
ส�วนท่ี 1 
สรุปผลโครงการสํารวจบริบทชุมชนและจัดทําฐานข อมูล 

ในพ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก ว 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

ด�วยแนวคิดพันธกิจมหาวิทยาลัยเพ่ือสังคม (University Engagement) จากปรัชญาการสร�างป-ญญา
เพ่ือพัฒนาชุมชนท�องถ่ิน  ถูกถ2ายทอดเป3นวิสัยทัศน5ไปสู2การทํางานของสถาบันการศึกษาร2วมกับภาคี  
ในพ้ืนท่ี (Engagement) ท่ีมุ2งหมายหวังผลท่ีจะตอบป-ญหาของชุมชน หรือสังคมเฉพาะท่ีได�อย2างถูกต�อง  
และแม2นยํามากข้ึน พันธกิจนี้จะส2งเสริมให�เกิดความร2วมมืออย2างแท�จริงของทุกภาคส2วน ท้ังในระดับ 
มหาวิทยาลัยด�วยกันเองและระดับมหาวิทยาลัยกับหน2วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย งานวิชาศึกษาท่ัวไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ5 ในพระบรมราชูปถัมภ5 ได�ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาชุมชน 
ท�องถ่ินตามหลักพันธกิจสัมพันธ5มหาวิทยาลัยกับสังคม โดยให�ความสําคัญกับการแก�ป-ญหาของชุมชน ท�องถ่ิน
อย2างเป3นระบบ ซ่ึงมหาวิทยาลัยเป3นผู�สนับสนุนและส2งเสริมการเรียนรู�ของชุมชน ด�วยการเชื่อมโยงองค5ความรู�
ทางวิชาการเข�ากับแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีเป3นศักยภาพของชุมชน เพ่ือให�ชุมชนสามารถยกระดับเป3นแหล2งเรียนรู� 
ท้ังภายในและภายนอกชุมชนได�   

ดังนั้น กิจกรรม “สํารวจบริบทชุมชนและจัดทําฐานข�อมูลชุมชนคลองบางหลวง หมู2ท่ี 1 ตําบลคูขวาง 
อําเภอลาดหลุมแก�ว จังหวัดปทุมธานี”  เป3นส2วนหนึ่งของโครงการหลักชื่อสร�างเครือข2ายชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือ
ร2วมกันศึกษาแก�ไขป-ญหาของชุมชนท�องถ่ินและเสริมพลังในชุมชนท�องถ่ินสามารถดํารงอยู2ได�อย2างยั่งยืน โดย
งานวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ5 ในพระบรมราชูปถัมภ5  ได�วางแผนและดําเนินงานพันธ
กิจสัมพันธ5เพ่ือแก�ป-ญหาความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชนจังหวัดปทุมธานี และจังหวัด
สระแก�ว 

 

1.2 วัตถุประสงค.ของการสํารวจลงพ้ืนท่ีชุมชน  
 1.2.1 เพ่ือสํารวจความต�องการและศึกษาบริบทของชุมชนคลองบางหลวง หมู2ท่ี 1 ตําบลคูขวาง 
อําเภอลาดหลุมแก�ว จังหวัดปทุมธานี    
 1.2.2 เพ่ือให�เกิดการเรียนรู� การบูรณาการงานด�านพันธกิจเพ่ือสังคมการเรียนการสอนและการวิจัย
ร2วมกันกับชุมชนคลองบางหลวง หมู2ท่ี 1 ตําบลคูขวาง อําเภอลาดหลุมแก�ว จังหวัดปทุมธานี    
 

1.3 ขอบเขตการสํารวจลงพ้ืนท่ีชุมชน 
 การวิจัยในครั้งนี้ ต�องการศึกษาเก่ียวกับบริบทของชุมชนคลองบางหลวง หมู2ท่ี 1 ตําบลคูขวาง อําเภอ
ลาดหลุมแก�ว จังหวัดปทุมธานี เพ่ือให�เกิดการเรียนรู� และการบูรณาการงานด�านพันธกิจ เพ่ือสังคมการเรียน
การสอนรวมท้ังการวิจัยร2วมกับชุมชนคลองบางหลวง หมู2ท่ี 1 ตําบลคูขวาง อําเภอลาดหลุมแก�ว จังหวัด
ปทุมธานี และมีประชาชนในชุมชนบางหลวงต�องการพัฒนาความยากจน ร2วมกับคณาอาจารย5  
 

 

 



1.4 วิธีการดําเนินการสํารวจความต องการของชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.5 ระเบียบวิธีวิจัย 

 การสํารวจในครั้งนี้ ผู�วิจัยทําการสํารวจโดยใช�ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน กล2าวคือ เป3นการศึกษา
เชิงปริมาณ (Quantitative research) ซ่ึงเป3นการวิจัยท่ีมุ2งหาข�อเท็จจริงและข�อสรุปเชิงปริมาณ การใช�ข�อมูล 
ท่ีเป3นตัวเลขเป3นหลักฐานยืนยันความถูกต�องมากข้ึน การใช�แบบสอบถามเป3นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข�อมูล และสนับสนุนข�อค�นพบเชิงปริมาณด�วยการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ในการเก็บ
รวบรวมข�อมูลจากชาวบ�านในชุมชนคลองบางหลวง หมู2ท่ี 1 ตําบลคูขวาง อําเภอลาดหลุมแก�ว จังหวัด
ปทุมธานี จํานวน 2 ครัวเรือน โดยผู�วิจัยใช�วิธีการสนทนากลุ2ม (Focus Group)   

 

1. คณาจารย5และนักศึกษา 
เดินทางเข�าพบเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐ ตําบลคูขวาง 
อําเภอลาดหลุมแก�ว 
จังหวัดปทุมธานี 

2. คณาจารย5ที่รับผิดชอบในการสํารวจ
ข�อมูลของ หมู2ที ่1 ทําการฝYกนักศึกษา
เพื่อให�มีความเข�าใจในเคร่ืองมือท่ีจะ
เก็บข�อมูล 

3. คณาจารย5ที่รับผิดชอบ
โครงการทําการนัดหมาย
วัน/เวลา/และประสานการ
ลงพื้นท่ีเพื่อจัดเก็บข�อมูล 

 

4. คณาจารย5และนักศึกษา
ออกเดินทางไปยังตําบล                  
คูขวาง อําเภอลาดหลุมแก�ว                   
จังหวัดปทุมธานี เพื่อลง
พื้นท่ีและเก็บข�อมูล 

5. คณาจารย5และนักศึกษาแนะนําตัว
แก2ผู�ที่ให�ข�อมูลในการสํารวจคร้ังน้ีและ
ทํากิจกรรมสานสัมพันธ5ร2วมกัน ได�แก2 
การเต�นบาสโลบและการเต�นลีลาศ 

 

6. คณาจารย5และนักศึกษา
ร2วมกันแบ2งกลุ2มชาวบ�าน
ออกเป3น 7 กลุ2ม เพื่อ
สัมภาษณ5และขอข�อมูล
จากชาวบ�านในชุมชน 

7. พักรับประทานอาหาร
ร2วมกัน 

 

8. คณาจารย5และนักศึกษาลง
พื้นท่ีเก็บข�อมูลใน หมู2ที ่1 ตําบล
คูขวาง      อําเภอลาดหลุมแก�ว 
จังหวัดปทุมธานี 

 

 

9. คณาจารย5และนักศึกษาเข�า
พบนายกเทศมนตรีและผู�แทนรัฐ 
ตําบลคูขวาง ตลอดจนชาวบ�าน
ในตําบลคูขวาง เพื่อคืนข�อมูล
ให�กับชุมชนโดยการนําเสนอ
ข�อมูลผ2าน PowerPoint  

 



1.5.1ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 

                  1) ผู�ให�ข�อมูลหลักในการสํารวจเชิงคุณภาพครั้งนี้ ผู�วิจัยได�ศึกษากับประชากรและกลุ2มตัวอย2าง 
เป3นการสุ2มตัวอย2างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ในการสัมภาษณ5 ได�แก2 ชาวบ�านหมู2ท่ี 1 ตําบลคูขวาง 
อําเภอลาดหลุมแก�ว จังหวัดปทุมธานี จํานวน 2 คน 

         2) แบบสัมภาษณ5เป3นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข�อมูล โดยใช�วิธีการสนทนากลุ2ม (Focus 
Group) ขณะทําการสัมภาษณ5ผู�วิจัยได�แบ2งผู�เข�าร2วม (Participant) ออกเป3น 7 กลุ2ม เพ่ือค�นหาข�อมูลของ
ชุมชน ดังประเด็นต2อไปนี้  

ประการท่ี 1 คือ ประวัติความเป3นมาของประชากรและศาสนาท่ีชาวบ�านนับถือในหมู2ท่ี 1  
ประการท่ี 2 คือ องค5ความรู�/ภูมิป-ญญาเดิมของชุมชนมีอะไรบ�างและมีการถ2ายทอดองค5 

     ความรู�/ภูมิป-ญญาท�องถ่ินนั้นอย2างไร  
ประการท่ี 3 คือ กิจกรรมของชุมชนท่ีเกิดข้ึนในรอบปdและชนิดหรือประเภทใดท่ีเก่ียวกับ 

     การทําการเกษตร  
ประการท่ี 4 คือ การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในชุมชน  
ประการท่ี 5 คือ การศึกษาป-ญหาชุมชนเพ่ือหาแนวทางแก�ไขหรือยกระดับ  
ประการท่ี 6 คือ การวิเคราะห5ป-ญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน  
ประการท่ี 7 คือ วิเคราะห5 SWOT 

  

1.5.2 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 

 1) ประชากรและกลุ2มตัวอย2าง 

                      ประชากรและกลุ2มตัวอย2างของการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ผู�วิจัยได�ศึกษากับประชากรและ 
ตัวอย2าง ได�แก2 ชาวบ�านหมู2ท่ี 1 ตําบลคูขวาง อําเภอลาดหลุมแก�ว จังหวัดปทุมธานี จํานวน 2 คน โดยการตอบ
แบบสํารวจข�อมูลครัวเรือน 

1.6 เครื่องมือท่ีใช ในการสํารวจความต องการของชุมชน  

การสํารวจความต�องการของชุมชนในครั้งนี้ เพ่ือให�เป3นไปตามวัตถุประสงค5 ผู�วิจัยใช�แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป3นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข�อมูลเชิงปริมาณ และใช�แบบสัมภาษณ5แบบเชิงลึก                 
(In-depth interview) เป3นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข�อมูลเชิงคุณภาพ รายละเอียดของข�อมูลจะอธิบาย
ดังต2อไปนี้ 

