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บทคัดย่อ 

 
 การแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น หมู่ 1 ต าบลคูขวาง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้โครงการพันธกิจ
สัมพันธ์แก้ปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท เป็นการศึกษาเรียนรู้ จาก
ประสบการณ์จริงในพ้ืนที่ เพ่ือความเข้าใจและเข้าถึงวิถีชีวิตของชุมชน และยังเกิดกระบวนการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติ รวมไปถึงกระบวนการตั้งค าถามและการไตร่ตรองเพ่ือสะท้อนความคิดและการรับฟัง โดยใช้เครื่องมือ
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งประชาชนได้ลงความเห็นว่ าควรให้มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เข้าไปส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวและพืชผักสมุนไพรใน
กระถาง เนื่องจากชุมชนมีลักษณะทางกายภาพที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมรายล้อม ไม่มีพ้ืนที่ท ากินเป็นของ
ตนเอง นอกจากนี้ ก่อนการด าเนินโครงการปลูกพืชผักสวนครัวและพืชผักสมุนไพรในกระถาง ทางคณะผู้จัดท า
ยังได้ท าการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ด้วย SWOT analysis และตรวจสอบผลส าเร็จใน
การด าเนินโครงการจากค าเสนอแนะของชาวบ้านในชุมชน ผลการด าเนินโครงการพบว่า ประชาชนผู้เข้าร่วม
โครงการปลูกพืชผักสวนครัวและพืชผักสมุนไพรในกระถาง ทั้งสิ้น 10 คน จาก 7 ครัวเรือน ได้รับความรู้ในการ
ปลูกพืชผักสวนครัวและพืชผักสมุนไพร และลดค่าใช้จ่ายในการประกอบอาหารลงได้อย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อวัน
ต่อครัวเรือน 
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บทท่ี 1 
บทน า 

  
ระยะที่ 1 
 
1.1 หลักการและเหตุผล 

ด้วยแนวคิดพันธกิจมหาวิทยาลัยเพ่ือสังคม (University Engagement) จากปรัชญาการสร้างปัญญา
เพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  ถูกถ่ายทอดเป็นวิสัยทัศน์ไปสู่การท างานของสถาบันการศึกษาร่วมกับภาคี  
ในพ้ืนที่ (Engagement) ที่มุ่งหมายหวังผลที่จะตอบปัญหาของชุมชน หรือสังคมเฉพาะที่ได้อย่างถูกต้อง  
และแม่นย ามากขึ้น พันธกิจนี้ จะส่งเสริมให้เกิดความร่วมมืออย่างแท้จริงของทุกภาคส่วน ทั้งในระดับ 
มหาวิทยาลัยด้วยกันเอง และระดับมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย งานวิชาศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาชุมชน 
ท้องถิ่นตามหลักพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม โดยให้ความส าคัญกับการแก้ปัญหาของชุมชนท้องถิ่น
อย่างเป็นระบบ ซึ่งมหาวิทยาลัยเป็นผู้สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน ด้วยการเชื่อมโยงองค์ความรู้
ทางวิชาการเข้ากับแนวปฏิบัติที่ดีที่เป็นศักยภาพของชุมชน เพ่ือให้ชุมชนสามารถยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้ 
ทั้งภายในและภายนอกชุมชนได้   

ดังนั้น กิจกรรม “ส ารวจบริบทชุมชนและจัดท าฐานข้อมูลชุมชนคลองบางหลวง หมู่ที่ 1 ต าบลคูขวาง 
อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี”  เป็นส่วนหนึ่งของโครงการหลัก เรื่อง สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ
เพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น และเสริมพลังในชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 
โดย งานวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้วางแผนและ
ด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือแก้ปัญหาความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชนจังหวัดปทุมธานี 
และ     จังหวัดสระแก้ว 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการส ารวจลงพ้ืนที่ชุมชน  

1) เพ่ือส ารวจความต้องการและศึกษาบริบทของชุมชนคลองบางหลวง หมู่ที่ 1 ต าบลคูขวาง อ าเภอ 
ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี    
 2) เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ การบูรณาการงานด้านพันธกิจเพ่ือสังคมการเรียนการสอนและการวิจัย
ร่วมกันกับชุมชนคลองบางหลวง หมู่ที่ 1 ต าบลคูขวาง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี    
 
1.3 ขอบเขตการส ารวจลงพ้ืนที่ชุมชน 
 

 การวิจัยในครั้งนี้ ต้องการศึกษาเก่ียวกับบริบทของชุมชนคลองบางหลวง หมู่ที่ 1 ต าบลคูขวาง อ าเภอ
ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ และการบูรณาการงานด้านพันธกิจ เพ่ือสังคมการเรียน
การสอนรวมทั้งการวิจัยร่วมกับชุมชนคลองบางหลวง หมู่ที่ 1 ต าบลคูขวาง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี และมีประชาชนในชุมชนคลองบางหลวงต้องการพัฒนาความยากจน ร่วมกับคณาจารย์ 
 
 
 



 
 

บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 ข้อมูลทั่วไปของชุมชน  
 

2.1.1 ประวัติหมู่บ้าน 
จากการสัมภาษณ์กลุ่มชาวบ้านในชุมชนพบว่า ชุมชนแห่งนี้เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2486 มีพ้ืนที่ติดกับ

แม่น้ าเจ้าพระยาและคลองบางหลวง นอกจากนี้ พบว่าประชากรส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในชุมชนเป็นกลุ่มคนเชื้อ
สายมอญร้อยละ 70 และเป็นคนไทยร้อยละ 30 จึงท าให้เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมระหว่างวัฒนธรรม
มอญและวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมนี้เองเป็นสิ่งที่ท าให้คนในชุมชนได้รู้จักและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
ก่อให้เกิดความมีน้ าใจเอ้ืออาทรต่อกัน  โดยเฉพาะความมีน้ าใจภายในชุมชนที่จะยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
การแนะน าในสิ่งที่เป็นประโยชน์โดยไม่หวงแหน การแนะน าหลักการด าเนินชีวิต โดยอาศัยหลักธรรมและ
ประสบการณ์ การเสียสละความสุขส่วนตัวและเสียสละผลประโยชน์ของตน เพ่ือประโยชน์สุขต่อส่วนร่วมด้วย
ความบริสุทธิ์ใจ การเสียสละประโยชน์เล็กน้อยเพ่ือประโยชน์ที่มากกว่า  การบริหารจัดการของชาวบ้านใน
ชุมชนมีลักษณะเชิงรุก กล่าวคือ ชาวบ้านได้ลุกขึ้นมาช่วยกันแก้ไขปัญหาแบบร่วมกันคิด ร่วมกันท า ร่วมกัน
รับผิดชอบ ท าให้ชุมชนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้ร่วมกันของคนภายในชุมชน นอกจากนี้ ชุมชนแห่งนี้ยังมีการ
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการรวมกลุ่ม เพ่ือถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นไปยังรุ่นลูกรุ่นหลาน รวมทั้งเพ่ิม
โอกาสทางเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน เช่น กลุ่มโอ่งผ้าไหม กลุ่มแม่บ้านท าน้ าพริก และชุมชน
แห่งนี้มีประเพณีที่ส าคัญ คือ ประเพณีสงกรานต์ หรือที่ชาวมอญเรียกว่า (ปัจอะห์ต๊ะห์) เป็นเทศกาลส าคัญ
ประจ าปีของชาวมอญ จะมีการท าบุญเฉลิมฉลองกันอย่างมโหฬาร เทศกาลนี้ใช้ระยะเวลาหลายวัน โดยจะเริ่ม
ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน ไปจนถึงต้นเดือนพฤษภาคมของทุก ๆ ปี ซึ่งชาวบ้านจะรวมตัวกันเพ่ือท าบุญที่ 
วัดบ่อทอง  ซึ่งวัดบ่อทองแห่งนี้ เป็นวัดที่เก่าแก่และเป็นวัดประจ าหมู่บ้าน อีกทั้งวัดบ่อทองแห่งนี้ยังเป็น
สถานศึกษาแห่งแรกของหมู่บ้าน  โดยในอดีตมีเพียงอาคารเดียวที่สร้างขึ้นมาด้วยไม้ เพ่ือใช้ส าหรับเป็นอาคาร
เรียนและจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กภายในชุมชน แต่ในสภาพสังคมปัจจุบัน กระแสโลกาภิวัตน์และโลกที่
ก้าวไกล ท าให้เกิดการพัฒนาได้เข้ามาอย่างเต็มที่ จึงท าให้ชุมชนหมู่ที่ 1 ต าบลคูขวาง อ าเภอลาดหลุมแก้ว 
จังหวัดปทุมธานี มีความเจริญมากขึ้น มีโรงงานอุตสาหกรรม มีสถานพยาบาล มีถนนตัดผ่านเขตชุมชน เป็นต้น 
จึงท าให้ต าบลแห่งนี้เป็นอีกต าบลหนึ่งที่เกิดการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว   ในปัจจุบัน ต าบลคูขวาง ตั้งอยู่เลขที่ 
50 หมู่ที่ 3 ซอยคูขวาง 8  มีเนื้อที่ประมาณ 16.541 ตารางกิโลเมตร (หรือประมาณ  10,337. ไร่ ) ห่างจาก
จังหวัดปทุมธานี ประมาณ 12 กิโลเมตร และห่างจากอ าเภอลาดหลุมแก้ว ประมาณ  5.5  กิโลเมตร และห่าง
จากถนนปทุมธานี  -  บางเลน ประมาณ   2.1 กิโลเมตร  อาณาเขตของ ต.คูขวาง แสดงดังภาพที่ 3 

 
2.1.2 เหตุผลในการเลือกหมู่บ้าน การเริ่มต้น ลักษณะการตั้งถ่ินฐาน และการขยายตัวของหมู่บ้าน 
 ชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนที่มหาวิทยาลัยได้ท าการคัดเลือกที่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องการยกระดับ

ฐานะและคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 



 
 

2.1.3 การสืบเนื่องและการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ส าคัญต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง   

 ด้านสังคม เดิมชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักในปัจจุบันเริ่มมี
การเปลี่ยนแปลงเป็นเขตอุตสาหกรรมและมีแรงงานต่างด้าวหลั่งไหลเข้ามาท างานในพ้ืนที่มากขึ้นท าให้สังคมมี
ความหลากหลายยิ่งขึ้น 

 
 

 
 
 

ภาพที่ 1 แผนที่ตั้งและอาณาเขต ต าบลคูขวาง (http://khukwang.go.th/public/location/data/index/menu/24) 
 
ด้านการเมืองการปกครอง พบว่าการเมืองแบ่งเป็น 2 ขั้วอ านาจ ฝ่ายหนึ่งสนับสนุนนายกเทศมนตรี 

ขณะที่อีกฝ่ายไม่สนับสนุน แต่อย่างไรก็ตามคนในชุมชนมองผลประโยชน์ของชุมชนเป็นที่ตั้งจึงท าให้เกิดการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและเห็นเป็นรูปธรรม 



 
 

2.2 สภาพนิเวศวิทยา 
 
 2.2.1 สภาพทางภูมิประเทศ (พิกัด แหล่งน้ า ปริมาณน้ าฝน ภูเขา ป่าไม้ อากาศ ดิน ฯลฯ) 
เป็นที่ ร าบลุ่ มมีล าคลองหลายสาย เช่น  คลองพระอุ ดม คลองบางหลวงไหว้พระ  คลองโยธา  
คลองบางเตย คลองบางโพธิ์ และคลองลัดวัดบ่อเงิน  มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม  โดยมีพ้ืนที่อาณาเขตติดกับพ้ืนที่ต่าง ๆ  ดังนี้   

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตต าบลบางเตย  อ าเภอสามโคก  จังหวัดปทุมธานี 
ทิศใต้     ติดต่อกับเขตต าบลระแหง   อ าเภอลาดหลุมแก้ว  จังหวัดปทุมธานี 
ทิศตะวันออก     ติดต่อต าบลคูบางหลวง  อ าเภอลาดหลุมแก้ว  จังหวัดปทุมธานี 
ทิศตะวันตก  ติดต่อเขตต าบลบ่อเงินและต าบลระแหง  อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 

   
 2.2.2 สภาพภูมิอากาศ 
  สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป  อาจเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี 3 ฤดู  ดังนี้ 
 ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศจะร้อนพอสมควร 
แต่บางครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 

ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือนกลางเดือนพฤษภาคมไปจนถึงกลางเดือนตุลาคม แต่อาจเกิด “ช่วงฝน
ทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ 1-2 สัปดาห์ หรือบางปีอาจเกิดข้ึนรุนแรง 

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคม 1-2 
สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูกาลจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรือ
อาจยังมีฝนฟ้าคะนอง 

อุณหภูมิ อุณหภูมิสูงสุด 39 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุด 16 องศาเซลเซียส  
 

2.2.3 สภาพการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อชุมชน 
เดิมทีชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก แต่เนื่องจากกระแสโลกาภิวัตน์ที่

เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง เลยท าให้ปัจจุบันชุมชนแห่งมีโรงงานอุตสาหกรรมก่อตั้งขึ้น และมีปัญหาที่ส่งผล
กระทบต่อชุมชนตามมาเช่น โรงงานปล่อยควันออกมาจนท าให้เกิดมลพิษทางอากาศและเกิดฝุ่นละออง  
ปัญหาอีกประการ ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนคือแรงงานต่างด้าวที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาท างาน  ในโรงงาน
อุตสาหกรรมนั่นเอง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
3.1 วิธีการและการด าเนินงานส ารวจความต้องการของชุมชน  
 
 

 
 
ภาพที่ 2 วิธีการด าเนินการส ารวจความต้องการของชุมชนหมู่ที่ 1 ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 
 
