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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบริบทของชุมชน สังคม วิถีชีวิต และทุนทางวัฒนธรรม ผ่าน
เครื่องมือการศึกษาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม พ้ืนที่วิจัย คือ หมู่ที่ 6 บ้านคลองหน้าไม้ ต าบลหน้าไม้ อ าเภอ
ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพที่เน้นการวิจัยแบบมีส่วนร่วม การเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยการสังเกต สัมภาษณ์เชิงลึก สนทนากลุ่มและจัดเวทีชุมชนเพ่ือสังเคราะห์ข้อมูล 
ผลการวิจัยพบว่า 1. เส้นทางประวัติศาสตร์ของชุมชน มีศาลปู่เทศ ปู่จันทร์ เป็นที่เคารพและศรัทธา 2. 
ปฏิทินการผลิตของหมู่ 6 แสดงแผนการผลิตสินค้าเกษตรเป็นอาชีพหลัก และรับจ้างเป็นอาชีพรอง และ 
3. โอ่งชีวิต เป็นการศึกษารายรับและรายจ่ายของชุมชนหมู่ที่ 6 พบว่า มีรายจ่ายมากกว่ารายรับ เป็นหนี้
นอกระบบ วัยท างานอยู่ในโรงงานเป็นหลัก 4. รายได้ของครัวเรือนเป้าหมายเพิ่มข้ึน 10% 
 
ค าส าคัญ: บริบทชุมชน, บ้านคลองหน้าไม้, วิถีชีวิต, ทุนทางวัฒนธรรม 
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บทที่ 1 
 บทน า  

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

 
ตามที่ภาครัฐได้เชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเข้ากับแผนยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ปี ของประเทศไทย และยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ 20 ปี ระหว่างปี 2560 ถึง ปี 2579 
โดยน้อมน าเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการพัฒนาแบบยั่งยืน โดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อมที่
อยู่ และใช้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร มา
เป็นแนวทางในการด าเนินนโยบาย เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ของประชาชน แก้ไข
ปัญหาเชิงโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร พัฒนาโภชนาการและความ
ปลอดภัยด้านอาหาร เพื่อน าไปสู่ความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ของประชาชนและประเทศชาติ ซึ่งสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ทรงมีพระปณิธานแน่วแน่ที่จะสาน
ต่อโครงการในพระราชด าริของพระราชบิดา เพ่ือช่วยเหลือประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นมหาวิทยาลัยที่พระราชา
ประสงค์ให้เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 
2547 มาตรา 7 ที่ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา  เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นเสริมพลังปัญญา
ของแผ่นดิน ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือยกคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฎสู่คุณภาพ
เป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่นักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ การยกคุณภาพมาตรฐานชีวิต
ของชุมชน ท้องถิ่น และพ้ืนที่ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน พร้อมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางาน
พันธกิจสัมพันธ์  และถ่ายทอด  เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   โดยมีกลยุทธ์ในการ
สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น
และเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญในการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่น  

ผลส ารวจชุมชนและครัวเรือนเป้าหมาย บ้านหน้าไม้ พ้ืนที่หมู่6 ต าบลหน้าไม้ อ าเภอลาดหลุม
แก้ว จังหวัดปทุมธานี  พบว่า สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าได้สองชนิด คือ กล้วยฉาบ และน้ าพริก
นรก และชุมชน ครัวเรือนเป้าหมายมีความเห็นพ้องร่วมกันที่จะต้องจัดให้มีการอบรมและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สินค้าสองชนิดคือ กล้วยฉาบ และน้ าพริกนรก เพ่ือยกระดับสินค้าให้เป็นไปตามความต้องการ
ของตลาดและสามารถเพ่ิมช่องทางการตลาดได้ สามารถยกระดับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนและรายได้ 

ดังนั้นคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมถ์ จึงได้
จัดท าโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น เสริมพลัง
ให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้คนในชุมชนสามารถบริหารจัดการ
ชีวิตตนเองได้อย่างสมดุลและมีความเหมาะสม สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ร่วมกับการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ิมคุณค่าและมูลค่า เสริมเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้
มีความ เข้มแข็ง มั่นคง น าไปสู่การพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนได้อย่างยั่งยืน ส่งผลให้
ชุมชนหมู่บ้านมีคุณภาพชีวิตและรายได้ที่เพ่ิมข้ึน  
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1.2.1 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ทักษะด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบและน้ าพริกนรก ให้แก่
กลุ่มเป้าหมาย 

1.2.2 เพ่ือพัฒนาอาชีพให้กับครัวเรือนที่เป็นเป้าหมาย 
1.2.3 เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือนที่เป็นเป้าหมาย  

 
1.3 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

สมาชิกครัวเรือนเป้าหมายจ านวน 10 คน  
 
1.4 ระยะเวลาดาเนินโครงการ 
 

เดือนมีนาคม ถึง เดือนมิถุนายน 2562  
 
1.5 ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเป้าหมาย 
 

กลุ่มประชากรที่ศึกษากลุ่มหลักเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือ อาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมโดยจัดกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 

 กลุ่มท่ี 1 กลุ่มผู้น าชุมชน จ านวน 10 คน 
 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มครัวเรือนเป้าหมาย จ านวน 10 คน 
 ส่วนกลุ่มประชากรที่เสริมให้ข้อมูลสมบูรณ์ยิ่งขึ้นได้แก่ เจ้าหน้าที่ ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน

ชุมชน กลุ่มเจ้าหน้าที่โครงการที่เกี่ยวข้องและรวมถึงกลุ่มชาวบ้านที่รับนักศึกษาระหว่างจัดกิจกรรม   
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บทที่ 2  
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชุมชน 

 
2.1 ข้อมูลทัว่ไปของชุมชน 
 ประวัติหมู่บ้าน 
 เมื่อหลายชั่วอายุคนมาแล้ว ในเขตอ าเภอลาดหลุมแก้วทางทิศตะวันตกแถบต าบลหน้าไม้นั้น 
เป็นป่าพงแขมรกชัฏหนาทึบ มีสัตว์ป่านานาชนิด และมีโขลงช้างอยู่มากมาย มีหนองน้ าใหญ่อยู่ในป่าซึ่ง
ใกล้กับบริเวณวัดหน้าไม้ในปัจจุบัน สัตว์ป่าและโขลงช้างเหล่านั้นจะเดินลงมาอาศัยกินน้ า อาบน้ า ใน
หนองน้ านั้นเป็นประจ า ทางเดินของโขลงช้างเป็นร่องลึกจนกลายเป็นคลองใหญ่อยู่ถึงทุกวันนี้ ซึ่งต่อมา
ชาวบ้านเรียกขานว่า “คลองลาดช้าง”ปัจจุบันคลองแห่งนี้เป็นคลองส่งน้ าส าหรับเกษตรกร ตาม
โครงการของกรมชลประทานอีกด้วย 

“ปู่เทศ” เป็นชื่อของชายคนหนึ่ง เป็นคนถิ่นไหนไม่ปรากฏ ได้มาตั้งภูมิล าเนาอยู่ในเขตอ าเภอ
ลาดหลุมแก้ว ด้านทิศตะวันตกเป็นคนแรก ประพฤติตัวเป็นพรานป่าเที่ยวล่าสัตว์ มีอาวุธประจ าตัวคือ 
“หน้าไม้” สามารถใช้หน้าไม้ได้คล่องแคล่วและยิงแม่นมาก วันหนึ่งพรานเทศได้เอาหน้าไม้แขวนลืมไว้ที่
กิ่งไม้ในป่า บังเอิญมีคนกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในตัวเมือง ทางทิศตะวันออกบริเวณริมแม่น้ าเจ้าพระยาเดินทางมา
เก็บของป่า ได้มาพบเจอหน้าไม้ที่แขวนไว้ จึงใช้เป็นที่สังเกตเพ่ือไม่ให้หลงทาง และใช้เป็นเครื่องหมาย
นัดแนะพบกัน ณ ที่หน้าไม้แขวนนั้นเสมอมา จึงอาจเรียกได้ว่าเป็นอีกต านานของชื่อต าบลหน้าไม้มา
จนถึงทุกวันนี้ 

พรานเทศมิใช่แต่เป็นพรานอย่างเดียวยังเป็นนักเลงใหญ่อีกด้วย แต่ก็มีจิตใจซื่อสัตย์ มีเมตตา
กรุณาและโอบอ้อมอารี ใจคอกล้าหาญเด็ดเดี่ยว มี เพ่ือนคู่หูคนหนึ่งชื่อ “จันทร์” ทั้งสองคนมีความรัก
ใคร่กันมาก กาลต่อมาได้มีคนอพยพมาท ามาหากินและถางพงป่าเพ่ือท าไร่นากันมากขึ้น จึงได้ไปแสดง
ความคารวะพรานเทศและยกย่องให้เป็นหัวหน้าหมู่บ้าน เมื่อช้าง ม้า วัว ควาย ของคนถิ่นอ่ืนหาย หาก
มาบอกพรานเทศก็จะได้รับความช่วยเหลือกลับคืนทุกรายเนื่องจากเป็นผู้ที่มีความช านาญในพ้ืนที่แถบ
นั้นที่สุด พรานเทศจึงเป็นที่รักใคร่และได้รับการเคารพยกย่องจากคนทั่วไป เมนูอาหารจานพิเศษอย่าง
หนึ่งของพรานเทศ ที่มักท าส าหรับเลี้ยงแขกต่างเมืองและนับว่าเป็นอาหารชั้นดีที่หากินได้ยากคือ เมื่อ
เวลามีแขกมาถึงบ้าน พรานเทศจะให้ลูกน้องไล่วัว ควาย ลงนอนในหนองน้ าเพ่ือให้ปลิงตัวโตๆ ที่เรา
เรียกกันว่า “ปลิงควาย” เกาะกินเลือดวัว ควาย จนท้องเป่งดีเสียก่อน ปลิงสมัยก่อนนั้นหาได้ไม่ยาก
เพราะยังเป็นป่าและมีปลิงชุกชุม พอหย่อนเท้าลงไปในน้ าก็เกาะขาเป็นพวงจนแกะแทบไม่ทัน ต้องเอา
มีดมาปาดใส่ปี๊บ เมื่อปลิงดูดเลือดควายจนท้องเป่งดีแล้ว ก็จะจับเอาปลิงเหล่านั้นมา โดยเอาเชือกผูกหัว
ท้ายทั้งสองข้างให้แน่นเพ่ือไม่ให้เลือดในตัวปลิงไหลออก เสร็จแล้วจึงเอาขึ้นย่างไฟ แล้วเอามีดขูดผิวด าๆ 
ออก เอาไปย าแกล้มเหล้าเลี้ยงแขกต่างเมือง เมื่อพรานเทศสิ้นชีวิต บรรดาชาวบ้านที่รักใคร่เคารพนับถือ 
ต่างก็พร้อมใจกัน ประกอบพิธีศพตามประเพณีของท้องถิ่นในสมัยนั้นอย่างเอิกเกริก สมเกียรติของ
หัวหน้าทุกอย่าง และได้ร่วมใจกันสร้างศาลเพ่ือระลึกถึงพรานเทศขึ้นในบริเวณท่ีพรานเทศอาศัยอยู่ และ
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ท าพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณของพรานเทศขึ้นสิงสถิตในศาลนั้น เพ่ือเป็นอนุสรณ์แห่งกรรมดี อีกทั้งจะได้
ปกป้องรักษาคุ้มครองคนภายในท้องถิ่น ให้อยู่รอดปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและภยันตรายทั้งปวง  

