
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานโครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปัญหาความยากกจน 
และยกระดับคุณภาพชวีิตประชาชนในชนบท 

 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับ 
คุณภาพชีวิตของประชาชน หมู่ที่ 8 บ้านคูขวางไทย ต าบลคูบางหลวง 

อ าเภอลาดหลุมแก้ว จงัหวัดปทุมธาน ี
Local Development Project to Solve Poverty and Enhance 

Quality of Life among People, Moo 8 Ban Khu Khwang Thai,  
Khu Bang Luang, Lat Lum Kaeo, Pathum Thani 

 
 
 

อาจารย์ ดร.ทัศพร  ชูศักดิ์ 
อาจารย์นัชชา   ยันติ 
อาจารย์ฉัตรประภา  ศิริรัตน์ 
อาจารย์นาตยา  ดวงประทุม 

 
 

 
 

รายงานฉบับนี้ได้รับทุนอดุหนุนจากงบประมาณแผน่ดิน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ ์

ประจ าปีงบประมาณ 2562 



รายงานโครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปัญหาความยากกจน 
และยกระดับคุณภาพชวีิตประชาชนในชนบท 

 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับ 
คุณภาพชีวิตของประชาชน หมู่ที่ 8 บ้านคูขวางไทย ต าบลคูบางหลวง 

อ าเภอลาดหลุมแก้ว จงัหวัดปทุมธาน ี
Local Development Project to Solve Poverty and Enhance 

Quality of Life among People, Moo 8 Ban Khu Khwang Thai,  
Khu Bang Luang, Lat Lum Kaeo, Pathum Thani 

 
 

 
 
 

 
 

อาจารย์ ดร.ทัศพร  ชูศักดิ์ 
อาจารย์นัชชา   ยันติ 
อาจารย์ฉัตรประภา  ศิริรัตน์ 
อาจารย์นาตยา  ดวงประทุม 

 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 
 

 
 

 
 

รายงานฉบับนี้ได้รับทุนอดุหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 
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บทคัดย่อ 
 
 โครงการพัฒนาท้องถิน่เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
หมู่ที่ 8 บ้านคูขวางไทย ต าบลคูบางหลวง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่
ภายใต้โครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท 
เป็นการศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในพ้ืนที่ เพ่ือเข้าใจ เข้าถึง วิถีชีวิตชุมชน เกิดกระบวนการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติ กระบวนการตั้งค าถามและการสะท้อนความคิดและการรับฟัง และเป็น
โครงการที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน โดยชุมชนต้องมีส่วนร่วมร่วมเสนอแนะปัญหา คิด
วิธีการแก้ไขปัญหา เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน โดยใช้เครื่องมือแบบส ารวจข้อมูลชุมชน
รายครัวเรือนและแบบสัมภาษณ์ ผลส ารวจ พบว่า ชุมชนเคยมีกลุ่มอาชีพท าน้ าพริก แต่ได้ล้มเลิกไป
เนื่องจากประธานกลุ่มมีปัญหาทางด้านสุขภาพ ชุมชนจึงต้องการที่จะฟ้ืนฟูกลุ่มอาชีพท าน้ าพริกนี้ขึ้น 
เพ่ือสร้างเสริมรายได้ให้กับกลุ่มที่สนใจ ผลการด าเนินโครงการ พบว่า มีครัวเรือนเป้าหมายเข้าร่วม
โครงการ 12 ครัวเรือน (จ านวน 20 คน) ได้จ านวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา  มีจ านวน 1 ผลิตภัณฑ์ 
คือ น้ าพริกเผารวมใจ มีการจัดจ าหน่ายโดยกลุ่มครัวเรือนเป้าหมาย โดยมีครัวเรือนที่มีรายได้เพ่ิมขึ้น
อย่างน้อย ร้อยละ 5 จ านวน 3 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 25 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 รายงานโครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปัญหาความยากกจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
ในชนบท โครงการย่อย “โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน หมู่ที่ 8 บ้านคูขวางไทย ต าบลคูบางหลวง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี” 
ผู้รับผิดชอบโครงการขอขอบพระคุณองค์การบริหารส่วนต าบลคูบางหลวง โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลคูบางหลวงหมู่ 1 ผู้น าชุมชน ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) และ
ครัวเรือนเป้าหมายที่สนับสนุนและมีส่วนร่วมในโครงการครั้งนี้ รวมทั้งขอขอบคุณประธานกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปน้ าพริกเผา บ้านเกยไชย อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์   เจ้าของกิจการ
น้ าพริกสามพ่ีน้อง ต าบลวัดไทร อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการท า
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บทที่ 1 
 บทน า  

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

 
ตามที่ภาครัฐได้เชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืนของสหประชาชาติเข้ากับแผน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของประเทศไทย และยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ 20 ปี ระหว่างปี 2560 
ถึง ปี 2579 โดยน้อมน าเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการพัฒนาแบบยั่งยืน โดย
ค านึงถึงสิ่งแวดล้อมที่อยู่ และใช้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  
อดุลยเดชบรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการด าเนินนโยบาย เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับ
รายได้ของประชาชน แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร 
พัฒนาโภชนาการและความปลอดภัยด้านอาหาร เพ่ือน าไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  
ของประชาชนและประเทศชาติ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
รัชกาลที่ 10 ทรงมีพระปณิธานแน่วแน่ที่จะสานต่อโครงการในพระราชด าริของพระราชบิดา เพ่ือ
ช่วยเหลือประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นมหาวิทยาลัยที่พระราชา
ประสงค์ให้เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ  

พ.ศ. 2547 มาตรา 7 ที่ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นเสริมพลัง
ปัญญาของแผ่นดิน ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือยกคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฎสู่
คุณภาพเป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่นักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ การยกคุณภาพ
มาตรฐานชีวิตของชุมชน ท้องถิ่น และพ้ืนที่ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน พร้อมทั้งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โดยมีกลยุทธ์
ในการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอก เพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญในการ
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น   

ผลการส ารวจชุมชนและครัวเรือนเป้าหมายในหมู่ที่ 8 บ้านคูขวางไทย ต าบลคูบางหลวง 
อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี ประกอบ
อาชีพหลักคือการท านา ซึ่งมีพ้ืนที่ท ากินเป็นของตนเอง และมีแหล่งน้ าที่สามารถท านาได้ตลอดปี  
จากการสัมภาษณ์เจาะลึกกับครัวเรือนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชีพท าน้ าพริก พบว่า ยังมีความต้องการที่
จะฟ้ืนฟูกลุ่มอาชีพนี้ขึ้นเพ่ือให้เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนนี้ต่อไป จากเหตุผลความจ าเป็นดังกล่าวชุมชน 
ครัวเรือนเป้าหมายมีความเห็นพ้องร่วมกันที่จะต้องจัดให้มีการพัฒนาอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับ
ครัวเรือนเป้าหมายเกี่ยวกับการท าน้ าพริก 

ดังนั้นคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
จึงได้จัดท าโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น 
เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้คนในชุมชนสามารถ
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บริหารจัดการชีวิตตนเองได้อย่างสมดุลและมีความเหมาะสม สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ิมคุณคา่และมูลค่า เสริมเศรษฐกิจฐานราก
ในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง น าไปสู่การพ่ึงพาตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนได้อย่าง
ยั่งยืน ส่งผลให้ชุมชนหมู่บ้านมีคุณภาพชีวิตและรายได้ที่เพ่ิมข้ึน  
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1)  เพ่ือเสริมสร้างความรู้ทักษะด้านการท าน้ าพริกให้กับครัวเรือนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 
2)  เพ่ือพัฒนาอาชีพให้กับครัวเรือนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 
3)  เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 

 
1.3 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

กลุ่มเป้าหมาย  สมาชิกครัวเรือนเป้าหมาย จ านวน 20 คน (12 ครัวเรือน) 
 พื้นที่  ชุมชนหมู่ที่ 8 บ้านคูขวางไทย ต าบลคูบางหลวง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จงัหวัดปทุมธานี 
 
1.4 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 

เดือนกุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2562 
 
1.5 ตัวชี้วัดความส าเร็จและเป้าหมาย 
 

เชิงปริมาณ 
1. จ านวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 20 คน 
2. จ านวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา จ านวน 1 ผลิตภัณฑ์ 
3.  ครัวเรือนกลุ่มเป้าหมาย มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อย ร้อยละ 5 

เชิงคุณภาพ   
1. ความต่อเนื่อง/ยั่งยืนของการประกอบกิจการหรือการปฏิบัติการ 

 
 
 



 

บทที่ 2 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชุมชน 

 
2.1 ข้อมูลทั่วไปของชุมชน 

2.1.1 ประวัติหมู่บ้าน 
บ้านคูขวางไทย เป็นหมู่บ้านที่ตั้งมานานซึ่งไม่มีหลักฐานให้ทราบว่าตั้งหมู่บ้านมาตั้งแต่เมื่อไร 