3.2 ระเบียบวิธีวิจัย 
 การส ารวจในครั้งนี้ ผู้วิจัยท าการส ารวจโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน กล่าวคือ เป็นการศึกษา
เชิงปริมาณ (Quantitative research) ซ่ึงเป็นการวิจัยที่มุ่งหาข้อเท็จจริงและข้อสรุปเชิงปริมาณ การใช้ข้อมูล 
ที่เป็นตัวเลขเป็นหลักฐานยืนยันความถูกต้องมากขึ้น การใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล และสนับสนุนข้อค้นพบเชิงปริมาณด้วยการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากชาวบ้านในชุมชนคลองบางหลวง หมู่ที่ 1 ต าบลคูขวาง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี จ านวน 2 ครัวเรือน โดยผู้วิจัยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group)   

 
 



 
 

1) ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
                   1.1) ผู้ให้ข้อมูลหลักในการส ารวจเชิงคุณภาพครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษากับประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ในการสัมภาษณ์ ได้แก่ ชาวบ้านหมู่ที่ 1 
ต าบลคูขวาง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี จ านวน 2 คน 
 

1.2) แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus  
Group) ขณะท าการสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้แบ่งผู้เข้าร่วม (Participant) ออกเป็น 7 กลุ่ม เพ่ือค้นหาข้อมูลของ
ชุมชน ดังประเด็นต่อไปนี้  

ประการที่ 1 คือ ประวัติความเป็นมาของประชากรและศาสนาที่ชาวบ้านนับถือในหมู่ที่ 1  
ประการที่ 2 คือ องค์ความรู้/ภูมิปัญญาเดิมของชุมชนมีอะไรบ้างและมีการถ่ายทอดองค์ 

     ความรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นอย่างไร  
ประการที่ 3 คือ กิจกรรมของชุมชนที่เกิดข้ึนในรอบปีและชนิดหรือประเภทใดที่เก่ียวกับ 

     การท าการเกษตร  
ประการที่ 4 คือ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในชุมชน  
ประการที่ 5 คือ การศึกษาปัญหาชุมชนเพ่ือหาแนวทางแก้ไขหรือยกระดับ  
ประการที่ 6 คือ การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน  
ประการที่ 7 คือ วิเคราะห์ SWOT 

  

2) ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 
 2.1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
                      ประชากรและกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษากับประชากรและ  
ตัวอย่าง ได้แก่ ชาวบ้านหมู่ที่ 1 ต าบลคูขวาง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี จ านวน 2 คน โดยการ
ตอบแบบส ารวจข้อมูลครัวเรือน 
 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจความต้องการของชุมชน  
 

การส ารวจความต้องการของชุมชนในครั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ และใช้แบบสัมภาษณ์แบบเชิงลึก                 
(In-depth interview) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ รายละเอียดของข้อมูลจะอธิบาย
ดังต่อไปนี้ 

 
เครื่องมือในการวิจัยเชิงปริมาณโดยแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้    
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ศาสนา อายุ อาชีพ รายได้ในครัวเรือนเฉลี่ย
รายเดือน (12 เดือน) และสถานภาพในครอบครัวของผู้ให้สัมภาษณ์  

 

ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของครัวเรือน ได้แก่ จ านวนสมาชิกในครัวเรือน จ านวนสมาชิกในครัวเรือนที่มี
งานท าและไม่มีงานท า อาชีพหลักของครัวเรือน อาชีพรองของครัวเรือน ในครัวเรือนมีรายได้รวมทั้งหมด
เทา่ไหร่ (ต่อเดือน) ในครัวเรือนมีรายจ่ายรวมกันทั้งหมดเท่าไหร่ (ต่อเดือน) รายได้และรายจ่ายในครัวเรือนของ
ท่านเป็นอย่างไร ปัจจุบันในครัวเรือนมีการฝากเงินหรือออมทรัพย์หรือไม่ ปัจจุบันในครัวเรือนมีการลงทุน



 
 

หรือไม่ หากมี มีอะไรบ้าง ในครัวเรือนมีเงินเก็บสะสมหรือไม่ และผู้ตอบแบบส ารวจอยู่ในชุมชนมานานเท่าใด
และคิดจะย้ายที่อยู่อาศัยหรือไม่ 

ตอนที่ 3  ข้อมูลทางด้านสังคม ผู้สูงวัย ผู้พิการ ได้แก่ ในครัวเรือนมีผู้สูงอายุหรือไม่  หากมี ได้รับการ
ดูแลเอาใจใส่จากภาครัฐและเอกชนหรือไม่ ในครัวเรือนมีผู้ พิการหรือไม่ ทั้งนี้ ผู้พิการในครัวเรือนมีบัตร
ประจ าตัวคนพิการหรือไม่ และผู้พิการได้รับการดูแลเอาใจใส่ จากภาครัฐและเอกชนหรือไม่ ในครัวเรือนของ
ท่านมีผู้ป่วยเรื้อรังไหมและได้รับการดูแลเอาใจใส่จากภาครัฐและเอกชนหรือไม่ ในรอบปีที่ผ่านมาคนใน
ครัวเรือนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในชุมชนหรือไม่ 

ตอนที ่4 สภาพปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนแบ่งออกเป็น 6 ด้านหลัก  
ด้านที ่1 คือ ปัญหาด้านชีวิตความเป็นอยู่และครอบครัว  
ด้านที ่2 คือ ปัญหาด้านอาชีพและการท างาน  
ด้านที่ 3 คือ ปัญหารายได้และหนี้สิน  
ด้านที ่4 คือ ปัญหาด้านการศึกษา  
ด้านที่ 5 คือ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  
ด้านที่ 6 คือ ปัญหาด้านอื่นๆ 

ในการส ารวจความต้องการของชุมชน ได้อ้างอิงจากปฏิทินกิจกรรมชุมชน ดังแสดงในภาพที่ 3 
 

 
 

ภาพที่ 3 ปฏิทินกิจกรรมชุมชนบ้านคลองบางหลวง 
 
 



 
 

บทท่ี 4 
ผลการวิจัย 

 
4.1 ข้อมูลสภาพพื้นฐานด้านเกษตรกรรม การปลูกพืช การใช้แรงงาน ชนิด จ านวน เหตุผลของสัตว์ที่
เลี้ยง   
     ปัญหาด้านการเลี้ยงสัตว์ การกระจายผลผลิต 
  

4.1.1 ปฏิทินการเลี้ยงสัตว์ ไม่ปรากฏเพราะชาวบ้านส่วนใหญ่ได้หันมาใช้ Tractor ในการเกษตร  
 4.1.2 ปัญหาด้านการเลี้ยงสัตว์ ไม่ปรากฏ 
 
4.2 ข้อมูลด้านประชากร  
 

4.2.1 จ านวนครัวเรือน จ านวนประชากร เพศ อายุ  
ประชากรทั้งสิ้น จ านวน 5,846 คน แยกเป็นชาย 2,823 คน หญิง 3,023 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย   

353.42 คน / ตารางกิโลเมตร มีจ านวนครัวเรือน  2,355  ครัวเรือน แสดงดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1  ข้อมูลด้านประชากรของหมู่ที่ 1 ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 

หมู่ บ้าน จ านวนครัวเรือน 
(ครัวเรือน) 

จ านวน
ประชากรชาย 

(คน) 

จ านวน     
ประชาการหญิง 

(คน) 

รวมประชากร 
(คน) 

หมู่ที่ 1 บ้านคลองบางหลวง 1,388 ครัวเรือน 1,241 คน 1,481 คน 2,678  คน 
หมู่ที่ 2 บ้านคลองบางหลวง 633   ครัวเรือน 449   คน 456   คน 866    คน 
หมูที่ 3 บ้านคลองบางหลวง 196   ครัวเรือน 303   คน 323   คน 629    คน 
หมู่ที่ 4 บ้านคลองบางโพธิ์ 88     ครัวเรือน 177   คน 187   คน 350    คน 
หมู่ที่ 5 บ้านคลองบางเตย 453   ครัวเรือน 656   คน 658   คน 1,323  คน 

ข้อมูล   ณ  กันยายน พ.ศ. 2561 
 
4.3 ข้อมูลด้านสาธารณูปโภคของหมู่บ้าน  
 
 4.3.1 การคมนาคม การติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกหมู่บ้าน  

การคมนาคม มีถนนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลคูขวาง จ านวน 26 สาย ระยะทางรวม 36.73 กิโลเมตร 
แยกเป็นดังตารางที่ 2 
 

4.3.2 การมีไฟฟ้าใช้ในหมู่บ้านและการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อชุมชน  
   - มีระบบไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน จ านวน 2,452 ครัวเรือน 
 

 4.3.3 การประปาหมู่บ้านและการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อชุมชน  
   - มีประปาส่วนภูมิภาคและประปาบาดาลหมู่บ้าน จ านวน 5 หมู่บ้าน 
ตารางท่ี 2 การคมนาคมภายในและภายนอกหมู่บ้าน พื้นที่เทศบาลต าบลคูขวาง 



 
 

  

หมู่ที่ จ านวน 
สายทางรวม 

(สาย) 

ถนนทาง 
หลวงแผ่นดิน 

ถนนลาดยาง 
แอสฟัลส์ 
(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 
ถนนเชื่อมระหว่างต าบล 1 2 3 1 1 
ถนนในการรับผิดชอบ

ของหน่วยงานอ่ืน 
1 2 3 - - 

  
4.4 ข้อมูลด้านสังคม 
 

จากการส ารวจโดยการใช้แบบสอบถาม พบว่าปัญหาด้านการท ามาหากินที่เห็นได้ชัดที่สุด คือ ต้นทุน
การผลิตสูง คิดเป็นร้อยละ 0.73  การขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพคิดเป็นร้อยละ 0.37  การถูกกด
ค่าแรงที่ต่ าคิดเป็นร้อยละ 4.9  การได้ท างานที่ต่ ากว่าวุฒิการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 0.25  การประสบปัญหาไม่
มีงานท า คิดเป็นร้อยละ 0.25  ความไม่มั่นคงในงานที่ท า คิดเป็นร้อยละ 0.25  การขาดเอกสารสิทธิ์ที่ดินท า
กินคิดเป็นร้อยละ 0.12  การขาดแคลนแหล่งประกอบอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 0.12 จ านวนครูมีน้อยคิดเป็นร้อย
ละ 0.49  ไม่มีโอกาสให้ลูกหลานเรียนคิดเป็นร้อยละ 0.12 และขาดความเชื่อมั่นในคุณภาพครู/อาจารย์ คิด
เป็นร้อยละ 0.12  และจากการส ารวจพบว่า ชาวบ้านในชุมชนสามารถเข้าถึงสื่อมวลชนได้คิดเป็นร้อยละ 100  

 
4.5 ข้อมูลด้านการศึกษา 
 

4.5.1 ชื่อ ประเภทโรงเรียน ปีที่ตั้งโรงเรียน จ านวนครูและนักเรียน  
  โรงเรียนประถมศึกษา จ านวน 1  แห่ง 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     จ านวน  1  แห่ง 
 โรงเรียนวัดบ่อทอง สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เปิดท าการสอนเมื่อ 1 กันยายน พ.ศ.2467 
ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา มีนักเรียนทั้งหมด 289 คน ชาย 158 คน หญิง 131 คน  
ครูและบุคลากร 18 คน ชาย 2 คน หญิง  16 คน 
 

4.5.2 ระดับการศึกษาของคนในหมู่บ้าน ไม่ปรากฏข้อมูลที่ชัดเจนต้องท าการศึกษาในระยะที่ 2 
 
4.5.3 สถาบันสังคม (วัด โรงเรียน ครอบครัว การสื่อสาร และบทบาทต่อชุมชนในด้านการศึกษา) 

  สถาบันการศึกษา (Educational Institution) เป็นสถาบันที่ท าหน้าที่ ในการขัดเกลา
ถ่ายทอดทางวัฒนธรรมความรู้ไปยังสมาชิกในสังคม  ลักษณะของความสัมพันธ์ประกอบด้วย ครู อาจารย์  



 
 

ลูกศิษย์ เป็นต้น บทบาทที่ส าคัญ คือ ปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามและการถ่ายทอดวัฒนธรรมให้แก่สมาชิกในสังคม  
ช่วยพัฒนาบุคคลให้เป็นสมาชิกที่ดี  ปลูกฝังทักษะการใช้ปัญญาเพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
  สถาบันศาสนา (Religious Institution) เป็นสถาบันที่ท าหน้าที่ขัดเกลาจิตใจ  ปลูกฝัง
ศีลธรรมอันดีงามให้กับสมาชิกในสังคม ลักษณะความสัมพันธ์ประกอบด้วย  พระสงฆ์ นักบวช ศาสนิกชน  
เป็นต้น บทบาทที่ส าคัญ คือ ปลูกฝังคุณธรรมที่ดีให้กับสมาชิกในสังคม  ส่งเสริมให้สมาชิกในสังคมปฏิบัติตาม
ค าสอนทางศาสนา ช่วยควบคุมสังคมให้เป็นปึกแผ่นและเกิดความสงบสุข แบบแผนพฤติกรรม เช่น การท าบุญ
ตักบาตร  การละหมาด 
 
4.6 ข้อมูลด้านการสาธารณสุข  
 

4.6.1 บริการสาธารณสุขในหมู่บ้าน (ตู้ยา สหกรณ์ สถานีอนามัย ฯลฯ) 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  จ านวน 1  แห่ง 
  สถานพยาบาลเอกชน  จ านวน  2  แห่ง  
 

4.6.2 บทบาทผู้สื่อข่าวสาธารณสุข (ผสส.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  
1) สื่อข่าวสารสาธารณสุขระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชนในหมู่บ้าน 

   2) ให้การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรค โดยให้ค าแนะน า ถ่ายทอดความรู้แก่
เพ่ือนบ้านและแกนน าสุขภาพประจ าครอบครัว แกนน าชุมชนในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ
พลานามัยให้แข็งแรง และเกิดการเจ็บป่วยน้อยที่สุด 

