
OP.1 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ 
 

ชื่อบ้าน/ชุมชนที่ลงพ้ืนที่  หมู่ 10  ต ำบล คลองไก่เถื่อน  อ ำเภอ คลองหำด  จังหวัด สระแก้ว 

ชื่อผู้รับผิดชอบ  อำจำรย์ธนัง  ชำญกิจภิญโญ หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 

วัน เดือน ปี 11 – 12 ธันวำคม 2561 (ครั้งที่ 1) 

รายช่ือคณาจารย์ที่ร่วมลงพ้ืนที่ 
1. รองศำสตรำจำรย์ ดร. เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม  
2. อำจำรย์อ ำพล เทศดี     รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
3. อำจำรย์ธรำพงษ์  พัฒนศักดิ์ภิญโญ  อำจำรย์สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม  
4. อำจำรย์วุฒิชัย  วิถำทำนัง   อำจำรย์สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
5. อำจำรย์วิศวรรธน์  พัชนวชิญ์    อำจำรย์สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
6. อำจำรย์ธนัง  ชำญกิจภิญโญ   อำจำรย์สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
7. อำจำรย์จุฑำมำศ  เถียรเวช   อำจำรย์สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
8. อำจำรย์กนกนำฏ พรหมนคร   อำจำรย์สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
9. อำจำรย์โชติกำญจน์ รำชกรม   อำจำรย์สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
10. อำจำรย์สุธำสินี  อินตุ้ย   อำจำรย์สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
11. อำจำรย์ศัลย์ชัย ใจสมุทร   อำจำรย์สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
12. อำจำรย์อิศเรศ กะกำรดี   อำจำรย์สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
13. นำงสำวลัดดำวัลย์  แทนทุมมำ   เจ้ำหน้ำทีค่ณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
 

ผลการลงปฏิบัติงานในพื้นที่ 
ล าดับ

ที ่
รายละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส าคัญท่ีได้รับ 

1 พบคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน ณ ที่ท ำกำร
ผู้ใหญ่บ้ำน ผู้เข้ำร่วม ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้ำน รอง
ผู้ใหญ่บ้ำน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน อำสำสมัครชุมชน 
หมู่ 10 บ้ำนทับทิมสยำม 05 ต.คลองไก่เถ่ือน 
อ.คลองหำด จ.สระแก้ว เพ่ือท ำควำมรู้จัก 
อธิบำยวัตถุประสงค์ของโครงกำร ขอข้อมลู
พ้ืนฐำน / สภำพทั่วไปของหมู่บ้ำนทับทิมสยำม 
05 และสัมภำษณ์เชิงลึกกับผู้น ำชุมชน  
(วันที่ 11 ธ.ค. 2561) 

รำยชื่อคณะกรรมกำรเข้ำร่วมประชุมพบปะ
พูดคุย 
1. นำยมโน เนยสูงเนิน  ผู้ใหญ่บ้ำนทับทิมสยำม 
05 
2. อำจำรย์พยูง วิภำจันทร์  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน 
ฝ่ำยปกครอง 
3. นำยเจริญ เหียวเกิด  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน ดูแล
ด้ำนทรัพย์สิน  
4. นำงหอม แก้วจันทร์  กรรมกำรหมู่บ้ำน 
5. นำงสมจิตร ช่ำงจันทึก  อำสำสมัครชุมชน โทร 
: 080-6373967 
6. นำงเหลียง ทัพพรม  อำสำสมัครชุมชนชุมชน
คลองไก่เถ่ือน ในอดีตเป็นค่ำยอพยพของทหำร
ชำวกัมพูชำที่อพยพเข้ำมำในยุคสมัยที่มีกำรสู้รบ



