
OP.1 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ ครั้งที่ 1 
 

ชื่อบ้าน/ชุมชนที่ลงพ้ืนที่  หมู่ที่ 1   ต าบล    ระแหง    อ าเภอ   ลาดหลุมแก้ว   จังหวัด    ปทุมธานี   . 
ชื่อผู้รับผิดชอบ      อาจารย์กันยารัตน์  เอกเอ่ียม        หน่วยงาน     คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     . 
วัน เดือน ป ี         3 ธันวาคม พ.ศ. 2561                .  
รายช่ือคณาจารย์ที่ร่วมลงพ้ืนที่ 

1. อาจารย์อ าพล  เทศดี 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาวรรณ  แพงศรี 
3. อาจารย์องอาจ  ทับบุรี 
4. อาจารย์กันยารัตน์  เอกเอ่ียม 
5. อาจารย์จิรัญญา  โชตยะกุล 
6. อาจารย์ ดร.ริศภพ  ตรีสุวรรณ 
7. อาจารย์ภุมรินทร์  ทวิชศรี 
8. อาจารย์ธีรนนท์  ไชยคุณ 
9. อาจารย์ภัทราภรณ์  เหนือศรี 
10. นางสาวลัดดาวัลย์  แทนทุมมา 

หมายเหตุ หากมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมให้แนบใบรายชื่อพร้อมลายเซ็น 
 

ผลการลงปฏิบัติงานในพื้นที่ 
ล าดับ

ที ่
รายละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส าคัญท่ีได้รับ 

1. 1.1 จัดเวทีประชุมวางแผนร่วมกับชุมชนเพ่ือ
วางแผนด าเนินการส ารวจบริบทชุมชน 

ในการจัดเวทีประชุมครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งแรกของ
การลง พ้ืนที่ คณะกรรมการด าเนินการได้
ประสานขอความร่วมมือเพ่ือเข้าร่วมประชุม
จากผู้น าชุมชนในหลายภาคส่วน ดังรายชื่อ
ต่อไปนี้ 
- ผู้ใหญ่บ้าน (นางวิทนา  สุดรัก) 
- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (นางเพ็ญประภา  ดวน
ใหญ)่ 
- สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลระแหงซึ่งมี
พ้ืนที่รับผิดชอบในเขตหมู่ที่ 1 (นายค าปัน  จัน
วงษ)์  
- สมาชิกสภาเทศบาลต าบลระแหง (ส.ท.) ซึ่ง
มีพ้ืนที่รับผิดชอบในเขตหมู่ที่ 1 (นายสัญชัย 
ภักษา) 
- อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) ซึ่งมีพ้ืนที่
รับผิดชอบในเขตหมู่ท่ี 1 (นางมาลี  ชั่งน า และ
นางทัศนา  ตาเป็ง) 



OP.1 

ล าดับ
ที ่

รายละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส าคัญท่ีได้รับ 

- พัฒนาการประจ าอ าเภอลาดหลุมแก้ว 
จังหวัดปทุมธานี (นางสาวสิรินญา ตันติกิติชัย) 
- ประชาชนในพื้นท่ี (นางจงกล  เอกเอ่ียม) 

 - ชี้แจงและท าความเข้าใจเกี่ยวกับความ
เป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการส ารวจ
บริบทชุมชนในพ้ืนที่หมู่ 1 ต าบลระแหง อ าเภอ
ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 

ผู้น าชุมชนและประชาชนที่เข้าร่วมประชุมครั้ง
นี้มีความเข้าใจและยินดีให้ความร่วมมือในการ
ด าเนินโครงการ โดยได้มีการแบ่งหน้าที่เพ่ือ
กระจายข้อมูล/รายละเอียดให้ประชาชนใน
พ้ืนที่รับทราบดังนี้ 
- ผู้ใหญ่บ้าน (นางวิทนา  สุดรัก) ได้มอบหมาย
ให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์รายละเอียด
โครงการและการเข้าส ารวจข้อมูลชุมชนใน
กิจกรรมครั้งที่ 2 ให้ลูกบ้านได้รับทราบ 
- อ า ส า ส มั ค ร ส า ธ า ร ณ สุ ข  อ า ส า ช่ ว ย
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและการ
เข้าส ารวจข้อมูลชุมชนในกิจกรรมครั้งที่ 2 ให้
ครัวเรือนในความรับผิดชอบได้รับทราบ 
- สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลระแหง น า
ข้อมูล/รายละเอียดเสนอต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลระแหงเพื่อรับทราบกิจกรรม 
- สมาชิกสภาเทศบาลต าบลระแหง น าข้อมูล/
รายละเอียดเสนอต่อนายกเทศบาลต าบล
ระแหงเพื่อรับทราบกิจกรรม 