เครื่องมือในการวิจัยเชิงปริมาณโดยแบบสอบถาม แบ2งออกเป3น 4 ตอน ดังนี้    

ตอนท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม ได�แก2 เพศ ศาสนา อายุ อาชีพ รายได�ในครัวเรือนเฉลี่ย
รายเดือน (12 เดือน) และสถานภาพในครอบครัวของผู�ให�สัมภาษณ5  

ตอนท่ี 2 ข�อมูลท่ัวไปของครัวเรือน ได�แก2 จํานวนสมาชิกในครัวเรือน จํานวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีมี
งานทําและไม2มีงานทํา อาชีพหลักของครัวเรือน อาชีพรองของครัวเรือน ในครัวเรือนมีรายได�รวมท้ังหมด
เท2าไหร2 (ต2อเดือน) ในครัวเรือนมีรายจ2ายรวมกันท้ังหมดเท2าไหร2 (ต2อเดือน) รายได�และรายจ2ายในครัวเรือนของ
ท2านเป3นอย2างไร ป-จจุบันในครัวเรือนมีการฝากเงินหรือออมทรัพย5หรือไม2 ป-จจุบันในครัวเรือนมีการลงทุน



หรือไม2 หากมี มีอะไรบ�าง ในครัวเรือนมีเงินเก็บสะสมหรือไม2 และผู�ตอบแบบสํารวจอยู2ในชุมชนมานานเท2าใด
และคิดจะย�ายท่ีอยู2อาศัยหรือไม2 

ตอนท่ี 3  ข�อมูลทางด�านสังคม ผู�สูงวัย ผู�พิการ ได�แก2 ในครัวเรือนมีผู�สูงอายุหรือไม2 หากมี ได�รับการ
ดูแลเอาใจใส2จากภาครัฐและเอกชนหรือไม2 ในครัวเรือนมีผู�พิการหรือไม2 ท้ังนี้ ผู�พิการในครัวเรือนมีบัตร
ประจําตัวคนพิการหรือไม2 และผู�พิการได�รับการดูแลเอาใจใส2 จากภาครัฐและเอกชนหรือไม2 ในครัวเรือนของ
ท2านมีผู�ปlวยเรื้อรังไหมและได�รับการดูแลเอาใจใส2จากภาครัฐและเอกชนหรือไม2 ในรอบปdท่ีผ2านมาคนใน
ครัวเรือนมีส2วนร2วมกับกิจกรรมในชุมชนหรือไม2 

ตอนท่ี 4 สภาพป-ญหาความเดือดร�อนของชุมชนแบ2งออกเป3น 6 ด�านหลัก ด�านท่ี 1 คือ ป-ญหาด�าน
ชีวิตความเป3นอยู2และครอบครัว ด�านท่ี 2 คือ ป-ญหาด�านอาชีพและการทํางาน ด�านท่ี 3 คือ ป-ญหารายได�และ
หนี้สิน ด�านท่ี 4 คือ ป-ญหาด�านการศึกษา ด�านท่ี 5 คือ ป-ญหาด�านสิ่งแวดล�อม และด�านท่ี 6 คือ ป-ญหาด�าน
อ่ืนๆ 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ปฏิทินกิจกรรมชุมชน 

 

 

 

- ทําบุญวันขึ้นปdใหม2 
- วันเด็ก 

 

มกราคม 
- ศึกษาดูงานเกี่ยวกับ       
การเกษตร จ.อุดรธานี         
จ.สกลนคร จ.อุบลราชธานี 
 

   กุมภาพันธ5  

 

- ทําบุญวันมาฆบูชา 

 

มีนาคม 
 

- ทําบุญวันสงกรานต5 

เมษายน 

 

กิจกรรมไหว�พระ 3 วัด 
- วัดกลาง             
- วัดปlาภูริทัต               
- วัดโบสถ5 

พฤษภาคม 
 

- กิจกรรมทําลูกประคบ
สมุนไพร 

มิถุนายน 

 

- ทําบุญวันเข�าพรรษา 

กรกฎาคม 
 

- กิจกรรมวันแม2แห2งชาติ 

สิงหาคม 

 

 

กันยายน  

- พิธีวันคล�ายวันสวรรคต              
ในหลวง รัชกาลท่ี 9 

ตุลาคม  

- ประเพณีแข2งเรือ 
- วันลอยกระทง 

พฤศจิกายน  

- กิจกรรมวันพ2อ
แห2งชาติ 

ธันวาคม 



ส�วนท่ี 2 
ผลการศึกษาชุมชนเบ้ืองต น 

 
2.1 ข อมูลท่ัวไปของชุมชน  
 

2.1.1 ประวัติหมู2บ�าน 
จากการสัมภาษณ5กลุ2มชาวบ�านในชุมชนพบว2า ชุมชนแห2งนี้เริ่มก2อต้ังเม่ือปd พ.ศ. 2486 มีพ้ืนท่ีติดกับ

แม2น้ําเจ�าพระยาและคลองบางหลวง นอกจากนี้ พบว2าประชากรส2วนใหญ2ท่ีอาศัยอยู2ในชุมชนเป3นกลุ2มคนเชื้อ
สายมอญร�อยละ 70 และเป3นคนไทยร�อยละ 30 จึงทําให�เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมระหว2างวัฒนธรรม
มอญและวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมนี้เองเป3นสิ่งท่ีทําให�คนในชุมชนได�รู�จักและช2วยเหลือซ่ึงกันและกัน 
ก2อให�เกิดความมีน้ําใจเอ้ืออาทรต2อกัน  โดยเฉพาะความมีน้ําใจภายในชุมชนท่ีจะยอมรับความคิดเห็นของผู�อ่ืน 
การแนะนําในสิ่งท่ีเป3นประโยชน5โดยไม2หวงแหน การแนะนําหลักการดําเนินชีวิต โดยอาศัยหลักธรรมและ
ประสบการณ5 การเสียสละความสุขส2วนตัวและเสียสละผลประโยชน5ของตน เพ่ือประโยชน5สุขต2อส2วนร2วมด�วย
ความบริสุทธิ์ใจ การเสียสละประโยชน5เล็กน�อยเพ่ือประโยชน5ท่ีมากกว2า  การบริหารจัดการของชาวบ�านใน
ชุมชนมีลักษณะเชิงรุก กล2าวคือ ชาวบ�านได�ลุกข้ึนมาช2วยกันแก�ไขป-ญหาแบบร2วมกันคิด ร2วมกันทํา ร2วมกัน
รับผิดชอบ ทําให�ชุมชนเกิดการพัฒนาและเรียนรู�ร2วมกันของคนภายในชุมชน นอกจากนี้ ชุมชนแห2งนี้ยังมีการ
สืบสานภูมิป-ญญาท�องถ่ินโดยการรวมกลุ2ม เพ่ือถ2ายทอดศิลปวัฒนธรรมท�องถ่ินไปยังรุ2นลูกรุ2นหลาน รวมท้ังเพ่ิม
โอกาสทางเศรษฐกิจและสร�างรายได�ให�แก2คนในชุมชน เช2น กลุ2มโอ2งผ�าไหม กลุ2มแม2บ�านทําน้ําพริก และชุมชน
แห2งนี้มีประเพณีท่ีสําคัญ คือ ประเพณีสงกรานต5 หรือท่ีชาวมอญเรียกว2า (ป-จอะห5ตsะห5) เป3นเทศกาลสําคัญ
ประจําปdของชาวมอญ จะมีการทําบุญเฉลิมฉลองกันอย2างมโหฬาร เทศกาลนี้ใช�ระยะเวลาหลายวัน โดยจะเริ่ม
ต้ังแต2วันท่ี 13 เมษายน ไปจนถึงต�นเดือนพฤษภาคมของทุก ๆ ปd ซ่ึงชาวบ�านจะรวมตัวกันเพ่ือทําบุญท่ี 
วัดบ2อทอง  ซ่ึงวัดบ2อทองแห2งนี้ เป3นวัดท่ีเก2าแก2และเป3นวัดประจําหมู2บ�าน อีกท้ังวัดบ2อทองแห2งนี้ยังเป3น
สถานศึกษาแห2งแรกของหมู2บ�าน  โดยในอดีตมีเพียงอาคารเดียวท่ีสร�างข้ึนมาด�วยไม� เพ่ือใช�สําหรับเป3นอาคาร
เรียนและจัดการเรียนการสอนให�กับเด็กภายในชุมชน แต2ในสภาพสังคมป-จจุบัน กระแสโลกาภิวัตน5และโลกท่ี
ก�าวไกล ทําให�เกิดการพัฒนาได�เข�ามาอย2างเต็มท่ี จึงทําให�ชุมชนหมู2ท่ี 1 ตําบลคูขวาง อําเภอลาดหลุมแก�ว 
จังหวัดปทุมธานี มีความเจริญมากข้ึน มีโรงงานอุตสาหกรรม มีสถานพยาบาล มีถนนตัดผ2านเขตชุมชน เป3นต�น 
จึงทําให�ตําบลแห2งนี้เป3นอีกตําบลหนึ่งท่ีเกิดการพัฒนาไปอย2างรวดเร็ว   ในป-จจุบัน ตําบลคูขวาง ต้ังอยู2เลขท่ี 
50 หมู2ท่ี 3 ซอยคูขวาง 8  มีเนื้อท่ีประมาณ 16.541 ตารางกิโลเมตร (หรือประมาณ  10,337. ไร2 ) ห2างจาก
จังหวัดปทุมธานี ประมาณ 12 กิโลเมตร และห2างจากอําเภอลาดหลุมแก�ว ประมาณ  5.5  กิโลเมตร และห2าง
จากถนนปทุมธานี  -  บางเลน ประมาณ   2.1 กิโลเมตร   

 

 

 
 
 

 

ภาพท่ี 1  แสดงแผนท่ีตั้งและอาณาเขต ตําบลคูขวาง 



 

2.1.2 เหตุผลในการเลือกหมู2บ�าน การเริ่มต�น ลักษณะการต้ังถ่ินฐานและการขยายตัวของหมู2บ�าน 
 ชุมชนแห2งนี้เป3นชุมชนท่ีมหาวิทยาลัยได�ทําการคัดเลือกท่ีอยู2ในเกณฑ5ท่ีต�องการยกระดับ

ฐานะและคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
2.1.3 การสืบเนื่องและการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ5สําคัญต2าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนท้ังในด�านสังคม เศรษฐกิจ 

การเมือง   
 ด�านสังคม เดิมชุมชนแห2งนี้เป3นชุมชนท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป3นหลักในป-จจุบันเริ่มมี

การเปลี่ยนแปลงเป3นเขตอุตสาหกรรมและมีแรงงานต2างด�าวหลั่งไหลเข�ามาทํางานในพ้ืนท่ีมากข้ึนทําให�สังคมมี
ความหลากหลายยิ่งข้ึน 

 การเมือง พบว2าการเมืองแบ2งเป3น 2 ข่ัวอํานาจ ฝlายหนึ่งสนับสนุนนายกเทศมนตรี ขณะท่ีอีก
ฝlายไม2สนับสนุน แต2อย2างไรก็ตามคนในชุมชนมองผลประโยชน5ของชุมชนเป3นท่ีต้ังจึงทําให�เกิดการพัฒนาอย2าง
ต2อเนื่องและเห็นเป3นรูปธรรม  

 

2.2 สภาพนิเวศวิทยา 
 2.2.1 สภาพทางภูมิประเทศ (พิกัด แหล2งน้ํา ปริมาณน้ําฝน ภูเขา ปlาไม� อากาศ ดิน ฯลฯ) 

 เป3นท่ีราบลุ2มมีลําคลองหลายสาย  เช2น คลองพระอุดม คลองบางหลวงไหว�พระ คลองโยธา  
คลองบางเตย คลองบางโพธิ์ และคลองลัดวัดบ2อเงิน  มีความอุดมสมบูรณ5เหมาะแก2การประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม  โดยมีพ้ืนท่ีอาณาเขตติดกับพ้ืนท่ีต2าง ๆ  ดังนี้   

ทิศเหนือ ติดต2อกับเขตตําบลบางเตย  อําเภอสามโคก  จังหวัดปทุมธานี 
ทิศใต�     ติดต2อกับเขตตําบลระแหง   อําเภอลาดหลุมแก�ว  จังหวัดปทุมธานี 
ทิศตะวันออก     ติดต2อตําบลคูบางหลวง  อําเภอลาดหลุมแก�ว  จังหวัดปทุมธานี 
ทิศตะวันตก  ติดต2อเขตตําบลบ2อเงินและตําบลระแหง  อําเภอลาดหลุมแก�ว จังหวัดปทุมธานี 

  

 2.2.2 สภาพภูมิอากาศ 
 สภาพภูมิอากาศโดยท่ัวไป  อาจเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซ่ึงมี 3 ฤดู  ดังนี้ 

 ฤดูร�อน เริ่มต้ังแต2กลางเดือนกุมภาพันธ5ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศจะร�อนพอสมควร 
แต2บางครั้งเกิดพายุฝนฟyาคะนองและลมกระโชกแรง 

ฤดูฝน  เริ่มต้ังแต2เดือนกลางเดือนพฤษภาคมไปจนถึงกลางเดือนตุลาคม แต2อาจเกิด “ช2วงฝนท้ิง” 
ซ่ึงอาจนานประมาณ 1-2 สัปดาห5 หรือบางปdอาจเกิดข้ึนรุนแรง 

ฤดูหนาว เริ่มต้ังแต2กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ5 ในช2วงกลางเดือนตุลาคม 1-2 
สัปดาห5 เป3นช2วงเปลี่ยนฤดูกาลจากฤดูฝนเป3นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม2แน2นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรือ
อาจยังมีฝนฟyาคะนอง 

อุณหภูมิ อุณหภูมิสูงสุด 39 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุด 16 องศาเซลเซียส  
  

2.2.3 สภาพการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลกระทบต2อชุมชน 
         เดิมทีชุมชนแห2งนี้เป3นชุมชนท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป3นหลัก แต2เนื่องจากกระแสโลกาภิ
วัตน5ท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย2างต2อเนื่อง เลยทําให�ป-จจุบันชุมชนแห2งมีโรงงานอุตสาหกรรมก2อต้ังข้ึน และมีป-ญหาท่ี
ส2งผลกระทบต2อชุมชนตามมาเช2น โรงงานปล2อยควันออกมาจนทําให�เกิดมลพิษทางอากาศและเกิดฝุlนละออง  
ป-ญหาอีกประการ ท่ีส2งผลกระทบต2อชุมชนคือแรงงานต2างด�าวท่ีย�ายถ่ินฐานเข�ามาทํางาน ในโรงงาน
อุตสาหกรรมนั่นเอง   



2.3 ข อมูลสภาพพ้ืนฐานด านเกษตรกรรม การปลูกพืช การใช แรงงาน ชนิด จํานวน เหตุผลของสัตว.ท่ีเล้ียง   
     ป<ญหาด านการเล้ียงสัตว. การกระจายผลผลิต 
 2.3.1 ปฏิทินการเลี้ยงสัตว5 ไม2ปรากฏเพราะชาวบ�านส2วนใหญ2ได�หันมาใช� Tractor ในการเกษตร  
 2.3.2 ป-ญหาด�านการเลี้ยงสัตว5 ไม2ปรากฏ 
 

2.4 ข อมูลด านประชากร  
 2.4.1 จํานวนครัวเรือน จํานวนประชากร เพศ อายุ  

ประชากรท้ังสิ้น จํานวน 5,846 คน แยกเป3นชาย 2,823 คน หญิง 3,023 คน มีความหนาแน2นเฉลี่ย   
353.42 คน / ตารางกิโลเมตร มีจํานวนครัวเรือน  2,355  หลัง 

หมู2 บ�าน จํานวนครัวเรือน 
(ครัวเรือน) 

จํานวน
ประชากรชาย 

(คน) 

จํานวน     
ประชาการหญิง 

(คน) 

รวมประชากร 
(คน) 

หมู2ท่ี 1 บ�านคลองบางหลวง 1,388 ครัวเรือน 1,241 คน 1,481 คน 2,678  คน 
หมู2ท่ี 2 บ�านคลองบางหลวง 633   ครัวเรือน 449   คน 456   คน 866    คน 
หมูท่ี 3 บ�านคลองบางหลวง 196   ครัวเรือน 303   คน 323   คน 629    คน 
หมู2ท่ี 4 บ�านคลองบางโพธิ์ 88     ครัวเรือน 177   คน 187   คน 350    คน 
หมู2ท่ี 5 บ�านคลองบางเตย 453   ครัวเรือน 656   คน 658   คน 1,323  คน 

ข�อมูล   ณ  กันยายน พ.ศ. 2561 
 
2.5 ข อมูลด านสาธารณูปโภคของหมู�บ าน  
 2.5.1 การคมนาคม การติดต2อสื่อสารภายในและภายนอกหมู2บ�าน  

การคมนาคม มีถนนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลคูขวาง จํานวน 26 สาย ระยะทางรวม 36.73 กิโลเมตร 
แยกเป3นดังนี้ 
  

หมู�ท่ี จํานวน 
สายทางรวม 

(สาย) 

ถนนทาง 
หลวงแผ�นดิน 

ถนนลาดยาง 
แอสฟ<ลส. 
(สาย) 

ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 

(สาย) 

ถนนลูกรัง 
(สาย) 

ถนนดิน 
(สาย) 

1 12 1 3 6 2 - 
2 7 - 2 3 1 1 
3 5 - 2 2 1 - 
4 6 - 3 1 2 - 
5 10 - 5 3 1 1 

รวม 40 1 15 15 7 2 
ถนนเช่ือมระหว�างตําบล 1 2 3 1 1 
ถนนในการรับผิดชอบ

ของหน�วยงานอ่ืน 
1 2 3 - - 

  
  



2.5.2 การมีไฟฟyาใช�ในหมู2บ�านและการเปลี่ยนแปลงท่ีมีต2อชุมชน  
   - มีระบบไฟฟyาใช�ครบทุกหมู2บ�าน จํานวน 2,452 ครัวเรือน 
 

 2.5.3 การประปาหมู2บ�านและการเปลี่ยนแปลงท่ีมีต2อชุมชน  
   - มีประปาส2วนภูมิภาคและประปาบาดาลหมู2บ�าน จํานวน 5 หมู2บ�าน  
 

2.6 ข อมูลด านสังคม 
จากการสํารวจโดยการใช�แบบสอบถาม พบว2าป-ญหาด�านการทํามาหากินท่ีเห็นได�ชัดท่ีสุด คือ ต�นทุน

การผลิตสูง คิดเป3นร�อยละ 0.73  การขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพคิดเป3นร�อยละ 0.37  การถูกกด
ค2าแรงท่ีตํ่าคิดเป3นร�อยละ 4.9  การได�ทํางานท่ีตํ่ากว2าวุฒิการศึกษาคิดเป3นร�อยละ 0.25  การประสบป-ญหาไม2
มีงานทํา คิดเป3นร�อยละ 0.25  ความไม2ม่ันคงในงานท่ีทํา คิดเป3นร�อยละ 0.25  การขาดเอกสารสิทธิ์ท่ีดินทํากิน
คิดเป3นร�อยละ 0.12  การขาดแคลนแหล2งประกอบอาชีพ คิดเป3นร�อยละ 0.12 จํานวนครูมีน�อยคิดเป3นร�อยละ 
0.49  ไม2มีโอกาสให�ลูกหลานเรียนคิดเป3นร�อยละ 0.12 และขาดความเชื่อม่ันในคุณภาพครู/อาจารย5 คิดเป3น
ร�อยละ 0.12  และจากการสํารวจพบว2า ชาวบ�านในชุมชนสามารถเข�าถึงสื่อมวลชนได�คิดเป3นร�อยละ 100  

 

2.7 ข อมูลด านการศึกษา 
2.7.1 ชื่อ ประเภทโรงเรียน ปdท่ีตั้งโรงเรียน จํานวนครูและนักเรียน  

  โรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 1  แห2ง 
  ศูนย5พัฒนาเด็กเล็ก     จํานวน  1  แห2ง 
 โรงเรียนวัดบ2อทอง สังกัดองค5กรปกครองส2วนท�องถ่ิน  เปzดทําการสอนเม่ือ 1 กันยายน พ.ศ.2467 
ป-จจุบันเปzดสอนต้ังแต2ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา มีนักเรียนท้ังหมด 289 คน ชาย 158 คน หญิง 131 คน  
ครูและบุคลากร 18 คน ชาย 2 คน หญิง  16 คน 