3) ให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชน เช่น การรักษาพยาบาลเบื้องต้น การปฐมพยาบาล
เบื้องต้น การจ่ายถุงยางอนามัย การตรวจวัดความดันโลหิต การตรวจหาน้ าตาลในปัสสาวะ การตรวจหา
น้ าตาลในเลือด การส่งต่อผู้ป่วย และการติดตามดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อมาจากสถานบริการ 

4) ปฏิบัติงานที่ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) หรือสถานที่ตามก าหนดของหมู่บ้าน 
5) จัดกิจกรรมเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสาธารณสุขในหมู่บ้าน เช่น กิจกรรมเฝ้าระวังทาง

โภชนาการ โดยการชั่งน้ าหนักเด็ก การติดตามหญิงมีครรภ์ให้มาฝากครรภ์และตรวจครรภ์ตามก าหนด 
ให้บริการชั่งน้ าหนักหญิงมีครรภ์เป็นประจ าทุกเดือน ติดตามเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี และตรวจสุขภาพตามก าหนด 
กิจกรรมเฝ้าระวังด้านสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โดยการติดตามให้มารดาน าเด็กไปรับวัคซีนตามก าหนด  
และกิจกรรมเฝ้าระวังเรื่องโรคระบาดและโรคติดต่อประจ าถิ่น โดยการก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคหรือ  
พาหะน าโรค 

6) บริหารจัดการวางแผน แก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน โดยใช้งบประมาณจากองค์การ
บริหารส่วนต าบลและจากแหล่งอื่นๆ 

7) ชักชวนเพื่อนบ้านเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน 



 
 

8) ดูแลสิทธิประโยชน์ด้านหลักประกันสุขภาพและสาธารณสุขของประชาชนในหมู่บ้าน โดยเป็นแกน
น าในการประสานงานกับผู้น าชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบลและเครือข่ายสุขภาพ กระตุ้นให้มีการวางแผน
และด าเนินงานเพ่ือพัฒนางานสาธารณสุขของหมู่บ้าน บนพ้ืนฐานข้อมูลของชุมชน สอดคล้องกับเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยเน้นพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านสังคมเศรษฐกิจและจิตใจควบคู่กันไป 

 
4.6.3 อนามัยแม่และเด็ก  

                   การอนามัยแม่และเด็ก เป็นการดูแลสุขภาพที่ส าคัญซึ่งเริ่มตั้งแต่การดูแลครรภ์เพ่ือให้การ
ตั้งครรภ์และการคลอดมีคุณภาพ   แม่และทารกปลอดภัย   ปราศจากภาวะแทรกซ้อน และมีสุขภาพแข็งแรง 
ต่อเนื่องถึงการดูแลในช่วงปฐมวัย เพ่ือให้เด็กเจริญเติบโตและมีการพัฒนาอย่างองค์รวม ทั้งสุขภาวะทางกาย 
อารมณ์  สังคม และสติปัญญา 
         การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมของมารดาในการตั้งครรภ์ ระยะคลอด หลังคลอด และการดูแล
บุตรที่เหมาะสม จะท าให้ทั้งมารดาและบุตรมีสุขภาพแข็งแรง มีภูมิต้านทานโรค ไม่เจ็บป่วยไม่มีโรคแทรกซ้อน 
ดังนั้นผู้หญิงเมื่อรู้ตัวว่าตั้งครรภ์ ควรปฏิบัติดังนี้  

(1) มีการเตรียมตัวที่จะเป็นแม่ท่ีดีด้วยการบ ารุงดูแลร่างกาย  
(2) ต้องไปฝากครรภ์ที่โรงพยาบาล  
(3) ไปตรวจครรภ์ตามท่ีแพทย์นัด  
(4) ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการดูแลครรภ์การเลี้ยงดูบุตรที่ดี และเพ่ือสุขภาพของตนเอง 
   และบุตร  
(5) ควรเรียนรู้การปฏิบัติตนเมื่อมีการตั้งครรภ์  
(6) ไม่ท าพฤติกรรม หรือกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อการตั้งครรภ์  
(7) หลังคลอดบุตรควรพักฟ้ืนอย่างน้อย 45 วัน  
(8) แม่ควรให้นมบุตรเพราะนมแม่มีประโยชน์ต่อทารกมาก 

 
4.6.4 สุขาภิบาล (โอ่ง ส้วม แหล่งน้ า) : อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ าร้อยละ  100   

  
4.6.5 โรคที่ชาวบ้านเป็นกันมาก และวิธีการรักษา (วิธีการรักษาแพทย์แผนปัจจุบัน และการรักษา

แบบพ้ืนฐาน) การตัดสินใจในการป้องกันรักษาโรคของชาวบ้าน 
  จากการลงพ้ืนที่และสัมภาษณ์ชาวบ้านในชุมชนพบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ในชุมชนมีโรค
ประจ าตัว คือ โรคเบาหวาน โรคไขมันอุดตันในเส้นเลือด และโรคความดันโลหิตสูง 
 
4.7 ข้อมูลด้านศาสนา วัฒนธรรม ความเชื่อ และการสันทนาการ 
 

4.7.1 ชื่อวัดในหมู่บ้าน ความเป็นมา จ านวนพระภิกษุ สามเณร เสนาสนะ การปกครองคณะสงฆ์  
วัดบ่อทอง เป็นศาสนสถานที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านในชุมชนหมูที่ 1 และหมู่ที่ 2 ต าบลคู

ขวาง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี   สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2434 ในสมัยนั้นตั้งอยู่ที่ ต าบลคูขวาง 
อ าเภอเชียงราก แขวงเมืองปทุมธานี ต่อมาพระอริยะธัชชะ เจ้าคณะเมืองกับพระครูนันทมุณีเจ้าคณะแขวงได้
ขอพระราชทานวิสุงคามสีมา โดยมีพ้ืนที่ กว้าง 2 เส้น ยาว 2 เส้น 5 วา และได้รับพระราชทานวิสุงคามเมื่อ 
พ.ศ. 2559 หลังจากนั้นประชาชนในแถบนี้ ได้สละทรัพย์ตามก าลังศรัทธา พร้อมกับพระเดชพระคุณท่านเจ้า  



 
 

เจ้าอาวาสวัดบางหลวง ได้ช่วยกันสร้าง พระอุโบสถขึ้น บริเวณวัดที่สร้างขึ้นตอนนั้นมีเนื้อที่ 9 ไร่ 2 งาน 
เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของบริเวณนี้เป็นป่าทึบมาก รกไปด้วยพฤษชาติต่างๆ มีต้นไม้น้อยใหญ่ขึ้นเต็มไปหมด 
สัตว์ป่าก็มีมาก ด้วยเหตุที่บริเวณนี้เป็นพ้ืนที่ราบลุ่มมีน้ าตลอดปี เมื่อก่อตั้งวัดขึ้นมาจึงพากันเรียก ว่า "วัดลาด" 
ซึ่งหมายถึง พ้ืนที่ราบลุ่ม อุดมสมบูรณ์ด้วยน้ า ประชาชนที่มาอาศัยอยู่ในบริเวณนี้ ส่วนใหญ่เป็นชาวรามัญ
(มอญ) คาดว่าน่าจะย้ายรกรากถ่ินฐานมาจากชายแม่น้ าเจ้าพระยา เพื่อมาถางป่าจับจองพ้ืนที่ท ากิน ผู้ที่มีความ
อดทนต่อธรรมชาติ และไม่ครั่นคร้ามต่อสัตว์ร้าย ก็ถากถางพงไพรจนได้เนื้อที่ตามก าลังมากน้อย บางส่วนก็
มอบถวายให้ก่อตั้งวัด  

 
 4.7.2 บทบาทของวัดในด้านการเผยแผ่ศาสนา พิธีกรรม ความเชื่อ และการพัฒนาชุมชน  
 พระภิกษุสงฆ์ ซึ่งเป็นบรรพชิตในพระพุทธศาสนา มีหน้าที่ศึกษาปฏิบัติธรรม เผยแผ่ค าสอน สืบต่อ
พระพุทธศาสนา มีคุณธรรมและหลักความประพฤติที่ต้องปฏิบัติมากมาย  และหน้าที่ของพระภิกษุที่สัมพันธ์
กับคฤหัสถ์ ได้แก่ การให้ความอนุเคราะห์ชาวบ้าน ตามหลักปฏิบัติในฐานะที่พระภิกษุเป็นเสมือนทิศเบื้องบน 
ได้แก่ (1) ห้ามปรามสอนให้เว้นจากความชั่ว คือ งดเว้นจากการเบียดเบียนกัน ไม่ท าลายทั้งชีวิตตนเองและ
ผู้อ่ืน  (2) แนะน าสั่งสอนให้ตั้งอยู่ในความดี งดเว้นอบายมุข 6 (3) อนุเคราะห์ด้วยความปรารถนาดีด้วยน้ าใจ
อันงามโดยยึดถือหลักสังคหวัตถุ 4   (4) ให้ได้ฟังได้รู้สิ่งที่ยังไม่เคยรู้ไม่เคยฟัง คือ สอนให้รู้จักแยกแยะมิตรแท้ 
มิตรเทียม ให้คบบัณฑิตเพ่ือประโยชน์ในการด ารงชีพ (5) ชี้แจงอธิบายท าสิ่งที่เคยฟังแล้วให้เข้าใจแจ่มแจ้ง ใน
สิ่งที่สดับเล่าเรียนมาแล้ว เช่น การแสวงหาทรัพย์โดยวิธีสุจริต การรู้จักรักษาทรัพย์ และการด ารงชีวิตตาม
ฐานะ (6) บอกทางสวรรค์ให้ คือ การแนะน าวิธีครองตน ครองคน ครองงาน หรือวิธีครองชีวิตให้ได้รับผลดีมี
ความสุข 
 

4.7.3 ขนบธรรมเนียม ประเพณี กีฬา และสันทนาการพื้นบ้าน เช่น การพัฒนาชุมชน  
ประเพณีตักบาตรพระร้อย เป็นประเพณีที่ชาวปทุมธานีโดยเฉพาะชาวไทยเชื้อสายมอญยึดถือปฏิบัติ

กันมายาวนานนับร้อยปี เมื่อถึงช่วงเทศกาลวันออกพรรษาวัดริมฝั่งน้ าแถบปทุมธานี จะตระเตรียมบริเวณเพ่ือ
ขึงเชือก ประดับทิวธง เพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่ส าหรับท าบุญตักบาตร ชาวบ้านหาซื้อข้าวของ ประกอบอาหารไว้
ส าหรับใส่บาตร โดยจะเริ่มกันตั้งแต่วันแรม 1 ค่ า เดือน 11 หรือที่เรียกกันว่า “ประเพณีตักบาตรพระร้อย” ที่
เรียกชื่อนี้ก็ด้วยเหตุที่มีพระจ านวนมากกว่าร้อยรูป ได้เข้าร่วมในพิธีส าคัญทางศาสนาในวันดังกล่าว  จึงท าให้
เกิดการเรียกชื่อของประเพณีตักบาตรพระร้อยนั่นเอง 

ครั้นย้อนถึงประวัติความเป็นมา และพิธีปฏิบัติในประเพณีเก่าแก่นี้ หากวัดใดที่จะจัดพิธีตักบาตร  
พระร้อยต้องแจ้งก าหนดวันเสียก่อน ซึ่งประเพณีจะเริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ า ไปจนถึงวันแรม 13 ค่ า เดือน 11 
วนเวียนกันไปในแต่ละวัด ถึงวันงานทางวัดจะนิมนต์พระเพ่ือร่วมพิธีแต่เช้ามืด จากนั้นจึงจัดล าดับโดยการแจก
หมายเลขก่อนหลัง เสร็จแล้ววัดเจ้าภาพจึงถวายภัตตาหารเช้าแก่พระที่ร่วมพิธี การตักบาตรพระร้อยจะเริ่ม
ประมาณสองโมงเช้า น าโดยเรือพระพุทธของวัดเจ้าภาพซึ่งส่วนใหญ่นิยมใช้เรือกระแชง ภายในเรือจะตั้ง
พระพุทธรูป โต๊ะหมู่บูชา ดอกไม้ธูปเทียน จากนั้นจึงเป็นเรือพระสงฆ์เรียงตามล าดับหมายเลขท่ีได้รับ 

เอกลักษณ์ของประเพณีคือการท าบุญตักบาตรจะประกอบขึ้นในเรือ ชาวบ้านจอดเรือจับเข้ากันเป็น
พวง จัดเตรียมอาหารมาใส่บาตร พ่อพายท้าย แม่พายหัว ลูกนั่งกลางล าเรือ ส่วนพระภิกษุสงฆ์ลงเรือนั่งเป็น
ประธาน มีศิษย์วัดนั่งหัวเรือ ท้ายเรือคอยสาวเรือไปตามพวงหรือรับอาหารบิณฑบาต แม้วิธีปฏิบัติจะ
แปรเปลี่ยนไปบ้างตามยุคสมัย แต่ภาพความศรัทธาสามัคคียังคงด ารงสะท้อนออกมาจากผู้คนนับร้อย ผู้เฒ่า 
ผู้แก่ หนุ่มสาว ยืนเรียงเป็นทิวแถว ขบวนเรือประดับแม่น้ าอย่างมีชีวิต อีกทั้งอาหารคาวหวาน หมี่กรอบ ผัด

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B2


 
 

เผ็ด ผลไม้ ส้ม องุ่น กล้วยหอม ขนมถ้วยฟู ข้าวต้มมัด ข้าวเม่าทอด ขนมตาล ขนมสอดไส้ แต่ละบ้านจัดเตรียม
แยกไว้เป็นอย่างๆ เพ่ือท าบุญตักบาตรในรุ่งเช้า หลังตักบาตรเสร็จแล้ว กลางวันปิดทองพระประธาน
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ มีการละเล่นร าพาข้าวสารและทอดผ้าป่า 

