยะรีไซเคิล/
เศษอาหาร/ขยะอ่ืนๆ) มีจ านวน 20 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 18.30 รองลงมาเป็นน าขยะไปหมักท าปุ๋ย มี
จ านวน 3 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 2.80 และสุดท้ายเป็นเผาขยะ มีจ านวน 2 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 1.80 

 
ตารางท่ี 6.11 แสดงประสบภัยธรรมชาติ 
 

สถานะ จ านวน(ครัวเรือน) ร้อยละ 
ประสบภัย 23 16.70 
ไม่ประสบภัย 115 83.30 
รวม 138 100.00 
 

จากตารางที่ 6.11 พบว่าครัวเรือนในชุมชนส่วนใหญ่ไม่ประสบภัยธรรมชาติ มีจ านวน 115 ครัวเรือน 
คิดเป็นร้อยละ 83.30 และประสบภัยธรรมชาติ มีจ านวน 23 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 16.70  

 
ตารางท่ี 6.12 แสดงรายละเอียดการประสบภัยธรรมชาติ 
 

รายละเอียด จ านวน(ครัวเรือน) ร้อยละ 
อุทกภัย 13 76.50 
วาตภัย 4 23.50 
อัคคีภัย 0 0.00 
ดินโคลนถล่ม 0 0.00 
แผ่นดินไหว 0 0.00 
อ่ืนๆ 0 0.00 
รวม 17 100.00 
 

จากตารางที่ 6.12 พบว่าครัวเรือนในชุมชนส่วนใหญ่ประสบภัยธรรมชาติอุทกภัย มีจ านวน 13 
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 76.50 และเป็นวาตภัย มีจ านวน 4 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 23.50 
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ตารางท่ี 6.13 แสดงกิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
 

การจัดกิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม จ านวน(ครัวเรือน) ร้อยละ 
มี 41 34.70 
ไม่มี 77 65.30 
รวม 118 100.00 
 
 จากตารางที่ 6.13 พบว่าครัวเรือนในชุมชนส่วนใหญ่ไม่มีการจัดกิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม มีจ านวน 
77 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 65.30 และมีการจัดกิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม มีจ านวน 41 ครัวเรือน คิดเป็น
ร้อยละ34.70 
 
ตารางท่ี 6.14 แสดงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน(ครัวเรือน) ร้อยละ 
มี 0 0.00 
ไม่มี 110 100.00 
รวม 110 100.00 
 
 จากตารางที่ 6.14 พบว่าในชุมชนไม่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีจ านวน 110 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 
100.00 
 
ตารางท่ี 6.15 แสดงการก าจัดสัตว์ แมลงท่ีเป็นพาหะน าโรคของครัวเรือน 
 

การก าจัดสัตว์ แมลงท่ีเป็นพาหะน าโรค จ านวน(ครัวเรือน) ร้อยละ 
มี 54 80.60 
ไม่มี 13 19.40 
รวม 67 100.00 
 
 จากตารางที่ 6.15 พบว่าครัวเรือนในชุมชนส่วนใหญ่มีการก าจัดสัตว์ แมลงที่เป็นพาหะน าโรค มี
จ านวน 54 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 80.60 และไม่มีการก าจัดสัตว์ แมลงที่เป็นพาหะน าโรค มีจ านวน 13 
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 19.40  
 
ตารางท่ี 6.16 แสดงมีการใช้ส้วมที่มีสภาพแข็งแรง มีฝาปิด มีการระบายอากาศที่ดี 
 

การใช้ส้วมที่มีสภาพแข็งแรง จ านวน(ครัวเรือน) ร้อยละ 
มี 45 65.20 
ไม่มี 24 34.80 
รวม 69 100.00 
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 จากตารางที่ 6.16 พบว่าครัวเรือนในชุมชนที่มีส้วมใช้ที่มีสภาพแข็งแรงมีฝาปิด มีการระบายอากาศที่ดี 
และมีอุปกรณ์ท าความสะอาดส่วนใหญ่มีการใช้ส้วมที่มีสภาพแข็งแรง และมีอุปกรณ์ท าความสะอาด จ านวน 
45 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 65.20 และไม่มีการใช้ส้วมที่มีสภาพแข็งแรง และมีอุปกรณ์ท าความสะอาด 
จ านวน 24 ครัวเรือน ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 34.80 
 
ตอนที่ 7 : ข้อมูลการศึกษา 
ตารางท่ี 7.1 แสดงครัวเรือนที่มีเด็กอายุ 3-5 ปี อาศัยอยู่ในชุมชน 
 

มีหรือไม่ จ านวน(ครัวเรือน) ร้อยละ 
มี 23 24.50 
ไม่มี 71 75.50 
รวม 94 100.00 
 
 จากตารางที่ 7.1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่ไม่มีครัวเรือนที่มีเด็กอายุ 3-5 ปี อาศัยอยู่ใน
ชุมชน จ านวน 71 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 75.50 และมีครัวเรือนที่มีเด็กอายุ 3 -5 ปี อาศัยอยู่ในชุมชน 
จ านวน 23 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 24.50 
 