2.7.2 ระดับการศึกษาของคนในหมู2บ�าน ไม2ปรากฏข�อมูลท่ีชัดเจนต�องทําการศึกษาในระยะท่ี 2 
 2.7.3 สถาบันสังคม (วัด โรงเรียน ครอบครัว การสื่อสาร และบทบาทต2อชุมชนในด�านการศึกษา) 
  สถาบันการศึกษา (Educational Institution) เป3นสถาบันท่ีทําหน�าท่ี ในการขัดเกลา
ถ2ายทอดทางวัฒนธรรมความรู�ไปยังสมาชิกในสังคม  ลักษณะของความสัมพันธ5ประกอบด�วย ครู อาจารย5  
ลูกศิษย5 เป3นต�น บทบาทท่ีสําคัญ คือ ปลูกฝ-งค2านิยมท่ีดีงามและการถ2ายทอดวัฒนธรรมให�แก2สมาชิกในสังคม  
ช2วยพัฒนาบุคคลให�เป3นสมาชิกท่ีดี  ปลูกฝ-งทักษะการใช�ป-ญญาเพ่ือแก�ป-ญหาในชีวิตประจําวัน 
  สถาบันศาสนา (Religious Institution) เป3นสถาบันท่ีทําหน�าท่ีขัดเกลาจิตใจ  ปลูกฝ-ง
ศีลธรรมอันดีงามให�กับสมาชิกในสังคม ลักษณะความสัมพันธ5ประกอบด�วย  พระสงฆ5 นักบวช ศาสนิกชน  
เป3นต�น บทบาทท่ีสําคัญ คือ ปลูกฝ-งคุณธรรมท่ีดีให�กับสมาชิกในสังคม  ส2งเสริมให�สมาชิกในสังคมปฏิบัติตาม
คําสอนทางศาสนา ช2วยควบคุมสังคมให�เป3นปYกแผ2นและเกิดความสงบสุข แบบแผนพฤติกรรม เช2น การทําบุญ
ตักบาตร  การละหมาด 
 

2.8 ข อมูลด านการสาธารณสุข  
 2.8.1 บริการสาธารณสุขในหมู2บ�าน (ตู�ยา สหกรณ5 สถานีอนามัย ฯลฯ) 
  โรงพยาบาลส2งเสริมสุขภาพตําบล  จํานวน 1  แห2ง 
  สถานพยาบาลเอกชน  จํานวน  2  แห2ง  
  

  



2.8.2 บทบาทของผู�สื่อข2าวสาธารณสุข (ผสส.) และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู2บ�าน (อสม.)  
1) สื่อข2าวสารสาธารณสุขระหว2างเจ�าหน�าท่ีและประชาชนในหมู2บ�าน 

   2) ให�การส2งเสริมสุขภาพ การควบคุมและปyองกันโรค โดยให�คําแนะนํา ถ2ายทอดความรู�แก2
เพ่ือนบ�านและแกนนําสุขภาพประจําครอบครัว แกนนําชุมชนในเรื่องต2างๆ เก่ียวกับการสร�างเสริมสุขภาพ
พลานามัยให�แข็งแรง และเกิดการเจ็บปlวยน�อยท่ีสุด 

3) ให�บริการสาธารณสุขแก2ประชาชน เช2น การรักษาพยาบาลเบ้ืองต�น การปฐมพยาบาล
เบ้ืองต�น การจ2ายถุงยางอนามัย การตรวจวัดความดันโลหิต การตรวจหาน้ําตาลในป-สสาวะ การตรวจหา
น้ําตาลในเลือด การส2งต2อผู�ปlวย และการติดตามดูแลผู�ปlวยท่ีได�รับการส2งต2อมาจากสถานบริการ 

4) ปฏิบัติงานท่ี ศูนย5สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) หรือสถานท่ีตามกําหนดของหมู2บ�าน 
5) จัดกิจกรรมเฝyาระวังและปyองกันป-ญหาสาธารณสุขในหมู2บ�าน เช2น กิจกรรมเฝyาระวังทาง

โภชนาการ โดยการชั่งน้ําหนักเด็ก การติดตามหญิงมีครรภ5ให�มาฝากครรภ5และตรวจครรภ5ตามกําหนด 
ให�บริการชั่งน้ําหนักหญิงมีครรภ5เป3นประจําทุกเดือน ติดตามเด็กอายุต่ํากว2า 5 ปd และตรวจสุขภาพตามกําหนด 
กิจกรรมเฝyาระวังด�านสร�างเสริมภูมิคุ�มกันโรค โดยการติดตามให�มารดานําเด็กไปรับวัคซีนตามกําหนด  
และกิจกรรมเฝyาระวังเรื่องโรคระบาดและโรคติดต2อประจําถ่ิน โดยการกําจัดแหล2งเพาะพันธุ5เชื้อโรคหรือ 
พาหะนําโรค 

6) บริหารจัดการวางแผน แก�ไขป-ญหาและพัฒนาชุมชน โดยใช�งบประมาณจากองค5การ
บริหารส2วนตําบลและจากแหล2งอ่ืนๆ 

7) ชักชวนเพ่ือนบ�านเข�าร2วมกิจกรรมพัฒนาสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน 
  8) ดูแลสิทธิประโยชน5ด�านหลักประกันสุขภาพและสาธารณสุขของประชาชนในหมู2บ�าน โดย

เป3นแกนนําในการประสานงานกับผู�นําชุมชน องค5การบริหารส2วนตําบลและเครือข2ายสุขภาพ กระตุ�นให�มีการ
วางแผนและดําเนินงานเพ่ือพัฒนางานสาธารณสุขของหมู2บ�าน บนพ้ืนฐานข�อมูลของชุมชน สอดคล�องกับ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยเน�นพัฒนาและแก�ไขป-ญหาด�านสังคมเศรษฐกิจและจิตใจควบคู2กันไป 

 

2.8.3 อนามัยแม2และเด็ก  
                   การอนามัยแม2และเด็ก เป3นการดูแลสุขภาพท่ีสําคัญซ่ึงเริ่มต้ังแต2การดูแลครรภ5เพ่ือให�การ
ต้ังครรภ5และการคลอดมีคุณภาพ   แม2และทารกปลอดภัย   ปราศจากภาวะแทรกซ�อน และมีสุขภาพแข็งแรง 
ต2อเนื่องถึงการดูแลในช2วงปฐมวัย เพ่ือให�เด็กเจริญเติบโตและมีการพัฒนาอย2างองค5รวม ท้ังสุขภาวะทางกาย 
อารมณ5  สังคม และสติป-ญญา 

         การปฏิบัติตนอย2างเหมาะสมของมารดาในการต้ังครรภ5 ระยะคลอด หลังคลอด และการดูแล
บุตรท่ีเหมาะสม จะทําให�ท้ังมารดาและบุตรมีสุขภาพแข็งแรง มีภูมิต�านทานโรค ไม2เจ็บปlวยไม2มีโรคแทรกซ�อน 
ดังนั้นผู�หญิงเม่ือรู�ตัวว2าต้ังครรภ5 ควรปฏิบัติดังนี้  

(1) มีการเตรียมตัวท่ีจะเป3นแม2ท่ีดีด�วยการบํารุงดูแลร2างกาย  
(2) ต�องไปฝากครรภ5ท่ีโรงพยาบาล  
(3) ไปตรวจครรภ5ตามท่ีแพทย5นัด  
(4) ศึกษาหาความรู�เก่ียวกับการดูแลครรภ5การเลี้ยงดูบุตรท่ีดี และเพ่ือสุขภาพของตนเอง 
   และบุตร  
(5) ควรเรียนรู�การปฏิบัติตนเม่ือมีการต้ังครรภ5  
(6) ไม2ทําพฤติกรรม หรือกิจกรรมท่ีเป3นอันตรายต2อการต้ังครรภ5  



(7) หลังคลอดบุตรควรพักฟ|}นอย2างน�อย 45 วัน  
(8) แม2ควรให�นมบุตรเพราะนมแม2มีประโยชน5ต2อทารกมาก 
 

2.8.4 สุขาภิบาล (โอ2ง ส�วม แหล2งน้ํา) : อัตราการมีและการใช�ส�วมราดน้ําร�อยละ  100   
 2.8.5 โรคท่ีชาวบ�านเป3นกันมาก และวิธีการรักษา (วิธีการรักษาแพทย5แผนป-จจุบัน และการรักษา
แบบพ้ืนฐาน) การตัดสินใจในการปyองกันรักษาโรคของชาวบ�าน 
 

  จากการลงพ้ืนท่ีและสัมภาษณ5ชาวบ�านในชุมชนพบว2าผู�สูงอายุส2วนใหญ2ในชุมชนมีโรค
ประจําตัว คือ โรคเบาหวาน โรคไขมันอุดตันในเส�นเลือด และโรคความดันโลหิตสูง 
 

2.9 ข อมูลด านศาสนา วัฒนธรรม ความเช่ือ และการสันทนาการ 
 2.9.1 ชื่อวัดในหมู2บ�าน ความเป3นมา จํานวนพระภิกษุ สามเณร เสนาสนะ การปกครองคณะสงฆ5  