ปัจจุบันนี้ศาลพรานเทศก็ยังคงปรากฏอยู่ ซึ่งปัจจุบันเรียกกันว่า “ศาลปู่เทศ-ปู่จันทร์” อันเป็น
ที่เคารพนับถือของคนทั่วไป อีกทั้งทางราชการก็ตั้งชื่อท้องถิ่นบริเวณท่ีพรานเทศลืมหน้าไม้แขวนไว้ในป่า
ว่า “ต าบลหน้าไม้” เพ่ือเป็นเกียรติแก่พรานเทศอีกด้วย ความศักดิ์สิทธิ์กอปรกับความเชื่อถือของ
ประชาชน จึงได้มีการร่วมใจกันสร้างวัดขึ้นวัดหนึ่งในบริเวณใกล้กับศาล แล้วให้ชื่อว่า “วัดหน้าไม”้ และ
สร้างโรงเรียนขึ้นอีกหลังหนึ่งอยู่ติดกับวัด ชื่อว่า “โรงเรียนวัดหน้าไม้” หรือ “โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้” 
ตราบจนทุกวันนี้ 
 บ้านหน้าไม้ในปัจจุบัน 

พ้ืนที่หมู่ที่ 6 บ้านหน้าไม้ ต าบลหน้าไม้ อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี นั้น มีครัวเรือน
ของชุมชน ประมาณ 200 ครัวเรือน มีผู้ป่วยติดเตียง 10 คน และผู้ที่มีอายุ มากสุด คือ 99 ปี สภาพ
ทั่วไป จะเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ท านาประมาณ 40 ราย โดย 11 ราย จะเป็นที่ดินของตนเองและมีที่เช่าที่
ท านาที่เหลืออีก 10ราย เป็นบุคคลภายนอกที่มาจากที่อ่ืนมาท านา แต่เนื่องจากที่ดินมีจ ากัด ประกอบ
กับแต่ละบ้านที่ลูกหลายคน ท าให้มีที่ดินไม่พอแบ่งปัน ท าให้ลูกๆในครัวเรือนต้องไปหางานอื่นท า และมี
เกษตรกรที่ปลูกผักขายและส่งมาขายที่ตลาดไทย นอกจากนี้ประกอบกับบ้านหน้าไม้เป็นชุมชนที่มีพ้ืนที่
ติดถนนสาย 340 ทางไปจังหวัดสุพรรณบุรี จึงท าให้มีโรงงานอาหารสัตว์มาตั้ง มีชื่อว่า บริษัท ท็อป ฟิด 
มิลล์ จ ากัดนอกจากนี้ยังมีโรงงานอ่ืนๆอีกประมาณ 10โรง ได้แก่โรงงานท าวงกบ โรงงานท าน้ าคลอ
ลอฟีน (เจ้าของเป็นชาวมาเลเซีย) โรงท าเหล็ก ฯลฯ และยังมีสถานที่ดูแลผู้สูงอายุของเอกชน อีก 2 แห่ง 
ที่มาด าเนินกิจการ และสามารถท าได้ดี ตลาดของชุมชน จะมีตลาดเช้าอยู่ใกล้กับวัดหน้าไม้ ชุมชนหมู่ 7 
โดยจะขายตั้งแต่เช้ามืด จนถึงเวลาประมาณ 9.00 น. ส่วนตลาดบ่ายจะเริ่มขายที่ศูนย์เรียนรู้ของชุมชน 
โดยเริ่มขายเวลาประมาณ 16.00-20.00 น. 

คณะกรรมการหมู่บ้านชุดปัจจุบัน ประกอบด้วย 
1. นายอุทัย  สิงหะภูกาม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
2. นางสาวกัญญา ขนุนก้อน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
3. นายทรงเดช  ขุนแท้      อาสาพัฒนาชุมชน 
4. นายณรงศักดิ์  แมลงภู่   ปราชญ์ชาวบ้าน  (ด้านเครื่องดนตรีไทย) 
5. นางณัฐกานต์   กิจเจริญนนท์   ปราชญ์ชาวบ้าน  (ด้านการเกษตร) 
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2.2 ข้อมูลด้านสภาพนิเวศวิทยา 
 สภาพภูมิประเทศ 
  พื้นที่   พ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม มีคลองต่างๆ เหมาะแก่การเพาะปลูก 
  เขตพื้นที่  ทิศเหนือ ติดกับ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.พระนครศรีอยุธยา 

ทิศใต ้ติดกับ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ระแหง ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว 
ทิศตะวันตก ติดกับ อ.ไทรน้อย จ.อยุธยา 

การเดินทาง จากกรุงเทพฯสามารถเดินทางไปจังหวัดปทุมธานีได้ 3 
เส้นทาง ดังนี้ 
1. กรุงเทพฯ-บางเขน-รังสิต-ปทุมธานี  
2. กรุงเทพฯ-นนทบุรี-ปากเกร็ด-ปทุมธานี แล้วใช้เส้นทาง
หลวง หมายเลข 346 มุ่งหน้าลาดหลุมแก้ว เข้าสู่ต าบลหน้า
ไม ้ระยะทางจากตัวอ าเภอลาดหลุมแก้วเข้าสู่ต าบลลาด
หลุมแก้ว ประมาณ 6 กิโลเมตร  
3. กรุงเทพฯ-บางใหญ่-บางบัวทอง-ลาดหลุมแก้ว โดยต าบล
หน้าไม ้อยู่ก่อนเข้าสู่อ าเภอลาดหลุมแก้ว ประมาณ 6 
กิโลเมตร 
4. การเดินทางไม่มีรถโดยสารประจ าทางสาธารณะภายใน
หมู่บ้าน การเดินทางใช้รถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์
รับจ้างเป็นหลักและรถยนต์สาวนตัว 

 
สภาพนิเวศวิทยาจ าเพาะ 
    1. วัดเนกขัมมาราม หมู่. 2  

2. วัดหน้าไม้ หมู่. 5  
3. มัสยิดซาอาดุลตาดุ้ลอิสลาม 
4. มูยาฮิดอุลยานัยนี 
5. มัสยิดเนียะมาติลละห์  
6. แหล่งน้ าธรรมชาติ หนอง, คลอง, บึง จ านวน 16 แห่ง

 7. แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น จ านวน 13 บ่อ 
8. บ่อน้ าบาดาล หมู่ที ่1 – 11 

 
สภาพการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อชุมชน มีโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่บ้านหน้าไม้ 1 แห่ง 
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2.3 สภาพพื้นฐานด้านเกษตรกรรม การปลูกพืช การใช้แรงงาน ชนิด จ านวน เหตุผลของสัตว์ที่
เลี้ยง ปัญหาด้านการเลี้ยงสัตว์ การกระจายผลผลิต และการตลาด 
 - อาชีพหลัก ท านา เกษตรกรรม  

- อาชีพเสริม รับจ้างท างานในโรงงานอุตสาหกรรม 
- ผลผลิตทางการเกษตร ส่งที่ตลาดไทและขายในชุมชนและใกล้เคียง 
- ขาดพ้ืนที่ท ากินเป็นของตนเอง 
- ผลผลิตส่งตลาดไทย ตลาดสี่มุมเมือง และ CP Ram. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   

ภาพที่ 2.1 กิจกรรมการปลูกข้าว 
 

2.4 ข้อมูลด้านประชากร 
 ครัวเรือนของชุมชน ประมาณ 200 ครัวเรือน มีผู้ป่วยติดเตียง  10 คน และผู้ที่มีอายุมากสุด  
คือ อายุ 99 ปี   
 
2.5 ข้อมูลด้านสาธารณูปโภคของหมู่บ้าน 
 - มีไฟฟ้าครบทุกครัวเรือน มีน้ าประปา โทรศัพท์สาธารณะ จ านวน 6 ตู้  
 - มีถนนคอนกรีตรอบชุมชน การคมนาคมสะดวก 
 - มีสะพานข้ามคลองแต่ไม่แข็งแรงและคงทน 
 - มีอินเตอร์เน็ตส่วนน้อย 
 - คนในชุมชนไม่นิยมใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
 
2.6 ข้อมูลด้านสังคม 
 - การตัดสินใจในครอบครัวส่วนใหญ่เป็นของหัวหน้าครอบครัว 
 - การแต่งงานและมีครอบครัวในช่วงอายุยังน้อย ประมาณ 18 ปีขึ้นไป 
 - คนในครอบครัวไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกัน ส่วนใหญ่ท างานต่างพ้ืนที่ และหย่าร้าง 
 - ระบบเครือญาติช่วยเหลือซึ่งกันและกันดี 
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2.7 ข้อมูลด้านการศึกษา 
- โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม ้(สังกัด สพฐ.) 1 โรง  อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงคือ หมู่ 5 จ านวนนักเรียน
ทั้งหมด 526  คน ชาย 296 หญิง 230 คน 
- การศึกษาของคนในชุมชน อยู่ระดับประถมศึกษา ถึง ระดับปริญญาตรี 

 
2.8 ข้อมูลด้านการสาธารณสุข 
 ชุมชนมีกองสาธารณสุข มีสถานพยาบาลดูแลผู้สูงอายุ ท าหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
สาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย การป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมและ
งานอ่ืนๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตวแพทย์ ในกรณีที่ยังไม่ได้จัดตั้งกองการแพทย์
จะมีงานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุข  และงานทันตสาธารณสุข 
ของต าบลหน้าไม้ อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 
 
2.9 ข้อมูลด้านศาสนา วัฒนธรรม ความเชื่อ และการสันทนาการ 
 1. วัดหน้าไม้ เป็นวัดที่มีอายุ 100 กว่าปี  จ านวนพระสงฆ์ 11 รูป วิหารมีหลวงพ่อโสธร มีเสา
หงส์     ธงตะขาบ 
 2. ศาลเจ้าปู่เทศและปู่จันทร์ 
 3. แหล่งผลิตหัตถกรรมประดับมุก  
 4. วิถีชีวิตชุมชน 
 5. ศูนย์ส่งเสริมพุทธศาสนา ปัจจุบันเป็นแหล่งที่ถ่ายละคร  
 6. วัดป่าไขแสง เป็นวัดของพระพะยอม 
 7. บ้านของหวัง เต๊ะ  
 
2.10 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 

1. หัตถกรรม ประดับมุก มีอยู่ 2แห่ง (ไม้ประดับมุก) 
2. ข้าวหอมประทุม ที่ปลอดภัยจากสารเคมี 
3. ผลิตภัณฑ์หุ่นที่ท าจากเศษเหล็กหรือเครื่องอุปกรณ์ช่างซ่อมมอเตอร์ไซด์ 
4. เครื่องหนัง กระเป๋าและเข็มขัด 
5. กะละแม ซึ่งเป็นขนมท่ีท าในช่วงประเพณี สงกรานต์ เดิมจะท าเมื่อมีคนสั่งท า และท าตาม

จ านวนที่สั่งเท่านั้น จึงน ามาส่งเสริมให้บ้านที่ท าขนมขายได้ท าเพ่ิม 
6. น้ ายาสระผม จากมะกรูด 
7. น้ าพริกนรก ต่อยอดให้สามารถท าขาย เดิมจะท าเม่ือมีการไปงาน OTOP ที่เมืองทอง แต่ถ้า