ประเพณีธงตะขาบ การถวายธงตะขาบเป็นประเพณีที่ชาวไทยรามัญปทุมธานี ยึดถือปฏิบัติกันใน
เทศกาลวันสงกรานต์ กระท ากันที่เสาหงส์หน้าเจดีย์หรือโบสถ์ วิหารอันเป็นสัญลักษณ์ของชาวรามัญแห่ง 
หงสาวดี เสาหงส์ท าด้วยไม้กลมหรือเหลี่ยม มีเสาประกบคู่ ประดับด้วยบัวหัวสี่เสา ที่ปลายเสามีรูปหงส์
ทรงเครื่องหล่อด้วยโลหะยืนอยู่ปลายเสา กางปีกทั้งสองข้าง ที่จะงอยปากหงส์แขวนด้วยกระดิ่ง บนสุดมีฉัตร
สามชั้นปักอยู่ชาวรามัญเรียกเสาหงส์ว่า “เทียะเจมเจียนู่” ประเพณีถวายธงตะขาบจะจัดท ากันในวันสุดท้าย
ของวันสงกรานต์ที่ศาลาวัด โดยใช้ผ้ายืนยาวตัดรูปตัวตะขาบใส่ไม้ไผ่เป็นระยะ ๆ ตลอดผืน ติดธงเล็ก ๆ ที่ซี่หัว
ไม้ไผ่เมื่อเสร็จแล้วดูไกล ๆ คล้ายตัวตะขาบ ชาวรามัญเรียกว่า “อะลามเทียะกี้” หลังจากท าเสร็จแล้ว ในตอน
บ่ายจะมีการแห่ธงโดยช่วยกันจับขอบธงตลอดทั้งผืน แห่ธงไปตามหมู่บ้านมีขบวนสนุกสนาน มีกลองยาว
ประกอบขบวน หลังจากนั้นมาท าพิธีถวายธงที่หน้าเสาหงส์ แล้ว เชิญธงขึ้นสู่ยอดเสา เพ่ือเป็นการบูชา
พระพุทธเจ้าและสืบสานประเพณีมาจนถึงปัจจุบัน 

กลุ่มผู้สูงอายุ (โดยอายุเฉลี่ย 65 ปี) นัดรวมกลุ่มท ากิจกรรมทุกวันพุธ เวลา 09.00 - 11.00 น.                         
จะท ากิจกรรมสวดมนต์แบบยาว 1 ชั่วโมง สวดมนต์แบบย่อ 30 นาที และร ากระบอง 1 ชั่วโมง                                   
พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 11.00 น. โดยกลุ่มผู้สูงอายุจะใช้ช่วงเวลาพักเป็นเวลาพูดคุยแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์  

กลุ่มปั่นจักรยาน นัดรวมตัวกันท ากิจกรรมทุกวันศุกร์   โดยมีระยะทางในการปั่นจักรยานเป็น
ระยะทาง 10 กิโลเมตร โดยผู้น ากลุ่มและสมาชิกจะเป็นผู้ที่มีความรู้ที่หลากหลาย และน าข้อมูลข่าวสารไป
เผยแพร่ให้กับกลุ่มสมาชิกในหมู่บ้าน หมู่ 1 ได้ทราบข่าวสารทันสถานการณ์  

กลุ่มสตรีท าพริกแกงบ้านบ่อทอง จะนัดกันท าก็ต่อเมื่อมีลูกค้ามาสั่ง ซึ่งเป็นลูกค้าทั่วไปที่ทราบ
สรรพคุณจากการบอกต่อกัน     

 
4.7.4 อิทธิพลศาสนา วัฒนธรรม และความเชื่อต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านต่อชุมชน   

ชุมชนแห่งนี้มีวัฒนธรรมและความเชื่อแบบผสมผสานคือวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมมอญ
เนื่องจากชุมชนแห่งนี้มีทั้งคนไทยและคนเชื้อสายมอญเช่น ธงตะขาบ งานสงกรานต์ เป็นต้น 

 
4.8 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ  
 

4.8.1 การประกอบอาชีพหลัก อาชีพรองของชาวบ้าน 
           อาชีพหลัก ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

-  อาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ท านา ท าสวน ปลูกพืชผัก 
อาชีพรอง  

- การประมง มีการท าประมงน้ าจืด คือ เลี้ยงปลาในบ่อดิน เลี้ยงปลาในกระชัง                 
เลี้ยงกบในกระชัง การเลี้ยงกุ้ง 

- การปศุสัตว์ มีการเลี้ยงสัตว์ เช่น เลี้ยงโค เลี้ยงสุกร เลี้ยงไก่ เลี้ยงเป็ด 
            เดิมทีชุมชนแห่งนี้ มีอาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม แต่ด้วยกระแสโลกาภิวัตน์ที่เปลี่ยนไป ท าให้
อาชีพหลักของชุมชนเหล่านี้  ได้เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาไปด้วย จึงท าให้ชาวบ้านในชุมชนมีการท า



 
 

เกษตรกรรมน้อยลง และหันไปประกอบอาชีพเป็นพนักงานภายในโรงงานอุตสาหกรรมแทน ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการส ารวจที่พบว่า อาชีพหลักของครัวเรือนในชุมชนแห่งนี้ คือ รับจ้างทั่วไปคิดเป็นร้อยละ 2.08  ค้าขาคิด
เป็นยร้อยละ 0.86  เกษตรกรรมคิดเป็นร้อยละ 0.73 พนักงานเอกชนคิดเป็นร้อยละ 0.49 และรับราชการ 
รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมคิดเป็นร้อยละ 0.37  และจากการส ารวจสามารถแสดงให้เห็นว่าชาวบ้านใน
ชุมชนแห่งนี้มีการศึกษาท่ีสูงและสามารถมีงานท่ีท าเหมาะกับการศึกษาท่ีจบมานั่นเอง 
 

4.8.2 ผลตอบแทนที่ชาวบ้านได้รับ เช่น รายได้ ภาวะหนี้สิน การกู้ยืม เป็นต้น  
 จากการส ารวจข้อมูลรายได้ของแต่ละครัวเรือนในชุมชนพบว่ารายได้ครัวเรือน (รายเดือน) ส่วนใหญ่
อยู่ระหว่าง 5,001-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.34  และมีรายได้สูงสุด มากกว่า 35,000 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 0.37 อย่างไรก็ตามข้อมูลด้านรายได้ท่ีกล่าวมาข้างต้น เป็นข้อมูลที่ได้มาจากการท าแบบส ารวจครัวเรือนใน
ชุมชน 2 ครัวเรือน จ านวน 2 ชุด ไม่สามารถอธิบายได้แน่ชัดเนื่องจากชาวบ้านในชุมชนเกรงจะโดนเสียภาษีจึง
ไม่บอกรายได้ที่ชัดเจนของครัวเรือนตนเอง 

 

 4.8.3 ลักษณะจ านวนร้านค้าภายในหมู่บ้าน และชนิดสินค้า 
 จากการลงพ้ืนที่พบว่าร้านค้าในชุมชนเป็นร้านขายของช าขนาดเล็กจ าหน่ายของอุปโภคบริโภคทั่วไป
ในชุมชน 
 

4.8.4 ปัญหาทางด้านการท ามาหากิน ขาดเงินทุน แหล่งน้ า ที่ท ากิน ภัยธรรมชาติ การบุกรุกที่ดิน
สาธารณะ ป่าสงวนแห่งชาติ  
             จากการส ารวจโดยการใช้แบบสอบถามพบว่าปัญหาทางด้านการท ามาหากินที่เห็นได้ชัดคือ ต้นทุน
การผลิตสูงคิดเป็นร้อยละ 0.73  ขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพคิดเป็นร้อยละ 0.37  ถูกกดค่าแรงคิด
เป็นร้อยละ 0.25 งานที่ท าต่ ากว่าวุฒิการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 0.25  หางานท าไม่ได้คิดเป็นร้อยละ 0.25 งานที่
ท าอยู่ไม่มีความมั่นคงคิดเป็นร้อยละ 4.9 ขาดเอกสารสิทธิ์ที่ดินท ากินคิดเป็นร้อยละ 0.12 ขาดแคลนแหล่ง
ประกอบอาชีพคิเป็นร้อยละ 0.12 จ านวนครูมีน้อยคิดเป็นร้อยละ9.8 ไม่มีโอกกาสให้ลูกหลานเรียนคิดเป็นร้อย
ละ 0.12  และขาดความเชื่อม่ันในคุณภาพครู/อาจารย์คิดเป็นร้อยละ 0.12  
 

4.8.5 สภาวะของความยากจนในหมู่บ้าน รวมทั้งความคิดเห็นของชาวบ้านต่อสภาพเศรษฐกิจ
ภายในและภายนอกหมู่บ้าน ข้อเสนอแนะของชาวบ้านต่อการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ 
     ชาวบ้านในชุมชนแห่งนี้ไม่มีความยากจนปรากฏเด่นชัดเนื่องจากเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้เมือง อีกทั้งยัง
เป็นชุมชนที่ก้าวทันกระแสโลกาภวัตน์ควบคู่กับมีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ในชุมชนเป็นจ านวนมาก   จึงท าให้
ชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่มีงานท าได้ง่ายขึ้นนั่นเอง 
 

4.8.6 บทบาทของธนาคารข้าว ธนาคารโค-กระบือ ในทางเศรษฐกิจ กิจกรรมพัฒนาต่าง ๆ ใน
หมู่บ้าน เช่น กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่ม ธ .ก.ส. และกลุ่มผลประโยชน์อ่ืน ๆ พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินงานจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและชาวบ้านในชุมชนพบว่าในพ้ืนที่ชุมชนไม่มีธนาคารข้าวและธนาคาร
โค-กระบือ 

 

4.8.7 ปัญหาหนี้สิน การเข้าถึงแหล่งเงินทุน อิทธิพลของการขายของเร่จากภายนอกเข้ามาในหมู่บ้าน 
การให้เครดิตหรือสินเชื่อ และผลต่อสถานภาพทางเศรษฐกิจของชาวบ้าน 
 จากการลงพ้ืนที่ส ารวจและสังเกตจากค่าเฉลี่ยที่ได้จากแบบสอบถามพบว่าชาวบ้านในชุมชนไม่มี
ปัญหาเรื่องหนี้สิน   



 
 

4.9 ข้อมูลด้านการเมืองและการปกครองท้องถิ่น 
   

4.9.1 โครงสร้างการปกครองของชุมชน (ชื่อฝ่ายปกครอง ผู้น ากลุ่มหรือคุ้มบ้าน) แสดงดังภาพที่ 4 
 

 
 

ภาพที่ 4 โครงสร้างการปกครองของชุมชนต าบลคูขวาง 
 

4.10 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของชุมชน  
 

จุดแข็งของชุมชน 
- ชุมชนแห่งนี้มีการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ

พลอดุลยเดชมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของตนเอง 
- มีการคมนาคมที่สะดวกมากข้ึน 
- ชุมชนแห่งนี้กลุ่มที่เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนนั่น

ก็คือกลุ่มปั่นจักรยานนั่นเอง 
จุดอ่อน 

- ชุมชนหมู่ที่ 1 ต าบลคูขวาง อ าเภอคูบางหลวง จังหวัดปทุมธานี พบสุนัขจรจัดและสุนัขที่มีเจ้าของ
เป็นจ านวนมากในชุมชน ทั้งนี้การที่มีจ านวนสุนัขมากปัญหาที่ตามมาคือ การถ่ายอุจจาระและ
ปัสสาวะของสุนัขที่เรี่ยราดเต็มบริเวณชุมชน อีกท้ังบางครั้งมีชาวบ้านในชุมชนโดนสุนัขกัดซึ่งส่วน

ปลัดเทศบาล 

ต าบลคูขวาง 

รองปลัดเทศบาล 

ต าบลคูขวาง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

  

- งานทั่วไป/กฎหมาย 

 - งานนโยบายและแผน 

 - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 - งานสวัสดิการสังคม 

 - งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

กองคลัง 

 - งานการเงินและบัญชี 

 - งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

 - งานพัฒนาและจัดเก็บรายวได้ 



 
 

ใหญ่จะเป็นสุนัขที่มีเจ้าของและจะมีการเรียกร้องค่าเสียหายกันระหว่างเจ้าของสุนัขและผู้ที่โดน
สุนัขกัด 

โอกาส 
- ประชาชนสามารถเข้าถึงสื่อมวลชน (Mass Media) ได้ร้อยละ 100 
- หน่วยงานของรัฐและเอกชนรวมทั้งชาวบ้านในชุมชนหมูที่ 1 ต าบลคูขวาง อ าเภอคูบางหลวง 

จังหวัดปทุมธานี ร่วมมือด าเนินการก่อสร้างโฮมสเตย์และศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมมอญขึ้นในพ้ืนที่หมูที่ 1 ต าบลคูขวาง อ าเภอคูบางหลวง จังหวัดปทุมธานีเพ่ือส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและมอญเนื่องจากชุมชนแห่งนี้เป็นอีก
ชุมชนที่มีการผสมผสานทางวัฒนธรรมอีกทั้งยังมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติเพ่ือเป็นส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน 

ภัยคุกคาม 
- บริเวณชุมชนหมู่ที่ 1 ต าบลคูขวาง อ าเภอคูบางหลวง จังหวัดปทุมธานี เกิดโรงงานอุตสาหกรรม

รายล้อมชุมชนและโรงงานมีการปล่อยควันออกมาจากโรงงานสู่ชุมชนจนท าให้ชุมชนเกิดมลภาวะ
ที่เป็นพิษทางอากาศรวมทั้งโรงงานยังมีการปล่อยน้ าเสียลงสู่แม่น้ า ล าคลองในชุมชนจนท าให้เกิด
น้ าเน่าเสีย 

- ในชุมชนมีโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจ านวนมาก และมีประชากรแฝงเกิดขึ้นในชุมชนนั่นก็คือ
แรงงานต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาท างานในโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนมากเป็นชาวพม่า และ ชาว
กัมพูชา ซึ่งมีทั้งแรงงานต่างด้าวเข้าถูกกฎหมายและผิดกฎหมายจึงส่งผลให้เกิดปัญหาการแย่งใช้
ทรัพยากรระหว่างชาวบ้านในชุมชนและแรงงานต่างด้าวเช่น ปัญหาการใช้สถานพยาบาล ปัญหา
ในด้านแหล่งค้าขายและปัญหาในด้านอาชญากรรม เป็นต้น  

- เนื่องจากชุมชนมีโรงงานอุตสาหกรรมจึงท าให้มีการจราจรติดขัด ในช่วงเวลาเข้างานและเวลา 
เลิกงาน 

- ประชากรแฝงที่เกิดขึ้นในชุมชนก่อปัญหาในกับคนในชุมชน บางครั้งกลุ่มประชากรแฝงเหล่านี้
ขโมยเก็บพืชผลทางการเกษตรที่ชาวบ้านได้ปลูกไว้มารับประทาน เนื่องจากบริเวณท่ีชาวบ้านปลูก
พืชผลทางการเกษตรไม่มีรั้วล้อมรอบอย่างชัดเจนจึงท าให้กลุ่มประชากรแฝงสามารถเข้าไปเก็บ
พืชผลทางการเกษตรได้  

 
 
 
 



 
 

4.11 แผนพัฒนาชุมชนระยะ 3-5 ปี  
 

จากข้อมูลของทางเทศบาลต าบลคูขวาง พบว่าไม่มีโครงการย้อนหลังในระบบ มีเพียงแต่โครงการที่ก าลังพัฒนาปี พ.ศ. 2561-2564 ซึ่งแสดงดังตารางท่ี 3-6 
 

ตารางท่ี 3 โครงการด้านการศึกษา 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ

บ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการจัดท า
ห้องสมุด
ประชาชน/
แหล่งเรียนรู้ 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีความรู้ด้าน
การศึกษามาก
ยิ่งขึ้น  

สร้างห้องสมุดประชาชน
ในต าบลจ านวน1แห่ง 

200,000 
ทต.คู
ขวาง 

200,000
ทต.คู
ขวาง 

200,000
ทต.คู
ขวาง 

200,000
ทต.คู
ขวาง 

ห้องสมุดประชาชน 2 
แห่ง 

ประชาชน
ได้โอกาส
หาความรู้
เพ่ิมมากข้ึน 

กอง
การศึกษา 

2 
 
 
 

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
การศึกษา 

เพ่ือสนับสนุน
กิจกรรมทาง
การศึกษา 

สนับสนุนกิจกรรมทาง
การศึกษาตลอดปี 

100,000
ทต.คู
ขวาง 

100,000
ทต.คู
ขวาง 

100,000
ทต.คู
ขวาง 

100,000
ทต.คู
ขวาง 
 
 

จัดท ากิจกรรมที่
ด าเนินการตาม
รายละเอียดของ
โครงการ 

การเรียน 
การสอนมี
ประสิทธิภา
พมากข้ึน 

กอง
การศึกษา 

 
 

3 โครงการ
สนับสนุน
ส่งเสริมการ
เรียนดนตรีไทย
ของเด็ก
,เยาวชน/
ประชาชน 

เพ่ือให้นักเรียนมี
ทักษะและเป็น
การอนุรักษ์ดนตรี
ไทย  

เด็กนักเรียน 
ร.ร.วัดบ่อทอง 
เยาวชน 

100,000
ทต.คู
ขวาง 

100,000
ทต.คู
ขวาง 

100,000
ทต.คู
ขวาง 

100,000
ทต.คู
ขวาง 

เด็กนักเรียน 
เยาวชน 
ประชาชน 

เด็ก
นักเรียน 
เยาวชน 
ประชาชน 
สามารถ
เล่นดนตรี
ไทยได้ 

กอง
การศึกษา 

 



 
 

ตารางท่ี 4 โครงการด้านสังคมสงเคราะห์ 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการ
ส่งเสริมหรือ
ด าเนินการ
สงเคราะห์
ผู้ประสบภัย
พิบัติ 

เพ่ือช่วยเหลือ/
บรรเทาความ
เดือดร้อนที่เกิด
จากภัยพิบัติ 

ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน
จากภัยพิบัติต่างๆ 

100,000 
ต.คูขวาง 

100,000
ต.คูขวาง 

100,000
ต.คูขวาง 

100,000
ต.คูขวาง 

จ านวนกิจกรรม/
โครงการที่ด าเนินการ
ตามรายละเอียดของ
โครงการ 

ผู้ประสบภัย
มีความ
เป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น 

ส านักปลัด 

2 
 
 
 

โครงการให้
ความช่วยเหลือ
เด้ก,เยาชน,
ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ
ที่ขาดโอกาสไม่
มีผู้ดูแล 

เพ่ือช่วยเหลือ/
บรรเทาความ
เดือดร้อนต่างๆ
ของเด็ก,เยาวชน
,ผู้พิการและ
ผู้สูงอายุ 

เด็กเยาวชน ผู้สูงอายุ และ
ผู้พิการ ผู้ที่ได้รับความ
เดือดร้อน 

50,000ต.
คูขวาง 

50,000 
ต.คูขวาง 

50,000 
ต.คูขวาง 

50,000 
ต.คูขวาง 

เด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอายุและผู้พิการ 

เด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอายุและ
ผู้พิการมี
ความเป็นอยู่
ที่ดีข้ึน 

ส านักปลัด 
 

3 โครงการ
ส่งเสริมหรือ
ด าเนินการการ
สงเคราะห์และ
จัดสวัสดิการ
ครอบครัว
ยากจน 

เพ่ือสงเคราะห์
ครอบครัวยากจน
ให้มีความเป็นอยู่
ที่ดีข้ึน 

ช่วยเหลือครอบครัว
ยากจนปีละ 3 ครั้ง 

50,000 
ต.คูขวาง 

50,000 
ต.คูขวาง 

50,000 
ต.คูขวาง 

50,000 
ต.คูขวาง 

ครอบครัวยากจนปี
ละ 3 ครั้ง 

ครอบครัว
ยากจนมี
ความเป็นอยู่
ที่ดีข้ึน 

ส านักปลัด 



 
 

ตารางท่ี 5 โครงการด้านการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการ
อุดหนุน
โรงเรียนวัดบ่อ
ทอง ตามโรง
การพัฒนา
คุณธรรม 
จริยธรรม 

เพ่ือให้เด็กและ
เยาวชนในต าบลมี
จรรยามารยาทที่
ดี 

เพ่ือปลูกจิตส านึกให้กับ
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในพื้นท่ี 

100,000 
ต.คูขวาง 

100,000 
ต.คูขวาง 

100,000 
ต.คูขวาง 

100,000 
ต.คูขวาง 

เยาวชนและ
ประชาชนในพื้นท่ี 

เพ่ือให้เด็ก
และเยาวชน
ในต าบลมี
จรรยา
มารยาทที่ดี 

ร.ร. 
วัดบ่อทอง 

2 
 
 
 

อุดหนุน อปท. 
ตามโครงการ
แข่งกีฬา
เทศบาลสัมพันธ์ 
 

เพ่ือส่งเสริม
สุขภาพของ
ประชาชนต าบล 

ให้ประชาชนได้ออกก าลัง
กาย 

100,000
ท 

ต.คูขวาง 

100,000
ต.คูขวาง 

100,000
ต.คูขวาง 

100,000
ต.คูขวาง 

จ านวนกิจกรรมและ
โครงการที่ด าเนิน 
การตามรายละ 
เอียดของโครงการ 

ส่งเสริม
สุขภาพของ
ประชาชนใน
ต าบล 

องค์กร
ปกครอง

ส่วน
ท้องถิ่น
ปทุมธานี 

3 โครงการวันเมา
ลิดดิ้ลนาบี(วัน
คล้ายวันประสูติ
ท่านศาสดามูฮ า
หมัด) 

เพ่ือให้ประชาชน
ที่นับถือศาสนา
อิสลามได้ร่วม
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณี 

เพ่ือปลูกจิตส านึกให้กับ
เด็กเยาวชนและประชาชน
ที่นับถือศาสนาอิสลามใน
ต าบล 

30,000       
ต.คูขวาง 

30,000 
ต.คูขวาง 

30,000 
ต.คูขวาง 

30,000  
ต.คูขวาง 

เด็กและเยาวชน ประชาชนได้
ร่วมกิจกรรม
ทางศาสนา 

มัสยิดนูรุน
ยากีน 

 



 
 

ตารางท่ี 6 โครงการด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 
 
  ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการตรวจ
สารเสพติดใน
กลุ่มเยาวชน
และประชาชน
ทั่วไป 

ค้นหาผู้ติดยาเสพ
ติด 

เยาวชน/ประชานชนใน
ต าบล โรงเรียนและสถาน
ประกอบการ 

70,000 
ต.คูขวาง 

70,000 
ต.คูขวาง 

70,000 
ต.คูขวาง 

70,000 
ต.คูขวาง 

เยาวชนในต าบล จ านวนผู้เสพ
ยาเสพติด
ลดลง/ไม่มี
ในชุมชน 

ส านักปลัด 
 

2 โครงการ
จัดเก็บข้อมูล
ของ อปท. 

เพ่ือให้มีข้อมูล
ด้านการให้ความ
ช่วยเหลือด้าน
สังคมให้มี
ประสิทธิภาพ 

จัดเก็บข้อมูล อปท. ใน
ต าบลคูขวาง 

50,000 
ต.คูขวาง 

50,000 
ต.คูขวาง 

50,000 
ต.คูขวาง 

50,000 
ต.คูขวาง 

จ านวนกิจกรรม/
โครงการด าเนินการ
ตามรายละเอียด
โครงการ 

มีข้อมูลใน
การใหค้วาม
ช่วยเหลือ
ด้านสังคม 

ส านักปลัด 
 

 



 
 

บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลมุ่งสู่โจทย์วิจัย/โครงการ  
 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า พ้ืนที่หมู่ 1 เทศบาลต าบลคูขวาง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 
เป็นพื้นที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของสังคม ในมิติทางเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม และวัฒนธรรม จนในที่สุดพัฒนาไปสู่ความทันสมัย  (Modernization) ภายใต้กระแส 
(Globalization)  ปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่า พื้นที่ศึกษาได้เข้าสู่ยุคทุนนิยม (Capitalism) อย่างเต็มตัวเนื่องจากมี
โรงงานมากกว่า 38 แห่ง ที่รายล้อมทั้งในและนอกชุมชน นอกจากนี้การเข้ามาของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ 
ได้แก่ บิ๊กซี และ โลตัส และร้านสะดวกซื้อ ได้แก่ ร้าน 7-11 และ ร้าน108 ช็อป สะท้อนถึงระบบทุนนิยมที่
น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงอาชีพ จากการสัมภาษณ์ชี้ให้เห็นว่าอาชีพดั้งเดิมของคนในพื้นที่ คือ อาชีพเกษตรกรรม 
แต่ทว่าการเข้ามาของโรงงานและการพัฒนาให้เข้าสู่ความเป็นเมือง พบว่า  ชาวบ้านได้เปลี่ยนอาชีพจาก
เกษตรกรรมเป็นอาชีพรับจ้างทั่วไปและพนักงานบริษัทเอกชน  
 

นอกจากนี้ยังเป็นพ้ืนที่ใกล้กับตลาดค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จึงส่งผลให้ชาวบ้านเข้าถึงการค้า
ได้อย่างเสรี (Free Trade Market) ในส่วนด้านการเมือง พบว่า ชาวบ้านได้ตระหนักรู้ถึงสิทธิและให้ความ
ร่วมมือกับทางภาครัฐบางประเด็นที่พวกเขาสนใจ อย่างเช่นการจัดกิจกรรมผู้สูงวัย การตั้งแกนน าประท้วงทาง
การเมือง จากการส ารวจในพื้นที่พบว่าพ้ืนที่นี้มีความโด่ดเด่นทางชาติพันธุ์มอญ เนื่องจากบริเวณชุมชนแห่งนี้มี
ชาติพันธุ์มอญอาศัยอยู่คิดเป็นร้อยละ 70 ของประชากรทั้งหมด รวมทั้งพ้ืนที่ตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนสาม
โคกที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชอนุญาตให้ชาติพันธุ์มอญตั้งถิ่นฐานตั้งแต่สมัยอยุธยา ดังนั้นพ้ืนที่ศึกษานี้ยังมี
กลิ่นอายวัฒนธรรมมอญให้ผู้คนที่เข้ามาศึกษาพ้ืนที่ได้เรียนรู้ จากวัฒนธรรมที่โด่ดเด่นของชาติพันธุ์มอญ รวม
กับการเข้ามาของทุนนิยมจึงท าให้หน่วยงานภาครัฐและชาวบ้านได้ร่วมกันการสร้างสินค้าผ่านทางวัฒนธรรม 
(Commoditization of Culture) โดยมีศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นแหล่ง
สร้างรายได้ให้กับกลุ่มชาวบ้าน 

 

 จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นชี้ให้เห็นว่าพ้ืนที่ศึกษาเป็นพ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนผ่านจากชุมชนชนบท 
(Traditional Community) เป็นชุมชนกึ่งเมือง (Semi-Urban Community) โดยผ่านกระบวนการของความ
ทันสมัย (Modernization) การเข้ามาของโรงงานอุตสาหกรรมน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ
จากเศรษฐกิจการเกษตรแบบดั้งเดิมเป็นเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรมที่ขึ้นกับเครื่องจักร  (Industrialization) 
ดังนั้นความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualism) จึงได้คลืบคลานเข้ามาแทนที่ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน 
คณะวิจัยได้ประชุมปรึกษาหารือกันพบว่าการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจคงไม่ใช่องค์ประกอบส าคัญที่จะสามารถ
ยกระดับคนในชุมชนได้ นักวิจัยจึงน า แนวคิดของ Amartya Sen ผู้ซึ่งได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ใน
ปี 1999 ได้เสนอแนวคิด “ความสามารถของมนุษย์” (Human Capabilities) มาเป็นกรอบในโครงการนี้  
ในแง่ “Capability’ คือโอกาส ทางเลือก หรือเสรีภาพในการบรรลุสิ่งที่ปัจเจกบุคคลแต่ละคนให้คุณค่า”  
 