 - จัดท าแผนที่เดินดินในพ้ืนที่หมู่ 1 ต าบล
ระแหง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 
ร่วมกับผู้น าชุมชน เพ่ือใช้วางแผนการลงพ้ืนที่
ส ารวจข้อมูลในกิจกรรมครั้งที่ 2 

- พ้ืนที่หมู่ 1 ต าบลระแหง อ าเภอลาดหลุม
แก้ว จังหวัดปทุมธานี มีจ านวน 1,320 ไร่  
- มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้   
       ทิศเหนือ  จด หมู่ที่  6 ต าบลระแหง            
       ทิศใต้      จด ต าบลลาดหลุมแก้ว 
       ทิศตะวันออก จด เทศบาลต าบลระแหง  
       ทิศตะวันตก   จด ต าบลหน้าไม้ 
- เส้นทางการคมนาคมในหมู่บ้านประกอบไป
ด้วย 
       ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    7 สาย          
       ถนนลาดยาง                 2 สาย   
       ถนนลูกรัง                    1 สาย   
       ถนนดิน                       – สาย   
       สะพาน คสล.                3 แห่ง 



OP.1 

ล าดับ
ที ่

รายละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส าคัญท่ีได้รับ 

       สะพานไม ้                   4 แห่ง 
- สถานที่ส าคัญในหมู่บ้านประกอบไปด้วย  

1) ที่ว่าการอ าเภอลาดหลุมแก้ว   
2) สถานีต ารวจภูธรอ าเภอลาดหลุมแก้ว  
3) โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว  
4) บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทยจ ากัด  
5) บริษัท แอล เอส เค เทรดดิ้ง จ ากัด   
6) ห้างหุ้นส่วนจ ากัดอุตสาหกรรมยาง

ลาดหลุมแก้ว 
7) บริษัท บางแคเหนือค้าไม้ลาดหลุม-

แก้ว จ ากัด 
8) โรงงานผลิตหัวเตาแก๊ส 
9) โรงพ่นทราย 

 - วางแผนการลง พ้ืนที่ ส ารวจข้อมูล ใน
กิจกรรมครั้งที่ 2 และประสานขอความร่วมมือ
จากแกนน าชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ 

- จากการประชุมเพ่ือแบ่งโซนพ้ืนที่ในการลง
ส ารวจข้อมูลในกิจกรรมครั้งที่ 2 ร่วมกับผู้น า
ชุมชนท าให้สามารถแบ่งพ้ืนที่ออกได้เป็น 5 
โซน ดังนี้ 

โซนที่ 1 หมู่บ้านเฟื่อฟ้านคร 5 
โซนที่ 2 หมู่บ้านภัทรารมย์ 1 
โซนที่ 3 หมู่บ้านภัทรารมย์ 2 
โซนที่ 4 หมู่บ้านบัวคลี่ 
โซนที่ 5 ชาวบ้านที่มีบ้านเรือนตั้งอยู่ใน

พ้ืนที่ 
- ส าหรับการลงพื้นที่ส ารวจข้อมูลในกิจกรรม
ครั้งที่ 2 ได้รับค าแนะน าให้ใช้เวลาส ารวจ 2 
วัน ดังนี้ 

วันที่ 1 ส ารวจโซนที่ 1, โซนที ่2 และ
โซนที่ 3 

วันที่ 2 ส ารวจโซนที่ 4 และโซนที่ 5 
- ทั้งนี้ส าหรับการลงพ้ืนที่ในแต่ละโซนจะได้รับ
ความร่วมมือจากผู้ ช่ วยผู้ ใหญ่บ้ าน  และ
อาสาสมัครสาธารณสุขที่ประจ าในพ้ืนที่นั้นๆ 
เป็นผู้อ านวยความสะดวกในการติดต่อกับ
ประชาชน 
 