ท าขายในหมู่บ้านจะมีราคาแพงกว่ายี่ห้ออ่ืน เพราะท าจากวัตถุดิบที่ดี ใช้ปลาดี ราคาแพง 
8. ขนมบ้าบิ่น ที่น ามาส่งเสริมเพราะสามารถเก็บได้นานกว่าขนมอย่างอ่ืน 
9. กระเป๋าผ้า ส าหรับใส่ของ เนื่องจากมีกลุ่มที่เย็บผ้าโหลอยู่ 
10. กล่องผ้าคลุมส าหรับกล่องกระดาษทิชชู ซึ่งเริ่มมีขายทางอินเตอร์เน็ต 
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11. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนหมู่ 5  
 12. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนหมู่ 2 แหล่งขยายพันธุ์พืช 
 13 สวนผักกาดหอม ขึ้นฉ่าย โหระพา มะระจีน และผักสวนครัว 

 
2.11 ข้อมูลด้านการเมืองและการปกครองท้องถิ่น 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้" เดิมเป็นสภาต าบลหน้าไม้จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็น "องค์การบริหารส่วน
ต าบล" จากกระทรวงมหาดไทยเมื่อเดือนมีนาคม 2538 มีส านักงานชั่วคราวองค์การบริหารส่วนต าบล
หน้าไม้ ต้ังอยู่เลขที่ 23/29-30 หมู่ที่ 3 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ต าบลหน้าไม้ อ าเภอลาดหลุมแก้ว 
จังหวัดปทุมธานี ปัจจุบันย้ายมาท าการที่ส านักงานแห่งใหม่ซึ่งสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2550 ตั้งอยู่เลขที่ 
77 หมู่ที ่3 ต าบลหน้าไม้ อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 
 

 
       ภาพที ่2.2 องค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้ 
    
 

1. นายชูชาติ  ค าโถ   นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 2. นายส าอาง  รอกพล    รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 3. นายสนอง  เกสร รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

4. นายวิเชษฐ์  ปานย้อย เลขานุการองค์การบริหารส่วนต าบล 
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ข้อมูลหมู่บ้าน 
 

 
                                  นายมานะ ห่อผล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่6 
  

คณะกรรมการหมู่บ้าน 
1. นายอุทัย  สิงหะภูกาม  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
2. นางสาวกัญญา ขนุนก้อน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
3. นายทรงเดช  ขุนแท้       อาสาพัฒนาชุมชน 
4. นายณรงศักดิ์  แมลงภู่    ปราชญ์ชาวบ้าน  (ด้านเครื่องดนตรีไทย) 
5. นางณัฐกานต์   กิจเจริญนนท์    ปราชญ์ชาวบ้าน  (ด้านการเกษตร) 
 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล (สบต.) 
1. นายโอกาส  ขนุนก้อน 
2. นายประพันธ์  จับบัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ภาพที่ 2.3 ต าแหน่งที่ตั้ง 
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2.12 ข้อมูลด้านแผนงาน โครงการ และแนวทางการพัฒนาของชุมชน 
 1. โครงการชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี 
 2. โครงการน าร่องครัวเรือนเป้าหมายให้มีฐานะทางเศรษฐกิจ 
 

ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของชุมชน 
 จากการวิเคราะห์สถานการณ์ชุมชนคลองหน้าไม้  ต าบลหน้าไม้  อ าเภอลาดหลุมแก้ว  
จังหวัดปทุมธานี สามารถวิเคราะห์ได้ดังต่อไปนี้  
 

จุดแข็ง (Strength) 
1. ผู้น าชุมชนเข้มแข็งมีความต้องการพัฒนาชุมชนและสามารถเป็นผู้น าในการด าเนินกิจกรรม
ต่าง 

ต่างๆได้เป็นอย่างดี  
          2. ชุมชนคลองหน้าไม้เป็นชุมชนที่มีต้นทุนทางทรัพยากรที่หลากหลาย อาทิเช่น งานฝังมุก 
เครื่อง    
ดนตรี งานไม้และหุ่นประกอบเหล็ก  
          3. ประชากรส่วนใหญ่มีความรู้และให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมในชุมชนเป็นอย่างดี 

4. มีทรัพยากรน้ าที่พอเพียงต่อการท าการเกษตร เนื่องจากมีการขุดคลองน้ าไว้ใช้ตลอดปี 
5. วัยแรงงานของคนในชุมชนที่เป็นวัยแรงงานมีรายได้จากการท างานในโรงงานอุตสาหกรรม

รอบชุมชน  
 

จุดอ่อน (Weakness) 
1. ชุมชนมีจ านวนผู้สูงอายุมากกว่าวัยแรงงาน ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพชุมชน 
2. การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนยังไม่สะดวกเท่าที่ควร เนื่องจากไม่มีรถโดยสารประจ า    

ทางผ่านหรือให้บริการในเส้นทางนี้ รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น ป้ายบอกทาง ที่จอดรถ 
ป้ายสื่อความหมาย ฯลฯ 

3. มีข้อจ ากัดของสภาพแวดล้อม เช่น ที่อยู่อาศัย/ที่ดิน/แหล่งท ากิน  โรงงานอุตสาหกรรม เป็น
ต้น 

4. ชาวบ้านมีรายได้จากภาคการเกษตรจึงท าให้มีรายได้ไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ
และผลผลิตทางการเกษตร  

5. พ้ืนที่ท ากินส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ของนายทุนที่เข้ามาชื้อที่ดินท ากินจากกลุ่มของชาวบ้านเพื่อท า
การเกษตรท าบ้านจัดสรร และท าโรงงานอุตสาหกรรม 

6. ชุมชนขาดอัตลักษณ์ที่ชัดเจน ยังไม่มีจุดเด่นที่แสดงถึงความเป็นตัวตนของชุมชน 
7. พ้ืนที่ชุมชนยังเป็นพื้นที่ก่ึงเมืองก่ึงชนบทท าให้ยากต่อการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลง 
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โอกาส (Opportunity) 
1. จากการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐท าให้มีโอกาสพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ 
2. เนื่องจากมีการท าการเกษตรและมีแหล่งส่งสินค้าท่ีใหญ่ท าให้มีโอกาสในการสร้างเครือข่าย   

 ทางการเกษตรได้ 
3. เนื่องจากมีสินค้าทางการเกษตรที่หลากหลายจึงสามารถพัฒนาการแปรรูปสินค้าทาง 

การเกษตร 
4. สามารถสร้างเครือข่าย Cluster ผู้ประกอบการเป็นแบบห่วงโซ่อุปทานได้ 
5. ชุมชนได้รับการส่งเสริมให้เป็นหมู่บ้านนวัตวิถี เพ่ือสร้างงานและรายได้ให้กับชาวบ้าน 
 
อุปสรรค (Threat) 
1. นโยบายของหน่วยงานภาครัฐไม่ตรงตามความต้องการของชาวบ้านจึงท าให้โครงการต่างๆ

ไม่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
2. สภาพภูมิอากาศไม่เอื้อต่อการผลิตสินค้าทางการเกษตร 
3. เนื่องจากคนในพ้ืนที่มีงานประจ าและคนสูงอายุจ านวนมากจึงท าให้การมีส่วนร่วมของคนใน

ชุมชนไม่ต่อเนื่อง  
4. น้ าที่ใช้ในการเกษตรปนเปื้อนสารเคมี 

 
ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของกลุ่มครัวเรือนเป้าหมาย 

          จากการวิเคราะห์สถานการณ์ของกลุ่มครัวเรือนเป้าหมาย ชุมชนคลองหน้าไม้ ต าบลหน้าไม้ 
อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี สามารถวิเคราะห์ได้ดังต่อไปนี้ 
 

จุดแข็ง (Strength)  
1. คนในชุมชนให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน  
2. มีความสนใจที่จะพัฒนาตนเองและชุมชนให้ยั่งยืน 
3. มีทุนชุมชนที่สามารถน ามาใช้และสร้างให้เกิดกิจกรรมที่สร้างความเป็นเอกลักษณ์และสร้าง

อาชีพได้ 
 

จุดอ่อน (Weakness)  
 1. ขาดท่ีดินท ากินเป็นของตนเอง 
 2. ชุมชนขาดการส่งเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ 
 3. ยังไม่เข้าใจถึงทักษะของตนเองที่มีจนไม่สามารถดึงเอกลักษณ์จากทุนของชุมชนที่มีอยู่
ออกมาสร้างให้เห็นและโดดเด่นได้ 
 4. ขาดเงินทุนในการส่งเสริมอาชีพและรายได้ 
 5. ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสูงกว่ารายได้ที่มี ท าให้มีหนี้ครัวเรือนมากขึ้น 
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โอกาส (Opportunity) 
1. มีเครือข่ายกับหน่วยงานทั้งภาครัฐในการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ ของชุมชน 
2. ได้รับนโยบายจากภาครัฐที่หลากหลายในการช่วยเหลือและพัฒนาชุมชน 
3. มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่พอเพียงต่อพัฒนาชุมชน 
4. มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม ส่งผลให้คนในชุมชนมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้

ด าเนินชีวิต 
 
อุปสรรค (Threat) 
1. คนในชุมชนยังคงยึดติดกับการสร้างอาชีพแบบเดิม  เน้นสร้างอาชีพจากการับจ้าง  

ท าการเกษตรเท่านั้น 
2. มลพิษทางน้ าและอากาศ จากโรงงานและการท านาเคมี มีผลต่อสุขภาพของคนในชุมชน  

 3. ผลผลิตทางการเกษตรขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศของพ้ืนที่จึงส่งผลให้รายได้ไม่แน่นอน 
4. ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ท าให้ชุมชนยังไม่สามารถสร้างความโดดเด่น และมี

เอกลักษณ์เป็นของตนเอง เพ่ือสร้างการรับรู้ที่ชัดเจนให้กับตนเองและนักท่องเที่ยว 
5. คนในชุมชนยังคงมีทัศนคติที่มุ่งเน้นเรื่องการท ามาหากินเพ่ือเลี้ยงชีพท าให้ยังไม่สามารถ 

รวมกลุ่มท่ีเข้มแข็งพอที่จะสร้างและพัฒนาชุมชนให้มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



13 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

  ภาพที่ 2.4 SWOT ชุมชน 

 

ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของกลุ่มครัวเรือนเป้าหมาย 
          จากการวิเคราะห์สถานการณ์ของกลุ่มครัวเรือนเป้าหมาย ชุมชนคลองหน้าไม้ ต าบลหน้าไม้ 
อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี สามารถวิเคราะห์ได้ดังต่อไปนี้ 
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บทที่ 3 

กระบวนการและแผนการการศึกษาประเด็นการเรียนรู้จากประสบการจริงในพื้นที่ 
(Action Learning) 

 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยมีรายละเอียดระเบียบวิธีการศึกษาดังนี้ 
3.1 ประชากรที่ศึกษา 
 กลุ่มประชากรที่ศึกษากลุ่มหลักเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือ อาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมโดยจัดกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
 กลุ่มท่ี 1 กลุ่มผู้น าชุมชน จ านวน 10 คน 
 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มครัวเรือนเป้าหมาย จ านวน 10 คน 
 ส่วนกลุ่มประชากรที่เสริมให้ข้อมูลสมบูรณ์ยิ่งขึ้นได้แก่ เจ้าหน้าที่ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านชุมชน   
กลุ่มเจ้าหน้าที่โครงการที่เกี่ยวข้องและรวมถึงกลุ่มชาวบ้านที่รับนักศึกษาระหว่างจัดกิจกรรม  
 
