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แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ 
ชื่อบ้าน/ชุมชนที่ลงพ้ืนที่ หมู่ที่ 9 บ้านคลองบางหลวง ต าบลคบูางหลวง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี   
ชื่อผู้รับผิดชอบ อาจารย์ปรียาภา เมืองนก หน่วยงาน ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
วัน เดือน ป ี28 พฤศจิกายน 2561, 6-7 ธันวาคม 2561, 15 มกราคม 2562, 30 มกราคม 2562  
รายช่ือคณาจารย์และบุคลากรที่ร่วมลงพ้ืนที่ 
1. อาจารย์ ดร.วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ ์ รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
2. อาจารย์ปรียาภา  เมืองนก  อาจารย์ ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
3. อาจารย์วิษชญะ  ศิลาน้อย อาจารย์ ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
4. อาจารย์วิณากร  ที่รัก  อาจารย์ ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
5. อาจารย์รวิธร   ฐานัสสกุล อาจารย์ ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
6. อาจารย์ภัทรเวช ธาราเวชรักษ์ อาจารย์ ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
7. นางสาววิไลลักษณ์  การุณวงค์ บุคลากร ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
8. นายปิติพงศ์    อ่อนส าลี บุคลากร ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
9. นายเมธี    ถูกแบบ  บุคลากร ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 

ผลการลงปฏิบัติงานในพื้นที่ 
ล าดับที่ รายละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส าคัญท่ีได้รับ 

1. พบผู้น าชุมชนเพ่ือแนะน าตัวและประสานขอความ
ช่วยเหลือในการติดต่อประสานงานกับผู้น าชุมชน เพ่ือ
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชนต่อไป 
(28 พฤศจิกายน 2561) 

รายช่ือบุคคลที่ประสานเพื่อขอข้อมูลพื้นฐาน
หมู่ที่ 9 บ้านคลองบางหลวง 
1. นายบุญช่วย ตั้งตน 
- ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 
- เบอร์ติดต่อ : 086-711-2186 
- ไอดี ไลน์ : 086-711-2186 
2. นายประดิษฐ์ ตั้งตน 
- ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 
- เบอร์ติดต่อ : 063-724-3481 
- ไอดี ไลน์ : 063-724-3481 

2. พบผู้น าชุมชน เพื่อสร้างความรู้จักกับชุมชน และขอ
ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมทั้งขอความ
ร่วมมือในการเก็บข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นของแต่ละ
ครัวเรือน 
(6-7 ธันวาคม 2561) 

ประเด็นสรุปข้อมูลพื้นฐานของชุมชน 
- คนส่วนใหญ่ในชุมชนนับถือศาสนาพุทธ 
- อาชีพในชุมชนประกอบไปด้วย เกษตรกร 
ค้าขาย และรับจ้าง  
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ล าดับที่ รายละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส าคัญท่ีได้รับ 
- การอยู่อาศัยของคนในชุมชน อยู่อาศัยใน
ชุมชนมานานตั้งแต่เกิด 
- ในชุมชนมีผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง 
- ระบบสาธารณูปโภคในชุมชนสามารถใช้
ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. สนทนากลุ่มร่วมกับผู้น าชุมชนและประชาชนเกี่ยวกับ
บริบทของชุมชน ประเด็นปัญหาและความต้องการ
ของชุมชน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
(15 มกราคม 2562) 

ประเด็นสรุปสภาพบริบทชุมชน 
- มีการท านาเพาะปลูกข้าว และปลูกกล้วย มะม่วง 
มะนาว มะกรูด มะพร้าวในแต่ละหลังคาเรือน 
- ลักษณะของการท านา ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการ
จ้างคนให้ท านา 
- ลักษณะการค้าขายผลไม้ที่ปลูก คือ แต่ละ
หลังคาเรือนจะปลูกไว้เพ่ือรับประทาน หากมี
เหลือถึงจะค้าขาย และเป็นการขายผลผลิตเลย 
ไม่มีการแปรรูปก่อนเพ่ือขาย 
- มีคลองบางหลวงไหลผ่านชุมชน และชุมชนได้
ใช้น้ าในคลองเพ่ือท าการเกษตร และภายหลัง
น้ าในคลองมีสภาพเป็นน้ าเสีย เนื่องจากได้รับ
สารเคมีจากการเกษตร ท าให้ชุมชนไม่สามารถ
ใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรได้อย่างเต็มที่ 
ประเด็นปัญหาและความต้องการของชุมชน 
- ปัญหาที่พบเจอ คือ แต่ละครัวเรือนจะมี
หนี้สิน ซ่ึงเป็นหนี้สินจากการกู้ยืมเงินเพ่ือซื้อ
รถยนต์ และการกู้ยืมเงินจากกองทุนหมู่บ้าน 
- ปัญหาที่ 2 คือ การรวมกลุ่มของสมาชิกใน
ชุมชนเป็นไปได้ยาก เนื่องจากสมาชิกในชุมชนที่
อยู่บ้านส่วนใหญ่เป็นแม่บ้านและผู้สูงอายุ ซึ่งไม่
มีก าลังพอที่จะด าเนินการรวมกลุ่มท ากิจกรรม
หรือท างานพัฒนาชุมชนได้ 
- ความต้องการของชุมชนที่พบ คือ ชุมชนมีความ
ต้องการลดค่าใช้จ่ายและหารายได้เสริมจากทุนเดิม
ที่มีอยู่ในชุมชน เช่น การแปรรูปกล้วย เป็นกลว้ย
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ล าดับที่ รายละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส าคัญท่ีได้รับ 
ตาก หรือกล้วยฉาบ การแปรรูปมะนาวและมะกรูด 
ให้เป็นวัตถุดิบในการท าน้ าหมัก หรือน้ ายาสระผม 
น้ ายาล้างจาน เป็นต้น  
- ชุมชนต้องการให้ช่วยสนับสนุนหาตลาด
รองรับเพ่ือวางขายสินค้าของชุมชน 