OP.1 

ล าดับ
ที ่

รายละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส าคัญท่ีได้รับ 

กันภำยในประเทศกัมพูชำ ส่งผลให้ประชำชนที่
อำศัยตำมแนวเขตชำยแดนอพยพเข้ำมำอำศัยอยู่
ในเขตฝั่งไทย เรียกว่ำ ค่ำยอพยพคลองหำด 
ภำยหลังจำกกำรส่งผู้อพยพกลับประเทศ พ้ืนที่
เขตนี้อยู่ภำยใต้ควำมดูแลของทหำร มีลักษณะ
ภูมิประเทศเป็นที่รำบริมเทือกเขำชำยแดนเขมร 
ต่อมำใน พ.ศ. 2536-2540 ได้มีกำรจัดตั้ง
โครงกำรคัดเลือกผู้ด้อยโอกำสหรือไร้ที่ดินท ำกิน
เข้ำมำอยู่อำศัยในหมู่บ้ำนทับทิมสยำม 05 หมู่ 
10 ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหำด จ.สระแก้ว 
บริเวณทิศตะวันออกของเขำตำง๊อก อยู่ในเขตป่ำ
สงวนแห่งชำติป่ำเขำฉกรรจ์ ป่ำโนนสำวเอ้ ป่ำ
ปลำยคลองห้วยไคร้ และป่ำพระสทึง ทิศเหนือ
จรดบ้ำน เขำช่องแคบ ทิศใต้และทิศตะวันตก
จรดเขำตำง๊อก ทิศตะวันออกจรดประเทศ
กัมพูชำ โดยมีแนวคลองน้ ำใสเป็นพรมแดน พ้ืนที่
ประมำณ 9,960 ไร่  

2 สนทนำกลุ่มร่วมกับผู้น ำชุมชนเกี่ยวกบับริบท
ของชุมชนและประเด็นปัญหำชุมชนเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และเข้ำพูดคุยกับ
ประชำชนในร้ำนค้ำซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับลำน
ประชุม 
(วันที่ 11 ธ.ค. 2561) 

ประเด็นสรุปสภำพบริบทชุมชน 
1. ข้อมูลพื้นฐำนของชุมชน ข้อมูลทั่วไป 
เศรษฐกิจชุมชน สุขภำพ/สำธำรณสุข ด้ำนสังคม 
- ประชำกร มีจ ำนวน 873 คน 
- มีจำนวน 155 ครัวเรือน 
2. อำชีพ ประกอบอำชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก 
ปลูกกล้วยไข่ และท ำไร่ข้ำวโพด และมีอำชีพ
เสริมคือ  ปลูกสมุนไพร เช่น ไพล ขม้ิน ฟ้ำ
ทะลำยโจร รำงจืด ส่งขำยเพ่ือท ำยำแก่
โรงพยำบำลอภัยภูวเบศร และโรงพยำบำลวังน้ ำ
เย็น 

3 สนทนำกลุ่มวิเครำะห์ ค้นหำศักยภำพ 
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของชุมชนบ้ำนทับทิม
สยำม 05 รวมไปถึงปัญหำในชุมชน ทั้งที่เป็น
ปัญหำเล็กและปัญหำใหญ่ที่ยำกจะแก้ไข (วันที่ 
11 ธ.ค. 2561) 

ศักยภำพชุมชน คือกำรรวมกลุ่มเป็นวิสำหกิจ
ชุมชน “กลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรบ้ำนทับทิมสยำม 
05” กำรแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ เช่น สบู่ ยำ
หม่อง ยำดม ลูกประคบ น้ ำมันเหลือง ผงขัดตัว 
เอกลักษณ์ของหมู่บ้ำนคือมีทำงเข้ำ-ออกทำง
เดียว 
อัตลักษณข์องหมู่บ้ำน คือ ประชำกรในชุมชนมำ
จำกกำรคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติหลักท่ีเหมำะสม 



OP.1 

ล าดับ
ที ่

รายละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส าคัญท่ีได้รับ 

และเข้ำข่ำยในกำรให้อยู่อำศัยและมีที่ดินท ำกิน
ในหมู่บ้ำนทับทิมสยำม 05 ประกอบด้วย คือ 1) 
อำยุอยู่ในช่วงระหว่ำง 35-45 ปี (ในปี 2536) 2) 
ไม่เคยมีคดี 3) เป็นคนในพ้ืนที่  กำรคัดเลือกต้อง
ส่งรำยชื่อให้ผู้ใหญ่บ้ำนรับรอง แล้วจึงส่งให้
นำยอ ำเภอตรวจสอบรับรอง แต่ละครอบครัว
ได้รับมอบพื้นที่อยู่อำศัยพร้อมบ้ำนพัก จ ำนวน 1 
หลังใน เนื้อที่ 1 ไร่ และพ้ืนที่ท ำกิน 10 ไร่  ที่อยู่
ภำยใต้เงื่อนไข   จ ำนวนครัวเรือนและประชำกร
ของหมู่บ้ำนทับทิมสยำม 
ปัญหำชุมชน ปัญหำในด้ำนแหล่งน้ ำส ำหรับ
กำรเกษตรไม่เพียงพอ ปัญหำมลภำวะทำงเสียง 

