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แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ 
ชื่อบ้าน/ชุมชนที่ลงพ้ืนที่ หมู่ 4 บ้านคลองบางโพธิ์ ต าบลคูขวาง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 
ชื่อผู้รับผิดชอบ อาจารย์ภัทรเวช ธาราเวชรักษ์ หน่วยงาน ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 
รายช่ือคณาจารย์และบุคลากรที่ร่วมลงพ้ืนที่ 
1. อาจารย์ ดร.วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์  รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
2. อาจารย์วิษชญะ  ศิลาน้อย อาจารย์ ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
3. อาจารย์ปรียาภา  เมืองนก  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 
หมายเหตุ หากมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมให้แนบใบรายชื่อพร้อมลายเซ็น 
 

ผลการลงปฏิบัติงานในพื้นที่ 
ล าดับที่ รายละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส าคัญท่ีได้รับ 

1. พบผู้น าชุมชนและประชาชนในหมู่ 4 บ้านคลอง
บางโพธิ์ ต าบลคูขวาง อ าเภอลาดหลุมแก้ว 
จังหวัดปทุมธานี เพ่ือศึกษาข้อมูลพื้นฐานและ
สภาพทั่วไปของชุมชน 
 

รายช่ือบุคคลที่ประสานเพื่อขอข้อมูลพื้นฐาน
หมู่บ้าน 
1. นายธีระชัย ศิลาขาว  
- ต าแหน่ง ก านันต าบลคูขวาง 
- เบอร์ติดต่อ : 064-639-9990 
 
2. นายวีระ ชมเพลินใจ 
- ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 
- เบอร์ติดต่อ : 09 6858 3017, 09 6579 6313 
 
3. นางอุบลทิพย์ ธนะโชคกุลกีรติ 
- ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 
- เบอร์ติดต่อ : 09 2420 8110 
 
4. นายแอบ ระชะตะ 
- ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 
- เบอร์ติดต่อ : 09 2420 8110 
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ล าดับที่ รายละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส าคัญท่ีได้รับ 
2. สร้างความสัมพันธ์และความรู้จักกับผู้น าชุมชน

เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ  
 

รายช่ือผู้น าชุมชนหมู่ 4  
1. นายธีระชัย ศิลาขาว  
- ต าแหน่ง ก านันต าบลคูขวาง 
- เบอร์ติดต่อ : 064-639-9990 
 
2. นายวีระ ชมเพลินใจ 
- ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 
- เบอร์ติดต่อ : 09 6858 3017, 09 6579 6313 
 
3. นางอุบลทิพย์ ธนะโชคกุลกีรติ 
- ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 
- เบอร์ติดต่อ : 09 2420 8110 
 
4. นายแอบ ระชะตะ 
- ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 
- เบอร์ติดต่อ : 09 2420 8110 
 

3. สนทนาร่วมกับผู้น าชุมชนเกี่ยวกับบริบทของ
ชุมชน ข้อมูลสภาพนิเวศวิทยา ข้อมูลด้านสังคม 
ข้อมูลด้านการศึกษา ข้อมูลด้านศาสนาและ
วัฒนธรรม ข้อมูลด้านกลุ่มอาชีพ และข้อมูลด้าน
แผนการด าเนินการพัฒนาชุมชน 
 

ประเด็นสรุปสภาพบริบทชุมชน 
ข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชน 
1. ประชากรมีจ านวน 325 คน 
2. จ านวนครัวเรือนมี 76 หลังคาเรือน 
3. ปลูกบ้านตามแนวชายคลองบางโพธิ์ที่เชื่อมมา

จากคลองพระอุดม 
4. ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

รับจ้างทั่วไป และพนักงานบริษัทเอกชน  
ประเด็นสรุปข้อมูลสภาพนิเวศวิทยา 
1. มีคลองบางโพธิ์เป็นแหล่งน้ าสายหลักเพ่ือใช้ใน

การท าเกษตรกรรมของชุมชน และไม่เกิดปัญหา
น้ าเสียจึงท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนเข้ากันได้ดี ตลอดจนยังมี
ความหลากหลายทางชีวภาพที่สมบูรณ์ 

ประเด็นสรุปข้อมูลด้านสังคม 
1. ประชากรส่วนใหญ่อยู่ร่วมกันแบบสังคมพ่ีน้อง 

และไม่มีประชากรแฝงเข้ามาอยู่ในชุมชน 
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ล าดับที่ รายละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส าคัญท่ีได้รับ 
2. มีกองทนุเงินล้านในการสนับสนุนให้ประชากรใน

ชุมชนน าไปท านา 
ประเด็นสรุปข้อมูลด้านการศึกษา 
เนื่องจากหมู่ 4 ไม่มีสถานศึกษาอยู่ในชุมชน
ประชากรวัยเรียนส่วนใหญ่จะไปศึกษานอกหมู่บ้าน 
ได้แก่ 
1. โรงเรียนบ้านบ่อเงิน (เตรียมอนุบาล ถึง 

มัธยมศึกษาตอนต้น)  
2. โรงเรียนบ้านแก้วเกสร และโรงเรียนปทุมวิไล 
(มัธยมศึกษาตอนปลาย) 
3. สายอาชีพ 
ประเด็นสรุปข้อมูลด้านศาสนาและวัฒนธรรม 
1. ประชากรบางส่วนยังเป็นชาวไทยเชื้อสายมอญ 