 



OP.1 

ล าดับ
ที ่

รายละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส าคัญท่ีได้รับ 

 - สนทนากลุ่ ม ร่ ว มกั บผู้ น า ชุ มชนและ
ประชาชนเกี่ยวกับบริบทของชุมชนและประเด็น
ปัญหาชุมชนเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

- ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน 
ประชากร มีจ านวน 4,568 คน 
ครัวเรือน  มีจ านวน 2,551 ครัวเรือน 

- พ้ืนที่หมู่ 1 ต าบลระแหง อ าเภอลาดหลุมแก้ว 
จังหวัดปทุมธานี ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนตาม
เขตปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบล 
และเทศบาล 
- ประชากรโดยส่วนใหญ่จะพักอาศัยอยู่ใน
หมู่ บ้ า นจั ดส ร ร  ซึ่ ง ล้ ว นแล้ ว แต่ เ ป็ นคน
ต่างจังหวัดที่ เข้ามาท างานในเขตจังหวัด
ปทุมธานี 
- ประชากรดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ ส่วนใหญ่
เป็นเชื้อชาวมอญ 
- ภายในหมู่บ้านเคยมีการรวมกลุ่มอาชีพหลาย
อย่าง ได้แก่ การรวมกลุ่มตัดเย็บเสื้อใน  การ
รวมกลุ่มท าน้ าพริก  การรวมกลุ่มประดิษฐ์
ดอกไม้จันทน์ การรวมกลุ่มจัดท ามุ้งครอบเด็ก 
แต่ปัจจุบันได้ยกเลิกหมดแล้ว เหลือเพียงกลุ่ม
จัดท ามุ้งครอบเด็กเพียงกลุ่มเดียว 

 
 
 

...............................................  ลงชื่อผู้รายงาน 
(นางสาวกันยารัตน์  เอกเอี่ยม) 

ต าแหน่ง  อาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
วันเดือนปีที่รายงาน  7 / ธันวาคม / 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OP.1 

แนบภาพกิจกรรมหรือเอกสาร ข้อมูลอ่ืนๆ (VDO Clip) ที่จัดเก็บได้ 
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OP.1 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ ครั้งที่ 2 
 

ชื่อบ้าน/ชุมชนที่ลงพ้ืนที่  หมู่ที่ 1   ต าบล    ระแหง    อ าเภอ   ลาดหลุมแก้ว   จังหวัด    ปทุมธานี   . 
ชื่อผู้รับผิดชอบ      อาจารย์กันยารัตน์  เอกเอ่ียม        หน่วยงาน     คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     . 
วัน เดือน ป ี        19 - 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561                .  
รายช่ือคณาจารย์ที่ร่วมลงพ้ืนที่ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจบ  ดีบุตร 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์  ฉุยฉาย 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาวรรณ  แพงศรี 
4. อาจารย์องอาจ  ทับบุรี 
5. อาจารย์กันยารัตน์  เอกเอ่ียม 
6. อาจารย์จิรัญญา  โชตยะกุล 
7. อาจารย์ ดร.ริศภพ  ตรีสุวรรณ 
8. อาจารย์ภุมรินทร์  ทวิชศรี 
9. อาจารย์ธีรนนท์  ไชยคุณ 
10. อาจารย์ภัทราภรณ์  เหนือศรี 

รายช่ือนักศึกษาที่ร่วมลงพ้ืนที่ 
1. นายชัยศิริ  จันทร์เอี่ยม   13. นางสาวฐิตาภรณ์  อ่อนสีหา 
2. นางสาวอารีย์  ธัญญาเจริญ   14. นางสาวภาเพ็ญ  คงเรือง 
3. นางสาวสุวนันท์  โพธิ์ศรีทอง  15. นางสาวมณี  ผูกภู่ 
4. นายธีรเซษฐ์  หาญเกียรติกล้า  16. นายนิมิตร  ศรีมนตรี 
5. นายภูเบศ  ตันสกุล   17. นายอรรถพล  รอดสินธ์ 
6. นายธนินทร์  ชเกตุจันทึก   18. นายชาคริส  ทับทอง 
7. นายปิยพงศ์  จ าลองเพ็ง   19. นายคมสัน  พูลงาม 
8. นายศิรพงศ์  สิทธิศร   20. นายธีรศานต์  ศรีสมบัติ 
9. นายภาคภูมิ  รามัญ   21. นายจิรวัฒน์  จรุงกลิ่น 
10. นายสุวรรณ  แพรด า   22. นายธนพัฒน์  บุตรราช 
11. นายสุรศักดิ์  โพธิบัลลังค์   23. นายทศพล  ลาลุน 
12. นายณัฐพล  ดีเสมอ   24. นายศักดิ์ดา  เกตุจันทร์ 