ผู้สูงอายุในหมู่บ้านคูขวางไทยได้เล่าสืบต่อกันมาว่า เดิมทีคลองคูขวางไทยนั้นได้มีชาวบ้านย้ายมาตั้ง
รกราก ชาวบ้านส่วนใหญ่เดินทางมาจากแม่น้ าแถบตะวันออก คือแถบวัดเทียนถวายและแถบโคกชพู
และต่างช่วยกันถางป่าเพ่ือจับจองที่ดินเพ่ือท ามาหากิน ซึ่งพ้ืนที่ของหมู่บ้านนั้นมีคลองตัดขวางถนนที่
เป็นเส้นทางหลักในการคมนาคม ในสมัยนั้นมีชาวบ้านอาศัยอยู่ในพ้ืนที่นี้เพียง 40 หลังคาเรือน ส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยท านาเป็นหลัก ต่อมาได้มีผู้คนย้ายเข้ามาอาศัยเพ่ิมมากขึ้น ซึ่ง
ความหมายของค าว่า “คูขวางไทย” จากการเล่าขานของผู้สูงอายุกล่าวว่า “คู” หมายถึง ร่องน้ าขนาด
เล็กเพ่ือน าน้ ามาท าการเกษตรในพ้ืนที่ ส่วนค าว่า “ขวาง” หมายความว่า การขุดคลองขวางจากคลอง
บางหลวงและคลองบางเตยเพ่ือส่งน้ าเข้ามาในพ้ืนที่ ซึ่งคลองคูขวางนั้นเป็นคลองต่อน้ ามาจากคลอง
บางหลวงและคลองบางเตย คลองทั้งสองนี้รับน้ ามาจากแม่น้ า เจ้าพระยาซึ่งเป็นแม่น้ าสายหลักของ
จังหวัดปทุมธานี และในพ้ืนที่นี้มีคนไทยอาศัยอยู่ในหมู่บ้านจ านวนมากจึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านคู
ขวางไทย” 
 2.1.2 ลักษณะการตั้งถิ่นฐานและการขยายตัวของหมู่บ้าน 
 หมู่บ้านคูขวางไทยเป็นหมู่บ้านที่ประชาชนเป็นแบบครอบครัวแบบขยาย โดยที่มีการแต่งงาน
และปลูกบ้านสร้างครอบครัวในบริเวณใกล้เคียงกันกับเครือญาติ แต่ในปัจจุบันได้มีบุคคลต่างถิ่นมาซื้อ
ที่ดินและปลูกสิ่งก่อสร้างเพ่ืออยู่อาศัยเพ่ิมมากขึ้น ส่วนมากจะเป็นข้าราชการ พนักงานบริษัท  
บางครอบครัวก็ซื้อที่ดินปลูกบ้านเพ่ือให้พ่อแม่ หรือญาติเข้ามาอยู่อาศัย ซึ่งในปัจจุบันคูขวางไทยเป็น
หมู่บ้านที่มีทั้งคนพ้ืนที่ที่อยู่อาศัยมาตั้งแต่สมัยก่อตั้งหมู่บ้านและบุคคลต่างถิ่นที่เข้ามาอยู่อาศัยรวมใน
หมู่บ้านเดียวกัน 
 2.1.3 การเปลี่ยนแปลง เหตุการณ์ส าคัญในหมู่บ้าน 
 จากเดิมที่คนในหมู่บ้านประกอบอาชีพเป็นเกษรตรกร ได้มีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นและ
ลูกหลานของคนในหมู่บ้านก็ท างานรับจ้างให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม เหตุการณ์ส าคัญในหมู่บ้านคือ 
มหาอุทกภัยในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 โดยที่หมู่บ้านได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ทั้งบ้านเรือนที่
ถูกน้ าท่วมสูงและไร่นา ผลผลิตทางการเกษตรที่เสียหายเป็นอย่างมาก  
 
2.2 ข้อมูลด้านสภาพนิเวศวิทยา 
 2.2.1 สภาพทางภูมิประเทศ 
 พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของหมู่บ้านเป็นที่ราบลุ่ม ดินร่วนซุย น้ าท่วมถึง ไม่ติดเขตภูเขาและป่าไม้
พ้ืนดินมีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะส าหรับการท าเกษตรกรรม มีล าคลองไหลเลียบผ่านหมู่บ้านเป็น
คลองส่งน้ ามาจากคลองบางหลวงและคลองบางเตย ซึ่งคลองท้ังสองรับน้ ามาจากแม่น้ าเจ้าพระยา 
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ผ่านคลองชลประทาน (คลองคูขวาง) เพ่ือรับน้ ามาใช้ในการท าเกษตรกรรม (องค์การบริหารส่วน
ต าบลคูบางหลวง, 2561)  
  

 
 

รูปที่ 1 แผนที่แสดงที่ตั้งของหมู่ 8 ต าบลคูบางหลวง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 
ที่มา : องค์การบริหารส่วนต าบลคูบางหลวง (2561) 
 

2.2.2 อาณาเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ  ติดกับ หมู่ที่ 2 บ้านคลองบางเตย ต าบลบางเตย อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 
ทิศใต ้  ติดกับ หมู่ 10 บ้านคูขวางมอญ ต าบลคูบางหลวง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 
ทิศตะวันออก  ติดกับ หมู่ 4 บ้านคลองบางโพธิ์เหนือ ต าบลบางเตย อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 
ทิศตะวันตก  ติดกับ หมู่ 5 ต าบลคูขวาง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 
 2.2.3 สภาพทางนิเวศวิทยาจ าเพาะ  
 ในพ้ืนที่เขตต าบลคูบางหลวงมีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น เป็นตันไม้
ประจ าถิ่น ได้แก่ต้นมะตาดและต้นมะขวิด   
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 2.2.4 สภาพการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อชุมชน 
 ในสมัยก่อนนั้นคนในหมู่บ้านใช้น้ าอุปโภค-บริโภค จากประปาหมู่บ้านและน้ าคลอง แต่เมื่อ
เกิดมหาอุทกภัย พ.ศ. 2554 ท าให้น้ าในหมู่บ้านเป็นสีแดง จึงท าให้เปลี่ยนมาใช้น้ าประปาจากประปา
ส่วนภูมิภาค  
 
2.3 ข้อมูลด้านเกษตรกรรม 
 2.3.1 ปฏิทินการเพาะปลูก 
 ประชาชนในหมู่บ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกข้าวเป็นอาชีพหลักและมีการ
ปลูกกล้วยน้ าว้า กล้วยหอม เป็นอาชีพเสริม จะเห็นได้จากเกษตรกรจะปลูกกล้วยบริเวณริมถนนและ
บริเวณคันนา  

ฤดูปลูก ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
นาปี             
นาปรัง             
กล้วย             

 
 

 
 

รูปที่ 2 นาข้าวในพ้ืนที่หมู่ที ่8 บ้านคูขวางไทย 
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รูปที่ 3 ต้นกล้วยที่ปลูกบริเวณริมถนนในหมู่ที ่8 บ้านคูขวางไทย 
 

 
 

รูปที่ 4 ต้นกล้วยที่ปลูกบนคันนา 
 

2.3.2 ด้านการเพาะปลูก 
 ด้วยต าบลคูบางหลวง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เป็นพ้ืนที่อยู่ใน 12 พ้ืนที่ลุ่มต่ า
เจ้าพระยา ในอดีตการท านาจะอยู่ในรูปแบบของนาปีต่อเนื่อง แต่ด้วยข้อจ ากัดเรื่องการบริหารจัดการ
น้ า ทางจังหวัดปทุมธานีจึงมีนโยบายให้งดท านาปีต่อเนื่องและปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวโดยให้เริ่มปลูก
ข้าวในเดือนพฤษภาคม เพ่ือให้สามารถเก็บเกี่ยวข้าวได้ก่อนฤดูน้ าหลากแล้วใช้พ้ืนที่ลุ่มต่ าเป็นพ้ืนที่รับ
น้ านองในฤดูน้ าหลาก 
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 2.3.3 ปฏิทินการเลี้ยงสัตว์  
 ในเขตพ้ืนที่ต าบลคูบางหลวง เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพ
เสริม เช่น การเลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ เลี้ยงวัว เลี้ยงแพะ เลี้ยงปลา 
 เนื่องจากการเลี้ยงสัตว์ส่วนมากเป็นการเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพเสริมจากการท านาจึงไม่
ประสบปัญหาเรื่องการกระจายผลผลิต การแปรรูปและการตลาด 
2.4 ข้อมูลด้านประชากร 
 2.4.1 จ านวนครัวเรือน 
 หมู่ที่ 8 บ้านคูขวางไทย มี 324 หลังคาเรือน มีประชากรทั้งสิ้น  778 คน แบ่งเป็นเพศชาย 
492 คน และเพศหญิง 534 คน  
 