วัดบ2อทอง เป3นศาสนสถานท่ีเป3นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ�านในชุมชนหมูท่ี 1 และหมู2ท่ี 2 ตําบลคู
ขวาง อําเภอลาดหลุมแก�ว จังหวัดปทุมธานี   สร�างข้ึนเม่ือปd พ.ศ. 2434 ในสมัยนั้นต้ังอยู2ท่ี ตําบลคูขวาง 
อําเภอเชียงราก แขวงเมืองปทุมธานี ต2อมาพระอริยะธัชชะ เจ�าคณะเมืองกับพระครูนันทมุณีเจ�าคณะแขวงได�
ขอพระราชทานวิสุงคามสีมา โดยมีพ้ืนท่ี กว�าง 2 เส�น ยาว 2 เส�น 5 วา และได�รับพระราชทานวิสุงคามเม่ือ 
พ.ศ. 2559 หลังจากนั้นประชาชนในแถบนี้ ได�สละทรัพย5ตามกําลังศรัทธา พร�อมกับพระเดชพระคุณท2านเจ�า 
เจ�าอาวาสวัดบางหลวง ได�ช2วยกันสร�าง พระอุโบสถข้ึน บริเวณวัดท่ีสร�างข้ึนตอนนั้นมีเนื้อท่ี 9 ไร2 2 งาน 
เนื่องจากพ้ืนท่ีส2วนใหญ2ของบริเวณนี้เป3นปlาทึบมาก รกไปด�วยพฤษชาติต2างๆ มีต�นไม�น�อยใหญ2ข้ึนเต็มไปหมด 
สัตว5ปlาก็มีมาก ด�วยเหตุท่ีบริเวณนี้เป3นพ้ืนท่ีราบลุ2มมีน้ําตลอดปd เม่ือก2อต้ังวัดข้ึนมาจึงพากันเรียก ว2า "วัดลาด" 
ซ่ึงหมายถึง พ้ืนท่ีราบลุ2ม อุดมสมบูรณ5ด�วยน้ํา ประชาชนท่ีมาอาศัยอยู2ในบริเวณนี้ ส2วนใหญ2เป3นชาวรามัญ
(มอญ) คาดว2าน2าจะย�ายรกรากถ่ินฐานมาจากชายแม2น้ําเจ�าพระยา เพ่ือมาถางปlาจับจองพ้ืนท่ีทํากิน ผู�ท่ีมีความ
อดทนต2อธรรมชาติ และไม2ครั่นคร�ามต2อสัตว5ร�าย ก็ถากถางพงไพรจนได�เนื้อท่ีตามกําลังมากน�อย บางส2วนก็
มอบถวายให�ก2อต้ังวัด  

 

 2.9.2 บทบาทของวัดในด�านการเผยแผ2ศาสนา พิธีกรรม ความเชื่อ และการพัฒนาชุมชน  
 พระภิกษุสงฆ5 ซ่ึงเป3นบรรพชิตในพระพุทธศาสนา มีหน�าท่ีศึกษาปฏิบัติธรรม เผยแผ2คําสอน สืบต2อ
พระพุทธศาสนา มีคุณธรรมและหลักความประพฤติท่ีต�องปฏิบัติมากมาย  และหน�าท่ีของพระภิกษุท่ีสัมพันธ5
กับคฤหัสถ5 ได�แก2 การให�ความอนุเคราะห5ชาวบ�าน ตามหลักปฏิบัติในฐานะท่ีพระภิกษุเป3นเสมือนทิศเบ้ืองบน
ได�แก2 (1) ห�ามปรามสอนให�เว�นจากความชั่ว คือ งดเว�นจากการเบียดเบียนกัน ไม2ทําลายท้ังชีวิตตนเองและ
ผู�อ่ืน  (2) แนะนําสั่งสอนให�ต้ังอยู2ในความดี งดเว�นอบายมุข 6 (3) อนุเคราะห5ด�วยความปรารถนาดีด�วยน้ําใจ
อันงามโดยยึดถือหลักสังคหวัตถุ 4   (4) ให�ได�ฟ-งได�รู�สิ่งท่ียังไม2เคยรู�ไม2เคยฟ-ง คือ สอนให�รู�จักแยกแยะมิตรแท� 
มิตรเทียม ให�คบบัณฑิตเพ่ือประโยชน5ในการดํารงชีพ (5) ชี้แจงอธิบายทําสิ่งท่ีเคยฟ-งแล�วให�เข�าใจแจ2มแจ�ง ใน
สิ่งท่ีสดับเล2าเรียนมาแล�ว เช2น การแสวงหาทรัพย5โดยวิธีสุจริต การรู�จักรักษาทรัพย5 และการดํารงชีวิตตาม
ฐานะ (6) บอกทางสวรรค5ให� คือ การแนะนําวิธีครองตน ครองคน ครองงาน หรือวิธีครองชีวิตให�ได�รับผลดีมี
ความสุข 
 



2.9.3 ขนบธรรมเนียม ประเพณี กีฬา และสันทนาการพ้ืนบ�าน เช2น การพัฒนาชุมชน  
ประเพณีตักบาตรพระร อย เป3นประเพณีท่ีชาวปทุมธานีโดยเฉพาะชาวไทยเชื้อสายมอญยึดถือปฏิบัติ

กันมายาวนานนับร�อยปd เม่ือถึงช2วงเทศกาลวันออกพรรษาวัดริมฝ-�งน้ําแถบปทุมธานี จะตระเตรียมบริเวณเพ่ือ
ขึงเชือก ประดับทิวธง เพ่ือใช�เป3นพ้ืนท่ีสําหรับทําบุญตักบาตร ชาวบ�านหาซ้ือข�าวของ ประกอบอาหารไว�
สําหรับใส2บาตร โดยจะเริ่มกันต้ังแต2วันแรม 1 คํ่า เดือน 11 หรือท่ีเรียกกันว2า “ประเพณีตักบาตรพระร�อย” ท่ี
เรียกชื่อนี้ก็ด�วยเหตุท่ีมีพระจํานวนมากกว2าร�อยรูป ได�เข�าร2วมในพิธีสําคัญทางศาสนาในวันดังกล2าว  จึงทําให�
เกิดการเรียกชื่อของประเพณีตักบาตรพระร�อยนั่นเอง 

ครั้นย�อนถึงประวัติความเป3นมา และพิธีปฏิบัติในประเพณีเก2าแก2นี้ หากวัดใดท่ีจะจัดพิธีตักบาตร 
พระร�อยต�องแจ�งกําหนดวันเสียก2อน ซ่ึงประเพณีจะเริ่มต้ังแต2วันแรม 1 คํ่า ไปจนถึงวันแรม 13 คํ่า เดือน 11 
วนเวียนกันไปในแต2ละวัด ถึงวันงานทางวัดจะนิมนต5พระเพ่ือร2วมพิธีแต2เช�ามืด จากนั้นจึงจัดลําดับโดยการแจก
หมายเลขก2อนหลัง เสร็จแล�ววัดเจ�าภาพจึงถวายภัตตาหารเช�าแก2พระท่ีร2วมพิธี การตักบาตรพระร�อยจะเริ่ม
ประมาณสองโมงเช�า นําโดยเรือพระพุทธของวัดเจ�าภาพซ่ึงส2วนใหญ2นิยมใช�เรือกระแชง ภายในเรือจะต้ัง
พระพุทธรูป โตsะหมู2บูชา ดอกไม�ธูปเทียน จากนั้นจึงเป3นเรือพระสงฆ5เรียงตามลําดับหมายเลขท่ีได�รับ 

เอกลักษณ5ของประเพณีคือการทําบุญตักบาตรจะประกอบข้ึนในเรือ ชาวบ�านจอดเรือจับเข�ากันเป3น
พวง จัดเตรียมอาหารมาใส2บาตร พ2อพายท�าย แม2พายหัว ลูกนั่งกลางลําเรือ ส2วนพระภิกษุสงฆ5ลงเรือนั่งเป3น
ประธาน มีศิษย5วัดนั่งหัวเรือ ท�ายเรือคอยสาวเรือไปตามพวงหรือรับอาหารบิณฑบาต แม�วิธีปฏิบัติจะ
แปรเปลี่ยนไปบ�างตามยุคสมัย แต2ภาพความศรัทธาสามัคคียังคงดํารงสะท�อนออกมาจากผู�คนนับร�อย ผู�เฒ2า 
ผู�แก2 หนุ2มสาว ยืนเรียงเป3นทิวแถว ขบวนเรือประดับแม2น้ําอย2างมีชีวิต อีกท้ังอาหารคาวหวาน หม่ีกรอบ ผัด
เผ็ด ผลไม� ส�ม องุ2น กล�วยหอม ขนมถ�วยฟู ข�าวต�มมัด ข�าวเม2าทอด ขนมตาล ขนมสอดไส� แต2ละบ�านจัดเตรียม
แยกไว�เป3นอย2างๆ เพ่ือทําบุญตักบาตรในรุ2งเช�า หลังตักบาตรเสร็จแล�ว กลางวันปzดทองพระประธาน
พระพุทธรูปศักด์ิสิทธิ์ มีการละเล2นรําพาข�าวสารและทอดผ�าปlา 

ประเพณีธงตะขาบ การถวายธงตะขาบเป3นประเพณีท่ีชาวไทยรามัญปทุมธานี ยึดถือปฏิบัติกันใน
เทศกาลวันสงกรานต5 กระทํากันท่ีเสาหงส5หน�าเจดีย5หรือโบสถ5 วิหารอันเป3นสัญลักษณ5ของชาวรามัญแห2ง 
หงสาวดี เสาหงส5ทําด�วยไม�กลมหรือเหลี่ยม มีเสาประกบคู2 ประดับด�วยบัวหัวสี่เสา ท่ีปลายเสามีรูปหงส5
ทรงเครื่องหล2อด�วยโลหะยืนอยู2ปลายเสา กางปdกท้ังสองข�าง ท่ีจะงอยปากหงส5แขวนด�วยกระด่ิง บนสุดมีฉัตร
สามชั้นป-กอยู2ชาวรามัญเรียกเสาหงส5ว2า “เทียะเจมเจียนู2” ประเพณีถวายธงตะขาบจะจัดทํากันในวันสุดท�าย
ของวันสงกรานต5ท่ีศาลาวัด โดยใช�ผ�ายืนยาวตัดรูปตัวตะขาบใส2ไม�ไผ2เป3นระยะ ๆ ตลอดผืน ติดธงเล็ก ๆ ท่ีซ่ีหัว
ไม�ไผ2เม่ือเสร็จแล�วดูไกล ๆ คล�ายตัวตะขาบ ชาวรามัญเรียกว2า “อะลามเทียะก้ี” หลังจากทําเสร็จแล�ว ในตอน
บ2ายจะมีการแห2ธงโดยช2วยกันจับขอบธงตลอดท้ังผืน แห2ธงไปตามหมู2บ�านมีขบวนสนุกสนาน มีกลองยาว
ประกอบขบวน หลังจากนั้นมาทําพิธีถวายธงท่ีหน�าเสาหงส5 แล�วเชิญธงข้ึนสู2ยอดเสา เพ่ือเป3นการบูชา
พระพุทธเจ�าและสืบสานประเพณีมาจนถึงป-จจุบัน 