 
 

5.2 การวิเคราะห์ข้อมูล และฐานคิดของ Amartya Sen และ กรอบของ SDGs 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลและฐานคิดของ Amartya Sen และ กรอบของ SDGs น าไปสู่โจทย์วิจัย ดังนี้  
1) The Use of Blood Stain Removal from Spinach Extract : 
    ด าเนินการศึกษาโดย อาจารย์ ดร.นลินอร นุ้ยปลอด  
2) Mass Media and Messages in the Empowerment of Women : The Case Study of 

the Semi-Urban Community, Pathum Thani Province, Thailand :   
   ด าเนินการศึกษาโดย อาจารย์ ดร.เบญจภา ไกรทอง  
3) การท่องเที่ยวนวัตวิถีประเพณีชาวมอญเมืองปทุมธานี :  
    ด าเนินการศึกษาโดย อาจารย์ ดร.สุภารัตน์ ค าเพราะ  
4) การพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนมือถือส าหรับแหล่งท่องเที่ยวชุมชนคลองบางหลวงหมู่ 1 และ หมู่ 2 

ต าบลคูขวาง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี : 
    ด าเนินการศึกษาโดย อาจารย์กัตตกมล พิศแลงาม  
 



 
 

 
  

ภาพที่ 5  Infographic สรุปข้อมูลประชากรด้านสังคมในเทศบาลต าบลคูขวาง 



 
 

 
 

ภาพที่ 6  Infographic สรุปข้อมูลประชากรด้านเศรษฐกิจในเทศบาลต าบลคูขวาง 



 
 

 

 
 

ภาพที่ 7  Infographic สรุปข้อมูลประชากรด้านสุขภาพในเทศบาลต าบลคูขวาง 



 
 

 
 

ภาพที่ 8  Infographic สรุปข้อมูลประชากรด้านการเมืองการปกครองในเทศบาลต าบลคูขวาง 
 



 
 

 
 

ภาพที่ 9  Infographic สรุปข้อมูลประชากรด้านสิ่งแวดล้อมในเทศบาลต าบลคูขวาง 



 
 

 
 

ภาพที่ 10  Infographic สรุปข้อมูลประชากรด้านการศึกษาในเทศบาลต าบลคูขวาง 



ระยะที่ 2 
 
โครงการแก้ปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิต 
(ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการพัฒนาท้องถิ่น) 
 
 ด้วยแนวคิดพันธกิจมหาวิทยาลัยเพ่ือสังคม (University Engagement) จากปรัชญาการสร้างปัญญา
เพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ถูกถ่ายทอดเป็นวิสัยทัศน์ไปสู่การท างานของถสาบันการศึกษาร่วมกับภาคี ในพ้ืนที่ 
(Engagement) ที่มุ่งหมายหวังผลที่จะตอบปัญหาของชุมชน หรือสร้างสังคมเฉพาะที่ถูกต้อง และมีความ
แม่นย ามากขึ้น พันธกิจนี้ จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความร่วมมืออย่างแท้จริงของทุกภาคส่วน ทั้งในระดับ
มหาวิทยาลัยภายในด้วยกันเอง และระดับหน่วยงานภายนอกกับมหาวิทยาลัย  
 งานวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้ตระหนึกถึง
ความส าคัญในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่นตามหลักพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับ
สังคม  โดยมุ่งเน้นและให้ความส าคัญด้านการแก้ปัญหาของชุมชน ท้องถิ่น อย่างเป็นระบบ  ในการนี้ 
มหาวิทยาลัยเป็นผู้สนับสนุน และส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน ด้วยการเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิชาการ 
ผสมผสานเข้ากับแนวปฏิบัติที่ดีตามศักยภาพของชุมชน เพ่ือให้ชุมชนเกิดความสามารถในการยกระดับและ
เป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกชุมชนได้ 
 สืบเนื่องจาก วันที่ 28-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ผู้จัดท าโครงการ โดยงานวิชาศึกษาทั่วไป ได้
ด าเนินการประสานกับชุมชนและผู้แทนของรัฐ เพื่อลงพื้นที่ส ารวจข้อมูลชุมชนคลองบางหลวง หมู่ที่ 1 ต าบลคู
ชวาง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี  โดยมีการจัดกิจกรรมและแบ่งกลุ่มชาวบ้าน ตามประเด็นที่ก าหนด 
โดยการสัมภาษณ์กลุ่มชาวบ้าน เพ่ือรวบรวมประเด็นต่าง ๆ และพบว่า กลุ่มชาวบ้านมีจุดแข็งและจุดอ่อน คือ 
พ้ืนที่โดยรวมของหมู่บ้านเป็นโรงงานอุตสหกรรม แม้จะมีพ้ืนที่ในการท าเกษตรตามแนวพระราชด าริ หรือ 
“เกษตรทฤษฎีใหม”่ ก็ตาม แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังไม่มีพ้ืนที่ท าการเกษตรเป็นของตนเอง หากต้องท าการเช่า
พ้ืนที่ของนายทุนเพ่ือท าการเกษตรเป็นส่วนใหญ่  จึงท าให้รายได้ที่ได้รับสิ้นเปลืองไปกับค่าเช่าพ้ืนที่ และการ
ซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือท าการเกษตร และประกอบอาหารในครัวเรือน ท าให้ผู้จัดท าโครงการ เกิดแนวคิด
ส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัว และพืชผักสมุนไพรในกระถาง เพ่ือลดรายจ่ายภายในครัวเรือน และเป็น
ช่องทางในการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนสร้างรายได้  
 

แนวทางการด าเนินโครงการ และรูปแบบของโครงการ 
1. วิเคราะห์ ประเมิน ความเป็นไปได้ในการส่งเสริมและพัฒนา 
2. รวบรวม จัดท ารายชื่อบุคคล และครัวเรือนที่เป็นกลุ่มเป้มหมาย 
3. ลงพื้นที่ และด าเนินการเข้าเยี่ยมประชาชนในครัวเรือน เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจและตรวจสอบ 
   ความมุ่งม่ัน 
4. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปลูกพืชผักสวนครัว และพืชผักสมุนไพรในกระถาง 
5. ประชุม เพื่อตรวจเยี่ยม ติดตามผลการด าเนินงาน และประเมินการด าเนินงาน 
6. จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ และจัดท าเล่มบทความความเรื่องเล่าความส าเร็จ 
 

เมื่อได้ข้อมูลพ้ืนฐานจากชุมชนในระยะที่ 1 ผู้รับผิดชอบหลักของหมู่บ้าน จึงน ามาสรุปข้อเสนอของ
โครงการฯ ได้เป็นหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1. ที่มาของโครงการ 
2. Model การด าเนินงานของโครงการ 



 
 

3. ผลการด าเนินงานจากโมเดล 
  3.1 ร้อยละของผลส าเร็จของโมเดล 

3.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ 
4. พ้ืนที่ด าเนินงาน 
5. กิจกรรมต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า 
6. จุดเด่น ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาของโครงการ 
7. บูรณาการความร่วมมือ (Timeline) 
8. รูปภาพกิจกรรมการด าเนินงาน 
 

2.1 ที่มาของโครงการ 
 

ในวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2561 งานวิชาศึกษาทั่วไป ลงพ้ืนที่ส ารวจข้อมูลชุมชนคลองบางหลวง      
หมู่ที่ 1 ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี โดยใช้วิธีแบ่งกลุ่มชาวบ้าน เพ่ือสัมภาษณ์ในประเด็นต่าง ๆ จึงได้
พบทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน คือ พ้ืนที่โดยรวมของหมู่บ้านเป็นโรงงานอุตสาหกรรม แม้จะมีบริเวณในการท า
การเกษตรตามแนว “เกษตรทฤษฎีใหม่” ของในหลวง ร.9 แต่อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่มีพ้ืนที่ปลูก
ผักหรือท ากินเป็นของตนเอง จึงต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายไปกับการซื้อวัตถุดิบเพ่ือประกอบอาหารในครัวเรือน 
งานวิชาศึกษาทั่วไป เกิดแนวคิดการส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวและพืชผักสมุนไพรในกระถาง เพ่ือลด
รายจ่ายในเรื่องดังกล่าว ซึ่งสามารถเรียบเรียงเป็นโมเดลได้ดังต่อไปนี้ 

 
2.2 Model การด าเนินงานของโครงการ 

MODEL PROJECT   
1. วิเคราะห์ ประเมิน ความเป็นไปได้ในการส่งเสริมและพัฒนา 
2. รวบรวมจัดท ารายชื่อบุคคลและครัวเรือนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 
3. ประชุมหรือเยี่ยมครัวเรือนเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ/ตรวจสอบความมุ่งม่ัน 
4. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปลูกพืชผักสวนครัวและพืชผักสมุนไพรในกระถาง 
5. ประชุม ตรวจเยี่ยม ติดตามผล และประเมินผลการด าเนินงาน 
6. จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ และจัดท าบทความเรื่องเล่าความส าเร็จ 

 
2.3 ผลการด าเนินงานจากโมเดล 

 
 

2.3.1 ร้อยละของผลส าเร็จของโมเดล  
ผลการด าเนินงานของโมเดล  จากการเก็บข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 พบว่า ผลส าเร็จ

ของโมเดลคิดเป็นร้อยละ 85.67    
 

2.3.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ  จากการเก็บข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 พบว่า  มี

การเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ 48.52 ซึ่งเป็นการเบิกจ่ายงบประมาณในสัดส่วนที่น้อย เมื่อเทียบกับผลส าเร็จ
ของโมเดล ณ วันนั้น ๆ ซึ่งถือว่าเป็นผลดี 

 



 
 

   
 
 

ภาพที่ 11 ร้อยละของผลส าเร็จของโมเดล  และการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 
2.4 พื้นที่ด าเนินงาน 

งานวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ด าเนินการในเขตพ้ืนที่ 
หมู่ที่ 1 ต าบลคูขวาง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี หรือ เรียกว่า “บ้านคลองบางหลวง” 

ปัจจุบัน บ้านครองบางหลวง หมู่ที่ 1 อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ไม่เพียงแต่เป็นชุมชนถิ่น
เล็ก ๆ เท่านั้น แต่ยังเป็นชุมชนที่ประชาชนเริ่มให้ความสนใจมาขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากบ้านคลองหลวงมีการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็น “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” ภายในส่วนนี้ มีพ้ืนที่ทั้งหมด 12 ไร่ ได้รับการ
สนับสนุนให้จัดแบ่งกลุ่มกิจกรรมออกเป็น กลุ่มกิจกรรมทางการเกษตร ได้จัดแบ่งไว้อย่างเป็นระเบียบ ได้แก่ ไม้
ยืนต้น ไม้ล้มลุก เป็นต้น ส่วนกลุ่มกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์  ได้แก่ การเลี้ยงปลา ไก่พ้ืนบ้าน หมู และควาย ใน
รูปแบบเกษตรผสมผสาน และยังอนุรักษ์วิถีชีวิตชาวมอญที่เป็นชุมชนดั้งเดิมไว้ 

 

 
ภาพที่ 12 พื้นที่ด าเนินการ หมู่ที่ 1 ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 

 
“ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” ก่อตั้งโดย คุณธัญย์จิรา องอาจอุดมรัตน์ หรือ ป้าต้อย โดยมี

แนวคิดท่ีจะส่งเสริมให้ บ้านคลองบางหลวง ทุ่งนามอญ แห่งนี้ เป็นศูนย์การเรียนรู้สร้างจุดขายย้อนวิถีไทยสู่คน
เมือง ให้นักท่องเที่ยวเรียนรู้ มีการสร้างสะพานไม้ความยาวกว่า 150 เมตร บนแปลงนาท่ามกลางธรรมชาติ 



 
 

เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้เดินไปสัมผัสธรรมชาติและเรียนรู้แหล่งผลิตข้าวอย่างใกล้ชิด  ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ใหม่ 
สร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจฐานรากและเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าของสังคม โดยการน านวัตกรรมมา
ผสมผสานกับวิถีชีวิตในการผลิตสินค้าท้องถิ่นหรือผลิตภัณฑ์โอท็อป ภายใต้แนวคิด ร่วมสุข ร่วมวิถี ร่วมสมัย 
(Happiness Oriented) พร้อมกับส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนเข้าไป เป็นการสร้างเสริมรายได้ให้กับ
ประชาชนในชุมชน และเป็นการสร้างความเข็มแข็งให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน อย่าง
แท้จริง  

ดังนั้น   “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” บ้านคลองบางหลวง หมู่ที่ 1 ต าบลคูขวาง อ าเภอลาด
หลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี แห่งนี้ จึงได้รับความสนใจอย่างมากจากนักท่องเที่ยว และเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ 
ผู้จัดท าโครงการเล็งเห็นความส าคัญในการเข้าร่วมส่งเสริมและพัฒนาคุรภาพชีวิตประชาชนในชุมชนไปพร้อม 
ๆ กับการเจริงเติมโตทางเศรษฐกิจและสังคม  เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนมีความพร้อม และเกิดความตระหนัก
ในการด าเนินชีวิตในยุคสมัยที่เปลี่ยนไป และยังคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตดั้งเดิมที่ทรงคุณค่า เพ่ือให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา  
และ     สืบทอด  ตลอดจนมีชีวิตที่พอเพียงในการด ารงชีพประจ าวัน 
 
2.5 แนวทางการจัดกิจกรรม 

ผู้จัดท าโครงการ ได้พิจารณาและก าหนดกิจกรรมเป็น “กิจกรรมต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า” โดย
ใช้ชุมชนคลองบางหลวงเป็นฐานข้อมูลในการด าเนินกิจกรรม ดังแสดงในภาพที่ 13 

