มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
่ าบล บ้านปทุม
พื้ นทีต
อาเภอ สามโคก
จังหวัด ปทุมธานี

ข้อมูลพื้ นที่

การประเมินศักยภาพตาบล

ลักษณะทั่วไป : ตาบลบ้านปทุม เป็นตาบลหนึ่งในอาเภอสามโคก จังหวัด
ปทุมธานี ประกอบด้วย ๖ หมู่บ้าน คือ บ้านเกวียน, บ้านศาลาพั น, บ้าน
ถั่ว, บ้านลาผักชี, บ้านหนองจอก, บ้านสวนมะม่วงใต้ มีเนื้อที่ประมาณ
๑๐.๒๘ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๖,๔๒๕ ไร่ ห่างจากที่ว่าการ
อาเภอสามโคกประมาณ ๑๘ กิโลเมตร

หลัง

ไม่อยู่รอด

อยู่รอด

การประเมินศักยภาพตาบล

อาชีพเดิม : ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ รับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อย
ละ ๔๔.๙๕ ทาค้าขาย ร้อยละ ๖.๘๕ การเกษตร ร้อยละ ๔.๕๙ รับราชการ
ร้อยละ ๔.๕๕ พนักงานบริษัท ๓.๒๐ ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ ๒.๙๑
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ ๐.๕๕ อาชีพอื่นๆ ร้อยละ ๓.๔๔ ไม่มีอาชีพ
ร้อยละ ๑๐.๑ และกาลังศึกษาร้อยละ ๑๘.๘๖

ปัญหาของพื้ นที่ และควรต้องมีการพั ฒนาและยกระดับของ
ต า บลบ้ าน ป ทุ ม อ า เภอสา ม โคก จั ง หวั ดป ทุ มธ า นี คื อด้ า น
การศึกษา เป็นประเด็นสาคัญ

สถานที่สาคัญ : วัดถั่วทอง, วัดบัวทอง, วัดปทุมทอง, วัดบัวแก้ว
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว, โรงเรียนวัดถั่วทอง, โรงเรียนวัดปทุมทอง,
โรงพยาบาลสามโคก

กิจกรรมพั ฒนาตาบล

ก่อน

ผลลัพธ์จากการพั ฒนา

โจทย์พื้นที่

ผลลัพธ์

ใ น คู ค ล อ ง มี ส ภ า พ น้ า เ น่ า เ สี ย เ นื่ อ ง จ า ก มี
ผักตบชวาเป็นจานวนมาก ไม่มีต ลาดการจาหน่าย
สินค้าของชาวบ้าน ไม่มี วัต ถุดิ บในท้ อ งถิ่น ทาให้
การผลิ ต สิ น ค้ า และผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี ต้ น ทุ น สู ง คนใน
พื้ นที่ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ผู้ สู ง อายุ ไม่ มี ที่ ดิ น ในการ
เพาะปลูก ไม่มีศูนย์การเรียนรู้อาชีพในชุมชน

๑. เกิดการจ้างงาน ๒๐ ตาแหน่ง ใน ๓ กลุ่ม
๒. การพั ฒนาทักษะครบ ๒๐ ชั่วโมง ใน ๔ ด้าน
๓. การยกระดับผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา ได้แก่ ทรายแมว
กระถาง ที่กันกระแทก และถ่านอัดแท่ง
๔. การจัดทาข้อมูลขนาดใหญ่ (Community Big Data)

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ

กิจกรรมในการพั ฒนา

่ การเรียนรู้การผลิตภัณฑ์กระถางจากผักตบชวา
๑. ผลิตสือ
๒. ผลิตสื่อการเรียนรู้การผลิตภัณฑ์ที่กันกระแทกจากผักตบชวา
๓. ผลิตสื่อการเรียนรู้การผลิตภัณฑ์ทรายแมวจากผักตบชวา
๔. ผลิตสื่อการเรียนรู้การผลิตภัณฑ์ถ่านอัดแท่งจากผักตบชวา
๕. ผลิตสื่อการเรียนรู้การขายผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาบน
แพลทฟอร์มออนไลน์

•

•

วิธีการ กลไก ในการดาเนินการ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี

สร้าง
ผลิตภัณฑ์
จาก
ผักตบชวา

ปัญหา
ผักตบ
ชวา
ชุมชน

อบต.
บ้านปทุม

เกิดการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
และประชาชนในพื้ นที่ได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการเรียนรูเ้ พื่ อต่อ
ยอดการพั ฒนาผลิตภัณฑ์ และ
การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนอย่างยั่งยืน

ข้อเสนอแนะ

กลไกการทางานในพื้ นที่

U2T

สร้างมูลค่าเศรษฐกิจใน
ชุมชน (การจาหน่ายผลิตภัณฑ์)

ผลลัพธ์เชิงสังคม

สื่ อการ
เรียนรู้
ผลิตภัณฑ์
จาก
ผักตบชวา

ควรส่งเสริมการสร้างกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มนักเรียนใน
โรงเรียน ในการพั ฒนาผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา เพื่ อแก้ปัญหา
ผักตบชวาในพื้ นที่อย่างยั่งยืน สร้างรายได้ให้แก่ชม
ุ ชน รวมถึง
้ ผลิตภัณฑ์ที่มีราคาถูกกว่าท้องตลาด
ชาวบ้านในชุมชนสามารถซือ
ได้
ควรส่งเสริมให้มีตลาดขายของออนไลน์ของกลุ่มฯ เพื่ อให้สามารถ
เข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น

ผู้รับผิดชอบ

- ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย (PM)
เบอร์ติดต่อ : ๐๙๑-๕๑๘๘๙๑๔
- ดร.วรรณา ศรีปราชญ์ (Co-PM)
เบอร์ติดต่อ : ๐๘๙-๐๔๒๓๐๑๒
- ผศ.ดร.จันทิมา ฑีฆะ (Co-PM)
เบอร์ติดต่อ : ๐๖๒-๗๕๓๙๒๒๒
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