ตารางท่ี 1 จ านวนประชากรหมู่ที ่8 บ้านคูขวางไทย จ าแนกตามเพศ 

ช่วงอายุ เพศชาย เพศหญิง รวม 
0 -5 ปี 18 26 44 
6–12 ปี 23 43 66 
13-18 ปี 19 40 59 
15-59 ปี 235 260 495 

60 ปี ขึ้นไป 51 63 114 
รวม 346 432 778 

 
 2.4.2 การเปลี่ยนแปลงประชากร 
 จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าประชากรส่วนใหญ่ในหมู่ที่ 8 บ้านคูขวางไทยเป็นช่วงอายุวัยกลางคน
ไปจนถึงผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไปพบว่ามีมากที่สุด ทั้งนี้ เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านการย้ายเข้ามาอยู่ของบุคคลต่างถิ่นและส่วนมากจะเข้ามาในรูปแบบการซื้อที่ดิน 
สร้างบ้านเพื่อให้ญาติผู้สูงอายุเข้ามาอยู่อาศัยจึงท าให้จ านวนประชากรในวัยผู้สูงอายุมีมากข้ึน 
 2.4.3 การเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรมหรือชาติพันธุ์ 
 คนในพ้ืนที่หมู่ที่ 8 บ้านคูขวางไทย ดั้งเดิมเป็นคนไทยและมุสลิมซึ่งไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลง
ทางวัฒนธรรมหรือชาติพันธุ์ 
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2.5 ข้อมูลด้านสาธารณูปโภคของหมู่บ้าน 
 2.5.1 การคมนาคม การติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกหมู่บ้าน 
 หมู่ที่ 8 บ้านคูขวางไทย ต าบลคูบางหลวง ห่างจากศาลากลางจังหวัด 8 กิโลเมตร การ
เดินทางอาศัยเส้นทางคมนาคมโดยทางรถยนต์ รถจักรยานยนต์และรถประจ าทางโดยใช้ถนนสาย
ปทุมธานี-บางเลน ซ่ึงเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เลน 
 2.5.2 การไฟฟ้า 
 หมู่ที ่8 บ้านคูขวางไทย มีไฟฟ้าใช้ทุกหลังคาเรือน 
 2.5.3 การประปา 
 ในสมัยก่อนนั้นคนในหมู่ที่ 8 บ้านคูขวางไทย ใช้น้ าอุปโภค-บริโภค จากประปาหมู่บ้านและ
น้ าคลอง แต่เมื่อเกิดมหาอุทกภัย พ.ศ.2554 ท าให้น้ าในหมู่บ้านเป็นสีแดง จึงท าให้เปลี่ยนมาใช้
น้ าประปาจากประปาส่วนภูมิภาค 
 2.5.4 การเข้าถึงอินเตอร์เน็ต 
 ประชาชนหมู่ที่ 8 บ้านคูขวางไทย สามารถใช้อุปกรณ์เครื่องมือการสื่อสารเช่น สมาร์ทโฟน 
แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ สามารถเข้าถึงออนไลน์โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพ่ือใช้ประโยชน์เรื่องการ
ติดต่อสื่อสารผ่านแอพพลิเคชั่น เช่น โปรแกรม LINE, Facebook เป็นต้น 
 
2.6 ข้อมูลทางสังคม  
 2.6.1 ลักษณะครอบครัว  
 ครอบครัวในหมู่ที่ 8 บ้านคูขวางไทย ส่วนมากเป็นครอบครัวขยาย ลูกหลานจะปลูกบ้านอยู่
บริเวณใกล้เคียงกับพ่อแม่ หรือญาติของตนเอง มีส่วนน้อยที่จะย้ายออกไปอยู่ท่ีพ้ืนที่อ่ืน ๆ  
 2.6.2 การจัดการในครอบครัว 
 สมาชิกในครอบครัว หมู่ที่ 8 บ้านคูขวางไทย สามารถเลือกคู่ครองได้ด้วยตนเองผ่านการ
เห็นชอบของผู้ใหญ่ในครอบครัวและจัดงานแต่งงานตามประเพณีไทย  
 2.6.3 ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกครอบครัวซึ่งไปท างานที่อ่ืน 
 สมาชิกที่ไปท างานในพ้ืนที่ต่างถิ่นจะกลับมาเยี่ยมครอบครัวในช่วงวันหยุดสุกสัปดาห์หรือ
วันหยุดในเทศกาลต่าง ๆ เช่น สันขึ้นปีใหม่และวันสงกรานต์ 
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2.6.4 ระบบเครือญาติและแผนผังเครอืญาติ 
  

 
รูปที่ 5 แผนผังเครือญาติ 

 
 2.6.5 การรวมกลุ่มทางสังคมในเชิงพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน 
 กลุ่มทางสังคมของหมูท่ี ่8 บ้านคูขวางไทย มีดังนี้  
  1) กลุ่มผู้น าชุมชน ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูบางหลวง 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 
  2) กองทุนเงินล้าน 
  3) กลุ่มกองทุนเงินออมทรัพย์ 
  4) กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
 2.6.6 ความขัดแย้ง ความแตกต่างทางสังคม อุดมการณ์ 
 หมู่ที่ 8 บ้านคูขวางไทย เป็นหมู่บ้านที่ด าเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายไม่พบความขัดแย้ง ความ
แตกต่างทางสังคม อุดมการณ์ระหว่างกลุ่มใด ๆ ในหมู่บ้าน 
 2.6.7 ปราชญ์ชุมชนและภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ส าคัญ 
 จากการพูดคุยสอบถามกับคนในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านคูขวางไทย ได้ทราบว่าคุณวิรัตน์ ลาย
ลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูบางหลวง เป็นบุคคลที่คนในชุมชนให้ความเคารพนับถือ
เนื่องจากคุณวิรัตน์ได้ท างานรับใช้ประชาชนมาอย่างยาวนาน และเป็นผู้ที่ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา
กับคนในหมู่บ้าน รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อีกท้ังยังเป็นต้นแบบที่ดีในเรื่องของการใช้ชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
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2.7 ข้อมูลด้านการศึกษา 
 2.7.1 โรงเรียนในหมู่บ้าน  
 ในหมู่ที่ 8 บ้านคูขวางไทย ไม่มีโรงเรียนอยู่ในพ้ืนที่ เด็กในหมู่บ้านต้องเดินทางไปเรียนที่
หมู่บ้านใกล้เคียง คือ โรงเรียนวัดจันทาราม หมู่ที่ 1 ต าบลคูบางหลวง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี ส าหรับเด็กมุสลิมจะเข้าศึกษาในโรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ ต าบลบางโพธิเหนือ อ าเภอสาม
โคก จังหวัดปทุมธานี และศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมปลายที่โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วน
จังหวัดปทุมธานี และโรงเรียนบังแก้วเกสร ต าบลระแหง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 
 2.7.2 ระดับการศึกษาของคนในหมู่บ้าน 
  ส่วนใหญ่คนในหมู่บ้านส าเร็จการศึกษระดับ ประถมศึกษามากท่ีสุด (ร้อยละ 26.9) รองลงมา
ได้แก่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ร้อยละ 15.3) และปริญญาตรี (ร้อยละ 13.7)  
 2.7.3 สถาบันทางสังคม 
  ในหมู่ที่ 8 บ้านคูขวางไทย ไม่มีวัดและโรงเรียนอยู่ในพ้ืนที่ หากประชาชนต้องการท าบุญจะ
เดินทางไปยังวัดจันทราราม 
 