หมายเหตุ หากมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมให้แนบใบรายชื่อพร้อมลายเซ็น 
 

ผลการลงปฏิบัติงานในพื้นที่ 
ล าดับ

ที ่
รายละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส าคัญท่ีได้รับ 

1. ลงพื้นที่ส ารวจบริบทชุมชน 3 โซนตามที่ได้จัดแบ่ง
ไว้จากกิจกรรมประชุม/ท าความเข้าใจในครั้งที่ 1 
ดังนี้ 

โซนที่ 1 หมู่บ้านเฟื่อฟ้านคร 5 

- สามารถส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานครัวเรือนได้
ทั้งหมด 73 ครัวเรือน 
- จากการลงพ้ืนที่พูดคุย และสอบถามจาก
ประชากรได้รับทราบปัญหาหลากหลายด้าน 



OP.1 

ล าดับ
ที ่

รายละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส าคัญท่ีได้รับ 

โซนที่ 2 หมู่บ้านภัทรารมย์ 1 
โซนที่ 3 หมู่บ้านภัทรารมย์ 2 

(19 ธันวาคม พ.ศ.2561) 

ดังนี้ 
1) ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานของ

หมู่บ้าน  
2) คนชราที่อาศัยอยู่เพียงล าพัง  
3) ผู้ป่วยติดเตียง  
4) ขาดพ้ืนที่ท ากิจกรรมกลางของ

หมู่บ้าน  
5) ระบบสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ภายใน

หมู่บ้าน 
6) ปัญหาขยะล้นถัง  

2. ลงพื้นที่ส ารวจบริบทชุมชน 2 โซนตามที่ได้จัดแบ่ง
ไว้จากกิจกรรมประชุม/ท าความเข้าใจในครั้งที่ 1 
ดังนี้ 

โซนที่ 4 หมู่บ้านบัวคลี่ 
โซนที่ 5 ชาวบ้านที่มีบ้านเรือนตั้งอยู่ใน

พ้ืนที่ 
 (20 ธันวาคม พ.ศ.2561) 

- สามารถส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานครัวเรือนได้
ทั้งหมด 68 ครัวเรือน 
- จากการลงพ้ืนที่พูดคุย และสอบถามจาก
ประชากรได้รับทราบปัญหาหลากหลายด้าน 
ดังนี้ 

1) ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานของ
หมู่บ้าน  

2) ปัญหาฝุ่น/ควันจากโรงงาน
อุตสาหกรรม  

3) เสียงดังรบกวนจากการขับขี่รถ
มอเตอร์ไซค์ของวัยรุ่น 

4) ผู้ป่วยและผู้พิการติดเตียง  
5) เส้นทางสัญจรริมคลองลาดหลุมเชี่ยว

ที่อันตรายและไม่มีสัญญาณเตือน 
6) ปัญหาขยะล้นถัง 

3. ประชุมคณะกรรมการลงพ้ืนที่ส ารวจชุมชนเพ่ือ
วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานครัวเรือนที่ได้จากการ
ส ารวจทั้ง 2 วัน 

- ตลอดระยะเวลา 2 วันจากการส ารวจข้อมูล
พ้ืนฐานครัวเรือนได้ครัวเรือนทั้งหมด 141 
ครัวเรือน คิดเป็นประชากรทั้งหมด 511 คน 
ซึ่งสามารถจ าแนกได้เป็นประชากรชาย 242 
คน และประชากรหญิง 269 คน 
- ข้อมูลที่น่าสนใจที่ได้รับจากการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข มีรายละเอียดดังนี้ 

1) ประชากรที่อยู่ในวัยเข้าสู่ผู้สูงอายุ
และผู้สูงอายุมีจ านวนมาก คิดเป็นร้อยละ 
23.28 