3.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ข้อมูลจากกลุ่มบุคคล ด าเนินการดังนี้ 
 1). กลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม ใช้วิธีการสัมภาษณ์โดยแบบสัมภาษณ์ที่จัดสร้างขึ้นตามแนว
ค าถามการวิจัยเพ่ือตอบโจทย์การวิจัยในเบื้องต้น เสร็จแล้วท าการสุ่มเลือกมาจัดสนทนากลุ่ม (Focus 
Group Discussion ) เพ่ิมเติมข้อมูลให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
 2). กลุ่มผู้รับผิดชอบและผู้ร่วมเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
(In-Dept Interview )โดยใช้ค าถามแบบกึ่งโครงสร้างเป็นการสัมภาษณ์ที่มีแนวค าถามที่เตรียมไว้อย่าง
กว้างๆ 
 ข้อมูลเอกสาร  ด าเนินการดังนี้ 
 1). ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ได้แก่ ฐานข้อมูลครัวเรือน รายได้ครัวเรือน จ านวนผู้สูงอายุ   
และเอกสารจากการปกครองท้องถิ่น 
 2).ข้อมูลเอกสารใช้การอ่าน  จัดแบ่งหมวดหมู่ข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหา
เอกสารตามค าถามวิจัย (Content Analysis) 
 
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ขอบเขตพ้ืนที่ท าการวิจัย 
  หมู่ที่ 6 บ้านคลองหน้าไม้ ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี มีจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น 
202 หลังคาเรือน จ านวนประชากร 873 คน 
 2. ขอบเขตเนื้อหาที่ท าการศึกษา 
   2.1  บริบทของชุมชน เป็นการศึกษาประวัติศาสตร์ ความเชื่อของชุมชน 
   2.2  ปฏิทินการผลิตสินค้าเกษตร แสดงการผลิตด้านการเกษตรของชุมชน 
   2.3  โอ่งชีวิต เป็นการศึกษารายรับรายจ่ายของชุมชน 
   2.4  การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า 2 ผลิตภัณฑ์ 
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 3. ผู้ให้ข้อมูลส าคัญแบ่งเป็น 2 กลุ่ม   
   กลุ่มท่ี 1 คือ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น ากลุ่ม ปราชญ์ชุมชน จ านวน 10 คน 
   กลุ่มท่ี 2 คือ กลุ่มเกษตรกรและคนในชุมชน จ านวน 10 คน 
 
 4. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
  การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้ด้วยการใช้แนวคิดชุมชนนิยม แนวคิดการ
พัฒนาชุมชน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฏีการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยน าข้อมูลทั้งหมดมา
วิเคราะห์จัดเป็นหมวดหมู่ มีการเชื่อมโยงเข้าด้วยกันตามแนวคิดที่ใช้ในการวิเคราะห์ การสังเคราะห์
ข้อมูลใช้การผสมผสานข้อมูลจากการสัมภาษณ์เพ่ือให้เกิดเป็นสิ่งใหม่ภายใต้กรอบเนื้อหาที่ก าหนดตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
  
3.5 ข้อจ ากัดในการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้มีข้อจ ากัดอย่างมากในเรื่องเงื่อนไขของเวลาในการท าการวิจัยซึ่งเป็น
ระยะเวลาที่สั้นมากส าหรับงานวิจัยเชิงคุณภาพที่ต้องรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มบุคคลหลายกลุ่มและต้อง
สังเคราะห์งานด้านเอกสารไปพร้อมๆกัน  
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บทที่ 4  
ผลการศึกษาประเด็นการเรียนรู้จากประสบการจริงในพื้นที่  

(Action Learning) 
 
 ด้านบริบทชุมชน พบว่า พ้ืนที่หมู่ที่ 6 บ้านคลองหน้าไม้ ต าบลหน้าไม้ อ าเภอลาดหลุมแก้ว 
จังหวัดปทุมธานี อดีตเป็นป่าพงแขมรกชัฏหนาทึบ มีสัตว์ป่านานาชนิด และมีโขลงช้างอยู่มากมาย มี
หนองน้ าใหญ่อยู่ในป่าซึ่งใกล้กับบริเวณวัดหน้าไม้ในปัจจุบัน สัตว์ป่าและโขลงช้างเหล่านั้นจะเดินลงมา
อาศัยกินน้ า อาบน้ า ในหนองน้ านั้นเป็นประจ า ทางเดินของโขลงช้างเป็นร่องลึกจนกลายเป็นคลองใหญ่
อยู่ถึงทุกวันนี้ ซึ่งต่อมาชาวบ้านเรียกขานว่า “คลองลาดช้าง”ปัจจุบันคลองแห่งนี้เป็นคลองส่งน้ าส าหรับ
เกษตรกร ตามโครงการของกรมชลประทานอีกด้วย “ปู่เทศ” เป็นชื่อของชายคนหนึ่ง เป็นคนถิ่นไหนไม่
ปรากฏ ได้มาตั้งภูมิล าเนาอยู่ในเขตอ าเภอลาดหลุมแก้ว ด้านทิศตะวันตกเป็นคนแรก ประพฤติตัวเป็น
พรานป่าเที่ยวล่าสัตว์ มีอาวุธประจ าตัวคือ “หน้าไม้” สามารถใช้หน้าไม้ได้คล่องแคล่วและยิงแม่นมาก 
วันหนึ่งพรานเทศได้เอาหน้าไม้แขวนลืมไว้ที่กิ่งไม้ในป่า บังเอิญมีคนกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในตัวเมือง ทางทิศ
ตะวันออกบริเวณริมแม่น้ าเจ้าพระยาเดินทางมาเก็บของป่า ได้มาพบเจอหน้าไม้ที่แขวนไว้ จึงใช้เป็นที่
สังเกตเพ่ือไม่ให้หลงทาง และใช้เป็นเครื่องหมายนัดแนะพบกัน ณ ที่หน้าไม้แขวนนั้นเสมอมา จึงอาจ
เรียกได้ว่าเป็นอีกต านานของชื่อต าบลหน้าไม้มาจนถึงทุกวันนี้ ปัจจุบันนี้ศาลพรานเทศก็ยังคงปรากฏอยู่ 
ซึ่งปัจจุบันเรียกกันว่า “ศาลปู่เทศ-ปู่จันทร์” อันเป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไป อีกทั้งทางราชการก็ตั้ง
ชื่อท้องถิ่นบริเวณที่พรานเทศลืมหน้าไม้แขวนไว้ในป่าว่า “ต าบลหน้าไม้” เพ่ือเป็นเกียรติแก่พรานเทศ
อีกด้วย ความศักดิ์สิทธิ์กอปรกับความเชื่อถือของประชาชน จึงได้มีการร่วมใจกันสร้างวัดขึ้นวัดหนึ่งใน
บริเวณใกล้กับศาล แล้วให้ชื่อว่า “วัดหน้าไม้” และสร้างโรงเรียนขึ้นอีกหลังหนึ่งอยู่ติดกับวัด ชื่อว่า 
“โรงเรียนวัดหน้าไม้” หรือ “โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้” ตราบจนทุกวันนี้ 
 บ้านหน้าไม้ในปัจจุบันมีครัวเรือนของชุมชน ประมาณ 200 ครัวเรือน มีผู้ป่วยติดเตียง 10 
คน และผู้ที่มีอายุ มากสุด คือ 99 ปี สภาพทั่วไป จะเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ท านาประมาณ 40 ราย โดย 11 
ราย จะเป็นที่ดินของตนเองและมีที่เช่าที่ท านาที่เหลืออีก 10ราย เป็นบุคคลภายนอกท่ีมาจากที่อ่ืนมาท า
นา แต่เนื่องจากที่ดินมีจ ากัด ประกอบกับแต่ละบ้านที่ลูกหลายคน ท าให้มีที่ดินไม่พอแบ่งปัน ท าให้ลูกๆ
ในครัวเรือนต้องไปหางานอ่ืนท า และมีเกษตรกรที่ปลูกผักขายและส่งมาขายที่ตลาดไทย นอกจากนี้
ประกอบกับบ้านหน้าไม้เป็นชุมชนที่มีพ้ืนที่ติดถนนสาย 340 ทางไปจังหวัดสุพรรณบุรี จึงท าให้มีโรงงาน
อาหารสัตว์มาตั้ง มีชื่อว่า บริษัท ท็อป ฟิด มิลล์ จ ากัดนอกจากนี้ยังมีโรงงานอ่ืนๆอีกประมาณ 10โรง 
ได้แก่โรงงานท าวงกบ โรงงานท าน้ าคลอลอฟีน (เจ้าของเป็นชาวมาเลเซีย) โรงท าเหล็ก ฯลฯ และยังมี
สถานที่ดูแลผู้สูงอายุของเอกชน อีก 2 แห่ง ที่มาด าเนินกิจการ และสามารถท าได้ดี ตลาดของชุมชน จะ
มีตลาดเช้าอยู่ใกล้กับวัดหน้าไม้ ชุมชนหมู่ 7 โดยจะขายตั้งแต่เช้ามืด จนถึงเวลาประมาณ 9.00 น. ส่วน
ตลาดบ่ายจะเริ่มขายที่ศูนย์เรียนรู้ของชุมชน โดยเริ่มขายเวลาประมาณ 16.00-20.00 น. 
 หลังจากการลงพ้ืนที่ พบว่า ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของชุมชนเป็นอย่างดี เช่น 
การจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน การท ากลุ่มอาชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นต้น ชุมชนจะมีความสมบูรณไดก็
ต่อเมือ่คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดกิจกรรม การมีส่วนร่วมที่สามารถ
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ประสบความส าเร็จได้ก็ต่อเมื่อ สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ การเข้ามาร่วมกิจกรรมไม่ส่งผล
กระทบต่อหน้าที่การท างาน ไม่เสียเวลาและค่าใช้จ่าย และท่ีส าคัญมีความเชื่อถือและเชื่อมั่นในตัวผู้น า 
4.1 ด้านปฏิทินการผลิตสินคา้เกษตร 

มกราคม – ธันวาคม เลี้ยงปลาตลอดปี เช่น ปลาตะเพียน ปลานิล ปลายี่สก ปลา
ดุก ปลาสวาย 

มกราคม – ธันวาคม ปลูกผักขายตลอดปี เช่น คะน้า กวางตุ้ง หัวไชเท้า ตั้งโอ๋ ถั่ว 
แตงกวา มะระ 

มกราคม – ธันวาคม  ปลูกกล้วยตลอดปี เช่น กล้วยน้ าว้า กล้วยหอม 
พฤศจิกายน – มีนาคม  ท านาปี 
เมษายน – มิถุนายน  พัก (รับจ้างทั่วไป) 
กรกฎาคม – ตุลาคม  ท านาปรัง 