2.8 ข้อมูลด้านการสาธารณสุข 
 2.8.1 การบริการทางสาธารณสุข  
 ประชาชนส่วนมากมารับบริการทางด้านสุขภาพที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคูบาง
หลวง ซึ่งอยู่ที่หมูท่ี ่1 ต าบลคูบางหลวง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ซึ่งจะให้บริการทางด้าน
การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟูเบื้องต้น ซึ่งเป็นลูกข่ายบริการ
ของโรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว หากมีการเจ็บป่วยที่ต้องการการรักษาที่จ าเพาะต่อโรคและการบาดเจ็บ
สามารถส่งต่อมายังโรงพยาบาลลาดหลุมแก้วได้ 
 2.8.2 บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านคูขวางไทย ท าหน้าที่ในการส ารวจสภาวะ
สุขภาพของสมาชิกครัวเรือนที่ตนเองรับผิดชอบรวมไปถึงการให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้น เป็นบุคคล
ที่ช่วยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคูบางหลวงในการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านสุขภาพการแจ้งเตือนในภาวะที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง 
 2.8.3 ภาวะโภชนาการของเด็ก 0-5 ป ี
 เด็กอายุ 0-5 ปี ในหมู่ที่ 8 บ้านคูขวางไทย ส่วนใหญ่ได้รับประทานนมแม่เพียงอย่างเดียว 
และมีภาวะโภชนาการที่อยู่ในเกณฑ์เหมาะสม ไม่มีภาวะอ้วนและได้รับการฉีดวัคซีนตามเกณฑ์
ประกาศของกระทรวงสาธารณสุข 
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 2.8.4 อนามัยแม่และเด็ก  
 สมาชิกในครอบครัวที่ตั้งครรภ์ส่วนมากได้รับการฝากครรภ์ในช่วงอายุครรภ์ 28-32 สัปดาห์ 
โดยฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลรัฐและเอกชน ไม่มีครรภ์อาการผิดปกติและได้รับการตรวจและดูแลหลัง
คลอด 
 2.8.5 สุขาภิบาล 
 ส่วนใหญ่ครัวเรือนในหมู่ที ่8 บ้านคูขวางไทยมีส้วมใช้ในครัวเรือน มีส่วนน้อยที่ใช้ส้วมร่วมกับ
ครัวเรือนอ่ืน ลักษณะส้วมที่ใช้เป็นส้วมซึมและส้วมนั่งราบนั่งยองแบบชักโครก มีน้ าสะอาดในการ
อุปโภค-บริโภคเพียงพอต่อความต้องการ ส่วนมากไม่มีการก าจัดน้ าเสียในครัวเรือน มีการจัดบริเวณ
บ้านถูกสุขลักษณะ ส าหรับการก าจัดขยะในครัวเรือนนั้นจะทิ้งลงในถังขยะของหน่วยงานรัฐบาลโดยมี
ค่าใช้จ่ายในการน าไปก าจัด และครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่มีการแยกขยะก่อนทิ้งลงถัง และมีการควบคุม
สัตว์และแมลงน าโรค 
  2.8.6 ทันตภิบาล   
 ประชาชนในหมู่ที ่8 บ้านคูขวางไทย ได้รับบริการทันตกรรม โดยการตรวจทันตกรรมในเด็กที่
โรงเรียนโดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคูบางหลวง และประชาชนสามารถ
เดินทางไปรับการรักษาทางทันตกรรมได้ที่โรงพยาบาลลาดหลุมแก้วและคลินิกทันตกรรมในชุมชน  
 2.8.7 สุขภาพจิต 
 จากการส ารวจประชาชนในหมู่ที่ 8 บ้านคูขวางไทยใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย มีอุปนิสัยร่าเริง
แจ่มใส ไม่มีปัญหาความเครียดเนื่องมากจากการท างาน การเงิน สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 2.8.8 โรคที่พบในประชาชน 
 ส่วนมากประชาชนหมู่ที่ 8 บ้านคูขวางไทย ไม่มีโรคประจ าตัว แต่โรคที่พบว่าประชาชนป่วย
ส่วนใหญ่ได้แก่โรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน  และภูมิแพ้ 
 
2.9 ข้อมูลทางด้านศาสนา 
 หมู่ที่ 8 บ้านคูขวางไทย ไม่มีวัดในหมู่บ้าน หากประชาชนต้องการท าบุญจะเดินทางไปยังวัด
จันทราราม หมู่ที่ 1 ต าบลคูบางหลวง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี  ส าหรับชาวมุสลิมจะ
เดินทางไปประกอบพิธีทางศาสนาที่ มัสยิดเราะห์มะตุ้ลเลาะห์ หมู่ที่ 3 และ มัสยิดฟัตลุลลอฮีตาอาลา 
หมู่ที่ 4 ต าบลคูบางหลวง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 
 2.9.1 บทบาทของวัดในการเผยแพ่ศาสนา 
 วัดที่ประชาชนหมู่ที่ 8 บ้านคูขวางไทยให้ความศรัทธาคือ วัดจันทราราม ซึ่งเป็นวัดที่ให้การ
สนับสนุนในเรื่องของการศึกษาและการสาธารณสุข โดยที่พระครูปทุมรัตนาธาร (เยื้อน สว่างอารมณ์) 
เจ้าอาวาสวัดจันทารามพร้อมทั้งนายฉ่ า นางสังวาล สว่างอารมณ์ ได้ร่วมบริจาคเงิน 50,000 บาท ใน
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พ.ศ. 2508 เพ่ือสร้างส านักผดุงครรภ์และใช้ธรณีสงฆ์ของวัดจันทารามจ านวน 1 ไร่ เพ่ือให้บริการ
ทางด้านการผดุงครรภ์แก่ประชาชนและได้พัฒนายกระดับเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลต าบล
คูบางหลวงในปัจจุบัน 
 2.9.2 ขนมธรรมเนียม ประเพณี 
 ส่วนใหญ่เป็นคนไทย มีทั้งคนที่นับถือพุทธศาสนาและชาวมุสลิมโดยมีประเพณีและวัฒนธรรม
ที่สอดคล้องกับความเชื่อของศาสนาของชนชาวไทยและมุสลิม  
 2.9.3 อิทธิพลศาสนาและวัฒนธรรม 
 ประชาชนนับถือค าสอนของพุทธศาสนาและหลักค าสอนของศาสนาอิสลาม ในการด ารงชีวิต
และปลูกฝังความเชื่อที่ดีงามให้แก่รุ่นลูกรุ่นหลาน เพ่ือยึดถือเป็นหลักในการใช้ชีวิต 
 
2.10 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
 2.10.1 การประกอบอาชีพหลัก 
 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักคือเกษตรกร รองลงมาคือรับจ้าง ส่วนอาชีพรองได้แก่การปลูก
กล้วยน้ าว้า กล้วยหอม ปลูกผัก วัยแรงงานบางส่วนประกอบอาชีพเป็นพนักงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม 
 

 
รูปที่ 6 การท าสวนผักในพ้ืนที่หมู่ 8 
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2.10.2 การผลิต การลงทุน การใช้แรงงาน และเทคโนโลยีต่าง ๆ  
 ในภาคการเกษตรของคนในหมู่บ้านนั้น ส่วนใหญ่คนในหมู่บ้านเป็นเจ้าของที่ดินในการท านา 
ท าสวน และมีการเช่าพ้ืนที่ในการท าเกษตรกรรมเพ่ิมเติม ส่วนมากใช้เครื่องจักรกลในการทุ่นแรงและ
เพ่ือการเพ่ิมผลิตทางการเกษตร 
 2.10.3 ตลาดส าหรับผลผลิต  
 ในหมู่บ้านได้มีการขายผลผลิตทางเกษตร ได้แก่ ข้าว ให้กับโรงสีในพ้ืนที่ ส่วนผลผลิตที่เป็น
กล้วย จะน าไปขายในหมู่บ้านและตลาดภายนอกหมู่บ้าน ได้แก่ตลาดแฟคคอม ต าบล คูบางหลวง 
อ าเภอ ลาดหลุมแก้ว จังหวัด ปทุมธานี ภายในหมู่บ้านไม่มีตลาดส าหรับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค คนใน
หมู่บ้านจะซื้อสินค้าส าหรับบริโภคผ่านรถเร่จากภายนอกหมู่บ้านและเดินทางออกไปซื้อที่ตลาดแฟค
คอม 
 2.10.4 ผลตอบแทนที่ชาวบ้านได้รับ 
 ประชาชนในหมู่ที่ 8 มีรายได้ผ่านการท าเกษตรกรรมซึ่งขึ้นอยู่กับผลผลิตที่ได้ในปีนั้น ส่วน
อาชีพรับจ้างได้รับค่าตอบแทนที่คุ้มค่า คนในพ้ืนที่หมู่ 8 ไม่มีหนี้สินส่วนมากมีฐานะปานกลางและ
ร่ ารวย 
 2.10.5 ลักษณะจ านวนร้านค้าภายในหมู่บ้าน 
 ในหมู่ที่ 8 มีร้านค้าทั้งหมด 5 ร้าน ไม่มีตลาดในพ้ืนที่ ชนิดสินค้าที่ขายได้แก่สินค้าส าหรับ
อุปโภคและบริโภคพ้ืนฐานในครัวเรือน หน้าร้านค้าบางแห่งมีสินค้าฝากขายได้แก่ กล้วย 