2) จากประชากรที่อยู่ในวัยเข้าสู่ผู้สูงอายุ
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และผู้สูงอายุทั้งหมด มีผู้สูงอายุที่ต้องอาศัยอยู่
เพียงล าพังสูงถึงร้อยละ 11.59 

3) ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
รับจ้าง และเป็นพนักงานบริษัทสูงถึงร้อยละ 
69.67 ส่งผลให้บางครอบครัวจ าเป็นต้องปล่อย
เด็ก/ผู้สูงอายุไว้เพียงล าพังในช่วงเวลาที่ต้อง
ท างาน 

4) ประชากรส่วนมีการกู้ยืมเงิน และ
ส่วนมากจะเป็นหนี้นอกระบบสูงถึงร้อยละ 
85.81 

5) การเก็บออมเงินของประชากรให้
ความนิยมออมกับธนาคารออมสิน คิดเป็นร้อย
ละ 61.53 รองลงมาคือธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 23.07 

6) ประชากรวัยท างานที่เจ็บป่วยด้วย
โรคเรื้อรังมักจะเป็นโรคเบาหวาน คิดเป็นร้อย
ละ 59.50 รองลงมาคือโรคความดันโลหิตสูง 
คิดเป็นร้อยละ 54.75  

7) การรับรู้ข้อมูล/ข่าวสารต่างๆ ภายใน
ชุมชนจะใช้วิธีการบอกต่อ คิดเป็นร้อยละ 
37.82 รองลงมาคือระบบเสียงตามสาย คิด
เป็นร้อยละ 28.50 

 
 
 

...............................................  ลงชื่อผู้รายงาน 
(นางสาวกันยารัตน์  เอกเอี่ยม) 

ต าแหน่ง  อาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
วันเดือนปีที่รายงาน  24 / ธันวาคม / 2561 
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แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ ครั้งที่ 3 
 

ชื่อบ้าน/ชุมชนที่ลงพ้ืนที่  หมู่ที่ 1   ต าบล    ระแหง    อ าเภอ   ลาดหลุมแก้ว   จังหวัด    ปทุมธานี   . 
ชื่อผู้รับผิดชอบ      อาจารย์กันยารัตน์  เอกเอ่ียม        หน่วยงาน     คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     . 
วัน เดือน ป ี        14  มกราคม พ.ศ. 2562                .  
รายช่ือคณาจารย์ที่ร่วมลงพ้ืนที่ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจบ  ดีบุตร 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์  ฉุยฉาย 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาวรรณ  แพงศรี 
4. อาจารย์องอาจ  ทับบุรี 
5. อาจารย์กันยารัตน์  เอกเอ่ียม 
6. อาจารย์จิรัญญา  โชตยะกุล 
7. อาจารย์ ดร.ริศภพ  ตรีสุวรรณ 
8. อาจารย์ภุมรินทร์  ทวิชศรี 
9. อาจารย์ธีรนนท์  ไชยคุณ 
10. อาจารย์ภัทราภรณ์  เหนือศรี 
11. อาจารย์ศิลปชัย  กลิ่นไกล 

หมายเหตุ หากมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมให้แนบใบรายชื่อพร้อมลายเซ็น 
 

ผลการลงปฏิบัติงานในพื้นที่ 
ล าดับ

ที ่
รายละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส าคัญท่ีได้รับ 

1. 1.1 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเพ่ือสรุปประเด็นปัญหา
และน าเสนอกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ร่วมกับชุมชน 
 

ในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนครั้งนี้เป็นครั้งที่สาม
ของการลงพ้ืนที่คณะกรรมการด าเนินการได้
ประสานขอความร่วมมือจากผู้น าชุมชนที่ร่วม
วางแผนการด าเนินโครงการครั้งที่ 1 และร่วม
อ านวยความสะดวกในการลงพ้ืนที่ส ารวจ
ข้อมูลครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นบุคคลที่เห็นภาพรวมการ
ท างานทั้งหมด เข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล ดัง
รายชื่อต่อไปนี้ 
- ผู้ใหญ่บ้าน (นางวิทนา  สุดรัก) 
- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (นางเพ็ญประภา  ดวน
ใหญ่) 
- สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลระแหงซึ่งมี
พ้ืนที่รับผิดชอบในเขตหมู่ที่ 1 (นายค าปัน  จัน
วงษ์)  
- สมาชิกสภาเทศบาลต าบลระแหง (ส.ท.) ซึ่ง
มีพ้ืนที่รับผิดชอบในเขตหมู่ที่ 1 (นายสัญชัย 
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ภักษา) 
- อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) ซึ่งมีพ้ืนที่
รับผิดชอบในเขตหมู่ท่ี 1 (นางมาลี  ชั่งน า และ
นางทัศนา  ตาเป็ง) 
- ประชาชนในพื้นท่ี (นางจงกล  เอกเอ่ียม) 

 - ร่วมแลกเปลี่ยน/ตรวจสอบข้อมูลจาก
เครื่องมือศึกษาชุมชนที่ทางคณะกรรมการด าเนิน
โครงการได้เก็บรวบข้อมูลขณะลงพ้ืนที่และจัดท า
ขึ้น 

เส้นเวลา 
- คุณพ่ีสมรศรี รัตนภู ได้ให้ข้อมูลเหตุการณ์
เกี่ยวกับภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึนในหมู่บ้านว่านอกจาก
เหตุการณ์น้ าท่วมใหญ่เมื่อปี 2554 แล้ว ยังเคย
เกิดเหตุการณ์วาตภัยขึ้นเมื่อปี 2550 และ
เหตุการณ์อุทกภัยก็/เคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อปี 
2538 
ปฏิทินอาชีพ 
- คุณพ่ีฉลวย  ปานดีได้ให้ข้อมูลว่าปัจจุบัน
ประชากรในพ้ืนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
น้อยลง เนื่องจากพ้ืนที่ในการท าการเษตรมี
น้อยลงประกอบกับมีบริษัทและโรงงาน
อุตสาหกรรมมาเปิดในพ้ืนที่ใกล้เคียงมากขึ้น 
ส่ งผลให้ประชากรหันมาประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัทและรับจ้างเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ  

 - น าเสนอผลการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน
ครัวเรือนที่ได้ด าเนินการไปแล้วเมื่อวันที่ 19 – 20 
ธันวาคม พ.ศ. 2561 ให้ผู้น าชุมชนได้รับทราบ
และวิเคราะห์ร่วมกัน 

- ผู้ น าชุมชนโดยเฉพาะกลุ่ มอาสาสมัคร
สาธารณสุขเห็นสอดคล้องกับผลการส ารวจ
ที่ว่าในพ้ืนที่หมู่ 1 มีประชากรที่อยู่ในวัยเข้าสู่
ผู้สูงอายุและผู้สูงอายุมีจ านวนมาก โดยเฉพาะ
ในหมู่บ้านเฟ่ืองฟ้านคร 5 และที่ส าคัญคือ
หลายครัวเรือนมีผู้สูงอายุอาศัยอยู่เพียงล าพัง 
- ผู้ใหญ่บ้าน (นางวิทนา  สุดรัก) ชี้แจงว่า
ภายในพ้ืนที่หมู่ 1 ไม่มีการจัดตั้งกองทุนเพ่ือจัด
สวัสดิการชุมชนแต่อย่างใด แต่ผลการส ารวจ
ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าประชากรในพ้ืนที่หมู่ 1 มี
การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน
นั้น เนื่องจากประชากรไปเข้าร่วมกองทุน
สวัสดิการชุมชนของต าบล จึงปรากฎข้อมูล
ส่วนนี้ขึ้นมา  
- คุณป้าแฉล้ม  เอกเอ่ียม ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่
อาศัยอยู่ในพ้ืนที่มาตั้งแต่ก าเนิด ได้ให้ข้อมูล
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เกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา และ
ความเชื่อของประชากรที่ เป็นคนพ้ืนที่โดย
ก าเนิดไว้หลายเรื่อง ดังนี้ 