ตารางที่ 7.2 แสดงครัวเรือนเด็กอายุ 3-5 ปี ในชุมชนได้รับการบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัย
เรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือได้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของเด็กก่อนวัยเรียน ทุก
คนหรือไม่ 
 

ได้รับหรือไม่ จ านวน(ครัวเรือน) ร้อยละ 
ได้รับบริการทุกคน 18 90 
ไม่ได้รับบริการ 2 10 
รวม 20 100.00 
 
 จากตารางที่ 7.2 พบว่าครัวเรือนเด็กอายุ 3-5 ปี ในชุมชนได้รับการบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อม
ก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือได้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของเด็กก่อนวัยเรียน
ส่วนใหญ่ได้รับบริการทุกคน จ านวน 18 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 90 และไม่ได้รับการให้บริการ จ านวน 2 
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 10 
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ตารางท่ี 7.3 แสดงเด็กอายุ 6-14 ปี ท่ีเข้าเรียน ชั้น ป.1-ม.3 (การศึกษาภาคบังคับ 9 ปี) 
 

การศึกษา จ านวน(ครัวเรือน) ร้อยละ 
ได้เรียนทุกคน 41 89.10 
ไม่ได้เรียน 5 10.20 
รวม 46 100.00 
 จากตารางที่ 7.3 พบว่าเด็กอายุ 6-14 ปี ที่เข้าเรียน ชั้น ป.1-ม.3 (การศึกษาภาคบังคับ 9 ปี) แต่ละ
ครัวเรือนนั้นส่วนใหญ่ได้เรียนทุกคน จ านวน 41 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 89.10 และพบว่าไม่ได้เรียน จ านวน 
5 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 10.20 
 
ตารางท่ี 7.4 แสดงเด็กจบชั้น ม.3 ในรอบปีที่ผ่านมา 
 

จบการศึกษา จ านวน(ครัวเรือน) ร้อยละ 
มี 8 14.30 
ไม่มี 48 85.70 
รวม 56 100.00 
 
 จากตารางที่ 7.4 พบว่าในรอบปีท่ีผ่านมา ครัวเรือนที่มีเด็กจบชั้น ม.3 นั้นส่วนใหญ่ไม่มีเด็กที่จบชั้น ม.
3 ในรอบปีที่ผ่านมา มีจ านวน 48 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 85.70 และมีเด็กที่จบชั้น ม.3 ในรอบปีที่ผ่านมา มี
จ านวน 8 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 14.30 
 
ตารางที 7.5 แสดงการจบของเด็กชั้น ม.3 และได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า 
 

ได้เรียนต่อ จ านวน(ครัวเรือน) ร้อยละ 
ได้เรียนทุกคน 9 81.80 
ไม่ได้เรียน 2 18.20 
รวม 11 100.00 
  
 จากตารางที่ 7.5 พบว่าครัวเรือนที่มีเด็กจบ ม.3 และได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่านั้นส่วนใหญ่มี
ครัวเรือนที่มีเด็กได้เรียนต่อทุกคน มีจ านวน 9 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 81.80 และมีครัวเรือนที่มีเด็กไม่ได้
เรียนต่อ มีจ านวน 2 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 18.20 
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ตารางท่ี 7.6 แสดงคนที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ท่ีไม่ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า และยังไม่มีงาน
ท า 
 

ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานท า จ านวน(ครัวเรือน) ร้อยละ 
มี 15 29.40 
ไม่มี 36 70.60 
รวม 51 100.00 
  
 จากตารางที่ 7.6 พบว่าคนในครัวเรือนที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือ
เทียบเท่า และยังไม่มีงานท านั้นส่วนใหญ่ไม่มี มีจ านวน 36 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 70.60 และมีครัวเรือนที่
จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า และยังไม่มีงานท า มีจ านวน 15 ครัวเรือน 
คิดเป็นร้อยละ 29.40 
 
 
ตารางท่ี 7.7 แสดงคนที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ท่ีไม่ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า และยังไม่มีงาน
ท า ที่ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพทุกคนหรือไม่ 
 

การฝึกอบรมด้านอาชีพ จ านวน (ครัวเรือน) ร้อยละ 
ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพทุกคน 15 40.50 
ไม่ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ 22 59.50 
รวม 37 100.00 
 

จากตารางที่ 7.7 พบว่าคนในครัวเรือนที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือ
เทียบเท่า และยังไม่มีงานท า ที่ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพส่วนใหญ่ไม่ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ มีจ านวน 
22 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 59.50 และมีครัวเรือนที่ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพทุกคน มีจ านวน 15 
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 40.50 
 
ตารางท่ี 7.8 แสดงคนในครัวเรือนอายุ 15-59 ปี ที่สามารถอ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้ 
 

อ่าน เขียน คิดเลขได ้ จ านวน (ครัวเรือน) ร้อยละ 
ได้ทุกคน 103 97.20 
ไม่ได ้ 3 2.80 
รวม 106 100.00 
 

จากตารางที่ 7.8 พบว่าคนในครัวเรือนอายุ 15-59 ปี ที่สามารถอ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่าง
ง่ายได้นั้นส่วนใหญ่สามารถอ่าน เขียนและคิดเลขได้ทุกคน จ านวน 103 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 97.20 และที่
ไม่สามารถอ่าน เขียนและคิดเลขได้ จ านวน 3 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 2.80 