กลุ�มผู สูงอายุ (โดยอายุเฉลี่ย 65 ปd) นัดรวมกลุ2มทํากิจกรรมทุกวันพุธ เวลา 09.00 - 11.00 น.                         
จะทํากิจกรรมสวดมนต5แบบยาว 1 ชั่ ว โมง สวดมนต5แบบย2อ 30 นาที และรํากระบอง 1 ชั่ ว โมง                                   
พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 11.00 น. โดยกลุ2มผู�สูงอายุจะใช�ช2วงเวลาพักเป3นเวลาพูดคุยแลกเปลี่ยน
ประสบการณ5  



กลุ�มป<Gนจักรยาน นัดรวมตัวกันทํากิจกรรมทุกวันศุกร5  โดยมีระยะทางในการป-�นจักรยานเป3น
ระยะทาง 10 กิโลเมตร โดยผู�นํากลุ2มและสมาชิกจะเป3นผู�ท่ีมีความรู�ท่ีหลากหลาย และนําข�อมูลข2าวสารไป
เผยแพร2ให�กับกลุ2มสมาชิกในหมู2บ�าน หมู2 1 ได�ทราบข2าวสารทันสถานการณ5  

กลุ�มสตรีทําพริกแกงบ านบ�อทอง จะนัดกันทําก็ต2อเม่ือมีลูกค�ามาสั่ง ซ่ึงเป3นลูกค�าท่ัวไปท่ีทราบ
สรรพคุณจากการบอกต2อกัน     

2.9.4 อิทธิพลศาสนา วัฒนธรรม และความเชื่อต2อชีวิตความเป3นอยู2ของชาวบ�านต2อชุมชน   
ชุมชนแห2งนี้มีวัฒนธรรมและความเชื่อแบบผสมผสานคือวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมมอญ

เนื่องจากชุมชนแห2งนี้มีท้ังคนไทยและคนเชื้อสายมอญเช2น ธงตะขาบ งานสงกรานต5 เป3นต�น 
 

2.10 ข อมูลด านเศรษฐกิจ  
 2.10.1 การประกอบอาชีพหลัก อาชีพรองของชาวบ�าน  
           อาชีพหลัก ราษฎรส2วนใหญ2ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

-  อาชีพเกษตรกรรม ได�แก2 ทํานา ทําสวน ปลูกพืชผัก   
          อาชีพรอง  

- การประมง มีการทําประมงน้ําจืด คือ เลี้ยงปลาในบ2อดิน เลี้ยงปลาในกระชัง                 
เลี้ยงกบในกระชัง การเลี้ยงกุ�ง 

- การปศุสัตว5 มีการเลี้ยงสัตว5 เช2น เลี้ยงโค เลี้ยงสุกร เลี้ยงไก2 เลี้ยงเป3ด 
            เดิมทีชุมชนแห2งนี้ มีอาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม แต2ด�วยกระแสโลกาภิวัตน5ท่ีเปลี่ยนไป ทําให�
อาชีพหลักของชุมชนเหล2านี้ ได�เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาไปด�วย จึงทําให�ชาวบ�านในชุมชนมีการทํา
เกษตรกรรมน�อยลง และหันไปประกอบอาชีพเป3นพนักงานภายในโรงงานอุตสาหกรรมแทน ซ่ึงสอดคล�องกับ
ผลการสํารวจท่ีพบว2า อาชีพหลักของครัวเรือนในชุมชนแห2งนี้ คือ รับจ�างท่ัวไปคิดเป3นร�อยละ 2.08  ค�าขาคิด
เป3นยร�อยละ 0.86  เกษตรกรรมคิดเป3นร�อยละ 0.73 พนักงานเอกชนคิดเป3นร�อยละ 0.49 และรับราชการ 
รับจ�างในโรงงานอุตสาหกรรมคิดเป3นร�อยละ 0.37  และจากการสํารวจสามารถแสดงให�เห็นว2าชาวบ�านใน
ชุมชนแห2งนี้มีการศึกษาท่ีสูงและสามารถมีงานท่ีทําเหมาะกับการศึกษาท่ีจบมานั่นเอง 

2.10.2 ผลตอบแทนท่ีชาวบ�านได�รับ เช2น รายได� ภาวะหนี้สิน การกู�ยืม เป3นต�น  
 จากการสํารวจข�อมูลรายได�ของแต2ละครัวเรือนในชุมชนพบว2ารายได�ครัวเรือน (รายเดือน) ส2วนใหญ2
อยู2ระหว2าง 5,001-10,000 บาท คิดเป3นร�อยละ 1.34  และมีรายได�สูงสุด มากกว2า 35,000 บาท คิดเป3นร�อย
ละ 0.37 อย2างไรก็ตามข�อมูลด�านรายได�ท่ีกล2าวมาข�างต�น เป3นข�อมูลท่ีได�มาจากการทําแบบสํารวจครัวเรือนใน
ชุมชน 2 ครัวเรือน จํานวน 2 ชุด ไม2สามารถอธิบายได�แน2ชัดเนื่องจากชาวบ�านในชุมชนเกรงจะโดนเสียภาษีจึง
ไม2บอกรายได�ท่ีชัดเจนของครัวเรือนตนเอง  

 2.10.3 ลักษณะจํานวนร�านค�าภายในหมู2บ�าน และชนิดสินค�า 
  จากการลงพ้ืนท่ีพบว2าร�านค�าในชุมชนเป3นร�านขายของชําขนาดเล็กจําหน2ายของอุปโภค
บริโภคท่ัวไปในชุมชน  
 

 2.10.4 ป-ญหาทางด�านการทํามาหากิน ขาดเงินทุน แหล2งน้ํา ท่ีทํากิน ภัยธรรมชาติ การบุกรุกท่ีดิน
สาธารณะ ปlาสงวนแห2งชาติ  
              จากการสํารวจโดยการใช�แบบสอบถามพบว2าป-ญหาทางด�านการทํามาหากินท่ีเห็นได�ชัดคือ ต�นทุน
การผลิตสูงคิดเป3นร�อยละ 0.73  ขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพคิดเป3นร�อยละ 0.37  ถูกกดค2าแรงคิด
เป3นร�อยละ 0.25 งานท่ีทําตํ่ากว2าวุฒิการศึกษาคิดเป3นร�อยละ 0.25  หางานทําไม2ได�คิดเป3นร�อยละ 0.25 งานท่ี



ทําอยู2ไม2มีความม่ันคงคิดเป3นร�อยละ 4.9 ขาดเอกสารสิทธิ์ท่ีดินทํากินคิดเป3นร�อยละ 0.12 ขาดแคลนแหล2ง
ประกอบอาชีพคิเป3นร�อยละ 0.12 จํานวนครูมีน�อยคิดเป3นร�อยละ9.8 ไม2มีโอกกาสให�ลูกหลานเรียนคิดเป3นร�อย
ละ 0.12  และขาดความเชื่อม่ันในคุณภาพครู/อาจารย5คิดเป3นร�อยละ 0.12  

2.10.5 สภาวะของความยากจนในหมู2บ�าน รวมท้ังความคิดเห็นของชาวบ�านต2อสภาพเศรษฐกิจภายใน
และภายนอกหมู2บ�าน ข�อเสนอแนะของชาวบ�านต2อการแก�ไขป-ญหาเศรษฐกิจ 
     ชาวบ�านในชุมชนแห2งนี้ไม2มีความยากจนปรากฏเด2นชัดเนื่องจากเป3นชุมชนท่ีอยู2ใกล�เมือง อีกท้ังยัง
เป3นชุมชนท่ีก�าวทันกระแสโลกาภวัตน5ควบคู2กับมีโรงงานอุตสาหกรรมอยู2ในชุมชนเป3นจํานวนมาก  จึงทําให�
ชาวบ�านในชุมชนส2วนใหญ2มีงานทําได�ง2ายข้ึนนั่นเอง 
 

 2.10.6 บทบาทของธนาคารข�าว ธนาคารโค-กระบือ ในทางเศรษฐกิจ กิจกรรมพัฒนาต2าง ๆ ใน
หมู2บ�าน เช2น กลุ2มออมทรัพย5 กลุ2ม ธ.ก.ส. และกลุ2มผลประโยชน5อ่ืน ๆ พร�อมท้ังป-ญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงานจากการสัมภาษณ5ผู�บริหารและชาวบ�านในชุมชนพบว2าในพ้ืนท่ีชุมชนไม2มีธนาคารข�าวและธนาคาร
โค-กระบือ 
 

 2.10.7 ป-ญหาหนี้สิน การเข�าถึงแหล2งเงินทุน อิทธิพลของการขายของเร2จากภายนอกเข�ามาในหมู2บ�าน 
การให�เครดิตหรือสินเชื่อ และผลต2อสถานภาพทางเศรษฐกิจของชาวบ�าน 
  จากการลงพ้ืนท่ีสํารวจและสังเกตจากค2าเฉลี่ยท่ีได�จากแบบสอบถามพบว2าชาวบ�านในชุมชน
ไม2มีป-ญหาเรื่องหนี้สิน   
 



2.11 ข อมูลด านการเมืองและการปกครองท องถ่ิน 
 

 2.11.1 โครงสร�างการปกครองของชุมชน (ชื่อฝlายปกครอง ผู�นํากลุ2มหรือคุ�มบ�าน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 

ปลัดเทศบาล 
ตําบลคูขวาง

รองปลัดเทศบาล 
ตําบลคูขวาง 

สํานักปลัดเทศบาล กองคลัง 

- งานทั่วไป/กฎหมาย 

- งานนโยบายและแผน 

- งานปJองกันและบรรเทา 

- งานสวัสดิการสังคม 

- งานสาธารณสุขและ

- งานการเงินและบัญช ี

- งานทะเบียนทรัพย.สินและ
พัสดุ 
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได  

กองช�าง กองการศึกษา 

- งานก�อสร าง/ผังเมือง 

  - งานออกแบบและควบคุม 

  - อาคาร/งานประสานงาน 

- งานบริหารการศึกษา 

- งานส�งเสริมการศึกษา  
   - งานกิจกรรมงานโรงเรียน 



ส�วนท่ี 3 
ผลการวิเคราะห.ชุมชน 

 
3.1 ผลการวิเคราะห.สถานการณ.ของชุมชน  
 

จุดแข็งของชุมชน 
- ชุมชนแห2งนี้มีการทําเกษตรทฤษฎีใหม2ตามแนวพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ

พลอดุลยเดชมาปรับใช�ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของตนเอง 
- มีการคมนาคมท่ีสะดวกมากข้ึน 
- ชุมชนแห2งนี้กลุ2มท่ีเป3นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ5เผยแพร2การท2องเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชนนั่น