 
รูปที่ 7 ร้านค้าในชุมชน  

 
 2.10.6 ครัวเรือนที่มีที่ดินจ านวนมากที่สุด  
 ส่วนมากมีที่ดินเป็นของตนเอง ส่วนครัวเรือนที่มีที่ดินมากในหมู่บ้านจะเป็นครัวเรือนที่เป็น
ชาวมุสลิม สามารถให้เช่าที่ดินเพ่ือการท าเกษตรกรรมได้  
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 2.10.7 ปัญหาทางด้านการท ามาหากิน 
 ประชาชนในหมู่ที่ 8 ไม่มีปัญหาด้านการท ามาหากิน เนื่องจากทุกครัวเรือนมีอาชีพที่มั่นคง 
เช่น รับราชการ เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือไม่ก็มีที่ดินในการท าเกษตรกรรมเป็นของตนเอง ส าหรับ
คนที่รับจ้างนั้นก็ได้ค่าตอบแทนที่คุ้มค่า ไม่มีภาระหนี้สิน 
 2.10.8 สภาวะความยากจนในหมู่บ้าน 
 จากการสอบถามเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ ผู้น าชุมชน อสม. ได้ข้อมูลตรงกันว่า คนในพ้ืนที่หมู่ 
8 ไม่มีใครที่ยากจน คนท้องถิ่นประกอบอาชีพเกษตรกรรมบนพ้ืนที่ของตนเอง มีอาชีพรองคือการปลูก
กล้วย เมื่อต้องการขยายผลผลิตก็เช่าที่ดินเพ่ือท าการเกษตรเพ่ิมเติม วัยแรงงานท างานที่โรงงาน
อุตสาหกรรมที่มีค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดี บุคคลภายนอกที่ย้ายเข้ามาอยู่ในหมู่ 8 ส่วนมากเป็น
ราชการ ที่ซื้อที่ดินและสร้างบ้านเพื่อให้บิดามารดาอยู่อาศัย 
 2.10.9 บทบาทของกลุ่มทางการเงิน 
 ในหมู่ที่ 8 มีกลุ่มทางการเงิน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต และกองทุนหมู่บ้าน
เงินล้าน  
 2.10.10 ปัญหาหนี้สิน 
 คนในหมู่ 8 ไม่มีปัญหาหนี้สิน เนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรส่วนใหญ่คือ ข้าว ซึ่งสามารถ
ขายผลผลิตของครัวเรือนตนเองทางโรงสีข้าว  
 2.10.11 ปัญหาการเช่านา  
 การเช่านาของคนในพ้ืนที่ส่วนมาก เช่าเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรซึ่งไม่มีปัญหาเรื่องของ
ราคาที่เช่ารวมไปถึงไม่มีการแทรกแซงของพ่อค้าคนกลางในพ้ืนที่ 
   
2.11 ข้อมูลด้านการเมืองและการปกครองท้องถิ่น 
 2.11.1 โครงสร้างการปกครองของชุมชน  
 ผู้น าชุมชนหมู่ 8 ได้แก่ นายวิรัตน์ ลายลักษณ์ ด ารงต าแหน่งเป็นนายกองค์การบริหารต าบลคู
บางหลวง มี นายชูชาติ ลายลักษณ์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน นายธีรยุทธ์ อยู่ยืน และ นายบุญมี ช่างน า เป็น
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และมีสมาชิกในหมู่บ้าน 2 ท่าน เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ได้แก่ นาย
ประดิษฐ์  ชูชิด และนายสมศักดิ์ ลายลักษณ์ 
 2.11.2 องค์กรหรือกลุ่มทางการและไม่เป็นทางการ 
 พ้ืนที่หมู่ 8 มีกลุ่มที่ส าคัญได้แก่ กลุ่มกองทุนเงินล้าน กลุ่มอาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน และ
กลุ่มกองทุนออมทรัพย์ 
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2.11.3 ระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนในด้านการคิดและการตัดสินใจ 
 พ้ืนที่หมู่ 8 เป็นพ้ืนที่ที่มีผู้น าทางสังคมได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลที่เข้มแข็ง 
สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ แสดงความคิดเห็นเนื่องจากทราบว่าการแสดงความคิดเห็น
และร่วมตัดสินใจนั้นมีกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของตนเอง เช่นโครงการที่จัดโดยองค์การ
บริหารส่วนต าบลคูบางหลวง  ได้ด าเนินการประชาคมการส ารวจข้อมูลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) ร่วมกับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้
ช่วยฯ ตัวแทนหน่วยงานราชการต่าง ๆ เช่นโรงเรียน รพสต. และชาวบ้านในพ้ืนที่ เพ่ือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นส ารวจข้อมูลปัญหาความต้องการพ้ืนฐานของประชาชน รวมทั้งข้อมูลในการ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ใน
การแสดงความคิดเห็นและร่วมตัดสินใจ 
  
2.12 ข้อมูลด้านแผนงาน โครงการ และแนวทางการพัฒนาของชุมชน  
 2.12.1 รายชื่อโครงการ หน่วยงานด าเนินงาน   
ตารางท่ี 2 โครงการการพัฒนาศักยภาพของชุมชนหมู่ 8   

ล าดับที่ รายช่ือโครงการ หน่วยงาน
ด าเนินงาน 

1.  โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและศึกษาดู
งานของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ บุคลากรของ อบต. ประจ าปี
งบประมาณ 2561 

ส านักงานปลัด 
อบต. คูบางหลวง 

2.  โครงการอบรม และศึกษาดูงานอาชีพ กลุ่มอาชีพในชุมชน 
ประจ าปี 2561 

ส านักงานปลัด 
อบต. คูบางหลวง 

3.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและครอบครัว 

ส านักงานปลัด 
อบต. คูบางหลวง 

4.  ประชาคมการส ารวจข้อมูลเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

ส านักงานปลัด 
อบต. คูบางหลวง 

5.  โครงการหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 
อบต. คูบางหลวง 

6.  โครงการสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 
อบต. คูบางหลวง 
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ล าดับที่ รายช่ือโครงการ หน่วยงาน
ด าเนินงาน 

7.  โครงการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 
อบต. คูบางหลวง 

8.  โครงการรณรงค์อนามัยเจริญพันธุ์ในชุมชน กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 
อบต. คูบางหลวง 

9.  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 
อบต. คูบางหลวง 

10.  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 
อบต. คูบางหลวง 

11.  โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 
อบต. คูบางหลวง 

12.  โครงการชุมชนปลอดโรคพิษสุนัขบ้า กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 
อบต. คูบางหลวง 

13.  โครงการคุ้มครองผู้บริโภค (อบต.พบผู้ประกอบการ) กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 
อบต. คูบางหลวง 

14.  โครงการการจัดการขยะ และสิ่งแวดล้อมในชุมชน กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 
อบต. คูบางหลวง 

15.  TO BE NUMBER ONE กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 
อบต. คูบางหลวง 

16.  โครงการคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง รพ.สต. คูบางหลวง 
17.  โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก รพ.สต. คูบางหลวง 
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2.12.2 ความส าเร็จ และผลกระทบของโครงการพัฒนาทั้งจากหน่วยงานของรัฐและ
เอกชน 
 การจัดโครงการพัฒนาชุมชนในหมู่ 8 ส่วนมากเป็นโครงการที่จัดโดยหน่วยงานรัฐบาลโดย
มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพทั้งในด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค ในเรื่องของการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก การขุดคลอง ก าจัดวัชพืช การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนในทุกมิติ ได้แก่ การส่งเสริม
สุขภาพ ป้องกันโรค แก้ไขปัญหายาเสพติด การศึกษา โครงการส่งเสริมศักยภาพของเยาวชน และการ
ส่งเสริมการรักษาวัฒนาธรรมประเพณีที่ดีงาม ส่งผลท าให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีรายได้หลักและรายได้
เสริม มีการจัดการขยะและการป้องกันโรคหรือภาวะสุขภาพท่ีดีในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 3 
กระบวนการและแผนการการศึกษาประเด็นการเรียนรู้จากประสบการจริงในพื้นที่ 

(Action Learning) 
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

ประชากรที่อาศัยอยู่ในชุมชนหมู่ที่ 8 บ้านคูขวางไทย ต าบลคูบางหลวง อ าเภอลาดหลุมแก้ว
จังหวัดปทุมธานี มีทั้งหมด 778 คน จ านวน 228 ครัวเรือน แบ่งเป็นเพศชาย 346 คน เพศหญิง 432 
คน 

กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 20 คน จ านวน 12 ครัวเรือน โดยการคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีเกณฑ์คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 1) เป็น
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่หมู่ที่ 8 บ้านคูขวางไทย ไม่น้อยกว่า 1 ปี 2) มีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้น
ไป 3) ยินดีและสมัครใจเข้าร่วมโครงการ  