                 
                               ภาพที่ 4.1 ปฏิทินการผลิตสิค้าเกษตร 
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                  ภาพที่ 4.2 ชุมชนร่วมกันแสดงความคิดเห็น 
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จุดแข็งการผลิต  
  1. ผู้น าชุมชนเข้มแข็งมีความต้องการพัฒนาชุมชนและสามารถเป็นผู้น าในการด าเนินกิจกรรม
ต่างต่างๆได้เป็นอย่างดี  
          2. ชุมชนมีต้นทุนทางทรัพยากรที่หลากหลาย อาทิเช่น งานฝังมุก เครื่องดนตรี งานไม้และหุ่น
ประกอบเหล็ก  
 3. ประชากรส่วนใหญ่มีความรู้และให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมในชุมชนเป็นอย่างดี 
 4. มีทรัพยากรน้ าที่พอเพียงต่อการท าการเกษตร เนื่องจากมีการขุดคลองน้ าไว้ใช้ตลอดปี 
 
 ปัญหาจากการผลิต 
 1. ชุมชนมีจ านวนผู้สูงอายุมากกว่าวัยแรงงาน ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพชุมชน 
 2. ชาวบ้านมีรายได้จากภาคการเกษตรจึงท าให้มีรายได้ไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ
และผลผลิตทางการเกษตร  

3. พ้ืนที่ท ากินส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ของนายทุนที่เข้ามาชื้อที่ดินท ากินจากกลุ่มของชาวบ้านเพ่ือท า
การเกษตรท าบ้านจัดสรร และท าโรงงานอุตสาหกรรม 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่า ในชุมชนมีปราชญ์ชาวบ้านด้านเครื่องดนตรีไทย คือ นายณรงศักดิ์ 
แมลงภู่ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านหัตถกรรม โดยวิธีประดับมุกท่ีเครื่องดนตรีไทย รวมถึงงานไม้ที่ใช้วิธีการ
ประดับมุก และยังมีปราชญ์ชาวบ้าน  ด้านการเกษตร คือ นางณัฐกานต์ กิจเจริญนนท์ ที่ มี
ความช านาญในการปลูกผักกาดหอม ขึ้นฉ่าย โหระพา มะระจีน และผักสวนครัว และในชุมชนยังมีการ
ท ากะละแม ซึ่งเป็นขนมที่ท าในช่วงประเพณี สงกรานต์ จะท าเมื่อมีคนสั่งท าและท าตามจ านวนที่สั่ง
เท่านั้น ในพื้นที่หมู่ 6 บ้านคลองหน้าไม้ ยังคงวัฒนธรรมไว้แต่ยังขาดการสืบทอด เพราะสาเหตุคือ ยังไม่
มีผู้มีความสามารถท าได้ เนื่องจากต้องอาศัยฝีมือและรักในงานที่ท า หนุ่มสาวจึงนิยมท างานโรงงาน
มากกว่าเรียนรู้งานด้านศิลปะ  
 
   ปฏิทินวัฒนธรรม 
  มกราคม    กิจกรรมวันเด็ก 
  กุมภาพันธ์ – มีนาคม   ว่าง 
  เมษายน    กิจกรรมวันสงกรานต์ รดน้ าด าหัว 
  พฤษภาคม   กิจกรรมท าบุญศาลปู่เทพ ปู่จันทร์  
      กิจกรรมกวนข้าวทิพ 
      กิจกรรมเทศน์มหาชาติ 
  มิถุนายน   กิจกรรมท าขวัญข้าว 
  กรกฎาคม   กิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษา ร.10 
  สิงหาคม    กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
  กันยายน    ว่าง 
  ตุลาคม    กิจกรรมตักบาตรพระร้อย 
  พฤศจิกายน – ธันวาคม  กิจกรรมทอดกฐินวัดหน้าไม้ และวัดฉายแสง 
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4.2 โอ่งชีวิต เป็นการศึกษารายรับรายจ่ายของชุมชน 
                   ด้านโอ่งชีวิต จากการสัมภาษณ์คนในชุมชน พบว่า ชุมชนท าอาชีพเกษตรกร และ
รับจ้างท าโรงงานอุตสาหกรรม ผู้ที่ท าเกษตรส่วนใหญ่ไม่มีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง ใช้วิธีการเช่าและ
เจ้าของที่ดินเป็นนายทุนอาศัยอยู่นอกพ้ืนที่ รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย รายได้อยู่ที่ประมาณไม่เกิน 
15,000 บาท ผู้สูงอายุมีรายได้จากเบี้ยยังชีพและรายได้ที่ลูกหลานให้ 
 จากการวิเคราะห์รายได้ของคนในชุมชน พบว่า เป็นรายได้ที่ไม่สูงมากแต่สามารถดูแล
ครอบครัวได้ดี เนื่องจากยังมีวิถีแบบพอเพียงผสมผสาน ถึงแม้รายจ่ายจะยังคงเป็นรายจ่ายที่ควบคุมได้
และควบคุมไม่ได้ แต่คนในชุมชนยังสามารถแก้ปัญหาได้ ดังนั้นการศึกษารายรับรายจ่ายของชุมชน  
สามารถสรุปรายได้ของชุมชนที่ท าร่วมกันดั้งนี้ 
 
ตารางท่ี 4.1 สรุปรายได้และรายจ่ายของชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านคลองหน้าไม ้

รายได้ภาค
การเกษตร 

รายได้นอกภาค
การเกษตร 

รายจ่ายภาคการเกษตร รายจ่ายนอกภาค
การเกษตร 

1. เลี้ยงปลา 1. รับจ้าง 1. ค่าอาหารสัตว์ 1. ค่าโทรศัพท ์
2. สวนผลไม ้ 2. ค้าขาย 2. ค่าแรง 2. ค่าหวย 
3. ท านา 3. รับราชการ 3. ค่าปุ๋ย 3. ค่าน้ ามันรถ 
4. ปลูกผัก 4 .  เ บี้ ย ค น พิ ก า ร /

ผู้สูงอายุ 
4. ค่ายาฆ่าแมลง 4. ค่าดอกเบี้ยเงินกู้นอก

ระบบ 
 5. พนักงานบริษัท 5. ค่าน้ ามัน 5. ค่าเทอมลูก 
 6. ธุรกิจส่วนตัว 6. ค่าน้ า/ไฟ 6. ค่าบัตรเครดิต 
   7. ค่าขนมลูก 
   8. ค่าอินเทอร์เน็ต 
   9. ค่าภาษีสังคม 
   10. ค่าท าบุญ 
   11. ค่ารักษาพยาบาล 
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    ภาพที่ 4.3 โอ่งชีวิตของชุมชน 

 
ปัญหาของชุมชน 
1.รายจ่ายมากกว่ารายรับท าให้มีหนี้สิน ขาดเงินลงทุน 
2.มีการใช้สารเคมีเพ่ือปลูกผักเป็นจ านวนมาก 
3.ขาดระบบการจัดการความรู้เพื่อผลิตสินค้าเกษตร 
4.เกษตรกรที่การเกษตรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ 
5.ขาดพ้ืนที่ท ากินเป็นของตนเอง 

 
ต้นทุนของชุมชน 
1.มีล าคลองในพ้ืนที่หมู่บ้าน 
2.มีการพ่ึงพาอาศัยกัน และมีความสามัคคีในชุมชนโดยการแบ่งปันความรู้ 
3.มีภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตเครื่องประดับมุก และผลิตภัณฑ์หุ่นที่ท าจากเศษเหล็กหรือ

เครื่องอุปกรณ์ช่างซ่อมมอเตอร์ไซด์ 
 จากการน าเครื่องมือการศึกษาชุมชนอย่างมีส่วนร่วมท าให้ทราบความเปลี่ยนแปลงในแต่ละ
ช่วงเวลา ของ เศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิต วัฒนธรรม สามารถน าผลการวิเคราะห์ดังกลวงข้างต้นไปใช้กับ
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งานวิจัยเพื่อการจัดการแบบมีส่วนร่วมได้เป็นอย่างดี สามรถน าไปต่อยอดในการท ากิจกรรมแบบมีส่วน
ร่วมในทางที่ดีให้กับชุมชน 
 
4.3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 การรวมตัวกันของกลุ่มท าให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพ จ านวน 2 
ผลิตภัณฑ์ คือ กล้วยกรอบ และน้ าพริกนรก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปต้นน้ า  คือ ค้นหาศักยภาพด้านกิจกรรมหรือความต้องการของชุมชน (กล้วยกรอบ และ น้ าพริก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ภาพที่ 4.4 ร่วมกันค้นหาศักยภาพชุมชน 

 

 

   กิจกรรมต้นน้ า 

ต้นน้ า 
1. ชาวบ้านปลูกพืช ผัก กินได้ 
2. ชาวบ้านเลี้ยงปลา 
3. ชาวบ้านท าการเกษตร 
4. แรงงาน คือ ชาวบ้าน 
5. ชาวบ้านรวมกลุ่มกัน 
6. มีศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน 
7. มีหน่วยงานรัฐเข้ามาช่วยสอนอาชีพ 
8. มีทีมงานที่ช่วยพัฒนาและปรับปรุง        
คุณภาพผลิตภัณฑ์เพ่ือออกสู่ตลาด 
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สรุปกลางน้ า  คือ พัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น กระบวนการผลิต รสชาติ คุณภาพของสินค้า โลโก้ บรรจุภัณฑ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
            

 

  

  

ภาพที่ 4.5 ร่วมกันผลิตกล้วย
กรอบ 

  กิจกรรมกลางน้ า 

         กลางน้ า 
1. ชาวบ้านรวมกลุ่ม เพ่ือท าการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์น้ าพริกและกล้วยกรอบ 
2. น าวัตถุดิบในชุมชน มาท าการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์น้ าพริกและกล้วยกรอบ 
3. มีการทดลองท าและทดลองขายในชุมชน 
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ภาพที่ 4.6 ร่วมกันผลิตน้ าพริก 
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สรุปปลายน้ า  คือ ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเสนอเป็นสินค้าของชุมชน และหาช่องทางจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ 
 
 

    
 

 
 
 

 

            
  

  ภาพที่ 4.9 ตราสินค้าน้ าพริกนรก    ภาพที่ 4.10 บรรจุภัณฑ์น้ าพริกนรก 

 

ภาพที่ 4.7 ตราสินค้ากล้วยกรอบ         ภาพที่ 4.8 บรรจุภัณฑ์กล้วยกรอบ 

กิจกรรมปลายน้ า 
               ปลายน้ า 
1. น าผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด ด้วยการ
ขายตามศูนย์กิจกรรมที่หน่วยงานรัฐ
จัดกิจกรรม 
2. จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในชุมชน 
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4.4 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของชุมชน 
 จากการวิเคราะห์สถานการณ์ชุมชนคลองหน้าไม้  ต าบลหน้าไม้  อ าเภอลาดหลุมแก้ว  
จังหวัดปทุมธานี สามารถวิเคราะห์ได้ดังต่อไปนี้  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                              ภาพที ่4.11 แสดงการวิเคราะห์สถานการณ์ของชุมชน  

 

1) ผู้น าชุมชนมีความ
ต้องการพัฒนาชุมชน
และสามารถเป็นผู้น าใน
การด าเนินกิจกรรม
ต่างๆได้เป็นอย่างดี 

2) ชุมชนมีต้นทุน
ทรัพยากรที่หลากหลาย 
อาทิ งานฝังมุก เครื่อง
ดนตรีไทย งานไม้ และ
หุ่นประกอบเหล็ก 