4 ส ำรวจสภำพภูมิประเทศ เยี่ยมชม ถ่ำยภำพ
สถำนที่ส ำคัญในชุมชน รวมไปถึงสังเกตวิถีชีวิต
ของคนในชุมชน กำรประกอบอำชีพ
เกษตรกรรม (วันที ่12 ธ.ค. 2561)  

สถำนที่ส ำคัญ 
1. ศูนย์กำรเรียนรู้รัฐวิสำหกิจชุมชน กลุ่มผู้ปลูก 
และแปรรูปสมุนไพรหมู่บ้ำนทับทิมสยำม 05 
2. ทุ่งดอกเก๊กฮวย เป็นพ้ืนที่ส่วนของกลุ่มปลูก
พืชสมุนไพรหมู่บ้ำนทับทิมสยำม 05 
3. ถ้ ำน้ ำเขำพระศิวะ 
4. Land mark 360 องศำ 
5. จุดชมวิว หมู่บ้ำนทับทิมสยำม 05 

5 เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิกำร คนชรำ ที่อำศัยใน
ชุมชนตำมค ำแนะน ำของผู้ใหญ่บ้ำน จ ำนวน 3 
หลัง 
(วันที่ 12 ธ.ค. 2561) 

1. ผู้ป่วยติดเตียง-ผู้พิกำร ใช้ชีวิตล ำบำก ไม่
สำมำรถช่วยเหลือตัวเองได้ บ้ำนพักอำศัยไม่
อ ำนวยต่อชีวิตควำมเป็นอยู่  
2. คนชรำ อำศัยในบ้ำนเพียงล ำพังในเวลำ
กลำงวัน ครัวเรือนใกล้เคียงต้องคอยมำดูแล
อำหำรกำรกิน บ้ำนเรือนอยู่ในเกณฑ์พึงพอใจ  
3. ผู้พิกำร เด็กอำยุ 18 ปี ประสบอุบัติเหตุจำก
มอเตอร์ไซต์ กำรใช้ชีวิตดี สำมำรถช่วยเหลือ
ตัวเองได้บ้ำง จิตใจเข้มแข็งต่อสู้ชีวิต 

 
 

...............................................  ลงชื่อผู้รายงาน 
(อำจำรย์ธนัง  ชำญกิจภิญโญ) 

ต ำแหน่ง อำจำรย์สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
วันเดือนปีที่รายงาน ………../……………/…………….. 

 



OP.1 

 
รูปที ่1  คณะอำจำรย์ร่วมประชุมกับคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนทับทิมสยำม 05 ณ ที่ท ำกำรผู้ใหญ่บ้ำน 

  

 

รูปที ่2  ผู้ใหญ่บ้ำนมะโน เนยสูงเนิน กล่ำวต้อนรับอำจำรย์จำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์       
ในพระบรมรำชูปถัมภ์  

 

 

รูปที ่3  คณบดีกล่ำวโครงกำรสร้ำงเครือข่ำยชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือร่วมศึกษำแก้ไขปัญหำของชุมชนท้องถิ่น 

 

 



OP.1 

 
รูปที่ 4  คณะอำจำรย์เข้ำเยี่ยมบ้ำนคนชรำ ผู้พิกำร-ผู้ป่วยติดเตียง 

 

 
รูปที ่5  คณะอำจำรย์ส ำรวจสถำนที่ส ำคัญรอบๆหมู่บ้ำน อำชีพ วิถีชีวิต 

 

 
รูปที ่6  คณะอำจำรย์เข้ำชมศูนย์กำรเรียนรู้รัฐวิสำหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกและแปรรูปสมุนไพรบ้ำนทับทิม

สยำม 05 
 



OP.1 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
 

ชื่อบ้าน/ชุมชนที่ลงพ้ืนที่  หมู่ 10  ต ำบล คลองไก่เถื่อน  อ ำเภอ คลองหำด  จังหวัด สระแก้ว 

ชื่อผู้รับผิดชอบ อำจำรย์ธนัง  ชำญกิจภิญโญ  หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 

วัน เดือน ปี 18 - 19 ธันวำคม 2561 (ครั้งที่ 2) 