 
3.2 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 เครือ่งมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก่        
 1. แบบส ารวจข้อมูลชุมชนรายครัวเรือน ของส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
(สสร.) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีทั้งหมด 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 7 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ศาสนา การศึกษา อาชีพ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพในครัวเรือน  ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของครัวเรือน จ านวน 13 ข้อ ได้แก่ 
จ านวนสมาชิกในครัวเรือน จ านวนสมาชิกในครัวเรือนที่มีงานท าและไม่มีงานท า จ านวนผู้อยู่ อาศัย 
อาชีพหลักของครัวเรือน อาชีพรองของครัวเรือน รายได้ทั้งหมดของครัวเรือนต่อเดือน รายจ่าย
ทั้งหมดของครัวเรือนต่อเดือน ความเพียงพอของรายได้กับรายจ่าย การฝากเงิน/ออมทรัพย์ การ
ลงทุน เงินเก็บ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านสังคม จ านวน 5 ข้อ ได้แก่ จ านวน
ผู้สูงอายุ จ านวนผู้พิการ จ านวนผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ส่วนที่ 4 สภาพปัญหาความเดือดร้อนของชุมชน 
ได้แก่ ปัญหาด้านความเป็นอยู่และครอบครัว ปัญหาด้านอาชีพและการท างาน ปัญหาด้านรายได้และ
หนี้สิน ปัญหาด้านการศึกษา และปัญหาด้านสภาพแวดล้อม  
 2. แบบสัมภาษณ์ ส าหรับสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสภาพปัญหาความเดือดร้อนของ
ชุมชน การได้รับการช่วยเหลือและการด าเนินโครงการของหน่วยงานที่เก่ียวข้องในพ้ืนที ่ทรัพยากรที่มี
อยู่ในชุมชน 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ข้อมูลปฐมภูมิ ได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสอบถามโดยใช้แบบสอบถาม การ
สัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา  
 2. ข้อมูลทุติยภูมิ ได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสารและรายงานประจ าปีของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลคูบางหลวง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล



19 
 

3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูลของโครงการนี้ ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) จากการ
จดบันทึกประเด็นปัญหาความเดือดร้อนของชุมชน การได้รับการช่วยเหลือและการด าเนินโครงการ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ รวมทั้งทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน  
 การวิเคราะห์ SWOT ในการสังเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส 
(Opportunities) และอุปสรรค (Threats) 
 
3.4 แผนการกิจกรรมการด าเนินโครงการ 
 

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน วันเดือนปี หมายเหตุ 
1 วิเคราะห์ ประเมินความเป็นไปได้ในการ

ส่งเสริมและพัฒนา  
- 

ด าเนินงานแล้วในระยะที่ 1 2 
รวบรวมจัดท ารายชื่อบุคคล ครัวเรือนที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย 

3 เยี่ยมครัวเรือนสร้างแรงบันดาลใจตรวจสอบ
ความมุง่มั่น 

4 ชี้แจงก าหนดการด าเนินงานโครงการระยะที่ 
2 กับครัวเรือนเป้าหมาย/ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

- อ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ์  อ.นัชชา ยันติ 
อ.ฉัตรประภา ศิริรัตน์   
อ.นาตยา ดวงประทุม  
 

5 ศึกษาดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูป
น้ าพริกเผาบ้านเกยไชย ต าบลเกยไชย อ าเภอ
ชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ และร้านน้ าพริก
สามพี่น้อง ต าบลวัดไทร อ าเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค์ 

- อ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ์  อ.นัชชา ยันติ 
อ.ฉัตรประภา ศิริรัตน์   
อ.นาตยา ดวงประทุม   
 

6 ฝึกอบรมท าบัญชีครัวเรือนเพ่ือให้
กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบัญชีครัวเรือน รับรู้ถึงรายได้และ
ค่าใช้จ่ายของตนเอง และสามารถค านวณ
ต้นทุนของการประกอบอาชีพได้ 

- อ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ์  อ.นัชชา ยันติ 
อ.ฉัตรประภา ศิริรัตน์   
อ.นาตยา ดวงประทุม  
 

7 ประชุมจัดหาสถานที่ท าน้ าพริก วัสดุ อุปกรณ์
และวัตถุดิบ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
ด าเนินงานท าผลิตภัณฑ์น้ าพริก 

- อ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ์  อ.นัชชา ยันติ 
อ.ฉัตรประภา ศิริรัตน์   
อ.นาตยา ดวงประทุม  

8 อบรมปฏิบัติการท าน้ าพริกเพ่ือเพ่ิมความรู้
ทักษะในการเลือกวัตถุดิบ การเตรียมวัตถุดิบ 

- อ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ์  อ.นัชชา ยันติ 
อ.ฉัตรประภา ศิริรัตน์   
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ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน วันเดือนปี หมายเหตุ 
กระบวนการผลิตและการเก็บผลิตภัณฑ์ที่แปร
รูป 

อ.นาตยา ดวงประทุม 

9 อบรมปฏิบัติการพัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ์
น้ าพริกภายหลังกระบวนการผลิตน้ าพริกและ
สื่อประชาสัมพันธ์การขายน้ าพริก 

- อ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ์  อ.นัชชา ยันติ 
อ.ฉัตรประภา ศิริรัตน์   
อ.นาตยา ดวงประทุม  

10 ประชุมปฏิบัติการทดลองชิมผลิตภัณฑ์น้ าพริก
โดยคนในชุมชนหมู่ที่ 8 เพื่อติชม ให้
ข้อเสนอแนะในการพัฒนารสชาติและรูปแบบ
บรรจุภัณฑ์ 

- อ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ์  อ.นัชชา ยันติ 
อ.ฉัตรประภา ศิริรัตน์   
อ.นาตยา ดวงประทุม  

11 ประชุมติดตามผลการด าเนินงานครั้งที่ 1 เพ่ือ
ตรวจเยี่ยมการใช้ตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ และ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์น้ าพริก เพื่อรับฟัง
ปัญหาและให้แนวทางการแก้ไขแก่
กลุ่มเป้าหมาย 

- อ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ์  อ.นัชชา ยันติ 
อ.ฉัตรประภา ศิริรัตน์   
อ.นาตยา ดวงประทุม  

12 ประชุมติดตามผลการด าเนินงานครั้งที่ 2 เพ่ือ
ติดตามผลการวางจ าหน่ายผลิตภัณฑ์น้ าพริก
และรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มลูกค้า 

- อ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ์  อ.นัชชา ยันติ 
อ.ฉัตรประภา ศิริรัตน์   
อ.นาตยา ดวงประทุม 

13 ประชุมติดตามผลการด าเนินงานครั้งที่ 3 เพ่ือ
ติดตามผลการวางจ าหน่ายผลิตภัณฑ์น้ าพริก
และรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มลูกค้า รอบที่ 2 

- อ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ์  อ.นัชชา ยันติ 
อ.ฉัตรประภา ศิริรัตน์   
อ.นาตยา ดวงประทุม  

14 ประชุมสรุปผลการด าเนินงานร่วมกับชุมชน
เพ่ือให้แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ประสบการณ์
ร่วมกัน 

- อ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ์  อ.นัชชา ยันติ 
อ.ฉัตรประภา ศิริรัตน์   
อ.นาตยา ดวงประทุม  

15 จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการและ
จัดท าบทความเรื่องเล่าความส าเร็จ 

- อ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ์  อ.นัชชา ยันติ 
อ.ฉัตรประภา ศิริรัตน์   
อ.นาตยา ดวงประทุม 

 
 
 
 
 



 

บทที่ 4 
ผลการศึกษาประเด็นการเรียนรู้จากประสบการจริงในพื้นที่  

(Action Learning) 
  

โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
หมู่ที่ 8 บ้านคูขวางไทย ต าบลคูบางหลวง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เป็นโครงการที่มุ่งเน้น
ให้การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ร่วมระดมความคิด เสนอแนะปัญหา คิดวิธีการแก้ไขปัญหาและ
ยกระดับความส าคัญของทรัพยากรที่มีในชุมชน เพ่ือเพ่ิมรายได้ สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนได้ 
 
4.1 ข้อมูลทั่วไปของประชาชนและชุมชน 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูลชุมชนรายครัวเรือนของประชาชนหมู่ที่ 8 บ้านคูขาวงไทย ต าบลคูบาง
หลวง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี มีจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 12 ครัวเรือน ผู้ตอบ
แบบสอบถามจ านวน 12 คน เป็นเพศชาย 1 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 และเป็นเพศหญิง 11 คน คิด
เป็นร้อยละ 91.67  กลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ย 82.92 ปี อายุสูงสุด 58 ปี อายุต่ าสุด 33 ปี  นับถือ
ศาสนาพธุ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 91.67 นับถือศาสนาอิสลาม 1 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33  ส่วนใหญ่มี
การศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา 8 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 มัธยมศึกษาและปริญญาตรี 4 คน 
คิดเป็นร้อยละ 33.33 มีอาชีพท านาและค้าขาย ท านาร้อยละ 100 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่วนใหญ่ 
15,000-20,000 บาทต่อเดือน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 75 รายได้ 10,000- 14,999 บาท 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 25 ดังตารางที่ 3 

 
ตารางท่ี 3  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ 
   ชาย 
   หญิง 