3) ประชากรส่วนใหญ่มี
ความรู้และให้ความ
ร่วมมือในการท า
กิจกรรมในชุมชนเป็น
อย่างดี

4) มีการขุดคลองเพ่ือเก็บ
กักน้ าไว้ใช้การท าเกษตร
อย่างพอเพียงตลอดปี

5) รายได้ของวัยแรงงานใน
ชุมชนมาจากโรงงาน
อุตสาหกรรมรอบชุมชน 

STRENGTHS

1) ผู้สูงอายุมีมากกว่าวัย
แรงงาน ส่งผลต่อการ
พัฒนาศักยภาพชุมชนและ

2) แหล่งท่องเที่ยวของชุมชน
เข้าถึงไม่สะดวกเนื่องจากไม่
มีรถโดยสารประจ าทาง
ให้บริการในเส้นทางนี้ 

3) ชาวบ้านมีรายไดไ้ม่แน่นอน 
จากภาคการเกษตร

4) พื้นทีท่ ากินส่วนใหญ่เป็น
พื้นที่ของนายทุน

5) ชุมชนขาดอัตลักษณ์ที่
ชัดเจน ไมม่ีจุดเด่นที่แสดง
ถึงความเป็นตัวตนของ
ชุมชน

WEAKNESSES

1) การสนับสนุนของ
หน่วยงานภาครัฐเพื่อ
พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว

2) พ้ืนที่อยู่ใกล้แหล่งส่งสินค้า
ที่ใหญ่ท าให้มีโอกาสในการ
สร้างเครือข่ายการเกษตรได้

3) สินค้าทางการเกษตร
สามารถพัฒนาและแปรรูป
ได้หลากหลาย

4) การสร้างเครือข่าย Cluster 
ผู้ประกอบการเป็นแบบห่วง
โซ่อุปทาน

5) ชุมชนได้รับการส่งเสริมให้
เป็นหมู่บ้านนวัตวิถี เพ่ือ
สร้างงานและรายได้ให้กับ
ชาวบ้าน

OPPORTUNITIES

1) นโยบายของหน่วยงาน
ภาครัฐไมต่รงกับความ
ต้องการของชาวบ้าน ท าให้
โครงการไม่มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง

2) สภาพภูมิอากาศที่ไม่
แน่นอน ไมเ่อ้ือต่อการผลิต
สินค้าทางการเกษตรอย่าง
ต่อเนื่อง

3) การท าเกษตรในชุมชนยัง
ต้องพ่ึงพาสารเคมีเป็นส่วน
ใหญ่

4) แหล่งน้ าที่ใช้ ถูกสารเคมี
การเกษตรปนเปื้อน

5) พ้ืนทีชุ่มชนยังเป็นพื้นที่ก่ึง
เมืองก่ึงชนบทท าให้ยากต่อ
การพัฒนาหรือ
เปลี่ยนแปลง

THREATS
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รายงานผลการศึกษาชุมชนและสนับสนุนช่วยเหลอืครัวเรือนเป้าหมาย 
 

ชื่อผู้ให้ข้อมูล  1. นางอัมภา  ปิ่นทอง  
บ้านเลขท่ี 31/2 หมู่ที่ 6 บ้าน คลองหน้าไม้ ต าบล หน้าไม้ อ าเภอ ลาดหลุมแก้ว                                 
จังหวัด ปทุมธานี 
 
ตอนที่ 1  : ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

1.1  เพศ หญิง 
1.2 อายุ 76 ปี 
1.3 ศาสนา พุทธ 
1.4 การศึกษา ประถมศึกษา 
1.5 อาชีพ ว่างงาน/ไม่มีงานท า 
1.6 รายได้ของท่านเฉลี่ยต่อเดือน 

 ( รายได้ที่เป็นตัวเงินเฉลี่ยในรอบ 12 เดือน) 
ไม่มีรายได้ 

1.7 สถานภาพในครัวเรือนของผู้ให้สัมภาษณ์ เป็นหัวหน้าครัวเรือน 
ตอนที่ 2 : ข้อมูลทั่วไปของครัวเรือน 

2.1 จ านวนสมาชิกในครัวเรือน  
(ไม่รวมลูกจ้าง/ผู้เช่า) 

3 คน โดยแบ่งเป็น เพศหญิง 3 
คน 

2.2 จ านวนสมาชิกในครัวเรือนที่ท างาน 1 คน 
2.3 จ านวนสมาชิกในครัวเรือนที่ไม่ได้ท างาน 2 คน 
2.4 จ านวนลูกจ้าง/ผู้อาศัย/ผู้เช่า ไม่มี 
2.5 อาชีพหลักของครัวเรือน  รับราชการ/พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 
2.6 อาชีพรองของครัวเรือน เกษตรกรรม (ปลูกพืช/เลี้ยง

สัตว์) 
2.7 ครัวเรือนของท่านมีรายได้รวมกันทั้งหมด 9,000 บาท/เดือน 
2.8 ครัวเรือนของท่านมีรายจ่ายรวมกันทั้งหมด 5,000 บาท/เดือน 
2.9 รายได้และรายจ่ายในครัวเรือนของ 

ท่านเป็นอย่างไร 
รายได้กับรายจ่ายพอๆกัน 

2.10 ในปัจจุบันครัวเรือนของท่านมีการฝากเงินหรือ
ออมทรัพย์หรือไม่ 

มี โดยฝากธนาคาร  
เป็นเงิน 1,000-2,000 บาท 

2.11 ในปัจจุบันครัวเรือนของท่านมีการลงทุน
หรือไม่ 

ไม่มี 

2.12 ก่อนรอบปีส ารวจ ครัวเรือนของท่านมีเงินเก็บ
สะสมหรือไม่ 

มี คงเหลือ 300,000 บาท 
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2.13 ครัวเรือนของท่านอยู่ในชุมชนนี้มานานเท่าใด ย้ายมาจากที่อ่ืน 50 ปี 
2.14 ท่านคิดจะย้ายไปอยู่อาศัยที่อ่ืนหรือไม่ ไม่คิดจะย้าย 

 

ตอนที่ 3 สภาพปัญหาความเดือดร้อนของชุมชน 

ปัญหาด้านชีวิตความเป็นอยู่และครอบครัว 

 
สภาพปัญหา 

ถ้า “มี” ท่านรู้สึกว่าปัญหาของท่าน
อยู่ระดับใด 

ไม่มี
ปัญหา 
= 0 มาก=3 ปานกลาง 

= 2 
น้อย = 1 

1. ขาดท่ีพ่ึง/ไม่มีคนดูแล     
2. ความแตกแยกของคนในครอบครัว     
3.ความคิดเห็นของคนในครอบครัวไม่
ตรงกัน 

    

4.สุขภาพ     

5. ไม่มีบ้าน/ที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง     

6. เรื่องติดอบายมุข     

7. ต้องรับภาระเลี้ยงดูสมาชิกครอบครัว
หลายคน 

    

8. ต้องรับภาระดูแลคนป่วย/พิการใน
ครอบครัว 

    

9. อ่ืนๆ ระบุ..........................................     

ปัญหาด้านอาชีพและการท างาน 

 
สภาพปัญหา 

ถ้า “มี” ท่านรู้สึกว่าปัญหาของท่าน
อยู่ระดับใด 

ไม่มี
ปัญหา 
= 0 มาก=3 ปานกลาง 

= 2 
น้อย = 1 

1. ถูกกดค่าแรง/ถูกเอารัดเอาเปรียบ/ต้อง
ท างานเกินกว่าค่าแรงที่ได้ 

    

2. งานที่ท าต่ ากว่าวุฒิการศึกษา     

3.ขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพ     

4.การท ามาหากินฝืดเคือง/ไม่มีลูกค้า     

5. ต้นทุนในการผลิตสูง เช่น ราคาปุ๋ยสูง 
ราคาน้ ามันสูง ฯลฯ  

    

6. ไม่มีความก้าวหน้าในอาชีพ     
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7. ไม่มีเส้นสายหรือพวกพ้องที่ช่วยในการ
ท างาน 

    

8. หางานท าไม่ได้     

9. งานที่ท าอยู่ไม่มั่นคง     

ปัญหาด้านรายได้และหนี้สิน 

 
สภาพปัญหา 

ถ้า “มี” ท่านรู้สึกว่าปัญหาของท่าน
อยู่ระดับใด 

ไม่มี
ปัญหา 
= 0 มาก=3 ปานกลาง 

= 2 
น้อย = 1 

1. รายได้ไม่พอกิน     

2. รายได้ไม่แน่นอน/ราคาผลผลิต
การเกษตรไม่แน่นอน 

    

3.ขายผลผลิตการเกษตรได้ราคาต่ า/ถูกกด
ราคา 

    

4.เงินที่หามาได้ส่วนใหญ่ต้องน ามาใช้หนี้     

5. ไม่มีบุคคล/หลักทรัพย์ค้ าประกันในการ
กู้เงิน 

    

6. มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่มีก าลัง
ความสามารถที่จะช าระได้หมด 

    

7. ดอกเบี้ยแพง/ หนี้นอกระบบ     

8. เจ้าหนี้คุมคาม/ นายทุนขูดรีด     

9. ต้องกู้หนี้ใหม่มาช าระหนี้เก่า ต่อๆกันไป
ไม่จบสิ้น 
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ชื่อผู้ให้ข้อมูล 2.นางสาวกรรณิกา แซ่โค้ง 

บ้านเลขท่ี 29/2 หมู่ 6  ต าบล หน้าไม้ อ าเภอ ลาดหลุมแก้ว จังหวัด ปทุมธานี  

ตอนที่ 1  : ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

1.1  เพศ หญิง  
1.2 อายุ 29 ปี 
1.3 ศาสนา พุทธ 
1.4 การศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ม.3 
1.5 อาชีพ แม่บ้าน 
1.6 รายได้ของท่านเฉลี่ยต่อเดือน 

 ( รายได้ที่เป็นตัวเงินเฉลี่ยในรอบ 12 เดือน) 
10,001-15,000 บาท 

1.7 สถานภาพในครัวเรือนของผู้ให้สัมภาษณ์ คู่สมรสของครัวเรือน 
ตอนที่ 2 : ข้อมูลทั่วไปของครัวเรือน 

2.1 จ านวนสมาชิกในครัวเรือน  
(ไม่รวมลูกจ้าง/ผู้เช่า) 

ทั้งหมด 7 คน  โดยแบ่งเป็น  
เพศชาย 3 คน เพศหญิง 4 คน 

2.2 จ านวนสมาชิกในครัวเรือนที่ท างาน - 
2.3 จ านวนสมาชิกในครัวเรือนที่ไม่ได้ท างาน 1 คน จ าแนกเป็น  

เรียนหนังสือ 1 คนตกงาน/ก าลัง
หางาน 5 คนอ่ืนๆ 1 คน 

2.4 จ านวนลูกจ้าง/ผู้อาศัย/ผู้เช่า 7 คน 
2.5 อาชีพหลักของครัวเรือน อ่ืนๆ ระบุ(ท างานโรงงานเป็น

แม่บ้าน 1 คน) 
2.6 อาชีพรองของครัวเรือน ลูกจ้างบริษัท/โรงงาน/สถาน

ประกอบการเอกชน 
2.7 ครัวเรือนของท่านมีรายได้รวมกันทั้งหมด ระหว่าง 30,001-35,000             
2.8 ครัวเรือนของท่านมีรายจ่ายรวมกันทั้งหมด น้อยกว่า 5,000 บาท/เดือน 
2.10 ในปัจจุบันครัวเรือนของท่านมีการฝากเงิน

