
OP.1 1  แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ช่ือบ�าน/ชุมชนท่ีลงพ้ืนท่ี หมู	ท่ี 11 ตําบลคูบางหลวง อําเภอลาดหลุมแก�ว จังหวัดปทุมธานี   ช่ือผู�รับผิดชอบ อาจารย!วิณากร ท่ีรัก หน%วยงาน สํานักส	งเสริมการเรียนรู�และบริการวิชาการ วันพุธท่ี 6 กุมภาพันธ! 2562  รายช่ือคณาจารย!และบุคลากรท่ีร%วมลงพ้ืนท่ี 1. อาจารย( ดร.วรีรัตน( สัมพัทธ(พงศ( รองผู�อํานวยการสํานักส	งเสริมการเรียนรู�และบริการวิชาการ 2. อาจารย(วิษชญะ  ศิลาน�อย อาจารย( สํานักส	งเสริมการเรียนรู�และบริการวิชาการ 3. อาจารย(ปรียาภา  เมืองนก  อาจารย( สํานักส	งเสริมการเรียนรู�และบริการวิชาการ 4. อาจารย(วิณากร  ท่ีรัก  อาจารย( สํานักส	งเสริมการเรียนรู�และบริการวิชาการ 5. อาจารย(รวิธร   ฐานัสสกุล อาจารย( สํานักส	งเสริมการเรียนรู�และบริการวิชาการ 6. อาจารย(ภัทรเวช ธาราเวชรักษ( อาจารย( สํานักส	งเสริมการเรียนรู�และบริการวิชาการ  ผลการลงปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีครั้งท่ี 2 ลําดับท่ี รายละเอียดกิจกรรม ข�อมูลสําคัญท่ีได�รับ 1. วันท่ี 6 กุมภาพันธ( 2562 พบปะชุมชน โดยได�รับการประสานงานและพาเข�าพ้ืนท่ีจากท	านรองนายก อบต. ตําบลคูบางหลาง คือ นางทองใบ ใจม่ัน และท	านยังเป;นคนในชุมชนหมู	 11 เพ่ือสํารวจบริบทชุมชน ป<ญหาชุมชน OP 3 และความต�องการการช	วยเหลือของชุมชนจากมหาวิทยาลัย ในการลงชุมชนครั้งนี้ทําการจัดเสวนากลุ	มมีผู�เข�าร	วมเสวนา 32 คน อายุประมาณ 55-70 ป@  รายช่ือบุคคลท่ีประสานเพ่ือขอข�อมูลพ้ืนฐานหมู%บ�านหมู% 11 1. นางทองใบ ใจม่ัน -ตําแหน	ง รองนายก อบต.คูบางหลวง -เบอร(ติดต	อ : 081-8485989 2. การศึกษาบริบทชุมชน   1.ประชากร พบว	า จํานวนหลังคาเรือน 668 หลั งคา เรื อน  ประชากรชาย  จํ านวน  481 คนประชากรหญิง จํานวน 540 คน รวมประชากร ท้ังหมด 1,021  คน แต	จํานวนครัวเรือนท่ีเป;นคนด่ังเดิมประมาณ 200 กว	าหลังคาเรือน 2.ลักษณะเชื้อชาติ ประกอบด�วยคนไทยดังเดิม รายช่ือบุคคลท่ีให�ข�อมูลบริบทชุมชนหมู%บ�านหมู% 11 1. รองนายกทองใบ ใจม่ัน -ตําแหน	ง นายกอบต.คูบางหลวง -เบอร(ติดต	อ : 081-8485989 2.นางทวีทรัพย( ภิญโญชีพ (อบต.หมู	 11) -เบอร(ติดต	อ : 084-9623550 



OP.1 2  ลําดับท่ี รายละเอียดกิจกรรม ข�อมูลสําคัญท่ีได�รับ ปทุมธานีและคนไทยเชื้อสายมอญ   3.การนับถือศาสนา พบว	านับถือศาสนาพุทธ 100 เปอร(เซ็นต( อาศัยวัดสุวรรณจินดาราม   และวัดบ	อทอง เป;นสถานท่ีประกอบกิจกรรมทางศาสนา 4.การประกอบอาชีพของคนในชุมชน พบว	าส	วนใหญ	เป;นพนักงานโรงงาน เนื่องจากรอบๆ ชุมชนมีโรงงานอุตสาหกรรมจํานวนมาก เช	น โรงงานแปKงมัน โรงงานวุ�นเส�น โรงงานเหล็ก โรงงานน้ํามันพืช เป;นต�น รองลงมา ประกอบอาชีพรับจ�าง ท่ัว ไป ค� าขาย  เกษตรกรรม (ทํานา) และ หมอนวดแผนไทย 5.การศึกษา พบว	าคนในชุมชนส	วนใหญ	จบการศึกษาระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ส	วนใหญ	เรียนในสถานศึกษาในเขตอําเภอลาดหลุมแก�ว และอําเภอเมืองปทุมธานี ได�แก	 รร.บัวแก�ว รร.ปทุมวิลัย และเด็กก	อนวัยเรียนจะเรียนท่ีศูนย(เด็กเล็กก	อนวัยเรียน อบต.คูบางหลวง เป;นต�น 6.ด� านสิ่ ง แ วดล� อม  พบว	 า ไม	 มี ป<ญห าด� า นสิ่งแวดล�อม เช	น ขยะ น้ําเสีย เป;นต�น 7.การใช�น้ํา พบว	า การใช�น้ําเพ่ืออุปโภค จากน้ําปะปาจังหวัดปทุมธานี การใช�น้ําในการบริโภค ส	วนใหญ	กดน้ําจากตู�อัตโนมัติท่ีมีบริการในชุมชน และการ
ใช�น้ําทางการเกษตรและอ่ืนๆ จากคลองบางหลวงไหว�พระ คลองพระอุดม คลองคูขวางมอญ และคลองมหาโยธา 8.ทุนชุมชน พบว	า คนในชุมชนมีทักษะในการทําขนมไทยโบราณ เช	น ขนมผักกาด ข�าวแช	 ข�าวเหนียวแดงกวน ข�าวต�มมัด และขนมตาล การทําน้ําสมุนไพร การทําเครื่องแกงสูตรโบราณ  การนวดแผนไทย การทําเกษตรกรรมท้ังทํานา และปลูกพืชผักสวนครัว 9.ปฏิทินชุมชน พบว	าไม	แตกต	างจากชุมชนอ่ืนๆ 3.นางสารภี ปNOนแดง (เชี่ยวชาญการทําพริกแกง น้ําพริก และนวดแผนไทย) -เบอร(ติดต	อ : 081-713-4469 4.นางสาววันดี อบเหลือง (เชี่ยวชาญการทําขนมไทยโบราณ) -เบอร(ติดต	อ : 081-406-4061 5.นางสุวดี บุญเปPOอม (เชี่ยวชาญการทําน้ําสมุนไพร และน้ําพริก) -เบอร(ติดต	อ : 084-273-8248 และคนในชุมชมอีก 27 คน 