 
 

ภาพที่ 13 แผนภาพสรุปการจัดกิจกรรมต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า 
2.6 กิจกรรม “ต้นน้ า” 
 



 
 

กิจกรรมต้นน้ า 
ผลการด าเนินงาน  

ฐานข้อมูลชุมชน จ านวน 1 ชุมชน 
กิจกรรม  

กิจกรรมสานสัมพันธ์ และแบ่งกลุ่มส าหรับข้อมูลของชาวบ้าน หมู่ที่ 1 ต าบลคูขวาง 
ตัวช้ีวัด 

กลุ่มเป้าหมาย และปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย 
 
กิจกรรมกลางน้ า 

ผลการด าเนินงาน 
1. พืชผักสวนครัวในกระถางที่ได้รับการปลูกเพ่ือลดรายจ่ายค่าวัตถุดิบในครัวเรือน  
   จ านวน 5 ชนิด / ครัวเรือน 
2. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ในการปลูกพืชผักสวนครัวในกระถาง จ านวน 10 คน 
3. นักศึกษามีส่วนร่วมในการให้ความรู้ ด้วยการเป็นวิทยากร 

กิจกรรม 
 อบรมเชิงปฏิบัติการ  “การปลูกพืชผักสวนครัวและพืชผักสมุนไพรในกระถาง” 
ตัวช้ีวัด 

1. ความรู้และทักษะการปลูกพืชผักสวนครัวในกระถาง 
2. รายจ่ายที่ลดลงในการซื้อวัตถุดิบไปประกอบอาหาร 

 
กิจกรรมปลายน้ า 

ผลการด าเนินงาน 
1. รายงานผลการด าเนินโครงการ จ านวน 1 ชิ้น 
2. เล่มเรื่องเล่าความส าเร็จ จ านวน 5 เล่ม พร้อมแผ่นซีดี 

 กิจกรรม 
  1. จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ 

2. จัดท าเรื่องเล่าความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัด 

ได้รูปเล่มเรื่องเล่าความส าเร็จ 
Impact 

แม้พืชที่ปลูกจะใช้เวลาในการเจริญเติบโตจนยังไม่เห็นผลลัพธ์การลดลงของ
ค่าใช้จ่ายได้อย่างชัดเจน แต่รายจ่ายที่ลดลงในการประกอบอาหารของกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 ต่อวัน เพราะพืชที่ปลูกสามารถน ามารับประทานได้ทุกวัน ท าได้หลากหลาย
เมนู เก็บเกี่ยวได้ยาวนาน และขยายพันธุ์ต่อไปได้เรื่อย ๆ 

 

 



 
 

ผลที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมปลายน้ า 
 

 ประชาชนในชุมชน ได้รับความรู้ในการปลูกพืชผักสวนครัว มีความตระหนักและเห็นคุณค่าในการอยู่
ร่วมกันในสังคม มีการแบ่งปัน และลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน ตลอดจนมีสุขภาพท่ีดีจากการบริโภคผักปลอด
สารพิษ 
 
2.7 การพัฒนาโครงการต่อเนื่อง 

จุดเด่น คือ  
- มีจุดพ้ืนที่ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในการท าการเกษตร 
- มีการรวมกลุ่มของชาวบ้านในชุมชน (กลุ่มผู้สูงอายุ) เป็นประจ าทุกสัปดาห์ 
 

จุดด้อย คือ 
- ชาวบ้านที่เป็นผู้เยาว์ มักไม่ค่อยให้ความร่วมมือหรือไม่มีการรวมกลุ่มกันเพ่ือท ากิจกรรม 
 

โอกาส คือ 
- หน่วยงานรัฐให้การร่วมมือสนับสนุนทั้งเชิงงบประมาณและสถานที่ 
 

ภัยคุกคาม คือ 
- มลพิษทาง เสียง น้ า และอากาศ จากโรงงานอุตสาหกรรมที่รายล้อมรอบพ้ืนที่ 

 
2.8 บูรณาการความร่วมมือ (กลุ่มเป้าหมาย) 

- กลุ่มชมรมผู้สูงอายุ ร่วมมือให้ข้อมูลพื้นฐาน  
- กลุ่มนักปั่นจักรยาน พร้อมให้ความร่วมมือด้านประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกชุมชน 
- นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ก านัน และผู้ใหญ่บ้าน ให้ความร่วมมือทั้งงบประมาณ (อาหาร

กลางวัน) สถานที่ และข้อมูลต่าง ๆ 
 

2.9 บูรณาการความร่วมมือ (ระยะเวลา) 
 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะด าเนินโครงการ 
พ.ศ. 2561 เริ่มต้นโครงการ สอบถามข้อมูลพื้นฐาน  
พ.ศ. 2562 จัดท าโครงการที่ 1 เพื่อแก้ปัญหาที่ได้รับจากการสอบถามข้อมูลพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2563 พัฒนายกระดับโครงการ/ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการโครงการที่ 1 
พ.ศ. 2564 ขยายตลาด หรือกระจายโครงการ/ผลิตภัณฑ์เข้าสู่การวิจัย เพ่ือการพัฒนา 

   เชิงลึกรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวให้แก่ชุมชน 
พ.ศ. 2565 ประสบความส าเร็จด้วยการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 

 
2.10 สรุปผลการด าเนินการ 
 
2.10.1  ผลการด าเนินงานระยะที่ 1 
 กิจกรรมเยี่ยมชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 



 
 

 ผู้จัดท าโครงการ ได้รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นจากชุมชนผ่านการท ากิจกรรม และสัมภาษณ์ประชาชนใน
ชุมชน ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม  จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า พ้ืนที่ หมู่ที่ 1 ต าบลคูขวาง อ าเภอลาดหลุมแก้ว 
จังหวัดปทุมธานี  เป็นพ้ืนที่ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จนน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของ
สังคม ในมิติทางเศรฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง เป็นการพัฒนาไปสู่ความทันสมัย (Modernization) 
และอยู่ภายใต้ (Globalization) เป็นสังคมทุนนิยม (Capitalism) อย่างเต็มตัว เนื่องจากพ้ืนที่โดยรอบ
ประกอบไปด้วยโรงงานถึง 38 แห่ง และยังมีร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้ามากมาย เป็นสังคมที่สะท้อนให้
เห็นถึงการเป็นระบบทุนนิยม เป็นจุดเปลี่ยนที่น าไปสู่การปรับวิถีชีวิตของคนในชุมชน และการเปลี่ยนแปลง
อาชีพ จากการเข้าส ารวจ และสัมภาษณ์ประชาชนในชุมชนยังพบอีกว่าอาชีพดั้งเดิมของคนในพ้ืนที่ คือ 
เกษตรกรรม แต่เนื่องจากมีนายทุนเข้ามาตั้งโรงงานท าให้เกิดการพัฒนาให้เข้าสู่ความเป็นสังคมเมือง 
ประชาชนจึงเปลี่ยนอาชีพจากเกษตรกรรม เป็นอาชีพรับจ้างท างานในโรงงานอุตสาหกรรม พนักงานเอกชน 
และรับจ้างทั่วไป เนื่องจากมีรายได้ท่ีแน่นอน และมีรายได้ที่สูงกว่าการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
 จากข้อมูลข้างต้น ท าให้เห็นว่า พ้ืนที่การศึกษาเป้นพ้ืนที่ ที่มีการเปลี่ยนผ่านจากชุมชนชนบท 
(Traditional Community) มาเป็นชุมชนกึ่งเมือง  (Semi-Urban Community) ก้าวผ่านมาถึงกระบวนการ
ของความทันสมัย (Modernization) การเข้ามาของโรงงานอุตสาหกรรมและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ภายในชุมชน น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ จากเศรษฐกิจการเกษตรแบบดั้งเดิมที่ใช้แรงงานคน
มาเป็นเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรมที่ขึ้นกับเครื่องจักร (Industrialization) ดังนั้น ความเป็นปัจเจกบุคค 
(Individualism) จึงได้เข้ามาแทนความสัมพันธ์ของคนในชุมชน 
 
2.10.2 ผลการด าเนินงานระยะที่ 2 
 
 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 เรื่อง การปลูกผักสมุนไพรและพืชผักสวนครัวภายในโรงเรือน (ในกระถาง) 
 

 การจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เรื่อง การปลูกผักสมุนไพรและพืชผักสวนครัวภายใน
โรงเรือน (ในกระถาง) เป็นกิจกรรมที่ต้องการให้ประชาชนในชุมชน ได้รับความรู้ในการปลูกพืชผักไว้บริโภค
ภายในครัวเรือน เพ่ือลดค่าใช้จ่ายและส่งเสริมให้รู้จักการแบ่งปันภายในชุมชน โดยบูรณาการความรู้ผ่านการ
จัดกิจกรรม และให้ผู้น าภายในชุมชน ประชาชน อาจารย์ และนักศึกษาท างานร่วมกัน เป็นการส่งเสริมให้
นักศึกษาได้ลงชุมชน และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีสู่ชุมชนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเกิดประโยชน์สู่สุดต่อ
การศึกษา และด าเนินงานตามโครงการ   
 กิจกรรมในครั้งนี้ ได้น านักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ มาเป็นผู้สาธิตและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชนในชุมชน เรื่องการปลูกผักสวนครัว 
5 ชนิด ได้แก่ พริกขี้หนู ผักโขม ผักบุ้ง ผักกวางตุ้ง และกระเพรา ซึ่งการจัดกิจกรรมได้รับความสนใจจาก
ชาวบ้านภายในชุมชนเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ เนื่องจากเป็นการส่งเสริมให้ปลูกผักท่ีใช้บริโภคภายในครัวเรือนและ
เป็นผักปลูกง่าย ดูแลรักษาไม่ยาก ทุกคนสามารถทดลองปลูกและเตรียมดินได้ด้วยตนเอง ส่วนการผสมปุ่ยเป็น
การใช้ปุ๋ยที่ชาวบ้านมีอยู่แล้ว จึงสาธิตให้ชาวบ้านปลูกผักลงในแบบราง กระถาง และบ ารุงรักษาหลั งปลูกผัก 
เพ่ือให้ได้รับผลผลิตได้เต็มที่และมีคุณภาพที่ดี เมื่อสาธิตการปลูกผักแล้ว ประชาชนได้ซักถาม และร่วมกัน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปลูกผัก การต่อยอด เพ่ือช่วยลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน เป็นประโยชน์ต่อ
ชาวบ้านกลุ่มอ่ืน ๆ ต่อไป 
 คณะผู้จัดท าโครงการ ก าหนดการติดตามเพ่ือรวบรวมข้อมูล และประเมินโครงการ 2 ครั้ง โดยครั้ง
แรก คณะผู้จัดท าโครงการได้ติดต่อและประสาน เพื่อเข้าพบแกนน าชาวบ้าน เป็นการติดตาม สอบถาม และขอ



 
 

ข้อมูลผลการปลูกผักในกระถางภายในโรงเรือน และด าเนินการติดตามครั้งที่ 2 เพ่ือลงพ้ืนที่ติดตามผลการปลูก
ในกระถาง หลังจากย้ายไปปลูกในกระถางที่ใหญ่ขึ้น เป็นการร่วมกันวิเคราะห์การขยายพ้ืนที่การปลูก และ
ประเมินผลการปลูกพืชผักสวนครัว  เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์  อภิปราย รับฟังข้อเสนอแนะ การหาแนว
ทางแก้ไข การสรุปโครงการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะผู้จัดท าโครงการ และชาวบ้าน 
 ทั้งนี้ คณะผู้จัดท าโครงการได้สรุปผลโครงการ เพ่ือน าไปพัฒนาและวางแผนในการด าเนินการจัด
โครงการขั้นต่อไป 
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สุ ด ฟิน ! “ทุ่ ง น ามอญ”  สวน เกษตร เ ชิ ง วิ ถี ไ ท ยมอญ .  [อิ น เ ตอร์ เ น็ ต ]. เ ข้ า ถึ ง ได้ จ าก  https:// 
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เดินเล่น กินลมชมวิว สะพานไม้กลางทุ่งนา “ทุ่งนามอญบ้านบ่อทอง” ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี. [อินเตอร์เน็ต].                    
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ภาคผนวก ก. 
 

ประมวลผลการด าเนินโครงการ 
“การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  

หมู่1 ต าบลคูขวาง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวดัปทุมธานี” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ประมวลภาพการด าเนินโครงการการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ปัญหาความยากจนและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน หมู่ 1 ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 

 

  
  

  
  

  



 
 

 

  
  

  
 
 

 

  
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข. 
 