 
1 
11 

 
8.33 
91.67 

อาย ุ
   30-40 
   41-50 
   51-60 

 
3 
4 
5 

 
25 

33.33 
41.67 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

ศาสนา 
   พุทธ 
   อิสลาม 

 
11 
1 

 
91.67 
8.33 

การศึกษา 
   ประถมศึกษา  
   มัธยมศึกษา 
   ปริญญาตรี  

 
8  
2 
2 

 
66.66 
16.67 
16.67 

อาชีพ 
   ท านา ค้าขาย 

 
12 

 
100 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
15,000-20,000 บาท 
10,000- 14,999 บาท 

 
9 
3 

 
75 
25 

 
4.2 ข้อมูลทั่วไปของครัวเรือน 
 จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 1-4 คน จ านวน 9 ครัวเรือน จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 5-10 คน 
จ านวน 3 ครัวเรือน จ านวนทุกครัวเรือนมีสมาชิกในครัวเรือนที่มีงานท าอย่างน้อย 1 คน ครัวเรือน
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านาเป็นอาชีพหลัก และค้าขายเป็นอาชีพเสริม รายได้ทั้งหมดของครัวเรือน
ต่อเดือนส่วนใหญ่ มีรายได้ตั้งแต่ 10,000 บาทข้ึนไป รายจ่ายทั้งหมดของครัวเรือนต่อเดือน อย่างน้อย
เดือนละ 8,000 - 20,000 บท ดังนั้นจึงท าให้รายได้ต่อเดือนของครัวเรือนมีความพอเพียงกับรายจ่าย 
นอกจากนี้ยังมีการเก็บออมผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การฝากเงิน/ออมทรัพย์ การลงทุน เงินเก็บ 
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนของครัวเรือนเป้าหมายทั้งหมด ระยะเวลา 1 ปี ขึ้นไป ตามล าดับ 
 
4.3 ข้อมูลด้านสังคม 

ข้อมูลด้านสังคมพบว่า ครัวเรือนเป้าหมายส่วนใหญ่มีจ านวนผู้สูงอายุอาศัยอยู่ 1 คน จ านวน 
7 ครัวเรือน ไม่มีผู้สูงอายุ 3 ครัวเรือน  มีผู้สูงอายุ 2 และ 3 คน อย่างละ 1 ครัวเรือน มีผู้พิการอาศัย
อยู่ในครัวเรือน 1 ครัวเรือน มีป่วยโรคเรื้อรังอย่างน้อยครอบครัวละ 1 คน 9 ครัวเรือน  
 
4.4 สภาพปัญหาความเดือดร้อนของชุมชน 

ปัญหาด้านความเป็นอยู่และครอบครัวที่เกิดขึ้น ได้แก่ ความคิดเห็นของคนในครัวเรือนไม่
ตรงกัน ต้องรับภาระในการดูแลผู้ป่วย ติดอบายมุข สุขภาพของคนในครอบครัว ขาดท่ีพ่ึง  

 ปัญหาด้านอาชีพและการท างาน  ได้แก่ ท ามาหากินฝืดเคือง ไม่มีลูกค้า ถูกกดค่าแรง ถูกเอา
รัดเอาเปรียบ ต้นทุนในการผลิตสูง งานที่ท าไม่มั่นคง ขาดเอกสิทธิ์ที่ดินท ากิน ไม่มีบุคคลค้ าประกันใน
การกู้เงนิ 
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ปัญหาด้านรายได้และหนี้สิน ได้แก่ ราคาผลผลิตการเกษตรไม่แน่นอน ขายผลผลิตการเกษตร
ได้ราคาต่ า  

ปัญหาด้านการศึกษา ได้แก่ ขาดความเชื่อม่ันในคุณภาพครู อาจารย์ 
ปัญหาด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่ การเผาป่า ตัดไม้ท าลายป่า มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง 

ควัน มลพิษทางเสียง ภาวะโลกร้อน น้ าท่วม การใช้วัสดุที่ย่อยสลายยาก สารปนเปื้อนในอาหาร ขยะ
มูลฝอย น้ าเน่าเสีย 
 
4.5 ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสภาพปัญหาความเดือดร้อนของชุมชน การได้รับการช่วยเหลือและการ
ด าเนินโครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน 
 กลุ่มครัวเรือนเป้าหมายได้แก่ครัวเรือนของ นายสมชาย ธีระชานนท์ อาศัยอยู่บ้านเลขที่  44 
หมู่ 8 ต าบลคูบางหลวง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นครัวเรือนเป้าหมายที่ได้มาจาก
การสัมภาษณ์คนในพ้ืนที่ เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ และอสม. ซึ่งเป็นผู้ที่รู้จักและใกล้ชิดคนในชุมชนมาก
ที่สุด บ้านของครัวเรือนเป้าหมายได้รับการซ่อมแซมโดย ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดปทุมธานีร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลคูบางหลวง ตามโครงการซ่อมบ้านผู้สูงอายุใน
ชุมชน พ.ศ. 2558 โดยที่ครัวเรือนเป้าหมายมีสมาชิกในบ้าน 2 คน ได้แก่  นายสมชาย  ธีระชานนท์ 
และ นางสายพิณ  ธีระชานนท์ ซึ่งเป็นภรรยา รายได้หลักของครอบครัวมาจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ
มีหลานส่งเงินมาให้ใช้ทุกเดือน รวมแล้วเป็นเงิน 3,900 บาทต่อเดือน ซึ่งเพียงพอต่อการใช้จ่ายในแต่
ละเดือน ครัวเรือนเป้าหมายไม่มีหนี้สินและไม่มีรายได้จากการท างานเนื่องจากความไม่เอ้ืออ านวยของ
ร่างกายจึงไม่ได้ประกอบอาชีพใด และมีโรคประจ าตัวคือ โรคความดันโลหิตสูง โรคต้อกระจก และ
ปวดหลัง และจากผลการส ารวจชุมชนและครัวเรือนเป้าหมายในหมู่ที่ 8 บ้านคูขวางไทย ต าบลคูบาง
หลวง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี 
ประกอบอาชีพหลักคือ การท านา ซึ่งมีพ้ืนที่ท ากินเป็นของตนเอง และมีแหล่งน้ าที่สามารถท านาได้
ตลอดปี จากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท าให้ประชาชนเกิดอาการปวดเมื่อยและบริโภคยาเกิน
ความจ าเป็น กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) จึงสนใจการใช้สมุนไพรเพ่ือเป็น
การแพทย์ทางเลือกในการรักษาอาการปวดเมื่อยของคนในชุมชน  และจากการส ารวจเกี่ยวกับกลุ่ม
อาชีพ ในชุมชน พบว่า ชุมชนนี้เคยมีกลุ่มอาชีพท าน้ าพริก แต่ล้มเลิกไปเนื่องจากประธานกลุ่มมีปัญหา
ทางด้านสุขภาพ และจากการสัมภาษณ์เจาะลึกกับครัวเรือนที่เก่ียวข้องกับกลุ่มอาชีพท าน้ าพริก พบว่า 
ยังมีความต้องการที่จะฟ้ืนฟูกลุ่มอาชีพนี้ขึ้นเพ่ือให้เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนนี้ต่อไป  จากเหตุผลความ
จ าเป็นดังกล่าวชุมชน ครัวเรือนเป้าหมายมีความเห็นพ้องร่วมกันที่จะต้องจัดให้มีการพัฒนาอาชีพ
เสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือนเป้าหมายเกี่ยวกับการท าน้ าพริกและการท าลูกประคบสมุนไพร
เพ่ือลดอาการปวดของคนในชุมชน รวมทั้งพัฒนาครัวเรือนเป้าหมายให้เป็นครัวเรือนต้นแบบ และเป็น
ชุมชนน่าอยู่ น่ามอง 
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4.6 ผลการด าเนินโครงการ 
 จากการส ารวจเกี่ยวกับกลุ่มอาชีพ ในชุมชน หมู่ 8 ต าบลคูบางหลวง อ าเภอลาดหลุมแก้ว 
จังหวัดปทุมธานี พบว่า เคยมีกลุ่มที่ท าผลิตภัณฑ์น้ าพริกและคนในชุมชนมีความต้องการฟ้ืนฟูกลุ่ม
อาชีพผลิตภัณฑ์น้ าพริกเพ่ือให้เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนต่อไป โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

ตารางท่ี 4  ผลการด าเนินโครงการ 

 
 
 

การศึกษาดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูป
น้ าพริกเผาบ้านเกยไชย ต าบลเกยไชย อ าเภอ

ชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 
 

 
 
 
 
 

การศึกษาดูงานร้านน้ าพริกสามพ่ีน้อง  
ต าบลวัดไทร อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  
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การอบรมท าบัญชีครัวเรือน 

 
 
 

การอบรมออกแบบผลิตภัณฑ์ 

 
 
 

ท าน้ าพริก 
 

 

 
 
 
 
 