OP.1 3  ลําดับท่ี รายละเอียดกิจกรรม ข�อมูลสําคัญท่ีได�รับ ในเขตปทุมธานี แต	ท่ีแตกต	างคือการตักบาตรน้ําผึ้งในประเพณีบุญเดือน 10 3. ป8ญหาชุมชน พบว	ามีป<ญหา ได�แก	 1.รายรับตํ่า รายจ	ายสูง 2.ดินขาดความอุดมสมบูรณ( 3.ยาเสพติด และการพนัน 4.ป<ญหาผลผลิตการเกษตรตกตํ่า รายช่ือบุคคลท่ีให�ข�อมูลป8ญหาชุมชนชุมชนหมู%บ�านหมู% 11 1. รองนายกทองใบ ใจม่ัน -ตําแหน	ง นายกอบต.คูบางหลวง -เบอร(ติดต	อ : 081-8485989 2.นางทวีทรัพย( ภิญโญชีพ (อบต.หมู	 11) -เบอร(ติดต	อ : 084-9623550 3.นางสารภี ปNOนแดง (เชี่ยวชาญการทําพริกแกง น้ําพริก และนวดแผนไทย) -เบอร(ติดต	อ : 081-713-4469 4.นางสาววันดี อบเหลือง (เชี่ยวชาญการทําขนมไทยโบราณ) -เบอร(ติดต	อ : 081-406-4061 5.นางสุวดี บุญเปPOอม (เชี่ยวชาญการทําน้ําสมุนไพร และน้ําพริก) -เบอร(ติดต	อ : 084-273-8248 และคนในชุมชมอีก 27 คน 4. ส่ิงท่ีต�องการการช%วยเหลือจากมหาวิทยาลัยและหน%วยงานอ่ืนๆ ได�แก	 1.การเสริมสร�างอาชีพให�แก	ผู�สูงอายุ เช	น การรวมกลุ	มทําน้ําสมุนไพร พริกแกง และขนมไทย 2.แก�ป<ญหาดินเสื่อมคุณภาพทางการเกษตร 3.ความรู�ด�านการทําการเกษตร การถนอมอาหาร 4.แก�ไขป<ญหายาเสพติด 5.การลดต�นทุนการผลิตทางการเกษตร 6.การแปรรูปผลผลิตในชุมชน เช	น กล�วย พืชสวนครัว เป;นต�น 7.เทคนิคใหม	ๆ ในการนวดแผนไทย รายช่ือบุคคลท่ีให�ข�อมูลส่ิงท่ีต�องการการช%วยเหลือจากมหาวิทยาลัยและหน%วยงานอ่ืนๆ หมู%บ�านหมู% 11 1. รองนายกทองใบ ใจม่ัน -ตําแหน	ง นายกอบต.คูบางหลวง -เบอร(ติดต	อ : 081-8485989 2.นางทวีทรัพย( ภิญโญชีพ (อบต.หมู	 11) -เบอร(ติดต	อ : 084-9623550 3.นางสารภี ปNOนแดง (เชี่ยวชาญการทําพริกแกง น้ําพริก และนวดแผนไทย) -เบอร(ติดต	อ : 081-713-4469 



OP.1 4  ลําดับท่ี รายละเอียดกิจกรรม ข�อมูลสําคัญท่ีได�รับ 4.นางสาววันดี อบเหลือง (เชี่ยวชาญการทําขนมไทยโบราณ) -เบอร(ติดต	อ : 081-406-4061 5.นางสุวดี บุญเปPOอม (เชี่ยวชาญการทําน้ําสมุนไพร และน้ําพริก) -เบอร(ติดต	อ : 084-273-8248 และคนในชุมชมอีก 27 คน  ...............................................  ลงชื่อผู�รายงาน (อาจารย( วิณากร ที่รัก) ตําแหน	ง อาจารย(                                             สํานักส	งเสริมการเรียนรู�และบริการวชิาการ      วันเดือนป:ที่รายงาน 7 กุมภาพันธ( 2562                  



OP.1 5  ภาพกิจกรรมในการลงชุมชน  หมู%ท่ี 11 ตําบลคูบางหลวง อําเภอลาดหลุมแก�ว จังหวัดปทุมธานี             