ท าให้ยังมีวัฒนธรรมที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาว
มอญเหลืออยู่ อาทิเช่น การกวนกาละแมในช่วง
วันสงกรานต์ของทุกปี 

ประเด็นสรุปข้อมูลด้านกลุ่มอาชีพ 
1. เกษตรกรรม ได้แก่ ท านา เลี้ยงเป็ดไข่ เลี้ยงปลา 

ปลูกกล้วย และมะม่วง 
2. รับจ้างทั่วไป 
3. พนักงานบริษัทเอกชน 
ประเด็นสรุปข้อมูลข้อมูลด้านแผนการด าเนินการ
พัฒนาชุมชน 
1. พัฒนาทัศนียภาพถนนเลียบชายคลองบางโพธิ์ 

“คลองสวยน้ าใส” 
 

4. สนทนากลุ่มวิเคราะห์ ค้นหาศักยภาพ 
เอกลักษณ์   อัตลักษณ์ของชุมชน และหน่วยงาน
ที่สนับสนุนชุมชน 
 

ศักยภาพของชุมชน ประกอบด้วย  
1. มีความเข้มแข็งทางด้านการเกษตรกรรม ได้แก่ 

ท านา เลี้ยงเป็ดไข่ เลี้ยงปลา ปลูกกล้วย และ
มะม่วง 

หน่วยงานทีส่นับสนุนชุมชน  
เกษตรอ าเภอลาดหลุมแก้ว พัฒนาชุมชนจังหวัด
ปทุมธานี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
รางวัล อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านดีเด่น 
กองทุนหมู่บ้าน 
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ล าดับที่ รายละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส าคัญท่ีได้รับ 
5. ส ารวจสภาพภูมิประเทศ และถ่ายภาพสถานที่

ส าคัญในชุมชน 
ชุมชนหมู่ 4 บ้านคลองบางโพธิ์ ต าบลคูขวาง  
อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี มีสภาพภูมิ
ประเทศเป็นแบบหมู่บ้านรูปตัวยู (U) และมีคลอง
บางโพธิ์เลียบผ่านกลางหมู่บ้านเป็นแนวยาวเพ่ือใช้
ในการท าเกษตรกรรม อย่างไรก็ ตามในชุมชนแห่งนี้
ไม่มีสถานที่ส าคัญอ่ืน ๆ อาทิเช่น รพ.สต. โรงเรียน 
และวัด มีเพียงแค่ศูนย์การเรียนรู้ด้านการปรับปรุง
ดินตั้งอยู่ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านเท่านั้น 
(เอกสารแนบหมายเลข OP.1-5-1) 
 

6. พบครัวเรือนเป้าหมายและส ารวจข้อมูลราย
ครัวเรือน จ านวน 4 ครัวเรือน 

รายช่ือครัวเรือนเป้าหมายที่ส ารวจข้อมูลเบื้องต้น 
1. นายสมศักดิ์ บังเกิด 
2. นายจ าปอ โพธิ์แย้ม 
3. นายนิรันดร์ ชมเพลินใจ 
4. นางแหวน บังเกิด 
(เอกสารแนบหมายเลข OP.1-6-1) 
 

7. สนทนากลุ่มเพ่ือวิเคราะห์ความต้องการจาก
ข้อเสนอแนะของประชากรในชุมชน และก าหนด
ประเด็นการพัฒนากลุ่มครัวเรือนเป้าหมาย 

จากการสนทนากลุ่มเพ่ือวิเคราะห์ความต้องการจาก
ข้อเสนอแนะของประชากรในชุมชน และก าหนด
ประเด็นการพัฒนากลุ่มครัวเรือนเป้าหมาย พบว่า 
ประชากรในชุมชนมีความต้องการให้ทางคณาจารย์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เข้าเผยแพร่องค์ความรู้ของการเพาะเห็ด
นางฟ้าภูฐาน เนื่องจากดูแลง่าย และมีผลก าไรดี 
ตลอดจนจะสามารถยกระดับรายได้ของประชากรใน
ชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
 

 
 
 

...............................................  ลงชื่อผู้รายงาน 
(อาจารย์ภัทรเวช ธาราเวชรักษ์) 

    ต าแหน่ง อาจารย์ 
       วันเดือนปีที่รายงาน  23 มกราคม 2562 
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ภาพกิจกรรมในการลงชุมชนหมู่ 4 บ้านคลองบางโพธิ์ ต าบลคูขวาง  
อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 
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ภาพถ่ายสถานที่ส าคัญในชุมชนและสภาพแวดล้อมทั่วไป 
ชุมชนหมู่ 4 บ้านคลองบางโพธิ์ ต าบลคูขวาง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลองบางโพธิ์ 
 

OP.1-5-1 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมเวทีประชาคม 
โครงการส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี (ชุมชนหมู่ 4) 

วันที ่23 มกราคม 2562 
ณ ชุมชนหมู่ 4 บ้านคลองบางโพธิ์ ต าบลคูขวาง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 

 
 

OP.1-6-1 