โลโก้น้ าพริกเผา 
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ทดลองชิมผลิตภัณฑ์น้ าพริก  
โดยคนในชุมชนหมู่ 8 

 

 

 
 
 
 
 
 

ติดตามการด าเนินงานผลิตภัณฑ์ 
น้ าพริกเผารวมใจ  

 
 

 
 
 

ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์น้ าพริกเผารวมใจ 
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การจัดจ าหน่ายในชุมชน 
 

 

 
 

โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนหมู่ 8 บ้านคูขวางไทย ต าบลคูบางหลวง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี  
 มีครัวเรือนเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ 12 ครัวเรือน สมาชิกครัวเรือนจ านวน 20 คน  
 จ านวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา  มีจ านวน 1 ผลิตภัณฑ์ คือ น้ าพริกเผารวมใจ มีการจัด
จ าหน่ายโดยกลุ่มครัวเรือนเป้าหมาย โดยมีครัวเรือนที่มีรายได้เพ่ิมขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 5 จ านวน 3 
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 25 ดังรูปที่ 8 
 

  
รูปที่ 8 รายได้ที่เพ่ิมข้ึนของครัวเรือนเป้าหมาย 

 
 

25%

75%

ครัวเรือนเป้าหมายที่มีรายได้เพิ่มขึ้น

รายได้เพิ่มขึ้น > 5 % รายได้เพิ่มขึ้น < 5 %
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บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะของการศึกษาประเด็นการเรียนรู้จากประสบการจริงในพ้ืนที่ 

(Action Learning) 
 
5.1 สรุปผลการด าเนินโครงการ 
 
 โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
หมู่ที่ 8 บ้านคูขวางไทย ต าบลคูบางหลวง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เป็นโครงการ                   
ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน โดยชุมชนต้องมีส่วนร่วมร่วมเสนอแนะปัญหา คิดวิธีการแก้ไข
ปัญหา เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  
 จากการส ารวจชุมชนครัวเรือนเป้าหมาย พบว่า จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 1-4 คน มีจ านวน 
9 ครัวเรือน จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 5-10 คน มีจ านวน 3 ครัวเรือน จ านวนทุกครัวเรือนมีสมาชิก
ในครัวเรือนที่มีงานท าอย่างน้อย 1 คน ครัวเรือนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านาเป็นอาชีพหลัก และ
ค้าขายเป็นอาชีพเสริม รายได้ทั้งหมดของครัวเรือนต่อเดือนส่วนใหญ่ มีรายได้ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้น
ไป รายจ่ายทั้งหมดของครัวเรือนต่อเดือน อย่างน้อยเดือนละ 8,000 - 20,000 บท ดังนั้นจึงท าให้
รายได้ต่อเดือนของครัวเรือนมีความพอเพียงกับรายจ่าย นอกจากนี้ยังมีการเก็บออมผ่านช่องทางต่างๆ 
เช่น การฝากเงิน/ออมทรัพย์ การลงทุน เงินเก็บ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนของครัวเรือนเป้าหมาย
ทั้งหมด ระยะเวลา 1 ปี ขึ้นไป ตามล าดับ ครัวเรือนเป้าหมายส่วนใหญ่มีจ านวนผู้สูงอายุอาศัยอยู่ 1 
คน จ านวน 7 ครัวเรือน ไม่มีผู้สูงอายุ จ านวน 3 ครัวเรือน  มีผู้สูงอายุ 2 คน และ 3 คน จ านวนละ 1 
ครัวเรือน มีผู้พิการอาศัยอยู่ในครัวเรือน จ านวน 1 ครัวเรือน มีป่วยโรคเรื้อรังอย่างน้อยครอบครัวละ 
1 คน จ านวน 9 ครัวเรือน  

ประชาชนของชุมชนหมู่ที่ 8 บ้านคูขวางไทย ต าบลคูบางหลวง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี ส่วนใหญ่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี ประกอบอาชีพหลักคือ การท านา ซึ่งมีพ้ืนที่ท ากินเป็นของ
ตนเอง และมีแหล่งน้ าที่สามารถท านาได้ตลอดปี  

จากการประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน พบว่า ปัญหาและความต้องการของชุมชนมี 3 ประเด็นคือ 
1) ประชาชนเกิดอาการปวดเมื่อยจาการประกอบอาชีพและมีการบริโภคยาเกินความจ าเป็น                    
กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) จึงสนใจการใช้สมุ นไพรเพ่ือเป็นการแพทย์
ทางเลือกในการรักษาอาการปวดเมื่อยของคนในชุมชน  2) เนื่องจากชุมชนนี้เคยมีกลุ่มอาชีพท า
น้ าพริก แต่ได้ล้มเลิกไปเนื่องจากประธานกลุ่มมีปัญหาทางด้านสุขภาพ ณ ตอนนี้ชุมชนมีความต้องการ
ที่จะฟ้ืนฟูกลุ่มอาชีพนี้ขึ้นเพ่ือให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างเสริมรายได้ให้กับกลุ่มสนใจของชุมชนนี้ต่อไป  
และ 3) คนในชุมชนต้องการพัฒนาครัวเรือนให้เป็นครัวเรือนต้นแบบและเป็นชุมชนน่าอยู่                   
น่ามอง บทสรุปชุมชนได้เลือกโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน หมู่ที่ 8 บ้านคูขวางไทย ต าบลคูบางหลวง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี ด้วยการท าน้ าพริก และมีการจัดตั้งกลุ่มเพ่ือหารายได้เสริมให้กับครัวเรือนเป้าหมาย
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5.2 บทเรียนที่ได้รับและข้อเสนอแนะ 
 

บทเรียนที่ได้รับจากความส าเร็จของการแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน หมู่ที่ 8 บ้านคูขวางไทย ต าบลคูบางหลวง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี                     
โดยการส่งเสริมอาชีพการท าน้ าพริกเผารวมใจ คือ เครือข่ายความร่วมมือจากหลายภาคส่วน                      
ทั้งหน่วยงานท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลคูบางหลวง หน่วยงานด้ านสุขภาพ ได้แก่ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) รวมทั้งกลุ่มต่างๆ ในชุมชน ได้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน
(ก.ม.) กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) กลุ่มแม่บ้าน ฯ และการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนให้เกิดความส าเร็จและยั่งยืนไดต้้องอาศัยความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะความร่วมมือจากชุมชนเอง ซึ่งส าคัญสุด คือ ผู้น าชุมชน โดยเฉพาะผู้น าชุมชน 
ที่เป็นทางการ ทั้งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จะเป็นบุคคลหลักในการประสานงาน 
ประสานความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามาท างานร่วมกันเพ่ือพัฒนาชุมชน นอกจากนี้การท างาน
เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนนั้นๆ ต้องเป็นชุมชน           
ที่มีความต้องการและเป็นชุมชนที่มีปัญหาจริงๆ  

นอกจากนี้การสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนในชุมชนก็มีความส าคัญเช่นกัน การส่งเสริมอาชีพ
การท าน้ าพริกเผารวมใจ หมู่ที่ 8 บ้านคูขวางไทย ต าบลคูบางหลวง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี ได้มีการสร้างแรงบันดาลใจให้กับครัวเรือนเป้าหมายโดยการพาไปศึกษาดูงานกลุ่มวิสาหกิจ 
กลุ่มอาชีพต่างๆ เพ่ือให้เกิดความมุ่งมั่นในการด าเนินงาน                    

ส าหรับข้อเสนอแนะในการส่งเสริมอาชีพการท าน้ าพริกเผารวมใจ หมู่ที่ 8 บ้านคูขวางไทย 
ต าบลคูบางหลวง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี พอสรุปประเด็นได้ดังนี้ 

1) ควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้สามารถขึ้นทะเบียนเป็นกลุ่มอาชีพของชุมชนได้                          
ตามนโยบายหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) โดยมีการประสานความร่วมมือกับส านักงานพัฒนา
ชุมชนทั้งระดับอ าเภอและระดับจังหวัด 

2) พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มีความแตกต่างไปจากที่อ่ืนอย่างเห็นได้ชัดและไปทางการ
สร้างเสริมสุขภาพ เช่น การสร้างความเชื่อมั่นว่า ผลิตภัณฑ์น้ าพริกเผารวมใจ ท ามาจากวัตถุดิบ                   
ที่สะอาด ปลอดภัย และมีประโยชน์ต่อร่างกาย มีการใช้เกลือเสริมไอโอดีนแทนการใช้เกลือเม็ด                     
งดการใช้ผงชูรสและรสดี หรือมีการจ าหน่ายคู่กับผักพ้ืนบ้านที่มีอยู่ในชุมชน รวมทั้งการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ที่ดึงดูดและน่าสนใจ 
 3) การหาแหล่งหรือช่องทางทางจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์น้ าพริกเผารวมใจ หลายช่องทาง
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