หรือออมทรัพย์หรือไม่ 
ไม่มี 

2.11 ในปัจจุบันครัวเรือนของท่านมีการลงทุน
หรือไม่ 

ไม่มี 

2.12 ก่อนรอบปีส ารวจ ครัวเรือนของท่านมีเงิน
เก็บสะสมหรือไม่ 

ไม่มี 

2.13 ครัวเรือนของท่านอยู่ในชุมชนนี้มานาน
เท่าใด 

อยู่อาศัยมาตั้งแต่ดั่งเดิม 

2.14 ท่านคิดจะย้ายไปอยู่อาศัยที่อ่ืนหรือไม่ ไม่คิดจะย้าย 
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ตอนที่ 3 สภาพปัญหาความเดือดร้อนของชุมชน 

ปัญหาด้านชีวิตความเป็นอยู่และครอบครัว 

 
สภาพปัญหา 

ถ้า “มี” ท่านรู้สึกว่าปัญหาของท่าน
อยู่ระดับใด 

ไม่มี
ปัญหา 
= 0 มาก=3 ปานกลาง 

= 2 
น้อย = 1 

1. ขาดท่ีพ่ึง/ไม่มีคนดูแล     
2. ความแตกแยกของคนในครอบครัว     
3.ความคิดเห็นของคนในครอบครัวไม่
ตรงกัน 

    

4.สุขภาพ     
5. ไม่มีบ้าน/ที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง     
6. เรื่องติดอบายมุข     
7. ต้องรับภาระเลี้ยงดูสมาชิกครอบครัว
หลายคน 

    

8. ต้องรับภาระดูแลคนป่วย/พิการใน
ครอบครัว 

    

   ปัญหาด้านอาชีพและการท างาน 

 
สภาพปัญหา 

ถ้า “มี” ท่านรู้สึกว่าปัญหาของท่าน
อยู่ระดับใด 

ไม่มี
ปัญหา 
= 0 มาก=3 ปานกลาง 

= 2 
น้อย = 1 

1. ถูกกดค่าแรง/ถูกเอารัดเอาเปรียบ/ต้อง
ท างานเกินกว่าค่าแรงที่ได้ 

    

2. งานที่ท าต่ ากว่าวุฒิการศึกษา     
3.ขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพ     
4.การท ามาหากินฝืดเคือง/ไม่มีลูกค้า     
5. ต้นทุนในการผลิตสูง เช่น ราคาปุ๋ยสูง 
ราคาน้ ามันสูง ฯลฯ  

    

6. ไม่มีความก้าวหน้าในอาชีพ     
7. ไม่มีเส้นสายหรือพวกพ้องที่ช่วยในการ
ท างาน 

    

8. หางานท าไม่ได้     
9. งานที่ท าอยู่ไม่มั่นคง     
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ปัญหาด้านรายได้และหนี้สิน 

 
สภาพปัญหา 

ถ้า “มี” ท่านรู้สึกว่าปัญหาของท่าน
อยู่ระดับใด 

ไม่มี
ปัญหา 
= 0 มาก=3 ปานกลาง 

= 2 
น้อย = 1 

1. รายได้ไม่พอกิน     
2. รายได้ไม่แน่นอน/ราคาผลผลิต
การเกษตรไม่แน่นอน 

    

3.ขายผลผลิตการเกษตรได้ราคาต่ า/ถูกกด
ราคา 

    

4.เงินที่หามาได้ส่วนใหญ่ต้องน ามาใช้หนี้     
5. ไม่มีบุคคล/หลักทรัพย์ค้ าประกันในการ
กู้เงิน 

    

6. มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่มีก าลัง
ความสามารถที่จะช าระได้หมด 

    

7. ดอกเบี้ยแพง/ หนี้นอกระบบ     
8. เจ้าหนี้คุมคาม/ นายทุนขูดรีด     
9. ต้องกู้หนี้ใหม่มาช าระหนี้เก่า ต่อๆกันไป
ไม่จบสิ้น 

    

 
ชื่อผู้ให้ข้อมูล 3. นายวัชรินทร์  ทองบ่อ 
บ้านเลขท่ี  34/1 หมู่ที่ 6  บ้าน/ชุมชน หน้าไม้ ต าบล คลองหน้าไม้ อ าเภอ ลาดหลุมแก้ว จังหวัด 
ปทุมธานี  
ตอนที่ 1  : ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

1.1  เพศ ชาย 
1.2 อายุ 25 ปี 
1.3 ศาสนา พุทธ 
1.4 การศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ม.3 
1.5 อาชีพ ว่างงาน/ไม่มีงานท า 
1.6 รายได้ของท่านเฉลี่ยต่อเดือน 

( รายได้ที่เป็นตัวเงินเฉลี่ยในรอบ 12 เดือน) 
2,000 บาท/เดือน 

1.7 สถานภาพในครัวเรือนของผู้ให้สัมภาษณ์ ญาติ/พ่ี/น้อง ของหัวหน้าครัวเรือน 
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ตอนที่ 2 : ข้อมูลทั่วไปของครัวเรือน 

2.1 จ านวนสมาชิกในครัวเรือน  
(ไม่รวมลูกจ้าง/ผู้เช่า) 

ทั้งหมด 4 คน โดยแบ่งเป็น  
เพศชาย 3 คน เพศหญิง 1 คน 

2.2 จ านวนสมาชิกในครัวเรือนที่ท างาน 1 คน 
2.3 จ านวนสมาชิกในครัวเรือนที่ไม่ได้ท างาน จ าแนกเป็น  

เด็กเล็กยังไม่เข้าเรียน 1 คน 
ตกงาน/หางานท า 1 คน 

2.4 จ านวนลูกจ้าง/ผู้อาศัย/ผู้เช่า 1 คน 
2.5 อาชีพหลักของครัวเรือน รับจ้างทั่วไปและพนักงาน/ลูกจ้าง

บริษัท/โรงงาน/สถานประกอบการ
เอกชน 

2.6 อาชีพรองของครัวเรือน เกษตรกรรม (ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์) 
2.7 ครัวเรือนของท่านมีรายได้รวมกันทั้งหมด 2,000-10,000 บาท/เดือน 
2.8 ครัวเรือนของท่านมีรายจ่ายรวมกันทั้งหมด 15,001-20,000 บาท/เดือน 
2.9 รายได้และรายจ่ายในครัวเรือนของ 

ท่านเป็นอย่างไร 
รายได้น้อยกว่ารายจ่าย 

2.10 ในปัจจุบันครัวเรือนของท่านมีการฝากเงิน
หรือออมทรัพย์หรือไม่ 

ไม่มี 

2.11 ในปัจจุบันครัวเรือนของท่านมีการลงทุน
หรือไม่ 

ไม่มี 

2.12 ก่อนรอบปีส ารวจ ครัวเรือนของท่านมีเงินเก็บ
สะสมหรือไม่ 

ไม่มี 

 
ตอนที่ 3 สภาพปัญหาความเดือดร้อนของชุมชน 

ปัญหาด้านชีวิตความเป็นอยู่และครอบครัว 

 
สภาพปัญหา 

ถ้า “มี” ท่านรู้สึกว่าปัญหาของท่าน
อยู่ระดับใด 

ไม่มี
ปัญหา 
= 0 มาก=3 ปานกลาง 

= 2 
น้อย = 1 

1. ขาดท่ีพ่ึง/ไม่มีคนดูแล     
2. ความแตกแยกของคนในครอบครัว     
3.ความคิดเห็นของคนในครอบครัวไม่
ตรงกัน 

    

4.สุขภาพ     

5. ไม่มีบ้าน/ที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง     
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6. เรื่องติดอบายมุข     
7. ต้องรับภาระเลี้ยงดูสมาชิกครอบครัว
หลายคน 

    

8. ต้องรับภาระดูแลคนป่วย/พิการใน
ครอบครัว 

    

 
ชื่อผู้ให้ข้อมูล 4. นายสี จับบัง (ปัจจุบันขายที่ได้ไม่จน) 
บ้านเลขท่ี  31/1 หมู่ที่ 6 บ้านคลองหน้าไม้ ต าบลหน้าไม้ จังหวัดปทุมธานี 
ตอนที่ 1  : ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

1.1  เพศ ชาย 
1.2 อายุ 83 ป ี
1.3 ศาสนา พุทธ 
1.4 การศึกษา ประถมศึกษา 
1.5 อาชีพ เกษตรกรที่มีท่ีดินท ากินเป็นของ

ตัวเอง(มีรถมอเตอร์ไซต์ 1 คัน รถยนต์ 
1 คัน) 

1.6 รายได้ของท่านเฉลี่ยต่อเดือน 
( รายได้ที่เป็นตัวเงินเฉลี่ยในรอบ 12 เดือน) 

5,001 – 10,000 บาท 

1.7 สถานภาพในครัวเรือนของผู้ให้สัมภาษณ์ บิดา / มารดา /ของหัวหน้าครัวเรือน 
ตอนที่ 2 : ข้อมูลทั่วไปของครัวเรือน 

2.1 จ านวนสมาชิกในครัวเรือน  
(ไม่รวมลูกจ้าง/ผู้เช่า) 

7 คน โดยแบ่งเป็นเพศชาย 3 คน 
เพศหญิง 4 คน 

2.2 จ านวนสมาชิกในครัวเรือนที่ท างาน 4 คน 
2.3 จ านวนสมาชิกในครัวเรือนที่ไม่ได้ท างาน 3 คน เรียนหนังสือ 2 คน คนชรา 1 

คน 
2.4 จ านวนลูกจ้าง/ผู้อาศัย/ผู้เช่า - 
2.5 อาชีพหลักของครัวเรือน พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท/โรงงาน/

สถานประกอบการเอกชน และ
เกษตรกรรม(ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์) 

2.6 อาชีพรองของครัวเรือน เกษตรกรรม (ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์) 
2.7 ครัวเรือนของท่านมีรายได้รวมกันทั้งหมด ระหว่าง 25,001 – 30,000 บาท/

เดือน 
2.8 ครัวเรือนของท่านมีรายจ่ายรวมกันทั้งหมด ระหว่าง 20,001 – 25,000 บาท/

เดือน 
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2.9 รายได้และรายจ่ายในครัวเรือนของท่านเป็น
อย่างไร 

รายได้กับรายจ่ายพอๆกัน 

2.10 ในปัจจุบันครัวเรือนของท่านมีการฝากเงินหรือ
ออมทรัพย์หรือไม่ 

ไม่มี 

2.11 ในปัจจุบันครัวเรือนของท่านมีการลงทุน
หรือไม่ 

ไม่มี 

2.12 ก่อนรอบปีส ารวจ ครัวเรือนของท่านมีเงินเก็บ
สะสมหรือไม่ 

มี เป็นจ านวนเงิน 240,000 บาท 

 
ชื่อผู้ให้ข้อมูล 5.นางสุวรรณ ศรีสวัสดิ์นาวิน 
บ้านเลขท่ี  29/1 หมู่ที่ 6 บ้านคลองหน้าไม้ ต าบลหน้าไม้ อ าเภอลาดหลุมแก้ว 
 จังหวัดปทุมธานี 