1) การใส่ซองช่วยเหลืองานศพในพ้ืนที่นี้
จะแตกต่างจากพ้ืนที่อ่ืนๆ ตรงที่หากผู้ถึงแก่
กรรมนั้นมีลูกหลายคน และหากบรรดาลูก
เหล่านั้นได้เคยมาใส่ซองช่วยเหลืองานที่เราเคย
ท าไปแล้ว เราจะต้องใส่ซองไปให้บรรดาลูกๆ 
ของผู้ถึ งแก่กรรมทุกคน (มิ ได้ ใส่ ให้ เ พียง
เจ้าภาพซองเดียวหลักเหมือนพื้นที่อ่ืนๆ) 

2) ในวันวิสาขบูชานอกจากชาวบ้านจะ
ร่วมกันท าบุญและเวียนเทียนเหมือนกับพ้ืนที่
อ่ืนๆ แล้วยังมีกิจกรรมเติมน้ ามันตะเกียงเรือ
ส าเภาที่วัดตั้งแต่เช้ายันมืดเป็นประจ าทุกปี 

3) เนื่องจากประชากรที่เป็นคนพ้ืนที่มี
เชื้อชาวมอญ จึงมีความเชื่อว่าห้ามเล่นหรือน า
ตุ๊กตาท่ีเป็นรูปคนทุกชนิด เพราะมีความเชื่อว่า
อาจมีการท าของหรือคุณไสยมากับตุ๊กตานั้น 

4) หากมีประชากรในหมู่บ้านที่ถึงแก่
กรรมในลักษณะที่เรียกว่า “ตายโหง” ศพนั้น
จะต้องถูกเก็บไว้เป็นระยะเวลา 3 ปีแล้วค่อย
น ามาเผา ห้ามเผาก่อน เนื่องจากมีความเชื่อว่า
เป็นการถึงแก่กรรมที่มีลักษณะผิดธรรมชาติ 
 

 - น าเสนอผลการลงพ้ืนที่พูดคุยสอบถาม
ปัญหาและความต้องการของครัว เรือนที่ ได้
ด าเนินการไปแล้วเมื่อวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 
พ.ศ. 2561 ให้ผู้น าชุมชนได้รับทราบและวิเคราะห์
ร่วมกัน 

- จากการน าเสนอปัญหาและความต้องการ
ของครัวเรือนที่ได้รวบรวมมาทั้งหมด ผู้น า
ชุมชนมีความคิดเห็นสอดคล้องกับแนวทางที่
คณะกรรมด าเนินการได้วิเคราะห์มา ดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 ต้องการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและลดความเสี่ยงของคนชราที่อาศัยอยู่
เพียงล าพัง โดยเฉพาะในหมู่บ้านเฟ่ืองฟ้านคร 
5 ซึ่งมีผู้สูงอายุอยู่เป็นจ านวนมาก และนาง
ทัศนา  ตาเป็ง ซึ่งเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข
ในพ้ืนที่ได้ให้ข้อมูลว่าเคยมีคนชราเสียชีวิตอยู่
ภายในบ้านโดยไม่มีใครทราบอยู่หลายครั้ง  

ประเด็นที่ 2 ต้องการพ้ืนที่ท ากิจจกรรม
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ส่วนกลางของหมู่บ้านเฟื่องฟ้านคร 5 เนื่องจาก
ในหมู่บ้านนี้ยังไม่มี พ้ืนที่ส่วนกลางเหมือน
หมู่บ้านอ่ืนๆ มีเพียงพ้ืนที่รกร้างที่ถูกปล่อยทิ้ง
ไว้ ท าให้คนชราและเด็กเล็กภายในหมู่บ้านไม่มี
พ้ืนที่ในการท ากิจกรรมกลางแจ้ง 

ประเด็นที่ 3 ต้องการช่องทางติดต่อ/
สายด่วน และวิธีการติดต่อในกรณีฉุกเฉิน
ส าหรับครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุ เนื่องจากใน
ปัจจุบันการเดินทางไปโรงพยาบาลค่อนข้าง
ล าบาก และการติดต่อขอรับบริการจากรถ
โรงพยาบาลยังค่อนข้างยาก 

 
 
 
 

...............................................  ลงชื่อผู้รายงาน 
(นางสาวกันยารัตน์  เอกเอี่ยม) 

ต าแหน่ง  อาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
วันเดือนปีที่รายงาน  20 / มกราคม / 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แนบภาพกิจกรรมหรือเอกสาร ข้อมูลอ่ืนๆ (VDO Clip) ที่จัดเก็บได้ 
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