ก็คือกลุ2มป-�นจักรยานนั่นเอง 
จุดอ2อน 

- ชุมชนหมูท่ี 1 ตําบลคูขวาง อําเภอคูบางหลวง จังหวัดปทุมธานี พบสุนัขจรจัดและสุนัขท่ีมีเจ�าของ
เป3นจํานวนมากในชุมชน ท้ังนี้การท่ีมีจํานวนสุนัขมากป-ญหาท่ีตามมาคือ การถ2ายอุจจาระและ
ป-สสาวะของสุนัขท่ีเรี่ยราดเต็มบริเวณชุมชน อีกท้ังบางครั้งมีชาวบ�านในชุมชนโดนสุนัขกัดซ่ึงส2วน
ใหญ2จะเป3นสุนัขท่ีมีเจ�าของและจะมีการเรียกร�องค2าเสียหายกันระหว2างเจ�าของสุนัขและผู�ท่ีโดน
สุนัขกัด 

โอกาส 
- ประชาชนสามารถเข�าถึงสื่อมวลชน (Mass Media) ได�ร�อยละ 100 
- หน2วยงานของรัฐและเอกชนรวมท้ังชาวบ�านในชุมชนหมูท่ี 1 ตําบลคูขวาง อําเภอคูบางหลวง 

จังหวัดปทุมธานี ร2วมมือดําเนินการก2อสร�างโฮมสเตย5และศูนย5การเรียนรู�วัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมมอญข้ึนในพ้ืนท่ีหมูท่ี 1 ตําบลคูขวาง อําเภอคูบางหลวง จังหวัดปทุมธานีเพ่ือส2งเสริม
การท2องเท่ียวเชิงธรรมชาติและอนุรักษ5วัฒนธรรมไทยและมอญเนื่องจากชุมชนแห2งนี้เป3นอีก
ชุมชนท่ีมีการผสมผสานทางวัฒนธรรมอีกท้ังยังมีความอุดมสมบูรณ5ทางธรรมชาติเพ่ือเป3นส2งเสริม
การท2องเท่ียวเชิงนิเวศและสร�างรายได�ให�กับคนในชุมชน 

ภัยคุกคาม 
- บริเวณชุมชนหมูท่ี 1 ตําบลคูขวาง อําเภอคูบางหลวง จังหวัดปทุมธานี เกิดโรงงานอุตสาหกรรม

รายล�อมชุมชนและโรงงานมีการปล2อยควันออกมาจากโรงงานสู2ชุมชนจนทําให�ชุมชนเกิดมลภาวะ
ท่ีเป3นพิษทางอากาศรวมท้ังโรงงานยังมีการปล2อยน้ําเสียลงสู2แม2น้ํา ลําคลองในชุมชนจนทําให�เกิด
น้ําเน2าเสีย 

- ในชุมชนมีโรงงานอุตสาหกรรมเป3นจํานวนมาก และมีประชากรแฝงเกิดข้ึนในชุมชนนั่นก็คือ
แรงงานต2างด�าวท่ีเดินทางเข�ามาทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม ส2วนมากเป3นชาวพม2า และ ชาว
กัมพูชา ซ่ึงมีท้ังแรงงานต2างด�าวเข�าถูกกฎหมายและผิดกฎหมายจึงส2งผลให�เกิดป-ญหาการแย2งใช�
ทรัพยากรระหว2างชาวบ�านในชุมชนและแรงงานต2างด�าวเช2น ป-ญหาการใช�สถานพยาบาล ป-ญหา
ในด�านแหล2งค�าขายและป-ญหาในด�านอาชญากรรม เป3นต�น  

- เนื่องจากชุมชนมีโรงงานอุตสาหกรรมจึงทําให�มีการจราจรติดขัด ในช2วงเวลาเข�างานและเวลา 
เลิกงาน 

- ประชากรแฝงท่ีเกิดข้ึนในชุมชนก2อป-ญหาในกับคนในชุมชน บางครั้งกลุ2มประชากรแฝงเหล2านี้
ขโมยเก็บพืชผลทางการเกษตรท่ีชาวบ�านได�ปลูกไว�มารับประทาน เนื่องจากบริเวณท่ีชาวบ�านปลูก



พืชผลทางการเกษตรไม2มีรั้วล�อมรอบอย2างชัดเจนจึงทําให�กลุ2มประชากรแฝงสามารถเข�าไปเก็บ
พืชผลทางการเกษตรได�  
 
 

3.2 แผนพัฒนาชุมชนระยะ 3-5 ปK  
จากข�อมูลของทางเทศบาลตําบลคูขวาง พบว2าไม2มีโครงการย�อนหลังในระบบ มีเพียงแต2โครงการท่ี

กําลังพัฒนาปd พ.ศ. 2561-2564 ซ่ึงมีดังต2อไปนี้ 
 

ด านการศึกษา  
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค. เปJาหมาย 

(ผลผลิต
ของ
โครงการ ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า
จะได รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการจัดทํา
ห�องสมุด
ประชาชน/
แหล2งเรียนรู� 

เพื่อให�
ประชาชนได�มี
ความรู�ด�าน
การศึกษา
มากยิ่งขึ้น  

สร�าง
ห�องสมุด
ประชาชนใน
ตําบล
จํานวน1แห2ง 

200,000 
ทต.คูขวาง 

200,000
ทต.คูขวาง 

200,000
ทต.คูขวาง 

200,000
ทต.คูขวาง 

ห�องสมุด
ประชาชน 
2 แห2ง 

ประชาชนได�
โอกาสหา
ความรู�เพิ่ม
มากขึ้น 

กอง
การศึกษา 

2 
 
 
 

โครงการ
สนับสนุน
ค2าใช�จ2ายการ
บริหาร
การศึกษา 

เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมทาง
การศึกษา 

สนับสนุน
กิจกรรมทาง
การศึกษา
ตลอดปd 

100,000
ทต.คูขวาง 

100,000
ทต.คูขวาง 

100,000
ทต.คูขวาง 

100,000
ทต.คูขวาง 
 
 

จัดทํา
กิจกรรมท่ี
ดําเนินการ
ตาม
รายละเอียด
ของ
โครงการ 

การเรียน 
การสอนมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

กอง
การศึกษา 

 
 

3 โครงการ
สนับสนุน
ส2งเสริมการ
เรียนดนตรีไทย
ของเด็ก
,เยาวชน/
ประชาชน 

เพื่อให�
นักเรียนมี
ทักษะและ
เป3นการ
อนุรักษ5ดนตรี
ไทย  

เด็กนักเรียน 
ร.ร.วัดบ2อ
ทอง 
เยาวชน 

100,000
ทต.คูขวาง 

100,000
ทต.คูขวาง 

100,000
ทต.คูขวาง 

100,000
ทต.คูขวาง 

เด็กนักเรียน 
เยาวชน 
ประชาชน 

เด็กนักเรียน 
เยาวชน 
ประชาชน 
สามารถเล2น
ดนตรีไทยได� 

กอง
การศึกษา 

 

ด านสังคมสงเคราะห. 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค. เปJาหมาย 

(ผลผลิต
ของ

โครงการ ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า
จะได รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการ
ส2งเสริมหรือ
ดําเนินการ
สงเคราะห5
ผู�ประสบภัย
พิบัติ 

เพื่อ
ช2วยเหลือ/
บรรเทาความ
เดือดร�อนท่ี
เกิดจากภัย
พิบัติ 

ผู�ที่ได�รับ
ความ
เดือดร�อน
จากภัยพบิัติ
ต2างๆ 

100,000 
ทต.คูขวาง 

100,000
ทต.คูขวาง 

100,000
ทต.คูขวาง 

100,000
ทต.คูขวาง 

จํานวน
กิจกรรม/
โครงการท่ี
ดําเนินการ
ตาม
รายละเอียด
ของ
โครงการ 

ผู�ประสบภัย
มีความ
เป3นอยู2ที่ดีขึ้น 

สํานักปลัด 

2 
 
 
 

โครงการให�
ความช2วยเหลือ
เด�ก,เยาชน,
ผู�สูงอาย,ุผู�พิการ

เพื่อ
ช2วยเหลือ/
บรรเทาความ
เดือดร�อน

เด็กเยาวชน 
ผู�สูงอายุ 
และผู�พิการ 
ผู�ที่ได�รับ

50,000
ทต.คูขวาง 

50,000
ทต.คูขวาง 

50,000
ทต.คูขวาง 

50,000
ทต.คูขวาง 

เด็ก 
เยาวชน 
ผู�สูงอายุ
และผู�พิการ 

เด็ก เยาวชน 
ผู�สูงอายุและ
ผู�พิการมี

สํานักปลัด 
 



ท่ีขาดโอกาสไม2
มีผู�ดูแล 

ต2างๆของเด็ก
,เยาวชน,ผู�
พิการและ
ผู�สูงอาย ุ

ความ
เดือดร�อน 

ความเป3นอยู2
ท่ีดีขึ้น 

3 โครงการ
ส2งเสริมหรือ
ดําเนินการการ
สงเคราะห5และ
จัดสวัสดิการ
ครอบครัว
ยากจน 

เพื่อ
สงเคราะห5
ครอบครัว
ยากจนให�มี
ความเป3นอยู2
ท่ีดีขึ้น 

ช2วยเหลือ
ครอบครัว
ยากจนปdละ 
3 คร้ัง 

50,000
ทต.คูขวาง 

50,000
ทต.คูขวาง 

50,000
ทต.คูขวาง 

50,000
ทต.คูขวาง 

ครอบครัว
ยากจนปdละ 
3 คร้ัง 

ครอบครัว
ยากจนมี
ความเป3นอยู2
ท่ีดีขึ้น 

สํานักปลัด 

 
ด านการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสง
ค. 

เปJาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า
จะได รับ 

หน�วย 
งานรับ

ผิด 
ชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการ
อุดหนุน
โรงเรียนวัดบ2อ
ทอง ตามโรง
การพัฒนา
คุณธรรม 
จริยธรรม 

เพื่อให�เด็ก
และเยาวชน
ในตําบลมี
จรรยา
มารยาทท่ีดี 

เพื่อปลูก
จิตสํานึก
ให�กับเด็ก 
เยาวชน 
และ
ประชาชน
ในพื้นท่ี 

100,000 
ทต.คูขวาง 

100,000 
ทต.คูขวาง 

100,000 
ทต.คูขวาง 

100,000 
ทต.คูขวาง 

เยาวชน/
ประชาชน
ในพื้นท่ี 

เพื่อให�เด็กและ
เยาวชนใน
ตําบลมีจรรยา
มารยาทท่ีดี 

รงร. 
วัดบ2อ
ทอง 

2 
 
 
 

อุดหนุน อปท. 
ตามโครงการ
แข2งกีฬา
เทศบาล
สัมพันธ5
ระหว2าง
เทศบาลใน
จังหวัด
ปทุมธานีและ
กีฬาประชาชน
ท่ัวไป 

เพื่อส2งเสริม
สุขภาพของ
ประชาชน
ตําบล 

ให�
ประชาชน
ได�ออกกําลัง
กาย 

100,000
ทต.คูขวาง 

100,000
ทต.คูขวาง 

100,000
ทต.คูขวาง 

100,000
ทต.คูขวาง 

จํานวน
กิจกรรม/
โครงการ
ท่ี
ดําเนินกา
รตาม
รายละเอี
ยดของ
โครงการ 

ส2งเสริม
สุขภาพของ
ประชาชนใน
ตําบล 

องค5กร
ปกครอง

ส2วน
ท�องถิ่น
ปทุมธานี 

3 โครงการวัน
เมาลิดด้ิลนาบี
(วันคล�ยวัน
ประสูติท2าน
ศาสดามูฮํา
หมัด) 

เพื่อให�
ประชาชนท่ี
นับถือ
ศาสนา
อิสลามได�
ร2วมอนุรักษ5
วัฒนธรรม
ประเพณี 

เพื่อปลูก
จิตสํานึก
ให�กับเด็ก
เยาวชนและ
ประชาชนท่ี
นับถือ
ศาสนา
อิสลามใน
ตําบล 

30,000      
ทต.คูขวาง 

30,000
ทต.คูขวาง 

30,000
ทต.คูขวาง 

30,000 
ทต.คูขวาง 

เด็ฏและ
เยาวชน 

ประชาชนได�
ร2วมกิจกรรม
ทางศาสนา 

มัสยิดนู
รุนยากีน 

 
 
 
 
 



ด านสร างความเข มแข็งของชุมชน 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค. เปJาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว�า
จะได รับ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการตรวจ
สารเสพติดใน
กลุ2มเยาวชน
และประชาชน
ท่ัวไป 

ค�นหาผู�ติดยา
เสพติด 

เยาวชน/ประ
ชานชนใน
ตําบล 
โรงเรียนและ
สถาน
ประกอบการ 

70,000 
ทต.คู
ขวาง 

70,000 
ทต.คู
ขวาง 

70,000 
ทต.คูขวาง 

70,000 
ทต.คู
ขวาง 

เยาวชน
ในตําบล 

จํานวนผู�
เสพยาเสพ
ติดลดลง/    
ไม2มีใน
ชุมชน 

สํานักปลัด 
 

2 โครงการ
จัดเก็บข�อมูล
ของ อปท. 

เพื่อให�มีข�อมูล
ด�านการให�
ความ
ช2วยเหลือด�าน
สังคมให�มี
ประสิทธิภาพ 

จัดเก็บข�อมูล 
อปท. ใน
ตําบลคูขวาง 

50,000 
ทต.คู
ขวาง 

50,000 
ทต.คู
ขวาง 

50,000 
ทต.คูขวาง 

50,000 
ทต.คู
ขวาง 

จํานวน
กิจกรรม/
โครงการ
ดําเนินการ
ตาม
รายละเอียด
โครงการ 

มีข�อมูลใน
การให�ความ
ช2วยเหลือ
ด�านสังคม 

สํานักปลัด 
 

 



ส�วนท่ี 4 
สรุปผลการศึกษา และข อเสนอแนะ 

 
จากการวิเคราะห.ข อมูลมุ�งสู�โจทย.วิจัย/โครงการ  
 จากการวิเคราะห5ข�อมูลพบว2า พ้ืนท่ีหมู2 1เทศบาลคูขวาง อําเภอลาดหลุมแก�ว จังหวัดปทุมธานี เป3น
พ้ืนท่ีได�รับการพัฒนาอย2างต2อเนื่องจนนําไปสู2การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร�างของสังคม ในมิติทางเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม และวัฒนธรรม จนในท่ีสุดพัฒนาไปสู2ความทันสมัย (Modernization) ภายใต�กระแส 
(Globalization)  ป-จจุบันอาจกล2าวได�ว2า พ้ืนท่ีศึกษาได�เข�าสู2ยุคทุนนิยม (Capitalism) อย2างเต็มตัวเนื่องจากมี
โรงงานมากกว2า 38 แห2ง ท่ีรายล�อมท้ังในและนอกชุมชน นอกจากนี้การเข�ามาของห�างสรรพสินค�าขนาดใหญ2 
ได�แก2 บ๊ิกซี และ โลตัส และร�านสะดวกซ้ือ ได�แก2 ร�าน 7-11 และ ร�าน108 ช็อป สะท�อนถึงระบบทุนนิยมท่ี
นําไปสู2การเปลี่ยนแปลงอาชีพ จากการสัมภาษณ5ชี้ให�เห็นว2าอาชีพด้ังเดิมของคนในพ้ืนท่ี คือ อาชีพเกษตรกรรม 
แต2ทว2าการเข�ามาของโรงงานและการพัฒนาให�เข�าสู2ความเป3นเมือง พบว2า ชาวบ�านได�เปลี่ยนอาชีพจาก
เกษตรกรรมเป3นอาชีพรับจ�างท่ัวไปและพนักงานบริษัทเอกชน  

นอกจากนี้ยังเป3นพ้ืนท่ีใกล�กับตลาดค�าส2งท่ีใหญ2ท่ีสุดในประเทศไทย จึงส2งผลให�ชาวบ�านเข�าถึงการค�า
ได�อย2างเสรี (Free Trade Market) ในส2วนด�านการเมือง พบว2า ชาวบ�านได�ตระหนักรู�ถึงสิทธิและให�ความ
ร2วมมือกับทางภาครัฐบางประเด็นท่ีพวกเขาสนใจ อย2างเช2นการจัดกิจกรรมผู�สูงวัย การต้ังแกนนําประท�วงทาง
การเมือง จากการสํารวจในพ้ืนท่ีพบว2าพ้ืนท่ีนี้มีความโด2ดเด2นทางชาติพันธุ5มอญ เนื่องจากบริเวณชุมชนแห2งนี้มี
ชาติพันธุ5มอญอาศัยอยู2คิดเป3นร�อยละ 70 ของประชากรท้ังหมด รวมท้ังพ้ืนท่ีตรงนี้เป3นส2วนหนึ่งของชุมชนสาม
โคกท่ีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอนุญาตให�ชาติพันธุ5มอญต้ังถ่ินฐานต้ังแต2สมัยอยุธยา ดังนั้นพ้ืนท่ีศึกษานี้ยังมี
กลิ่นอายวัฒนธรรมมอญให�ผู�คนท่ีเข�ามาศึกษาพ้ืนท่ีได�เรียนรู� จากวัฒนธรรมท่ีโด2ดเด2นของชาติพันธุ5มอญ รวม
กับการเข�ามาของทุนนิยมจึงทําให�หน2วยงานภาครัฐและชาวบ�านได�ร2วมกันการสร�างสินค�าผ2านทางวัฒนธรรม 
(Commoditization of Culture) โดยมีศูนย5ส2งเสริมการเรียนรู�ชุมชนท2องเท่ียว OTOP นวัตวิถี เป3นแหล2ง
สร�างรายได�ให�กับกลุ2มชาวบ�าน 
 จากข�อมูลท่ีกล2าวมาข�างต�นชี้ให�เห็นว2าพ้ืนท่ีศึกษาเป3นพ้ืนท่ีท่ีมีการเปลี่ยนผ2านจากชุมชนชนบท 
(Traditional Community) เป3นชุมชนก่ึงเมือง (Semi-Urban Community) โดยผ2านกระบวนการของความ
ทันสมัย (Modernization) การเข�ามาของโรงงานอุตสาหกรรมนําไปสู2การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ
จากเศรษฐกิจการเกษตรแบบด้ังเดิมเป3นเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรมท่ีข้ึนกับเครื่องจักร (Industrialization) 
ดังนั้นความเป3นป-จเจกบุคคล (Individualism) จึงได�คลืบคลานเข�ามาแทนท่ีความสัมพันธ5ของคนในชุมชน 
คณะวิจัยได�ประชุมปรึกษาหารือกันพบว2าการแก�ป-ญหาทางเศรษฐกิจคงไม2ใช2องค5ประกอบสําคัญท่ีจะสามารถ
ยกระดับคนในชุมชนได� นักวิจัยจึงนํา แนวคิดของ Amartya Sen ผู�ซ่ึงได�รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร5ใน
ปd 1999 ได�เสนอแนวคิด “ความสามารถของมนุษย5” (Human Capabilities) มาเป3นกรอบในโครงการนี้  
ในแง2 ‘Capability’ คือโอกาส ทางเลือก หรือเสรีภาพในการบรรลุส่ิงท่ีป<จเจกบุคคลแต�ละคนให คุณค�า  
 จากการวิเคราะห5ข�อมูลและฐานคิดของ Amartya Sen และ กรอบของ SDGs นําไปสู2โจทย5วิจัย ดังนี้  

1) The Use of Blood Stain Removal from Spinach Extract : 
    ดําเนินการศึกษาโดย อาจารย5 ดร.นลินอร นุ�ยปลอด  
2) Mass Media and Messages in the Empowerment of Women : The Case Study of the 

Semi-Urban Community, Pathum Thani Province, Thailand :   
   ดําเนินการศึกษาโดย อาจารย5 ดร.เบญจภา ไกรทอง  
 



3) การท2องเท่ียวนวัตวิถsประเพณีชาวมอญเมืองปทุมธานี :  
    ดําเนินการศึกษาโดย อาจารย5 ดร.สุภารัตน5 คําเพราะ  
4) การพัฒนาแอปพลิเคชั้นบนมือถือสําหรับแหล2งท2องเท่ียวชุมชนคลองบางหลวงหมู2 1 และ หมู2 2 

ตําบลคูขวาง อําเภอลาดหลุ2มแก�ว จังหวัดปทุมธานี : 
    ดําเนินการศึกษาโดย อาจารย5กัตตกมล พิศแลงาม  