รายงานผลการศึกษาและสนับสนุนช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายรายครัวเรือน  
(Family folder) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานผลการศึกษาและสนับสนุนช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายรายครัวเรือน (Family folder) 
  
1. ชื่อหัวหน้าครัวเรือน  นางสาวสมคิด  รุจิชิตร์   อายุ 60 ปี  
    จบการศึกษาข้ันสูงสุด  ประถมศึกษา  

หมายเลขโทรศัพท์ (บ้าน)  -    (มือถือ)  -   
ละติจูด  -      ลองจิจูด  -  

2. สภาพและลักษณะที่อยู่อาศัย (ในแบบสอบถามหมายเลข 1 ไม่ได้ระบุ)  
  มีบ้านเป็นของตนเอง ในพ้ืนที่............ไร่................ ตารางวา  
  เช่าบ้าน ในราคา.......................บาท/เดือน   
  อาศัยเพ่ือนบ้าน  
  สร้างบ้านพักอาศัยในพ้ืนที่สาธารณะ  
  อ่ืนๆ ระบุ   

3. อาชีพหลักของหัวหน้าครัวเรือน   
  เป็นเกษตรกร ปลูกพืช ระบุ รายได้...............บาท/ปี   

            รับจ้าง ระบุ ทั่วไป อัตราค่าจ้าง  ตากว่า 18,000 บาท/ปี (ต่ ากว่า 1,500 บาท/เดือน)  
  ค้าขาย (ระบ)ุ รายได.้...............บาท/ปี   
  อ่ืนๆ (ระบุ) รายได.้................บาท/ปี   

4. อาชีพรอง ระบุ............... รายได.้.......... บาท/ปี  
5. รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน   60,012-120,000  บาท/ปี  (5,001-10,000 บาท/เดือน)  
6. สมาชิกในครัวเรือน  จ านวน  4    คน   
          บุตร จ านวน ...............คน   
          สมาชิกอ่ืน ๆ จ านวน  
7. รายชื่อสมาชิกในครัวเรือน...............คน    
  7.1) ชื่อ-นามสกุล ........................................ความสัมพันธ์เป็น............. อายุ..............ป ี 
    การศึกษา...............อาชีพ............... รายได.้..............บาท/เดือน    

7.2) ชื่อ-นามสกุล ........................................ความสัมพันธ์เป็น............. อายุ..............ป ี 
    การศึกษา...............อาชีพ............... รายได.้..............บาท/เดือน    

7.3) ชื่อ-นามสกุล ........................................ความสัมพันธ์เป็น............. อายุ..............ป ี 
    การศึกษา...............อาชีพ............... รายได.้..............บาท/เดือน    

7.4) ชื่อ-นามสกุล ........................................ความสัมพันธ์เป็น............. อายุ..............ป ี 
    การศึกษา...............อาชีพ............... รายได.้..............บาท/เดือน    

7.5) ชื่อ-นามสกุล ........................................ความสัมพันธ์เป็น............. อายุ..............ป ี 
    การศึกษา...............อาชีพ............... รายได.้..............บาท/เดือน    
 
 
 



 
 

8. สภาพความเป็นอยู่ในครัวเรือน    
         สมาชิกอาศัยอยู่ด้วยกันทุกคน อยู่คนเดียว    
         สมาชิกแยกย้ายไปประกอบอาชีพทั้งในและนอกจังหวัด............... จ านวน............... คน   

  ประกอบด้วยจังหวัด   2   
   สมาชิกชราภาพ เจ็บป่วย พิการ ไม่สามารถประกอบอาชีพได้  จ านวน 1 คน (ระบ)ุ ชรา    

 9. สภาพปัญหาหนี้สิน   
   ไม่มีหนี้สิน (ผู้ตอบแบบสอบถาม ขอไม่ตอบ)   

  มีหนี้ในระบบ จ านวน............... บาท โดยแยกเป็น    
  หนี้กลุ่มออมทรัพย์............... บาท    
  หนี้กองทุนหมู่บ้าน............... บาท   
  สหกรณ์ ............... บาท   
  มีหนี้นอกระบบ จ านวน...............  บาท   

10. สาเหตุของการเป็นหนี้    
  การแก้ไขปัญหาโดย     

11. ประเภทครัวเรือน   
  มีความพร้อม สามารถพัฒนาได้   
  ต้องให้การสงเคราะห์ /ช่วยเหลือเพียงอย่างเดียว (สูงอายุ/พิการ) ส่งต่อให้หน่วยงาน 

   ไม่ขอรับความช่วยเหลือเพราะ เทศบาลให้การสนับสนุน รวมทั้งสามารถหางานท าได้
เพราะ 

     มีโรงงานขึ้นล้อมรอบ หมู่บ้านทั้งหมด 38 แห่ง  
12. ข้อมูล 4 ท เพื่อใช้ในการพัฒนาครัวเรือน  

  12.1) ทักษะ(ฝีมือแรงงาน)        (ในแบบสอบถามหมายเลข 1 ไม่ได้ระบุ)  
  12.2) ทัศนคติ(ต่อชีวิต/การงาน           (ในแบบสอบถามหมายเลข 1 ไม่ได้ระบุ)  
  12.3) ทรัพยากร (ท่ีดิน/ปัจจัย การผลิต) (ในแบบสอบถามหมายเลข 1 ไม่ได้ระบุ)    

12.4)  ทางออก (แนวทางแก้ไข)           (ในแบบสอบถามหมายเลข 1 ไม่ได้ระบุ)  
 
  
  
  
  



 
 

OP.3  
ผลการด าเนินงานตามกระบวนการที่  1 ชี้เป้าชีวิตครัวเรือนยากจน (Life Identification)  

  ทีมปฏิบัติการ ประกอบด้วย  
1.  อาจารย์ ดร.นลินอร นุ้ยปลอด หัวหน้าหมู่ที่ 1  
2.  อาจารย์ ดร.เบญจภา ไกรทอง   หัวหน้าหมู่ที่ 2  
3.  อาจารย์ ดร.สุภารัตน์ ค าเพราะ  
4.  อาจารย์กัตตกมล พิศแลงาม  
5.  อาจารย์ธีรพงษ์ น้อยบุญญะ  
6.  อาจารย์ ดร.โรจนันท์ ทรงอยู่  
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์มณี ไวยครุฑ  
8.  นางนวลวรรณ ทิพย์สุมณฑา  

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลครัวเรือนยากจน  
   เป็นครัวเรือนยากจนจาก จปฐ. ปี ไม่ปรากฏข้อมูล  
   เป็นครัวเรือนยากจนจากเวทีประชาคม ไม่ปรากฏข้อมลู 
  

แผนผังวิเคราะห์ปัญหาของครัวเรือน 
4.1  ปัญหาด้านความเป็นอยู่............... เรื่องติดอบายมุข  
  - ต้องรับภาระเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวหลายคน   
4.2  ปัญหาด้านอาชีพและการท างาน............... งานที่ท าอยู่ไม่มั่นคง   
4.3  ปัญหาด้านรายได้และหนี้สิน............... รายได้ไม่พอกิน   
4.4  ปัญหาด้านการศึกษา............... วิเคราะห์ปัญหาแล้วไม่มี  
4.5  ปัญหาด้านสภาพสิ่งแวดล้อม ............... ภาวะโลกร้อน  
4.6  ปัญหาด้านอื่นๆ............... วิเคราะห์ปัญหาแล้วไม่มี  
  



 
 

OP.3  
รายงานผลการศึกษาและสนับสนุนช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายรายครัวเรือนที่ 2 

 
1. ชื่อหัวหน้าครัวเรือน   นายสุทัศน์  น้าทรัพย์  อายุ 39  ปี  
    จบการศึกษาข้ันสูงสุด ประถมศึกษา   
  หมายเลขโทรศัพท์ (บ้าน) -    (มือถือ)  -   

ละติจดู   -    ลองจิจูด   -  
2. สภาพและลักษณะที่อยู่อาศัย(ในแบบสอบถามหมายเลข 1 ไม่ได้ระบุ)  

  มีบ้านเป็นของตนเอง ในพ้ืนที่ ...............ไร่ ...............ตารางวา  
  เช่าบ้าน ในราคา ...............บาท/เดือน   
  อาศัยเพ่ือนบ้าน  
  สร้างบ้านพักอาศัยในพ้ืนที่สาธารณะ  
  อ่ืนๆ (ระบุ)  ............... 

3. อาชีพหลักของหัวหน้าครัวเรือน   
  เป็นเกษตรกร ปลูกพืช ระบุรายได้...............   บาท/ปี   

           รับจ้าง ระบุ ทั่วไป อัตราค่าจ้าง ต่ ากว่า 18,000 บาท/ปี (ต่ ากว่า 1,500 บาท/เดือน)  
  ค้าขาย ระบุ รายได.้..............บาท/ปี   
  อ่ืนๆ ระบุ  รายได.้..............บาท/ปี   

4. อาชีพรอง...............ระบุ  รายได้  บาท/ปี  
5. รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน  60,012 -120,000   บาท/ปี   (5,001–10,000 บาท/เดือน)  
6. สมาชิกในครัวเรือน  จ้านวน  4   คน  

  บุตร จ านวน...............คน  
  สมาชิกอ่ืนๆ จ านวน...............คน   

7. รายชื่อสมาชิกในครัวเรือน(ในแบบสอบถามหมายเลข 1 ไม่ได้ระบุ)   
 7.1) ชื่อ-นามสกุล ........................................ความสัมพันธ์เป็น............. อายุ..............ป ี 
    การศึกษา...............อาชีพ............... รายได.้..............บาท/เดือน    

7.2) ชื่อ-นามสกุล ........................................ความสัมพันธ์เป็น............. อายุ..............ป ี 
    การศึกษา...............อาชีพ............... รายได.้..............บาท/เดือน    

7.3) ชื่อ-นามสกุล ........................................ความสัมพันธ์เป็น............. อายุ..............ป ี 
    การศึกษา...............อาชีพ............... รายได.้..............บาท/เดือน    

7.4) ชื่อ-นามสกุล ........................................ความสัมพันธ์เป็น............. อายุ..............ป ี 
    การศึกษา...............อาชีพ............... รายได.้..............บาท/เดือน    

7.5) ชื่อ-นามสกุล ........................................ความสัมพันธ์เป็น............. อายุ..............ป ี 
    การศึกษา...............อาชีพ............... รายได.้..............บาท/เดือน    



 
 

8. สภาพความเป็นอยู่ในครัวเรือน   
          สมาชิกอาศัยอยู่ด้วยกันทุกคน  อยู่คนเดียว   

  สมาชิกแยกย้ายไปประกอบอาชีพทั้งในและนอกจังหวัด...............จ านวน ...............      
คน   ประกอบด้วยจังหวัด    

  สมาชิกชราภาพ เจ็บป่วย พิการ ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ จ้านวน  คน ระบุ  
9. สภาพปัญหาหนี้สิน  
           ไม่มีหนี้สิน (ผู้ตอบแบบสอบถาม ขอไม่ตอบ)  

  มีหนี้สิน ในระบบ จ้านวน ...............บาท โดยแยกเป็น   
  หนี้สินกลุ่มออมทรัพย์...............บาท   
  หนี้สิน  กองทุนหมู่บ้าน...............บาท  
  สหกรณ์ ...............บาท  
  หนี้สิน นอกระบบ จ านวน............... บาท  

10. สาเหตุของการเป็นหนี    
  การแก้ไขปัญหาโดย    

11. ประเภทครัวเรือน  
  มีความพร้อม สามารถพัฒนาได้   
  ต้องให้การสงเคราะห์ /ช่วยเหลือเพียงอย่างเดียว (สูงอายุ/พิการ)  

       ส่งต่อให้หน่วยงาน    
  ไม่ขอรับความช่วยเหลือ เพราะเทศบาลให้การสนับสนุนรวมทั้งสามารถหางานท าได ้

      เพราะมีโรงงานขึ้นล้อมรอบหมู่บ้านทั้งหมด 38 แห่ง  
12. ข้อมูล 4 ท เพ่ือใช้ในการพัฒนาครัวเรือน  
 12.1) ทักษะ(ฝีมือแรงงาน)        (ในแบบสอบถามหมายเลข 1 ไม่ได้ระบุ)  
  12.2) ทัศนคติ(ต่อชีวิต/การงาน           (ในแบบสอบถามหมายเลข 1 ไม่ได้ระบุ)  
  12.3) ทรัพยากร (ท่ีดิน/ปัจจัย การผลิต) (ในแบบสอบถามหมายเลข 1 ไม่ได้ระบุ)    

12.4)  ทางออก (แนวทางแก้ไข)           (ในแบบสอบถามหมายเลข 1 ไม่ได้ระบุ)  
  
 
  
  
  
  
  
  
  



 
 

OP.3  
 ผลการด าเนินงานตามกระบวนการที่  1 ชี้เป้าชีวิตครัวเรือนยากจน (Life Identification)  
 

  ทีมปฏิบัติการ ประกอบด้วย  
1.  อาจารย์ ดร.นลินอร นุ้ยปลอด หัวหน้าหมู่ที่ 1  
2.  อาจารย์ ดร.เบญจภา ไกรทอง   หัวหน้าหมู่ที่ 2  
3.  อาจารย์ ดร.สุภารัตน์ ค้าเพราะ  
4.  อาจารย์กัตตกมล พิศแลงาม  
5.  อาจารย์ธีรพงษ์ น้อยบุญญะ  
6.  อาจารย์ ดร.โรจนันท์ ทรงอยู่  
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์มณี ไวยครุฑ  
8.  นางนวลวรรณ ทิพยสุมณฑา  

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลครัวเรือนยากจน  
   เป็นครัวเรือนยากจนจาก จปฐ. ปี ไม่ปรากฏข้อมูล  
   เป็นครัวเรือนยากจนจากเวทีประชาคม ไม่ปรากฏข้อมูล  

 
แผนผังวิเคราะห์ปัญหา หาของครัวเรือน  

4.1ปัญหาด้านความเป็นอยู่  ไม่มีบ้าน/ที่อยู่ท่ีเป็นของตัวเอง  
-  ความคิดเห็นของคนในครอบครัวไม่ตรงกัน  
-  เรื่องติดอบายมุข  

4.2ปัญหาด้านอาชีพและการท างาน งานที่ท าอยู่ไม่มั่นคง   
-  ขาดเอกสารสิทธิ์ที่ดินท ากิน  
-  หางานท้าไม่ได้  

4.3ปัญหาด้านรายได้และหนี้สิน  ไม่มีบุคคล/หลักทรัพย์ค้ าประกันในการกู้เงิน  
-  รายได้ไม่พอกิน  

4.4 ปัญหาด้านการศึกษา  ไม่มีโอกาสให้ลูกหลานเรียนสถาบันการศึกษาท่ีดี  
4.5 ปัญหาด้านสภาพสิ่งแวดล้อม – ภาวะโลกร้อน  

-  ภัยแล้ง/ฝนทิ้งช่วง  
-  น้ าท่วม  
-  สารปนเปื้อนในอาหาร  

4.6 ปัญหาด้านอื่นๆ. ยาเสพติด ในชุมชน/หมู่บ้านที่อาศัย  
  - พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเด็กและเยาวชน 



 
 

 