ตอนที่ 1  : ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

1.1  เพศ ชาย 
1.2 อายุ 82 ปี 
1.3 ศาสนา พุทธ 
1.4 การศึกษา ประถมศึกษา 
1.5 อาชีพ เกษตรกรที่มีท่ีดินท ากินเป็นของ

ตนเอง 
1.6 รายได้ของท่านเฉลี่ยต่อเดือน 

 ( รายได้ที่เป็นตัวเงินเฉลี่ยในรอบ 12 เดือน) 
5,001 – 10,000 บาท 

1.7 สถานภาพในครัวเรือนของผู้ให้สัมภาษณ์ เป็นหัวหน้าครัวเรือน 
ตอนที่ 2 : ข้อมูลทั่วไปของครัวเรือน 

2.1 จ านวนสมาชิกในครัวเรือน  
(ไม่รวมลูกจ้าง/ผู้เช่า) 

8 คน 

2.2 จ านวนสมาชิกในครัวเรือนที่ท างาน 2 คน 
2.3 จ านวนสมาชิกในครัวเรือนที่ไม่ได้ท างาน คนชรา 2 คน 
2.4 จ านวนลูกจ้าง/ผู้อาศัย/ผู้เช่า ไม่มี 
2.5 อาชีพหลักของครัวเรือน รับจ้างทั่วไป 
2.6 อาชีพรองของครัวเรือน ไม่มี 
2.7 ครัวเรือนของท่านมีรายได้รวมกันทั้งหมด ระหว่าง 15,001 – 20,000 บาท

ต่อเดือน 
2.8 ครัวเรือนของท่านมีรายจ่ายรวมกันทั้งหมด ระหว่าง 15,001 – 20,000 บาท

ต่อเดือน 
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2.9 รายได้และรายจ่ายในครัวเรือนของท่านเป็น
อย่างไร 

รายได้กับรายจ่ายพอๆกัน 

2.10 ในปัจจุบันครัวเรือนของท่านมีการฝากเงินหรือ
ออมทรัพย์หรือไม่ 

ไม่มี 

2.11 ในปัจจุบันครัวเรือนของท่านมีการลงทุน
หรือไม่ 

ไม่มี 

2.12 ก่อนรอบปีส ารวจ ครัวเรือนของท่านมีเงินเก็บ
สะสมหรือไม่ 

ไม่มี 

 
ตอนที่ 3 สภาพปัญหาความเดือดร้อนของชุมชน 

ปัญหาด้านชีวิตความเป็นอยู่และครอบครัว 

 
สภาพปัญหา 

ถ้า “มี” ท่านรู้สึกว่าปัญหาของท่าน
อยู่ระดับใด 

ไม่มี
ปัญหา 
= 0 มาก=3 ปานกลาง 

= 2 
น้อย = 1 

1. ขาดท่ีพ่ึง/ไม่มีคนดูแล     
2. ความแตกแยกของคนในครอบครัว     
3.ความคิดเห็นของคนในครอบครัวไม่
ตรงกัน 

    

4.สุขภาพ     
5. ไม่มีบ้าน/ที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง     
6. เรื่องติดอบายมุข     
7. ต้องรับภาระเลี้ยงดูสมาชิกครอบครัว
หลายคน 

    

8. ต้องรับภาระดูแลคนป่วย/พิการใน
ครอบครัว 
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   ปัญหาด้านรายได้และหนี้สิน 

 
สภาพปัญหา 

ถ้า “มี” ท่านรู้สึกว่าปัญหาของท่าน
อยู่ระดับใด 

ไม่มี
ปัญหา 
= 0 มาก=3 ปานกลาง 

= 2 
น้อย = 1 

1. รายได้ไม่พอกิน     
2. รายได้ไม่แน่นอน/ราคาผลผลิต
การเกษตรไม่แน่นอน 

    

3.ขายผลผลิตการเกษตรได้ราคาต่ า/ถูก
กดราคา 

    

4.เงินที่หามาได้ส่วนใหญ่ต้องน ามาใช้หนี้     
5. ไม่มีบุคคล/หลักทรัพย์ค้ าประกันใน
การกู้เงิน 

    

6. มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่มีก าลัง
ความสามารถที่จะช าระได้หมด 

    

7. ดอกเบี้ยแพง/ หนี้นอกระบบ     
8. เจ้าหนี้คุมคาม/ นายทุนขูดรีด     
9. ต้องกู้หนี้ใหม่มาช าระหนี้เก่า ต่อๆกัน
ไปไม่จบสิ้น 
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4.5 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของกลุ่มครัวเรือนเป้าหมาย 
          จากการวิเคราะห์สถานการณ์ของกลุ่มครัวเรือนเป้าหมาย ชุมชนคลองหน้าไม้ ต าบลหน้าไม้ 
อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี สามารถวิเคราะห์ได้ดังต่อไปนี้ 
 

 
    

ภาพที่ 4.12 ผล SWOT ชุมชน 
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บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะของการศึกษาประเด็นการเรียนรู้จากประสบการจริงในพ้ืนที่ 

(Action Learning) 
 
5.1 สรุปผลการด าเนินโครงการ 
 
 โครงการศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบพ้ืนที่เน้นการผลิตน้ าพริกก่อน
เนื่องจากเป็นที่สนใจและต้องการส่งเสริมให้เป็นรูปธรรม การผลิตกล้วยยังต้องใช้ทักษะและอุปกรณ์ที่
พร้อมกว่านี้ถึงจะท าให้กล้วยกรอบได้นาน ดังนั้นการท าผลิตภัณฑ์น้ าพริกนรกออกจ าหน่าย พบว่า 
หลังจากเข้าร่วมโครงการสามารถขายผลิตภัณฑ์น้ าพริกนรกได้เฉลี่ย 80 – 100 กระปุกต่อเดือน ราคา
ขายอยู่ที่ 25 บาท/กระปุก รายรับอยู่ที่ไม่ต่ ากว่า 2,000 บาท/ครั้ง เฉลี่ยคนท าอยู่ที่ประมาณ 5 คน/ครั้ง 
รายรับจึงอยู่ที่ครั้งละ 400 บาทโดยประมาณ ในหนึ่งเดือนจะอยู่ที่ 1,600 บาท/ครัวเรือน 
 โดยสรุปรายได้ของครัวเรือนเป้าหมายอยู่ที่ประมาณ 15,000 บาท/เดือน การเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อย
ละ 5 ต่อเดือนจะเพ่ิมขึ้น 750 บาท จากการขายจริงจะได้รายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 1,600 บาท จึงสามารถท า
การสรุปได้ว่าครัวเรือนเป้าหมายเข้าร่วมโครงการมีรายได้พิเศษเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ต่อเดือน แต่อย่างไรก็
ตามยังต้องวัดได้ในระยะยาวถึงจะสามารถประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

การด าเนินการในครั้งนี้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของชุมชนเป็นอย่างดี เช่น การจัดตั้ง
กลุ่มอาชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นต้น ชุมชนจะมีความสมบูรณไดก็ต่อเมื่อคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดกิจกรรม การมีส่วนร่วมที่สามารถประสบความส าเร็จได้ก็ต่อเมื่อ 
สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ การเข้ามาร่วมกิจกรรมไม่ส่งผลกระทบต่อหน้าที่การท างาน ไม่
เสียเวลาและค่าใช้จ่าย และท่ีส าคัญมีความเชื่อถือและเชื่อม่ันในตัวผู้น า 
   
5.2 อภิปรายผล 
 บ้านคลองหน้าไม้ หมู่ที่ 6 ในปัจจุบันบริบทของชุมชน ฐานเศรษฐกิจและทุนทางวัฒนธรรม
ได้รับอิทธิพลของโลกาภิวัฒน์ ท าให้สิ่งแวดล้อมและทุนทางวัฒนธรรมชุมชนถูกผลักดันให้ต้องปรับตัว
เข้าสู่เศรษฐกิจแบบทุนนิยม การผลิตเพ่ือยังชีพถูกแทนที่ด้วยการผลิตเพ่ือหวังผลก าไร ชุมชนมีวิถีชีวิตที่
ฟุ่มเฟือยมีหนี้สินมากข้ึน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง อ านาจของนายทุนมีบทบาท
ในชุมชนมากขึ้น นอกจากนี้สิ่งเสพติดมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของสมเจตน์ ผิว
ทองงาม และคณะ (2560) ศึกษาเรื่อง บริบทชุมชน ฐานเศรษฐกิจ และทุนทางวัฒนธรรม พบว่า ชุมชน
พุมเรียงตกอยู่ ในปัญหากระแสโลกาภิวัฒน์  คนในชุมชนละทิ้ งรากเหง้ าของตัว เองท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชนเห็นแก่ตัว เชิดชูเงินและอ านาจ ลุ่มหลงการบริโภค ชิงดีชิงเด่น 
 รายได้ของชุมชนหมู่ที่ 6 รายได้ส่วนใหญ่มาจากนอกภาคการเกษตร คือ อาชีพรับจ้าง การ
ประกอบอาชีพในภาคเกษตรส่วนใหญ่ปลูกผักและท านา วิธีการปลูกข้าวยังคงใช้วิธีการปลูกแบบข้าวนา
ด าซึ่งเป็นการปลูกข้าวในบริเวณพ้ืนที่ลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ อรรถศาสตร์ วิเศียรศาสตร์ 
และคณะ (2556) พบว่า บ้านโคกล่ามและบ้านแสงอร่าม มีลักษณะทางกายภาพเป็นพ้ืนที่ดอนสลับที่ลุ่ม 
มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ พ้ืนที่ดอนใช้เป็นพ้ืนที่ปลูกพืชไร่ ได้แก่ มันส าปะหลัง
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และอ้อย นอกจากนั้นยังปลูกมะม่วงและยางพารา ส่วนพ้ืนที่ลุ่มเป็นพื้นที่ปลูกข้าว วิธีการปลูกข้าวยังคง
ใช้วิธีการปลูกแบบข้าวนาด า และแบบข้าวนาหยอด 
 การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเพียงเพ่ือให้ทราบถึงสภาพทั่วไปในด้านกายภาพ ชีวภาพ
เศรษฐกิจ และสังคมของหมู่บ้าน โดยยังไม่ได้ท าการศึกษาวิจัยในเชิงลึกระดับกองทุนและกลุ่มต่างๆ 
และในระดับครัวเรือน ซึ่งจะต้องศึกษาเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการจัดการกลุ่มต่างๆ อีก เพ่ือน า
ข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์เพ่ือให้เป็นต้นแบบของการจัดการกลุ่มต่อไป 
 
5.3 บทเรียนที่ได้รับและข้อเสนอแนะ  
 1. ประชาชนในพ้ืนที่ควรเตรียมการศึกษาในเรื่องการผลิตพืชอินทรีย์เพราะเกษตรกรให้ความ
สนใจและพยายามปลูก แต่เนื่องจากในพ้ืนที่มีการใช้สารเคมี จึงอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการผลิตพืช
อินทรีย์ 
 2. หน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่ควรมีการประสานงานในการจัดตั้งกลุ่มต่าง ๆ ในพ้ืนที่ตามสภาพ
ของบริบทชุมชนฐานเศรษฐกิจและทุนทางวัฒนธรรมเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้มี
ความเข้มแข็งบนพื้นฐานของบริบทชุมชนฐานเศรษฐกิจและทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ 
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