รายช่ือคณาจารย์ที่ร่วมลงพ้ืนที่ 
1. รองศำสตรำจำรย์ ดร. เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม  
2. อำจำรย์อ ำพล เทศดี     รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
3. อำจำรย์ธรำพงษ์  พัฒนศักดิ์ภิญโญ  อำจำรย์สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม  
4. อำจำรย์วุฒิชัย  วิถำทำนัง   อำจำรย์สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
5. อำจำรย์วิศวรรธน์  พัชนวชิญ์    อำจำรย์สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
6. อำจำรย์ธนัง  ชำญกิจภิญโญ   อำจำรย์สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
7. อำจำรย์จุฑำมำศ  เถียรเวช   อำจำรย์สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
8. อำจำรย์สุธำสินี  อินตุ้ย    อำจำรย์สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
9. อำจำรย์โชติกำญจน์ รำชกรม   อำจำรย์สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
10. อำจำรย์ศัลย์ชัย ใจสมุทร   อำจำรย์สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
11. อำจำรย์อิศเรศ กะกำรดี   อำจำรย์สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
12. นำงสำวลัดดำวัลย์  แทนทุมมำ   เจ้ำหน้ำทีค่ณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม  
 

ผลการลงปฏิบัติงานในพื้นที่ 
ล าดับ

ที ่
รายละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส าคัญท่ีได้รับ 

1 แบ่งทีมผู้ส ำรวจออกเป็น 2 ชุด เก็บข้อมูล
เพ่ิมเติม 
ชุดที่ 1 พบกับผู้ใหญ่บ้ำน รองผู้ใหญ่บ้ำน เพ่ือ
สัมภำษณ์เก็บข้อมูลด้ำนสังคม ด้ำนเศรษฐกิจ 
ด้ำนกำรเมืองกำรปกครอง ด้ำนสิ่งแวดล้อมและ
ด้ำนกำรศึกษำของหมู่บ้ำนทับทิมสยำม 05 ต.
คลองไก่เถ่ือน อ.คลองหำด จ.สระแก้ว 
(18 ธ.ค. 61) 

- ทรำบข้อมูลต่ำงๆที่ต้องกำรทั้งด้ำนสังคม ด้ำน
เศรษฐกิจ ด้ำนกำรเมืองกำรปกครอง ด้ำน
สิ่งแวดล้อมและด้ำนกำรศึกษำ เช่น เช่น ร้ำนค้ำ
ชุมชน แหล่งสำธำรณูปโภคพ้ืนฐำนของหมู่บ้ำน 
ได้แก่ แหล่งน้ ำท ำกำรเกษตร แหล่งก ำจัดขยะ 
แหล่งจ ำหน่ำยอำหำร โรงเรียน ระดับกำรศึกษำ
ของคนในชุมชน ด้ำนเศรษฐกิจ ได้แก่ อำชีพ
หลัก อำชีพเสริม แหล่งรำยได้ กองทุน ภำวะ
หนี้สิน ลักษณะจ ำนวนร้ำนค้ำในหมูบ้ำน ชนิด
สินค้ำ ที่ดินท ำกิน สภำวะควำมยำกจนใน
หมู่บ้ำน กิจกรรมพัฒนำเศรษฐกิจต่ำง ๆ ใน
หมู่บ้ำน กำรเช่ำพื้นที่ท ำกิน 

2 ชุดที่ 2 อำสำสมัครชุมชนของหมู่บ้ำน 2 คน เพื่อ
สัมภำษณ์เก็บข้อมูลด้ำนสุขภำพของหมู่บ้ำน (18 
ธ.ค. 61) 

- จ ำนวนครัวเรือนในเขตรับผิดชอบของ อสม. 
แต่ละคน ได้รับข้อมูลด้ำนสุขภำพ ของ
ประชำชนในหมู่บ้ำน 



OP.1 

ล าดับ
ที ่

รายละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส าคัญท่ีได้รับ 

3 เยี่ยมผู้ป่วย-ผู้พิกำรติดเตียง และน ำสิ่งของ
ช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับผู้ป่วย (ที่นอนขนำด 6 
ฟุต) (18 ธ.ค. 61) 

สัมภำษณ์ชื่อ – ที่อยู่เบื้องต้น ผู้อำศัยในบ้ำน 
กำรประกอบอำชีพ ลักษณะบ้ำนเรือนที่พอจะ
พัฒนำให้เหมำะกับผู้ป่วย-ผู้พิกำรติดเตียง 

4 เยี่ยมผู้พิกำรเด็กอำยุ 18 ปี และให้น้องทดลองใช้
วิลแชร์ไฟฟ้ำ ซึ่งเป็นงำนวิจัยของนักศึกษำ และ
สัมภำษณ์ข้อมูลทั่วไปจำกผู้ปกครองของน้อง 
(18 ธ.ค. 61) 

สัมภำษณ์ชื่อ – ที่อยู่เบื้องต้น ผู้อำศัยในบ้ำน 
กำรประกอบอำชีพ ลักษณะบ้ำนเรือนที่พอจะ
พัฒนำให้เหมำะกับผู้พิกำร 