4. สนทนากลุ่มวิเคราะห์ ค้นหาศักยภาพ เอกลักษณ์   
อัตลักษณข์องชุมชน และหน่วยงานที่สนับสนุน 
(15 มกราคม 2562) 

ศักยภาพของชุมชน ประกอบด้วย  
- กลุ่มแกนน าในชุมชนส่วนใหญ่เป็นแม่บ้านและ
ผู้สูงอายุที่อยู่ติดบ้าน จึงจะมีเวลาว่างในการ
พัฒนาศักยภาพให้กับตนเองและชุมชน 
- ผู้ใหญ่บ้าน (นายบุญช่วย ตั้งตน) มีศักยภาพของ
การเป็นผู้น าที่เชื่อมประสานการท างานระหว่าง
หน่วยงานและชุมชนได้เป็นอย่างดี และมีความ
ต้องการให้สมาชิกในชุมชนได้เรียนรู้ประโยชน์
ต่างๆ เพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาตนเองและชุมชนต่อไป 
- แต่ละครัวเรือนมีการปลูกพืชพันธุ์ผลไม้ที่
หลากหลาย เช่น กล้วย มะม่วง มะนาว มะกรูด 
มะพร้าว โดยส่วนใหญ่ปลูกไว้ เพ่ือบริโภคใน
ครัวเรือน ซึ่งหากเหลือจะแบ่งขาย โดยเป็นการขาย
ผลผลิตเลย ไม่มีการแปรรูปก่อนขาย 
หน่วยงานที่สนับสนุน 
- อบต.คูบางหลวง ให้การสนับสนุนชุมชนอย่าง
ดีและสม่ าเสมอ โดยเฉพาะในด้านสุขภาพ มี
การตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ มีอนามัยในต าบลที่
ดูแลชุมชนในต าบล และมีศูนย์เด็กเล็กในต าบล 

5 สนทนากลุ่มวิเคราะห์ แนวทางการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชน และขอความร่วมมือเก็บข้อมูลครัวเรือนที่ตก
เกณฑ์ จปฐ. ปี 2560 
(30 มกราคม 2562) 

แนวทางการพัฒนาศักยภาพชุมชน 
- เนื่องจากบริบทของสมาชิกในชุมชนที่คนวัย
ท างานจะท างานนอกพ้ืนที่ คนที่อยู่ในชุมชน
ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มแม่บ้านและผู้สูงอายุ ท าให้
การรวมกลุ่มในชุมชนพัฒนาศักยภาพของ
ชุมชนจะด าเนินการได้ยาก แต่มีสมาชิกใน
ชุ ม ช น บ า ง ค รั ว เ รื อ น ที่ มี ค ว า ม สน ใ จจะ
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ล าดับที่ รายละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส าคัญท่ีได้รับ 
ด าเนินการเพ่ิมรายได้ในครัวเรือน โดยการ
พัฒนาผลผลิต แปรรูปทุนทรัพยากรในบ้านของ
ตนเองที่มีอยู่ให้เกิดมูลค่าเพ่ิมขึ้น เช่น การแปร
รูปกล้วยเป็นกล้วยฉาบ 
สรุปข้อมูลครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2560 
- สามารถด าเนินการเก็บข้อมูลครัวเรือนได้
ทั้งหมด จ านวน 7 ครัวเรือน จาก 12 ครัวเรือน 
เนื่องจาก 4 ครัวเรือน เป็นสมาชิกที่ไม่ได้อาศัย
อยู่ ในชุมชนแต่มีชื่อเป็นเจ้าบ้าน และอีก  1 
ครัวเรือน ไม่อยู่บ้าน 
- จากการส ารวจข้อมูลครัวเรือนและสภาพบ้าน
ของแต่ละครัวเรือน พบว่า แต่ละครัวเรือนมี
สภาพบ้านที่ใหญ่และมีบ้านเป็นของตนเอง บาง
ครัว เรือนมี เนื้ อที่ มากกว่ า  1 ไร่  และบาง
ครั ว เ รื อนมี ร าย ได้ ดี อยู่ แล้ ว  แต่ ละมีบาง
ครัวเรือนที่มีหนี้สิน ซึ่งเกิดจากการกู้ยืมเพ่ือการ
ลงทุนในอาชีพ ทั้งนี้ส่วนใหญ่ไม่ต้องการรับ
ความช่วยเหลือ เนื่องจากมีก าลั งพอที่ จะ
สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 

 
 
 

...............................................  ลงชื่อผู้รายงาน 
(อาจารย์ ปรียาภา เมืองนก) 

ต าแหน่ง อาจารย์  
ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 

       วันเดือนปีที่รายงาน  30 มกราคม 2562 
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ภาพกิจกรรมในการลงชุมชนบ้านคลองบางหลวง  
หมู่ที่ 9 ต าบลคูบางหลวง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 

28 พฤศจิกายน 2562 

   
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OP.1 

6 
 

15 มกราคม 2562 
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30 มกราคม 2562 

  
 

      
 

  