5 แบ่งทีมผู้ส ำรวจออกเป็น 2 ชุด เก็บข้อมูล
เพ่ิมเติม 
ชุดที่ 1 พบกับประชำชนที่เข้ำร่วมโครงกำร
หมู่บ้ำนโฮมสเตย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในกำรผลักดัน
โครงกำรชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  โดย
สัมภำษณ์เก็บข้อมูลโฮมสต์ 5 หลัง ของหมู่บ้ำน
ทับทิมสยำม 05 ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหำด จ.
สระแก้ว (19 ธ.ค. 61) 

สัมภำษณ์ชื่อ – ที่อยู่เบื้องต้น ผู้อำศัยในบ้ำน 
กำรประกอบอำชีพ ลักษณะบ้ำนเรือน เยี่ยมชม
โฮมสเตย์ที่จัดขึ้นให้นักท่องเที่ยวที่จะมำ 

6 ชุดที่ 2 พบกับผู้น ำทำง เพ่ือเดินทำงไปยังยังจุด
ชมวิวของหมู่บ้ำนทับทิมสยำม 05 ซึ่งเป็นจุดที่ยัง
ไม่เป็นที่รู้จักของบุคคลพำยนอก และยังไม่ได้รับ
กำรพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยว ลักษณะเป็นกำร
เดินขึ้นทำงลำดชันบนภูเขำ แต่ไม่อันตรำยมำก
นัก (19 ธ.ค. 61) 

- สัมภำษณ์ข้อมูลภูเขำท่ีเดินทำงส ำรวจ และ
ข้อมูลอ่ืนๆจำดผู้น ำทำง  
- ภำพชุดชมวิว ที่ทำงผู้ส ำรวจมองว่ำพอจะ
พัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่น่ำท้ำทำย และ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ดี 

7 จัดประชุมคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน ณ ที่ท ำกำร
ผู้ใหญ่บ้ำน ผู้เข้ำร่วม ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้ำน รอง
ผู้ใหญ่บ้ำน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน อำสำสมัครชุมชน 
หมู่ 10 บ้ำนทับทิมสยำม 05 ต.คลองไก่เถ่ือน อ.
คลองหำด จ.สระแก้ว อำจำรย์ผู้ส ำรวจสรุป
ข้อมูลดิบที่ได้รับจำกกำรลงพื้นที่ และเสนอแนว
ทำงกำรพัฒนำหมู่บ้ำนทับทิมสยำม 05 แก่
กรรมกำรหมู่บ้ำน และแสดงควำมคิดเห็นกันทั้ง
สองฝ่ำย (19 ธ.ค. 61) 

- คืนข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลพร้อมปัญหำ
ของหมู่บ้ำน  
- ทิศทำง-แนวทำงกำรพัฒนำหมู่บ้ำน 
- รวมทั้งชี้เป้ำของหลังคำเรือนเป้ำหมำย 
 

 
 
...............................................  ลงชื่อผู้รายงาน 
(อำจำรย์ธนัง  ชำญกิจภิญโญ) 

ต ำแหน่ง อำจำรย์สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
วันเดือนปีที่รายงาน ………../……………/…………….. 
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รูปที ่7  ทีมผู้ส ำรวจชุดที่ 1 สัมภำษณ์ผู้เข้ำร่วมโครงกำรหมู่บ้ำนโฮมสเตย์ และทีมผู้ส ำรวจชุดที่ 2 เดินทำง

ไปยังยังจุดชมวิวของหมู่บ้ำนทับทิมสยำม 05 
 

 
รูปที ่8  คณะอำจำรย์เข้ำเยี่ยมผู้พิกำรและให้ทดลองใช้วิลแชร์ไฟฟ้ำ 

 

 
รูปที ่9  คณะอำจำรย์เข้ำเยี่ยมผู้พิกำรและให้ทดลองใช้วิลแชร์ไฟฟ้ำ 
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รูปที ่10  เยี่ยมชมและสัมภำษณ์ผู้เข้ำร่วมโครงกำรหมู่บ้ำนโฮมสเตย์ 

 

 
รูปที ่11  ทีมผู้ส ำรวจชุดที่ 2 เก็บข้อมูลสภำพแวดล้อมสถำนที่ส ำคัญๆ 

 

 
รูปที ่12  ทีมผู้ส ำรวจชุดที่ 2 เก็บข้อมูลสภำพแวดล้อมสถำนที่ส ำคัญๆ 

 


